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1939 Q Ü N LÜ K Si Y A S I HALK QA ZETESI eosta ittihadına girmemiş mem

leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 
KURUŞ 

OKRASILERİN KUVVETi inOnüniinvo a 
Elir Zamanlar Beşeriyete Yeni Hay at Ve Saadet 
llah,etmek İddiasında Bulun~n Komünizm ~e 
F' aşizm Bugi1.n Bir Darbede içleri Boşalmış iki 
/Jalon Gibi Parça Parça Uçufup Dağı/:yorlar 

işlenen Hatalar 
la.zan : Hüseyin Cahid y ALÇIN I 
~ ilah harbi henüz başlamadı, 
'iiİI Fakat ondan en•el fikir ve 
lllaneviyat sahasında tarihin en bü
tUk muharebelerinden biri vukun. 
~eldi ve demokrasilerin muazzam 
Ve kat'i bir zaferile neticelendi. İki 
bin senedenberi beşeriyete etrafın 
tıllnıet ve vahşetleri arasında yol 
güı.teren, ideal teşkil eden büyiik, 
~Udsi ve halfıskôr prensipleri yık
lllak üzere ortaya ~ıkmış türlü türlü 
hasta, yolunu !faşırmış, türedi ·ideo
lojiler, takını ıaıum, tam bir bezi- • 
ltıet içinde, dağıldılar ve bir anda 
nl'tadan kalktdar. Şimdi fikir ve 
llıaneviyat itibarile beşeriyet büyük 
bit kabustan sıyırdmış gibi taze, 
~inç ve aydınlık bir müfekldre ile 
"aka.yii muhakeme edebilir ve kafi 
ihtet dersleri alabilir. 

Filhakika, Berlin ve Roma ile 
ıroskova anlaşmasından so~ra, te
fekkür ve felsefe sahasında artık 
ne naziliğin, ne faşizmin, ne komü
niıınin ayakta durabilmesine imkan 
4ı:manııştır. Hitlerin siyaset saha-

\ 

Stalİ.!.lla Voro~ilof 

~~~:k~:ü~~~a~~11~~~! .v:a!~~~: Tek·ı rdag~ lı Hu·· sey·ın 
llahasındakı bu nıutluş ınhıdamın 

larrakasınt tamamen örtmeğe bile R k • b • • y • y d • 
lnuvatfak olanıam:şbr. Şimdi ilk a 1 ını ıne en 1 
bayret geçip te sakin bir muhake-
ltıe ile ortalığı görebilmek imkanını 
bulunca, za.!.er meydanı zannolunan 
eahada iki naaştan başka bir~y bu
lunmadığı göıüldü. Bunlar totali: 
ter rejim He komünizm rejiminin 
hazin bo.kays.sıdır. Bir :zamanlar 
dünyayı fetetmek azmile yola çı
~n. beşeriyete yeni hayat, saadet 
\le muvaftıildyet vô.deden bu iki 
iman şimdi bir. darbede içleri boşal
l"llış iki çürük balon gibi, parça par
~a, uçuşup dağılıyorlar. öte taraf
ta, bu yalancı dinlerin bedbaht ha
\l~ileri artık tef ek.kür ve felsefe 
'ahasını galip ve muzuf r~ı· demok
l'asi prensiplerine terkederek mün
lıaatran siyaset sahasına iltica edi· 
~orıar. 

Filhakika, sabit oldu ki demok
t'at:ıi aleyhindeki biitün ideoloji pey
tanıberleri hakikatte bir politika j 
esnafından başka bir şey değildirler. 
~anayırlarda birtakım sokak hok
~a.bazları görürsünüz ki etraflarına 
telbe muvaffak oldukları meraklı
larm birinden mesela saatını alarak 
onu külahların altında yok ederler, 
bir külahtan diğer külaha atlatarak 
Sonra başka bir seyircinin burnun
dan çıkarırlar. lşte demokrasi aley
bindeki odeoloji -,efleri meğer böy
le birer siyaset hokkabazından baş
ka bir şey değilmişler. Meğer onlar 
başlarına toplamağa muvaffak ol
dukları halkın itimadlarım, iman
larını alarak türlü türlU hünerlerle 
~a.şıyabilmekten başka bir şey dU
Qihunuyorlarm.ış. Çünkü normal za
lnanlarda göz kamaşbrmağa, safde
l'unları kandırmağa kafi gelen ide
()lojt propagandaları nihayet VU 
dUnya buhranı karşısında artık bti
tttn mahiyetlerini meydana vur
lttak ızbraımda kaldılar. Bir gUn 
111/vel biribirlerinin kökünü kazımak 
~ile orta.ya atılan fikir, meslek 
l>e kanaat adamları politika icap
ları karşısında ne fikir dUşündüler, 
ne meslek ve iman. Demek ki bütün 
hu sözler hep bizleri aldatmak için 
birer ökseden ibaretmiş! Dün vic
<lanı kanaatlerle çarpışan adamla
:ın bugün bütün prensip, telakki ve 
lınan zıddiyetlerini unutarak dost 
0I:m.alarını akıl kabul eder mi? 

Hüseyin Cahld YALÇIN 
(Sona 8 üncü sayfamızda). 

At Yarış farında Alınan Neticeler 

• 

Teldntaglı Bulgar Bankofu böyle yendi 
(Yazısı 5 inci sayfamızda) 

Casuslardan Sakınalım 
Eğer Bir Ecnebi Pansiyonunda Ka
lıyorsanız Nelere Dikkat Etmelisiniz 

Şifresinin haDlnl bqınaa göttiren. bk casus [Yazısı 1 Cl9 J 

vermiş olduğu ceva 
''Türkiye İttifaklarına Sadıktır,, 

Sulh Ümidi Arttı 
• 
lııgilterenin Cevabı Bugün Hitlere 
Vasıl Olacak. A lmany adaki Ja
ponlar Almanyayı Terkediyorlar 

" ... ~ ·· ... . .. 1 

Hitlere Bir Suikast Teşebbüsü Mü? . 
Dün gece Paris radyosu Havas 

ajansının şu havadisini vermiştir: 
Alman büyük elçisi Von Pape

nin Türkiye Reisicümhuru İsmet 
İnönü nezdinde yapmış olduğu te
şebbüs muvaffakiyetsizlikle sona 
ermiştir. Türkiye Reisicüınhuru, 

Türkiyenin İnğiltere ve Fransa ile 
yapmış olduğu ittifaklara sadık ka
lacağını kat'i bir lisanla söylemiştir. 

JAPONLAR ALMANYADAN 
AYRILIYORLAR 

Varşova, 27 (Radyo) - Alman
ya ve ltalyada bulunan Japonlar, 
memleketi süratle terketmek emri
ni ahnışlardır. Bugün 1200 Japon 
Hamburgdan hareket eden bir va
purla Almanyayı terketmitir. 

B1T~RE SUİKASD 
TEŞEBBÜSÜ lUtJ? 

Varşova, 27 (Radyo) - Bugün 
toplanması lhımgelen Alman Rayş
tağının içtimaı tehir edilmiştir. Bu 
tehire sebep Hitler aleyhine tertip 
edilen bir suikasdin meydana çıka
rılmış olmasıdır. Bu suikasıttan suç
lu olarak bir sürü asker ve nasyo
nal sosyalist azası tevkü edilmiştir. 

YEN: SABAH - Bu haber Va.r
şova.dan verildiği için ihtiyatla. te
lakki edilmelidir. 
H1TLER - STAJ..JN ARASINDAKi 

Gtzı..t PROTOKOLÜN METN1 
Londra, 27 (Fransızca 1stan-

bul) - "Daily - Ekspress,, gazete
sinin Nevyork mUhabiri Rus - Al
man ademi tecavüz paktile beraber 
imza edilmiş olan protokolün metni
ni Berlinden haber almıştır: 

Evvela: Çine askeri ve iktisadI 
bakımlardan nüfuz içın Rusyaya 
Aksayaı Şarkta serbestii tamme 
itası; 

Saniyen: Nüfuz mm takalarının 
iki devlet arasında taksimi Alınan 
nüfuz mıntakası: Macaristan, Ru
manya, Yugoslavya, Yunanistan, 
Türkiye ve Bulgaristan. Rus nüfuz 
mıntakası: Baltık devletleri. 

Salisen: Lehistanın taksimi. Rus 
ya Lehistan Ukranyasını alacaktır_. 

Rabian: Rusya Basarabyayı il
hak edecektir. 

FRANSADA 1K1 GAZETE 
KAPATILDI 

Paris, 27 (Radyo) - Dahiliye 
Nazın Bay Sarraud dün resmi ce- f 
ridede intişar eden kanuna tevfi
kan bugUnden itibaren "Humanite,, 
ve "Soir,, gazetelerini tatil etmiştir. 

Bu iki gazete Alman - R~ ade
mi tecavüz misakının akdini alkış
lar şekilde yazılar yazmı4lardı. 

KOMÜNİSTLERE KARŞI 
GALEYAN 

... Paris, 27 (Radyo) - Fransa -
(Sonu 3 üncü sayfanuzda) 

Alman nn.ziltoırı reisi 
Förster 

Cümhurreisimiz 
An karada 

Ankara, 27 (A.A.) - Reisicüm· 
hur İsmet İnönü beraberlerinde Baı:;· 
vekil doktor Refik Saydam, Harici
ye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve mai-

yetleri olduğu halde bu sabah on 

birde hususi trenlerile Ankaraya 
avdet buyurmuşlar ve istasyonda 

B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Ren· 
da, Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Çakmak ve şehrimizde bulunan Ve-
killerle mebuslar ve Vekaletler ileri 
gelenleri tarafından karşılanmışlar-
dır. (Sonu 3 üncüde) 
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SEHIR HABERLERi .. _ ... , 
1 ·-·-·· -- YAZAN: M. sıFıR == Mllıt MUdafaa -· 

EyOp Sabri Bey Yerinden Fırlaya
,.~ rak Gelen Miaafiri Karşıladı 

Vekilinin Dünkü 
Tetkikleri 

Bilyük Trakya manevralann -
dan avdet eden Milli Müdafaa Vekili 
General Naci Tınaz şehrimizde ve
kAlete bağlı mfte9se8elerde tetkik -
lerde bulunmaktadır. 

,... 
- Cemalciğim, dedi. Mukadde-

ı at, tahammülümüzün pek fevk.inde 
•fır bir feJiket ytlkliyor sırtımıza. 
Çok acı yokırulluklara, sayıms ve 
ağır fedakarlıklara katlandıktan 

sonra, hayal sukutuna uğramak .... 
Çıldıracağı geliyor insanın doğrusu. 
l'arih, talihin bbe bugünkü kadar 
name.rdlik gösterdiğini bilmem kay 
dediyor mu?.. Dün bir dostumla 
Beyoğlunda. ..•. 

Eyüp Sabri Bey sözünü tamam
lıyamadı. Vurulan kapının aralığın
dan başı uzanan katip, tanıyamadı 
ğı iki zatın geldiğini ve görüşmek is 
tediklerini söyledi. Ardından da, in
tizamlı ve temiz pak kıyafetli, biri 
gözliıklU ve biraz fazlaca alafranga 
tavırlı, diğeri de güler yUzlU, fakat 
biraz gururlu iki zat görUndü. Tek 
gözlilklfuıil, nazik bir liübalilik ile: 

- Rahatsız etmiş olmıyalım E
yUp Sabri. Vaktiniz mUsaid ise bir 
husus hakkında zatlilinizle görli3-
mek istiyorduk. Fakat, beyle olan 
işinize mani olmıyalım sakın.. 

1 
Dedi, ilerledi ve yanındakini eli

te itaret ederek aôzUne devam etti: 
- Muteberanı hazreti tehriyari

den ?Aki Bey Efendi. 
EyUp SabJ'i Bey, memnun bir 

tavır ve hürmet ifade eder bir tes
likle, vay lhaancığun, diye yerin -
den fırladı. Hafıa nımaı Bey oda 
kapısından çıkarken yeni misafirler 
de yazı masasının iki yanınuaki kol
tllldara gömilldüler. Hal ve hatır 

sormak gibi mutad ha ıai bahisler
den, Ali İhsan ve EyUp Sabri Bey
lerin karşılıklı serzenişlerinden son
ra, oda garip bir sessizliğe bürün • 
dil .. Eyüp Sabri Bey, muhatabları
m dinlemeğe hazırlanmış, onlar da 
henüz söze başlamamışlardı. Tered 
dütlü bakışlarla birbirlerini süzü -
yor, manalı manalı gülümsüyorlar
dı. 

Şu anda, Eyüp Sabri Beyin ya
zıhanesine gelen bu misafirleri el
bette tanıdığına ve hiç şüphe yok 
ki, ziyaretleri sebebini merakla zi
hinlerinizde araştırmağa be.şladınıı. 

Sayın okuyuculanm, yapılan bu 
siyaretin ve hele Zeki ve lhsan bey
lerde, farkedilecek derecede bariz o
lan tereddütlü vaziyetin sebebi ger
çekten meraka değecek kadar ehem 
miyetli idi. 

Damad paşa, lttihatçiların ansı
zın memleketten kaçmaları, ya da i
nat ve ısrarla iktidar mevklinde kal 
mak için herhangi bir teşebbilse a
blmalan ihtimallerine karşı bütün 
h&&ırlıklarım bitirmiş, hiu:'füıelerin 

mey·lana getireceği neticelerin gö
rünm~ini bekliyordu. Ahmet Rıza 
beyle anlaşmıştı. Onun, fı.yan reisli
ğine tayini kararlqmıştı. Damad 
Ferid, bu suretle ayan heyetinin ma 
kamı saltanat ve hilAf'ete karşı mad 
di ve manevi müzaheretini sağl:ıdığı
Jll sanmıştı. Legof et ve Azaryan 
beylerle Arlstidi paşa da Rum ve 
Ermeni meJ>uslannı saray etrafm
da toplamı§lardır. Damad Ferit, bun 
Jarla İttihat ve Terakkiye muhalif 
'1anınmıt bazı mebuslardan mUrek
bp lriyasl bir blok hazırlamıttı. 

beyin yazıhanesine damlamışlardı. 
Odayı ıoaran aülditu, lbsan beyin 

samimi bir hitapla ba§ladığı aözler 
bozmu§tu. Millet •e memlıeketia o 
giinkil hal ve vaziyeti ve harbin al
makta olduğu tehlikeli şekil hakkın
da kısaca bazı beyanatta bulunduk
tan ve vukuu ihtimalli olan hadise
lere ve nelicelcrinc karşı Vahidetti
nin arzusile Damad paşa ta.ı·afından 
yapılan siyasi hazırlıklar hakkında 
da bazı mal\ımat verdikten sonra: 

Vekil dün sabah Haydarpaşa as
keri hastahanesine giderek hasta
hane işlerini teftiş etmiş ve ali.ka
darlardan izahat almıştır. Naci Tı
naz Haydarpap. lıaatahanesinde ya 
pılmakta olan yeni ilaveler inaa- 1 
tının bir an evvel bitirilmesi için 1 
alakadarlara emirler vermiftir. 1 

- Millet ve menıleketin sell-
t . t'kb 1· . . h l kt DENiZLERDE: me ve ıs ı a ı ıçın azır anma a 

olan bu siyasi teşekkülde. dedi. Za- L" d k. k.. .. l 
tılllinfzle bazı arkadaşlarınızın da ıman a ı omur ame e· ı 
bulunmaları, menfaati mucip görül- sinin vergi mükellefiyet~ 
mile Eyüp Sabriciğim, aenin1e olan Maliye Vekiletinin son verdiği 
dostluk ve samimiyetimi yakinen karar üzerine vergi mlikellefiyetle
bildiklcri için, sire yapılacak bu tek- ri arttınlan limandaki kömür ame
lifte delfiletim rica ediJdi. lesinin de bir kısmı işlerini bırak-

Bu esnada, Zeki bey de söze gi- mışlardır. Bugünkü kazançları ile 
rişti. Yapılacak teşekkül hakkında yüzde yirmi vergi ödeyemiyecekle
aklmın yettiği ve dilinin döndüğü rini aöyliyen bu amelelerin vaziye- I 
kadar malumat verdikten ve Eyüp tini tesbit etmek Uzere bugün li -
Sabri beyi bir hayli pohpohlayıp kol manlar umum müdürlüğünde bir 
tukladıktan sonra: toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya 1 

- Zatıalinizin, dedi. Herkesçe İj Dairesi ve amele murahhasları iş 
malum olan vatanperverliğinizden tirak edeceklerdir. Limanlar Umum 
teklifimizi derhal kabul ve mesaimi- Müdürü Raufi Manya.si bu toplan
ze iştirak buyuracağınıza emin bu- bda murahhasların mUtalealarım 
lunuyor ve şimdiden de zatı hazreti dinliyecektir. 

padişah! ile Damad paşa hazretleri ŞlrkeU Hayrtrenln 
namına teşekkürlerimizi sunuyoruz. lenezzUhlerl 
Ancak, yine cüınlemizce maliim ve Şirketi Hayriyenin her sene ıe.... 
mimellem bulunan vatanperverliği- tip ederek cumartesi günleri yapı _ 
nlze lı!ıtinad ederek bazı zevat nez- lan tenezzüh seferleri sona ermiştir 
dinde yapılmuı mukarrer olan te- Bu hafta yapılan ıon tenezzüh bü
~ebbfüılerde de kıymetli delilet ve yük bir rağbet kazannuş ve Boğa
ta vnssutunuzu rica ediyoruz beye- zın CfSİZ güzelliklerinden istifade et
fendi. mek istiyen büyük bir halk kitlem 

EyUp Sabri bey, hiç şUphesiz ki, bu teneuilhe iştirak etmiştir. Şir
memleketin iti ve istikbali hakkın- keti Hayriye halkın gösterdiği bu 
da ~ylenilen sözler~~· yapılan acı rağbet kar§181nda bu tenezzühleri 
tahmınlerden pek muteeesir olmu§- daha birkaç hafta temdit etmeyi diı 
tu. Muhataplannı dikkat ve alaka tfuımektedir. 
ile dinliyor. hiç cevcıp vermiyordu. VVVVVV'V'V'"""-""'""'"""~"""-vv-.;.;""""' 
Fakat, derin derin düşünüyordu. O- 111.lTEFEBR.m : 
nun lıu tccssürlü görünüşü Zeki be-
yi büsbiltlin gcveU?le§tİrmi§ti. Bir Üniversiteye talebeler 
aralık, Eyüp Sabri bey de kımıldan- • "h I k b I d.I k 
dı, 7.eki beye hitap ne söze ba§ladı: ımtı an a a u e ı ece 

- Teııcrrüfümüze müteşekkir İstanbul Üniversitesi bu yıl ta-
göeterilen teveccühlerin minnettarı~ Jebe kaydına 15 eylfilden itibaren 
yım beyefendi. dedi. Gerçi Haydar b&şlıyacaktır. 
