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Yeni italyan Yalanları inOnünün seyahati 

nda llrada, bir lilorcla ta· 
br: BHmeın bu.gi kuyruk

.. ,..._ fllia tarihte yanonmlan 
~- bize çarpacak ve kıyamet 

"'3ak, derler. 
Bu sözlerden korkanlar ve uy
~ bile kaçanlar vardır, diyor
•. Şimdi, siyaset sahasında da 
~ nahot ki.hwer türedi. Hepsi 
~ ve eyUU aylan için büyük 
: fellket müjdelediler. Bu felike-

IQaddl hir kıyamet kopması ola
~ .Uphe varsa da bUttln me-

bozacak bir at.et kasırgası 
~ haiz olacağı muhakkak
~. Onun iÇin, kuyruklu yıldızlann 
~Uerine aldını etmiyenler bile 

1-1 kıymet ihtimaline merak sar 
~- Her memlekette: Acaba a

yahut eylfilde, beli patlak 
mi! diye endişe edenler gö-

İngiltere 12 · Adaları Türkiyeye 
Vadetmiş. Türkiye Bundan Sonra 

• 
Musul Petrollerini lstiyecekmiş 

Bize AHedilen Emperyalist Gayeler 
-. . 

....._~--:-:: a, tahminlere manevra ile 
~ ordulan da ilive ediniz. Her 
~ için manevra zamanı o
'l 'iU8tali ayının fena bir sabıka
'h..."!r· Unıumi harp te ağustos a- l talyaalarea lnglltere tarafmdu Türldyeye videdlldlif iddia .,,J1lflll gttul Türk Rodoetan umumi bir göriiııüf 
~ çıkmamış mıydı? Sonra eli-
~ 4 ve 5 ağustos tarihli La Stampa ilişti. Bu yazı geçenlerde bir maka-ı dolaşan Antonio Lovoto'nun olup 
.. O!ıa mantık diye bir makine var gazetesinde yine TUrkiyeye beze- lesini siltunlanmııda okuduğunuz birincisi şöyle ba.şlamaktadır: '9it ne kadar ehemmiyet verme-

Danzigde Alman 
Tahşidatı Arttı 
BerlindP.ki Mektepler 'Tahliye . 
Edilerek Ordu Emr.ine Verildi ............ -
Varşova 8 fA.A.) - Wieezir War 

awski, gazetainin yukan Silezya
da Alman kıtalannm tahşldine dair 
Katoviç'den verdiği bir habere göre 

cuma günü yedinci kolorduya men
sub bazı mUfrtt.eler otomobille hu-

duda birkaç ldlometrelik bir meEUs 
fede ki.in Zabrze mmtakaalDa ~ 
mf'1erdJr. 

Bu müfrezeler burada bütün u· 
mumi binalarla mektepleri igal et-

(Sonu S GıllMJ ~) 

ingilterede Büyük · 
Manevralar Başlıyor 

M an e Vr al ara Kara, Deniz Ve 

t~~::f~:::~~ Mallarına Boykot B[.~~r!!Il!t11- ... _ Hava Kuvvetleri_ l,ıirak ~diy~',. 
.. ıarab,tinl art:lran bafka bir B · Jı• •ı • K gisinde dün mWıim bir hınulık ol- Londra, 8 (A. A.) - Bu ak - te,kil etmektedir. ... ,. 

..,,..,. .. _ de-dikbt etmemek elden ır ngı ız umpanyaaının mqtur.(Seaa 1 Wleii ..,..........) .... müdafaa talimlerile bqh- Ağustosun son haftalanndan ey-
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-..,Qlnde sulh siyaseti takip etmek i- haricine çıkarllıyor Emekli General Kemal Koçerin bu kuvvetlerinin hemen hemen mec- lihça seferber vaziyette bulunan 

Hüseyin Cahid YALÇIN Pekin, 8 (A.A.) - Reuter mu-, Gazeteler, halk tarafından sabn çok mühim YBZ18IDI beşinci sayfa- muunun ilk defa olarak yapacakları anavatan filosu mevcudunu da ila-
(Sonu S üncü sayfada) habiri bildiriyor: (Sonu S üncü sayfamızda) 1 mızda mutlaka okuyunuz. muazzam manevralann ilk safhasını ve etmek lizımdır. 
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-·- YAZAN: M. SIFIR 

Vahidettin Derlıal 81.itO.n Şehza
delere Muhalif Bir Cephe· Almıf tı 

Türk-Fransız Ti
caret Anlaşması 

Bir müddettenberi Fransada ce· 
reyan etmekte olan Türk - Fransw 
ticaret anlaşmasının esasları üze-

r Babası AbdUJmedtiden miras 
olarak hususi bir servet kal
madığı için, şehzadelik tahsisatiyle 
ve gerçekten dn.rlıkla geçinmişti. 

. Bu sebeble, paraya ve varlığa kar
şı, kökleşmiş, hırs haline gelmiş ve 
bir türlU tatmin edilememio .. bir ar
zu taşırdı. Ve bu arzu da, işte pa
dişah olur olmaz birden kabarmış 
ve gahlanmıştı. Dolgunca bir dün
yalık edinmek, çok sevdiği ııahzade 
ve sultancıklarına da vefatından son 
ra bir miras terketmek çarelerini 

. ara§tırmağa başlamıştı. 
lşte bu sırada da, yıllardanberi 

glSzUne batan, tamahını ayaklandı
ran Musuldaki petrol kuyuları me
selesin! kurcalamağı hatırlamış, 
bunları, makam ve nüfuzundan is
tifade ile §ahsına mal etmeyi tasar
lamı§b. Bu petrol kuyuları, Musul 
civarında ve oldukça geni3 bir arazi 
içinde ve çok zengin idi. Bu arazi, 
AbdUlhamidin saltanatı zamanında, 
MUlul halkı ile,.. o havalideki Arap 
kabileleri arasında bir münazaa ve 
mtlsademe vesilesi olmu§tu. Şehir
lilerle bedeviler, bir türlü bu arazi
yi pay edemiyor ve hangi tarafa ait 
olduğunu tayin eyliyemiyorlardı. Bu 
yüzden sık sık, biribirlerine giriyor 
ve bir'ibirlerini yiyorlardı. Bunu ha-

ber alan Abdülhamid, adalet ve mu 
habbetinin çokluğundan derhal ha
rekete geçmişti. Çok sevdiği bu sa
dık tebaaları arasında şiddetli ge
çimsizliklere, kanlı kavgalara sebep 
olan bu işin kat'i bir suretle hallini 
irade etmişti ve nihayet bu arazinin 
tapulannı, sahip çıkmak istiyenle
rin bazılarına biraz para verdirerek 
bazılarını da tepelendirerek kendi 
namına yazdırıvermişti. Bu suretle, 
millet arasındaki bu münazaa vesi
lesini ortadan kaldırmış, o zengin 
gaz kuyularının varidatım kesei hü 
mayununa akıtmıftı. Gösterdiği bu 
~ahane merhamet ve adaleti ile El
hak memnun ettiği ( !) halkı da, 
fazla olarak bir de, Allah yansurus
sultan, diye avaz avaz haykırtmışb. 

Bir zaman sonra, Abdülha-
mid tahttan indirilmiş, diğer birçok 
emvali arasında bu petrol arazisi 
de hazineye verilmişti. Vefatından 
sonra, varisleri ortaya çıkmış, ba
balarının yad el ve illerde kalan bu 
mirasını dava etmiflerdi. Harb mü
nasebetile bakılamıyan bu iş! tabii 
sürüncemede kalmıştı. İ§te, Vahidet 

Onin tamaını harekete getiren petrol 

kuyuları meselesi bu idi. Ona akıl 
hocası ve entrikacılık yoldaşı damad 
Ferid, harbin hitamında, İngiltere
deki şahsi dostlarının muaveneti 
ile, bu araziden istifade edilebilmesi 

imkanlarından bahsetmişti ve o za
mana kadar da, bu arazinin Abdül
hamidin şahsına değil, Hazine! Has
saya aidiyetini tesbit ettirmek tav
siyasetinde bulunmuştu ve hUnkara 
yaranmak için bu işin hanedana ait 
kısmını takibe koyulmuştu. AbdUl
hamidin kanunt ve şer'i varisleri o-

lan şehzade ve sultanlan birer birer 
avlamağa, kendilerine de umum me
yanında birer hisse verileceği va.-

dile aldatmağa uğraşıyordu. Yine 
ayni va.dlarla diğer varlıksız şehza
de ve sultanların da ağızlarına birer 
parmak bal çalıyordu. Bu suretle, 
onların da taraftarlıklannı Vahi
dettine kazandırmağa çalışıyordu. 

Abdülaziz fehzade ve sultanla
rından birçoklarının da takdir ve 
pıemnuniyet ile karşıladıkları bu te
şebbüs rivayeti, hiç şüphe yok ki, 

, Abdillhamidin çocuklannı memnun 
etmemifti. Hepsi de üzülUyor, süzti. 
lüyordu. Alttan alta llZlanıyor, aa. 
bırsızlanıyor, hatıl hınlamyorlardı 

da. Fakat, bat vurup deni yanacak, 
yaş döküp feryad koparacak bir 
makam buJamadıklan için, mecbu-

ren susuyorlardı. Kendileri gibi l.ciıı 
bir vaziyette bulunan veliahdla be
raber haktan ve hldiaattan meded 
umuyor, lütuf bekliyorlardı. 

V ahidettin, giri§tiği bu entrikah 
teşebbUstin saltanat hanedanı ara
sında uyandırdığı hoenutauzıuğu u
murlamıyordu blle. O, başkatip ve 
mabeyinclsini bulmUf, bunca yıllık 
ııadık emektarlarını saraY. vazife?e-

rinde tamamen mutabakat hallıl ol
rine koymuş, sözün kılUl, mabeyni duğundan parafe edilmesi bir gün 
hümayununun haşmetli ve azametli meselesi halini almıştır. 
tefkilıitım, btitün düzenile kurmuş- Fransadaki heyetimiz Paristen 
tu. İzzet ve ikbal ile tahtına kurul- doğru Lomlraya giderek İngiltere 
muş, saltanatlı bir refaha kavuş- ile yapılacak ticaret anlaşmasının 
muştu. Artık nazlı earaylıcıklarının müzakerelerine başlıyacaktır. 
dilber yosmacıklannın koyunlarında Alakadarların :;öylediklerine na-
zevk ve safasına bakıyordu. zaran Fransa ve İngiltere ile yapı-

Şehzade ve sultanların hoşnut- lacak ticaret anlaşmasında bu mem
suzluğı.ı şöyle dursun, o, mukadde- leketlerin takas primleri yüzde yü· 
ratın memleket için hazırlamakta ze çıkarılmak suretile fazla miktar
olduğu acıklı akıbete, milleti kıv- da muamele yapılmasının temin edi-

rand1ran asayi§sizliğile, açlığa, se- I~c~ği ve .İngiltere, ı:ı=an~a bü~~et 
falete ve blitün bunlann neticeısi o- lerının de ıhracat tacırlcrıne Türk ye 

ı d rl b. hl. k b h ile yapacakları tıcari alış verişte 
an e n ır a a u ranına ve . d b. . -· nla 

h 1 ill t . · l te ··st· 1 aynı tarz a ır prım verccegı a -e e, m e ı ın e n swı ıma ve 
1 

kt d 
yolsuzluklara gözlerini yummuş, ku- §1 mBa a kı~1• . d · do··vız· 

u şe ı sayesın e peşın 

laklarını tıkamıştı bile. O, şahsırun, esası üzerine ticaret yapan bu mem-
tahbnın menfaat ve seUlınetinden leketlcre dünya piyasası fiyatları 
başka bir şey görmUyor, işitmiyor üzerinden mal satmak imk8.ıılan 
ve dü11ünrntiyordu. Bu sebepledir ki, hasıl olacak ve Almanya ile klering 
bir taraftan Talat, Enver ve Cemal esasları üzerine yaptığımız muame
Pa§alarla anla§mak, kaynaşmak l!tı nisbeten azalmış olacaktır. Al
için yüzlerine gülmekten ve hatt.A. manya ile son zamanlardaki klering 
onlara ayrı ayrı yalvarmak ve ze- hesaplarında borçlu vaziyetinde bu
lilane dalkavukluk etmekten bile lunmamız ve dolayısile Almanyadan 
sakınmıyor, diğer taraftan da, sa
rayındaki hazine dairesini zengin· 

!eştirmek, her ihtimale karşı bir 
servet edinfiıek çarelerini araştırı
yordu. Fakat, elini, kısa geldiği 

için milletin ve devletin hazinesi
ne değil, fakat, hanedanının kasa
larına. ve keselerine uzanmağı dü
tünüyor'du. Nitekim, düşüne düşü
ne, oldukça büyük bir varlığa1 bir
den kaVUfmanın bir yolunu daha 
bulmuştu. Cür'etli elini, rahmetli 
kardeşi Beşinci Sultan Mehmedin 

henüz sarayda bulunan mirasına, 

para ve kıymetli eşyasına uzatmağı 
zihnine koymuştu. Kardeşinin kasa 

!arını açmağı, bulduklarını kendi 
kasasına atmağı, yeğenlerini baba
lannın mirasından mahrum bırak
mağı hiç te mahzurlu bulmamıştı 
ve hemen işe koyulmuştu. 

••• 
1334: yılı Temmuzunun yirminci 

cumartesi günU idi. Beşinci sultan 
Mehmedin emektar kalfa ve carlye
lari, akibet ve istikballeri hakkında, 

saray usul ve Adeti üzere, yeni 
hünkar tarafından verilecek karara 
ve sadır olacak fermana intizaren 

sarayın sığındıkları bir köşesinde, 
gözyaşları döküyorlar, kara günler 
geçiriyorlardı. Rahmetli şevketlile-

rini anıyor, yadettikleri hatıralan 
ile avunuyorlardı. 

Kapısı ansızın açılan bu mateuıli 
odaya, narin bacaklı ihtiyar bir 
harem ağası girdi. Sırıtkan yüzünü 

sabık hünkarın hazinedar ustası 

Ruşinaz kalfaya çevirdi. Fersiz ve 
bulanık gözlerini kırpıştırarak: 

- Ustam, dedi. Kudretli padi
şahmuzın bir fermanını tebliğ. ede
ceğim size. Cennetmekana ait kasa-

larla hazine odasının anahtarlarını 
alıp şimdi §evketli aslanımızm hu
zurlarına c;:ıkacaksınız. 

Kalfa, huzura girdiği zaman ye
.ni hünkan ıalonun köşesindeki kol 

tukta ve Mediha sultan ile damad 
Ferid Paşayı karşısında ve ayakta 

buldu. Usul ve adabı veçhile hün
kara sokuldu. üç defa ayak öptük
ten sonra, kalkı elpençe divan dur
du. Yaslı bir eda ve hüzünlü bir sa
da ile sordu: 

- Cariyenizi irade buyurmue
sunuz şevketlim. Fermanınız? .. 

v ahidettein, mu tecessis bakışlaır 
nı kalfanın yüzünde gezdirirken: 

- Evet, dedi. Sizi bu acıklı günil
ntlzde acıklı bir vazife için çağır
dım kalfa. Varislerine yermek için 

oennetmekln kardetimin metnıkib 
m öirenmek istiyorum. Tabil, nakti 
ilin cins ve miktarını, kıymeW 81-
yalannı bilirliniz değil mi? .. 

- Evet tevkeWm. harem daire
sindeki iki kasanın muhteviyatını 

bilirim. Kıymetli eayalan da olduğu 
gibi hazine odasında ve cariyenizin 
muhafazası altındadır. 

- Ya mabeyin dairesindeki ka-
-.ıwı m.uhteviyab T .. 

tl>evamı var) 

mal çekmek mecburiyetinde olma
dığımızdan yeni anlaşmalar saye
sinde ticareti~in hayli inkişaf e
deceği muhakkaktır. 

Dahiliye Vekili
nin Dünkii 
Tetkikleri 

Bir milddettenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Dahiliye Vekili 
Faile öztrak tetkiklerine devam et· 
mektedir. 

Vekil dUn Taksimdeki sular ida
resine gelmi~ ve beraberinde Vali 
ve Belediye Reisi doktor Lutfi Kır
dar, Sular Müdürü Yusuf Ziya ve 
muavini İhsan olduğu halde Sular 
idaresinin tesisatını gezmek üzere 
K!ğıtbanedeki filtrelere gidilmiştir. 
Buradaki tesisat gezildikten sonra 
Feriköydeki su tevzi mahalline ge. 
len Vekil burada da tetkikat yapa
rak sular müdürü Yusuf Ziyadan 
lstanbulun su ihtiyacı bakında iza
hat almış ve ne gibi tedbirler alın
dığını sormuştur. 

Yusuf Ziya, bu hususta hazır

lanmış olan projeden bahsederek 
Vekile izahat vermiştir. 

Faik Öztrak, şehrim.izdeki tet
kiklerine bu gün de devam edecek
tir. 

BELEDİYEDE : 

Cezalandırılan esnaf . 
Kadıköy mıntakasında yapılan 

son teftişler neticesinde Belediye 
Zab~ta talimatnamesine riayet et
miyen 11 esnaf cezalandırılmıştır. 

e-kırt.6~ e Çöp eepatı 
konuluyor 

Bakırköye !stanbuldaki çap sc· 
petleri gibi sepetlerin konulması ı

çin faaliyete geçilmiııtir. 
Vali ve Belediye Reisi alakadar

lara bu hususta emir vermiştir. 

Sahillere kavun karpuz 
atılıyormuş 

Kavun ve karpuz mevsımının 

vi.irudU ile İstanbul sahillerine faz
la miktarda kavun karpuz kabuğu 
yahut ta kavun karpuz tacirleri el· 
!erindeki çürümüş meyvaları at
maktadırlar. Bilhassa bütün Haliç 
sahilleri bu nevi pisliklerle dolmuş
tur. Belediye bunları önlemek için 
temizlik kadrosuna sandallarile be
raber bir çok kayıkçılar alaca.kor 
Bunlar kawn karpuz mevsimi im
tidadınca çalı§tırılacaklardır. 

Diğer taraftan Belediye sıkı tef
tiş ve kontrollerle kavun ve karpuz 
lan denize atanları takip edecek ve 
eiddetle cezalandıracakbr. 

P•••b•hçe-Beykoz yolu 
Pqabahçe - Beykoz yolunun 

katranla.nmasma. ait karar Daimi 
Encümenden çık!ll1ştır. Bu günler
de münakasaya konulacaktır. Bey
lerbeyinden Rumeli Hisarına kadar 
olan yolun evrakı da Dail!l! EncO.
mene verilmi~ 

.. 
Okuyuculanmız 

Diyor ki~ 
Bir Gazete Bayiinin 

Dileği 
T. C. Hükfunetinin bize bah

şettiği nimetlerden biri de pos
talar olduğunu biliyoruz. Ulu
borlu tren hattı gtizerg&hına 

yakın bir kasaba olup isye.syo
numuz Kcçiborludur. Haftada 
dört gün İstanbul treni gelir ve 
gider. Uluborlu postası her sene 
otomobille idare edilmektedir. 
Haftada dört tren olmasına rağ 
men Uluborlumuz bu trenden 
üç gün istifade edebiliyor. Bu
na da sebep posta satılırken 

şartnameye üç gün konuluyor. 

Halbuki dört gün gösterilse yi
ne aynı para ile gelecektir. Ha
zinenin bunda bir ziyanı yoktur. 
Çünkü postayı alan müteahhi
din otomobilleri dört trene de 
yolcu götürüp getirmektedir. 
Ben gazete bayiiyim. Gazetele-
rim cumartesi günü Keçiborlu
ya tren geldiği halde Uluborlu
ya neden gelmesin ? Afyon, Is
parta, Burdur, Eğirdir ve Dinar 
Uluborlumuz o gUnkü gelen pos 
tadan ve gazetelerden istifade 
etmesin ? Posta otomobili cu ~ 
martesi günleri yolcu götürsün 
getirsin de niçin postayı getir
mesin? Buna sebep şartnamede 
üç gün olmasıdır. Eğer isteğim-

de haklı isem 939 ağustosunda 
posta satışının haftada dört 
gün olarak şartnameye konma
sına delalet buyurulmasını ala
kadar makamlardan dilerim. 
Her haklı sesi alakadarana eriş 
tiren Yeni Sabah'tan bu dileği
min de eriştirilmesini sonsuz 
hürmetlerimle rica ederim. 

