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8ir Tehdit VeMugalatar Milll Şefimiz 'Yeni italyan Tahriki 
Balk•nlll•r, Alman Ve ltalyan HDcumuna lngl
llz Ve Fr•nsız Yardımı Olmasaydı da BDtUn 
KuvveUerll• Mukabele Edeceklerdl 

Yazan : Hüseyin Cahid Y alç111 

A~n~~~~a~~ö~~!- Şimdi de Balkanlı Müttefiklerimizle 
denberi Ankara. kazalarile Bol A A ç ı ı ' 
vilayet merkez ve kazalarında b ramızı çmıya a ışıyor ar 
tetkik gezisi yapmakta bul 
Reisicümhur İnönü bu Sabah saa 
10 da Boludan hareket bu 

. ve Gerede, Kızalcahamamdan g 
~rek saat 6,35 te · Ankaraya dön 
mütlerdlr. 

Milli Şef, Geredede ve Kml 
hamamda tevakkuf buyurmuşlar 
ve halk öıümeSsUJerile tftlıaıf ea 
rek bunların muhtelif mewular ti 
zerindeki dileklerini dinlemişler 

dir. 

Almanyada Kamyon
lara Vaziyed Ediliyor 

Arnavutluk kralmoa dtilUnünde hUır bulunu İtalyan Hariciye Nasın harptea soma Tirua böyle girdi 

Romada çıkan D Giomale d'Ita
lia gazetesi "İhata siyaseti ve P..al
kanlar,, serlevhalı aşağıdaki maka
leyi neşretmiştir: 

İngiltere ve Fransa Balkanlan 
· ihata siyasetine sokmak için meto
dik olarak çalışmaktadırlar. 

Evvelce, cereyan etmiş olan hi-

Müddeiumumilik Kabat&ttaki 
8atie binasının aabfmdan doğan 
yolsuzluk hakkındaki tahkikatını 

bitirmiş iddianaıİıesini hazırlamış
b. 

Müddeiumumilik on üç suçludan 
on ikisine ceza verilmesini ve eski 

Reaesürans müdüıil Refi Bayann da 
)menimuhakemesini istemişti. Dün 

(Sonu S üncU sayfunnda) 

Bulgaristandan alınan yeni ha
berlere göre, Filibe mıntakasında 
yapılacak manevralar dolayısile bü 

diselerl gözönünde tutarak bu me
seleleri tahlil ve fikrimizi söylem.it
tik. 

İngiltere ve Fransa yeni sebep
lere istinat eden yeni kuvvetlerle 
Balkan Antanbnı takviyeye teşeb
büs ediyorlar. Nihat maksatlan Bal 
kanlarda Bulgaristanı tecrit etmek 

Emir Abdullah 

yük hazırlıklar göze çarpmaktadır. Berut, (Hususi) - Burada iyi 
Bu münasebetle 30 yaşına kadar o- ve mevsuk membalardan verilen ma 
lan bütün gençler silah altına çağı- lfır. ıata göre Suriye rejiminin deği
rılmı§lardır. Sofya sokaklanna şeceği muhakkak sayılmaktadır. 
muhtelif sınıf asker ve sUbaylarının Sul'iye bir krallık olacaktır. Bu kral 
umumi seferberlik vuku unda işti- lığa şimdilik Uç namzet gösterilmek 

ve ihata etmektir ve ayni zamanda 
Balkanlarda tabi! olan Alman ve 
İtalyan nüfuzuna bir sed çekmek
tir. Bu maksatla İngiliz hUkffi:neti 
her vasıtaya müracaat ediyor. YUk
sek borç paralar vadi ka~'i ve eaaip 
UmiUer tevlit ediyor. İngiltere hil-

(Solıu S üncü sayfamınrda) 

"'----. . . 

tedir. Hicaz kralı lbnissuud, Mısır 
kralı Birinci Faruk ve prld ErdUn 
kralı Emir Abdullah. 

Fransa İtalyaya karp prld Ak
denU.de kuvvetli bir cephe tutmak 

(Sollu S üncü sayfunmla) 

Ordunun Bu Talebi Hakumete 
Resmen Bildirildi 

rak edecekleri kıt'alannı gösteren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

Türkiyenin en çok okunan " 
an güzel macmuaSI 

HER SABAH 

Barıf Cephesinin Kuvveti 

RWıeyiıı Cahid YALÇIN 
(Sonu S ÜDOÜ ...,,._)_ 

did şeraitine rağmen, Japon ordusu
nun Almanya - İtalya - Japonya 
askeri pakbnı en geniş bir zihniye
tin tatbik edeceğine dair Berlin'e şe 

dinde sıkı teşebbüste bulunmuşlar

dır. Bu esnada Japonyanın Roma 
ve Berlin büyük elçileri de ttaıyada 
toplanarak Avrupa aksülıimellerini 
görüşmüşlerdir. 

Şimdi mühim olan yegane m~ 
le, B. Hiranuma'nın partiler üzerin · 
deki mutedil hakem vazifesini ida
mede devam edip edemiyeceğidir. 

Malum olduğu üzere, Japonya 
tarafından haziran bidayetinde ileri 
sürülen ve Berlin ve Roma tarafın 
dan red edilen son Japon teklifleri . . 
şunlardı: 

. 1 - Japonya, Sovyetler Birliği
ne karşı otomatik surette harekete 
geçecek kayıtsız ve şartsız bir as

(Sonu a ilHÜ aayfllda), . 

C.YEDiGÜN 
Bugün çok zengin bir sayı çıkar
dı. Ttirkiyenin en meşhur ve en 
kıymetli muharrirlerlni sayfala
rında tophyan YEDİGVN'tt bugün 
behemehal almız. Kabine bala.n 
ile yaptığı resimli mülikat serisi 
sizi son derece alikadar edecektir. 

Btıyük üstad Hüseyin Cahit'in 
Londra seyahati notlarını YED1-
GÜN'de takip ediniz. 

----c---
A vnıpa mecmualan askeri aal

name mamarası arzetmeğe 
başladdar. 

Boy boy, ~t çept arhh,. tay
yare, top, asker resimleri matbua
lann en belli bqb, en göze çarpan 
sütunlanm işgal etmlt bulunuyor. 

Bütün bunlar gösteriyor ki Av
rapedakl hnmmah sll&h yanşı en 
had denesine girmiştir. Ancak ya
rış taraftan devletler cephesinin 
hazırhkları karşı tarafa l§in artık 
şakaya gelir bir tarafı kalmadığım 
kAfl derecede anlatacak bir hız al
mıştır: İngilizlerin aylık tayyare 1-
malitı sayısı bin rakamım çoktan 
aşmıştır. Fransız top fabrikalarının 
mamulatı m11hammen miktarı daha 

temnumın on beşinde bir hayli te
cavtb etmiştir ve öyle bir vaziyet 
hidia obnuştnr ki para kuvveti, 81-
llb kuvveti ve bunlarm hepsinbı ba
şında gelen ve haklı bir davayı mü
dafaa etmekten doğan imaa kuvve
ti demokrasiler tarafmdadır. 

Bu şartlar içinde sulh9everler 
cephesine saldırmak mecnunane bir 
hareket, Adeta göz göre göre ölü
me atılmak olur. 

Bizce mihvercilerin intihar ede
cek kadar henüz gözleri kararmış 
değildir ve bu itibarladır ki, demok
rasiler ne kadar kuvvetlenirse harp 
ihtimalinden o derece uzaklaşmif 
oluyoruz. 

A. ·cEMALEDDIN SARAÇOGLU. 



ıııım----------~----~-------- ------

VAHIDETTİN 
-a- YAZAN: M. SIFIR 

Talat Paşa Da, Enver Paşa Da 
Vahidettin için Ay~i Fikirde İdi 

Talat Paşa, Gürcistan ve Azer
baycan ahvali hakkında birçok ma
lümat verdikten, hatta, Gürcistan
lı bazı kimselerin İttihad ve Terak
lciye merbutiyet ve sadakatleri hak
kında biraz da muhatabı ile mü
nakaşa ettikten sonra: 

- Şimdilik bıralrnb.m bunları, 

dedi. Ne yaptın padişahla. Bir neti
ce alabildin mi müracaat ve milli
katından? .. 

Enver Paşa, gururlu bir ta.vırla 
güldü. Ve: 

· - Ona ne şüphe. dedi. Bili.kay
:iüşart, bütün varlığı ile teslimi 
nefs etti bize. Bu mülakatın bende 
bırakbğı kat'i intibalara güvenerek 
diyebiliriın ki, padişahın şahsından 
umduğumuz teşebbüs ve tehlikele
re, bugün için, bir hayal nazariyle 
bakabilir, hepsini de topyekfuı bir 
vehim addedebiliriz. 

Talat Paşa alaylı bir tavırla gül
dü. Ve: 

- Enver, dedi. Şu kat'i sözleri
ni feltenler, hiç şüphe yok ki, pad.i
ph hazretlerini bir masumiyet ve 
ferağat timsali sanacaklar ve hak
kında makus şüphe ve düşünceler 
izhar ettiğimiz için de bizi günah
klr sayacaklar. Ne diyorsun Alla
hını seversen? .. 

Enver Paşa, padişahla arasnda 
cereyan eden görüşmeyi bütün taf
sila.t ve tef erruatiyle anlattı. Pa
dişahın veliahd Mecid Efendi hak
kındaki suinazarmdan bahsettik -

, ten sonra: 
- Bütün endişelerini, dedi. A

.,;ıkça söyledi bana. Çok saltanat 
hırslısı bir adam imiş meğer. Bu 
kadar ummuyordum doğrusu Talat. 
Verdiğim teminat karşısında, inan~ 
malı mı bilmem, senden ve benden 
daha koyu ve sadık bir İttihadcı ol
du.. 

Talat Paşa, oturduğu yerden 
sıçradı ve yüksek sesle: 

- Sakın inanma. dedi. Hepsi 
yalandır. Bizi biraz zayıf görünce, 
em.in ol Enver, başımıza çullanır. 

Sen işi sağlama bağladın mı onu 
söyle bana? .. 

- Kat'i söz aldım ve sözü hi
llfuıa vaki olacak herhangi bir te
eebbüs ve hareketinin karşılanaca
ğı lkibetleri de açıkça anlattım. 
Yalnız onun da bazı talebleri var 
bbden? .. 

Talat Paşa, gözlerini birden a.ç
b ve muhatabının yü.ıüne ters ters 
baktıktan sonra, meraklı bir tavırla 
sordu: 

- Ne imiş bakalım talebleri? •• 
- Evveli, ordu ve donanmaya 

bir beyanname ile hitap etmek isti
yor. 

- Beyanname müsveddesini 
bize göstersin ve yapacağımız tadil 
ve tashihi hoşgörmek suretiyle bu 
talebini kabul edebiliriz. Başka? .. 

- Ben de böyle söyledim ve ka
bul etti. İkinci talebi de, başkuınan 
danlık vekaletini kaldırmak ve va
zifeyi sureta kendi uhdesine almak 
istiyor. 

- Şu sır.ada, bir hınltı çıkar
mamak için bunu da kabul etmekte 
bizce bir mahzur yok. Ancak, baş
~umandanlık ve Erkanıharbiye Ri
yasetinin uhdcnde kalınası ve se
nin muvafakat ve malfunatın hari-

cinde bir kimseye hiç bir guna tah
riri ve şüaht emir vermeğe kalkış
t;ıuyacağını bize temin etmesi şart
tır. Kabul eder mi bunu? .. Eder ise 
mesele yok.. 

- Bunu da aynen dediğin gibi 
hallettim. 

- Kabul etti mi? .. 
: - Hem de aynen. Sonra, Lfitfi 
Simaviyi başmabeynciliğine istiyor. 

Talft.t Paşa, alnını kırıştırarak 
biraz düşündükten sonra sordu: 

- Nereden tanıyormuş Lutfi 
Simaviyi? .. 

- Viyana ve Almanyaya seya
ılatinde refakatinde bulunmuştu ya. 

- Bunu kabul etmekte bir mah 
l llll' var mı? .. 

- Hayır, bllikis fayda melhuz
(ı ur. LO.tfi Simavi Bey, son zamazı
bnia bazılarmııza ka:rşı muhalif 
bir vaziyet almakla beraber, prog
raı umıza sadık, rejime taraftar mil 

let ve memleket muhibbi ve çok na
muslu, malfunatlı bil' zat olduğunu 
bildiğim için, bu talebi de derhal k8 
bul ettim. En son talebi de, dairesi 
müdürü Refik Beyin mabeyn baş
katipliğine tayini. 

- Bunu kabul etmiyeydin En
ver. Çünkü, Refik Bey tamamiyle 
saray terbiyesi görmüş, amıyane 

tabiri ile kurşun kubbe altında bü
yürümüştür. Ne de olsa keyfi salta
nat ve belki de istibdad taraftarı -
dır. Bu olmaz. 

- Olaınıyacağını ben de söy
lediın. Biraz onun dediğini de ka
bul etmiş görünmek için hazinei 
hassa müdüriyeti ile kurenalıkta is
tihdamına muvafakat ettim. 

- İyi idare etmişsin. Bunu da 
kabul etti mi? .. 

- Memnuniyetle. 
- Şu halde kabul etmediği bir 

§eY yok? ... 
Enver Paşa, manalı manalı gül

dü. Taia.t Paşaya diktiği gözlerini 
süzdü, kırptı ve: 

- Var Talat. dedi Söylenildiği 
gibi, Hürriyet ve İtilaf fırkası taraf 
tarlığını ve onların hamiliğini kati
yen kabul etmiyor. 

V ahidettin, tahta cüliisu.ı:ıun da
ha ilk günü, zaten pek ço

ğunu sevmediği hanedanının arası-
na şiddetli bir nifak ve fesad tohu
mu attı. AY. zamanda hepsini biribi
rine kattı. Şahsına, tahtına karşı 

fena niyetler beslediği zan ve veh
mile amansız bir düşman kesildiği 
veliahdi Mecid Efendinin yUzünden, 
Abdülaziz silsilesine mensup bü -
tün şeh2ade ve sultanlara sinsi bir 
kin bağladı ve bu kinini göstermek
ten hiç de sakınmadı. Tahta cülu
sunu tebrik için sarayı hümayunu
na koşa koşa geldikleri, hakipayi 
şahanesine bir bende gibi yüz sür
dükleri halde, hiç birine güler yüz 
göstermedi. Bu arada, saltanatı za
manında kendisine stiimuamele et
tiğini bahane tutarak, büyük bira
deri Abdülhamidin şehzade ve sul
tanlarına da pek candan davranma
dı. Yalnız, bunlara karşı beslediği 

nefreti sakladı. Yapma hareketler 
düzme iltifatlar, asılsız vadlerle her 
birerlerine ayrı ayrı hoş davrandı, 
gönüllerini avladı. Böylelikle hepsi
nin sevgi ve saygılannı kendi he
sabına sağladı. 

Vahidettin, giriştiği bu saray 
siyaseti ile, çocukluk ve gençlikle
rinde çok seviştikleri, vefatlarından 
sonra da haklannda beslediği hii/.. 
met ve muhabbetini hiç eksiltme -
diği sultan Murad ile Süleyman ve 
Kemal Efendilerin sultan ve şehza
delerini ge~çekten himaye ederek ve 
Abdülhamid ile Mehmed Reşadın
kilerine de hoş görünerek Abdüla
ziz silsilesine karşı bir cephe teşkil 
etmek istemişti. Çoğu, aşırı derece
de cahil ve öted.enberi biribirlerine 
karşı husumet göstermeğe, yekdi
ğerlerini didikleyip çekiştirmeğe 
gerçekten mail olan bu şehzade ve 
sultanların ekserisini bir hafta için~ 
de tatlı vadler, aldatıcı sözlerle mu
habbet ve samimiyetine inandır -
mıştı ve bilhassa bunlardan ba'Zllan
nı hislerini gıcıklamak, husumetle
rini arttırmak suretile kendi men
faat ve hesabına, hanedan azası a
rasında hafiyelik yapmağa bile kan 
dırmıştı. Böylece, teşkilini düşündü
ğü sultani bir hafiye teşekkülünün 
temellerini atmıştı. 

Bu teşekkülü meydana getirmek
le Vahidettinin istihdaf ettiği gaye 
ve maksad ne idi?... Şahsının ve 
saltanatının baka ve devamını te -
min etmek mi?.. Hayır, yalnız bu 
değildi. Bunun biraz da maddi se -
hepleri vardı. Vahidettin, evvelce 
de söylediğimiz gibi çok hırslı ve 
nihayetsiz derecede kıskanç bir a
damdı. Hele, padişahlığı ve hane
danının başlığını ele geçirdikten 
sonra, bu hırs ve klskançlığı büs -
biitün artmış "Ve genişlemişti. Va -
hidettin, pek uzun süren şehzadelik 
zamanını ve hayatını, diğerlerine 

ve bilhassa Abdülaziz ve Abdülha
mid şehzadelerine nazaran, hakika
ten btiyUk biT mahrumiyet içinde 
geçirmişti. .(Delıımı var) 

YENISABAB 
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Okuyucu1anmız 
--------------Diyor kf; 

Erenköylüleria 
Şikayeti 

Her gün Anadoludan vagon
larla getirilen 2, 3 bin koyun ve 
sığır Erenköy istasyonuna in
dirilmekte, sayfiye ve tebdili
hava maham olan güzel köyü
müz bu hayvanlar tarafından, 

tahammül edilem.iyecek derece
de pisletilmektedir. 

Spor sahasında toplanan pis
liklerin taaffünü ve ayni zaman 
da bu hayvanatın yollardan ge-

l 
çerken kaldırmakta olduğu toz
lar yüzünden köyümüzün hava
sı ihlal edilmektedir. Bundan 
maada buradan Üsküdara ka-
dar yol tar:afeynindeki bağ, 

bahçe ve mezruat da her gün 
hayvanat tarafından zarar gör
mekte, zürra ile koyun çoban
ları arasında kavga, niza eksik 
olmamaktadır. 

Evvelce devlet demiryollan 
müdürlüğüne, hayvanatın Pen
dik, Maltepe gibi boş mahallere 
çıkartılması hususunda müra
caatta bulunulmuş ise de her 
nedense bu müracaat semeresiz 
kalmıştır. 

Köyümüzde ikamet buyuran 
sayın Ziraat Vekilimiz Bay 
Muhlis te bu manzaranın şahi-
di bulunmaktadırlar. 1 

Halkımızın sıhhatini alaka--
dar eden bu meselenin layık ol
duğu eheınmiyetle göz onune 
alınmasını !stanbulun sayın va
lisinden ve Devlet demiryolla.rı 
umum müdürlüğünden derin 
saygılanmızla rica ederiz. 
• Erenköy sakinlerinden 

Mustafa Nurettin, Murtaza, 
Fahri 

Lise ~e Orta Mektep
lerde Oöleye Kadar 
Ders Yapılacak 
Maarif Şurasında kabuf olunan 
yeni talimatnamı bu sena tatbik 

o'.uoacak 
Ankarada toplanan Maarif Şu

rası tarafından hazırlanan orta tah
sil talimatnamesinin tatbikine bu 
seneden itibaren başlanacaktır. 

Bu talimatnameye nazaran lise 
ve orta mekteplerde dersler sabah 
saat 8 de ba.şlıyacak ve 45 dakikalık 
beş dersten ve aradaki teneffüsler
den sonra 13 de nihayetlenecektir. 
Öğleden sonra saat 14 den itfbaren 
de talebe mektepte gündelik dersle
rini çalışacak ve hazırlıyacaktır. Bu 
esnada talebeye öğretmenler ne?.a
ret edeceklerdir. 

Verilen diğer bir kara göre mek
teplerde devlet imtiham sistemi te
sis olunmaktadır. Bu sisteme göre 
orta mekteplerden mezun olan ta -
fobe liseye, ve liselerden mezun olan 
talebe yüksek mekteplere girerken 
devlet imtihanına tabi tutulacaktır. 