Rifat ve Cemil beylerle aramızda de . Bu ~e Üniversi!eye fazla. ~
rin bir samimiyet vardır. Hele Ce- lıp o:?ugu~dan Maanf V~_lletinın 
mil beyle. Fakat, bu hususiyetten de ~e~ıtf !Uzum Uzenne tale
istifade ile bu kıymetli arkadaşların beler ımtihanla alınM.oakbr. 
siyasi kanaat ve içtihatlanna mü- Kayıd ve kabul işi bu ı::ebeble 
dahale hak ve cesaretini kendimde fazla 07.ayacağından iltmal iınUhan-
göremem. Bunun için o beyler nez
dinde yapılacak teşebbU. "için teklif 
buyurulan tavassutu. teessürler ar-
1ediyorum ki, kabul edemiyeceğim. 
Her halde özürlü görürsünüz bende
nizi değil mi efendim? Teşebbüs ve 
faaliyetinize şahsan iştirakim ka.zi· 
yesine gelince, bunun için de bir 
vAdcle bulunamıyacağun. Her hal
de ... 

1.eki bey, mUbahase edeb ve ka
idcleıine muhalif bir şekil ve tavır
da muhatabsnın aöztlnU kesti ve küs 
tah bir tavırla sordu: 

- O niçin efendim? .• 
Muhatabının bu yakl§lksız tavır 

ve sualinden biru kızan ve kızaran 
Eyllp Sabri bey, 1hsaıı beye manalı 
bir nazar fırlattıktan 80nra, f.eki 
beye döndü ve: 

lannın daha geç b&.ı;lama.sma :Karar 
verilmiştir. Vaziyete göre tedrisa
ta ancak 15 birinciteşrinden sonra 
baflanabilecektir. 

Çocuk kamplan nlharet 
buldu 

Bir müddettcnberi lstanbulun 
muhtelif yerlerinde açılDll§ olan ço
cuk kaınpl:ın kapanmıştır. 

Bu yıl açılan kamplarda çocuk
lann istifade edebilmeleri için gayet 
yerinde tedbirler alınmı9 olduğun
dan kamp nihayetinde yapılan mu
ayenelerde çocuklann sıhhi bakım
dan istifadeler temin ettikleri anla-
11lmıştır. Çoeuklanmızın mhhatile 
çok yakından alikadar olarak gü
zel neticeler almağa muvaffak olan 
muallim ve mUdUrlere Kültür Di -
rektörlUğtl takdirnameler vermeyi 
kararlqtırmlftlr. 

Çocuk tamplarmın gelecek yıl 
daha mUtekimil Ye daha fazla açı
labilmesi için KUltür Direktörlüğü 
yerıi tedbirler alacaktır. 

Buıil 2000 ıı .11111 ııliyor 

!!!OYUCUiarımız 
Diyor ki: 

Ezeli bir dert: 
Mahlut yağ 

Belediyemizin, mütemadi uğ-
1'8§11lalan neticesi ekmek yolu
na girdi ve daha da girecektir. 

Ekmek kadar, iaoemiroe yer 
tutan bir de yemeklik yağ me
selem var. Zeytin ve sade ya
ğı namı altında yediğimiz mad
delerin ne zaman nümunesi a
lınmış ise mutlaka bozuk "yen-

mesi caiz değildir,, kararile 
kimyahaneden çıkmıştır. 

Hele, mıntakamızda kurulan 
pazar yerlerinde, saWan yağ
ların "zehir,, kadar muzır oldu
ğuna şüphemiz yoktur. 

Bilmiyoruz amma, esnaftan 
nümune almak, hususlarında 

mutlaka bir ıslahat lizım. Bir
kaç defa artık tahammül hari
cine çıkan sabrımız neticesi, cu
ma glinleri kurulan "pazar,, ye
rindeki yağcıların verdiği yağı, 
alakadar memuruna gösterdik 
ve suçlulann tecziyesi için sat
tıklan yağdan nUmune aldır
dık, takip ettik: 

1 - Yağ, kimyahaneden 15 
gt1n sonra bow ve yenmesi ca
iz değildir kaydile geldi. 

2 - İki aydır evrak, masalar
da dolapyor henüz mahkemeye 
verilmedi. 

3 - Yenmesi caiz değildir, 
diye kimyabanenin reddettiği 

ve satılmamasım söylediği yağ 
bugline kadar satllıyor ve muha 
keme sonuna kadar da satıla
cak. 

4 - Bu yağcının, farz ede
lim ki - böyle söylüyorum, çlln
kU iş mahkemeye aksedince, ü
zerinden birçok zaman geçin
ce, ara yere a\•ukat girince, ka
nuni kaçamak yerlerinden isti
fadeye kalkışılınca - farz ede
lim ki caa görecek t!birini kul
lanmak mecburiyeti vardır. E
vet bu esnaf ceza görsün. Beş, 

altı ay sattığı bozuk ve fakat 
kendisi için çok karlı yağlar

dan kazandığının, yüzde birini 
ceza vermiş olacak, buna o her 
zaman razıdır. 

5 - Acaba, her gUn bu işler 
içinde bulunan alakadar me
murlar toplansa da, fikirleri a
lınsa, daha sUratli yollardan bu 
esnafı cealandırmak ve bu çok 
hileli yağlan sattırmamak ka
bil olmu mı? 

Yurdumumıı nUfusüe ilgili bu 
ilde, muhterem gueteniz bizlere 
yardım edecek olursa, ebedi 
minnettarlığımızı, imzanmış 
olur. 
Ka3tm.~ Hacımckmct 
t11ahcıllesi sa.kinleri ttamı a 
Marangoz Ahmed Yanıker 

Otobüsten ba mı çıkarmış faka t ! 
Balatta Odun iskelesinde kahve

de yatan 309 sayılı otomobil biletçi
si Salahattin otobüs ile Eyübe gider 
ken pencereden başını dışan çıka
rarak sarkıtmış, fak at bıtşını tam 
bu sırada yanından geçmekte olduk 
lan bir duvara çarparak yaralan~ 
tır. Sa.Ja.hattin tedavi altına alınmış'
tır. 

Merdlveadon dU~mtif 
Sütlüce caddesinde Rençper so

kağında oturan Abdullah kız karde
şi Naciye ile oynarken merdivenden 
düşerek başından yaralanmış, tedavi 
edilmek için hastahaneye yatırılmış
tır. 

Ecnebi Paralarının 
Türk Parasila Deöis
ti rilmest Durduruldu 

Son zamanlarda gerginl~en si
yasi h1diaeJer dolayısile hükUmeti
miz ecnebi memleketlerden girecek 
dövizler hakkında mühim bir karar 
vermiştir. 

Merkez bankası tarafından limanda 
ve Sirkeci garında ecnebi yolcuların 
paralannı değiştiren gişe memur -
lanna yapılan tebligata göre gele
cek yolculardan dolar, sterlin ve 
Fransız frangından başka hiç bir 

memleket parasının Türk parasi1e 
değiştirilmemesi bildirilmiştir. Bu 
emir üzerine ikinci bir iş'ara kadar 
diğer ecnebi memleket paralarının 
Türk parasile değiştirilmesi dur -
muştur. 
vvvv~wvvvvvv 

iKTiSAT iŞLERi : 

sa·anik sergisine gön~erilen 
nümuna!er 

Her sene olduğu gibi bu yıl da 
Seli.Dik enternasyonal serğisine işti 
mk etmeğe karar veren hükümeti
rniz bu husustaki hazırlıkları ikmal 
etmiş olduğundan önümüzdeki ayın 
onunda açılması mukarrer beynel
milel sergiye yetişmek il.zere 35 san
dık mal nUmunesi Sellniğe gönde
rilmiştir. 

Selinik sergisi Türk pavyonuna 
komiser olarak tayin edilen Ticaret 
Vekileti dış ticaret dairesi ihracat 

mnddeleri seksiyonu §Cfi Zeki Doğan 
da evvelki gün Sclaniğe hareket et 
miştir. 

Türk-Fransız takas anlaşması 
Bu ay içinde Pal'iste imzalanan 1 

Türk - Fransız tak;ıs anlaşmasının 

önilmUzdcki ay baŞlndan itibaren 
meriycte gireceği söylennıekkdir.

1 Yiizdc 60 dan yüzde 91 de çıkarılan 
takas primlerinir. yardımile Fransa 

ile olan ticaretimizin mühim miktar 
da artacağı alakadarlar tarafmdan 
söylenmektedir. Diğer taraftan Pa
riste anl::ı.şmayı imza eden heyet re
isimiz Halit Nazmi İngiltere ile ya.I 
pılacak anlasmanın müzakerelerine 
başlamak üzere Londrada bulun
maktadır. İngiltere ile de yakında 
iktısadi bir anlaşmanın ncticelendi
rileceği muhakkaktır. 

8 ra ucuzla1ıktan sonra rakı 
ıst hltii aza·aı 

Bira fiyatları ucuzladıktan son
ra istihlik altı misli artmış ve şeh
rimizde bir çok kimseler bira içme 
ğe başlamışlardır. llk günler zarfın 

da gayri tabii karşılanan bira sar
fiyau günler geçtiği halde ayni §e

kilde devam etmektedir. Aldığımız j 
haberlere göre bira ucuzla.caktan ı 
sonra şehrimizdeki rakı ve şarap is
tıhliki yüzde 20 n· betinde azalmış
tır. Biranın ucmlamasile halkın sıh
hati noktai nazarından kazanılan 

faydalar kendini göstermeğe başla
mıştır. 

Tiftik ve y p k sat ~I arı 
Tiftik piyasası bu hafta gayet 

sakin geçmiştir. Son günlerde 4751 
balya tiftik aablmıştır. Bu mallar 
Alınanyaya satış taahhütlerinde bu 1 
lunmuş olan ihracatçı finnalnr tara- ı 
fından mübayaa edilmiştir:. Bu müd 
det zarfında. yapağılanmızdan da 
1300 balya miktarında yapak satışı 
yapılmıştır. Bu mallar, yerli fabri
kalarımız tarafından ve kısmen de 
Alman alıcıları tarafından mübayaa 
edilmiştir. Piyasa kuvvetini muha
faza etmektedir. 

-·-

Artık, memleketin tanınmıe ve 
aevilmit doktorlan, avukatlan, tilc
earlan arasında yeni taraftarlar 
tiulmağa sır& gelmi§ti. Balta limanı 
-.rayında yapılan bir toplantıda, ele 
seçirilmesl ihtimalli olan birçok zat
ların isimleri bar deftere geçirllmit 
ft buıılara mUracaat edecek eJ&. 
manlar da tayin edilmifti Bu arada 
f.elti ve lban beyler de aynca bir 
lıaeebL• pçtrilnılşti. Yapılan def
terde 1a1mJert yuaJı birçok avukat
lar vuuad.l Baydar Rifat, Saçlı 

- Açıkça an.edeyim sebebini 
beyefendi, dedi. Bis avukatlar, tıp
kı hlldmler gibi hak, adalet meftun 
ve hadimlertyis. Bizde fırkacılık, he 
ntız hak ve adalete, mWk ve millet 
menfaatine himıet edecek kemal de
recesini bulamamıftır. Çok gördük 
ve h11l da görilyoruz. Buglbıkil fır
ka ualarmın vasiyetlerini dllnkil sa 
ray mintesiplerinden pek te farkh 
bulamıyoruz. Bilmem yanılıyor mu
yum efendim. Bu hal, benderıizi si
yasete kanpıaktan ft hatıl siya
~ uğrafanJardan tiksindirdi cloğ-

Bu yıl Varna ve Köstenceden 
getirilecek göçmenlenn ilk kafilesi 
bugün beklenmektedir. 2.000 göç
menden ibaret olan bu brıle Var
nadan gelmektedir. Göçmenleri ge
tirecek vapur limanımır.da dur
mıyarak doğru Tuzlaya gidecektir. 
Bu göçmenler yurda bir müddet mi
aafir edildikten 80DJ'& Marmara E
reğlısine iski.n edileceklerdir. 

,'1 _________ , Alaçtan tlUt•r•k kolunu 

T A K V I M kırtlı 
Cemil, Eyüp Sabri t.eyJerin de Jadm
ki vardi. Ara1annda amtmı bir 
doBt.lulı: mevcut oldutunu Mıen Zeki 
bey, Eytlp Sabri beye 'birlikte gldll
mesiDi lhsaıı lleye teklif etmlftl. 
Zeki bey, bflbaua Haydar Rifat be
ye mllraoaa.ti ve tep1ki meeal tekli
fini pek aöse alamamı§tl. lhaan be-
7bı deWetOe .... ecleeetf lllJGp 
Sabri lleyi, s..,dar ltifat " o.an 
beyler içhr bir nsıta olarak kullan-
mak iettyordu. thean bey, yapılan 
lıu deWet tekliffnl kabul ~tmet 
mecburiyetinde kalmış ve i§te o gtin 
... r.etf ı..rı. beraber Eyttp Saim 
• 

ruau. 

EyOp Sabri bey açık ve acı aöy
IU,Ordu. latibdad zamanının Yıldı
.ne meşrutiyet devrinin Şerefefen
jf 80kaiı ve sakinleri arasında mu
kayeseler yapıyor, yapılan zulüm 
ft pdirlerl olanca hassasiyetile tar 
tıyordu. Nihayet, aözUnU Damad pa
p.nm bu yeni teeekkW teşebbüsüne 
intikal ettirmiı ve yUksekçe bir ses-
le 1 --- -- -. ( Dewıraa ,,.,. ) 

Bundan başka Köstencedeki göç
menleri almak için de bugün bir 
vapur hareket edecektir. 15 eylQJ -
den sonra gelecek olan kafileler 
Tuzlaya çıkarılmadan doğruca .Aııa
aolu Kavağında misafir edilecekler
dir. Bunlar da Trakya ve Anadolu 
nun bazı kısmılarına. iskin edilecek-
lerdir. - -~- . 
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Beyoğlu Musadayı sokağında 6 
numarada oturan Mustafa likör 
fabrikasındaki SWeymanın dutlu
ğunda oynarken ağaçtan düşerek 
kolu kırılmış, Şişli Çocuk hutaha
nesine yatınlmıştır. 

-·-
Y eni§ehirde oturan kahveci Mus 

taf a ile ayni semtte bulunan İsmail, 
Muzaffer ve Yakup arasında eski 
bir mesele yilzünden kavga çıkllllf 
ve biribirlerini bıçakla yaraladıkla-

' rından hepsi yakalanmıştır. Suçlu-

~ ... --------•'' Jarm ıecıavileri yapbn)uuetır. 
l.uk: 3,36 

lil•illlill 
Polonra - ingin.re _. 

kabll rardım pakti 

Almaayanın Anupa ve tıall ı
mda Poloaya ~ r 

melleri hasebUe, Var§O'"S Be~ 
dra, yekdljerial gerek ~ 
gerekse askeri sabada llllD 
birleftiren 'fe miişt.aek bir::: 
hareket takip dmeğe .eea-r 
bir siyasi \'esika imzalanıışıardl'İ,ir 

Beynelmilel \'azİyetin zaruri .. 
aetiee9i olu 'bla pakt, bun.
müddet evvel, her iki memleket :: 
9IBde ili. ned.llm beyaggameela 
mi bir \'aziyete soku1ma&mcl9ll "' 
beyDdınilel siyasetin son aldı~ 
re göre tesblt edilmesinde• 
bir ~y de~dir. 

Şüphesiz, Polonya, bllll()aa ~ 
sene evvel Almanya ile bir ad~ 
t.eca\ iiz misakı akdetmiş \'C bu: 
da Anupa ıiya.'ICtiııdırJd ~~.,.
mil obntL7iu. Filhakika ~~ 
Şari A nupa işlerile ziyadesile .. 
liadar oln1adığından, FransaDHI• ~ 
disine kun•etli bir muahed_e ile~ 
lı olduğu halde, dahili I~ 
yüzünden denıhde ettiği m~~ 
yetleri o zamanlar ifa edenııyı:""
gihi görünnıesindPn dolayı, p<llflt' 
ya, kom~usu Ahnanya ile ~ 
yı daha nmmfik buJmustu. 

Fakat, bu !lene, llitl~rin b1I t1t' 
laşnıayı bir taraflı olarak f eshetıll9" 
sinden ve Berlinin emellerinin ,,_. 
zig ve Polonya arazisi üzerin~~ 
şum bir netice verecek maDJY-"
görünmesinden sonra V&J'80V9 tf1I" 
seti İngilt.ere De sıkı bir rabıta~ 
siıJ etmiş \'e Fransa Ue de ~ 
iyi münasebatı takviye etınlfdr· 

işte, IOD İngiliz - Polonya ~ 
dım paktı da bu yeni slyasetbl 
neticesidir. Her iki Akit taraf,~ 
'1iğcrini A\'Mıpa de,·Jetlerlndell !':!; 
nin (beynelmilel \'azlyet bunun~ 
t"mirde Almanya olabileooğtnl ~_;,. 
rfyor) taarruzu neticesinde pa-

girdip takdirde karşılıklı yardi" 
derhal meyda.na gelecektir. 