Urnum Gazeteler Bayii 
Kaclir Pctrlatmı 
g 

Pek Y ~rinde Bir 
Şikayet 

Kurtuluşta, Tuzcu sokağında 
oturuyoruz. Bu sokakta ve di
ğer bazı sokaklarda ana lağım~ 
ları açıkta sokağa akmaktadır. 

Yazın bu sıcak günlerinde sem
timizi bir çok sari hastalıklar 
ve bilhassa tifo tehdit etmekte
dir. 

Çocuklarımız ekseriya bu a
çık lağımlara düşmektedir. Pek 
sevgili valimizin dikkatini cel
betmenizi büyük saygılarımla 
dilerim. 

Kurtul\11, Tuzcu sokak 
Behiye İnan 

Sivrisinek 
Mücadelesi 
Beledlyct m11.1htellt mın

takal ra mazot gönderdi 
İstanbul Belediyesi Belediye hu

dutları dahilinde bulunan mıntaka
larda sineklerle mü~1.deleye bilfiil 
başlamıstır. Belediye evvelce alınan 
mazotlara ilave olmak üzere yeni
den 16 ton mazot almıştır. Bu ma
zotlar bilhassa Beyoğlu mıntakası
na sevkolunmu§tur. Fakat Beledi
ye eimdiye kadar verilen mazotla
rın g·ayri kafi olduğunu görerek ih
tiyaç nisbctinde mazot tedarik et
mek için münakale yolu ile para te
darik edecektir. 

TAKVJM 
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Yeni Yapılacak 
ilk Mektepler ---Dün münakasaya çıkarıldı 

İstanbul Vil6.yeti tarafındar.. ;:(3.

pılması kararlaştınlan yeni 11 ilk 
mektebe ait şartnameler Belediye 
Daimi Encümeni tarafından kabul 
edilmiş ve 521,190 liralık keşif be
delile münakasa.ya çıkarılmıştır. 

Yeni yapılacak ilk mekteplerin 
yerleri şunlardır: Koska, Aksaray, 
Yusufpaşa, Vefa, Ayazpaşa, Aka
retler, Küçlikpazar, Harbiye, Ru
meli Kavağı, Feriköy, Hırkaişerif. 

Maarif Vekili 
Şehrimize Döndii 

Trakyada bir tetkik seyahati ya 
pan Maarif Vekili Hasan A1i Yücel 
dün §Chrimize dönmüştür. Vekil 
Trakyada bilhassa Eğitmen kursla
rı ve köy mekteplerile meşgul ol
muştur. 

Seyahati esnasında Trakya Umu~ 
mi Müfettişi General Kazım Dirik 
te kendilerine iltihak etmif;tir. 

Vekil bilhassa Kırklareli ve Al
pullu civarında tetkikler yapmış ve 
Alpulludan !stanbula dönmüştür. 

Maarif Vekili, dün akşam üzeri 
saat 16 da İstanbul Asarı atika mü 
zesinde yapılan bir toplantıya işti

rak etmiştir. Müzeler müdürü ile 
İstanbul müze müdürlerinin hazır 
bulunduğu. bu toplantıda müzeler 
kanun layihası üzerinde görüşülmüş 
İstanbul müzelerinde yapılan yeni 
teşkilat tasvip olunmuştur. 

Ayasofya: müzesinin münasip 
yerlerinde Bizans ve Osmanlı eser· 
leri teşhiri için hususi komisyonca 
ayrılan eserler görülmüş ve beğe
nilmiştir. 

Diğer taraftan ilk ve orta mek ~ 
teplerin ihtiyacına cevap verecek 
şekilde mtiı:•;elerdcki eserleri tamta
cak resimli neşriyatın yapılması ka 
rarla§tırılmıştır. 

Münakalat Vekili 
Şehrimize Geldi 

Münakalft.t Vekili Ali Çetinkaya 
dün sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Vekil istasyon
da Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
dar, Emniyet Müdürü Sadri Aka, 
Denizyolları Umum Müdürü İbra
him Kemal Baybura ne Vekalete 
bağlı müesseseler müdür ve şefleri 
tarafından karşılanllllitır. 

Vekil bir vapurla köprüye geçe
rek doğru Şişlideki evine gitmiş ve 
evinde istirahat etmiştir. Bugün 
tehrimizde Vekilete bağlı müesse
selerde tetkiklerde bulunacaktır. 

MABKF ... UEI .. ERDE : 

Eve taarruz edenlerin 
muhakemesi 

Dün ağır cezada eve zorla taar
ruzdan suçlu ve mevkufen muhake
meleri yapılan Mustafa. Ahmet, Re 
sul, Kaya, Mehmet ve Meko'nun du
ruşmaları yapılmış, bazı şahitler 

dinlenmiştir. Müdafaa şahidi gös
terilen Kamil ve Mustafa muhake
mede: · 

"- Biz bir §ey bilmiyoruz, yal
nız diğer suçluların Resule biz yan. 
dık, sen de yan dediklerini işittik,, 
demişlerdir. 

Muhakeme gelmiycn şahitlerin 
müzekkere ile celbi için talik edildi. 

Şehir Mecllelnln levk•
llde toplantısı 

İstanbul Şehir Meclisi fevkalade 
toplantısını 15 ağustos salı günü öğ 
leden sonra saat 15 te yapacaktır. 
Toplantı için azalara gönderilecek 
edavetiyeler hazırlanmıştı. Fevkall
de toplantının ruznamesi henüz ik
mal edilememigtir. Ruznamenin ik
mal edilmesile toplantının devam e
deceği zaman buglinlerde tesbit o
lunacaktır. 

Plyae•dakl demir buh
r•nının tesiri 

Piyasadaki demir buhranı do
layısile İstanbul Belediyesinin de
mire ait bir çok mUnakasalanna ta
lip çıkmamaktadır. Belediye buna 
ait tedbirler dtl§Unmektedir. ... 

Totaliter Devletlerde 
Sinir Buhranı 

Totaliter devletler, resmi ve sW 
li.hiyetli birçok ağızlardan, A vruV' 
da bir sinir harbi açtıklarını, ~ 
taraftaki milletlerin ve başların~ 
idarecilerin kuvvet ma.neviy~ tB' 
kırarak, inkisarı hayallere u~ dJ6' 
rak, ve biribirlerile olan tesaıı~ 
rini bozarak, haris emellerini . 
kuk ettireceklerini muhtelif pro~ 
ganda vasıtasile cihana ilan ettıl 
lerdi. 

Son zamanların gözönüne kO~ 
ğu hadiselerin inki§af ve teke~ 
lü, bilakis bu devletlerin bir 
buhranına tutulmuş olduğunu ~ 
termektedir. Filhakika, sulb ,t 
raftarları cephesinin Avrup.a ~e 
yasetinin gergin havası ıç . 
de olsa , itidal ve soğuk J<B1l fil 
lıhkla hareket etmelerine~. 
bilakis hakim olmasını ist ~ 
leri yüksek idealin temini zırnD i1IJ'Y 
çizdikleri programı yorulmak b 
yen bir azimle tatbik yolunda de~ 
etmelerine mukabil Almanya bit 
İtalya, mekanizması yorulınuş 
cihaz vaziyetindedir. t]· 

Bu devletlerden Almanyadf:1 ~ 
mumi Harbin 25 inci yıldönüınU ;J 
nasebetile yapılan te?.abürat .,e ~O' 
rasimlerde söylenen nutuklards.·ıııiJ· 
nuşmalarda mevzu hep Alnuırı ııııJt 
letini temin etmiş, endişesini ,,,,
etmiştir. Buradaki sözlerin bul ~t1' 
.şu merkezdedir: Yeni bir h~ 
korkulacak bir şey yoktur. ~~ 
eğer patlarsa, Almanlar için • 
kunç olmıyacakbr.,, {1• 

Ve Alman Propaganda Na,Z11'l p 
Göbbelsin adamları bunu issh .. 
ediyorlar ve sulh taraftarları ~dl 
!etlerinin hava kuvvetleri, ~· 
membalan ve servetleri eheın?ll1 fi' 
sizdir. Buna mukabil Alman ~ .. d& 
cılığın misli yoktur. İkbsadi ~· 
Almanya bütün tedbirleri alJlll .çW 
Hasadı bir an evvel bitirmek~· 
bil tün gayret ve faaliyetini SBP. p 
mektedir. Yiyecek, içecek stal'1' ~ 
mıştır diyorlar. Neticede AJııısJl _, 
marndaranı, millete bazı Avru~wılB 
selelerinin halledilmemesi ~· 
kısa ve muvaffakiyetli bir harP 
dediyorlar. tel' 

Efkarı umumiyeyi bu şekilde Jıll 
kin hususunda gösterilen ısral'~. 
ralarda hüküm stiren bir sinir~ 
ranının i~aretidir. Burada il 
gibi tehdit ve herhangi ·bir kall ,p 
külmeden elde edilecek muvad~ 
yetler listesinin ili.nı mev.zuu 1 
değildir. Sinir harbi AlmanY~~ 
pençesi arasına almıştır. ~ 
Propaganda Nazırının, bu d~ 
faaliyet sarfetmesi Alman ~ 
nin sinirlerinin teskin ediJıO g,; 
ihtiyaç hissedilmesinden ileri 
yor. 4"' 

Alman milleti, altında bulU9 ti' 
tazyik ve sistematik müd~~ 
jimi yüzünden endişesini, asabi rf 
ni de layıkile izhar edemiyor. o~ 
lın bir propaganda yükünün al 
ezilmiş bir vaziyettedir. ~ ~ 

İşte böyle bir halde, Alma.Jl ~ \ 
pagandasının dahili meseıele YJ1. 
faaliyeti. ve maneviyat üzerine p \ 
edecek mahiyette bulunması, ..-ıdf • 

manların bir sinir buhranı ~ 
mekte olduğunu gösteriyor. PJ'dll' 
ganda Nazırının, hazırlamakta.~ 
ğu ilaçlar, sinir harbi açarak. ti 
tarafta da bu hastalığın devaıııJl td" ~ 
surette başladığını müşahede e 
yor. I 

Bu vaziyet ayni ile ltaly~ 
vardır. Ve ayni çarelere ba.f ~ 
maktadır. Yalnız bu iki rejiın, , 
li meselelerin böyle propaganda~ 
halledilcmiyeceğini bir tül'lü 1"' 
yamıyorlar. er 

Muayyen bir medeni seviy~1 ıJf 
ri§en kimselere hakikat hiç~~ll~ 
man, muayyen bir dereceden Y~ \] 

saklanamaz. Realeiteler öy1e 1.t1l ,/' \ ~ 
leidir ki, herhangi bir mania)'! At ~ 
rak, ışıklarını her tarafa ssçtJdJ- ~ 
ve o vakit bunu keşfedeıni~eO, ~. 
mağlar, tabiatin merhame~ _-_..~. ~ 
mü altında ezilip ortadan )[aDtlP... \~ 
Bu ezeli bir tabiat kanunudut:, ~ 

Dr. Reşad s~ ~ 
Bii çocuk denize ati•,- ~ 

ken yaralandı . , 1'i' ~ 
13 yaşlarında Stavrl isnlllld 1~ ~ 

çocuk dün Yeşilköyde yU.zıne1' jıiı' ~ 
41 

denize atlarken kasığına batsD ~ \.' 
kazıktan yaralanmıştır. çocuk ~ 
gın bir vaziyette hasta,Wı.Iıe)" 
~tır. 