BELEDİYEDE : 

Adliye Sarayı Projesi 
Tedkik Olunuyor 
Mimar Asım Kömürcü tarafın

dan hazırlanan yeni İsta.nbul Adli
ye sarayı projesinin Prostun imar 
planına uygun olup olmadığı ted -

Mimar Valter lstanbu1 Belediyesine 
Hastane planı ile iki proje gönderdi 
Hastanenin Temel Atma Merasimi 
Cümhuriyet Bayramında Yapılacak 

Mimar Valter, İstanbul belediye- Halk Pa,rtisi lstanbul merkezine 
sine üç plan göndermiştir. Bunlar- gönderilecek ve onlann da fikri a
dan bir tal}.esi Mecidiyeköyünde ya- lınacaktır. 

pılacak olan yeni hastahaneye, diğe- Mimar Valterin Taksim meyda
ri Taksimden Sıraservilere giden nı ve Taksim kışlası yerine aid pro
cadde üzerinde yapılması düşünü - jesi de tetkik olunacaktır. Bu pro
len Beyoğlu Halkevine, üçüncüsü de jede evvelce tesbit edildiği gibi Tak
Taksim kışlası yıkıldıktan sonra simden A.yazpaşaya giden yol iki 
meydanın alacağı şekle göre hazır- taraftan yapılacak istimlaklerle 
lanan projedir. çok genişlemektedir. Ve aşağı yu-

Valter tarafından hazırlanan karı Taksim meydanı kadar bir ge
hastahane projesi beğenilmiştir. nişlik almaktadır. Projede tstan
Yalnız bir defa da Sıhhat Vekaleti-
ne gönderilecektir. İstanbul Beledi- bul Mübünün yerinde bütün Boğa
yesi ağustos 15 e kadar hastahane- zı gören bir teras vücude getiril -
nin projesini Bay Valtere iade ede- mektedir. Yolun diğer tarafında da 

birçok yeni binalar yapılmakta ve 
cek ve Fransız mimarı eylfil sonu-

ı?eni~ yolun tam kars,ısında büyük' na doğru hastahanenin planlarını ~ u 
Şehir Tiyatrosu inşa olunmaktadır. 

gönder~ktir. Va1i ve Belediye re- • 
isi Liıtfi Kırdar 29 Teşrinievvel İstanbul belediyesi tiyatro bina -
Cümhuriyet bayramında yeni has- sını yapmak üzere bu sahada bü
tahanenin temelini atmak istemek- yük ihtisas sahibi olan ve Fransa
tedir. Bunun için I .. utfi Kırdar ha~ da ŞanzeJizedeki tiyatroyu yapan 
ta.haneye aid işlerin süratle bitiril~ Mimar Ogüstü angaje etmek iste
mesi için alakadarlara emir vermiş mektedir. Vali ve Belediye reisi 
tir. Valterin hazırladığı Beyoğlu Lutfi Kırdar mimar Ogüste bir mek 
Halkevi binası projesi de tetkik e- tupla bu vazifeyi kabul edip etmi
dilınektedir. Bu plan bir defa da yeceğini sormuştur. 

Dahiliye Vekili- l Pavli Adasında 
nin Dünkü Bir Sandal Dev· 
T enkikleri rildi, 4 Ölü Var 

Vekil bugün Sular idaresine gidecek Eğlenceli geçen bir san-
şehrimizde bulunan Dahiliye Ve- dal seyahatinin feci 

kili Faik öztrak dün vilayette se - • • 
ferberlik işleri müdürülüğünde, Da- net cesı 
biliye Vekileti Seferberlik Müdürü Evvelki gün Pendikte Pavli ada-
ile beraber meşgul olmuştur. Dahili sı civarında bir sandal devrilmiş ve 
ye Vekili bugün vali ve belediye re- üç kişi boğulmuştur. 

isi Lıitfi Kırdarla beraber Sular u
mum müdürlüğüne giderek tstan
bıilun su meselesi hakkında izahat 
alacaktır. 

POLiSTE: 

Sabıkalı Bir hırsız 
Yakalandı 

1stanbulun muhtelif yerlerinde 
bir müddettenberi birçok hırsızlık 

lar yapılmakta idi. 2 nci şube 2 nci 
kısım memurları yaptıklan sıkı bir 

araştırmadan sonra bütün bu hır
sızlıkları Torpil Rızanın yaptığını 
öğrenmiş ve Rna birçok eşya ile 
yakalanmıştır. · 

Ağaçtan dşUtU 

1 

Kadıköy, Kuşdili tiyatrosunda 
ilancılık yapan Bedri isminde bir 
çocuk incir ağacına bineyim der -
ken düşerek muhtelif yerlerinden' 
yaralanmış, tedavi için Haydarpa-
şa hastahanesine kaldırılmıştır. 

Arkada~ını raraladı 

Köpri.ide dubalar arasında Mus
lafa ile Öıner isminde iki kayıkçı 

': sandal yüzünden kavga etmişler bun 

ların kavgalarını ayırmak için ara
ya giren Üsküdarlı Hasana, Ömer 
araya girdiği için kızmış ve cebin-
deki çakı ile Hasanı muhtelif yerle
rinden yaralamıştır. Carih Ömer 
yakalanmıştır. 

ı 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
hadise şöyle cereyan etmiştir. Pen
diğe geuneğe gelen yedi kişilik bir 
Ermeni ailesi öğleden sonra saat 
iki buçuğa doğru deniz kenarına in
mişler ve bir sandal kiralıyarak 

yelken açmışfa.r adaya doğru git -
meğe başlamışlardır. Neşeli geçen 
yolcııluktan sonra Pa vliye yanaş -
mışlardır. Sandalcı Hasan yelkeni 
indirmek için yerinden kalkmıştır. 

İşte müessif b.i.dise bundan sonra 
olmuştur. Ha.sanın yerinden kalk -
tığını ve .sandalın hafif yana yat -
tığını gören "Zarohi,, 

- Aman sandal batıyor, diye 
bağırmış ve sandalın yattığı tarafın 
aksi istikaruetiııe bütün ağırlığı ile 
çökmüştür. Zaten ufak olan sanda.l 
bu ağırlığa <la.ya.namamış ve al:ı

bura olmuştw-. Deniz bir anda ka
rışmış ve: 

- tmdat. !ındat! ... avazeleri or
talığı kaplamıştır. 

kik. olunacaktır. Tedkik yapılıp uy- ,.ııııı••••••lill•••••ı:ıı.. 
gunluğu tebarüz ettiği takdirde bi- T A K V J M 

Bu imdat seslerine yetişen ci -
vardaki bir Rum balıkçı kuazede
lerden iki kişi;>i ve başka. b1r motör
de daha iki kişi kurtarmış geri ka
lan üç .kii de sular ara..,•nda kay -
bolmu~rdır. Derhal yapılan a:-aş
tırmada ces:!t1eı· bult;nnıu~ ve dışa
n çıknnhmştır. Vaka mahalline ci
var sahilde oturan Dr. Pellı·grino 

yetiı;ımiş ıve kurtanlna. dt;!"t. lrişıden 
baygın olan ikisini muhakkak bir 
ölümden kurtarmtşt!r. Kurt;ı.rıla!l· 

laxdan bir .ka1ın biraz fazla su yut: 
tuğu için eelbc!lilen irda·Jı sıhhi ile 
Haydarpaşa nUu~un~ baı:;talıanesine 
kaldınJ.ı..'llştır. 

nanın inşaatına derhal başlanacak
tır. 

............................... \llııAflıl Vakaya Üsküdır müddeiumı..ır.i
liği vaz'iyed etmiştir. 1 

Maha11elerdekl yolları 
Belediye bizzat yapacak 

!stanbulda mahalle içlerinde
ki bazı yol faaliyeti belediye tara
fındnın yapılmakta ve bir kısmı da 
müteahhidlere verilmekte idi. Şim
diye kadar alman neticeye göre Be-
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Bı,ğulanlar Vahram, Z.uolıi ve j 
16 yaşlarında A!1tran!kttr. Son da
kikada aldığımız malumata naza -
ran hastahaueye kaldınlan Stdli. 
hastahaned';? ölmaştür. 

lediyenin kendi vesaiti ile yaptığı 
yolların daha sağlam olarak in.,a 
edildikleri görülmüştür. İstanbul 

belediyesi bundan böyle mahalle a
ralarındaki inşaatı bizzat yapmağı 

D•t• Hali ı 5,04 
Oıı. ' U?,19 - İkla'1 = 
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Laa& :3,07 
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kararlaştırmıştır. ,,"'-•••••••••••-' 

Batınd n yaraladı 
Şişlide çobal'l Mustafa ve İzzet 

çiftliğinden Mehmed arasında da
var yüzünden kavga çılnr.ış, Musta-

fa elindeki sopa ile Mehmed1 başın
dan ~· Suçlu derhal yaka
lanmıştır. 

Polonyada irad edileO 
bir nutuk 

Polonyalılar bu günkü ~ 
!erinin ilk fatihlerini ve bun~ 
ecnebi müstevlilere karş~ . ıııı.~ 
mek üzere ilk hareketlerının ıceııı 
beşinci yıldönümünü ırutıuJa.f daJll 
Polonya orduları Başkun:ıan ·de 
Mareşal Smigly Rydz, Karak0:1 
mühim bir nutuk iradeyle~~~-

Bugünün siyasi vaziyeti ıç l'O" 
sinde Danzig meselesinin sır~ deJJ 
lonyalılara has bir mesele ıısJiı1 asl1 
çıkıp beynelmilel statükon~ e~. 
unsurlarından biri haline gırIIl da 
den dolayı, mare.~alin nu~. 
mevzuubahs noktalar bü~ ~· 
payı alakadar edecek mahıye~ 

Şüphesiz Danzig mesel ıOi 
kuvvet veya müzakere yol~le~ 
keyfiyeti evvelemirde, vatanl 100" 
bir parçası olmas1 hasebile 1'0 su!' 
yalıları alakadar eder. Fakat def' 
hlin muhafazasını üzerine alan fJJ(t' 
letler de bu toprak parçasının 
kadderatile ala.kadardırlar. ~ 

Bu sebeptendir ki PolonY'3 to' 
dulan Başkumandanının nut}cll 
taliter devletlere, hırs ve i~tili; 
lundaki sergüzeşt emellerıııe .... m
cephesinin bir yeni ihtan ına.k~ 
dadır. ~ 

Mareşal Smigly Rydz, ''Zo .,.ı 
ğa karşı verilecek tek bir ce~ııP ·ğtl 
dır: Kuvvet ve şiddet. Sulhll ~ " 
bütün devletler gibi biz de taJcd~çitl 
diyoruz. Fakat hakkın bazıları :..ı
"vermek,, , diğerleri için de ~ 
mak,, olduğuna hiçbir k~ 
ikna veya icbar edemez,, diyo:~ 

Filhakika kuvvet ve bu ~~ 
malikiyeti gösterecek bir ŞO 
dayanmıyan hak talebi, ~ se; 
rinde olduğu gibi bugün de, bit Jc111 
mere veremez. Kuvvetli oıınak1 eı1JJ 
vetinden emin bulunmak devle~. 
hayatında zaruri bir keyfİY ~· ' 
Fakat hUner bu kuvveti meşrıl. Jll ııııı 
salların istihsali, milli istiklaliJl dt: 
hafazası, şeref ve haysiyetin fllU btl 
faası zımnında kullanmaktır. ve et 
tarzı harekette bulunan devl~et 
de, tam manasile medeni bir de'V e
liikabını haiz olabilirler. YokSa.~e
deniyet sadece maddi sahad~ dit· 
kemmül \•e inki§af demek değil erde 
İnsanlarda olduğu gibi devıetl cıb· 
de bir manevi saha vardır ki bM e
ca medeni vasfı, bu sahada elde. e 
dilebilecek yüksek ahlak neticel~ 
dayanır. Maddi, manevi sah~~ 19 
prensip ve görüşlerin yükseJdiğl eıJl 
tekemmülüdür ki milletlere JIJ.edeıeı 
~asfı ihraz salahiyetini verir. f1 bifi· 
ı~s~nlar arasındaki tesanüt \1C b1' 
bırıne yardım hissini bir tarafa 
rakarak kuvvet istim.alile, to~ 
devletlerin yaptıkları gibi h~~lıı 
sa.dece "mukabilsiz almak,, oıouo- · 
parensibi, medeniyet vasfile JıeJll' 
ahenk değildir. -~f. 

Maatteessüf bugünkü beyneJll"' 
lel camiada medeni kisve aıtınd8 : 
prensibi yürütmek istiyen de"1etl 
Y?k değildir. Fakat bu hususta. s.r. 
~ı zamand~ ~utmain olmaktaJl et· 
ıns.a.n kendını alama~. Zira ~c"~ıı· 
~erm, tarihte görüldüğü •;eçbilC dl 
ıma, bu şekildeki hareketlere )tn 

muazzam bir aksülam.eli v:ırdır:d ~ 
~ugün totaliterlerin bıı nev'l ~& 

ifaalıyet ve hareketlerine kat~ • 
bir aksülamel tevellüt etmış, '1e .. ~. 
zı hndsiz ve gfüünç iddiaların oıı rJ1l 
ne geçmiştir. Bu aksülamel, ~ 
zamanda ~edeniyetin yüksek_ ~ 
farını da ılan edip bazı dimaglııf 
telkin vazifesini üzerine alınıştı!· 

İşte Polonya istiklalinin yir:: 
beşinci yıldönümü kutıu1awr1' 
gösterilen tezahürat ve yapıl~ 
herhangi bir taarruza karşı ı:rıııl'~ 
vemet hususundaki Polonyalı~ 
yemini buna, her tarafta görille~ı~ 
veçhile, beliğ bir misaldir. :Blli1t· 
O:Ulıet~er istıklnllcri ve nıüd~~,,~ııı 
tıklen hukuki prensiplerin .bV"" • 
oiması için mücadeleye hazırıaııIJlll 
lardır. Bunu realistleri ha~! ~ 
mak istemiyen bir siyasi .zün:ır.,_ 
öğrenmesi lazımdır. 

Dr. Reşad S~ 
Otomobll kaz••• 

Evvelki gün saat 24,30 da. ~; 
ı·eçburnuna giden 972 pliikall ~e g.te' 
rıan tebaasından Fraıısuvanııı ıd ~ 
sindeki otomobil Derbent yoltıll .a;ı 
gelirken bir dönemeçte önUııe ÇJ]ıçs.ı:· 
Kemalin idaresindeki bisikletle bi• 
pışmış ve çocuğun ölümüne sebe

1
,. 

yet vermi§tir, Suçlu FranSuYa ~ 
kalanmu~tır. 
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• ~ : : Bir Tehdit Va :· Yeni ltalyan Tahriki Simdilik , 
i Bukada.r 

R:ydz Smigl'nin Nutku Mugalata 
Almanları Kızdırdı .. ~~~:=~~~:.f;r;;;;r: 

[Bat tarafı 1 nc1 sayfada] dald mtlddeiyabndan bahsedilmek-
kfımeti bu hususta siyasi tuyik va- tedir Ad J t • 8. sıtasına aa mUracaat ediyor. Tür- Avrupada bile harekete geçtiği- a e sızce tr 
kiyeye vidolunan 16 milyon İngiliz nin alametleri sezilmektedir. T a J e p 
lirasının bir kısmı verildi. Türkiyenin Balkan siyaseti yeni • 

5,5 milyon Rumanyaya, 2 mil- meseleler ve yeni mücadeleler ihzar ı t8:1y~n gazeteleri~i~ şi~di _at. 

[Baş tarafı 1 nei sayfada.] 
~yanın avni zamanda hem kat'i 
-..,_ mutedil ·hattı hareketi ile kur
~ış bulunduğundan, mareşal 
~giy - Rydz'in yine ayni zamanda 
"'l:lll kat'i hem de mutedil sözlerini 
alkışlamaktadır. 

'rinıes diyor ki: 
11

- Dantzig'in tahrikleri karşı
llılda Polonya hükumetinin ve ma
~ Polonya makamlarının göster 
~ ... bu katiyet ve bu itidal cidden 
~ değer. Eğer vaziyet ciddi 
ı....'.. bugün hiç kimse bu ciddiyeti 
~ edemez. Bunun mesuliyeti 
"1 halde Polonyaya raci değildir. 
ıı.ıı.~yette Polonyalıların dünkü 
""""" tezahürler esnasında göster
~ disiplini, soğuk kanlılığı \'e 
'°k irlığı göstermekte devamları 

ehemmiyetlidir.,, 

Fransada tefsirler 
~~!ans, 7 ( A.A. ) - Gazeteler, 
~vi tezahürleri ve Mareşal 
~~y - Rydz'in nutku ile meşgul 
~tadır. 

!etit Journal diyor ki: 
~~lonya milletinin büyük ekse
"VQllin Mareşal Smigly - Rydz'e 
ta derin itimadlan nazarı dikka-
~· Mareşalin dünkü nut
..._ -:: sonra, farzımahal olarak 
~aada yalnız dahi kalsalar, Po 
'bı nn mukavemet kabiliyeti
.... ~cağını düşünmek, Alman-

için bir deliliktir.,, 
i'igaro diyor ki· 

~:ııarepl, çok k~t'i sözlerini, öl
~ aöylemiştir. 

Dantzig nazileri, Polonyanın 

Dantzig'e karşı itimatsızlık göster
mekle doğru hareket etmediği zeha
bını vermek için yabancı memleket 
lerd(• kuwetli propagandalar yap
maktacıır. Halbuki bu naziler, hare
ketleri, yazıları \'C beyanatları ile, 
yalnız şurasını isbat ediyorlar ki Po 
lonya, ne kadar hüsnü niyet sahibi 
olursa olsun. bunların işbirliği zih
niyetlerine itimat edilemez.,, 

Petit Parisien diyor ki: 

"Mareşal Smigly - Rydz, beşyüz 
bin kişi tarafından huşu ile dinlenen 
ve Polonya milletinin vatanperver
lik hissiyatı ve Polonyadaki mane
vi hava hakkında tam bir fikir ve
ren nutkunda, son teati edilen no
talar ve Polonya - Dantzig müna
kaşalan bahsinde tafsilata giriş

memiştir. Dantzig hakkındaki iki 
üç sözünün kıymeti, bu sebepten 
dolayı bir kat daha büyüktür. Po
lonya, tehditler karşısında eğilecek 
değildir.,, 

Almanyada hiddet 

Berlin, 7 (A. A.) - Gazeteler, 
Mareşal Smigly'nin nutkuna karşı 
ateş püskürmekte ve bu hiddetleri
ni koydukları başlıklarda izhar et
mektedirler. 

Alman istihbarat bürosu, Po
lonya hükümetini Pilsudski'nin hat
tı hareketine aykırı bir yol tutmuş 
olmakla itham etmektedir. 

Montagpost diyor ki: 

"Mareşal Smigly - Rydz, eski hi 
kayelerin ateşile ı~ınmağa çalışı
yor.,, 

akıl ve mantık dairesinde söz dinle-
meğe ve cevap vermeğe kabiliyetli yon 200 bin lira da Yunanlılara ve- eylemektedir. biltun gayretlermı Turkıye 
iseler onlara şöyle bir teklifte bulu- rildi. Bu istikrazları garantiler ta- 1821 de Yunanlılar ve Rumenler ile müttefiklerinin arasını açmağa. 
nacağız: kip etti. !ster bir taraflı, ister iki Sırpları takliden Türk boyunduru- hasrettikleri görülüyor. Geniş ka

