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HER YERDE 

3 
KURUŞ 

Son Dakikalar 
Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

Ln er taraf haz11'. Pek yal<laşan 
r'I büyük ve kanlı bir boğu,,roa.-
tuıı derin heyecanı rublar(la, hum
ll'talı bir intizar içinde geçen dakika
lar ... Böyle bir vaziyet hükiim sil· 
terken, cereyan eden \·a.k'aJardan, 
l&idilen türlü türlü lıa.\•adlslerden 
ltat•ı ve mUsbet bir netice çıkarmak 
ltnkam o kadar az ki. 

Diinyanın · Akıbeti Hükiimetimizin . 
ugün Belli Olacak Resmi Tebliği' 

.; ·ı · El • • . 1...1.·ıl · ~, .• lt • Bütün Vekiller Merkeze Davet Edildi 
1.ngı ız cısı rıı ere :.ı. ·ngı erenın . . 

Nihai Kararını Götürüy or CümhurreisimizdeDün 
Ankaraya Avdet Etti 

Sulh lehinde teşebbüsler yok de· 
ğij_ Hatta bunlar bütün bütün efla
tuni temennilere inhisar etmiyor. 
lngiltere Başvekili M. Chamberlain 
liitlere son bir mürıır.aatte daha 
buıundu ve nıevcud ihtilafların mü
ıakere yolile halledilebileceğini bir 
kere daha hatırlattı. Fakat Hitlerin 
\'erdiği cevap bütün huşunet ve gu
t\uile kötU bir inadın tekmil çirkin
liklerini kendisinde toplaruştır. Al
lllanyanın şerefi, hayati hakları 
Şarki Avrupa hakkında bir müza
lcereye girişmekten kendisini men· 
edermiş. Komünizmin önünde sec
~Ye yatan Almanyanın artık şan 
\'e şereften bahsetmesi biraz garip 
görünüyor. Başka milletlerin haya
tına suikasdetmeğe hazırlanan li· 
çUncü Reich'in hayat hakkından 
bahsetmesi de bu şerait altında 

Hitlerle Mussolini arasında birçok mesajlar 
teati edildi. Bütün milletler askeri hazırlık. 
larını tamamlıyorlar. Japonyada infial arttı. 

lnönii Diin 
Von 

Alman BByük Elçisi . 

