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YEDi GÜN-
--------------------------Türkiyenin en çok okunan bu mecmuasının 

bu hafta ~ıkan sayL4'ını okudunuz mu! He

nüz görmediyseniz alınız ve Türk mec-
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QONLDK SiYASi HALK QAZETESI 
muaeılığının ne kadar tekemmül ettiğini 

göriinüz. ___ , __________________________________ _ 

Hit18r Son Cevabını . Büy;;ı:kBayram Günümüz. 
Londraya Gönderdi· 

ondra Bedbinlik icinde , 
Almcinyanıiı . Ankara·· .EIÇisi ·Von; 
Papen Berlinden Aldığı Yeni 

Talimatla Ankaraya Gitti 
~ • 

İçimize Sokulan 
Bir Propaganda 

Yazan : HillJeyln C&hid YALÇIN 

. 

$ovyet Rusya Lehistan Hududuna 
300,000 Asker . Yığdı 

l -
' 'LOndra, 29 (Radyo) 
devlet reisi Hitler bugün saat 19,15 
te İngiliz büyük elçisi Henderson'u 

· kabul ve kendisine İngiliz cevabına 
Almanyanın mukabil cevabını tevdi 
etmiştir. Mülakat yarım saat kadar 
sürmüş ve mülakat esnasında Al-

• manya Hariciye Nazırı Von Ribben
trop ta hazır bulunmuştur. 

İngiliz cevabı tayyare ile Lon
draya gönderilmiştir. Bu suretle 
Londra Alman cevabına gece yarısı 

t' muttali olacaktır. 
ltğin Londradaki kanaat Alman ceva-
bizim bı ve bugün milletin bınm menfi olacağı ve her türlü mü-
&cfilğini, umumun hürmet ve mu- zakere kapılarının kapanacağı şek-
habbetini kendisinde topbyarak lindedir. 
ınu,·affakiyetle ifa eden muhterem · HİTJ,}~R ORDU ERKANİLE -
İsmet inönü'nün ilk dakikalardan i- GÖRÜŞT'O 
tibaret Atatürk'ün en yakın mesai Berlin, 29 (A. A.) - B. Hitler 
IU'kadaşı olduğunu söylemekle ikti- öğleden sonra, uzun müddet, yakın 
fa etnıiştim. tneRai .... ıt.aôaıth""~ d ... vı..t parti 

Son zamanıarda İtalyan ve Al- ve ordu erkanı 1le gortışmelercıe 
rnan gazetelerinin Lehistan aleyhin- bulunmuştur. General Keitel, ma-
de :propaganda yaparken de Lehis- reşal Göring ve doktor Göbbels, 
tanın Pilsudski siya13ctinden ayrıl- saat 16 da başvekalet dairesini 
ğını ve yanlış yol tuttuğu hakkın- terketmişlerdir. 

daki tahriklerini görünce, birdenbi- lllTI.ERİN TALEPLERi 
re irkilip kaldım. Türkiyenin ve Le- Bem, 29 (A.A.) - "Ba~ler Na-
histanın mihver gazeteleri tarafın- chrichten,, gazetesi çıkardığı hu:rn-
~an ayni tenkide maruz kalmalar! si bir tabıda Berlinden aldığı bir 
bir tesadüf eseri. olamazdı. Bunun habere göre Almanyanın hiç ol : 
Alınan ve ..ıtal~ propaganda mer- mazsa eski garbi Prusya eyaleti ile 
keııe . fından düşünülmüş ve Alman devlet reısı mtıer (Sonu s üncü sayfamızda) 

ta ~onulmuş üsad ve isnad mü- =========================================== 
'nin bir silihı )larak kulla-
anladım .. Memleket dahilin

~de ak bir tetkik yap~. Türkiye
"d41u gizli Alman propl.~nda teşki-ı 

-
l"Urk kurtuluf tarihinde bUyUk bir manaaı ol•n 3~ Ağuatoa bayramını 

bUtUn okuyucularımıza canf:lan tebrik ederiz. Bir muUu gUnde bu va
tanın lstlkl~ll uğrunda hayatını veren mukaddes t•hltlerlmlzl anmak 
hepimiz için en bUyUk borçtur. 

30 ayuatoa hakkınd.akl üCjer yazdarım1z 5 inci aayfadadır. · 

Türk H. :K. J nun Beyannariıesi 
Aziz Vatandaş : ; ! t-n talla ha\ acıbğa· ehemmiyet \'erildiği, hiç kimsenin 

Bu<•iin, karumı:ı•>-:ı ba.shvan Türk tarihinin kur- i gi):r.tinden kaçmıyor. l'arının hoğuşmalannda en büyük 

tuluş ı_ıgıle a~·dınlandı~1 \'e bır mılletın hayata kanı~- . : . · . . . · 

!atının Türk efka-mumiyesine 
Wyle bir yalan teHtirfı etmekle biz
deki vahdeti' giıya sarsabilecekleri
ne, aramızda bir tefrika ihdas ede
rek Atatürk'ün yüksek ve bizlerce 
Pelf .Jıterem namından istifade 
ede._ bir kısım vatandaşlarımızı 

Alman siyasetine celbeyliyebilecek
lerine ihtimal verdiklerini gördüm. 
llundan dolayıdır ki Türk efkiı.rıu
İnumiyesini ecnebi propaganda or
ganlan tarafından ruhumuza dam
latılmak istenen bu zebire karşı u
Yanık bulundurmak maksadile me
seleyi aleni bir münakaşa sahasına 

Emir Abdullah Suriye 
Krallığını l{abul 
Edeceğini Söyledi 

tu ~ b .. ·· ı· ·· d.. B .. . . d h t ru1 .. Bu tehlıke~·e karl!'ı lte<lbırlenmızı \'e hazırlıkları-
""-· · "' - .. ·. · . 1 tehlikenin göklnden gclf'ceğini artik hepimiz blllyo-

. gu "' u. gun ur. uguıı a~nı zaman a, u \'a anı, .. .. . . . .. · .. . • . mızı buyuk 1,.r hızla kun·t"tlendınnek, bava orduları-

çıkarmağı değerli buldum. 
Büyük AtatUrk sulh ve sükun 

taraftarı idi; memleketi maceralara 
sokmaktan müçtenipti. ·Hiçbir siya
si zUmreye gözü kapalı iltihak et-
1!leden, bitaraf yaşamak ve muhte
lif devlet zümrclerilc dost geçinmek 
isterdi. Fakat Atatürk'ün bu esaslı 
prensipleri vatanın menfaati icabet
t.iği zaman, ahval ve şeraitin g~ster
diği lüzuma göre vatanın nef'ine 
hadim tedbirleri ihmal etmek mana
sını tazammun etmez. 

.A:tatUrk'ün Tilrkiyede ve bü~ün 
§arkta yaptığı en büyük inkılap biz
leri hilr düşünce, serbest tenkit yo
lu üzerine götürmesidir. Türk inkı
llbına gelinceye kadar birtakım 
an'anevi bağlar içinde dti§ünmeü ve 
Yürümek mecburiyetinde kalan 
'!'ürk mefkCıresi şimc!; realitenin 
akıl ve·mantığın telkin ve icabı da
iresinde düşünmek ve hattı hareke
UD.i tayin etmek. yolunu tutmuştur. 

Böseybı C&hid YALÇIN 
(Sonu S üncü sayfada) 

''Şarki Erdü:_n Ve Suriye Yekdiğe
rinden Siyaseten Ve T abiate~ Ay
rılmaz Toprak Parçalarıdır,, 
Mısırda çıkan El'chram gazete

sinin muhabiri Amman'da Şarki 
Erdün kralı Emir Abdıµ.Iabla ko· 
nuşmuştur. Emir muhabirin: 

Suriye tahtına resmen çağırıl -
dınız mı ? Suriye ile Şarki · Erdün 
birleştirilerek sizin müşterek kral • 
olacağınız hakkındaki şayialara ne 
büyurursunuz? Şeklindeki sualine 
Emir şu cevabı vermiştir: 

- Suriye siyaseti mevzuu bah- "* 
solurken derhal hatıra şarki Erdün 
de gelir. 
- Bunlar birbirinden tabiaten ayrlı 
mıyan toprak parçalarıdır. Şarki 

Erdünsüz bir Suriye siyaseti ola : 
maz. Şimdi Suriyelilerde krallığa 
doğru bari~ bir temayül görüyo -
ruz. On dokuz senelik muhtelif 
tecrübeler Suriyelilerde bu . tema -
yültl uyandırmıştır. Şimdi efkarı 
umumiye benim ismimin üstünde ı_ ______ .._...___ _ __... .... 

duruyor. Ben ırkdaşlarım arzu e -
derlerse kendilerine hizmet etmek-ı 
ten aciz değilim. Eğer Suriyeliler 
beni vazifeye çağırırlarsa . buna, 
koşmakta hiç tereddüd etmiyece -

Emir Abdull&h 

ğim. Mılletimin ~deti ve istiklili 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

goklere hukııu~~~n hır nesle emanet etnıek guye~ı yo- ml7.ln ~erisinde kanatlı hir gen~;lik kurmak İşini günün 
tunda çalı~an '.l'urk Hav:' Kurumunun bayramı ve Ha- ha_\'at meselesi haline getirmek için dünya hidiseleri 
vacıhk haftasının ilk ~ünüdür. Türk milletinin, ("n ~ok hizi zorlamaktadır. Ha,·acılık haffa.c;;ı, büyük gayeye 
emek verdiP,i bir eser olan l\lilli ~a\'acılı~ınıız, hir rnr- yardım i~in biifün rntanda~ların harekete geçmesine 
lık olar.ık beJinneğt• ba~lamı~ vaziyettt•dir. '.l'\irkkuşu en uygun bir fırsattır. Tiirk lla\.'a Kurıununa ii.za kay-
kamplarıntla yüzlerce ~en~. yarının ha\ a kahraman- <İedile.rek bir rntan ,·azifesi görm~ olabiliriz. 
tarı olmak azmilc ~alı~maktadırlar. 'T'ürk Hava Kurumu Başkam 

.Muhterem ,·atandaşlar : · 
4 

"' • • Erzurum Saylavı 
Bütun diin~:ayı sarım~ olan siİahlanma :rnrııjındn ·şüKRO KOÇAK 

""'"-"""'""'f'V'o..hA.."-A.."'-"""'-""~"-"'~~~,,.,,,..,.oooooc~~occoococ~~:>o::x>::x>::X:XXXXXXXXXXXXXXX:OC:ôC 

ASKERi TERFi . L:iSTESİ . ~ 

Dört Tümg~_iı~ral : · Kcirgenerallii~ T. e.rfi Etti. · 
. . . . l .. • 

Am.;ral Şükrii =ohan.' Da · Ko-~a_#ıiral Oldu 
. - . ! ' --- ~ . . .. . ' . . 

Ankara, 29 (A.A.) - 30/ 8/ 939. 
dan itibaren' yüksek tasdike.iktir~ 
eden ordu terfi listesi: 

' rif Tanyeri, Fahri Belen, Sadık· Al
doğan, Nevzat Yalim, Nazmi Göcn
r«,. ?tfahmut Berk, Asım Tınaztepe, . . "\... . .. 

Korgeneralliğe terfi edenler:· F~vzi Mengüç, Nurettin ~arensel, 
Tümgeneral Ali Rıza AltUnkal, ömer"' 1skender Erdemir, Ekrem 

Tümgeneral Rasim Aktuğ, Ttiıİıge:' TÜr~~r. Fey~i .Akıncılar, ZekAi -0-. 
neral M. Nuri Yamut, Tümamiral ka~. YümnU Ureşin, Muzaffe; Tuğ
Şükrü Okan "Kor Amiralliğe,,, savul, Cevdet Bilgişin, Kemal Ya-

~üm~eneralliğe terfi edenler: şınkılıç, Mümtaz' uıusoy, Asım Ak

Tuğgeneral Rıza Urcun, . Vehbi tuğ, Tevfik Topçuoğlu, Neşet Ak
~ocagüney, Rifat Maratacı, Remzi manlar, İzzet Aksalur. 
Yiğitgüden, Fikri Erbuğ, Raif Ko- Deniz tuğbay Hüsnü Gökdeni~er. 
nuk. - . Tbb. tuğbay Süreyya Hidayet 

Tuğgeneralliğe terfi eden Tuğ- Serter. 
baylar: Tbb. tuğbay KB.zını Akdoğan, 

. T4jbay \alat Ogan, Tuğbay A· tuğbay Fethi Gözalan. 
' . . 

Veteriner tuğbay Mustafa Bengi, 
Veteriner tuğbay Rıza Tinay. r 

· Albaybğa te.rfi eru;~ ·kurmay ·ya; 
baylar: - ' 

, Kurmay yarbay A. Remzi Berköz 
"Bursa:, · Ta.lıslıı Çel~bican "Kasta
möm.i;;-M. Fasih Kayabalı."Mersin.: 
Şe~ket Aykan "1stan'buİ,, Y~ ~Viş : 
dani ~geli ·:·Rodos,,~ . H. Tahsin 
AKatüı:k · ''Kaptanpaşa,, H. Hay • 
ri Aytepe "Ortaköy,, Naci Aka 
"Niğde,: Hüseyin Spon "~öprülü,, 
Saim Arcan "İstanbul,, M. Refik 
Yüce "S. Selim,, İbrahim Cedi.m 
"Hereke,, M. Rüştü ErdelhUn "Ya-. .. . - . 

(Sonu 7 inci sayfamızda) 

. 
• 



2 • • • 
ŞEHiR HABERLERi · ....-VAHIDETTIN--

~ 30 YAZAN: M. sıFıR - Bir Col Ticaret 
Damat F eriJin Huzurunda Y apr- Esyisı Danlz 

"lan Toplantıda Neler GörlJ.şillda? Orfasıada Kaldı - . -
'Otobüs Meselası ırmınyldıkl Vapur-
t larımızın Teslimi 
. Dtobüsııri Tra1111y idaresi mü- Kafryar Mu ? 

.. ,. ... Côu-_. ' 4-ı- - ,__...._ 
latanbal 'beledi . - alnı - u.ı,ı._ va.zıyeı.&.11. son gwıuı::Hıc ger 

Her şey görüşülmüş her ihtimal 1 cılar, hoe<.Uar, şeyhler, sofularla 
nazan dikkate almmıt ve muka - halkı lttihad ve Terakki menmıpla
bil tedbirleri ~ Biat- n alşlıine taluik eyliyecekti. 1a -
ti. ,eni kabinaailı t ı >i"M Tfl'riili bmda kail döktiitecdl,, :milleti bil:ir
Pqa:nın Jllelmll' ediJfteiini u Ah- biıJeıme yedincek ve memWretL 
met Rıza Beyin de iyaa ri,am tine yaktırıp bir viraneye çevireeekti. 

geçirileceğini li-ti • lllJllyeilili - r Sonra da, saıımtm dört ayağı -
rim. ta Jumlı oWı tah~ memleketin 

-rllezlllln•--~Mr 
par.ayı ilk•• etmiyor 

Soa. pma11!anilı ai,ui vaziyet
lerin fwlralide prgin bir vaziyet 
almua ~ hayatımızda da 
mühim tesirler l'Jlttermei'e başla -
ımttır. 

karar d' -· ~ aga ginl~esi üzerine Ahnanyada hı§a 
ver ıgı otobilslenıı tramvay, edilmekte: olan vapur:anmızın g"'l· 

FJektrill Tünel idareler. . be -ve ının • ıneai §Üpheli bir vazivet abnıtlır Do 
tediyeye . dft'l'?'-•n4n aonra ğu YapUrunun inşaah ta~ 
traıınay ıdansı tarafmGıua satm olduğu halde gemiyi buraya geti -
a11ınm~sı ve işletilmesi kararlaştı- recek olan mürettebatın, va,~vct.in 
rı rnış r. . inkişafına kadar Almanyaya. -gön· 

i'akat İstanbul belediyesı Bele - derilmcs' de __ _,,__, ~1-• ... AK.-'- Ban.._ ..ı..- . . . ın n ::MU.il' na1.ar caı~ 
Evvelce Jiman•mıqn Avrupaya '""~ -smuaa ıstikraz etti - tir. Bwıda başka Alnı yada. ta.-

ihraç edilmek üzere /vapurlara ~ bq milyon liradan bi: mily:11 efil olunaca~ Etrüsk vap:°nı Mcr.rin 
yüklenen birçok maJJar ait olduk - lm:.sını buraya sarfedecktı. !stık- seferlerine devam eclec k v · -

lhsan Bey, bu çok dar diİIJÜllceC enkazı ve milletin ecsadı üzerinde 
ve kusa muhakem.ell IDllhatabma acı kuracaktı. Bu. suretle ,evketli padi
bir nazar fırlattıktan sonra, titiz şahına bir h~a huliıs çakacak, k 1 

. 'b' e e şım 
ları limanlara gtdememişlerdir. raz mu ave esı mucı ınce ve mev- , dilik Almanyaya göndcrfüniyccek-
ltalyan ve Alınan htikfımetinin se- cut kanunlara göre belediye bu pa... 1 tir. bir tavırla: aklınca yara.nacaktı. 
ferde bulunan vnpur.lara verdiği rayı Tramvay idaresine vereme- ! ~V'V'VVVVV~ - Şümullü kararlarm.ızm ne - Fakat.. Bu gözleri ltanlaıtml§ 
son emir üzerine bn gemiler en ya- mektedir. Bunun i~in Tramvay ida- DENİZLERDE : 

]erden ibaret bulundoğunu bilmi -
'yorum tabü, dedi. Ancak. Tevfik 
Paşanın sadarete getirilmesini, 
Ahmed Rwı. Beyin i.yaa reisliğine 
g~irilmesini, yaklapn azim tehli
keyi önlıyecek ve defedeeek mahi
yet ve kuvvette bir tedbir Midede
miyorum ,..a h ....,i. 11...., -
ma .;alman bul hlıMder lnaJam•ı 
bedbinlije ., • .....,.. Çllllıi, .. 
le arzedeyill ld, "l'Wftll Plllll .... 

pıillete ,,. billııa- tarilla. ... 
bl1yü ve çok ain' bir mea'uli,.t 

lrabul ·- kttr. Bir Bd ....... 
ziyaret ve temas ettiğim devletli -
Jerden edindiğim inbbalar, teesııür
le anıecliyonun,. çok menfidir. Kor
Jranm Jd, 'nwfilrı Pafa.; lıureüıerl 

bıı v~ yeni kabineyi tefkile 
puvaffak olam~acaklardır. Bil -
mem, bu cihet habn devletinize 
geldi mi? .• 

Bu acı, fakat, çok haklı sözle~, 
hulr bulunanlar üzerinde gerçek
ten Ui:ID bit tMin bcr••nı~b. Hep
lhti ete 80lllUl'tmUI ve sarartcıştı. 
Jbaaıı Bey de va&iyettea cesaret a
larak. hiribirinden acı tmkitlar, mu 
balwneli milt•l•\ar ile. muhat.ah -
Janm bir b&Jli lurpe.Jadıktaa S01l• 

1-, Demad ~ hitab ile: 

- İJi Diyet ve samimiyetiina ı.. 
iıfla.1um, paflllll bu .&CI aözleri ~ 
dedL BlllÜDr mukUderatm millet 

· ve ..,.lekea tevcih ettiği DnllliW 
Jue biimblWia mini olmak değilse 
bile hiç olen• muhtemel teair 
ft mawratlaı:ım azaJtnntlr için 
fimdiden, hazıriamaak lkım. Eğer 
yapılan biWm hanbJdar, üç bee 
~ pap. ile birkMj nwhalif 
ıftebusu muhitinize toplamaktan, 
siWılandlrdlpur bir. avut baJWr.t
n lttihadcılamı iberine sahhrmali
tan ibaret kalıyorsa sizlere ve 
bizlere ve bilha888 millete ve mem
lellete . p yamı. 

Evet, ne yazık ki, İhsan Beyi 
dlnllyen olma•.U. Kararlar, biri.,.. 
biri ardı.na Wlritmif, tatbikabna bi
le pgilmifti. Zeki Beyin ihanet 
............... tb =ıı SIHeyman 
Be.ı _.. •lw!•fi't wıHabdta ara
ymı taramod& ~ tala -
mbı ecJeniniz ki, bu hıyanet g9te • 

8ine pek kat'i ve kanlı emjrMI\, 

dfrekUtler efe vwri1mifti. :Refik Bq, 
elbadieti. vuıtaıan ~ •n•u ,,. 
flrka mehafilfnd-. gidk» malA -
mat ~ memu edflmiJU. 

