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INGiliZ-ALMAN MÜZAKERELERi ingil-z Donanması 
Bu Müzakerelerin Asıl Zorluğu Bir Skajerak On ünde 
Batağa Saplanmış Olan Hitlere Bir G ·ı B· ·k· K·ı 
rr hl . · s· ·d · B l b .1 kt d. emı er ır ı ı ı ometre Mesa-
1. a ısıye ımı ı u a ı me e ır. ~ ·ı B "' T · 

Yazan: Hüseyin Cahid y ALÇIN ıe 1 e ogazı amamıle Kapattılar 
==============:=================1111111 
italy anlar Şehrimizi 
Terke Hazırlanıyorlar 
Konsoloaluğun Ônil Vizelerini 
Yaptıran İtalyanlarla Dopdolu 

Mahut Primi 011 Vizesini Yaptırdı 

ı· 

30 Ağustos safer bayramı bu sene Ankarada müstesna bir surette kut
lwanmı~tar. Yukandaki resimde yiğit plyadelerlmı. Apkanda geçit ree

mlode görülmekt.edlr. 

... 

tskajenk boğuuu kapıyaa lngills filosundan bir 1Dama 

Londra Ve Paris 
Boşaltılıyor 

Leh Ve Alman Ordulan Karşı Karşıya 

Mısırda 
Fevkalade 
Tedbirler 

Berlin, 31 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

28 ağustos 1939 tarihli notasın· 
da İngiltere hükumeti, nizalı me -
seleler üzerinde Almanya ile Po -
lonya arasında doğrudan doğruya 
yapılacak müzakereler için tavas -
sutta bulunmak niyetinden Alman 
hUkfımetini haberdar etmiştir. Biri-

1 

birini takip eden hadiseler ve u -
mumi Avrupa gerginliği dolayısile 
müzakerelerin çabuk olması lüzu
mundan İngiltere hükumeti de şüp
he etmemekte idi. 

Alman hükumeti, 29 Ağustos 
tari~i cevabında, bir anlaşmaya 
val'Jl\ak hususunda .Polonya hükfı-

metinin azmine karşı olan itimat
sızlığına rağmen, sulhün menfaati 
namına, İngiliz tavassut ve teklifi
ni kabule mütemayil olduğunu bil
dirmiştir. Bugünkü bütün şeraiti 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

H ER SABAH 

SANCAGA 

S
ancağına, nurlu bililine gö
nül~en &şık olmıyan bir Türk 

me\·cut değildir. 
Kırmızı zemin üzerine §anlı ay 

yıldızın geçişini seyrederken heye- ı 
canlanmıyan bir Türk herşeyden ev
vel kanından, sütünden şüpheye 

düşmelidir. 
Son zafer ba)Tamı dolayısile 

mukaddes sancağımız geçerken şap
kalannı beyinsiz kafalarından ~·
karmayı akıl etmiyen birkaç sers&
min duygusuzluklan bizi bu satar-

P olonyamn Krakov! şehrlndts 

çıkan 27 ağustos tarihli tnue
trowany Kuryer Codzienny guete
si Stokholm hususi muhabirinden 
aldığı aşağıdaki haberi nqretmek· 
tedir: 

İngiliz douanmı91 birer ve iki· 
şer kilometre mesafe ile Skajarak 
:~eçidini kapaınl31ardır. Bazı Dani· 
markalı kaptanlar burada mühim 
miktarda İngiliz topitolarile, içinde 
on beş tayyare taşıyan bir uçak ge 
misinin Skajarak sularında bulun
duğunu söylemişlerdir. Danimarka 
hükumeti açık denizlercte bulunan 

(Sonu S üncü ayfamada) 

HÜRMET 
Jan yazmağa sevketti. 

Bu vazifeyi yerine getlnniyftlleo 
rln, bunu sayg1&1zbktaa ~ dü
§Üllcesizllk yüzüııdea japhklamH 
ve onlann icabettlğt zaman o nuıiu 
ayyıldız uğunulda eu1aruu seve &e

ve annagaa edecelderlııl blUyoruz. 
Lakin bu se8llls ve iliylplz bağ· 

lıhk kifi değildir ve sancak geoer
ken mutlaka onu hürmetle sel&mla
nıak bir yani ve bir ._amus borcu
dur. 
A. CEMALEDDlN SARAÇOGLU 
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Okuyuculanmız 
vAzAN: M. sıFıR =l Almanlar Cümrükler-

• • • • ....... 32 =-··-....... 
T afat Paşa Ahmet Rıza Beyin mizde Bulunan Bütüı 
Ayan Reisliğine TayininiKabul etti Mallarını ÇBkfiler -----

-------------------0 i yor ki: 
Milli Meclisin 10 I. teşrinde açılması 
nın mukarrer bulunduğuna ve mec
lisin küşadı günü Ayan Reisinin de 
Vükela Heyeti ile birlikte istikbali 
şahanede bulunmasının usulden ol
duğuna göre, Ayan Reisinin bir an 
evvel tayinı icap edeceğini anlattım. 
Cevap çıkmadı. Zatıaliniz, iş'arınızı 
telefonla tekrar ettikçe, bendeniz de 
maı uzatımı, her defasında ya1.ı ile 

~lmak iizerc üç defa 1.ekid ettim. 
Bunlar da cevapsız kaldı. Nihayet, 
en son i.::'arıruz üzerine zatıalinizin 
işi tacil buyurdu unuzdan bahs ile 
bir musnhib gönderdim, iradeye in
tizar eylediğimi bir de bilvasıta söy
lettim. 

On dakika sonra, şevketmeab 

mabeyn d'lfresine geldi. Biraz afaki 
müsahabattan sonra, mevzun intikal 
etti. Ve: 

"Ayan riyarnti için benim bir 
namzedim var. FJ.krıt, kım olduğu
nu keşfcdeıniyecPğinı:;den eminim. 
Ayan Reisliği için ...... 

Tairıt Paşa, çoU: manalı bir tarz
da gülerek ba.şmabcyncinin sözünü 1 
k~sti. \'~: 

- Anladım, anl:ldım. dedi. Ah
med Rıza Beyi f erwan buyurdular 
değil mi?. 

Talat Paşanın, hünkarın bu tek
lüine derhal muvafakat göstermesi 
hakikaten çok dikkati calib ve ma
nalı idi. Arada mevcud muhalefete 
rağmen vaki olan bu kabul keyfiye
tinin ve hele hünkar tarafır;dan A-
yan riyasetine tayini arzu edilen 
şahsiyetin Paşaca malum olmasının 
hakiki sebeblerini, hic şüphesiz ki 
Lutfi Simavi Bey anlıyamamıştı. 

Talat Pa~a. Mediha sultan sara
yında Damad Paşanın çevirdiği bü
tün entrikaları haber aldığı gibi bu 
meyanda Damad Paşa ile Ahmed 
Rıza Bey arasında yapılan müzake
re ve anlaşmalardan d:ı mallımatı 

vardı. Hatta bu meseJe, Vükela mec
lisinde. fırka heyetinde de müzake
re edilmiş ve vaki olacak böyle bir 
teklifin kabulünde hiç bir mahzur 
görülmemişti. Çünkü, bu mlibhem 
vaziyetin ilelebed devamına imkan 
yoktu. 

Yük'erl hamli vapurlar Almanyay 
mütevecc hen hareket edecek!& 

İstanbul gümrüklerinde son ıd 
gün zarfında büyük hır faali-et 
başlamıştır. Bundan bir müddet ·~v 
vel limanımızda iken Varnaya la~ 

reket etmek üzere emir alan A
man vapurlarından ikisi yoldn 
geri dönerek gümrüklerimizde nev 
cut olan Almanyaya ait bilcür~c 
malları geri götürmek üzel'e yülic· 
mişlerdir. Alakadar makamlardn 
aldığımız malfrmata göre gümrık
lerimizde halen Almanyaya ait ıiç 
denecek dcrc<'ede az mal kalmış'lr. 
Bu mallar da bugün ve yarın a
mamen vapurlara yüklenerek A -
manyaya sevkedilcccktir. 

Siyasi Buhranın 
Tesirleri 

Eyüplüler otobüs 
ücretlerinden şikayetçj 

M uhtcrem gazetenizin halkın 
dileğini kendi dileği gibi göre
rek her suretle ait olan makam
ların ehemmiyetle nazarı dikkat
lerini cclbcttiğini daimi okuyu
cunuz olmak sıfatile her gün o
kumaktayım. Bilmem ki benim 
de hayır yalnız benim değil "bıi· 

tün alakadarların yani bütün 
bir semtin dileği aşağHla arze
deccğim mcselededır. Şehrin u
cuzluk vesair vesait hususlrırını 
gözönünde bulunduran sayın va
limiz Lütfi Kırdarın ehemmiyet
le nazarı dikkate almasını bü
tün fakir bir halk kütlesinin ter 
cümanı sıfatile rica etlerim, şöy
le ki: 

Biı H::ı.liç zakinkrinclcn bulu
nuyoruz. En seıi vasıta olarak 
şöyle böyle bir otobüs servisi 
var. Pimdi bir de alınan ücret 
meselesini mukayese edelim. 

Bir çok miiesseseleı Ben Boğazici, gerekse Bakırköy 
tatili faaliyet ediyor cihetlcrinde işliyen otobüslerle 

Si.va " h.d. 1 · .. 
1 

rl seyahat ettim. Bakırköyüne oto ,, sı a ıse erın son gun e c .. . -
gerg·nı · ·· ·· d hr. bus yarım saatte gıdeı·. Aldıgı 

ı eşmcsı yuzun en şe ım:z- .. - . . . 
kı. bı"r"ok · 1 · d f aı· t ucret 15 kuruştur. Bogazıçınıo " ış yer crın e a ıye ~ - . • . . 
zalmı<>t H be aldı- . ki ta Yemmahalleye kadar gıder, 

"'ır. a r gımıza g~rel I _ ... 
hr. · d t ·k t · .. . . aldıgı 30 kuruştur. )'. a Keresteci se ırnız e rı o aJ uzerıne ış Ja - .. . . . . 

Pan 19 mu.. raaı· ti • • 1 lerden Eyubc sckız ılıı Oll daın-essese ıve erını nu- . 
Vak.kat b. · · -tatil , : kada. gıder, 10 kuruş alırlar. 

ır zaman ıçın em11ş - . .. 

lstanbul Mebusları 
Yarın Vali ile 
Temas Edecakler 
Bu tenıasta f stanbulun 

d er t le r i m e v z u u 
bahsedilecek 

fatanbul mebusları bir aydanbe
ri \'iJayct dahiJindc halkın dilekleri
ni dinliyerek ihtiyaçlarını tesbit et 
mişlerdir. Bu ihtiyaçlar arasında 
bir çoğu belediye ve vilayet işleri
ne dairdiı'. 

Bugün saat 16 da İstanbul me
busları parti merkezinde toplana
rak vn!inin de iştirak edeceği bir 
konuşma yapacaklardır. Bu konuş
mada. mebuslar vali ve b~lediye 

reisine İstanbul halkının ihtiyaçla
rını ve yapılması icabcdcn şeyleri 

bildirecekler ve ona göre tedbırler 
alınmasnıı istiyeccklcnlır. Bu top· 
1antıya belediye rds muavinleri de 
davet edilmiştir. 

Toplantıyı müteakip 1.struıbul 
mebuslarına \'ali ve Beledıye Reisi 
Lfıtfi Kırdar Perarıalasb bir ak -
şam ziyafeti verecektır. 

A kdenize Giden 
Vapurlar ___ ,....._ 

Maskelenmesi için e,-:İr 
verildi 

Avrupa ihtilafında Şimal 
devletleri grupu 

A vropa sulbü üzerine ~~ken a· 
tır Ye tehlikeli hava içerh,;mle 

her ntllet, kendi istiklali ve milli 
hudutlaum muhaf u.za. için faaJiyet 
sarfettiğı, tedbirler alcbğı bir sıra
da, simal memleketleri de kendi Ü

zerlerine dıişen \:ıxifeyi ifa için eğ
raşmaktadırlar. 

Bu devletlerin yani, Baltık dev
letleri grupu ile İsveç, Norv~, Fin· 
lımdiya, Danimarka devletleri ,.e 
bunların arasında Holanda, Bel
çika ve ~·içre de, patlamak ihti· 
maJi olan silahlı ihtilaf sırasımla bi
taraf kalmak arzusunu izhar etmek 
tcdirler. Bu me~ anda, bu de,ıetıer
<len kısnıı azamı t.orıanar.ık Brük
selde bir içtima yapııu~lar, ve bita
raflıklarmı teyit ettikleri gibi sul
hi.in muhafazas1 zımnında temenni
lerde bulunmuşlar,lı. Bu noktal na
zarı cihan eO\iinumumiyesine Bcl
,.ika kralı radsoda irat etti$. bir nu 
tukla söylemi!? ve birçok devletler 
nezdinde sempati toplanu~tl. 

Faknt hukuk \C siyaset sahasın
da müesses hiçbir mefhuma riayet 
edilmediği ,·e kunete miiracaat ile 
hak aramak mmJüniin bazı de\:Jet
Jerce normal bir hareket telakki,e
dildi~i bir de\ irde, yalnız sözle fa
aJiyete giri~mek, sonu felaketle bi
tecek \ 'e tamiri kabil olımyacak bir 
hata olabilir. 

Bu sebept.en, bu de\'letler, bita
rafhklarını silahla. muhafaza etme· 
yi de en salim bir yol olarak bul
muşlardır. 

Şüphesiz, A1man de\'let reisi B. 

V~tfi Simavi Bty, sadrazamın 
bu isabetli tahmir i karşısında taac
cüp ve hayret i~inde: kaldı. Sözlerine 
devam edc~f·~i ve hatta bu hususta 
bir duygusu oJup o1madığını soraca
ğı sırada, TaL~t P: §a, aynı istihzalı 

Fırka ve bilhassa Talat Enver, 
Cemal Paşalar saray ve padişah me
selesinin, hadiselerin cereyanına ve 
tevlid edecekleri m~tkelere göre hal
line zaten karar vermiş bulunuyor-ı 
lardı. Fakat, hünkarın Ye hele Da
mad Feridin böyle kendilerini sara
ya davetle bir süikasde maruz bıra· 
kacak kadar cüretkarlık göstere -
ceklerine hiç de ihtimal veremiyor
lardı. Sarayın bütün teşebbüslerini, 
muhalif bir fırka vücude getirmek 
ve memlekette tekrar bir muhalefet 
fikri uyandırmaktan ibaı et görü -
yor, buna da pek fazla ehemmiyet 
vermiyorlardı ve bu noktai nazarla 
da hünkarın hal'i ve makamı salta
nata veliahd Mecid Efendinin icta
sı meselelerile o güne kadar me.~gul 
bile olmamışlardı. 

lerdir. Dig-er tarafta h .. . Zaten bu hattakı çalışan otobll!l 
n azır uzenne 1 .k. .. k. . . h" d k" I 

iş yapan birçok kundura müesse.>e- er ı l uç _ışı_ye ın ısar ~ ~r ·ı 

Alakadar makamlardan Deniz -
yolları i<larc:sine gelen bir emirde 

Bitler, Baltık de\'letlerine bitaraf· 
lıklarına riayet e-dileceği temina.tw 
vernıişür. Ayrtca Belçika, Lüksem
hurg, Holanda. \'e İs\içrenio de bi· 
t.arafükla.nna hürmet edileceği te
yit edilmiştir. Filhakika Brükselde· 
ki Alman elçi'ii, Belçika kralına, bir 
harp takdirinde, mutlak bitaraflık 
şartile, Belc:ikanm tam.aıniycti mili· 
kiycsine riayet edileceğini \'e 13 tc3 
rinicnel 1937 notasile Berlinin Bel 
~~kala karşı denılıde ettiği miikel· 
lefiyetleri dosta.ne miin:u;cbetlerk. 
ifa edeceğini bildirmiştir. Kezalik, 
I•'~niliya \e İs\ içre hükômetlcri 
nezctınde de AL"llan diplomasi mü-

. gilliişle: 
lerı. de ı·şle · · lt 1 d B bunların kımı memur kımı de 1 

rını aza mış ar ır. u . . . . 
sebeple bu .. ··k h n1 . . . d başka gehrat sahıbı. Zaten gelı-

Akdcnizde geceleyin seyahat edecek 

gemilerimizin maskelenmesi bildiril
mi~tir. Siyasi hadiselerin karı§ması 
scbebile DenizyoJları idaresi de bu 

yolda tedbir almağı lüzumlu gör -
müş ve bundan sonra Akdenizde 

- Derhal, de.di. Ahmed Rıza Be
yin .Ayan rcislığini arz ve inha ede
ceğfo.•. Mc-.ımun ''e müsterih olsun 
Pad::sah hazrefürı .. 

