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tord Halifaksın inOnü Mısır Hariciye 
~~~~c..w~·" Nazırını Kabul Etti 

HATAYI iLHAK 
HAZIRLIKLARI 

iki Arnavut kumandanı 
daha ıehrimize geldi 
Arnavutlujun İtalyanlar tarafın .. 

Ankarada Bir Komi 
Hatayın Ana Vatana KaVUf• 
maaı Batan Yurtta Muazzam 
Merasimle Tes'it Edilecek 
Ankaf'a, 18 (Huıuıi) -
Ana vatanla Hatay araaındaki 

hududun kaldmlmaıı ve Fransa 
hüktlmetile vapıl4n Hatay an
lapıaıının pq.n.fe edilmeli üze. 
mı. hani olan vaziyeti gözden 
geÇinn.ek ve vekciletleTle icabe
din tedbirler.i almak üzere ya

f'ın. ·Dahiliye Vekaletinde bir ko-

misyonun toplcmacClf}ı habet" ,... 
lmm.,ıır. Konıilılona büm W• 

kdletlerdn bim' 1ftimeaıil ifti
f'ak edecebir. 
Diğer ta.raftan. ,..,..._ ..

len haberlere fÖN, H .... blı 
muazzam tarihi ~"" JcaWf'l"Clc 
ve tes'it etmek üzere lriil(it Jaa. 
zırlıklanna devam eımeJcNdtr. 

GObbels Danzigde 
Alman Propaganda Nazırı Ş!ddetlı 

Bir Nutukla Danziğin Mutlaka 
Almanya ile Birleşeceğini Söyledi 

· -dut ifıali emaıır>da gönüllü kıt'a -
Jann ~da Draç cephesi kwıuin· 
danhjım yapan eski Arnavut ordu- · 
su erklnuıdan Abbas Kupi ve Şiyalr: 
emru")'et teşkllltı şefi K t ŞJ.ruti 

dün sabahki konvansiyonelle Yu .. 
goalavyadan şehrimize ıelmişler -
dir. -
Aı.bas Kupi Draçta İtalyanların 

hücumfann~ bir müddet için dur • 
durmuş, fakat muharebe neticesiz 
kalınca kendia de Yugoslavyayı il
tica etmek mecburiyetinde kalmıı· 
tır. Draç ·muharebelerinde kuman -
'dan Abbas Kupintn gönüllüleri! bü
Jük bir cesaretle düpnanm üstüne 
atılarak fU'PllllUflar ve D İtalyan 
uhrlni denbe dökmüşlerdir. 

Abbas Kupi, kendisile görüşen 

bir arkadaşımıza şunları sbylemfı
tir: 

c- Türkiyeye geldiğimiz için çok 
memnunuz.. Memleketimizi kurta. 
racajumzı ve Kralimızla birlikte 
tekrar eski yerlerimiııe döneceğiıni
zi umuyoruz. Arnavut milleti, esa
ret ft tat:iJA altuıda J'lflY&mU• de-

miştir. 1 

Rıza Tevfi~'in 
Bir Mektubu 

-·~ 
(.anca .. ,..mızda) 

Hoaİ Knı'da Wr lasmz ukerl •lfrtıell 
~ Paris, 18 (llA.) - Tientsin ablu· ı cEier uç büyük ıulhcu devlet Ja
kası hakkında Joumal gazetesi di· ponyaya karp boykotaj yapacak o-
yor ki: (8oB 'J Mi~ 
. . . ; ...- ... . : : .. ' . ' 
HEll SABAH 

Bir Ziya.relin Manaaı 
İki gündenberi Mısır Hariciye Na

·zın memlekeümizin misafiri olarak 
bu)unuyor. Bu ziyaret, şüphe yok ki, 
asırlardanberi beraber yaşamış ve 

· yekdiğerine karışmı!f iki devletin 
dostluk bağlarım kuvvetlendirecek , 
bir amil olacaktır. . 
Dünyanın böyle karışık bir dev

rinde yapılan bu ziyaretin bir ma
nası da Akdeni7.in Şark kısmını teş
kil · eden mmetforin sulhe olan bağ-1 
lılıklarıdır. Saaciabad Paktı, bugün 1 
dünyanın en sağlam ve samimi ola· 1 

rak sulhe en ziyade bağlı paktlann· ı 
dan biridir. Vakıa Mısır bugün bu 

pakta dahil değildir. Fakat gerek f • 
ran veliahdinin Mısır Kralının kız 
k~rdeşile evlenmesi neticesinde yek
dijcrile sıhriyet bqlarile ballanan 
İran ve M14ı.r, gerekse an'anevi 
Türk - Mısır ve Irak • Mısır dost
lukları neticesinde biz kardeş Mısırı 
da bu paktın manevi bir rükn~ ola
rak saymakla hiç hata işlemi! olma
yız. 

Bu ziyarelin dünya ve bilhassa 
Akdeniz sulhü bakımından ehem· 
miyeti çok büyüktür. 
A. CEJIALEDDIN BARAÇOGLD 
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fENI SABAtl" 

Denizbank 
Müeaseselerinin 
Devrine başlandı 

Okuyucu lanmız 
Diyor ki ı 

Denizciler Bay
ramı Programı 

Hazırlandı 

T am Dereyi Geçecekleri Sırada Merkezde, mülhakattaki 
heyetler faaliyete geçli 

Mektepler hakkında 
bir teklif Bir Temuıuzda deniz 

yarışları yapılacak f!ağırdım: ~' Eller Yukarı !,, Bir temmuzdan itibaren faaliyete 
geçecek olan Denizyolları ve Liman 
Jar Umum Müdürlükleri, kendi teş
kilatlarına de\•redilecek olan tesi
sat ve kuyudatı Deniz.banktan devir 
almıya başlamışlardır. Bunun için 
Denizbankta teşekkül etmiş olan 
heyetler mesailerine ba Jamışlardır. 

Gazetenizin 15 haziran tclrihli 
nüshasında 2 nci sayfanın 5 inci sü
tununda cYapılacak yeni okullar:ıt 

serlevhasile yazılan yaztnızda beş 
mektebin :-ıı·erlerinin kararlaştığı 

ve diğer altı mektebin de yerleri
nin tesbit edildiği fıkrasını oku -
dum. 

Bir temmuzda yapılacak olan de
nizciler bayramının programı tama
men hazırlanmıştır. Programa gö
re bir temmuzda kara ve aenizdeki 
vesait, bayraklarla donatılacak •e 1 
gece elektrikle tenvir edilecektır. 

r Güneş batmış, batı kızıllaşmıştı. 
Gecenin karaıılığı, ıSSlzlığı, serinli
ği ortalığa çökmüştü. Kuşların cı -
vıltısı, böceklerin vızıltısı durmuş
tu. Arasıra, mandıradaki haydutla
rın attıkları silahların boğuk güm
lemelerıni, çakalların hırçın uluma
larını işitiyorduk. Nuri ile bakışa
rak gülüşüyor, heyecandan karşı -
lıklı titreşiyorduk. 

Niha et bekledıklerimiz görün -
mü lerdi. Dordti de hayvanlarının 
üzcrınde, silühları ellerinde ıdi. En 
önde papas efondi, ardında Papa 
~nastaş bulunuyor, uşaklar da geri
ıa n eli)ordu. Aramızda otuz mct
r lık bır mesafe voktu bile. Tam 
dereye girec klerı sırada, duduğü -
mu çaldım ve bağırdım: 

- Heevyt. .. Eller yukarı .. 
Ardından da sılahımı boşalttım. 

Maksadım, hayvandan inmelerine 
mc) dan bırakmamak, tüfekleri el
lerinden attırmaktı. Fakat, iş um -
duğum gibi olmadı. En gerideki u -
şak, gerçekten takdire de~r bir 
çeviklikle hayvanından atladı ve a
teşe başladı. Uğraşmıya, uzun boy
lu boğuşmıya hem '\'akit yok ,hem 
d tehlike mevcuttu. Silah sesle -
rindcn haydutların kuşkulanmaları, 
hatta bulunduğumuz istikamete ko
şuşma1arı ihtimali vardı. Atcşe.baş
Jıyan uşağa tüf ek çevirmeme mey
dan kalmadı. Arkadaşların, ardın -
dan attıkları bir kurşun onu, oldu
ğu yere mıhladı. O sırada ben de, 
ortadaki uşağın kolunu delmiş, tü
f egini elinden dü iırmüştüm. Papa 
Ana t da, papas da şaşırmışlar, 
h )'Y nların üı ı inde taş gibi kal -
mı lardı. 

Artık bulunduğumuz y<'rlerdcn 
f ırlam , namlu} rı uzatmıştık. 
Miıdafaa imkanı kalm::ımış -
tı İleriye atılan Kuşadalı Nuri, el
deki ve .) erdeki tüf kleri topladı ve 
bu sırada babayiğiUık göstermcğe 
kalkışan haydut papazı adamakıllı 
tokatladı. Çekmek istediği tabanca
sını da koparır gibi elinden aldı. 
Papas ile Anastaşı ve iki yaralı u
şağı, Her ve ayakları bağlı olduğu 
halde hayvanların iki yanındaki 

küfelere attım. Eğerli hayvanlara 
da Dimetokalı Muharrem ıle Zey
bek Mustafayı atlattım. Yüklü bay
ları önlerine kattım ve kafıl yi Se
r ez ~oluna çıkardım. 

İki saat sonra, Kara Mandırada ve 
ağılların gerisinde bulunan taşlıklı 
bir höyüğün arkasında idik. Neden
se bılmem, tekrar soyunup dökünüp 
yanaşma olmayı, haydutlar arasın
da salınıp dolaşmayı gönlüm iste -
medı. Gizlendiğımiz noktada yere 
ıerıldık. Haydutların zevkini, etim
bu unu 'Uzaktan seyre giriştik. Hay
dutlar, yaktıkları buyük bir ateşi 
çevrelemişler, hora tepiyorlardı. 

Sazlarla, seslerle etrafı inletiyor -
lardı. ı 

, Bunlara baka baka dalıp kalmı'!lız. 
. Yatta belki de biraz kendimizden 
C ~çmiş ve uyuklamışız. Bir aralık 
he, rnedense ansızın açılı~eren gözle 
rin. karşımızdaki sırta takılmış, 

~aln ıştı. Sırtın tam tepesinde ve 
hnva. 'a mürtesem dl.işen kısmında 
birtak m karaltılar, tc!Hşlı telaşlı 
)lolaşıy lrdu. Hepsi de silahlı idi. Kı-
1afetleı nden, her ha~de asker ol -
'ınadıklaı nı anlamıştım ve tabii de 

yip çeviriyorlardı. Bunların da bir 
çete olduğu muhakkaktı.Acaba kim· 
dl? .. Sindiğim yerde bunu düşünü
yor ve cümbüşlti bir kavga seyrede
ce im için adeta ocuk gibi sevini
yordum. 