Y&NIS& S aB 

KJy et -~ Zamana Göre:' Vekiller Heyrti· 
Dün Toplandı 

anzig e 
Tahşidal 

iman 
Ari 1 

8e'~!!!.~!·· .... faBa]·jBoğaziçin in 
•çın ıkı.ştımna.r., ehditlere kalkar- · 

Rüyası 
FANTEZ i 3 

lar. Halbuki İngiltere parlamento-
sunda en hararetli, en cmga:rer a- D ··

1

n beri itot>-
tipıeri 'llibern.'ller we amele pad:is:i a- elini; bü· 

~~~ 

ıvetli klarile iterek · cıva sll
tunu gibı yeşillikler arasında par
lak bir çizgi çiziyorlardı. Bu cızgi-
11.er uzaklardaki ormnnlara. kadar u
"Z8111yordn. Orman iÇlerinae 1yi su 
memba.larma kadar a.nzasn; -devam 
-eden şose1er vardı. Bir taraf.tan ba
fif mokarlar sulara mütemadiyen 
yo cu taşıyıp duruyormNıı ... 

Bu toplanlıy• M are9al 
Favza Çakmakta 1 tırak 1 

.4\n'kara., B (!A. A., - "-emller 
'heyeti. b~n saat 15,30 da Baş -
'kıl ®ktor ~ Say3am riyase· 
tinde toplanmış ve Mareşal Fevzi 
Çakın 'm da iştirakile ruznamede 
mevcut meselclcrJ görü üşt.Ur., . ~ 

'llerdir. 
l'Ii&rin naz'i .f!fi ile göri-~:tr.117: 

.~erlin, 8 (A.A.) - Haber yeril-
. göre Dantiig mazi teşlriınt.ı 

l'eiııi Förster dün akşam Berchtsga
~ı:ı.e gelmiş ve derhal Hitler tara -
fıııdan kabul olunmuŞtur. 
ı.,. ~tlcr - Förster konuşmalarına 
"~tun gün devanı olunmuştur. 
Berıinin iyi malümat alan mcha

tiünde bu müliı.katiara husuSı bir 
eıtııniyet veya mana atio'lunma -

~'kt:adır. 
l!erliııdc7ai nıcklepZer ordu cmriııdc 

Berlin, 8 (A.A.) - Hususi ıkny
~dan .alı.nan ıha l;)enlerıe göre, 

:Undaki mek~ en bir ıç~'U, 

~~bahar manevraları dolayısı"l.e si
~ altı.na aim&n askerlere tahsis e-

k üzere afta sonunda tah-

Va . '-ada eşredilen resmi tebliğ 
Varşova, A. A.) - Polonya 

ükU:meti ile Dantzig an.sıma ~a
ti edilen notaiar hakkında aşa,ğıda
lki .resmi tebliğ ncşrolııı:ımnştur: 

1 - Daııtzig ıi.yanının dün hü
kumete tevdi edilmiş olan CC}'abı, 
Polonyanın Dantiig :komiseri B. Şo
Cla'ki ile yapı'lan şifa1ıi gôrüşmcde .a
iınan · hattı lıare'keti teyid etmekte
dir. Bu hattı barekcle gorc,, Polon
ya hudut mü!etti~erme kar.şı Jüç 
'bir emrivaki yapı1m1yacaktır. 

2 - 'Dantzig ayanı. bu mektu
bunda, muhtelif Dantzi,g budut ka
ırn'ko1u şc'flcri t:n.rafö1dan P.D.lonya 
'hudut m'ii.'fottiş1crine yapı'lan beya
natın ayanın emri üzerine y.apılnu_ş 
bulunmadıj;'lnı bilairmcktefilr_ 

3 - Dantzj,g iiyanı, gümrük 
lkontrolünun şimdiye Jcadar oldQğ:u 
tarzda meriyet mevkfınile kalacağı
nı temin etmektedir. 

ramnda görüyoruz. Banlann idaia- tün .i~.Yakını sanki ilk defa bana 
sına kalırsa Mr. Chamberhı.in 1Pek ISÖJ'lemeğe niyet etmiş gibi derin 
.gev.şe'ktir . .Alımın blöiıine ebem.mi- b~ htiecanla re idelıa tuaralt 
'Yet vermekte ve onun tehdit'lerlne Yiışa arkalarından ağır... ağır yük-
mümaşat etmektedir. lmeğe :mın.. ' 

Halbuki !A.'lma.nyas~a ·adet gös- Ben gündüzün sıcağından reha-
termelidir; ufak bir taşkınlığın har- ,r,et .içinde Olan i\"Ücudümü derin bir 
be sebe~·et v~Oin'i ve .şid 'ülwı\: erııım · • Gece ~-.ansına ' 
ımuknbe'lc ıgör.eceğini anln'bına.IJ.ıdır. doğnı. batfuı tepe erimik: gizli gi-

Bur.ada. ıro'llerin tamamen iter.Si- rintilerlmtie, lm}iarnnda,, arlak !bir 
ıne dönmüş ıoldUı:,Ouııu m'üı..c;ahede edi- ınurun gümiis aydınlığı yayılmıştı.

1 y.oruz. Bu ,gar.ııbeti biz n.ncak ideo- Öteden. "den kul:ı.ğunn ses'ler ge
iojilenin fil.ya.set miilUın:nıia:mıu. liy<!>Mll. M tı:ıp gecelerinde hEI> 
ını ıedeb'iliıü. Ai- lbö.fı olur. Sıındallardn şarlrılar, a-1 
ma:ny.n iile tıey'a 1fıışiSt "1re to~ :ğa:Çlar :altında insan dudağından çı
ditler. ~ ar.afu&i :.zlddiyetin mil- ikan en tatlı 1riu1.Uer, b::ı.Ean d yük· 
ıı...:- iimillcrıinden biri e din 
4ill.1l perdeden N' edimane gazeller du 
gnsı oluym.. f'U'lll· 

Bn .ar.aCa Bu gooe bilmem necl n -tün bun 
Jcika'teı:ı iis'tıadmne 1r ~'!!le ili- ıbırakn.rak kendi ez:eli sevdama 
da'l .iile gemisini idmıe edan ;-e -·tiin ~"&rllğımı 1\"emlek istiyor-

ete ·~ön çahşıın - lbpta- ... Saat ilerlemiş, ısü.kün ve yal-
ına. betı::tjyor · - !" • et- nıibk her ynnda. elele tutulacak bir 
caftalci ,,...,\l.,.., ıve '"'"ôrlinür ..nriin-~"""""".. "O ıo-- hale gelmişti. Ay .. kendi aydınlığı-

Çırçırda~ H"ünkiir SUy'"tlnda bU
tün müştemllatı1e «Kı.n~nus,. iar 
yapılırnştı. !stiyenler geniş hasır 
1roltuklara uzamıra1k gnzcresini oku
yor; arzu eden\er ucuz, 1lronforlu o
dnl:mı. bir g:,infük~ iki günfük yerle
-şerek tatil :güni.inü -gcçi.riyordı ... 
Yüksek tepe1ere havai hatlarla her 
beş daidlrada bir akın akın halk çı
'kıp iniyordu. Bu ava şimendiferi
ne binenler çocu\dnT gı"bi sevinç i
çinde aşağ1dam1ere mendil sallıyor
fard1. 

Kendi 'kendimi tanımaz bir bale 
gelmi~tim. Burası sahiden Boğaziçi 
miydi.. nangi sihirli el beni bükadar 
değiştirmişti? .. 

Yerli Mallar 
SBroisinde 
Bir Hırstzh 

[ a~ rafı l mi sfad:ı} 
Y ç.diku\e deri fübrika\an adm!l. 

açılan büyük pavyonda ik'i de ç 
kıym fö timsah derisi teşhir edıH
yordu. 

'l'üıtdyeye pek az getin1en \'e 

yüksek kıymet mşıyan bu ;ın tim
snh derisi evvelki gün pavyondaıı 
sır o\muştur. 

-talyan Yalanları 
mez türlü türlü tehlikeleri mütebes nı zerre 7,erre üstüme bırakarak e
simane seyrediyor ve i~ni biliyor. :riyor gibiydi. Bu garip bir me-

Onun bu tedbirli, sakin ve iyi lal verdi. Hülya içinde idim. Meç-' 
görü~lü .hali ka.lblere gerçekten ıem- lnil narin parmak\ar göz 'kapa'kları
.z:ı.Wet telkin edecek bir ımanaradır. nn okşu'1nf" ve beni iradesiz muta-

Bir aralık m,_mem ne oldu .. Bü
tün bu manzara değiııti. Gece ol
muştu .. Anadolu ya'kası !:>oydan bo
ya kırmızı Rumeli ciheti yemyeşil 
ampullerle donandı .. Ti Kavaktar
da.n Kıtlnilesi önlerine kadar iki zık 
zakh kırmızı yeşil hat belirdi. 

Pavyon idare memuru hidiseyı 
derha\ 'Se?"gi komit:esine haber ver
miştir. Sergide dört te kertenkclo 
derisi 'OOşhir ediliyordu. Pa...-y:on i
dare memuru nşınlmama1an için 
'kertenkele derilerini teŞhirocn kal· 
dırmış, bunu da komiteye bildirmiş. 
tir. Komire derilerin kimler t1l.nlfıı. 
dan aşın1dlğını tahkik etmekle be
raber po1isi de hadiseden lıabeııla.r. 
etmiştir. .. 

ı l ei 3-f a] 
·~erin ıeenuba göz di.kere'k 

ya: .A:rabiStana. sdktilma 
'Yillleri günden ıgüne artıma'k-

• Daha Hut.ay "Ih ıedilir e-
~ez yan resmi Türk gazetelerin

. · "Hata'Y'm IDıa.kı ile iHnleb 
IDürki};enin iiktıı l tehdidi 

~ .~birdiğer~ 
"®fer Sih~.ş lrm müda!ı:ıa 

'IJCl1!9T'lua biz di öz topmğmıu:ı 
tıt~afaa edermiş gibi müdafaa ede

ıa.etm'şıerdi. 

Atıktım7ıw ıpZa an 
A.tab ~eni 'Tü.flkiyenin ya 

tiJt ıpmgr.a.m:ınm hatilannı git 
kÇe ve .fusat buldu' ça Anıl> ıef
~ Uım:ıney-esine :ar.ı:elmcktedirler. 

- · ımılledilmiş ahm:ayor. 
gözler Hnieb'e ge\n.1ocek ve 

sonra da yukarı Cezire pet-
\'.~·in;·;.., filhab tt:nleb edilecel.-tir. 
... ~ :O.ihayet Eürkiye Suriye Uzetıin-
~ · · b1eb edecektir. 

'l.'iir. -~in büliö.u emeli iç Ant-
\ r y.ay.ıimaktır. Bundan 
:,.,_ ~ ~'ıı1mn şarkta. zuhur ıcde-
~ hadiselerden behme.hal An ara 
\...-: ~r clması q;e son ısözün 
~i taraf:ındnn ısöy. · ·çın. 

• Ş11 Jhalde 'T:üııkiy.e Arab illerine 
et ıediyor. Kendisinden iktır:tu1-

~ ıiçin. y1llarca snvaşmı Arablar 
~r onun esaretine girecekler 

ek. 
~ 'l'urkiye · dilik Suriye ve lra'k 

Silfı.hbaşı y tır. Vıe Tıürk a-
~ ıilk bmı gidaoek \bu iki 
t ltı.Ickettir- Sotıra. sıra Filistıine 
~ektedir ki, burası da orta Ara-
' Y.em in en ıstnıt~jik rıok-
\ 1. nahtnr.ı demektir. Tubia.ti-

ibıı da ıinrea l:ın:r.beden ı-
~. lat" da. tehlikeye ıdüşmclttedir -

doğuran 

mem~eke'tlerinin Türkiye ile olan 
coğrafi vaziyetleddir. 

Bugün !rı,giltcre Tiirkiyenin ko
tuna girerek resim çıkartmakta ve 
Arnb dünyasını da bu dav.aya ısın
dırmak için innyeten Fransayı da 
ort:ı.1anna almaktadırlar. lngilrere 
d.urmadan diplomatları, ajanları 

ve bankaları vasıtasilc çalı_şıyor ve 
"l"ii:rkiyc ile Mısıra birçok vadlerde 
bulunuyor. Türkiycye On İki Adala
rın mühim bir kısmını Mısır.Wara da 
'Mısırın müdafaa kapısı olan Tob
nik u ver.megi taahhüt ediyor. Tıir
'kiye - Mısırın bu hareketleri bizde 
şu fikri meydana getiriyor: 

HC'f" iki deV'let ile kuvvetlenip dü
' ~i muazzama olmağa çalışıyor :ı·e 
imparatorluk 'hülyaları peşinde ko
§uyorlar. 

Bütün Kahire gazeteleri şu ı.;atır

lan serbestçe yazabilirler. Herha.ı:ı.gi 
bir tehlikede Türk. ordusu dost bir 
devlet ordusu sıfatile Mısıra girebi
lir. Fakat, yarın Tüik ordusunun 
burndnn çekı,eceğini kim. temin e
dır? T"ürk gazetelen ise, Kanalın 
ını 1ngTiiz düşmanlarına karşı mü
dafaa edeceklerse muhakkak bu 
opraklardan mı geçmeleri lii.um

ıdır? Türk gazeteleri ise, Kanalının 
mudafaası Türkiye bakımından çok 
ehemmiyetlidir. Hatta bunun jçin 
Sanatla büyuK istihkamlar meydana 
getirilmekte olduğunu bir an evvel 
yakın şarkla irtibatı temin için 
Hindistan, İran, l ra.k, Filistin ve Su 
ıriye yoTiarının inşaatına başlanıp 

bu yolların Türkiye ıle bağla.naca -
ğını yazmaktadırlar. 

ltrinci ma'kale de "Türkiye emper
yalizme dogru,. ismini taşımnkta

dır. O da aynen şudur: 
A.rablar İngilizlerle yanyana ve 

başbaşa Türklere karşı mücadele 
etmişlerdi. Arnbhı.rın ı~m.ılere el 
venne1erine yegane sebeb ancak is
tı'ldfillenine iknvuşrmı.'k içindi. Şimdi 
:ise llngilteren1n ihaneti onu.n ve bu
günün tarih ve vekayii ~özü.miiziln 
önündedir. Arablar b~ün bile yı.1-
lıırca evvel vadedilmiş olan .istik -
ID.Ueri uğurunda canlarını vermek
tedirler. Bımun en bariz misali de 
Filistin hadiseleridir. 

.Ar.i'b'lıı.r harbinin hitamile artık 
Türk tehlikesinin tamamile bertaraf 
edildiğini sanml§lardı. Çünkü, Tür
kiyenin banisi derhal Türkleri Arab 
ırkında.n tecı.id .etmi_ş ıve liik ilir 
cümhuriyet tesis ederek otoritesiz 
hilafet ve saltanatı ilga ıet.miŞti. 

Türkiye yirmi 'Senelik bir dahıli 

kalkınmadan sonra imdi eski top
raKla.rına .na.zaıılaruıı çeıimıi~ bulu
nuyor. Türki,ye bu har.eketi ile bü
tün 1s18.m i1cminin yeniden teveccüh 
ve itimadını kazanmağa çalıaıyor. 
Aintürkün ufu1ündn -sonra bütün o
nun kurouğu ve meydana getirdiği 
inlal8b abideleri eski haline TÜCUa 

meyyal bulunuyor. Çünkü, onun na
lcfıi lsınet İnönü 'Stm derece müSlü
man bir damdır. 'O ne iç'ki içer ve 
ne de kabarelerde sabahlar, onun bu 
ha?TCkeUerini gören lslii.m a1em1 
'Kur•aıım lcidelerine nekadar lıür
metkılr olduğuna inanaca.ldlr. 

Şimdi 'Tilrlnyeıüıı 1bütün emeli 

F.ilhakika Mr. Chamberla.in MM.nüı· _, -· -. vaatkir başn ilemlere 1;'6türüyor-
t.P. m ü1ikata koşarken mı · · pek -au .... 
narlak ':\re ,şerefli bir ıma.ıızar.a teşkil ın..ı ı B'rd b" -...!!_,.; r- L1c:nmışım. ... ı en ıre gozı ...... -
etmcz gibi görünüy.ordu. lıısanlar" min <>nünde her yer yemyeşil o\du. 
hele bir.az mı .hissiyatlarına auı,ğlilp tıri ta.raflı tepclerimde bir kanş ço
olur.larsa,, gösterişe, .kibir Ilı~ guru- n.k toprak kalmamıştl. Çam orman
ıra, azamet hislerine ıdaha ;ç<>k kıy- bn boydan boya okll.dar 'Sik ok dar 
met verirler. F.altat ilıro.ı: ettilderi mont.azam. Okadar muhteşemdi ki': 
makamların yiilclettiği me'$uli~in hayret içinde kaldım. Bu rumrü.t 'gi
hissini vicdanlarında duyan de\·let bi ağaçlar arasında dünyanın en şi
adamları bazruı bu .ulıiri şw \~ şe- rin köşkleri renk renk boynlarile, ı 
rclten J:edakB.rlık Ya,pml.Y'- ibir va- geniş '\"e çiçelt içinde balkonlarile 
zife bilif".ler. Mr. ChamberJain o b· r:ıinle~ lku kafesi gibi dizilmişti. 
dar yum.uşak . .okadar lcdakiır, o a- Sanki esrarlı bir el bunlan avuç a
dar hüsnüniyet .sa!ıil:>i davnu:ımasa vuç bun.hı.nı. serpmiş ..-ııe çamların 
idi arkasında .ralııız ln,g.ilterenin de- koyu ~-eşil gölge1eri ~ne gnieyiver-
ğil bütün bitaraf dünyanın itimadı- ~• 

nu.;ı ... ~· 
nı bu kadar kU\"l'etle topJ.ı.ynm.uih, Bu köşklerin old~ yerlerden 
B~ün Mr. Chamberlain bir tehlike kıyı~ara doğru rabat, geniş yollar 
i~retilli \'erir de lııgiliz milletini si· beyaz bir 'Şerit gibi uz:ımyordu. Bu 
18.h ba.§ına dav.et ederse memlekett~

1 
yolların bittiği yerde denize doğru 

ciddi bir tcreddüd ~ peyda ol- uzanmt. tertemiı\ ve ~'epyeni bir rıh 
madan herkes bu .clav.ete koşar. tıtn caddesi meydana gelmişti ve 
Çünkü meselenin başka türli.i ailo- her iki tarafta ta kavaklara kadar 
lunması imkinı bulunma.c4ğına her bu salıil ana hattı temdit edilmiş
kes kanaat getiı:ir. Bir de\'let ada- ti. Denize müvazi: koylarda lm.nı.
mı iç.in bu bü~iik ıbir kuvvetJt:ir. Ur. nan; burunlaroa sivrilen -çe daima 
Chamberlain Münih meseles.iwieki oyu yeşil taflanlarla !her.enen bu 
yumuşaklığı ıile işte böyle bir ıkuv- ıkomiş üstünde dünyanın bütün gü
vet elde etmiştir. Bunu da dünya ızeı şeylerini gürüyordum. Yaya gi
ısulhünün muhafazası için iktıllan- denler ılılamur ağaçlan altında ça-
maktadır. lal taşlarile ayrılıpış bir yolu 

Onun bu tedbirler.i, .sulh cephe- blltip ediyorlardı. ·939 modeli rahat, 
18inin te§ekkülü i\."e günden güne temiz <>tobüsler, taksiler, tek atlı za
iku~'etlenmesi bir fayda temin ede- rif anıbalar biribirini takip ederek 
rcek nü, yoksa ağustos "'.e eylul y- si.ir'aUe fakıtt sessiz sıı.dasız koşu
tarında mücadele başlıy.acak mı? yortardı. Hepsinin içinde temiz te-

Biz karşımızdakilerin bütün ga- ıll'lİ% insanlar ha.fif bir musikiye ben
rip bir hissiselimden !.ibaret .hareket- Eiyen fısıltılarla konuşuyorlardı ... 
lerine rağmen, bir ~l\gın.lık yapmak Hepsi de şen, şatır; memnun '\'e gü-
cesaretini keı:ı.dilerinde bulamıyacak -...:1 .. - .. rd ua gonınuyo u ... 
lanna ihtimal vcriyonız. İnsaniyet Bu hayat ve hareket, sükün ·ve 
mantığırun sesi kısılmış olsa bile intizam i~inde kaynaşan nhbmın 
son derece azimli, her fedakirıhğa denize doğru. bittiği yerde koyu ma
hazır. müttehit bir sulh cephesinin vi bir den~ ve 'karaya bitişcceği 
1mvet mantığı .her halde ıtıesir.ini noktalarda tepelere doğru kademe 
'österir. Hüseyin Cnhicl YAi.ÇIN kademe ye.sil rengin açık, koyu; bü

hlliım devletlerinin hümisi olmaktır. 
!ng.iltere Türkiye ile 'Mısırı elde et

meğe ça'lışırkcn diğer A:rab .devlet
lerini gözünün önüne getir.miyar. 
Bilhassa Türklerin bir buçuk .asır-

danberi düşmanı olru:ı daha büyük 
anfadları da fevkalade müdafaa ter 
tibatı almağa başlamışlaı·dır • 

YENİ SABAH - Şaş-1nn ltnlyan 
guet:ecisinin ~"Rzıfa:ruıaan i~'tihnıç 
ediJeOOk 3-->egane hakikat, Arab 
memleketlerinde lta.1yan ıprestijinin 
sıfıra münkalib olduğu ve 'Türldcre 1 
k.ar.şı .beslenen ~in çok 1Jruv

vetlendiğidir. :tWyanlar, haris cnıel 
lerine ebedi bir <Sed teşkil eden bu 
Tü~k müf.1uz 1ve sevgisini balta:ıanı.a:k 

için e1lerlnden gelen pr.opa,gandayı 
yapma"ktadırlnr. Fakat bütün .A.ra.b
lar fılemi Türltleri iyice anlamış bu
lunuyorlar. Türkler ha1tlı ı01arak 

Türk olan Hatny'ı istediler f.'e al

dılar. Yoksa .hiçbir A.nıb ülkesi 
hakkında Jıerhaq.gi bir taıebde 
lunmamı§la.rdır. :asni 

a:>eryalist ~l~ ile iithımı eden za
vallı İtalyıurln.r Yemem il 'Türk 
tehdidinde ( ! ) göstermeğe çabş
mn.kla sadece ımaSk.arıalık ll'IP.l~"lnı•,, 

kırmış buluwnalda ar. 

tün boyalan gözlerimi alıyordu. 
Vapur iskeleleri 'hep bir biçim

de inşa. eailmiş ve daima en güzel 
sarma ıJdarla bezenmiş küçük köşk 
letıe lbemiyordu. Vapura girenler; 
bekleme salonunda bekliyenler, va
purd.an çıkanlar hep nyn kapüar
dan biribirini rahatsız etmiyerek gi 
dip getiyorlan:lı. Oanh bir kalaba1ık 
,.ardı. fakat izdihamdan eser yok
tıı.. Her on dakı"k'"Rda 'bir bembeyaz 
vapurlar ya'-aşçacı'k iskelelere ya
naşıyor, gayet 'Slihuletle yolcu verip 
a1ıyorlardı. 

!Kordon boyunaa büyük, küçük 
ote1ler; pansiyonlar; guiinolar her 
koye göre bir hususiyet almıştl. 
Hepsi geniş teraslı, hepsi balıçell .. 
temizlik~ güzemk: yeşillik içinde i
di ... Bütün bu binalann pencerele