Z!ti J1aıı de if;in en kanlı Jmmnw 
daahde etmifti. O da, emri altm
tfati bvvetlere hemen hazuiak 
emıhd verecek, İttihadcılar tara • 
falep ,... .... ır lrir harekete bl'li 
--.,ı, ftH.llfÜJ mrhafaza edecet 
ti. Bir ....... cfa elde ettiği Jıa .. 

ve hına kapılmış gafiller, verdik
leri bu şeni kara.rl&.1'.'Jn biraz sonra, 
olduğu gibi Talit Paşanın kulağı
na erı.tinleceğinden haberleri yok
tu. Damad Papmn kurduğu bu 
ihanet ve hiyanet yuvasında. mille
tin ve vatanın sel&met ve saadetini 
özliyen, bu f esadcılan kapı ardın -
dan dinliyen ve dikkatle g<)zliyen 
bir Türk kadınının da buhmdnğu 

nu bilmiyorlardı. Fesackılar, ver -
dikleri kara.rlarm bahşettiği mem
nunluk ve ferahhk ile, kara ve 
lwılı Um.itlerle birer birer yalıdan 
aynldıld&n sırada, isim ve hüviye
tini, bilihare vuku. bulacak badi -
seleı:deki rolleri ile ben.Der 6ğre -
neceğimi:z o kahraman. kadın da, o 
günkü miizakereleria mevzuunu ve 
,.erilen kararların bu!Ac;asını yaz
mış> emin bir ~1 ile Göztepe taraf
larına uçuvermiflL 

••• 
Bulgaris-

km bitaraf limnnJ.ııra sığınmışlar- resi şimdiye. kadar biriktirdiği 
dır. Bundan üç giuı evvel limanı- 700 .bin lira~ otobü~lere ~de - Kadeş seferlere ~kryor 
mızdan kalkan ltaiyan bandıralı cektır. Beledıye bu ışe tahsıs et - y• 

Çif D b 
· . tig·i bir milyon lira ile ı-,,ka müs Son· olarak Almany:ıdan gelen 

a ı an vapurlarına Marsılya --ı M · · 
· · yükl mail mir i§ler yapacaktır. ersın tipı vapurlanmızdan Ka-
~: . enen ar . vapu.rl~rın vvvv deş temizlenmek üzere alındığı ha-
. yan l~manla::ına çe~ı~esı uze- ll'ı"HlSARLARDA : vuzdan diin çıkmıştır. Kadeşin 
~~~e gı ~emışti~. Buna yarın sürat tecrübeleri yapılacak 
da k .. 1 ..... ..:,rçok tücım.r eıntıası yol- lnhisarlana kadın v.e bugünlerde ilk seferini Mersine 
~ ... r~ • yapacaktır. 

Hariçten limwunııza. gelmek u- ı sıgarası t1 vapurun U k 
yüklenen. ıll inhisarlar idaresinin Dog~u is - ı m na aaaaı zere mı ann vaziyeti del ı 

aynen bu şekıldedir. Limanımızda mindc bir kadın sigarası çıkarmak ngiliz firmaları arasında mü -
olan Alınan ve ltt\lyan vapurlarının için yaptığı tetkikler neticelenmiş 'ı nakasaya /konuJ:ı.n 11 vapurun in
lszılan da Varna lınıanına gitmek ve tatbik sahasına konmuştur. Bu şaatı için İngiltcrede birçok fir -
üzere hareket etmitJler ve Karade- sigaralar önümüzdeki ay başından , malar talip olmuştur. Almanyava 
nizde ve Akdenizdeki İngiliz ve .!:i~~ren piyasaya çıkarılacaktır. evvelce 1smarlaııan vapurlann mü-

~~~~ nakasas.ına ancak iki İngiliz fir -
Fransız gemileruu..len bir çoğu da. MtlTEFERRIK . ması iştim etmişti. Halbuki 11 ı 
İstanbul limanına gelerek demirle • mişlerdir. • vapurun şartnameleri İngiltereye 

Franaızlan Davet gönderildikten sonra ancak 15 gün 
Diğer taraftan .Merkez Banka -

sının sterlin: fiyat!a.mıı son günler
de filtee etmemetı.J. vuzünden hariç-
le yapılan ticaret büsbütün dur -
mu,tur. Hiçbir tuc a:ı malını ihraç ~~~~~ bu fazla istek karşısında vapurlan-

Fransız Başkonsolosu, askeri geçtiği halde şimdiye kadar 12 
mükellefiyete tabi Fransız tebaala- İngiliz firmasının müracaat ettiği 
nnı derhal Başkonsolosluğa müra- gelen haberlerden anln.şılmaktadu·. 
caate davet etmiştir. ~ ----- ı AHikadarlann söylediklerine göre 

cesaretini göat ~memekte<lir. 1\fer POLİSTE : mızın daha ehven fiyatla yapılaca-
-. Benine 8811 mmanlarda en ı ğı muhakkaktır. 
Mğlcm 1* şelriWe i tiJlrar gösteren Kolunu makineye Bu şartnamelerde en mühim 
liret fiyaümni ce teebit etmekten kaphrdı madde vapurların en kısa bir za -
çeldn'Nldıedir: BtuldaA 1-şka da - Sultanselimde oturan ve Cibp.li manda inşa edilerek teslim edil -
biU piJ7 ı + da tamornen bir dur- tütün fabrikasında çalışan Şaban mesidir. 
glDllak meseuttur kızı Meryem çalışırken sağ elini l•kenderun llm-ımn 

makineye ka~f' dört pan:n~ -.Wlllt 
rette gelen ve şayi ala h,t ler Dırdcn kopmuştur. YariI1 Ii&Staiie- İskenderun limanının yeni teş -
...,, ...... °; r .. ..,.. gi- ye kaldınlmı§br. kilit ve ieletmesini hınzjm etmek 

ı iliQca, ~ cıaı.. uw·freli • Ai•çi:8D tlllfWek üzere Limanlar Umum Müdür mua-
ftlriller anet ı ; iMt lite a111wıa,_ J•PalWı vini Hlmid Saracoğlu bu hafta 

r· mi b Vali ve Beledıy~ Reisi Doktor Abdi Subaşı camii ~rifı sokak içinde İakenderuna gidecektir. 
sı uzu u ulunan tedbirler hak - 15 numarada oturan Salihaddin U kınd&--'ı....-'-e-edi d u.:ı--.-- Ultfi Hırdar Irak l«ınaolosuna /ia- - tır..ua-a-~ w .. m '~ &~- yor u. o~, bindiği incir ağacından müva.ze - ..,....--"- ,_ 
sarav ve damacl Ferid PllŞa yabam- dei ziyaret et.ıni§tir. . ....... kuruılal'er 
daki içtimalardan ve ,-~•-- '------ n-.... -.1 nesıni kaybederek ~Üf ve ba- T • -.ı.. .-~nzu w"&&": ...... r rtlG••nın şından ağır SUl'ette y&l'alanmMJ,·ıma- tahmil ve tahliye ame-
lardan ehemmiyetle bahsediyor. Ve: a,hk ........... hastahaneye kaldınlmışbr. lesinin vaziyetlerini teabit etmek 

- Gerri diyordu. Evv-'- gL·'-- için bir mtlddettenberi devam eden 
~ ~ ..:mn. Dün viJi·--A- devair r&esasınm 9'11.llWMI ..... devrlltlf haberleri teyı"d edecek mahiyette J'cı.~ -·• çalışmalar nihayetlenmiştı·r. Amele 

ayhk toplanbsı vali muavı·m· Muzaf· 'K lr.hd "" yeni bir malfunat almadım. Fakat, 1
• an uıdrfidara 00. olarak murabbulan son yaptıJdan toplan 

evvelki haberlerin teyid ve tevsike fer AkaJ,uım riyuetl altında. yapıl· dönen eoför Ha•nm idaresindeki tıda. JJmanlar. Umum Müdürlllğli
ınahtac ohmyacak dereeede doğru mıştır. Her ay yapahm bu mutad 169 numaralı kamyoa ~ ne 17 maddelik bir talepname ver_ 
olduklanna k •'-tı . . B toplantıda devama bava. taarruzla- da. bir dıinemeei dömrken devrilmit .,_;..ı-dir. Bu IJsted-ı-: m...ı.L.•-~Li-

a~,,.. e cmınım. u se k l k . i "nde bu ~· - au-=-:r 
beble -en gun," al k nna arşı a maca te<lbırleri de gö- çı hman Musa,. Emin, 1aa, Sab manlar Utmmı MUdürıa.ı;n ~n-

.,.:-,. ınmasını arar- ""'"illın'~.,.•H- ıu6 .. ı.ıu ... .u 
lqtırdıgım.ız tedbirlerin bir gün ev-~,~ ve Mehmet muhtelif yerlerinden dan yegi.n yegin tetkik etiib:nif 
vel ikm&Jine çahşılması hakkındaki BELEDİYEDE. yaralanarak Nümune hastailaaesi- ve hepai. kabul edibniştm 
tavsiyemi tekrara lüzum gôrmüyoo- • ne kaldırılmışlardır. Suçlu §Oför • Bn maddelerden bazılan i~ 

V- "-:de · f yakalanmıştır. ~WLUcu nım. . a.ıu ttinin lnnn saltanatla stanbulun kok •ht• yardım mesele.sidir. F.sasea bu; a. 
ikibeti pek feci eneamlara atılmak 1 ıyacı Sektel kallMlen llQm. meley .. bir yardım sandığı teşkili 
karar ve tasavwnmda bulunduğu- tktıad VekiJetinıa Sömikok ft- Silivrikapı caddesinde Boyomm için bir müddetteuberi t&tkflder 
na hiç ıüphem yok~ Bunun için, bu yatJarında. yaptığı tenzilattan sonra fırınında sakalık yapan 45 yaşla - yapılmakta idi. Vekilette bu mev. 
ve emsali baiuaue teaebbü&lere .kar· kömüıiinı lstubukla. sat19 fiyab. nnda Seyfullah 11,45 geçe fırında zu etrafında tetkiklerde.. buh.uwlr 
§1 daima ha.zır ve·--"' bul .. ..,__ tesbit olumnU§tur. İstanbulua bu oturuıllen birden fe,;aıapr.t,va.ye,. bi wı7- - d m11t ve r miktar tahsisat aynlmış 
lıyız. Bilha881l Zekinin hareketleri. seneki kok ihüyaemi ~ re it,erek ölmüştür. Yapılan mua- b. Bu sebeble amelelerin bu haklı 
büyUk bir dikkat ve itina ile takip iU.ere 1 eylülden ıtibaren İstanhuM. yeneda. ölüm.Un-~ kelbden · i~ ~nue getirmek üı.ıere 
edilecek kadar ehemmiyetlidir. kömür sevkiyatı yapılacaktır. gel~ anlaşılmış ve gömülmesine •- · · ·ı-• .. · yakında faaliyete geçilecektir. Ma-

.l.IWlail Canbulat bey de o viinA n...ı._ lllNJ blffil ızın verı~µr. 
o- .-0111 il • 1 HlrU l1jıet Vdıiletinin v--' nisbetleri 

kadar alınan ve alınmasına lüzum n U1J11 - • - ~ aa 
göriilen tedbirlerin şekil ve mahi- İstanbulda ekmek meselesi hak- Eminönü • Unka1111nı ni yüzdl) yirmiye çıkarması üzeri-
yetleri, yapdaıı ha11rhklann vaziyet kında Dahiliye Vekili Bay Faik CllddS il ne- amelelerin m&m kaldıJdan mili 
ve dereceleri baklanda tllll~uzadıya Ö.ztn.kın gösterdiği a!&kadan son- Eminönü ile Unkapanı araaında idil vaziyet t&yeni formüJJerle hal-
malfunat vel'dtkten sonra, Zekinin ra belediye harekete geçmiştir. Cu- açılacak cadde 25 metre genifliğin. lediliniftir. 

denmlı bir surette takip ettirilmek ma günü 1stanbu1 wı fabrikatörle- d~ ~:_ ~~~ bir kilometre ~~vvwww 
t8 olduiunu tekrar ettt: Ve: rinin iitirakile bir toplantı.. ~ı. yı uuuu--.uc • .uuar itleri müdilr - ___ ...,. ............ : 

- Son gihıJerde, dedi. Tetkik calrtır. Btı toplantıda lstanbulda lüğil cadde iç.in yapılmam icabe -
ve takibe değer temaslanın tesbit ekmeklik tek un sistemi ve unla • den iatimllkin hududlanm tayin • 
eıttHr. nn değirmea)eıdl Jrmı-+• ... lması et.mi§ ve jatimJAlr müdürlüğüne 

T apacha çalıpcalc 
A imler. 

- Kimlerle?.. meseleleri görüşülecektir. 
~.. teldiğ etmi§tir. 

Dua -S:ı:!_......,i• Pqam. T_,.. ~fln ftsift 11tr fllip 
- Evet. Bir iki Ak•ekab ile güp- .,. 

heli bir BUrette temas ettiğini bizim 
Nida! (1) de söyJemilti. JWn oldulır~ 
lan ve De mHnaaehetle f.tanbu'fda 

balunMlan anlaeıldı mı hu adam
Jann ? .. 

(l>eww var) 

(1) !1lla& ., Uılı!JI' ~ T.
Plıemn yl~ ım! r' tr• a nn &._..,, ............ ,,... 
taılrl o•~ W.-m'dıW ı'ra1Qa1a 
Ye bllihare ele Anadoluda ........ 
metlıedal ifa etmı,tL &m'nnrp 
tedllnd&a IOEU'& da 1lefat ......... 

Belaliye tennılik •eri iıpa mü
layaa. ohmmasma kal'M ftl'ilen 
20 lllımı10JL 'Ye 10 armris mi -
nab·ya çıkmhmtt.ı. nı. 1Jmr.. 
Jara talip çıkmmm,tır a. it fimdl 
puarJık WRllile halledilecektir Be
ledi ye kamyon ve ara zler için.130 
lüı lira tahsis etmiştir 

Te11s11ı.-ıa taaa' t 
İstanbul beled.\yea. İzmirde ?nı-

hman ....... Goüıey ~ 
Mimar Gotle Tepebaş. bah~
taewl• pfnlaıım ~-

vt• 

• lT MWSTOS m5 
ı 15 RE C E p 1M1 

ı..: 117 
'faınm ...... ..,. • -

•• aaatl: 5,26 
Ôfl" ı 12.15- - .... : JS,S1 
Akı••' 18,46 - YaUI : ıo.24 

t...1.:3,39 

iWu ddreaiıade açılacalt mUn
flFiİt b&kimlilrJerin yerleri 5 eyltil 
t.atiliD bitim.ine kadar b.mamJ..: 
!1113 olacak ve tatili müteakip oradaı 
J.te bathiaaaklardır.. Şimctmı. ora
ya 5 tane hukuk mahkemalli tAfl • 
nacaktır. 

Yaptığımız tahkikatt.a11 ip.._ 
diğim~ göı;a münferit ltllr.i~,U. • 
lerin ıhdaaı ile yeni yaınfacaJi! MUr 
~e sarayımn plinmın değjetiriJmeai 

ıcap edecek ve münferit h&JrimHk
lerin i§gal. edecekleri JeJdeala ta. 
dUit yapılması lbmı gelwektir. O
nun için- yapılm.ıf olan nı&g baa 
tadflit yapılacakbr • 

POLİTİK .d 
Son müzakere!er 

S lyasi vaziyet gün g~ i* 
cliyetini arttımıaktadlr. ş.1111 

.... __ ........ J h• .. 

sulh yolunda.• bir i1erkmeJi ~ 
gayesilli *-Naa bir teba DM_,,, 
nn teat:lmile nıPMa ha ı.ratla,.. 
keri himrllklar mith wAJ.ıll' 
inkişaf eaoektedir. 

ATI ; W. s11111ii veJ81M&t ta ._
W llia ~ -t.,. c1a ... ı..
plmetiı•. t.glla ~ 
IDtle.rin cevabına mukabele o.
üzere Bcrlin büyük elçisi '~ 
gönderdiği m•a.bll notaya ~ 
devlet. ıai·h h ffl'eeeit cınabıa W 

hemmiyetl itik' •-
yalnız beynebnilel siyaset ile" 

minden sızan haberlere göre, ~ 
lana. SOll yapacaktan tekll8erdlı ae 
hili w ettikleri ve Duwic, lııt" 
ridor meselelerinde geriye dö..-r 
dikleri de anlaşılmaktadır. Bil 111" 

bepten \'aziyet e!Jki ehldi;Jetmi -
hafaza etmekle beraber pdl Af• 
rupa bir intıar de'\ resinde buJOJl1t' 
yor. De.Jetler, mütemadi suretti 

· son hazırhklannı tamamlı3 arak bi
diSe?erfn infdşafım bekliyor. 

Fabt Anupawn arllk ~ • .
s•Jetie iteristndıe balla~ 1s11' 
rarsızhk ve huzursuzluk devfetı.
refah 'W' inkişalla.rı yolu..ıa.ki f_. 
liyctlerill8 8ekbe V1U"lll&lü:a.ir. 

MIBetlerin geçirdikleri tnı husot' 
suz hayat, her sa1aac1a, clerill ve 
menfi akWer uyandırmaktadır. 8" 
sebepten cihan efkinmnuml)' ... 
uyanan artık ortaya çıkmağa bl/lll' 
yan kanaa&a, son gelen İngiliz glf/I 
t:elcrl mutllls surette t.ercümaD ; 
maktadll'lllr. İngllb matbuafDDI • 
sanı, salldirl mullafuem, beynelDi' 
lel hayatta volma pıM Is~ 

llğlJI kaldrnlmuı VB8lta&mm '* "' 
eV\'el balwunul llmngeldlif __. 
atini izhar eylemektedlrler. adi 
hl'8 vasıtanın harp olmasa haJbld' 
de, buna. llribuaat zanrl ~ 
da söyllyorlu'. 

... ltartı taratm herluuagi ... 
mhpna t.eklUlne ...... "8uıtll 
te yun.,.....,.. ve ~ lttJ1J 
nebnlW siyuetl ~ ... 
nştlrması liallnde, silildı bir .. 
lıu. ~·ıweğlpe tnppm•ft çol.. ... 
bir keyfiyet olur. 1-ia artık bllf 8' 
de yörilyeoek bir teldi blmam-

İllglltere ve J'raaa, sllllt ~ 
da leabetuil ~ llarhe~ 
hazır l'8 her ttırlU fedaklıfllı ~ 
le......p de amadedir. Banu, 80ll ... 

chldan a.dblrler göaf.emaektecll. 
Bu ~ kal'plmda, salll .. 

hmi elleriJldim gelm her 18)'1 1'f! 
1111§ olmakta m8t.e9elllt DU1mvi rll 
taöaia .... ~bata itil 4 
olrmıyor. 

ıhrtll* Dmbıllleratl .... 
11111' ahnğJ varqet.s, ,..ı 
.......... hapıllr. ~ 
11111, RS lıirplı N •tftdaklNE ...... ,,,A 

dM çıkeerdl lılr kelhm ile, .. ' 

kncajnw ·~ aaldt ılı 
mak, ylrmlael ...... .,........... .... 
ra. beteıl)eda ldmlb Ybllli8 ,,._ 
kmliM ve hwnmlağa hulil • fr 
~. 

Avrupa medenlyetiıüa ı 
ve lnkltafı namına, ha halin. bir -
evvel, kaldınhnw iMiNi! ~ 
tir. Siyaset ilenüade aa1dr halW 
, . ., korhlor lllWlesl dejll, biflldl" 
milletlerin hmur ve 8tik6a lçerillllJ 
de )"B,"Mlan meeelelerl ~ 
bahlsth:. 

Bit buçuk ay kadM- ewe1 Ktıllt 
kapı- iataeyon arka.anda o- clvardl' 
sakalık yapan Rlaeli Niyaziyi:~ 
lıyan Kuan '\le- su~ ortağı ~ 
Alinin dnraşiaaıan asliye 2' ınd t:Jr; 

ada; yapllimftir. 9llçltı H8amr. 

- Beni 'Mfıhmet kil a.vut d. 
O Nlyaziniıı Kumlapıda sannlt 
yapmasını çekemiyordu demiftit. 
Mehmet Ali de: 

- Hayır IJlsn apJJt etmecJhJl
g;.,Jleinin prazi ftrdlr QllUD i~ 
YU&bflUr demiftlr, 

IMllleaen llLhitler valt'aıı ~ 
llllfl8rcDr. Duruamap plmwen ~ 
zı lditterfiı celbi iG1n mnhaka r 
taDt edllini§tir. 

Jıııiliye; t.&ifilta' n 
tui1e yaplenj Y salı*. 
nua itki .._,__ lıilmmda bO 
keJ:IJs ••• lNı .., 1 • fen itibi'rdl 
J&Pılacafı turiJI' edllmektedlr. 
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içimize Sokulan 1 ~ S O N HABERLER \ 
~ 

,Bir~o~~!~!ı HiT.LER SON r CEVABINI 
Dtinya işlerinde ebedi ve deği§mez 

düsturlar bulunmadığını kabul edi- L o ND R A YA y o L L A D I yoruz. Bilhassa siyuet sahasında 
yegi.ne rehberimiz Türk vatanının 
menfaatinden ibarettir. Atatürk bu 
esaslı siyaseti bütün beşeriyet ve 
medeniyetin ytikaek: ahlaki ve fikri 
menfaatleri ve prensiplerile de telif 
etmi§tir. 

Türk nıefkuresini ewelden ve
rilmiş hükümlere esir olmaktan ikur
tanp her zaman hayat icablarile 
karşı karşıya koyan ve siyaset sa
hasında her an mütehavvil ahv:al 
ve şeraitin icaplarile Türk vatanı
nın yüksek menfaatlerini telif çare
sini arıyan Atatürk hiçbir "Prejugc,, 
ilin esiri değildi. 

Atatürk vatan toprıı:kla.rından 
ecnebi müstevlileri çıkarmağa mu
\Paffak olmU§ dahi bir kumandan
dır. Fakat, bu muamele bitirildikten 
aonra, bir siyaset adamı sıfatile, 

dünkü. müstevlilere dost bir el uzat· 
nıayı ilk defa Atatürk düşündü ve 
tatbik etti. Bundq dolayıdır, ki bu
gUn Türklerle Yunanlılar daha sıkı 
dostluk rabıtalarile bin1rirlerine bağ
lanmış bulunuyorlar. 