Balkanlarda hiçbir devlet, mih- taraflı olsun bu garantiler ve aske- ğundan kurtulmak için harekete rihalarını mütemadiyen Türkiye
ver hükumetleri de dahil olduğu ri paktlar ihata siyasetinin Balkan- geçtiler. Yunanistanm istiklali an- nin müstakbel inkişaf ( !) plinları
halde, hiçbir millet aleyhıne teca- lardaki istinat noktalan olacaktır. cak bir asırlıktır. Rumanyanınki da na hasrediyorlar. Sözde Türkiye 
vüzi bir maksatla bir ittifaka gir- Muhtelif garantilerde tevlit et- ha yenidir. Her iki istiklal ancak evvela Suriyeyi, sonra l ... übnanla 
memiştir. Balkanlarda hiçbir dev- tiği vaziyet nedir? Avrupa devletlerinin Türkiyeye kar Filistini, daha sonra hatta Irakla 
let tecavüzi bir harpte İngiltere ve Türkiye İngiliz tekliflerine sür- şı birleşik hareket ettikleri zaman Mısırı alacakmış. Bunlaı1 sonra 
Fransanın arkası sıra yürümez. Bu atle ve gürültile muvafakat etmiıJ- elde edilebilmiştir. Balkanlardaki taleblerini_ileri süre
ittifak ancak mihver devletleri ta- tir. İttifakını gizlemiyor, hatta ga- Türkiye devleti bu günkü \'azi- cckmiş. Esasen Bulgaristanın ve 
rafından Balkanlara bir tecavüz vu- zetelerle tecavüzkar bir şekilde tes- yeti ile Avrupanın bir köşesine sı- Rumanyanın Türk boyunduru
kua geldiği takdirde faaliyete ge- it ediyor. kıştırıldıktan sonra Rumanya ve ğundan ( ! ) kurtualmaları yanm 
çecektir. Berlin ile Roma Balkanla- Türkiyenin bu oyuna karlı ola- Yunanistan Fransa ve tngiltercnin asrı geçmemiş. En kabadayısı olan 
rı tehdit vaziyetinden çıktıkları gün rak başladığı inkar olunamaz. Be- yardımile ve ihata siyasetleri ile Yunanistan bile ancak bir asır ev
Balkanlı devletlerin garantiyi red- zirganlık ederek en evvel İskende- Avrupa devletleri arasındaki reka- vcl istiklilini kazanabilmiş ve Bal
dedeceklerine ben şimdiden Bay run sancağını elde etti. Diğer taraf- betleri alevlendiren Türkiyeye bir kan devletleri bütün bu nimetlere 
Gaydaya söz veririm. Fakat, Bay tan teslihata, iktisadiyata, siyasi ve Expesion yolu açmaktadırlar. İtalya, Almanya gibi kuvvetli Av
Gayda'nın bu makalede tavsiye et- mali spekülasyonlara yarıyacak bü- Türkiye ile Yunanistan arasın- rupa devletleri sayesinde nail ol
tiği gibi, biz lafa değil, fiiliyata bak- yük istikrazlar temin etti. Yalnız daki bir asırlık mücadele ancak t- muşlar. Bu büyük devletler Balkan 
mak isteriz. Almanyanın ve İtalya- şunu söylemek lazımdır ki bu ka- talyanın tevassutile bir ittifaka in- larla alakalarını keserlerse Türkiye 
nın kuru kuru dostluk teminatları rakterile Türk siyaseti Atatürkün kılap etti. hepsini yutarmıf. 
bizi şüpheli şüpheli gülümsetmek- yapıcı görüşünden ziyade Abdülha- Bugün Akdenizde ltalyayı iha- Za\'allı İtalyanlar Türkiyeyi böy-
ten başka bir tesir yapamaz. 1- midin varisi olduğunu gösterdi. Ya- taya matuf siyaset yakın zamanlar- le büyük emperyalist gayeler gü
talya Arnavutluğu tahliye edip çe- ni Türkiye, İngiliz, Fransız siyase- da ihtilatlar tevlit edecektir. ve mu den, bir hamlede bütün Balkanlar
kilebiliyor mu? Almanya Çekoslo- tine intibak etmek için para aldı. h:ıkkak ki Balkan devletleri ve hu- la Arap memleketlerini yutmağa 
vakyanın hürriyet ve istikl8.lini ge- Pek yakında tarih bu tarzı hareke- susile Yunanistanla Türkiye biri- muktedir bir devlet olarak göster
ı i verebiliyor mu? Rumanya ve Sır- tin doğru olup olmadığını göstere- birlerine zıt menfaat ve vaziyetler- mekle komşularımızı ürkütmek ve 
bistanı sıkan tazyikler ortadan kal- cektir. Bugünün tarihi bugünkü le karşılaşacaklardır. kendilerine bağlamak ümidini bes-
kıyor mu? Mihver devletleri işte Türk siyasetinin Mustafa Kemal ta- YENİ SABAH _ İtalyan gaze- lemektedirler. 
bunu yaparlarsa Balkanlıların ö- rafından çizilen yoldan çok aykırı tesinin bu yazılarını okuyan bitaraf Bu çocukça propaganda, Bulga
lüın tehlikesi karşısında mukabele- olduğµnu gösteriyor. bir insan, bu yazıların ne kadar düş ristandan başka hiç bir kOID§U mem
sini ve aksülamelini teşkil eden bıı Mustafa Kemal Türkiyenin ha- manca ve ayni zamanda budalaca lekette en ufak bir teli§ uyandır· 
garantiler, bu ittifaklar da kendi kiki menfaatlerini müdrik görüşile bir gayretle kaleme alındığını tak- mamıştır. Bilakis dostlarımız, bizim 
kendiliğinden zail olur. Fakat Al- memleketinin siyasetini mihver dev diretmekte zerre kadar güçlük çek- kuwetimiz hakkında yapılan bu 
ınanlar ile İtalyanları müşterek bir letlerile, Osmanlı imparatorluğunu mez.Biz burada İtalyanların ne mal propagandadan memnun olmuflar
kan ve ateş kasırgası halinde hu- soyan demokrasilerden uzak mesa- olduklarını uzun uzadıye anlatacak dır. Bulgaristana gelince; oradan 
dutiarımıza dayanmış, fırsat bekler fede tutuyordu. değiliz. Sadece birinci sayfamıza sızan haberlere inanmak icabeder· 
görilrsek her türlü silah ile onların Tü k. koyduğumuz resme ibretle bakmak se bu memleketin büyük bir kan-
h" •·bar ıs· tila· larına karşı durmak r ıyenin eski hegemonya e- kl k k zl k · · d lduğu ~ ll . kifidir. Bu resimlerden biri Ar- şı ı ve ararsı ı ıçm e o 
hususunda bı·r an bı'le tereddu""t et- me enne avdet ettiği muhakkak- l l B · ts' h 

Suriye Krallığına 
Emir Abdullah En 
Kuvvetli Namzet 

tı lh ta . navutluk kralının düg~ünü sırasında an aşı ıyor. u emnıye ız avayı 
meyı·z. GUllelerı·n ve bombaların r. a sıy3.S{:tine kuv\•et vermek ta d b" t lt l d ttaı . . Tü İtalyan Hariciye Nazırı Kont Ciano yara n a ızza a ya ır. ya 
korkutamadığı Balkanlıları Bay ıç~n .. r~~eye, bir taraftan aktedil- nun hazır bulundugu~ nu göstermek- bu havayı yaratmakla Bulgaristana 
Gayda'nın saçmaları yollarından maş ve e ı ecek askeri antantlar ke d" · · t l k "e aklı seıı·m be • ' tedir. Öbür resimde yine Kont Cia- n ısını opar ama • -
~!t<>ırtamaz. rrı ve bahri anlaşmalarla yapı- l d .. cıü k · kan~ ını külliyen --' 
:r-:s- 1 k noyu bedbaht Tirana İtalyanlar ta- e Uy nme mı ~-

Bay Gayda dı't..•or kı· .· aca yardımlar üzerinde tevakkuf betm. t• 
.J edilebilir. rafından zaptedildikten sonra giri- ış ır. 

"Garanti kabul eden devletler D'- şini tesbit etmektedir. Zayıf dost Vaziyet açıkça şudur: 
Ji~ansız - tngı·liz tahrı·kıen·ne kapıl- ıger taraftan Ankara hükü- Bugu.. İtalya yuvarlanmakta 

' ti F 1n ve müttefikini bu kadar alçakça n ' 
madan evvel, mazide İngiltere ve me. . ranSız ve giliz muaveneti- yutmaktan haya etmiyen bir mille- olduğu felaket uçurumundan kur-
Fransa tarafından Avrupada, As- ~-e _ıstlınat ederek Expension siyase- tin \'erdiği nasihatlerle hareket et- tulabilmek için, son bir şans olarak 
yada Ve Afrl.kada .... ır· devletlere ını e e almaktadır. B l · ta h til k · .... mek ise ancak bunaklık ve sersem- u garıs nın aya e oynama sı· 

lcı.. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
~ Suriyedeki bu rejim değişikli
llıt kanaat getirmiş bulunmakta
~u suretle Mihver devletlerinin 
\ . şarktaki propagandalarına 

llihayet verilmiş olacaktır. 
-.~Uriye tahtı . için gösterilen Uç 
b~ mevzuu bahseden El Hadis 
~ bunlardan Emir Abdulla
"t .:_ıı kuvvetli olduğunu söylüyor 
~~u tevsik ederken de ~mir 

~ın Türkiye Cümhurreisi 
~ İnönUnün şahsi ve çok yakın 
..::'"" olduğunu ve son zamanlarda 
.;.~ ile ileri bir dostluk hayatı 
~an Türkiyenin kıymetli Reisi
SıUruııun da Fransaya Emir Ab
Sd . tavsiye etmiş bulunduğunu 
~ediyor. Esasen Sudyedeki mu
k--:C-et fırkasının lideri Abdullah 
~er_ de Emir Abdullahın Su
' krallığına getirilmesini istemek 

~tzrur Abdullah Suriye krallığını 
'- ederken oğlu Emir Tilfil yeri

"rkt ErdUn kralı olacaktır " . Utk donanmasının Akdeniz 
~. Cevelinı 
~Ya gelen mal!lınata göre ya. 

Und• flndık plyaaaaı 
~ •Çlldı 
~ un, 7 (A.A.) - Bugün bor-
' ı...~enı fındık mahsulü satışları
~lanmıştır. İlk parti olarak 
' 8ta. teslim edilmek üzere 12 
te t!:dık fob 45-48, 5 ton da eylül 
~liın edilmek üzere fob 44 ku-
~ 8ablını§tır. 

4ıı Zogo BrUkaeld• 
S Vers, 7 (A.A.) - Kral Zogo, 
~~e yirmi ki§ilik maiyetile, 
~ o,, vapuru ile Oslodan bu 
~o ~aat 10 da buraya gelmiş ve 
fit.. bıUe Brilksele hareket etmiş-

~letlnde hldlaeler 
~ UdUa, 7 (A.A.) - Son 48 saat 
~ bir kaç hadise olmuş ve bu 
' erde Uç kişi ölmUş, ikisi tn
S:hn~k ilzere 10 ki§! yaralan
ı.... b: ~ır çok tevkifler yapılınış
~;-diselerin en mühimleri, biri 
\ ~de biri Haifada iki bom· 

113ıdır. 

kında Türk donanması Berut lima
nına gelecek, buradan Hayfaya ve 

sonra da lskenderiyeye gidecektir. 
Dost Türk devletinin donanması bu 

rada hararetle beklenmektedir. Şim 

diden Türk konsolosu karşılama ha· 
zırhkları yapmaktadır. 

1· eni Erdün kabinesi 

Amman, 7 (A. A.) - lngiliz -
Maverayierdtin muahedesinin tadili 

üzerine Maverayierdünde dUn yeni 

bir rejim kurulmuş ve kabine istifa 
etmiştir . 

Kral, istifa eden Başvekil Tevfik 
paşa Abdül Hudrayı yeni kabineyi 

teşkile memur etmiştir. Kabine, şu 
şekilde teşekkül etmiştir: 

Başvekalet, Hariciye ve Adliye: 
Tevfik paşa Abdül-Hudra. 

Milli talim ve terbiye: Ahmet 
Alevi Sakkaf. 

Dahiliye ve Milli Müdafaa: Ra
şid paşa Madfai. 

Maliye: Abdullah Nimer. 

Ticaret ve Ziraat: Nikola Gham
me. 

karşı girişilmiş olan müteaddid ta- Sulh siyasetine merbut olduğu- lik olur. İtalyanlar, Türkiyenin hat- temektedir. Ve bu bedbaht milleti, 
ahhütlerden çıkan -fiili misallere ba- nu, bütün devletlerle dostana yaşa- tı hareketini ne kadar tenkit eder- herbiri kendisinden kat kat kuvvet; 
karak bunların kıymet ve metane- mak arzularını, Balkan Antantına lerse. siyasetimizi ne kadar beg~ en- li olan komşularına saldırtmağa ça-. 
tini düşünselerdi daha iyi ederler- sadakatini ilan ederek bu hareket- mezlerse o kadar memnun oluruz. lışmaktadır. 
dl·.,, lerle arap. alemini hatta Rumanya z· Süphe yok ki bö'yle bı'r hareketin 

1 

ıra onların kudurması, sırf işleri- ~ 
Peki, İngilterenin \'e Fransanın ta- ve Yuna .. nısta .. nı. tehdit etmektedir. · bo d ~ Bulgaristan için nekadar feci neti, B Tü nı z ugumuzdan ve tuzaklarına 

ahhütlerine inanmayıp ta Almanya- • ugun rkıyenin talep hakkın- düşmediğimizden dolayıdır. celer \'ereceğini takdir eden Bulgar: 
nın ve ltalyanın sözlerine mi inan- :-~:---~~~;..;;~;._;;.;;;.:~~~=:::::~::~~~~ lar pek çoktur. Zira, bir Bulgar te.# 

malı idik? Kayserlik zamanında Bulgarı·stan Ja 1 G J cavüzü ile kopacağı yüzde yüz olan 
Almanya nazarında muahedeler u~ ene, apon Zabitleri bir cihan harbinde, farzımuhal mih-
"Bir kağıt parçası,, değil miydi ? A ·he rı"' ver devletleri galip çıksalar bile, 
Hitler, daha dün A\'TUpada bir ka- o Almanya Ve ltalya ., Bulgaristanın evvelemirde 48 saat rış yer istemediğini temin ederken T .JL • ·ı· 1 e zarfında başta Sovyet askerleri ol, 

ertesi günü Çekoslovakyaya hücum l f!UDlr er ittifak lstı•yorlar mak üzere diğer Balkanlı ordular 
etmedi mi? İtalya dost yaşadığı (Baş tarafı l lnci sayfamızda) tarafından tamamile işgal edilebile-
Osmanlı imparatorluğuna hücum e · . [Baş tarafı ı nci sav.fada] ceği çok açık ve riyazi bir hakikat-

genış cetveller asılmıştır. k - • ederek Trablusgarbı almadı mı? 1- erı ittifak teklif etmiştir. tir. Binaenaleyh harbin neticesi ne 
talya, dostu Arnavutluğu mahvet- Diğer taraftan A\TUpadan alınan 2 - Roma - Berlin _ Tokyo mü- olursa olsun Bulgaristan için mih-
medi mi? 200 bin gaz maskesinin millete tev- sellesinin diğer düşmanlarına karşı, \•er devletlerinin yanında yer aldık.-

Balkanlılar, lngiliz ve Fran- ziine başlanmıştır. Bunlar 170 leva Japonya, prensip itibarile yardımı ça felaket mukadder olacaktır. 
BiZ yardımı kabul etmekle za- mukabilinde satılmaktadır. Bulga- vadetmekle beraber, bu yardımın İtalyanlar Bulgaristana bir kra
rar tıniş değildirler. Çilnkti Al- ristan hükumeti kara yolile Trak- ne suretle yapılacağını her vakada liçe verdiler. Bunun karşılığı olarak 
man ve İtalyan hUcumuna tngı"liz ayrı olarak tesbit eylemeyi istemek- ta yüz binlerce genç ve masum Bul-

dan memleketimize geçmek istiyen- ted' k "sti ve Fransız vardımı olmasaydı da ır. garın anını ı yorlar. Bu çok ada-
.J lere katiyen müsaade etmemekte- 3 J l ts' b" bütün kuvvetlerile mukabele ede- -. aponya Amerika ve tngilte- e ızce ır taleptir. 

ceklerdi. dir. re efkarıumumiyesini heyecana dü- MURAD SERTOOLU 

Şimdi bu mukabelede yalnız kal- B ,. 
8

. şürmemek için anlaşmanın gizli tu- =;;s;;===.====8====.==========.;;J_,:• 
mamayı temin etmişlerdir. Kaldık- CDCŞ 10 lf tulmasını taleb eylemiştir. atJe 1085) 
ları farzoluRsa bile Balkanlıların K f . ~l~ernasyonal vaziyetin bugün- Tahkı'kalı Bı'tti 

On eransl Ji ınkışafı, bugün, Almanyayı Ja-
vaziyeti değişmez. Halbuki İngiliz - po b 

B A Fr t hh
··a·· nyanın u tekliflerini kabule mec- [Bacı. tarafı 1 nci sa ... ·fada) 

•ran fet 1 1 -~ ansız aa u unün pek ciddi ve Londra 7 (A A ) Esk" Çek b d k ·b ~ .J av çr-en ü . ld - ' · · - ı o- ur e ece gı idir. Tientsinin ablu- kanunun suçlulara verdı·gı~· u"ç ın;-. 
1 1 

m essır o uguna delil aramak ihti- slovakya Reisicümhuru Benes, Cam kası Roma B ı · e--

Milnakalat: Ali paşa Kaid. 

11• P b 1 . ve er ıne, Japonyanın lilk itiraz müddetinin sonu ı'dı'. Su"" 

D
.. yacı u unsaydı bu delili bize bizzat bridge'de bir liberal toplantısında lngıltereye v d k :ır-
un saat 19 da bir Yugoslav va- Be 1 _ e .. emo rasilere karşı 1 1 h r in ve Roma tedarik ediyor. verdig-i konuşmada demokrasilerı·n oynıyaca 1 h u arın epsi idianameye itiraz et-

purile profesör Bayan Afet tsvı'çre- gı ro un e emmiyetini is- til So hak. . k Mademki İngilizlerin ve Fransız- r 1 -· · b bat etmiş bulunmaktadır. lngı"lı'z _ er. rgu a ımı a şam kararna-
den şehrimize gelmı"cı.tir. ga ıp ge ecegını ve u zaferin Çe- s mesı·nı· hazırı lı. ..... ı dı Kara 

K s lann garantileri beş para etmezmiş, koslovakyanın kurtuluşunu tazam- ovyet göl"Ü§melerine devam olun- amaya ~a . r-
endisile görüşen bir muharri- o halde ne diye bu kadar teliş edip ması da Berlin'e Japonyaııın f-ft' name bugün ikmal edilirse suçlula-

. . mun edeceğini söyledikten sonra -.a d ahk · · rımıze Bayan Afet demi§tir ki: kızıyorlar? İngilizler ve Fransızlar müzalteretini almak mecburiyetini nn osyası m eıneye mtikal ede-

1 
diktatör rejimini şiddetle tenkit et- k bul · cektir. 

- sviçreden geliyorum. 15 gün sözlerini tutmıyacaklarsa, Berlin ve a ıztirarında bulundurmuştur 
İstanbulda istirahat edecegı-·m. Son- Roma için, daha iyi ya, istedikleri mi§ ve bizzat büyük demokrasileri zi:a. ~~~ ~lmanya için Sovyetle; d :evkuf suçlular yeni itirazların-

k 1 b afi kendi prensiplerine imanlan olma- Bırlıgının bıtaraflıg-ına gu··venebı·ı _ a a kefaletle serbest bırakılma . 
ra Ankaraya giderek Tarih Kuru- zaman ° ayca u tar arı şeref- k 'hti larını istemişlerdir. 

d k
. lendirirler ve Balkanları fui.zm me- makla ittiham eylemiştir. me ı malleri ortadan kalkmış-

mun a ı vazifeme devam edeceğim. ~ tır 22 

Avuatr•IY• blt•r•I deniyetine kavuştururlar. 1ngilizle- · neral 1tagald, Başvekile ordunw= 
rin ve Fransızların sözlerinde dur- Ou" n Gecekı' Kaza Harbiye Nazın Baş\'ekllle son askeri konferanslar neticesind& 

k•lmıy•cak akl görüştü tavazzuh eden ka~arlarını bildirwıia 
mıyac arını haber vererek bizim .. _, 

Melbourne, 7 (A. A.) _ Harp Tokio, 7 (A.A.) - Harbiye Na- Başvekilden bunları nazarı dikkate 
gözlerimizi açmak budalalık olmaz Ge al 1 k wkuunda Avustralyanın bitaraf Dün gece saat 10 da Lalelide zırı ncr taga i, dün akşam baş almasını ve Avrupa siyaseti hak-

kalmağa çalışacağını iddia etmiş o- mı? · Valde camii önünde feci bir otomo- v~il· Bar~n Hiranumanın nezdine kında bir karar almak üzere beş na-
lan National Zeı"tunga cevap veren ===7=;::;:=H=u=·se==y=in=C=a=hl=d=Y=ALÇ===IN== b'ıl kaz l gı mış ve endisile saat 22 den 24 e zır konferansını yeniden toplantıya ası o muş ve Melahat ismin- kadar görüşmüştür. 
Başvekil Menzies, demi"tir ki.· • M•drltte ld•ml•r de 19 yn"ında bir genr kız 2139 nu- t · h be 1 çağırmasını rica eylemiştir. :s- ~ :ı yı a r a an Japon mahfelle- İyi haber alan mahfellerde hatn 

"- Hali hazırda takı·p ettigı-· sı·- Madrid, 7 (A.A.) - Madrı·d po- maralı şoför Hasanın idaresı·ndekı· rine göre General lta k' B ı. . ' ga ı, aşve- latıldığına göre, B. Hiranuma, ge--
yaset dolayısile İngıltere bir harbe lis mUfrezesi kumandanı Gabaldona otomobilin altında kalarak çok a- kıle, Avrupa vaziyeti karşısında or- çen hafta, beşler konferansını yerıi .. 
sUrUklenecek olursa Avustralya o- karşı yapılmış olan suikasdin son ğır surette yaralanmıştır. dunun noktai nazarım bildirmiş ve den toplantıya çağırmamağa ve bil· 
nun yanında yer alacaktır.,. mesulleri bu gün sabah vakti idam Haseki hastahanesine kaldınlan bu bahiste çok mühim tavsiyelerde tU~ milhim. meseleleri doğrudan 

---

fal, avcee go--bttğYh edilmialerdir. l bulunmu§tur. dognıya k b h t· 
y kızın hayatından Umid yoktur. o·~ a ıne eye 1 Umumiyeeif 

--.:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı-g_e_r _b_~~n-·v_a_y_eı_e_g_ö_·r_e~ise_,~Ge-~~n-e_a~r:;e~y-1-em~eğe karar vermiutir. 
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BiR CELLADIN 
Hatıraları 

Bıçağı Sırtına Bir Kaç Defa Dur
madan Batırdım Çıkardım 

-•4-
. - Seni kurtarmağa geldik, de· 

mek lizundı. 

yiz ?.. Bak ölümden kurtardı beni. 