Bu yardım keyfiyeti bll~~lıl 
a) AklUerden birinin~ 

doğrudan <loğnıya hU,·uıta teb 
edilmesi üzerine slllhla mukaveOI'° 
te ka.ra.r verdiği ve; 

b) Avnıım devletlerinden ~ 
f,kitlerin emniyetini tehdit et~~ 
zerine bu de\ letlc.r lıarbe glllP"'" · 

karar verdiği takdime, 
c) t~!:iincü bir de\'letln iJdtk!f" 

,ıen birinin istikla.ıtni sa.nmıak oı,-.. 
sa.dile iktisıadi veya başka bir saJtr 
da. yap:ıcağı lıulw hareketine rJJft' 
kavemd.tc bohmduğu zaman. ~ 
mamile tatbik sahasına ~rınfŞ bd 
hmaeakbr. (l\laddc 2 ve S). fdl, 

Bu müşterek yardım m~....t 
a'k!t tarnnnnn ittihaz edeceP"'
h11t11 hareket ıistenıind~ sıkı blr ..!: 
bıtayı da ortnş:ı koymaktadır· "PP

mukabil ya:-dım p:ıldının dörd~ 
maddt·si, yardım u::tullerlnln iki ~
letln kara, deuiı \'e hava m~ 
n tarafwdan tesbit ~ileceğf ~ 
dihnekte<lir. ~ 

A\Tupa siya. .. ~tinde, harp ,, 
sulh mefhumlarının iC!lbcttırdl.~,!_ 
kuki \e s:\•a.<ıi hükümlerin .oruıu--. 
lmlkınas1, ;.e şiımliyc lmtfar rfııytC 
edilen Jda "'il• metocll:mn tcrl•cdJ1111e 
sine.len sonra, l1cr iki tanı.f adeta j)'' 

tonı:ıtik şddlclc hareket etm~!~ 
ioabettirecck bir \ a.ziyctfo, fstııı
lerini tehdit eclccel• her fürlil Jıidl
scler haklnnclal.i haberleri surııı:, 
\ 'C tam olarak teati etmeyi de d 
6Üt1mUşlerclir. eı'I 

Nihayet l>f'Ş sene mU<lcletle JJ1 
olacak bu mlsal• ile t:ırnfbr herrı' 
gi bir sürprizden. slyasl't sahasıD~ 
ki tahav\'Ullerden A.7.:tde katma);,, 
cahcttirecek şe dlde yf'klliğcrlnl 
lamaldadırl:ır. Bu istnrn.mcttc a: 
rak, aJ<;t tar:ınar, l!ç,Hncii bir de' ti 
te karşı ev\ elce J.,rlrl~mi~ ol<lttl<lıl 
her tUrlii mukabU y:mlım t.'thbutle" 
rinin nıetlnlerinl yekdlğerine g'ô!t' 
temıe)1, diğer hlr devlete karŞI--~ 
ahlılide girişmek lstcdilderJ zaıı'""r 
yeJcdiğerinl haberdar etmeyi, ,-e ,., 
lerhle gh lşllecek taahhüdatın, f~~ 
muahede ile tamfcyne tahııııl ~ 
len mecburlyctlcrln tehdit ecfı.:cı-
mahJyette olmama.foım t.emin c~~ 
yt ve mUnf-rit sulh lmzru:ı.roaııı
taahhUt etmt-ktedlrJer. dl 

Varso\'a ile Londra bo şel<D 
birihlrlerlnl, herhangi bir ~~~ 
karşı mUdnfaa.yı tazammun ~
mahiyette, siyasi kuvvetli ~ 
birle~tlrlrken, A vnıpada lstnA eoJ 
lerlne karşı ka\i bir sed teı,kll eııof' 
oldukları kanaatini izhar etın~~ 
dlrler. Hidlse1erln lnlrlp.fı da DU"'~ 
teyit ~ vulyette yllrllyor • 

_Qr. .... ~. 
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Demokrasilerin 
Kuvveti 

{&.~ tara.f1 l lnci ıJayfada) 

Bütün bu parçalanan sahte put
lar karşısında demokrasi, çetin bir 
Untihandan şeref ve haysiyetile çı
kan ebedi bir §ampiyon gibi ayak
ta, dinç., vakur ve kavi duruyor ve 
llltistE>.hzi tebessümile artalığı kaplı
J'an harabeyi seyrediyor. 

Harpten sonrası devresi içinde 
demokrasilere neler söylenmedi! O 
flıUtefessih, ahlaksız, zayıf bir re
fündi. İnsanları ve milletleri felake
te sürUklemişti; artık vakti geçmiş
li; derhal yıkılacaktı. Hnlbuki me
deniyeti tehdid eden barbarlık isti
lası karşısında demokrasiler bir çe- ı 
lik kale halinde mücadeleye atıl
ltıak kararını verdiler. Bugün kü
fük milletler istiklallerine sahip, 
hUr ve bitaraf bir halde yaşıyorlar-
88. bunu ancak demokrasilerin ta
~p ettikleri prensip ve ideale borc- ı 
hıdurlar. Yoksa hakkın kuvvetten 
ibaret olduğunu ilan eden sahte ve 
talim felsefenin milridleri ta.rafın
dan çoktan mahvedilirlerdi. Çckle
tin, Arnavutların, HabeşlHerin, 
Cinıtıerin geçirmekte oldukları fe
llket ve ıztırap sahneleri bu tiiyler 
Urpertici cinayetlerin en son misal
leridir. 

Fakat tecavüz ve istila bu kadar
la kalacak değildi. Almanlar ve 1-
taıyanıar birer hayat sahası baha
ilesi icad etmişlerdi. Bu müphem 
la.bir altında kan ve f el ak et saçan 
Orduları nerede durdurabilirse ora
~a kadar her şeyi çiğniyerek, mah
\>ederek ilerliyeceklerdi. Bunlara 
ancak demokrasiler karşı koydular 
\>e bu uğurda harbi göze aldılar. 

Bunu yaparken demokrasilerin 
gösterdikleri sabır, sükfın, intizam 
\>e muvaffakiyet en kapalı gözlere 
bUe çarpacak kadar barizdir. De
lllek ki bir memleketin idare edile
hUınesi için milleti köle haline sok
Qıağa sözle tefekkür ve vicdan hür
liyetıerini boğmağa, memleketi ca
~ sürülerile doldurup birçok va
tanperverleri öldürnıeğe, tahşid ka
l'argahlarına doldurmağa hacet yok
ltıuş, demokıasilcr de vatanının 
ltıüdafaaı:n:ı\ temlıı edecek kadar 
~Şkilat yapabiiiyorlarmış ve ica
bında süratli ve tesirli tedbirler al
to.ak yohrl'l l•ul..ıyorlarmış . 

Halbuki bugün demokrasi düş
tıı.anı memleketlerde de İngiltere ve 
~nsada olduğu gibi bir efkarıu-
111\U.niye, mes'ul hükfımet, bir hür 
ltı.atbuat mevcud olsa idi bütün bu 
lttıraplann, buhranların, tehlikele
lin hiç biri vücud bulmıyacaktı. 
tfiııetler hak ve adalet prensipleri
ilin. ilham ettiği dost ve halis yol
~. bütün ihtilafları müzakere ve 
lıakem tarikile halledeceklerdi ve 
lıarP belasından kurtulacaklardı. 

Hüseyin Cahid Y AI..çIN -=······ ............................... . ..................... , ............... . 
'1ozadekl t•h•••rlerln 

reelmlert ahnıyor 
Ankara, ;n (Hususi) -·Maarif 

Vekaleti takdirle karşılanacak çok 
taYdalı bir teşebbüs için hazırlan
~ktadır. İstanbul müzelerinde bu-

l'lan şaheserlerin fotoğraflarını 

~eşretmek tat•ıvvurundadır. Veka
~t~n noktai nazarına göre şimdiye 
:-<t<tar kıymetli eserlerimizi hep ya
~cı eller istismar etmişler, değeri 
>llksek bütün müze eserlerimiz ve 
~tablanm.ız garplılar tarafından 
~ılmış ve birçoktan da aleyhimize 
t~ika olarak gösterilmi.,tir. Bun
~rı sonra bunlar yerli alimler ta
tarından kendi matbaalanmızda ba-

lt.ıacaktır. Müzelerimiz bütün eser
~l'in fotoğraflarını çektirecekler ve 
tı:>ıt ucuz bir fiyatla satışa çıkara -
Caıtıar. Şimdilik ilk iş olarak Topka-

~ sarayı Direktörü Prof. Doktor 
k~eyl Ünver ve Üniversite kütüp
~esi Direktörü Fehmi tarafından 
'lliıelerimizde bulunan resim ve 
~İılyatür şaheserlerinin bir katalo
rr,_ ,Yapılacaktır. Bu katalog Maarif 
"<ltbaasında basılacaktır. 

~ Maarif Vekiı.leti müzelerimizde 
' kütüphanelerimizdeki kıymetli e
~lerden ewelft. Türkleriıı istifade 
ltneıerı esasını da kabl.ıl etmietir. 

-~-
~-rglyl ziyaret edenler 
~ lzrnir, 27 (A.A.) - Altı gün zar
. da dokuzuncu enternasyonal 1z.. 
~fuarını gezenlerin ıayısı 145550 

Varmıştır. _ ı 

YENISABAB Sayfa: S 

İnönünün V on Papane Casuslardan Sakınalım Rüştü Aras . 

V . Old "' c· Londradan Geldı e rm iŞ u gu ev a p yurdu.muzun, varlığımızın gizli İşin asıl garip tarafı, cüzdana Rüş~~n~r:S ~~~a~~~~!z Se~:l~~~ 
---ıııa~M aoıı ve kirli düşmanları olan ca- musallat olan bu gizli elin paralara 

(Baş tarah 1 nci sayfa.da] l 
nın her tarafında Fransız komü
nistlerinin tavrı hareketleri hakkın 
da derin bir infial uyandırmıştır. 

Müteaddid sendikalar düşmanla 
anlaşılmış olmakla itham ettikleri 
komünistlerle alakalarını kesmiş

lerdir. 
KOMüN!S'rLERt KİMSE 

KABUL ETMİYOR 
Paris, 27 (Radyo) - Komünist 

fırkasının bir murahhas heyeti baş 
vekalete müracaat ederek bunları 
bunlan kabul etmelerini taleb et-
mişlerse de Daladier bunları kabul
den imtina etmiştir. 

Bay Kaşenin riyaseti altında b'1-
luııan diğer bir heyet dahiliye nazın 
Sarraud' ya "Humanitc ,.e "Soir,, 
gazetelerinin kapatılmasını protes
to etmek i~in müracaat etmişlerse• 
de dahiliye nazın heyeti kabulden 
imtina etmiştir. 

VARŞOVADA HAZIRLlK 
Varşova, 27 (A.A.) - Düııden

beri siperler ve sığınaklar kazmak 
için gönüllü yazılanların ade·H üç 
misline çıkmıştır. Bütün içt~mai ta
bakaların mensubları bu i<;lcrde ça
lışmaktadırlar. 

AL:l\IANYANIN HAZrKLICI 
Berlin, 27 (A.A.) - HaYas. 
Bcrlinde büyük bir faaliye; hü

küm sürmektedir. Askel'i memurlar 
tarafından müsadere edilmiş ol:ı.n o
tomobiller ve atlar Tif'rgartt:ı'de 

toplanmaktadır. Köy yolları varoş 
caddeleri atları müsadere edilmiş 
olduğundan dolayı oldukları yerde 
kalmış olan arabalarla doludur. İs
tasyonlar. ekserisi ecnebi olmak ü
zere seyyahlarla doludur. Bunlar 
beynelmilel trenleri beklemektedir. 
İstasyonlarda vazifeleri başına git
mek üzere üniformalı zabitler de gö 
rülmektedir. Birçok ihtiyat efradı, 
tren beklemektedir. Hepsinin elinde 
birer valiz vardır. Duvarlara, yapış 
tırılmış olan ilanlar tren servisleri
nin tahdit edileceğini ve sivil yol
cular için bugün saat 22 den itiba
ren seferlerin talil edileceği haber 
verilmektedir . . 

Marşandiz trenleri, yolcu eşyası
nı orduya ait nakliyatın müsaadesi 
nisbetinde kabul etmektedir. 

llii.nların üzerine "Pazar günü. 
Saat 22 de,, kelimelerini ihtiva e
den bir etiket yapıştırılmıştır. Bu 
da servisin temdidi veya ilgası için 
daha evvel halka başka gün ve sa
atlerin ilan edilmiş olduğuna dela
let etmektedir. Halk, radyo vasıta
sile verilecek haberleri ve yapılacak 
tebligatı dinlemek üzere oparlörle
rin y;ınına toplanmıştır. Geçen ey
liU ve mart aylarındaki buhranlar 
esnasında olduğu gibi havadis bül
tenlerine arasıra fasıla verilerek as 
keri mı7.ıkalar çalınmaktadır. 

Hariciye nezaretine ve başve
kii.let dairesine hangi zevatın girip 
çıkacaklarını anlamak üzere bu da
irelerin binaları civarında birçok 
halk toplanmıştır. Mareşal Göring 
bu yoldan geçerken şiddetle alkış
lanmıştır. Bütün gece başvekalet 

dairesinin bütün pencerelerinde ışık 
görülmüştür. 

AMERİKADA HAZIRLIK 
Vaşington, 27 (A.A.) - İyi ma

lilmat almakta olan mehafile göer 
Avrupa.da bir harp zuhur ettiği tak 
dirde Amerikanın tayyare fabrika
ları, Amerika ordu ve donanması
nın siparişleri ile Avrupanın ve 
billıassa İngiltere ve Fransanın si
parişlerini tatmine kafi gelmiyen 
imalatı arttırmak için Uç ekip kul
lanmak suretiyle günde 24 saat ça
lışacaklardır. İngiltere ile Fransa -
nın 1938 ağustosundanberi 1 mil
yar 214.324.119 dolar kıymetinde 

tayyare ve tayyare malzemesi ihra
cı için ruhsatnameler elde etmiş ol
duldan, ancak bu mıktardan yal
nız 36.170.352 dolar kıymetinde ya
ni sipari§lerin takriben yüzde otu -
zunun ihrac edilmiş olduğu kayde
dilmektedir. Fransanın daha fazla 
sipariş yapmış olmasına rağmen ln
gilterenin daha büyük nisbette tay
yare ve tayyare malzemesi satın al
mış olduğu beyan olunmaktadır. 

Fransa, 800 ve İngiltere 650 tay
yare sipariş etmielerdir. Mecmuu 
1450 ye baliğ olan bu tayyarelerden 
yalnız 450 si teslim edilmiştir. Ima.
IA.t, aynı zamanda kongre tarafın -
dan kabul edilmi' olan milli müda
faa proa:ramımn ts,tbikini temin 

maksadiyle de tezyid edilecektir. Bu 
program, Amerikan tayyareleri 
mıktarının 5500 e kadar çıkarılaca
ğını natık bulunmaktadır. 

VOROŞ1LOFUN BEYANATI 
Moskova, 27 (A.A.) - Tass a-

jansı bildiriyor: 
1zvestia gazetesinin bir muhar

riri, Sovyet askeri heyeti reisi Vo
roşilofa birkaç sual sormuş ve Ma
reşal Voroşilof da bunlara aşağıda
ki cevapları vermiştir: 

- İngiliz ve Fransız askeri he
yetleri ile yapılan görüşmeler ne ne
tice vermiştir? 

Voroşilofun cevabı: - Arada 
zuhur eden ciddi fikir ayrılıkların -
dan dolayı, bu görüşmeler inkıtaa 
uğramış ve askeri heyetler de mem
leketlerine dönmek üzere Moskova
dan hareket etmiştir. 

- Bu fikir aynlıklarının ne ol
duğunu öğrenebilir miyim? 

Voroşilofun cevabı: - Sovyet 
askeri heyetinin fikrine göre, müte
cavizle hemhudut olmıyan Sovyet
Ier Birliği, Fransa ile İ\}giltere ve 
Polonyaya ancak askerlerinin Polon 
yadan geçmesi suretile yardım ede
bilir. Çünkü Sovyet kıtalanna mü
tecavizin kıtaları ile temas haline 
gelmek için başka yol yoktur. Nasıl 
geçen Umumi Harpte İngiliz ve A
merikan kıtaları, Fransa dahilinde 
hareket imkanı elde etmedikleri tak 
dirde Fransız askeri kuvvetleri ile 
askeri işbirliği tesis edemezlerdi ise, 
Sovyet kıtaları da, Polonya arazi -
sine bırakılmadıkça Fransız ve İn
giliz askeri kuvvetleri ile askeri iş
birliği yapamazdı. Bu hattı hareke
tin bariz doğruluğuna rağmen, Fran 
sız ve İngiliz askeri heyetleri buna 
muvafakat etmemiş ve Polonya hü
kumeti de açık surette bir Sovyet 
askeri yardımına ihtiyacı olmadı

ğını ve bunu kabul etmiyeceğini bil
dirmiştir. Bu vaziyet, Sovyetler 
Birliğinin bu memleketlerle askeri 
işbirliğini imkansız bir hale getir
miştir. 

Fikir ayrılığının esası budur ve 
görüşmeler bu sebebden inkıtaa uğ-
ram.ıştır. 

-· Görüşmeler esnasında, Polon
yaya iptidai madde ve harp malze
mesi vermek suretile yardım bahis 
mtıvzuu olmadı mı? 

Voroşilofun cevabı: - Hayır .. 
Bundan bahsedilmedi. İptidai mad
de ve harp malzemesi ile yardım, 

bir ticaret meselesidir ve bunların 
Polonyaya verilmesi için ne bir kar 
şılıklı yardım ne de bir askeri mu
kavelenamenin akdine lüzum yok
tur. 

Nitekim Amerika Birleşik Dev
letleri ile daha birçok devletlerin 
Japonya ile hiç bir karşılıklı yar -
dım veyahut askeri işbirliği muka
velesi yoktur. Fakat buna rağmen 
Japonya Çinle harp halinde olduğu 
halde iki senedenberi Japonlara sa
tış yapmaktadır. 

Moskova görüşmeleri esnasında 
iptidai madde veyahut harp mal -
zemesi ile yardım değil fakat asker 
vermek suretile yardım ~abis mev
zuu edilmiştir. 

Daily Herald.ın diplomatik mu
harririnin yazdığına göre, İngiliz 
ve Fransız heyetleri, Sovyet heye
tinden Polonyaya askeri tayyareler 
vermeye ve kızılorduyu hudutta tut 
maya. Sovyetlerin hazır olup olma
dığını sormuş, Sovyet heyeti de bu
na cevap olarak kızılordunun 1ü • 
zwnunda Polonyalılara derhal yar
dım edebilmesi için harp çıkar çık
maz, şimali şarkide Vilno ve Novog
rudeki ve ayni zamanda Lvov ve 
Stanısla vvo eyaletlerini işgal etme
si teklifini yapmıştır. 

Daily Heraldın bu yazısı haki
kate muvafık mıdır? 

Voroşilofun cevabı: - Bu yazı, 
baştan aşağı yalandır ve bunu neş
reden gazete btihtan etmektedir. 

- Reuter ajansının bildirdiğine 
göre, Voro~ilof, Fransız ve İngiliz 
askeri heyetleri reislerine, Sovyetler 
ile Almanya arasında bir ademi te
ca vüz paktı imzalanması üzerine 
Sovyet hlikftmetiniıı İngiltere ve 
Fransa ile görüşmelere devam edil
mesini lüzumsuz görmektedir. de -
miştir. Reuterin bu yazısı, hakikate 
muvafık mıdır? 