Atatürk milli mücadele esnasın· 
da İngıliz siyasetine karşı en çetini 
hücumlarla vatanın istiklilini kur
tar&. ~akat sağlam temeller üze
rinde milletin ruhunda tahtını ku- ı 
ran Türk Cümhuriyetinin harici si
yasetindeki esaslı umdelerden biri 1 
İngilizlerle dostluk temin etmcğe 
Yürümek olmu§bır. Çünkü Atatürk 1 

hiÇbıir millete k&r§I nefret ve husu
ınet hissi beslemezdi. Vatanın men
faati icabettiği içindir ki İngiliz si
yaseti ile mübareze ediyordu. Fa
kat bu mübareu mu\•affakiyetle 
bittikten sonra yine \-atanın men
faati dUşUnceleri Atatürk'ü Türk -
İngiliz dostluğunu temine sel·ket
btifti. Kral Sekizinci Edward, husu
si surette A:tatürk'U ziyaret ettiği 
giln Atatürk siyasi hayatının en bil
)'iik saadetlerinden birini hisset
ıniştir. 

Atatürk Umumt Harpte ~lman 
ittifakına, Almanların yanı sıra 

harbe girmeğe aleyhtardı. Yüksek 
Alman kumanda heyetinin Türklere 
karnı gÖ6terdiği muamelelerden I 
ınemnun değildi. Fakat harpten 
sonra 'nirk Cümhuriyeti Alman im
Paratorluğile dostane münasebet
lerden geri kalmadı. Demek istiyo
rum ki Atatürk bi.7.e \'atanın menfa
•tinin icabettiği yollarda, yüksek 
ınedeniyet ve insaniyet prensiplerin
den ayrılmaksızın yürümeyi öğret
bl~tir. Atatürk'ün politikası demek 
bu demektir. Falan yahut filin dev
lete esir olmak, körü körüne taraf
tarlık etmek değildir. 

İ§te, bugün Türklerin Milli Şefi 
İsmet İnönü de bu prensiplerin il
hamı dairesinde vazifesini muvaffa. 
kiyetle ifa ediyor ve vatanının men
faatini müdafaa vazifesi Türk vic
danına ne emrediyorsa onu yapıyor. 

HilMyia Callid YALÇIN 

..... -. ....... --·--------·--
()niversitede terfi ede-

cek profesörler 
Ankara, 29 (A.A.) - İstanbul 

tl'niversitesi tedris heyeti kadrosun 
da 3694 sayıh kanunla yeniden ilive 
edilen profesörlük maaşları dolayı
Bile açılan maa§lara 1 eylfil 1939 ta 
rihinden itibaren • terfi edeceklerin 
listeleri tesbit edilmiştir. 

Terfilerde, esas olarak her pro
fesörün Üniversite ve mtilga Darül
fünundaki hizmetlerile bu müesse
lleler haricinde talim mesleğindeki 
hizmetleri ııuarı itibara alınmış ve 

(Baş tarafı l inci sayfada' 
l'ozna.n eyaletinin şimalindeki ara
zinin yarısını istediğini yazmakta
dır. 

İyi haber alan bazı Alman mah
felle.rine göre Führer herkesi hay
rete düşürecek oln bir karar itti -
haz edecek ~·eya takip ettiği siya
seti değiştirecektir. İtalya itidal 
tavsiyeleri 11.•ermeğe devam etmek 
tedir. Hitler dün akşam telefonla 
Mussolini ile bir kaç kere görüş
müştür. 

ALMA.~ - LEH HUDUDUNDA 
l"']:Nt BlR HADİSE 

Londra, ~ (A.A.) - Bratislava 
dan Timcs gazetesine bildirildiğine 
göre. Polonya askerlerinden bir 
grup, hududun iyi t:ıhdid edilıne-

SON DAKİKA: 
======--=========s:==========--= 

Bugün Ankara ya giden Alman büyük f'Jrİsİ ,. Oll P.apen, 
kelinden en·el ~rlinden ~·eni mufa98&1 talimat alnu~itr. 

SOVl:'ETLEB LEH HUDUDU.NA ASKER l:'IGDILAR 

Roma, 29 (Raayo) - Moslıo,..a.n öğreaildiğine göre &.vyet 
Rusya. Nloaya bududuaa 2-300,000 kişilik bir kun·et ~ştır. 
Bundan maksat, llerhaagl lbir mô.temel ~'iizü karşılıyahil
mektir. 

SOVFET - ALMAN MlS.lB:I NE 11l:A.1tl'r GÖBÜŞt'ILECEK? 

Parüa. 29 (Radyo) - Beynelwilel vuiyet.e nğmen Soı-yet par
lamentosu yana. teplaımnyacaldır. Buı - Alma.o ademi IM&\·ü mi
sakı, cuma nya <'.umartesidea .6\"\'el tasc1ik e4ilmiyecektir. 

miş olduğu Cadea me\'kü yakının - 1 "'"""~"""""'.....,..""'.AA.AAAA.......,.....,.,~"""AA-"""'"AA. _____ .._'"""'_...,...._,, ......... ~ 
da hududu tecavüz ettiklerinden 
dolayı esir edilmişlerdir. Bu gru
ba kumanda etmekte olan Leh zabi 
ti öldürülmüştür. Hadisenin ''ukua 
gelmiş olduğu mıntaka. Alman as· 
kcrlerinin işgali altındadır. 

Leh - Slovak hududunda tahş.id 
edilmiş olan Alman kuvvetleri, ıüç 
gruba taksim edilmitir.. Bunlar -
dan biııisi V:ah ,·adisinden, diğeri 

\T olon yolundan 1•e üçüncüsü de Pre 
sov yolundan t.aarr:w:a imade bu· 
lunmaktadırlar.Slovak ordusunun -i 
fa edeceği \'azifeniu Alman or.dusu · 
ınun gerilerini himaye etmek veya 
Macar hududunda bekçilik yapmak 
olduğu zannedilmektedir. 
POLONYA TRENI.EP..t DANZfG -

BE TEVKİF EO:LDt 
Var§Ova, 29 (A.A.) - Danzig 

makamları, Danziğe giden veya 
bu şehirden geçmek üzere gelen Dü
tün Polonya yük trenlerini m"üsa
dere etmişlerdir. Bu suretle ser -
best şehrin .statüsüne bir darLe d:-ı
ha indirihnlıj oluyuı. 
AI MANYA TREN NAKUYATI 

KESlLDl 
Brüksel, 29 (A. A.) - Alman 

trenleri artık Belçikaya gelme -
melrtedirler. Be!ı,:ika ve :[.'cansız Bel 
çika trenleri de Almanyaya gitme· 
mektedirler. Bu Suretle ortadan 
kalkan servisler şunlardır: Paris
Bcrlin - Varşova ek~pl"Cbi ve şimal 
ekspresi, bununla beraber Alman· 
yadan hareket eden Belçika trenleri 
mutad saatlerde gclmi~i~rdir. 

lSVtÇRED ESEFERBERL1K 
Berrı, 29 (A.A.) - Bütün lsviç-

rede ve bilhassa hudud mıntaka -
lannda Setir kıt'aları tam bir in
tizamla seferber edilmektedirler. 

NORVEÇTE SEFERBERLİK 
Oalo, 29 (A.A.~ - Norveç bil -

klımeti, Norveç sahilleri bitaraflık 
muhafaza kuvvetlerini "sulhün tak
viye edilmiş kuvvetleri,, halinde se
ferber etmeğe karar vermiştir. 

Bu tedbir, birinci torpido muh
ripleri fırkası ile dördüncü ve be
şinci torpido fırfkalarına ve birin

lanmıştır. Tribünler ağEllla kadar sait bir netice iVerebilmesi istenili-
dolu idi. yor idiyse ortalıktaki gerginliği ih-ı 

B. Chamberlain, jpertembe gü- das etmiş olan ~uaut müsaaemeleri-
11ündenbcri büyük bir değioiklik ol- ınin tel.ts'ilmesi icabederdi. 
mam11 olduğuna ,söylemek anretile B. Chamber'ıain, nutkunun lbu 
a(iıae ba§lamı§tır. noktasında, 1ngilterenin .harp 1ha-

Başvekil-4emi§tir ki: D gün söy- :zırlığmın her noktadan mükemmel 
lediğim gibi bapnızın üaerinde bir olduğunu söylemiştir. Milli müda
felaket dola11yor. IB•ün bu ııfelüe- faanın bütün aaireleri, 1Urdu "Ve do
tin o giinkünden daha az itehditkar 'llanma 'iher :ilıtiına1e kar§l koymağa 
olduğunu s~yli)ııemem.. imade' bulunmaıctaaır. 

Hiikfımeti kraliyenin .eU>aseti ae- Bu dakikada vaziyet "Şudur: B. 
ğipnemiştir. Hitlerln :notamıza vereceği cevaba 

B. CbaınberJain, bgilterenin B. bekliyoruz. Sulh için çalışmakta o
Hitlere .vermig ı0lduğu ..cev.abuı c1üıı lan kuvvetlerle mesaiıblr1iği yapmak 
akpm tev.di ıedilmi§ olduğmlu aöyle- vaziyeti iStıxşaf etmek imkanı ba 
miş 1\--e demiştir ki: cevaba bağlıdır. 

- Notaları 'derhal neşretmekte Harp mi olacak? 'Sulh mü ola-ı 
bir fayda görmedik. Yalnız Polon· 'Cak1! Bu husuSta nenüt '\'erilmiş bir 
yl\ya karşı olan taahhütlerimizi ifa karar yoktur. Hila ümidimizi mu
edeeeğimizi açikça biM!irdik. hafa?.a etmek iStiyoruz. Hili 

B. Hitler, son notasında büku- sulh aleyhinde çalışmak arzu edi -
meti kraliyeye İngiltere ile Alman- yonız. Kendimize rçizmiş olduğu
YA arasında tam ''c devamlı bir an- muz yolu takip için .sarfet -
Jaşma yapılması ıarzuaundı bulundu meltte olduğumuz kuvvetin iZ&fa tıi-
ğu hakkında bir teminat vermişti. ıramasına müsaade etm~eceğiz. 

D.iğer taraftan B. Bitler, Alman- SULBÜ KURTARMAK ~'İN YENl 
ya ile Polonya arasında muaHak o- BlR TEŞEBBtlS 
lan meselelerin halledilmesinin müs Paris, 29 (A.A.~ - 'Öğrenildiği-
tacel olduğu noktuında bir g\ına ne göre, Belçika Başvekili Pierlot. 
Şüphe izhar etmemiştir. Holanda. kraliçesi ıile Belçika kralı-

lngiltere hükllıneti, hal ve fasil nın bugünkü buhrau.a bir hal çaresi 
edilmeleri ve daimi bir itiıa.fname bulmak üzere tavassutta bulunmağa 
akdine müncer olacak olan bir çok karar verdiklerini .bildirmi!flir. 
meseleleri Almanya ile müzakere et Kraliçe Vilhelmin ve kral Leo
mek fırsatını pek tabii olarak mü- pold, Fransız, İngiliz, Alınan, 1tal
sait bir surette karşılayacaktır. yan ve Polonya hükumetleri nezdin-

Fakat her şey, Almanya ile Po- de teşebbüste bulunmuşlardır. 
lonya arasındaki acil nizalarm halli Holanda hükfımeti de, beş dev· 
tarzına bağlıdır. Polonya ile 25 a· letin Lahaye'deki mümessilleri oez
ğustosta imza etmi§ olduğumuz iti- dinde ayni tarzda bir :teşebbüs yap 
lifın kat'i metninin bize tahmil et- mıştır. 

mekte olduğu taahhütleri ifa etmek Fransız hükümeti, Holanda kra· 
mecburiyetinde bulnduğumuzu pek- liçesi ve Belçika kr.ılının bu tcşet>. I 
ali biliyoruz. büsüne mfisbet bir tarzda cevap ve· 

İngiltere hükümeti, Almanya i- rccektir. 
le Polonya arasında mevcut olan ih- RALYADA HARP HAZIRLIGI 
tilifların müslihane bir surette hal- Roma, 29 (A.A.) - Resmen bil-
ledilebileceğini müteaddit defalar dirildiğine göre 3 eylfılden itibaren 
ileri sürmüştür. Müzakerelerin mü- bütün İtalyan topraklannda askeri 

ci w~~cihnaru~~~~mil===========================~ 
bulunmaktadır. 

PORTEKİZ İNG!LlZLERE 
SADIK 

Lizbon, 29 (A.A.) - Sali.hiyet
tar mahfellerden Portekizin İngil
tere ile olan beş asırlık ittifakına 
sadık kalacağı teyid edilmektedir. 

Emir Abdullah Suriye 
Krallığını Kabul _. 
Ed w • • s·· ı d. Çhamberlain'in Avam Kamarasmda ecegını oy e l 

dünkü beyanatı 
Londra, 29 (A.A.) - B. Cham

berlain, Avam Kamarruıına girdiği 
zaman uzun uzun ve hararetle alkış-

bu esas dahilinde sicillerine göre bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!'!!ill!lll!'!!!!!!!!!~ 

(Ba.l"taraft 1 inci sayfada) 
adına bunu seve seve yapacağım. 
Bence Suriye için bundan başka tu
tulacak bir yol yoktur. 

Muhterem Melik Abdülaziz ııaz • 
retleri de benim bu siyasetimi pek 
ala bilirler. Herhangi bir köşede o 
lursa olsun Arab milletinin hayrına 
çalışan bir siyaseti muhterem Hi
caz hükümdarının tasvip etmiye -
ceğini hiç zannebnem. Benim ga -
yem budur. Prensibime göre Arap 
milleti siyasetimin esasını teşkil e -
der. 

kıdem ve terfi cetveli tanzim edil
aıiştir. Bu cetvel mucı'bince her de
recede mevcut münhallere göre ter
fi edenlerin isimleri aşağıda yazılı
dır: 

125 liraya terfi edenler: Tıp fa
kültesi Ord. Prof. Kemal Cenap 
nerksoy, Teviık Reeep örensoy, 
liukuk fakültesi Ord. Prof. Muam
tner Ragit Sevgi, Ebüliıli Mardin, 
'l'ahir Taner, Cemil Bilse!- 125 kar 
Bıbk tutuıınak şartile 100 liraya ter
fi etmiştir. 

100 liraya terfi edenler: Tıp fa
kültesi Ord. Prof. Akil Muhtar öz. 
dem, F.debiyat fakültesi Ord. Prof. 
eekip Tunç, Tıp fakültesi Ord. Prof. 
lieoet Ömer lrdelp, Edebiyat Ha
llalt <>agusu, Fenden Ali Yar, 90 li-

:-

raya ve Ordinaryüslüğe terfi eden
ler: Eczacı okulu Prof. Akif Şakir, 
Tıp fakültesi Orf. İhsan Hilmi A
lanlar, Hullısi Behcet, Hukuk fa
kültesinden Ali Fuat Başgil 90 lira 
karşılık tutulmak suretile 80 liraya 
terfi etmiştir. 

80 liraya terfi edenler: Tıp fa
kü1tesi Prof. Necmettin Rifat Ya
rar, Edebiyat fakültesinden Prof. 
Sadrettin Celal Antel, Tıp fakülte
sinden Prof. Sedat Tarat, Muzaffer 
Güçhan, Fahrettin Kerim, Kflzım 

İsmail Gürkan, Süheyl Öner, Fen 
fakültesinden Prof. Fahir Yenaçay, 
İktisat fakültesinden Prof. Ömer 
Celil Sarç, "Ordinaryüs unvanını 
haizdir,, Tıp fakültesinden Prof. Zi
ya Öktem, O Cevdet Çubukçu. 

Muhabirin ikinci ve son suali şu
dur; 

- Hicaz kralı İbnissuudun si
zin siyasetinizden hoşnutsuzluk iz
har ettiği hakkındaki şayialar ne 
dereceye kadar doğrudur? 

Emir Abdullah bu suali de şöyle 
karşılamıştır: 

- Benim şahsi bir siyasetim yok 
tur. Takip ettiğim siyaset mille • 
timin siyasetidir. Benim Suriye, 
Şarki Erdün ve Filistin hakkındaki 
mesaim aynidir. 

Şarki Erdün, Suriye ve Lübnan 
iki mandater devletin idaresinde -
dir. Ben bu iki devleti anıa,tırarak 
Arab milleti için bayırlı bir neticeye . . .. , 
varmak ıısterım. -

MEKKE'DE SU VE ELEKTRİK 
TESİSATI YAPILACAK 

Kahire, (Hususi) - Hicaz hü
kumeti Mekkede muazzam bir su 
ve elektrik tesisatı yapmaya ka -
rar vernutir. Suudi hükfımeti bu 
i\jleri A\Tupalı ve Amerikalı mü -
tehassısıara vermemiştir. Mısırlı 
san'atkarlar bu işleri yapacaklardır. 
Gelecek sene Mekke ve Kibei muaz
zama bol eleütrik lilğına ve suya 
kavuşacaktır. 

ve resmi ve unıuml hiznaet otomo· 
bil, otobüs ve kamyonlanndan baf 
kasının seyrüseferi yasaktır. 

30 Ağustostan itibaren de lo· 
kantalarda adam be.şura bir porsi· 
yon et \>eya balıktan fazlası ~·eril

mesi yasak edilmi.ştir. 
Akşam gazeteleri halka, bir em

niyet tedbiri olmak üzere büyük şe- ~ 

birleri ıterketmeyi ~ye eylemek-1 
tedir. ~ 

İtalyan bankalan lıer türlü dö-I 
\'İZ müsaadesi wenneği talik etmiş-~ 
tir. 

iPOLONVADA stı.AU AUftNA 
AUNA"N SINIJl'lıAR 

Riga, 20 (Hususi} - Llb·anya 
!ıükiımeti. 'Yeniden se'kiz sınıfı silah 
altına davet etmiştir. 

PARlS EFıcARIUMuMn'ESlNlN 
K&NAA'lt 

Paris 29 (Husu.si) - Bütün si
yasi mehafildeki bnaat har.p veya 
sulhüıı. Jcırk aeJciz saat zarfıııda ka
ıtiyet kesbedeo«;ği merkezindedir. 

ol.AP.ON KA.IUNESf IBVGU'N 
~"EKKtlL mtı:·oa 

'TOkyo, '29 (Husui~ -.Japea. ka
!binesi yamı t.teffekkW ıedecek ve lis
te imparatora :an.edilecektir.. Gene

ral :Aae"tııin ~yj ttefekkillden 
sonra Hariciye portfüy:ünü de ken
diSi alacağı .Boyleriilmtlteair.. 

AMERİKA :BlT~R.AFUK JKA.NU-

.Nevyork, 29 (A.A.') - Bera'ld -
Tribune gueteainin VqiBgton mu-
habirinin öğrendiğine ,göre 41parla
ımentonwı bundan evvelki içtima 
<lev.resinlle 'Rooseveltin lbitarafhk 

Jcanunu halôcmdaki tekliflerini ka
bUt etmiyen infirad 'taraftarı de-1 
mok:rat grupun bütün :azası A vru-
-x-- ..ııı - '---r o•ı.+.,;.. ~ .. 1.A:...A,. ~ .... _.,_ 

!ık meee1esinde Rooeevelt'.in yerine 
yer almağa karar ~ermiştir. 

Birkaç grup şefi ıisimlerinin zik. 
redilmemesi .ricasile bitaraflık hak-

kındaki fikir.lerini değiştirdiklerini 
muhabire temin etmişler 'Ve harp 

zuhurunda şimdiki bitarafhk kaııu
nunun feshini Amerikan milleti 111üt 

tefikan istediği için eski kanaatle
rinde ısrar etmediklerini il.ive et-
mişlerdir. 

Grup namına söz söyliyen bir 
zat, efkilrıumumiyede y.apılau seni 

bir anketin şimdiki bitaraflık kanu-

nu feshedildiği takdirde bunun bü
tün memlekette müttefikan tasvib 

edileceğini gösterdiğini beyan et
miştir. 

RES'DE NEHİR NAKIJIYATI 
DURDU 

Bal, 29 (A.A.) - Ren nehri 

üzerindeki nakliyatta göriilen buh 
ran dolayısile Bal liman makam -

lan geçen -cumartesiden itibaren 
nehir nakliyatın& nihayet verme-

ği derpiş eylemekte iseler de, ne -

birde faaliyet henüz devam et

mektedir. Cumartesi gilnü Mann • 

heim, Sstrasburg ve Kehl'de bütün 
nehir vasıtaları hareketten mene • 
dilmiştir. Bugün Bal'e hiçbir gemi 

gelmemiştir. Bununla beraber bazı 
mcrakib Almanyadan yol almak ü-
midile boş olarak Bal'den hareket 
etmişlerdir. 

....................................... ···--· ··-------···-
Macar -Yugoslav 
Ekalliyet Anlaşması 

Belgrad, 29 (Radyo) - Macar 

hükfunetinin Yugoslavyaya ekalli

yetler hakkmda bir pakt akdetme

yi teklif niyetinde olduğu haber ve
rilmektedir. 