Lutfi Sima\i Bey, sadrazamın 

huzurunda artık daha fazla kalma
ğa li.izum görmedi. Hemen saraya 
evdet etti. [2] 

[2] Littfi Sim,. • .: .de1J, "Sultan 
MaJ.-,J nA;saa Hanı1t un Jın1 .. 1;...,; •• 

.J - :1'·" """'"'"" ı ,,.,, ,, aaıı escnn-
de bu hddiscyi şöylece hikaye et
nıektcdır: 

Fakat, son alınan haberler, hiç 
şüphe yok ki, işin şeklini ve rengi
~: ...ı~.,~-:o~: Unhidl'!ttinin ve Da
mad Feridin lttihad ve Terakki ıır
kası, mensupları ve bilhassa Taliı.t, 
~n1:•~- ,.,.,,... l'"'f---' - • • •... .. • • 
naınce tasavvur ve teşebbüsleri bü-
tün acılık ve açıklığı ile meydana 
çıkmıştı artık. 

yu a ar ıçerısın e . 
çalışan a kk b · ·ı . hi b. . rata ne hacet, bn hatta bır ada ya a ı ışçı erı ç ır sı· . .. .. 
Pari<> ven·1 · ·· ·· d b mm bır otobusu oldu mu altı "' memesı yuzun en aş o- . - . .. 
turmaktadırlar B"" .. k .. aya kalmaz dıger hır otobus da 

. uyu muesscse h k ç·· k .. b . 
sahipleri herhan · b. h b .ht· _ a c:ı anr. un u cnım yaptı-

gı ır ar ı ıma _ ~'·ikl .. ....._h 
line kar...ı parala 11 . d b _ gım teUl ere gorc U\:' er oto-

• Y nnı e enn e u b.. .. d f ktık 
lundunnak ı·ç· h. b. . . us gun e masra ı çı tan 

ın ıç ır sıparış ver- . . . 
memckte oldukl d b h d _ sonra safı on - on be~ - yırmı 

arın an u ran a r b ak ktadır 
ha baka bazı is yerlerinde de his- ıra ır ma · · 
sediJmekteaır. • Çok muhterem alakadarları-

101\ılltll uuu~""ılnıv ııuıvı ... 1111wıı.111 

binası 

mızın da bu hususu nazarı dik
l-·•tq ·~0 .. .,1, "" ..l- •: -~t:i2 dakiJ{a lK oır mesafeye tesbıt ecuıcn 
bu on kuruşurr bir haddi 1ayiki-

geceleyin seyahat eden gemilerin 

pencerelerinden ışık sızmamaRı için 
icabeden tedbirleri alınmıştır. 

MAAR:IF.rE: 

Avrupadan geldi 
"Sadrazam Talat PlJ§a bugüJı 

bana birkaç defa telef on edip 10 
tcşriııic-vı:elde Meclisi Milli açılaca
ğından şcvketmeabın ayan riyase
tine kimi tay·n buyuracaklarmın 
istizanile telakki edeceğim iradei 
SC1ıiycni1ı kendisine derhal tebliğini 
ticu etti. Malü.m olduğu üzere 
meclisin kiı§ad günü ayan reısı 
ui'7ce1ci ile birlikte istikbali şahane
de bulunur. Hünkar haremde oklu
ğu cihetle 1~endisine üç defa tahri-ı 
Ten ar-ı malıtmat ettim. Fakat bir 
cevap alamadım. Badczzuhur saat 
be§te sadrazam tekrar telefon ede
rek işi tacil ttiği1 den 11c::di şahane 
y bir n sal ·. gö ıd rcrclc irade
ye inl'-ar clt'i}imi söylettim. Padi
şah cevaben, odasında bcklemckli
ğin i ve otı dakikaya karfor mabey
ne avdet ed ceğini bildirdi. rürudu 
§a1ıanC1J6 inti ar ederken bin türlü 
miildhazata daldım. Kuvvetli oldu
ğu bugiln n rlza/ili a.<;kcriyece tas -
dik ve fennin olunan Bulyar cephe
sinin böyle b 'rcl nbirc ve bilci sebeb 

Başmabeynci Lutfi Simavi Be -
yin, Babıaliden müfarakatini mü
teakip Talat Paşa da başyaveri Ö
mer Beyi yanına almış, Harbiye ne
zaretine gidip Enver Paşa ile görüş
mek ve icap eden kararları vermek 
üzere otomobiline atlamıştı. 

Taksim bahçesinde yapılan bü-, na indirilmesinin tavassutunu 
yük ve fıskiyeli havuzla gazino a- muhterem gazetenizden çlilerim. 

1 

rasında bir çiçeklik salıa vardır. Eyüp Eski Ycnihanıanı S. ' 1 
Bir müddettenbcri Avrupa se

yahatinde bulunan Üniversite rek
törü Cemil Bilsel, evvelki gün av
det etmiş ve dünden itibaren vazi-

messilleri ayni teminatı \·ermişler
dir. 

Bu arada, ingiltere ile Fransa 
da me\'cut l>itaraflıklara riant e
dilettğini mes'ul hükümet .re~leriue 
bildirmişlerdir. il olanda, Lüksenı
burg, Belçika, t-;, içre de teminat a
lan de\"lctlcr arasındadır. 

• ~ahiri in1ıilali ı·eyahut sosyalizmin 
ve onunla fitne t'c fcsaclııı ordıı a
Tasına girn esinden neşet etsin. 
Harbin her halde grupumu::ım ve 
hususile fii::uli olarak badirei ıız
maya atılaıı biçare vatan 1•e mille
timin f eliil•etilc neticeleneceğine 

§ilphe olmadığından istikbali pek 
tmı::lim gÖTÜ'IJor ve kendimi bir 
kabusun tahtı tesirinde zamıedi
ıtorclımı. Nihayet şcvketrncab geldi 
tıc emre irntisalen km"§ısmda otur
cum. 

Bazı kadın misafirleri kabul et
tiğinden dolayı geç kaklığını ve a
ymı riyaseti 1ıakkmda sadrazamın 
maruzatını cevapsız bıraktığının 
esbabını izah edeceğini ifade etti. 
~~bes ·m ederek: ''Ayan riyaseti 
ıçın b ıinı bir namzcdim var. Kim 
ol~upunu k6*f cdemiycceğinizden c
mı m. O mc ki içi ı Ahmet Rıza 
Beyi d şimdun . Bıı zatın meclisi 
iiyandaı:?. 1 ha /etinin 1ıırsı ilc
Lal~ n neyet ett 'ğiı e şılp1w etme-
m l · :K nd~i1 · o memuriyete tayin 
•t kl m nascbetsizliğine nihayet 

eği tabiidir. Tarafımdan sad-

[Devamı ·var J 

razama gidip arzumu tebliğ edi
niz., demesi üzerine sadra:<ırrı. pa -
şayı telefonla celbedip bi.;-:at ertırii 
ferman buyurmaları dahıı Mi:rıa.-rip 
olacağını hatıra kabilinden olarak 
arzettim. Cevaben dirayet ve J...iya
sctimden ve keyfiyeti mava/fakiyct 
ile ncticc:e.1.dirnrc>fji.11den bahfa bu
yurdular. lJlanızalınrn 8ebebi haki
kisi Ahmet lı'l. .. a Beyin ô.ymı riyase
tine tayir.mi T('.Zat Paşanın hayret 
le tel<il.:1 ~ c•lecc§iııi bildiğimden 
idi. Şrv1•etmcab da. yaliba ayni mü
taleada bulU1ıduğwıclan ağzıma 
bir P"rmak lırtl çalıp sadrazama §-i
fah~u ~öyz:mckten ise bu müşkii.l 
vazı/emn ıfasını baııa tevdi etmcği 
daha muvafık buldu. 

Saray otomobiline rakibeıı Babı
ciliye gittim. Nasıl idarei lisan et
mek l<izım. geleceği hakkım.ta piUi
mmı yolda tertip ettim. Bir kiiçük 
mukaddemcdetı sonra arzuyu hii -
mayuııclan bahsedeceğim sırada Ta
lti.t Paşa giUcrck: "AnlaclımJ anla -
dını. Ahmet Rıza Beyi ferman bu
yuruyorlar,, decli. Taacciip etmekle 
beraber mesele kolaylaştığından 
~~mnun ~ldw.m. Müşarünileyh hiç 
ıtıraz etmıyerck derhal arzedcce
ğini söyledi." 

"Talat Paşanın ahvali adiyede 
Ahmet Rıza Beyin ayan ri -
yasetine şiddetle ve bütiin kıw

vetile mu halef et edeceği11de11 e· 
min iclim. işte Ahmet Rıza 
Beyin ayan riyasetine nasbının ta
rihçesi. Tesadüfatı garibcdcıı ola
rak bu zatın uyan azalığma tayin 
için Sultan Jlfc1ımet llan Hamis ta
:afından sadrazam Sait Pct§aya 
ızam olu ıdu§um gibi ayan reisliği
ne nasbı husıısunda da halefi suı
tan Mehmet Sadis zamanında da 
sadrazam. bulun.cm Talat PU§aya 
gönderildim:,µ 

Bunun civarında balıce mii::,iahde-1 15 No. da daimi olmyucunnz 
mini için bir bina y'lptlacaktır. ~------·S•e•lnı-a Akyiiz 1 

Gedikli Deniz Okulu Môlunıarm3 
Merasimle Diploma Tevzi Edildi 

fesine başlamıştır. · 

'Oniversitcde derslere bu sene 
biraz g~ başlanacağı maliım olmak 

la beraber, henüz bu hususta Maa

rif Vekaletinden, kat'i bir gün ta

yinine ait, program gelmemiştir. 

Yalnız fakültelerin ikmal imtihan

larını gösteren cetveller, dün asıl

mıştır. İkmal imtihanlarına Eylul 
15 ten itibaren başlanacaktır. 

Mu,·affakiyet ne ~l<llde olursa 
olsun, muhtemel bir silihlı ihtila.tta 
rol oymyacak devletlerin kendileri· 
ne \'erdikleri teminat taahhütleri ne 
kadar konetıi \·e samimi bulunursa 
bulunsun, bu küçük devletler biı 
türlü kendilerini emniyette göreme 
mekt.edir. Bu endise ve heyecan un• 

Bu seneki mezunlar İstikliil m~ını sö~·Ierke.n 

VVV°vV"V"o./u~~~~hA .hAAAAAAAAAAA, 

MAl!KEl\D~LERDE : 

Üsküdar ceıa evi müdü-
rü ne işden el çektirildi 

Üsküdar ceza evi müdürü Cem!ie 

1 görülen lüzum üzerine dün işten el 
çektirilmiştir. 

MahkOm oldu 
Atik Ali paşada evine para tah

sili için gelen icra memuru Kemal 

ile polis Mehmetli döven Arnavut 
Fazılın duruşması asliye birinci ce 

zada yapıldı. Heyeti hakime Fazı

lın suçunu sabit görerek 2 ay 16 

gün hapsine ve Kemal ile Mehmedc 

de 50 şer lira para vermeğe mah
kiım etmiş ve derhal tevkif edilmiş
tir. 

surunun başhca. amiJi, rnı4 harbi· 
nin ar.1.ettiği bazı tecrübeler Ye nıih 
\·er cephesindeki siyasi rn hukuki 
kanaat ve telakkilerin bazı hukuka 
aykın hareketleri bais ol:ıcak \•eç4 
hile ortaya. r.ıkanlmaJarıdır. Holan· 
da, Bclç·ika \'e İs\içre. ihtilftf zuhu· 
ra gcldi*i takdirde, her an milı\·eı 
ordnlarının ani bir su;:.rayışma sah· 
ne olabileceklerini bir türlü akılla
nndan çıkaramamaktadır. 

Kasımpaşadaki Bahriye Gedikli' 
.nektebinden bu sene mezun olan 
50 talebenin diploma teni merasi
mi dün mektep binasında büyük me-
rasimle yapılmıştır. Merasimde Hey 
beli Deniz Lisesi müdürü Albay Ru
hi, mektep müdürü yarbay Osman 
ve kalabalık bir davetli kitlesi ha
zır bulunmuştur. 

teakiben talebeler toplu olarak mü

zikli jimnastik ve diğer spor hare
ketleri yapmışlar ve davetliler ha

Bunun içindir ki, Avnıpadaki U· 

mumi askeri hazırlanma sa~ın· 
da, askeri tedbirlerin almması nok
tasında, hitnraflıklaruu ilan c•lea 
kUçük devletler de ayni hız \'e mik
yas dairesinde askeri faaliyete gi
rismişlerdir. Bu faaliyeti gösteren 
de\ Jetler arasmda bilhassa Dolan
da. Bcl~ika ve iıwiçre müşahetle e
dilebilir. Zira bu de\ Jetler, nıüstnk
bel harp sahalannın kenarlnnnda 
ve icabında içinde bulunabilecek bir zırlanan mükellef büfede izaz edil- !!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"'!!!'!!!!!!"'!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!'!!!! 

Ata, 948 Mustafa özenç, 949 Zeki mevkide olduklarını bilmiyor değil-

Merasime saat 14 tc bando mu
zikanın çaldığı istiklal marşile ba.~
lanmıştır. Müteakiben mektep mii
dürü diplomaları tevzi ederek me
zun denizcilerimize hitaben bir nu
tulc söylemi§tir. 

Müdür bu nutkunda Türk deniz
ciliğinin ı;ıerefli mazisınden balıset. 
miş ve denizcilerimize istikbalde/ 
mesailerine ait öğütler vererek mu
vaff J iycllPl' temenni etn1i§tir. Mü-

mişlerdir. Bu sene mektepten me
zun olan talebeler şunlardır: 

712 Faruk Tuncer, 730 Mehmet 
Çeltikçi. 805 Ali Otkan, 812 Lfıtful-
lal1 Güneş, 902 Alaettin Aruzlar, 

903 Cemal Ünverdi, 907 Celal Altuc7 
910 Mehmet Aydın, 911 Sadullah 

Y?zgüç, 912 Ali Kılıç, 914 Necati 
Aıp, 916 Nihat Arda, 917 Necdet 
Dönmez, 918 Fethi Solmaz 921 H 
san Yös, 926 Mehmet Sidar, 9~ 
Mustafa. Soyalp, 930 Fikret Denizli, 
9~~ .~ıhat Erşengül, 932 Feridun 
Kuçük Akbaş, 938 Mehmet Uludağ 
939 Bülent Tarcan, 915 Sedat Al~ 

Diçer, 950 Cemal öztürker, 953 ze- lerdir. 
ki Güler, 954 Kemal Aksoy, 056 Şimdilik bu devletler, bitaraflık
Şükrü Azaldı, 957 Behzat Şark, 958 la.rını muhafaza. gayesile uğra."mak. 
Esref Yılmazer, 962 Rıza Çağlayan, t,a iken, bir taraftan da Polon)·a ile 
963 Şükrü Hastürk, 964 Ekrem t- Almanya arasında gayet vahim bil 

dereceye erişen ihtilaflı meselelerin 
nan,.964 Rifat Denizcan, 968 Nazif lhan 
Çoksu, 970 Kemal özetmen, 972 Be sn tesviyesi l olnncla. faaliyet 

kir Sami Demirel, 973 Orhan Er-
snrfetnıekle de meşguldürler. · 

Dr. Ik-şad SAGAY 
gün, 97 4 Kenan Y ctiş, 975 Mehmet =======::=:==~:========;;~ 
Güner, 976 Nail Altay, 977 Necati OtobUs çarptı 
Güvenç, 979 Hü amettin ID1ler, 980 ~A50 

02 numaralı Kurtulu!-l _ Beyr.-
Bürhanettin Akalın, 981 Hakkı Si- zıt otobüsü Divr:.nyolundan gcçcr
lhTi, 982 Şükrü Canbaş, 983 Rifat kcn 61 yaşlarında Rıza isminde bir 
Altmtak, 985 Arif Tin, 986 Bahri atlama çaı pmış ve başından "·arala .. 
Kelpetin. t s "' mış ır. uçlu şoför yakalannıı~tır. 

• 
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-13 

- •=• Yazen: ZEYNEL BESiM SUN 

Mehmet Sazı Çalarken Hepimiz 
Gaşyolmuş ·BiT Halde Dinliyorduk 

Bükreşteki Şa~piyonaya Girecek 
Gene/erimiz f.arın Gidiyorlar • 

------=----~ 

- Zenginlerden geçinecek kadar 
- Vukuat falan? 1 

para isteriz. üstümüze gelen olmaz
sa kimseye dokunmayız. 

- üstünüze hiç gelen olmadı 
mı?. 

- Olmaz olur mu; '>ldu .. 
- Ne yaptınız? .. 
- Karşımızda esker gördük mü 

kaçtık; çandınnn gördük mü, bastık 
dumana... Hıncik goley goley üstü
müze varamıyorlar.. !çelim ... 

Haydi binliği lakırdatıyoruz, üs
tüne iki leblebi ... 

- Nerden açtın bu faslı sağdı
;:ım? Hem söyle bakayım siz bura
ya ne diye geldiniz?. 

- Eğlenmeğe ... 
- Ali .. Biz de eğle.nm~e gel-

dik: "Kadinlan. hitaben,, kalkın ü
len kalıbeler, bize oynay1n... Vur 
Mehlned! .. 