Aksi gibi içerde nöbetçi veya 
: gardiyanların bulunduğu bir saat

te debu işi yapmış ve kendi elim
le yakalanmış olabilirdim. 

O dakikada içinde bulunduğum 1 

hayattan nefret ettim. İçimde bir 
şey burkuldu. Ölümden kurtulduğu 
anda Şefinin uğruna yine ölmeyi 
düşünen gence acıdım. Ve bir an: 

- Todorevsky bilmeden dünya
nın en münasebetsiz işlerine filet o
luyorsun. Kabahatsiz. hüsnüniyet 
sahibi bir insanı nasıl öldürecek -
sin diye düşiindüm, ve az daha bu 
zçf anımda ona her şeyi itiraf ede
cektim. 

... 

Bu dakikada şefin ve tahriri em
rin ihtarları gözümün önünde büyü
dü. 

- İntihar edeceksin? .. 

Onun için vaktin gecikmesini 
beklemek daha münasib olacaktı. 
Yattım ve uyudum. Uyandığım za
man kol saatim gece saat 11 i gös
teriyordu, iyi zamandı, elimdeki kes 
kiyi, tuğlaların arasına soktum, 
'sert, bir balyoz vurdum, tuğla ye· 
rinden fırladı ve ince bir büzmeden 
bodruma hafif bir ziya girdi. Der
hal bir adam bu açılan duvara koş-, 
tu: 

- Kim o! ... 

Bıçağımı ceketimin iç cebinden 
çektim. O taşlan yerleştirirken, 

l 
birdenbire s1rtının ortasına sok -

- Sen kimsin? 
- Ben Zvenck. 
-Tamam .. 
- Ne olacak? 

. - Seni kurtarmağa gelaım. 

, tum ve çıkardım, bir daha, bir da
ha, bir daha ... Zavallı. bir kalıp gi
bi yerlere yuvarlandı, vücudünden 
sızan kanlar, kömür tozlarına bula
şarak müstekreh bir renk almıştı . 
Biraz sızladı, debelendi.. Ve süku
nete kavuştu. 

Sessiz, sessiz konuşuyorduk .. 
Zvencki fevkalade memnun olmuş
w. Ben donup kalmıştım. Eşyaları

- Hiç ümidim yoktu, dedi. 
_ Jladi arkadaş, diye cevap mı toparladım. Başım dönüyordu, 

yukarı kata fırladım, kanlanan el
Yerdim. Sesini kes de bana yardım 
et. Diğer tuğlaları da indir de bura- lerimi yıkadım ve alt katta bir 

maroken kanapenin üzerine kendi
ya geç .. 

o içerden ben dışardan, dört mi atarak hıçkıra hıçkıra ağlama-
tane daha tuğla çıkardık. Zavallı ğa başladım. Bilmiyorum. O vazi
Zvencki heyecan ve sevinçten ne yette ne kadar kalmışım, sinirlerim 
yapacağını bilmiyordu, ben ise onu yatıştığı zaman dışarda gün ağa:r
bu derece kendime çektikten sonra mak üzere idi. Çok büyük bir ted-

birsizlik yapmıştım bı·rı·sı·, Zvenekı·
öldürcceğiıni bildiğim için, başka 
tnrıu bir ıztırap duymağa başlamış- nin hücresine girip de onu bulama

yınca, delik duvardan, eve geçebi-
tım.. r 
Hayatımda ilk defa adam öldüre- ır ve beni yakalardı. Hemen kalk-

cektim. Bu adam da masum bir in- tım, elimi yüzümü tekrar yıkadım 
sandı, şimdi kurtulmak ümidile se
viniyordu, ve belki de bigünahtı ... 
Bizi ele vermek ihtimaline karşı 
5ldürüyorduk .. 

Zvencki evvela başını, sonra vü
cudünil delikten içeri soktu; benim 
tarafıma geçti. 

- İçeriye nöbetçiler falan gir
mezler mi? 

- Nöbetçi kapının önünde bek
ler. Ve sabaha kadar artık uyuyo
rum diye kontrol etmezler. 

- Ala, öyle ise şu duvarı öre
lim de öyle kaçalım .. 

- Ne lüzumu var? 

Hakikatte hiç bir lüzum yoktu, 
fakat ben, bodrumda Zvenckiyi 
bıçaklarken zavallı genç bağırabi
lir, ve sesi nöbetçilere kadar gider
di. Ben bir nebze bu sesi körleştir
mek için, duvarın örülmesini istiyor 
dum. Zvencki itiraz ediyordu: 

- Aman bir. an evvel kaçalım, 
çok heyecan çekiyorum. 

- Hele sen şu tuğlaları al ve 
deliğe koy,hiç olmazsa arkamızdan 
ateş edecek bir delik bırakmasın
lar .. 

Zvencki sevinçten titriyen elle
rHe, tuğlaları deliğe döşerken, söy
leniyordu. 

- Mucize... Şefi bilirim, bizi 
düşünür İşte bizi düşlindüğü için
dir ki onun uğrunda ölmeyi bile gö
ze alırım. Hepimiz öyle değil mi-

ve evden çıkıp gittim. 
. Akşama kadar şurada burada 
derbeder. derbeder dolaştım, akşam 
üstü, saat 6 da Şarl sokağının ba
şına gittim, bir müvezzi gazete sa
tıyordu. Yanına sokuldum. 

- Ve - la - ni - zo! 
- Ve - la - ni - zo ! 
Anlaşmıştık .. Ben: 

- Birinci emir yerine getirildi, 
dedim, gazeteci kolunun altından 
bir akşam gazetesi çıkardı ve bana 
\•erdi. Sonra da: 

- Şef, üç gün içinde Hortsmül
ler meselesi de bitirilsin, dE.'di. 

- Başüstüne .. 

- Mu\'affakiyctler dilerim. Sen 
den kimse şüphelenmiyor, şehirde 
serbest gezebilirsin.. Ev sahibesi 
kadın tevkif edilmiş, fakat senden 
bahsetmek aklına gelmemiş olacak 
ki. 

- Demek gece f-Vime anahtar 
uydurdular, ve bodrumdan duvarı 
deldiler, diyormuş. Bu habere çok 
memnun oldum. 

- Senden komite menundur. Ya
rın akşam yine burallayım .. 

Biribirimizdcn ayrıldık. Gazete
yi açtım. Dehşet.. Birinci sayfada 
resimlerle vaziyet tesbit edilmiş, 

delik duvarın, Zvenckinin nezaret
hanenin resimleri alınmış, ve altı
na da uzun uzun izahat verilmiş. 

(Devamı var) 

iTALYAN 
Kara Gömleklilerine Cevap 

BU ASLANA 
Dokunmayın 

Bu atefll eeerl yarın bUtU11 a•zetecllerde 
arayınız 

................................................ 
Bu Akt•m: Saat •t. •o da Cağalollu ..... 

~ifte Saraylar Sine Bahçesinde ı 
Kıymetli SUAD GÜN Ye 

Saa'atkir arkadaşları 
Ayrıca: Mıaır Yaldızı, R•kk••• 

KiKI ve SEMIRA MUHAMMED 
ve kendi saz arkadaşları, Arapça ~arkılar, Rakıslar 

ve numaralar 

~ENISABAB 

~------__ , ______ .;... ________ ~----------ı 

Sultan Aziz Nasd _, -

Pehlivan Oldu'l At Yarışları Ve· At 
Yarışlarının lslahı .ı -~e- ~:r;~e;~:.~:e!~~~veı. 
L~ ~ ~ -· . ·-- - • Panayıra Gü'!1ülci1rienin Bilti1fl 
rJ ~ Ahalisi iştirak Ederdi 

' l 

.............. 
Arnavudoğlu; Gümülcüne güre

şine girmeğe karar vermişti. Keyfi 
yerinde ve idman üzerinde idi. Ali 
pehlivan Gümülcüne güreşinde an
cak altmış beş tam okkalık bir vü
cuttu. 

Gümülcüne, ertesi günü daha zi
yade kalabalıklaşmıştı. Davul zur
na çalarak önlerinde pehlivanları 
kazalardan köylerden şehre akın, 

akın ahali kütleleri yağıyordu. 

Bir at koşusu nihayetlenirken 
Gümülcünenin 'hanlarında hay

van bağlıyacak, yatacak yer kal
mamıştı. Halk adeta bayram şenliği 
yapıyordu. Evler Türk sancağile 

donanmıştı. 

Yarışçılık asırlardanberi bin bir' 
türlü istihale geçirip, nice şekillere 
girip çıktıktan sonra nihayet kür
rei arz üzerinde milyonlar, milyar
lar devrettiren çok büyük bir ikti
sadi hareket haline girdi. Bu gün 
lngilterede 3-400.000 kişi bli yüz
den ekmeğini kazanıyor, Fransada 
her sene yalnız oyunlarda 2,5 - 3 
milyar frank dönüyor. 

Atçılık ve yarışçılık bir spor ol
maktan çoktan çıktı. Bütün millet
ler bu işlerin organizasyonlarından 
iktısadi menfaalter temini için var 
kuvvetlerile sahalarını mütemadi
yen genişletiyorlar. 

At yarışlarının bir memlekete 
getirmekte . olduğu hizmetlerin en 
büyüğü hatta başlıcası o mem
leket at neslinin mütemadi in-

kişaf ve terakkisini temindir. Atlar 
yarışlarda muvaffak olup sahipleri
ne para getirebilmeleri için kabili
yetlerinin kabul edebileceği en yük-

sek idman bunun için de bünyelerinin 
istiyeceği en iyi şeraltte olmaları 
zaruridir. Bu noktadan bütün ahır 
sahipleri bu noktayı gayelerine e
sas ittihaz etmek suretile atlarının 
daima yüksek şerait ve idmanlarla 
hazır vaziyette tutarlar. 

Şüphesiz ki bu fevkalade şera
itle adalatı mütemadiyen harekette 
olan hayvan fizyolojik bakımdan 

da en kavi kudreti iktisap etmiş 
demektir. Bu evsafı haiz bir aygır
la kısraktan alınacak tay daha do-

ğuştan bir çok hususiyetlere malik
tir. İşte bu şekilclc daima tekemmü
le doğru gidile, gidile her memleket 
bugün en çok randıman verebilecek 
ata en çok yaklaşmış vaziyettedir. 

Yarışların bir ikinci faydası da 
tereddinin avdetine mani olması
dır. Zira haliskan 1ngiliz atını yu
karıda dediğim şekilde bu günkü 
hale getirebilmek asırlara tevakkuf 
ettiği halde kendi haline yahut ık
limlerin tabii tesirlerine terkedilir
se ilk adi haline avdeti için yalnız 
iki neslin kafi geldiği yapılan tec
rübelerde görülmüştür. 

Binaenaleyh atlarının ıslah ve 
teksirine ehemmiyet veren memle
ketler, devamlı surette yarışlar ter
tibine mecburdurlar, ancak bu su
retledir ki memleketin bütün atla
rının ıslahı mümkün olabilir. 

Mevzuumun buraya kadar olan 
kısmından at neslinin ıslahı husu
sunda şu iki noktanın zaruretine 
varırız: 

1 - Koşularda muvaffakiyet 
kazanan atlara mümkün olduğu 

kadar dolgun mükafatlar vermek 
ve memleketin muhtaç olduğu da
mızlıkları bunlar arasından çok bü
yük bir dikkatle ayırmak. 

2 - Kazanan atlara müklfat 
tertip ederken, at sahiplerile at ye
tiştirenleri mükafatla teşçi ve teş
vik etmek. 

Koşulara tahsis edilen bütün 
mükafatları en iyi atlara malik bir 
kaç kişiye hasretmemek meselesi 
en nazik noktadır. Zira koşularda 
at sahiplerini korumak işin esası

dır. 

Her at sahibi veya yetiştirici 
memlekete bir hizmet yapıyor de
mektir. Bu noktadan da bu hizmet
lerine karşı hiç olmazsa yaptıkları 
masrafları çıkarmaları lazımdır. 

Geçen sene Rumanyada ko~an 

560 attan koşu kazanamıya.ıı yalnıs 

26 at kalmıştı. Bizde koşu atı ismi 
verilebilecek atların adedi 50 yi geç 
mez. Bunların içinde koşu kazanmış 
olanlar ise 15 i geçmemektedir. Ge
ri kalanlar da sahiplerine masraf 
ettirmekten başka bir şey temin e
dememişlerdir. 

Bu şeklin koşuların istikbali için 
~ok zararlı olacağı gibi at sahiple
rini de bu işten mecburen vazgeçir
meğe sebebiyet verecektir. 

Bu noktaları korumak için ya
pılması 18.zım gelen bir program 
hakkında fikir ve noktai nazarım
dan gelecek yazımda bahsedeceğim. 

CaYit S. TUl,ÇA 
ag 88 88 

Eski Bir Spor
cunun Mektubu 

Yeni Sabah gazetesi tahrir he
yeti müdürlüğüne: 

27 temmuz 939 tarihli nüsha
nızda spor kısmında "Sporda civan
mertlik,, başlığı altında intişar eden 
yazıda meşrutiyet idaresinde spo
run sırf fırkacılık menfaati ıçın 

gençliğe elde etmek gibi sakin bir 
gaye ile idare edildiği ve katibi mes 
ullerin spor klüplerine spor siyaseti 
soktukları bildirilmektedir. 

Spor tarihimizin en yakın bir 
mazisine ait meşrutiyet de\Tindeki 
spor faaliyeti hakkında reva görü
len itham yerinde değildir. 

Herhangi bir hükumetin sporla 
uğraşan azim bir gençlik kitlesini 
ihmal cdemiyeeeği onu kontrol et
mek veyahut kontrolü altında bu
hındurmak vazifesi iktizasından bu 
lunduğu keyfiyetinin hikmeti idare 
umumi kaidelerinden olduğu ma
lllmdur. Bu böyle olmakla beraber 
o zamanın hükumeti sporcu genç
lerle hiç uğraşmar.uş gibidir. Bu va
zifeyi üzerine almağa teşebbüs e
den Kadıköy katibimes'ulü Hasan 
Basri olmuştur ki işte, şimdiki Fe
nerbah(e stadı olan Ünyon kli.ibü 
müesseselerinden devren almakla 
başlamıştır. 

lsmi !ttihad spor klübüne tebdil 
olunan bu mahallin idaresi kabul 
hususundaki bütün istinkaflarıma 
rağmen bana havale edilmiştir. Ye
gane şart olarak dermeyan ettiğim 
"Sporda siyaset olmaz,, kaydına ls
tanbuldaki işgal kuvvetlerinden İn
gilizlerin orayı işgal ile beni tevkif 
etmelerine kadar devam edilmiştir. 
O devirde muvaffak ve muhalif aki
deye sahip olan ve birinci olmak, 
şeref kazanmak gibi karın doyur
mıyan ve kese şişirmiyen tamamen 
manevi, vicdani zevkler peşinde ter 
döken her sporcu genç o mahalden 
tam serbesti ile hiçbir siyasi propa 
gandaya maruz kalmaksızın kendi 
evi gibi istifade etmiştir. 

Katibi mes'ullerin spor işlerile 
uğraştıklarına değil, spor sözünü i
şitmek bile istemediklerine şahit ol
dum. Yalnız Ziraat Vekiletini, bila
hare Büyük Millet Meclisi ikinci re
isliğini ifa eden merhum Sabri Top
rak, vazifesi icabı ecnebi memleket
lerde bulunmak mecburiyetinde o

Gümülcünenin, Bulgar, Sırp, Yu 
nan ahalisi bile bu panayıra çorba
cıları başta olduğu halde iştirak e
diyorlardı. 

Güreş gecesi pehlivanlar han 
kahvesinin serin çardağı altına top
lanmış sabahısı yapılacak güreşler 

için hararetli, hararetli konuşuyor
lardı. 

Çopur yine üst köşeye çıkmış o
. turuyordu. Ali pehlivanla sürücü yi
ne bir köşeye büzülmüşlerdi. Çopur 
hancıya sordu: 

- Tehe! Hüsmenağa be! Yeni 
gelen pehlivanlar var mı be ahiret
lik? .. 

- Hepten geldi kızanlar be peh
livan! .. 

- Desene, yarın cümbüş yerinde, 
dedi. 

Bir aralık, Çopurun gözüne Ali 
pehlivanın yanında oturan Şürücü 
ilişti. Seslendi: 

- Bak be! .. Sen de mi burada-
sın be susak ? 

- Görmüyor musun, buradayım 
Çopur be? 

Alay tarzında: 
- Güreşmeğe mi geldin be kı

zan?. 

Yine alay tarzınd:ı, yanında bü
zülmüş oturan Arnavutoğlunu gös
tererek: 

- Tehey ! .. Bu çocukcazı mı ge
tirdin güreşmcğe be!. dedi. 

Arnavutoğlu Ali pehlivan, Çin
genenin bu palavra sözlerine muka
bele etmedi. Hatta; istifini bile boz
madı. Sükütla karşıladı, yalnız, 

şürücünün ağırına gitti ve mukabe
le etli 

- Kolum sakat olmasaydı, gös
terirdim ben sana alayı... Yanım

dakinin pehlivan olmadığını görmü
yor musun? 

- E .. İnsanlıktır bu be kızan .. 
Belki o da pehlivandır be! .. 

- Yoo .. o, Yenişehirli bir hel
vacı ... 

- Helvacı mı? 

- Evet! .. 
- Baka; işitiriz Yenişehirde bir 

Arnavut Helvacı Pehlivan varmış 
diye!.. 

Diyerek, Ali pehlivana teveccüh 
le: 

- Helvacım; Yenişehirli Arna
vut pehlivanı tanıyor musun be?. 

Ali pehlivan Çopurun bu sözleri
ne sadelikle cevap verdi: 

- Orada görüyoruz ... 

- Güreşini gördün mil bu kıza-
nın be? 

- Bir iki kere gördüm ... 
- Bizim mandanın kuyruğu a-

ğırlığında pehlivanmış be! .. 
- Evet; okkasız... Fakat; çok 

usta ve hızlı bir pehlivan .. 

- Baka bey!.. Makarna gibi a
damdan pehlivan olur mu be?. Hız
lı olmakla ne yapar bu kızan be?. 

- Arnavuttan da pehlivan o
lur mu be? 

lan Hasan Basrinin Kadıköy katibi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!~ 
mes'ullük işini deruhte ettiği zatnan 
Fenerbahçe idarecileri kendisine 
müracaatle himayesini talep etmiş
lerdir ki bu himayenin isabetini za
man parlak bir surette isbat etmiş
tir. 

Klüplerde spor siyaseti. müta-l 

reke devrinin sonlarına doğru baş
lamıştır. Bunun önüne ancak Beden 
Terbiyesi Genel Direktörünün de
mir iradeli idaresi geçebilir. 

Bu ufak maruzatımın kabulile 
dercini saygılarımla dilerim. 

lıefi.k c~wlet Kalpakçıoğlu 

• 

~·· - Gelsin buralara bu s~ · dl" 
ğızlı, gösterelim ona göktekı yıl 
cazları ... 

- ....... a]IY' 
Arnavutoğlu; Çopurun b~ reV 

lı ve hakaretli laflarına tek bit#' 
verecek sinir bozukluğu ~ste jŞtİ. 
mişti. Sakin ve telaşsız dinlettl ~ 

Hatta son söz olarak çopur d9 
pehlivan mağrurane şunlatl 
söylemişti: . ~ 

- Helvacım be! .. Yeni~ca" 
der gitmez söyle bu Arn~~ dof 
çıkıversin bu panayır yerlerUl ııe!" 
ru gösterelim ona taka tokaY1 
dedi. . . <}" 

Arnavutoğlu; yine s~ııdi~ 
pur sürücü ile de bir iki 1lğıZ 
yaptıktan sonra; sustu. ~· 

Altmış beş okkalık kö~pe ~ 
vutoğlu yıldırım gibi bır ce ~ 
malikti. Vücudü safi adale ve bit 
di. Bir dirhem bile yağı olınıY':,eır 
vücuddü. Ellerinin parmaklaJ'I seti fi 
gene gibi kıvrıktı. O derece .. ..-::~ 
çalak bir adamdı ki; hiçbir peP'°'# 
onun çapraşık usulüne güreŞ ~ 
ramazdı. Hasmını kendi oyun e ye
ziyade, hasmın oyunile bozat "I 
nerdi. ~ 

Ali pehlivanın, sahte d eri~ 
sahte çaprazları, sahte künd~,,ıJ) u· 
sarmaları vardı. Aldığı bir -~~:ı "' 
zerine hasmın dikkat naza.ı~ tıit 

kuvvetini bağlar ve umuı~a~. 
anda aldığı oyunu birdenbı~ e~ 
tarak hasmının iki dirhernllk Y 
bularak mağliip ederdi. f,.ıJ' 

Ali pehlivan, derecesinde~ 
korkunç ve tehlikeli bir peb ~ 
Onunla, herhangi pehlivan ~ 
miş ise; tekniğine karşı koY 
ve yenilmişti. 1',rt 

Arnavutoğlunu, Kazıkçı .~ 
bekir gibi pehlivanların petılidi O' 

bile bozamamıştı. Nihayet; ketlydJll 
yunile iki bileği de çıkarak ıııe 
da kalmıştı. 