Macaristanın Belgraddaki elçisi 

bu teklifi bildirmek için tavzif edil
miştir. Bu sebeple, Rumanyanın bir 
ademi tecavüz pakb hakkındaki tek 

lif inin reddi üzerine kendisine Ma
car hükfunetinin ekalliyetler üze
rinde bir pakt akdini teklü etmif 
olduğu hatırlatılmaktadır • . 

Adanada imar 
FaaJiyeti . -
A .. na beleıHye rel•lnln 
muhabirimiz• beyanata 

Adana. (Hususi) - Adana be
lediye ~ Kasam Ener'deo ''Yeai 
Sabah,. için l'ica ettiğim randevuya. 
'Cittim. .Wyuet salou.uıada belli ka· 
bul eden genç reisimiz tatlı tebes· 
aıümleriJe söze ba.§ladL 

Sua.Jlerime aldığım cevaplan .sı· 
ralıyorum: 

Kaulizasy• mesele8İ 
"934 yıl.uıda teşebbüs edilerek 

müteakip yıllarda keBfi '.)'B.ptınlan 

fakat il7.erinde durr.!mıyan şehir 

fabrikalarının pis ''e kokulu sula
rının, esaslı 'ir kanalizasyon ile, şe 
bir dışına :sevki !İ§İ bu defa alaka
dar <laire \'e bütün fabrikaların iş
tirak .ettikleri toplanbda kat'i 
bir şekilde halledilmiş ~ bu itin 
proje8inin huırlanmasuıa başlan· 

mışbr. Adana 'icin 40k elzem olan 
bu kanalizasyonda.a mahallelerin 
bir kısmı da istifa.de edecektir. 

.AB& J..ılıana int••. 
"'Belediye meclSinin !kabul rtti

ği '9 senelik imar prograıwaa .göre, 
943 yılma kadar tehir :içindeki ana 
~ollann inpsı takaıriir et;mipir. 
Tullann prqgrm dahilinde yaptl
ım&Sl göc önüne .a1uımlftır. Sed -
T.aşköprü :aruıanClaki l§Olle ile Xuru
kôprü - Hacı Bayram K:uyaau ara
sanClan geoea :ham ,,oha pat"R :ile 
yapılması münakasaya .kommıştur. 
Bundan :bqka ıiç malıaUeılıenle kışın 
çamunia• geçilemiyen ısokaidarııı 
bir ktft)JDI 'Y&y& ka.ldıriınlan y.lll)ı• 

ca'ktır. Bundan ba§ka Yaruıen pa
nuıa nazanuı c1alıa ge:nilli)'!eOek olan 
aSfalt ı.caddeniıı llı.arap tarafmuı tis
timliki tamamlanacak ve 'ıbu ifin 
(tekemm"ilü için derdest lbu1unan 
muamelenin iikmalinc1en sonra bura
da gWıeI ba.bçe1i evler yapa1ınü ü
zere _çatıp. .:çikan1acalcbr. Bu IRtıSUB
ta belediye bir !kooperatif k\racak
m. Bu lmoper.a.tif te§ebbüsü kuvve
den fiile çık~ gün şehrin en güRI 
kÖ§eSİ olan hı imım bambaşka bit' 
çellre aıacat "ft a ihtiyaca 9'arp
lanmıı olacaktır. 

Tefll,.u.r_ 

minde yine Yanaerı pinma g&re is
timliki tamamlanan yepl -yollardan 
bir kısmı ağaçluıihnlacak ve.şehrin 
iç lusamlanadalrl meydanlardan ba
zısı park haline konacaktır. Cadde
lerdeki ıağaçların daha güael cinsler
le değiştirilmesi için, belediye fidan· 
lığı tesis ~itecek, bu iş için de .15 
dekarlık ıarazinia mimli.kine baş
lanmıştır. 

Yusuf Ayhaa 

Para Cezalan 
Tahsil E~Uemiyor 

Ankara, 29 (Hususi) - Atmye 

Vekaleti mahkemeler ve bilhassa 

İstanbul mahkemeleri tıarafından 
Yerilen para cezalarile mahkeme 
harçlarının yüzde altmış derecesin· 
de bile tahsil edilememesi üzerimi& 

eheinmiyetle durmaktadır. 
Bu suretle muhakeme ve adale-

tin gayesi f evtolmakta ve kararlar 
nazari bir mahiyet almaktadır. 

1667 numaralı kanunla biletsiz 
seyahat edenler, Demiryollan ni-

zamnamelerine muhalif hareket e
denlerin cezalandınlmalan mahke-

melere tevdi edilmişt.ir. 
Fakat cezalar; ceza denemiye

cek kadar az ve ehemmiyeteizdir. 
Meseli tramvaydan atlamanın ceza
sı Belediye zabıtası talimatnamesi· 
ne göre, bir lira olduğu halde tren
den atlamanın cezası 20 kuruştur. 
Tatbikatta ise yakalandığında ver
diği adres ve hüviyetinin noksan, 
yanlış veya muvakkat olması hase
bile maznun bulunamıyor, boş yeı e 
müddeiumumilik, zabıta, tebligat 
müdüriyeti ve diğer daireler sene
lerce meşgul edildiği halde bu ufak 
para cezalan da tahsil olunamıyor. 

Adliye Vekaleti bunu da tetkik 
etmektedir. Diğer taraftan beş se
ne evvel mer'iyete giren ve icra 
harçlarını yiikselten kanunun da 
tatbikatta tamıımen aksi neticeler 
verdiği anlaşılmıştır. Hükumet bu 
kanunu icra dairelerinin işlerini 

azaltmak maksadile yaptığı halds 
işler bilakis artmış hasıllt ta es
kisinin dörtte birine inmiştir. Ad
liye Vekaleti icra işlerini tanzim 
edecek olan yeni kanun projesinde 
bunu da nazan itibara alacaktır. 
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GAVUR İMAM 
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Sultan Aziz Nasll 
, Pehlivan Oldu? 

Yazan: ZEYNEL BESiM SUN --ı Ve Kimlerle . " 
• • 

/çeriye lriyarı Zeybekler Gi- - 30 - YAZAN: M. SAM.I KARAVEL . 
• • 

rince. Hepimizde Şafak Al'tı Ankara 13 Puanla .ikinci, ı~mir Silivride Kendisinden Bahsettikle-, 
rini İşittikçe Yerinde Dur.a.rlııy.,ordtJ 

~ . .. 
-_. .. ~ ..... u.. 8 Puanla Ucünca Oldu -- · -~ 

Fak. at tam bu anda sokak. kapı-ı · Biraz sükut ... · ~ , 

~ r. Sessizligıw· ben bozdum. , •• ........ • - - · 
- Güm, güm, güm.. ıı - Merhaba koca efe!.. hriıir, 29 _ Aiıkara, İstanbul, 72 kiloda: Faik "İstanbul,, Nuri . Eğer, Silivrililer, Ali pehlivanı 
Diye çalındıktan sonra bir de •· - Ya merhaba.. / İzmir güreşçileri arasındaki son "1zmir,, Faik 9 dakika 37 saniyede tanımış olsalardı, muhakkak kendi 

telmie yemez mi?. .:....:. Merhaba sağdıç... { mllsabakalar dün akşam yapılmış- tuşla. pehlivanlarile güi-eştirmek isterler-
Arkasında.n kalın bir sen: ; - Ya merhaba... tır. Takım itibarile 19 puvanla ta- 79 kiloda: Vahit "Ankara,, ts- di. Bu sebeple, üç beş gün Silivri-
- Aç Ultın gara dirıiı:i.: diği~ t - Merhaba bizim oğlan.. tanbul birinci, l3 puvanla Ankar3. mail "İzmir,, 4: dakika 27 saniyede de kalmak 13.zımgelirdi. • 

" c>raspisi!.. - Ya merhaba.. ikinci, 8 puvanla İzmir üçüncü ol- Vahit tuşla kazandı. Arnavutoğlu, Silivriye yaylı bir 
u .... ..;;.yle... K&.pı deuigınw· böyle - Merhaba emmi oğlu.. 87 kiloda: Seyı't Ahmet "Anka- araba ile gelmişti. Bir hana indi . .. ~ muştur. • 

çalınır işte ... · · - Ya merhaba... Bugünkü güreşlerin neticeleri ra,, Musa ' 'İzmir,, 12 dakika 58 sa- Hanın kahvesini Pomaklar doldur-
Daha sonra sofada ,Pat patlar... Bu "Merhaba - Ya merhaba,, lar §Udur: niyede Seyit Ahmet tuşla kazandı. muş ha.bire pehlivan li.fı edip duru-

. Kuyucu Kızında bir tellş.:. herkes tarafından birer defa tekrar 56 kiloda Şefik "İzmir,, Niy~zi Ağır sıklette: Çoban Mehmet yorlardı. Mecburen bir köşeye ~e-
-::- Geldiler... · ~~ )andıktan sonra yine sükut... "Ankara,, ye, Şefik ekseriy~tle ~a- "İstanbul,, Satılmış "Ankara,, gü- kilip oturdu. Akşam üstü geldiği 

. - Kimler?. Arkasından yine ben: zandı. 61 :Kiloda tstanbuldan Yaşar reştiler, Çoban 3 dakika 47 saniye- için bir gece kalacaktı. . . ~-
" ....:.. Silleyman efe lle kıZanla.n... - Hoş geldin, safa geldin efe; rakibi Durak "lzDıir,, ı gelmediğin- de tuşla kanndı. .:A.rnavutoğlu, kahveye gırdı~ 

:azıı.:: .. ~imcü liazır olun cenue na· keyifle~~·;:ıd:.:ara bulduk; aiz ~~;.=:0ı!t,.ı;:':::::ı.:~;:::k'!:: İstanbul Muhtcliti . ='; .. ":!~:!~f' veçhile, '~ 
Kuyucu Kw aşağıya fırladı, ar• leri gördük, daha iyi olduk.. riyetle, 72 kiloda Celil "Ankara,, ,. • G•tt• - Esselimü aleykUJl\.. " 

kad&§lar telqla yeniden bizim oda· Bu fasıl da bitti. Paketleri u- Nuri "İzmir,, yi 3 dakika 30 sani- lzmıre 1 1 - Aleyk\lm selim .. 

ya toplandılar, ben de (vuslat) yine 'zattık. yede tuşla yendi. 79 kiloda~ .Ah- Önümüzdeki cumartesi, J>?,Zar, Peşinden de: 
mı kaldı guze·· ı başka bahara) diye- Fakat dikkat ediyorum: Herif- met G''" .. ~-tanbul,, İsmail "lzinir,,e . k .:_ Safa ~idiniz... . . 

b. k u"' .ı..t5 · pazartesi gun·· \eri tzmirde yapılaca . b 1 tı 1ri b ' p
0 . rek tavana kadar fırladım. ler hep tetikte .. Anlaşılan ıze pe ,.ıkamadıgıw ndan hu'"kmen galip,· 87 İ Cümlelerı aş amış · ır • 

... Fuar kunJıııı.ı karşılaşmal~~nda s~ ğı al ı ·, 1 Hey kırık, . çıkık ~urtalara emniyet edemiyorlar. Bunu görün- kı''-~a Ahmet _ .. ~:::.ta·nb'ul,, Musa "İz· r.- . mak sağ aya nı . tına a nuş, so 
JVU r .ı..t5 taıibuh.t temsil 'edecek muhtelit dün 11 . . 'k' t can veren Rabbim, nedir bu başımı· ce zeybek kaidesi aklıma geldi. Be- mı'r" yı 6 dakikada iüala. yendi. ayağı yukarıda iri e erını 1 l ara-

';# futbol ajanı Kemal Halim idaresin- k .. 1 · d u. gelen feli.ket?.. timden parabellumu çıkardım, nam- Agı-rda Mehmet Gün~ "İzmir,, Sa- fa savurara soy enıyor u : 
kit k H en luyu kendime dogruw- tutarak efenin tılınış ''Ankara,, 1 3 d.akika 20 sa- de lzmire hareket etmiştir. - Tehey! .. Hepten şuncaz !<a-1 Dil§Unecek va Y~ • •• em ' Futbol mevsimi olmadığı için -

olduğu gibi duran, rakı sofr!l5ının yanına yürüdüm ve tabancayı yanı- ed lak d darmış be!. 
. . ti . niy e tuş azan 1

• idmansız, asker olan en kuv- _ Abe, bu Deliormanhlar bu s.u-a. .... ına çöktük ' ve i.kıbetimize ın • başına bırakıverdim. Güreşler bı'ttı'kten sonra Fuar ı b ' ~ k · ı vetli 4 oyuncu ile hasta o an ır 1 · 1 be? Zareıı tepemizin en kalkık tüyün- Benim bu hareketimi ala a ı e komı'tesı· ve Belediye reisi Dr. Uz Tü" sağı nası yenememış er .. 
Oyuncu ve bu hafta yapılacak r- Be · d .. w -· bı'le " altmış den tabanımızın en sivri noktasına takip eden efe, d 1 1 - nım ogecegız . 

derece alan güreşçilere ma a ya ar kiye birinciliklerine iştirak edecek kadar kulak kesilerek dinlemeğe - Sen erkin görmüşsün be!.. . k •t •b ·ı b' · okka çeker be! .. 
. tevzi etmış ve ta ım ı ı arı e ırın- olan Melı'hten mahrum zayıf bir kad _ Abe ahretlı'k ne derlermı·ş bu Dedikten sonra ayagw a kalktı; cı·ıı· gı-· kazanan İstanbul takımına bı·r başladık... ro ile lzmire hareket eden muhteli-. Sokak kapısı açıldı. Nalçalı ök· tıpkı benim gibi mavzerinin nam- kızancazeye! . 

"eler avlunun bozuk kaldırımında }usunu kendisine doğru tutarak gel- kupa vermiştir. te şans ve muvaffakiyetler dileriz. Öbür taraftan biri söylemişti: 
~ İkinci giinün neticeleri: . H t lı yUzUcUlerde TUr- H 1 -1 ? öttüler. Sert ve amir bir ses sordu: di; silahını kucağıma bıraktı. 56 kiloda: Cahit "İstanbul,, Nı- a ay . - Baka be!. e vacıog u mu· 

- Oda boş mu gız?. İki b:ışlı vukubulan bu ; yazi "Ankara,, Cahit ittifakla ka- kiye blrlncllığlnl . girecek Arnavutoğlu mu derlermiş be?. 
Kuyucu Kızının sesi: - Sana emniyetim var. zandı. 61 kiloda: Suat Savaş "An- İskenderun, (Hususı) - -~ ~y- Arnavutoğlu, kaçtığına uğramış-
- lzmirden misafirler geldi efe Muamelesi üzerine zeybekler si- kara Durak "İzmir,, 6 dakika 7 llılde 1stanbulda yapılacak Turkıye tı. Pomaklar oturmuş kendini çekiş-

onlar var .. 
- Kimmiş o diyoslar?. 
Tevcih gayet mükemmel. .. İster-

sen merdiven başına kadar seğirtip: 
- Deyus sensin! -· .. .... ' ,, ... 
- Çok iyi insanlar efe ... 
- Ne yapıyorlar orada?. 
- İçiyorlar efe ... 
- Biz de orada ic;eceğiz, kabul 

ederler mi?. 
- A... Bayılırlar efem.. Hem 

sen de gössen beğeneceksin. Erkek 
insanlar ... 
> - Düş öyleyse önüme bakalım. 

Eyvahlar olsun, herifler geliyor 
lar. 

Bizde tiiyler diken diken ... 
Çehreler kireç gibi... 
El ayak berasan olmuş horasanlı 

ınisali zangır, zangır ... 
Merdivenlerden bir sürü ayak 

ııesleri. .. 
Geliyorlar ... 
- Geldiler ... 
Hemen ayağa kalktım. 
Arkadaşlar da fırladılar. 

lahlarını köşeye dayadılar. Biz de sani;~de Suat Sava~ tuşla kazandı. yüzme ~mpiyo_nası~a i~ti:ak ed~.c~~ tirip duruyorlardı. 
geniş bir nefes aldık. 66 kiloda: Servet "İstanbul,, Be- yüzücüler tesbıt edılmıştır. Yuzu- Pomaklar ; Arnavutoğlunu ko-

Artık yekdiğeriınizin k~m ve ne kir "İzmir,, Servet 5 dakika 33 sa- cüler yarın tstan bula hareket ede- nuşa konuşa, bir ufak buzağı haline 
olduğumuzu bilmeden, hatta adımızı . d t şla ceklerdir. getirmişlerdi. 
öğrenmeden dost olmuştuk. !ki ta- nıye e u · Nıhayet ; içlerinden bir iri en-

24L u u Lcı t:U_uuuu rıu·aKmıştı. ıı AVRUPADA ATLETJ-ZM 1 seli Pomak söze karışarak : 
Amma yıne susuyoruz. Oturuş _ Abe, burası Deliorman be!. 

tarzımız da. şu: _____ .....;______________________ Gelsin o helvacıoğlu kızanı buraya 

Efe ile ben karşılıklı bağdaş kur Viyana beynelmllel 4X400 ü 3,15 de Almanlar ka- verelim ona dersini.. 
dı1k. Zeybekler hep diz çöküyorlar. zanmışlardır. Arnavutoğlunun içtiği kahve bo-
Dikkat ettim; bizim Rıza, Necip, atletizm karfıla,maları gwazında kalmıştı. Herifçi oıfolları 

V . d 1 Flnlandlyada OJlmplyad ~ Saffet sol bacaklarını yana kaykıt- Pazar günü ıyana a yapı an amma da atıp tutuyorlardı. Hepsi 
mak suretilc diz çökmüşler. Allah beynelmilel atletizm karşılaşmala- Hazırhğı Atletızm de Çingene Çöpur gibi iri kıyım 
hallerine acısın; başa gelen çeki- rında 1500 metreyi 3.57,2 dakikada MUaabakaları adamlardı. 

lirmiş.. Dessecker kazanmış, 3.58,4 de İtal- Cumartesi günü başlıyan olinı- Fakat; Arnavutoğlunun bu he-
Rızaya bitap ettim : yan Rogoni ikinci, 3,59.6 dakikada piyat hazırlığı müsabakalarında riflerle boğuşacak vakti yoktu. La-
- Rıza!. 1 Staskrub 200 metre maniayı 24,8 kin son sözü söyliyen ve kendisine Macar Horranı üçüncü olmuştur. . 
- Buyur efendi efe! .. d saniyede, Virta 400 metre mamayı ders vermek istiyen pehlivana da 
- Şunlara söyle de rakı getir- 4xıoo bayrak yarışını 41•8 saniye e ı 53,2 de koşarak iki yeni rekor tesis kızmamış değildi.. 

· ı Alman takımı kazanmış, 42,1 sani- · · sın er.. etmıştır. Biraz daha laf uzadıktan sonra; 
- Başüstüne efendi efe! .. yede İtalyanlar ikinciliği, 42,6 sa- 5000 metreyi Kurki 4,33,2 daki- söz başka pehlivanlıklara naklolun-
Bu muhavereyi alaka ile dinliyen niyede Macarlar üçüncülüğü kazan- kada kazanmış, Pruki 14:,32.4 te i- du. 

Süleyman efe gür bıyıklannı sıvaz- mışlardır. kinci olmuşlardır. Bütün bu adamların kQnuştuk -
ladıktan sonra sordu : ları pehlivanlıktı. !kide birde a-

- Sana efendi efe mi derler be? Vlcdanaız ananın 81.- y•ralama auçluau yağa kalkarak tutuşup biribirlerine 
- Kızanlar hatırımı sayar da muhakeme•I mahkemede oyun tarif ediyorlardı. 

öyle derler efe... Efelik nerde, biz Kalivenin önünde oynıyan çocuk-
1 t ·· l ·· ı · · 16 ya"ında kızı Fahriyeyi "~rap İki ay kadar evvel Erenköy is -nerde canım.. ş e oy e soy eyıverı- Y ""' lar biribirlerile güreşiyorlardı. 

yorlar. içirerek aşığı Ahmedin . kucağına tasyon büfesinde kendini müdafaa Hatta, bir aralık onar yaşında iki 
Süleyman efe benim bu cevabımı atarak berbat ettiren Li'ıtfiyenin için Mustafa isminde birini dört çocuk elbiselerile kapışmışlar bo! 

tavazuuma hamletti ve bana ehem- duruşmasına asliye 2 inci cezada el tabanca atarak yarahyan Alinin ğuşuyorlardı. 
miyet verdiğini göstermek için si- hafi celsede bakılmış ve Şerif' Ay- duruşmasına dün asliye 2 inci ceza- Pomaklar, pencereden dışarı 
lihlığının arasından çıkardığı kalıp şe, Melek ve diğer şahit Ayşe din- da bakılmıştır. Suçlu: başlarını uzatmışlar, bağınyorlar· 

- Ne iş yaparsın be kızan!. 
- Helvacılık .. 
Pomak kahkahayı bastı ve: 
- Kastamonudan hep belvaC) 

mı çıkar be? .. 
- Eh ! .. Bizim hemşerilerin el<J 

serisi helvacıdır.. Urgan da yap~ 
lar .. 

- A be urgan nedir be? 
- İp, halat.. \ 

- Pehlivan çıkar mı sizden bC 
- Tek, tük c;ıkar... • 
- A be, helvacıdan pehlivan "' 

lur mu be? 

- • 'b' bİI - Tehey, teneşir horozu gı ı • 
helvacı da pehlivarum diye dolaşıı 
durur Rumelinde be? .. 