Merkezde bulunan tesisat bu haf-
Bir çeyrek saat geçmiş. geçmemiş

ti ki, birıbiri ardına patlıyan dört 
bombanın sesi trafı titretmiş, bo- ta sonunda tamamen de,·redilecek, 
ğuk boğuk inletmişti. Arkadan da kuyudat ve muamelata ait olan kı
şiddetli bir tüfek ateşi başlamıştı. sımlar bir sene içinde tasfiye edile
Mandıradakiler biribirine karışmış· cektir. Denizbankın İstanbul bari -
tı. Yan:ın ateşin etrafında koşuşan· cinde~i z:ıüe~sclerindekı devi: 'e 
lan, bağrışanları, silahını kapıp et- tescllum ışlerı, seçılecek mahallı he 
rafa dağılanları birer birer görüyor yetler marifetile tasfiye edılecek -
ve bir sinema gibi seyrediyorduk. · tir. 
Kim yantıysa, baskını gerçekten us- Limanlar Umum Mtidürü Hamdi 
taca yapmış. içerdekileri teker teker dün pazar olm~ına rağmen Deniz-
keklik gibi avlamıya başlamıştı. banka gelerek meşgul olmuştur. 

Ateş ve müsademe knrsılıklı ola· Mıntakalara n)rılan limanların 
rak afak alıncıya kadar devam et- sicil işleri de 6 ay zarfında ikmal 
rnişti. Vaziyetten, Andrea kaptanın edilecektir. 
ve adamlarının hapı yuttukları an-
la ılıyordu. Nitekim ortalık tamami
le ışıyınca, ses ve sada·kesilmiş, or
talığn esrarlı bir sessizlik çökmüş
tü. Baskını yapanların bir Bulgar 
çetesi olduğunu kıyafetlerinden, 

kalpaklarmdan anlamıştık. Baskın· 

cılar, mandıraya girmişlerdi artık. 

Yaralı, sağ bulduklarını bıçaklıyor, 

tüfek dipçiklerile vurup tepeliyor· 
lardı. Bu temizliği yaptıktan sonra 
da, geldikleri gibi sessizce gitmiş

lerdi. 
Kim olduğunu anlıyamadığırnıı 

bu Bulg.u çetesi, mandıradan uzak
la mış, sardıklan sırtı ac;mı lardı. O 
sırada biz de a •aklanmış, mandıra
ya damlamışbk. Ba hırı ezik, göwüs
leri delik, kannları desik cesetler 
boy boy yatıyor, her ycır kan koku· 
yord ı. Salgıncı çete, haSlmlarınm 
yalnız \'Ücutlerini değil, elbiselerini 
bile didik didık etmişti. Hepsinin pa
ralarını ve saat, köstek, yüzük gibi 
kıvmetli şeylerini almışlar, yalnız 

tiıf ek ve cephanelerini bırakmışlar
dı. Kuşadalı ile cesetlerin arasında 
dolaşıp silahları toplarken, cİştero:. 
kuhya ile yeğeni Kosti de, müsade
me esnasında kaçlp sığındıkları de· 
reden çıkıp yanımıza gelmişlerdi. İ
kisi de tabii, uykusuzluktan, yor
gunluktan ve hele korkudan sarn
rnış, solmuşlardı. İştero, zorla _gülü
yor ve: 

- Kulakları çınlasın binbaşı P.· 

fendinin, diyordu, 'imdi burada ol
saydı, it iti boğmuş, der ve gülerdi. 
Biliyor musun ba çavuş baskını ya
pan kimdi? .. 

- Kim olursa olsun kahya. Tam 
çeteci imiş doğrusu. Adı ne bu kan
tanın ? .. 

- Adı mı? .. İstoyan kaptan işte. 
- İstoyan mı? .. 
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POLll!IT.S ı 

Aşçı dükkanında çıkan 
kavga 

Kuruçeşmede aşçı Ruşenin dükka
nında dün para yüzünden bir kavga 
çıkmıştır. 

Aşçı Ruşen ve kansı, ortaklan 
Hamıdın üzerine hücum etmiş ve 
Ru n Hamidi ekmek bıçağile kolun 
dan ve Hamid de tuzlukla Ruşeni 
başından ve Fatma da kavga esna
sında muhtelif yerlerinden berelen 
miştir. Zabıta, hepsini yakalamış -
tır. 

Bir randevu vl baslldı 
Beyoğlu, Turunç soknk 12 nwna

rada oturan sabıkalı rande\-ucuhr-

1 dan Eminenin evinde yapılan ara
mada, vin içinde Seher ve Melahat 
adında iki kadınla üç erkek bulun
muş ve cümlesi yakalanmıştır. 
Tramvaydan atlarken 

dU~Up yaralandı 
Eminönünden Bebeğe giden 676 

numaralı tramvay, Amerikan kolle
ji önüne geldiği zaman Bebek tram
vay caddesinde 378 numarada otu
ran 45 yaşlarında Münevver, tram
vay durmadan atlamış ve yere dü
ierek muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanarak ifadeye muktedir 
olamıyacak bir halde Beyoğlu has
tahanesine kaldırılmıştır. 

otomobll çarptı 
Şoför Şükrü isminde biri dün o

tomobil ile Unkapanından geçerken 
Nesimin oğlu 8 yaşındaki Yaşovaya 
çarparak muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. 

Çocuk, Balat hastahanesine kal -
dırJlmış ve suç_lu şoför yakalanmış
tır. 

• Şoför İhsan idaresindeki 1794 nu 
maralı taksi arabası dün İstiklal cad 
dcsinden geçerken o civarda oturan 
Hakkıya çarparak sol bacağından 
yaralamıştır. 

İstanbul Valisi ve Belediyemiz.in 
çok değerli Reisınin hakiki ve bü
yük eseri olarak Beşiktaşta Yeni -
mahalledeki Abbasağa mezarlığını 
modern bir park hnline getirmesi 
ve cıdden İstanbulun diğer parkla
nnın çok fevkinde bir varlık ~ara
bldığı anlarda, bu parkın tam :Kar
şısında ve oldukça vasi bir sahada 
metruk kalan ve nezareti kamilE-yı 
haiz \ e belki de ilkmektcp yapıl
masına çok müsait zannettiğim bir 
Rum mezarlıgı vardır .. Acaba bu-
rada yeni bir mektep yapıl -
masma imkan gôriilem z mi? 

Bu husus hakkında allikadar ma
kamların nazan di}\katlerini celr 
bedemez misiniz? 

Adres: Beşiktaş Yenimahalle 
Fırın sokak, eski avukatlardan 

Ferit Bora 

Beyazıtta terzi Bay ihsana: 

Gazetemize göndermiş olduğu -
nuz ve 31 mayıs 939 tarihli nüsha
mızda intişar eden şika etinızin 

İstanbul Defterdarlığınca nazarı 
dikkate alınarak tahkikata başlan
dığına ve tahkikat neticesinde id
dianız haklı çıkarsa icap c>den tas
hihin yapılacağınn daır İstanbul 
Deitcrdrlığından bir tezkere aldık. 
Kcyf iye ti saygılarımızla bildırirız. -

Merasime saat 10,30 da başlana -
cak ve Galııtasarayda toplanacak o
lun ıt'alar buredan hareketla İs -
tıkJal caddsini takiben Taisime gi
decekler \ e merasım saat 11 de baş-ı 
lıyacaktır. 

Merasim geçışine denız silahen -
daz kıt'ası, Yuksek D nız T carct 
mektebı talebeleri Beniz Ticaret 
zabitanı, tahlisı) e, D nızyollan, li
manlar idarelerile Şırketi Ha) riye 
'e armatorlerc mensup murcttebat 
i~ tirak edecektir. 

Abide önunde saat 11 de düdukl r 
çalınırken iıbıdeye çelenkler konu
lacaktır. Müteakıben denizciler na-ı 
mına nutuklar söylenecek ve yük
sek makamlara çekilecek telgraflar 
okunacaktır. Bundan sonra geçit 
resmi yapılacak ve Istiklal caddesı
nı takıben Şişhane yolile Karakoye 
kadar inilecektir. 

Saat 14 de Yüksek Deniz Ticaret 
mektebinde bir gardenparti verile
cek ve müteakıben Boğazı geçme 
yarışları yapılacaktır. 

Gece denizde büyuk şenlikler ya
pılacak, Ege vapurunda da bir su -
vare verilecektir. 

llVTEl!'EB&l.K 1 

Muallimler n gezin isi 
İstanbul Muallimleri Yardım San 

<lığı tarafından tntip c>dilen tenez-
züh dun yapılmıştır. Gezıntıye ka-
labalık bır davetlı kitle ı ıştira'k et
miştir. Sabahleyin Koprüden kal -
kan \•apur, doğru Çubukluya git -

Haliçte 3139 numaralı snndal sa- miştir. Çubukluda çok guzel bır gün 
hibi i"mail, Kasımpaşa iskelesinde geçıren muallimler Köprüye sant 

Bir motör sandala çarparak ha
sara uğrattı 

sandalilc müşteri beklerken Deniz 22 de dönmfü:;lerdir. 

~kın 353 numaralı motörü ·çarp- Dahiliy.c V ckıli Yalovaya 
mış ve sandalı hasara uğratmıştır. 1 itti 

Kanalizasyona yuvarlanan otomobil Evvelki güng Ankaradan şehrimi-
Tarlabaşında oturan Koçonun 8251 ze gelen Dahiliye Vckilı Faik Öz -

numaralı otomobili Beyoğlunda ye- trak dün Yalovaya gitmiştir. Vekıl, 
ni açılan kanalizasyona düşmüş ve dün Reisicümhur tarafından kabul 

edilmiştir. 
uzun bir müddet münakalatın ak- Kendisi bu akşam Ankaraya dö-
samasına sebep olmuştur. necektir. 

Zabıta şoförü yakalıyarak tahki- Trabzon vailal yann 
kata başlamıştır. gla lyor 

Yangın baflangıcı Birkaç gün evvel şehrimize gelen 

Beşiktaş, Alaybey sokağında kap Trabzon Valisi ve eskı Dahiliye Ve
tan Tahsinn carında bulunan 22 kaleti Hukuk Müşaviri Osman Sab

ri Akal bugün şehrimizdeki tetkik
numarah evde dün yangın çıkmış, lerine devam ederek yarın Trabzona 
:fakat itfaiye vaktinde yetişerek a - dönecektir. 
teşi söndürmüştür. 

• Kumkapıda Şevketin sinemasın
da dün akşam makin dairesindeki 

filmlerin ateş alması yüzünden yan

gın çıkmış, fakat itfaiye yetişerek 
söndürmüştür. 

Yurtta h~va v azJyeU 

Demiş, yanımda on beş, yirmi ne
fer bulunup ta şu şeytan herifin ü
zerine ablamadığıma öyle hayflan
mısbm ki... Kendi kendimi saatler
ce yemiş, kaçırdığımız bu büyük fır
sattan dolayı sinirlenip dövünmüş· 
tüm. ... .. 
Binbaşımdan aldı&ım emirle, An

drea çetesinden kalan silah ve cep
haneleri alıp Sereze geldim. Serezli 
Papa Anastasm suç üstünde tutul-

Milli Şef Avcılar 
Himayelerine 

Cemiyetini 
Aldılar 

Yeşilköy meteorolojı istasyonun
dan alınan malumata göre dün yurt
ta hava, Akdeniz ve Karadeniz kı
yılarile cenubu şarki Anadoluda bu
lutlu, Egede kapalı ve )'ağışlı, diğer 
bölgelerde bulutlu ve pek yağıslı 
geçmiş, rüzgarlar Trakya, Karade
niz kıyıları bolg lerindc imali, di
ğer bölgelerde cenubi istıkamettc, 

orta kuvvette esmiştir. Dün İstan-ı 
buldn hava çok bulutlu ve cüz'i ya
ğışlı geçmiş, rüzgar cenuptan sani
yede 1 - 3 metre hızla esmistir. Sa-1 
at 14 de hava tazyiki 1011,1 milibar 1 
suhunet, en yüksek 26,2, <'n düşük 
15,0 santigrat kaydedilmi tir. 