• • • . Jıİ' 
Arnavutoğlu; güreş geeeS~dıl· 

bir sinire tutulmadan bol t>ol ıı~etl'it 
Sabahleyin kalktığı zaman ~ dil 
gibiydi. Çopura neler yapaca~Jı'' 
şünüyordu. Bu halli yüz otıız d~eJ 
lık çingeneye helvacının ne 
olduğunu gösterecekti. 11tıl-yo" Fakat; kisbeti yanında ğıJ !-
Lakin, sürücüsü pehlivan ~}dllt tııJ' 
çin her halde ona iyi bir 1<ıspe 
lurdu. dsJI~ 

Davul zurnalar güreş ıneY ·ıci51' 
çınlatıyordu. Türkün yüc~ ~tısı ~O· 
nin sesi Gümi.ilcine vadisıoın 1 ııŞl9 
liklerini yalıyarak Balkanl~ t(iıl
Tuna boylarında akisler veıı~ı 

Sürücü; Ali pehlivanın ~ 
gelerek: biı 08 

- Ağam; haydi bakalıtJl 1' ,+ 
yola düzülelim ... Fakat; yetJJ~ · >'' 
yip öyle gidelim. Sonra orada ı)'l 
mek bulamayız... ğı 1• 

Ali pehlivan, güreş t~tac'~· 
çin tabii yemek yiyemezdı ... ~cili' 
leyin, bolca süt içmişti. sııril 
cevap verdi: .. .J. 

- Ağam; benim iştiha.J11 • 
istersen sen bir şey ye!.. ıort• 

- 1ştiham yok olur mu? ıı tO 
filan bir iki lokma ye! .. so~~ 
kalırsın? .. Güreşler akşaın 

1 
bulur. Dönmemiz de yatsıY1 ···~!· 

- Hiçbir şey yiyeme~ .8 Bil ı• 
- Belki ben yerken ıstib 

çılır ... 

suracıl 
Bir lokantaya girdiler... 0rlıl' 

mütemadiyen Ali pehlivanl ı 
yordu: ı 

- Hiç olmazsa bir tatll Y;~~ 
- Yiyemem ağacığlPl··· tş 

yok.. ~) 
(Devaoı• ,-_,,,. 

................................... ' 
Gazi köprUaUn• p•r" 

dötenlyor P"l" 
Gazi Köprüsünde tahta 1~ 

döşenmesine başlanmıştır;aır; 
çabuk döşenmesine calıfl 

.. 
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HACERiESVEDlN. Totaliterler Arasında 
_ALTIN MHAF AZASI ispanya 

-----------------·--- ı spanyanm totaliterler lehinde · 

için lhtilif 
Birinci Osman AraP Mı idi? ::;:;;:;:c:;:::s 

'İ'. 
bı. u yazımda Topkapı sarayında 
Q Hazine dairesinde teşhir e
dilen üç haceriesved çerçevesile 
llıübarek emanetlerin saklandığı 
lurkaiserif dairesindeki bir haceri· 

YAZAN : 

İbrahim Hakkı 
\ 

Konyalı e • 
sved mahfazasını tanıtmaya ça- " 

lışaca.. '------------·• gım. 

llazinenin. ikinci dairesinde al
tın. oluğun altında 3521 numara ile 
~şhir edilen haceriesved çerçevesi, 
O santim boyunda ve som altın -
~dır. Müzenin demirbaş eşya 
~f.terinde çerçevenin ağırlığı gös
da. ~emiştir. İdare tarttırmama · 

müsaade etmediği için hakiki 
~~rlığım maalesef söyliyemiyece-
111Ql. Tedkikimin bu ciheti noksan 
ltaıacaktır. Salon memurları 24 a-
~atında 25 kilo ağırlığında olduğu
Qll tahmin ettiler. Bir kilo altın 
21.40 lira olduğuna göre oluğun yal
~ nıaddi değeri 53500 lira tutmak-

d.ır. Haceriesved Kabenin duvar 
k()Şesitıe oturtulmuş olduğu için 
~l'çeve de duvarın iki sathını öpe-
~ Şekilde yapılmıştır. Haceri çer-
~ eleyen dairenin kutru 30 santim-
t, 

~Bu kara taştan şefaat ve teselli 
d an milyonlarca günahkar elin ve 
11<lağın teması tesirile bu sert ma

~tı. aşınmıştır. Çerçevenin haceri 
~ leliyen ilk kısımları bir ipek ku
l aş l7Umuşaklığile lime lime olmuş 
~', ~u göz ve gönül çeken maden 
v~ her öpen dudağı yaldızlamış 

~ t~tan eli kınalamış gibi eriyip 
buıştir. Yahud iman ateşine ter
~an olan buselerin ve temasların 
~reti bu sarı madeni bir oksijen 
~ bası gibi eritip akıtmıştır. Bu 
~lın altın levha İstanbul adliyesine 
tı lt Yapılsa bile bu kadar kolay a
llı lla~azdı. Bu çerçeve maddi kıy
~ etınin çok üstünde bir sanat de
li{!li b taşımaktadır. Bunu 1020 H. yı-
~ il.da I. Ahmed 1stanbulda Türk sa
~tkarlarına yaptırarak altın oluk
~ beraber Kabeye hediye etmişti·. 
~ tçevenin üstünde Türklerin Arap 
azıı:nna verdikleri tekamülün en 
~1 örneğini ve kenarlarında da 
~ k hakkakinin en güzel ve tezyini 

tlerini görüyoruz. 

f' erçevcnin üstünde çok güzel 
~ bir sülüsle besmele yazılıdır, 
~ a. Yakin kenarını da "Hüv-el-Ie
~ .. ,, ayeti kuşatmıştır. Çerçevenin 
._~tı.arıarını da oyma halinde çiçek
~t a" 
Ilı .uslemiştir. Altın olukta I. Ah-
~ ectın adı yazıldığı halde çerçevede 
~ aa.ı ve ne de yapıldığı tarih yazıl-

Ştır. 

~ 3520 numaradaki haceriesved 
~ l'~e\1esi halis gümüştendir. Mahir 
bl' 'l'ürk sanatkarının elinden çıktı-
6iır allla§ılan oyma çiçeklerle süslü
~ · Üstünde yazı ve tarih yoktur. 
~Çerçeveyi Kanuni Sultan Süley
~ ~üş bir olukla beraber Ka
~/e ıthaf etmişti. Bu çerçevenin 
~aceriesvede yakin etekleri altın 
'eve gibi el ve dudak temasların-

aşıllIIU.Ş.tır. 

hq ~~.salonda 3519 numarada ka
~ u .. uçUncü Haceriesved çerçevesi 
liııı ~Uştendir. Bu da yetmiş san
erıe UZU.nluğundadır. Yalnız haceri 
ij tl. dairenin kutru daha kısadır. 
~~e ilbe şeklinde süsler yapıl
~l' 1~· Bu çerçevede aşıntı yoktur .. 
ttıcıı ~Un.cü Murad taraf mdan yaptı-

gııu tahmin edebiliriz. 

6ıt- bordUncü çerçeve de güınüşten
lta.~ liırakişerif dairesinde sakla
~l'ilı ?u çerçevenin üstündeki 1147 
~a~t llıden I. M\hmud tarafından 
~~ll ~~l~ığını anlaşılmaktadır. Bu
~ l1 U.stündeki süsler de hak sureti-

apılnııştır. 

••• 
~ aceriesvedin manası, karaatş 
"'-ıı."a ~ercfli taş demektir. Araplar 
l>~ilYa., bir kavmin ulusuna ve koyu 
li~itı e, suyn esved derler. Irak hava
fıı İro~ koyu yeşil hurmaları bol oldu-

,,ın ••c..·- d .. 
~va ,, denmıştır. Arapla-

l'arihl bir vakfiyede Sultan 
Orhanın imzası 

rın Kabede tefaül ettikleri oklar da 
vardı. Bu oklar fazla kullanmaktan 
ve el ile temastan karardıklan için 
bunlara da sehmicsved derler ve 
bir nevi muhteremlik verirlerdi. Ka-
ra renk eski Türklerde mukaddcsti 
dokuz Oğuzların bayrakları kara 
idi (1). Kaldeler de kara rengi tak
dis ederlerdi. Horasanlı Ebumüsli
min bayrağının rengi kara idi. As
kerinin resmi elbisesi de kara idi. 

Ebumüslim bu kara bayrağı ve 
elbiseyi Abbasoğullarına da aynen 
kabul ettirmişti (2). . ... . 
H aceriesvedin tarihi pek eski· 

dir. Efsaneler devrine kadar 
çıkar. Taşı cennetten çıkaranlar ve 
buna bütün peygamberlerin dudak
larını dokunduranlar ve mukarreb 
denilen büyük meleklere gökten in
dirtenler de var (3). 

Haceriesvedi gören Avrupahlar 
bunun semavi veyahud bürkani bir 
taş olduğunu söylüyorlar: 

"Üzerinde seyrek bir '3Urette siv 
ri billurat irae eden donuk bir ze-
min üzerinde ötesinde ber!siade kır
mızı bir parça Flidsipat görülür. 
Kırmızımtırak esmer ve adeta si
yah bir bazaltı bürkanidir. Haceri
esveı:iin başından birçok şeyler geç
ti, müteaddid defalar kırıldı. Bir 
veçhile ki şimdi cemolunması on, 
on iki parçadan mürekkeptir ( 4) ., 

Kırmatilerden Ebusaidin oğlu 
Ebutahir 930 miladi yılında Mekke
yi ve Kabeyi yağmalar ve katliam 
yaparken haceriesvedi de alıp gö -
türmüştü. Taş 20 sene kadar bun
larda kaldı. Maksadları taş için 
Mekkeye gelen hacıları menetmek 
ve bu suretle Mekkeyi iktısaden öl
dürmekti. Fakat buna muvaffak o
lamadılar. Fa timi halifelerden 
El-Mansurun emrile haceriesved 
KB.beye iade edildi. 

İslamiyetten evvel Kureyşi'ler 
Kabeyi esaslı bir surette tamir edi
yorlardı. Haceriesvedi de yerinden 
kaldırmışlardı. Haceriesvedi yerine 
koyma meselesi kabileler arasında 
büyük bir ihtilafa yol açtı. Her kabi 
le bu mübarek taşı yerine koyma 
şerefini kendisi almak istiyordu. Bu 
ihtilat günlerce sürdü. Kan dökül-

(1) Mıwem-1.il-Büldan. Oi'ld 5, 
sayfa 411. 

(2) "Topkapı sarayında deri 
üzerine yapılmış eski haritalar,, ad
lı eserimin 235 inci sayfasında b# 
renkler hakkında mufassal malumat 
vardır. 

(3) Mirati Mekke. Sayfa ıs. 
(4) Tarihi lslamiyet. Oild 1, 

Sayfa 20. . 

mesine ramak kalmıştı. Hatta kabi
leler Cahili adetlerine göre develer 
boğazlıyarak kanlarını yaladılar .. 
Birer leğene deve kanı doldurarak 
ellerini batırdılar. Bunun manası 

şu demekti: 
- Taşı yerine biz koyacağız. 

Müsaade edilmezse kanımızı su gibi 
a.kıtacağız. 

Tarih bu şekilde hareket eden 
kabileleri "Lalakatüldem=Kan ya
layıcı,, diye vasıflandırıyor. 

Kabileler yaylarına ve pala kab
zalarına el atmak üzere iken Kurey
şilerden Huzeyfe isminde yaşlı bir 
adam şöyle bir teklif yaptı. 

- Bir saat tayin edelim. O sa
atte Harem'in Safa kapısından içe
riye ilk defa kim girerse onu bu işe 
hakem yapalım. 

K abile reisleri ve uluları bu 
teklifi kabul ettiler. Tayin 

edilen vakitte gözler bu kapıya di
kildi. Dk girecek adamı bekliyor
lardı. tık defa kapıdan giren Hazre
ti Muhammed oldu. Henüz peygam
ber değildi. Kendisine maksadlannı 
anlattılar ve hakemliği kabul etme
sini istediler. Muhammed teklifleri
ni kabul etti. 

Sırtından cübbesini çıkardı. Ha
cericsvedi içine koydu. Kabilelerin 
büyükleri birer ucundan tuttular, 
böylece hiç bir tarafa hak geçme
den taşı hepsi birden kaldırmış ol
dular. Hazreti Muhammed de iske-
leye çıktı. Taşı elile alarak yerine 
oturttu. Bu hal çaresi kabileleri 
memnun etti (5). Muhammede pey 
gamber olmadan evvel "El-emin,, la
ka hının verilmesine de bu hakemli
ği sebep olmuştu. 

Haceriesved daha evvelleri bir-
çok defalar yanmış, kaçırılmış ve 
birçok muharebelere de yol açmıştı. 
Eski Türkler de birçok taşları tak
dis ederlerdi. Yad taşı böyle bir 
muhteremlik taşırdı. Yeşim taşları
na da kutluluk isnad ederlerdi. Bu 
taşın bazı Edirne ve İstanbul ca-
nıilerinin minarelerinde bir siperi 
sn.ika gibi kullanıldığını görüyoruz 
Jd bu, eski inanışın bize kadar gelen 
kırpınblarıdır. Eski Türkler Subal 
adlı taşlara taparlardı. Ferimyalı -
lar da Sibel isminde taştan yontma 
heykelleri kendilerine tapanak yap· 
mışlardı. Romalılar küçük Asyayı 
istila ettikleri zaman mağlub mil
letleri memnun etmek için bütün 
dinleri ve bu dinlerin tapanaklarını 
Romaya taşımışlardı. Roma bir din
ler ve putlar müzesi haline gelmişti. 
Küçük Asyada Pesinont dağının te
pesinde Ferimyalıların taptıkları ve 
Sibel, Kübel adını verdikleri bir se
mavi taş vardı. Ferimyalılar bu ta
şa tapmayı emre«en dini "Subal,, ı 
takdis eden Türklerden almışlardı. 

Sonra bu Türk putu Suriye tariki
le ve Hübel adile Kabenin içine gel· 
miş ve yerleşmiştir. 

Bu hakikati İbn-il-Kelbi'nin "Ki
tab-ül-esnam'mda açıkça görüyo
ruz. Bakınız bu kıymetli tarihçi 
Hübel putunun Klbeye geldiğini na
sıl anlatıyor: 

"Amr İbniluhay Kabe işlerine ba
kardı. Nihayet İsmaililerle anlaşa
madılar, kan döktüler. Bunları Ka
beden ve Mekkeden çıkardılar. Son
ra Amr ağır bir hastalığa tutuldu. 
Ona Belka=Şamda bir kaplıca var
dır. Onun suyile yıkanırsan iyi o
lursun dediler. Bu tavsiyeyi yap
tı ve iyileşti. Amr Şamda iken Belka 
lılar putlara taparlardı. Onlara: 

- Bunlar nedir? diye sordu ve: 
- Bu putlardan yağmur ve düş-

manlara karşı yardım isteriz ceva
bını aldı, onlardan böyle bir put is
tedi. Ona bir put yapıp verdiler. O
nu Mekkeye getirdi. Ve Kabenin av
lusuna dikti (6) .,, 

Bu put akikden yapılmışb. Bir 

(5) Miran Mekke. Sayfa 956. 
(6) KUab..ıül-e.mam. Mssv tab't. 

Sayfa 8. 

manyanın, İspanyanın bitaraf kal
masile, elde edeceği menfaatleri 
de tasrih ettiler. 

Harbe giren memleketlerin, her 
şeyden önce kesin sonucu istih
sal etmeyi düşündüklerine göre, e
sasen kardeş kavgalarından bit
kin bir halde çıkan İspanyanın yeni 
bir harbe girmekle ağır darbelere 
uğrıyabileceğini kabul etmek, insa-
ni düşüncelerin de çok üstünde bir 
ulüvvü cenabdır!. Fakat, "Ya hep, 
ya hiç,, deyenlerin bu ulvi hissin 
tesiri altında kalacağına kimse ina
namaz. Harpte en ufak kuvvete de 
iftikan edilebilir. İspanyalılar, mem 
leketleri için hayırlı neticeler ver
memesine rağmen, gayeleri için sa
vaşmasını bilen merd insanlardan 
olduklarını cihana tasdik ettirmi\}· 
Jerdir. Bugün İspanya, zedelenmiş 
olsa bile, şehamet meydanlarında 

yeni harp usullerini öğrenmiş bir 
ordu çıkarabilir. Bu yetişkin ve cen
gaver kitleden hiç bir taraf is -
tiğna edemez. 

'~ 

İspanyanın jeopolitik vaziyeti, 
müstakbel bir harpte büyqk tesi
ri haizdir. Sulh manzumesine düş -
man cephelere iltihak eden İspanya 
ordusu, Fransayı ve Akdenizin ki
lidi bulunan Cebelüttarığı tehdid 
edebilir. Fransa ve İngiltere ordu
ları bu vaziyeti mühim kuvvetler 
if razile karşılamıya mecbur kalır
lar. Büyük Harpte, birkaç günde 
heder olan Portekiz ordusuna bile 
müracaat edilmişti. 

İspanya harbi bittikten sonra General Franco'nun önünde yapılar 
~: büyük resmigeçit 

--!Y AZA N:! -~ 

Emekli General 
İspanya ordusunun, söylendiği 

gibi ,yeni baştan tensik edilmekte 
olması da harbe karışmaması için 
bir sebep teşkil edemez. Balkan har 
binden mağlup çıkan Türk ordusu, Kemal K ocer 
henüz hiçbir hazırlık yapmadan bü- ..., __________ • __ 

yük harbe girmek mecburiyetine 
düşmüştü. Bugünkü varlığını, mem
leketinin harabisi pahasına da olsa, 
totaliterlere borGlu olan Frankoya 
harp istiyen dostlarının ümit bağ
lamadıklarını kabul etmek biraz 
güçtür. 

İspanyanın hava ' kuvvetlerinin 
azlığı da totaliterler cephesinde har 
be girmemesi iç~n bir sebep olarak 
gösteriliyor. Beis mi var, iş ortak
larından kimi varını, kimi de canı
nı verebilir. İspanya havalarının bu 
vaziyette korunamaması, totaliter
lerin yüreğini kanatsaydı, biz, o gü
zellikler diyarının hergün totaliter 
tayyarelerile harabiye sürüklendi
ğini görmiyecektik. !spanyaya tev
cih edilen her kuvvet, müttefik cep 
helerin kar bilançosuna kaydedile
bilir. Kızgın çöllerden geçerek Sü
veyşe teveccüh eden Türk ordusu
nun takip ettiği gaye de garp cep
hesi yükünü azaltmak değil miydi? 
Harbe giren İspanyayı, teslim edil

diği gibi, birkaç hafta içinde işgal 
etmek için sulhçülerin kuvvet ayır
maları, yıldırım harbi yapmak isti-

eli kırıktı, sonra Mekkede altından 
bir el yaptırdılar. 

Esasen Arapların dinleri ve put
ları devşirme idi. Haceriesvedi de A
raplar Türklerden almışlardı. Bu -

gün tavafa başlangıç teşkil eden 
"Haceriesved,, eski Türklerin kut-
lu saydıkları bir taştır. Osman o
ğulları eski dedelerinin ve eski din
lerinin bir hatırası olan bu taşa al
lın ve gümüş çerçeveler yaptırıyor-

lar ve bilmiyerek eski dedelerinin 
ve dinlerinin hatıralarını tazeliyor
lardı. 

1 slam medeniyetinin kurulu
şunda ve serpilip yükselme

sinde Türklerin rolü pek mühimdi. 
Bu mutalaa, eğer Türkler olmasay
dı İslam medeniyeti olmazdı. şek-

linde bir iddia halinde de ileri sürü
lebilir. Osmanlı hilltü.mdarları Mı
sırın fethinden sonra dinl riyaseti 
de boyunlarına. almadan evvel İsla
mın mukaddes makamlarına karşı 
~gı besliyorl~. Yakin mm.anla:. , 

yen ve zaferlerinin yegane doktrini 
bunda mündemiç o'ıan totaliterler i
çin büyük bir kazançtır. Bugün de 
totaliter askeri edebiyatında İspan
yanın milyonluk ordusundan ifti
harla bahsedilmektedir. Bu orduya 
ruh, manevi ve maddi kuvvet aşı
ladıklarını iddia edenler, yalnız 

Frankonun, memleketinin duygula
rına uyup uymadığında şüphe edi
len, nazariyesinin hakim olması için 
değildi. Kötü gün dostları, buhranlı 
anlarda şüphesiz, bu yardımı da he
saba katacaklardır. 