rinden, balkonlarından neş'e jçinde 
bir bayat taşıyordu .. Asfalt ilstün
de insan1tır canlı canlı yürüyor. ka
dın ve crlrek baş'ları manalı 1.'e me
deni itinalarla süslü duru:rordu. 

()tellerin küçü'k iskele1eri..qe .ses
siz beyaz mdtôtler göllerdeki ördek· 
ler gibi denizi göğsile iterek yann
§lyor, narin kotralar beyaz yelken
lerini işirere'k akıp giaiyorlardı. 

R.ıbbma müvazi ayn bir )'olda 
mektep çocukları bisik1etlerini kuv-

Yıidızlann nurl~nndan daha 
başka ışıklarla yanan bir gôltyüzü 
meydana çıktı. Şimdi artık iki yıl
dt7.h kubbe altında Boğaziçi bu ge
ce en son moda tüva1etile, en mu
tena makiynjile, en kıymetti c1mas
larile: incilerile dünya gUzellik re
korunu kırmağa gelmişti... 

Serin bir rüzgar Bosfonın aşk 
gecesinde Ştraus'ın vıılslerile salla
nıyor, lmper bu Arjantlna'nın En
dülüs geceleri Feerique dekor 
içinde bybohıyor. Tino Ros· 
si'nin yakan busel ri Anadolu '.kıyı
larının rujlan iç.inde kıpkızıl olu
yordu. 

Birdenbire hoyt".at ve kaba bir 
seste uyandım .... 

'Tahta iskeleye müthiş bir çaUr
dı ile yüklenen sarhoş ''apurun sa
dememnden -senrlelemiştim. 

Göz1crim uçıhverdi .. erit.ekli, ka
dınlı, ~cuklu bir kalabalılı: iskele 
i~ vapur anl.Slnda ~ımacının uzat
tığı tekerlekli tahtaya baŞlannı iğc
rek ve birlblıini iterek hücum edi
yordu .. 

Sersem bir halde !iaim. Ne yapa
cağımı şaşırdım. Tekrar göilerimi 
yummak istiyordum. 

Eıslri bir aşina kulağıma HAmi
din şu mısralarını fısıldadı.-

M rok hay.o.ldt'D gt-lir . na te-
selli ·et 

Püriğbirinlır J 'ÜZÜ gülmez haki
.kat.in! .. 

OOLU 

··-=-· p -~-------.... 

japonyada lngiliz 
Mallarına Boykot 

[Baş tarafı 1 ncl yfada] 
alınması menedilen lngiliz malları
nın bir listesi ile İngiliz mallarının 
yerine kaim olabilecek Jnpon .. Al
man \•e İtalyan mallarının bir lis
tesini neşretmektcdir. 

Diğer t.ııraftan,. halle, Tsinan
Twıgtao dem.iryolu ıüzermde "Asi A
tic 1ılc.troliıım_. kumpanyasının bina 
larına hücum etmiş \•e biııçok benzin 
teknesi alıp götürmüştür. 

Nihayet bir Amerikalı ~·oner, 
Huhsien '.den taroedilm.iştir. 

Japo•ıt y« 801m1mayan Amerikan 
ga-zete.ı.i 

Hongkong, 8 (A.A.J - Chcldai, 
ajansı bildiriyor: J'apon • Amerikan 
muabedesinin f eslıi hakkında haber 
ler veren ve tefsirlerde bulunan 
''North China Star,, ismindeki A
merikan gazetesinin ıS3.İ1§l 28 Wn· 
muzdanbeti Japonlar tarafından 
menedilmiştir .Bu gazetenin im.ti· 
ynz mıntakası haricine gönderilen 
bütün nüsluılar.ı müsadere .edilmi§-. 
tir. -·-strans Lon r • 

Loııdra, 8 {A.A..t - İngiliz Ha
riciye nezaı-ıet· · arta Auupa işleri 
r -si Straııg kat'i olar.ak Sko • 
\.ıı.da.n yrıı R bugün tayyare 
ile Londraya va..roıış~ı:. 

Malaya 
Çeşmed6 

1zmir, 8 (A.~.) - Pazar günU 
sabahı limanımızdan ayrılmış otan 
Malaya zırhlısı saat 14 te Çcşmey~ 
varmış ve kumandan Tower bera
berinde mihmandarı olduğu halde 
bir motörle karaya çıkmıştır. fake
lede kaymakam, belediye reisi ve 
parti başkanı ile. büyük bir halk kit
lesi tarafından karşılanan kuman· 
dan, otomobille plaja gitmiş ve ora· 
da bir ,müddet istirahatten sonra 
gemiye dönmüştür. Malaya 16,3~ 
da Çeşmeden tı.jTılmıştır. 

İzmirde Orman 
rangını 
l r gUn : Dev•m 

Yangında eooo 
Yandı 

Eden 
Çam 

Jmıir, 8 (A.A.~ - Pazar günU 
saat 15 te Değirmendere nahiyesin-
de CeYizoğlu çiftliği içindeki ormaıı· 
da yangın çıkmış, büyük, küçük se
iki.z bin kadar çam ğacı yanmıştır. 

Yangın 12 saat sürdükten sonra 
sa.bahm üçünde söndürülebilmiştir. _ ... 
Sırp - Hırvat 
Anlaşması 

Belgrad, 8 (A.A.) - Başlcıu• 
B. Tsvctkoviç, dün Hırvatistanda 

Vukova-Gorska'da B . .Maçek ile ıbir 
görüşmede bulunmuştur. Umumi
yetle sanıldığına göre kral naibi 
Paul da pek yakında Hırvat liderini 
kabul edecektir. 

Belgradda, bir Sırp-Hır:vat an· 
laşmasının pek yakında y.apıla.bile

ee~i hakkında nikbin mahiyette tah 
minlerde bulunmaktadır. .. -.. 

Atlantlkte buzlara çar:pan 
gemi 

Londnı, 8 (A.A..) - Bir fngUiz 
gemisiniıı Atlatıtik denimde bit 
bu.z kitiesiııe çarptığı bildirilmekt~ 
dir. 

1Vapunın ~a.zi~·eti şimdilik l-elili· 
keli değildir. 

AUSOllia ve " ontelar,, isminde
ki tnınsafüıntikler haza.nede vapu 
nm imdadma gitmiŞlerdir. 

V&l"1fOV dak1 Alm n 11-
maıest ı lerlnden 

çı n hyo r 

... 

Val'§O~a, ~ (A..A.) - Lodz'da • 
büyük bir mensucat fabrikasında 
bir grev çıkmıŞbr. 700 işçinin Al· 
man !rndın 'işçilerle usta başlara yol 
venünedikçe çalışmaktan imtina et· 
me'ktedir. -·. 

Kna Zogo P ~• te 
Versny., 8 {A.A.) - Kral Zogo. 

ailesi ve rcfa'katindekl ze\•.at ile bir
likte bu sabtih Lamaye ~atosıma 

gelmiştir, 
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BiR CELLADIN 
Hatıraları 

V7~f il' 
B. T. si Genel Direktör-

Sultan Aziz Nasd 
Pehlivan Oldu 'l 

Horatmüller'in Gene Kadından 

. · '!~~l~~ması Çok İyi 
0

Bir Fırsattı lüğünün yeni bir kararı 1 ~~e- ~!';~':~:.~6;e!~~~veı. 
1 • • • - a& - Cinayet ayni tarzda yapılacak· r". b l l • T .1 l I A 1 k ·ıı • . Jı 

l ... _ Zvencld bir anarşist olarak te- !1: Etrafımda bir çığlık k~ptu, ben r ut o ca erın eacı ye lYa ı erı Cazgır Nıhayet Başa Güreşece 
1 
jikki ediliyor 

1 
ve milliyetperver - ışı tamam yapıp yapmadıgımı kes- , 

ler tarafından katledildiği eüphesi tir:miyord~, Horst Müller ileri yeniden T eabit Ediliyor Pehlivanları Ortaya Davet Ettı 
ileri sürülüyordu. Kadınlar mevkuf dogru sendelıyerek koştu, ben ta· . -
idiler, onların da resimleri çıkarıl- bancamı çektim ve Uç adım daha , 
mıştı. İhtiyar hüngür hüngür ağ- arkasından koşarak beynine doğru Güreş yerine gelmişlerdi. Bir kö- l 

eeciğe oturdular.. Kalabalık çoktu. 
Hemen hemen otuz bin kişi vardı. 

1 d nişan alarak iki kurşun sıktım. ıyor u .• 
- Maymuncuk istimal etmiş - Bu ini hareket esnasında, mey-

ler, ne yapaydım, ev boş olduğu danda bir kargaşalık oldu, ben ne 
için kapının arkasına dayak daya- yapacağımı bilmeden bir müddet 
yamıyorduk, yalnız kilit koYuyor- sersem sersem etrafıma bakındım, 
duk. Onu da açmışlar, sokaklarda tam o sırada yanımda bir otomobil 

'polis, bekçi gezmez. ve gece yaban- durdu, birisi beni kolumdan tutarak 
cıların bir eve girdiklerini göremez içeri adeta zorla çekti ve otomobil, 
se ben ne yapayım, diyordu. bütün hızile kaçmağa başladı. Ar

Beni dehşetli bir vicdan azabı kamızdan tabanca sesleri duyduk. .. ' 
eziyordu. Birinci cinayeti ne kadar Ben kendimi kaybetmiştim. 
zor yapmıştım. Zvenckinin: Bir müddet sonra, suratıma in-

- Yaşa be arkadaş, şef için ö- dirilen tokatlarla kendime geldim. 
lürüm artık, bak bizi nasıl düşü- Gazeteci arkadaş: 
niiyorlar dediği kulağımda çinlayor - Koca tabansız, diyordu. Ba-
~venckinin hayalini : yılacak ne var? 

- Kahpe! diye üzerine yürü- - Ben bayıldım mı? 
yordu. - Halini görmüyor musun? 

Anarşist olduğuma bin kere piş- - Uzun laflardan hoşlanmıyor-
man olmuştum. Fakat öyle bir a- dum. 
dım •atmıştım ki, geri dönmenin de zun laflardan hoşlanmıyordum. 
imkanı kalmamıştı. - Sen şimdi söyle neredeyiz? 
llorstınüllcr'i de öldürmeğe mu- Kurtulduk mu? 

vaffak oldum 
Ertesi akşam Şarl sokağının ba

şında gazeteciyi buldum. 
- Hol'.stmüller'in girdiği ve o

lurduğu kahveye devam için elbise 
değiştireceğim. Bana biraz para la
"".!lm. 

- Ne kadar? 
- Elbiselik ve biraz da harç-

lık. 

- Yarın 

da bekle! 
sabah 9 da bura-

Filhakika ertesi sabah saat do
kuzda gazeteci arkadaş parayı ge
tirmiş ve bir de şifahi emir tebliğ 
etmişti. 

- llorstmüller faaliyetini ar
brdı. Beklememek 18.zım ! 

Ben hemen gittim, bir takım gü
ıel elbise aldım, ve saat beşte Var
ıova pastahanesine gittim. 

Horstmüleler iki güzel kadınla 
oturmuş, çay içiyordu. Ben de baş
ka bir masada yer aldım. Pastaha
neye girerken, ilerde caddenin üze
rinde (H. R. 27) plakasını taşıyan 
bir otomobil gözüme ilişti. Otomo
bilin yanında, bizim gazeteci arka
daş duruyordu. Demek her türlü 
tertibat alınmıştı. 

O rahat rahat çayını içti, iki ka 
· dından bilhassa genç olanile fazla 

alakadar oluyordu. Biribirimizi du
varlardaki aynalardan görüyorduk. 
Hareketlerinden, konuşmalarından 
anladığıma göre, hafif mevzular ü
zerinde dolaşıyorlar, şundan, bun
daa bahsederek muhabbet ediyor
lardı-

Horsımüller bu genç kadından 
hoşlanıyordu, bu vaziyet hoşuma 
gitti. Anla§llan kurnaz polis memu
ru, etrafile fazla alakadar olmıya
caktı. Ben de rahat rahat işimi gö
rebilirdim. 

Geçen vak'adan sonra, bozulan 
l8abım biraz süklınet bulmuştu. 

\leğer insan adam öldürmeğe de a
Jışıyormuş. Bu sefer, kömürlükte 

•· !uyduğum heyecanı duymuyordum. 
Adeta, tabii bir iş görecek gibi sa
kin oturuyordum. , 

Gazete okudum, kendi hakkım
da cereyan eden münakaşaları gü
elrek takip ettim. Zwencki'nin yalan 
~anlış maceralarına göz attım. A
~adan bir saat geçti. Horstmüller 
garsonu çağırdı. Hesabı gördü, ve 
)ı.ep beraber kalktılar, onlar kapı

lan çıkar çıkmaz ben de hesabı gör 
t üm, ve arkalarından dışarı çık

tım. Gazeteci arkadaş (H. R. 27) 
otomobilin içine girdi. Ve biraz geri
~ien beni takibe başladı. Ben, adım-
tl -arımı sıklaştırdım, bıçagımı, iç ce-
bimde, çıplak olarak tutuyordum. 
:YUz metre gitmiş veya gitmemiştik, 
köşeyi dönerken, aramızdaki mesa
fe adamakıllı azalmıştı. İki adım da 
ha attım, onun ınrtı, tam elimin 
menzilinde idi, birdenbire başım dön 
clü, sanki bUtUn vUcudilmdeki kan 
beynime çıkmıştı. Kalbim, heyecan
Ja çarpmağa başladı. Bıçağımı bir
'1.enbire çektim ve iki kadının orta
µnda konuşa konuşa giden Horst 
~Uller'in sırtına aapladım. 

- Görmüyor musun? 
kurtulduk. 

Elbette 

Ben derin bir nefes aldım. Oto
mobilin sarsıntısı hala devam edi
yordu. 

- Nereye gidiyoruz? 
- Yuvaya gideceğiz. 
- Herif acaba öldü mü? 
- Ben muhakkak öldü zannedi-

yorum. 
- Acaba bıçakla mı, tabanca 

ile mi? 
\ 

- Yalnız bıçakla vursaydın yi
ne kafi idi? Tabanca lüzumsuz oldu. 
Ortalığı biribirine verdi. 

- Emniyetle hareket etmek 
mecburiyetinde idim, eğer bıçakla 
ölmemiş olsaydı, mahvolurduk, bü
tün yaptığımız işler boşuna gider
di. 

Bir an sustuk ... Otomobil de bir 
yerde durdu. Dışarı çıktık, ayakla
rım titriyordu, orada başka bir oto
mobile bindik. (H. R. 27) nin pla
kalarını sökerek yeni otomobil ile 
yine hareket ettik. Bu sefer aksi is 
tiknmete döndük. Sağa saptık, sola 
döndük, on beş dakika kadar git
tikten sonra, bir yerde yine durduk. 
Burası yuvanın önü idi. İçeri gir
dik, artık ben tamamile kendime 
gelmiştim. Doğru şefin karşısına 

çıktım. Şef memnundu. 
-· Seni tebrik ederim Todo

revsky. 
Ben vazifemi tamamile yapmış 

bir insan gibi müsterihtim. 
- Emrinizi yerine getirdim. 

. - Bize büyük ve muvaffakiyet 
li bir hizmet yaptın! 

- Kendimi takdir ettirebildiy
sem, ne mutlu bana? 

- Biz şimdi senden daha bü
yük hizmetler bekliyoruz. 

- Emirlerinizi ifaya daima ha
zırım. 

Reis, eski soğuk tavrını yine ta
kınmıştı. 

- Zwencki'ye çok acıdık, yap
tığımız tahkikata göre çocuk bizi 
ifşa etmemiş. Fakat ihtiyati bir ted 
bir olarak başka türlü hareket ede
mezdik, onun bizim komite tarafın
dan idam edildiği anlaşılmadı. Fa
kat Horstmüller vak'ası akisler u
yandıracak zannediyorum. Şimdi 

bir müddet sükfinete varacağız. Ha 
diselerin seyrini takip edeceğiz. On
dan sonra yeni kararlar alacağız, 

· her halde size mevdu vazifeleri mu
vaf fakiyetle yaptınız, sizi tebrik e
derim. Size bir miktar ikramiye ve
rilecek. Bir hafta da istirahatiniz 
var, bu istirahatinizi, yuvada isti
rahat etmekle geçireceksiniz. İkinci 
cinayet aleni olduğu için teşhis edil 
meniz muhtemeldir. Onun için içe
ride kalacaksınız .. 

- BaşUstüne! .. 
Ben kamaraya döndüğüm zaman 

arkadaşlanmız muazzam bir zafer 
töreni tertip etmişlerdi, odayı süs
leml~ler, tavanlara Japon fenerleri, 
Iastikli kağıtlar asmışlardı. Bir kah
raman edasile aralarına karışb.m. 

- Yaşa bel.. 
. ..Q>evamı var) 

Pehlivanlar durmadan güreşi

yorlardı. Küçük orta güreşleri bit
mişti. Sıra büyük ortaya gelmişti. 
Birçok pehlivanlar yağlanıp ortaya 
çıkıyordu. 

Ali pehlivanın gözü kisbetlerde 
idi. Hangi pehlivanın kisbeti güzel
se onu seçecek ve sürücüye ismini 
soracak, sonra istetecekti. 

Büyük orta pehlivanlarından bi
risinin yapısı kendine benziyordu. 
Ayni zamanda kisbeti güzeldi. Sü
rücüye göstererek: 

- Ağam; şu pehlivan güzel gü
reşiyor değil mi? 

Ko!jucular bir m Usa.bakaya başlamadan evvel - Evet ağam; ona Lofçalı Çıyo
gar Ahmet derler .. 

Ankara (Hu~usi) - Beden Ter-ı 
biyesi Genel ~irektörlii.ğü !ki sene 
müddetle, tecrube mahıyetınde ol
mak üzere bilümum sporcuların, 

tescilleri, nakilleri ve yalnız futbole 
~amil olmak üzere futbolcülerin 
müsabakalara iştirak muameleleri 
için yeni esasla tesbit etmiştir. 
Bölgelere tamim edilmek üzere olan 
bu hükümleri ehemmiyetine binaen 
olduğu gibi bildiriyorum. 

KWplcre yeni<ien girenler: 
Evvelce hiçbir klübe tescilleri ya

pılmamış azaların tesçil muamele
leri bölgelerce ve genel direktör
lükçe şimdiye kadar olduğu gibi se
nenin her ayında yapılacaktır. 

Hükumet tarafından kapatılan 

veya futbol şubesinin faaliyetini 
resmen tatil eden klüplerin azaları
na da evvelce hiçbir klübe tesçilleri 
yapılmamış olanlar hakkındaki hü
kümler tatbik edilecektir. 

Klüp ve bölge değiştirenler: 
Klüp ve bölge değiştirenler için 

her nakilde resmi müsabakaya iş
tirak için lisans müsaadesi almak 
şarttır. 

Evvelce verilmiş olan lisans mü 
saauesi yalnız o zamanda azanın 

müseccel bulunduğu klübün müsa
bakalarına girmek için muteber 
olacaktır. Başka klüp ve bölgeler 
için hükmü olmıyacaktır. Klüp ve 
bölge değiştiren azalar ustlü dai
resinde istifa ve bu istifaların klü
bünce ve bölgesince usulü dahilinde 
kabul ve tasdikinden sonra yeni in
tisap edecekleri klüplerdc hususi 
spor faaliyetlerine iştirak edebile
ceklerdir. 

Yalnız bu azaların genel direk -
törlükçe nakil ve lisans müsaadesi 
muameleleri yalnız Ağustos ayı 

zarfında yapılacak ve Eylfıl ayında 
bölgesine tebliğ edilecektir. 

Resmfı müsabakalara iştirak 
edenler: 
Bölgelerce ve futbol federasyo

nunca tertip olunan müsabakalar 
resmi olarak kabul edilmiştir. 

Klüpler bu müsabakalara tes~il
leri yapılmış ve lisans almış azala
rı arasından seçecekleri müsabık

ları gösteren ve en geç 15 ağus
tos tarihine kadar bölgeye teslim 
edilecek olan mühürlü ve klüp reisi 
ile umumi kaptanların müşterek im 
zasını taşıyan bir liste vermek su
retile iştirak edebileceklerdir. 

Muayyen zamanda bu listeyi ver
miyen klüpler o sene için resmi 
futbol müsabakalarına iştirak etti
rilmiyecekleri gibi,ne suretle olursa 
olsun bu listeye ismi yazılmıyan 

müsabıklar o senenin müsabakalan
na giremiyeceklerdir. 

Bölge birincilik müsabakalarına 

iştirak etmemiş bulunan futbolcüle
rin o devrenin grup ve Türkiye bi
rinciliklerine de ve bu gibi mütem
mim mahiyetteki müsabakalara gir
meğe de hakları olmıyacaktır. Lis
telerin bölgelere tesliminden sonra 
bir sene müddetle bu listelere yeni
den hiçbir futbolcünün ismi ilave e
dilmiyecektir. 

Umum müdürlük bunun için böl
gelere matbu Uç renkli listeler gön
derecektir. Bunlar yazı makinesi ile 
doldurulacaktır. · 

Listeler 15 ağustostan 30 ağusto
sa kadar bölgelerce tetkik ve tasdik 
olunacak ve en geç bir eyltııde genel 
direktörlüğe gönderilmiş bulunacak
tır. Merkezde 15 eyliile kadar tetki
katını bitirerek listeler 30 ağustos
ta bölgelere iade edilecektir. 

1939 yılı için bu mühlet klüpler 
için 30 ağustos, bölgeler için de 15 
eyliil tarihine kadar uzatılmıştır. 

Diğer h ükümler: 
Futbol takımlarının birinci, ikin

ci ve üçüncüsünün kadroları ayrı 