masından, Andren çetesinin yok ol
masından pek memnun kalan bin
başım, bizlere istirahat verdi ve hu
susi muhbirlerini yine etrafa da
ğıttı. ~-------, TAKV JM 

• . ..... ........ .. ....... -.WN 

19 Haziru 193' Pazartesi 

N'-h 1 Cemaziyl levvel JUi 
1. .. 1ı 6 HAZiRAN 1.U.S 

- 19 --Haziran 1939 ' 

Yeni hadiseler karşısında 
lngiltere 

Avrupadaki karışıklıkların tevlit 
.ettiği son siyasi istikrarsızlık kar· 
11sında harekete geçen İngiltere, bıı 
sefer Umqarkta vukun gelen va .. 
him hadiseler önünde yeniden nazik 
bir mevkie düştü. 

İngilterenin beynelmilel siyuet 
alemindeki mevkii ve takip ettiği · 
ve istikbalde takip edeceği hattı 

hareket, Hariciye Nazırı , .. ord Ha
Jifax tarafındaıı, Avam Kamarasın· 

daki son bir nutkunda sarih su -
r tte teşrih edilmişti. Bu nutkun 
esaslı hükümlerine göre, İngilterE.', 
kuvvete müracaat edilmediği tak-

dirde, beynelmilel ihtilaflı mese1~ 
lerin adilane bir surette t~ıiyesi 
lehinde nüfuz ve tesirini kullanacak 

ve fakat bazı siyasi gayelere vnr -
mak için kuvvete müracaat edıldi· 
ğı takdırde, haklı bir harekette bu· 

lunacaktır. Ve bu noktai nazar, 
Fransa ile müştereken alınmış bıt 

kararın ifade manasındadır. 

İngiltere bunu temin için A\•rupa· 
daki siyasetinde, sulhu korumak 
::,;olunda uğraşırken, bir taraftan da 
ortalığı karıştıracak herhangi b r 

harekette bulunmaktan uzak dur· 
mayı tercih ediyordu. 

Avrupadaki istikrarsızlık heniit 
sükun bulmamış iken, bu sefer U· 
znkşarkta Japonların, Çinde imti .. 
ynz sahibi olan büyük devletlere ve 

bunların içinde bilhassa İngiltere~ e 
karşı bir cephe alması, İngiltcreniı1 

bir müddettenberi duyduğu endişe
lerin tahakkuk ettiğini gösterdi. 

Londra, Japonların Uzakşarktald 
tevessü siyasetinde, kendisinın ve 
diğ r alakadar devletlerin sahip bu· 
1unduklan imtiyaz mıntakalarınlfl 

er geç bir ihtilaf mevzuu doğurnca· 

ğını bilmiyor dcğildı. F kat doğru· 
dan doğruya vukua gelen bir mesele 

mevcut olm:ıdığı i~ın J..onrda, Uıa · 
şarktaki hadıseleri dıkkntle \ e ic• P 
eden tedbirleri almayı ihmal etrni
yerck, takipten geri kalmıyordu. f 

BJgiın, vazi) et btiviık bir vaha -
met klsbetmis ve uzla ma teşebbUS-

1 ı ıne rağmen Tok) o, Tientsin mııı· 
takasındaki abluka te ebbtisünü bı· 

rakmamı lır. Bu sebepl<'n dolayıdır 
ki İngiltere Uzakşarktaki menfaat· 

lerinin halele uğratılmasına a la Jll\1 

vafakat etmiyeccğ,ni \ e icap edcl'l 

tedbirleri alacağını beyan etmiş ve 
bu arada Paris ve Vnşington ıle de 
tatbiki lazımgelen hattı hareketi 
de tesbite lüzum hissedilmiştir. 

Şimdi Japonların bu hareke•irıe 
karşı Fransa, İngiltere ve Amerik•· 
nın birleşik bir tarzda cevap vere· 
ceği tabii görünmektedir. Yalnız bıJ 
cevap karşısınaa To~yonun vaziyetı 
dikkati celbetmektedir. Japonlar, 
A vrupadaki karışık vııziy<'tten ısti· 
iade ederek, Çin meselesinin, yal .. 
nız kendi lehine halledilmesi. ,.e 
Londrayı zaruri bir tarzda, JapOl'I 
ist klcrini kabule mecbur etmek ar· 
zusunu taşımaktadır. 

Ancak, Avrupada geniz mıkyasts 
faa1iyctc geçmi~ bulunan İngiltere· 
nin, Uzak arkta da İngiliz impar•· 

torluğunun menfantlerini ciddi sı1• 
rette ihlfıl edebilecek hareketlere 
bovun eğmiyeceği de 5şikurdır. Zi· 
ra bö.) le bir ıhtimal dahilinde. in · 
giltc>renin iki genis cephe karş1sırı 
dn çok büyük fedakarlıklarda bu · 

lunması lazımdır kı bunu da ingill' 
sivaseti tasvip etmC'mekte, ku'' · 
vetlcrinin bir kısrrıını uzaklard11 

tesbit ettirmeyi münasip görmemek· 
tedir. 

Bundan dolayıdır ki Londra, Fral'I 
sa ve Birleşik Amerika arasınd• 
Avrupa siyasctinı de alakalandır~· 
cak mühim müzakereler kar~ısınd.:ı 
bulunmamız ihtimali çok kuvvetli· 
dir. 

Dr. Rctad SAGA ~ 

'ıelilşlanm ştım. Hemen horuldıya 
~oruldıyn uykuya dalan Nuriyi 
1arstım, kı:tıdırdım. Karaltılar, ya -
traş yavaş tepenin loşluklarına doğ
ru iniyor, gözümüzden kayboluyor
du. Tedbirli davranmayı muvafık 

buldum ve hemen bulunduğumuz 
höyüğün yüz elli metre kadar geri
sinde bulunan fundalıklı sırta ce -

On gün sonra, Rondeibalfıdan a. 
lınan bir telgrafta, İstoyan kapta
nın çetesile birlikte, Bakır dağında 
(Lnkos) manastırında biraz dinlen
dikten som:a, Denrlrhisara ~diği 
ve oradan da d ğ yolile Dramaya 
geçti~i bildiriliyordu. 

Ruıı lnıır; 45 
Münakalah sekteye uğratan şoför 

)tildim. -

Daha bir yer bulup yerleşmemiş· 
ıik bile. Karaltıların bir lnsmı yüı 

E
etrc kadar ilerimizde belirmi ler
. Mandıraya dotzıı sinsi ııinsi fier

yor, besbelli ~ sah-ayı çemberle· 

Binbaşı, bu haberi şüphe ve te
reddütle karşıladı. Kendi &darnları
mızm getirecekleri veya göndere
cekleri haberleri beklemeyJ dah.ıı 
muvafık buluyor, bununla beraber, 
hemen harekete geçmek üzere beni 
re takımımı hazır bulunduruyordu. 

(Devnını var) 

Milli Şef İaönll " Avcılar Ye Atıcılar Cemiyeti,, ni himaye
leri albna almıılardır. Bu vaziyet azay teb~ir edilmiıtir. Resim 
bu toplaahda bulu11aalan göıtermektcdir. 

Uzun i'Ünlerin evveli 

D•t• saati: 4,28 
Oıı. ı 12,15 - lıdaıU ı 
Akta•: 1',43 - Yabı: 

ı .... ~ :2,07 

16,16 
21,48 , ______ I,, 

Şoför Ekremin idaresinde bulu • 
nan 3814 numaralı kam~on di.in ° 
dun yukliı olduğu halde Pang lll 

dan geçerken sağ arka t<''rerlcği fır 
lamış ve otomobil d vrilerek ıniiflıı· 
kalfı.t yarım sant inkıtaa ugrnmı)1' 
Zabıta şoförü yakalanUf ve tab~1 

kata başlamıştır. 
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• ~ : : Lord Halifaksm RIZA TEVFIGiN 
Gafenko Atinadan Nutku 
1 t G 

9' (Baf&aralı 1 iM sayfada) 

S an b U 1 a e 11 Y O r göstereceğini. bazı fedaklrlılrlar ya. 
pacağıru söylüyor demektir. Filh!l· 
kika bir me!Seleyi dostane halle ça· 

~tinaJa Yapılan .Görüşmeler Ne-
1 fıceainde Resmi Tebliğ Nefredildi 

_....,, ..... 
. Atin. 18 (A. A.) - Rum:ınva Ha-l'ici . 

dö Ye N~.zırı Gafenko Rumanyaya 
rtnıek uzere pazartesi günü Dacia 

\'ap11-.. 1 . 
tir. - u ı e Pıreden hareket etmiş -

it Gafenk~·-. i~ta.nbulci:m gecuken 1 
Utn Patrıgını zıyaret edecektir. 

1 0 
Atina, 18, (A. A.) - Metaksas -
~fenko konuşmalarından sonra a-

fagıdaki tebliğ neşredilmiştir: j 
k cltumanya Hariciye Nazırı Gafon 
~· .Atinada yaptıgı ziyaret esnasın
ltui l5 ve 16 haziranda Yunan Başve
b ve Hariciye Nazırı Metaksas ile 

lrÇok mülillcatta bulunmuştur. 

0 
16 haziranda majeste Kral Jorj 

• le •fenkoyu lütfen kabul ederek öğ-j 
~emeğine a lıkovm uştur. 

nu bir kere oaha l!.pat etmiştir. 
Balkan aniantının şimdiki reisi 

sıfatile Gafcnko, Yunan :Raşvekıli 
Mctaksasa, ge·~en ay içinde Yugos
lavya Haric'iye Nazırı Marko\•iç ile 
yaptığı ltonuşmalan bildirmiştir. 

Keza Rumanya Hariciye Nazırı son 
günlerde Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ile yaptığı konuş
maları ve Anknrava vukubulan res-
mi tiyaretimn çok memnuniyet ve-
rici neticelerini de arzctmiştir. 1 

Başvekil Mt-taksas. Balkan antan
tının ana prensipleri olan vahdet ve 

kat•iven muslihane sf vasetinin te -
yit edilmiş olduiiunu ~üşahede P.t _J 
mekl bahtiyar olmuştur. Bu siyase
tin bU' suretle y.-niden teyit edilmiş 

lıımak taleb edilen pylerin hepsini 
zorla diğer tarafa kabul ettirmek 
arzusundan vazgeçmiye delilet •· 
der İngiltere bu tarzı tesviyeye ra· 
zı. Diğer taraf razı olmazsa buna ül
timatom vererek emirlerini icra et
tirmek derler. Almanya ile İtalya
nın maksatları budur. 