Voroşilofun cevabı r - Hayır, 

bu hakikate muvafık değildir. 1n -
&iltere ve Fransa ile olan görü§me-

suslar hakkında. bir haftadanberi dokunmaması, yalnız cüzdanı ka- ekspresile şehrimize gelmiştir. Sefıc 
devam eden neşriyatımızın, okuyu- nştırmakla iktjfa etmesi idi. Pan- garda al8.kadarlar tarafından kar
cularımız tarafından takdirle karşı- siyan sahibine o gUn bir şey söyle- §llanmış ve doğru Perapalas oteli
landığını ve umumi efkar üzerinde medik. yalnız, o gece yatarken, cüz.- ne gitmiştir. TeVfik Rüştü Aras 
çok güzel tesirler bıraktığını gör - danımı beraberce gözden geçirdik, dün kendisile görüşen matbuat mü
mekle müftehir ve mübahiyiz. Mil- hatta işaretledik. Yatarken de kapı messillerine şunları söylemiştir: 
1i ve vatani bir vazife saydığımız yı kitledik ve muayene ile kilitli ol- "- Umumi vaziyet ve ahval 
bu faydalı teşebbüs ve neşriyatımı- duğunu anladıktan sonra da uyku- hakkında hüklımete izahat vermek 
zın devamı arzusunu izhar eden ka- ya çekildik. üzere mezuniyetle geldim. Bu ak
rilerimizden birçok teşekkür ve Ertesi sabah, cüzdanın koyduğu- §anı Ankaraya gidiyorum. Kısa bir 
tebrik mektupları aldık. Gösterilen muz cebde ve fakat, karıştırılmış, zaman sonra dönerek derhal Lon
bu candan ve yüksek teveccühlerin işar~tlerimizin bozulmuş olduğunu draya gideceğim. Üç gündenberi 
minnet ve şükranını, ancak okuyu- hayretle gördük. Bu hadise, bizde yolda olduğum için sulh yolunda ya
cularımızın bu samimi arzularını taaccübdcn ziyade şiddetli bir me- pılan son teşebbüslerden malfıma

yerine getirmek, neşriyatımıza de - rak uyandırmıştı. Nihayet birkaç tım yoktur.,, 
vam etmekle ödemeğe çahşmağı, gece için nöbetle uykumuzu terke- Tevfik Rüştü Aras, dün Perapa
bir vazife tanıdığımızı da bilhassa dip beklemek ve bu esrarlı işi hal- lasta istirahat etmiş ve akşam Hay 
arzetmek isteriz. ile merakımızı defetmek kararını darpaşadan kalkan ekspresle Anka 

Bugünkü bahsimizin mevzuunu, verdik. raya gitmiştir. 
okuyucularımızın gönderdikleri mek Bu esrarın düğümünü çözmek ba
tuplardan birinde gördüğümüz fev- na mukaddermiş meğer. İkinci ge
kalade dikkat ve ibrete şayan bir ce, ışığımız sönük olduğu halde kar 
vak'a teşkil edecektir. yalama uzanmıştım. Gözlerimi mü

Ahmed Şakir Özkul adındaki bu navebe ile gard.rop ve oda kapısı ü-

Cümhurreisimiz 
Ankara da 

okuyucumuz bakınız ne yazıyor: zerinde gezdiriyor ve bekliyordum. (Baş tarafı ı inci sayfamızda.) 
"Cihan Harbi esnasında idi. Sir- Vakit gece yarısından sonra idi. Milli Şefimiz, garın i&ini ve dı-

keci sevkiyatında müstahdem bir Gardrobun hafif sarsıldığını hisse - şını dolduran kalabalık halk kitle
ihtiyat zabiti arkadaşımla birlikte der gibi oldum. Hemen kalktım. Ses lerinin alk~lan arasında otomobil
Beyoğlunda, Hava sokağında Ma - siz birkaç adımla gardroba yaklaş- ıerine binerek doğruca Çankaya 
dam "Kalyopi,, isminde bir kadının tım, birden kapısını açtım. Gördü- köşküne gitmişlerdir. 
pansiyonunda ikamet ediyorduk. ğüm manzara karşısında şaşırdım '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'!!!!!!'!! 

Pansiyon sahibi Madam, tahminen ve kendimi zaptedemiyerek bağır -
elli yaşlarında, iyi tabiatlı bir ka - dım. 
dındı. Bize çok iyi bakıyor, pek şef- Ne için mi dediniz? .. Söyliyeyim. 
katli davranıyordu. Yemeğimizi ya- Bizim pansiyon sahibi Madam Kal
pıyor, çamaşırlarımızı yıkıyor, ütü- yopinin buruşuk yüzile karşılaşmış
lüyordu. Bütün bunlara karşı da c- tım da ondan. Kadının o anda kor
hemmiyetsiz denilecek kadar az bir kusundan bayılıp olduğu yere yığı
para alıyordu. Tabii biz, bu hareke- lıvermesi bize her şeyi anlatmıştı. 
ti kadının iyiliğine, gözü tokluğuna Çünkü, sofaya çıktığımız zaman 
hamlediyor, müteşekkir bulunuyor- kapıları açık duran yüklük ile gard
duk kendisine. robun dayalı durduğuğu tahta böl

Çanakkale harplerinin çok şid- me arasında bulunan kocaman bir 
detle devam ettiği, cepheye müte - delik yüzümüze sıntmışlı. 
madiyen asker sevkedildiği sıralar- Meğer, Madamın yüklüğü ile 
da idi. Bir sabah, ismini zikre me- gardrobunun arka kısımları portatif 
zun bulunmadığ!m ihtiyat müliı.zimi ve istenildiği vakit böyle açılır ve 
arkadaşım, vazifesine gitmek üzere kapanırmış. Madamın da pansiyon
acele giyiniyordu, ceketini gardrop· culuktan başka bir sanatı daha var
tan alırken birden şaşkın bir vazi- mış. Casusluk. Bunu da, o gece mü
yet takındı. Biraz sararır gibi ol- racaat ettiğimiz polis memurları -
du. Tereddütlü bir tavırla yüzüme nın yapuğı tahkikattan öğrendik. 
baktı. Ve: Madam Kalyopinin çıkası gözü, me

- Kuzum Ahmed Şakir. dedi. 
ğer, cüzdanda değil, arkadaşımın 

not defterinde ve sevkiyatt.:'1.n her 
gün cepheye gönderilen efradın mik
darını saikai merakla kaydettiği 

Aklına bir şey getirme ve bana gü
cenme sakın. On beş yirmi günden
beri benim cüzdanıma bir hal oldu. 
Ara sıra cep değiştiriyor. Adetim-

i 
sayfalarında imiş .... ., 

dir, cüzdanımı daima ceketimin so 
iç cebinde taşının. Kaç defadır bu Nasıl. kiracılarına şefkatli ve 
hal vaki oldu. İşte gözünle sen de hayırhah da\Tanan pansiyoncu Ma
gör. Akşam bilhassa ceketimi gard- damın marifetini beğendiniz mi sa
roba asarken cüzdanım sol cebimde yın okuyucularım. Bunun için ta,·
idi. Bak §imdi yine sağ cebime geç-· siyemizi hararetle ve israrla yine 
miş. Garip değil mi bu? .. Oda ka- tekrar ediyoruz: 
pısını da akşamdan kendi elimle AMAN CASUSLARDAN SAKI· 
kilitledim. 

ler, Almanya ile imzalanan ademi 
tecavüz paktı sebebinden değil, fa
kat ezcümle askeri görüşmelerin ö
nüne geçilmez fikir aynlıkları se -
bebile bir çıkmaza girdiğinden do-
layı inkıtaa uğramıştır. 

FRANSIZ GAZETELERİNDE 
Paris, 27 (A. A.) - Gazeteler 

Fransız efkarıumumiyesinin beyne! 
milel hadiseler müvacehesindeki sü
kunet ve azmine tercüman olmakta
dırlar. 

Petit Parisien, diyor ki: 
"Huzurlu sükunun kıymeti, sa

mimi ve devamlı bir mahiyette ol
masına bağlıdır. B. HiUerin bu nok
tada daha ziyade açık söylemesi i
cabederdi. Londra ile Paris, Varşo
vayı vereceği kararlarda tamamilc 
serbest bırakmaktadır. Eğer Füh
rer yeni bir Münih'e veya Münihin 
yansına veyalıut dörtte birine gü
veniyorsa tamamile aldanıyor. Bu 
defa artık hiçbir Münih yoktur. Ak
lıselim Berlinde ihtiraslara galebe 
çalmadığı takdirde harp vardır.,, 

lNGtLtz KABİNESİNİN 
TOPLANTISI 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz ka
binesi saat 15 ten biraz sonra top
lanmıştır. 

Kabine toplantısından evvel 
Charnberlain nazırların bir çoğile 

. müzakere halinde idi. Hariciye Na
zın Lord Halifax, Dahiliye Nazın 
Samuel Hoare, Maliye Nazın Johns 
Simon, Harbiye Nazın Hore Belisha 

ve Müstenılekat Nazın Macdonald. 
İngilterenin Bertin büyük elçisi 

Henderson da bütün bu müzakere
lere iştirak etmiştir. 

Sa.at 15 ten biraz sonra toplanan 

NALIM! ... 

İngiliz kabinesinin içtimaı saat 16,45 
te nihayet bulmuştur. 

Başvekil Chamberlain saat 17,30 
da Buckinghamd sarayına, gitmiş 

ve derhal kral tarafından kabul o
lunmuştur. 

HİTLERİN TEMASI.ARI 
Berlin, 27 (A.A.) - Bitler Baş

vekalet binasının elçiler salonunda 
bugün bütün Rcichstag mebuslarını 
kabul ederek kendilerine vaziyetin 
vahametini izah etmi ;tir. 

Hitlerin beyanatını mebuslar sü 
rekli ve heyecanlı alkışlarla karşıla 
mışlardır. 

FRANSIZ SOSYALİSTIJERTh~ 
KARARI 

Paris, 27 (A.A.) - Sosyalist ve 
Cümhuriyetçi Birliği parlamento 
grupu ve umumi idare heyeti, bu 
gün yapılan taplantı sonunda neş
rettiği bir beyannamede "Sovyet hü 
kfımetinin tarihte misli görülmiyen 
hiyanetini takbih,, etmekte ve "mem 

Ieketin askeri ve ekonomik k\ldrcti
ni en yüksek dereceye _çıkarmak ve 
Fransanm menfaat ve şerefini tam 
surette muhafaza ebnekle beraber 
bu arada ortaya çıkabilecek sulh 
şanslarını nazarı dikkate,, almak 
hususlarında Fransız hükumetine 
tam itimadını bildirmiştir. 

Sosyalist ve Cüınhuriyetçi Bir

liğinin bu toplantısında ezcümle sa
bık nazırlardan Frossard, Nafıa Na
zın de Monjie ve İş Nazın Pomaret 
te hazır bulunmuştur. 

TİCARET GEMİLERİ 
AMİRALLİK KUMANDASINDA 

Londra, 27 (A.A.) - Bu akşam 
öğrenildiğine göre. İngiliz ticaret 
gemilerinin kontrolünü bir müddet 

'\ 

için Amirallık dairesi ifa edecektir. 
Kaptanlar, işan ahire kadar şimdi
lik, Amirallık dairesinden verile -
cek talimata riayet edecekler ve ez
cümle Aınirallık dairesinin gemile-
rinin seyrisefer programında yapa- ' 
cağı tadilata göre hareket edecek
lerdiı·. Bu tedbir, dün akşam gece 
yarısından itibaren tatbika başla-
mıştır. 

BERLİNDE YEMEKLERi 
TAHDİD 

Berlin, 27 (A.A.) - Bugün neş
rolunan bir emirname ile lokanta
larda pişirilen yemekler de tahdit 
olunmuştur. Her lokantanın yapa -

bileceği azami on türlü yemek tes
bi t edilmiştir. Hilafına hareket edeı:. 
ler şiddetle cezalandırılacaktı. 
HİTLERLJ<~ It'RANSIZ ELÇİSİ 

ARASL~DA 

Paris, 27 (A. A.) - Havas ..... 
jansı, son hadiseler hakkında Baş
veka.J.etten aşağıdaki malumatı al
mıştır: 

25 ağustosta saat 17,30 da Fran
sız büyük elçisi B. Coulondre, yapı-

lan bir talep üzerine Alman Başve
kalet dairesine giderek B. HitJer ta 

rafından kabul edilmiştir. B. Ilitlcr, 
bu görüşme esnasında, B. Coulondre, 

den şimdi yapacağı bir deklerasyo
nu Fransız Başvekili Daladier'e bil-

dirmesini rica eylemiştir. B. Hitler, 
bu dcklerasyonunda, Polonya.da ha
len mevcut vaziyete artık tahammüt 
edemiyeceği ve almak mecburiyetin 
de kalacağı tedbirler üzerine Alman 

ve Fransız kanının dökülmesindcr. 
teessür duyacağını bildirmiştir. 

B. Daladier, B. Hitlere, de:hnl 
bir cevabi mesaj göndererek b.ı me 
sajında Fransanın sulha bağt!hğını 
ve ayni zamanda diğer mıUetlere 

karşı aleni surette aldığı taahhüt-

lere sadakatini hatırlatın ~. Avrupa 
sulhünün idamesi için Alman ve 
Fransız milletleri aras .nda samimi 

iş birliği münasebetleri tesisi için hig 
bir Fransızın kendi."J kadar çalı§· 
mamış olduğunu teb~ rüz ettirmiş vt 

Polonyanın serbest uzlaşma usulle
rine karşılıklı surette müracaat için 

Polonyanın izhar ettiği arzular hak
kında da teminat vermiştir. B. Da
ladier, Almanya ile Polonya arasın
da en ufak bir sulh yolu ile anlaş-

ma teşebbüsü yapılmadan bir harp 
çıkmasının kalp sahibi hiçbir insan 
tarafından kabul edilemiyeceğini 

kaydettikten sonra Fransanın böy· 
le bir teşebbüse yardıma hazır ol
duğunu bildirmi§tir. 

B. Coulondre, 26 ağustosta ak

şama doğru B. Hitler tarafından ka 
bul edilmiş ve bu görüşme esnasın-

da B. Bitler, B. Dala.dier'nin iled 
sürdüğü teklifleri kabul edemiycce-
ğini Fransız büyük elçisine bildir
miştir. 

Bu şifahi cevap, biWıare Alman 
yanın Paristeki maslaha.tgüzan 
Brauer tarafından B. Daladiere tev
di edilmiş bulunan bir tahriri cevap
la da teyit olunmuştur. 
'z,olh ?y,sıHÜvlenloa 
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Sofra Ba,ındaki Eğlencemiz 
Gitgide Hararetlen~yordu 

Odanın köşesindeki karyolanın 1 
yatağı gözümiin i)nünde kabardıkça 
kabarıyor; ~'llll'ııır.adıkça yıın:uşa -
yor; puflad1~~~a ı··ıflayoı·. 1 

Ah şu y.ı.t..ı.:;a J,cndiroi bir aı a· 
biisem ve atı ı:~ umadan evvel şı 
l~ııyucu KıztL•n bir sarllat:ls·::• •. 

İzhan gtlç, izınan gü~ bir me· 
~Je .. Meclis daha yeni ba~lad! .. Biz 
bııraya eğlenm~ı;c gelmedik mi? :~ -
te dost sofrailt b.ıl'duk ve biz sofra 
~ahibiyiz. 

Dayan!. .. 
Kuyucu K ~ · r.a hayt'.1.1, bayı~ın 

bakıyorum. O da bana, bitkin ve 
riırheves bak.yat. Aşağı, yı..kan kıt 
cak kucağa c.hırı.ı,,uuz. Eiektrj]c rc
rt-yanı müth•11 .. , 

içeriden, ,;ı~crdan hararet bas
tı. Diğer kt ~ ~: he:p çorar.::ı7.; yal-
1'12. bizim bay ır.c a çora:rı var. Kor ol
sun ayakla-ı::.ı. pek mcmklıyım'hr; 
bsdın ayağt'l ı dayanam:ım. Ernine
ı•: n bacak!a~·~.:ıt, ayaklanr.ı daha 
gi;rmedim. Acl.b:ı na~ıl görse111 ?. 

-Tihluf, sıcak .. 
Deyip ı•<t·ıY.il..L 'Jaıını. çorapları 

attım. Sonra., yenı farkına 'a~ .. ~.: -
çım gibi, Ktt:, ac.ı Kızmtıl b:ıc 1kla
ıına bakın···c hayr::·e: 

- A ... Sen bu sıcakta çorapla 
mı oturuyorsun ? 

Dedim. Kah be, kaçın kur'a.;ı ? ••. 
Benim uzattığım bu dolmayı yut
madığını yanm bir tebessümle an
latmakla beraber çiylik etmedi; der 
hal çoraplarını sıymp attı. 

~ 1 Aman Allah, aman Allah ... 
Hüda öğmüş de yaratmış .. 
Billur mu desem, dökme mi de

sem, iki güvercine takılmış sütun 
balihde nur mu desem; ne desem? 

Bu sefer çıplak ayaklarımız ~ 
pUşüyorlar. Kontakt endişesi baş
göeterdi. Cereyan biraz daha fazla 
~ırsa korkarım sigortalar kami
ıen yanacaklar ... 

Yatağa bakıyorum; genişliyor, 

yumuşaklaşıyor, içindeki pamuklar 
kuştüyüne tebeddül ediyorlar. 

Aşk, arzu, uykusuzluk, yorgun
luk ..• 

Fakat, bay olamaz olaydık, ev 
aahibi, sofra sahibiyiz .• 

Dayan? ... 
Çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Or

talık kararmağa başladı bile. De
mek ki biz sofra başına oturalı 

hayli zaman olmuş. Öyle ya; ikinci 
ihtiyat binlik karşımıza dayanalı 

yanm saat var. 
Kuyucu Kızının çektikçe mah -

murlaştığını söylemeğe hacet yok. 
"Sen içerken bezmimizde badeler 
hep nur olur,, §&!'kısı yok mu; işte 
öyle oluyor .. 

Maşallah, bizim rüfekayı kiram 
suratsızlığı bırakmı§lar; Rıza da, 
Necip de, Saffet de "damlarına,, 

muttasıl iltifat buyuruyorlar. De
mek ki biz olmuşuz .. 

- Yavrum, ,ekerim?.. \ 
- Anam Eminem? .. 
- Beni seviyon mu?. 
- Bu da lif mı Emine? Valla-

hi çıldırıyorum .. 
- Yoluna bin Emine feda olsun 

benim şanlı yiğitim .. 
- Bin yaşa fidan Eminem ... 
- içinizde "Bağlama,, turan 

yok mu be? .. 