~hşi~~iktisab ediyor. Açık· 
~~~iµ-üliJYor k~ • ~anya hiç bir 

lila~ya ehenuniy~ vermeden 
i!YÔnia~ea ~lmı mah tmek ve 

·dii;nyayı,:'ate~ ve le13.~et• inde bı· 
5lma'k kari'rını vernı~ir1 
~~ h~~"'iı~dtıı:~~~~P?akik~ 
~nka' va~tt~~ ~rnın edi

. ~ ·. ~ diye:;ı'W),~Unnl8kten zi. 
~a " niçl."(ı bri§lamıyor? sua-
lıru sorm ahll ,maklildür. Harbin 
başlamaması için hiç bir sebep kal
nı.amıştır. Her iki taraf da son söz
lerini söylemiştir~ Fakat buna rağ
tnen, Almanyada kımıldamaktan, 

l§e başlamaktan tehaşi eder gibi bir 
\taziyet var. 'i'opa ateş vererek fi. 
lili Almanya alevlemiştir. Bu alevin 
baruta sirayet ederek ortalıkta 
biiyük bir infilak vücude getirmesi 
için icap eden zaman geçmiştir. Fa-
kat. ~~~a:rut mahzenine 
lta51ını-~G· & mes~eyi bir türlü 
k~ek ist.enılYM'. ~ibi., !beste bir 
~~= t •r.u.ı.j • ta.kip ediyoı::e:e P. • 

'şu geçirdiğimiz g}inİe~eki vazi· 
~eti işte bu teşbih. ile ~r ve 
ifade etmiş olabiliriz. BU. garip in
tizann hikmeti ihtimal ki cihan ef
ltanumumiyesi kar~sında alelusul Danzig sokakla.nııda. ... 

· QYnanması icaR ~en bir komedya- ,/'\A_,_,,,...,..,,...,..,,...,.."V'-"Y'-""'-""'-"""--~~'V"V'V'V'V'V'V'V'V'VV\ 

lUn olgun liaıe· gelmesini beklemek 
enı.elidir. Filhakika, harbi istemek, 
hazırlamak kolaysa da bu dehşet
li adımı atarken bütün cihan efka-

Casuslardan Sakının ! 

Londra, 26 (A.A.) - Berlinden 
dönen Hendersonun iştirakile kabi
ne toplanmış ve iki saatlik müza
kerelerden sonra 20.55 de nihayet 
bulmuştür. 

Henderson İngilt.erenin Cevabım 
Kitlere Götürecek 

Londra, 26 (A.A.) - Press As· 
sociation'un bildirdiğine göre, İngil 
terenin Almanya büyük elçisi Hen· 
derson, hükQmetinin Hitlere ceva
bını h9.ınilen yann Berline tayyare 
ile dönecektir. Kabine yann yine 
toplanacaktır. 

Mısıra Gelen İngiliz Kuvvetleri 
Kahire, 26 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdığına göre, Uç İngiliz hava fır
kası Mısıra, Sudana ve Kıbrısa git
mek üzere Filistinden ayrılmıştır. 

Mısıra yeni Hint kıtaatı gelmek
tedir. 

Beynıta Çıkarılan Fransız 
Kuvvetleri 

Beyrut, 26 (A.A.) - Buraya 
her gün Fransız ve bilhassa müs
temleke askerleri ge!mekte ve va
purlardan karaya çıkarılmaktadır. 

Alman - Leh Hududunda 

Papeni Kabul Etti 

Cümhu.rrelslınft dün lsta.nbuldan ayrılırken 

M illi Şef İsır ~ İnönü, dün Flor
yadaki köşklerind:::ı öğl~ye 

kadar istirahat etmi~lerdir. Harici-
ye Vekilimiz Saracoğlu sabahleyin 

(SOnu 8 üncü sayfumtzda) 

Resmi Tebliğ 
İstanbul, 26 (A.A.) - ~mi 

tebliğ: 
(Sonu S iincü sayfamızda) 

Yeni Hadiseler s t• D D •• d 
Varşova, 26 (A.A.) - Bu sa- a ıe a vasına un e 

bah saat 6.45 de Almanlar Clarna . 
hudut karakoluna taarruz etmişler 
ve Slovakyad?-ki civar tepelerden 
üç Salov top atmışlardır. 

Polonya Silizyasında kain Mest
viclkie postasına da Almanlar ta
rafından tecavüz edilmiştir. Alman

. lardan iki yaralı vardır. 

(SOUlJ s üncü sayfamızda) 

Devam Edildi 
Hamdi Emin Çapla Avukat lsmail 

• 
/sa Caniş Dinlendiler 

t'lumumiyesinin yağdıracağı lanet • . 
\re nefret sağnaklarına göğüs ger- Mılli Ordu Istanbula Girerken, Or-

lstanbul Lt manındaki 
İtalyan Vapurlarına 
Avdet Emri Verildi tnek biraz zordur. Çünkü bugün, 

.\Itnan propagandasının bütiln gay- duyu A/kı-~lar Görünen Bir ·Casu& 
t'etıerine, manevra ve dolaplarına Y •• 

l'~en. ~~nyad~ pe_~ ~üyük bir ek- Gelen Alayların Numaralarını Og., -
l!erıyet bıhyor kı dokillecek kanla-

rın yegane sebebi nazi şeflerinin h_u· -~en mek isterken Nasıl yaka tandı? j 
dutsuz hırs ve tamaı ve çılgınlıgı- · 
dır. İngiltere, Fransa ve Amerika- Evet, bugün 
dan ba.şlıyarak medeni vasfına la- · -. - ·--- · - · ,.; de bunu e· 
:nk bütün milletler harpten ictinab " : hemmiyetle tekrar 
için ellerin~n geleni yapıyorlar, ediyoruz. Aman ca 
tnUzakere yolile halledilemiyecek suslardan sakını-
luç bir ihtilaf bulunmadığım söylü- ruz. Çünkü, bu ha-
l'orlar. Fakat mihver devletleri mil· ··=: her kaçakçılarının 

takeresinin - siyasi de olsa - hak ve tam ayaklandıkla-
ldalet prensiplerine az çok riayet n, etrafa dağılıp 
lla.rtile kabil olacağını bildikleri için pusu tuttu.klan, 
burulan kaçıyorlar ve istediklerini her yana göz, ku-
ta.ınam.en ve katiyen elde etmek hu- lak ve el uzattıkla-
ausunda ültimatom şeklinde arzu- n, her zamankin· 
lar tebliğ ve ilô.n ediyorlar. den daha ziyade 

Onların bu hareketlerini bütün havadis aradıkları 
dünya bildiği ve bu yüzden mihver günleri, anları ya-
devlet adamlarını mesul tuttuğu şıyoruz. Bu mUna-
içiıı bu mesuliyeti ilzerlerinden at- sebetle de yine a-
ll'ı.ak üzere son gayretlerini sarfe- taln.nmızın büyük 
diyorlar. Lehlilerin gliya Almanlara bir hikmet taşıyan 
ZUiüm ettiklerine dair ortaya atı- kıymetli bir öğü-
lan yalan ve iftiraların hikmeti bu- dUnU, kurt duman-
dur. Almanyanın bu mezalim karşı- lı havayı sever, sö-
~lnda artık ciddi kalmadığı y.,lun- zünü sayın okuyu-
daki neşriyat hep taraftar celbet- cularımııa hatır-
tnek, safdilleri kazanmak için dü- !atmak istiyoruz. 
§Ünülmüş manevralardır. Belki bu Hiç şüphe yok 
Propaganda hazırlığını tamamlamak ki, Kürenin kara 

Hü.<;;eyin Oahid y ALÇIN harp dumanları ile 
(Sonu S üncü sayfamu;da,) [Sonu 7 de] 

Limanımızda bulunan İtalyan 

posta vapurları dün ltalyadan ge· 
len bir emir üzerine muayyen va
kitlerinden evvel limanımızdan lta.1-
yaya gitmek üzere hareket etmiş -
lerdir. Gelen emre göre bu vapur -
lara İtalya için hiç bir yolcu alın
mamıştır. Vapur acentesi, bu emri 
geç vakit aldığı için evvelce Çita 
Dibari vapuruna eşyalarile birlikte 
Alman İtalyan yolculan alela
cele vapurdan dışarı çıkanlmışlar 
ve eşyaları da rıhtıma bırakıldıktan 
sonra vapur derhal ltalyaya hare
ket etmiştir. Limanımızdan İtalya. Satie davasında lsmafl 1" sbs ~ .... e~··'BL. (Ya.ıt,_ 8 efe] 

ya mal yükli yen şileplerin seyrüse- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!! 

ferinde hiçbir değişiklik olmadı -
ğından bunlar mal alıp yüklemekte 
devam etmektedirler. 

Mac•rların Rumanyaya 
bir teklifi 

Budap:ışte, 26 (A.A.) - Bu ak
§am resmen bildirildiğine göre, Ru
manyanın bir ademi tecavüz misakı 
akdi için yaptığı teklife cevap ola
rak liacaristan ekalliyetler hakkın
da bU: uzlaşma akdi teklifinde bu· 
lunmuştur. 

Macarlar Muhtariy~t 
Kazandı 

Belgrad, 26 (A. A.) - Naib, 
Bugün neşrettiği bir emirnamede 
Hırvatlara idare muhtariy~ti ver-
miştir. -

HER SABAH 

Türke Düşen Vazife 

S iyasi vaziyetin tehlikeli hatta. 
va,.inı olduğu su götürmez 

bir hakikattir. 
Avrupada telıdiclldir bir havanın 

esmekte bulunduğu ise maatteessüf 
bir emrivaliidir. 

Lakin bütün bu endi~e verici 
\'alıamete, asap yıpratıcı kötü lıava
ya rağmen harp heniiz ne ilan edil
miş, ne de son zıımanJarcla moda 
olduğu gibi ilan edilmeden, başla
mış değildir. 

Bugün bir harbin zuhuruna ih
timal verdirecek müşkülat ne kadar 

1 ;etin görünüyorsa, eldeki silahlar 

bakımından pek yıkıcı ve k&..dı bir 
mahiyet arzedeceğinde şüphe caiz 
olmıyan, umumi bir boğuşmanın 

önünii alacak harp dafii sebebler de 
o nishette kuvvetlidir. 

Şurasını da. asla mıutmamak ın. 
zımgelir ki zaman harpleri her şey
den en-el sinir mücadelesidir ve bu 
itibarla yersiz teheyyüç yalnız sa
ltibinc değil blitün bir mernlekct.e 
fenahli getirebilir. 

Silahımız elimizde, Türke yakı~ 
şan necibane bir siilifın vo vakarla 
vaka)iin inkişafını bekliyebiliriz. 
A. CEMALEDD!N SARAÇOGLU 

o 
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YAZAN: M. SIFIR =' Tahmil, Tahliye Havadan Pasif 

Korunma işleri 
Bazı Ecnebi. 
Firmalarının 
Açıkgözlülüğü 

-· 
---ııııı:::aııııı:::a .. ___ _ 

YUkleme ve bo9altma 
§ehvet ihtilaçları ile kıvrandıran, 

46-4 7 raşmda vatandaşfar bu 
~Jerde kulJanılacak 

Şeyhin lttihadcılar üzerindeki 
tesirini ve lttibadcıların da oeyhe 
kru"§I beslediklerl muhabbet ve te
vecühü, kurnaz Vahidettin derhal 
farketmi§ti. Şeyh efendinin nüfu
zundan istifadeyi zihnlne yerle~tir
ıni§ ve daha ilk gördüğü günden i
tibaren gösterdiği fevkalade hürmet 
ve iltifat ile hazreti adeta sihirle -
mişti. Padişaha kılıç kuşatmak va
.zifcsi ötedenbcri, o zamanlar Mol
la Hünkar adını t.ı,eıyan, çelebilere 
mevdu ve münhasır olduğu halde, 
Vahidettin, fevkalade bir cemile ol
mak üzere, kendine kılıç !kuşatma 
§erefini, Şeyh Ahmed Elsünusi ba· 
f,rışlamıştı. 

Şeyh efendi, o gün hünkardan 
görduğfi bu fevkalade teı.·eccüh kar
şısında şaşırmış ve bunu, iliıhi iüt
fun şerefli 'bir tecellisi saymıştı. E· 
ba Eyyübu Elensarinin gümüş par
maklıklarla çevrili merkadinin ba
şında birden heyecanlanmış, yeni 
padişahın muvaff.akiyetine, ömrü
ne, millet ve memleketin selamet ve 
saadetine hayırl dualar ederek 
bu şahane teveccühü kar§l}amıştı. 
Hazreti Faruku azamın mübarek 
kılıcını almıştı. iştiyakla öpmüş, ÖP' 
müş, esmer alnına ve parlak siyah 
gözlerine, tavaf eder gıöi sünnüş
tü. Nıhayet, Padişabm elmaslarla 
pırıl pırıl pırıldayan göğsünü okşı

ynrak kılıcın ince kordelilannı o
muzuna geçirmişti. Herhalde ak ve 
pak olduğuna hiç şüphe edilmiyen 
alnını, hünkirm dünya ziynetleri 
ile bczeıımiş göğsüne doğru eğmiş, 
gözlerini yummuştu. Tesirli bir eda 
ile Slirei Fethi okumuştu. 

Bu ruhani merasim hitam bulur
ken, Vahidcttinin heyecandan ürpe
ren soluk dudakları ansızın kıpır
daınıştı: 

- Şeyhim. demişti. Eba Eyyü-
ı>u Elensarinin ruhuna pcnah olan bu 

türbede, bugün mazhar olduğum ·r-
§ad v~ dualarınıza ebediyen de 
muhtacım. Rica. ederim, unutmayı
nız beni. Sizi bir misafir değil, mül
kümüzün ve şahsımın büyük ve min 
tarafillah me'hus bir mür§'idi teHi.k
ki ediyorum. 

Şeyh efendi, Vahidettinin tıpkı 
bir mürid tevazuu ile söylediği bu 
güzel sözlerden çok duygulanmış 

ve hayırlı dualarını gerçekten bir 
hulüs ile teıftarlanuştı. 

Valıic1ettin, o günden sonra, şeyh 
Ahmed Elsünüsinin ya.kasını elden 
bırakmamıştı. Türlü türlü iltifat
larla kabarttığı göğsüne bir de mu
rassa nişar.ı osmani takmı5tı. Böy
loce bu sevimli ve dinç §eyhi de ken 
di adamları arasına kattığını san -
mış, hürmet ve taraftarlığım kazan 
d~na bayağı inanmış ve oyalan -
mıştı. 

O gün, ltilfıf devletlerinin Bul -
garistanın teklif ettiği sulh talebini 
ltabul ile mütareke müuı.kerelerine 
ba ladıklan ve kral Ferdinandın 
halk tarafından gösterilen arzu üze 
tine saltı:ı.nattan feragat ve memle
keti terk kararını verdiği haberleri, 
biribirini müteakip alınmıştı. Bu 
haberler \ e bilhassa, kralın halkın 
arzusile saltanattan feragati hak
kındaki acı haber Vah1dettini ade
ta teüı§landırmışb. Gözünü, gönlü
nü karartmışb. Bir mağlUbiyetle 

neticeleneceğine artık şüphe etmedi 
ği bu 'harbin, kendisine de böyle bir 
fı.kibet hazırlamasından endişe edi
yordu. Halkın vukuu tabii olan ga
leyanını bastırmak, umumi efkarı 
oyalamak ve hatta korkutmak için, 
1ttihadcılnrın da böyle bir teşeb -
büste bulunmalanndan çok çekıni
yor, kıvranıyor ıre üiülüyorou. 

Vahidettin, aldığı bu kara baber 
den sonra mabeyn dairesinde daha 
fazla duramamış kendini harem da· 
fresine dar atmıştı. Damad Paşaya, 
rlerhal saraya gelmesi için ancak ' 
bir haber gönderebilmiş ve her gün 
yosmacıklan ile cilveleştiği divanın 
üzerine, cansız bir cesed gibi uzanıp 
serilmişti. Haremi hümayunu me
raklaruruş, ayaklanmıştı. Hün°karm 
hllSUSi dairesindeki 'koridor gözü 
yaşlı kalfalar, cariyelerle dolmuş ve 
her taraf fıraklı ve acı feryadlara 
boğulmurtu. Arsianlannı her gün 

cılvelerile şahlandıran bütün göz • bedellerl •rtbnldı 
deler başucuna yığılmışlardı. Biri- Limanda çalışan tahmil ~ tah-
cik arslaıilarını tombul, güzel elleri Hye a.melelerinden mühim bir kıs
ile okşuyor obuşturuyorlardı fakat.. mı vergi mükellefiyetlerinin arttı · 
Ne yazık ki, her gün Ş"hvetle süzül- :nlması üzerine işlerini bırakmı§lar 
düğünü görmeğe alıştıkları 0 şaha- ve bu yüzden limanda bir tahmil 
ne gözlerini bir türlü :açtıramıyor, tahliye buhranı baş göstermişti. 
her gi.in hırsla boyunlarına dolanan Limanlar Umum Müdürlüğü bu va
o kuvvetli kollarını pir türlü yerin- ziyeti .fünakale Vekaletine bildir • 
den kaldıramıyorlardı. Sanki, bü , ıniş ve talimat istemişti. Diğer ta
tün vücudü taş lkesılmişti. raftan ameleler de lş Dairesine mü· 

Tam bu esnada, vefakar enişte :racaat ederek hiç olmazsa tahmil 
Paşa bir halaskar şefkat ve sürati tahliye ücretlerinin arttırılması için 
ile saraya erişmi~i. Birkaç dakika teşebbUslerde bulunulmasını iste -
sonra, sara.y doktoru ile Kaymakam mişlerdi. Dün bu meseleyi görüş -
Zeki de §evkctlilerinin imdadına ye mek üzere İş Dairesi ve amele mu
tişmişlerdi. Yapılan müdavat tesiri- rahhaslarından mürekkep bir grup 
ni göstermişti. Baygın hünkar ayıl- Limanlar Umum Müdürü Raufi 
mış, gözlerj açılmış, saraydaki ha- Manyasinin iştirakile Limanlar 

Umum Müdürıugun·· -·· de bir toplecan ve heyecan da yatışmıştı. 
Artık iki entrikacı başbaşa kal- lantı yapmışlardır. Bu mevzu 

üzerinde Vekfi.letten de direktif gel mışlar. günün son hadise ve haber-
leri üz.erine sohbete dalmışlardı. Fe- miş old~öu için ton başına ıverilcn 
rid, hükUınet ve fı.rkadaki ve bil , ücretler fazlalaştınlmıştır. Evvelce 
hassa wnumi karargfilıtalti vaziyet gündüz tahliye cdılen bir ton mala 
ve tcl§.ş hakkında edindiği haberle- 18 kuruş ücret verilirken bu milc
ri, herhangi bir harekete karşı alı- tar 20 kuruşa çıkarılmış gece me
nacak tedbirleri teker teker anlat- saisi .için de ton başına üç kuruş 
tı ve bu suretle şevkctlisinin büsbü- zammedilmiştil'.. Fakat amele mu -
tün gözünii açtı, gönlünü ferahlat - rahhnsla.n takım takım ~ışan ta.h 
tı. Eniştesinin teminatlı sözlerini mil tahliye amclelerine haftada an
müstesna bir dikkat ve alaka ile cak iki üç defa sra gelebildiğinden 
dinliyen ~ahidetiin, parlıyan gözle- aldıkları para ile 'Mali~ Vekaleti
rini Damn.d Paşayo. dikti. Ve: nin koyduğu yüzde yirmi miktarı-

- Ferid, dedi. İcabında amaca- vergi ücretini ödeyemiyeccklerini 
ğım söylediğin tedbirlerin hepsi de ileri sürmüşler '\'e hiç olmazsa ton 
güzel Varol. Görüyorum ki, şah- başına daha bcf kuruş zam yapıl
smıın ve saltanatımın selfımet ve masını istemişlerdir. 
bekası için didiniyor, çırpınıyorsıın. Limanda ayrı bir grup halinde 
Çok tcşelckür ederim sana. Fakat, çalışan kömür amelesinin de mesai 
benim de hatırıma iyi bir şey gel- vaziyetlerini tesbit etmek üzere 
di. Şeyh Ahmed Elsünusiden istifa yarın Limanlar Umum Müdürlü -
de edemez miyiz teşebbüsümüzde?.. ğünde yeni bir toplantı yapılacak -
Bu adamcağız, her vakit bana karşı tır. 

candan bir sevgi ve içten bir saygı Gerek tahmil tahliye ve gerek 
göstermekte ve samimiyetine hiç te kömür amelesi yeni vergi mükelle
şUphc etmediğim bu hareketleri na- fiyetlerinc göre mütehassıs amele 
zarı dikkatimi celbetmektedir. Ne yani işçi kaydı altında çalışacakla
dersin, saraya davet edip kendisine rından Limanlar Umum Müdürlüğü 
bir açılsak mı?... kendilerine birer hüviyet varakası 

Damad Paşa, düşünmeğe lüzum verecektir. Bu işçiler için limanda 

Viliyet hava.dan pasif korunma 
komisyonu normal faaliyetine de
vam etmektedir. Evvelce yazdığı -
mız gibi bir tehlilce vukuunda as
kerlik mükellefiyetini ikmal etmiş 

olan 46-47 yaşındaki vatandaşlar 

3ehrin pasif korunma işinde vazife 
almakla muvazzaf olacaklardır. 

Bunlar kuvvetlendirilecek olan ma
halle itfaiye teşkilatında, zehirli 
gazlardan korunma ve temizlemE" 
ekiplerinde vazife alacaklardrr. 

V'V'Yv""'""""'"'""""""'.,...,...,...,,.,,..,,..,.,..,.."""""'"""""' 

DENİZLERDE : 

Vapurlarda gudan korunma tesisatı 
Şlırayı Devlet tarafından hazır

fanamk ~ksek tasdikten geçen 
zehirli gazlara. karşı korunma ni
zamnamesinin tatbikatına geç.ilmiş 
tir. 

Devlet Denizyolları işletmesi bu 
gemilerde esasen mevcut olan mal
zeme ve tesisatı yeni nizam.nameye 
göre tadil ve itmam etmektedir. 
Bundan başka alakadar makamat 
hususi şirketlerdeki tesisatı da kon 
trol etmeğe başlamıştır. Gerek 
Denizyollan vapurları gerek diğer 
deniz nakliyat vasıtalan muayyen 
bir müddet zarfında bütün noksan
larını ikmal etmi§ vaziyette bulu
nacaklardır. 

Kadef havuza aflndı 
Son olarak Almanyadan gelen 

Mersin tipi vapurlanmızdan Kadeş 
dün temizlenmek \•e boyanmak için 
havuza girmiştir. Kadeş yarın ha -
vuzdan çıkarak sürat tecrübeleri 
yapılacak gümrük ve liman ka~'lt 

muamelesi ikmal edilerek önümuz
deki snlı günü Mersine ilk seferini 

caktır. 

-·-
Çin Sefaretinin Ç J1 
Çin sefareti müsteşarı Bay De

l-den Tumg dün Parkotelde gazete
ciler şerefine bir ziyafet \'ermiştir. 

DAVEXLER: 

görmedi bile. Alnını kırıştırdı; yü- bir de yardım sandığı kurulması İ tanbuJ Cüınhuriyet l\lüddeiu-
zünü buruşturdu. Ve: düşünülmektedir. mumiliğinden: 

- Hayır şevketli Padişahım. de- MAHKEMELERDE: lstanbulda gösterdiği adreste bu-
di. Gerçi ferman chendimizindir. lunamıyan ve bu kere lstanbul ha· 
Fakat, Şeyh Ahmed Elsünusinin bu Mahkeme!erda Belediye ehlivukuf- kim namzetliğine tayin kılınan Er-
derece emniyet ve itimadı şahanele zurum eski Hakim namzedi Şuayip 
rinc Iiyakatı var mı bilmem?. Bu Jafl ÇaJJŞffiayacak Kordanın acele memuriyetimize 
cihet tahkike ve esaslı bir tecrübe- Şimdiye kadar traınvny ,.e oto- müracaa.ti. 
ye muhtaçtır. Bilha.ssa, Şeyhin En- molıilJer :arasındaki çarpışma da , lstanbulda olduğu anlaşılan Ban
ver Paşaya büyük bir sadakat ve valarında belediyeden seçilen bir dırrna Hukuk hakimi Hamdi Üstiin
muhabbeti olduğunu da birkaç de- ehli vukuf vazife görüyordu. Halbu- elin Adli Tıb işleri genel direktörlil
fular işittim. Hem neden buna lü- ki son alınan bir karara nazaran ğüne müracaati. 
zum görüyorsunuz Padişahım? .. E- bundan sonra belediyeden ehli vu- E)·üp Faldrleri Koruma Derne-
limizdeki mnddi ve manevi kuvvet- kuf alınmıyacaktır. Mahkeme ha • b-inden : 
ler, emniyet b:ıyurunuz ki, berban- riçten ehli vukufu intihap edecek- Bazı esbab<lan dolayı istifa eden 
gi bir tehlikeyi karşılıy.acak ve hat- tir. adare heyetinin yerine yenisinin se-
ta olduğu yerde pa.I1cnlıyacak bir - • - çilmesi için nizamname ahkamına 
mükemmeliyettedlı'.. Hatırı hümayu- Ticaret va mUnakalAt göre heyeti umunıiyenin 219 939 
nunuzu bu gibi endişelerle meşgul VekUI rl An karaya gi tiler cumartesi günü saat 16 da Eyüp 
etmeyiniz, iyi biliniz ki, hayatınızın Bir müddettenberi şehrimizde halkevi kurağındaki salonda bulun
devamı ve saltanatınızın bekası i- bulunmakta olan Münakalat ve Ti _ malan rica oltnur. 

çin çırpınanlar pek çoktur, başta bu caret Vekilleri -dün akşam Ankara- ,.~--------~-----'"!! 