Ham madde bulamamaktan şi

kayet eden ve bir hayat sahası için 
her şeyi göze alacaklarını bağıran 

memleketlerin, İspanyadan kuvvet
lerini çekerken, bu memlekt ordusu 
na yarınki iini başarmak için elzem 
ve edinilmesi de güç olan malzeme
yi orada bırakmadıklarına inanama 
yız. Bu suretle İspanya cephesinin 
takviyesi, İtalyan kanaatinin sami
miyetine hak verdiremez mi? 

Totaliterler cephesinde harbe gi 
rişen İspanyaya Fransız ve İngiliz 

ra kadar da dinler milliyetlerden 
üstün bir mevkide tutuluyorlardı. 
Din camiası muhtelif milliyetleri ça 
dırlayordu. 

Osmanlı hükümdarları hilafeti 
bir koz gibi kullanmıya başladık-

ları zaman bazı dalkavuklar "1mam
lar=halifeler Kureyştendir,, hadisi
ne uyarak padişahların neseblerini 

Kureyşe bağlıyacak şecereler uy -
durmaya yeltenmişlerdi. Osmanlı 
halifeleri siyadete mühim bir mev-

ki vermişlerdi. Bir aralık İstanbul 
uydurma şecereli seyidlerle doldu -
ğu için üçüncü Murad 992 yılında 
çıkardığı bir fermanla bunları tas
fiyeye tabi tutmuş, hakikilerini, sah 

telerinden ayırd etmişti. Kanuni -
nin musahiblerinden İsfendiyar oğ
lu Ahmed Şemsi Paşa da Osmanlı 
hanedanını yıkıp İsfendiyar oğul
lan hakimiyetini tesis etmek için 
nesebini Halid bin Velide dayamak 
sure tile şer af et iddiasına kalkış • 

(Sonu 7 inci sayfamızda) 

ordularının müdahaleleri, bu günkü 
rejimin çökmesine sebep verebilir. 
Bundan dolayı, !spanyanın bitaraf 
bırakılması sayesinde, kaynakların 
dan istifade imkanı vardır, denil
mektedir. Deniz hakimiyeti sulh 
cephesinde iken esasen bu im.kanm 
nereden bulunacağı anlaşılmıyor! 

Diğer taraftan, yarınki harpte biı 
memleketin muhariplere iktısacli sa 
hada yardımının da karşı tarafın en 
şiddetli tedbirlcrile önüne geçilmi· 
yecegını düşünmek beyhudedir 
Garp cephesinin çökmesinde en bü· 
yük saik, abluka idi. Bitaraf lspan 
ya, dostluk şartlarına behemehal ri 
ayete mecbur kahr veya mecbuı 

edilir. 
İspanyanın gönüllü vermek, bah

ri üslerini totalitcrlere açmak gibi 
yardımları da bir harp sebebi adde 
dilecektir. İspanyadaki varlığı ya
ratan, deniz aşırı kuvvetlerdi. Müs
takbel bir harpte İspanyanın sulh 
cephesi aleyhinde bu kuvvetleri kul
lanması biraz şüphelidir' Karşı ya
kadaki İspanya kolonisi de tehlike~ 
ye girecektir. 

İspanyanın bitaraf kalması hak
kındaki Alman fikrinin, şimdi ya· 
ralannı sarmakla uğraşan millet Ü· 

zerinde hoş bir tesir bıraktığı da 
ajans haberlerinden anlaşılıyor. Biı 
na.zariye uğurunda binlerce karde§ 
kanı akıtan ve yabancı silô.hlara de 
neme sahaları tahsis eden !spanya
lıların yüksek menfaatlerini düşün
melerini temenni etmek, iyi kalbli 
her insana düşen bir vazifedir. İs

panya zimamdarları içinde, cihanşü
mul bir devletçe bayati kıymeti ha
iz bir kayalık, yani Cebelüttarık 

müdafaa manzumesi için mukadde
ratını tehlikeye koyacağına inanan
lar da bulunabilir. 

Ancak sulh cephesinin İspanya 
nm da menfi vaziyetini harp planı
na geçirmiş olması ihtimali kuvvet
lidir. 

Eğer İtalya harici siyasetini i
dare edenler, İspanyada muvaffak 
olamamışlarsa, bunun sebebini İs· . 
panya mukadderatına el koyanla· 

rın, memleketin mukaddes menfaa· 
tini idrak etmelerinde aramalıdır 
İspanya için artık: "İhtil8.fatile uf;~ 
raşmada dehrin zevk yok!,, diyen 
dostları, onun ıztıraplannı gid: r
mek gibi ulvi euıeller de beslemiş o· 
luyerlar. 



.. 
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Kırmızı Pırlanta 

Çeviren: Cevad Tevfik ENSON . 

------------------------
A nahtarm kilid üzerinde dön-ı sız olmadığı anlaşılıyordu. Elin -

mesinden husule gelen gıcır- de mükemmel bir tabanca vardı. 
tıyı işittim. Çok fena bir vaziyet- Koltuktaki adamın karşısına gP,-,-:\!· 
te yakalanacaktım. Elimdeki ciga- rek, ona dikkatle bakmağa ba.91adı. 
ra kutusunu derhal masanın üzeri- Arkası dönUk olduğıı için yüzünü 
ne koydum. Tabancamla elektrik göremiyordum. Fakat bu adamı 
lambasını alıp divanın altına gir- tanıjYacaktım. Soğıık kanlılıkla 
dim. Kapı açıldı. Odaya giren adam şu sözleri söyledi: 
elektrikleri açtı. Divanın altından, - Sizin için çok cvJp bir ö-

YENISABAB " .. 
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Zira Selimin ruhu ikimizin arasın
dadır!,, · 

Bu sözler üzerine Feridun Bey 
bir vahşi hayvanın bağırmasına 

benziyen bir ses çıkardı ve sonra 
bunu uzun bir inilti takip etti. Nef-

1 sinde müthiş bir mücadelenin baş· 
ladığı belli idi; takallus eden alnı, j 
vücudünü fasılalarla sarsan müte
heyyiç hareketle:, dudaklarından 
sızan köpükler, kendini zapt için 
yapını§ olduğu gayretin şiddetini ı 
gösteriyordu. 

Nakleden : ORHAN_!: 
:)i· 

yin, hepsini dinlemeğe hazırıın~vlt 
zinle her zaman konuşmaktan ııı,. 
aldıgı-mı söylemiştim zannederse . . . sıır 

_ l{ızıuızm şahsınız ıçın b"l • . . l 
fettiği acı sözleri a(fetmenızı cW' 
hassa rica ederim! He.ycca:U~et 
sayıklayordu .. ~~~ sıze rııtile 
besliyor, ken~ı.zı ~ır ~~a ~fidit· 
sevmesi için. sızın ıstegınız ~ fJ)I' 

Feridun Bey,, "Bana ne.,, uıo· 
nasını ifade eden bir tavırla 0111 

nu silkti. . bil 
_ Size ayrıca ilave edeyıı~ 

~ yalnız onun ayaklarını görebiliyor- lüm hazırladım. Beni işitiyorsunuz. 
dum. Ortada duran masa da - Fakat ağzınızı açıp cevap veremi
ha faylasını görmeme mani o- yorsunuz. İşte bu vazıyette, öliim 
luyordu. Pardesüsünü çıkararak saatini bekliyeceksiniz. Karşısına 
kanapenin üzerine koydu. Cigara geçerek bir sanualyaya oturdu. Yi
masasının önünde durdu . Arkası ne yüzünü göremiyordum. Büyük 
bana dönüktü. Şimdi onu iyice gö bir kinle sözlerine devam etti: 

. rebiliyordum. Atlet yapılı vücu- - Sizin imdadınıza. yetişecek 
dile bir dev kadar uzundu. Bu a· kimse yok. Uşak da burada değil. 
damla çarpışmak için dev olmak la- Şimdi serbest serbest konuşabili -
zımdı. Yerimden kımı.ldanmamağa riz. Sizi tanıdığım zaman onunla 
karar verdim. deli gibi sevişiyorduk. Bir senelik 

Çalışkan ve kıymetli valimizin 
emirleriyle bu sene kazam.ızda muh 
tar ve ihtiyar heyetlerine bir kurs 
açılmıştır. 

ver~tir. Çok istifadeli olmuşn. .. ·. 

Halk evimiz Köycülük şubesinde 

son gece köylü bu misafirler şere
fine iki yUz elli kişilik bir çay zi

yafeti verilmiştir. Resim kurstan 

mezun olanları götermektedir. 

Nihayet normal muhakeme ve 
akıl galebe çaldı: eli aşağıya düş
tü, ve bıçak parmaklarının arasın
da yere fırladı, yiizüniin adaleleri 
ve hatları tabii halini aldı; içeri gir
diği kapıya dönerek bağırdı: 

tün hiddetiniı şahsımda teill lJIJ 
etmelidir .. Benden ııclret ede~...!· 
çocuğu ben gidip buldum. Ziy»-;t· 
ıerimi kabul etmesine ınccbut 
tim .... 

Feridun Bey: 'it' 
_ Size inanıyorum; fakat ·ff!' 

ziyeti bunlar değiştirecek ıni di~· 
bir ifade ile yeniden omuzunu Adam öksürdü. Birkaç dakika evli idik. Siz bir otomobil kazasına 

evvel elimde bulunan kutuyu aldı. uğramışbnız. Sizi evime getirdim. 
Uşağın cigaralarına mütemayil ol Kuvvetiniz yerine gelinceye kadar 
duğunu zannetti. Halbuki, zavallı size ihtimamla baktık. Teşekkür e· 
adamın kabahatsiz olduğunu bilmi- derek bizden ayrıldınız. Sonra bir 

Bu kursta vazife hakkında beş 
ders ve hava taarruzları ve korun-ı 
ma çareleri hakkında iki konferans 

. yordu. Bürosuna doğru ilerledi.. akşam yine geldiniz. Kırmızı pırlan 
Ben oradan, biraz evvel bazı kıy- ta aratmak için beni Afrikaya gön 
metli taşlar çalmıştım. iyi ki adam derdiniz. Dünyada bir tek kırmızı 
pırlantalannı düşünmüyordu. Ya - pırlanta olduğunu billyordunuz. O 
zıhaneye doğru bir koltuk çekerek da sizin elinizde idi. Fakir idim .. 
abajuru yaktı. Bir mecmua aldı, o- Bana çok para verdiniz .. Teklifini-
kumağa başladı. zi kabul ettim. Afrikaya va~ıl ol-

YüzUnU ıyıce görüyordum. duktan sonra karımın mektupfon 
Siyah gözlerile kalın dudaklan gö kesildi. Tesadüf beni bir mektt>p 
zümUn önünde duruyordu. tki ay- arkadaşımla karşılaştırdı. Gazete -
danberi, mtitemadi takiblerbıle a- lerin beni ölmüş diye ya·ttlıklarır.ı 
damın bütün i.deUerini öğrenmiş- söyledi. Hemen geldim. Karıcığım 
tim. Evin her köşesini biliyor- ortada yoktu. Sizin seyahate çık
dum. Her akşam sekizde Jdübe gi- tığınızı söylediler. Ahbablanm, ha.
dip onbirde döndüğünU görmüş - na bir şey söylemek istemediler. 
tüm. Bazan da sabaha karşı ge- Ben yavaş yavaş meseleyi anladım. 
lirdi. Biraz sonra yııtnıağa gide- Evime sık sık geldiğini, akşamla • 
ı::ekti. Ben hemen saklandığım yer- rı karımla beraber çıktığını gör -
den çıkarak balkondan atJıyacak . müşler. Nihayet ondan bıkınca bir 
tım. Cigara kokusu odayı doldur- · az para verip bırakmışınız. Benden 
muştu. Şöminenin üzerinde duran başka kimsesi olmadığı için, zaval
ufak bir saat on ilciyi çaldı. Fakat lı kadın sefalet içinde ölmüş. Çok 
adam hala sayfayı çevirmemişti. geçmeden seyahattan döndünüz. lş
Bava dehşetli sıcaktı. Divanın al- te beni karşınızda buluyorsunuz, 
tında buram buram terliyordum.. ses birdenbire yükselmişti. 
Dışarıda, otomobil sesleri duyulu- Heyecandan omuzlarını sil-
yordu. Bir köpeğin durmadan hav- kiyordu. Yerinden kalkarak, cebin
laması, beni müthiş surette korku· den bir küçük şişe ile bir enjeksi· 
tuyordu. Saat yarım olmuştu. A - yon çıkardı ve masa üzerine bırak
dam, sönük cigarasını dişlerinin tı. Koltuktaki adam yerinden kı· 
arasında sıkıştırmış duruyordu. Bir mıldanmıyordu. Ne için masanın 
buçuk saattenberi bir defa bile ol- üzerinde duran tabancayı alarak 
sun kınııldanmamıştı. Divanın al- karşısındaki adamı tehdit etmiyor
tından, onu mütemadiyen güzetli - du. Ben bunları düşünürken adam 
yordum. Yine köpek havlamalar. yine konuiJ?lağa başladı: 
etikftneti parçalamıştı. - Kim bilir.. Kaç e\' yıktınız? 

B irdenbire bana hiç te yaban- Kaç mesut karı kocayı biribirinden 
. cı olmıyan bir ses işittim. ayırdınız?.. Fakat... Bunları bir 

Elmasla cam kesiliyordu. Koltukta daha yapamıyacaksınız. Afrikadan 
oturan adam yine kımıJdanmadı. pırls.nta değil .. Bir zehir getirdim.. 
Acaba aesi işitmiş miydi!.. Pence· lşte bu zehirin ufak bir dozu, sizi 
reyi görmüyordum. Fakat sesin bu hale getirmiştir. Ölmediniz .. 
oradan geldiğine emindim. Çok geç Söylediklerimi işitiyorsunuz. Fakat 
.neden, cam parçasının yere dU11tü- cevap veremiyorsunuz. Çünkü ada
lünü işittim. Bu da bir hırsızdı.. leleriniz gerilmiştir. Eğer enjeksi
Pencere açıldı.. Adam hi.li. kı - yonu yapmazsam biraz sonra ken
mıldanmıyordu. Adam odaya gir- elinize geleceksiniz. Şimdi yapaca -
ıli.. Vaziyetinden adt bir hır - ğım büyük dozlu enjeksiyonla seni 

Ebul Heysem Kaab ibni Ma
lik (1) biy'at ederken: 

"Yi. Resulüllah! Yahudi kabile-

minle sulh ederseniz, ben de ede
rim. 

Dedi. 
lerl ile aramızda muahedeler var. Bundan sonra, Fahri Kainat e
Seniılle akdettiğimiz bu muahede ile fendimiz, Akabe tepesinde akted.i
onlarla olan muahedelerimizi bozu- len biy'atı ve onların ettikleri taah
yonız. Bir gün, Cenabı Hak, sana hiltleri hatırlattıktan sonra, Medi
nusrat verir de dU§manlanna gale- ne kabilelerini hazırlamak ve islıi
be edersen kabilenin içine avdet et- miyeti neşretmek için içlerinden on 
mez, bizi yahudilerin eline bırak- iki kişiyi seçerek na.kip ta'yin etti. 
maz mısın?.,, Bu intihap edilen zevatın doku-

Dedi. zu, Hazrec kabilesinden şu zevattı: 
Hazreti Muhammed, bu sözleri Berra ibni Mağrur, Rafiğ ibni Ma· 

işitince: lik, Saad ibni Abade. Saad ibni Hay-
- Benim kanım; sizin kanınız- seme, Saad ibni Rebiğ, Abide ibnis 

dır. Sizin kabriniz nerede ise benim Samit, Abdullah ibni Ravahe, Ab· 
kabrim de orada olacaktır. Ben siz- dullah ibni Amr, Münzir ibni Amr ... 
denim, siz de bendensiniz. Kiminle Bunlann Evs kabilesinden olan di
harbederseniz, ben de ederim. Ki· ğer üçü şu zevattı: Ebu Hiysem 

(1) Kaab lbnJ Millk, Akabe bly- Malik ibni Tiyhan, Esid ibni Hadiyr, 
atinde hazır buhındu. Hicretten son Es'ad ibni Zerare ... 
ra Medinede '.l'al'a ile ihiret karde- Hazreti Peygamber, nakipleri in-
31 oldu. Uhud muharebesinde on bir tihap ettikten sonra, onlara: 
yerinden yaralanmış, hararetin tid· - Havlriyyun, Hazreti İsa'nın 
detiııden diğer iki ref'ıki ile '.1.'ebük kavmi içinde vekilleri olduğıı gibi, 
harbine gidememiştir. Bundan do- siz de kavminiz içinde benim vekil· 
layı "Alcsselisetellezine,, diye ha§- lerimsiniz. Buyurdu. 
hyan ayet, bu üç arkadq hakkında "Sfirei Maide,, nin on Uçüncü 1.
nizll olmustur. Hassan, Abdullah yetinde "Cenabı Hak Beni İsrailden 
ibnl :ReYalıe ile Peygamberin filr· ahd ve miysak aldı. Onlardan on Ud 
lerlndendi. Hicretin lurkıac& lell8- nakip ba'ı ettik. AllahUtaAll dedi 
sinde \'efat etti. ki bm 8imaJe beraberim..~ ... , 
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Aşk Yüzünden 
Cinayet 

Gönen, (Hususi) - Gönene üç 
kilometre mesafede bulunan Tuzak

çı köyUnde aşk ylizUnden fed bir ci
nayet işlenmiştir. Vak'a}'! aynen 
y117.1yorum: 

Tuzakçıda Harun oğlu HUseyin 
Şentürk ayni köyden 16 yaşında 
Nazmiyeyi deli gibi sevmektedir. 

Yrtıe bu köyden bir haf ta evvel 
askerden dönen Hasan da Nazmi
yeyi senelerdenbcri sevdiğinden bu 
iki delikanlı arasında bir husumet 
vardır. 

İki gün evvel Nazmiyenin Ha
san tarafından kaçırılacağını duyan 
Hüseyin gece Basanın harmanına 

giderek uyumakta olan zavallı gen-

ci balta ile kafasını parçalamak su
relile öldürmüştür. V:ak'ayı mütea
kip Hüseyin kaçmak istemişse de 
jandarmamız ve jandarma komu
tan vekili Ahmet çavuşla karakol 
kumandanı Yusuf Bora tarafından 
yakalanmıştır. 

Samsunda Cekiroe 
Mücadelesi ' 

Samsun, (HususiJ - Yapılan 

çekirge mücadele::;inden çok iyi bir 
netice alınmış ve 22 mayısta başlı
yan mücadelede bu güne kadar 
1.500.000 kilo çekirge itlil olun
muştur. Çekirgeler bilha.ssa Bafra
nın çorak mıntakasında ve merkez 
kazasının bazı köylerinde görülmüş 
tü. 

Vilayet bu işle ciddi bir Rurette 
meşgul olmuş ve yüksek vekaletten 
gelen ziraat tekni::;yenleri ve yapı
lan yardımlar sayesinde çekirge 
tehlikesi en kısa bir zamanda ön
lenmiştir. 

Ant•lyad• aı c aklar 
Antalya (Hususi) - Günlerden 

beri devam eden dehşetli sıcaklar 

hala devam etmekte, hararet dere
cesi 37 den aşağı düşmemektedir. 
14 gün devam eden ve ağaçların 
mevsimsiz dökümüne sebep olan 
rüzgar iki gün önce durmuş, fakat 
sıcaklar eksilmemiştir. Betonarme 
mağazalarda yalnız 3 saat devam 
eden 45 derece sıcaklık görülmüş
tUr. Halk sıcaktan çok harap olmuş 
kendilerini deniz kenarlarma atmış
lardır. Plajlar şimdiye kadar görül 
memiş bir kalabalık içinde bulun-

ölü !arzcdecekler ve diri diri me
zara gireceksin. Bu sözleri söyliye
rek ayağa kalktı enjeksiyonu dol -
durmağa baŞladı. Adamın kolları

nı sıvadı. İğneyi etine saplıyarak 
boşalttı. Koltuktaki adamla. bir 
çocuk gibi oynayordu. Bu manza
:ra. !karşısında nefret et:meğe baş
ladım. Bir aralık tabancamı elime 
almak istedim .. Fakat ben de kı

mıldanamıyordum. Bağırmak iste · 
dim; sesim çıkmadı. Adam, enjek
siyonla illç şişesini pardesüsünlin 
cebine koydu. Nihayet yüzünü gö
rebildim. Onu tanıyordum. Zavallı 

adam, çektiği meşekkatten tanın

maz bir hale gelmişti. Bir daha 
koltuktaki adamın koluna baka -
rak: 

• maktadır. Teşemmü~ vak' ası olına
mıştır. 

(Sonu 7 inci sayfamızda) 

BiR KAZA 
Buz fabrikasında çalışan Sclim 

isminde bir genç dikkatsizlik yU
zünden kolunu kayışa kaptırmıştır. 
Hemen hastahaneye kaldırılan işçi
nin kol kemikleri ezildiğinden kolu 
dirseğinden kesilmiştir. 