Onların işte böyle ıüphe ve em· 

niyetsizlik uyandıran vaziyetleri 
knrşısında, LonJ Halifaks İngiltere 
ve Fran'i&nın mesleklerini şöyle hu-
llsa ediyor: · 

cBüyük Britanya ile Fransa başka 
her hangi blr devletin istikllllni 
mahveylemiye teşebbüs eylem.iye
cekler ve hiç bir zaman tecavüzi bir 
harekete kalkmayacaklardır. Alınan
yanın refah ve saadeti Avrupa için 
ve ·bizim için iyi birşey olacağına 
kani bulunduğumuzdan dolayı Al· 
manyayı iktısat bakımından mfişkil· 
lM içinde bırakmak fikrinden çol,c 
u1Jağız. Fakat İngiltere hükOmeti 
yalnız Almanyanın iktısadi mesele· 

p la et.ksas ile Gafenko arasında ya
~ n konuşmalar Rumanya ve Yu
d istanı doğrudan doğruya alaka -
.~eden bütün meseleler hakkında 
"llftt b" 

olması' dört dost ve mflttefik mem - }erini değil bütün Avrupa mllletle
leket arasındaki münasebetleri da· rinin lktasadl meselelerini de tetkik 

etmek ve bunlara ehemmiyet ver· 
mek ister.• l ır anlll§manın mevcut olduğu-

Batan Fransız 
l9 ahtelbahirinin 

, }"eri Bulundıı 
ta~Ygon, 18 (A. A.) - cPhenix• f 
te telbahirinin 30 kadem derinlik.! 

ran':ı:l~uğ~ ~okta nihayet cCam
«t· korfezının açıklarında tesbit 
bı;lıni!tir. Suyun yüzünde geniş bir 
k Yag lekesi vardır. Kazanın vu-
Ubuldl_!ğu mahallin etrafında Fran 

11~ ha.rp gemileri dolaşmaktadır. 
arıs, 18 (A. A.) - Bay Metaksas 

te Haiti Hariciye Nazın Bay Lale
·~ Phenix'iıi zıyaı münasebetile ta
ıi)et telgrafı göndermislerdir t . . 

talya Sefiri Bay Guarıglia, bu 
llbah H . . N . . h· . • ~ncıye ezaretıne gıderek 
titiikumetin taziyetlerini bildirmiş -
1 . 
....... uudun 111ur•hhaaı 

.. rllnde 
ll\~rchtesgaden, 18 (A.A.) - Res
lö D. ~· B. Ajansının bildirdiğine 
·~ Hıtler dün öğleden sonra ara
Qı n Kralı İbnissuudun fevkalade 
~ Urahhası Halidilhud'u kabul etmiş bzun müddet görüşmüştür. 
bir · N. B. bu mülakat hakkında hiç 
~ihte bulunmuyor. 

Nafıa Vekilinin 
Beyanatı 

( .. tanlı 1 lacl ayfada) 

~ 8-.. Cer, tenvir kuvvei mu
' Tü.rk Anonim Şirketine ait 
~t ~ektrik müessesesile Müt
lt"rıt Tiirk Anonim şirketine ait. 
~ ,;...a~aziantep, Balıkesir, Tekir
' -unıe elektrik müesseselerile 
~Jer~lektrik ıirketine ait hisse 
~ ınden bir miktarının hükd
~ satın alınmaaı hususundaki 

1 'Vele hazırl•nmıı olduğundan 
~ iirketlerin murahhaslar.t 
~ Neri ve Bertola ile ara· 
' tanzbn edilen mukaveley• 
'lllileaeseler 1 temmuz 939 dan 
' en fiili devri teslime başlana
'Pttaıır. Şirketlere c850.000· 1 lirası . 
~ ._ mO.tebakisi beş senede mü
tl.'13() tlbttıerle &ienmek üzere 

ltıa ·OOo. lira ödenecektir. 
~ .:.._raıar, diğer şirketlerdeki ah
' lld memleketimiz mahsull
~'11 .. tın alın~ası suretile harice 
"'"11lı ICaktır. Şirketlerin heyeti u
~.~lert 20 haziranda -satın alma 
,, elesin! tasdik etmek üzere iç-
~"tl~lırılmı, olduklarından mu
tı~ bı imzasını geciktirmemek 
~~karada bazırlanmıı. olan 
~l entn imzası fstanbulcfa bu
~ ~lıın haseblle burada yaptl· 
"- !ı.tu u mtınasebetle Nafıa ıtnet 
~~&elerı Reisi Emin f pllkçl, 

llu "' ıelmiftir. 
~~ lı:ı Ukavelerıin tasdiki hakkın
~lfn~n 1Ayiha1tnı Büy{\k Mlltet 

'U d•VTef ~timaiyeırhıe 
nıukarrerdfr.ı 

ha ziyade itimatlı ve daah ziyade sı- , 

kı kılmaktan hali kalmıyac:ıktır.• -
Göbbela 
Danzigde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ta serbest bırakmakla ve Almanyayı 
ihata etmek istemekle ithLım ettik· 
ten sonra demiştir ki: 

Fakat karşılarında 7.ayıf ve bur· 
juvalaşmış bir Almanya bulmayı ü
mit edenler aldanıyorlar. Nasyonal
Sosyalis Almanya zayıf değildir. Al
manya kuvvetlidir ve hali hazırda 
dünyanın en kuvvetli ordusuna ma· 
liklir. 

Bu sözlc>r üzerine halk: 
c- Bir devlc>t, bir millet. bir Füh

rer:. diye bağırmıştır. 
Göbels sözlerine devam ederek 

demiştir ki: 
c- Dünya Führerin tehdidlerin 

önünde gerilediğini ve şantajın kar
şısında boyun eğdiğini zannetmekle 
tehlikeli biı: hata işlemiş oluyor. 
Bunun içindir ki, Dantzigli Alman 
erkekleri, Kadınları ve çocukları iııı

tikbale emniyetle bakabilirsiniz. 
Nasyonal . Sosyalist Almanya sizin
le bera~dir. Almanya nerede Al
man varsa oradadır. Binaenaleyh si
zin de bulunduğunuz v~rdedir. Bu 
bavram gününde bütün kalbimizle 
•Yaşasın Fiihrerimiz, yaşasın Al
man Dantzig'imiz, yaşasın büyük 
Alman devleti. diye bağıralım.• 

Halk nutku hararetle a1kıslamı,. 
bundan sonra Almanyayı. Führeri 
sel!mlamış ve: 
•- Yahudilerle Polonyalılar def-· 

olsunlar.> 
Diye mükerreren bağırmışlardır. 
Diplomatik mahfellerde hasıl O· 

lan kanaate göre, Göbbels'in nutku 
ve bilhassa halk üzerindelci tesirleri. 
Alman Propaganda Nazırının ziya
retine vesile olmak üzere tertip e
dilmiş olan Dantzig Kültür haftası
na bu nevi tezahüratın çerçevesini 
geniş mikyasta a~an bfr rnahiy@t 
vermistir. 

FRANSADA AKiSLER 

Paris, 18 (A.A.) - Alman Propa
ganda Nazın Göbbels'in dün Dant
ıtlg'de söylediği nutku mevzuubah
seden Jour gazetesi diyor ki: 

cBu gibi sözlerin ve hattı hareke
tin Polonyalılar t,arafından gösteri
ln temkin ve ihtiyatla nasıl bir te7.at 
te.şkil ettiği blr kere daha görülmüş
tür. Chamberlain ve Lord Hallfa~ 
ın sulhcu sözleri nazller tarafından 
fena anlaşı1mı'1ır. İşte bunun için
dir ki naziler seslerini yükseltmive 
başladılar.• 

Epoque gazeteli de f(jyle yazıyor: 
•Almanya'nın önümtizdeki gün

ler fçinde bizi yeni bir emrivaki kar
şısında bulundurmıya teşebbüs et
mesi beklenebilir. Fakat Polon:ı,•a 
müteyakkız bulunuyor' Polonya ve 
onunla miltesanit olan dflvletler da
ima ayrıl uml ptennek suretiledir 
ki Httlrl Vena.ille. muahedestnln 
yeni bir uyfımu yırtnı..._. .._.. 
•eee1r~ 

Almanya tle halya cihan efkin u
mumlyesi karşısında müdafaası ka· 
bil, haklı bir takım taleplerden baş
ka bır ntyet beslemeselerdi Lord 
Ha lif aksın bu sözlerini sened ittihaz 
ederek derhal müzakereye başlar
lardı. Çünkü bu kadar yumuşak, 
müsaadeli \•e vldeli sözlerden sonra 
bundan başka makul bir harekete 
yer voktu. Fakat, mAattees • 
süt. İngiltere Hariciye Nazırı
nın nutku mantıkan ümit edilebile
cek ivi neticeyi tevlit edemedi. Çün
kü kar~ıda mantık dairesinde hare
ket eden kimse yok. Almanva ile 
ftalva yalnız vumruk sallamak ve 
mütecavizanf! sözler sövlemekte:'l 
başka birsev '\·anmavı bilmivorhr. 

' RtNyta Oahlt YALCIN · 

Türkkuşu Filosu 
Konya Yolunda 

İzmir, 18 (A. A.) - Birkaç gün -
denberi yurd göklerinde dolaşmak
ta olan ve Türk milletine kendi e -
meğinden doğan eserin canlılığı ve 
gürbüzlüğünü yakından gösteren 
Türkkuşunun bugün İzmirde yaptı
ğı gösteriş uçuşları Egenin hakiki 
bir bayram günü olmuştur. Saat 
15,30 da lzmirin her semtinden tren 
ve otobüslerle Gaziemir meydanına 
tqınan halk tahminen 30, 40 bin ki
şiyi mütecavizdi. TürkkUfUnUn 
genç paratü~ü, planörcü ve pilot
ları havada İzmir halkına zevkli, 
hey-ecanlı ve emsalsiz dakika'ıar ya
ptmljlardır. Planörler yüksekler -
den halk üzerine doğru gayet mahi
rane ve akrobatik uçuşlar yapmış
lar, bunu, genç muallim namzetle
rinin motörlü tayyareler le muhtelif 
irtifadan yaptıkları hünerler takip 
etmiştir. Par8fÜl atlayışları bilhas
sa çok heyecanlı olmuş ve gençleri
miz ıiddetli ve sürekli bir surette 
alkışlanmıflardır. 

İzmir Belediyesi bu akşam Türk
kUfU pilotları şerefine ~hir bahçe· 
sinde mükellef bir ziyafet vermek
ted1r. Yarın hava müsait olduğu 
takdirde Türkkuşu filosu 7 - 8 ara
sında Çivrile inecek ve orada ben
zini tamamlıyarak Konyaya uçacak 
tır. 

llutl•.,..fetl• kutluz 
Budapette, 18 (A. A.) - cKarcag• 

tehri ahalisinden doksan kişi kuduz 
hastalığına yakalanm.Jftır. Bu has
talık bunlara kuduz bir köpek tara
fından ısırılmış olan inekleı:den gel
miştir. Köpek evvelce bir çobanın 
oğlunu da ısırmış olduğundan has

talık bütün şehre sirayet etmekte 
gecikmemiştir. 

İçlerinde çocuklar da bulunan 22 
kişi Budapeşte kuduz enstitüsünde 
tedavi edilmektedir. 