- ...... 1 
- İsmi de ArnavutoğlumuŞ ~ = "A. be, gelsin buraya patlaf 

rız teneşirliğini be?. · 

-=- !stanbula mı lçızım be? 
-;- Evet, ağam! ... 
- Allah selamet versin k~11• 

be! .. 
Diyerek li.fı kesmişti. Zavallı ı\~ 

navutoğlu da yakasını bu suret 6 

Elde mavzer, belde fişeklik, si, 
Ji.hlıkta kırkmerdiven ve tabanca, 
gözler pek, göğtis gergin, bacakta 
dWik, sırtta çepken, başta koca 
pUskUllü, Ustüne oyalı yemeni sa -
rı1mıf fes; bir zeybek.. Anlaşılan 
Silleyman efe bu.. Arkasında da 
ayni kılıkta dört zeybek daha .. 

Evvela öndeki efe, sonra da ar
kasındaki zeybekler davullu selamı 
bastırıp içeriye girdiler. Zeybeklere 
mahsus olan bu selam tarzını 1z -

sigara paketini önüme sürdü. Ben lenmiştir. Duruşma gelmiyen bazı dı : 
..... ı..·tı · lb' · · 22 l~le kal - Bu adam şirretin biridir her-içinden bir sigara alır , almaz zey- 9'U'ı enn ce ı ıçın ey u -

kurtarinıştı. .. · · · • 
Aman Allah, heriİçi oğlu adet., 

- Ha Mehmet.. ulen çapraza ahret suali Sanıyordu. bekler yerlerinden fırlıyarak - ik
ram töresi mucibince - hep birden 
kibritleri çaktılar. Ben de başımla 
havada bir daire çizerek sigaramı 
bu alevlerin hepsile yakar gibi yap
tım ve bu suretle gönlü alınmadık 

mıştır. kesten haraç ister benden de istedi 
gir... Eğer: bir di, Arnavutoğlu ~ıdtı' 

• 1 mirli muharrir Salahaddin Kantar 
"Adil Molla,, isimli kitabında şöyle 
tarif eder: 

"Zeybek usulünce selim verir • 
ken llmasillah iki üç elif mikdan 
yukarı çekildikten sonra "ktim,, ün 
tepesine davula tokmak indirilir gi· 
bi var kuvvetile vurulur. Ses gür, 
veriş ağır olacaktır. Kapalı yerde 
ise tavanın gümlemesi, açıkta ise 
kuşların kaçışması vacibdir; selim 
verenin yüreği polad gibi kavi, i
manı umman gibi geniş olduğundan 
kinaye .. ,, 

Hakikaten de öyle oldu. Herif· 
lerin "Selamün aley,, den sonra bir, 

- Kilin 
Deyişleri var ki ihtizaz ettirdiği 

hava adamın beynini sarsıyor. 
Başta Kuyucu Kızı olmak üze

re bütün kızlar koşuştular ; yerdeki 
şilteleri duvar kenarlarına yaya -
rak hepimize oturacak Y• hazırla
dılar. 

Oturduk- . \ 

kızan bırakmamış oldum. 
Bilmukabele benim de efeye u

zattığım paket üzerine Rıza, Necip, 
Saf! et ayni hareketi tekrarladılar 

ve ayni muameleyi gördüler. 
Bizim uyku ne oldu, diyeceksi

niz.. Hangi uyku, hangi sarhoşluk? 
Vallahi tehlike karşısında adam öy
le ayılıyor ki şaşar, kalırsınız. Ölüm 
denilen kötü suratlı şey burnunun 
ucunu gösterdi mi; insanın içinde
ki -bütün alkoller suya tahavvül e
diyor ve uyku melaikcleri tabanlan 
yağlayınca Tireden Şanghaya ka
dar kaçıyor .. 

Ne uyku kaldı, ne bir şey ; hepi
miz de turp gibiyiz .. 

Gelsin rakı! .. 
Gelsin amma kadehe, mezeye el

veda... Bundan sonra zeybek töre
since " binlik lakırdatacağız,, ve üs
tüne ikic.len fazla olmamak kaydile 
leblebi yiyeceğiz. (Det:amı 'liar) 

-·-Yanan kadın 
Evvelki gece saat 24-30 da Ye

şilköyde Orhangazi sokak 27/ 1 sa
yılı Yorgiçanın barakası yanında 

16 yaşında bakkal Mustafaya ait 
dükkan ve 18 numaralı şeftren Mus 
tafanın evlerinin yanması ile neti
celenen bir yangın olmuştur. Yapı
lan araştırmada Yorgiça kavrulmuş 
bir vaziyette kulübesinde ölü olarak 
bulunmuştur. 

Dün vak'a mahallinde tahkikat 
yapan bit" arkada~1mı1.a civardaki 
komşuları demiştir ki: 

- Bu kadın 60 yaşındadır ve 
hala durmadan da alkol kullan -
maktadır. 

Dün akşam da her halde sarhoş 
gelmiş, her vakit yaktığı mumu 
yakmış ve yangın oradan çıkmış o
labilir. Vak'aya Reşad Saka el 
koyınuştur. Şimdiye kadar yan -
gının sebebi anlaşılamamıştır. Yor 
giçayı muayene eden tabibi adil 
Enver Karan gömülmesine izin ver
miştir. Tahkikata eheınlll.İ,yetle de
vam olunmaktadır. 

vermedim. Üzerime bıçakla yürüdü 

onun için vurdum demiştir. Dinle
nen şahitler de bu ifadeyi teyit et-
mişlerdir. 

Şahitlerden Hasan: 

- Hakim bey o adam sabıkalı 

bir adamdır. Hastahaneden çıktık-
tan sonra Ali Rıza isminde birin-
den yine haraç istemiş vermeyince 

bıçağını çektiği gibi adamı ağır 

surette yaralamış ve kaçmıştır. Ha 
la da bulunamamıştır, demiştir. Du 

ruşma gelmiyen bazı şehitlerin cel
bi için 18 eyli'ıle kalmıştır. -. -

Bulgar pehlivan 
m ahkQm oldu 

Bulgar pehlivanı Bankofun du -

ruşması dün de Sultanahmet 
sulh birinci cezada yapılmış ve ika

met tezkeresi vermediği anlaşıldı

ğından 10 gün hapsine ve 25 lira 
ağır para cezasına mahkfun edil -
miştir.~ 

- Ahmet, ha göreyim seni bas ğu.İıu biİmiş olsaİardi, ~im _bilir bl! .. 
kündeyi be!. · şın·a · neleı: geii~di? ·. .- J 

- Ulen bre kızan! Bırakma · [Deva;'nı t•ar 
paçayı .. 

- Vur boyunduruğu be! .. 
işte; Silivri o vakitler böyle bir 

kaza merkezi idi. Hemen hepsi 
pehlivan oğlu pehlivandı. Küçük 
yaştan sokaklarda boğuşarak ve 
babalanndan pehlivanlık dersi ala
rak yetişirlerdi. 

Arnavutoğlu, Silivrililere hayran 
kalmıştı. Silivrililerin pehlivan ve 
pehlivan yatağı olduğunu işitmişti. 

Fakat ; bu derecesi aklına gel -
memişti. Çocuklarını bile sokaklar-

.. ·---·-·····----· .. -' Vefat 
Nakliye komisyoncularından V: 

Süleyman Sudi Polathaneli rabrrıetl 
. btı rahmana kavuşmuştur. Cenazesı ıı 

gün saat üçte Fındıklıda kolorO. 
karşısındaki hanesinden kaldırı~ 
rak ikindi vakti Beyazıt camiirı e 

dil. 
namazı kılınarak Edirnekapısırı . 
ki aile kabristanına defnedileceJctJI" 
Kederdide ailesine beyanı taziyet e
der, Allahtan rahmet dile~ 

Bütün Trakyayı Titrete ten TÜRK' ün 
Yılmaz ve karılmaz ÇELiK ORDUSUNUN 

En Son MANEVRASI Filmi 

LALE 
Bugün 

ve TAKSIM -----· el nemalarında 
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30 AOUSTOS 1939 YENISABAB •Sayfa: b 

Milli Şef lnönü on üç &ene evvel lzmir tayy&rfl me~bini teftiıt ederken mektebin müdürü binbaşı savmı ile 
birllkt.e uçmak üzere 

Tüi-k Havacılık Tarihi 
... . ' . 

30 Ağustos Zaferi 
Nasıl Kazanıldı? 

T ürk prdıısunun, düşmani eze
rek zaptettiği, zafer bayrağı

nı diktiği şehirler, ülkeler pek çok
tur. 

Türk ordus!l, dörtyüz seneden
Dünya Tarihinin En Şerefli Galibiyeti 
:..-beri Avruparun, Asyanın \t~ AfrilCa- _.....;;.. _ __..~~ 

nın hakimi olmuştur. 
Vakit, vakit Avrupalılar, ona 

karşı ittifaklar yapmış, önüne mil
yonlarca asker çıkarmıştır. 

Lakin son İstiklal harbimiz gibi 
askerlik ve siyaset bakımından a· 
kıllara hayret veren bir harbi, Türk
ten başka ve hatta bizzat Türk bile 
yapmış değildir. 

Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler 
geniş Osmanlı imparatorluğundaki 

bollukla zafer seferleri yapmışlardı. 
Halbuki Anadolu milli mücade.

lesinde ve büyuk zaferinde, Av • 
rupa ilim ve fenninin dehşetli harp 
vasıtalarına karşı, Tilrk'ün ve Meh
metçi~, yalnız en şiddetli fırtına- .,. 
larda, ölüm yağan anlarda bile sar· -~~ • 
sılmaz bir azim ve imanı vardı. Tür· ;;-~ ., 
kün bu azmi; kağnı arabasına oto- ~ .. 'li"~::...·-...::.:.......:._~.......:-----...... ...:...-.:...:...:....-...: ........ ~:;.:;..ı......,...;.;.; ...... a.~..,. 

b~g6!1 30 ·. Yaı,na Baaan. Tark; f;lavac~lığı rar!l 
~Oreltıaunıin . Yiilt•eh Kudretinin Ptirlai Bir Misalidir 

mobili, taiıkı . mağlup ettirmiştir. o - v • • • .. • 

· gün, .Gazi Mustafa Kemal'iiı verdi- . 20 Agustos SS8 tarihinde Akşehır cavarmda suvan kolordaırunwı Ba§-
ği _direktifle, birinci ordu topçu ku- . kumandan Gazi M. Kemal Paşa ve Garp cephesi kumandanı İsmet Pa§& 

c:l ~rene doğan Türk ta)'.Yarec~
·llijl! ği; bugün 30 yaşında bir deli-

kanlıdır. Sübay ve gedik.lile~d~n mü- ·[ 
rekkep bir kahramanlık külu olan 
tayyarecilerimiz çeref sahnelerin
de diğer arkadaşlarından geri kal
mamış, ve cürmü kadar ateşliyerek 
yakmış, düşmüş, düşürmüş, ona 
karşı birle mücadele etmiş, fakat 

• hiçbir zaman yılmamıştır. 
Başka milletlerin, en iyi ve mo

dern tayyarelerle başaramadıkları 
işleri çocuklarımız, en çürük tayya
··elerle yapmışlardır. İstanbul - Mı
sır yolunda şehit olan Fethi ile Sa
dık ve Nuri, geçen sene vefat eden 
Salim ile Kemal Paristen, Amerika
ya, Moskovadan kutuplara uçanlar
dan daha cesur ve yılmazdır. 

icabında bir tek pilota malik bir 
tayyaremiz on tayyareli dü.5man fi
lolarına saldırmıQ, ve mağrur düş• 

hmlr tayyare mektebi Ok devre talebeleri 

man filolarını yaralı, bereli olarak ~ .._.. . ...._ ________ _:,., __ ....,.-. 
ricate mecbur etmiş, fakat kendisi 
de yara almış bir şahin gibi karar
gahına inmiştir. 

Türk tayyarecileri, semanın en 
yüksek bulutlarını kendisine c~velan 
gah yapmış, yurdunun saf şahikala
rını mesleki tatbikatlarına makar 
ittihaz etmişlerdir. 

Hava Kurumunun bağrından fış
kıran, Türkkuşunda bugün, Sabiha 
Gökçen Naciye Toros, E.dibe Sayın, 
Sehavet Yılmaz, Muzaffer Sel gibi 
genç kızlarımız da Türk hav~l~rını 

. koruma işlerinde, Türk kadm.lıgının 
kudret ve yüksek kabiliyetini isbat 
etmişlerdir. 

Türk tayyareciliği; 30 sene er
vel, Fethi, Salim, Nuri, Fazıl, ' 
Refik, Kenan, Abdullab, Mehmet A· ~-

( .,, .. -"..ı-- b'..:•cl) v• cı • ..ı.1r (U~Uıicü) . li ismindeki sübaylarımızın Fransa. · Dk ha.va tehltlerimiz Fethi, ~wau ....... .., ~ y 

ve lngiltereye gönderilmesile başla
mıştır. Başlangıçta yalnız kara tay- büyü~ ~~vk ve. idar~ "m.aka~ları bu-

ili.Y" · tihdaf edilmiştir. O za- nu duşunmemış, bilakis Türk tay-
yarec 0 1 ıs " ili w. " • ik tind b · 
manlar orduda esaslı bir teşkil~t Y?:1'ec . gme ro.ısır ı~t ~e. . e. ır 
vücude getirilmemiş, yalnız Yeşil- • gosterış uçuşu tertip ettirilıniştır. 
kö deki meydanla . iktÜa olunmuş- Daha o zaman; ordumuzda uya-
ıu: n~n. ~av~cılık a_-şkı;. hava kuvv~tle-

tık __ 1 b yeni kuvveti nmızın ılk şehitlerı olan Fethi ve 
zamcunar, u S dık h 1 o-1 .. t dan t. k taa.zzuv ettir- a mer um arı .cx: eryo ayyare-

~ey . . a ~e ırerel bir kumanda sile İstanbul - Mısır seyahatine sevk 
meli ıçm lazımge en . . 
makamı da bu sınıfın başına getiril- etmışti. 

. k · Fr a ve lngiltereden Bu iki fedakar fen kahramanla-
:~~::ge~~ sü:;lanmızın şahsi te- rı, o zaman için pek büyük bir mu

vaffakiyet sayılan Toros dağlarını 
eebbüslerine bırakılmıştır. aşarak İstanbuldan Şeria vadisi hi-

BALKAN HARBİ: . zalarına kadar uçarak Taberya gö-
Ecnebi memleketlerinden yarım lü sahiline düşmüşlerdir. 

kalan tahsillerile dönen sekiz süba- Yine merhum tayyarecilerimiz
yımız adedi onu geçmiyen tayyare den Albay Salimle erkanıharp Ke
ile Balkan Harbine iştirak etmiştir. mal de bir Beleryö tayyaresile Hay
Teşkilat hususundaki acemilik . ve fadan uçarak Filistin ve Sina çölü 
yüksek kumanda makamlarının tay üzerinden Kahireye muvasalat et
yareciliğin ne olduğunu bilmemesi, misler, bu suretle İstanbul - Mısır 
ordumuzda yanlış teşkilat yapılma- se;ahatini tamamlamışlardır. İzzeti 
aına sebebiyet vermiştir. Buna rağ- nefislerini her şeyden üstün tutan 
men tayyarecilerimiz, yılmamış, ve vazifesini her şeyden mukaddes 
kendilerine verilen vazifeyi azami tanıyan Türk tayyarecileri emrolu-
fedakarlıklarla yapmışlardır. nan vazifeyi zayiata rağmen muvaf 

l\IISIR S'E•'ERİ: fakiyetle ifa etmişlerdir. 

Elde yetişmiş olan sekiz on tay
yareciyi bir garnizonda toplıyarak 
ve kabil olduğu kadar çok mektep 
tayyaresi alınarak uçucu kuvvetin 
adedini coğaltroak lazııngelirken 

)IEKTEP TEŞKİLATI : 

1914 yılında, Yeşilköyde bir tay
yare mektebinin kurulduğunu gö
rüyoruz. İlk muallim olarak Fran
sadan yüzbaşı [General] De~ois ~e-

tirilmiştir. Bundan ~ir müddet son
ra yine Yeşilköyde, Bahriye Nazın 
Cemal Paşa merhum tarafından bir 
deniz tayyare mektebi açılmış ve 
müdüriyetine kaymakam Necmet
tin bey (Tahlisiye umum müdürü] 
getirilmiştir. Bu mekteplerle bir de
receye kadar tayyareciliğimiz ~ş 
denilebilecek bir ilerleme devresı
ne girmiştir. 

BÜYÜK HARPTE : 
Türk havacılığı Umumi Harpte 

faaliyete başlamıştır. Harbin deva
mı müddetince tayyarelerimiz dai
ma. fena tayyarelerle uçarak vazife 
görmüşler ve düşmanla karşılaş
mışlardır. 

Müttefikimiz olan Almanya bol 
ve yüksek istihsal kabiliyetile ordu
muzun mübrem olan silah, cephane 
vesair harp malzemesinin teminini 

harbin devamı müddetince üzerine 
almıştı. Almanların bu taahhütleri 
meydanında tayyare; ihtiyacımızın 
en mühim ve müstaceli idi. 

Alman Harbiye Nezareti tara
fından, hükiimetimiz hesabına ihzar 
olunan tayyareler Berlinden trenle 
Macaristana geliyordu. Rumanya
nm ilan eylediği müsellah bitaraflık 
icabı, içi harp malzemesile dolu bu
lunan bu tayyareleri Bulgaristan ü-

(Sonu 7 nci sayfamızda] 

mand~ miralay Naci beyin emri- tarafından tefti§i 
• "' J • • "' ,.. •• L • t 

le patlıyan ılk top, vatan Ufukları- · ._.._ ... ._._ __ ._ ____ ~

1 
general Aşirin kuniandasıiıdakı 16 

na e~i klırtuluşun ilk mlljdesini ~ "· YAZ AN : mcı fırka Çalköy istikametine 
dağıtmıştır. ı ı J 1 ilerlerken, 17. nci fır kamız: ~ Ha-

Mücadele ~enelerinde Başku- yas Un c, a S an mur köy sırtlarına yürüyordu. 
mandana yardım eden Mareşal Fev- .J Bu suretle ikinci ordunun 6 ın-

. ----------------zi Çakmak ta bütün kudretlerini or- cı kolordusu şimalden cenuba doğ-
dumuzÜn bu mes'ut neticeyi istih- de, düşman natJarı üzerinde ve geri- ru düşmanı ihrıta ederken, piyade 
saline tahsis buyurmuşlardı. Şark- lerinde, tayyaı elerımizin her gün birinci ve 41 inci fırkalarla İnü • 
ta .ve ~enupta; vatanımızın muha-: durmadan yaph!iiarı keşifler pek rettep süvari fırkasından mürek • 
fazası için çalışan ordularımız ol- müessir olm~tu. kep Kazım Özalp'ın kumandasında
duğu gibi garpta da; müstevli 'düş- Düşman hatlarının gerilerinde ki 3 üncü kolordumuz da, Kütay
manla hali temastaki ordularımızın ihtiyatların takviye kıt'alarının, ya, Eskişehir ve Bursaya teveccüh 
başınd~ şimdiki Cümhurreisimiz ls- , topçu mevzilerinin köprülerin, şi- etmişti. 
met İnönü bulunuyordu.. mendiferlerin tahribinde tayyare - Emekli general merhum [Berlin 

17 yıl evvel; Ağustosun 26 ncı lerimiz mühim bir amil olmuştur. Büyük Elçisi] Kemaleddin Sanıinin 
günü, birinci ve 2 nc'i ordular, al- Fasılasız bomba yağmurile, düş - kumandasındaki 4 üncü kolordu
dıkları emre tevfikan Afyon cephe- man ordusunun bir dalıa toplanmı- muz, Afyonkarahisardan itibaren 
sinden taarruza başladılar. [1 inci yacak bir halde münhezim olma- garb ve garbi şimaliye doğru bir 
ordu Nurettin, 2 nci ordu Askeri sını temin etmiştir. istikamet almıştır. Bu kolordu 
Ali Şura azasından Orgeneral Ya- İste müttehit ~avretin semeresi Pmrinde: emekli ı?eneral Oı::m:ınıl) 
liup Şevkinin kumandasında idi.] olarak kazanılan bu muzafferiyet [halen saylav] kumandasındakı 

Daha ilk hamlede düşman şaşa- düşmanı, müstahkem mevkilerini 12 nci fırka Hamur köy, merhum 
· lamıştı. Tmaztepe, Erikmen sırtla- terketmek mecburiyetinde bırak- general Dervişin kumandasındaki 
rında, kahraman kıtaatımız düşman mıştı. on birinci fırka da Çalköy cenu • 
kitlelerini süngülerinin ucile parça- 28 _ 29 Ağustos; buna, miralay Halid Bey kuman .. 
ladı. dasındaki 3 üncü fırka da Aslıhan· 