- Ne olacaktı? .. Ben .uıcık zım 

bırdatırım ... 
Kuyucu Kızının, 
- Deme!.. 
Diye bağırmasile fırlaması bİ:" 

oldu; bir dakika sonra getirdiği bağ 
lamayı kucağıma bırakara,k yanı
ma oturdu. 

Aşk ağlatır, dert söyletir, der
ler. A,,ır yalnız ağlatmaz, adamıı. 
böyle bağlama da çaldırır. 

BağlamP.yı oldım, akord ettik -
ten sonra biraz gezindim; sonra 
Kuyucu Kıınna; 

- Emret, ne çalayım?. 
Dedim. Biraz durduktan eonra: 

ı - Biz şehir prlosı bllmtıyiz. 

Sen köy havası bilmezsin; nasıl et
aek, dedi. 

Öyle 7a; burada da "Gönül beni 
usandırdı, of,, diye pestenkerani 
pyler çalacak değiliz a... Kalamı 

sıkıştır<lım, tellere vurmağaAıla
dım: 

Atabamm teken 
Yavrum Sittikem '.. 
Bcrgamanm ~ckeri ... 

Daha birinci hamlede ıtuyucu 

Kızı: 

- Es esesesesese ! .. 
Diye bir nara atış attı ki İstan

bulun eski köşklüleri altı sene ta
lim etseler alimallah yarısını bece
remezlerdi. 

Ve arkasından Emine, Urkuş, 
Şerife, Mahmure hep bir ağızdan 

~za uyarak tutturdular: 

Eğil de. dağlar geçeyim 
ratlı suyutıdan içcyinı: 

Güzellerin içinde 
Sittikemi seçeyim. 
Arabamın tekeri 
Fındık Sittikem 
Bergamanın şekeri. 

• • • 
Karanfil .deste, deste 
Beni annemden iste 
Eğer dnnem vermczs~ 
Ulu mcvltimdan i3te 
Arabamın te1wri 
Arslan Sittikem 
Bcrgamamn şekeri ... 

••• 
Bahçelerde ldı-i:jah 
Boyu uzun, 1rcndi şa~ 
iki göniil bir olsa ~ 
Ayı:-amaz padi.Ja'P 
Arabamın tekeri 
Fındık Sittikcm 
Bergcmıamn şekeri .• . " . 
Bcı§alıp dol<.caksın 

Sarar :p solacaksın 
Ben falcıva baktırdın. 
Sen benlm olaccak81n 
Arabamın tekeri 
Arslan Sittikem 
Bergamanın şekeri 

I 
I , 

Oooh; çekelim. Artık hicap ,.._ 
desi de kalktı; öpüşen öpüşene .. 

- Amanın sen neymişsin yav
rum!... İşte hincik aradığım erkeğe 
buldum ... 

- Ya ven neymişin Emine! Ni
hayet ben de eşime kavuştum. 

- AIJah aşkna fur bir oyun ha
vası .. Coştum. Amma tezeneyi ''mız 
rabı,, sert fur ... 

- Yaşşa arslanım .• 
Kuyucu Kızı o şahane endamile 

kalktı. Çıplak ayaklanna ö°kçeli ter 
liklerini geçirdi. Hangi havayı ça
lacağımı bilmediği için gözlerini ba
na dikti. "Dağlı,,ya başladım: 

Tara tırayla lam taram ..•• 

Ben söylerken o, bu oyuna mah
sus zeybek edasile geziniyor; glifte 
biter bitmez parmaklannı §8.klata 
p.klata öyle oynuyordu ki değme 
zeybek yanında halt etsin. 

Kendimi metetmek gibi olma
eın, bağlamayı iyi çalardım. Hava
nın adım yerlerinde mızrabı kıra
sıya vurdukça Kuyucu Kızı coşu -
yor, o coştukça da el çırpan diğer 
hanımcıklar hep bır ağızdan : 

- Es esesese !.. 
Diye bağınyorlardı. 

[Devamı var] 
.................. ~ ...................... . 
M••'ud bir Nlfanlanma 

Töreni 
'"Eski mutasarnflardan merhum 

Bay Cemal kızı Behine ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Beşinci Şube 

MUdürü Şükrü Saib'in nişanlanma 
törenleri 26/ 8/ 939 Cumartesi günü 
Feneryolu Ahmed Eyüp paşa köş
künde saat on yedıde Sivas Vali'li 
Bay Muhtar, eski sefirlerden Bay 
Galib Kemali, Profosör Doktor Bay 
Etem Akif, Yusuz Ziya Erzin, ~ki 
emniyet müdürlerinden Kerim Mi
lar ve İstanbul Emniyet MüdürlüğU 
erkruu ve dahıf birçok güzide davet
liler huzurile yapılmıştır. 'l'ören çok 
samimi olmuş ve saat yirmi bire ka
dır d~vam etmiştir. tık dansı yeni 
~anlılar yapmış ve davetliler ta
rafından sevinçle alkışlanınıştJr. Ta
raf e: ·xıe saadetler dileriz. 

•E1'1SABA& 

Destanı Mehmetçiğin 
Mecidözlü Halim oğlu Selim ................ 
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Mecidözlü Halimoğlu 
Selim 

B u hadise de Sakarya muhare
besi sırasında vukubulan 

binlerce kahramanlık ve yiğitlik 

destanlanndan biridir. 
Harp haftalardanberi Sakarya 

nehrinin iki tarafında bütün hızı ve 
şiddetile devam ediyordu. Ordular, 
en amansız, ve en kanlı hamlelerle 
yekdiğerine saldırıyorlardı. Belli 
idi ki mukadderat bu harbin netice
sinde belli olacaktı. 

Faik silah ve kuvvetle tam ma
nasile canını dişine takarak hücum 
eden dilşmana, iman dolu göğsünü 
siper ederek tek adım attırmayan 
Türke, nihayet talih tebessüm et -
meğe başlamış, düşmanda yer yer 
bozgunluk allmetleri belirmişti. 

8 inci fırka hücum taburunun 
2 nci bölüğü de o gün a,lanlar gibi 
çarpışmış ve nihayet düşmanı önü
ne katarak Sakarya nehrine kadar 

sürmüştü. Düşman keneli vasıtalarile 
alelacele karşıya geçmiş ve böyle
ce muharebe tevakkuf etmişti. Va
kit de gecikmiş olduğundan bölük, 
karşıya geçerek çarpışmalara de -
vam etmeyi ertesi güne bırakmıştı. 

Havalar pek sıcak gidiyordu. 
Aynca gece gündüz çok yorucu 
şartlar dahiliude cereyan eden mu
harebe erlerimizi yormuştu. Erler 
bilhassa yıkanmak için vakit bula
mamaktan müşteki idiler. Şimdi 

Sakarya nehrinin yanına varınca yı
kanmak üzere izin istediler. Fakat 
kendilerine bu izin verilmedi. Zira, 
karşılarındaki bölük makineli tüfek
le mücehhez bulunuyordu. Eğer ef
rad yıkanırken kendilerini sezecek 

namlusunu birdenbire diğer asker
lerin üzerine tevcih ederek ateş 

başladı. 

Bu ateş o kadar ant ve müessir 
olmuştu ki, düşmanlar neye uğradık 
lannı bilmediler. Bir kısmı cansız 
yere serildiği gibi, bölilğün diğer 
kısmı da canını kurtarmak için neh
re aWmaktan başka çare bulamadı. 

Makineli tüfeğin birdenbire ate
şe başlaması, bizim tarafın da na
zarı dikkatini celbetmişti. Derhal 
onlar da silah başı yaparak mevzi
lerine koştular. Fakat gördükleri 
manzara karşısında hayretler için
de kalmaktan kendilerini alamadı
lar. 

Yan çıplak bir asker, alevler sa
çan bir makineli tüf eğin başında yer 
almış ve nenire dökülen sayısız düş 
man neferlerini birer birer avlıyor. 

O sabahki ganimet çok zengin 
oldu. Zabit ve nefer olarak 85 düş
man askeri ele geçirildiği gibi bü
yük bir mikdara baliğ olan silah ve 
cephane de ele geçirildi. 

Meğer düşman bölUğU geceden 
istifade ederek tekrar Sakaryanın 
diğer tarafına geçmiş ve ani bir hü
cum hazırlamış. Halim oğlu Seli -
min biraz da tesadüfe borçlu oldu
ğu cesareti ve mahareti, Türk bölü
ğünU büyük bir vartadan kurtardı
ğı gibi, karşısındaki düşman bölü
ğünü de yok etmişti. 

Anlatan: 
nyas Tmıçaslan 

88 88 88 

Not: 
Mehmetçiğin kahramanlıklanna 

şahit olan diğer sübaylarım.ızın da 
gönderecekleri hatıralanm bu sü
tunlarda memnuniye!te neşredece-

ğiz. 

olurlarsa, büyük bir facianın vukuu ====================== 
muhakkaktı. 

Bölüğün en atılgan ve en cesur 
erlerinden biri olan Mecidözlü Ha -
lim oğlu Selim, yıkanmak memnui
yeti hakkındaki emirden çok müte
essir olmuştu. Kumandanlarının ver 
miş olduklan emirlerde daima hayır 
olduğuna inanan Halim oğlu Selim, 
içinden gelen ve mukavemete imkln 
olmıyan bir hisle hareket etti. Ve 
.-tesi sabah daha güneş doğmadan 
dakaryanın kıyısında soyunarak yı
kanmak üzere nehire gireli. Kimse 
tarafından görünmemek için de 
nehrin sığlık bir tarafını intihap 
etti. Her taraftan sarkan söğüd a
ğaçlar yabancı gözlerden kendisi
ni iyice saklıyordu. 

Sessiz sadaeız yıkanırken, bir
denbire kulağına bir ses geldi. Der
hal bulunduğu yere sindi. Zira bu 
sesleri tanımıştı. Bu sesler, harp et
tikleri dilşmanlann sesleri idi. Düş
manlann pek yakında bulunduğunu 
anlamıştı. Derhal buna göre ted
bir aldı. Ve yapraklan çok sık olan 
ağaçlardan birine binerek vaziyeti 
tetkik etti. 

Gördüğü manzara şu idi: 
Makineli tüf ekle mücehhez bir 

düşman bölilğil, gecenin karanlığın
dan istifade ederek karşıya geçmiş 
ve mevzi almıştı. Bölüğün maksadı, 
Türkler hücuma geçer geçmez öldü
rücü bir ateş açmak ve Türk kuv -
vetlerini imha etmekti. 

Halim oğlu Selim bir dakikada 
her şeyi anlamıştı. O sırada, düş
man bölüğünün kendisini görme -
mesinden dolayı büyük bir sevinç 
içinde bulunuyordu. Allah göster
mesin, kendisini böyle silahsız ola
rak yakalasalar, kim bilir neler ya
parlardı? Fakat Allahtan kimse 
mevcudiyetinin farkında değildi. 
Bundan bliyük bir sevinç duyan 
Halim oğlu Selimin aklına birden
bire bir fikir geldi: 

Mademki onlar, kendisinin ora
da olduğunun farkında değildiler. 
Niçin kendisine bir oyun oynama
sındı. 

Derhal karar verdi. Ve büyük 
bir cüretle yerde sürüne sürüne ken 
dilerine yaklaştı. Epeyce ilerledik
ten sonra bir tüf ek yığınının önüne 
kadar geldi. Derhal bunlardan biri
ni yakaladı ve ateş etmeğe başladı. 

Halim oğlu Selim, ilk hedef ola
rak makineli tüfeğin bulunduğu ye
ri seçmişti. tık ateşte tüfeğinin ya
nında bulunan iki kişiyi cansız yere 
serdi. Ondan sonra bir hamlede ma
kineli tüf eğin yanına seğirtti. Ve 

Bir h•ftahk z•hlre 
ply••••• 

Bu haf ta zarfında buğday meva
ridatının fazlalaşması fiyatları bir 
parça düşürmüştür. Bir hafta zar
fında Anadolu, Trakya ve muhtelif 
limanlardan piyasamıza ceman 4575 
ton buğday gelmiş ve kim.ilen satıl
mıştır. 

Muhtelif tüccarlar namına gelen 
bu buğdaylardan maada Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından da pi

yasaya mal arzedilmesi fiyatlara te
sir etmiştir. Fiyat düşüklüğli bilhas 
sa sert buğdaylarda daha ziyade gö 
ze çarpmaktadır. Piyasa gevşek ola
rak kapanmıştır. 

Arpa piyasası bu hafta cansız
dır. Bandırma ve Gelibolu mıntaka
lanndan şehrimize gelen arpalar 
yerli sarfiyat için derhal müşteri 

bulmaktadır. Anadoludan gayet az 
mal gelmektedir. İhracat son siyasi 
karışıklıklardan sonra durmuştur. -· -MISIR HEYETİ ANKARAYA 

GtDlYOR 
Bir müddettenberi memleketi

mizde bulunmakta olan Hüsnü Ez
zeydi paşanın riyaseti altındaki dost 
Mısır askeri heyeti dün akpmkı 
ekspresle Ankaraya gitmişlerdir. 

Dost Mısır heyeti istasyonda askeri 
merasimle uğurlanmıştır. 
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Vinçten y•r•nm• 
Sarayburnunda Şirketi Hayriye

nin şamandıralarında bağlı 7 4 nu
maralı vapurda gemici İbrahim vinç 

kolunu çevirmekte iken dikkatsizli
ği yüzünden başını yaralamış, teda
vi edilmek üzere hastahaneye gön
derilmiştir. -· -

Falcını marlfeU 
Sanyerde Zümbül efendi soka

ğmda 18 numarada oturan Müyes
ser ile kızı Fatma ayni evde oturan 
falcı Emriye ile Nadide tarafından 
sopa ile dövüldüklerinden suçlulaı: 

yakalanmıştır. -·-Çarpıfan motosikletler 
Cihangir Roma Palas apartıma

nında oturan Kostantin motosikletle 
Floryaya gitmekte iken Karagüın
rüktc oturan Ziya Kolayın moto
sikletile Florya ile Şenlik mahallesi 
arasında çarpışmışlardır. 

Mlisademe neticesinde Ziyanın 

ayağı yaralanmış ve tedavi edilmek 
üzere hastahaneye kalclırılmıştır. 

.; 

Sultan Aziz -Nasd 
Pehlivan Oldu'I 

Ve Kimlerle Güreftİ ? ) 
-aa- YAZAN: M.SAMI KARAYE~ 

• 
Arnavutoğlunun Tatbik Ettiğt 
Oyunlar Herkeai Hayrete Düşü:rJB 

İhtiyar cazgır, eski kurt pehli- J 
vanlardan biri idi. Güreşin girdisini 
çıktısını bilirdi. Arnavutoğlunun bo 
yundurukta hasmına oynadığı oyu
nu tamamile görmüş ve sezmişti. 

Tekrar başını iki tarafa salladı. Ve 
söylendi: 

- Bizim pehlivanlar boyundu -
ruktan kaçarlar değil mi? .. 

- Evet; kaçmak gerektir. 
- A be kızan .. Görmedin mi Ar-

navutoğlunu boyunduruğun üzerine 
yürüdli. Hatta, hasmı daha ziyade 
boyunduruğu yerleştirsin diye yar
dım bile etti. İşte pehlivan buna der 
ler be kızan .• 

- Evet; hakikaten boyunduruk 
tan kaçacağına üzerine yürüdü. Ben 
bile bu işi çok anlamadığım halde 
hayret etmiştim. 

- Amma, ne yaptığını anladın 
mı?. 

- Şöyle, dikilip hasmına bir 
çengel vurduğunu gördüm, işte o 
kadar ... 

- lyi görmüşsün? .. Yılgın öküz 
ler gibi kaçmıyor boyunduruktan .. 
Hasmının üzerine gitti. Dikildi. Ya
naştı. Bir diş çengeli vurdu. Hasmı
nın muvazenesini bozdu. Bu suretle 
boyunduruktan kurtulduktan sonra, 
üste de az kalsın binip düşürecekti. 
dedi. 

Kıllı Hüseyin, kündeye girdiğini 
görünce derhal hasmının sol paça
larına yapıştı \'e can havlile dikilip 
doğrulmağa çalıştı. 

Bereket versin bir kolayını bulup 
paça altta doğruldu. Şimdi; oyım 

Kıllı Hüseyinde idi. 
Tek paça elinde Arnavutoğlunu 

seksek yaptırarak slirüyordu. Ar
navutoğlu hasmının tek paça oyu -
nundan kurtarmak için kendisini • 
yere yatıp kurtulacağına aksine 
sağ ayağının üzerinde sekerek bir 
oraya bir buraya kaçmak ister gibi 
hareket ediyordu. 

Arnavutoğlunun bu harekatı da 
tıpkı boyunduruğa kendini verdiğı 
gibi acayip bir şeydi. 

Kıllı Hüseyin, hasmını dişten 

çengelliyerek yenmeğe savll§ll"ken, 
birdenbire kendisi yüzüstü tekrar 
alta düşmüştü. 

Çünkü; Arnavutoğlu, ~kerken 

bir biçimine getirerek hasmını çen
gellemişti. 

Kıllı Hüseyin, tekrar yere düş
müştü. Bu seferki düşüş biraz uzak
ça olduğundan çarçabuk ayağa kal
kabilmişti. 

İki pehlivan tekrar ayakta biri
birile karşılaşmıştı. Yalnız; bu se-• fer, çok sakin olan Arnavutoğlunun 
hasmı üzerine gelirken, çırpınarak 
attığı nara işidilmişti. 

· - Haydi, pehlivan be? .. 
Arnavutoğlunun bu narasının 

manası vardı. Kıllı Hüseyinle de a
lay ettiği aşikardı. 

Kıllı Hüseyin de pekila anla -
mıştı ki ; altmış altı okkalık Arna
vutoğlunu kolay, kolay meydandan 
çıkaramıyacaktı. 

ÇünkU; helvacı yamandı. Çap -
raşık bir adamdı. Ele avuca sığ
maz güreş tekniği apayn bir cana
vardı .. 

Kıllı Hüseyin, tamamile Arna
vutoğlundan yılmıştı. Hasmına her 
ne oyun almışsa daima kendi bozuk 
düşmüş, ve tehlikeye girmişti. 

Fakat; korkmak para etmeadi. 
Ne de olsa Arnavutoğlu, Hüseyini 
yiyecekti. Bunu bilen Kıllı, müdafa
a güreşine geçeceği yerde bilakis 
hücumlannı arttırmıştı. · 

Şumnu köylüleri bağırıyorlardı: 

- Haydi Hüseyin .. 