Bursa \'alisi Karaca.beyde 
Bursa, (Hususi) - Valinıiz Re

fik Koraltan beraberlerinde eski ad
liye Vekili Bay Hilmi olduğu halde 
buğün Karacabey harasına gitmiş
lerdir. Valimiz harada tetkiklerde 
bulunacaklardır. 

~· MW& CM\~tı 
iLE v~~~~ A!!'l'!RHZAD 

duğıı veçhile Beni İsrail kavminden 
de on iki nakip intihap olunmuştu. 
Müfessirler, bu iyeti kerimede, Me
dineli nakiplere de telmih bulundu
~unu söylemektedirler. 

Bu biy'atin ertesi günü, Kureyş 
büyükleri, olanı biteni haber alınca 
Hazrec kabilesinden bir kaç kişiyi 
bularak: 

- Siz, Muhammed'i içimizden 
alıp götürmeğe, onun uğıırunda bi
zimle cenkebneğe karar vermişsi
niz, aslı var mı? 

Diye sordular. 
Bunların tesadüf ettikleri kim

selerin, meğer, biy'attan haberleri 
yokmuş. Bu şayianın kat'iyen aslı 
olmadığını söylediler ve sözlerini 
yeminle de te'yit ettiler. 

• • • 
On iki nakipten, Berra ibni Mağ

rur, en evvel biy'at eden zattır. Be
ni Selme kabilesinin nakibidir. En 
evvel kıbleye dönerek namaz kılan 
bu zattır. İslim olup 'kavmi ile bera· 
bir hJıamberiu yuıma giderken. 

-··-İslamların kıblesi Beyti Mukaddes 
iken arkasını Kiı.abeye çevirmeyi 
caiz görmemiş, Kiabeye dönerek 
namaz kılmıştır. Hicretten evvel ve
fat etmiş, Hazreti Peygamber, onun 
kabri üzerinde tekbir alıp namaz 
kılmıştır. Ebü S8.bit Saad ibni Aba
de Beni SaidCiri nakibi idi. Ga
zalarda, ensann sancağını taşırdı. 

Cömertliği ve din gayreti ile meş
hurdur. Peygamberin ölümünde, ha 
life olmak istemiş, kabilesini ken
disine biy'ate davet etmişse de Haz
reti Ebtı Bekir ve Hazreti Ömer or
taya çıkınca, herkes Ebu Bekir'e 
biy'at ettiği zaman müteessir ol -
muştur. Bu zat, ilk iki halifeye biy'· 
at etmedi; Havran'a çekilerek hic
retin on beşinci senesinde orada ve
fat etti. 

Saad ibni Hayseme - Bu zat 
Bedr gazasında şehit oldu. Hazreti 
Peygamber, Medine'ye hicret ettiği 
vakit ilk evvel bu zatın evine inmiıJ 
ise de bu hane arablar arasında 
"Karga evi,, di~e yad edildiği için, 

~ 

"- Mehmed, gel de, kendini 
kaybeden küçük hanımı ayıltmağa 
uğraş!" 

Mehmed göründü, Selime doğru ti.. ~.,. 
çe\':irdiği nazarı tarife imkan yok 
gibi idi. Bu arada, Feridun Bey yan
daki odaya gitmiş ve sakin tavırla 
yaktığı bir mum bulup getirmi~ti; 
bunu yaptıktan sonra, müsterih bir 
hareketle: 

- Bana gelince, şeref ve . ~ 
.sum üzerine sizi temin cderitll ...d 
kızınızdan sırrını ancak dün 5 ..... 
alabilmeğe ınuvaf fak oldum.,, 

Feridun Bey cevap ve~~: . fj' 
" - Size inanmıy~r değ.iliPl' ... 

kat ı-;öyleyin, bu sanıyelerı, bıJeııdİ' - Azizim Selim Bey, diye söze 
başladı. Burada artık işimizin ol
madığını zannediyorum. Benimle 
beraber geliniz, odanıza tekrar dam 
lardan sıçrayarak gitmeniz doğru 
olmasa gerek. Size bir felaket ge
lirse, Bizans ile ben teselli kabul 
etmiyecek derecede keder duyaca
ğız.,, 

Selim, çok garip hislerin pençe
si arasında kalmıştı. O saniyede, 
Feridun Bey, kendisine hiddetten 
ziyade bir merhamet hissi telkin 
ediyordu. Bununla beraber, onu ta· 
kip etti, koridorun başına geldiği 
vakit, duvara yaslanarak, kederli 
bir tavırla: 

"- Size söyliyecek ikü lifını 
var, diye nunldandı. 

Feridun Bey de durmuştu. Se
limin bu sözlerine gülerek cevap 
verdi: 

"- Kalbinizde ne varsa söyle-

çük kızın sizi sevdiği ka~ k ~ 
nizin de onu sevdiğine emın 

• ? 
nız .. ,, ~ 

Selim bir an düşündü; ~ 
llikmctin menfaatlerini ve ha ~ 
ve ~crefini kurtarmayı ınu" 
buldu. . . ıt 

Kendisine karşı olan hisSid' 
kadaşlık hududunu aşmaz. ~ 

Feridun beyin yüzünde ~ 
ile karışık bir sevinç ifadesi ~ 
Mükemmel, diye söylendi. ~t-~ 
şey de bu idi. Artık birıbı 
söyliyecek bir lkırdımız kalıll~dl~, .. _,,.. 

Selim başını kaldırdı ve: _,4# 
kelime daha, diye bağırdı. ~ 
bir teline bile dokunmıya ~ jJr 
ve benim istemiyerek yaptığılll, 
tiyatsızlıktan dolayı intikam </fi' 
yacağınıza dair bana teminat 
medikçe sizden ayrılamam.,, I 

(De\°amı ~ 

SiNiR AARILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI BAŞ DÖNMESi 

ASABI ÖKS0R0KLER-UYKUSUZLU~ 
Ve SiNiRDEN iLERi GELEN 

BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI 

DiNDiRiR 
Sıhhat Veki.let1nfn Si G/ 935 tarihli ve 5/lS No. lu ruhsatını haizdit· 

oradan EbO. Eyyubu Ensiri'nin e-ı 
vine geçmiştir. 

Saad ibni Rebiğ - Uhud gazasın
da fevkalade şecaat göstererek şehit 
olmuş, Harice ibni Zeyd ile bir me
zara gömillmUştür. Hicretten son
ra, Abdilrrahmen ibni Avf ile ahi· 
ret kardeşi olmuştu. 

Abdullah ibni Ravaha - Kün
yesi Ebu Muhammed'ti. Sahabeden 
bir şairdir. Bedr, Uhud, Hendek, 
Hayber muharebelerinde bulunmuş
tur. Mute harbinde, Zeyd ibni Ha
rise ile Cafer ibni Ebitalip'ten son
ra islam sancağını taşımış, ilk ham 
lede yaralanmış ve vücudünden a
kan kanını avucuna alarak yUzilne 
sürdükten sonra tekrar hücuma 
geçmiş ve arslancasma §ehit düş
müştür. 

Münzir ibni Amr - Bu zat, 
Bedr ve Uhud gazalarında bulun
muş, Bi'ri Malıne harbinde §ehit ol
muştur. 

-12-
ESHABIN MEDİNEYE 

MUHACERETİ 

lbni İshak diyor ki: 
Fahri Kainat Efendimizin Medi

ne ahalisi ile anlaşması Kureyıften 
gizli tutuldu. Böylece eshlba Medi
neye gitmesine izin ver.ildi. Onlar 

da, milidi 622 senesi nisanlJllll ~ 
talarına düşen Muharrem ayının -
tidasında muhacerete başJad~.:..ı., 
hab, muharrem ve safer ay~ 
i.ileleri birlikte Mekkeden aYT"" 
lar, Medineye gittiler. ." "' 

Medine'ye en evvel, Beni uJ'I' 
zum'dan Ebü Selme ibni .Abd e4 
esed, Akabe biy'atinden bir .~.I 
vel hicret etmişti. Bu zat, ~ 
tana gitmiş, tekrar Meke'ye • el' 
eylemiş, fakat Kureyş'in eza. °"~wr 
fasına dayanamıyarak Peyg~ 
den aldığı müsaade üzerine 
neye çek~ti. ~ 

Diğer eshab ise, bu defa _.._.,,_ 
ettiler. Medine'ye giden isl~~, 
mecmuu, erkek, kadın yüz elli~· 
dardı. Köleler ile islamiyetten ~· 
rılmak için hapsedilen bazı ,,e ~ 
tan başka bütün müslümanl~ 
ret edince Mekke'ımı bir ka~ -:.; 
lesi, bilhassa Beni Ganem ile t:sJO".' 
bekir ve Mazğun mahalleri tfJ1' 
miyle boşaldı. Şehrin bir tarafı iJlİP 
le bo§aldıkça, Mekke reis~er ,e1 
canlan sıkılıyordu; fakat bit a))ll" 
yapamıyorlardı. Çünkü heı:. Jc 3' 
kendi efradından olan mUslilJO dl' 
n müdafaa ediyorlar, m~.....,. 
rine mini olmaya meydan ~ 
yorlardı. mevama -

,, 



K 1 İMAMIN Tarihten ~r Ya~k 6 Senedenberi 
A Hacerıeavedın Aranan Bir 

3 PARMAuıl Altın Mahlazaa Katil Yakalandı 
)IRLI POLiS ROMANI [Bat ~· 5 lacl •yf~J 
"~~ • - 7 - =~=şm:r:~7).llUWesı IAl d~ara:::~:~~=; 
Üçparmak Bır Çok Cınayetler tyi bir Mısır tarihi yazarken JBkalaıımılbr. H8dise tudur:-. ) li 8. Katilin I •d• mükemmel bir Osmanlı tarihi c1e dan altı Bıe evvel Zonguldakta juı 

ş yen ır şaretı ır ,, har.ırlıyan lbııieyas TllrklUlünü unu =: :!!:a ~=: .:: 
la1mz cesur avcı Ahmed Selim 
~ bir düşünceye dalmıştı; etra
.._. hiç meogul değildi. Acaba o gün 
.. kalsın, kendisin ölilme sürükli
~ olan teblilre mi gözU öııiine 
~? .. 
ltt "l:>ışaroa fırtına halini alan rUz

llk ağaçlan biribirlne çarpa • 
~Uğultular ve gürültüler çıkan
• ..._ Ziya Halid ismindeki yaş-

1' lbıirli zat bu dağınık meclise 
~~ bir alika toplamak arzu-

~ - Son hadiselerden haberiniz 
1bı? diye sordu. 
~an Feyzi başını kaldırdı. 

- Ne hadisesi? .. 
L - Üçparmak bizim civarda do
-,.Yor. 
~ Sara hemen defterini 

Tellş ve heyecanla: 
- Uç, ne dediniz? 
- OçparmakL 

'- - Evet, anladım 1 Oç parmak 
4-ektir? 

'lııııa._ - Üçparmak, birçok cinayetler 
~ lııir katilin ipretidir. Evvelt llbı aahile inen yolun üsti1Dde 
...._ ~ının ce.sedi bulundu. et
_,_ iflendikten bir ild saat son-

Ziya Halid artan bir merak ve 
hayret içinde: 

- Posta ile mi? 
- Evet posta ile... Son derece 

garip bir yazı... Arap harfleri, am
ma bu harfler aillüa mü, nilah mu, 
talik mi? Hiç birine benzemiyor .. 
Yalnız mü§]ciil8.tla yazı okunabili-
yor .. 

Tekrar sustular ve Uç kız kar
deşten biri ayağa kalkarak öteki
lere: 

- Haydi, artık vakitür. Oda
mıza çekilelim! 

Dedi, Kızlar, bu muhavereden 
sinirlenmiş, korkmuş olarak biribi
rine sokuldular ve meclise: 

- Allah rahatlık versin! .. 
Diyerek çekildiler. Sanki bu 

meclise ve bütUn köşke Üçparmağın 
hayali çökmüştü. 

Yarım saat sonra pansiyonun 
bahçe kapısı kapanmışken tekrar 
açıldı. Uzun taşlıkta bir çıngırak 
&esi işitilince up.k iç kapıya k()ftu. 

Biri genç ve biri blmarea ild zat 
birkaç gün için boş bir oda istiyor
lardı. Birisinin ismi Ahmed Sırn, 

öteki Rıza. .. 

tarak "Bedayizzühflr,, adlı eserin-
de belki de hiç sevmez gU>i görüıı- de birine katil cürmünden. mevkuf 
düğ& Kısır fatihi Yavuza yaranmak Kimi1 isminde birini vel"llıiller, o da 

..... JUmjJi kaçırmıfbr. Katil 
için Osmanlı imparatorluğunun k~ bir daha da bıulwıamamıştır. Kim.il 
rnyucusu "Osman,, 1 Medinenin ''Va enelkl ...-.. n-..11.;;;e O'e}mia - 7•r _ 
d.iaafra,, köyünden halis bir A _,. ....... .__.... D ""4 .~ 

~ ""l" km de Muharrem tarafından göril-
olarak gösteriyor. lbnieyas Kanuni- lerek jandarmaya ihbar edilmif ve 
nin hal tercemesini yazarken Yıldı- atb 11enedir aranan katil Kimil ya
nın Beyazidden sonraki Osmanlı te- JraJanarak te9kif edilmi,ıir. 
ceresini nasıl tesbit ediyor. Aynen ========================= 
terceme edeyim de görünüz: 

"Yıldınmdan sonra Orhandır ki 
6& sene kadar ya,adı. Sonra bunun 
babası Ali Erden, bunun babası 

İkinci Osman, İkinci Osmanın ba
bası da Rum diyannda doğan Sü
leymandır. Süleymanın ve İkinci Oa-

manın Rum memleketine istililan 
687 senesinden başlar. SUleyman 
Frenk diyannda bir savaşta öldü
rülünceye kadar hükümdarlığına ve 
istililarına devaaı etti. Süleyman 
kendisine oğlunu halef bırakb. Bu 
hükümdarların hepsi ikinci Osma-

nm neslindendir. Ve Osman oğulla
ruıın hepsine de Rum mülllkü der-
ler. Bunların büyük ha.balan birinci 
Osmuwı 658 de doğduğu ve 69 se-
ne yqadığı ve aslen de Hicu Arap
lanndan olduğunu söylüyorlar. Bu 

Medine yakinlndeki Vadi-fra'dan 
bir kıtlık sonunda kaÇllll§ ve Kara
man billdından Konyaya gitmifti. 

lzmlr Fuan icin 
Devlet Demirfılla
nnda Tedbiri r 

8oM•..P: 
1 - Bir Vekilimidn llani. 
2 - Tavır, çocuk doğurtur. 
S - Bir oyuncak. 
4 - Edep, erkek, bir umv. 
5 - Alaturka bir hava, Fran-

lllZC& 11acı,,. 

6 - Bir nota, bağı§)ama, ışa-

ret edab. 
7 - Çok değil. vücudu kaplar. 

HiKAYE 

Kırmızı Pırlanta 
<Bml fanfı 8 iMi &Qfamnıla) 

- İyi.. İğne yerinden eı;ter yot.. 
dedi. lılaa tbıerinde yanmakta o
lan abajurdan bafka btttlln elek 
trikleri aöndilrdU. Pencereye yak
laşb. Tam çıhcağı arada döndll 
ve masama yanına yalrlaıarak: 

- Bu cigaralar 2hirlidir, dedi. 
Burada 'bırakmamalıJUD. Kutuya 
cebine atarak gözden kayboldu. 
Ben de o Belıirli eigaralardan bir 
tane içmi§tim. Zehirin tesirinden 

kurtulmak içiQ bir saat kadar diva
nın altında kaldım. 

İki gün sonra, adamı gömmep 
götilrllyorlardı. Doktorlar, onun 

kalb sektesinden öldi.iğünü söyledi
ler. Ben onun hayatını kurtarabilir-

dim. Fakat bunu yapmadım; çünldl 
o adamdan benim de intikam al
mam lizımdı. Katilin kansı benim 
kız kardeşimdi. 

8 - Bağlı, gökte bulunur. ============= 
9 - Bir din adamı, bisiklette 

vardır. _R_A_D_Y_O_I 
10 - Arapça "ahali,, , bir Ve-

kilet JsmL SALI 8/8/939 
Yukarıdan aşağı: 12.30 Program, 12.35 Türk mi-

l - Kabahatliler çarpılır, sağ- zlği. 
lam. 1 - Hilsejnt peşrevi, 2 - N1llll 

2 - Bir vilayet ismi, kör. Halil Poyraz - Hüseyni şarkı- ..,_ 
3 - Oğbı meşhurdur, bir ne- bk yetifir, 3 - Bhyni prla • 

hir. Sevdiğim cemalin çflnkü görem• 
• - Askerlikte bir tube. 4 - Kanun taksimi, 5 - Tambull 
5 - Hakikati söylemek. Cemil - Hüseyni p.rkı - Görmek ı.. 
6 - Fıçılarda bulunut. ter gözlerim, 6 - Sadettin Kaynak 
7 - Hazır, bir uzuv. Gülizar tUrkil - Bağrıma taş basay· 
8 - Aonce "~, , IJir erkK dmı. 

ismi. 1.3.00 Memleket saat ayan, a· 
9 - Allaha yalvarmak, elestl- jans ve meteoroloji haberleri, 13.llS 

kiyet verir. 14 M6zik "Karışık pııogranı • Pi.,, 
10 - Sual edatı, efrad, 19.00 Program, 19.05 MU&ik "Oda 

. . . 

...::•me Oçpal'lll8ğuı aelimını 
~bir mektup gelm.İI··· 

t.....:'tUJI mecliste bulunanlar lıir
~ aoğuk 811 altmda Jralm91 gi

donuverdiler. 

tkitd de mali~ memur olduk
lannı ve izinli bulunduklarını, din
lenmtye geldıkterlnt, bir oda vara 
hemen bıtacaldanm, )'Oba ertem 
gfln gelip anyacaklarmı aöylilyor • 
lardı. Rıza Bey: 

Osman şeci ve cesurdu. Konyalılar 
gibi giyindi. O vakit Konya Selçu
kiye denilen bir tayfanın elinde idi. 

müziği - Pi.,, 19.30 Türk müziği "Fa 'I 
sıl heyeti,, 20.15 Konuşma, 20.!ie 

... ~a Halid, Madam Saraya hi
ederek: 

... - lıladam, dedi. Eğer üç raka
-.,._llr.e ki.fi derecede malfımat ver
~ hemen etrafınıza bakınız. 
"- be demek olduğunu anlarsı-

'-a alaylı sözlerle Ziya Halidhı 
~ «tiji tarafa titrfycrek ba-
1' t6 ~ Sara cinayetlerden bir 
' ~" gibi korkmuştu. mç 

tey göremedi. 

h.ı.._ ~leyman Feyzi Bey iskambil 
~nı elinden barakmı§tı. Uç 
)t ~ haşiyetle Ziya Halid Be
~ ...ıoyorlardı. All ldris Bey~ 
~--~tmışb. Avcı Ahmed Sellin 
~ tehJDre ile bu clna~r 
~ bir mukayese yapmış gibi 
~olu gözlerini Ziya Halide 

..._~tiyar Recai Bey uyku ite dal
~ &rasındaki halini birdenbire 
~erek göz kulak Jresilmlpl. 

,.. ~ Halid Bey, blitiln 8iııirli -
~~kederek gayet ciddi bir va-

- Biz, civarda bir dostumuzun 
evinde klik. Burada bir pansiyon 
olduğunu haber aldık. Yoksa gece 
vakti ev aranmıyacağuıı biliriz. 

Dedi. Uşak pansiyoncu Musevi 
lsak'ı çağırdı. 

- {}ç0NC0 KISll( -

BEKLENMIYEN BlR TEKLlF 

Ertesi günü öğle yemeğinde av
cı Ahmed Sellin, iki yeni misafirle 
yanyana bulunuyordu. Kendisini a
deta ev sahibi yerine koymuştu. 

Onlara: 

- Safa geldiniz, hoş geldiniz. 

Dedikten sonra sofrada bulunan 
Jan birer birer onlara tanıtb ve gfl
ya 1110fraya blr neee vermek ilmidi
le: 

- Eh! ..• Ne ise! ... Artık epey
ce kalabalığız; artık Üçparmakh 
katilden korlmıayıs! .• 

Diye gWdti. Yeni elblaelerile genç 
kızlar iberiııde iyi bir tesir yapan 
Ahmed Sım gözlerini açb: 

- Üç parmaklı katil de kim! 
Diye sordu. Ahmed Selim ciddi

legerek: 

Ankara Borsasının 
7 Atmtoı 939 Fiatları 

Osman Karamanoğlu Alinin emrine 
ve hizmetine girdi. Yanında bUyUdü. 
Onların tarikinde yUrüdü. TUrkçe
yi öğrendi. Kendisiniıı birçok tibile
ri ve 20 bin kadar askeri oldu. lşte 

bundan sonra Osman Selçukl•lann 
ve KaramaDiılaruı ti.büyetini tanı
madı. 