aciz ve azad kabul etmez bendeniz r 1 ra gitmişlerdir. \'ekiller ıstasy-0n - Askerlik İşleri 
olduğum halde. da vekalete bağlı müesseseler erkanı 

Vahidettin, Damad Pasanın bu tarafından uğurlanmışlardır. -------------
biribirinden kuvvetli teminatlarına ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!!""'"'!!""'~~!!!!!1111!!"~!!!!!!!!!!!!!!! Fatih Askerlili Şubesinden: 
rağmcn, Şeyh Ahmed Elsünusinin Bey bir kısım halk arasında iyi bir 1 - Bu yıl askerlik çağına gi-
de fikrinin yoklanması hususunu is şöhret kazanmış, bilhassa lttihadcı- ren 335 doğumlularla tahsil ve sıh
rarla istedi ve Şeyhin Mediha Sul- Jnra karşı yaman bir muhalif tanın- hi sebeblerden ötürii ertesi seneye 
tan tnrafındnn bilhassa tertip edi· mışt1. Dırakılruılnrın son yoklamasına Fa
lecek bir ziyafete do.vet edilmesi ar· Eyüp Sabri Bey, 0 gün yazıha- tib Askerlik Şubesi binasında top
zusunu gösterdi ve bu işle ilişikli nesine ge1en çok samimi dostların- !anacak 939 yılı askerlik meclisin-
01,...rak da Damad Paşaya uzun u- dan ve Harbiye nezaı•eti katiplerin· de bakılacaktır_ 
zun entrika dersi verdi. 2 - Y oklamanm başlangıcı 1 

• • 

A vukat Eyub Sabri Bey va -
tanını, nlilletir:ıi seven, düş

künlere ve himsesizlere yardımı 

zevk edinen bir zat idi. 1ttihad ve 
Terakkinin programını beğenenler
den ve fakat, iyi tatbik edılmediği 
için pe lttihadcılan acı bir surette 
tenkid eC!enlerden idi. 

Yazıhanesi, gUnün mağdurları

nın adetii. bir sığına~., şekHni al
mıştı. Gadir ve zulüm görenlerden 
bilhassa ihkakı hak için bir avu
kat tedarik edemiyecek kadar vakit 
,.e hali yerinde olmıyanlar, herhalde 
Eyup Sabri Beye baş vururlar -
dı. Yazıhanesinde dertlerine çare, 
o da olmazs::ı. şefkatli bir teselli bu 
luyorlardı. Bu scbeble, Eyüp Sabri 

den Göztepeli Hafız Cemal (1) Bey EylUl 939, bitimi 30/ ı. Teşrin /939 
ile görüşüyordu. Hiç şüphe ·yok 
ki, mevzu, o günlerde herkesi meş· dur. 

3 - Yoklama Cuma, Pazartesi, 
gul ve alakadar eden harbin almak- Çar.şamba olmak üzere haftada üç 
ta olduğu makus vaziyet idi. Huku- ·· balı ~--~ •ın d "12 gun sa DCW:IL ,.,., an saat ,, 
ki olduğu kadar da siyasi bilgileri ye kadar devam edecektir. 
yüksek olan Eyüp Sabri Bey, mu- 4 - T.ecile tabi resmi ve hususi 
hr.tabına, millet \•e memleketin, ka- okullara müdavim okurların kayıtlı 
pısı eşiğinde bulunduğu felaketin i>ulunduklan mekteplerden usule 
f ecaatlarından bahsediyordu. Yüre- uygun fotoğraflı tasdikli vesika ge
ğini yakan ihtimaJleri, göz yaşları tirmelcri liiz.ımdır. 
ile birlikte sayıp döküyordu. Bir a- 5 - Yüksek mekteplerden me-
ralık: zun yüksek ehliyetnameli olanların 

[D61iamı var] 

[1] Hafız. Ocmal Bey, Arab Ce
mal 11amile maııı.ftur. Habeş bir 
zattır. Musikimizde büy' k bir Jrn.d 
Tet idi. Milli Mucadelc esnasında ça 
lı.7an ak yuzlü ııc 11üreklilcrdendi. 

da II. teşrin 939 da Yedek Sübay o
kuluna gitmeleri emri icabından bu
lunduğu cihetle bunların askerlik 
meclisine müracaatla hemen yokla
malarını yaptırmalan, gelmiyenler 
hakkında kanuni muamelenin yapı
lacağı ilan olunur.,, ,. 

Son hfı.diseler üzerine memleke
timizde iş yapan bazı ecnebi tabii
yetindeki firmalar evvelce müba
yaa ettikleri malların paralarını 

bankaiardan para alamamakta ol
duklarını ileri sürerek ödememek
te ve vaziyetin inkişaftnı bekle -
mektedirlcr. Piyasada panik uyan
dıracak derecede fena akıbetler tev
lit edecek bu hareketin önüne ge -
çilmesi için alakadar makamat mü
raC'aat edilecektir. Memleketirnizde 
şimdiye kadar scnelerdenberi iş 

yapan bu ecnebi müesseseler parala
rını vermedikleri bu malları satın 

alındıktan sonra tamamen ihraç bi· 
le etmişlerdir. 

"""""'""""'~~""""'~~~J"<.AJ'<J'<.J'<J'<.~ 

BE!...ED1YEDE : 

Sömikok fialları tesbit olundu 
Hükümet Sömikok fiyatlarında 

yeni bir tcnzflat yapmıştı. Bu ten
zilflt Zonguldak ocaklarında teslim 
edil.mel< üzere ton başına 225 kuruş
tu. Belediye Zonguldaktan lstanbu
Ja kadar yapılacak nakil masarifa -
tını da hesap ederek Sömikokun ls
tanbuldaki satış fiyatını tesbit et -
miştir. 

Bu fiyatlara nazaran Sömikok 
İstanbul depolarında teslim olun -
mak üzere 15 tona kadar 19.75 li
radan ve 15 tondan fazla alındığı 
takdirde 19 liradan satılacaktır. 

Be!edlra ekm k mesele
sini y nld n tetkik ediyor 

Dahiliye Vekili ile ekmekçiler a· 
rasında yapılan konu ;;ma ve anla§
ma neticesinde İstanbul Belediyesi 
ekmek işini yeniden eline almıştır. 
Öğ-rendiğimize göre fırınlar ekme
ği yapbkları un formülünü kanşb-

rılmış bir halde değirmenlerden 

tedarik edeceklerdir. Yumuşak ve 
sert buğda~'l kan. tırnıa işi fınn -

larda yapılmlyacaktır. Bundan baş 
kn belediyenin ekmek yapılan un for 
millünü yeni baştan değiştireceği 
söylenmelrtedir. 

POLİSTE: 

Oto!Jns - Tramvay çarpışması 
Vatıııan Must.afanın ıidaresindeki 

Edirne.kapı - Sirkeci tramvayı },fal-

ta çarşısı ile A1ipaşa durağı arasın
da şoför Cemilin kullandığı 3140 

· sayılı otobüsle çarpışmış, otobüs 
hasara uğramıştır. 

Sopa il• yor bıdı 
Kas.ımpaşa Piyalepaşa caddesin· 

de oturan Şevki ayni evde oturan 
Eşrefle incir toplamak yüzünden 
ka\·ga. etmişlerdir. Eşref Şerefi e
lindeki sopa ile yaralamış, suçlu ya
kalanmıştır. 

Ç rpı a 
.Maçka - Beyazıt hattına işliycn 

-vatman Eminin idaresindeki t.ram-
vay ile Maçka - Eminönü tranwayı 
Eminönü kal<·isinde çarpı§mışlardır. 
fosanca zayiat yoktur. 

Her iki tramvay da ha.sara uğra
mıştır. Tahkikata devam olunmak -
tadır. 

150 numarnlı ş· li · Beyazıt hat
tına işliyen vatman Ahmedin ida-

resindeki tramvay arabası ile şoför 
Cemalin kullandığı 2405 ısayıh taksi 
Sultanahmet me_y:danında çarıpışmış
lardır. Taksinin arka çamurluğu 
zedelenmış polis işe el !koymuştur. 

1KTISAT İŞLERİ : 

Ster in düşüyor 
Son günlerde İngiliz Sterliııinde 

hafif bir düı üklük ka)•dedilme.ğe 

başlamı tır. Ala.kadarlar bu düşük

lüğün devam etmeyip tekrar istik
rar bulacağını sö.}1emelctedirler. 

Sterlin kıymetinden geçen aya na 
zararı 15 kuru§ kaybetmiştir. 

Y ğ tlatran yUk••llror 
Son zamanlarda, devlet taahhüt

lerinin tamamen yerine getirilmesi 
ve fazla miktarda talepler vuku 
bulması yağ fiyatlannı hafif ibir 

yükseltmiştir. Urfa yağlan 105 ku
ruştan 108 kuruşa çıkmış ve dün 

bu fiyat üzerinden altı biD teneke 
vağ satılmıştır. , · 

Hadiseler tamamen 
inkişaf halinde 

A\TUpada. esmekte olan bcdbiıl 
hava hala kuvvetini ka~ • 
tir. Bilakis cihan efkirmda. ıniltC
madi aksillamclleri tevlid etrne'it; 
dir. Umumi silahlı ibir ihtilafın J!lU· 

teessir edeceği .devletlerde müşabt" 
de olunan faaliyet ve tedbiri~· 
harb demlen feliketin ne suretle ıç 
tinap edilebileceği hakkındaki su31e 
bir türlü milsbet ve muayyen ce • 
vap \'eremiyor. Bununla }>erabd' 
harbin doğurduğu meş'um neticeie" 
rin, \'.e beşeriyetin bugün tecrii~ 
sini hila unutamadığı badiselerill 
tahattıuru da bütün ümitlerin bellili 
lcaybolamıyacağım adetll zorla, ö· 
hinlerde yerleştirmeğe çalışıyor. 

Fakat daha şimdiden karşılıkll 
mevki :alan siyasi zümı'elerdeki nS· 
keri hazırWdar övle bir vaziyete 
gelmi§lir ki, Avı~pa ve hatta bil • 
tün düny::ı. seferber bir halde bU • 
iunmaktadır. Almanya, meri ıı:ı· 
:zırlığını o derece §ilmullü ve \·~ 
lbir şekilde yapmıştır ki, Berlin111 

sadece Danzig meselesinde bu kU\'.· 
vetlcri kullanacağını düşünmek .cnJZ 
olamaz. 

Bugün, Hitlerin, İngiliz Harici>_" 
nazınna söyledıği gibi küçük bit' 
damla su, bardağı taşıracak "\'C d~· 
hai bütün Avrupayı boğacak \.~' 
yettedir. 

Bu arada Almanların hali ie' 
rarla hareket etme1eri karşısınd• 
lngiltere ile Fransa akabinde nıu " 
kabeleyc imkan verecek §(!kilde 
harekete geçmişler \"C Uı.zımge1e0 
tedbirleri ittilıru: etmişlerdir. ~ 
.karşı karşıya duran bu devıetıet• 
butün tebaalannı geriye çağırınıŞ · 
Jar, limanlarda bulınıan gemiler de 
mensub oldukları memleketlere Jı3• 
reltet etmişlerdir. 

Şimdi. her'kes. Almanyada bulu· 
nan ve akslUfımelleri neticesi mn1fıf11 
olmıyan bir dimağdan çıkacak )11ı• 
reket emrini beklemei~tedir. 

Hadisatın inkişafı sab:ı.sındııJ\ 
muvakkat bir zaman için kenard3 

durur gibi görünen bazı makanıla.ı' 
ve devletler bu dimo.P.dan cıka.csl< 

' ıc ~ • ae 
hareket emrinin harb istıkametlll 
olmaması için çalışmaktadırlar. Zi• 
ra lngiltcre ve Fransa ile ınütte • 
fiklcrinin hüsnü niteyleri, sullı ~8 
müzakereye iımade bulundukları bJı' 
hakikattir. 

lşte bu çalışmalar arasında, pıı.
palık malta.mııun, ilini esasıatıı 
dayanan mesajı, bilahare "Oslo,, grı> 
pu devletlerinin Brükseldeki topJııil' 
tılıın :ı.•e Belçika kralı Leopoidı.:ı> 
radyotlaki nutku ve devletler ara : 
sındaki sulhün idamesi yo1unda1? 
samimi ricası,. ,.e nihayet _Anıel~ 
kan P..eisicümhurunwı ltalyan 1't 
'Ve imparatoruna mesajı, Bitler j.le 
Polonya Reisicüınhuruna olan ıııe
sajlar.ı göze çarpmaktadır:. 

~apalık"makammın ve "Oslo grtı- , 
;punun sulh yolundaki uğr.aşmala.t' 
bugüngü vaziyet fübarile filiyat sil' 
hasına Qrkrunıyacak rnahiyettedit· 
Fakat bu sefer, Ruzveltin mesajlnı1 
üzerinde durulmak Hi.wndır . .BıibaS
sa ltalyaya bir nevi ilcm:ı.ssut ro1il' 
nü '·erdirmek istiyen mesaj E.CJJI18-

da, görünüşe nazaran, 01flul<~ 
müsaid bir şekilde karsılannıı t:J(• 
Matbuatın b:ızı hücumlnnt!a r,a.;.nteô 
ltalyan hükfımetinin daha ırt:sbet 
bir ·az.i~ett.e .!hareket edehil'=1el' 
imkanı :varoır. 

Polonya Rcisicümhuru, Fransıfr 
ve Uıgiliz hükumetleri Ruzvelt~ 
rnüsbet cevaplar vermişlerdir. ~ -
merikan Reisfoümhuru bilhassa, P<>: 
lonyanın ihtilafın ya doğrudan dog 
ruya müzakere ·ıe yahut ta tclifibe" 
yin ıusulile hallini kabul etmesi ti· 
zerine, Hitlere ikinci bir mesaj gOJl 
dermiş '\'e müzakereye daı.<et etrrı.W 
tir. 

Fakat, sulhü, eğer kurtarmak ifll 
kB.nı 'henüz lka1dı ise, yine A'Vfll • 
patlaki tı.la'kadar devletlerden sadıt 
ola~'k bir hareket kurtarabilecek
tir. Bl,,! hususa !ngiliz sefiri 'lieıl • 
dersonun Hitıcr ile Çemberlayn ıı.· 
ıras:ndaki konuşmaları, istikbal i~Il 
yeni veçheler verecek mahiyettedıf· 

Dr. Reşad SAGJ\~ 

Dahiliye vekninin tetkikleri 
Dahiliye ~vekilimiz Faik ~ 

dün sabah \•illi.yete gelerek bir nıU~ 
det meşgul olmuştur. Dahiliye Vc~~
li bilhassa pasif korunma işleri v· 

_zerinde durmu§tur. 
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'f.!!•l~l:t!]:1~:111~;1_ Son Dakikalar Satie Davasına Dünde CUmhurreisimiz OH~, 
- - __ , , ____ ------- • içindir(l::!::!.":'.-=ua Devam Edildi Anka~![!.~d~ ... ~~1 " u·· n ya n 1 n A k 1 bet 1 dakikası geçiriyorlar. Perapalas otelinde 1ngıliz sefın B. 1.1 DÖğrusunu büyük bir esefle a- Hugessen ile Rumanya sefiri B. 

O k 
çık açık söylemek icap ederse. di- satie binası süiistimali dava.cu-ı söylediklerini aynen Umum Müdü- Stoykayı kabul etmiş ve saat 15.30 

b g u·· n Be ı ı ı· 1 a c a yebiliriz ki mihver devletlerinin tut- na dün de Ağır Ceza mahke- re de söyledi. Ertesi günü müfetti- da eski Milli Müdafaa Vekili Gene-

g U 1 tu8kızlarbıı·rsiyhasealet5; 0hkatrukbitan, ictinb:~kıaimhk:r~ mesine vekfilet eden Asliye İkinci 1 şe de izahat verdim ve benim ha· rralek Ktsamzıemt İnöo·~=ltip ~~arı~=i:ı!d~~ •· 
....,.. Ceza hakimleri tarafından Ağır Ce- berim olmadan bana gelen rapora 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

l>oLONYADA ÖLDÜRÜLEN 
ALl.1Al\TLAR 

ra.zısıne mütemadiyen tecavüzler 
de bulunmaktadırlar. 

bı. tas"vvur edilebt"lecek hal ı:ıelrilleri a.1 d b k ım ştır lunınuştur. Saat 16 yı 20 geçe Al -" ~ za s onun a a ı ı · da. istintakta agah oldum. 
nin en iyisi addettirecek kadar bü- Mevkuf suçlular Yusuf Ziya, Ta- Ferağ l\luomelesi man sefiri Von Papen de Floryaya 

Bertin, 26 (A.A.) - - "Deutsche 
l.odz-d.a 32 Almanın öldürüldüğünü 
bildirmektedir. 

HlTLER BİR BEY Al\TNAME 
NEŞREDECEK 

Dün saat 14 de ve 17 de "Hien
kel,. askeri tayyareleri He11 yanm 
adası ile Gdynia limanı ve Leh a
razisinin diğer noktaları üzerinde ı 
uçuşlar paymışlardır. 

tün dünyada nefret ve istikrah u· hir Kevkep ve Neşet Ka.sımgil saat I Satie i.']ine karışmama ikinci bir gelerek Milli Şefimiz ta.rafından k.a-
yandı, ... ,. .. ı:ıtır. Bugun·· Lehlilerin ken· k d h · h otomobili ile bul olunmuş ve Hariciye Vekilinin . ··~ do uz a apıs ane j sebep te şudur: 
di kendiliklerinden bir fedakarlık- t· ·ın · ı -,J:- Adli ko- de iştiraki.le bir :konuşma yapılmış-Adliyeye ge ırı ıış e,uu. ye Bir gün bankada işlerimle meş-
yaparak Danziği Almanlara verme- ridorlan saat 9.30 dan itibaren ka- gulken hukuk müşaviri lsmail taa tır. Bu konuşma bir saat on beş da 
len. f.,....,.0ıuwa bununla hiç bir şey alıkl ıı d hu d e- kika devam etmiştir.. Von Papen ..... ... lab aşmış ve e öU erec Caniş geldi. Satie işinin ferağ mua-
halledilmis olmıyacaktır. üçüncü tır s t ıı 20 · sal nun saat 17,35 de Floryadan ayrılmış-

Londra, 26 (A.A.) - Londrada 
lllreti umumiyede hasıl olan kana
ate göre Hitler yarın Tannenberg 
ıle söyliyeceği nutkun yerine bu 
~bah Alman halkına hitaben bir 
beyanname neşredecektir. 

au-zVELTİN HİTLERE YENİ 
BİR MESAJI 

Vaşington, 26 (A.A.) - Ruzvelt 
~onya R.eisicümhurunun kendi me 
liajına verm.iş olduğu cevabı telgraf
la llitler'e bildirmiştir. Polonya re
İaicümhunı Moscski bu cevabında 
doğrudan doğruya müzakerat icrası 
~ut bir telifibeyn usulü ile 
ihtilafın halledilmesi tekliflerini 
~ ebnektedir. 

Amerika Reisicümhuru, bilhas -
ile. şöyle demektedir: 

Siz, birçok defalar alenen üçün
C\i Reich tarafından takip edilen 
tlyenin haklı ve makul olduğunu 
beyan ettiniz. Polonya reisicümhu
l'tl MosciSki, bana vermiş olduğu 
lle\rapta Polonya hükfunetinin Po
lonya. ile Almanya arasındaki ihti
ltfuı doğrudan doğruya yapılacak 
tl:ı.Uzakerelerle veyahut bir telifibeyn 
"8ttlii ile halledilmesi için me
llljında teklif etmiş olduğum esas
~ benimle mutabık olduğunu 
bildirdi. Henüz bi~ok insanların ha 
ktını kurtarmak mümkündür. Ve 
alı ve Alman hükumeti Polonya hü
~Uıneti tarafından kabul edilmiş o
lan muslihane hal çaresine muvafa
~t ettiğiniz takdirde modern dün
~ milletinin daha muslihane ve da
ha mesudane münasebetler temeli
iti atabilmeleri ümidini ihya etmek 
tl:liiınkündiiT. Bunun için bütün dün 
l'a, Alrnanyanın da Polonya gibi 
bu. hususu kabul etmesini ric.a edi
tor. 
llUZVELTlN MESAJI SEMPArl 

UYANDffiDI 

Vaşington, 26 (A.A.) - ttalyan 
'e!iri İtalya kralının reisicümhur 
lıuzveıtin mesajına büyiik. bir kıy 
ltı.et vermiş olduğunu hariciye neza
l'etine bildirmiştir. 

VARŞOV A TRENtNlN 
CAMLARI KIRILDI 

Varşova, 26 (A. A.) - Alınan 
lrazisinden geçen Nord-Express bü 
t\in camları kırılmış olduğu halde 
but-aya gelmiştir. 
~ TEBAASI tNGtt.TERE

Yl TERKED1YOR 
Londra, 26 {A.A.) - Almanya 

'efa.reti Alman tebaasını derhal 
~ya kısa bir zaman a zarfında İn· 
tı1tereyi terketrnek emrini vermiş-
tir. 
4.LMA.N • POLONYA HUDUDUN 

DA YEN! BİR HADtSE 
Varşova, 26 (A.A.) - Ostrolen

~ mıntakasında Myslinice civarın
~ bir mitralyözü bulunan bir Al-
1?lan devriyesi Leh arazisine gire
~k bir kilometre kadar ilerlemiştir. 

Almanların· açtığı ateşe muka • 

beıe eden Polonyalılar birinci sil • 
\ra.ri alayına mensup bir Alman ne
tetini öldürmüşlerdir. 

, Devriyenin diğer efradı mitral-
ı l'özü bırakarak geri çekilmiştir. 

.\LMAN HAVA KUMPANYALARI 
~KETLERLE MONAKALA-

TI KESİYORLAR 
Berlin, 26 (A.A.) - Deutsche 

l..Ufthausa tayyare şirketi, yabancı 
tb.eznıek.etlerle olan bütün hava mil 

llaka.18.tını kesmiştir. 

F'R.ANSADA Stt..AH ALTINA 
A.LINAN YENİ KUVVETLER 

Paris, 26 (A.A.) - IfükUm.et, 
t. 5 ve 6 numaralı geri kıtaat efra.-

\h:tı.ı silah altına almağa karar ver
tb.iştir. 

ALMAN TA YYARELERt 
POLONYA ÜZERİNDE 

Bu münasebetle memnu mıntaka· I 
ların haritalar .üzerind~ i~ret_ edil-, 
miş olmasına hına.en hu~bır pılotun 

bunları bilmemesine imkan olm&. -
dığı beyan edilmektedir. 

Pat ajansının bu bC\ptaki tebliği 
şudur: 

Bundan böyll' m<'mnu mıntaka 
üzerinde görünecek hcı tayyareye 
karşı ateş açılacaktır. 

Alman Ifükümcti Benzin 
Stoklarına Vaz'ıyed Etti 

Berlin, 26 (A.A.) - Otomobil ve 
atların askeri makamatca müsade
resi devam etmektedir . . 

Yine ciheti askeriyenin emriyle 
benzin istasyonlan hususi otomo
billere artık benzin satmamakt~dır. 
Almanyadaki bütün benzin stokla
rına el koyımıqtur. 

DUÇE ve HİTLER ARASINDA 
TEATİ EDİLEN TELGRAFLAR 

~ ye varmış . . aa ' a.e o melesi yapılacak resim var mı de-
Rel.ch bizi birkaç senedenberi öyle k ı açı1 ..... . .,. ve saınıın·· ı·çen· gir tır .. 

apı arı u•"':l • di, cüzdanımdan iki resim çıkarıp 
bir oyun seyretmeğe alıştırdı ki bu- miştir. Biraz sonra jandaı·ma refa- verdim. 16,45 de Milli Müdafaa Vekili 
nun Son Perdesi ne zaman kapana- kti" d kuflar ve arkalarında General Naci Tınaz, 17 de Başvekil n e mev • _ Meclisi idarenin kararı var mı 
cağını kimse kestiremiyor. Garp hu- gayri mevkuflar yerlerine oturmuş- dedi Refik Saydam, 17,20 de .Nafıa Veki-
dudundaki yerlerin istirdadı ile baş- lardır. Saat tam 11.30 da celse açıl- m.Evet var, dedi. Beraber inti- li General Ali Fuat Cebesoy ve 17 
lıyan·, Avusturyanın ilhakı yolun- nnş ve ilk olarak Hamdi Emin Çap zar salonuna gittik. Orada tapu ıne- yi 35 dakika geçe de Dahiliye Veki-
dan geçen, Çekoslovakyanın imhası dinl · t" daml li Faik öztrak, Parti Genel Sekre-enmış ır. muru ile tanımadıgı-m bn.zı a ar 
ile ı"lerıı·yen bu oyun bugün Danzig · Anlatı teri Fikri Tüzer, !.sta.nbul Valisi Dr. llamdi Emin yor vardı. ~vrakı okuduktan sonra ev-
ve Koridor önlerinde devam ediyor. Hatadi Emin Çap demiştir ki: vela Tahir Kevkep sonra da ben Lütfi Kırdar, ve lstanbul Komuta-
Bunun son perdeyi teşkil etmedi- _ Dördüııcü sorgu hakimliği si- imza. ettik. Ferağ muamelesini ait ru Korgeneral Halis Bıyıktay gel • 
ğinde bütün dünya müttefiktir. Kü- ze sevkettiği Satie işi kararnamesin- olduğu şef ve banka hukuk müşavi- mişler ve Milli Şefe milli.ki olmuş
çük milletler hepsi kurbanlık koyun de beni suçlu olarak göstermekte · ri imzaladıktan sonra benim imza- lardır. 
gibi ne zaman canlarının alınacağı- dir. Yüksek huzurunuza arzcdece- lamam bir zaruret idi. Fransız Sefiri B. Ma.ssigli de 
ru bekliyorla~. Böyle bir vaziyet ğim veçhile vazifemi süiistimal et- Benim için bu hususta icabeden 18.10 da Hariciye Vekilimiz taratın 
içinde tabii hayat şartları vücut medim. Müsaade ederseniz vazifem ihtimamı göstermedi deniyor. Size dan ka\'lul olunmuş ve 10 dakika sü-
bulabilir mi? Bütün dünya Alman· nedir onu arzedeyim. Denizbank ka- cevap vereyim: ren bir mükalemeden sonra saat 
lar yüzünden emniyet.sizlik içinde nunu bankaya ait işlerin tedviri i- A _ Bu iş benim işim değildi. 18.20 de ayrılmıştır. 