ayrı cetvellerde gösterilecektir. Mü
sabakalarda üst takım kadrosunun 
futbolcüleri alt takımda oynatılmı
yacaklır. Alt takım kadrolarında 

üst takımlara oyuncu alınabilecek
tir. 

Listelerde adları yazılacak olan 
futbolcülerin o sene için yeniden 
sıhhi muayenelerinin yaptırılmış ve 
muayene neticelerinin hüviyet cüz
danlarına doktor tarafından işaret 
ve tasdik edilmiş olması lazımgele
cektir. 

Yeniden klüplerce tcsçil edilmiş 
olnn azalar müsabaka listelerine 
dahil oldukları takdirde listenin 
klübc verildiği tarihten itibaren o 
senenin resmi müsabakalarına işti
rak edebileceklerdir. 

I stif aln r : 
Bir azanın klübünden istifası ha

linde ayni bölge dahilindeki veya 
başka bölgelerdeki bir klübe nekle
dilebilmesi için ayrıldığı klüpten her 
türlü zimmetten beri olduğunu gös
teren bir ilişik kağıdı alması ve bu
nu bölgeye tasdik ettirmesi lazım
dır. İstifa kağıdı iki nüsha olacak 
ve biri bölgeye diğeri klübe taah
hütlü mektupla verilecektir. Klüpler 
ilişiği yoksa 10 gün zarfında kağı
dını vereceklerdir. Varsa bölgeye ve 
istifa edene bildireceklerdir. Sebep
siz olarak tehir edilirse müstafi ge
nel direktörlüğe müracaat edecek
lerdir. 

Ayni bölge dahilinde bir klüpten 
istifa edip ayrıldıktan sonra başka 
bir klübe girmiyen aza eski klübüne 
kaydedil~miyecektir. 

Meşru bir mazeret dolayısile böl
ge değiştirenler eski bölgelerine 
döndükleri takdirde eski klüplerine 
girebileceklerdir. Fakat bunlar da 
klilp ve bölge değiştirenler hakkın
daki hükümlere tabi olacaklardır. 

Resmi müsabakalarda klüpler 
futbolcuların hüviyet cüzdanlarını 
tasdikli listeleri hakeme ibraza mec 
bur tutulmuşlardır. , 

- Kisbeti de güzel değil mi?. 
- Sen, güreşten anlıyorsun a-

ğam be? .. 
- ........ . 
- O kisbet, Serezli meşhur kis

betçi Hacı ustanındır... Tam beş 

kırmızı liradır. 

- Çok güzel bir kisbet doğrusu .. 
Pehlivan güreşi bitirdikten sonra 
yanına gidelim .. 

- Hoşuna gitti bu pehlivan ga
liba? .. 

- Evet; 
- Büyük orta güreşleri de bit-

mişti. Lofçalı Çiyogar Ahmedin 
yanına gittiler .. Sürücü Aliyi, Ah
met pehlivana tanıttı. 

Çok geçmeden; davul zurnalar 
susmuştu. İhtiyar cazgır çatlak se
si1e kazan dibinden bağırıyordu: 

- Baş altma güreşecekler mey
dana! .. 

Biraz sonra; pehlivanlar irili u
faklı yağ kazanının dibine gelmeğe 
başladılar ... İçlerinde namdar peh
livanlar vardı. 

Arnavut oğlunun içi içine sığ
mıyordu. Baş güreşine bir şey kal
mamıştı. Başaltı güreşlerinden son
ra; cazgır Çopuru falan meydana 
çağıracaktı. 

Ali pehlivan, olduğu yerde asabi
yetten yarışa çıkacak olan kısraklar 
gibi hızından titriyordu. Bir aralık 
Arnavutoğlunun bu hali sürücünün 
dikkat nazarını çekti ve gülerek: 

- Ağam; ne oluyorsun? .. Seni 
de mi sardı bu iş?. 

- Hele, sus ol bir yol ağam, em
me de güreşmiş ha ... 

- İyi oldu kaldığımız. Yenişe
hhe gittiğin zaman Çopurun dediği 
gibi Arnavut oğluna söylersin? 

Başaltı güreşleri de bitmek üzere 
idi. Cazgır baş pehlivanların bir an 
evvel soyunup hazır olmalarını 

bildirmek için zurnaları ve davul-

lamasından evvel müsabıkların si
cil durumlarını ve hüviyetlerini, 
musaddak listeleri çok dikkatle 
tetkik edecekler, sıhhi muayenelerin 
yapılıp yapılmadığını, futbolcülerin 
cezalı olup olmadıklarını gözden ge
çireceklerdir. 

Sicil ve müsabaka talimatlarile 
şimdiye kadar yapılan tamimlerin 
bütün hükümleri bu yeni emirle or 
tadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

İstanbul Güreş 
Birincilikleri 

--·--
Resmi müsabakalar esnasında 

klüpler birleşirlerse iki takımın 

muhtelitlerini çıkaramıyacaklar ve 
yalnız bir liste muteber olacaktır. Blrlnclllklerln ••••atını 

Bölgeler, bütün yukarıdaki hü - hazırhyacak komite ya-
kümleri tetkik ve kontrol ile mü - rın toplanıyor 
kelleftirler. Klüplerce kayıtlan sili- Bu ayın 18 ve 19 uncu günleri 
nenlerin bu muameleleri bölge ve yapılacak İstanbul güreş birincilik
genel direktörlükten geçtikten son- ıerine iştirak edecek milli takım 
ra muteber olacaktır. Tasdikten son gürcşçilerile geçen haftaki serbest 
ra bu aza hiçbir resmi müsabakaya güreş seçmelerini kazanan gençler
giremiyeccktir. Karar tasdik edil- le, hakemlerin tespiti için yarın saat 
mezsc futbolcu klUbUnU değiştirebi- 18 de bölge merkezinde Beykoz, 
lecek ve hakkında klüp değiştirenler Kasım paşa, Beşiktaş, Galatasaray 
hakkındaki hUkUmler tatbik edile - klliplerinden birer murahhasın işti-
cektir. rakile bir toplantı yapılacak, gele-

B akemlerin 1Jazf.feleri: ı cek hafta yapılacak birinciliklerin 
Bakemlu »:>.Usabakalann ba~- pro~amı hazırlanacaktır. 

lan susturdu, v~ . ~aıı· 
- Başa güreşece'Rler ~g.ı.ıt· 

sınlar!.. }.· 
Diye tekrar, tekrar bağır~· et 

linin titremesi geçmişti. OlduğU Y r:ıJ 
den doğrulur gibi oldu. ŞalvatldJ· 
topladı. Bir yay boşalır gibi fırla 

Sürücü hayretle sordu: . ıııi 
- Ne o ağam? .. Bir haceti.il 

var?.. . ·ıı 
Sürücü, ağanın yüz nuın~J'S. 1~p 

sıkıştığını zannetmişti. Alı ce' 
verdi: 

- Yok ağam; başka şey .... ·ti· 
Kekeliyordu. Utanıyordu .. Sö) f 

yemiyordu. Dilinin ucunda bı~n~Jll 
ler vardı. Sürücü, şaşkın ~ 3• 

helvacı miişterisinin suratına be.it 
rak: . )ttıı 

-Ne var ağam? Bir şey ını sO 
seni yoksa?. dedi. ·tıi 

Çünkü; Ali bir yılan sokn:ıUŞ gıt' 
"b ye. olduğu yerden fırlamıştı. Nı ~· 

Arnavut oğlunun dudakları a 
dan şu sözler döküldü. Af'w 

. . ""' - Ağam; Lofçalı kisbetiDı 
• ? mez mı.. .. ·ıe 

Sürücü, helvacını?- bu ~z}erty& 
kaçırdığına hükmetti. Kisbetı ne efJ 
pacaktı? Tevekkeli olduğu yerdet· 
bir deli gibi fırlamamıştı. Hal "~ıı· 
varında da bir başkalık vardı· 
hakkak delirmişti helvacı!. ~,ıdıl· 

Sürücü, olduğu yerden dogı..
Ve acayip bir lisanla: 

- Ne oluyorsun ağam? vıf· 
- Ne olacağım be?. Söyle 

çalıya kisbetini verir mi? 
- Ne yapacaksın kisbeti? ,, 
- Görürsün ne yapacağıJJ11_'..:ııı· 
- Delirdin ağam. Otur ot.iP-

~ d 1 gun yer e:. . -ıe 
- Bırak bu lafları şimdi. $0) 

Lofçalıya versin kisbetini. ).ş 
Nihayet; Ahmet pehliv:ın ars 

girdi. Ve Ali pehlivana sordu: ıı! 
-Ağam; kisbcti ne yapacak_Slp:ı9o 
- Ne yapacağım be? .. Ayağl 

giyip meydana çıkacağım.. ı • 
Jll·' - Çıldırmış derler helvacı 

Otur, oturduğun yerde. .;e 
Nihayet; bin bir münaka.~ el· 

müşkülattan sonra Ali kisbet~ r9" 
lerinden aldı ve süı·ücü de ba.ğl 
rak: ııı· 

- Al ağa be! .. Neme lazıııı 
zim ... Rezil olacak sensin?. 

- Siz sakin olun.. ıll 
- Fakat; cazgır yağ kazaJlııı 

başından kovar vallahi! .. 
- .......... ğO 

Ali pehlivan, çarçabuk old~ ııBo 
yerde soyundu ve kisbeti aya~ ıı· 
geçirdi. Kisbet derli toplu oldU~)'İ 
dan Arnavut oğlunun ayağına 1 

yapışmıııtı. . ·şiı 
Ali pehlivanın kisbet giyit1

1 
Jt· 

keçe bendleri bağlayışı, kasnak ;u· 
layıp kisbeti yerine oturtuşu ş· 

cü ile pehlivanın gözünden ıcaç.!1'111• 
mıştı. Bunu acemi değil, pehli"~ıel 
ğı bilen bir adam bu kadar gtı 
yapamazdı. 

Sürücü dayanamadı sordu : f' 
- Ağam; sen bu güreşi yaPp'll 

be . ? 
nzıyorstın . e!· 
- Hele dur bakalım, acele eı:1eıı· 
- Söyle ağam be!. Kiınler 

. ? 
sın.. !kftl 

- Sabret, kazan dibine vardlı; ... 
zaman anlarsın? ~. . sı>" 

Dedi ve arkasından gömlegını ~ 
rarak kazan başına doğru koş~· etıı 
bise içinde hiçbir şey göstetJll1>' ııe 
Ali pehlivanın soyunduğu za.JJ'.1~~e 
olduğu meydana çıkmıştı. Safı a 
ve sırım gibi bir adamdı. ıcs· 

Seyirciler, ve ağalar, ayanl~ ıjll'· 
zan dibine gelen Aliye bakıyor oJC· 

'dı. Başa güreşeceklere nazaran tJJ11ş 
kasız bir adamdı. Nihayet, al J<O: 
beş okkalık bir gövde idi. Faka~· .ııft· 
zan dibinde bulunan baş pehh~ .p.t 
lar manda gibi yüz yirmi~cr, otU 
okkalık insanlardı. . . }1\J 

Aliyi kimse tanımadığı ıçill ıces 
küçerek pehlivana bakarak bcr rıı· 
kulah"tan kulağa biribirlerine 60 

yordu. 
'I 

·- Kim bu tanıyor ınusUJl · ' , ) -- <.04,·amı ,.ar 
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Yine Adliyenin Yaz 
Tatili Münasebetile ,Kıyıları Koruyan .. 

Adaların Onemi On Bir Senedenberi Farkına 
Varılmıyan 

Yine cemaat ne dediyse dedi 
lbıına yine imam bermutad bildığini 
~~du. Bilmediklerini de okumağa 
qıkışan bazı imamlar da "oular.:l ı-
lecetine göre buna da şükür. 

Yani: 
Mahkemelerin yaz tatilinin bir 

Çok mahzurları, zararları tahakkul~ 
etıniş bulunmasına rağmen bu sene 
de tatiline şahit olduk. Alaka ''e ta
l'afdarlan -varsa- tatilin haytını 
:l'ln.e)erini temenni etmekten baş-

Yapacak bir şey kalıiıamış bulu-
1luyor, 

Ancak bu mUnasebetle tam on 
~ &enedenberi devam edegelmiş o
"1111 adil bir zühul ve batanın bu se
llıe farkına varılarak tashih ve iti
l'af edilmiş bulunduğunu işaret et
~ istiyoruz. 

kanunlanmız ilim halinden az 
Çok behresi bulunan bamen herke
'hı bildiği v~hile bugUn mucibince 
lıaleı edilmekte olan Hukuk Usulü 
:Uhakemeleri kanunu 1927 senesin 

neşrediliyor ve 1928 senesinde 
de lllevkü meriyete giriyor. Bu he
llba göre kanunun meriyeti ömrü 
Olı bir seneyi bulmuş oluyor. 

Ezbere bir mUtalea yürütmüş, bil 
~ğini okumağa kalkışan ama bir 
~a benzemiş olmamak üzere ta 
~ ~it maddei kanuniye ile muad
b.:1ı de buyurun beraber okuya -

Madde - 175: Her sene bilıi
lll\lJn mahkemeler temmuzun yirmi
~den eylUlün beşine kadar tatil o
llnur. 

Madde - 176 muaddel: İhtiyati 
!:birler ve kanunda şifahi veya ba 

muhakeme usulleri ile yürütül
~ yazılı olan ve mahkemece ace
le görülmesi kararlaştırılan dava-
1-tıa yapılacak başka işlerin tatil 
~anında nasıl görüleceği Adliye 

ekilince bir talimatname ile tayin 
:~nur. Bu müddet içinde bunların 
;:tmda bir davaya bakılamaz ve bir 
"' Yapılamaz. 
dı İşte bu maddelere göre mevad
ttln lrıUst~cele hariç kalmak üzere bü 
Jcaı ~3.hkemeler tatil ediliyor. Ve-

etin tayin ve tamımi ile nöbetçi 
:akılan asliye ve sulh ceza, hukuk 

hkemeleri de ceza kanunu ile hu 
~usulü muhakemeleri kanunları-

11 nıevkuflu ve seri davalarını gör 
lllekıe mükellef tutulmuş iken seri 
::Vaddan madut bulunan istihkak 
~alan için 18.zımgelen tehir icra 

arlannı ittihaz ve icralara tebliğ 
~tikten sonra· tatil fcrdalarına ta

edilmesi mutad bulunuyor. 
~öbetçi mahkemelerin tatil dev 

~inde şöyle böyle bir dereceye ka
~ temas edebildikleri tesbiti de
t •• · ~~czi ihtiyati, tedbiri ihtiyati, 
~diri nafaka ve emsali muamele
'""'llelı ibarettir. 
ı._ llaııkemei temyizde nöbetçi ka
~ daire -tatil zarureti ile- ihtisa
~ bUsbUtün haricinde bulunan 
h ~tlere vaz'iyet etmekle teli.fisi 

)likabil bir çok hataların vukua 
~ekte olduğu da maalesef inka
~~ammif olmıyan bedahet-

• dir. Meseli: 
ll ~?betçi olarak herhangi bir ce
._ dairesinin el sürebileceği hukuki 
~ ticart ve şahsi hükümlerin infa
~ durdurulması için kef aletna
~ibraz edilmiş olduğu takdirde 
bi ~ uygun olup olmadığı bitta
..._ ilıtisas1a tetkik edilemeden bas
~ kalıp tehiri icra karannı ceffel
~ Ilı dolduruyor ve ilamı mahre
~iade ediyor. Ve bazan da vakit 
'- . n müsaadesi nisbetinde mah
tılı biraz da müterakimleri ile meş
~ ~bnue görünmek için şöyle böy 
~ll vazıyed ve ekseriya tasdik 

Yorlar . . 
~ .a\hki.mı şahsiye dairesi de tica
~ iflls ve icra muamelat ve 
l'ict inden bittabi yine ihtisası ha
~ 0bnası hasebile kafi derecede 
~l'd~ olamadığı gibi ticaret ve 
Uıı. .. daireleri de yine ayni sebeple 
~siyeye IA.yıkile muttali 
l'l !tar alan yUzUnden verdikle

&rlar herhanp haksız bir ta-

Bir Zühul 
raf için adeta bir nevi tayyar~ pi-

• yangosu ikramiyesi halini alıyor. 
Hasılı yaz tatilinin adliye meka

nizm.asını ne kadar teşviş ve tağşiş 
etmiş bulunduğuna yalnız başına 
şu malumatı muhtasara kifi dere
cede şehadet ediyor. Halbuki bu ta
tilin tatbikinde -her nasılsa- göste
rilmiş olan zühul daha ziyade şaya
nı hayret olmak lazım geliyor. 

Zira: 
Tam on bir sene<lenberi tatbik 

edilegelmekte olan bu kanun alelit
lak sulh mahkemelerinin tatilini a
mir olmadığı halde şimdiye kadar 
bunun farkına varılamamış ise, hiç 
olmazsa o kanunun mehezi olan !a
viçrede sulh hukuk mahkemelerinin 
tatil edilmeyişinden olsun haberdar 
olup ona göre tatbik edilmesi, bi-

• . naenaleyh sulh hukuk mahkemelen 
· nin tatil edilmemesi iktiza etmez ı 

miydi? Maddei kanuniye on bir se
ne noksan ve yanlış tatbik edildik
ten sonra ancak bu sene bu zUhulün 
farkına varılıyor ve Adliye Vek&le-
ti devairini teftiş sıralarında müfet
tişlik dairesi önünde sigaya çektiği 
bir müfettişe: Hakimler için hiç 
müfettiş olur mu? Sünuhatı fatihai 
beyanatı olduğu şayi olan yeni Ve
kil sayın Bay Fethi'nin !;ltuhatı ka 
nuniyesinden biri oluyor. Ve bu yaz 
sulh hukuk mahkemelerinin tatil 
olmıyacağı Vek8.letçe tamim buyu
ruluyor. Ve bir çok hak sahipleri
nin nahak yere süründürülmesine 
mahal bırakılmamış oluyor. 

Acaba bu zühul içinde bir zühul 
daha yapmamış olmak üzere hiç 
olmazsa Büyük Millet Meclisinden 
bir tefsir alınmak suretile bir dere 
ceye kadar bu hatanın kitaba uy
durulması, tashih edilmesi de pek 
büyük bir basireti kanunu pervera
neye mi mütevakkıftı? 

Bu münasebetle bir daha tek
rar ve ısrar ediyorum ki yaz tatili
nın bizlere helal olması için daha 
çok zamanlara ihtiyacımız vardır. 

Hakimler için müfettişe lüzum 
görmemek, bir nevi hürmetsizlik 
addetmek suretile yüksek bir fera
set ve pek ince bir adalet göster
mek istemiş bulunan yeni Vekilin 
yaz tatilini de sırf icapsız bir taklit 
ciliktcn başka bir şey olmadığını 

takdir buyunnamalan ihtimali yok
tur. Binaenaleyh bu seneki tatilin 
son olacağı - memedeki bir ma
sum gibi ana sütü hasretini çeken 
yüz binlerce dava sahiplerine 
şimdiden tebşir ederim. Çünkü ma
demki bir hakim için müfettiş ne 
kadar icapsız ise hakimden daha az 
şayanı hürmet olmaması ·icabı ada
let olan hak sahibi bir masum ve 
mazlfım için de tatil okadar icap
sızdır. Bunu zımnen itiraf ve tebşir 
buyurmuş olan yeni Vekilin vadle
rini yerine getireceği de şüphesiz

dir. 
İşte o zaman hak sahipleri ken

dileri için bir bayram günü daha 
kazanmış olacaklardır. Zira bayram 
lar da esasen hak için, hak hürme
tine, hak şerefine değil mi? 

Eyüp Sabri KAFDAGLI 

T•t•kkUr 
Çocuk Esirgeme Kurumu Emi

nönü kazasından: 
Fenni sünnetçi Bay Emin'in hi

mayemizde bulunan 160 çocuğa kı
sa bir zaman zarfında yaptığı ilmt 
ve ameU sünnet ameliyatından do
layı kendilerine arzı şükran ederiz. 

T•ehlh 
DUnkU nüshamızda çıkan tarihçi 

Ustad İbrahim Hakkı Konyalının 
"Birinci Osman Arap mıydı?,, ba§
lıklı yazısında bazı tertip hataları 
olmuştur. ÜçüncU sUtundaki bütün 
"Fricya,, kelimeleri "Ferimya,, gibi 
çıkmış. Yedinci sayfanın UçUncU sü
tunundaki "Osmanlı imparatorluğu
nun kurucusu,, cümlesindeki (kuru
cusu) kelimesi "koruyucusu,, ve 
"bazı cahil ve garazkar,, cümlesin
deki "garazkA.r,, kelimesi "azim. 
kir,, gibi çıkmıştır. Okuyuculanmız 
dan ve muharririnden ösl1r dileriz. 

A~adolumuzun Sinesinden Kopan Adalarımı
zın, Başkalarının Kanile Kazanılan Muvaffa
kiyetlerin Temin Ettiği Siyasetten istifadeyi 
Düşünen Makyavel Çocuklarına, Ne Büyük 
'Kazançlar Temin Ettiğini Anlamak için 
Haritaya Bir Göz Gezdirme!< Yeter. 

/ -/ , 
/ 
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Rodosun Tttrk hAkimiyeti altında iken yapdmııt resmi 

Kıyılar yakıiılanndaki adaların f YA z A N:f tar, mUteamz tayyare filolarmın 
taarruz için olduğu kadar müdafaa müdafi memleket hinterlandı derin-
için de büyük rolleri vardır. Bir Emekli General tiklerine kadar tehattileri imki.nı-
memleket aleyhinde taarruz emeli m hazırlarlar 
besliyenler, bu memleket kıyılarına Kemal Kocer Uzak adalar da tayyare anage-
yakın yoldan atlamak için, komşu • mileri bulamıyan memleket hava 