lnglllz heyeti Ataturk 
Kabrinde 

.l\nkara, 18 (HUIUSl) - İngiliz .. 
kert heyeti Atatürk'ün kabrine ge
leııt koymutP 

BiR MEKTUBU 
Hcilen Lübnan sa1riUerinde Cünye'd• Umm.eıt et~ olan frloaof 

Rıza T~fik, 11cıkın at'kada§' maruf ve kı11metli fGirlerimizden Hü.
ıeyin Sirete bir mektup göndermiftir. Gerek kendienin edebiyat te-
14kkiıi ve faaliyeti, ,.,-ek Hüseyin Sirııin kendi zav~yerine glfre e<Ubt 
kıpıeti ve gerekae Lübmında geçen hcıyatı ha1ckında 14yan.1 dikkat 
fikir t1e tumrlm u,ıwa eden ,,. api mmaftda f/1lbek btir eclebt kıv· 
meti haiz olan bu nefb Jlaaıl' okuyuculanmıza sunu11onı.ı. Bu verile 
ile maruf ıcıirimi.z Hü.aeyin Sired" temmuz bafınclcm taıibcıren edebi flG
zılan ve atefli tenkitlttile c YBNl SABAH» ailesine intisap edeceğini 
de ayrıca müjdelemekte z~k duyanı. 

Cünye, 14 M'411U 1939 
Sevgili kardeşim Siret, 
Dilber eserlerini bir hafta evvel 

aldım; okudum. Ne kadar neş'eyabı 
zevk olduğumu tarif etmek pek güç
tür, fakat tarif elmiye çalışacağım. 
İyi tanıdığım şairlerden (yani mua
sırinimden olan ve benimle müna
sebeti dostanede bulunan şairler

den!) eserleri hoşuma giden kimse
ler hakkında birer makale yazmak 
suretile kadirşinaslık göstermek is
tiyordum. Bu his ve niyet ile birkaç 
kişi hakkında makaleler yazdım v• 
bunu bir dostluk borcu olarak telik 
ki etmekle beraber tenkit vazifesin 
de de ihm31 etmedim... Senin mü 
essir ~ilrlerin ve hakikaten ne'{ih o. 
lan şahsiyeti edcbiyen için de u~ 

zunca bir (etude) yazmak niyetinde 
idim ki bu pek tabiidir: Seni ve şah
siyeti ıairanenin safahatı lekimi\lü
nil, benim kadar iyi bilen adamlar. { 
eminim ki, bugün pek nadirdir. E 
serlerin bana büyük bir şevk verdi 
ve bu vazifemi tekrar ihtar etti. fş
te o şevk ile o tarif şiir risalelerini 
okudum. ŞimdiJik şu kadar arzedc
yim ki (Kı\•ılcımlı kül) benim ök
süz ve daima mötchassir ruhumdn 
yangın çıkardı. Mademki (CemiyeO 
in sonu perisanlıktır, vuslatın aki
beli firkattir, ölümdür, nisyandır. 
bizleri en ziyade sarsan duyguların 
aşk ve hasret olması pek tabiidir. 
Diğer hissiyatımızın hemsi de bun
lardan mütC'forri heyecanlardandır. 
Bu derin ve kahir duygularımızı sa
mimi bir eda ile ve miiessir bir üs
lılbu beyan ile intak edebilPnler. en 
ivi, en muhlis ve en beliğ r-ıirlerdir. I 
İster az. ister cok şür yazmıs olsun
lar, bence hükmü yoktur. Sen sahi
han bu hasret duygusunu güzel bir 
edayı ihlas ve samimivetlc tc>bli~ ç;. 

debilmic:sin. Bu türlü siirlen de ben
den i:vi anlamak ve duvmak müm
kün değildir, . dıvebilirim. Onları 

dikkatle ve zevklf' okudum. Bir iki 
mısra ile veyahut bir kıt'a ile ha
tırafannı ihva etti~in kimseler, -se
nin ıribi V<'fakar bir dosttan ,.e fil 
sunkar bir şairden- tez avrılmış ol

duklarına, yani vakitsiz öldüklerine 
gam yememis olsalar gerektir; zirr. 

sen onların hatırasını yaşatmıya pek 
güzel muvaffak olmuşsun~ .. Ben o 
şiirleri burada okurken, muhayyi
lemin -heyecanla tenevvür eden sa
hasından- bana pek munis bir ta
kım sevimli çehrelerin son kafilesi 
geçti, ve onunla beraber: 

Geçti mazi! .. içimde izleri V4r. 

Hatta hal~ kulaklarım çınlıyor ve 
bu ses, nihayetsiz bir çölde benden 
daima uzaklaşan bir çan sadası gibi
yavaş yavaş sönüyor, ölüyor, biti
yor! .. O vakit yalnız, öksüz ve ıssız 
kalan ruhumda ancak bir kahir duv
gu kalıyor ki o, derin, engin (ve bü
tün ruhumun boş fezasını kaplıyan, 
dolduran) şiddetli bir hasret duygu
sudur. 
(Köşkün bahçesinde) hayalimi do

laştırıyorum: Pek iyi t.anıdığım bir 
kimsenin, belki bir dostun!. Sevgili 
yadile. ömrümün mes'ut geçen gün
lerini ihya ediyormuşum gibi -garip 
ve fakat pek dilfirib- bir füsuna uğ. 
Tamış olduğuma inanacağım geliyor. 

O zaman (Mübdi bir rnusavvir olan) 
muhayyilem, bütün bu tecelliyatı 
hissiyeme bir sahne arzediyor, va
tan hasreti o sahneyi (yine senin şi
irlerinin işareti ve dellletile!) kendi 
sevgili yurdumun manzaralarından 
hususa Boğaziçinin Bebek v_e Gök-

ıu tar~flarından intihap ettiği 

(image) lerle beziyor ve o yerlere 
büsbütün hayalt bir (decor) yapı

yor. Bu yeni kadro içinde Boğaziçini 
ve Göksu cihetlerini görmekten pek 
hazzettim. 1 

.Renim Cünyede ikamet etmekte 
olduğum küçük ev, Lübnan sahille· 

rinde en dilber ve asude bir koy ke
narındadır. Evimin rnethalinde so
kalctan üç metre yüksek bir seviye
de epeyce geniş bir tarasa vardır ki, 

F.,._, a- T evflk 1 
büyük bir incir ağacının gölgesi -bır ı 
şahane çadır gibi- her tarafını kap
lar. Şark ciheti yani methale nis
betle kapımızın sağ tarafı pek ulvi 
bir manzara arzeder. Oradan Lüb
nan sıra dağları bütün azameti \"e 
çam ormanlannın ihtişamile görü
nür. Bu dağlar İsviçre memleketi 
gibi mütemeddin ve meskundur: bi
zim evimize de y"irmi dakikalık bir 
mesafededir. Garp ciheti engin Ak· 
denizin en heyecanbahş manzarasını 
arzeder. hususa her akşam o engin 
sular ufkunda güneş batarken~ .. > 

İşle ben, senin zarif ve müessir "?i
irlerini postahanemizden aldığım 

gün böyle bir yerde -biıJm tarn
sada- okudum ve k<'ndimi mazive 
irca edobildim. Bo~ıızicinde gecir
miş olduğum bir<'ok srnPleri, bura
da bir saat nırfında tekrar \·a~adım. 
Nihavet sul~r karardı; günes çoktan 
balmıstı: 

Gölgelenmi~ti aksamm Ul''si, 
Bir kml kandil oldu son S'..tle; 
Burda ilham arardı vak."tile 
Boğazın ince ruhlu şcfresi 
Üflüyor şimdi, serı-iler, meyus, 
Tozlu mw:·ye yaslı bir efsus! .. 

Kıt'ası bana çok dokundu: Zavallı 
Nigar hanımı -bütün destanı haya
tile. mümtaz ve namurad şahsiyeti
le, feci ilki betile- hatırlattı. Çok mü· 
teessir oldum. Hatta gariptir!. Peki-

yi tanımış olduğum bu hassas kadı· 
nı, şimdi aha iyi tanımış gibi ol
dum. Bu müessir şiirinle beni yarım 
asır evvelki zaman hayatima irca ve 1 

otuz - otuz beş sene evvelki 
vekayii elime ve hatır&tı mes
udeyi ihva ettin. Bu sihri hü
ner şayanı tebriktir ve bana (ma
zii) hayatımızdan bu kadar latif ve j 
kıymetli bir film göstermek ancak . 
senin gibi pek eski ve pek samimi 
bir dosttan ve iyi bir şairden bekle
nir bir hünerdir ve bir liituftur. Bun 
dan dol~ı sana teşekkür ederim. 

Divanyolunda yazmış olduğun ga
zeller, belki herkesin zannettiği gi· 
bi eski değil, tamamen ( klasik) bir 
tarz ve üslilpta ''arid olmuş bir şiir 
nümunesidir ki, o tarzın hakikaten 
en pesendide binndandır. Bu (eski 
-yeni şiir meselesi) hakkında sana 
bütün mülahazatımı derhal söyliye
mem; ihtisar edecek olsam bile böy

le bir mektuba sığmaz. Şimdilik o 
bahsi bir ikll".r.i mektubuma bırakı

yorum. Pek ciddi bir himmetle te
tebbü etmiş olduğum bu meseleye 
ait olan eOcar ve mülahazatımı (bü· 

tün taallukatı ve tafsilô.tile), zapt ve 
kaydettim, Fuzuli h!kkmda yazmış 

olduğum kitabın mukaddimesini 
teşkil eder. Sana bu b:ıhsin esaslı 

meselelerini muhtasaran arzederim. 

Bu tarzda yazı yazan Yahya Kema
Jin Nedime nazirecilikle şöhreti ve 
~\ ir olarak kıymeti hakkında da mü .. 
lahazatım var. Basılacak olan eser
lerinin arasında (Yahya Kemal ve 
Ahmet Haşim) e dair senin de bir 
risalen yahut bir (etude) ün olduğu

nu gördüm. Fikrinin ve dO§Onilf{i
nün ne oldutunu -tablf- bilmiyoru.Dl 

........ 
• 

Ecnebi Şirketler· 
de Çalışan Türk 
Memurlar 

Her ecnebi firket hükiiınet tara
fından satın alırup Ti.irkün eline ge
çerken vatandaşların büyük bir se
vinç ve iftihar duymaları kadar ta
bii ne olabilir? Artık sayılan çclı 

mahdut kalan bu ıirketlerin elimi7e 
geçmesi anlarını hepimiz ayni se
vinçle kutluluyoruz. Nutuklar söy· 
!eniyor, kurbanlar kesiliyor ve ha
zırun bir büfede izaz ve ikram edi
ruz. 

İşte bütün bu sevinç ve bayı·;ım 
günlerinin -eski tAbirle söyliyeyim
avazei meserretlerine karı.şs.11 bir
lcaç hıçkırık var ki onları duymuyo· 
ruz. Kadehleri taşıran şampanyalar
la bir\ikte yere dökülen birkaç dınn
la gözyaşı var ki, onlan görmüyo
rum. 

Elbette bundan, bu şirketlerin hü
kumete geçmesi üzerine açığa çıka
rılan, veya rütbe ve maaşı indirilen 
veyahut bunca senedir çalışarak 

hak ettiği tekaüdiye ve ikranıiyeyı 
kaybed~ Tfirk memurlarını kas
dettiğimi anladınız. 