- Peki efe! .• 
M~hmed çalmağa ba,Iadı. G<nle

rimiz hep yerde olduğu için oynıyan 
ka<lmm yilZünü değil, ayaklarını gö
rüyoruz. Öyle 

-Ah anam, 
Falan hak getire.. Biraz sulan

dın mı; kurşunu yediğin gündür .. 
Bilmem hala bu adet hüküm sürU
yor mu? O zamanın zeybek eğlenti
lerinde şehvet faslına katiyen yer 
yoktu. Meclistekilerin iç!nde kadı
nın veya kadınların dostu, yahut 
aostıarı olsa dahi - temas şöyle dur
sun - dostlarına iltifat dahi edemez
lerdi. Yarenlik başka, yatak başka 
idi ve ikisinin bir araya sığmasına, 
havsala bakımmdan, imkan yoktu. 
Şimdi işin bu kadar sıkı olabileceği
ni zannetmiyorum. Maarifsizlik yil
zünden anane halini alan birçok ma
nası7Jıklar gibi bu manasızlık da 
ortadan kalkmı§'tır sl\n!rım. 

Unutmadan söyliyeyim: Fırsat
tan bılistifade bizim arkadaşlara 
o gece yapılmadık eziyet bırakma
"\ım .. 

- Rıza! .. 
- Buyur efendi efe ... 
- Su getir! .. 
- Bnşili;tiine efendi efe ... 
- Necıp! .. 
- Buyur cf endi efo .. 
- Şişeyi şöyle koy .. 
- Bnşüslüne cf endi efe ... 
- Saffet!.. 
- Buyur efendi efe ... 
- Yastığı bana at.. 
- Başüstfuıe efendi efe ... 
Bakışlarından anlıyorum; "Biz 

sana sonra gösteririz,, demek isti
yorlar. 

Neyse efendim .. Böyle "güler~k, 
eğlenerek!!!., ~fak zamanını ettik. 
Ortalık ağarmağa yiiz tutmak üze
re iken efe; kızanlarından ikisini ya
nına çağırdı, onlara gizlice bir §ey
ler söyledi. Kızanlar silahlarını ka
pınca: 

- Hoşça kalın 

la karışık gittiler. Bir müddet 
BOnra, saata bakarak efe de ayağa 

- kalkınca diğer iki kızanla beraber 
hepimiz davrandık .• 

Oooh yarabbi tükür; yine biz 
bize kalacak ve ba11mııı yastığa ko
yunca akşama kadar rahat, rahat 
uyuyacaktık ... 

Ne çare ki bu güzel hayal uzun 
müddet devam etmedi. Ayağa kal
kan efe: 

- Buyurun ağalar, hep bera-
ber bir kuzu yiyelim. 

Teklifini yaptı. 
- Efe! Bize izin verirsen ... 

- Yoo! .. Ben size misafir ol-
dum, siz de bana misafir olmalısı
.uz .. 

Çattık. Arkadaşların yüzüne bak 
lım; hiç birisi istemiyor amma ya
pılacak bir şey de yok .. 

Çaresiz biz de ceketlerimizi, ayak 
kablanmızı giyerek efeyi takip et
tik. Efe Kuyucu l{ızına: 

- Siz de gelin .. 
Emrini verdi. Hep beraber hazır

lanıp asab'lYa indik ve bir müddet 
evvel aramızdan a~nlan iki kızanı, 
beraberlerinde bir sürü at olduğu 

halde, kapının önUnde bize munta
zır bulduk. 

Evvela iki ata dört kadını bin- ı 

dirdik. Sonra kendimız de birer ata 
binerek alay, nıalay yola düzüldük. 

İki gecedir üstUste sarhoş ve 
uykususuz. Arkadaşların ne vazi - . 
yette olduklarını kıandi halimdt-n 
biliyorum. AltJmda at. mı var; ya
tak mı farkında değil g-ibiyim. Ner-

1 
deyse deveciler gibi hayvan üstün
de uyuyacağım. 

Sersem kafa ile ne kada.,· gıttiği-! 
mizi kat'i şekilde bilcllıiyoıum; fa-

1 kat yolun iki saatt~n fazla dP.\"km 

ettiğini tahmin ederim. Patıka, ~un Muk•nmet kO§U ... una gireCıf'J: bhoüle:çilerimiz; soldan tura ne Ankaralı 
dalık, dağ, tq ile:-ledik: oiha1et Orht11, b.atirli Ba)•ram, Ankanb Nuri Kuş, Eskişehirli 1''aik 
sık çamların altından şınl. fırıl akan 
bir su başında karar kıldık. 

Yere ne zaman ha..~ırlar yayıl-, 
mış; bu yabancı üç köyJU nereden 
olup Allahın şafağında kuzu ket!
mifler, yüzmUler, sırığa ge.rinniş
ler, çeviriyorlar; rakı sofrasını na
sıl hazırlamışlar; muamnıa .. 

· Zeybeklere bakıyorum. şekil de-
1 ğiştfrmişler gibi.. Bunlar, güya, 

akşam beraber bulunduğunıuz alei. 
de adamlar değildir: hepsi de geliş
miş, uzamış, büyümü§ görünüyor
lar. 

BialAl"t fedaruy:>nu tarafmdin 
çiziltp bCtQn b61rclerde muv.Uh.-

kıyetle tatbl• edilen bir l rograml:ı 
~k 1Qw noU~lenerı Edirne - b
tanbul ve 'l'ürlrl}'tt btrlrdlhcle·i 
-mO-btıkahmle de mftsabak•. ko.bi-

liyetie?'ini bir de!'e~e daha ytiksel -
ten bisikl~t~ilerimiz ~nevı:ıimin e:ı 

bUyUk imtihanını g~irmek üzere 
yamı Biikreşe harekt>t ediyorlar. 

Kumanya bisiklet federasyo:ıu 
tarafından hazırlanan Türkiye, Yu 

ye ikincisi Eskişehirli Faik, An • 
kars.lı Nuri Kuş, İzmirli Bayram. 
tenutıl edeceklerdir. 

SUi'atlcrde; Bursalı Bekir w Pa 
ristcn gelip Rumanyada takıma il

. tihak edecek Talat temsil edecek-
tir. 

Gençlerimizin başında mütehas 
sıs olarak bisiklet federasyonu mü 
tehassısı Cavid Cav, idareci olarak 

Adana ~isiklet ajanı Adli vardır. 
Balkan kongresinde Türkiyeyi 

Uyku sersemliğile gözüm mü ı 
ters görüyor, dedim; hayır .. O za
man hakikati hatırladım: 

goslavya, YunaniRtan, Rumanya a- temsil etmek üzere de federasyon 
rasında yapılaı:l\k Balkan sampi- aHbaşkanı Rıdvan Bora gitmekte
yonasında yarışac:ık genc;Jerimu dir. 

Zeybek; kucağında doğduğu, bü
yüdiiğü dağların havasına kavu -ı 
şunca derhal asli varlığını gösteri
yor. Şehirde miskin, miskin dolaşanı 
çepkenli, kısa dizlikli, nalçalı ayak- ı 
kabh, sersem tavırlı adam; dağa çı
kınca bir, köye gidince iki, asker 
elbisesi giyince üç, bambaşka bir 
şey oluyor. Hele harp veya müsade
me esnasında onu büsbütün devleş
miş, büsbütün elektriklenmiş görü-

üzcrleriııe almış l')ldukları vazifeyi Biı;\kletçilerimizin mu.1<avemet 
başaracak dP.re<:~" yetişmiş kıy - ve sürat yarışlarından başka Kurs 
metli eJenıanlar olmakla beraber Pursüit denilen ve 4 kilometre üze
Balka.nlı komşularımızda da bisik- 1 rinde pistte icra edilen mesafe ka
let sporu ileri gitmiş oldıığımda.n patma yarı~ına girmeleri ihtimali 
yarışlaı'.l çok çetin olacaktır. de me\•cuttur. 

8 EylCılde haı;l;ıyıp 14 cy\ulde Mevsimin Balkanlar arası ilk 
bitecek yan~lann mukavemet kıs- be),ıclmllel karşılaşmasını yapacak 
mında 'l'ürkıyeyi muk&\'Pmı!l şıun- gençlerimize iyi yolculuk•ar ve mu 
piyonumuz Ankaralı Orhan, Türki- va!fakiyetler dileriz. 

yorsun uz. ~~~ 

Akşamdanberi karşımızda ablak T 
ablak oturan şu kızanlara bakınız, 1 
hepsi de birer efe kesilmişler. Bizzat 1 
efe ise artık bir dağ kralıdır; elin.il 
den uçanla kaçan du kurtulamaz. 

Bunlar şakidir. İcabında göz 
kırpmadan adam öldürürler. Fakat 
inanır mısınız ki bilfı.lüzum kesilen. 
bir tavuğa bile bakamazlar? Çakıcı 
J<;fenin bir gün, anasının parmağı 1 
kapıya kısılıp ta kanadı diye, bayıl-
dığı meşhurdur. I 

Salahaddin Kantar "Adil Mol
la,, kitabında. 

- Halis Zeybek yuregı 

cevizine, benzer; dışı pek ise de içi I 
ge\'rektir. 

-
f 

J 

Diyor ki çok doğrudur. Bun1ar, 
• yani bu şaki makulesi herifler, i-

~tlet \'e yütücülerimizden hir grup 

nanılmıyacak derecede rahim ve şe
fik olurlar. İçlerinden Gavur İmamı 
gibi cellad tabiatlılar pek az çıkar. 

Gözlerimizden uyku akıyor. Ser
semliği gidermek için yüzlerimizi 
çayın buz gibi su};le yıkadıktan son 
ra açıldık. Ciğerlerimiz çam hava • 

Türkiye Atletizm Türkiye Yüzme 
Birincilikleri Birincilikleri 

sile dolup boplıyor. Her taraf misk Yarınki mUaabakalarda 
gibi çam kokuyor. J•Mtacak atlaUer geldllar 

Misafir olduğumuz için altımıza Atletizm federasyonu tarafın -
birer abdestlik serdiler. dan tesbit edilen muayyen derece-

Hayalhanemde canlandırdığım leri tutan atletler arasında yapıla-
dekor tamam: cak yarınki Türkiye atletizm şam-

Dağ başı, çamlık, akar su, kuzu piyonasına girecek mıntakalar at-
çevirmesi, kadın, rakı, zeybekler... Jetleri şehrimize gelmeğe başlamış-

Ortada sadece bir kızan kaldı. !ardır. 
Diğerlerini, anlaşılan, efe üçleme Bugün gelecek Ankaralı atlet -
nöbetine dikmiş olacak. Köylüler ıerle beraber şehrimize 10 bölgeye 
biraz ilerimizde muttasıl kuzu çevi- mensup genç gelmiş olarak, müsa
riyorlar. bakalara yarın saat 15.30 da Fe -

Her taraf yemyeşil; harikulade nerbahçe stadında başlanacaktır. 
ginellikler içindeyiz. Balkan Oyunları 

İlk söze, ev sahibi!! sıfatile, efe Hazırlıkları 
başlıyor: Yarın başlıyacak olan Türkiye 

- Vurun, öldürün, yıkın emme atletizm birincilikleri için alınan 
gönill kırman .. Zeybeklik de kızılbaş tedbirleri tetkik ve yarışları takip 
lık "Bektaşilik demek istiyor,, gibi- etmek üzere atletizm federasyonu 
dir: Eline, diline, beline ı;ıağlam o- başkanı Adnan Hün şehrimize gel
lacaksın. Yetim ihı almazsan Allah miştir. 

seni muhafaza eder. Çok şükür; biz Adnan Hün şehrimizde bulun -
de saçt bitmedik yetim ahı, dul ka- duğu müddetçe Balkan oyunları 
dm hakkı, fukara bedduası yok. Sa- kamp hazırlıklarile meşgul olacak 
bah, sabah zihinleri açarmış; birer ağlebi ihtimal Türkiye birincilikle-
tane atalım .. Doldurun kızlar!... rinin ilk haftası atletler kampa çe-

- Hoş geldiniz!.. kilecektir. 
- Hoş bulduk efe... Maçın Atinada yapılması ihti-

(Deuamı tHU) mali de vardır. 

Yarınki blrlnclllklere 
Hatayhlar da giriyor 

Mevsimin son en büyük su spor
ları milsabakası yarın Türkiyenin 
su sporlarile uğraşan bölgeler genç 
}erinin iştirakile Beşiktaş Şeref 

stadı havuzunda yapılacaktır. 
Su sporlan tarafından tertip, 

İstanbul su sporları ajanlığı tara -
fından idare edilecek yarı~lara iş -
tirak edecek yüzücüler bugün İs -
tanbulda toplanmış olacaklardır. 

Yarınki müsabakalara Hataylı 
yüzücüler de girecektir. Gençlere 
muvaffakiyct dileriz. 

GUmrUk ve lnhl•arlar 
Umum MUdUrUnUn 

tetklklarl 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Gümrük ve İnhisarlar U

mum Müdürü Mahmut Nedim dün 
refakatinde İstanbul Gilmrükler baş 
müdürü Medhi olduğu halde Yeşil
köye giderek hava gümrüklerinde 

tetkikatta bulunmuet,ur. Umum mü
dür şehrimlldeki tetkiklerine bir 
kaç gün daha devam ettikten son
ra gelecek hafta içinde Ankaraya 
gidecektir. 

E 
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Sultan Aziz Nasll 
Pehlivan Oldu? 

Ve Kimlerle 
• 

- 3 2- Y AZAN: M.SAMI K ARAV E L ) 

j Arnavutoğlu Kendisine Yapılan 
1 

Güreş Teklifini Derhal Kabul Ettı 
Cündi meydanında her cuma na

mazından sonra, güreş olurdu. Ek
seriya iddialı güreşler burada yapı
lırdı. 

Bcşiktaşta, Zeyrekde de pehli
van kahveleri mevcuttu. Zeyrekteki 
pehlivan tekkesi bozulmak üzere. ol
<luğu halde şöyle, böyle mevcudıye
tini muhafaza ediyordu. 

Zeyrekteki pehlivan tekkesinde 
yatacak yerler vardı. Aynca . gün
de sabah, öğle, akşam olmak üzere 
bolca yemek çıkardı. 

Rumelinden, Anadoludan, Ara
bistandan, Mısırdan, Trablusgarp
tan ilh .. gelen pehllvanlr ekseriyet
le Zeyrek tekkesine misafir olurlar
dı. 

Fıkara olan pehlivanlar han ve 
_ yemek parası vermekten kurtul~
Jar,, isteJikleri kadar tekkede m_ı

safir kalıi·lrdı. 
Arnavutoğlunun 1st:ınI:?ula geld~

ğini kimsecikler bilmiyordu. Faka!; 
Ali ~hlivanın namı 1stanbu1Ja çal
kanıyordu. 

Sultan Mecid ve VE'Hahd Abdül
aziz efe?ıdi, Arnavutoğlunun Kırk
pınar güreşlerini ve Şumnuda, ,Kıllı 
Hüseyinle yaptığı musaraayı haber 
almışlardı. 

Veliaht Abdülaziz efendi Arna
vutoğlıınu buldurup yanına almağa 

ti; Veliahd Abdüliziz Efendinin 
kulağına kadar varmıştı. 

Aziz efendi, sabırsızlanıyordu. 
Arnavutoğluna merak sarmıştı. Alt· 
mış altı okkalık bir adamın nasıl o• 
lup ta bütün başpehlivanları çarça
bwk yeniveıdiğini düşündükçe heye• 
cana varıyor ve bu adamı bir an ev· 
vel görmek istiyordu. 

Aziz Efendi; Arnavutoğlunu 
buldurmak ve sarayına getirtmek 
için ağalarından hil'isini memur et· 
mişti. 

Günlerden cuma idi, Ayasofyada 
hemşerilerile cuma namazını kılan 
Arnavutoğlu Kadırgada bulunan 
CUndi meydanına inmiti. 

O gün, Kadırgadaki pehlivan 
kahvesine bir alay kalabalık toplan• 
mıştı. Herkes Arnavutoğlunu gör· 

• mek istiyordu. 

Beyler, Paşalar, pehlivanlar Ar· 
. navutoğluna kavuşmuşlardı. Fakat; 

hepsi de bu küçücük adamı bir şe· 
ye benzetememişlerdi. 

Kahveye toplananlar ne yapıp, 
yapıp Arnavutoğlunu soymak ve 
hiç olmazsa bir idman güreşi yaptı
rarak maharetini seyretmek arzu • 
sunda idiler. 

karar vermişti. 1 
Hattfı. Aziz cf endi Ali pehliva

nı 1stanb~la getirmi'!k için Rumeli-

Karaboğa, her ihtimali dUşüne
rek ogün kahveye gelmemişti, bili
yordu ki, Beyler ve Paşalar Arna
vutoğlunu soyacaklardır. Nihayet; 
gtireşmek kendisine düşecektir. Bu 
seooble; Karaboğa kahveye gelme
mişti. 

ye adamlar rlu çıkarmıştı. . _. 
Arnavutoğlu, İstanbula geldıgı

nin ikinci günü hemşerilerile bera
ber Tophaneye gittiler.. Pehlivan 
kahvesine oturdular. Tesadüfen, Ka
raboğa da orada idi. 