adalan işgal etmek sayesinde emin kuvve. tlerine emin destekler teşkil 

d t kı 1 · · ı 1 B"" kın adaların ehemmiyeti, taarruz 

Bodosta Murat reis camiinm 
minaresl 

hava kuvvetlerinin müttefik arma
danın havasını tehdit edemiyeceği 

de aşiki.rdır. Herhangi bir harp ge
misinin, refakat eden tayyarelerine 
de mUftekar olmadan, kendi sema
B1Dl koruyabileceğini, bugiinkü defi 
ve tard tertibatı gösteriyor. Kaldı 
ki İngilizler ve Fransızlar tayyare 
anagenıilerini arttırdıkça arttırmak 

ta.dırlar. Akdeniz üslerini bu iki as· 
kerl devlete kara tayyarelerinin de, 
bir deniz harbine müdahale etme
leri imki.nını veriyor. Akdenimeki 
adalann ~ukadderatı, donanma.nın 
bikimiyetine bağlıdır. Denizaşın 

bir muharebeye girişmek te İtalya 
için artık serap ardından koşınak
br. General Douhet'in tatlı hayal
leri, hava yollarile kjşurlar kazan
mak emelleri, Akdenizde hakimiyet 
kazanmış olan sulh manzumelerinin 
~'niyetine dayanan planlan karşı
sında artık suya düşmüştür. İtalya, 
adalan, bir çıkarma hareketi için, 
beliti, mübareze meydanına atıla
cak donanması için de bir üs olarak 
kullanamıyacaktır. Adalar, bir harp 
zuhurunda, mukadderatım yerli gar 
nizonlarile koruyan izole noktalar
dır. Ve İtalya için noktalar kadar 
rol ifa edebilirler. ... ...................................... . 

Satie Tahkikatı 
es e er e e geçırmış o ur ar. u- ederler. Nazarlarını uzak ufuklara 
·· k h t Alın d B ı çıkış noktaları te11kil etmelerinde· yu arp e an arma ası a - "" çeviren memleketler, denizlerde ser D Ağ 

lm kl R 
dir osy• ırcezaya verı.ldı" 

tıktaki Usel adalarını a a a us- · besti ararlar, adalar, bu hayat sa-
yanın Baltık kıyılarına kolayca ge- Zayıf bir donanma karşısında halanna götüren deniz yollarında 
çivermek için elverişli üsler edin- bile denizaşırı sevkiyat, tehlikeler emniyete çok şayan silahlı bekçiler 
miş bulunuyordu. Hligolandı satın doğurabilir. . Kuvvetli bir kara or- mesabesindedirler. Bu günkü dava-

} Alın 1n ·1· donanması dusunun m'u·· dahalesı"ne vakit bulun-a an anya, gı ız da çözülmez düğümü de bu teşkil 
harekatına karşı civar sularda güç- masa bile, kıyının haddizatinde cen- ettiğine kanaat edilebilir. Yad eller
lükler çıkarmak ve yakın kıyılan gaver ve vatanperver halkının ku- de bulunan boğazlardan, kanallar
emniyet altına almak istemişti. Bir rar.ağı müdafaa sedleri kıyılara çık- dan geçen koloni irtibat yollan da 
kayalıktan ibaret olan Heligolanda, maYı çok güçleştirir. Bu vaziyet tehlikelere maruzdur. Adaları ~-
asri tahkimatile düşman hakim do- karşısında önceden adalarda yapı- k k 

l k 
ca uvvetli bir donanma emniyet 

nanmasının uzaklardan dolaşmasını ar a yığınaklar, mühim kuvvetler- ltı d 
1 

. a n a bulundurdugu· na göre, Ak-
temin etmişti. Versay Diktanı kale- e ve yakın yoldan karşıya geçmeye d . . enızde bu bahri kuvvete dayanmı-
sinin de yıktırılmasım unutmamak- ımkan verebilir. Adaların mutaar
la, şimal denizinde bir tehlikeli nok · rız için temin ettiği en büyük fayda Y.~· kolon~lere doğru kurulmuş köp 

ruler mahıyetinde oldukları kabul 
ta yaşamasının önüne g~mişti. A- budur. Balkan muharebesi imdadı
landa adalarının tahkimi, bitarafisi na yetişmiş olmasaydı, İtalyanlar edilen bu yerier bile sarsmWar ar-zetmektedirler. 
ve garantisi, yarınki emniyet pli- için Trablusta ve Bingazide, bil' a
nında yer tutuyor ve uzun siyasi vttç kuvvet önünde, tutunmalanna Müstakbel bir harpte İtalya i-

Satie sahtekarlığı tahkikatı s~ 
na ermiş ve Muddeiumumilikçe ha
zırlanan dosya ağır cezaya veril
miştir. Suçlu olup ta sonradan tah! 
liye edilenler de dahil olmak üzere 
_Denizbank eski rüesası pek yakın· 
da muhakeme edileceklerdir. 

lktısat V ekHi dün An 
kara ya gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan İktısad Vekili Hüsnü Çakır 
dün sabahki ekspresle şehrimizden 
Ankaraya müteveccihen ayrılmış-

tır. Vekil trenden lzmitte inerek bit 
kaç gün bu viliyetimizde Vekilete 
bağlı müesseselerde tetkiklerde bu
lunacak ve bili.hare Ankaraya Ki· 
decektir. 

-·-
münakaşalara yol açıyor. Balkan kı imkan yoktu. Vakıa deniz hakimi- çin Akdenizde hareket serbestisi, 
yılarına atlıyan İtalya teşebbüsü, yetine güvenen ve elinde kuvvetli donanmasının kudretinden beklene
Adriyatiği kapıyan ve Yunan kıyı- bir ticaret filosu da bulunan bir dev- bilir. Kahir bir düşman donanma 
lannı koruyan adaların derhal ga- letin, tehlikeyi göze alarak, defaten karşısında İtalya, ya, hava kuvvet
ranti edilmesi sunucunu verdi. herhangi bir kıyıya kuvvet çıkar- lerine de dayanacağını söylediği do-

İspanyada tatlı emeller besliyen ması da dügUnülebilir. Fakat ikinci nanmasile meydan okumak, yahut O İtalya, Balearlan Us ittihaz etmeyi • mevkip yetişinceye kadar çıkan kuv mukadderatını bağladığı donanma- tobüs çarph 
hiç unutmamıştı. Anadolumuzun si- vetlerin hamiyet sedlerine çarpa- sını koruma tedbirleri alarak, yal- Sanyerde, Yenimahalle • T~ 
nesinden kopan ve onun tamamiye- rak kınlmıyacağını kabul etmek bi- ruz güvendiği tayyarelerine bu çok hattında çalışan bir otobüs mUte-
tinde tesiri haiz olan irili ufaklı a- raz gUçtUr. güç işi havale etmekten başka çare dt k yoktur. Bir deniz harbi İtalyan do- ma orna çaldığı halde yoldan 
dalanmwn, başkalarının kanile Yakın adalar, J0 hraç kuvvetleri- kaçmıyan Pandeli ıa· mın· d bir . nanmasını Jafalgardaki Fr d e gocu 
kazanılan muvaffakiyetlerin te- nın, daha harp ilinma tekaddüm e- nanması lk"betin .. ansız o- ğa çarp!Dlf ve muhtelif yerlerinden 
min ettiği siyasetten istifadeyi den günlerde, tahaşşildüne imkan ı e dilşilriir. İtalyan yaraiamıetır . 
dUşüııen Makyavel çocuklarına, ne verebilirler. ~~--~-
büyük kazançlar bahşettiğini anla- Yakın adalar, mukabil kıyılara .......... _...,_,... .................. .._,....._ ... .._ ... .._ .... -_-.... ..-.... .,. .... ,OL.O.., 

mak için, haritaya bir göz gezdir- açacaklan top ateşlerile de çıkışı 
mek yeter. ve taarruzt harekatı besliyebilirler. 

Çanakkale muharebelerinde Bo- Müdafi için kıyılarına yakın ve 
ğazı kapayan adaların mütearrızla- biribirlerini ateşlerile destekliyen G R J p 
nn büyük mikyasta istifadelerine adalar, kuvvet tasarrufunu temin N E Z L E N E V R A L J J 
yaradığını biliyoruz. tstanköy bile ve düşman donanmasının yaklaş- B A ş D • ş 
bugUn boğaz müdafaasında büyük masına -kıyıdaki bataryalarla işbir- ı 
ehemmiyeti haizdir. liği yapark- engeller teşkil edebilir-

Büyük harbe girinceye kadar ler. Topçunun bu günkü menzili ve K 1 R 1 K L 1 K 
yakııı adaların romnu top menzili- zırhlanmış bataryaların denize kar- Soğuk Alaınhklan ve Ağnları 
nin çerçev~lediği bir daire içinde sa- şı tesiri düşünülünce, bu mülahaza e· 
nanlar vardı. Denizaltı botlan icat bugün bir kat daha kuvvet bulmuş- N E o K A L M 1• N A 
edildikten ve hava kuvvetlerinin u- tur. 
çuş sialan arttıktan sonra bu rol Adalar, tayyareler ve denizaltı T E S J değişmiş ve büyümüştür. Esas iti- botları, hatta donanma için kuv- K N E D E R 
barile, büteamz için kıyılara Y.&- vetli ve tabi! iWerdir. Yakın ada- lllıhh••at•V•ek•i.l•e•t•in•in-15ııi/ıııl4İil/lıi936iiiltariiiiii"İİİhmvİlelİ·4İl/ıİ45mnmum~aral~ı~ruh=sa:tını:.~ha~IF.d=ı!lr:~ 



AŞ INTIK MI 
- 'I 

Yazan: E11ftr Naci &ökf 

( Heykeltraş Nüzhet Arclin atel-, 
. yesin.de, palmiyenin yanındaki hasır 

koltuklarla kar§1 karşıya oturmuş, 
dereden tepeden konuşuyorduk. 

Kapı vuruldu, hizmetçi kız içeri 
girdi, elindeki mektubu uzattı. Dos 
tum, zarfı her zamanki soğukkanlı
lığıle açtı, şöyle bir göz gezdirdikten 
sonra. mann dolu bir kahkaha ttı. 
Bu gülilş içten gelen bir sevincin 
sesi değildi; biraz acı, biraz da alay 

kar.ışıktı: 

ağnır bir kadın, önceleri fethe
dilmez bir kale gibi görünür, fakat 
elde edildikten sonra sınırları bile 
bulunmıyan bir top k parçasından 
başka bir şey olmadığı anlaşılır. U
z.un mücadele ''e kararsızlıktan son 
ra kollarını açar, fakat o zaman da 
erkeğin hazla.n. hayat bağlan, ümit 
!eri, emelleri rengini ve kuvvetini 
kaybetmiştir. 

- Bekle, kuzum, bekle! Allah 
saDırlar versin!.. 

- Bunlan kime söylüyorsun 
Nüzhet? 

- ektup sahibine. 
- Neden icap ediyor? 
- Randevusuna gidemiyeceğim 

de ... Ağzımdan çıkıverdi işte! .. 
- Bende teeessilsler uyandırdın. 

ötesini d anlatsana. 
-.Al oku! 
Dedi ve gelen mektubu uzattı. 

ln<:e, güzel bir kadın yazısile ya
zılmış iki satırdan i retti: "Bu 
akşam Cananlarda sizi bekliyece
ğim, mazeretiniz zuhunmda lütfen 
bildirmenizi dilerim • .,, 

İmza.ya. da baktım: "l .iı.mUt,. , 

mektuubu tekrar Nüzhete verdim: 
- Bu Limia, hani günlerdir pe

§inde koştlloö-un, kendisile tanışmak 
konuşmak için işlerini bile ihmal 
ettiğin genç kız mı? 

- Evet, ti kendisi!. 
- Öyle. ise seni tebrik ederim. O-

nu tanımıyorum, 18.kin kendisinden 
bahşedildiğini, çok işittim. Cidden 
güzel ve emsalsiz bir kızmış. 

- Yalan değil! 
- Öyle ise bug\inkü liknydın ne 

l)luyor?. 
- Çok uzun. 
- Randevusuna gitıniyecek mi-

. ' 6lil. 

- Hayır? 
Dedi ve pencerenin önüne doğru 

yürüdü. Dalgın dalgın düşünüyordu. 
Saçlarına yer yer k.lar düşmüş, 

g~ karlı dağlan andıran ağır baş

lı ve san'atkar dostum bu halile 
bk san'atkara daha çok benziyor, 
büsbütün vakur görünüyordu. Bana 
döndü, yumruğunu ileri dajnı u
zattı. Parmaklan arasın1a sıktığı 
mektuba, gözlerile criteceknuş gıbi, 
hırsla, kinle bakıyordu. 
• - Azizim, dedi, avcwııda ne var 
biliyor musun? 

--··--
- Bir kadın kalbi, bir tadın kıö

ri. bir kadın ı var .. Şimdi onun 
kucağında buhmsaydmı bu kadar za 
fer ve gurur duymazdım. Bu neti
ceyi alabilmek için onwı peşinde yo
ruldum. yırtındım. Artık benim i~in 
ötesi yoktur. Mağrur bir kadının 
kalbini ka.ıanır..ak, gururundan f e
dakirlıklar yaptığını görmek. vü
cudüne sahip olmaktan ('Ok zevkli 
w parlakur. 

Benliğimi, onlara karşı duydu -
ğum en gür, en mukaddes hisleri
mi; sevgilerimi yine onlardan biri 
söndürmedi mi, öldürmedi mi? 

Limiaya gitmiyeceğim ve cevap 
ta vermiyeceğim. O da eski aşık 
NUzhet kadar saf ise beklesin, dur! 
sun! .. 

- Sen adeta b!r kadın diışmanı 
olmuşsun. Bugüne kadar onlardan 
ayrılmayışını, kurlannı gördükçe, 
işittikçe içinde böyle bulanık hisle
rin, intikamların kaynnştığını hiç 
aklıma getiremezdim. 

- Hakkın var. Çünkü ben dü
şündüklerimi yapmıyordum. Şimdi

ye kadar hissettiklerimle, içinde 
yaşatbklanmla yaptıklanmı, yani 
ellerimin ve ayaklanmın faaliyetle
rini ne sana., ne de bir ~kasına 
söylememiştim. Herkes beni kalbini 
her kadına. açan uçan bir çapkın 
Dn!lediyordu. Kendi teşbihimle söy
liyeyim: Gönüllere kol atmış bir ah
tapot.. Ne o, ne bu! Kalbimin bü
tün kapılannı aşka, sevgiye sımsıkı 
kapamış, kilitlemiştim. Oraya hiçbir 
ka.dıının ne nıhu, ne d gölgesi gire
mezdi. Kalbim kiralık apartman 
villa değildi. · 

Şu insanlar ne tuhaf! Yaptıkla
nnı, fikir \'e duygularının em
rile yapıyor sanırlar ve gözlerile 
gördüklerine kıymet verirler. Ne
den yaptığım şey beynimin içindeki 
kanaat ve hissin ayni olsun? !nsan 
duyduğunun, inandığının aksini ve 
zıddını yapmnz mı? Düşünceleri -
miz. yaptıklarımwian daha bakir 
Te gizlidirler. Onlan keşfetmek bir 
zeki, işidir. Beni etrafımdakiler, en 
yakınlarım bile anlıya:madılar. 

- Çok bedbinsin Nüzhet!. Ne
den hayatı olduğu gibi kabul etmi
yorsun. ".Mademki herkes gibi dü
şünmüyorsun, neden herkesin senin 
gibi' dü!}ilnmesini, hareket etmesi
ni,. istiyorsun? 

- Dünyayı toz pembe gören, en 
manasız şeylere sırıtacak kadar su
dan ve sathi bir adam değilim. Fa
kat bedbin olsam yeri değil mi?. 

Ondan, ilk sevgilimden ayrıldık
tan sonra, daha doğrusu o beni bı
rakıp gittikten sonra :ruhumda ka
dırllara karşı büyük ve sonsuz bır 
intikam hissi belirdi. Gençtim, çir
kin bir adam değildim. Görıt:l ve 
kalb i§lerinde eli boş dönmezdim. O
nun bana yaptıklarını ben de onla -
ra yapmak arzusuna kapıl hm. 

(Devamı var) 

·~ENISABAB 
< 
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.. vak'alar öai· 
Feri.dun bey glilerek: - Olur ı 

~ey deği1, ne de yüks~kten a!ıy?r
sunuz, diye cevap verdi. Fakat Size 
kar§ı minnettanm. Deminden, so-

onun hesabına, ~oyl~ . •et bl.l· 
ma fena bir nctıce ıle niba) 

lurlar. . 
Doktor Malik müstehziyane · ıc· 
- Aldanıyorsunuz, bunlar, eit'-

.1 ticelen seriya bir evlenme ı e ne 
ler. diye cevap verdi. rıı· 

Feridun bey, ayağı1e yere \'U 

ra.k: . oıt· 
_ Sen de beni mutlaka ~ bit 

mak mı istiyorsun, bugün be~~ rı.ı· 
saat müddetle intikam alevın~ .,ı:-

k . . uM"'"' 
hum.da kuvvetlendirme ıçın "di·c:ill 

d ki beSlC o 
tın. Bu genç a ama n . otı\l 

•• ampta atış taliml 

ğukkanlılığınız, budalalık eseri ola
ca bir cinayeti i§lememe mani ol
du. Zira ancak budal:ılar bıçak dar
belerile intikam alırlar. Bunun için· 
dir ki, istediğinizden daha. mükem
mel bir teminat vereceğim. Bu gün
den itib:ıren kızımın benden şiki
yet etmesine mtıha.l vermiyeceğim. 
&a.detilı ~ h:ıldki bir baba gibi roeş 
gul Olııcnğım. Mehmedin nezaretin
den mi şikayet ediyor. Bundan son
ra o, en muti bir kölesi halinde ha· 
re et edecektir. Kwnun hava gibi 
serbest ohnssım istiyorum. onun 
her türlü fantezisi benim için mu
kaddes bir al almıştır. Eğer henüz 
satılmadı ise atı tekrar kendisine 
iade ed e • kendi cinsinin elbisele
rini giymeğe müsaade edeceğim. Fa 
kat bütün bu müsaa.deleri iki şarta 
.koşuyorum: Evvelat bura.da.. hiç ol· 
ma.zsa daha altı ay müddetle kala
caksı~ ronra da, Hikmetle, müsa
adem olmadıkça. ne görüşmek ve 
ne de mektuplaşmak işine yanaş

mıya.cağınızdir. 

görülüyor. Yemin ederim kı, -~ııı 
kıskanıyorsun ... 13ak, düşü~du,,si1l• 
ister hoşuna gitsin, ister gıtııı0 d3 

muhakkak olan bir şey varsa 
0.ııtu 

şudur: Eğer bu kıymetli "~. sc~sııS 
tetebbü arkada§ımı öldürnıuŞ 0 t ıı· 
dım, §imdi dünyanın en bedbah ~
damı olarak karşında bulU~ 
tını. Ne yapayım, her §CY~ ~ro· 
ona k.<ıırc:ı bir baba şefkatı _.of\ 

Samsun, (Hususıı - Bu .sene 
kampa 500 e yakın talebe iştirak 
etmiş ve kamp cidden çok munta
zam olmuştur. Kampın kurulduğu 
yer lisenin ÇifUik kıyılarındaki sa
hası idi. Kamp bayatı çok munta -
zam g~mi~ ve değerli komutan B. 
Asım Akıncı'nın komutanlığında 
bulunan kamptaki intizam herkesir 
derin takdirlerini celbetmiştir. 

Yapılan talimlerde gençlerimizin 
gösterdikleri kavrayı.5 ve süraUi 
inki.,.c;af şnyua takdir bir derecede 
idi. 

Gençlerin sıhhati de çok memnu
,,~~ mucip bir şekilde idi Çok 

sc m an 

kıyn,eUi doktorlanmızdan B. Ri: 
f lt Gür..,,,aörün gösterdiği alika da 
kayded..ilir.eğc değer. Kıymetli dok
tor, tektük rahatsızlanan bazı genç 
Ierin hemen ted visine te\-essül i
çin gündüz veya gece demeksizin 
çok iyi çalışmıştır. Kampta bu se
ne de mühim bir ra.h tsızlık kayde
dilmemiştir. Bunun da kamp komu
tanlığının gençlerin muntazam ya
şayışlanna gösterdiği alaka saye
sinde olduğu tabiidir. 

Liseliler. kamp hayatında g~cn 
saatlerin. hayatlannda en unutul
maz birer hatıra teşkil edeceğini söy 
lemel.."tedirler. 

Selim. derin bir surette içini ~k 
tt Ve: 

- Namusum üzerine söz; veriyo-
rum. dedi. 

- Mademki söz veriyorsunuz, 
bana bu kfıfi. Size her cihetten em
niyet "\"e itimadım vardır. 

Antalya - Burdur Yolunda 
Feridun bey yazı.hanesine girdi

ği vn.kit. kendisini sabırsız.lıkla bek
liyen doktor Malik. ev sahibini, san 
ki elbisesinde veya ellerinde kan le· 
keleri bulmak için uğraşıyor gibi 
baştan aşağı gözden geçirdi, sonra 
heyecanını zaptcdemiyerek soğuk 

bir tavırla: Bir yolcu kamyonunun zorla be,,,
zini alındı, şoför bir temiz dövüldü - lşler nasıl oldu? diye sordu. 