kalmışlardır. Hayatı umumiye dur- çın üç umum müdür muavinliği ih- B _ Bankanın hukuk müşaviri ı\kşam üzeri saat 18,30 da Milli 
muştur. Onun için ya Almanlar ken- das etmiş ve vazifeleri bir tali .... ı.at- bana söz verdikten sonra itimatsız- Şefimiz, refikaları ve Başvekil Re
diliklerinden bu tahakküm ve gurur name ile tasrih edilmiştir. Ben iş- lık edemedim. Arzettiğim vcçhile fik Saydam, Hariciye Vekili Şükrft 
siyasetini terketmeli, yahut bu si- letme kısmı umum müdür muavini ben bu işe bir tesadüf eseri olarak Saraçoğlu ve Milli Şefin ma.iyeti er
yaseti terke mecbur bir hale sokul- idim. tkinci umum müdürlük Tahir karıştım ve bana isnad edilen suçu kanını hamil olan motör, köşkün 6-

Roma, 26 (A.A.} - Stefani a - malıdır. Almanların kendiliklerin- Kevkebin idaresinde idi. Bu kısım şiddetle reddederim. · nünde demirleyen Savarona yatma 
jansı aşağıdaki tebliği neşretmek- den akıl ve insaf yolunu tutacakla- para, yapı ve binalar işleri ile me.ş- Demiştir. yanaşmıştır. Saat 18 i 45 geçe yat 
tedir: · rı katiyen akla getirilemiyeceği için gul idi. Bundan başka bir de fen İsmail Caoiş Anlatıyor Derinceye hareket etmiştir. 

"Dün saat 15 de Duçe Almanya bir an evvel zarar veremez bir hale kısmı vardır. Bundan sonra İı::mail lsa sorgu- Milli Müdafaa Vekili General 
sefiri Von Mackenssen'i kabul et - sokulnrn.larmı istemek en kestirme İşe Nasıl Kanşhm? ya çekilmiş ve demiştir· ki: Naci Tınaz ve diğer Vekillerin yarın. 
miştir. Sefir, refakatinde hariciye ve en ımmtıki yoldur. Ben gerek şahsen ve gerek işim 1 _ Satie işi Müdürü umumisi Yu An.karaya müteveccihen hareket e-
nazın Kont Ciano olduğu halde Hüseyin Cahid YALÇIN itibarile Satie binasının alınışında suf Ziyaıun dediği. gibi ben Ankara- decekleri kuvvetli bir ihtimal 6.sı.hi-
mumaileyhe Führerin uzun bir tel- !'!'!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!!'!!~~!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!!"'!"~ vazifedar olmadığım için bu işle da iken tamamlanmıştır. Geldiğim !indedir ... 
grafını tevdi etmiştir. Duçenin ce- yet verilmesi için Almanya ile Po - meşgul olmadım. Benim bu işe ka- vakit bunları bana kendisi hikaye 
vabı İtalya sefiri Attolico tarafın • ıonya arasında müzakerelere baş- rışmam şekle temas eder ki, doğru- etti ve n~ söyliyeceğimi sordu. Mu- R " T bJ• ~ 
dan saat 18 de Führere verilmiştir. Janması lazımdır. dan doğruya bir tesadüf eseridir. vafıktır, dedim. Sonradan yapılan eSffi l e tg 

Saat 21.30 da Duçe tekrar Alman 5 - Almanya Polonya ile bu Vaka şöyle cereyan etmi~tir. Bir hesaplar yanlış çıktı. Fakat yapıl- [Baş tarafı 1 nci sayfa.da] 
sefirini kabul etmiş ve sefir kendi- memleketin yeni hudutlarını on se- gun·· benim servisime ait ve bana ge-

1 
mış hazırlanmış bir işi bırakmak t 

·cıar Relsicümhur Ankara.ya hareke sine Führerin ikinci bir telgrafını ne ·için garanti eden bir ademi te- len evrak arasında hey'eti 1 c- milli mües...~eye yakışacak bir 
• ~ dl d J etmiş ,.e teftişte veya iı;tira.hetta vermiştir. Bu ikinci mülakatta da cavüz misakı aktetmeği kabul eyle· den çıkan bir takım kagı ar a ge · hareket deıfüdi. Ve bu işten de dö-

akla ınla ~ bulUD&D. lcra Vekillerinin de mer· Kont Ciano hazır bulunmuştur. mektedir. di. Bunları da benim evr • n nülmesine imkan yoktu. Denizbank 
· lladıın keze a\·detleri tebliğ olomnqtur. 

SEFERDE BULUNAN ALMAN İNGİLTERE • POLONYA beraber ait olduğu servı.se yo · gı' bi milli bankaların sözlerinde cid-
Sati · · Bu tebliğ beynelmilel nziyetia VAPURLARI ME~fl.EKET- YARDIM PAKTININ METNİ İşte bu kiğıdlar arasında e ışı- di olmaları menfa.atlan iktizasından 

_....ı. Ben b efkinumumlyece malfun olan ba.-
LERİNE DÖNÜYORLAR Londra, 26 (Hususi) _ Dün im ne ait bir de rapor \'cu.UJ.. u dır. Kanunu medenide de tasrih e- 1.-~tia 

raporu okudum ve imzalıyarak ye- dildigı-· gibi sözünden dönen bir m_ü- llnde başka husu.-.i bir va._ 
Anvers, 26 ( A.A.) - Limanda zalanan İngiltere - Polonya mukabil _ ı · · · ı b d ğil' dl 

rine havale ettim. Bu hav<.Ue ışını essesenin halk nazarında hiç bir ca. 1 e r. bulunan bütün Alınan vapurlarına. yardım paktı şu maddeleri ihtiva lsu -
. benim yerimde herkim olursa o n kıymeti yoktur. Ve 55 milyon lira Dünya vazlyeUnbı a.ğırlığ1 ve o.a-her türlti yükleme ve bo~ltına ış- etmektedir: d ..ıı-t rl :all-

o da yapardı. ile ış· e bnslıyan ve daima memleket zikliği önUnde mesu.I ene c lerini bırakarak .Alman yada men- Birinci madde mucibince lkid- ·· ...,. ..... a.ı: ö-
Geçen duruşmada umum mu iktısadiyatını yiikscltmek işini ta- nin iş b&.,.ada bulunması t.MIU g sup oldukları limanlara avdet etme- lerden biri Avrupa devletlerinden Talı . K ' · 

· ·lm· ti B · .l dür Yusuf Ziya.. . ır e_vKep_ kip eden bu müessese için sözünden rülmeslndendir. leri emn ven ış r. u emır, \ıer birinin taarruzu neticesinde bu dev il-1 
ve Neşet Ka.sımgılin bahsett ı..ı.erı dönmek hayırlı bir iş değildir. Ve ----------hal yerine getirilmiştir. letle harbe girdiği takdirde di- Ar d 1 F T d ' 

~Th..T ~ .. '7Th""' rapor, b_u .rapordur. a an ay ~ şayet. tlctısat Vekal_et_i bana o va.kit ren gı· e avı 1NG1LTERLı'4.ı..n D.aLLli>j.C. VE ıYeri ona derhal yardım edecektir. B d h ·--..1-1,,..,; 
" lar geçmışti. ura a uzuru. n~. . bu işı sormuış olsa ıdı oraya da şım~ KIYMETLİ EVRAKI TOPRAÔA İkinci madde de 8.kidlerden biri azif i 

GöMÜLÜYOR ı"stı"k.1~1ın· ı·n dogr-udan d _s>-ruya veya Denizbank rüesasının v_ . e ~nne di size söylediklerimin aynini söy- Ed Aktar 
i:J.J. nihayet verilmi'} ve hepsı ışlennden lerdim. en 

Londra, 26 (A.A.} - Westmins- bilvasıta tehdit edilmesi üzerine si- ayrılmışlardı. Bu işi tetkik .. eden Bir gün odamda otururken tk- Müddeiumumilik çok ga_rt}> ofr 
ter manastırındaki kıymetli evrak lfı.hla mukavemete kar ır verdiği tktısat Vekfileti bende suç gorme- tısat Vekaletine yazılacak bir mek· tedavi işini tetkik ediyor. Şehzade
ile tarihi hazineler kırlarda kazılan takdirde veya Avrupa devletlerin - rniş olmalı ki yerimde b~ u_ - tub için bana geldiler ve bir müs- başında aktarlık yapan Agop evvel
derin mahzenlere nakledilerek em- den birinin alı:idlerin emniyetini mum Müdürlüğe Yusuf Ziya ~m vedde yazmamı söylediler. Ben de ki gün Sürdli soyadı General olan 
niyet altına alınmıştır. tehdit edecek şekilde diğer bir Av- tayin edildi. Bir gün evrakı tetkike bir müsvedde yaparak umum mü-1 Ahmed isminde bir gence frengi 

Bu hazineler arasında. 600 sene- rupa devletinin istiklalini veya bita- gelen müfettiş beni çağırdı ... 1.nız~ düre yolladım fakat b~enmedi. On- şırıngası yaparken cürmümeşhut 
denberi taç giyme merasimlerinde · raflığını tehdit etmesi ürerine bu etin.iş olduğum o raporu_ . go~terdi. dan sonra kendisini Ankaraya ça- halinde yakalanmıştır. Ahmed Ge
kulianılan taht bulunmaktadır. Bu devletle harbe girmeğe karar verdi- üzerinde "H - E,, harflerı ıle ımza.m ğmlılar. Ankaraya gidişinden bir • neral: 
ameliyat polis memurl~ın ne- g-i takdirde iki ta.rafın ayni suretle ardı lk 

v · . kaç gün sonra beni de çağırdı. Ka - _ Bende frengi hastalığı var. zareti altında yapılmıştır. yekdig-erine yardım edeceği tasrih E t b · a ye yazı bcnım 
1 - ve • u ımz • tım gittim. Bir gün kaldık Veka et- Agoba müracaat etilin. Bana iğne 

lş"iler evrak ile hazineleri ev- edilmektedir. d" d d" tk· · bı"r rapor çıkardı 
... ır, e ım. ıncı le temas ettim. Bana Satie işini sor- yapıyor, her iğne için kendisine el-

velden hazırı., ........ " ve numaralanmış Üçüncü maddede üçH~cü bir onu da go··sterdı· ul B d k dil · 1~-- · ...:uu~ y.u: • d ar. en c en erme w=rııge • u kuruş veriyorum. demış ve suçu 
sandıklara yerleştirmişlerdir. devletin akidlerden birinın istik.la- - Aylarca evvel elimden geçen len izahatı verdim. Sonra tstanbllla itiraf etmiştir. Agop bu.."lu inkar et-

Ahnao Valileri Berlinde lini sarsmak maksadiyle iktısadi bir evrakı hatırlıyamam dedim. Ba- döndüm. Geldikten bir iki gün son- miş ve: 
'l'opla.ndı veya başka bir sahada yapacağı na· ld - ·· dd · S . ra yazmış o ugum musve eyt a- - Ben yapmadım amma ben es-

Berlin, 26 (A.A.) - Havas: hulfil hareketine mukavemet için de - Bll iki rapor arasında fark dun Galip bana getirdi. Ve müsvet- kiden eczacı kalfasıydıın. Bu gibi 
Alma.nyanın bütün umumi vali- mütekabil yardımda bulunulacağı var, dedi. Ben de kendisine ceva- te · t 1 so··yledi tık 

yı amam amamı · şeyleri yaparım. demiştir. Agobun 
leri ve mebuslar Hitlerin emrine a- kaydedilmektedir. ben· ·· tt · aldı ltı a fıkraları 

· musve eyı m ve a n böyle daha birçok hastalan tedavi m.a.de Berlinde toplanmış bulunu - Dördüncü maddede mütekabil - Bilmiyorum, malümatım yok ilave ederek Sadun Beye verdim. 
yorlar. yardım usullerinin iki devletin kara, ve bunu anlıyamam, dedim. Yalnız şunu tebarüz ettirmek is- ettiği de jddia olunmuştur. :Müddei· 

HİTLER1N İNGİLTERE VE deniz ve hava makamları tarafm - Ayni gün Tahir Kevkebin ma - terim. Benim yazdığım mektupta umumilik Agobun bu gibi ameliy&-
POLONYADAN TALEPLERİ dan tesbit edileceği zikrolunmakta- lftmatına müracaat ettim. "fiili tasarruf,. diye bir kayıt var- leri yapması hakkında ruhsatname-

Londra, 26 (A. A.) _ Daily dır. - Evet iki rapor vardır ve ikin- dı ve müfettişler bu tabirden işgal si olup olmadığını sıhhat müdürlü-
Express gazetesinin son tab'ında Beşinci maddede akidlerin istd· ci raporda senin havalen olduğu manası çıkarmışlardır. Bu o mana- ğünden sormuştur. Gelecek cevaba 
bildirildiğine göre Nevyorkta Hit- lallerini tehdit edecek mahiyette her için sana yolladım. ya gelmez "e onun için yazılmamış- göre tahkikat devam edecektir. 
ler tarafından Sir Nevil1e Hender- türlü hadiseler hakkındaki haberle - Peki bunun Satie işine ait ol- tır. Bu kelimeden maksat işgal de
sona tevdi edilen mesajın aşağıd~ rin süratle ve tam olarak teatisi duğunu ve kıymetinin tadil edildiği- ğildir. Benim yazıp ta Sadun Beye 
ki maddeleri ihtiva ettiği zanne- derpiş edilmektedir. ni bana neye söylemedin? \Terdiğim mektuptan sonra ferağ 
dilmektedir: Altıncı madde mucibince akid- - İşle alakam yoktu-lüzum gör- muamelesi yapıldı. Bunu da umum 

1 - İngilterenin Versailles ler üçüncü bir devlete karşı evvelce medim, dedi. müdürden öğrendim. Bir gün beni 
muahedesinin son haksızlıklannı girişmiş oldukları her türlü müte. Bu izahatı müfettişe söylemek çağırarak ferağ muamelesinin yapıl 
ortadan kaldırması ve eski Alman kabil yardım taahhütlerinin metin • için Denizbanka gittik. Orada yok- dığmı söyledi. Ben de tebrik ettim 

tu. Bunun üzerine Yusuf Ziya Er . ve yanından ayrıldım. Bana sorgu müstemlekelerini iade etmesi şar- · lerini yekdiğerine göstermeğe ve di· 

.., . -
Bulgaristanda Siliilı Altma 

Alınan Sınıflar 

Sofya, 26 (A.A.} - Bulgar er
kii.nıharbiyesi, birkaç hafta evvel 

talim için çağrılan ihtiyat sınıfla
rının Ağustosun 28 ve 30 unda ter-

hls edileceklerini ve yerlerine diğer ti! Alnı b l k t il ~n-...' . zinle go"rüşt~n.:. Tahı"r Kevkep bana hakimliğinin yüklemek istediği suçu e anya u meme e e .r.uu.u gv er bir devlete karşı taahhüde gı- U.H.. d 
!!!!!""!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!"'!!!'!!!! bütün kuvvetimle ve katiyetle re • sınıfların çağrılacağını bildiriyor. beş senelik bir ademi tecavüz mi- rişmek istedikleri zaman yekdiğe- dederim, demiştir. Bundan sonra ll!!!!""!!!!!!!!!!!!!'!!lllll!"!~~~~ıııııııım~~~ 

sakı aktetmeği kabul edecektir. rini haberdar etmeğe mecburdurlar. tecdid edilebileceği fakat altı ay ev- iddia makamı söz almış ve mesai ""'' ı::ıtı·r. Heyeti Hakime ..,?/!9pb-
2 D · y,. .... ,_ Akidl d b" · ta afı dan il de velinden haber verilmek şartile ka- .......... .T - anzıg ın AJ..Uıanyaya iJl.. er en ın r n er saatinin bittig·i için duruşmaya baı::ı. 

d · 1- d bili fesholduğu kaydedilmektedir. - "' ğı müzakereden sonra mesai esı azım ır. girişilecek bir taahhüt işbu mua - ka bir gu··n devam edilmesini iste-
Hari 1 tince n"'ı:ıredile saatinin bitmic:ı olmasına ve 3 - Koridordan bir Alman o- hede ile tarafeyne tahmil edilen mee c ye neza.re "':i n miştir. Bunun Uzcrine Yusuf Ziya. "' 

tomobil yolunun geçmesine mil- buriyetleri tadil edecek mahiyette bir tebliğde iki hükO.metin muahede önişin avukatı Sadi Rıza söz ala- saat ıa Ü geçmiş bulunma.qı
saade edilmesi mtikabilinde Danzig olmıyacaktır. akdi için yapılan mllzakerelerin sü- rak: na ve müstacel davalarımız olduğu 
limanında Polonyaya on sene mM- Yedinci madde, lkidlerin ayn ratle başarılmasından ve muahede- _ Eğer bu suçluların sorgulan için talikine \re tahliye isteyen su.ı· 

Varşova, 26 (A.A.) - Salfilıl.. 

\'ettar bir membadan bildiriidiğine 
göre Alman tayyarcleri Polonya a-

detle bazı haklar verilecektir. sulh imzalamalanm menetmekte • Din bu kadar mükemmel şartlar al- bizim tahliye talebimize müessirse luların isteklerinin şimdilik reddi l· 
4 - Kanun ve nizam idamesl Clir. tmda inıza edilmesinden dolayı bil- Allah rızası için devam ediniz. Bu le duruşmanın 14 eyllll saat 14 de 

meselelerinin halli va Almanlar aley Sekizinci maddeda muahedeııbı hassa memnun olduktan kaydedil - Bözlerimle idarenize karışmıyorum. blrakılmasına karar vermif ve du-
hindeki tedhiş hareket.lerin.e nlha • mflddetl beş sene olduğa pmJJıl!ll mcktedir. • :gaşa, fakat bunlara da yazıktır, de- nışma bitmiştir. 
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-111:•• Yazan: ZEYNEL BESiM SUN 

.. 
Onü.milze Mükellef Bir Sofra Ku-

.....Ja~L 
İstanbul Muhtelitinin 
İzmir Seyahati 

Sultan Aziz Nasll 
Pehlivan Oldu'? 
Ve Kimlerle Güreftİ? 

-a7- YAZAN: M.SAMI KARAYEl

rulmuş Ve Biz Etrafını Çevirmiftik 4 Uzvundan Mahrum Olan Muh- Arnavutoğlu Hasmının Çaprazıtıl 
Bir Y anbaf Oyunile Bozda • Nihayet ortaya bir ".bi?lik,, ra: 1 

kı geldi. "Not: Gençlerımız belkı 
bilmezler; binliği kısaca tarif ede
yim: Bir okka 400 dirhem olduğu
na göre içi 1000 dirhem mayi alan 
kara şişenin adı binliktir. Bu şişe 
beyaz da olabilir amma yüzde dok
san beşi karadır.,, 

İçeriye giren Kuyucu Kızının işa 
retile kızlar seğirttiler; bir müddet 
sonra birisi elinde bir salata, birisi 
peynir, birisi leblebi dolu bir tabak
la döndüler. Arkasından ekmek, dağ 
kan ve karpuz geldi. 

Görünürlerde çatal olmadığı için 
bunlara hamse mübarek dalacağı
mız an18§Jlıyordu. önlerimize veri • 
len peşkirlerin manası da, 

- Dal; yağlı parmaklannı bu
nunla tem.izle. 

Olmalıydı. 
üstünde oturduğumuz yatakla 

yere "U,, şeklinde üç taraflı kon
muş, kapı tarafına gelen kısım a
çık bırakılmıştı. Sofra bittabi ortada 
idi. U harfinin sağ dıl'ına Urkuşla 
Necip, sol dıl'ına Mahmure ile Rı
ıa, kaidesine de Şerüe ile Saffet yan 
yana oturmuşlardı. Biz de, ev sahi
bi ve ev sahibi namzedi olmamız iti
barile, kapı tarafına bir minder a
tarak üstüne ilişmeliydik. Fakat 
her ihtimali gözönündc bulundura -
rak bu tertibi bozdum. U harfinin 
kaidesine ben geçtim ; harfin sol 
dıl'ını, bir minder daha ilavesile u- ı 
zatarak, Şerife ile Saffeti oraya o
turttum ve Kuyucu Kızını yanıma 
aldım. Bu suretle kapının tam kar
şısına gelmiş ve ihtiram mevkiine 
kurulmuş oluyordum. Kuyucu Kızı : 

- Ayo, sen ev sahibi sayılırsın, 
baş köşeye bizim geçip oturmamız 
yakışır mı? 

Kılıklı bir şeyler yumurtladıy-

sa da, 
- Onlar yabancı değil .. 
le karışık i§i gürilltilye getire

rek vaziyeti becerledim. 
Eceey, şimdi gel keyfim gel! .• 
Rakı var .• 
Kan var .. 
Meze var .. 
Daha ne istiyoruz? Bilmem dik-

. kat ettiniz mi; yeni harfler eski ke
limelerin bütün eşkalini, hurufunu, 
bünyesini değiştirdiği halde "Kan,, 
Ue "Rakı,, kelimelerine yekdiğerle
rinden ayırmağa muvaffak olamadı. 
.Eski yazıda da, yeni yazıda da "ka
n,, ve "rakı,, kelimeleri ayni harf
.erden terekküp ederler: 

K, A, R, l 
R, A, K, l 
"Ümmül habiis,, dediklerine gö

re rakı karının annesi olacak. Ya
hut biz ters biliyoruz; rakıyı kan 
doğurmuştur, çünkü her fena işde 
mutlaka kadın parmağı aranır. 

Bahsi derinleştirmeğe gelmez; 
biraz evvel de arzettiğim veçhile ar
bk vaziyetimiz o değildir; ökseye 
basıp dünya evine gireli hayli za
man oldu. 

Cemşid aleyhisselam nur içinde 
yatsın; dağ kannı suya kattıktan 
sonra kadehleri binlikten doldurduk 
ve: 

- Yarasın! .. 
la karışık ille 

tık .. 
kadehleri parlat-

Tasavvur buyurun; bir akşam 
evvelden uykusuzuz, sarhoşuz, or
talık daha kararmadı; yeniden kel
lcl keşidesine ibtidar ediyoruz. Genç 
lik bu; şimdi olsa çoktan cavlağı . 
çekerdik ... 

Kuyucu Kızı .• 
- Üçliyelim !. 
Diyerek kadehleri 

çektik.. 
Ben de: 
- Hak ilçütUr! .. 

doldurdu; 

Deyip bir daha doldurdum; yine 
çektik. 

Böylece üçlemeyi taırıaınladık -
tan sonra canana teveccühle: 

- Ey Kuyucu Kızı; dedim, şu 
gördüğün üç delikanlı ile benim a
ramda lill sızm~:Z. Biribirimizden 
gizli hig bir şeyimiz yoktur. Bina
enaleyli lıana veı eliğin sözü hiç çe-

kinmeden arkadaşlarımın yanında 
da yerine getirebilirsin .. Haydi ba
kalım ... 

tP.lit, Pera İle 3 ., 3 Berabere Kaldı 

Kuyucu Kızı bön bön yüzüme 
bakarak sordu: 

- Hangi sözü? 
- Canım, hani sana maşatlık

ta rastgelmiştim; yanında iki kişi 

vardı. 

- Anladım. Efendim bunda öy
le merak edilecek bir şey yok. U
fak, tefek almak için 1zmire gitmiş
tim. Çarşıdan dönerken eskidenberi 
tanıdığım at cambazı bir İsmail var 
dır, ona rastladım. İsmail iyi çocuk-!' 
tur; beni görünce: 

- Vallahi salmam, billahi sal
mam! 

Diye yakama yapıştı. DamJacık 
mahallesinde bir evi varmış; aldı, 

oraya götürdü. 
Hay Allah layıkımı versin, içi

me kıskançlık düştü. 

Sordum: 
- İsmail senin dostun falan mı? 
Kuyucu Kızı yüzüme hiddetli, 

hiddetli bakarak cevap verdi: 
- Sen beni orta bilmem nesi 

sandın galiba ... 
- Estağfurullah .. 
- İsmail sadece ahbabımdır; 

daha doğrusu burada vaktile bir 
Habibe vardı, İsmail onu severdi. 
Kendisi at cambazı değil mi ya; Ti
reye sık, sık gelir, giderdi. 

- Evet, sonra? .. 

- Sonrn birkaç arkadaşına da J 

haber yollamış, geldiler. Yedik, iç
tik; fakat İsmail fena halde sar- ! 
hoş olup sızdı. Ben de misafirlerle 
başbaşa kalınca sıkılmağa başla • 
dım. Çarşıdan aldıklarımı eve gi
dince lsmaile vermiş, kaldırtmıştım. 

Onları daha dört gün evvel İzmire 
bir gidip gelenle aldırdım. Neyse u
zatmıyayım; evdekilere: 

- Tren vakti geliyor, bana mü
saade! .. 

Dedim. 

- Canım gece yarısı tren mi o
lurmuş, burada kal da sabah gider
sin! 

Falan dedilerse de: 
- Şimdi tarife değişti, bir bu

çuk saat sonra bir tren var. İstas
yona gidinciye kadar bir saat geçer; 
yarım saat da orada beklerim . 