Lakin, Arnavutoğluna bir şey 
yapmak kabil değildi. Zaten güreş 
te başlıyalı ancak yarım saat kadar 
olmuştu. 

Arnavutoğlu; Hiiseyine bir çap
raz girdi. Hasmını kollarının arası
na iyice sıkıştırmıştı. Hızla slirü
yordu. 

Kıllı çaprazdan kurtulmak için 
bir iki kere sıyrılmak istedi. Li.kin, 

fırsat bulamadı. Çünkli .Arnavutol· 
lu öyle bir çapraz toplamıştı ki;~ 
ta hasmını bir mengeneye sokJll 
gibiydi. • 

Nihayet; çengelliyerek yere ~ 
şürdü. Bu düşüş bozuktu. 'f bei' 
Kıllı yanına düşmüştü ve gö 
yıldız görmüştü. 

Bunu gören Arnavutoğlu, cıe:: 
hal galip temennasını bastı, :;u: 
Kıllı Hüseyin olduğu yerden . il" 
Yenilmemiş bir pehlivan tavrUe. j)i 
mının üzerine yürüdü ve hatti. 
paçalarından yapıştı. 

Bu hal karşısında Arnavutoil11' 
kendisini kurtarmak için ~ 
kaz kanadı geçirmişti. Bir yaD 
da bağırıyordu: 

- Yahu, yenik dliştil. Afl11' 
güreşi... 

ÜS 
._, .. bO" 

Şumnulular, Kıllı H eyıu-~ ... 
zuk düşerek mağlup olduğunu 5 ..... 

dükleri halde ses çıkarmıyor~ 
Hatta; bir iki kere, Arna~ p· 

kaz kanadını bırakmak istedL ,_g· 
kat; hasmı kendisini fena ve. . "' 
lfıp edecek yerinden tuttuğu ıçill 
yununu da bırakamadı. 

ııa· 
Arnavutoğlu, tekrar tekrat 

ğırıyordu: _ .. t'!Jl 
- ~ğalar, pehlivanlar ay..-

güreşi... ~ 
Kimse kulak asmadığını ga ~ 

ce olanca kuvvetil<' hasmını tuttll ııl• 
zorla paçalarını Kıllının elin"dell 
dı. , 

İki p<'hlivan biribirlerind~ 
rılmışlardı. Kar~ı kaı·şıya gel ·bil". 
zaman Arnavutoğlu, hasmını 
karak rneydıırdcn çekildi. 

Kıllı bağırıyordu: lı 
- Ne oldu be? .. Haydi tut r 

resi... arf 
Arnavutoğlu da, ağalara Jı 

sesleniyordu: 
- Olmadı mı ağalar be'! • 
Şumııululardan bir ihtiyat aY' 

ğa kalktı. Cevap verdi: -ntf" 

- Olmadı helvacım ... Tut a-
şi.. .,.. 

Münazaa bqlamıştı. Fakat; 
tUn Şınnııulular: 

- Olmadı... ~t· 
Diye bağırıyorlardı ve ~ • 

oğlunun hakkım yiyorlardı. ~~ 
fa ağa müşkül mevkide ~8:':İ~i
Ne de olsa Arnavutoğlu ~
di. 

Fakat; pekila Kıllı HUse~ ~ 
nilmişti. Arnavutoğlu haklı ıdi· ,,. 
nazaayı bastırmak için Mustaf•; 
ğa olduğu yerden ka.l~ı. ')leyd 
geldi. ,. 

Herkesin Mustafa ağaya b~ 
ti vardı. Bütün Şumnulularııı.-~~ 
mi gibi bir adamdı. MUtegallı~ 
olan bu adam, elile davul zurn...-
işaret ederek susturdu. . ~ 

Çünkli, davul zurnalar gUref ır 
vam ediyormuş gibi durmadan ÇS ıdı 
yorlardı. Bu da gösteriyordU ))i1' 
zurnacı ve davulcu çingeneler 
Kıll! Hüscyinin taraftarıi dilet· 

Mustafa ağa, iki pehlivanın -" 
sına gireli ve halka hitaben: • 

JJ1l • 
- ~ğalar oldu mu, olmadı ] 

[Devam~ 

incir •f:i•cınd•n ddfr 
rok yar•l•ndı 

Nevbah-ır mahallesinde ot~ 
ve inşaatt'.ı çalışan Yusuf oğlu~ 
incir ağacından yere düşerek . if. 
dPn yaralanmış ve tedavi~. 
üzere hastahaneye göndc!'ilJIÜŞ 

HALKEVI..ERİNDE: 

Şehremlnl Halkevlnden: ef 

30 Ağustos Ba§kwnandaD ~ ~ 
dan muhareJıesi zaferinin 17 ııcı si" 
dönümü münasebetile EvinıiZde rft!" 
at 21 de Kitapsaray şubesi uyele d!JJl 
den Bay Ceda Odyakmaz ıare.fJJl ııır 
bir konferans verilecektir. l{o ~ 
ransı mliteakip gösterit kol~~ 
rafından bir piyes teııcudl ~- · 
tir. Herkae Kelebilir. 
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'YENISABAlf Sayfa ı ' 

ZE·NGiN BiR SPOR GüNü 
Tekirdağlı Hüseyin Bulgar Bankofu, Manisalı Halil Iskoviçi Yendiler 
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Dünkü At Koşuları 
Çok Güzel Oldu 

Hararetli Geçen Bahsimf1şterekte 
Bir Lira ile 590 Lira Kazanıldı 

lstanbul yaz at yarışlarının al-1 
tıncısı dün Veli efendide her hafta
kinden ziyade bir kalabalık önünde 
yapıldı. 

Alaka ve heyecanla takip edilen 
dünkü yarışlarda bilhassa bahsi 
müşterek te çok hararetli olmuş, i
kili bahlslerdo 23,50, üçlü bahisler
de 120 lira, birinci çifte bahislerde 
11 lira, ikinci çifte bahislerde bir li-[ 
raya mukabil 590 lira kazanılmış-ı 
tır. 

Blrincl koşu: üç yaşında halis l 
kan arab erkek ve dişi taylara mah-

birinci, Nirvana ikinci, Önkes üçtin
cü olmuştur. 

tl!;üııcü koşu: Dört ve daha yu
karı yaştaki yerli yarım kan lngiliz 

at ve kısraklarına mahsus olan ve 

handikaplı çayır koşusunda Olga 
birinci, Mahmure ikinci Ceylan ü
çüncü olmuştur. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki halis kan arab at ve 

kısraklarına mahsus olan bu koşuda 
Alderviş birinci, Bahtiyar ikinci, 
Ceylan üçüncü olmuştur. 

DünkU y-anşıarcıan heyecanlı bir flıı 

sus olan bu koşuda önal birinci, 
Diker ikinci olmuştur. 

İkinci koşu: Üç yaşındaki yer1i 
yanın kan lngiliz erkek ve dişi tay
lara mahsus olan bu koşuda Poyraz 

( iZMiR SPOR 

Fuar Güreş 
Müsabakaları __ ..,.__ 

Beşinci ko~u: (Kaba tepe) iki ya

şındaki yerli halis kan İngiliz erkek 
ve dişi taylara mahsus olan bu ko
şuda Martı birinci, Al erkek ikinci, 
Mis üçüncü olmuştur. 

HABERLERi l 
Türk Sporunun 
Halihaz1r Veçhesi 

• 
latanbullul•rın UatUnlUIU General 

ile dev•m ediyor MUhlm 
T•n•r, lzmlrde 
bir konfer•n• 
ver di İzmir, (Hususi) - İstanbul, İz-

mir, Ankara güreşçileri arasında 
tertip edilen Fuar serbest güreş bi
rinciliğine başlanmıştır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürü 
Tümgeneral Cemil Taner'in de biz
zat takip ettiği müsabakalarda şu 
teknik neticeler elde edilmiştir: 

56 kiloda Çakır Ahmet (İstan
bul) ile Şefik (lzmir) arasında ya
pılmış, Ahmedin kazanmasile neti
celenmiştir. 

61 kiloda dünya birincisi Yaşarla 
(İstanbul) Suat (Ankara) karşılaş
tı. Yaşar galip sayıldı. 

66 kiloda ·servet (İstanbul) An
karalı Doğanı yendi. 

72 kiloda Celal (Ankara) Faik 
(İstanbul) ı 10,36 dakikada tuşla 
yendi. 

79 kiloda Koç Ahmet (İstanbul) 
Yahit (Ankara) i yendi. 

87 kiloda Ali Ahmet (İstanbul) 
Se}rit Ahmet (Ankara) i sayı hesa
bile mağlup etti. 

Ağır sıklette Çoban Mehmet, İz
mirli Mehmetli 7,22 dakikada tuşla 
mağlUp etti. 

Umumi tasnifte İstanbul birinci, 
Ankara ikinci, İzmir üçüncü olmuş
tur. Güreşlere iki gün deha devam 
edilecektir. 

DAVET 

İzmir, (Hususi) - Beden Terbi
yesi Genel Direktörü General Cemil 
Taner dün saat 17 de Halkevi salo
nunda "Türk sporunun hali hazır 
veçhesi mevzulu,, çok alaka uyandı
ran bir konferans vermiştir. 

Cemil Taner bilhassa spor teşki
latımızın şimdiye kadar bünyesinde 
mevcut sakatlıklardan bahsetmiş ve 
yeni teşkilatın başlıca hedefleri, 

gençliği memleket müdafaası gaye
sile sportmenliği telif edecek bir 
tarzda fizik ve moral sahalarda ye
tiştirmek olduğunu tebarüz ettir
miştir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
İzmir gençlerine yakında yapılacak 
olan resmi tebliğe hazır bulunmala-

rını ve tebliğ yapılınca hemen genç
lik klüplerine koşarak idmanlarına 
ve yurd müdafaasına hazırlanmala-

rını söylemiş, İzmir gençlik.alayının 
ilk nüvesini Cümhuriyet bayramın-

da gösterecek İzmir gençliğinin 

Cümhuriyete ve Milli Şefe bağlılık
larını teyit etmelerini tavsiye etmiş
tir. 

Şişlililerin Atle
tizm Bayramı 

;:t:t::=:t smsı:es :wx• 
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Ustte: Güreşçiler bir arada. Altta: Manisab Halil lskoviçl yenerkeır• 

Dünkü Güreşler De 
ihtil&fh Geçti 

B ir haftadan beri güreş merak
lılarının büyük alaka ve he

yecanla bekledikleri profesyonel 
pehlivan güreşleri dün Taksim stad
yomunda yine 4 binden ziyade bir 
seyirci önünde yapılmış pehlivan
larımızın ecnebi pehlivanlara üstün
lüğü ile neticelenmiştir . 

Yapılan güreşleri sırasile bildi
riyoruz: 

.l\IALKARALI l\mSTAF A • SO
MALI FETHİ 

Geçen hafta temiz güreşlerile se
yircilerin takdirini kazanan Malka
ralı Mustafa ile Somalı Fethi ge
çen haftaki karşılaşmanın revanşi
le günün ilk karşılaşmasını yaptı

lar, Grekorumen güreş yapmış ser
best güreşte Malkaralıya nazaran 
daha hafif olmasına rağmen Fethi 
eline geçirdiği bu fırsatı kaçırınıya
rak 3 dakikada Malkaralının sırtını 
yere getirerek güzel bir galebe ka
zandı. 

ADAPAZARLA CELAL -
SVLEYMAN 

Günün ikinci karşılaşmasını İs
tanbulluların ötedenberi muvaffa
kiyetli güreşlerini seyrettikleri A
dapazarlı Celal ile eski maratoncu
larımızdan Süleyman yaptılar. Cela
lin bir iki oyununu muvaffakiyetle 
atlatan Süleyman üstüste takılan 
tek klelerden kurtulamıyarak 4 da
kikada yeni~di. 
1ZMtRLl YAMALI HÜSEYİN -

RUMANYALI AHMED 
Bu mevsim yaptığı bütün güreş

leri muvaffaklyetle neticelendiren 
İzmirli Yamalı Hüseyin ile geçen 
hafta kendisinden 15 kilo ağır Mü
layime karşı güzel biı: güreş çıka

ran Rumanyalı Ahmed karşılaşma
sı günün alaka ile takip edilen ve 
temiz cereyan eden karşılarından 
biri olurken daha yaşlı ve Ahmede 
nazaran hafif bir güreşçi olan lz
mirli Hüseyin altıncı dakikada düş
tüğü bir vaziyetten pes ederek ye
nilmeyi kabul etti. 
MANİSALI HALİL - lSKOVlÇ 

Geçen hafta Türkiye ikincisi 
Manisalı Halilin kazanmasile netice· 
!enen bu il.i değeı 1i ~:re!'lçinin kar
şılaşması 20 şer dakikalık 3 devre 
olarak yapılması jüri he~ ~ti tara
fından tesbit edilerek ilan edildi. 
Seyirciler güreş yenilinciye kadar 
deV9.!!l edilrrl')~ı11i i:-,;tc>Ji~Pr. 

Oyunun i~ dakika1arı ik; raki
bin l.iribirini dcneme~-ile geçti. ü
çUn('Ü dakikadaıı sorır::ı. Manisalının 
faik güretiğini, 5 bci dakikada fai
kiyetin İskoviçe geçtiğini görüyo
ruz. Halili ayak kelepçesine alan İs
koviç el oyunlarile de oldukça zor-
lamağa başladı. 

lıyacağına hızlanıyor. İki gUreşçi 
de geçen !ahta.kinden hem kuvvet 
hem teknik itibarile yüksek oyun
lar gösteriyorlar. Oyunun ilk dev
resi yenişemeden geçti. 

İkinci devre - Güreşe oldukça 
sert başlandı. Halile bir kafa ile 
hücuf eden 1skoviç bir 'ayak oyunu 1 
ile alta düştü. Tekrar vaziyeti kur
tardı. Hemen arkasından Halilin 
bir ayak makasına girdi ve kurtul
du .. 

Halilin ayak makası, kol burgu
ları biribirini takip etmeğe, devre 
Halilin faikiyetile geçmeğe başladı. 
İskoviç de vakit vakit tatbik ettiği 
Japon makasile haklın vaziyetler 
alıyordu. 36 ncı dakikada Manisalı 
tuşla güreşi kazandı. 

TEKİRDAÖLI UÜSEYlN -
BULGAR BANKOF 

GUnün son ve iddialı karşılaşma
sı Tekirdağlı Hüseyin Avrupa ring
lerinde Mehmed Arif ismile muvaf
fakiyetli güreşler yapan meşhur 

Bulgar pehlivanı Bankof arasında 
yapıldı. 

Bu iki pehlivan bundan evvel bi
ri Tekirdağlının A Vnıpa turnesin
de iken Pariste diğeri geçen hafta 
İstanbul da karşılaşmışlar; birincide 
Tekirdağlı 25 dakikada, ikincisinde 
de yine Tekirdağlı bir saat dört da
kikada Bulgarı yenmişti. 

Geçen haftaki yenilmeyi kabul 
etmeyip güreşçimize meydan oku
yan Bulgar üçüncü karşılaşmayı 

lehine çevirmek Tekirdağlı da kay
betmemek için canla başla çalıştık
larından güreş ciddi, zevkJi ve he
yecanlı olmuştur. 

Oyunun ilk dakikaları güreşçi -
!erin biribirlerini denemelerile geç
ti. Bulgar bir oyun tatbik etmek is
terken alta dliştü ve kurtuldu. Hü
seyinin Japon makasından başlıyan 
kurt oyunları Bulgarı hayli müşkül 
vaziyetlere düşürüyor, Bulgar pek 
güçlükle, hazan hakem ihtarı ala -
cak derecede favul oyunlarda ileri 
giderek bu oyunlardan kurtulabili
yordu. 

30 dakikalık birinci devre Hü
seyinin hakimiyeti!e ve fakat neti
cesiz geçti. 

Altmorda Spor KJübü Futbol 
Kaptanlığından: , 

Klübümüzde mukayyet bilfunum 
futbolcuların futbol levazımlarile 

birlikte 3 Eylfıl 1939 pazar günü sa
at 9 da klübümüz binasında hazır 
bulunmalnrı rica olunur. 

Düştüğü fena vaziyetten kuvvet 
sarfile kurtulan Halil hem.en raki
bini müşkül vaziyete düşürdüğü ve 
sırtının muhtelif kısımlarını yere 
getirdiğini görüyoruz. 

Haftalardanberi hazırlanmakta Dakikalar geçtikçe oyun yavaş-
olan Şişli spor klübünün senelik at- ------aıı::--~=--1111!1!!!!!! 

İkinci devre başlangıcında Bul -
garın zorlu bir oyununu atlatan 
Hüseyin derhal bacaklarından yaka 
lıyarak Bankofu tuş vaziyetine ge
tirdi. Sırtı yerde fazla kalmadığı i
çin sayılmıyan bu tuş ve bunu mü
teakip yapılan oyunlar Bulgarı cid
den çok müşkül vaziyetlere düşürü
yordu. Kuvvetli tatbik edilen oyun
ların iki pehlivanın da .asabiyetini 
mucip oluyor. Bilhassa Bulgar fa· 
vullü oyunlar yaparak hakemin mü 
dahalesini icabettiriyor. Bu fırsat
tan istifade ederek dinleniyordu. Bu 
arada bir iki de ihtar aldı. 34 üncü 
dakikada Hüseyinin karışık bir oyu 
nunda memnu yerine tekme yediği
ni ileri sürerek güreşemiyecck va
ziyette olduğunu bildinniş ringten 
indirilirken Hüseyin de galip ilan 
edilmitir. Türkiye şampiyonumuzu 
tebrik edP..r muv.ıU.fa.kiyetlcr dileriz. 

letizm müsabakaları dün sabah sa-
at 9,30 da Taksim stadyomunda ol
dukça kalabalık bir seyirci öntinde 
yapılmış (3000) e kadar olan ko~u-

lar atlama ve atmalardan ibaret o
lan bütün numaralarda iyi derece
ler elde edllmi§, bayram muvaffaki
yetle geçmiştir. BPOROU 

27 Genç Boğaz ı 
Yüzerek Geçti 

Halkevinin Tertip Ettiği Yarışta 
Mahmut 22>27 de Birinci Oldu 

Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği ı 
''Halk Boğazı yüzerek geçme müsa
bakası,, dün yapılmıştır. 