Feridun bey bir koltuğa çöke-

-----=> ... ---- rek: 
Burdur, (Hususi) - Ağustosun 

dördüncü cuma gecesi saat ikide 
Antalya - Burdur yolu müessif bir 
hadiseye sahne olmuştur . 

Antalyadan Burdura gelmekte 
olan şoför Kizımın ve yedek şoför 
Hasan Hüseyinin Burdur plakah 
yolcu kamyonu gece saat ikide Çel
tikçi beli denilen mahalle geldiği za 
man yolun kenannda durmakta o
lan bir kamyon1a karşılaşmıştır. Bu 
kamyonda, tahminen 25 kişi kadar 
yolcu vardır. Bu yolculardan bir kıs 
mı yere atlamışlar ve K&zı;mın kam
yonunu durdurarak: benzin istemiş
lerdir. Hallerinden, şoför de dahil 
olmak üzere, hepsinin oldukça ça
kır keyif olduklan anlaşılan bu ze
vat benzinleri kalmadığını ve ben
zin istediklerini söyl mişlerdir. Ye
dek !'l<>för Hasan Hüseyin kendileri
ni durduran kimseleri tanıyarak ye 
re atlamış ve benzinlerinin ancak 
Burdura kadar yeteceğini söylemiş
se de berikiler mütemadiyen ısrar 
etmişlerdir, şoför de katiyen benzin 

veremiyeceğini, çünkü biraz sonra ükemmel, kimseyi öldür-
kendisinin de yolda kalacağım söy- medim. Şu Selimin akıllı hareketi 
lemiştir. Bunun üı:erine zaten çakır aklımı başıma. getirdi. 

eyif bir halde bulunan zevat zorla Doktor Malik sarardl ve zoraki 
benzin almak için şoförü &Şağıya bir tebessümle: 
indirmek istemiŞler, yedek şoför - Demek bu diret.kir ve genç 
Hnsan Hüseyin de buna mani olmak kızları iğfal eden adam bir tekdirle 
isteyince benzin istiycn zevatın hep- fırtınayı geçiştirdi? diye söylendi. 
si birden üzerine atılarak yedek §0- - Malik neler söylüyorsunuz? 

· förü bir temiz dövmeğe başlamışlar lğf al fiilinden ne suretle bahsediyor 
ve şoför Kazımı zorla. yerinden in- sunuz? Selim gibi adamlar sizin i
dirip depodan çıkardıktan bemtlni çin bir sırdır. Bunların ru · 

kendi arabalnnna aktarma etmiş- bunda. ve kalbinde bizimltilıerin !ev
lerdir. Bu marifetten sonra da uzak kinde bir manevi kudret ve cevher 
taşıp gitmişlerdir. vardır. O, bu ~ girişirken yüksek 

buı prensiplerin, ahlaki ka.idelerin 
Zorla benzin alan bu araba. şo- esiri idi. Fakat ne yazık ki. araya 

för Kazun ve Hasan Hüseyinin ve aşk ta girince, orWık karıştı. .. Doğ-
yolculann anlattıklarına göre Bu- rusu. canım sıkılmıyor değil. fakat 
cak belediyesine ait olup içindeki '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~ 
yolcular arasında da. Bucak kazası 
hükUınet memurla.r.mdan bir kaçı 
bu1unmakta imiş. 

Zorla bcmini alınan yolcu kam
yonu iki sa.at kadar ora.da kaldık
tan sonra ark.adan başka bir kam-

,yandan benzin alarak Burdura ge
lebilmiştir. 

Dövülen §Oför derhal adliyeye 
müracaat ederek hükfunet doktoru 
tarafından on günlük bir rapor al
mıştır. 

-l:ıl • se,,,,..., 
rum. Fakat unutmamalı kı ,erif• 
takdir eden kimse fena ceza ~Jll 
ben de, onun hakkında Y~~a ııcı· 
cezayı düşündükçe, kendisıne 
m.ıyor değilim. . şitll' 

Vaziyeti anladın ya, hayd~ ya· 
di git te uyu. Yarın sabah. k0_Y sr· 
lunun sağındaki yüksek te~ ı;eıı 
ka. cephesindeki ormanlığa gıt. t et· 
de atla geleceğim. Biraz hareıte 
mem Ui.zım.. -rnueıı 

Son derece şaşırmış go 

doktor: , dire 
- Neler düşünüyorsunU~. scr

bağırdı. Bu iki aşığın ta.mauıılC rsu· 
best kalmalarını mı hazırlıY0 

nuz?. . , :lfl• 
- Za\rallı düşüncesiz adaifl·ııJlı• 

tikam bahsinde en uf~ b!1" ti~nıııı, 
matın yok. Ben. al:ıcagım ın . 
altın ve ipek ipliklede örüY0~ııJi1' 

Odasına girince, doktor ~1 
kendi kendine: "İ~si d:_?ok ~e 
insanlar, vaziyet ıstedigım .. glllııe 
almıyor. Neticeye benim nı~d 
etmem lazım gelecek .. , 

XIX 
oe>'lr 

Mehmet, sabahleyin erJCCll ııfl' 
Selimin odasına girdi. Zavsl~ idi· 
ğın yüzü görülecek bir hnl e .,ıırı' 
Gözleri kızarmış ve yumru ~ 1'C" 
olmuştu. Üzerinden müthiş ~ tJC1• 
der ve ıztırap içinde bulunduğtl 
liydi. ·dıJtl 

Selime. öğleye doğru, Fe~ııi 
beyin doktorla birlikte gideCıtılyıı· 
ve bütün gün çiftlikte bulull 
caklarını haber verdi. t et· 

- Beni burada, size neznt;ğilııı 
mek ve dönüşünde her. ~örd~t· 
ve işittiğim şeyi kendısıne aıt1 0e 
mak için bıraktı. Fena bir ad et ii• 
ğilim.. Fakat son geçen ba~~ilS'· 
zerine, benden en ufak bit tlıı:· 
maha beklerseniz aklınızı:n ~C" 
da olmadıg~ ına hükmedertın· -:tile . . ..zer .... 
rim, kulaklarım ve dılım, u uıctte 
aldığım vazifeyi mükemmel 6 } 

,-ııt 
yapacak. (Devanıı ~ 

Esbabın lıepsi de, geceleri, Ku-ı Cened:_m Hak sana bir yoldaş ihsan ~mi~~~~~~~ ~~ ~f.\.n f2:. ~ r;;JR \ 
~haber veıı::oeden gittiler. Haz- ); ~1..5 UU Ul!J C!,X;.lU. U~ \.!.ll!ll.5.ll 
reti ömer ise, kılıcım taktı, yayını =~~Kiram, Medine'ye hicretJ iL( CEDD FEAAUH~Z~A:ESD:= 

yamıyacnğmdan, çaresiz, diyete ra·\ 
zı olur, bu suretle, iş biter, biz de 
kurtuluruz. 

1hni Abbas't.a.n rivayet edildi~: 
göre, Hazreti Peygambere. ~ıŞ 
üzerine, Allahın izni vukun. ıı'" 

• ret 
~ oldannı aldı. KRnbeye geldi. Ye- ~ Y'4ZAN:""" RASlM C1ZGE.N= 
di gün tavaf ettikten ve Makamı ~. Evs ve Hazrec kabileleri on
tbrahim'de iki rekfi.t namaz kıldık- lan. yer gösterirler ve iskiıı ederler
tan sonra Kiabenin dı n yanında eli. Onlara hUrmet ve muavenet relere kadar varacağını düşünerek 
oturmakta olan Kureyşe hitaben: gösterirlerdi. Dini Mübin uğurun- teliışa başladılar. Bunun için de, bir 
"Bir kaÇ taş parçasına. ibadet eden- da vatanlannı terkederek iedine- karar vermek üzere "Darünned\'e., 
ler, ne kadar akılsız, anla~ a- ye giden esbaba "Muhacirin,. denil· de toplandılar. 

dedikten di. Medine halkından olup ta onla- Bu içtimada, içlerinden biri dedo 
damlardır... · sonra: 

_ İşte ben gjdi~rum. Her kim ra. riiyet ve islim dinine yardım e- ki: 

' 

den Ze: .. r.ta da uensar~ namı verfı'l - Muhanuned'in id nerelere var 
babasını evlatsız, kansmı dul bırak ""' " - lt4 

di. dırdığını görüyor musunuz': Onun, 
mak isterse arkamdan gelsin! 

Diye h psine meydan okudu. Fa· 
kat kendisini kimse takip etmedi 

Hazreti Ömer, Peygamber Efen

dimimen 15 gün evvel hiaet et
ti ve Medine'lilere Hazreti Peygam
berin geleceğini müjdeledi. 

Fahri Kainat, muhaceretin niha
yetini beklemişı Hazreti Ebft Bekir 

ve Ali ile Mekke'de kalmııJt.ı. O da 
hicret etmek istiyorduysa da Hak
tafila tarafmdan hareketine henliz 

ruhsat vcıilm~. Hazreti Ebft 
Bekir Medine'ye gitmek istedikçe: 

- Biraz daha sabret! lhtimalki 

Peygamberin mekkedekl son 
günleri 

birtakım tebaa tedarik ederek bi· 
zimle harbedeceğinde §Üpbe yok· 

İkinci Akabe biy'atinden sonra, tur. Bunu önlemek için şimdiden e
lııfekke'deki müslümanlann kafile saslı tedbir ettihaz edelim. 

kafile medineye gitıneleri, müslü

man olan Evs Ye Hazrec kabileleri 

ile biri rek kuvvetli bir islfı.m kit
lesi meydana getirmeleri, Kureyş 

reislerini dU§Undürmcğo başladı. 

Hazreti Peygamberin de oraya gi-

derek bu kuvvetin başına geçmesi 
halinde, Kurey§ için pek mUhim bir 
ticaret yolu olan Şam yolunun üze-

rinde büyük bir Hasım peyda ola· 
cağını anladılar ve netloeaiııiıı 11 

Herkes fikrini söylemeğe başla

dı. Hişam ibni Amr: 

- Onu bağlayıp hapse atalım. 

Yiyeceğini de bir delikten verelim. 

Züheyr ve Nabiga gibi helik olun· 
caya. kadar orada. kalsın. 

Dedi. 
Cemaat, bu fikri beğenmedi: 
- Muhammedin esbabı, şimdi, 

ö.ağiliru§ bulunsa bile böyle bir hil 
vukuunu 1 ittikleri z::ı.man toplanır· 

-157-

lar, Beni Haşim de onlara iltih'lk e· 
der, a.ramızda kital olur. 

Dediler. 

Ebülbahteri: 
- Öyle ise. onu, derhal Mekke'· 

den kovalım, Nereye isterse gitsin. 

Dediyse de, cemiuıt, bu re'yi de 
beğenmedi: 

- Muhammed'in talakat ve fe
sahati maruf ve meşhurdur. Gider, 
bir kavmi kendine celbeder. Yine 

biıe kar§ı harp iylan eyler. 
Diye cevap verdiler. 
Nihayet, Ebucehl, son teklifi söy

ledi: 
- Onu öldürmekten başka. bir 

çare yoktur. Öyle öldürmelidir, ki 
öldürmeğe, her kabileden birer kişi 

hep beraber gitsin. Ölümünden son· 
ra, onu, kimin öldürdÜğü meydana 

çıkın ın. öyle ölürse, kanı, arab 
ko.blleleri üzerind dağıhr. Beni Ha

eim ise, bütün kabilelere kat'§ı ko-

Ebücehl'in bu teklifi, umum tara
fından ittifakla kabul olundu. Bu 

kararın icrası için de her kabilenin 
şerirlerinden birer adam intihap e· 
dildi. 

Bu şerirler.Hazreti Peygamberin 

gece uyumasından so::ıra evinin ö
nünde birleşecekler ve o büyük din 
ulusunu şclıit edeceklerdi. 

Vikıdi•nin rivayetine göre, o ge-
ce, Peygamberin e\inin önüne gele 

rek uyumasını bekliyenler arasın
da, Ebücehl ibni Hişam, Hakem ib
ni As, Akbe ibni Ebimfıit, Nadr ib
ni Biri~ Umcyye ibni Halef. Zem· 
ğa ibni Esad., Tağme. ihni Adiy, Ehi.: 
Ieheb, tJbey ibni Halef te vardı. 

tsıam ulCina.S4 bu karar, Allıı.hın 
ilhamile Peygamberce haber alındı. 

diyorlar : 
Bu bapta, şu ayeti Kerime nazil ol· 
du: "lzyenkürü bikel .-. .,. meali: 
••kii.firlcrin seni hapis, katil, memle
ketten ihraç için düzen kurdukları 
o zamanı yad et. Onlar mekr eder
ler. Allahütaa.ıa da mekr eder. Ce-

1nab1 Hak mekredenlerin hayılısı

dır-u • 

ve kendisine Ebu Bekir hıc 
kadaşı gösterilmiştir. eti 

"Ya Muhammed! Şöyle dtıll sıd.J 
Beni sıdk ve rıza ile idhal et.. <Jeıı 

'"·,.., '"'etı11 ve rıza ile ihra.c et. Ulwu.1 if1e"6 
baıuı. bir hüccet ver, ki ınu~ dC er 
karşı yardımcı olsun.,, me uıı cd'' 
lan iy t bu ruhsatı tuaınn1°11 

yor. ı&' 
n~hj (1.1 • 

Hazreti Peygamber, ı ~· ıı-cts 

ta mazhar olduktan sonra. :a:ıı e
Ali'yi çağırdı; yanında bul~iJJ.l et· 
manetleri ve eşyaları ona. tcS 

ti ve: gidı· 

- Ya Ali! Ben, Medine'~ ıcti1e 
yonım. Şu emfı.netleri ı;ııllıP 0ıır' 
teslim et. Benden bir kaç gürı. 5 

<JÖ' 

da Mcdine'yc gel! Şimdi, bell~~ıı· 
şeğime yat, üzerine de yeşil s;ıı.ıı· 

. uyor 
yı ört. Mü§rikler, benı ya 
netsinlcr. ~ ırti 

··ö-Ie Vl>'. • 
Dedi. Bu i§ olurken, oı:» g~ 

idi. Hazreti Peygamber• ı;ot>~ 
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İMAMIN 
3 PARMAGI 

~ERLi POLla ROMANI -·-~ 

Ahmet Sırrının 
Hayretini 

Teklifi Herkeain 
Mucip Oldu , , : 

o-~aak; ~~~~Jr:atiil'k lleifte-. ı ve tehlikeli ohnakla beraber kut ~ 
·~= ... u. uı~ za- maz kervan geçmez bir yer de de-=: tam iki senedenberi meşgul - ğildir . 

._~_amma kimse bunun mrnnı ba- - Ya ... öyle mi? 
-..Y<r. f - Oralarda bacasuıcian bir chi-
an..:~ed Sırrı gözleri bir noktaya man çıkan küçük bir kulübe de gör 
~. uzak bir hatırayı yoklar gi- c'!li!n; sonra da .. 

••ıtııa•&ıs 

Sünnet Edilen llubtaç Y awnhr 

Çocuk Esh-gme Kurumu Ka
• Avcı, cüm1eaiııi bitiremedt. Bir 
...__ - Ha; evet ... 1stanbulda böyle ayak, ma!anın aıtmda acele kendi 
~ .ka.tilckm bahsedildiğini j§itmij- ayağına basmıştı. Gö7kriyle bu a-
1' Amma epeyce oluyor. yağın sahibini aradı. Ali ldrit! Be-

Alnned Selim bu yeni mfsafir- yDı gözleri kcndisine dHrilmiit bir 
!'!ı. uyanık ve dikkatli kimseler ol- emir vermek i-;t.er gibi tesbit edil
~ ft her bahiaJıe alika.dar ol- mişti. O dakikada bunun scbl.!bini 
~ memnuniyetle keşfetti. anlamıya lüzum görmeksizin sözünü 

sımpsıa nahiye kolu 5 ağustos cu- ...ı.w;ı ._celer t«t.ip ecJiı•it
mutelıl gbil •irpw bir •ıwet ge.. tir. 
cesi tertip ederek muhta.eı :muaw
net 175 çocuğu sünnet ettirmiştir. 
Bu dnnet esrıasınU yavroların ı,t 

~ son hidiseler hakkında on- tashihe çalıştı: lstanbulun Hava I ______ _ 
ı,_ -~dar etti ve arkuından - Amma.. işin doğrusu böyle 
~~in o gün nasıl bir telılike bir hayale kapıldığımı, gözlerimin 

Ç~A.9/3/939 -.muş olduğunu ilave etti. yanıldığını zannederim. MalUnı ya, Hücumlaruıdan Korun 
~~ ~a':°z vakası, üçpannağın böyle bir bataklık olan havali, uzak . · 12.30 Program, 12.35 Türk mU
~en daha korkunç bir t.an yabancılarda aldabcı hayaller masına Ait CahQtnalar zlği - Pl. 13.00 Memleket saat aya-
~ hikaye edildiği için masada gösterir. Bu insanlar neden sonra , . 'l n, ajuas ve meteoroloji Jaabtrieri, 
~ içinde gillmiyen yalnız bunların aldatıcı olduğunu farke - 1stanbulun müstakbel bir 1lava 
.,... lllieafirler idi. derler. Ben de.. • taarruzunda pasif konmmasma a-

13
·
15 

-
14 

Milzik "Karışık program 
.. ~un hikayesi bittikten 80llra, Ahmed Selim durdu, yutkundu it çalışmalara hararetle devam o- Pl.,, . 
·~ Ahmed Sımıım aesi ifitildi: ve bu hali Sırrımn dikkatinden ka- lunmaktadır. 19.00 Program, 19.05 Ktbik 

0

Ha-
- Hayret, dedi. lmuı kendiaini çamadı. Sırrı: Dün sabah, Belediye ve Vili.yet fif müzik - Pi.,, 19.30 Türk milzi-
~· 'L.l- Çok · Tuhaf b sıhh t üdUrlerile --•- ,..__ il "Flual ııe,ıeti,, 20.15 Konuşma, ~ 1111r memlekette sanıyor. Bu - ganp... ir yer... a m .n.mJAY ve ...,.,-
ı.... - •'iih'b havali buraya pet ya- Bu defa sözü Rıza alarak avcı- cuk :Esirgeme Kurumu mUmc ııUJe. .20.30 Memleket mt ayan, ajam 
._.. ... ! ya hitap etti: rinin i§tirak ettiği bir toplaatı ya- :n:eği~roloji haberleri, 20li0 Türk 

'-Bayır ... Bir talika ile bir aat- - Acaba Beyefendi, bu gün bir- p.1mlf, bu toplaııbd& fe}ırimizde bil-
1ol... likte 9u garip ydi göremez miyiz? hassa bu İ.f İÇ.İn bulunan Dahiliye 1 - Tatyosun • Suzinak peşre-
~ - Çat allkadar oluyonıin. A- - Ah ... Maalesef ... Bugün ola- Vekileti seferberlılt işleri mftcmr11 Ti, 2 - Arif Bey· 8binaJr: p.rla -
cıııı..:: gidip bahsettiğiniz yerleri gör- maz. Başka bir yere gideceğim. Hnsamettin de hazır bulunmuştur. Beni bizar ecierlral, S - Arif Bey • 
~ JIClllra bir aeyahat hatırası Hem doğrusu. muUaka öyle tehli- Toplanbda ~ pasif korunm881 HiellzkAr llria - Bir halet ile BÜ
-~hevesine dilfüyorum. keli havalide avlanmaya ne ihtiyaç ve bilhassa bir tehlike i.nında der- dü yine. f-Biriato • Hicnkir fil' 
~ Sellin derin bir iftihar var? hal faaliyete geçecelr. olan ıııhhl..., la • Görünce gerdanında, 5 - Ud 
hıl.. ~.. u gösterecek şekilde doğ- lladam Sara, avmun korkaklığı içtimai yardım te§kili.b müzakere tabbni, 6 - Hlcazklr türktl - Ak-
·~ Jle alay eden 6yle şiddeW bir kah- olunmuştur. pm olur g1inev gider, 7 - mcas -
ı._ - Bu havaliyi benim kadar iyi kaha salıverdi ki, Uç kız kardet Bu teşkilita ait kaza ve nahiye kir su ....,,;.;, 8 - <>aman Nihat
~ kimse yoktur, amnm. Size hayret ve hiddetle dönüp baktılar. teşkilatlan tamamlanmlfhr. Kürdili hicnkir tarlo - Akl&ID gil
~ ben delilet edebilirim. Bütün sofradakilerin yUzlerinde is- İstanbul Vili.yeti bütün memur- ne§i, 9 - Halk türküsü - Meşeli 

iL..:""':° Ba1. bay .• Tepkldir ederim. tihfafkir tebeasümler dolqıyordu. lara bir tanılın göndererek §imdiye megell. 
:"lll 18tenenis derhal fil kara lıa- Hele ihtiyar Recai Efendi açıkça kadar maske tedanlc etmemlı olan 21.30 Haftalık posta kutusu. 

llir gidip SÖftllllD. alaya başlamıştı. memurların bir hafta zarfında mu 2J .45 N.U pllldar - R., 21.M :M1l-
~ teklif hel'kesin hayretini mu- Bu alaylara avcı Ahmed Selim kelerini tedarik etmelerini iatemi1- F.ik "Tangolar - Pl,, 22.00 Müzik 
t.i..~ Ne münaaebet? o qdar uzun müddet tahammül edem~ ve tir. "Küçük orkeatra - .şef: Necip .&,.. 
~den bahsedilen yerde ge- birdenbire aofradan kalktı. Ofle ye- Kızılay kurumu ba maüelerl kın,,. 
~ur mu? Böyle bir arzuya ka- meği bit.mişti; keskin bir güneş fU· memurlara üç taksitte ödenmek U- 1 - Hana Thaler - Kukuk polka 
'- için insanın deli olması la- aı bulutlan yırtarak Erenköyünde- zere verecektir. 2 - Aubert - Gö'belrliler resmi ge-

t.. ki bu köşkün bahçesini ve adalan- Diğer taraftan Trakya manev- çitli, 3 - Robert Stolz - Praterde 
~ "ta.Jzuz Ahmed Selim alay etmi- nı ziyaya boğdu. raları esnasında lstanbula yaplla- ağaçlar tekrar çiçek açıyor, 4 _ 
~ "• ctilümsüyordu. Ali tdria Be- Hemen bu bol ziyadan istifade cak tayyare htlcumu tecrübesine a- Emmerich Kalınan • Cambazhane 