Geçen gün yazdığım bir yazıda bu 
mevzuun başka bir cephesini de teş
rih etmiştim. Orada Rnelerce göt 
nuru dökerek çalışan. bütün enerji
sini. zekasını ve hayatını harcıyan 
vatandaşlarla o ecnebi şirket ara
sında manen hiç bir bağhhk yoktur. 
Bu vatandaşlarımız: o şirket için de
ğil. cemivet için, halk için ealışmış
lardır. Kendi sabalan dahilinde va
tan iC'in cahşmışlardır. 

Bu ,l(ibi şirketlu satın alınırken 
hüklımetin bu noktada çok hassas 
da\·ranması ve bu Türk mcmurlann 
en ufak bir hakların n bile za'·i ol· 
mamasına dikkat etmesi en biivü• 
\'3?iff"1<'rinden biridir. Ancak o za 
man bu ecne>bi sirkC'tler satın alınır. 
ken c~n ve gönülden b:ı\Tam yapa. 
bili .. >. 

MURAD SfRTO,..LU 
. 

Fakat senin o klasik üsluo üzere 
ya7.mış olduğun şiirlerde şahsi ban 
fikirler ve hayaller var ki, bugünkü 
görüşlerdendir. Yalnız (fasıl, ma-

hur, ayinei nur, kasei fagfur) gibi 

taninendaz kafiyeler ihsas eden ke
limelerin manalarındaki (associ
ation) keyfiyeti üzerine (müraatı 

nazir) san•ati yapıp nazireler vücu
de getirmek beliti (sınaatı edebiye) 

denilen kelime oyunu marüetinde, 
mümarese ile kazanılmış bir hünefl. 

verlik sayılabilir, fakat, -tabirin en 
sahih \'e ulvi manasile- şiir sayıla

maz. Çünkü hakiki jiir bizim en de
rin ve en müphem duygularımın ve 
possionlanmızı lisanı heyecan ile 
yani lirik bir üslubu beyan ile eda 
edebilmektir ki, hüner ve marifet 
eseri olmaktan ziyade bir neşei ilha
hamdır. Bu itibarla da bizim büyük . 
annelerimizin samimi kalbinden, 
kendine has bir Ahengi musiki (yani 
pek müessir bir lirizm nağmesile) 
d~an: 

Atqim ys,.madan dumanım tüter, 
Viran bahçelenfe bilbiifler öterl 
Veyahut: 

\ 

Dumn aldı mezanttun ü.ttünü 
Kara gözlüm acap bna kü.rtü 

mü~ 

Gibi sade ve lAkin pPk lirik, pek 

melancholique ve pek dokunaklı söz

ler bence en zarif ve şiveklr şairi· 
rniz olan Nedimin gazellerinden 

(çok üstün) bir: şür nümunesidir. 
Hakikt aşk dediğim.iz o kahir (?OS

sion) u hiç nefsinde tecrübe etme
miş ve (flirt) neşesinden ileri gide 
merıXş olan Nedim zarafeti üsJtibt 

itibarile birinci derecede bir hüner. 
ver olmakla beraber hakiki bir şait 

olarak ikinci derecede kalır. Bunlan 
vaktimiz olursa konUfW'UZ. Şimdililı 
hediye ettiğin kitaplara te,eltkür e. 

derim. Sana son resmimi bu·zarf i· 
çinde takdim ediyorum. Arzı mil· 
veddet ederim, Afiyetine duı atmak. 
teylm. 1ntaallah bir ,Un olur yinı 
glJrü~ ı:..rlerlne dair yasaca. 
p-· 

~n 
aızıa Tevlik 
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Sultan • 

Baş .;.=...-------
·Ak koyunlu Kazıkçı Karabekir-

Fransızlar - Hesabına 
italyan istemeyen 

Çalışmak 
Casusu 

Yı.z n ; Emekli General Kem•I Koç•.! - 7 1 - YAZAN: S AMI KARAYEL 

Bekir İstanbul Y o unda " - Demek sizdiniz? 
- E~et, eğer bana inanmıyorsa· 

.... nız yeniden icraatıma başlıyabili

rlm. 
Bu defa, bir yere gitmemesi için 

rica edildi. Birkaç gün sonra, bazı 
tavsiye mektuplarını hamil olarak 
Viyanaya g8nderildi. Orada, casus 
teşkilatı tarafından fyi bir şekilde 
kal"fılandı. 

Bir hafta sonra Lareze yeni baş· 
tan İtaly.a'da idi ve Viyanada', Evf .. 

· denz-Bureau idarecileri, İtalyan ga .. 
. zetelerinde cMeçhul yabancı ajan· 
lnr tarafından, ika edilen ~ulkastler .. 
den bahsediyordu. 

1 Lareze, yaptığı işler hakkında as
' la bir rapor göndermiyordu, gazete .. 
ler bunu bedava y.apıyordu. 

· Bir müddet sonra, Viyanada bu· 
l~nduğu bir sırada, Alman casus te, 
kılfttı zabitlerinden biri, kendisine, 
Fransız cephesinde çalışması için 
tekJülerde bulundu. 

Lareze: 

- Hayır, hayır .. Fransızlara kar 
§1 çalışmak istemem .. dedi. 

- Fakat İtalyan olmanız hasebil• 
lizi Fransaya kolaylıkla sokabilir 
siz de bize kıymetli hizmetlerde bu~ 
lunursunuz. 

Lareze, söylediği sözlerden dön_ 
:ınedi. O, sadece kendi memleketi -
~e karşı icraatta bulunmak istiyor
ıau. 

. Şefleri, kendisine, bazan da. va -
tanına karşı bu kadar şiddetli bir 
. in beslemesinin sebebini soruyor
lardı. O, hiç bir zaman bu sualJere 
ıevap vermedi. Yalnız seyahatlerin
ien birinden avdetinde, şefine gide-
ek: . 

- Sizden bir isteğim var .. dedi. 
Şef, ajanın kendisinden para isti

)·~ceğini zannederek: 
· - Ne kadar? diye sordu. 

- Hayır. Sizden para istemiyo -
rum. Avusturya tabiiyetine girmek 
arzusundayım. 

Bu arzusu yapıldıktan sonra La
Lere yeniden İtalyaya geçti ve ken
. disinden bahsettiren bir seri sui
kastler işitildi. 

Almanyanın mütehassıs mühen -
disleri, yekdiğerini takiben hava _ 
]andıracağı sevkulceyşi bütün nok
~taJarı ihtiva eden listeler hazırlı _ 
yorlardı. Kendisi için tekniğin en 
mütekamil bir nümunesi olan ve 
ancak su ile temas halinde patlıyan · 
hususi bir bomba hazırlandı. Bu su
retle mücehhez olarak İtalyaya ha-

reket eden Lareze'in gidişinden yir
mi dört saat sonra, birinci derecede 
ehemmiyetli deniz üssü olan Cene
ve limanında bir infilak vukua gel· 
diği öğreniliyordu. 

. Lareze, A vusturyaya döndüğü va
kıt ellerini uğuşturarak: 

- Bu Alman ihtiramın nası] bir 
ey olduğunu merak ediyorum .. de

di. Doğrusu çok memnunum. 

Bu yolda mütemadiyen devam e. 
dildiği ta}\dirde hiç şüphesiz, bu a
dam, :kalyanın yarısını tahrip ede_ 
cekti. 

Bu neviden icraat neticesinde La· 
reze, unsurlarını elde etmekte ser
best olduğu bir tahripçi ve yıkıcı 
grup şefi tayin edildi. 

Bunun üzerine Lareze, bir hafta 
müddetle kayboldu ve beş tane ar
kadaşile geri döndü. Bu adamların 

hepsi de genç İtalyanlardandı. Yal
nız içlerinden bir tanesi siyah gözlil 

güzel bir İtalyan kadını idi. Bu a _ 
damlar ve Lareze, üç grup teşkil e
decekti. 

Lareze ile genç kadın - ismi Mag
dalena idi - birinci grupu teşkil e -
diyorlardı. 

Evidenz Bureau, yeni ajanları 

pek itimada §ayan görmedi. Bilhas
sa genç kadın, Avusturyaya sahte 
İsviçre kAğıtlarile geldiğinden şUphe 
altında idi. 

Fakat Lareı , her türlü mes'uli _ 
yeti takabbUl ettiğini beyan etti. 

Ali Beyin Çiftliğinde Artık Herkes 
Karabekire İltifat Edi;ordu 

Meşhur Alman caauılarındaL 
Liberma•• 

- Beni rahat bırakın. Her şey 
yolunda gidecektir. Elverir ki arka
daşlarım iyi para alsınlar. 

Birkaç gün sonra, gruplar İtalya
ya gittier. Vazifeleri Piave köprü
lerini tahrip etmekti. 

Bu üç gruptan yalnız ikincisi zah
metsizce hududu geçti. Diğer grup
tan bir genç, fikrini değiştirdiğini 
s'Ciyliyerek Alman bombalarını taşı
yan valizini gardnki konsinp bı • 
raktı ve kayboldu. 

Lareze hudutta müşkülatla kar -
şılaştı. İtalyanlar, müddeti nihayet 
bulmak üzre olan pasaportunu uzun 

uzadıya tetkik ettikten sonra, mü
temmim tetkikat yapmadan kendi-

sini huduttan içeriye alamıyacakları 
nı söylediler . 
Yanında bulunan Magdalena 0 

Fakat; bir çok kişi denize alışık 

olmadıkları için karadan hayvanla, 
öküz arabasile hanlarda konaklıya, 
konaklıya gelirlerdi. Bekirin d{' ba
şı denizle hoş olmadığı '.;°Jn o d r. ka· 
radan gelmeğe karar vermisti. 

Bir lafiliz haya defi topu atıp hazırlanıyor 

Bekir, İstanbula niçin ğeldiğini 
bilmiyordu. Sultan Azizin onu Ka
vasoğlu ile güreştıreceğin bilm~ş 

olsaydı, belki, dah"\ büvük bir hızla 
ve sevinçle İstanbula gelebilirdi. 

- r·ı 4 -
Kor unma tedbirleri, paraşüt t e

şebbüslerini daha ilk devrelerde hi· 
çe indirebilirse, artık saygısızca bas
kınlar yapılması imkanları da azal· 
tılmı~ olur. 