Kılıklı bir yalan uydurdum. 
BaktıJar ki bende kalacak surat 

• _ Jt; sızan ev sahibinden başka Uç 
erkekten birisi, 

- Sen bilirsin, haydi güle güle. 
Dedi; fakat o gördüğiin iki a

dam; 
- Biz seni bu vakitte yalnız bı

rakamayız. Mademki gideceksin; 
biz de beraber istasyona kadar gi
deriz. 

Deyip peşime takıJdılar. Meğer 
maksadlan bambaşka imiş; Yahu
di mezarlığına gelir, gelmez sırnaş
mağa başladılar, alt tarafını biliyor
sun .. 

-- Kimmiş bu herifler? .. 
- Vallahi bilmiyorum; İsmailin 

ahbabları işte ... 
Çektik, çekiyoruz, çekeceğiz .. 
Fakat uykusuzluk ne fena şey ... 

(Devamı var) 
.......................................... 

Bira Buhranının 
Önüne Geçiliyor 

Bir miıddetteuberi devam et -
mekte olan birabuhranı İnhisarlar 
idarrusinin aldığı tedbirler sayesin
de fmgünlerdP. zail olacaktır. Şeh -
rin ihtiyacını karşılıyamıyan meve
ı:-idat son gürJerde fazlalaştırılmış 
ve İstanbul ekspresine bağlanan 
Frlgoro!ık vagonlarla bira getiril
meğe t .ışlanmıştır. İstruıbulun hali 
hazırdaki ihtiyacı 6 vagon biradır. 
!dare bir müddet için günde yedi 
vagon bira getirtmeğe karar ver -
miştir. Vaziyet normal şeklini a • 
lınca bu miktar azaltılacaktır. 

1 zınir Fuar müsabakalarında ls
tanbulu temsil edecek İstanbul 

muhteliti dün Hüsnü, Faruk, Fey
zi, Hakkı, Eşfak, Şahap, Buduri, 
Bülend, Şeref, Basriden müteşekkil 
bir kadro ile Beyoğlu sporla bir ek
zersiz yapmış 5 inci dakikada Bülen 
din devre sonlarına doğru Şerefin 
yaptığı gollerle birinci devreyi ga
lip bitiren muhtelitte ikinci devrede 
ufak bir değişiklik olmuş Hüsnü, 
Hikmet, Hüseyin girmiş birinci 
devreye nazaran daha gevşek oyna
yan İstanbul muhteliti Buduri aya
ğile bir gol daha kazanmışlarsa da 
üstüste 3 gol yiyerek maçı 3 - 3 
berabere bitirmişlerdir. 

Futbol mevsimi olmadığı için İs
tanbul takımı lzmire oldukça idman 
sız askeri vazüesini üa etmekte o
lan Beşiktaşlı Hakkı, Galatasaraylı 
Salahattin ve hasta olan Musadan 
Türkiye atletizm birinciliklerine iş
tirak edecek olan Melihten mahrum 

gitmektedir. Salı günü futbol ajanı 
Kemal Halim idaresinde hareket e-ı 
decek olan takım Fikretle takviye 

r 
Bunun Yapılacak 

Spor Hareketleri 
Boğazı Geçiş: 

Beyoğlu Halkevinin tertip etti
~· Bebek - Anadoluhisarı yüzme ya
ışı bugün saat 9:30 da Adalar yüz
e müsabakası saat 14 de. 

At Yarışı: 

Veliefendi At yarışlarının sonu 
cusu "15,, de. 

Atletizm: 

Şişli atletizm bayramı Taksi, 
tadında saat 9.30 da. 

Güreş: 1 
Saat 15 de Tekirdağlı ile Ban

kof Halil ile İskoviç arasındaki kar
ılaşmalar Taksim stadında yapı

acaktır. 

edileceği için dünkünden daha kuv
vetli olacaktır. 
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Teklrdaölr Hüseyin Ve Manisalı Halil 
Hasımlarile Müsabakayı Kabul Ettiler 

D ün gazetcmıze, Türkiye pro- ı 
fesyonel güreş baş pehlivanı 

Tekirdağlı Hüseyinle, Türkiye ikin
cisi Manisalı Halil Pehlivan gele
rek muharririmize şu beyanatta bu
lunmuşlardır: 

- Bulgar ve Karadağlı pehli -
vanlann itirazlarını gazetelerde o
kuduk.. Bu pehlh•anlar mindere ve 
hakeme kabahat buluyorlar .... Bi
zim hakemle ne alakamız var? .. Ha
kem, pehlivanın sırtı yere gelmeden 
nasıl düdük çalabilir?.. Seyirciler 
de görmüştür ki, hasımlarımızın sır 
tını yere getirmişizdir. Biz, Türk 
şerefini korumak ve hasımlarımızın 
itirazlarına meydan vermemek için 
tekrar güreşmeğe amadeyiz.. Hiç 
bir vakit meydandan kaçmayız .. 
Hay, hay! ... Olmadı diyorlarsa biz 
hazırız, pazar günü müsabakaya bu
yursunlar .. 

Pehlivanlarımızın bu beyanatı ü
zerine muharririmizi, Taksim stad -
yomu müdürüne, organizatörlere 
ayni zamanda da Bulgar ve Kara -
dağlı pehlivanların oturduğu otele 
yolladık. Taksim stadyomu müdürü 
ve organizatörler muharririmize şu 
beyanatta bulunmuşlardır: 

- Ecnebi pehlivanların itiraz 
ettikleri minder işini hallettik. Pa
zar günü tam beynelmilel nizamata 
uygun bir ring kurdurmaya bazı -
nz. Bu ringin kurulması için de yüz 
!erce lira sarfedeceğiz.. Mademki, 
Tekirdağlı Hüseyinle, Halil pehlivan 
güreşi kabuJ ediyorJar:. Biz de ec
nebi pehlivanlara istedikleri imkan
ları veririz: 

Muharririmiz; ecnebi pehlivan • 
ların bulunduğu otele giderek ken
dilerine meseleyi anlatmıştır. Bul -
gar ve Karadağlı pehlivanlar da şu 
mukabelede bulunmuşlardır: 

- Türklerin adil olduğunu bili
riz .. İtirazlarımızı muhik bularak 
kabul ettiklerinden dolayı teşekkür
Jer ederiz. Biz de güreşe hazırız .. 

Gazetemizin neşriyatını hüsnü 
telakki ederek yüzlerce lira sarfiyle 
bir ring vücude getiren Taksim stad 
yomu müdürüne ve organizatörlere 
alenen teşekkür ederiz. Pehlivanla
rımızın da itirazları kabul ederek 
korkmadan tekrar meydan okuma
larını da hararetle alkışlarız. 
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latanbul Yelken 
Birincilikleri 
Galatasaray ve Demlr

apor batta gidiyor 
Moda koyunda Galatasaray, Fe

nerbahçe, Demirspor, Güneş, Hal-

kevinin iştirakile yapılan İstan

bul yelken şampiyonasında Gü
neşten İbrahim birinci, Demir -
spordan Feyyaz ikinci, Galatasaray 
dan Niyazi üçüncü, Fenerbahçeden 
Sabri dördüncü olmuştur. 

Puvan tasnifinde Galatasaray 
Demirsporla 6 şar puvanla başta 

Güneş 4 puvanla ikinci Fenerbahçe 
3 puvanla üçüncü vaziyettedir. Ya
rışlara bugün de devam edilecektir. 

Prag ile ecnebi Joponyaclaki 
Memleketlerin Muha- Almanlar 
beresi Durdu Tokatlanıyor 

Zürih, 26 (A.A.) - Resmi çek 
ajansı "Çeteka,, dün gece Alman 
kıt'alan tarafından işgal edilmiştir. 

Tientsin, 26 (A.A.) - İki gün

denberi huduttan geçmek talebinde 

bulunan Almanların Japon nöbetçi

leri tarafından tokatlandığı ve yere 

atıldığı birkaç kere görülmüştür. 

Ve, şu kararı vermişti: 
- Bunlar, noksan adamlardır ... 

Beni yenemezler ... 
Hakikaten; Kıllı Hüseyin çabuk 

ve usta bir pehlivandı. Lakin, bildi
ği ve kullandığı oyunlar hep kap
ma idi. Ne görmüş ise mükemmelen 
tatbik edebilen bir adamdı. 

Fakat ibdakar kudreti yoktu. Ar 
navutoğlu ise, bilakis karşısındaki 
hasma göre hareket eden bir peh
livandı. Sonra, akla gelmedik vazi· 
yetler ihdas ederdi. 

Mesela; hasmı yere düştüğü za
man biraz ili.erine geç gitmesı, ve 
hasmını kaçışa sevketmesi gibi hal 
leri hep ruhi birer hareketlerdi. 

Daha sonra, hasmına şak kün
~t?Si aldığı halde boşaltıp ikinci bir 

'u!,,"!t .hdas ederek kündelemesi 
de bir başkaca manevra idi. 

Arnavutoğlu; bütün oyunlarını 
ani ve hasmı tarafından umulma -
dık bir şekilde yapardı. Aldığı bir 
oyun üzerinde hasmını bağlar ve bü 
tün idrakini, kuvvet ve kudretini o
raya verdirir, ve nihayet; birdenbire 
elindeki oyunu çözer. İkinci bir oyu
na geçerek daha hasmının kudret ve 
idraki aldığı yeni oyun üzerine te
vecüh etmeden iki dirhemlik bir ye
rini bularak yenerdi. 

Arnavutoğlunun bu güreş tek
niği ne öğrenilir ve ne de tatbik edi
lebilir şeylerden değildi. Bu Allah 
vergisi idi. Y aradılıştı.. 

Arnavutoğlu, tamamile zekasile 
güreşen bir pehlivandı. 

Ayakta tutuşan iki pehlivanııı 

tavırlarında bile farklar vardı. Me
sela: Arnavutoğlu, dimdik duru
yordu. Kıllı Hüseyin bel kırmış ve 
biraz eğilmiş vaziyette idi. 

Arnavutoğlu, hasm1nın gırtlağı 

hizasına sol elini dayamış, tam sa
ğına dönmüş, sol ayağım hafif diz 
kapağından kırmış, sağ elini göğ
sile karnını masaj eder gibi bir aşa
ğı bir yukarı hafif, hafü dolaştıra
rak duruyordu. Sanki hasmile meş
gul değilmiş gibi vaziyetleri vardı. 

Halbuki; hasmı kendisinin bu 
18.kaydisinden istüade ederek hare
kete geçmiş olsa derhal bir yıldırım 
süratile mukabil oyuna girdiğini 

gördü. 
Arnavutoğlu, hasmını gözünün 

kuyruğile kontrol altına alırdı ve 
onun en ziyade gözü elleri idi, has
mının gırtlağına dayadığı eli bir 
miknatıs gibi hasmının içinden ge
len hareketi derhal anlardı. 

Kıllı Hüseyin, biraz çekingen va
ziyet alınıştı. İçine korku girmişti. 
Lakin, hız ve durmaz bir pehlivan 
olduğu için çok geçmeden Arnavut 
oğluna bir çapraz girdi. 

Arnavutoğlu; Hüseyinin çapra
zını beş adım gitmeden bir yan baş 
oyunile bozdu. Ve tekrar basınını 
altına düşürdü. 

Görülüyordu ki: Arnavuteığluna 
hangi bir oyun takmak tehlikeli i-
di. Mukabili felakot doğuruyordu. 

Bereket versin, çok tetik olan 
Hüseyin yere düşer düşmez birden 
bire fırlayıp ayağa kalktı ve ken
dini kurtardı. 

Tekrar, iki pehlivan ayakta biri
birlerile karşı, karşıya gelmişlerdi. 

Kıllı Hüseyin, bu son kurtulu -
şundan zevk duyarak bir nara saldı. 

- Haydi, Arnavutoğlum be! .. 
Arnavutoğlu da, aşka gelerek, 

çırpınarak mukabele etti: 
- Haydi, Kıllım be! .. 

Askerler gece ecnebi muhabirleri
nin bürolarına girerek binada yapa
cakları araştırmalar bir neticeye 

kadar yerlerinden kımıldamamala

rını tenbih etmişlerdir. Ayni zaman 
da telefon muhaberesi kesilmiştir. 

Birçok Almanlar alelacele Tient- Bu naralar, güreşin daha ziyade 
sin'i terkederek meçhul bir semte kızışacağına delalet ediyordu. Haki

Prag ile ecnebi memleketler ara-

sında muhaberelerin durduğu öğ • 
renilmektedir. -·. 
Mıaır Askeri Heyeti 
Mısır askeri heyetinin bugün öğ

lenden sonra Ankaraya b.~reket e
deceii haber alınmıştır, 

hareket etmişlerdir. 

-·-
Niksar - Tokat maçı 
Erbaa (Yeni Sabah) - Niksar 

futbol sahasında kalabalık bir se

yirci huzurunda yapılan maç 2 ye 
karşı 9 farkla Tokat sporcuları le
hine hitama ermiştir, 

katen hücumlar başladı. 

lki taraf biribirine dalmağa ve 
el, ense tırpan vurmağa başladılar .. 

Mustafa ağa ve bütün Şumnu 
ağaları ve beyleri Arnavutoğlunun 
güreş tarzına hayran olmuşlardı. 

Bu, sakin ve terbiyeli helvacı ne 
kadar mütevazi idi. Hasmına karşı 
hiç bir suretle hainlik hatırından bi
le geçmiyordu. 

Mustafa ağa; yanında buıuoaıı 
ag-al ara ilk sualini tekrarladı: 

-1u· 
- Nasıl buldunuz Arnavutog 

nu? -1u 
- Doğrusu ağam, pehlivan og 

pehlivan!.. · -Ak 

- Kıllı yakasını kurtarabilec
der misiniz? 

- Biraz güçce gibi görünilyor .. 
- Ben de, öyle görüyo~:dkl 

- Arnavutoğlu; büsbütün~ 

bir güreşçi.. 
- Evet .. 
- Bu adamı Şumnulu yapatll" 

mıyız ağam? 

- Zannetmem, kalmaz bural"" 
da .. 

- Evet; bu Arnavutlular Y~ 
rinden kolay, kolay ayrılmayor JP.o 

- Öyledir ... 
- Meğer, fevkalade ahval ol • 

malı .. 
Ağalar, hem konuşuyor ve beJll 

de gözlerile meydanı seyrediyorısı:
dı. Tam, son sözlerini bitirecekl~ 
sır.ada, Kıllı Hüseyinin birdenbi.ft 
çift paça daldığı görüldü. Hasının"1 
paçalarını çelik pençelerinin arasıJl3 

geçirmişti. ti 
Arnavutoğlunun vaziyeti tehlike 

idi. Arnavutoğlu, sırtüstü yere dil~ 
şüp mağli'ıp olmamak için derh 
hasmına boyunduruğu geçirdi. 1' 

Hüseyin; zorlu bir boyundurtl 
yemişti. Zoru görünce paçaları 1>ı· 
raktı. .. u. 

Fakat; acısı canına çökınUşt 
Ru boyunduruk Kavalada KarabO • 
ğanın vurduğu boyunduruğa beJlıe" 
nıiyordu. 

Sert: gıcıklı, acayip ve çaprf. • 
şık bir şeydi. Boynu yerinden 1'0-
pacak zannetmişti. 

Ne biçim boyunduruktu bu? ... 
İnsanın nefesini kesmeden ziyade 
burgu gibi buruyor ve deliyordU· 

Kıllı Hüseyin, hasmından bO)-uJI 
duruğun acısını çıkarmak istedi. 

Ve .. bir biçimine getirerek Aft!'. 
vutoğluna bir boyunduruk taktı· 

Kurnaz Arnavutoğlu, zaten baS· 
mının bu isteğine evvelden karst' 
vermişti. 

Kıllı Hüseyin, boyunduruğu ıa· 
kar takmaz kaçacağına daha ziyade 
yaklaştı ve sokuldu. 

Hüseyin, hasmının bu sokuluşıl • 
na memnun olmuştu. Boyundurui1l 
daha ziyade tazelemeğe çalışıyor • 
du. 

Herkes, Arnavutoğlunun bu ıı-· 
reketine şaşkın şaşkın bakıyordu. 
. Çünkü: bu acemilik idi. Bir peb• 

livan boyunduruk üzerine gideınel" 
di. 

Hulasa; herkes ArnavutoğıuııuO 
nasıl olup ta boyunduruk üzeriJıe 
doğru gittiğini münakaşa ediyordll: 

Çok geçmedi. Kıllı Hiiseyinin bit 
dcnbire boyunduruğu boşaltıp to • 
paç gibi olduğu yerde dönerek yi1I" 
üstü kendisinin yere attığı görüJdU· 

Ne olmuştu? Neden bu ha.le gel• 
ruişti? Güreşi seyredenler bunu ıııil 
naka.~a edebilecek halde değildi· 

Çünkü; herkes heyecana kapıl; 
mış ne olacak diye bekleeiyordll · 
Arnavutoğlu hasmını altına dnşil· 
rür. düşürmez üzerine çullandı. 1/I 
kemaneye geçti. Durmadan sarırısl~ 
dı. Ve kündelecli. Oyunlar, biribiJ1' 
ni takip ediyordu. 

Kıllı Hüseyin, kemaneYi bOşal• 
tıp kalkayım derken sarmaya git · 
mişti. Sarmadan kurtulayım diye 
çabalarken, kündeye takıtnııştl· 
Hasmı nefes aldırnıayordu. 

Kazan dibinde bekliyen ihtiyat 
Cazgır başını sallı yarak söylendi: 

- Bu helvacı ile başa çıkıln1aS 
a be kızanlar .. 

Seyircilerden biri cevap verdi: 
- Sülük gibi, kene gibi bır 

adam .. 
- Ne diyorsun ahretlik be?" 

BeHl. herif vesselfım .. 
- Nasıl oldu da boyunduruktaO 

kurtuldu pehlivan be! 
[Devamı var 1 
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'HiN&ve YURDDA SABAH 
ACI Bi ITiR F 

Yazan: Em e GÖKSEL 

T aksim tramvay dur.ak mahal-ı senden de sakladım_ Onmıcu suuf. 
linde tramvay bekliyordum. ta, hatta onlire kadar, nnsıl haşan,, 

Biraz ilerimde üzgün çehreli, göz- dünya :ı.murunda olmıyan bir kız-
. leri bir noktada dUşUnceli görüoen dıın değil mi? .. Suat'ı tanıyıncaya 

4 

bir !kadın bana ~ yalan bir t.anı- !kadar lbôy'le;dim ... Suat ikim biliyor 
dık gfüi geldi. Daha dikluı.t.ıle ibak- musuıı! .. Bilemezsin tabii .. Hani bir 
tmı; evet yanılmıyordum, bu mek- arkada§lIIlız vardı, Neyyir; son sı
tep :a.rkadL§lanmdan Sema idL - ınıfta öldü.. lriya.rılığmdan ümit e. 
kat yarabbi ne kadar da değişmiş.. dilmiyecek kadar hassas, ince nlh
~ senede bu kadar d~elc bu lu lrlr kızdL Fazta samimiyetiniz ol
kadar zayıflamak? ... Heriınlde beni madığı için sen bılmezsin, Neyyir-Su 
görmedi. :yahut gördü de tanımadı. at isminde ıbir mühendis mektebi ta.-

\ " 
Yanına. yakla.ştmı. lebesile "şiyordu. Bunu ben ve da 

- Bu ne dalgınlık Sema?. bir ilri arkadaş biliyorduk. Hep 
Sesimle ürkmüş gibi başını kal- bize ondan bahseder, resimlerini 

dırdı; birden gözleri ş1dadı: göstainli Birkaç defa da sokakta 
- Ah Em()§ sen misin! •• Ne gü- tesadüf ettik. beni Suatla tanıştır -

r.:el tesadüf._ "Emoş arkadaşlar ara- dı .... Aksi şeytan işte .. Suat'l gör -
da.ki irunimdir .,, düğüm andan itibaren kalbimde yer 
- Bmvo .. Çall1!cak tanıdın bec1.. etmeğe baŞ"bıdı .. Öyle gecelerim oldu 
~ Yıllar seni değişt:.irmemiı kL ki sa.ba:hlara kadar uykusU% kaldım. 

Tıpkı mektepteki gıöisin.. Der.sleri serdim, evde önüme gelene 
Yavaşça içini çekerek ilive etti: tersleııiyor, herkesin .zıddına gidiyor 
- Fakat ya. ben .• Çok değişmi- dum .. Hayır diyordum, Suat Ney

lim değil mi! .. Seninle wrun m.un yiıie değil benimle evlenmelidir! ... 
konurık ürt:.erim Emoşcuğum. Yal- Amma bunda nasıl muvaffak ola -
ruz bugün değil, başka bir gün; me- caktmı! .. Bir seneyi mütecaviz bir 

yarm bulU§S&k olmaz mı?. zamandır aralarında kökleşen rabı-

- Neden olmasın, m.et'sen ad- tayı nasıl kırabileeektim'!. Günlerce 
resimi vereyim. Yarın evde bekle - .zihnim bu fena hain düşüncelerle 

rim; gelirsin bol bol konuşuruz. çalkandı durdu .. 1Ve nihayet bir gün 
Kabul etti. Airesimi verC!im; e- bu eller korianadan, hiç bir azap 

asen beldediği tramvay gelmi§t:i; duymadan, Neyyire imzasız bir mek 
aynldık:. tup yazdı, §Öyle: 

Semanın çehresini bir türlü gö- '"Ne~.yir Hanım, Suat bir akraba 
zlimdcn ayıramıyor, durak yerinde, kızile sözlü vaziyettedir. Kız kendi
tramvayda, evde .. _. hiç. hiç bir yer- sine delioe 8.şıktır. Sizin alikanı.zın 
do bu üzgün hayalden kurtula.mı • devamı bir aile felaketine sebebiyet 

Mektep meccanidir. 'ııercihan 

çiftçi ve arazi sahibi olanların ço
cuklan alınır. 

Ziraat mektebi, Mudanya - Bur
sa asfalt yolu üzerinde 1300 dö
nümü içine almış !bulunmakta ve 
şehre 8 kilometre mesafededir. 

Bu 1300 dönüm arazinin: 550 
dönümü tarla ziraati, 220 dônü.ınti 
fidanlık: ve me)T\'lllık, 65 dönümü 
bağcılık, 40 dönümü de sebze yer
ileri ile koro, mer'a, çayır ve akas
ya ormanından ibarettir. Bunlar -
dan halk çok istifade etmektedir. 

Tarla .ziraatinde yetişen menta 
buğday da tohumluk olarak her se
ıne ucuz bir fiyatlıı köylüye saW
maktadır. 

Diğer mahsulit mektep ha)'\"&· 
natı ile mektep iaşesine sarfedilir.. 

Fidanlardan 120 bin kadar mey
vah re meyvasız olmak üzere, 

var ve ben daima onu gördükçe ko
yordum. Mektepteki güzel, §llJllU'1k ıveı«ektir. Bunu size bildirmeyi va.- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!"'~~~'!'11111~~--~~ 

fakat :nazı çekilir SJ>.maya da ne ol- zif e &ddediyorum .. ,, bana~ başladı. Ve ben Su
muştu?.. Yalnız o durgwılaşmağa Uğursuz mektup tesirini göster- atla aricadaşça baŞhyan aşinalığın 
daha onbirinci sınıfta ıiken başlamış- di .. Bir iki gfuı sonra Neyyir mek- mecrasmı sevgiye çevirdim. Suat 
tı. Bu gil.ıı gibi hatırnmdaır. Son aı- tebe kızaımış gözlerle, solgun fbir hili Neyy.irin neden ayrıldığım bil
ruf ar~an Neyyiri k&y- yüile geldi. Bilmiyor gibi: "Ne oldu miyar, sevdi diye şüphe
bettiğimiz gün içimizde en .çok te- sa.na?,. diye 19Grdum. Zavallı düşma- leııiyordu. fla:ımafih Neyyirin 18.fı 
c.ssür gösteren, ağlayan Sema olmuş mm dost sanarak söyledi: "Qok bed çok çatitik kç.aııdı, ölümünde bile 

:fazla bir teesSiir A~ ... .ıı,guu• anla-tu. Hatta biz onun bu :kadarını um- bahtım Sema ... Suatla aynldık .. Se- ~,,......_ 

madığmuz hassa.siye.ti karşısmda bebi imzasız bir ımektup.. A§kımı dıın. .. Suat da ben de melrteplerimi
şauır.nuştık_ 'Mektepten. çı.ktıktan feda ettim ben .. Sunda. da sadece, n lbi.tirmiştik, evlenerek .:Ana.doluya 
bir iki sene sonra da onu bir mil- aynldığınım ildi.ren bir mektup gittik. 
hendisle evlenerek taşraya gitti diye yazdım. O görüşmek, anlamak iı;ti- Her §eyim tamamdı. Kocam beni 
duymuştum. Halbuki dikkat ettim )'or .. Liikin dinlemiyorum, dinlemi- çılgmca .ae~, arru1a.nmı zevkle 
pı.rm.ağ1J!da .alyans yok.. yeceğim de .. ,, Sonra bana, gelen yapıyordu. 

Ertesi gün söylediği saatte Sema mektubu ~· Ne kadar saf kız uhltimde ~eniliyordum.. La-
bizdeyd!. Ayni süzglln, n:mksiz )'iÜZ, dı yarabbi.. Bunun kasden de ya- !kin tııenelerin ardındn. katan vicdan 
nyn.i sa.de ellllse- Bir müddet ura- zılabileceğinl düşünmüyor. "Ben • azabı beni gün geçtikçe sarıyor .. 
dan, bur.adan konuştuk, uzakta gü- den daha el"\'el onu aevmeğe baş- "Sen katilsin... Bir arkadaş kati
lle§ L5lklarile pırla.ntaiaşa.n denizi lamış. Omitlenmiş bir km bedbaht ıli!. A.rkad~ mezarı üstünde kur 
&}'rettik. Nihayet ince pa.rmaltları etmektense, kendim bedbaht ola - duğun bu yuvadan saadet umuyor
alwnı. bastır.arak: .do!a.ntı. Sonra bu- ymı, diyordu .. Neyyirin masum, iç- san aldanıyorsun.. Sen eıı;eç bed -