~erinde adeti derin bir mer- etmek lizımdı. Ahmed Sun ile ar- it hazırlıklar da tamamlanmak ilr.e- premesi operetinden potpuri, 5 _ 
"11ı... .... - bleri vardı. Kız Jrardeller kadaf', §Öyle istasyon gazinoauna redir. Ganglberger - Benim küçük teddi 
'-~ eeaur adama kaqı hayret kadar gitmek istediklerini söyliye- Hücum eanasmda hallan girebi- ayım "Saksafon parçam,, 6 _ Em-
'~ ile balnyorlardı. Ahmed rek yola çıktılar. leceği mefrua sığınaklar tesbit o- merich Kalman -Ah aen, sen "Vals,, 
~-ltrafma töyle bir gaz attıktan Köşkte kalanlardan Ali İdris ve bmmaktadır. Bu mğmatlara ip.ret 7 _ Bnw: eknans _ Felemenk süiti 
~ Ahmed Seliıne döndü: Selim bqka bir kötede iskambil oy- levhalan uılacakbr. Halk tecrlibe 'b No. 3 karh manr.ara, 8 - Leopold 

' •&7. dedi Ne oldu! Cilretki.r namaya koyulmUflaı"; diğer kiracı- mahiyetindeki tayyare hücumil es- Karlsbad ha~ 1 _ Jac. Grit _ 
l~ hofmıura gitmedi mi? lar bahçede açılıp .kapanan iakem- nasında buralara kaçacaktır. Marş. 
~··'"' Setim, yllztlnU ekşitti. O ka- lelere 11zanm1f1ardı. Azra ve kıa ~ ~i içinde korkak göriinmek te kardeşleri ise oda1anna çekilmeyi ••hrlmlze gelen lngllz 2S.OO Son ajans haberleri, zira-

~~ gitmiyordu. Fakat ne tercih ettiler. ... ........ ,_. mllnl•••ll-' :!d: e~ ~~~: ~:;yo ~~ 
-.: Genç maliye memunı cevap Silleyman Feyzi Bey, henüz ma- Memleketimizden külliyetli mik-
~rdu: sanın başından kallmııyan kansı- tarda tiftik ve yapağı mübayaa et- "Cazband • Pl.,, 23.55 - 24: Yannki 

'-f-... lfay hay! dedi. Alnına ber· na hiddeUi hiddetli bir ,eyler eöy- mek üzere trigiltereden tanınmıı bir =pr=vg=l!l'=am=.========== 
.AL. ~taklık varmI§ civarda... lüyordu. Bu sözleri uzaktan ifitmi- firmanın mümessilleri dün tayyare P----------~ 
~ Sım bu ı:ıözlerden sonra yen ihtiyar Recai Bey yaklaşb. Fey- Be l8hrimize gelmiştir. Bu müme. 

Sı ~p Ali İdrise baktı. Ne zi Beyi kolundan tuttu. o sırada b- lliller şehıimi7.deki alAk•darlarla te An kara Borsa Sin 1 n 
~ ? Demek istiyordu. Ali !dri~ n kocanın arasında fU sözler geçi- mas ederek yeni angajmanlara gi· 

Sımya: yordu: rişeceklerdir. 8 Aiuatos 939 Fiatlan 
~ ll'v~t, decli. Ren de bilirim.. - Dinle beni.. Artık bu böyle Açılıı 

rümniyen. aicli~ocı topr~u!a devam edemez. Ben bu randevular- Tiftik ve yapak aabfları ~ - "~ ~1ı.. ..... -: -~~at ba·:ııuılan affetmi· dan bıktım, usandım Bu gece da- Tiftik satışları hararetle devam 1 Sterlin 5.93 
\t._~·· .Kıı~ kişi öldü ora- ba uzun boylu konuşuruz amma sen etmektedir . 

.h... . ~ de seninkiler de ayağınızı tetik.ha- Dün 50,000 kilo tiftik ihracat ta 100Doln 126.675 
~ Sırn kahkahayı basb: amız! lvte o kadar!- cirleri tarafından sabn almmıp. 100Frank 3~355 

' l'allalai mUkewneJ .• lstanbu- Hemen austuıar; Recai Beyin Ankara, Ayaş, Beypazar, manan 100Liret 6.6612 
~~da böyle garip bir di- gelifi bu hararetli muhaverenin bu- 110, Eskişehir tipleri 112,5, oğlak- •H'ft'e 100 İaYiç.f. 28.597 

-.ı- da lrimseınin '--L..-1 _.... rada kesilmesine sebep oJmn..h• Bu lar da 125 knrna üaerindeD m ..... --. '1....~ ı --.-.. .,.._. ... .._ -- -- msterdam100 Florin 67.41 
~ llanun haritaauıı çabnp bir bahaneden istifade eden Silleyman le görmüştür. Ha lOOMaık 50.835 

hü\il" veıir, hiç oımaaa Feyzi Bey, .kansını ihtiyarla bat - Bundan başka 40,000 kilo da ya- •RırAlıruıl 
ı......- abnm.. Sen ne denin Rı- bap baraktı ve bahçeye indi. Biru w 52 • lOOBelp ~1.S17 ~· pagı kuruş üzerinden ihracatçı- lOO "--L-.! l."9<\ 
~~ ötede duran tertemU bir talibya lara sablını§br. urammı vo" 
(~ mesun bir maliye memu- atladı. İstuyon cacldeetnl takip e- 100 f..t.ya 1.56 
~alan ikinci tubeden Rıza 4eı-ek uzatıa,ıı. (Devum 'Var) Cezalandlnl•nlutbolcUler lOOÇe.Kr. 4.3375 
~ve teyid 1f8.l'eti yaptı. İştirak ettikleri bir futbol ma- 100Pezeta 14.0lS 
\ ~ onların bu hali etrafta Davet gmdaki aul hareketlerinden dolayı arıova 100 Zloti 23.842 
~~ 1iyalldJrmıftl. Bit kim- Beyoğlu Halkevinden: Kasımpaşa klUbUnden Murtaza, m- ti lOO ~ tlkanlarak aid olduğu W ldlibtındm ııeuum lcer ay ıe- u ap .. te P•p 24.452 

\'erili nw Evimizin tertip eylediği ve 13 llkrq 100 L o_90,r. 
-. P m at almak b&- atuBtoe 939 pazar ctmtt aaat 14 te .oioi mü8abaka boykotu ile cıemle•· ey ~ 
~. inanmıyor, herkes bu ye- Beybellada plAjmda yapılacak olan dırılm.1flardır. lsırad 100 Diaar 2.892 
J~ hakiki httviyetini me- okoha•a 100 Y 34.c" 

~~.::;: ::r-~ :S'E:"1?~Sa$- EÜ~ Tiyaf~;~ toklı!' ~ı:,';.~.'· ~:~2 
~ ~ 4Jamed a....u... mv'~ ,_ denis y{lzbqun Bay Sıtkı, em.ekli f".._m fi T....,"'f ~ telıuk ~ - .,.. .. - deniz llttbayı Bay İbrahim, Deniz Nme&tln Geaoctar ve arkaclqlan Mil aımıa 
'\ elere pek de p&P\1Ç Ltwi Spor ~eni Bay lhsan, g ağustos çai-eamba flrk borca 1 pqia 19.37 
'-i: !::::e~ Js- Bay Bekir, Bay Kemal, Bay J'ahrt, akpmı Narlıkapı vu-Erzuram V 20. 

lt... · - b Bay Nedim, Bay L Balar, Bay Gar- 1afak sinemaaında aclolu De.U,Ola 
~ ~ aiz illr&inbs; eledi... bla, Bay Semerciyaıuıı mezktlr göa 
,,_ ~Is. Bu.mm.la beraber ve ll&atte Beybeliada pJijnu J:6tfen BlB a:tr•P ve il peım 

otvan, blırle batakhk teeriflerlni h•enta rica ederi&. lllle •....ı nqetelll ••••ti 
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Allunghlamo, I• noslrll vla, J 
Prenderemo 1• Turcblal 

Yolumuzu matacajw.. / 
t 

Türkiyeyi alacağız ı. 

Diyorlar. • -- . 

Fakat: 
Haaıi ti, 111t11i cesaretle bu öz yurda dılar ? • 
Biliriz, ,.. pıı burda asıl ,..~alınır, 
Bizi dOnya tanıyor, her kara gömlekli tamr L. 

fi -.. '\ 
Her Türk münevveri, llıer Tirk &mel ve MlWa TM Wkı b 
lan bDmeB ve bu saçmalara en kuvvetli, en at.e§ia bir eev 
f.etkil eden "BU ARSLANA DOKUNMAYIN,, kitabmı mu 

Bu Arslana Dokunmayın 
TllrkUn Milli Kitabı. Milli Oestınıdır, 

Buoun çıktı 
Bütiin ıızeteci
lerden arayıaız. 

Taneai 25 kuruttur 

lstanbul Sıhhi Müeııeseler 
Ekıiltme Komisyonundan : 

Tevzi Yeri: 
lstaabul 

Olkll Kitab Yurdu 
No. 96 

.. 

Arthrma Ve 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmıyan Akliye ve Asabiye 
hdtanesi, Şişli çocuk hastanesi ve leyıt tıp talebe yurdunun azı 275,000 
çoğu 310,000 adet mutbah yumurtası kapalı zarfla yeniden ekailtmeye 

konulm1Jltm'. 
Eksiltme 16/ 8/ 939 gareamba cüııU saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıh

hat ve lçtimal :Muavenet Mtıdürlllğö bineenda kunalu komis~n.da J&pı- ~ 
lacakbr. 

Muhammen. fiyat 1 kurut 50 santiJQdiı; 
Muvakkat prantl: 348 Ura TIS kuru§t1'. 
!ııtekliler p.rtnameyi her g1ln komisyon~-aöreblllrler. 
lstetmer oarl seneye alt ticaret odası vesikasile 2490 saYııı Siıwa-

da yazılı vesikalar ve bu işe yeter mavakkat pranti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden. bir saat ev-
vel makba mukabilinde komlayona vermeleri. (5739) 

M. it V. Hava Müste,.rlıfı•daa: 
ADkarada Hava Ktlatefarlığı 8ıhhJye tubl!ldnde en ~k 170 lira üc~ 

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplertn 8'ft'8.Ja mtlabltelerile Hava 

Mllat.elarlığı Zat .ftlerine milracaatlan ~t afustos s~ b· 
dardır._ ~ "«KJI • .• 
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IGI, -ROMA TIZMAP EVRALJI 
Kırıklık ve bütün ağrıları derh81 keser •. _icabında günde 3 kaşe alınabilir 
BA GI KA ' 

MiDEYi ve BARSAK.LARI, müferrih ve midevidir. 
temizler, sıhhatia latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR
S .. c\KLARI alııtırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 

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

YENi BiR TEN l' 
GÜZEL LİGİNE 

MI. DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AliRILARI •• EKŞILIKLERlNI •• YEMEKLERDEN 
Hnliıa: riicutta hiuedilen çöküntll ve AliRIUK ile kolayca mücadele fçia HAZlllN •• müeuir miiuahihi olaa 

tuzu alınız. Mazon lamln• ve Horoa m•rkaaın• dikkat edln9z. 

aonra 

MAZObJ 
bütÜll 

Mr.yv• 

doöru attlacak 

Sultarıanmed meydanındaki Umumi .tı.apıshane yıkıuyor. Çıkan 
kuru kereste, 20 metre boyunda meşe tomruklar; tuğla, taş, mer· 
mer.ve hakiki Marsilya kiremidi, alaturka kiremit ve saire ucuz 
fiyatla satılmaktadır. Yıkım yerindeki memurumuza müracaat . 

_____ m!l __________ :i,efon: 22574 - 20992 

IST ANBUL BELEDiYESİ 

lstanbuJ Elektrik, Tramvay ve Tünal İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 1450 lira tutan muhtelif sigorta ~üzaplan 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat "108.75,, liradır. 

3 - Eksiltme 24 8 939 perşembe günü s:ıat 15 tc Metro han binası
nın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idareııin Levazim müdürlüğünden para
sız tedarik cdılebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan 
'!dilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. "6036,, 

.. 

Maden Mühendisi Alınacaktır 
iktısat Vekaletinden : 
Ta,~ra ve merkez teşkilatımız için 250-400 lira Ucr~tli maden mü· 

cıendisleri alınacaktır. 

: Taliplerin· vcsikalarile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum MUd .. ıu-
1'üne müracaatları. (3537) (5885~ 

Üniversite Rektörlüğünden : 
• Üniversitenin bütün fakültelcrlie onlara bağlı mekteplerde kayıt ve 
kabul mual'!lelesine 15 eylulde, ikmal mazeret imtihanlarına da Eylftl 
tonunda başlanacaktır. Taliplerin fakülteler dekanlıklarına müracatlan. 

(5914) 

Ankara Valiliğinden : 

1 · Münakalat Vekaletinden: 
1 - Devlet Denizyolları işletmesi ihtiyacı için yedi adet takriben 

1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif yük ve yolcu gemisinin 

inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

2 - Bu gemilerin evsafı u.mumiyesini gösterir fenni şeraiti evveli· 
ye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 EylUl 939 
tarihine kadar 1stanbulda Devlet Denizyollan İşletme u:num Müdürlüğü 
merkezinde ve lngilterede Londra Türk Ticaret Ataşeliğinde talip İn
giliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökümanları aJan firmaların en geç 
15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal plan ve detay resimleri ve 
fenni şartnameleri muhtevi nihai tek Jiflerini 1stanbulda Devlet Denizyol-

lan İşletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır. 

4 - Teklifler İstanbulda Devlet Denizyollan tşJetme Umuin Mü

dürlüğünce tetkik edilecek ve en mUsait teklifi yapan müesseseler ara

sında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek ve 
müzakere ve temaslar doğrudan doğruya şantiyenlerin sahibi salahiyet 

miltehassıslan ile yapılacaktır. (5930) (3559) 

TABLETİ 
Yeaek aaloal•rına, yatak ve 
l.anYo odalarına, mutfaklara, 
apteıanelere, kı hvelere, g .. 
zinolara, lokantalara, e11a de-
polanaa aıaalda 

Sinek, Sivriılnek, GliYeler Ye diier hqeratı uıaklaıtırmak 
. . kabil olar. 

Temas ıuretile mücadele ve imhası lazım gel .. GOVEl..ERfH S0R
FELERI, KARINCALAR! ve HAMAM BÔCEKLERiNiN iMHASI 
iÇiN ·ye kürklere, elbiae:ere, çamatırlara, halalara, dolap çekmele-

riae Te ıandıklara KUTU iç::::::~e KRISTALIZE ASEP-
TA Y 1 kullan mala 

. IST ANBUL BELEDiYESi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünal işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - 2117 /939 da eksiltmesi yapılacağı ilan edilen (3982) lira mu
hammen bedelli (36200) kilo siyah mücerrit kitle "züt,, için talip zuhur 
etmediğinden fenni §artnamesinde tadilat yapılarak ayni muhammen be
delle 22/8/939 salı günü saat 15 te tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Metro han binasının 5 inci katında toplanacak olan 

komisyonda. yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (298,65) liradır. 

4: - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım müdürlüğünden para

sız olarak tevzi edilmektedir. 

ZAYİ 

Beyoğlu on ikinci okuldan 928 • · 
tarihinde almış olduğum tasdikna
memi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

No. 86 Muzaffer öz 

11'.....-.~~lt:t:::&~~~ 

Ankarada ~ 
. ~ 

~ 
Kitapevi - KB.atçılık - Türkçe 1 

D ve yabancı dil gazete, mecmua, 

~ kitap siparişlerini en doğru ya-

lpan bir yerdir. Erika ve İdeal 1 
yazı makineleri satı§ yeridir. 

Telefon: 3377 

~mmmmmm.JJ 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu

ğundan: 

Mehmede borcundan dolayı mah
cuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen Rafail ve Salamona ait şap
kaları 15/8/939 tarihine rastlıyan 

salı günü saat 13 ten itibaren açık 
arttırma ile bedestende satılacak

tır. Muhammen kıymetin % 75 şini 
bulmadığı takdirde ikinci arttırma
sı 17 /8/939 perşembe günü ayni 
saatte ve ayni mahalde yapılacak
tır. İhale bedeli peşindir. Taliplerin 
39/2873 No. ile mahallinde buluna
cak memurumuza mUracaaUan ilan 
olunur. 

Buru~uklar 
izale eiılebilir. 
Viyana Oniversite~nden bir ProfeııDr
Bi~el - Tabir ettikleri Gençbticı 9· 
Üp bir uıısuruııu lce$fetmiştif.. ~ 
cevher halihazırda peııbe reoktelıı To 
lcaloıı Kremi terlcibinde mevcuttur• 
Cildin bu yeıaııe uııwnıou akşanıl•!' 

yatmndao evvel latbilı. ·~·~ 
siz uyurken, o ; eild•.•!11 

l>e•l•r 'H reııç!eştır1r 

ze. ııermin ve 
kadife g;bi yumı;şak ve siyab ookW 
lardaıı kurtarmak içiıı her .. bah br 

yu Reıılı:deki To\ı:aJol' 
Kre•iai -'ir\İ .... 

Semereti 
ı•yet eıniıı •• 
ırıemııuaiyet bahtoır. y • 
40 yatlarında rörüııebilirl•r· ':'· 
izlenoi ıidirerek bir Genç kn:,ı.,. 
u:I eildiııi ikame eder. Cildi• . f'~ 
ela• Toka\oa ıue .. iaiıı eeme,... -1" 
yaoı bayTettir. Memnun kalııaaJ 
paiua•a ı•n alabihrler. 

lstanbul Defterdarlıeından: ; 
Bedeli uıuhaııılll 

Ura~ 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilAn ____.-

Keşif bedeli (39680) lira (15) kuruştan ibaret bulunan Etlik yolu üze-
rinde yapılacak Nafıa garajı inşaatı 

17181939 
perŞembe gu··nü viliyet edilen gün v~ saatte komisyonda bulunmatarı. (5902) " Sirkecide Demirkapıda kain eski Hocapaşa maliye şubesi 6" 

============================================ binası 2165 ;ı.J)6 Daimi encümcnmde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltme- ~ ~ 
~~u~~~ ,--------•-••••••••••-•••-, ~~~~~~~~~~~~~~~ 

açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 162 lira 42 kuruş "u·ıe-
Muvakkat teminatı (2976) lira (02) kuruştur. ı te" ihale 10/ 81939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 tcdir. s urııııl' 

lstcklilcrin teklif mektuplarını muvakkat teminat mektup veya rin ~o 7,5 teminat akçelcrini havi makbuzla birlikte en az (1500) . &Dil 
makbuzu Ticaret Odası vesikası ve eksiltmenin ynpılacagı- gu .. ndcn en az Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk . 1s t;aribııı 

B 
.... , bu işe benzer ış yaptığına dair tanbul vilayetinden eksiltrne ve' 

8 gün evvel vilayet makamına istida ile müracaat ederek al~cakları fenni arsa satılıktır. osw.ncı mn en güzel bir mevkiinde, koya nazır, t odıı.SI • .11 
hli . trıı.mvay durağı yakınında, duvarları ve rıhbrnı ve ka'yıkhanesi ya • sekiz gün evvel a~ış olduğu ehliyet ve 939 yılına ait Ticare .. . _,.kV' 

e yet vesikalarıle birlikte yukarıda sözü geçen günde saat 14 d~ kadar sikalarile ihale günü Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde nıuter 
vı·ı:1yet d imi ·· · · l· -· 1 • pılnuş bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takrı·b·~ıı bı· r ~ 

u a encuınenı reıs ıgıne verme erı. ... komisyona müracaatları. (5561) ~ 
Bu işe ait kcşü ve şartnameyi (l) lira (99) kunı§ mukabilinde döl!üm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) _ e? _ -

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. . Sahibi : Alınıet Cemalcddin !:>ARAÇOGLU .. _ .. ;\fit 
Nafıa müdürlüğünden alabilecekleri. . (3423) (5757) . Neşriyat müdürü: M.acit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai EbU»-' 