K at'i ihtiyaç karşısında halka teh
likenin ciddiyeti bildirilir, ondan 
yardımı istenir , bu yardımın düş
manı zarar ika edemiyecek bir du· 
ruma getireceği anlatılır. Defi ve 
tarddaki muvaffakiyet, müteşebbisi 
diğer muharebe vaziyetlerindekiler
le ölçülemiyecek tehlikelere düşü· 

lerinin ancak mevkie bağlı tutulma- Fakat; evvelemirde itaat şarttı. 
ması sayesinde tehlikenin önüne ge- Mademki, vaktin padişahı irade et
çilmiş olur. Burada en büyük sürat mişti, gitmemek oimazdı. 
esastır. Nihayet, adamı çal yaka ederek 

Kuvvetin mikyasını tehlikenin götürürlerdi. Bekir, dört bt!Ş konsk 
derecesi çizer. Bu .kuvvet, hiç değil; sonra Pınarhisnra gelmişti. Maksadl 
se, müdahale müfrezelerinin vüru- Ali Beye uğramak, elini öpmek ve 
duna kadar koruma kuvvetini haiz sözünü yerine getirmekti. 
olmalıdır. Müdahalenin hedefi, mü- Beyi, Ali Beyi çiftliğinde bulama
tearrızın imhasıdır. Bu müfrezele· mıştı. Fakat; kahya, Bekiri çok gü
rin yüksek hareket kabiliyeti, tam zel karşıladı. Ona Kavasoğluna, Ar
vaktinde müdahaleyi ve kuvvetin nnvutloğuna ve mühim ağalar yapı
tasarrufunu t emin eder. Cephede is- lan ikramı yıapıyordu. 
tihdam edilebilecek kuvvetin hin- Hatta onlıarın yattığı odalardan 
terlandda· tutulmasından doğacak · birini Bekire verdi. Bekir, buraya 

Aktif koruma tedbirleri şunlardır: mahzur gözde t utulunca, emniyet ilk geldiği zaman aşağıda ahırlara 
Operatif hava harbi, sınırların ko- elemanlarının henüz askerlik çağı- bitişik bir yer odasında yer almıştı. 
runması, mevkilerin korunması, in· na girmemiş bulunanların, hatta Kahya,Bekire en nadide ve seçme 
zibat tedbirleri, halkın aydınlatıl· mükellefiyetten artık istisna edilen- yemekler pişirtiyor, rahatı için elin
ması, lerin bu mühim iş için yetiştirilip den gelen ikramda kusur etmiyordu. 

Operatif hava harbi, mesai itiba- hazırlanmaları, yurdun selamet) Bekir, vaktile Kırkpınara gider-

re bilir. 

rile düşman hava kuvvetıerile sa.. namına elzemdir; .istikbal harbi, ka- ken bu kapıdan gördüğü 'yardımı 
vaşmayı ve yerdeki tesislerin hasa· dın1ar da dahil olduğu halde. bütün unutacak kadar küçük yaratılmış 
ra uğratılmasını istihdaf eder. Bura. bir millet efradından vazife bekler, bir adam değildi. Kahyaya ve etra
da taarnız, en iyi bir muharebe tar- H.er mesleki teşekkiilün de ilk ve ö.. fında bulunanlara tevazu ile muka
zıdır. Paraşüt birliklerinin defi ve . nemli ödevi, yurdun varlığım her bele ediyor ve daima gururdan uzak 
tardı esası değiş~z. Esas hava kuv- tehlikeye karşı korumak. binaena- kalmağa çalışıyordu. 
vetlerinin zaafa uğratılması, para- leyh, bu ihtiyaca göre hazırlanmak- Hatta; onu görmek üzere gelen 
sütçü te~ebbilsleri için geniş mik- tır. Dün, haJp için bir ordu düşünül- Pınarhisarı ağalarına azami hürmet 
yasta sekte iras eder. mekte idi; bugün. bütün bir millet. gösteriyordu. 

Büyük Harptenberi geri mıntaka- beliren tehlikeye karşı, mfüellahtır Ağalar ona soruyorlardı: 
larda alın~ inzibati tedbirlere kuv- ve ancak, bir cmilleti müsellaha, nm - Bekir pehlivan. Kavasoğlu ile 
vet verilmiştir, paraşüt tehdidi bu istikbali müemmendir! güreşiniz nasıl oldu? .. 
tedbirlere bir kat daha şiddet vere- Halkın bu vatani vazifesi okulda, O, kısaca ve sanki bir şey olmamış 

vakit: ' 
cektir. Artık sınırlıırdaki oynaklık mükellefiyet devresinde, sinemalar- gibi cevap veriyordu: 

- Yalnız geçeyim, bu sefer ben ta maksada kafi gelmez. Hudutlarda da, konferanslarla, radyolarla ve - Eh! ... Oldu işte ... 
icraat yapayım .. dedi. ötedenberi alınan inzibat tedbirleri ilh. öğretilir ve birer birer tatbikat- - Nas ı l buldun Kavasoğluyu ? ... 

K k k
. şimdi daha hazarda, bütu"n yurda' larla, ilgili olanlar alıştırılır. Mat- Bekir gene insanca ve bir sport· 

. ır se ız saat sonra, genç kız, . İsvıçreye geliyor ve şeriki cürmüne teşmil edilmiştir. Bomba taarruzla- buat, güzel bir tenvir vasıtasıdır. mene yakışacak bir lisanla şu muka-
Piave üzerindeki bir köprünün tah- rına karşı alınan teyakkuz tedbirleri cHavaya karşı koruma, teşekkülleri helede bulunuyordu: 

tevsi edilmektedir. Bu, birçok kuv- bu işi üzerine alır. Tehlikeyi aşırı - Çok pehlivan doğrusu ... Hemen 
vetlere ve esas teşkillere lüzum gös- er e e gos ermek te fayda verine hay.atımda tutuştuğum pehlivanla-ribine müteallik havadis veren İtal k t d .. t 

yan gazetelerini gösteriyordu. Genç t kt d zarar dog"uru T · . d v 1· • "k v• kız: erme e ir. Daimi j.andarmanın, ha r. esır çerçevesi kav- rın en eger ısı ve yu segı ... 
zarda verilen bu vazifenin mühim ranmıyan tehlikeler, kötü sonuclar - Çok mahir ve kuvvetli öyle 

- İşte bunu ben yaptım .. dedi. yolları, şimendiferleri, telefon ve e· verebilir. Bilgi, her v.aziyete k~rşı. mi? ... 
Bu arada, Lareze'in yeni pasa _ lektrik ve telgraf hat ve santralla- soğukkanlılıkla tedbir almnyı kolay- - Cidden usta bir ıadam ... Sonra 

portu • bu sefer İsviçreli olmuştu_ rını muhafaza programının başına laştırır. c Voyan> sınırların tahkimi- çok kuvvetli bir pehlivan!... 
geldi. Ve İtalyanlar her ikisini de geçirilmesi mecburidir. Bu maksatla ni düşünmilştü. Şimdi biitün bir - İyi amma, az kalsın yenecek-
huduttan içeri bıraktılar. Fakat muhtelif memleketlerde motörlü yurt müstahkem gibidir! Polis ve mişsin Kavasoğlunu ? ... 
tren henüz hareket etmişti ki jan _ muhafaza teşkilleri vücude getiril- jandarma kuvvetleri vaziyetl('ri- - Allah kısmet etmeyince olmaz. 
darmalar kompartimana girdi. miştir. Bu teşekküller emniyet böl- ne göre ancak mes'uliyet daireleri i- Sonra, Kavasoğlunu yenmek kob·.r 
Yakalanmışlardı. geJerinde intizamın muhafazasından çinde emniyet tedbirleri alabi1irler. değil ağam. 

L 
mes'ul bulundurulmaktadır. Mu"" hı'rn Casusluk ve sabotaj da polis ve - Piç Mustafa ile de güreşmiş-

" müesseselerde rnevzir, hususi ko- an armayı takviyeye mecbur kılar. sin, haberini aldık ... areze, hiddetinden köpürmüc: bir • j d 
halde, tehlikeli valizini J·andarmala- P ··t b' l'kl · E K b tt runma müfrezeleri vardır. Sanavi araşu ır ı ermin tehdidini is- - vet.. arna a a ... 
rın üzerine fırlattı ve ateş etti. merkezlerinde yangınlara. infilakl·a • . tihfaf eden fikirler de var: fakat, - Çok gaddarlık ve edepsizlik 

Müthiş bir infilak vukubuldu. ra karşı esaslı tedbirler alınmıştır. bir tehlikenin şümul dairesini ha· elmiş ... 
Lareze, mucize kabilinden kurtul- Buralarda aktif defi ve tard tertip- kiki vaziyetler tayin ettiğine göre, - Musaraadır bu ... 

du. Ve etraftaki panikten ı'stı'fade f*J n l · cKorkulu rüya görmektense, uy.anık - Amma. sen de iyi bir ders ver-
vu yazı arın ilk kunmları bulu mak ı~d d" · · ? Af · hl' ile kaçabildi ve icraatı devam ettı·. 15 16 17 n ev n ır.-. usturunu (?Öz· mışsın ona .... erın pe ıvan .. . ı • tarihli nOıhaları- de tutmak en doğru bir harekettir. - Ders değil. o ne istedivse onu 

BirkaçgünwnrnNapolid~Ma~ ~~~ı~z~d~R~d~ır~.~~~~~~~~~~~~~~~~~S~O~N~~~~~~ ve~im . .. Kırankrranpomak güre-
dalena'~a bir kabarede rastladı: K"" k G'" 

- Beni sen ele verdin .. dedı· . aı;lf fO ffiarlarını Çalarken yakalandı Y8tmana hak•rette bu- şi yaptı . ureş ... Bekir , daima sakin ve mütevazı 

- Hayır, hayır .. ben de senin gi- Hamal Osman isimli biri evvelki lunan genç mahkQm oldu bir adamdı. Her kuvvetinden emin 
bi kaçtım. gece saat onda Eminönündeki Baker Yaşarya isminde bir genç dün Sir- olan adamlar g ibi mağrur değildi. 

Ben' a· ı M d 
1 

İ hanının altında bulunan bir kağıt kecide Cavid adındaki vatmana ha- Kahya onu üç gün kadar riftlikte 
- ı ın e ag a ena.. talya- deposuna girerek öteberi çalarken ~ da kalmamın sebebı' sensı·n Ha d. karette ve fiili müessirde bulunmu~ misafir etmişti. 

• Y ı o s ırada orada dolaşmakta olan bek· "' Avusturyaya gidelim. Artık bıktım! . K f olduğundan mahkemeye verilmiş, Bekir bir gün kahya ile hoş bej 

L 
çı.. asım tara ından yakalanmıştır. d ederken sormuştu: 

areze, Magdalena'nın odasına Dun Sultanahmet İkinci Sulh Ceza ün meşhuden yapılan duruşmada 
k M 

b
. ·· h - Ali Bey nerede ? .. 

çı tı.. ve derhal bulundugvu b"ına ahkemesinde yapılan duruc:mad"' ır gun apis ve 16 lira para cezası-' :t '" - İstanbulda ve Efendimizin 

jandarmalar tarafından sarıldı. La- Os111an kendisini şöyle müdafaa et- n a çarptırılmıştır. 
sa 

rayınd.a.. . Gider gitmez orada bu
lacaksın! .. . reze yakalanmıştı. miştir: 

Dava esnasır~da esrar aydınlandı. c- Bekçi beni içeride yakalam1- Rakı şl esi il yarn,ladı 
Valizini gard b k İ dı. Ben kendisine depoda hırsız ,,ı. a ıra an genç talyan, d v Küçükpazarda Hacıkadın cadde _ 
yaptığı işden korkarak İtal'-'an kon- ugunu ve aramaklığımızı söyledim. . d t " Bana iftira ediyor, demiştir. sın e 0 uran Bedri ile arkadaşı sa-
solosluğuna iltica etmiş ve her şe- bık 1 ş ttln Netice olarak mahkeme Osmanı a ı emse arasında dün bir 
yi itiraf etmişti. tevkif etmiş ve zabıt tutan polis E- k avga çıkmış ve Şemsettin, rakı şi-
Diğer gruptaki İtalyanlar da hu- · · d l mının e ce bedilerek dinlenmesi i- şesi ile Bedriyi başından yaralamış-

- O mu çağırttı Efendimize be-
ni der sin? 