Arn:ı.vutoğluııu görünce tanıdı. 
Hoşbc,tcn sonra, Şumnu güreşini 

sordu: 
_ Ali pehlivan, Kıllı Hüseyinle 

. • . ? 
Şumnuda gürcşmışsınız · 

_ Evet; yarım saatlik kadar 

Saray ağaları, beyler ve paşalar 
KaraboğRyı bekliyorlardı. Pehliva -
nın gelmediğini gör!ince işi başka 

tarza döktüler. 

O vaktin meşhur ve başpehli • 
vanlanndan Samaııderell Ali pehli
van vardı. Htzlı ve genç bir pehli
vandı. Yüz yirmi oklrnlık bir adam
dı .. 

[Devamı var] 
bir güreş yaptık.. . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~ 

_ Epeyce giirültülü olmuş dıye 1 Askerlik İşleri ı 
işittik.. lı. _____________ .... 

- Biraz gürültü oldu. Fakat; 
tekrar tutuştuk .. 

__ Çabuk yenmişsin Kıilıyı .. 
- Öyle oldu. 
_ Fena pehlivan değildir. Bil-

• ? mem sen nasıl buldun . 
_ İyi buldum. 
_ İstanbuln geldiğine iyi yap-

tın?. 

- e OH-• 

- Sılaya mıgidiyorsun?. 
_ Hayır, Yenişehire geçeceğim. 

- Nekadar kalacaksın burada? 
- Belli değil ... 
- İşittim ki Veliaht Aziz efen-

di seni aratıyormuş ... 
_ Ne yapacakmış?. 
_ Efendi pehlivandır .. Pehlivan 

lığa da meraklıdır ... 
- Kendi de güreşiyor mu?. 
- Elbette ... 
- Nereden öğrenmiş gür~? 
- Onun bir Yozgatlısı vardı, 

ondan ... 
- Yozgatlısı ne ayarda pehli-

vandı?. 
Karaboğa, sakladı güreşini.. boz-

madan cevap verdi: 
- Biz ayarda ... 
- Aziz efen~ ne ayarda?. 
- Vallah, işittiğimize nazaran 

Yozgatlıyı yenermiş ... 
- Amma yaptın ha!.. Hiç, e

f endiden şehzadeden de pehlivan O· 

lur mu?. 
- Bu, eski padişahlara benzi-

yor.-
- Kaç okka var ... 
- Yüz otuz,yüz kırk okka var .. 
- Yağlı mı güreşiyor? .. 
- Hem yağlı, hem karakucak 

biliyormuş? .. 
- Peki, beni ne yapacak ki, arı-
d . ? yor ersın ... 

- Efendi, meşhur başpehlivan
ları muhakkak huzurunda güreş

tirir .. Belki bunun için .. dedi. 
Arnavutoğlunun Tophaneye ge

lişi İstanbul içine yayılmıştı. Hat-

lLAN 

Bu ı:;cııe askerlik çağl!ıb. girmiş 

olan 335 doğumlu ddikanlılarla sıh
hi seb<?plerlc ve talıııil dolayısile cr
tc:::i senelcrtı bırakılarak bu doğum
lula!'la muayeneye tiıbi kalmış di
ğer doğumlu mükelleflerin 1 Eylül 
939 tarihinde Beşiktaş askerlik şu
besi binasında te5kil edilecek ıuıker
lik meclisinde son yoklamalarına 
başlanarak 31 I. teşrin 939 günü 
nihayet verilecektir. 

Bu mecliste muayene günleri 
pazar günleri müstesna olmak üze
re eyltil ve 1. teşrin aylarının tek 
günlerine tesadüf eden günlerde sa
bah 11aat dokuzdan 12 ye kadar ya
pılacaktır. 

Yukarda yazılı mükelleflerle 
şimdiye kadar yoklamaya gelmiye
rek yoklama kaçağı vaziyetinde 
kabnıi muhtelif doğumlu mükellef
lerin de tayin edilen günlerde yok
lamalarını yaptırrrıak il7.ere asker
lik meclisine gelmeleri, gelmiyenle
rin haklarında askerlik kanununun 
muhtelif maddelerile cezalandırıla· 
cakları ilin olunur. 

---·•-•••--r-••-••-.. 
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Terfi Ve Nakledilen 
Adliyecilerimiz 

Sovyet - Japon 
Harbi Büyüyor 

Tokyo, 31 (A.A.) - Salahiyet
tar Japon askeri mehafilinde beyan 
olunduğuna göre, bu ayın 20 sinde T 

'.Ankara, 31 (Hususi) - Adliye l 
tayinlerini bildiriyorum: 

Kars sorgu hakimliğine Bulvadin j 
sorgu hakimi Hayati, Kayseri aza 
muavinliğine Balıkesir hakiın mua
vini Seyide Umran Erincer, Bartın 
Sorgu hakimliğine Zara sorgu ha
kimi Gaffar Kayahan, Kırşehfr aza 
muavinliğine Urfa aza muavini Şe
raf ettin Bilgiç, Urfa aza muavinli
ğine Urfa hakim muavini Fevzi Alp 
esen, Kayseri sorgu hakimliğine Ve 
zirköprü sorgu hakimi Hikmet Pak, 
Sürmene müddeiumumi muavinliği
ne Cizre sorgu hakimi Osman Talu, 
Antep aza muavinliğine Ovacık ha
kim muavini Nafiz 'Ergüleç, Muşa
mlığına Siirt eski azası Kemal Çe
likkıran, Yalvaç sorgu hakimliğine 
Karaisalı sorgu bakimi Muhlis ö
ğütçü, Kocaeli müddeiumumi mua
vinliğine Poshof hakim muavini Fu
at Erdoğan, Kula aza muavinliğine 
Malkara müddeiumumi muavini Sey 
fettin Göral, Iğdır sorgu haıtiınliği
ue, Rize sorgu hakimi İbrahim BU-

- yükyazıcı, Kastamonu aza muavin
Tağine samsun·aza muavini .tbrahim 
Ezenği.cilioğlu, Çorum aza muavin
liğine bakinl namzedi Semiha ÖZde
mir, Ankara h!kirii muavinliğine 
hakim namzedi Sabiha Erülgen, Sa.· 
ideli müddeiumumi muavinliğine ha 
itim namzedi Kemal Akman, Malka-

. ra müddeiumumi muavinliğine ba
kim namzedi ömer Faruk Burgu, 

• Çiçekdağı müddeiumumi muavinli
ğine hikim namzedi Reşat Özgeci, 

1

. 
Ulukışla sorgu hakimliğine haklın 

. nam.7..edi lifan Sayın, Pasinler müd
deiumumi muavinliğine, hakim nam-I 
zedi Abdullah Arkan, Terme müd-1 
deiumumi muavinliğine hakim nam 
zedi Şefik Ayanoğl~~ Akç~d~ğ müd 
deiumumi muavinhgıne_ hakım nam 
zedi Veli İnanç, lstanbul müddeiu
mumi muavinliğine. bakim namzedi 
Kemal özçoban, Adana mtiddeiumu 

• ·nug-ı"ne hakim namzedi Ze-
mı muavı . • 
k. Cu f 7. Maçka milddeıumumı mu 

ı r a , d" H"" . . 1. -· hakim namze ı useym 
avın ıgme, . • 
Özder, Akseki müdcleıu~umı mua-
. u-· hakim namzedı İhsan Men 

vın gıne . . . 
lik, Torbalı miiddcmmumı muavın-

ıi -· b"k"m namzedi Cevdet Men-gıne, a ı . . 
t D .. ·t ·ol rnüddeıumumı mua-
eşe, oı y . ö 
. ı ·-· lı " kı'ın namzedı Refet z-

vın ıgıne, a . • 
d . y t""rge müddcıumumı mu 
emır, e u ed" N . 

. 1. -· hakim namı ı urı Er-
avın ıgme • . 1. •. h" 

P Soı·gu bakım ıgıne, a-gun, azar 
k . . . cdi Nedim Nuren, Pazar-
ım namz . 1. -· h" 
k .. d l . muıni muavın ıgıne. a 

cı mu < eıu . .. 
ki d. Fahrettın TanJın, Bah m nemzc ı •. 

hakimliğine bakım nam-
Çe sorgu k ··aa . 
~edi Nail Gcveci, O\·ıı~cı. mu eıu~ 

• "nlig-irıc hakım namzedı 
mumı mı.ıavı • h"k·mı·-· 
S . a·· k l Boı sorgu a ı ıgıne aım ur o, · . 
h . 1.:- cdi Halil Altıntop, Cıde 
aıu= namz . ı·-· h"k· ""dd . mi muavın ıgıne, a ım mu eıumu .. 

d. S lma Yöruk, Mudurnu 
nanızc ı • e ' , . 1.•. h"k" 

.. d 1 . mı" rnuavın ıgıne, a ım mu < eıumu . . 
-:di N ci Gültckın, Şereflıkoç-

namzc a A inl' -· 
h. '"ddeiumumı muav ıgıne 
ısar mu 

h Ak• mzedi Cemal Tolkun, De-a ım na . 1._. h A 
ik Ud.1 imnuoı! muavın ıgıne, a-

r nı uc . C tsı:.ı..· 
k. zcdi Züht.ti ura, c:u.ııye 
ım nam . 1._. h"k' ""dd . ıtnı~ ınuavm ıgme, a ım mu emm • .. 

eli llısan 'l.'an, Zonguldak mud 
ıı~mze ·-· h"k" 
d · -·-• mu:ıvlnhgıne, a un nam 

ı. ~umwıu f'! • 

ed. z· a Tii.rkcl, :;erede sorgu ha
z 1 'Y eli E . Gü k·ror-· ,. hikinı naın7.e mın. 

ı •enua' sorgu h!kimliğine, haklın 
noy, .ın -s Ak p h 

edi Muamwer pıncr, os of 
n~Piumun1t mııavinliğine, hakim 
mu ·di Mustaf s. YUccttirk, Poshof 
naır.ze • w. hı:. ,.1 h~1.· mus.vinllgıne, &A m namze. 

ıu:.l:D Ge ed "dd . di Hul6.si özden; r e mu em-
mi ınuavinlığinc, hakim namzedi 

~u i Arkan, Elmalı sorgu hakimli
-~ bakim namzedi Cahit Gökçen, 
gm ' h~k· ı·-· h" · Köyceğiz qorgu ıı ım ı~ne, 8.kim 
oaın%edi Vnsıf Kısmeth, Edirne 
miıddeiuınumi muavinliğine, hikiın 
ıaı:iızcdi Şefik Türkdoğan, Ber • 
ıa.ma müddeiumumi muavinliğine, 
lııı&lcirn naPaedi Sırrı Aras Bulva • 
din sorgu h1 1'imliğine, hakim nam
zedi Hu~ )ıi Özden, Şarkışla müd
deiumumi muavinliğine, hakiıiı 
namzedi Nasır Aydam, Çerkeş 
ı.1f.idd.-lumumi muavinliğine, hakim 
namzedi Hari Koloğlu, Kadirli 
müddeiumumi muavinliğine, hakim 
camzcdi Osman Ulukut, Cibik müd 
deiumumi muavinliğine, haklın nanı 
zedi Rahmi Ergil, Fatsa sorgu 
hakimliğine, hakim namzedi Ne -
dim Barlas, Araç sorgu hakimli -
ğine, hai:.m namzedi İbrahim Ser
met, Urfa t ·kim muavinliğine, ha 
kim namzedi Esad Özbayraktar, 

Daday müddeiumumi muavinliği -
ne, hakim namzedi Nezih Corgun, 
Kargı sorgu hakimliğine. 

Hakim namzedi Edip Varal, 
S11ruç müddeiumumi muavinliğine 
ha.kim namzedi Ömer Birol, Mucur 
sorgu hakimliğine, hakim na.mzedi 
Naşit Kızılay, Soma müddeiumumi 
muavinliğine, hakim namzedi Fet
hi Gençay. Tavas müddeiumumi 
muavinliğine, hakim namzedi Ta
cettin Ünlü, Göksun müddeiumumi 
muavinliğine; hakim namzedi Meh 
met Aksoyek, Denizli müddeiumu
mi muavinliğine, hakim namzedi 
~keriyya Mengüç, Şarköy müdde
iumumi muavinliğine, hakim nam
zedi Muhittin Göklü, Edirne sorgu 
hakimliğine; hakim namzedi Mur -
taza Afalı, Haymana müddeiuıııu -
mi muavinliğine; hakim namzedi 
Talip Gürkan, Sinop müddeiumumi 
muavinliğine, hakim namzedi Şu -
ayp Harun, · Kemaliye müddeiumu
mi muavinliğine, · hakiı:rı ·namzedi 
Tevfik Temizer, Ltilebuıy,az müd
deiumumi muavinliğine, haklın 
namzedi Ali Zeki Güney, Demirci 
müddeiumumi muavinliğine, hakim 
namzedi Salahattin Hakal~, Mu -
cur müddeiumumi muavinliğine; 
hakim namze<li Celalettin Celisin, 
Ergani Osmaniye müddeiumumi 