O günkü muharebede, topçuları- Gece aldığı muharebe ra.por~a: 1 lara, general Ömer H:ılis kuman • 
rından düşmanın hal ve vazıyetmı : A -

mızın düşman arasına attığı menni- dasındaki 23 üncü fırka da gaç 
anlıyan Başkumandanımız Atatürk, 1 

ler, düşmanın mezarını kazıyordu. ı köye ilerliyordu. Çal köyü garbinde 
düşman ordusunun imhası imkam_- ı Piyadelerimiz süratle muvaffak olu- "Adatepe., etrafında toplanan düş-
nı görmüşlerdi. Başkumandanın di- zJ 

yor, süvarilerimiz düşman gerileri- man ordusu, 6 ıncı kolordurnu a 
mağından doğan bu nur büyük za- 1 · 

ne sarkarak paniğe başlıyan kıtaa- şimalden, 4 üncü kolordumuz a şı-
ferimizin ışığı olmuştur... 1 d B 

tının ricatini kesiyordu. mal ve cenuptan sarı ıyor u. u 
Ordumuzu teşkil eden muhabe- 29 - 30 Ağustos; , sırada Fahreddin Altay'ın kuman • 

re, istihkam, şimendifer gibi fen Sabahı, ordu kumandanlarından dasındaki 5 inci süvari kolordusv 
nakliye. ve sıhhiye ve diğer muavin Nurettin · ve Yakup Şevki paşalar, daha uzaktan Murad dağı şima 
kıtalar da vazifelerini fedakarlıkla aldıkları emirlerin icabını ifa ve tat- !inden düşmanı ihata ettiği git.., 
ve muvaffakiyetle ifa ediyorlardı. bik ettiler. Başkumandan da, İsmet Orgeneral lzzeddin Çalışların ku • 

Düşman, hava kuvvetleri itiba- İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmakla mandasındaki 1 nci kolordumuz da, 
rile bize çok faikti. Fakat buna rağ- birlikte bizzat cepheye yaklaşmış Dumlupınar istikametinde Uşak'a 
men cesur ve fedakar tayyarecileri- bulunuyorlardı. Düşman ordusunun doğru geniş bir çevirme ve takip 
mb, Umum~ Harpten kalma eski ve bir kısmı "Töklu Sivrisi,, eteklerin- yapıyordu. Bu kolordunun sağ ya· 
uç~ kabiliyetlerini ltaybtftmiş tay- de , ve diğer bir kısmı da "Hamur,, mndaki emekli miralay Çallı Etlıe-
Y<'rı.:'erilc, modern ve çok kuvvetli köy sırtlarında idi. min (halen Kızılay müfettişi] ku • 
düşnıaa karşısında fen fa. istihza e- mandasındaki 14: ve emekli general 
d k k kı r "f J .. Bu arada, şimalden gelen şimdi- Naci Tınaz'ın [Milli Müdafaa ve-

f'te pe ymet ı vaz1 e er gorme- ki Orgeneral Fahrettin Altayın ida· 
ğc ruu,•affak olmuı.JcdJı-. kili] kumandasındaki 15 inci fır • 

26 Ağustostan 30 Ağustos gü- resinde ve General Mürsel, emekli kalar, Dumlupınar hattı balAsım 
nt•n~ kadar tayya,.t:le~mizin hava- general Zeki, [halen saylav] ve Ge- aşarken, sol yandaki, general Naz
dan tesbit eyledikleri fotograflarla neral Suphinin kumandalanndaki minin' kumandasındaki 6 ıncı ve 57 
be~abet' \ter likle~i kı·ş!f ıaporları birinci, ikinci ve 14 Uncü süvari fır- inci fırkalar da Kaplangı dağında 
daima tahakkuk etmiş ve harekat- kaları "Akpiriın,, tepesinden taar- tutunmak istiyen düşmanı sökmüş 
tn esas tutulmu§tur. ruza geçmişlerdi. Akşam üzeri pi- ve Uşak'a doğru ihata çemberini 

1lic hatlurın 2aptı=ıdan. sonra, yade fırkalarımız yetiştiler. sıkıştırmıştı. 
dii§ımnaı. ricat istikaınetlerini ve Süvari fırkalarıınız, Gedize giden 3 üncü süvari fırkası, Elvanlar 
toplanma mıntakalarını vaktinde "Belova,, geçidini kapamak üzere istikametinde miralay Sabri Beyin 
tesbit ederek buna meydan bırak- General Salibin kumandasındaki kumandasındaki 4 üncü fırka emek
nıadan kat'i darbelerle eritilmesin- 61 inci fırka "Akören,, Emekli li general Kazımın [halen saylav] 

Arkadaf)ımız hyas Tunf;aslanın kumandasındaki yol bölüğü tarafından 
yapılan askeri Karabel yolu civannda icra. edilen büyük manevra.da 

Kemal Atatürk'le İsmet İnönü, Kazım Özalp, FahrCl\Ül\ .hJtaY. vo 
Kizım Dlrik istirahat ederlerken. 

kumandasındaki 8 inci ve 7 inci 
fırkalardan mürekkep merhum ge
neral [Saylav] Ali Hikmetin idare
sindeki 2 nci kolordumuz da umu • 
mi ihtiyat olarak "Bakırcık,, Dum· 
lupınar istikametinde ilerliyordu. 
Düşman başkumandanlığı, Mural . 

dağına çekilebileceklerini ümid / • 
diyordu. Ordumuzun seri harek~t~ 
lerile çekilmeğe vakit bulamadan 
bir muharebe yapmağa mecbur ol
du. İşte bu muharebeyi: 

Başkumandan Atatürk idar~ 

buyurdular. Başkumandan o zaman 
da düşmanın top, tüfek ateşleri al
tında buluuruı muharebe meydanın 
da VÜ"udlerini tehlikeye koymak 
Euretile memlekete, millete, karşı 
!edak~'flıklarmı bir kere daha gös
W-mişlerdir. 

Akşar.ı~ doğru düşman Adatepe
[Sonu 7 ncl sayfamızda] 
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Çanakkale Belediye 
Reisile Mülikat 

Çanakkale Biçlıi Ve Dikiı Yurda 

Dinu oeNme ettun, bir arf. Se•·ı 
den en son aldığım benim adresim ya 
mlı bir sarf .. Doktora uzattım: "Bun 
dan bqka kltıt yok, bu da veril· 
mes,, dedim. -r>aha iyi.. ti&tilnde ha
m adree te var. Hemen atalım KD 
bu adıw mektup yazdığı uman ce
ftbmıda adresi tashih ederim,, de
di. Iarar etmedim. Zarfı elimden al
da ft ip.ret ederek atb. Tam o sı
rada im da elindeki çantayı yola 
dlifilrmtıetU (tabii bu oralarda bu
lwwı anDMfne bir numara idi). A
raba durdu. Km inerek çuıtuı ile 
............. artı ela alda. 

~. Bu da ne elemek! .. 
Doktordan ve kendismden mektup· 
ahyor, bir ,ey anlamıyor. O halde 
mektuplan yazan, bu Jtwn adl9ini 
veren kim!.. HWya.. Uydurma bir 
eey mi! .. Çarpmba günU için ver
diği randevuya git.e anlıyacak, fa
kat bu mesele üzerine bu kadar dllf 
mek istemiyor. Randevuya gitmlye
cek ... 

Çanalılıalede Yapılan Yenilikler 
. lunu myaret ettim. 

His Jer1erimi81 dömnUpllk.. B6r 
cb bu& Jr.dlrneden bir mektup gel
di. Açtım. .aladml ve doktora ver· 
dlm. KencUeine rica ettim ki hemen 
cenp yuarak vaziyeti dllzelt.in •. 

••• 
AraJan bir kac ay geçmifti. Nes

rinin aancwlarla kıvrandığı bir ge
cenin erte8i sini apandisit olduğu 
ve ameliyat olmı• lüzumu anlıpl
dı. Haaeklye yatta. Ameliyabnın 

d&dnnctı gtml Neminin ıztırabl bi
raz hafiflemlf, )'&ttltı yerden .kori
dordan geçenleri 1eyrediyordu.. lıla 
vi çizgili elbi8eli, kollan, yakalar' 
ve bqlanndaki bqhklan bembe· 
yaz kolalı talebe hemşireler koridor 
1arda dolapyorlar ... Bir tanesini ta
nıdı. Orta mektepten arkadaşı .. Ne· 
cat,. Seslendi. Şimdi iki Mki arl!.a
cla.t konUfUyorlat'... Nesrinin birden 
aklma Serbülent geliyor. 

- Necat.. arkad•tlınn aruuı
da Serbülent iaıninde bir kız var 

Çanakkale (Hususi) - Yeni be· 
lediye reisi ve Cümhuriyet Halk 
Partisi Balkanı Nazım Dcmircioğ-

OJ1e zumediyonım ki ihmal etti, çlia 
idi o zaman: Ben unuttum gitti bile. 
Yaana•ım bir daha o da yuma 
olur biter diyordu. Kız pek yılılık 
bir teymif, itte bir lkfnd mektup 
daha. Actr. te delifllıediltnden ken 
dillile alibdar · o1an zabitin ben ol· 
dutum&& A1Uyor. Şimdi ben bu ad
nmi &idim ki doktor d~rbal bir mek
tup yazarak bu komediye nihayet 1 
ftl'llİll.. Naaal lnaııdm mı! .• 

mı? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

V 
a:-=--· ınıfta, diyorum. Hem dii11iinün, evden ve-- ar .•. .DKU.:ı s tanıyor ...-

musun? ya mektepten bu mektuplar açılsa 
- lıluur gör N~.. Bu biraz 

.,..turulm111 bir muı ta benziyor. 
Pek akıl kabul edecek gibi değime 
de kıandım fanel .. 

- Hayır .. Öğrenmek istiyorum. benim halim ne olurdu!. Allah tan 
Bu toz nereli! olduğu gibi geliyor da okur okumaz 

- 14'.Dllederaenı Bursalı.. yırtıp abyorum. 
- Onu buraya getirebilir misin - Peki amma adreeiıı.izi veren ••• 

On bet gt.ı IODI'& bir gün yine 
aJDI milftal, bu defa Neerine blr 
mektup gMlrdt. O. kız gtlnlerden 
beri heyecanla bekleyip SODl'a Uml
dbd kestitl bu mektubu g6rti.noe 
mahiyetini dUf(lnmeden eevindi, he
men açtı. ŞöylP. yuıyordu : 

Necat? bir kimse yine tanıdığınız biri ol-
malı ö l ~1 • ., 

- Olur .. Birkaç saat aonra bu· Y e ~u mı · 
radayız. - Belki.. Bu tatil BurAya gi-

Nesrtn yat.ağıma altuıda.n ktl- deceğim. Bu ioi anlamağa çaboaca
çtlk aynayı çıkanp ytlzünll tetkik ğım. ÖğreGinıem de!'hal yaanm si-

.r.e .•• 

Ba)'IJl Nesrhı ! 
Mektubunusu Bursadan annem 

c&aclerdi. okudum, Dojru.swıu ister ... -..- .,. ..., . ---- ._.... .. 
bdq. muiipliii desem OD& da Jlell.. 
...U,or. tamim Serbölent Aile ad· 
l'flllim de Bunada yaabğmıa libi. 
Ancak ne BWya diye ikinci bir is
mim vardır, ne de Nezih iaminde 
bir teğmen. Öğretmen okulunda da 
değilim. Ba8ekide Hemtire okulun
da talebeyim. Bir ild gUn evvel de 
doktor Ferit imzalı bir mektup al
dmı, o da ayni adresle v• Hülya di· 
Je hitap ediyor, ayni ıamanda be
nimle kendisinin ali.kadar oldup· 
nu, Teğmen Nezihin güzel bir kızla 
aipalı bulunduğunu yazıyor ... Li.k.in 
tekrar ediyorum ki tanımadığım 

kimselerden aJdJğun bu mektuplar· 
dan hiçbir teY anlamıyorum. Bu 
.aesele hakkmda görütmek ve iki· 
mm de meraktan kurtarmak ister
JeDiz bu Ç&l'llmba saat OD dörtte 
Aksaray tramvay durak mahalline 

geliniz. Heın§ire kıyafetimle beni 
tamyabiliraiııiz. Selim. 

~ 

etti. Kaç &ibldtlr açlık ve acalarla 
reaıi aolmue. gözJerintn etrafı göl
plenmifti. llaamaflh bu halile de 
chtin dejildi. 

Saatler ağır ağır geçti •. Tat ko
ridorlar\ta ekallmiyen ayak wleri .. 
OmN n'C\A'"ı anuunnaa esmer tiir 
kız odaya giriyorlar •• 

Eemer ve MVimU kıs: - Geo
mi§ olsun kardeşim, diyor. 

- Beni tanıyor musunz bayan 
Serbülent ?. 

- Hayır veya evet .. Arkadaşım 
iaminiztn Nesrin olduğunu söyleyin· 
ce anladım. 

- Tamam ... 
Necat onlan yalnız bırakıyor. 
- Mektubunuzu yani mektubu-

mun cevabmı almıştım Bayan Ser
bülent.. Söylediğiniz gün gelmedim. 
Buna lüzum görmem.ittim. Daha 
doğrusu mektubunuza pek inanmı
yordum. 

Nesrin Hülyadan gelen mektup 
ve teferruatını anlatıyor. BelD§ire 
hayretler içindedir. · 

- pok tuhaf, çok tuhaf .• diyor. 
Dil§Unüyorum da benimle bu şekil
de eğlenebilecek arkadq ta tasav
vur edemiy?rum: Ve emin olun sizin 
kadar, belki daha çok ben merak e-

Peygamber, Medine'de, lsliıni-
,.un gittikçe parlıyan ikbaline ~·nl~, ihtillf ve kabile gayreti 1 
nimen, böyle gizli gizli yanan gll'IDe8Ulden ürküyordu. Böyle bir 
DıUn.slarla mücadele etmek mec - :~ _meydan barabıamak için, 
lllllliyetinde bulunuyordu; fakat bu u ıkı 8UUfı daha kuvvetli bağlarla 
•kadelemni, çok ihtiyatla ve bel- biribirine bağlamaya lüzum gör • 
li etmeden yapıyordu. ~kil. Bdunun için de "Muihlt,, ylnf 

ar e,lefme,, mea'eleaini oorta 
Münifikler, lsli.miyrtın esesi& • koydu. ya 

nnı zedelemek için, htt gün, Pey • Peygamber, Medine'ye geldiğin
pmbere geoit çe§it sualler sorar- den bet ay sonra muhacirinden kırk =· ~eonlan ilzlm edecek cevap- bet ki§i ile ensirdan kırk be§ ki-

ye gayret ederdi. ' ·~~i ve. dlfer bir rivayete göre de 
TAFSttJ LAzn.IGELEN BlR 1 yus elliaer ki6iyi kardefle,tirdi. 

1 KAÇ NOKTA Bu karde,lik, kuru bir namdan 
Y~ -:- Medine'ye, hiCl'P.te ibaret .d~di. Bunlar, hayatlann· 

Gdar Yesnb,, deniliyordu. Pey • da binbirine muavenet edecekler, 
gamber oraya gelip yerleftikten 61dWderi zaman da, biribirine ak _ 
sonra, fe}ıre, "Kedinetibu.aebi rabalanna tercih edilniek .-ewe 
denilmeye bqlandı. Sonralan, ,.j~ mirasçı olacaklardı. 
mz "Kedine,, pkliai aldı. ''Yemib Bu usul, ancak ''Bedr muh 
. . de " --ı- " areıamı bu veçhile unutulup gitti. ~e bdar devam etti. O muha-

Uhuvve~ akdı - Medine'de, ıld rebe zama.nında bir Ayetle, buna nl-
81Dlf halk ihWit ve içtimağ etmek :-yet ~erildi. B6yle iken, bir mUd
te idi. Biri, Peygamberin hicretin _ ~ Jkı ~~ çok kuvvetli bir §e
den evvel ve sonra hicret ederek kilde blrfbırme bağlıyar11k niflk 
adedleri. gittikçe artan muhacirin ve rekabet çıkmamamna himıet etti. 

l'nl .Mekke ahaJisi. diğeri, onlan Siyer kltablannd~ kimlerin 
memleketlerine kabul ede en.sar kimlerle karde,legtiği bildirilmiştir. 
llnf Medine ahali81.. Bunlardan ilcisi, Mekkeli Abdur-

Pey ber . . rahman lbni Avf ile Yedin U Saad 
IWe ~ ' ~!fi, ilk pmjmi. ibni Rebiğ fdi. Saad Abd~ 

lepu JIM iki .-Dlf ar&maa, • Udar qmfınl~ ~· ka-

Serhülent aküade durdu. Nes
rin bir tatil ltlaüntle gelen bu mek
tupla merak ve tüpheden kurtuldu. 
!,te mektup: 

Bn. Nesrin! 
___,.•---1-_.: ~~. D-'-- ...o.oJ,. 

Bir kaç gün evvel Bunla Öğretmen 
okulu talelleleriDden bir arkadaeam 
gelm1fti bise. Sö1 aruında bu sene 
mekteplerinden bir kwn kovuldu· 
tunu ve sebeplerini anlatıyordu. A· 
Jikadar oldum. Bu kızın merakı er
keklerle tanıpp adreslerini almak, 
sonra da tanıdıtı kimseler Vl8ltasile 
öğrendiği tanımadığı kız1arm aclre
sini adres olarak bildirmek suretile 
erkeklere mektup yazmakmıı .. 

Bu suretle kaç kızı müfkül va
ziyetlere sokmue. Kaç kızın saade· 
tini bozmue.. Nitekim Uzülenlerden 
tkiai de biziz. Fakat bir gün foyası 
meydana çıkıyor. İl müdüriyete ak 
secliyor, kovuyorlar. Ben de bizim 
meseleyi anlattım. 

Arkadq•m o ima benden ~k 
bahsettiğini onun da ağız anyarak 
adresimi öğrenmesi kabil olduğunu 
söyledi. Şimdi müsterih olabilini
niz. Saadetler temeııııisile samimi 
aellmlanmı gönderirim. 

8erbtileet 

b~l etmijti, ki daha ilk günü, Ab
dilıTahmana, iki karısından biri ile 
malının yarısını teklif etti. 

Abdilrralımaıı ise: 
- Karın ve malın sana müba

rek olsun. Bana çarpyı göster de 
ahı \•eri§ edeyim. 

Diyerek büyüklük göstermi§tir. 
.. Hazreti Ayşenin evlenmesi -

Bıliyoruz ki, Ay§e, Mekkede pek 
küçük iken kırk dokuz yaşında bu
l~ Peygambere niklhlandı. 0 
vakitten dört sene geçmi§ti. Dokuz 
Y&§Ulda iken, Medinede, zififı ı·cra 
edildi. 

Ayee diyor k1: 
·:~· .sinh mahallesinde, Beni 

Hana ıbnı Hazrec'in kapısında ço-
c~arla oynuyordum. Ol hazret tq 
rif buyurdular. Annem geldi, saçla
~ taradı. Ellini yUzilmtl Ylkadı. E
lim_den tutarak peygamberin bulun
dugu odaya götürdü. İçime biraz fe 
Dalık geldiği için, kapının öııUnd 
biraz dilendik. Sonra annemle bera~ 
bK ...dava ...w-ı-. -J.• ... _Peygamber, oda· 

Sayın reis beni güler yOde kar· 
IPladı. Memleketimizin iman hak· 
kında neler dÜIÜJldÜİÖD\l aordum. 
Şu beyanatta bulundu: 

"Ben guetecileri çok aeverim. 
Gueteciler biaiın yarduncı arkadaf 
lanmızdır . 

Memleketin en büyük ihtiyaçla
nndan biri olan ve hllen gayri fen
nt bir tekilde bulunan elektrik tesi
satının 18laht için yeni makineler 
satın aldık. Buna ait projeleri de Ve 
Wete gönd~rdilt. Gelince derhal iae 
başlıyacağız, suyun ıslahı, itfaiye 
teşkilatı ve şehrin ana caddelerinin 
parke taşile yapılması işi de fhale 
edilmiştir. Muhtelif mahallerde dört 

~lualrlr•'ede lla~"Ml l'erlha tnktimen tarafınc1aıı açılan Blçld ve 
Dlldt mektebinden diploma alu Ctlmlıariyet imlan 

Bur~a Yollan Teftis Edildi 
tane asri, fenni fırın, yeni ve betoan --oııııı ... -. ----
me bir balıkhane, memleketin bari- Bursa, (Hususi) - Yeni valimiz Hümmalı bir faaliyet ile devadl 
ta ve imar planı da münakasaya Refik Koraltan Nafia müdürile bir· edecek tami"at ve inşaat işleıinİJI 

konmuttur. likte viliyet hududu dahilindeki bü- bilin İtfaiyeve lüzum ola.a ---a- ve ÇQllU ve Yillyet nafi& t;epmtı· ~ .. ._ tiln yollan ehemmiyette teftiş et· nm t ı·--ı:.-. .._ 
saire de alınmıştır. Muhtelif mahal· mektedirler. gayre ve a.au,.., .. aeınereaf ~ 
lerde yapılacak olan umumt heli.tar ay aoara arui berinde miiabet bir 
da ihale edilmiştir. Bunada, milU emniyet ve iktı- halde görtllc~elrtir. Halen bu faali· 

sat bakımından herkesi - 1=- 1·alandı-
"Y eni bir belediye dairesi yap- - yet "Bursa • bıegö! - Karaköy il&i-

mak için eakiden lngi1iğr tarafın- ran 810 kilometre yol vardır. Uzun kametinde ild pııtiye ile, Bun& .. 

dan ıla t-... nı. k • dı aenelerdenberi motörlU, • .ıı;.., uUlrlü yap n ve .IJl6.... oııagı a .... ,. ~ Yenitehir Mtikametinde bir pntiye 
verilen bUyUk binayı da dört bin ll· nakil vasıtalan yilzünden hara" o- ile, Bursa • Yenişehir • İznik _. .. 
raya ve onun karpundald uırlık a· lan bu yollar paraaıxlık dolayıaile da 
.&. .. larla süslü olan "" clö'nUm -:ı._ tamir edile mi · a• •m bir şantiye ile, Buna - Mudaft a-.. "ı uua me ftı. ~mdi yepyeni 
tarındaki lngı'liz bah-ı-ı de, "'-''- b ya arasında bir pntiye ile, Bu.- • 

~ 11a&& ir sistemde çahlaJ.maJrtadır. Nok -parkı yapmak n-re llUV\ft liraya aa· a ... ı..;. .... '-·-- Karacabey - Kemalpap arasında iki 
UM: """" ~AMA IUBIUeD program ve kıs -

tın aldık. Bu bahçenin açıı ... mera· şantiye ile., seferber halde faaliy~ 
U9 men de 18.ir randmanı ile temin et-

aimini 30 &.ıı:. ... ,.. zafer ba,VPRmın. te devam edilmektedir. 
~--- r- mek çarelerine bafvurulm\llbır. Vi- _ı 

da yapacağıL O günden itibaren btl Yollann milli hayattaki önenıı 
tün halk bu bahçeye serbestçe gire- llyetiu bu hususta hazırladığı prog· malfımdur. Yurdumuzda Buna vi· 

rama göre, evveli ameleyi mttkelle-
bilecek, oturabilecelrtir. Binanın in· Jiyeti kadar çok ve ehemmiyet.il 
paına da pek yakanda bltlınıcak- fenln bir devrede ve bll&fuıla '*-' yoll&rı olan vilayet pekaz llulunur. 
tır Bü~- dn .. u.. ay çal1'1Duı bunlan çabftaracak l-. """ ....... ce ve gayem mem- 1000 kilometreye yakın yollan bU· 
leketi ;_ ... etm-'- ve bu kahram let ve edevatın kontrol ve ru11-1.-.