Galatasaray, Beşiktaş, Ortaköy, 
Yeşildirek, Kadıköy halkevi klüp 
ve yurdlarına mensup 27 gencin gir
diği yanş Anadoluhisan ile Bebek
teki Galatasaray susporlan lokali 
arasında yapılmış ve iki hafta evvel 
yapılan müsabaka gibi muvaffaki
yetle neticelenmiştir. 

Beyoğlu Halkevi spor kolu Baş
kanı Muhsin AkyürP.k, Atletizm 
mütehassısı Nail Moran, Galatasa-

• 

7 - Nejat, G. S. 
8 - Küçük Kemal 

l; ı ,.JU 

28,07 

Ortaköylü Orhan akıntıya kap
tırdığından ufak bir yardımla kü • 
çük Kemalden sonra yarışı bitir
miştir. 

9 - Yahya. Ortaköy 
10 - Yahya, G. S. 
11 - Ba.haettin, Ortaköy 
12 - Nezihe, Beşiktaş 
13 - Reşad Eı te 
14 - Necati Olgunspor 
15 - Kemal G. S. 
16 -· ME>h~ed Ortaköy 

29,50 
29.55 
30,30 
30,58 
31,15 
31,37 
32,07 
33,37 

DünkU yarışlarda. seyirciler 

raylı Kemal ve spor kurumu tale
belerinin idare ettiği yanşa, Ana
doluhisan iskelesinden 200 metre 
ilerisindeki yalıdan başlanmış içle • 
rinde maratoncu atlet Reşad Erte 

de bulunan 25 yüzücü muhtelif fa
sılarla Bebeğe gelmeğe muvaffak 
olmuşlar akınlara kapılan iki yü -
zücU de cüz'i yardımla yarışı bitir
miş ve şu teknik neticeler elde edil
miştir. 

1 - Mahmud, Galatasaray 22,27 
2 - Sadullah, C. S. 22,33 
3-Vedat Kadıköy Lalkevj 24,51 
4 - Mehmed, G. S 25,05 
5 - Kemal Saysal G. S. 27 
6 - Ziya, G. S. 27,05 

17 - Sadettin 
18 - Zeki, Y eulldirek 
19 - Abdi, Yeşildirek 
20 - Sadi Ortaköy 
21 - Feyyaz, OrtaköY. 
22 - Arif G. S. 
23 - Hamdi 
24 - Ruhi, G. s. 
25- Reşad 
26 - Kazım Yeşildirek 

Sabahattin Ye~ldirek 
kapıldığından uf ak bir 

85,35 
85,56 
36,25 
36,30 
38,16 
38,32 
89,25 
39,55 
43,47 
«,05 

akıntıya 

yardımla 

yan~ı bitirmiş birinci ve ikincilik 
dereceleri iki hafta evvel yapılan 

Galatasaray Boğazı geçiş yanşı de
recelerinden daha iyidir. Gençleri 
tebrik eder muvaffakiyetler dileriz. 
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lstanbul Yelken 
Şampiyonası 

Demirsporlu Feyyaz birinci oldu 

Su sporları ajanlığı tarafından 
tertip ve idare edilen 939 İstanbul 
yelken şampiyonası dünkü yarışlar
la sona ermiştir 

Sert yıldız poyraz estiğinden 
yanşlar çok çetin geçmiş tabiatile 
iyi mücadele eden ve güzel yelken 
kullanan Demirsporlu Feyyaz ra -
kiplerini büyük farkla geçerek bi
rinci Galatasaraydan Niyazi. İkin· 
ci Güneşten İbrahim üçüncü olmuş-} 
tur. 

MALİYE VEKtt.t GELDİ 

3 gündenberi devam edilen ya· 
rışlarda puvan hesabile Demirspor
dan Feyyaz 9 sayı ile İstanbul yel
ken şampiyonu Galatasaraydan Ni
yazi 8 sayı ile ikinci, Gilne§ten tb
rahlın 5 sayı ile üçüncü, Fenerbah
çeden Hayri 3 sayı ile dördüncü ol
muştur. 

Derece alan yelkencileri tebrik 
eder gelecek mevsim için daha iyi 
başarılar dileriz. 

SPORCU 

Yunanlıların Bir 
Tekzibi 

Bir müddettenberi Pariste teda
vi altında bulunan Maliye Vekili 
Fuat Ağralı dün sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. Fuat Ağralı Atina, 27 (Radv'J) -- Alina a .. 
dün kendisile görüşen bir muharri- jansı, güya Ger !·al ' 'Metnksas,, ın 
rimize şunları söylemiştir: şeraiti hazıra dahilinde Balkan iti-

lafının bitaraf bir vaziyet ittihazı "- Fransada üç hafta zarfıı . -
zımnındn müttefik Balkan devlctlo

da tedavimi tamamladım. Bu akşam 
rinc müracaat ettiğine dair ecnebi 

Ankaraya gideceğim. Harp olacağı-
kaynaklardaıı verilmiş olan bh' ha

nı tahmin etmiyorum. Sulh cephesi-
beri yalanlamaktadır. 

nin çok kuvvetli olduğu muhakkak- ___ _,,,~zom-_,,~~~~!!'!!!~ ,,.. - ==s 
tır. Mali bakımdan ortada endişe e- ihtimali mewut degildir. Herkes 
decek bir sebep yoktur.,, mlisteıih olmalıdır. Lüzumsuz endi~ 

Vekil tahvilatlar için sorulan bir şelcrc malıal yoktur.,, 
suale de şu cevabı vermiştir: Maliye Vekili dün akeanı eks-

"- Tahvil sahipleri için war presle Ankarala hareket etmi9tir. 
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Çocukluk Hatırası 

Diş Doktoru ·Diyor ki: 
Kısa bir mUddet "RADYOLtN,, 

kullandıktan sonra dişleriniz ine· 

gibi parladıktan başka mikropla 
kii.milen mahvolduğunu; zararlı sal 
ya ve ifrazatın kesildiğini, diş etle 

rindeki iltihapların durduğunu v 

nilıayet ağzınızda latif bir rayih 

başladığını duyacaksını~. 

Bigada Birlik T eşkilô:tı 
Yazan: M. Y. 

yırtılma.mıştı. Acele çakı ile kestim, 
karınca duasına benzer küçük kü
çük kelimeleri biribiri ardına sıra
lwımış iki sahüe dolmuş, bir kaç 
satır olsun ezberliyeyim dedim, ne 
mümkün, ancak serlevhasını okuya- ı 

bildim. Kapı açıldı, sör siyah elbi
sesi içinde azrail gibi girdi odaya, 
beni de bir korkudur aldı. 3 ay izin
le Parise giden hocamızın yerine, 
kulakları çok ağır işiden asıl tabi
rile sağır olan bu sör gelecekmiş bir 
kaç gün. 

Kürsüye oturdu, binlerce kişiye 
nutuk verecekmiş gibi haykırarak 

Gayet 

Gayet 

Gayet 

Temiz 

Sıhhi 

Ucuz 
Hergün sabah, öğle ve 

akşam yemeklerinden 

sonra günde 3 defa 

dişlerinizi 
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Y ine bir gün, mektebe ellini, 
kolumu sallıyarak, hiçbir der 

se çalışmadan gelmiştim. Vakit da
ha çok erkendi. Bahçedeki büyük 
kestane ağacının dibine oturmuş, 

yerdeki iri kestanelerden bir kaç ta
ne toplamıştım. Göğilslüğümün ce
binden, Noel yortusımda sör Mari
nin hediye verdiği küçük çakımı çı
kardım, kucağımdalıi at k-;staneJe
riııin üzerine oymn yapmıya koyul-ı 
dum. Vakit ilerledikçe talebeler sö
kün etmiye başladılar. Kapıdan her 
giren talebe, benim, mektebin hatırı 
sayılır yaramazlarından olan benim 
hatırımı sormadan geçmiyordu. ö
nümde resmi geçit yapar gibi geçen 
talebelere başımı bile kaldırıp bak
mıyor, önümdeki çok önemli işimle 
meşgul oluyordum. Benim dakika
larca ayni ~yle uğraşman hiç gö
rülmemiş bir bB.dise olduğundan 
gelen talebe yanımda takılıp kalı
yordu. Biribirlerinin kulağına fısıl

daşıyorlardı: 

duğunu anlatmıştı bana. Sıra ile ez
ber okutmağa başladı, her kalkan 
talebeye fazla bağırmasını tenbih e
diyordu. Ben korkudan yerimde e-1 
zilip büzülüyor, idam kararından 

kurtulmak için bir çare arıyordum, 
çok geçmeden gayet güzel bir şey
tanlık geldi aklıma. Evet muhak
kak yapacaktım. Bundan başka ça
re yoktu. Derse kalkmamak imkan
sızdı, zira sör avaz avaz "mazeret 
kabul etmem. herkes derse kalka
cak,, diye bağırıyordu. Nihayet sı
ra bana geleli, masör malUm scsile 

Biga Aşım Durağı Binası 

- O ne, ne yapıyor, yeni bir 
muziplik, bir hafta e\~-elki cezayı 
amma da çabuk unuttu, yine sörleri 
kızdıracak bir şeytanlık hazırlıyor 

muhakkak ... Gerçekten tahminlerin
de hiç aldanmıyorlar, bu kestaneler 
akşama kadar muhtelif yaramazlık 
ileti olacaktı bana, hiç ses çıkarmı
yorum, sadece sıra ve yaramazlık 
arkadaşım Nezahati bekliyordum. 
Çok beklemedim. Nezahat koşarak 
geleli, boynuma sanldı. 3 günlük ta
tili "hapis,, te geçirmesi beni gül
dürdü ve hem de üzdü. Leyli oldu
ğu için en uf ak bir suçun cezasını 
hapis olmakla ödüyordu. Hoş benim 
de "hapis,, günlerimin adedi ondan 
geri kalmazdı, amma ne de olsa ta
bl günlerinde evde oluyordum. Alel
usul tatil günlerimizi nasıl geçirdi
ğimizi anlattık biribirimize. Neza
hat bir aralık içini c,.-e'kti, sordum: 

- Ne o Nezahet, yine ne oldu, 
bir yaramazlık buldunsa söyle he
men yapalım. 

Malllm ya meşhur atalar sözü
dür: "Kişi refikinden azar,, biz de 
öyle, biribirimizi zorla yaramazlığa 
sürüklerdik, fakat bugün Neu.hat 
çok uslu, biraz sonra derdi anlaşıl
dı, ezberini az çalışmış, ondan kor
kuyormuş, ya beni kimse sormuyor, 
ya ben bir kelime bile bilmiyorum, 
Nezahat: 

- Müsaade et Hatice, ben der
simi çalışacağım. Bugün de bilmez
sem artık anneme söylerler, dedi. 
ve ayrıldı. Aradan yanm saat geçti. 
Ders zili çaldı. Sınıfa, mutadım hili
fına olarak çok sessiz girdim. Ar
kadaşlara "bonjur,, bile derneğe lü
zum görmeden geçtim sırama. İn
sanlar daima öyledir, durur durur 
da yamurta kapıya gelince gayrete 
geçer. 

Ben de öyle. Çantamın kapağı
nı hızla açtım, ezber kitabını çıkar
dım. O güntii dersin sahifesi bile 

11Bazı şeyleri ümmetin bmat ken 
clisinin meydana getirmesinin çok 
faydası var; çünkil o zaman vahy 
ile olan şeylere daha kuvvetle ina
nır, onlara itaatta tekisül etmez.,, 

A.5\ire Günü Orucu 
Abdullah ibni Abbastan mervi

dir ki: 
Fahri Alem efendimiz, Medineye 

geldikleri zaman, Yahudilerin AşU
re günü oruç tuttuklarını görmüş, 

sebebini sormuş. Onlar da: 
- Hazreti Mfls!, Firavundan 

kurtuldukları için, Beni İsrail ile o
ruç tuttu. Biz de, o l:.dete uyuyoruz. 

Deyince, o da: 
- Ey Yahüd kaV111tl Mi'ısfmın 

sUnnetine sizden daha 18.yıkız. 
Dedi. AşUre günU onıcunu bir da 

ha terketmedi. O zaman da, onun 
emri ilo, eshibı dahi bu orucu tutar 
lardı. 

Buh!rf de Hazreti AY§Odeıı IÖY· 
le bir rivayet yardır ı 

"Cahiliyet zamanında, Kureyg, 
AşUre gününde oruç tutardı. ResftlU 
Ekrem de o fi.dete rllyet ederdi. Me 
dineye geldikten sonra da bu iğtiyft.
dında devam etti ve tutulmasını da 
emretti. Ramazan orucu fıırs Jah. 
nınca, bu oruc arzuya terkedildiy 

Hazreti Peygamber, ömrtlnllıı 

ismimi heceledi: 
- Hatice, amanallah gözlerim 

yerinden oynar gibi açıldı, ne su- ! 
ratla kalkacaktım derse, ezberin 
başlığından başka hiçbir şey bilmi· \ 
yordum. Tıpkı sehpaya ilerliyen i- ,· 
dam mahkfunu gibi ağır ağır yürü
yordum. Yüzüm limon gibi sarar
mıştı. Benim bu halimi gören arka
daşlarım adeta meraka düştüler. 

Bazıları: 

- Ne oldun Hatice, hasta mı
mn, demekten kendini alamıyordu. ! 
Söylenenlere hiç aldırmadan sörün 

KIZILAY 
Hasta bakıcı 

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

Okul, genç bayanlann hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştir
mek, hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müessese
lerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve 
Pratiktir. Dersler hususi Doktor Profesörler ve Muallimler tara
fından verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazıle veya biZ?.at lstanbulda Aksa.rayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne mUracaat edilmesi. 

Biga [Hususi] - Köylerin bUn-
' yelerinde müşterek olarak yürütü

lebilecek işler etrafında, köy idare
leri malzeme, para ve emeklerini 
tevzi suretile kollcktif tesislerin i
dam.esi ve kalkınmanın programlı 

şekilde yürümesi gayesini güderek 
kaza dahilindeki muhtar ve ihtiyar 
heyetleri toplantı yaparak mühim 
kararlar almışlardır. Toplanbya 
140 köy muhtarile 760 ihtiyar he
yeti azası iştirak etmiştir. Alınan 
kararlara nazaran birisi Belediye 
ile müştereken umumi ve diğerleri 
mevzii olmak üzere yedi birlik teş· 
kil edilmiştir. Aşımdurağı, Nümu
ne fidanlığı, tavuk, tavşan istasyo
nunun idaıncsi ve yatılı okullar in
sasını deruhte edecek ve 25 sene 
için kurulan umwni birlik on bir 
kişilik encümenini seçmiş ve diğer 
birlikler de mıntakalan dahilinde iş 
leri yürütecek olan idare heyetleri
ni intihap etmişlerdir. Mevzii olan 
birlikler, köy yollnnnın ıslahı, se -
lektör binaları, ılıca binası inşası 
ve köy kalkınmasına müteallik işler 
için azami faaliyet gösterecckleryanma yaklaştım, gayet yavaş bir !'!"!'!~~~!!!!"'""""'!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'11!!!!1!1!11!'~~--ı! 

sesle: 
- Affedersiniz masör, dedim. 

Sesim fazla çıkmaz amma dersimi 
çok güzel biliyorum. Sadece dudak
lanmın oynadığını gören, ve fakat 
söylediklerimden hiçbir şey aniamı
ya.n sör, talebelere doğru döndü. Bu 
bakışta yardım istiyen bir insanın 
hali vardı. Belli ki ne söylediğimi 
çocukların yüksek sesle tekrarlama
lannı istiyordu. Hep birden bir a
vaze haykırdılar: 

- · Sesi çok çıkmaz amma, dedi
ler, ezberini çok iyi biliyor. Zaten 
her zaman 10 alır. Çocukların bu 
uydurma sözleri karşısında gülme
mek için başımı hafifçe yere indir
dim, fevkalade bir mahcubiyetin al
tında ezildiğimi ifade etti, halbuki 
biraz sonra uyduracağım yalanın 

sevincile gülüyordum. Sör çenesin
deki iri et benile bir defa oynadık
tan sonra, karar verdi: - O kuyu-

sonuna kadar "Aşüre günü orucu,, 
nu tuttu. Hatta son senesinde , 

- Eğer gelecek seneye yetişir -
sem, Muharremin dokuzuncu günü 
oruc tutacağım. 

Demiştir. Fakat buna ömrü ve
fa etmemiştir. 

PEYGAMBERİN DOSTLARI, 

DtlŞMANLARI 

H azreti Peygamber, Mekkede 
iken hasım olarak yalnız Ku

reyşle karşıl~qyordu. Medineye gel 
dikten sonraki vaz'iyet §Öyle idi: 

1 - Mckkedeki Kureyş kabilesi, 
husumetini muhafaza ediyor, hatta 
düşmanlığını gittikçe arttırıyordu. 

2 - Yahudilerin Uç kabilesi, i~ 
ti.fak muahedeleri ile Peygambere 
bağlanmı§ladı. 

3 - Bir de, bitaraf olan vardı 
ki neticeyi gözetiyorlardı. 

lslimlara gelince: Bilyük kısmı 
hA.lls Müslüman idi ise de bir kısmı 
da yUzden lsli.m, içten düşman bu· 
lunuyorlardı. 

Bundan anlaşılıyor ki: Peygam
ber, Medinede işe başladığı zaman 
ü~ kısım hasım kaI'§Isında bulunu
yordu. Bunlar: Yahudiler, müşrikler 
ve mUnA.fıklardı. 

Hioa.zd&ki Yahudiler - Yahudi-

nuz, dedi. 1 
Evvela çocuklara döndüm, bir 

göz işaretile biraz sonra maruz ka
lacakları gülünç sahnenin karşısın
da §aşkınlık ve taşkınlık gösterme
meleri için onları ikaz ettim, yine 
biraz evvelki gibi sahte utangaç ha
limi takındım, başımı kara tahtaya 
çevirdim, değil sörün, çocukların bi
le güçlükle işitebileceği bir sesle 
11Le soldat,, diye başladım okuma
ya. Sör artık ne sesimi duyuyor, ne 
de dudaklarımın hareketini görebi
liyor, Türkçe dersinde çok iyi nu
mara aldığım bir ezberin iki f.ısraı 

hatırıma geliverdi, tekrar tekrar 
söylemcğe başladım: 

Aktoogah Beylerbeyi haykırdı 
ilerle 

Bir yaz günü ceçmi. tik Tunadan 
IJıfilelerle. 