Mongolistan arazisine girmiş olan ayya re 
~~~~a ~:~:~ a::;risa!~~:~~ Ana Gemisi 

mua. vinliğeine, 

ro Bulcuagar dağlarının etrafında 
büyük bir muharebeye girişmiş bu
lunmaktadır. 

Sovyet kuvvetleri, Kızılordunun 
motörlü üç piyade fırkasile üç Mon
gol süvari fırkasından mürekkep
tir. Bu kıtaat, Mançuri arazisine 14 
kilometre kadar ilerlemişlerdir. 

ltalyaya bir Japon askeri 
heyeti geldl 

Napoli, 31 (A.A.) - General 
Trancbi ile amiral A~lımi"nin riy:ı. 

setinde on iki kadar eksperden 
mürekkep bir Japon askeri lıe)·eti 

dün gece Napoliye gelmiştir. Rey~t, 
birkaç gün burada kaldıktan sonra· 
Romaya gidecektir. 

Bu heyetin geleceğinin bir müd 
det evvel haber wrildiği söylen -
mektedir. 

ihracı menedilen 
maddelerimiz 

Ankara, 31 (A.A.) - İthalat u
mumi tarifesinin 695 numarasında 
yazılı olan mayi madeni mahrukat~ 
ve madeni yağlarla benzol ve tetra-t 
etil dö plumun gere!c gümrükle!?- -' 
iniş, gerekse gümrüklenmemiş ol
sun, Türkiyeden ihraç, transit ve1 

harice aktarması Heyeti . Vekile 
kararile menedilmiştir. 

Tevfik RUttU gellyor 

Hakim namzedi İbrahim Sorgun 
Kastamonu müddeiumumi muavin
liğine, hakim namzedi Süha Nami 
Göksun, Isparta müddeiumumi mu
avinliğine, hakinı namzedi Nurettin . Ankar~, ~1 (Hu~usi) ::-- ~ndra 
Tolon, Bala sorgu hakimliğine, ha- büyük elçısı Tevf ık :ıt~tu Aras 
kim namzedi Mustafa Altay Egesel İstanbula hareket etmıştır. Orada 
Mut Md. umu. rııuavinliğine, hakim birkaç gün kaldıktan ~onra Lon 
namzedi Muzaffer Timur Dramur, draya hareket edecektir. 
Ürgüp müddeiumumi muavinliği - Terfi eden h6klmler 
ne, hakim namzedi Numan Turhan, 111 n edlllyor 
!<.,atsa müddeiumumi muavinliğine, Ankara, 31 (Hususi) - Adliye 
hıikim namzedi Nizami Karagözoğ Vekaleti Yüksek tasdikden "'ıkan 
lu, Boğazlıyan sorgu hakimliğine, 300 hakimin nakil, tayin ve terfi
hakim namzedi Emin Baltaoğlu, ]erini yapan listeyi bugün telgrafla 
Cihanbeyli müddeiumumi muavin- müddeiumumilikler vasıtasile ala • 
liğine, hakim namzedi Umran Yi - kadarlara tebliğ edecektir. İstanbul 
ğiter, İmroz sorgu hakimliğine. hakimi münf eridlerin listesi de 

Hakim namzedi Mahmut Ço - hazırlanmıştır. Onun da bugün İs -
mak, Karaisalı müddeiumwni mu- tanbul müddeiumumiliğine tebliğ 
avinliğine, hakim nam~edi Mustafa edilmesi muhtemeldir. Hakimi mün 
Kumral, Siverek sorgu hakimliği- feridliklere tayin edilenlerin ek:.e
ne, hakim namzedi Orhan Doğru- riyetini İstanbul hakimleri teşkil 
der, Kars hakim muavinliğine, ha- etmektedir. Bir kısmı da yurdun 
kim namzedi Mustafa Okutulmuş, başka köşelerinden nakledilmişler
Hafik müddeiumumi muavinliğine, dir. 
hakim namzedi Basri Doğrul, Cö -
lemerik müddeiumumi muavinli -
ğine, hakim namzedi Mazhar Sa -
racoğlu, Ovacık hakim muavinli
ğine, hakim namzedi İbrahim Zey 
bekoğlu, Hadım müddeiumumi mu
avinliğine, hakim namzedi Mehmet 
Ongan, Kulp müddeiumumi muavin 
liğine, hakim namzedi Hilmi Dura, 
Akdağmadeni müddeiumumi mua
vinliğine, hakim namzedi Necdet 
Tümay, Yalvaç müddeiumumi mu
vinliğine, hakim namzedi Kazım 
Akdoğan, Kaş müddeiumumi mua
vinliğine, bakim namzedi Bürha -

Yeni sigaralar piyasaya 
çıkarılıyor 

İnhisarlar İdaresinin !·radm siga · 
rası için yaptığı tetkikler nihayet
lenmiştir. 

Doğu sigarası ismindeki bu pa
ketleri birkaç güne kadar piyasaya 
çıkarılacaktır. 

Haber aldığımıza göre bu siga
raların fiyatı köylü sigaralanndan 
da daha noksan fiyatla satılarak 
Tilrkiyenin en ucuz sigarası olacak 
tır. 

nettin Ertuğ, Hekimhan müddei- DövUldUjiUnU iddia ediyor 
umumi muavinliğine, hakim nam -
zedi Ziya Ardahan, Alaca müddei
umumi muavinliğine, hakim nam
zedi Esat Caııgır, Çine sorgu hakim 
liğine, hakim namzedi Cevaty Ülkü, 
Fethiye müddeiumumi muavinli -
ğine, hakiın namzedi Sabri Özbek, 

Kazlıçeşmede mukim Yakup kı· 
zı Hikmet polise müracaat ederek 
ayni evde kiracı olan Seherle kızla
rı Macide, Sacide ve oğlu Süleyman 
tarafından fena halde dövüldüğünü 
iddia etmiş ve suçlular yakalanmış

Rize sorgu hıikimliğine, hakim nam '!!!!!!!lll!!!!!lll!!!!!lll!!!!!lll!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!lll!"!!!!!!!!!!l!!!!lll'!'!!!!!"!!!!!!!!I! 
zedi İbrahim Safa Cakit, Tokat aza 
muavinliğine, hakinı namzedi Nebil 
Özbent Erbaa. müddeiumumi mua
vinliğine, hakim namzedi Hüseyin 
Fehmi Fuat, Karapınar müddeiu
mumi muavinliğine, hakim namzedi 
Mehmet Satoğlu, Hopa müddeiumu 
mi muavinliğine, hakinı namzedi 
Osman Kavrakoğlu, Eğridir müdde
iumumi muavinliğine, haklın namze 
di Muammer Sunal, Mihalıççık müd 
deiumumi muavinliğine, hakim nam 
zedi Muammer Boduroğlu, Kayseri 
müddeiumumi muavinliğine, bakim 
namzedi Ziyaettin Oruçoğlu, Viran
şehir müddeiumumi muavinliğine, 

tır. 

hakim namzedi Necati Volkan, Bah 
çe müddeiumumi muavinliğine, ha
kim namzedi Cemalettin Çopuroğlu 
Malatya müddeiumumi muavinliği
ne, hakim namzedi Reşat Coldur, 
Yezirköprü sorgu hakimliğine, ha
kim namzedi Edip Kürkçü, Erzin
can aza muavinliğine, hakim namze 
di Necdet Karaca, Yalova sorgu ha
kimliğine, hakim namzedi Ata Ger 
men, Sındırgı sorgu hakimliğine, hu 

kuk mezunlarından Servet Turgay, 
Çine müddeiumumi muavinliğine, 

hukuk mezunlarından Rüştü Fırat, 
Yıldızeli müddeiumumi muavinliği
ne, hukuk mezunlarından Ali Rıza 
Kunutku, Tarsus Md. umumi mua
vinliğine, hukuk mezunlanndan Ali 
Dikel, Çarşamba sorgu hakimliğine, 
hukuk mezunlarından Talip Simer, 
Nazilli müddeiumumi muavinliğine 
hukuk mezunlarından Azmi Dölen, 
Garzan müddeiumumi muavinliğine 
hukuk mezunlarından Ali Apali, E
lizığ aza muavinliğine, hukuk me
zunlarından Ahmet Nuri Sangar, 
Ayaş sorgu hakim vekilliğine; Or
he.neli eski sorgu hakim vekili Ne
cip Senel, Uzunköprü sorgu hakim 
vekilliğine, Ba'la eski sorgu hakim 
vekili Hikmet Sumel, İslahiye sorgu 
hakim vekilliğine, Niğde eski sorgu 
hakim vekili Reşit Tekinay, Sivri
hisar sorgu haklın vekilliğine, Sive
rek sorgu hakim vekili Kemal Ba
ruksal, Kandıra sorgu hakim vekil
liğine, İmroz sorgu hakim vekili 
Azmi Tuncay tayin kılınmıştır. 

üyük Harpten Sonra Bu Silihın 
hemmiyeti F evkalide Artmıştır 

A rz üzerindeki büyük donanma
larda, her ::.ınıftan sathı 

harp sefinelerile teşriki mesai et-
meğe veyahud da hasım filolara hü
cumda bulunmağa yarıyacak tayya
releri açık denizlere kadar götürme
ğe hasredilmiş fazla mikdarda ge
mileri bulunmaktadır. 

Seyreden bir geminin üstünden 
bir tayyareyi uçurtup, yine hareket 
noktasına getirip yerleştirmek fik
ri 1911 de ortaya çıkar. İlk fiili tec
rübe 18 kanunusani 1912 dedir. 
1914 - 1918 harbi, tayyarelerin uçu· 
şunu teshil eden açık güverteli se
finelerin normal istimalini tesri et
ti. Uçurulan tayyarelerin tekrar 
konabilmeleri için güvertelerin tadi
li imkanı bulununca hakiki tayyare 
ana gemileri vUcude getirilmiş oldu. 

İngiliz, Amerikan, Japon ve 
Fransız donanmalarında servise gi
ren ilk on bir adet tayyare ana ge
mileri, bidayette başka hizmetler 
için yapılan sefinelerin değiştirilme
sinden husule gelmiştir. İngiliz bah
riyesi, Orgus "14450 ton,, Eogle 
"22600 ton,, Furious "22450 ton,, 
Courageous "22500 ton,, Clorious , 
"22500 ton,, Langley "11500 ton,, 
vticude getirdi. 

Amerikan bahriyesi, Saratoga 
ve Lexington "33000 ton,, Japonlar 
Kaga ve Akagi "26900 ton,, Fran
sızlar da Bearn "22146 ton,, u mey
dana koydular. Bu gemilerin en bti-

... yükleri, harp filolarının, gerek kru- · 
vazör "İngiliz scfineleri,, gerek harp 
kruvazörü "Amerikan sefineleri,, ve 
gerekse hat gemileri "Japon Kaga 
ve Fransız Beam sefineleri,, olarak 
mühim roller oynamıştır. 

İçlerinden en mükemmelleri, İn-

tan·are 1111~ gemblltı . . 
giliz Courageous ile Clorious, Ame
rikan. Lexington, ve Saratoga, Ja -
pon Kaga ve Akagi ve Fransız Be
orn 'dır. Bunlar muazzam masraflar 
ihtiyar ettirmişler, büyük emekleri 
mucip olmuşlardır. 

Bu11unla beraber, tayyare ana 
gemisi olarak hususi stırette inşa 

edilen gemilerin vasfını göstereme
yip hala, tecrübe vahidl~ri telakki 
edilmişlerdir. 

Bu sefinelerde en ziyade nazarı 
dikkati celbeden şey, tonaj nokta -
sından ehemmiyet meselesi elde tu
tulduğu takdirde, silah kuv'7etinin 
azlığı, bilhassa tayyare difi topları
nın zayıflığı ve naklettikleri tayya
re adedinin fazla olmamasıdır. Be
arn'ın 75 milimetrelik altı, ve 37 
milimetrelik sekiz topu vardır ve 
prensip olarak 40 tayyare taşımak
tadır. Georious ile Courageous daha 
müsell!htır. 120 milimetrelik dört 
top ile birlikte mühim miktarda o
tomatik küçük top ve mitralyözlere 
maliktir. Bu gemiler 48 tayyare ta
şımaktadır. 

Bu, kategorinin en kudretli tay
yare ana gemileri Amerikan Lexing 
ton ve Saratogadır ki 127 milimet
relik 12 top ile müsellah olup tak
riben 75 tayyareyi hamildir. Fakat 
tadilat görmüş bu gemilerin güver
teleri iyi surette müdafaa edilme
mi!?tir. 

Bu ilk tayyare ana gemilerinin 
diğer bir hafif noktası da, haliha
zır sathı hafif ve deniz kuvvetlerine 
nisbetle süratlcrinin daha ağır ol
masıdır. Fransız Bearn'ın sürati sa
atte 20 mil, Kaganın 23 mil, Fou
rious, Glorious ve Courageous'un 
30 mil, ve iki Amerikan tayyare a-

na gemisi de 33 mildir. 
Faal ser.viste bulunan veyanud 

da proje halinde olan ve bu esas ro
lü oynamalr üzere görülen tayyare 
ana gemileri, muhtelif uonanmalar
da, on dokuz vahidden aşağı değil
dir. 

İngilterede altı tane "Hermes,. 
Ark - Royal, lllustrious, Victorious, 
Formidable, İndomitable,, Birleşik 
Amerikada dört adet · "Ranger, 
Yerktown, Eritrprise, Wasp,, Japon 
yada beş tane "Hosho, Ryujo, Sor· 
yu, Hir~, Korgu,, Almanyada ild 
tane "Graf-Zepplin ve B,, Fransada 
iki adet "Joffe ve Painleve., vardır. 

Bunlardan en eskileri tngilil 
Hermes ile Japon Hoshodır ki 1919 
senesinde inşa edilmişlerdir. 

Şimdi tayyarelerin hareket dai
resi inkişaf ettikçe tayyare ana ge
milerine düşen rol hakkındaki te
lakkiler de deği.şmi~tir. 

Şimal denizi - hiç olmazsa cenub 
ve merkez kısmında - bugün sahil 
müdafaası mıntakası haline girmiş 
ve himaye filolarının nezareti altı
na geçmiştir. Sahilin hareket üssü 
olarak istimal meselesi, bu gibi se
finelerin vücudünü lüzumlu göster
miyebilir, bu, donanmanın Okyanus 
larda faaliyet göstermek fikrini or
taya koymazdan evvel, İtalya deniz 
erkanıharbiyesinin Akdenizde tat
bikini istediği bir hattı hareket 
planı idi. 

Fakat; bütün amirallikler, elle
rine imkan ve fırsat geçtiği anda 
derhal büyük tonajlı sefineler inşa 
ettirmeğe kalkışmışlardır. 1931 de 
7100 tonluk Ryiyoyı denize indiren 
J~ponya, 1935 de Soryu "10050 

[Sonu 7 nci ı;ayfsunızda] 



Vatan Aşkı 
Yazan : Cevad Tevfik Enaon 

S u - Ho, büzüldüğü köşeden 1 
kalkarak karısının uzattığı 

gazeteyi eline aldı ve okumağa ko-

çe hızlaşan rüzgarın sürüklediği mü 
tereddid notaları hccelemeğe çalı
şıyordu. 

yuldu. Gazete, harbin büyük bir 

şiddetle devam ettiğini, Çin ordu
sunun düşmana karşı koymak için 

bütün varlığile savaştığını yazıyor
<iu. Su - Ho, elli yaşlarnda dinç bir 

Çinli idi. Bir gün evvel dört oğlunu 
cepheye göndermişti. 

O, bugün evinin altındaki dük
kanında binbir renkli abajur ve yel 

Rüzgar bir afet halini aldı. Su -
ho, ki.ğıddan yaptığı evinin yıkıl -

maması için diz çökerek dua et -
meğe başladı. Yağmur boşandı. 

Gök gül'ledi. Yağan yağmurdu. Fa
kat gürliyen gök değil ... Gülle idi! .. 

Dı~arda. yüksek sesle endişeli cüm
leler telaffuz ediliyordu. Demek bü 

tün gayretlere rağmen düşman püs
kürtülememişti. Su - Ho, bu inilti-

nin top sesi olduğuna hali emin de
ğildi. Fakat karısı mırıldandı: 

- Şimşek çakmadan hiç gök 
gürler mi? .. 

paze yapmaktan vazgeçerek vata
nını, dört oğlunu düşünüyordu. Ka
nsı duvardaki resme bakarak onla
rın isimlerini saydı. Hayalperest 
Çinlinin damarındaki kan galeyana 
gelmişti. Gazeteyi masanın üzerine 1 
fırlatarak karısına doğnı ilerledi ı • • • 
ve: ' Davul sesi .. Düşman rüzgar ka-

- Bir daha onlann isimlerini dar hızla ilerliyor. Birkaç 
ağzına alma! .. dedi. Onlar mukad- saat sonra küçük şehir elden gide-

des bir vazifeye gittiler. Elbette bir cek .. Bu .. davul, eli ayağı t~tanlan 
.. _ .. · . şehn mudafaaya davet ediyordu. 

gun olur, donerler. Dönmezlerse bı- S H d" · · ·· · d dı ~ 
le esef etme ... Elverir ki, vatan kur- u - o, ızmm uzcnne aya gı ze 
tulsun !.. hirli çubuğa acı acı baktı. Fincan-

Su - honan karısı ellerini kavuş- daki, kanını uyuşturan çaydan nef-
turarak kocasının önünde eğildi. ret ederek kansına haykırdı: 

••• 

G ecenin litif rüzgarı etrafı se
rinlendirdi. Su - Ho, sabah

tanberi, her yeri kasıp kavuran sı
~n böyle birdenbire dinmesini, 
bu serin rüzgan cenabı hakkın bü-

yük bir lutfu olarak kabul etti. O, 
bu hafif rüzgarın cephede ateş ve 
dehşet saçan askerlere ne kadar bü
yük bir lfıtuf olduğunu tahayyül 
ediyor, basık burnunun üzerinde 
durmadan tebessüm eden gözlerini 
meçhul bir noktaya dikerek gittik-j 

- Şu - Şa! Davul seslerini işi
tiyor musun? .. Düşman giriyor top-

raklarımıza... Ecdadımızın öldüğü 

bu topraklar mukaddestir. Düşman 
çizmesi çiğneyemez bu yerleri ... 
Durmak ne demek? .. Haydi sava-
şa!.. 

••• 

S u - Ho'1ar dönmediler. Lakin .• 
Düşman o mukaddes toprak

lan aşamadı. Bir ana dört evladını, 

kocasını kaymetti. Fakat bir gün 
de: Yaşasın istiklal! diye bağıniı. 

Sam•unda Muvaffak Bir Sergi 

Samsun, (Hu.crusi) - Bayan Saf- le seyredilmiştir. Resmimiz, valiyi 
fet Kobak ismindeki müteşebbis bir ve davetlilerden bir grupu, serginin 
Türk kızının muvaffakiyetile tesis açılış günü bir arada göstermekte
ve çok iyi neticeler elde ettiği Dev- dir. Teşebbüsündeki başarısından 
rim biçki ve dikiş yurdunun bu se- dolayı yurdun çalışkan ve genç mü

ne açtığı sergi c;ok muvaffak olmuş dürü Bayan Saffet Kobak §ayanı 
ve gen~ kızlarımızın eserleri takdir- tebriktir. 

EbU Süfyan'ın bir sözü - Yine 
o tefrikamıma, Mekke ileri gelenle
rinden iki kişinin, bu birinci Hicret 
senesinde, öldüğünü yazrıuştık. Bun 
Jaroan Velid ibni Mugayre ölürken 
çok müteessirdi. Birader zadesi E
bU Cehl bu halin sebebini sorunca: 

- Teeasürüm, ölilm korkusun -
dan değildir. Benden sonra, "lbni 
ehi Kehle,, C-) nlıı dini Mekkede in
tipr eder diye korkuyorum. 

Diye cevap verdi. 

Orada bulunanlardan Ebli Süf
yan: 

- Sen, ~ Uzülme! Onun dini
nin Mekkeye giremiyeceğiııi ben ta
ahhüd ediyorum. 

Dedi. 
EbCı Süfyan, ileride göreceğimiz 

gibi. bu taahhüdünü yerine getire
medi. 

CİHADE MVBAşERET 

S eriyyei Hamza - Şama gi
den Ebü Cehl'int oradan, bü

;rUk bir kervanın başında Mekkeye 

(*) Evvelki Wrikalamnızda 
ilaueti :Peygambere bu aamm ~ 
Jtırilenık alay em1digini ,.e bu hu
•aitald llMlhtellf riftfetleri cör
~ 

avdet ettiğini haber alan Hazreti 
Peygamber, bu kervanın vurulması-! 
nı, bu suretle Kureyşin husumeti
ne mukabele olunmasını kararlaştır 
d.ı. Bu işe. emrine otuz kişi vererek 
büyük bir bahadır olan Hazreti Ham 
zayı me'mur etti. 

Hazreti Ayşenin beyaz örtüsün
den meydana getirilen sancak, es
habtan "Ebu Mesed Ganevi,, ye ve
rildi. 

Hamza, "Nilıiyetill !ys,, yakın
larında kervanla karşılaştı. Yanın
daki otuz mücahide mukabil Ebü 
Cehl'in maiyetinde üç yüz· muhafız 
vardı. lki tarafın arasında bir ok 
menzili mesafe vardı. Tam biribiri
ne ok atmaya, pala sallamıya başla
yacakları zamanda, Cüheyne kabile
sinden "Mecdi ibni Amr,, araya gir
di. Güzel sözlerle iki tarafı yatış -
tlrdı ve muharebeye mani oldu. 

Hamza, muharebe etmeksizin ge 
riye döndü. 

Peygamber, Mecdi'nin müdahe
lesini takdir etti. Bu vak'a, birinci 
Hicret senesinin Ramazan ayında 
vukua geldi. 

Seriyyei Obeyde - Ramazanı 

müteakip şevval ayında, iki yüz ki
~ bir kervanın Mekkeden Mısıra 

Y:E'.ff ISAa• 

YURDDA SABAH 
Afyonun Ba~ıkesir Valisi Gönen Köylerinde Erzincanda Bir 

1 isviçresi: Çay -- · · Kiremit Fabrikası 
• Afyon, (Hususi) - Çay, Boha.- l Erzincan [Hususi l - Şimendi-
dın kazasına bağlı çok gUzel bir ıı.- ferin Erzincana girmesile her türlü 
hiyemi7.dir. Burada yaptığım bir re refaha kavuşan Erzincanlılar . sa· 
zi esnasında tuttuğum notlan )'- ' nat bakımından da her gün bir ye 
zıyorum: nilik göstermektedirler. Evvelce 

Kurak hava ve tozlu yollar yeil birçok yokluklar içinde sanatları~ 

bir yere ulaşıyor. Çay ... Toroslarn nı ilerletmek imkanını bulamı -
başlangıcı olan Sultandağlarının e- yan san'atkirlar, trenin memlekete 
teklerine yaslanmış bir diyar .. Mı- getirdiği büyük varlıklardan istifa. 
kine gürültüsü benzin kokusile d>- de etmekte ve bu suretle günden 
lan kafamız, Yeşil bahçelerin gil güne işlerini düzene koymaktadır-
kokusile ayıldı. lar. İşte bu kabilden olmak üzere 

Nahiyenin sokaklarından geçaı iptidai bir şekilde şimdiye kadar 
bir çayı takiben "Çağlıyan Park1a imaline çalışılan kiremit ve tuğla 
doğru gidiyoruz. Son sokaklarda>. sanayiinde bugün iyi bir değişik -
g~ince kulaklarımız gür bir şelae lik olmuştur. Maı·silya sisteminde 
sesiyle doldu. Parka gelmiştik .. Ka·- kiremit ve tuğla çıkarmak arzusu-
şımızda etekleri ormanlarla sü.sü nu gösteren müteşebbis bir genci-
mahruti dağlar insana kartposta- miz, vesaitini temin için nakliyat-
larda gôrdüğüınüz İsviçreyi hab.·· lbsaııbey köyü ilk okul üçüncü suuf talebeleri ta gördüğü kolaylıktan dolayı bu 

tatıyor. Gönen, (Hususi) - Balıkesirin ı sorup icap edenlerini defterine not memlekette bu uğurda on beş bin 
Akşr.m oluyor .. Ay mahruti ili liralık bir iş açmış ve bir fabrika 

sayın valisi Bay Recai Göreli teftiş- eden valimiz köy işleri hakkında 
tepenin arasından doğarken.. Par1'- kurarak imalata baıolaınıştır. Şeh-lerine devam etmek üzere perşem- direktifler ve salma yükünün azal- 'Y 
da yüzlerce ampul parladı. SürU· rin şarkında vücude getirmiş oldu-be günü Gönene gelmiştir. O gece ması hususunda alınması gereken 
lc:r orm~nların eteklerine yayılıyor. Gönen halkevi salonunda Gönenlile- tedbirleri işaret ettikten sonra bü- ğu imalathanesinde bugün Avrupa 
Bu seyrine doyum olmıyan manzara. kireınidinden daha sag-ıam bir mal ri dinliyen valimiz cuma günü me- tün köylülerin ellerini ayn ayn sık-

Aileler n•asalarında yemeklerinı piyasaya çıkarmak arifesindedir. 
buslarımızdan Hacim Muhiddin Ça- mış Hasanbey köyünde yapılacak 

yerken radyo garp musikisinden ı Bu ve bu gibi daha bir çok san'at-
rıklı ile birlikte Sarıköy nahiyesine I yeni mektebe yardım etmeyi vadet-

parçalar çauyordu.. Sonra herkes karlar ve müteşebbis tüccarlanmız 
gitmek üzere Gönenden ayrılan sa- ı miş ve halen 80 küsur talebesi olan sandalyaI. r.rı&, mustatili büyük ha- yurda medeniyet saçan şimendifer 

vurun yarı na aldı .. Garsonun da - ynı valimiz yolda Hasanbey köyün- , mektebin yenisi yapılıncıya kadar den gördükleri kolaylıktan herhan-
dc inerek köy mektebini, heyet oda- 'ht· k k·ıd Id ğıttığı mayoyu giyen havuza atılı- ı ıyaca cevap verec(' şe 1 e 0 u- gi bir işe girmekten çekinmemek-