1 
- ıı::-. an ~ lunan Bul'I& villyeti bu husı.mta ~-

beldeyi llyık olduğu terakkiye ula§- be tefkilltııwı pregramlı bir tekil- lışmalar yapmıftır. 
brmaktır.,. de tanzimi olmuttur. Bundan sonra 

H&..m Dcnılı-dv5lu bellC'IJJye re- U Artvin ve Trabzon villyetıerindl yo ann bugilnktl durumlan tetkik d • li bir ali ~ .. isliğine intihap edileli iki ay olduğu cger v olan ve oldutunu -
halde memlekette imar faaliyeti, te edilerek ehemmiyeti bqta gelen bo- ilbat eden Refik Koraltan, bunıÔ 
mizli

'k · ı zu.k yollarda sair merkczisıklctlcıi ış eri seferber halini aknıt- da btttilll uim ve MmmetiJe ille" 
tır tetkll etmek suretile bir tenur uz. · dan .sar!larak vi~ ~ini u za· 

Yaya kaldırımlar ve dUkklnla· itibaren yedi yol ;aııtiyesi Mıı&- manda değiftlftceii muhükatır. 

nn önleri umumiyetle betonla ya- :=rak==y=ol=sef=er=be=rliğine=· ==bat=la=m="=lır=·=====::===;:=~E;•~t A;~lkM~ 

:s:::~==MED LMI Şelıriıı muhtelif yerlerine yan-
gın depolan da yapılmaktadır. F..
nafuı temizliJtlerile yakından alika-

:. o!=."'!:: :.a:~ GRiP NEZLE NEVRALJi 

yenilik -t"" o:·=. - B A Ş D i Ş 
tiklyet kutulan da konmqtu.r 

Halkın istirahati ıçin ....; ve K 1 R 1 K L 1 K 
ınr1u türıu asırlık ağaçlarta ~ een c:-lC.. .. 1. At--.1 ki y A~l 
nete benziyen, her türlü meyva a- ~ya ........ an e ••• an 
ğaçlan da bulunan bu bahçenin t.-
tanbulun GWhane parkından hiçbir • 
farkı olmadığı gibi beliti ondan da 
üstündür. Halk büyük sevinç içeri
sinde belediyeye teşekkür etmekte-
dir. Kadir Aytaç 

- 78·-

vak'aaı,. gibi acı bir hadiseye sebe-
biyet vermiştir. ı 

Hazreti Fitıme iae, ölünceye ka- ( 
dar ihtira.esız y&şalnlftır; bundan 
dolayı, lalim Ulemasının çoğu onu 
üstün tu~lar. 

daki sedirin üstünde oturuyordu. DtN DVŞllANIARJ lLE HARP 
Annem, beni, onun yanına oturttu ve: Hazreti Muhammedin, Peygam-

y . .. ~r olduktan sonra, Kureya 
- a Resfılüllah ! Bu senin zev- l - bi ~ 

cendir. Hak Taali mübarek etsin. ~;. munase tı iki devreye aynJabi-

. Dedi, Ne deve, ne de koyun kes- Birinci devre: Hicretten e\-Velki 
tıler. Düğün yapmadılar. Orada Sa-
ad ibni Obade'nin gönde-·m;; bır· on senelik müddettir. Peygamber ·""6· bu on seneyi Kureni dine dAvet' 
~~::~:~t vardı. Kadınlar sütten iç- vaaz ve nasihatle geçirdi. Bütün ha~ 

- Mübarek olsun! karet ve zulUınlere tahamınW etti. 
Bu devrede nizil olan Ayetler de in

Diyerek çıkıp gittler. Ve arka· ~. ve teb§ire, sabır ve ihtiyata da-
sından mukarenet vukua geldi.,. ırdı. 

Ayşe Peygamberin vefatında, tk·· · d 
d k 

ıncı evre: Hicretten sonraki 
on . o uz yaşında bulunuyordu. oı· - l'k 

1 
on sene ı ~Uddettir. Peygamber, 

n ışlerde, şürde çok kuvvetli idi. bu on seneyı, dilşmanlarma k 
Peygamberin ölümünden sonra as- k d' · arşı h , en _ını müdafaa, mukabele, cenk 

ap, müşküllerini ona sorarak hal- ve cıd 11 !ederlerdi. . a e geçirdi. Bu senelerde n4-
z~l olan. ay,tıer, birinci devrede~ile-

Hazreti Ayşeyi, Peygamberin kı- nn aksıne cebir ve şiddeti emredi· 
zı ve Hazreti Alinin zevcesi Fitıme- yo~, sulh ve harp ahklmını ihtiva 
tüz Zelırl'dan üst tutanlar var eyliyordu. 
Halbuki, Ayşe, sonralan dünya İ§: . 
lerine k&rı§mı§, Hazreti Osmanın Hazreti P~~gamber, bir taraf. 
eehadetinde, Hazreti Alinin aleyhi k tan da 1&1rlerle mUcadele et
ııde Ort&IJiı ayaklandırmıt uCem il ~e mecburiyetinde idi. 

~ Araplarda Iİir pek llerlemif, 

şiirler büyük nilfuz sahibi olmUf· 
lardı. 

Ar:ıp lflirleri. harpleri an'an& 
lcri ahlafe nakletmekle mü~errihlik 
~utperestliği sena eylemekle rlbip
lik ederlerdi. Böylece, btltiin Cezireo 
tWarap ahalisini te'ıir~eri altİndl 
bulundururlardı. 

Hazreti Peygamber, lslimiyetf 
neşretmiye ba§ltı.dığı zamarı, öaBııe 
en evvel §lirler dikildiler; tsıamıyet 
aleyhinde, putlar lehinde fiirler söY 
lemiye, etkin Hazreti Muhammede 
karşı tehyic ctıniye bqladılar. 

Bu şairlerin ileri ge!enleri : Ah 
dullah ibni Zibağra, Hubeyre-tbni 
ebi Vehcb, Musüeğ ibni Ahdim& 
naf ile Ümeyye ibni Salt idi. 

Peygamber, bunlann lilrlerin-
den o kadar zarar gördü ki, nihayet 
bu fesadçı şiirle:- aleyhinde Ayet 
nizil oldu. 

. Resruu Ekrem, Medinede yerle,. 
tikten sonra, ilk iş olarak ensirdaD 
ve Hazrec kabilesinden Hassirı ibni 

Sibit, Kiab itmi Milik, Abdullah ib
ni Revilıa ismindeki tıç kudretli 
~Ualüman liiri, mil§riklcrin giirle
::: mukabeleye m•'ınur ettf. OD· 
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Tarihi 
(Baştan.fi 5 inci sayfamızda) 

zerinden bin türlil t'elılike atlatarak 

30 Ağustos . 
Zaferi Nasıl 
Kazanıldı? 

hiçbir kazaya meydan vermeden (Baştara.fı 5 inci sayfamızda.) 
Türldyeye getirmeğe muvaffak olan de, bir yığm enkaz halinde kalmış
binbaşı Savmi (lstanbul Türk.kuşu tı. o gece, bir kısım düşman za ... 
müfettişi) Tevfik (Kütahya. aycı bit.an ve e.frad:t orma.nlan. iitica e
alayında) Basri, Ali RıZfLt Sami, 
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- Terfı Ettıo Amıral Şü.krii Okan da 
Azra Kardeşler Yaralı İle Yal• 9 Kor amira l Oldu 

nı.zca Otomobile Bindiler 
O sırada kapıcı onlara yaklaşa

rak bir otomobil buldi.ıfilınu söyle
jlnCe Sırrı müdahale etti: 

- l{iitük b.aJllmlar, ya siz biraz 
9e.kleYiniı, başka bir otomobil gel
sin; yahut araba ile gitıneğe razı o
hınuz. Burada .otomobil bulmak ko
lay değildir, müsaade ediniz de size 
gelen otoınobil bu zavallı yaralı 
~omşunuzu hastahaneye t~sın ... 

eç ~~aması lazımdır. 
Azra, ) 1crde inliyen Ali ldrise 

merhamet ve şefkatle bakarak: 
-- Zavallı Ali İdris bey ... Peki! .. 

.Maalmemnuniye... Maamafih onu 
hastahaneye kadar biz de götürebi
liriz. Zaten yolumuzun üstü_. Da
ha doğrusu biz de Hayda.rpa§aya 
~decektik. 

SııTı tereddüt etti: 
- Evet amma. .. A?'kadaşım Rı-

za ... 
Yaralıyı muayene eden Ziya Ha

lit Sırrının sözünü keserek müdaha
le etti: 

_ Ha.yır, ha.yır... Sırrı bey bı-ı 
rakınız, küçük hanımlar yaralıya 
refakat etsinler; daha iyi ... Yanın 
saaUik hastabakıcıliğa kaclın eli da
ha; yatkındır; daha çok yakışır ... 

lki kız kardeş bu iltifattan bir 
gurur duyarak yaralıya yaklaştılar;, 
her biri mendil ile Ali İdrisin yiizü- ı 
nü siliyordu. Rıza ya,·aşça Sırrıya 1 
sokularak: 

- Hayrola; dedi. Razı oluyor 
musun? Peki; nereye gidiyoruz böy
le? 

- Neticeye Rıza ... 
- E\·et amma1 bu Ziya Halit 

benim ,sinirime dokunmağa başla
dı. 

- Acele etme H.iza. .. Bu Ziya 
llalidin bir maksadı olduğu muhak· 
kak ... Yme muhakkak ki onun mak l 
sadı bizim gayemizden pek uzak de-
ğildir. • 

Bundan sonra Ali İdris biiyük 
bir otomobile yerleştirildi .. Üç kız 
kardeşten ikisi onun yanına otura
rak adeta yaralıyı Rucaklarma aldı
ltı.r. Biri de şoförün yanın.a oturdu. 

Üçü de bu kadar nazik bir hiz -
nıette, bir yaralıya yardım edebil
dikleri i~in adeta derin bir haz du -
~yorlardı. Şoför, motörü işlettiği 
ıaman 8ırrı pencereden kızların en 
Yaşlısına: 

- Haydarpaşa hastahanesine 
gideceksiniz, değil mi efendim ? de
di. 

- Evet .. Biz de o tarafa gidiyo
r.uz zaten ... Evimize .. 

§ebbüs eden, silahı atan kimdi? Rı~ 
ıa. bu suale: 

- Necla hanım! cevabını ver
d1:ği halde s~: 
~ Hayır .. Neclanın bu cinayeti 

işlemekte hiç bir menfaati, kaseli 
1'Jlttllr. 

Diyordu. Bundan sonra Sırrı 

büyük köşkün içinde kendi ba§ma 
bazı tahkikata gici~ken Rızayı 

Haydarpaşa hastahanesine telefon 
etmiye gönderdi. 

Akşam yemeğinde sofrada bu
lunanlar pek mahzun ve korkak du
ruyorlardı. Adeta şaşırmışlar, biri-, 
birlerinin yüzüne bakıyorlardı. Bu 
korkunun ve neşesizliğin bir sebebij: 
de cereyanın kesilmiş olması idi.Gün f 
düzkü fırtınadan mı, yoksa bir kon- ı 

takt yüzünden mi olduğu anlaşıla-ı 
mıyan bu inkıta üzerine İsakın pan 
siyamı yer yer petrol lambalariyle 1 
aydınlatılmış, fakat ne koridorlar, 
ne de büyük salonun köşeleri ka -
ranlıktan kurtulamamıştı. Zaten I 
sofrada da Ziya Halid Beyle Madam 
Saradan başka Sırrı ile arkadaşı Rı
za \'C Kemal kalmıştı. Herkes ça
buk çabuk yiyor ve hiç lakırdı et
miyordu. 

Rıza Ziya Halide şüpheJen ziya- j 
de nefretle ve can sıkıcı bir ad:im o 
lara k bakıyor; onun bu hali Sırrının 1 

hoşuna gidiyor; ara.da bir gözünün 1 

ucile Rızaya Ziya Halidi gösteri:ır"Or
du. 

Birdenbire Ziya Hulid ortaya 
bir ıar attı: 

- Bu cinayetler pek garip ve 
esrare-ngiz doğil mi Beyler? 

Sın.·ı başka bir f?eyle zihnen meş 
gul imiş gibi, lakayı.lane cevap ver· ı 
di: 

- Bazı kimseler için bdki garip i 
ve esrarengiz olabilir. 

- Demek bazı kim:seler için de 
aleladedir. 

- E.vct. 1 
1 

Rıza gülerek arkadaşırun ômu- 1 
zuna dokundu: ı 

- :Muammalı konuşmaktan pek 
zevk alırsın iistad ... 

Ziya Halid de gülerek Rızanın 

söziini.i tasdik ettikten sonra: 
[Devamı oor] 

. . ... ............. 4 .. ~···················· 
HALKEVJ.-ERİNDE : 

ZAI•'ER BAYRAMI 
Beı:!iktat- Halkevinde-n ~ 

[Baş tamfı 1 nci sayfada] 

kup,, A. Rıza Glircan "Osmancık,, 
M.Hilini Oray "Sofular .. M. Zeki Sa. 
nal "1stanbu1,, Osman Güray "V. 
Atik., , Mükerrem Erkman utstan
bul,,, Yakup Gürlmynak "Ergene,,, 

İhsan Erinç "H. Şerif,, Hayrettin 
Arun "Gemlik11 Vedat Garan "Diz
dariye,, H. Ekıenı Atasal "Üskü -
dar,, Hayrettin Dcıniroğlu "Kara
gümrükn M. Nul'i Onural "Beşik
taş11 M. Rüşttl Baykoç "'İstanbul,, 
M. Hüsnü Ersl'l uRakırköy,, A. Ce-

vad Baydar "lı>tmıbul,, M. Şevki Al 
tınay "Dedeağa•~,, Muzaffereddin 
Göksenin "Ta§k:.ıı>,ıp,, A. Fevzi Uça-
ner "Yusufw 

.Kurmay yarhaylığa. terfi eden 
kurmay binba~ılm•: 

Kurmay binb:uş l Rasim Akkılıç 
"Ankara,, Suat Kuyaş "ÜSküdar,, 
Ekrem Akalın ' 'Afyon,, Ragıp Gü
müşpala "Ü::.küı.far,,. 

Binbaşılığa teı·fi eden kurmay 
yüzbaşılar: 

Kurmay yüzba:-51; Bahri Gökde
nız (İstanbul), Cavit Çevik (Cey
lan), NizameU iı\ Oktay (İstanbul), 
İhsan Bingöl ( E!rzurum), Celfil 
Ergün (İstanbul), Sabri Ünal (Vo
dina), 'l'alat 'l'uhuıay (İstanbul), 
Emin Çobanağlu (Sezer), M. Vah
dettin özdamar (htanbul), Hida
yet Kızıldemir ('l'rnbzon), M. Rah
mi Sanalan (Erzincan), Fevzi Okan 
(Musnl), Kemal ;\ldmt (Kabataş), 

Kadri Erman (~ıilcymaniye), Ni -
had Günden {Ku-tal), A. Seyfed -
din Kurtbek ( Gt!l il)olu), Hüsnü Din
çay (Halıcıoğlu), AH Yöney (E<lir
ne) 1 S. Zeki Uzsan (Edime), A. 
Nejat Altkay (l::;tanbul). 

Piyade alooyh~a terfi eden pi· 
yade yarhaylar: 

Piyade ya.rlıay : l. Hakkı Türker 
{Harput), E . Sabl'i B::ıyman (Toy
ran), Ziyn Sük.lıı (Selim iye), M. 
Tahir Gürhan (Jfa rput), Nuri Kı-
rıkla (Süleynmııiye) , Hüsnü Er -
kon {Kayseri) , ı . Muhtar Key -
man (Bıçakçı), 8. Faik Çalışan 

( Selanik), Y. St•z ... ı i Tuncalı (Etlir
ne), Kemalettin Ha~ar "Nazilli,,, Ce 
malettin Atak ••h.~rkü.k,, ,H. Hüsnü 
Öktimuz "Üskıidnr,, , M. Rasim 
Şahinler "Trabz•)tı,, , Hasan Er
tem " Feriköy,. Zıhni Başaran 11Er
zurum,, , Fettah <htek "Süleyma -
niye,, , Muhiddin 'ffücğen "Edirne,, , 
M. Fevzi Kallrnn "Trabzon,,. 

Yarbayhğn ~rfi eden piyade 
binba.şıJarı: 

Piyade bin~..ı.şı~ı, Cemal Ergü
den "Kastamonu,, , M. Talat "Çın -
kıllı "Erzincan , , .\. Haydar Günalp 

Hasan T~ İsmail Beylerle. ar- derek münf erid bir halde kaçmak 
'1'stanbul0 A. Ziya Altuğ "Tarsus,, kadaşlarının bu' fevkaladeliği Türk istediler. Fakat bunlar da nihayet: 
Kazım Güney "Kırşehir,, , Ahmet tayyareciliğinin istiklaJ. ve terakki Şimalden süvari, cenuptan da bi
Tanye "İşkodra,, Fikri Başaran yohmda daima muzaffer olacakla _ rinci kolordularımız tarafından e-
"Ruşen,, Vehbi Otolan "Gebze,, O. rına kuvvetli bir delil idi. sir edildiler. 
Sadi Demen '~Vefa,. M. Ali Ergu1 Büyük harbde, bir harika gör- Birisi başkumandan ohm gene-
"Maraş,, ' İzzet Avcı "Kerlruk,, dük ki onu ancak Türkten başka ral Trikopis ve iki kolordu ku
Şevket Sanal "Van,, Şevket Boram,, bir milletin evladı yapamaz. Bir mandanı, tekmil erkanı harbiyesile 
"Debağlar,, • Süleyman Dinçsoy gün öğle vakti birkaç avcı tayya.. beş fırkası Murad dağı eteklerin
"Ruscuk,, ' Fahri Akoze "Çengel - resile takvı"ye edilmi"ş du·· <=manın 

" !:i de ordumuzun ga.ııa.imi harbiyesi 
köy,, 'Enver Tok Beykoz,, • Hüse- bir bork.o..,:Jım" .... fı"lostt, Marmara • 

Ü "K ·· A c ı..'1:1.c..ı ,.... meyanına. girdiler ve U~'ta Baş-
yin rgen aramursel,, ' · evat nın mavi göı?ü üzerinden kayarak 
"k "K"" rül" ·- N~ y k ~ kumandan Atatürk'e; rüku etmek 
n. man op u., • azım a.şmo İstanbula geliyorlardı. Bütün İstan-
"Edı"rne M Alı· Özatlı "vı·rı"t mecburiyetinde kaldılar. İşte Ba<>ku-

" ' • .u.. " ' bul halkı telaş içinde idi. Bulutla- ~ 
Ş Sırrı Kurt "Nişantaşı R Ce mandan muharebesi budur. · · " ' · - rın beyaz kıvrımları arasında, 
nan Korkut "Kasımpaşa,, , N. Oğuz koFkusuz yaklaşan bu kuvı.-etli düş- Düşmanın bin müşkülat ve pek 
"Alasonya,, A. Nabi Güngirey ''Si- man kartalJarına karşı koyacak çok fedakarlıklarla üç senede iş
vas,, Zeki Tuna ''Yanya,, M. Remzi şahinlerimi:& yoktur. Çaresiz yuka _ gal ettiği yurdumuz, bu suretle on 
Ökten "Kocaeli,, • M. Kazım Gün- ndan düşecek bütün belayı kabul beş gün gibi gö~ yumup açacak ka
düz "Sivas,, • Sırrı Eroğlu ''Bursa,, ' edecektik. Onlar süzüle süzüle yak - dar kısa zaman içinde geri a
Şemsettin Evcin "t'sküdar,, • .Ali lamyordu. Gözl~rimiz havada idi. lındı ve yeni Türkiye Cürnhuriye -
Alp "Trablusgarb,,Mahmut Ö7..a1pat Bilmem nasıl oldu. Birdenbire gök tinin temeli atıldı. 
"Erzurum,, • M. Sadullah Ergon kanştı. Bulutlar koyulaştı , ve tay- ~~============ 
"Beylerbeyi,, , Hakkı Öhan "Trab - yareler biribirine girdi. Başımızın 
zon., Kemal Argeç "Serfiçe,, Ham- üstünde kıyamet kopuyordu. Maki-
di Kortak "Edirn~ı H. Avni Kük- neli tüfek sesleri, korku ve durgun 
ner ''Sinop,, Y. Kerim Aktav "Ka- luk kaplayan şehri sarsıyordu. Düş 1 

dı. Marmaranın mavi göğü, mavi 
suları üzerinden çabuk, çabuk u-

çuyorlardı. Bunları korkutup kaçı· 

sımpaı=, , ö. Lut.fi Altık ırKara - · .,._, man filosu dağılmıştı. Kaçıyorlar- (Devamı var) 
ran kimdi?. 