Kendi adına birçok yerler fet -
.betti. Her sene l'reRık büRQuada 
harp ederdi. İidanbal clenfzfnm ya -

nında birçok kaleler aldı. Bpylece 
()emanın topraklan genifledi. As
keri çoğaldı. Tarihçi MakriD Osman 

oğullan siiWeainin Abbas halüele
rin propagandacılanıı Ebunrile-
lim Horasantye kadar çıktığını 

söylüyor (8)." 
lbnieyu bilerek veyahud bil

mlyerek Osmanlı hanedan.mm sUlA.
lealni kan§bnyor. Verdiği haberler 
birçok noktalardan tashihe m1lh -
tap-. Bunu bafka bir yazıma mev-

zu yapacağım. Oamuın babası Er
tuğruldur. Oemanın adı bul cahil 
ve azimkar müste§riklerin iddia et-

tikleri gibi Otoman değildir. Top
kapı sarayı ve inkılap mU~lerinde 

bulunan Orhan Gaziye aid iki vesi
kada Orbmn tuğra ııeklinde elelle 

yazdıp imzalan vardır. lkisinde de 
"Orhan bini Osman,, apaçık okunu
yor. lmparatorluğun korucusu Os
man birinci Osmandır. Bu, Arabis
tandan gelmiş başka bir Osmanın 

torunu değildir. Osman gibi babası 
Ertuğnıl da Türk ve lıltlslilınandı. 

İbrahim Hakla KONYALI 

(7) P~evi tanm. Otld B, aay
fa ı.ı. 

(8)Bedayi-iz-Zühur Fi Vekayid
Dühur. Mısır tab'ı cild 3, say/a ~31. 
lstattbu'l ta'b'1ftda padi§a'hlann ba
balan oğullan gibi yanlt§ gl>steril
aifffr. -···-.. ------ ····-

Alman ı•nçtlll h•kkınll• 
bellltlnHll 

Berlin, 1 (A. A.) - 'Onlversite 
profaöril Franck Dormseift, 
"Dektscbe Allgemeine Zeitung,, 
gueteainde yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

Bugün Almanyada daha siyada 
pratik meslekler i».tihab olunuyor. 
Bugtiııkil gençlerin ekserisi, basit 
işlere ve spora doğru teveccU1ı e
diyor. Bu vaziyetten ha.zer etmek 

ligımdır. Zira bu, Almanyayı kom
p lllilletlere karşı dft.ıı bir vaziyete 
koyaoaktır. Halbuki manevi Ye il
mi sahada devamlılık bir kere kesi-

lirse llwıu yeniden tesis gok güç
th. 

Memleket saat ayarı, ajans ve me. 
teoroloji haberleri, 20.50 TOrk mil· 
ziii ''Müşterek, solo taganniler ve 
oyun havalan,, 21.30 Konuşma "Ve 
rem hakkında - Doktor, Muhit 
Tümerkan tarafından,, 21.~ Neee-
li pliklar - R. 21.50 Müzik "Senfo
nik plçklar,, 22.30 Müzik .,Kaban 

Jskendenın - İzmir arasında mü vesaire - Pl.,, 23.00 Son ajans ha-
tekabilen doğru yolcu arabaları iş- be.rleri, ziraat, esham, tahvilat, kam 
Jetileeek, tslrlP\enm, Adana, Mer- lııi)'O - aukat bonam "fiyat,, 23S 
sin yolcuları bu arabalardan istifa- Küzik "Cazbaııd • Pi.,, 23.55 • ı& 

de ederek Afyonda aktarma etme- • ..::==::::;;;;:;;;::;;~~Y~an:;:n:k~i ~p;ro~gr~am:;_. -----
den yollarına devam ettirilecektir. 

Calatasaray Lis~si Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonu Ba,kanlıfından: 
Mikdarı Muhammen Jl'i. ilk tnıiutı 

Kilo Kuru§ Lira 

s >F ~----~~----------~-------2000() 6 Kavun "Klrkağag,, 

lzır. ır treninin lskenderundan 
kalkışı saat 2 de, İzmire vanşı er
tesi gfinfl saat 19,39 da, İskenderun 
treninin hınirden kalkışı saat 7 ,50 
de, İskenderuna varışı ertesi günU 
saat 10.15 tedir. İskenderundıan Af 
yona paza~esi, perşembe gUnleri 
va Afy:.ndan lskenderuna salıyı l5000 5 Jtarpm 11Alacalı,, 
C1arşambaya ve cumartesiyi pazara 6500 !1 851 0.aıOm -çavuş,, 
bağlıyan gecelerde kalkan trende 3000 13 U~ "Yapıncak,, 
yataklı ve yemekli vagonlar bulu- Gaıatasaray ll8eslnlll Jlayıs 19t0 aomuıa kadar Jhtl~ olan mik-
nacak ve İzmir yolcuları bu vagon- dar 
lardan istifade edebileceklerdir. ve tahmin fiyatlJe Dk teminab yukarda Jazılı kavun, karpaz ve tızüm-

Hilen sah glinJeıi İzmir _ Ban- lerin 28 Atustoe 1939 pazartai günü 111.at H,30 da Beyol!u tstiklll cad-

dırma arasında mUtekabilen işliyen desi 349 numarada H.ıer mvheeebeciliğinde toplanacak komisyonda açık 
ve İstanbulla irtibab bulunmıyan eksiltmesi yapılacakbr. 
adi yolcu trenleri yerine ekspres İstekliler yeni yıl Ticanıt Odası veeikası ve ilk teminat makbuz ve 
trenleri işletilecek ve deniz yollan ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekiletoame
idaresı de bu ekspres seferlerlne !erile birlikte belli glln ve saatte komisyona gelmeleri. 
yeni seri vapurlarne İstanbul - Ban ş 
dınna arasında karşılık verecektir. artnameyi görmek ve liseler muhasebeciliii veznesine yatıracakla-

\'apurun lstanbuldan kalkışı sa n teminat tezkeresini almak için Galatasaray liaeabıe milracaatları. 
"5991,, 

at 8,15 te Bandırmaya varışı saat =====================~~== 
12.30 da, trenin Bandırmadan kal-
kısı saat 13,10da,1zrnire vanşı sa- M. M. V. Hava Müsteıarlığı11dan: 
at 22,0l de, trenin lzmirden kalkışı Ankara.da Hava Jıltiateşarbğı &hh.i,e ı•sinde m çok 170 lira üc-
saat 7,30 da, Bandırmaya varışı sa retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin evrakı mfuıbitelerile Bava 
at 16,30 da, vapurun Bandırmadan Müsteşarlığı Zat İşlerine m'1racaatlan "lltlracaat • .1'. ... tos sonuna ka· 
kalkışı saat 17,30 da, lstanbula va- -..-

nşı saat 22,15 tedir. Hilen Alsan- =da=rdır=="'=' =========="3588,.==='='8005,==·======= 
cak - Aydın - Nazilli - Karakuyu -
Afyon arasında haftada dört gi1ıı 
işliyen yolcu katarlan ile bu tatar
lara Söke, Denizli, Şivril, Burdur, 

tsıarta, 1ğridir pıbe hatlarmdan 
karşılık ~·ermek üzere yine haftada 
dört gi1n işliyen 111be trmleri 15 a
ğustob tarihinden 24 eylfıl tarihine 
kadar her &Un işletilecektir. 

Fuara gfdeceklerin yolculuktald 
istirahatlerini temin etmek maksa
dile alıı:wı bu t.edblrlerden ba§ka 
bilet ncretıeriııde de büyük tenzilat 
yapıbmşbr. 

Ftiar ziyaret çilerinhı Hatayı gfSr 
melerini ko'~yla3tJ.rmak makaadile 
tzmur fuar kişelerinde tebdlleıa ala
caklara yfü~de elli tenzilatlı ballı: ti-
caret biletlerinin muayyen olan 
mtl detleı:i zarfında İskenderuııda 

hamilleri tarafından bizzat vbıe et
tirilmek ıartlle 15 gfinlük meriyet 
ıııUadetleri. 17 güne çıkarılmıştır. 

Sultan hmet Bölge Sanat Okulu Artbrma ve 
Eksiltme Komiıyoau Baıkanlıfıadan: 
Ciui Jlikdar •· ll'iyat .Bkailtllleftin 7'. G. 8. ilk 7'. §ektı 

Li. Kr. Li. Kr. 

Blektrik 98 kalem HU 30 21/8/939 pazartesi 258 15 Açık 

malzemesi 11aat 14. 
Sıvas Bölge Sanat Okulu Jçln aba alınacak olan 99 kalem mubtelif 

Elektrik malwnesi Şartnameleri dairesinde eksiltmeye lroııulmQftur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlwıda Y1lkeek Mektepler Muhasebeciliği bina

sında toplanan komisyo~da J&Pllacakbr. 

2 - Eksiltme ekil, gün ve saati, muhammen fiab ve muvakkat temı .. 
nat mikdan yukarıda göat:eriJaiPir. 

8 - İstekliler Ticaret Odamuın 1839 yılı vesikasını ibraza mecbUJ'o 

durlar. Vek8Jetea ıtNae'der muaddak veldletnamelerini ve 
şirket namına girecekler .. ~ No. lu lwımıdaki vesaiki ilr 
Jl1lZ8. mecburdurlar. 

' - 99 kalem malaemenlıı cimd eDıııcltn ft evsafı mektepte mevCllt 
prtnameleriııde 18ah5tar. ı.t.a1dilll' IMktebe müracaatla p.rt.. 

name alabilir. ''6820 ,, 

• 
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Beşikten Mezara Kadar Sağlam 
Ve Beyaz Kalan Dişler! 
Diş macunu kulla
nanlar bir çok tec
rübelerden sonra 

neden daima 

RAD YOLİNu.....,~· 
de karar kıhyorlar! 

CUnkü RADYOLIN ı 
' • Dişlerde (Küf eki - Tartre) 

husulüne im.kin bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 

Dişleri mine tabakasını 

~izlp hırpalamadan fiemizler V!J 
parla~. 

• Ağızdaki mikroplan 3 IOC 
kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerhii besler, - diş eti 
hastabklarına mani olUJ'. 
Ağız kokusonu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekten 
ıonra günde 3 defa 

K.uuanııiız 

Y .l!.i.N ISAISAB 

Daima Genç 1 

Daima Gazel 

~\ İngiliz Kanzuk Ecza.nesi 
~\ı. Mi:lstah~aratmdan 

K "~m ·e alsamin 
K · 

ile .. 
Eksir Balsamin 
KANZUK 

Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 
• 

FOSF ARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştah te11110 

eder, vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczaaede bulunur. ;il 

Sıh.at Vekileti•i• 26 - 11 - 932 tarih ve 3/26 . numaralı rahıatını haizdir. #' 

Satılık Arsa 
Ankarada Hamamönünde Spor 
meydam karşısında fevkal!de 
nezaretli asfalt cadde üzerinde 
dörtyol ağzında sinema veya a· 
partıman inşasına çok müsait 
25 metre cepheli 500 metre mu-

"rabbaında im.arca birinci sınıf 
işlenmiş arsa acele satılıktır. 
Görüşmek için Ankara Kara

oğlan caddesinde Halle Pasta 
aalonu sahibi Abdürrahman Süt
ere müracaat. Tel: 2077 

-
Münakalat Vekaletinden : 

. ııea 

1 - Devlet Denizyollan İşletmesi ihtiyacı için yedi adet ta~~ 
~800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif yUk ve yolcu geı:ıı• 
inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

1
.,, 

t'\'C 
2 - Bu gemilerin evsafı umu.miyesini gösterir fenn.t şeraiti e~ g39 

ye ile muka v.el,e ahkamı esasiyesi 20 Ağustos 939 ~rihinden .. 5 ~Y:1uğU 
tarihine kadar İstanbulda Devlet Denizyolları işletme Umum Müd. ~· 
merkezinde ve lngilterede Londra Türk Ticaret 4taşeliğinde taliP 
giliz firmalarına tevdi edilecektir. g~ 

. 3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökümanları alan firmaların~ ~ 
15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal plan ve detay resiınİ~1 '°'' 
fenni şartnameleri muhtevi nihai teklifleritµ İstanbulda Devlet venJt> 

isimli 2 şa.he$eri, bütün dünyanı.o en . Elbıg Kada.4'tro ha~imliğin~e~.: lan İşletme Umum MüdUrlilğüne vermiş olmaları şarttır. ıfıi• 
mükemmel güzellik müstahzarları- Sarayiatik mahallesınden Zülfü- 4 _ Teklifler tstanbulda Devlet Denizyollan İşletme UmtııJl _ r'' 
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar kar oğlu Mehmet Süt te.rafın~an . dürlüg~ünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi 'yapan mu."esseselet il 
fileminin takdirine mazhar olmuştur · müddeialeyh Sarayiatik mahallesın-

den ölü Ali kızı Fatma ve oğlu Saf- sında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. \19 

Krem Balsamin Kanzuk fet aleyhlerine açılan tesbitin tas- 5 - Teklifler doğru~n doğru!a şantiye~er ta.r~~.n~ ~erileC~)ırt ===================================== Kadın güzelliğinin sihrini terkibin- hihi davası müddeialeyhlerin l 7/ 7/ müzakere ve temaslar dogrudan dogruya şantıyenlerm sahıbı sal 

Maden Mau•hend'ısi Alınacaktır 939 pazartesi günü Eliı.zıg kadastr~ mütehassısları ile yapılacaktır. (5930) (3559) ~ 

Taşra ve merkez teşkiJ.atıınız için 250-400 lira ücretli maden mil

de saklıyan en ciddi ve şayanı iti- mahkemesinde hazır bulunmaları ı- ~ --
• mat markadır. Genç ve ihtiyar bü- lanen tebliğ edilmesi üzerine müd-
Jktısa t Vekaletinden: ün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç- deialeyhlerin o gün gelmemesi veya ( 

tır. Cildin letafet ve taravetini art- mümessil göndermemesine mebni 

hendisleri alınacaktır. 
. : tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem· haklarında gıyap karan ittihaz o-

cinsleri vardır. k 
lunmuş ve imla kılınan bu arara 

estancıda labllda Satılık Arsa 
raliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletim.iz Maadin Umum Müdürlü-

ğüne , müracaatleri. "3537,, "5885,. 
Eksir Balsamin Kanzuk ait ihbarnamenin bir nüshası da 

mahkeme divanhanesine asılmış ve 

Bostancıda Çata.lçeşrue .ıra.rşısınaa aeniz kenarfnlla. ôhil kuıJlİ; 
arsa satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkilndet koya. n 

. $' 

:ı 

en: 

Cildin daimi yumuşaklığım temin 
eder. Yüzdeki çil ve ı.keleri alır. 

Sivilceleri tamamen izaie eder. 
Traştan sonra cilde Mtif bir serin-

lik verlr. 

muhakemenin 22 ağustos 939 pazar 
tesi günü saat 9 da mahkemede biz
zat bulunmadığınız veya kanuni 
mümessil göndermediğiniz takdir
de hakkınızda gıyaben muhakeme
ye devam olunacağı tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanest Y ·r 
• 'bell bl pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesı ve takrı O) 

dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları cı rı 
dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna '.)llilra~A • :;;;?' 

11 Ağost.os 939 tarihinde mevkii mer'iyet.e girecek olan 

fevkalide fienzilitlı aylık ve S ayhk aboneman kart:Jamım 

şimdiden köprü gişeleri ile Merkezi idaremiz kontrol müdü

riyetinde satışa başlandığı say m yolcularımıza ilin olunur. 

lngiliz KA NZUK Eczanesi 
Bey' ğlu İstanbul 

r- Dr. lhaan Sami · 
ZATI . I_ _ TİFO AŞISI 

Gala' .asaray lisesi "onuncu,. sı-ro ve paratifo hasta. lıklarma tu 
nıftan alnui olduğum tasdikname- tuhriamak için tesiri kat'i, muafi-
yi zaY., ettim. Yenisini alacağımdan eti pek emin, taze aşıdır. Her 

Yüksek Mühendis Mekt~bi Direktörlüğünde:~ 
1 

. ı 
939-940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muame esı JJjJ 

e v• 
IUld.en 26 Eylfil 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak v 1-' 
fazla malfunat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak Uzere ~} 
saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müracaatları ~ 

BUGON 
KUM6AOASINA 
PAQ~ATAN 
KOCOK EL 

eskir nin hükmü yoktur. eczanede bulunur. 
IST ANBUL BELEDiYESi .. . ~ Adnan Evranos Kutusu 45 kuruştur. -

lstanbul Elektrik TramYay ve Tünel lste·tmeJeri Umum Müdürlutün~• 

· YAnıN 
CEK DEFTEll.İHE: . 

· tMZAATAN 
e,OYOK EL 

OLACAKTIQ 

TOQK(YE 
ı'ş 

e,ANKASI 

TASHİH 
5272 numaralı Deniz Ticareti 

Mektebi Müdürlüğü il8.nının birinci 
maddesinde gayesi kelimesi sehven 
Kayseri yazılmıştır. Tashih olunur. ··--·-·······-.. _____ _ 

Ege· Tiyatrosu , 
Nurettin Gençdor ve arkadaşlan 

8 ağustos Salı günü 
akşamı 

Üsküdar Fı.stıkağacı 
Beyleroğhı bahçesinde 

. KONTAK'. ' 
piyes 4 perde 

Miçe Pençet varyetesi 

••• 
Bu akşam Defterdar 
İSKELE Tiyatrosunda 

BtlYOK BİR GECE 

Naşit ve arkadaşları tarafın1.um 

"JİLET ÖMEB,, 

Komedi 3 perde 
Büyük varyete numaraları 

1 - 25 m 34 metre boy 
20-30 sm. genişlik ve 
4-8 sm. kalınlıkta gürgen kerestesı 

2 - 25 adet 6 metre boy 
15X20 sm. kesiminde gürgen kerestes-. ~ ..dlJIOrl 

Cins ve miktarları yukarıda gösterilen malzeme 10/8/93~ peı~,. 
günü kapalı zarfla satın alınacağından isteklilerin bu işe aıt 41' 
meyi görmek üzere Metro hanının 4 üncü katına Tramvay ıevs.zıtll 
iresine müracaatları ilin olunur. (5934) ./ 

BETONARME KÖPRÜ iNŞAATI 

Nafıa Vekaletinden: 01~ 
1 - İstekli çıkmamış olduğundan. dolayı ihalesi yapıiaı:naJJlıŞ )(~I" 

Adana vilayeti dahilinde Adana - Karaisalı yolu üzerindeki "Ç8klt,ı '/./ 
rüsünün beton arme olarak inşaatı ayni şartlarla. ve "90000,, lit~· 
bedeli üzerinden kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarıııntŞ ,ıj.6~ 

2 - Eksiltme 14/ 8/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü sa.at ıctı'' 
da Nafıa Vekiletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacs. ,01tJ' 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "450,, ıcuı11ş 
kabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 'dtiµ 

it '" . 4-- İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel b ô~ıt 
ile Nafıa Vekaletine milracaatla bu gibi inşaatı yapabilecekleri08 

ehliyet vesikası almaları rn.zımdır. 't ıti' 

r~a::t:=l~~J;;t:;C'&:::tşır;\ 5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine ş.ıi olf 

1 
A k J il caret Odası vesikasını ve "5750., liralık muvakkat teminatlarını bıJV~, 

n QTQaQ i rak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kaPg,11 ,01a' 

; K. l lannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kad.~ ın~:~~ 
kabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. "332~ 

:=:=============::::::============================== . 
~ rutapevi - Kaatçılık - Türkçe lstanbul Defterdarlığınd.an: 

1
J 

ve yabancı dil gazete, mecmua, IJ 1J8I>" 
D Mııhamnıe !AV i kitap siparişlerini en doğru ya- ____/ 

1 
pan bir yerdir. Erika ve İdeal Galatada Kemankeş mahallesinin Rıhtım caddesinde kain es~i . 660° 
yazı makineleri satış yeridir. 29 yeni 33-35 sayılı odaları müştemil han ve mağazanın müllcıyeti _4111 

• . yY 
Telefon: 3377 Yukarıda mevkii ve numarası yazılı gayri menkul hizasındakl t,eôe' 
~m~e:•=sue+::::ıu::ı:::ste4!:1tJI muhammen bedeli üzerinden kapalı zarf usulile satılacaktır. nısle~ıı~· 

ı Sahibi: A. Cema.leddin Saraçoğlu 

Neşriyat müdürü: Macid ÇETİN 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

li nakden ve peşinendir. Taliplerin % 7.5 teminat akçelerini ha~ ~pii ~· 
la birlikte kapalı zarflarını 14/ 8/ 939 tarihine müsadif pazartesı ·guJ<ooJ~ 
at 14 de Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğündeki müteşeJtldl J)ı.JııJI' 
yon başkanlığına vermeleri ve saat 15 de zarflar açılırken ha.zıt 
maları. 115655,1 
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' 
~ 