yordu.. Eğlence başlamıştı. Bura- sını gezdikten ve köy bütçesile köy , ğunu söyliyerek Sarıköye mütevec- tedirler. 
işleri hakkında köy katibinden iza-

da eğlence iskambil, kumar, içki de- hat aldıktan sonra kahve önünde cihen köyden ayrılmıştır. Bir baba, Bu yıl ilk okullardaki 1938-1939 
ğil.. Koşmak, yıkanmakb. Geceyi bir ag· abey, gibi köylile alakadar o- ı ders yılına ait sergilerde birçok toplanan halkla bir buçuk saat sü-
~ayda Belediye Reisi Ali Kalelinin ren sam.imi bir görii.şmede bulun _ lan valimiz giderken bütün köy hal- incelikler görülmekte idi. Bu sergi-
evinde geçirdim. Ertesi gün yanım- lerden Gazipaşa ilk okuluna ait ser-

muştur. kının sevgi dolu kalblerini de bera-
da Belediye Reisi olduğu halde Bol- gileri kalabalık bir seyirci kafilesi 
vadin kazasına gitmiştik.. Köylünün dileklerini ayn ayrı ber götürmüştür. gezmiş ve takdir etmişlerdir. Bu 

Çay tabü güzelliği ve zenginliği - - mektepten bu yıl yetmiş çocuk me-
meşhur bir yerdir. Çay maden kö- zundur. 

.. ·:.t~ "':'. -. ' . ""' .. _, 

NEVROZ::lN 
.. '._ :• . . ' 

mürlerinden istifade olunuyorsa da, 
biraz daha ham olduğundan sıhhi ' 
görülmüyor. Çayın elektrik dinamo
su su kuvvetinden istifade ediyor. 
Elektrik tevziinde evlerde saat yok
tur. Yalnız ampul başına ayda 5 
kuruşluk bir ücret verilmektedir. 

çağlayan Parkında kum havuz- Baş Uiş Nezle, Grip J.~omalızma 
ıarı yukandan akma fıskiyeli duş ' • . ~ .. •• .., 1' 
yerleri vardır. Halkı da çok mede- Nevraljt, kırı.dık ve butun agrLE:rtnızı derhc..l keser. 
ni ~l~n bu modern nahi~~yi gör - - lcab1ndıt günae 3 kaşe alı "\ abilir. -
melidır. M. Gorktan 

B. Selim Sırrının Sam
sundaki konferansı 
Samsun, (Hususi) - Ordu me

busu B. Selim Sırrı Tarcan Kara- 1~1 ::1 • 
SiNiR AARILARI - BAYGINLIK 

ÇARPINTI BAŞ DÖNM~SI 

ASABI ÖKSl,RflKLER - UYKUSUZLUK 

Ve slNlR::JEN IL~RI GaiLEN 

Bi1TflN RAHATSIZLIKLARI 

D 1 N O 1 R 1 R, 

deniz kıyılarındaki tetkik seyaha -
tından dönerken Samsuna uğradı. 

Perşembe günü Halkevi salonunda 
büyük bir konferans verdi. Salonu, 
başta Vali Vekili, Komutanlar ol -
mak üzere askeri ve sivil büyük ve 
güzide bir dinleyici kitlesi doldur
muştu. Evvela kürsüye Samsun 
halkevi namına B. Vedad Ürfi gele
rek bir-kaç söz söyledi ve B. Selim 
Sırrıyı halkevi namına davetlilere ve 
Samsun halkına takdim etti. B. Se -
lim Sırrının konferansı cidden değer 
li ve güzeldi. Büyük bir zevk ve ala
ka i1e dinlenildi. Kon!eranscı sürekli 
alkışlandı. Herkes çok iyi intıbalar· 
la Halk.evinden ayrıldı. .. ....................................... ,.. ............ .. 

hareket ettiği haber alındı. Başla
rında Akreme ibni Ebu Cehl yahut 
Ebu Süfyan bulunuyordu. 

Muhacirinden altmış kişilik bir 
kuvvet tertip edildi ve Obeyde ibni 
Haris ibni Abdülmuttalib'in kuman
dasına verildi. :Musaltah'ta sancak
tardı. 

Müfrez.e, Batnı Rabiğ vadisinde 
"ihya,, ismindeki su üzerinde ker
vana yetişti. Yine kılıç kılıca gele
mediler. Yalnız müfrezeden bulunan 
Saad ibni ebi Vakkas, bir ok attı. 
Mekkeliler kaçıp kurtuldular. Bu 
kervanda, Mekkedeki Müslümanlar 
dan Mikadad ibni Esved ile Otbe ib
ni Gazvan'da bulunuyorlardı. Kar
gaşalıktan istifade ederek kervan
dan kaçarak Müslümanlara iltihak 
ettiler. 

Müfreze, bir muvafafkiyet elde 
edemeden geriye döndü. Yalnız, bu 
vesile ile, fisebilillah ilk ok atılmış 
bulundu. Bu oku atan da Saad ib
Di ebi Vak kas olıiu. 
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Seriyyei ibni ebi Vakkas -
Zilkağde ayında, Mekkeden. bir ker
vanın hareket ettiği haber alındı. 
Bunu vurmaya, yirmi kişilik bir kuv 
vetle Saad ibni ehi Vakkas memur 
edildi. Sancağı da, evvelki kervan
dan kaçıp gelen Mikdad ibni Esved 
taşıyordu. 

Müfreze, geceleri yürümek, gün 
düzleri gizlenmek suretile beş gün
de Cahfe köyü 'civarına geldiği za
man, kervanın bir gün evvel geçtiği 
öğrenildi. Müfreze de, bir şey yapa
madan geri döndü. 

HiORFI'iN 1K1 ·et S&."ffiSl 

H ic~eti? ~inci senesi, İslfuniyc
tın ınkışaf ve tcessüsünde 

pek mühim bir devrededir. Bu se
ne, iki türlü vak•aıara şabid olmuş
tur= 

1 - İslam dininde yeni esaslar, 
2 - Harp muzafferiyetleri. 
Dindeki Yenllilderdcu: 
Kıbleniıı tahvili _ Hazreti Pey-

gamber, Mekkede, Kabcye karşı 
namaz kılmaya başlamıştı. Hicret
ten üç sene evvel, "Beyti Makdis,, 
yani Kudüs istikametini kıble kabul 
etti. 

Hicretten sonra, mescidi şerifin 
kıblesi de "Beyti Makdis,, e doğru 
yapıldı. Böyle iken, peygamber, 
Hazreti İbrahim kıblesini, Kabeyi 
arkasında bıraktığından üzülüyor -
du. Yahudiler ise: 

- Muhammed, bizim kıblcmi;,e 
karşı ibadet ettiği halde, dinimizi 
kabul etmiyor. Garip şey! 

Diyorlardı. 

Hazreti Muhammed, bu iki se
bepten dolayı, kıbleyi değiştirmek 
istiyordu. 

Bu üzüntüler, on altı ay devam 
etti. Hazreti Peygamber, ikinci sene 
§ağban ayının on beşinci salı günü 
Beşr ibni Beri ibni Maı,,"Yrur'un ana
sını ziyaret için Beni Selıne yurdu-
na gittL Oranın mescidinde öğle na
mazını kılıyordu. İkinci rekatın rü
kfıunda kıblenin tahvili için şöyle 
vahy n9.zil oldu: 

"Yi. Muhammed! kıble hususun
da tereddüt ettiğini görüyoruz. Yü-

zünü Mescidi Harim yani "Kibe,, 
tarafına döndür. Bundan sonra ne-
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Çanakkalede köJ 

gezlnUcl 
Çanakkale, [Hususi] - Halk· 

evi, programına dahil ettiği köy ge 
zisini bu hafta Ke}X'z köyüne yap- • 
mıştır. 

Bu geziye bütün ch-a r köylüler 
daYet edilmiş ve Çanakkaleden de 
binlerce halk, otobüs ve motörlerle 
geziye iştirak etmiştir. 

Gezide. köylülerimize nafi kon
f eras lar verilmiş, sıhhatlarile ya · 
kından alakadar olunmuş, kinin ve 
sair ilaçlar dağıtılmıştır. 

Temsil kolu tarafından deı ayn
ca açık h:ıva temsili olarak (Ya
rım Oı;man) ve (Çapanoğlu) piyes·· 
leri verilmiş, bu temsilde rol alan 
gençlerimiz cidden muvaffak olmuş 
ve 10 binlerce köylü ve şehirli hal 
kın takdirlerini, alkışlarını topla
mışlardır. 

Konferans ve temsilden sonra 
Kepez feneri yanında, yeşil pala
mutluk içerisinde milli oyunlar oy· 
na.ıınıış dans ve eğlenceler tertiı 
edilmiştir. 

Bu geziye bando ve davullar 
da iştirak etmi§, gerek köylüleri· 
miz ve gerekse Çanakkale halka 
t;ok neşeli bir kır eğlencesi de ge-
çirmiştir. Kadir Aytaç 

rede bulunursanız, namazda yüzü
nüzü o tariı.fa çeviriniz.,, (1) 

Bu \'ahy gelince, Peygamber 
~ 1 

Kabe tarafına döndü. Cemaat te, 
safları ile "Mescidi Harfun,,a doğru 
döndüler ve öylece, namazda kıble 
değiştirerek namazı ikmal ettiler 
Bu mescide, bundan dolayı, "Mescl 
di Kıbleteyn = İki kıble mescidi . " tesmıye edildi 

[Devaım var] 

(l) Kıblenin tah\!ill rivayetlt' .;n
de ihtilaf vardır. Ceınaziyueleneı
dc, recebin ortasında pazartesi gü
nii olduğunu iddia edenler olduğu 
gibi bunun mescidi 1)erifte ikindi na. 
mazında ~ukua geldiğini rh·ayet e
denler de Yardır. Bulıari, bunun, i
kindi namazında olduğunu ril·avet 
etmektedir. • 

İbui Haleduo, kıble deği!;mesini 
§Öyle rİ\"ayet edİ)Or! 

''Hicretten itibaren on yedinci 
&),n iptidasında liible tahvil edildi. 
Resfılüekr.em, bu ti.yeti, minberde 
tebliğ etti. Ensarilan işidenler, kalk 
tılar; Kibeye doğru iki re.Ut namaz 
kıldılar.,, 

Siyer ehli, o zaman minber inşa 
edilmenıij olduğunu söyliyflftık ha 
rivayeti tasdik etmemektedirler • 



"' 
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&lrtor Sadi avaf Bir Sesle 
ilıatleri Anlatıyordu __ .,. __ _, 

Sadi Halid l:ıir saniye darda ve 
devam etti: 

- Şerif Sadullah Pqa Ak fma.. 
mm evinde belki ömrünün sonuna 
kadar oturacakmJf. Orada rahat ve 
her türlü şüpheden uak imlf. İma
mın üç kızı vanme, ki. •• 

Rıza yine yerinde duramadı: 
- Th; parınağı 1-iJı iDUUND i1ç 

kızı ha ..• 
- Evet, halle bunlara Ak İma· 

~ &emen çoluğu çocuğu burada mm üç parmağı ismini koymq ... 
~ bir vapura atladım; Mı- Rızanın hayret ve müdahelesini 
_.. ~~ oradan da HlndiBtana.. l Sırrı müşkilatla durdurabildi ve 
1111 ı' arce Afpniatudll, HiDdiatuı· doktora devam etme8ini rica ettı.. 
da, Lihurda J1111• Bizim Hind Doktor Sadi değipniyen bir t.oııla, 
esran diye andığımız garip Metleri, bir masal anlatır gibi anlatıyordu: 
Jl'ldarı w ,..beblert tetkik ettim. - Uç parmak, yani üç im Sa· 
Afpn 'Wt Bill4 hududJan arasında- d:.ıllah Pqayı da bir amca gibi ta· 
ki tehlikeli mmtaalarda bir hayli nuuaya ve sevme,e başlamışlar. O 
dcflltlm ve lu sarada Mndlilere zaman bu kızlar üç, bel ve yedi ya· 
blllılemiJen, 'ODlardan yalnız çehre §Ulda,dırlar ... Babalan bir gi11' 6Ul
ft kıy.ı.tüe değiJ, Metleri Ye dili verince zaten :ı.taııbulda ıw.tım 
ile de •JnJuı lıir adımla tamlbıli. öJdüğOııll ve otıu Ali tclrlain Jeyll 
Ba, leı'lf SadnBıh ~ kil. Jllkel. bir mektebe baduimıU 6jreDen Şe
lef bir ~ bir Biat racam g1. rlf t1ç km alarak HiDctistana plmit. bi,....... _.. .alk lhdlllet Orada Efrullere meuup bir .Wtan 
mil. iıılltl ..ı.m Eıllhblnl bile Be 89hnm'• Efruller ve bitin 111ez 
kabul ~ hep uHJderl, VlhleJe taabbUd edi· 

"l(umetlJı ı. fe1if ile cabak JOrlardı. At !mamm - parmaiı il
anlıetm. &eıoJf ,_. ... clelDdL te bu mezhep içinde ft bu mesbe-
Tallh oma 1ıa lldlt dlJua atm•ttı. bin nhibJerl, raJUbeleri elinde bu· 
O ela ı.m ati AMllhımidiD hıt- yümtlf, onlarm terbl,.m.l abmlb· 
mm& ... ..,, lerlft bndl ..... Çtlnkl 8erif SadaUah Pala. 1'8yttk 
leketine stırUbnlf; fakat meııfada bir servet, eaman i~, m•ullar. 
zindana atılmıt; on.da - cefa icbı· da görWen ve ppıh bir hay~t sil· 
de yaşarken zindanın imamı ona a rerken Aldmannn kız1anm hiç dil· 
CIDUI; biçareyi kaçırm1e. Evine giz: tiiıımem_ittir ve zaten ihtiyarhk da 
lemle. Sadullah Pata bu imamın e- OD\IA her türlü ihtiyannı elinden 
vlDde aylarca gizli kemıı .. lmınmı almJftı. Ben bu kızlan, ytlluşek du· 
lağ elinin Uç parmağı bir kua varlı sarayın içinde hiç törmediaı. 
aUDda ~ .İCİD ODU kih :i Zaten Şerif Sadullah Pap ile de bir 
lsmi1e "Ak tmam diye çağımlar· kaç kere yemek ~ ve bir gUn o-
ülı "Vçparmak, "derlermif. ' nun öldüğiinU haher aldım... Onun 

' •• burada, latanbulda bit oğlu oldtıl'u· 
Rıza bu noktada duramadı; Sır- nu, Erenköytlncle büytlk bir köfkU 

nma ihtarma raiJDen telif ve heye- buJan4uPila ... ..., ._.. 
aanla sordu: tun.. ~ bu kaptin 'tiazı tecmil· 

- Bu imam 8*' Dır hltl ! l\ica WriJ tarp baml8NDll matnıenlerl, 
ederim onu alSyJeyiıılL.. pli "'büd6ti oldujmltfı bu dehliz-

DOktor Sadi acı acı gtllerek: lerden v& ma.hzenlerdea ~ 
- RaJlr!.. kanlı havuza çıkmak, orada yapbr .. 
Deyhace Rmt bir inkisara uğra- dığı kttçtık kulübede .qmm&k mUm 

Dll§ gibi yerinde, tekrar büzüldü: kUn olduğunu anlatmJlb. .• 
- Demek, katil lnı da değil ha.. (Devuu var) 

Bakırköyüade bol su 1 
bulundu 

Balorkifbe 811 verınek için ya· 
plan arteziyen taharriyatı ve son· 
4ajlar çok iyi ııeüce v.ermi§tir. 
lbli~e kadar 90 ve 130 metre de
.llaliğinde kuyular açılmıftır. 

80 metnWc kuyularm. sulannın 
.... llat. .... olduiu teabit 
edOmlfdr. Y...ıım fhndi açılan ku· 
JUlar9I •t ı t;PIS" ılt bm gel -

-~· Bult.1m için yeni bir ... 

l:ll•lklette çarpll 
Tnrbede Piyer Loti eaddeai 

22 numarada oturan Elat iB1DiMe 

bir çocuk tahta an.ba ile Nunıos· 
maniyede asfaltta kayarken Şilkril 
oğlu Ahmec:tin kullandığı biaiklet ile 
Ç&J'p&IDUI ve yaralanmqtır • 

Çlarpıflller 
Dtın gece Harbiyede 2224 ınh 

marah taksi ıest numai'ah otomo
bille çarpl§Dlll, lıer ikisi 4e haara 
uğramıttır. Vak'a hakkuıd& tahJd.. 
kat ya.pılmaktadır. 

kiQe ~tir. BUırköyUnde .-.----------• 
1tuJunan BU O kadar ~ldUr ki 
Jcalnnda :lstanbula ~ verllecek • 
Ur. 

Mec ..... dllill 

AHara Borsasının 
81 Aiastos 9S9 fiyatları 

Aoahl, 
f'e ............. 

Belediyenin yol fııfaatı progra-
illuia alt mecarl qaatma bu glln ndra 1 Sterlin 
tıaıt•nnqtır. ilk olarak Eminönü ew-York BeDtıe ·ır. 21.81 
11111)' r 111 llMeUt tadlltt ,.pı1. ..,,...._ Sues 1S800.-....... 
........... anureldplart

nln leftlflerl 
ı.tu"'1 m•sebeld mlrakipleri IRl'Ubııııl 

.... ..... -- w nahiyeler • 
le ~ teftlllerini ve kon • Mfıı.._ 
t:rone.JD1 ikmal eimlilerdir. Bugün 
len ~ 1Urkez bnlannda 
~ ttı'\11Mtlanlır. •.-11 .... 

Yapa ve ,.._. lmunanun bir 
maddesinde aahD1etde 7&P1lacak in
l&&bn aahillerden UIUl lO metre llü.-lla« 
leriye 19pdmaaı ve aamt bir tat
,ia bir boc1nmı lratmılan illuet ol-
ması -.rabat1e sikrediJmektedir. 

Balbukl f8)ürci1ik milteh•
Proat bUnu doiııı bulmam8kt& w 
Ltaııbuıun bilham Boğaziçi ..ıın
Jerinhı baa aJaJ&mında daha yUk • 
lek binalar yaplmanı muvafık 
16rmektecUr. ProituD teeblt edece
'1 bu ,.... PrG8bm aaktai. .... 

Eüaı 11 TlllYllM 
Loadıa bonıemın 

altlll fiyatı ıu..-

Ou ... ma pmdlr. 
8mla • Enanm 1 

,, - • iV 
11 tatbik e,tzınnUW. ._. __ .. ______ _. 

u.ao JITelram. l2'3IS Tllrk .. 

ıı Uzablıyor mu? z1t1 CPL> 
(!. ı forG"' S inal aoy/~J 18.00 )ımhket c.;&JID, .. Yeni barem kanununun verd'(gl ~ ı• , ı ... ..a : ıa. •-, ve ac-0vn "10050 •-, tqa jaDa ft JQı8teen'eıoji ,_.., 

•'Ahiyete i9thıaden Vali ve Bele • "'™' -~ il - _, Bir Alman mümessili 1G 14.00 lliizik (Kanpk prograıit.ı 
diye Reisi L(itfi Kırdar bazı me- etm~::, bu ol ta Ankarada temaslar Pı.) 
murlann maq1aruıa bir miktar t.ona,,. yyare ana ge- 19.00 Prop'am, 19.05 Mu.it 
zam yapmqtır. Bu r.amlar 1 eyJ61- mDerl lgfn illt:hmaldir. Ameribhlar, yapıyor (Dans m~ • PL) 
den itilll.ren tatbik ol~. 1939 daJd Wasp'ı ıt.700 olarak N 'Nrkiye ve AlmaliY&" U'lamda 19.so 'rllrk nltilıt: (l'uıl h~ 
Terfi eden memurlann tam Uatesl· Jllll)ardır. Serviste buhman veya in· ,.._._..;Jt;;,;. 
ni apbya aynen veriyQnız: fa, proje haHnde olan yeni nhidler,. mevcut olan klerin• an18fWam db· ti • Hicaz fulı). Okuyan: ı~ 

bd dir 
,. ı.ı....1 t ,..,.k daha 'hn ... nı.uı-. ,. ,_A_ .. -vvare den itibaren nibayetleıımilth'. An- Karaküt. Çalab1ar: Hakkı ~ 

Mürakip A Wk• .a.auuıU 'llJ"' """"-"uı .A11&UU& .. .,,, .__ v • ..a-a n--- na.. B ~ 
• ..r-ı .ıw.:. terfi ana -ileri ''Yalms Graf-~-"- eak mukaveledeki- mevcut hilköm.. ~ __,,..,. namu '3Ul,a.-

tah8il mUdilr muavuuia.._ .,- t'l'~ ive göre tarafeynden biri mukave- Tokay., Basri Vfler. 
etmiştir. geçen sene denize indbilmitti,, res- lenin feshedilmesi için hiçbir hare l - Salim Bey Hieaz PClll"I, 

'8 111'111* mlralopllP mir'• Dieıı 19250 tondur. "Fa.kat bütün kette bulunmadığı takdirde bu an- 2 - Cefnıi mabınunın sebeptir ~ 
lealer: bu resimler sühuleti& kontrol edile- lqma Ud ay müddetle devam~ Pek çareeizim,' - Cevri hicrin ar 

ICmln&ll talıaklruk ~fDMIDUN ma.,, Gelecek seneden evvel aer· ceğine göre Almanyadan eylUl ve tmr feryadımı, 5 - Yiceldi'
Şefik GUnkılıç, Eminönü tahsil :ı::n:1'ton o~:a=~e~ teşrinievevl teslimi olmak ihıere yüceldi, 6-Keman taksimi -Hü-
~uru LebİP Akıell- da denize indirilen Amerikan En- bazı siparişler gelmi~ de nakl!Yat k! D~an, T.- Firkatin aldı bittin; 

40 liraya terfi ~en ba§memar· buhranı yüzilnden bu mallan ihraç 8 - Aşkı tasviıi hiklyet için, 1-
lar: trepriae ve Yerktown 19900 ton etmek imkanları gayet zayıftır. Bana her yerde senin,· ıo - AW 

C!-ded..:ıı:-· Tavurken, -u:-ı ,.._.._ vardır. Modem altı İngiliz tayyare suzanı firkat, 20.15 Konncnna 20.,. 
pa. \Ull .AMU;ır. ~... .. .... -n ri bu kamlan lr.ta Diğer tarafıan Almanya Rayt- .__..., .ov 

· Sulhi n-.,..,19 _.... ... """e ' ra apna • u·emleket saat ayarı, a3·ans '"e _._ gı, u.,e-"" Ark nı . 22000 bank mümessillerinden doktor .IU y• ._.. 
dır. -Royal ustrious teorolo,;i haı.....-1 ... -t lln.5() ...,n-ı. mi· 

35 liraya t.erfi edenler: h ·-..:ııedir De-'- indirilm' Bravn ismindeki bir zat dibı abalı· ,. .._Ki&., iN &uca 
ton ıacm1~ • ™ e- zi.151. oım-nıar: Radife 1(.-Mlr, Mttrakiplerden Behiç Altındağ, ı-""' 19,-:>n ·ı 1940 ____ ..... 1 di ki ekspresle Avnıpadan gelerek a- &• .r- ç3-
wı " 17 ı e &ra.auAiA 0 an • ..... elek Tokg"- Çalan·1aT·. ~7ecihe Büeeyin Pastal, Vasfi Ocak, tahsil a.. .. leri 23000 t.ond cele .Arıkaraya gitmift;ir. Haber al· .m v.., u •

1 

lllttmenizt Refet ötmen, Galata •-· ur. dığımıza göre bu mtbneafl Anka.1 Darya.1, F4Nf Kadri, K_. lfi. 
tahsil '"'---emuru Abi..a:- Tür•~•--- Bu, eimdiki halde, muhtelif dev· yazi Seyhun. 

ll1Dflll \UU ....... leUe •--·bu ... .n.ı-· azami had rada ali.kadar makamlarla temu-rin aa 1 et....--ı - ı - Bayati peşreVI, 2 - Sa.1' • 
IO lnp Wft edenler: dir. Zaten buna 1936 Londra deniz 1ara geçerek Ttırk - Alman ldering hattin Pmar, Bayati şarkı {Artii 
Samatya tahsil fUbesi başme - itillfını imza eden devletler taratııı-1 anlaşmasının temdidi içitı mUzak• -H 

muru Asım Aykm. relere başlıyacaktır. yetişir çektiğim), 3 - -··- Ba,,_ 
dan karar verilmifti. şarkı (Kalbim yine ilzgUD), 4 -

25 liraya t.eıii edelaler: Burada, dikkat edilecek bir nok· DENİZLERDE : Sadettin Kaynak Bayati araban .. 
Hikmet Şentürk, Tahir otuz, ta vardır. Devletler acaba ne • kı (kaqıda. kara yonca), 5 ltM 

Ata Sayar, Hürrem örten, Bilrhan azamı h la 
Ökten' Şeflik Bilge, AbdWkad .. n.. A- 4en bu rakamı, bir ad 0 

" Limanlar umum lbldüri Varan. Bvit tarkı (Son ~ 
'6&6 rak teebit etmilJerdir? Ve necim • • matmdl, 8 - Kemal Riya.il &Jf • 

rel, Cevad Çapanoflu, tlısan Kot- deniz sefinelerinin gösterdiği muaa- lskenderuna gıdıyor hun. Kemençe taksimi, 7 - Sa5 
tm, Yusuf Jbrtent, Ziya Acun, zam tonaj rabmJanna yaklaşacak İskenderun limanının yani t.e§ki· hnttin Puıar • Hicaz şarkı (Yi 
Muhtar Şerefli, Cevad Özgllven, ,,ekilde kıp edilmemiflerdir? Zira llt ve f~ tamjm eaeeek °" ~de Jmlar), 8- OSmmı 
AJWdin Al'laan, Ali Kemal Oktay. Anglo-SakllC)ll devletler ve bazı de- lan Umuıv Umma lltidtlrl Bamlt JDhdilUaleasklr şarkı (~ 

20 liraya tem edealer: iliz inilletleri, ~tonluk zırhlılar Saraçoğlu bugün Jskenderuna ha· gitmiyor bir dem hr.Y'\lil, 9-+ 
Saadet Onul, Fahri O.bay, Weeip lDp. etmekten. çekinmemektedir. reket edecektir. Hamit Saraçoğlu SaWıattin Pınar • Kürdl!ild~ 

Erer, HulUsi Söan, Şükrü, Klzım Tayyare ana gemilerinin bizzat aeyaha~ hmin uinl'&l"k ild prln (Kalbimi a1IAa a• 
Kilral, lıleliba Gökmen, Ali Rua mahiyeti, muvakkat da olsa, baliha- gün kalacak ve bazı tetktklerde bu· 10 - Rakım - KUrdilihicazkk 
İfiıı, CeW Atadoğu, Adem BulQal, arda böyle emellerin tahakkukuna lunduktan sonra !skenderuna ba· kı (Demedim ona hlc; kimllfn), 
Hayri Dündar, Mukbil !(erim, Ya· mlni olmakdır. Böyle bir sefin• reket edecektir. '21.SO Kon\11111&, 21.4& N 
tar lric&ıı, Cahit Kentmen, 6 • ain plinında nazarda tutulacak nok- "8de•ln alr'at lecrGlleel pWdar • R., 2ı.SO M8d'k (8oJll• 
met Aksoy, Sallhaddin K&Day, ta, ihtiva ettiii tayyarelerin istimali muvaffaklıeU• n.acelındl ler), 22.00 Mlzik ~ 
Mehmet Şensoy, NeciDl Yar, Tesurı bWftl8UDdald bnkin keyfiyetidir. .AJmanyadan IOD olarak gelen Bandom, Şef: thaan K .... ). 