~~ ••• ll~tl~k·~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= lerbeyi,, , Rıfat önder "Toyran,, , 
Sami Alantar "Gaça.ta., , A. Rıza 
Bayata "Kars,, , A. Şükrü Berkalp 
"Mimarsinan,. , Kenan Oruç "Er -
zincan,. , A. Rıza Atak "Manastır., , 
A. Kemal Ataünal "Kastamonu,, , j 
M. Arif Ölcen "Niksar,, , M. Neşet ı 
Kazankaya. "Erzincan,, , Şaban Arı~ 
kan "Topane,, , A. Kazım Baykan 1 
"Bursa,, , H. Erkan "Yarbuz,, , H. ' 
Hüsnü Taşkın "Kı:r.klareli,, , Cela -
lettin Dinç "A. K.arahisar,, , M. Sa 
dık Arıkan "Pazarcık,, , Mehmet 
Saykan "Ünye,, , Salahattin Gürsa.y 
"Yenibahçe,, , Fikri Teoman "Herc
ke., , Hasan Urgun "Kandiye,, , H. 
Ali Akıncı "Kasımpaşa,, , Zekai öz
yahn "Haseki,, , Needet Çetinakm
cı "Y. Varda,, , M. Salim Koyde -
mir "Sivas,. , İzzet Yavuzkızılan 

"Haydarpaşa,, , M. Edip Alpan 
1

~ey~1 ,&UctE~n''Ahı~a~.,,::~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~:::~:~~ H. Hüsnü Özel "Hafız.paşa., , B. Sıt. 
kı Ösöy "Çorum.. . Tarık Albugan 
''Üsküdar., , M. Cavit Onum .. Har
put,, , H. Hüsnü Dinç "Harput,, , 
Talat Sile "Selanik,, , Salih Yücel 
"Rumkale .. , Osman Tosunoğlu "İs
tanbul,, , Y. Ziya Erkuş "Urfa,, , 
Şefik Toker "Van ,~ A. Rıfat Sönmez 
"Erzincan., , Refik Tunca "Üskü -
dar,, , Muhlis Altığ Edirne,, , Zühtü • 
Özber "lstanbul., , M. Hakkı ÖZde
ner "Erzincan .. , M. Mazhar Çelik
man "Sultanahmet., , Hadi Uçer 
"Üsküdar,. . M. Lütfi Sipahi "Be -
şiktaş,. , Bürhanettin "Eğrika -
pı,, , Şevket Akdoğan "Erzincan,,. 

[Denmı var] 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlügiiııc!en : 

Lise mezunlarına : 

Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi tam:ıtmlamış talebe kaydı 

20/ 9, 939 tarihine kadar devam edecektir. 

1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve para.sızdır. 
Gayesi, ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesleği için 

fen adamı yeti~tirmektir. 
Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mek

tep tarafından temin t!dHir. 

2 - Yazılmak için pazardan mada. günlerde mektebe miiraca.a.t edil
melidir. 

- Lutf-en müdüre, yahut karşı
ıuza.. çıkacak doktora yaralının E
r~nköy polisinden gönderildiğini 
s.öyleyiniz, bu kadarı kafidir. Bfz 
telefon ederiz. Sonra nereye gid7-

Zafer bayramı münasebetile 30 
Ağust()s 939 çarşamba akşamı Evi
mizde verilecek müsamerede Göste
rit Komitemiz tar.af ından "Tipi,. pi
yesi temsil: edilecek. ve Evimia İda
re heyeti azalan tarafından da 
bir konferans verilecektir. Sa -
yın yurttaşlarımız davetiyeleri gös
terit komitemizdcn alabilirler. 11 Hüsnü Ezzeydi 

--çAR-şAJ_ll_rn_,\_&>_ı_sı-·93_9_ Paşa Mısıra Gitti 

ı , 

3 - İsteklilerin Mektep Müdürfüğün.e kan~ı yazacaklan istida!~ .. rnıa. • 

ceksiniz? 
- Söyledim ya .. Evimize. Ya- ,~- !' .. 

hut başka bir yere... A k B 
- Ba§ka yer neresi?.. . . . n ara orsasının 

Jeceğimiz bir iş... 1 1 29 Ağusfo~ 939 fiyatları 
- Bilmem, bakalım ... Bı.zım bı- ı 1 
- Hayır; yalnız .f>izin değil ... Po-ı , A~ılış 

tisin de bilmesi lazımdır. l"e Kapanış 

Arktıdan yine Ziya Halid ~yin ondra 1 Sterlin 5. 16 
tnüdahalesi duyuldu: 1 'Xew-York l 00 Dolar 124.232.5 

_ Haydi efendim, hastayı alı- Paris 100 Frank 3.1175 
koynıaymız. Geç kalıyor; beyhude Milano 100 Liret 6.6775 
)'ere kan ziyan ediyor. Hem de bu Cenevre 100 İs. F. 28.2175 
kızcağızların ne kadar candan hiz. Amsterd.a.rn 100 Florin 66.1825 
nıet ettiklerini görmüyor musunuz? llel'lin 160 Mark 50..322.5 
Asıl mesele şu bina içindeki ve E- Brüksel 100 BeJga 21.245 
l'cmköy etrafındaki muammayı çöz- Atina 100 Dr.ıh. 1.005 
nıcktir. Size düşen vazife budur. Sofya 100 J,e\'a.. 

Rıza, bu kadar müdahaleye güç 1 P:rag 100 Çe. Kr 4.1675 
ta.hammül ettiğini gösteren bir ha- Ma.drid 100 Pezcta 
reket yaparken. otomobil hareket l 100 Zloti 
etti ve Ziya Halid hem Rlzaya, h-emf 100 P~n~o 
Sırrıya manidar bir v nazar atfetti. 100 Ley 

!çeri p,rerek dogı::u Ali ldrisin 100 D.inar 
odasına yürüyen Sırnwn a.rWD:t _ 100 Yen 
dan Rıza da geldi. Odayı iyice ta.- 100 is. F. 
tadılar. Hiç bir §ey, hiç bir iz bula- 100 Ruble 

25.395 

2.4925 
31.875 

29.9175 

ınadılar. Ne kapının içinde, ne dı- - - -
ş_ında.. Ali İdrisin eşyası arasında. Esham va Tahvilat 
da. şilpheli biı:: muhabere, bir tehdid 

1 
% 

5 1938 İkram.iyeli mektubu yoktu. Bu hal Sı.rrnu.n zih- '( 
Ergarü . nini büsbiltilD bulandırdı. Anlaşı.Ia.n: 

o Ali ldrisin odasında mutlaka bir 
ipucu bulunaca.ğına. kani idi. Bu bi
nanın içinde ve herkesin. ayakta 
oJduğu bir sırada bu cinayete te· 

Sn as • Erzurum 1 
,, ,, m 

,, iV 

19.-
19.-

1.9.·15 
19.55 
19.50 

R A DY O 

12.30 Progrtım, 12.35 Türk mü
ziği - Pl. 

l 3.00 Memleket ~ı,at ayarı, ajans 
ve meteoroloji lı~berleri, 13.15 -
14.00 Müzik (K t>t:;ıık program -
Pi.) 

19.00 Progı'a:m, 19.05 Müzik (O
da müziği - Pl.), l!J.30 Türk müzi
ği (Fasıl heyet!) ~ 20.15. Konuşma, 
20.30 Memleket s~ ,,t ayan, ajans 
ve meteoroloj.ı h:ıher!cri. 

20.50 Türk mUziği: Okuyan: 
Mustafa Çağlu.r. Çalanlar: Vecihe 

Daryal, Cevdet Kozan, Kemal Ni
yazi Seyhun, Relik Fer;an. 

1 - Osmıın Bt•y Nişaburek peş· 
revi, 2: - 2iy:ı. paş.ı Nişaburek yü-

Ankara. 29 (A.A.) - Mısır as
keri heyeti reisi Kahire topçu ku
mandanı tümgeneral Hüsnü Ezzey
di paşa bu sabah sa.at birde Toros 
ekspresile Mısıra avdet etmiştir. 

Heyetin diğer azası öğleye ka· 
dar Genelkurmayda meşgul olmuş
lardır. 

Heyet öğleden sonra İsınet paşa 
Kız Enstitüsüı ve Yüksek Ziraat Ens ı 
titüsünü gezmişlerdir. 

Heyet yarın 30 ağustos geçit res 
Jl!inde hazır bulunacaktır. Öğleden 
soı:ıra saat 17,30 da Ankara mevki 
kumandanı tarafından orduevinrle 
şereflerine verilecek çayda buluna
caklardır. 

rük semai (Ey gill ne acap), 3 - 111111!!!!!!.'l!!!!~~i!!l!!llll!'!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!I!!!!! 
Ziya paşa Nişnlnm~k şarkı (Bin ze-

ban söylersin) , •.!: - ..... Keman tak
simi, 5 - ... . . Nişaburek şarla 
(Mestinazım ld.n1 büyüttü), 6 -
............. Nişabutek ~Jıız semaisi, 7 -
Rahmi Bey Hlcm-: fJarkı (Akşam 

erdi yine sular kanırdı}ı 8 - Del
lalzade Şehnaz §nrkı (Etmedin 
bir lahza ihya.), D - Şemsettin Ziya 
Şehnaz şarkı (Dı>n izin dalgasını), 

10 - Sedat Şclm:ız saz semaisi. 
21.30 Haftalı ıc posta kutusu, 

21A5 Ne§eli ıililldar - R. 21.50 Mü.
zik (Melodilel'), 22.00 Müzik (Kü-

çille Orkestra, Şef: Necib ~ın). 
ı - Hans Mainzner Serenad, 2-

ll""'rederiksen Groenland süiti, 3 -
Hanns Löhr Tempo tempo (Galop), 

4 - Czernik Rakseden kalpler, 5-
Delibes Menba - balet süiti, 6 -

Brusselınans Felemenk süitin -
den (Aşk Gölü), 7 - Coleridge -
Taylar Afrika sfütL 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat 

esham ve talıvilitf:, kavıbiyo - nukut 
borsası (fiat), 23.20 Müzik (Caz
band - Pl.). 

23.55 • 24.00 Yaı:ınki program. 

aşağıdaki vesika ! arı rapteylemeleri lizımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Al}ı kağıdı, 

C - Mektep şa.hadetnamesi veya mlloauuak suretleri. t 

D - Polisce musadda.k iyihal kağıdı, 

E - V clilcrinin sarih adres ve imzalar~ 
F - 6 a<let fotoğraf 6 X 9 ebadında, 
4 - J.""'axla malumat için Ortaköyde mektep Mlidürlüğüne müracaat 

edilmelidiı:. lstanbuldan gayri mahallerden yapıla<:ak müracaatlara mat-
bu mektep duhUl bilgisinden gönderilir. "662911 

Üsküdar Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

1 - Enstitümüz ve ak~am kısımlarına yc.nitlen kayıt muamelesi 
li/IX/ 1939 dan itibaren 15/ IX/ 939 akşamına kadar yapılır. 

2 - Enstitüye bağlı pansiyon kısmına paralı yatılı talebe alınır. 

3 - Enstitünün bütünleme sınav giinleri aşağıda gösterilmişb 

tlgili öğrencilerin sabah saat 9 da okula gelmeleri lazımdır. "6726u 

Üsküdar Kaz Enstitüsü 

4/ IX/ 939 Pazartesi Matematik defter tutma, 
6 ,, Çarşamba Fiıi.k, Kim.ya, Biyoloji, 
7 

" Perşembe 

8 " Cuma 
9 

" Cumartesi 
11 

" Pazartesi 
13 ,. Çarşamba 

"Üsküdar Ak;i3m 

4/L~ 939 Pazartesi 
6 ,, Çnrşam ba 

13 ,, Çar§amba 

Türkçe 
Dikiş, Ça.m.:ışır 

Yemek pişirme TC ev idaresı 
Tarih, Coğrafy'! 
Fransızca 

Mateınati.K 

Hıf zısstlılu. 

~ca 
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MAZON M T . Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAJaARI, KANI eyva Uz.u . temizler, ııhhatia latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAK-
. LARI alııtırmaz: ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE 

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

M I
• d e RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MlllE A(iRJLARI •• EKŞILlKLERINI •e YEMEKLERDEN sonra bütüıa yücutte biuedilan çö'.ı.Until 

Ye A(iRILIK iie kolayca · mücadele iç.ia HAZMIN ea miiusir muaahbihi olaa MAZOb' Mcayva tuzu alınız. 

Mazon lemine ve Horoa markaaına dikkat edln!z. 

Şeker Hastalığı Ol~nlar~a Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 
EGE T 1 YAT R OSU j· 
NurettiD Geaçdu.r ve &rkadatlarl 

30 Ağustos ~arşamba . ~ 
efuıü akşamı Üsküdar 

. İnşirah bahçesinde 

BAYKUS 

Emniyetle 
kullanabi
leceğiniz KANz·u K· G LüTEN Müstahzar· 

lan piyaıa· 
ya çıktı 

· lıliçe Pençef varyetesi 

Bütün tanınmıı eczane, · ecza ciepol_arı ve büyük bakkaliyelerden : 
K~nzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biıcott~ş ) - Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten 
Şehriyesi - Kanzuk _Glüten Pirinci .=. Kaazuk Glüten Fiyongosu - Kanzuk Glüte• KÜskuıu· Çeşitlerini i.steybriz. · 
Kanzuk Glüten ~üstahza~ları, fennin en son terakkilerine ve Taba beti:. emirlerine uygu~ ve sabi~ olarak hazırlanmıştır 

Kitapevi • ~tçıl~k - Türkçe 
ve yabancı dil gazete, mecmua, · . KANZUK· GLÜTEN MÜSTAHZARLARI· 
kitap aipariflerini en doğru ya

P'll bir yerdir. Erika ve İdeal 

yazı ıiıakineleri satıı yeridir. 

Telefon: 3377 

fazla şiım~nlığa istidadı olanlar için r.n .mük~mmel rejim mü~tahzarlarıdır. Vücudü besler; fakat şişmanlık yapma . . 
U•uml Depo: lngİllz Kanzuk Ecz•n••I Beyoll11 - latantul 

w_ . ........ 1 .... , •• ,....,, 
ıa .. nbul per•kend• uta9 yeri : Bahç•k•P• ~aman ıtrırat depoeu 

·tzMtR· Acentemiz Tllrk Ecza depoaudur. 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

.istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenlcr biran evvel müracaat 

dirlcr. 

r: 
GÖZ HEKiMi 3 - Eski talebe eylülün onuncu günUne kadar gerek ı:Qektupla, gerek _mektebe başvurarak kaydını ye-

nilemelidir. Eski talebenin eylCılün onundan sonra yapacakları müraeaat kabul edilmiyecektir. 
4 - BUtUnleme ve engel sınavları eyhill;in birinde başlıyacaktır. 

Dr. Nuri Fehmi 
tanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk apart. Tel. 23212 

5 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlannı l_>ildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Şehu.debaşı, Polis karakolu aTkosı. Te~efon : 22534 

Bayanlar1n m•hrem tuvaletlerinde kul
lan•c•I• gayet 81hhl, el çantal•rınd• 
blle l•fınan ve en ince elblaeler allln
d• belll olmayan, vUculle bUtUn eerb••
tlyt veren gayet kullanıtll •tl•I bezl•
rldtr. FEMIL ve BAÖLARI her ecz•n• 
ve bUyUk m•laz•larda bulunur. 

T. C. lstanbul Belediyesi Jstanbul Elektrik 
Tramvay ve Tünel işletmeleri U. Müdürlüğünden: 

1 - Sillhtarda kurulacak 1 adet muhavvile merkezinin İDfUı işi 
(2974.90) lira muhamn\en bedelle pazarlığa konmqtur. 

2 - Muvakkat teminat (223.12) liradır. 

3 - Eksiltme 4/ 9/ 939 pazartesi günü saat 15 de Metro Han bina
sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden para
• az tedarik edilebilir. 

5 - isteklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminatlarile ilan 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunınalan. (6665) 

KIZ-JLAY 
Hasta bakıcı 

Hemşireler 
• ..... _..;,Q 

Okulu Direktörlüğünden : 
Ymi den yılma h&lıriamlmaktadır. Okul geceli ve paruudır. 

Okul, fellG bayanlanıı hutabakıcı ve ziyaretçi hemtire fetiftir• 
mek, lıutahaııelerde ve umumi llhhatle &l•kMlar olan mtlweae 
lerde oal•fl!lal&nn& mahsustur. Tahsil müddeti Uç yıldır. Teorik ve 
Pratiktir. Dersler husual Doktor, Profeeörler ve Kuammıer ~· 
fmdan verilir. lateklileriJı iyi ahl&klı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiı olmaı.rt p.rttır. Diğer prtlanmızla fazla izahat~ 
yazile veya biszat 1.tanbulda Akaarayda Haseki caddealııde Okul 

DirektörlutUne mtlrac&at edil.meal. 

Bu Arslana· Dokunmaym · ş·airi 
M. F•ruk GUrtunclİ ve ...... m MUntt Fehtmln 
yeni •••rl: ' 

30 ACUSTOS 

Zafer Arslanları 
Bugün çıkan Yeai Edehl7at gazetesi ilk sayısını bugünkü Zafer bayramı· 
na huretmiftir. Ba Anlaaa Dolruıunayua şairi M. Faruk Gürtuncanın 

ZAFER ARSLANLAR/ 
Türk'ün dtlnyalara nam veren o şanlı günlerini ateşten mısralarla anla· 
byor. O zafer günlerini gözlerimizin önünde bir daha yaşatıyor ve bir 
daha hafızamımn içine nalqediyor. Her sayfa eşsiz resimlerle süslenmiştir. 

/'-/'-/,~/'/'/'/'/'/'/' 

< 
Bütün ordu, komutan. sübay, er, bütün münevver / 
kitle, bUttın gençlik, bUtUn halk bu kitabı, bu zafer ' 

gfinün eıı kıymetli bir hatırası olarak / 

. (/,-""/"''7'A/'/'/'/') 
T...ı 15 ku.raet.r~ 'reni ien: tlLIUl İlitap Yurda. Aakara caddesi. 96 

Dans Merct.klılarıİıa Müjde! 
· · Sabn .. ızllkla · beklenen hakiki 

Horsey Horsey (Pl•I• &Hile) 
Chestnut Tree 

COLUMBIA 
Plaklarında sabşa çıkmıştır. 

İnhisarlar ll. Müdürlüğ~nden : 
:: 

1 - 4450 ton Papbahçeye ve 750 ton Tekird~ ait olmak üzere 

5200 ton maden kömürü nakli ·~ünakasaya konmu§tur. Ton başına nakil 
ücreti Paşabahçe için 230 ve Tekirdağı için 255 Jiuruş olarak tahmiır 

~ 

edilmiştir. - , II - Her iki işin muhammen bedeli 12147,50 lira, muvakkat temi-
natı 911,06 liradır. 

IU - Eksiltme 11/ IX; 939 pazartesi günü saat 16 da Ka'bataşt.ı 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklü mektuplarını 

kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinde& 
evvel mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri li-
zımdır. "6079,, 

İstanbul Belediyesi ilanları 
- İlk Muhammen 
teminat bedeli 

-

204.81 2730.76 Hastahanelerin 939 mali yılı ihtiyacı için alınacak 
un, makarna vesaire · 

123. 71 1649.50 Haseki hastahanesine alınacak 23 kalem ali.tı tıb
biye 

101.79 1357.15 Emrazı Zühreviye hastahanesi ve Dispan.serlere 
alınacak tıbbi malzeme ve iliç 

59.60 794.60 Karaağaç müessesab kesicileri için yaptınlacak 
elbise dolaplarına lüZumu olan kereste ve diğer 
malzemenin mubayaası 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı işler ay
n ayn açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 14/ 9/ 939 perşembe gUnU 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mua
melat MUdürlüğU kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 yılına ait Tica 
r et Odası vesikası, ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gün" 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunınalan. (6834) 

Sabibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU . 
Nepi1at müdürü: Macit ÇETİN 8-ı•ldııp J.er: Katbul Ebtlalya 

PE 

Alil , 