lutlu gözlerini gözlerime dikti: lemniş çehresi lkarşısmda bir an ol- baht olmnğa mahkumsun! ... ,, 

- lyi dinle .Emo~-· Şimdi sar.a · du iki her şeyi söylemek, ağlı~rak İşte Em.oşçuğum.. Bu sesi ben ar-
söyliyeceğim sözler, senelerdenberil ıaf dilemek istedim, kelimeler iboğa- tık her zııman, .her yerde duyuyor -
beni azapla Jovrandırıın çok aCJ bir da düğümlendi.. Sonra da yine dum. .Ne yaptığımı bilmez :bir hale 
hatıranın ilk itirafıdır .. Su o.na ıı..a. I içimde.ki .şeytan sôylüyoron ~ "'.Aldır- g~ yak yere ütizleşiyor, kocam 
dar kimseye söylemeğ~ anla.tma.i·a 1 • Artık Suat senindir! .. ,, Asil kız la kavga için baha.ne arıyordum. .. 
cesaret edemedim.. Bu yüzden de belli etmemekle ~aber günden gü- Adamcağız beni düzeltmek için elin 
daha ço'k eridim .. Sonra sen hakkım ne soluyordu. Ve i§'te biliyorsun bir den geleni yapıyordu .. Heyhat!.. Bir 
da ne istersen d~Un .. Benim i~ denbire aramızdan ıuçtn, gittL." O gün oldu 'iki beraber bayata ne ben 
ki zehirler biraz olsun dökülsUı:ı, bir -n yatı.mm .en lbüyük acısım duy ıne de o tahamm'ül edemez olduk, 
azacık r hatlayım kB.fi ... Mektep - &m, ıparça.'lanası kalbim ateş bir ynldık ... 
tenberi sana sevgim ve itimadım mengenede tntuştıu, ezildi.... :Suadı hilii. .çok eeviyonım.. Ne 
Yardır. Böyle olmakla beraber işte Fakat ah o şeytan yok mu, yine ~ ki ara.m.ttda Neyyirin gölgesi 

B u sene, Mekltede müşrikle:-in 
reislerinden }u; ibni v A 

0 ile 
Velid ibni Mugnyre öldüler. Medine

de de, Ensan Kiri.mın büymderin
den Es' d ibni Ze!'a!"e ile Ber ~ aru-

t.e intikal et tiler. 

Bu 'Seneye, ·~etül izn., yi.ni 
••ruhsat yılı,, denildi. Çilnkll bu se
nenin iptidasında, c~hfı.be 'Mekkeden 
Medineye hicrete izin verilmişti. On 
ılar da. Muharrem ayında muhacc
rete başlamışlar, kafile kafile Meı::li
ııeye gitmi.§lerdi Nihayet, Resfılt:i 

Ekrem de, Rebiülevreld.e, Med.iMlıe 
gelmiş, hicret bit.ama ermişti. 

Bu fi.menin Muharrem iptidası, 
lslAm tarihinin başlangıcı b.bul e
dildi, ki ~'hicret tan'lıi,, dediğimiz 

tarın, Hazreti Muhammedin yaşının 
elli dördüncü ve lsanın doğumu.mm 
altı yilz yirmi ikinci senesine tesa
düf eder. 

••• 

M üslilmanlann Mekkeden çıkıp 
gitmeleri, mUşrikleri mem

nun etmiş, bu, Muhammed dinine 
karşı bir galebe sayılmı§b. Onlar, 
bu kanaatlarmda yanıldıklarını ça
bucak anladılar. 

Muhacirler, çok değ!ldi; fakat 
Medineye gelip te ensir ile birleşin-

ce mühim bir kuvvet oldular. 

Muhacirler:, Melckede iken, Haz
reti Peygambere müracaat ederler: 

- Kafirlerin zulüm '\'e ccfisma 
ni~ kaUanahm! Bize müsaade et 
ıte orı1anı. siliıhla ukabele edelim. 

Derlerdi. 

Hıı.zreti P.eygamber ise: 

- Henüz harp ve !kitile izinli 
d ğilim. 

Diyerek onları, çarpışmaktan 

menederdi. 

"Ruhsat yılı,. olan Hicretin bi
rinci senesinde,, lsüımi:ret. E\·s ve 
Hazrec kabileleri ile ku\-vetlendiği 
için milşrl.klerle cenk etmiye de mü
saade edildi. 

Tam.azda ""rt ikfıt 

E vvelce ak§8.m namazı üç re
. kat, diğer namazlar~ re

kit olarak farz kılınmı&tı. 

Mekkede ve Medineye Hicretten 
bir ay .sonraya kadar, namazlar böy 
le devam eW. Bundan sonra. Qğle, 
ikindi vo yatsı namazları, seferde 
ikişer rekat olarak ibka edildi. Ha
zer namazları dörder rekate çıkarıl
dı. Sabah namazında uzun st:ircler 
o-unduğu için iki, akşam namazı da 
tlo rekat olarak kaldı. 

IE Z A N 

1 sLimiyette, edineye hicrete 
kadar .ezan yoktu. :Müslüman 

Jar. gerek cuma günleri (1), gerek 
air günlerde :namaz vaktinin gel

<llğiıii bl'yinde ~lük çeltiyorl&rdı. 
Hazreti ~ygam.ber, vahy ge1mi

yen ıi§lerdc ıes:hibı ile müşavere et
tiği için. ezan meselesini de onlarla 
konuştu. 

Eclıabtaıı bir .kısmı, namaz vak
tinde boru ça.lınm mı teklif e~ • 
ler. r.'.ahudiler de boru ~aldık!aıı 
için, -0rilnr.a ibenzemernE'k i!tlıı bu 
teklif kabul edı1medi. 

BRzılan, çan çalınmasını ileri 
süroüler. !Bu da Hıristiyan adeti ol
duğundan reddedildi. Yüksek bir 
yerde ateş y.akılması da, meclısilere 
benzemek ~iizünden kabule §ii.yan 
görülmedi. 

{1] Arapla.mı bugilfı kullandık
lan gii.tıleri.n isimleri o =aman t>aş
ka idi. o ookit Cw.aa "V evmi a-
1'tıbeR UC1 "rdi., 1 

camla yaşıyamazdı.m ... 

Aynldıktan sonra İstanbula an
nemin yanına geldim .. Beni çok za
yıf bulduğundan tedavim için uğra
§lyor .. Bilmiyor ki kızının yarası 
çaresi olmıyan, şifa bulmaz bir ya
r:adır .. 

Baı, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser• 
- icabında günde 3 kaşe alınabilir. -

Sustu .. Gözleri etrafta dolaştık- ,•••••••••••••••••••••11111~;;;.;ı.lh 
tn.n sonra t ekrar gözler.imde durdu; 

- Doğru söyle! Benden nefret 
ediyorsun şimdi değil mi? 

- Ne münasebet Sema.. Olma
malıydı.. Mademki olmuş bir defa 
ve sen bu giln bunu idrak ederek :na 
dim oluyorsun .. 

- Evet.. Ne çare ki olan olmuş, 
giden gitmiştir.. Bu hakikati çok 
yakında Suata da yar.acağun ki anla 
sın .. 

Sema tekrar gelmek vadile gitti. 
Aradan çok günler geçtiği halde uğ-

n.maınJ.§b. Bir gün ben onlara uğ· 
radım, kapıyı annesi açtı. Semayı 

&>rdum, ağhyarak cevap \'erdi: 

- Semanın zihnine fenalık gel-
di. Fransız hastahancsitı.de yatıyor. 

Fazla bir şey soramadan ayrıl
dım .. Müteessirdim.. LA.kin cludak-
larım gayri ihtiyari kımıldadı. ''Ar
kada.'.i mezarı üstüne kurulan bir 
yuvadan saadet umulur mu? ... ,, 

ErrJ.ne Göksei 

- 7.3-

Nihayet, Hazreti Ömer, namaz 
ftktinde bir münadinin nida etme· 
sini teklif etti. Onun bu teklifi mu
vafıt: görüldü ve bu iş, Hazreti Bı· 
1aH Habeşrye verildi. O da, her na
maz vaktinde, Medine kasabasında 
dofo.şır, "Esselitı camia,. diye bağı
nrdı. 

Bir müddet böyle devam etti. 
Bir gün, Abdullah bin Zeyd ibni 
Sağiebe•nin gördüğü bir rüya üze
rine bugünkü şekildeki ezan meyda
na geldi (2) . 

Abdullabtan mervidir kı: 
"'Bir gün yarı uyur ve yarı. nya-

{f] Bir rivayete göre~ Eshabtan 
bıı yolda rüya görenler oliiuğıı gi
bi Cebrail dahi Hazreti Peygambere 
e.:anı öğrctmi§tir. 

Ba.."'Teti ômcr,, Vilal'in ozan oku
duğunu i§ittiği zaman kO§arak gcl
mi§, bunıı rilya~mda gördüğünü 

söylemi§tir. Eshaptan yedi ki§itıi12 
o gece, ayni rilyayı gördiiJ.:Zeri de 
nwym edilmektedir. 

İç ve dış BASUR MEMELERlNDE, Basur memelerinin her 
türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

PATI 
Şifayı Temin Eder. 

Sıhhat Vckiletinin 22/4/936 tarih ve 5-32 numaralı ruhsatını haJzdir 

nık bulunduğum bir sırada bir rü
ya gördüm. Rüyamda, yeşil elbise
ler giymiş birisi, elinde bir çan tutu
yordu. Ben "Bu çanı bana sat ta 
halkı namaza çağırayım.,, dedim. O 
ise, "Saııa çanın ne lüzumu var? Sa 
na güzel sözler öğret.eyim de onla
n söyle!,, diyerek eurubki kelim~
leri öğretti. Uyandığım zaman, o ke 
limeler hatırımda idi. Rüyamı, fah 
rikfilnat efendimize arzettim. O da 
"İn.sailah bu rüya haktır. N ama.za 
böyle dav~t edilmelidir.,, dedi. Ve 
Bilal& o yolda talimat nrdi.,, (3). 

=-
Hazreti Bilfil, sabah namazında. 

Peygamber ef endimi.zin odası önU· 
ne gider, "Essalfıt ya Resıllüllah,, 
diye bağmrdı. 

Bir gün, yine, Peygamberin k&· 
pısının önünde bağırdı. Uyanmadı· 
ğını söylediler. O 7.aman "EssalattI 
hayrün minen nevm,, diye bağırdı. 
Bu söz, Peygamberin ç.ok hoşun• 
gittiği için, her sabah cıanında tele· 
rar etmesini söyledi. Peygnmberirı 
bu sünueti de böylece yerle§ti. 

Ezan hakkında vaby nizil olrn9.· 
masmın ve rüya iie han>.kct eililıne-

[ 8] Hazreti Peygamberin ilk sinin sebebini imam Ahmed, Mnaı 
mücz.zini, Bilaıi naıe~ir. Onun ibni Cebcl'den şôvlc rivh"Wt etmek· 
bulunmadığı t1erd!$ 'Ebü Mahzüre tedir: . -

J 

o da bulunmaZBa 1;lff bulunan Amr [Devamı var] 
ibm Ornmü Mektum milezzinlik e- -------------

mamnda ezan okumamış, yaım:: 
dcrtü. Seferlerde iso, yalnız Bilal Hazreti ômer zamanın..t<ı bir defa 
ezan okurdu. 

okumuş, halk çok müf'lt.ssir oldıığı.t. 
- Mek1:e'nin fethinden sonra Ebu için bir da.ha o'"ıırr.•.rı1§tır. 

Mahzüre "Mescidi Haram,, müez- Cuma günü 'birinci ez~mı 01;wı 
t>ttir:ilt;n cami.de yapılmıştır. Müez • ması, llazrcti Osman zarııamni.O 
kaldı. 

ba§lamıştır. ilk minarede, Bazretı 
Bilal, Peygamberin irtihalin- ômerin hilafeti zamanında, Mısı7 

den sonra harplere ginne1c meme- fatihi Amr ibni As tarafından inşa 
mi§ ise de Hazreti Ebu Bekirin ri- ettirilen camide yapılmıştır. Mfıe; 
cası ile ınuharebcleTie iştirak etmi~ rinli§ine de Ebü Müslim sbni Ami. 
ve ezan okumuştur. tayfa edilmiş, bu vazife triUalesinc 

Bir rivayette Bilal, haU/ el,er m- intikal otmi§tir. 

b 
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3 PARMAGI Türk Rodosun Tarihi 
AK ı ..--1 _R_A_o_y_o_f Casuslardan / 

YERLi POLiS ROMANI -2•-
1\omiser, GördiiğiJ İzler Karşıaın
da Hayret Ve Dehşetle İrkildi 

Komiser, bu kadar enıniyetbahş nın gırtlağı koparılarak öldürüldü • 
bir ifade ile katilden bahseden ada- ğüne kanaat getirdim. 
llu gayriihtiyari takip etti. Sırrı, dudaklarını bükerek iti-

Ziya Bey, yaşına hiç uygun alını- madsızlıkla: 

l'acak bir çeviklikle önde, polisleri - Hayır, dei. Bu darbe bir a-
c~yetln i!<a edildiği odaya götü-! damı birdenbire öldürmez ... 
l'iir ı;ötürmcz evvela döşemeyi ince - Kabul... Fakat ondan evvel 
lıir tetkikten geçirdi. Bu tetkikden bir diş darbesi de sübati damarlar-
bu- fJP.Y çıkmamış gibi dudaklarını dan birini parçalamış. Mallımuali
büktü. Sonra zabıta memudanna niz bu damarlar iki tanedir ve kanı 
dönerek: başa se,·kcder. lştc ... 

- Bana bir elektrik lambası ve- Sırrı, Ziya Halid.in bu izahatını 
tir misi,.\z? Daha iyisi siz bakınız son derece dikkatle dinledi ve cesed 
tte şuraları aydınlatınız. üzerindeki işaretlerini inceden ince-

Dedi. Gösterdiği yer yatağın a-, ye gözden geçirdi. 
Yak ucu idi. Bu sıra beyaz ve kuv- Ytizü ciddiyet ve dikkatle geril
\'etli bir ziya ile aydınlandı. O za- mişti. Kendisine kanaat gelmiş gibi 
tnan hepsi birden bir hayret sayha- idi. Artık onun için müsbet bir şe
ın çıkardılar. Tahtanın üstUnde yep kilde inkişaf eden tahkikat Rızaya 
Yeni bazı sıyrıklar vardı. Ziya Ha- henüz başlamış ve hiç bir netice ver 
lld Bey: memiş gibi görünüyordu. Sırn, Zi-

- l§te katilin bıraktığı izler... ya Halide dönerek sordu: 
Bu izler· bir insan izi değildir. Ay- - Fikriniz nedir? 
ni izi şöminenin içinde de bulacak- - I\:atil bir insan değildir. 
SUıız ve katil hayvan bu şömineden - Bir \•ahle diyordunuz, değil 
içeri girmiştir; yine ayni yerden mi? 
çıkmıştır. - Evet. biç şüphem yok. Ayak 
. Ko~er, bu iz~atı h.n~e~e izleri beni katiyen aldatmıyor. 

dinledi. İzler. ve ~ur . katilın bır - Oda her tarafından kapaİı 
hayvan oldugunu gostenyordu. Fa- idi, öyle mi? Ne giren, ne çıkan ol
kat bunun bir hakikat olduğunu na- • muş .. 
sıı kabul etmeli? Bir oyun ve cina
~·etin failini gizlemek için bir hile 
Olduğuna nasıl hükmetmemeli? 

Zabıta memurlarından biri Ziya 
llalide yan müstehzi: 

- Peki, bu peri masallarındaki 
hayvanlardan biri mi dersiniz? A-

- Yalnız şömine var ... Kapılar 
da pencereler de içeriden kapalı idi. 
Biz böyle bulduk. 

- Peki, şömineye baktınız mı? 
- Hayır; benim vazifem defril 

tabii ... Zannederim komiser bey ba
kacaktı. 

dam öldürmek için mi yaratilmış- Rıza, hemen komiserin yanına 
Ur? Bir insan gibi gizlenmeye rle giderek alçak sesle: 
nıuktedir midir? - Azizim, sen hemen buradan 

Diye sordu. lhtiyar doktor sa - çık; doğru Ali ldrisin köşküne git. 
kin ve emin: lki arkadaş oradn seni bekliyor. He-

- Ben, dedi. Hindistanda do - men onlara lazım olan emirleri ver 
laştun. Uzun seyahatlerim vardır.. ve tahkikatı tamamla. Biz burada
Bu hayvanlan bilirim. Bunlara vah- ki işi bitiririz. Bunu bize bırak; Sır
le derler·, dört ayaklıdır. Son derc- nnın hildiği bnzı şeyler var nnlaşı-
CC vahşi, yırtıcı mahlfiklardır. lan ... Ben ona yardım edetim. Daha 

Komiser, istihfafkar bir tavırla doğrusu, resmi olarak 0 bana yar
atkasını çevirerek kapıdan çıkar- dım eder gibi göriinür de ... 
ken: {Devamı rnr] 

- Bırakın şu masalları ... Bizi o- ==:=============== 
Yalamayın da i;ıimize bakalım!.. Kastamonuluları korkutan 

Tam, rnemurlarile birlikte oda- 'k' · b. 1 
dan çıkacağı bir sırada kapının Ö· 1 mcı ır sa 
illinden dik bir ses: Kastamonu, ( Hususi ) _ Bir 

- Ziya Halid Beyin hakkı var... haftadanberi vakit vakit yağan yağ 
dedi. murlar yüzünden Daday ve Devre-

Gelenler, gece teftişinden ve zi- kaniye gelen seller mühim hasarat 
Yaretinden dönen Sırrı ile Rıza idi. yapmıştı. 

- ON 1K1NC1 KISIM -

PERDE YIRTILIYOR 

irdenbire, koridorun alaca ka
ranlığında bu sesin sahibini 

tanımayan komiser, tahkikata mü
dahale eden adamı iterek: 

- Zabıtanın işine hariçten mü
dahale kabul etmem. Yoksa hepi
nizi bir odaya tıkmaya mecbur o
lacağım. 

Dedi. Fakat Sırrı onu iterek oda
~·a girince vaziyet değişti. Komiser, 
rnuammalar ve tehlikeler içinde 
~oktan sıkılmaya başladığı için bu 
Yükü bir taraf tan Rıza gibi resmi 
\'e yanında. en büyük salfı.hiyctli 
Sırn olduğu halde orada bulunanla
ra terketmekten memnun oluyor -
du. Rıza, işi kısa kesmek üzere ora
da bulunan kiracılara: 

- Herkesin hemen odasına çe
ı.ilmesi Hlzımdır ... 

Dedi ve komisere dönerek: 
- Ne oldu? Anlat bakalım Nail 

Bey! ... dedi. 

Dün de şehrimize yağan kuvvet-
li bir yağmur neticesi yine sel gel
miştir. 

5 temmuzda gelen sel kadar faz. 
la ve tehlikeli olmamakla beraber 
halk üzerinde ayni heyecanı vermiş 
bazı yerlerde yatağından taşıp ev 
ve bahçelere girerek hayli hasarat 
yapmıştır. 

S 1 yU:i!Und n öEUm 
Kastamonu, (Hususi) - İsmail 

bey mahallesinden 68 yaşında Mus
tafa Horozoğlu bahçesindeki kuyu
yu selden muhafaza etmek maksa
dile bahçesine indiği bir sırnda sel 
ani olarak bastırmış, esasen kalbin
den rahatsız olan mumaileyh kaça
mıyarak sektei kalpten ölmüştür. 

Ahmet Ate.5 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gençdur ve arkıtdaşlan 

27 Ağustos pazar günü 
gündüz Üsküdar 1nşi- ··~~~~j 
rah bahçesinde: f 

ClI.VEl KADER 
Akşamı Yenişehir Cüm 
huri yet bahçesinde: 

TANK-TANGO 
S. Atill revüsti - Sabriye Tokses 

Konseri 

Komiser, bildiklerini, i§ittikleri
ni, gördüklerini anlattıktan sonra, 
buna son derece basit olan mütalea 
Bını da ilave ederken sahneyi terk 
etmemiş olan Ziya Halid Bey: 

- Efendiler, dedi. Ben cinaye- ! .. !.~.~ .. ~.~r•~.~ •• ~.! .• ~.! .• ~A'!l •• ~ .. • •• ~.111 •• •.• •• •.11 •• •.•.• •• •.• •• • •• 
tin işlendiği odaya ikinci olarak gir
dim .. 

Sırrı, ihtiyarın sözün il keserek: 
- Birinci defa giren kim idi? 
Zabıta memurunu göstererek: 
- Burada bekliyen arkadaşı-

nız.. 

- Peki Ziya Beyefendi, lfitfen 
ttı.üşahedelerinizi söyler misiniz? 

- Ben gerek cenedi, gerek mev 
kil etra:filc tetldk ettiın ve zavallı-

Çocuk okuyucularımız
da özür dileriz 
Diitıya hadisatımn fevkalade 

kanştk olması ue sahi/ elcrimi
zin de malulıul bulunması yü
zünden bu hafta çocu1c sayfa -
mızı koyamadık. Gelecelc ha/ta
tlan itibarmı tekrar ayııi yerde 
'bulacaksınız. 

.................... 

- (~taralı 5 inci sayfanımla) 1 
nna. sık sık baskınlar yapmaya 
başladılar. Yıldırım Beyazıd Akde
niz adaları üzerine bir harekete ha
zırlanmıştı. Kafasına koyduğu isti
layı kolaylaştırmak için Anadolu
dan bu adalara zahire çıkartılma -
masını, adalan iktısaden körletmek 
ve hayat membalarmdan malınım 
etmek suretile tazyik etmek istiyor
du. Midilli, Limni, Rodos ve Sakız· 
da kendilerine zahire ihraç edilmiş 
adalar arasında idi. Türk denizcile
ri sık sık adalan rahatsız ediyorlar 
ve mukadderatı daima şarkların -
daki topraklara hakim olanların e
linde kalan bu adaları Anadoluya 
bağlamak istiyorlardı. lstanbulun 
fethinden sonra birçok komşu hü· 
kumetler Osmanlılara haraç verme
yi taahhüt ediyorlardı. Rodos şö
valyeleri de !stanbula ağır hediye
lerle bir htyet gönderdiler. Ro
dos şövalyeleri başlar~ı Padişa

ha Rodos gümı·üklerini açıyor, 

Osmanlı ticaretine serbest bir im
kan veriyor, buna karşılık olarak 
ta Rodosluların ·Anadolu sahillerin 
de serbestçe ticaret yapmalarını 
teklif ediyordu. Fatih bu teklifi 
ancak bir şartla, Rodosu Osmanlı
lara haraçgüzar olmak §artile ka
bul edebileceğini heyete bildirdi. 
Heyet bunu reddeylemiştir. İşte 
H.odosun bu red kararı Fatihi şö -
valyeler aleyhine harb açmaya sev
ketmiştir. 1455 yılında 200 gemi -
den müteşekkil bir Türk donanma
sı Rodosa doğru yürüdü. Bu do -
nanma miihim muvaffakiyetler el
de edemeden döndü. 

Bundan sonra Yunus Paşanın, 

İsmail Paşanın kaptanlığı ile Ak
deniz adalarına donanmalar gön • 
derildi. 1479 da Mesih Paşa kuv -
vetli bir filo ile tekrar Rodosa gön 
derildi. 1480 nisanında 160 gemi -
den müteşekkil donanma Rodosu 
sardı. Ağır toplar metin kaleleri 
dövdü. Türk savleti kaleleri deldi. 
Asker varoşlara girmişti. Rodosun 
dilşmesine ramak kalınıştı. Mesih 
Pa:janın ada fethedilince askerin 
yağına yapamıyacağını ve bütün 
ganimetin Padişaha ait olduğunu 
ilan etmesi askerin neşesini kırmış 
tı. Paşanın bu tedbirsizliği Rodosun 
fetllini tam 42 sene geciktirmişti. 
9 bin Türk erinin sıcak kanı boşu
na akmıştı. [7) 

••• 
Fatih ölürken Rodos şövalyele

rinden intikam nlınması fikrini 
Bcyazıdn miras bırakmıştı. Rodos 
lrnrsanları Türklerin Akdenizin şark 
kıyısındaki serbest scf erlerine ve 
Mısıra kadar ulaşan deniz tica
retlerine mfıni oluyorlardı. Ilu yılan 
yuvasının dağıtılması lii.zımdı. Fa
kat Fatihin küçük oğlu Cem taht 
davasına kalkınmış ve 1482 yılında 
da Rodas şövalyelerine sığınmıştı. 
Bir gün Cem'in Macaristnna geçe
rek veyahut düşman bir milletin 
yardımile Rumeli topraklarından 

bir yere çıkarak İstanbula doğru 
yürümesi endişesi Bey.andı tit:ı:eti
yordn. Beyazıt maddi 'e manevi bü
tün nüüızunu kullamnnk \'C her mil
letten sayısız cns:uslarını seferber 
etmek 18] saretile bu tehlık yi ~ 

meye çn.lışıyordu. Bunun için ca
sus"lııra: ve Rodos şöv.alyel rine etek 
etek altın veriyordu. Bu baklmdan 
Rodos Türkiycn.in değil Tirekiye 
Rodosun haracgüzar:ı olmuştu. Cem 
1495 te ölmüş, cesedi Türkiyeye 
getirilmişti. Beyazıdın üstünden on 
üç senelik ağır kibns kalkmıştı. 

Cem sağ olduğµ :müddetçe Rodos -
lular Beyazıddan emin idiler. Fakat 
bir gün Fatihin yaptığı büyük tn
arruzun tekrarlanmasından kork -
tukları jçin Rod s kalelerini dur -
madan tahkim ettiler. Cem öldft.k -
ten sonra Beyazıd Roclas şövalye -
]erinden ve Venediklilerden intikam 
almak istiyordu. !.şte bundan son
ra büyük ve diilıi denizcimiz Kemal 
Reisi sık sık Rodos önlerinde gö
rüyoruz. Bcyazıdla Mısır hükümda
rı arasında bir rı:nlaşma olmuştu. 

Türkiye hükumeti Mekke ve Medi-

[7] Tuhfet-ül-Kibar Fiesfar -il