~~~ ımc;:e~ Buglln. muhtelif donanmalarda 8500 tonluk Mersin tipi vapurları- 1 - Doni7.etti "La l'Ule dU a 
tq, C'Avat Ölaler, Yahya Canor, serviate bulunan deniz tayyareleri- aıı7.dan Kadet'in sürat tecrilbeleri ~..:.;f~ ~ .:.~ 

YWlllf .üıiı. Din kısmı azamı esas noktasından dün yapılmıştır. Et.rüsk tipi olan bu 
ŞUkrfl. Batuhan, iki veya l1ç saatlik bir hareket eko- w.parumm bir a.a übe eıNıtiii de'*'m "Ruy.oBlu,, Uftl tir ~ 
~~ °:1r=u~ Calıit nQDlisine maliktirler. Halihazır iJa. için dUn yapılan tecrllbeterde gemi ~~De~., opera-

kblan dahilinde bir tayyare ana tola.ylllda u mo .urat .... etmli 
GWerman, Mitat Almıaıı, Adil-. genıiai, gtıvertelerine Uç saatte • tir .. v.-.a- -...a.."-'' , .... _. = f~~, ~~--~ a:;:: 
Tokay, tsmet Gönenoilu, Şekip _ _._ 80 ta ~bilir D ba ~ ~--""'!!! a:nen;; __ .., atLllUll "v 

....... yyare çe e · a ~\tz .... ..w..o ... -~ boı ı •.;. (ft'IM+ 
Alp, .Ahıaıet IW;odi Yehn~ .1'!0Mlı\ll-·· .faz1a im" adet; hakild bir avantaj ;:.:ı.:.:.... ~ ~ 9~ ~-
R&lrlt Ajtok, Ethem AlfiJii!ibl, dan . ......... i~.ırm.ah • olacak- P t•fllı zt111- 1&28 Mkik :<CazDe™' ~ 
AJunet Bafflli ,._ llbem zıy..- m....,..IUt'W mucıp . ...Un•. r. llolcuba'-' 23a • ~00 Y.armki 
~- DmU Klttlk, 4Ji ErW; BUr-ı tır. Blı l'akam. zaten, yeni aervıa Mall Vdkil tiıiiQ ~~ 
haa .1. ~-· CeW Kule!== MI • giren valıid1e1* llUal'Ck tutuhnq tahJiıil : fte'hHne : .. ..n-:,;.i., verm 8tftt ..... .....-~ 

_.__, __, tur. Enterprire ve Yorktawn her ne ~~ ~_... •· h•dde .......... 
kerrem Wn. kadar lOO tayyare tql)'on& da hı- mUkellefiJı:et1erini arttırması tileri· lth aaiwle lıir .......... 