Belki 20 kere te~.ır ettiğim ez-

berim bittiği zaman çocukların "bit- dir. Garp cihetteki köyleri kazaya 
ti,, avazeleri, pencereden sokağın 

seyrine dalan sörü derin bir uyku

dan uyandırır gibi sarstı. Yavaşça 
dön dil bana, mal Um. scsile: 

- !yi, 9 aldınll';, dedi. Rüyam
da bile 9 numarayı almak nasib ol-

bağlıyan Kaldırımbaşı - Savaşte -
pe - Pekmezli - Karantı - Selvi -
Hisarlu - Kozçeşme hattındaki kı
şın, yağmurlu havalarda g~it ver 
miyen yolun ıslahına süratle de
vam ediliyor. Bu yolun daha esaslı 
şekilde ıslahı için 25 köyün iştirak 

mamıştı bana, çocuklar oımarmağa ettiği bir birlik tesis edilmiştir. , 
başladılar: "Bandırma şosesi,, namı verilen mü 

him yolun ıslahı için kurulan birlik ı 
de yakında faaliyete geçmiş bulu-1 
nacaktır. Birliklerin merkezleri, 
Çanpazar, Çavuş, Sinekçi, Karantı 
köyleridir. Bu köylerin bazılarında 
iki birlik birden tesis edilmiştir. 

- A, a, 9 az 10 verin. O her za

man 10 alırdı. Sör yerinden doğrul-

du, muzaffer bir kumandan edasile 
şu sözleri söyledi: 

- Eğer biraz daha yüksek ses-

le söyleseydi, bu mümkündü, dedi. 

Şimdi size soruyorum aziz oku
yucularım, o yüksek söyleseydim 

Belediye ile köyler arasında 

yapılan umumi birliğin nizarnna -
mesi tasdik edilmek üıere daha 
yüksek makamlara sunulmak üzere 

10 verecekmiş, ben de sıfır alacağı- bulunduğu haber alınmıştır. Birli-
mı zannediyordum, ya siz ne dersi- ğe memur edilen heyetler idare iı.

niz? mirlerinin daimi mürakabesi altın-

~:· [M_\W&fl (M\~fji 
tLE CEDDi FERRUHZAD 

"fAZAN: M. AASIM O'ZGE.N5:~~=ae 

re biy'atte Yahudilere tekaddüm \ 
edince, Yahudileri daha ziyade kıs
kandırdılar. 

Yahudiler, Arapların Hazreti 
Peygamberle beraber olması üzeri
ne yeniden peygamber gelmesini 
beklemiye başladılar. Bu yüzden iki 
tarafın arası açılmakta devam etti. 
Hazreti Peygamber, Medineye gel
diği zaman Araplarla Yahudileri bu 
halde buldu. 

ler, Mısırdan çıktıkları zaman, A
malika kavmi, onların Kenğan il
lerine girmelerine mümiuıeat etmiş 
olduğu için, aralarında uzun müddet 
muharebe devam eylemişti. Yahudi
ler, bu harplerin neticesinde, Yu -
şağ aleyhisselam zamanında Eriy
ha beldesini zaptetmişler, Hicaz ha
valisini Y esrib "Medine,, cihetlerine 
kadar ele geçirmişlerdi. 

Keldanilerin, sonra da Romalı
ların Filistin taraflarına tecavüzle
ri zamanlarında da, bir kısım Ya· 
hudiler de Hicaza iltica etmişlerdi. 

Yahudiler, burada, yerli kabile
lerle birleştiler; cemaatlar teşkil et
tiler; tahkimat yaptılar. Yesrib 
"Medine,, Vadiyülkuri, Hayber, 
gibi münbit ve mahsuldar yerlerde 

kuvvetli bir hal aldılar. Hattl Eve 
ve Hazrec kabileleri Yemenden gel-

dikleri zaman, bu Yahudilerin emri 
albnda. ziraatta yanoı olarak çalıe
tılar .• 

Sonralan FaY.tuJı iaıJ>'ndeki Y&· 

-. 74-

hudi reisi, Arap kızları evlendikle
ri zaman, gelinlerin ilk gecesını 

kendisine tahsis ettirdiği için Haz
recilerden Mfilik namında birisi, o
nu katletmiş, ve Gassa.n hükümda
rı Cebelenin de muavenetini tc'min 
ederek Yahudilere galebe etmiş ve 
Yesrib şehrini de zapteylemişti. 

Yahudiler, bu zamanda da, ker
vanlarla ticaret ederler, servetelrini 
arttınrlardı. Sonraları, Yahudi ve 
Arap kabileleri anlaştılar. Bazı Ya

hudi kabileleri, diğer Yahudi ve A
rap kabilelerine karşı, Arap kabile
leri ile ittifak ta ettiler. 

Ne de olsa Yahudilerle Araplar 
arasında rakabet devam ediyordu. 
Yahudiler, o sıralarda, daha za.yıf 
olduklan için, Araplara: 

- Yakında bir peygamber gele
cektir. Biz ona tAbiğ olacağız, o za· 
man sizin hakkınızdan geleceğiz. 

Derlerdi. 
Evvelki tefrikalarımı.ıda da gör

dugtlmtla pbl, Araplar, Peypmbo-

Hazreti Muhammed, Medineye 
gelince, güzel bir siyaset güttü; Ya
hudilere, ümidlerinin fevkinde hür
met gösterdi; onlara İslamlar kadar 
hak tanıdı; hattiı. onlarla ittifaka 
bile girişti. 

Abdullah ibni Selam ( •) - Ab
dullah ibni Selam ibni Haris lsraili, 
sülfilesi Hazreti Yusufa kadar maz
but ve pek şerefli bir Yahudi f.Uiml 
idi. 

Bu zat, Medineli Müslümanlar -

(•) Birkaç sene evvel "Açıksöz11 
gazetesinde tefrika edilen ''Yezidin 
aşkı ve K erbcla /üciası,, i3mindeki 
tarihi romanımda bu zatın oğlunun 
dilber karısı "Oraynab.., ile Muavi
!/61'İn oğlu me§hur "Yezid,, in mıui
fakaat taavir olunmU§tur. Eser, '!/"*'" 
kMdcı kitap_ hali1lM Çtkacakhr. 

da çalışacaklardır. Bu hayırlı "'· 
önemli i§ten müsbet neticeler elde 
edileceği bir hakikat halindedir. 

Çankın maiyet memurluğundatl 
kazamıza tayin edilen genç ka~a- · 
karnımız Fethi Tansuk da köy ış· 
leri üzerinde ısrarla durmakta -:e 
köy davasının tahakkuku için a.zıı· 
mi gayretler göstermektedir. Ka.z8" 
ya geldiği az zaman içinde bir çok 
köyleri gezmiş ve teftişlerde bu • 
lunmuştur. Yine kaymakam~~ 
teşvik ve emirlerile yakında k0Y 
gwleri tertip edilecek ve köyler · 
de müsamereler verilecektir. llk o· 
larak Halltevinin temsil kolu ile 
köycülük şubesi Savaştepe köyilne 
giderek köylü ile yakınen temasblr 
da bulunacak ve "Kızıl çağlıy&J111 

piyesi temsil edilecektir. 
Kaymakamın riyasetinde aalk· 

evinin komşu kazalara seyahat ed: 
ceğini ve ilk olarak Eceabata gidı
lcceğini memnuniyetle haber aldı[Jlt. 
BİGA llAIJKl~Vt KÜ1'0PHANE8 

Biga [Hususi] - Avukat JJ1
: 

med Muhtar Girgin, Biga Ha)kC'11 

kütliphanesine 220 cilt kitap hediye 
etmiştir. Köyünün temiı. havasın~ 
ciğerlerinde saklamış bulunan yur 
sever avukat binlerce okuyucuya 
kıymetli kitaplan.nı sunmak sureti· 
le kültür severliğini belli etmiştir· 

Kitapların içinde kıymetsiz dene 
"cek bir tekbile yoktur. Bay Hüse~ 
Cahid'in sekiz ciltlik umumi tarihi 
4 ciltlik İslam tarihi, 4 üncü asırdaJJ 
itibaren tarihi umumi, iki ci!tlile 
psikolojisi, M. Şemsettinin mufa:'· 
sal Türk tarihi, Mustafa RaluııiJııtl 
Çocuk evi, çucuk ruhiyatı, nıfıı 
Tevfik, Celal Esad, Abdullah ccv· 
det, H. Suphi, Abdülfeyyaz Tevfi~, 
Sadrettin Celil, İsmail Habib, Y3 • 

kup Kadri ve Selim Sımnın çok 
kıymetli eserleri bu kitaplar ara • 
sındadır. 

Sayın avukat Muhtar Girgin'_e 
gösterdiği hamiyet ve yurd severh· 
ğinden dolayı memleket adına şUk· 
ranlanmı arza borçluyum. 

dan dinlediği şeylerden, Hazreti 
Muhammedin Tevratta müjdclencrı 
ahar zaman peygamberi olduğuJ13 

kanaat getirmişti. 
Hazreti Peygamber, Mediııeye 

gelip te Ebu Eyyub'un evinde yerle
şince o da, ziyaretine gitti ve için
den gelen bir iymanla derhal mUs
lüman oldu. Bu zatın asıl ismi : IJo
sayn idi. İslnma geldikten sonra is· 
mi Abdullahn tebdil edildi. 

1htidasını, kendisi şöyle bikaY• 
ediyor: 

"Hazreti Peygamberin kcnıal 
halindeki cemıi.lini görünce, ya:ıancı 
siyması olmadığını anladım. Medi
nede ilk defa vaaz ettiği sırada şll 
sözleri söylüyordu: Ey nfıs! Scliu111 

ifşa ile fakirleri doyurunuz. A.krab~ 
lannızı arayınız. Gece herkes uyllr· 
ken, siz namaz kılınız. Böyle yapar
sanız cennete girersiniz. 

Ben, bu sözleri işittikten soıırtı 
derhal Müslüman oldum.,, 

Abdullah ibni Selfun .MüsJünınıı 
olunca: 

- Ya Resfılfıllah! Yahudilel°• 
senin nübüvvetini bilirler; fakat in· 
karda devam edeceklerdir. Onlar' 
iftirayi de çok severler. Benim reid· 
llğimi gimdiye kadar kabul ecJiyılf· 
l&rdı. (Devama var) 
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MAZON M T Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI eyva Uzu temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdır. MİDE ve BARS.lc\K-. 
. LARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE 

.._ 

BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

M la d e RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI Ye EKŞİLİKLERINI Ye YEMEKLERDEN sonra bütüıa •ücutta hi11edilen çö~ünt~ 
•• AGRILIK iie koJayca mücadele içia HAZMIN en müessir musahhihi olaa MAZOr,J M~yva tmu alınız. - ' 

Mazon ismine ve Horos mark•sına dikkat 

-- Dr. IHSAN SAMI - 1 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve lhtil!tlanna karşı 1 
ek tesirli ve taze ı fldtr. Divanyolu 
Sultanmahmud türbesi No. 113 

Fenni Sünnetçi 
NURİ EŞSİZ 

Aksaray Polis 
merkezi karşısı 

~ 1/2 Tel ; 20937 

Birkaç gün evvel 
müracaat 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gen~dur ve arkadaşlan 

28 ağustos pazartesi 

Emniyetle 
kullanabi
leceğiniz 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 

Z UTE 
Bütün tanınmış eczane, ecza depoları, ve büyük bakkaliyelerden : 

Müstahzar· 
lan piyaıa· 

ya çıktı 

Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscottcş) - Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten 
Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten Fiyongosu - Kanzu.k Glüten Kuskusu Çesitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennjn en son terakkilerine ve Taba betin emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır 

z L 1 
günü akşamı 

t{asımpaşa sinemasında :e~ 
;o<,~ 

Son emir - Yer~ yat ~ ~ 

Fazla şişmanıığa istidadı oianiar için en müke~mel rejim müstahzarlarıdır. Vücudü besler, fakat şiş~anlık yapmaz. 

Umumi Depo: lnglllz Kanzuk Ecz•n••I Beyojjlu - lstan.,ul 

l•tanbul perakende sat19 yeri : Bahçekapı Zaman ltrtyat depo•u S. Attila revüsü '1'~,, ~ 
SABRİYE TOKSES 

konseri 

•m ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi - 1 

#;.ız kısmında leyli yer kalmamıştır. Lise ihzari 81Illfı için de 

..<:ayıt kapanmıştır. 

._ ______ , _____ MUdUrlyet 

1 Ôcvlet Demiryolları banlan 1 
Tasfiye edilmiş fakat işlenmemiş külçe halinde b:ı.kır nakliyatı için 

D. D/142 numaralı yeni bir tE>nzilli tarif~ yapılmıştır. Bu tarife 15/ 9/ 939 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmesi. "4087.. "'6698., 

-

E 
KLI, 

- - . ...... ,, ____ -
~. -- - ·- ·- - -

VE 

'*M• IZMIR Acentemiz TUrk Ecza depoa·udur. 41111 

YTAM B 

1 

' 

--... ' 

lstanbul Elektrik. Tramvay Tünel [şlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

iLAN 
Eski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 26 Ağus

to~ 1939 tarihinden itibaren mer'iyetten kalkmıştır. F.ski paso h~ 

millerinin, Belediye Meclisince tesbit edilen yeni listeye dahil olup 
olmadıklarını anlamak ve eski pasolarını geri vermc·k tizere İdareye 

müracaatleri rica ve eski pasolar kullanıldığı takdirde biletçileri.nıiZ 

tarafından istirdat edileceği ilan olunur. "6667,, 

Umum Miidürlülc 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matba.ai Ebüzziya 

Si 
• 
1 

A • • 

1 
-- · · - ,_...:...m 
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.FA T J H EMiNÖNÜ 
M~amele Tarihi 

ÔSKÜDAR KADIKÖY BEYOCLU 
~ -

~ekeri ı MUlki Saat Askeri Mü iki S•at Aakerl MUlkl Saat Aakeri MU iki Sa.at Aakerl MUlkl ~ .t 
- --1 - 9 - 939 1- 330 1- 340 8- 9 1- 210 1- 190 9-10 1- 230 1- 135 10-11 1- 160 1- 140 11-12 1- 210 1- 300 ı:.:s-14 
2 » 331- 560 341- 500 J'> 211- 340 191- 360 11-1?. 231- 360 136- 200 11-12 161- 340 141- 250 10-11 211- 380 301- 380 9-101 
4 » 561-1080 501- ilO 8-10 341- 500 361- 500 )) 361- 550 201- 400 13-14 341- 620 251- 490 » 381- 890 3dl- 840 » 

s • 1081-1770 711- 860 8- 9 501- 780 501- 650 )) 551- 730 401- 430 13-14 621-1000 491- 710 14-15 891-1290 841-1030 1s-16 
6 » 1771-2790 860-1370 » 781-1190 651-1080 )) 731- 980 431- 620 » 1001-1380 711- 900 » 1291-1590 1031-1150 » 

7 » 2791-3520 1371-1840 )) 1191-1430 1081-1400 ,. 981-1240 621- 860 » 1381-1710 901-1080 » 1591-1920 1151-1170 » 

8 ,. 3521-4400 1841-2300 » 1431-1880 1401-1660 » 1241-1600 861-1010 )) 1711-2140 1081-1260 )) 1921-2450 1171-1220 » 
» 2451-2670 9-10 9 4401-472(1 2301-2470 » 1881-2010 1661-1830 » 1601-1790 1011-1100 11-12 2141-2300 1261-1340 10-11 1221-1340 

1 1s-16 13-14 2301-2650 14-15 2671-3070 1341-1500 

' 

: 

1 

11 ır 4721-522t) 2471-2780 » tlOll-2500 1831-2080 » 1791-2170 1101-1240 1341-1510 
12 » 5221-5560 2781-3000 )) 2501-2920 2081-2350 )) 2171-2570 1241-1360 )) 2651-3070 1511-1700 )) 3071-3330 1501- )) i 

1 

13 )) ·15561-5960 3001-3230 » 2921-3310 2351- )) 2571-2950 1361-1510 )) 3071-3430 1701-1890 » 3331-3500 )) 

14 )) 15961- 3231- » 3311- » 2951- 1511- » 3431- 1891- )) 3501-- ·~ -- ', 
1 

' 
BEŞİKTAŞ EYÜP BAKIRKÖY SARIYER KARTAL t 

.Muamele Tarihi 
Aakerl MUlki Saat Askeri MU iki Saat Askeri MUlkt Saat Askeri MU iki Saat Askeri ' Mülki Saet 

- __.-;ı 

1 - 9 . 939 1- 140 1-150 13-14 1-100 1- 75 14-15 1-100 1-120 14-15 1-120 1- 85 15-16 1- 40 1-65 1s-1° 
2 \) 141- 190 151-190 9-10 101-190 76-100 11-12 101-180 121-150 10-11 121-180 86-150 11-12 41- 80 66- 9-10 
4 » 191- 330 191-340 » 191-300 101-160 )) 181-310 151-348 )) 181- 151- 13-14 81-170 )) 

5 - 331- 450 341-520 . 301-460 161- 311-400 349- » 171- 16-17 » » )) 

6 » 451- 58) 521-670 » 461- )) 401- )) 
. 

7 ,. 581- 720 671-720 ,. 
s » 721- 990 721-860 )) 

9 it 991-1010 861-980 )) 

11 » 1011-1590 981- » 

1 
12 » 1591-1780 )) 

13 ,. 1781-2020 » 

14 » 2021- » 1 1 ~ - · 
BEYKOZ ADALAR YALOVA 

Muamele Tarihi -
As kert MUlkl - Sa•t A•kerl MUlkl Saat Aakert MUlki Saat 

·-- -,. 
1 . 9 - 939 1-140 1- 80 14--15 1-110 1-107 14-15 
2 » 141-190 81-110 11-12 111- 108- 11-12 
4 191-210 111-160 13-14 1-30 11-12 ''- "" • 
5 » . 211- 161- -- 15-16 ~ .. J -- ___, 

. ~ . -- -

-- -
-·~ 

Maaşları Bankamıza temlik suretile alan Emekli, Dul ve Yetim K. Evvel I 939. Şubat I 940 üç aylıklarının 
tediye günleri yukarıda gösterilmiştir .. 
Her maaş sahibinin, Malmüdürlüğü kaza numarasına göre ( cüzdanın ilk sahifesinin sol köşesindeki maaş 
defteri kayıt numarası) hangi gün ve saatte parasını alacağı bu cetvelde gösterilmiş olduğund~,n muayyen 
saatler haricind~ vaki olacak m~racaatların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 