bihar. Sahi/ e 11 t16 Ltlt/i Pcı§a ta
rihi. Sahi/ e 19 

(8) ·Oem'in §imdiye kadar ma -
Zum olmayan el yazısile mektupla~ 
rını ve diğer vesikaları yakında bir 
kitaP. halinde tıcşredeceiiim. 

ne evkafını lskenderiye yollle Hf
cam gönderecekti. Yolun Ustilnde 
Rodosun ve yardımcılannın donan
ması vardı. Bu tehlikeli ve dikenli 
yolda ancak Kemal Reis yürüyebi
lirdi. 1497 de yola çıktı. Haremeyn 
evkafını 1skenderiyeye çıkardı. 
Kemal Reis gelip giderken Rodos 
korsanlarile çarpıştı. Bu deniz hır
sızlarına adamakıllı satır attı. Fa -
kat çok kıymetli arkadaşlarından 

bazılarını da şehit verdi. Dönüşte 
lstanbula birçok Rodoslu esir ve 
beş te şövalye gemisi getirdi. [9] 
Kemal Reis Rodoslulann kahpece 
tecavüzlerini unutamıyordu. Bu te
cavüzde kaybettiği arkadaşlarının 
aziz hatıraları onu bir daha Ro -
dosla boy ölçüşmeye ç.ağırıyordu. 

Kemal Reis 1504 yılında Rodos sa
hillerine çıktı. Zengin köyleri vur
du [10 J. Rodos tarihi müellifi 
frenk tarihilerine atfen Kemal Re
isin Leryos adasını zapt için uğraş
tığını da kaydediyor. [Sahife 134]. 

PAZAR 27/8/939 
12.SO Program, 12.35 Türk mü

zlfi (Eski eserlerden ~ilmiş p.r
kılar), Okuyanlar ve çalanlar: An· 
kara Radyosu klime heyeti, idare 
eden: Mesut Cemil, 13.00 Memleket 
sa.at ayarıJ ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Küçük Orkestra, 
Şef: Necib Aşkın). 

1 - Paul Lincke Dans Melodisi, 
2 - Gerhard Winkler Kemanın aşk 
garkılan, 3-Amedei Saz çalan aşık 
süitinden - Aşk Rüyası, 4 - Kari 
Blume Güneşte - Vals, 5 - Paul 
Lincke Venus - Vals, 6- Bernhard 
Kutsch Çigan fantezisi, 7 - Hanns 
Löhr Hülyalı gece - Vals İntermez
zo, 8 - Oscar Fetras Rus müzi -
ğinden akislC'r. 

14.15 • 14.30 Milzik (Dans mü
ziği - Pl.) 

18.30 Program, 18.35 Müzik 
. <Dans müziği - Pi.), 19.05 Çocuk sa
ati, 19.35 Türk müziği (Fasıl heye
ti), 20.10 Neşeli plaklar - R., 20.15 
Müzik (Kabare müziği - Pl.), 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 

20.45 Türk müziği: Okuyanlar: 
Radife Neydik, Sadi Hoşses, Çalan
lar: Ruşen Kam, Vecihe Daryal, 
Refik Fersan. 

1 - Osman Bey Hicaz Hümayun 
peşrevi, 2 - Şevki Bey Hicaz şarkı 
(Bilmiyorum bana ne oldu)_, 3 -
Cemil Bey Hicaz şarkı (Ne küstün 
bisebep böyle), 4 - Refik Fersan 
Hicaz şarkı (Cihanda biricik sev
diğim), 6 - Refik Fersan Hicaz 
§arkı (Ey benim Gonca Gülüm), 
6 - •••....•. Taksim~ 7 - Udi Ah . 
met Suzinfı.k &arkı (Bir günah et
timse cana), 8 - Yesari Suzinlik 
:-arkı (Ayrı düştiim sevdiğimden), 

9 - •....•.... Suzinak şarkı (Sen bez-
mimize geldiğin akşam) , 10 - ....... . 
Karcığar şarkı (Aşkı pünhan ede-
mem) , 11 - ... ...... Karcığar türkü 
(Bağa geldim ay çıktı). 

21.30 Müzik (Dans müziği - Pl.) 
22.45 - 23.00 Son ajans haber

leri ve yarınki program. 

Mısırla dostluk münasebetimiz 
ilerlemişti. Rodos şövalyeleri Tür
kiyeden mühimmat, barut ve gemi 
kerestesi almaya gelen Mısır gemi
lerini prens Mehmet Beyle beraber 
batırmışlardı. Şehzade Korkutlu 
Mısırdan getiren gemilere ateş aç -
mışlardı. Rodoslu çapulcular Mısır
la olan ticari ve siyasi milnasebct -
!erimizi tehlikeye düşüriiyorlardı. 

Beyazıd bu deniz hırsızlarından in
tikam almayı en büyük ve tecrübe
li denizci Kemal Reise havale etti. 
Kemal Reis Gelibolu tersanesine 
gitti, donanmasını hazırladı. Orada 
bir Macar dönmesi mirliva vardı. Bu 
dönme Türk oğlan Kemal Reisi 
kıskanıyordu. Kemal Reisin şöhreti 
afakı tutmuştu. Akdeniz sahillerin
deki milletler yaramaz çocuklarım 
korkutmak için ninnilerini Kemalin 
adile besliyorlardı. Kemal Reis bir 
gün Atlas Okyanusuna taşarak 

Kristof Kolombun Uçüncü Amerika 
keşfinden dönen gemilerini ve arka- it lya Ataşemlilterl 
daşlannı esir almıştı. Yeğeni Piri Memtek tine gitti 
H.eisin yaptığı meşhur haritanın Büyük Trakya manevralarında 
aslı - ki Kolomb elile yapmıştı - da müşahid sıfatile bulunan İtalya a
bu gemilcn.la idi. Kemal Reisin kü- taşemılitcri diin Çit::ıdebari vnpurile 
rekçileri içinde üç defa Amerika 1talyaya hareket etmiştir. 
keşfine iştirak eden esirler vardı . ?=~=".l:l:z:s:::s:ıı.:ı:::zs=:ırc~:mııı-~ 
Macar dönmesi • ya millettaşlarm

dan aldığı dirc>Jttifle veyahut daha 
başka fena fikirlerle - Kemal Reisi 
yok etmek, bu suretle Akdcnizi bu 
müthiş ve kahraman Tiirkten mah
rum etmek istiyordu. Ameli man
da, köhne bir gemiyi boyamış, süs
lemiş, yürük bir gemi diye J~emal 
Reise vermişti. l 11]. 

Kemal Reis 916 yılında Rodos 
lwrsanlan üzerine hal'eket etmişti. 
Rodos açıklarında şiddetli bir fırtı
nada manevra yaparken Kemal 
Reisin bindiği gemi ortasından iki· 
ye bölündü. Akdenizin beyaz köpük 
Ieri kendisine ve kahraman arka
daşlanna ebedi bir beşik oldu. Türk 
ler ve Türk denizcileri bu büyük a
cıyı hiç unutmadılar. H.odos Kemal 
Reisin bir mezar taşıdır. Bu ada 
bizim oldukça ve bizde kaldıkça o 
büyük ölünün acıı::ını unutmuyor . 
duk. Rodos bu büyük kaybın bir te
selli sembolü idi. [12J 

Beyazıd Rodosu f ethedeıneden 
hayata gözlerini yumdu. Oğlu Ya
vuz Mısırı fethetti . Akdenizin şar
kındaki ticaret membaları ve mer
kezleri tamamen Türklerin eline 
geçmişti. Şövalyeler Mısırla olan 
ticari bağlantımızı kesiyorlardı. Ya 
vuzun tahta geçer geçmez siyaseti 
şu idi: 

"Şarkta genişlemek için garble 
iyi geçinmek. O; lrandan sonra Mı
sır'ı ve Septe boğazına kadar Af
rikayı alarak büyük bir İslam dev
leti kuracaktı. Hodos :Mısira giden 
yolun üstünde bir dikendi. Onu ko· 
parmak için kuvvetli donanma ve 
tersane yaptıracaktı [13]. Mısır'ı 
aldıktan sonra 150 parça gemi da
ha yaptırma kararını verdi. Hazır-

[9] A§tT~ Pcı§azado tarihi. Sahi
fe 251 

[10] Kitabı bahriye. Numosma
niye 1cütüphanesi. N o. 2991 

[11] KiiJıhill ahbar. Nuruosma
niye kütüphanesi. No. 3407 Yaprak 
203 

[le] lbni Eyas'-ın M1sır 
CiW, 4,, Sahi/ c 164 

[13] .Asa/name. Sahife 21 

tarihi. 

lık Rodos içindi. Fakat ömrü vefa. 
etmedi. [14) 

Oğlu Kanuni Sultan Süleyman 
929 Hicri ve 1522 Miladi yılında 

Rodosu bizzat fethederek Türkün 
ve İslamın iki asırlık intikamını 

şövalyelerden aldı. Rodosu Akdeni
zin medeni bir adası yaptı. Sinan 
Rodosu güzel eserlerile süsledi. Ka
nuni Rodosu fethedip döndükten 
sonra Defterdar Abdüsselftmdan ve 
Ahmed Paşadan Rodosun imarına 
dair iki mektup almışb. 

Şimdiye kadar ilim ve tarih il.
lemine meçhul kalan bu kıymetli 
hatıralar Topkapı sarayı arşivinde 
meydana çıkmıştır. Birincisi Arşi

vin 6303 numarasında kayıtlıdır. 
Abdüsselam Yeniçeri ağası vasıta -
sile gönderdiği bu mektupta eski 
Rodos hisarının yapıldığını ve bama 
mının dn tamamlandığını, yalnız 

kapılarl. kaldığım bildiriyor ve 
Rodos atik hisarının tecdidi ve Ro -
dosun fethi için de iki arapça tarih 
derkenar ediyordu. İşte mektup şu
dur: 

Hu .. 
Hazreti ağayı gnmiyab! 
lıfaruzu bakiri budur ki: Rodos 

atikin hisarı bihamdillah Hüdaven
digar devletinde tamam oldu ,.e ha
mam dahi tamam oldu. Kapılardan 
bir cüz'i nesne kaldı. Arza muhtaç
tır. 

Baki Eddüa leküm. 
Ve binai mübarekin hasbi haline 

münasip bu tarih denildi: 
Cüddüd-er-Rodos-ül-atik 
929 
Ve yeni Rodos fethine: 
Fütuha. Rodos bi mucizctin 
929 

imza 
Elabdiıl Hakir 

Abdü.ssolc2m 
Elfakir 

.1.ıtlnci mektubu ve Kanuninin 
Rodosu fethini başka yazının bıra
kıyorum. 

İbrahim Hakkı Konynlı 

[14] "Topkapı sarayında deri 
üzerine yapılmış eski haritalar,, sa
hife .j5 

Sakının! 
(Bat tarafı l lnel uy:fada)' 

aanldığı, Avnıpanm tam göbeğin· 
den f ı§kıran velveleli ve heyecanlı 
harp avazelerinin korkunç uiuJ.tula
rile sarsıldığı §U günlerde, dil§man
lann içimizde bulundurdukları şea
metli kurtların birer ti!ki sinsiliği 

ve sessizliği ile ortaya atıldıklarına 
muhakkak nazarile bakmak vaziye
tinde ve bilhassa çok tedbirli dav
ranmak ve en ehemmiyetsiz hare
ketlerimizi bile bu kem nazarlar -
dan saklamak mecburiyetindeyiz. 
Bu durumda basiretkar lıükfuneti -
mizin birçok tedbirler aldığına ve 
alakadar memurların da büyük bir 
dikkat ve vukuf ile çalıştıklarına 

gerçi şilphe etmemekteyiz. Ancak, 
bu mesaide hükfımetimizin muvaf . 
fakiyetini temin ve teshil için mil· 
letimize düşen bazı vazifeler vardıı 
ki, bugün de onlardan bahs ile va· 
tandaşlarımızı bu cihetlerden de 
tenvir ve irşad ebneyi milli bir vn· 
zife sayıyoruz. 

Hepimiz biliriz ki, casUBl:ı.rın ne · 
alınlarında damgaları ve ne de ken
dilerini tanımamıza yardım edecek 
bir işaretleri vardır. Faknt, biraz 
dikkatli ve gözü açık bulunmayı, az 
çok bunların teşhislerini lcolaylaş

tıran birer tedbir addedebiliriz. Ca
suslar kendilerini tanıttırmamak i-

çin çok tedbirli ve çekingen hare
ket etmekle beraber, işe giriştikten 
sonra umumiyet itibarile çok cesur 
ve serbest hareket ederler. Fakat, 
almak istedikleri mallımatı, öyle 
damdan düşer gibi de sormazlar 
Kurnazca zeminler hazırlar, muha
tabını, hislerini okşaya okşaya dile
diği mevzua sokar ve söyletirler. 
En işe yanyacak haberlere karşı, 
muhatabının dikkatini uyandıracak 
ve fakat, emniyetini arttıracak bir 
tarzda kayıdsızlık gföterınek ister· 
lcr. 

Bu tiplerden birini gözünüzün 
önünde canlandırmak, dikkat ve ha
yalinizi buna alıştırmak için geçmiş 
günlerin bir hadisesinden bahsede
ceğiz. 

l< tanbulun ·milli ordusuna ka· 
vuştuğu gün idi. Sirkeci islrnlesi 
kahramanlarımızı kucaklamağa, al · 
kışlamağa hazırlanan vatanda§lnr
la dolu idi. Bu hasretliler arasınb. • 
o günün casusu olduğu bilinen ve 
alakadarlar tarafından adım adım 
takip edilen birkaç siması da k::ı.nş
mıştı. Onlnr da, kahramanlarımızı 
avuçlarını., patlatacak kadar alkl§· 
hyor, yaşasın M.ustaf a Kemalimiz, 
varolsun milli ordumuz diye çılgın
casına çığlıklar koparıyorlardı. 

Kurnaz casus, sıkıştığı halk arasın
da §a}ısına karşı uyandırdığına. ka
ni olduğu emniyet ve itimad ile ar
tık işe başlamıştı. Pek çabuk ve öl
çüsüne muvafık bulduğu iki saf va
tandaşın arasına sokulmuştu. Yüz
lerine bile bakmıyor, kendi kendine 
ıiıırıldanıyordu: 

- Allah bağışlasın, hepsi de bi
ribirinden aslan. lftihar etsin bu 
aslanları doğuran analar. Acaba ka 
çıncı alay bu? .. 

Sağındaki saf vatandaş, bilgiç 
görünmenin verdiği tatlı gurur ile 
anlatıyor, alayın, tabunın numara 
lannı söylüyor, solundaki zavallı ga 
fil de, yanlışlarını tashih ediyor, nok 
sanlarını ta.mamlıy du ... 

O gün oracıkta, bu kızıl casua 
ile iki saf vatandaş arasında, yUz • 
yüze bakmadan cereyan eden mü
kalemeyi şimdi tekrarda bir fayda 
görmüyoruz. Yalnız, şu ciheti söy
liyelim ki, bu casus, biraz sonra • 
Sirkeci istasyonundaki bekleme sa-
lonunun bir köşesinde, eclincliğt 

malt1matı not defterine geçirirken, 
takibine memur ve becerdiği mari· 
fetin şahidi olan becerikli eller ta· 
rafından suç üstUnde yakalanmıştı. 
Dikkati calib birçok malfiınatı h~vi, 
olan not defterinin arasında, bu hn
inin mensup olduğu servisin şefi 

tarafından, o gUn öğrenilmesi arzu 
olunan malfunata aid verilen direk· 
lifin yazılı olduğu bir kfığıd <" ı çık· 
mıştı. Gördünüz mti sayın ok 1yu .. 
culanm, ordumuzu çılgınc nlklşlı· 
yarak, hislerimizi gıcıklıy ,. k ga • 
filleri nasıl aldatıyor. ve r ıZların. 

dan nasıl söz alıyorlar? 
Bunun için !-"x-r·- ·· · ·t aça. 

lım ve yaln...; .. ..uuuayı de
ğil, bu gibileri tanımağı ve alaka • 
darlara tutturmayı da öğerenellm. 

,~ 



8a~a: 8 YENlSABAH 27 A<lUSTOS ı&St 
_:::::--

Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıd:' 
Daima Gene 

' 
Daima Güzel .. 

l~j 
• . lfi" 'l~~· 
Vitamin ve Kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, 

Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 
besler ve kuvvetlendirir, çok kolay haztnolur. ~ 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kan~uk Yulaf Unu • Kanzuk Mercimek Unu .. Kanzuk Bezelye Unu 
Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu 

Çeşitleri Tanınmış Eczane VP- Ecza Depolarile Büyiik Bakkaliye/erde Vardır 
KANZUK E L YI 1 ARI 

Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyea bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu, lstanbul 
letanbul Perakende Satı' Yeri ı Bahfekapı Zaman ltrlyat Oepo~u 

IZMIR Acentesi: Türk Ecza deposu. -
. . . -

ı ı- . " . ..,. • . Öf- .. .. ' • •J . . " -.-
. . . .... ~ . ... . 

(::!',;>! • ' - • .,. 
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lstanbul Elektrik. Tramvay TUnel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

iLAN 
Eski Tramvay Şirketi ~arafından verilmiş olan pasolar ~t> Agus

cos 1939 tarihinden itibaren mer'iyettcn kalkmıştır. Eski paso ha

riıillcrinin, Belediye Meclisince tesbit edilen yeni listeye dahil olup 
olmadıklarını anlamak ve eski pasolarını geri vermek üzere İdareye 

p 

müracaatleri rica ve eski pasolar kullanıldığı takclirue biletçilerimiz 
tarafından istirdat edileceği ilan olunur. "6667,, 

Umum Müdürlük 

zsrm·wz ll!i il !Dl fi 

Devlet Demiryolları İl anlan 1 
Muhammen bedeli 1500 lıra olan 30.000 adet ispermeçet mumu 

5/9/1939 Salı günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar bi
o.ası dahilindeki komisyon tarnfıudan açık eksiltme usulile satın alına-

1!8.ktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 112 lira 50 kumşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle bldikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona miir:ıcaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paı·asız olanı.k dağıtılmaktadır. 
(641.7) 

- ötedenberi yetiştirdiği talebelerle ün 
K/Dl /, 

alan ANKARl'da 

.YU DU 
Talebe kaydına b•ıladı 

- Hacıbayram cadda•I Ylldız aoka§ı No. a , 

Lis~ ve Orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylül Cuma günü ve 

olgunluk imtihanlarına 9 Eylfil Cumartesi günü başlanacağı ilgili 

talebeye bildirilir. 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünn~n: 

Lise mezunlarına: 

Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 

20/9/939 tarihine kadar devam edecektir. 

1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasızdır. 

Gayesi, Ticaret milcrimize kaptan ve makinist ve meniz mesleği için 
fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mek
tep tarafından tem.in edilir. 

2 - Y azıl.mak için pazardan mida günlerde mektebe müracaat edil
melidir. 

3 - tsteklilerın Mektep Miidürlüğüne karşı yazacakları istidalarma 
4-S&ğıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri. ' 
D - Polisce musaddak iyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzalan, 

F - 6 adet fotoğraf 6 x 9 ebadında, 
4 - Fazla malıimat için Ortaköyde mektep Müdürlüğüne müracaat 

edilmelidir. İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat-

bu mektep duhül bilgisinden gönderilir. "6629,, 

ZAYİ - İstanbul Muallim mek
tebinden almış olduğum 1335 tarihli 
mezuniyet şahadetnamemi zayi et
tim. Y ellisini alacağımdan eskis1nlı:ı 
h~mü yoktur. 

252/1085 Mustafa A vııJ 
' 

• s 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

1 - tık, Ort.a ve Lise kısımlarına yatılı veya .tatısız Jt!T. ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat 

isimli 2 şnheseri, bütUn dünycnın en 
mükemmel güzellik müstahzarları· 
dır. Otedenbcri memleketimiz kibar' 
aleminin takdirine mazhar olmuştur 

dirlcr. 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını ye

nilemelidir. Eski talebenin eylfı.lün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibin· 
de saklıyan en ciddi ve şayanı iti· 
mat markadır. Genç ve ihtiyar bil· 
tün kadınlar için zaru~ bir ihtiyaç· 
tır. Cildin letafet ve taravetini art· 

4 - Bütünleme ve engel sınavları eyh1lün birinde başlıyacaktır. 
5 - İst\ye~era mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gö.nderilir. , 

..... Adres : Şehzadebaş1, Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 ~ 

,------.--•,lıııı- ESKi FEYZİATI ~·-~.--.------111m-.ı••:11ııı.. tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadeın 
cinsleri vardır. 

Yatılı Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte ~ski Fr~ınsız meJ,tcbt binasında, kız ve erkek kısımlan ayrı dairelerde 
olmak üzere Lise \'e Orta okul. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını tcıniıı 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri aJır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serin· Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 

lik verir. 
Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

iilıı•••••••- İstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36.210 
lngiliz KAı~ZUK Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

İstanbul Belediyesi ilanları 
,+ 

DEVLET 
UA1UM 

DENlZYOLLARI İŞLETME 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

Tuksim-&~k~Tu~~~a~rt~~~~Mllimm~•-••••••••••••••••~-------~ 
rülmüştür: Belediye otobüs imtiyazını istimal edinciye kadar devam et- Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak 
mek ve &lediye tebligat yaptığı andan itibaren otobüsleri servisten çek- üzere nama ve h<imiline olarak eşhas ve mücssesata verilmiş olan 
mek kayıt ve şartiyle mezkttr hatta otobüs işletmeğe talih olanlaıın gerek şehir hatlarile İzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak sefer· 
1/9/939 tarihine müsadif Cuma günü akşamına kadar tasarruf vesikala- ler vapurlarına mahsus parasız paso ve serbest seyahat varakaları 
rile birlikte ve istidalarma ücret ve hareket tarifesi raptederek &lediye 3o Ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve scr-
Riyasetine müracaat etmeleri, gününde istida ile müracaat etmiyenlerin best seyahat varakalarının 30 Ağustos 939 tarihine kadar lstan· 
taleb ve iddialarının nazarı itibara aluimıyacağı ilan olunur. "6746., bulda İşletmemize ve lzmirde şubemize iadesi rica olunur. "6693,, 

• • • •• 
Şehir Tiyatrosu tarafından 1/10/939 tarihinden Nisan 940 sonuna Umum Müdürlüğümüz milnhalatına Doktor alınacağından talip 

kadar her 15 günde bir çıkarılacak Türk Ti~atrosu adlı mecmuaya konu· olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri MUdürlüğümii.ze müraca
atları ilan olunur. 

lacak ili.nlar açık arttırmaya konulmuştur. İhale 11/9/939 pazartesi gü-
l - Nüfus hüviyet cüzdanı. 

nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 390 li- 2 _ Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
ra ve ilk teminat 29 lira 25 kuruştur. Şartnn.me Zabıt ve Muamelat Mü· 3 - .Mütekaitler için "sin tahdidini aşmamış bulunmak,,. 
diirlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk temınat makbuz veya mek-1 4 - Mütekaitlerin senedi resmileri, bonservisleri. "6749,. 
~~~~ili~günilm~nen~~te~~~ümen~~~m~n ~--~•••••••••~•••••••••~~~-