:.. •- terft«\Eılor: •.• m. aefineleri .._,., dedi • te ne bU lıu8Utd:a Albraaa temasıaı' . · 
ll-:v ,,_ 6 - , ye......, a nı • ---1r ---~'- ~aklarmı ~- denm. etmekt.e °!-. lııiıa bubrul-
llehmet Ali Güralp, TahsiD, Eş- caW. etmiyorlar, hatta. Almanlar 3cr.ı-k '--:~~1 • ,....tahmu •

1 
tahll ~i- nm önüne geçUdlğini )'amnatık. 

ret, latekat tnlljuman, Mley • 40 tayyare ile iktifa ettiklerini söy- ma --~ e ı ye UJC lnb · Iarm gUnlen:M Anka 
man Başar, Muammer Karabiber, lüyorlar. Şüphesiz, nazariyatçılar lennden ıeGO lira tophyarak zim. radala ::.Uye ;oıı"*OD bira~ 
llecit Eller. tayyarelerin adedi ve tayyare ana ~etine gec:ireB kolcu .bailw Htıseybı meğe blltlamM' .. ıiu e ihtiYaca 

14 lraya terfi edtlller: gemilerine verilecek tonaj mikdan Lımaniar Um~ M6ılürlUğil . tara- tamamVe ~ haber abn• 
Uzerinde müttefık değillerdir. fı.ndan •fiMeıumumllfte teslim • __..,~ Awk 1lira .. --•-'"11..~-Btlrhan Tanig, Şefik Polatay, dilecekti ....,.._. ""'llMlalUl&l.BıU 

Bulf.ıai Binici, Faruk auınerı,r. Yeni teli.kkiler daha ziyade tay- I .ıu r. __._.__ ltarek.. llOlii'a berkeııün 1ıira 1-ete bal'ıma-
NfCDl8WD Irmak, Raif Enöz, Jb. yare adedinin azaltılması ve buna n_...z V....-. _. .. sı ibrerine tS milli artan iatibJAk aon 
rahim Ethem KUrat, Ali Erman, mukabil de, hasım kruvazörlerin bil 9ıttller glnlerde tekrar normal vUlyete 
'Necdet Gilrtan, Süreyya Uysal, Sa- yük top ateşlerinden masun han • Bundan birkaç gUn evvel aldık- dlpnilf '"' fstebalda -son gtlnlerde 
Wıattia ~. x..ffer un.ur, garlarda bu taYY&relerin yerleşti - lan emirler Uzerine Tek.lrd.q lima- a'Bcak 4 vagon bira içilmeğe bqJaıı 
Muhtar Sol'Wıf. Baha Ancan, Palk rilmesini ileri sünnektedirler. Bun- nı ile Ahırkapıda demirliyea !n.stJls mıştır. Alakadarlar yalan bir za,. 
Sert, Hakkı Alemdaroğlu, Yaşar lara verilecek aUratten, sillhlt r.akip va.purlan diln aldıklan yeni bir• manda bu miktarin da aıaıacağmı 
Doğancıl, Ahmet Gençer, Hilmi, !erden kendilerini kurtarmak ve tok mir üzerine Akdenize hareket et- tahmin etmektedirler. 

:~ =~A:P· İbra· ~ =~~bi~~::ı=~ mişlerdır. ~·- EGE Ti YAT R O i U 
Ocreti yükeelen tahsUclarlar 80 ki mesai vticude getirmek hususla- Yol iA$88hRa talip çıkmadı Naretaa ~ve~ 

lira.ya: nndan ı.tlfade edilmesi 4alıa gaH 1 ııu ak 
bir noktai DUU' halinde Jrendiainf lstanbul belediyeaiııin ıailnaka • ey • cuma şamı 

Hayri Atay, BOseyiD Temelgôk, göstermektedir. say.a çıkardığı 1 milyon 50 bin li· Şeba9ıini !ntirah 
Hasan Çailar, Allettin Eınw, E- Alman bahriyesi, yeni iki tayya- ralık yol inşaatına hiç~ çıkma- biah~de 
mt Ger, Bnmtet, Jluatafa Sa)'lller, akasa bu ~ d ha ........... ,..... 
Bedri Güreller, Rıfat Dilzgider, Ne re ana gemisi ile bu telakkiyi tat- m~tır. Mün un '""- a ... .....__..._. 
dim Genç, Hamdi Sezer, HUseyin bik sahasına sokmayı istemektedir. ilice Peaoef 'ttryeteıd 
Aydın, Ahmet Yıldınm, Sabri a,. Bu sef"meler, btiyUk harp knıvazör
yıkh, Ali Ekemen, Halit Gökmen, leriııe peyk olacak ve onlarla bera
Musa Oatllrk, Recep Badop, Şev • ber, sahillerin açığında ve11- Okya
ket Demircan, HUaeyin Dinç, Tev- nua· ortasında tUeear gemilerine kar 
fik Erdem, Yalaıp .üm, Sabri Dil• il bir "Konan harld,, yapabilecek 

,.._ 1 cua.__ korkunc; ve sert bir tahrip va11ta11 men, ""9Lla ~. 
51 Uraya t.erft eden taUIWarlar: teşkil edeceklerdir • 

8 Zeki ~~Faht. a:m!~~tok Kalaysız kaplarla yemek 
aser, e n, ..... _ ~IA , k h• , d•ı 

Zekeriyya Ohrulu, Osman Tamer, yer en ze ırıen ııer 
Ruhi Ekin, Kemal Oşrnmez, Recep Be§iktalta Kılıç Ali pqa Paata 
him Ersöz, 8We)'man Uluer, Becep. caddeıllnde oturan l'atma, Macide, 

48 ...,. tedl edem tallllldular: llayrlmda, Sabilaa, Nirar ismfn. 
Yusuf Ziya Akın. Hakkı AmJ. deki bet kachnla Kemal ve Nevzat 

Muharrem Korman, Halil Vurat, twlpde Dd aetten mUrekkep bir 
t.mau Taran, Adil Boyaeıofhı, Ba- aDe din kalaym kapta yedikleri pa 
haettin Sipahi, Kurat Mip•n, Ha· çadaa aldrlenmltler ve Beyollu 
1&n Çlgek, Hasan Fehmi Aekın, hutahaneelne kaldmlmJtlardır. 
Fuat VanloiJg, Ku8tafa Ozoğus, 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Mehmet Saydut, lsmaU Hakkı 
Gençer. 

M Draya ferft eden t.ahlDdarlar: 
Hasan Ferit, Hayri Geçen, Vey

ıd Kaçak, An Bıaa, 118aey1n muu 
Tanfskan, Necmettin G&ı, Ethem 
ONftm-r, Muharnm Karaca, lelU 

Tuna, Ziya Gökışık, Mehmet Er • 
tem, Sırn Tuna. 

no liraya terfi eh lamtar ve 
.. memulut: 

Ali 1-., lll1kerre, BüıleyiA oi· 
ha Melnnet, Nazmi, BaJri, Mehmet 
Oamila Kubar. 
I 

Yüksek Mühendis MekteW MüclGrlüfünde•: 
939-940 ders aenesi için ahnvak talellenin -.,. muamelem ı E,y .. 

lulden 26 Eylfil 939 akpuuna kUtr- yapilıcaktır. Kayıt olmak °" daha 
fazla malUınat almak latiyenlerin tıtll gl\nJerl Jıarlc olmak üzere her gtba 
uat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe mllracaatlan (5880) 
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Şeker Hastalığı Olanlarla Fa~la Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 
aııtarlı mul}&Ulbalar, atorlar 
perdeler vesair her türlü 

TEFRIŞAT 

Emniyetle 
kullanabi
leceğiniz 

Bütüa tanınmıı eczane, ecza depoları ve büyµk bak:kaliyelerden • 

Müstahzar
ları piyasa· 

ya çıktı 

Levazımatı, Beyoğlunda BA
KER mağazalarında her yerden 
müsait sartlar Ye ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya daire
mizde haseler, yatak çarşaflan 
ve yünlü yatak örtülerinin fiat
ları kıyas kabul etmez derecede 

Kanzuk Glitea Ekmeği- K.a11zuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) - Kanzuk Glüten Makarnası - K.anzuk Glüten 
Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kaazuk Glüten F iyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. · 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve Taba betin emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır 

ucuzdurlar ve rekabetten 
aı·idirler. 

GÖZ HEİdMı-
Dr. Nuri Fehmi • 

KANZUK GLÜTEN MÜSTAHZARLARI 
İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

Fazla şiımanbğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim mÜ§tahzarlarıdır. Vücudü besler, fakat şişmanlık yapma: Zührevi ve cilt hastalıkları 

Umum1 Depo: lnglllz Kanzuk Eczaneel Berollu - letanbul 

lstanbul perakende aatıf yerJ : llahçek•pı Zaman ıtriyat depoeu 

IZMIR Acentemiz TUrk Ecza deposudur. 

Hasta bakıcı 
Hemşireler 

Okuf u Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parası7.dı •. 

Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştir
mek, hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müessese
lerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve 
Pratiktir. Dersler hususi Doktor Profesörler ve Muallimler tara
fından verilir. İsteklilerin iyi ahliklı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Türk YUks Jk Möhen~isli11 Birllöindan ı 
2 D 939 tarihinde akdi tasavvur edilmiş olan fevkalade kongreni 

tehir edilmiş olduğu sayın üyelere ilan olunur. 
BirUk Rem: Refik Fenmen 

T. H. K. Menfaatine 
VSKCDAR lLÇE ŞUBESİ TARAFINDAN 

2 Syliıl 989 Cumartesi Akşamı 
SALACAK Bahçesinde tertib edilen fevkalade müsamere 

PROGRAM: 
1 - En mükemmel bir caz.heyeti ile birlikte lstanbulun meşhur 

yıldızı Z O Z O D A L M A S tarafından Alaturka ve Alafrang 
şarkı ve rakslar. 

2 - Panorama bahçesinin meşhur yıldızı muganniye ve rakkase 
K l K İ ve S E M t R A M U H A M M ET ile birlikte Arap 
saz heyeti tarafından Arapça ve Türkçe şarkı ve rakslar, 
düettolar. 

3 - Beyoğlu Halk bahçesinin meşhur canbaz ve akrobatik numara 
heyeti tarafından fevkalade hayret ve helecan uyandıran nu
maralarının birinci serisi. 

4 - Kadıköy İnci gazinosunun [ Dört kadın ve yedi sazendesinden 
mürekkep] fevkalade mükemmel incesaz heyeti tarafından ~o 
müstesna FASIL ve SOLOLARLA B V Y t) K K O N S E R. 

5 - İstanbulun meşhur Çiftlik gazinosunun artisti ( B A Y A N 
Ç A 1, 1 K ( T Ş U L V T F t Y E ) tarafından incesaz heyetinin 
iştirakile, halkın fevkalade rağbetini kazanmış olan Milli Mem
leket şarkı ve r1tk.c:ıları ile Zeybek ve Kazaska oyunları. 

6 - Beyoğlu Tepebaşı bahçesi artistlerinden l lstanisk Milanj ile 
Küçük Bayan ElenkaJ tarafından fevkalade varyete ve akro
batik tehlikeli numaralar serisi. 

DİKKAT: Müsameremizin programın~ tam saat 20 de baflana
cağı ve Kurumumuzca hiçbir kimse için yer ve masa aynlmıyacağı 
gibi müsamere numaralarınınf' saat 24 ten evvel yapılacağı cihetle 
muhterem davetlilerimizin erken teşrif ederek yer tutmaları rica 

olunur. TERTİP HEYETİ 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam\i 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

ISTANBUL OEFTERDARLIGINOAN: 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk · ettiriltniıt olan 

borçları ile bu borçlarına karşı yatıracakları paraların miktarını ka-

yıtlara ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabil· 
meleri maksadile 2184 sayılı kanunla ihdas ciiilmiş bulunan vergi cüzdan· 
lan her malsandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli kuruşa 
satılmaktaclır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendiler~e ayrıca 
makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve her 
mükellef vergi cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini ödediğini ispat 
edebilir 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak bütün 
borç ile teslimatı bir arada gösteren bu ci.izdanlar büyük bir kolaylık te
min ettiğinden her borçlu vatandaş ta~af ından alınması faydalı olduğu 
ve arzu eden vatandaşların bedeli mukabilinde malsandıklanndan alabile· 
cekleri tebliğ olunur. (4303) 

8araçhanebatında - Horhor caddesinde 

8UG0N 
KUM6AQASlNA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

. YA~N 
CEf{ DEFTElllNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIJl 

TORK(Y 
f Ş 

f>AN.KASI 

Kız 

Erkek 
Yatı!ı 

Yatısız 

Ana, tık, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 
ar. Kızlann yatılı kısmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi o 
obüs servisi vardır. İstiyenlere tarüname gönderilir. Telefon: 20530. 
Lise ve orta okulu bütünleme ve en gel imtihanlarına 1 eylfıl cuma günü ve olgunluk 

GAZETEMiZİN UÖ!DI 
İstanbul Basım 1stih
lik Kooperatifi Şir

ketinden alınmıştır. 

1 1 
r~a;+sa;+sa;tSa;tS 

Ankara da 

Kitapevi · Kaatçılık - Türkçe 

~ ve yabancı dil gazete, mecmua, 

~ kiuıp siparişlerini en doğru ya

pan bir yerdir. Erika ve İdeal 

yazı makineleri satış yeridir. 

Telefon : 3377 

~~~~~~.,, 

Çocuk Hekimi -
or. Ahmet Akkoyunlu 

faksinl - Talimba.ııe Palas N o. 4 
Pazardan maada her gün 

15 t .1 sonra Telefon : 40127 

Sahibi: A. Cemaleddin Sa~ğlu 
.Ne§riyat müdürü: llaeid ÇETlN 
Bas•MsiJ 7er: llat.baai Ehi•r• 

9 eyhil cumartesi günü başlanacaktır. 

ISTANBUL - BOLU ARASINDA TELEFON 
KONUSMALARI ACiLDi 

' 
ı\ - Üç dakikalık konuşma 75 kuruş 
.B - Konuşma saatleri 9,30 - 10, 11,30 - 12 ve : · 17 dir. 

İstanbul Telefon llUdüriyeti 

Üsküdar Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

1 - Enstitümüz ve akşam kısımlarına yeniden kayıt muamelesi 
1 IX 1939 dan itibaren 15 IX 939 akşamına kadar yapılır. · 

2 - Enstitüye bağlı pansiyon kısmına paralı yatılı talebe alınır. 

3 - Enstitünün bütünleme sınav günleri aşağıda gösterilmiştir 

İlgili öğrencilerin sabah saat 9 da okula gelmeleri lazımdır. "6726 •• 

tlskiidar Kız Enstitüsü 

4 lX 939 Pazartesi Matematik def ter tutma, 

6 ,, Çarşamba Fizik, Kimya, Biyoloji. 

7 " 
Perşembe Türkçe 

8 " 
Cuma Dikiş, Çamaşır 

9 " 
Cumartesj Yemek pişirme ve ev idaresa 

11 " 
Pazartesi Tarih, Coğrafya 

13 " 
Çarşamba Fransızca 

Vsküdar Akşam 
4/ IX 939 Pazartesi Matematik 
6 Çarşamba HıfzısSıhha -,, 
13 • Çaqamba .......... 