ÇOK SIK BAŞ YIKAMAt 

PERMANANT, SAÇ BO

Y ASI, GVNEŞ, ve RVZ

GAR SAÇLARI SERT-

LEŞTİREREK KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki hususiyet l· 

tlba.rile saç1arm kırılma

sına ve kuruyarak kepek· 

lenmesine m3ni olur. S&.9-

lan harici tesirattan ko 

nır. Tath bir yumuşaklık 

ve tabü bir parlaklık bah

şeder. 

"6745,. 

1 
Her eczane ve ıtriyat mağaza
larında bulunur. ___ _. 

wg iM\ 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksilt
me komisyonundan : 

Şişli Çocuk Hastahanesine lazım olan 146 kalem ecza ve sıhhi mal· 
zeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 28 8/ 939 pazartesi günü saat 14,45 de Cağaloğlundıı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonciıı 
yapılacaktır. 

2 - .Muhammen fiyat 2275 lira muvakkat teminat 170 lira 63 kurufJ· 

3 - İstekliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 

4 - İste~liler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ıca· 
nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veY3 

banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

"6210,. 

r "~-----·-• Orta, Lise, YUkaak ı 
Mekteplere kayıt esnasında ve
rilecek resimlerinizin mektep di
leğine göre olmasını isterseniz 
ancak acele ve itinalı resim çe-

ken Beyazıtta 

~.~:~~:d:·r ot o <I pek) e~~i -
Zührevi ve cilt hastalıklan 

TAKVİM 
hheuw" ıoı ; nontlAAN 

27 Arusto• 19'' Pazar 

•••iı 14 AGUSTOS u~s 
lli•rt: ı2R E C,E Pusa 

13,59 
20,30 
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