- Evet ; hatt~ bilh assa senin için 
gitti saraya .. . 

- Kahyam ne lüzumu vardı? ... 
- Bekir, sen bunları ve böyle şey-

-·-

- Efendimizden ihsanlar alırsın. 
Ona başpehlivan olursun ! .. . Knvas· 
oğlunu görmedin mi?. 

- Beni Efendimiz ne diye çağır•• 
yor dersin? 

- Kavasoğlu ile güreştirmek için 
her halde!. .. 

- Deı:nek Kavasoğlu ile bir daha 
tutuşacağız? 

- Evet; hem de huzurda ... 
- Pariş:ıh güreş seyretmesini s~· 

viyor demek! ... 
- ,Yalnız seyretme-sini mi? .. • 

Kendisi de güreşir. 

Bekir, Sultan Azizin pehlivan ol· 
duğunu bilmiyordu. Onu başka tür• 
lü bir şey tahayyül ediyordu. 
Kahyanın cO da pehlivandır ..;e 

güreşir.. demesine hayretler ederel> 
heyecanla sormuştu: 

- Padişah güreşir mi? .. 
- Ne söylüyorsun? . .. Efendimi· 

zi yenecek kimse yok ... 

- O kadar kuvvetli ve okkalı mı? 
- Elbette ... Tam yüz otuz be/ 

okka !. . . Hem de adaleli ... 
- Buna çok sevindim şimdi ... J)e• 

mek Efendimiz pehlivan ha ı Ne-.... ,,, 
rede güreşiyor ? ... -

- Sarayında .. . 
- Ustası kim acaba? .. ~ 
- Arnavutoğlu diyorlar. 
- Kimlerle güreşmiş? .. 
- Sakın hiç bir yerde ağzınoı>•• 

kaçıray ım deme ... Böyle şeyler l<O" 
nuşulmaz... Sônra, başına belfı ge• 
lir ... 

- Neden?.. Güreşmek ayıp şeY 
"? mı ... 
- Öyle değil, padişah hakkırıdıl 

şöyle güreşiyor, şununla güreşmiş, 
ustası şu . imiş, bu imiş demek ya· 
saktır ... 

- Allah Allah! .. Bu derece babll' 
yiğitçe olan birşeyi yaptığı halde• 
halktan saklamak ayıp olur mu? :ee· 
nim, dedem anlatırdı. Bilmem hangi 
padişah, Sıvasa ordu kurduğu zarıısrı 
meydana çıkıp ordusu içinde güreŞ 
tutmuş ... 

- O devir başka ... Şimdi başka .. • 
Sen bil de kimseye söyleme ve kitl'l' 
seyle konuşma bunları e mi Bekir?· 

- Peki; fakat; merak ettim .. . }{il' 
vasoğlu ile güreşmiş mi? . 

- Evet; Kavasoğlu ile iki gürcŞ1 

varmış ... Birisinde ilk güreşte beril' 
ber kalmışlar ... ikinci güreşte sul· 
tan Aziz Kavasoğlunu paçakasnıı1' 
yenmiş. 

- Ne diyorsun knhyam? .. 
- Hem vallah! .. hem billah! .. 
- Desene; ben de gittim güriil' 

tüye! .. 
- Eh! .. orasını bilmem... Eğer, 

güreşinde Kavasoğlunu yenerseıı 
muhakkak seni yanına alacaktır• 
Besliyccek, bakacaktır. Bir gün ge· 
lip seninle gizlice tutuşacaktır. Çii11' 

kü; senin Kavasoğlunu mağlup et· 
men, nihayet efendimizle karşı }<ar• 
şıya kalman demektir. Anladın rıı 11· 

- Kahyam, desen e Kavasoğltıf1tJ 
yensem de kurtulamıyacağız bu W 
ten ... 

- Evet; hatta seni ç~ğırması btl' 

dur. Kavasoğlu ile Kırkpınar giir~ 
şinde, berabere kalman Sultan p,.tY 
zi huylandırmıştır. Çünkü; eferıdİ' 
miz Türk İmparatorluğunun b9ş 
pehlivanıdır. 

- Neden böyle oluyor?. 
'IEO' 

- Neden olacak? .. Kav.asoğlu P 

ca İbrahimi yenecek kimse yok. bt.l' 

gün :resmen Türkiye başpehlivı:ıtı1 
Kavasoğludur ... Fakat; efendimi:ı o· 
nu mağltıp ettiği için başpehlİ''~rı· 
gayri resmi Sultan Azizdir. 

- Efendimizin K8vasoğlunu 1119~ 
IUp ettiği kat'iyetle doğru mudtıf 

:- Doğrudur. 

dutts yakalarumolardı. çin ayın 24 ilncü gününe talik edil· tır. 

leri anlamazsın!... Bu senin için 
dünyalıktır ı ... - Nereden işittin?. 

(Devamı y~d' 
-· {Davamı var) misUr. -~ Zabıta suçluyu yakalamıştır. - ······ 





Ç~virea: Cevad T em lc Enıoy 

Rüzgar homurdanıyordu. İyi ka· 
panm.amış bir pençere kanadı müte
nuıdiyen duvara çarpıyordu. Civar 
da.ki kilisenin çanı on ikiyi çaldı . 

Micheline, kitabını kapadı. Korku· 
yordu. Apartmanda, kendisine arkar 
daşlık edecek Siyam kedisinden ba~·. 
ka kimse yoktu. Hava soğuktu. O
muzundaki şalı biraz .sıktı. Sönmek 
üzere olan şömineye birkaç odun 
fırlattı. 

Polis romanları da bes para etmi· 
yor. diye düşünüyordu. Saat yarım 
olmuştu. Bir saat sonra Jacques 
Lvon'da olacaktı. Kocası, bu akşam 
onun istediği inci kolyesini alacaktı. 
Esnedi... 

Ufak bir patırtı ona başını kaldırt
tı. Kapı yayaşçacık açılarak taban
calı bir el gözüktü. Micheline, kor
kudan döndü. Boğuk bir ses kendi
sine ihtar etti: 

- Bağırırsan .. ateş ederim. 
Genç kadının korkusu büsbütün 

artmıştı; disleri zangır zangır titri
yordu. Kapı açılarak haydut yapılı 
bir adam içerive girdi. Micheline'in 
karşısına geçerek bir sandalyeye o
turdu ve: 

- Uslu otur! .. fenalık yapacak de
ğilim .. dedi. 

Bir kasket alnını gizliyordu. Epey
'-~ traş olmamış. basık burunlu .. 
korkunç gözlü ... Yani tam bir hav· 
dut tini. Zavallı Rikou iki bük
lük olmuş hanımının kucağında U· 

yukluyordu. Adam bir sigara yak
tıktan sonra. odayı gözden gecirmi
ye başladı. Micheline, daha ağzını 

açmamı,.ı. 

Haydut, nihavet şövle dedi: 
- Haydi korkmaı. .. Ben fena bir 

adam değilim. Bana vereceğini ver 
ôe gideyim. 

Micheline, korkudan kısılmış se
sile: 

- İste şuracıkta .. cantamdaki bir
kaç yüz franktan b'işka hiç birşeyim 
yok, dedi. 

- Gümüs takımları? .. 
- Birkaç tepsi. .. 
- Mücevherat ok mu? 
- İşte buyurun, diyerek parma-

: Rındaki tek taş pırlanta yüzüğünü 
tıkardı. 

- Ya kolve? .. 
- Hangi.kolve? .. 
- Havdi kurnazlığı bırak. Han'Ji 

kolye olacak? .. İnci kolyeden bahse
divorum. 

- Fakat ... 
- Fakatı .falan vok. Anlaşıldı. de-

mek benim aramamı istivorsun. 
Ayağa kalkmıştı. Küçük şifoniye

r e yaklaştt. Koca parmaklarile göz
lerdeki eşyayı altüst ettikten sonra 
kadife ~ahfaza içinde nefic; bir in.::ı 
aizisini Michelinc'e göstererek: 

- Ya bu nedir? dedi. 
Micheline, gözlerine inanmak is

temedl Kolye ne zaman r,elmic;ti?. 
Daha bu sabah kocasına böyle bir 
kolyeye malik olmak istediğini söy
lemişti. Hırsız: 

• - İranda böyle bir hükümdar ol
dukça, bu devir böyle devam ettik· 
~e, sana yakında, bin virane değil, 

1 
yüz bin virane köy verebilirim (2). 
Nuşirevan, mükalemenin buras'tıl· 

da birdenbire irkildi ve gözlerini, 
lstifhamkar bir dikkatle başveziri
a in gözlerine dikti. 

Buzurkmihr derdini açmıya vesi
~ bulduğuna sevinerek düşüncele· 
rini söylemiye başladı. Hükümdara, 
'f!.üm cezalarının memleketi perişan 
ettitfni, ölen vatandaşlar arasında, 
garaz ve iftiraya kurban olan birçok 
günahsızlar bulunduğunu, memle· 
kete rahat ve huzur vermek zama· 
nının gelip geçtiğini anlattı. 
NUşirevan, başvezirinin iykazın

'dan memnun oldu. Saraya avdet e· 
~er etmez, o gün daha, bütün eya· 
!etlere garazkarlık ve iftiranın Bni1-
tıe geçllmesini, bütün icraatta tam 
bir adaletle hareket edilmesini em
retti. 

(2) Niıamti Gencevi 11anırndaki 
lran şairi, bu kıssayı şıı beytiyle ifa-
de etmiştir: • 
- Ger Melik iynesto hemin r(Lzig4r 

Men., dihi virdn dehemet şed hezar 
Manası.: cMelik ile devir böyle O• 

fıırsa. ben yiLz biıt virAwı köıl ver
iri."1\» a--

"T rk rs A • A. ... 

Yazan : V cra Wollm&llll 

- Ne ise aradığımı buldum, de
di. Bunak Samuel buna birkaç binlik 
banko not sayar... diyerek mahfaza· 
yı cebine yerleştirdi. 

• • 
Yeni Belediye Reisi imar işlerine 

Micheline, korku ve i~itsizlik i· 
çinde adeta tıkonıyordu. Adamın; 

gözleri önünde mahfazayı debin~ 

atmasına bir türlü tahammül edemi
yordu. Demek bu mücevher bir defa 
olsun eline ge~meden çalınıyordu. 

Delice bir fikir beynini kurcaladı: 

Hususi Bir Ehemmiyet Veriyor 

- Mösyö. dedi, biraz nazik olu
nuz. Kolyemi birkaç dakika için ve
riniz. Hiç olmazsa son defa olara.lc 
onu .boynumda seyredeyim. 

- İşte kolyen! .. eğlendir kendini. 
Fakat sana şimdiden haber vereyim, 
be.ş dakikadan fazla beklemem. 

Micheline. aynanın karşısına geç· 
ti. Kolye kendisine o kadar yakışı-., 
yordu ki. seyrine doyamıyordu. Seri 
bir hareketle bitişik odaya geçerek 
kilidi çevirdi. Fakat adam kendisini 
takip etmişti. 

- Yetişir artık!. Epeyce eğlendin . 

ver kolyeyi. 
Mic~eline , ellerini boynuma ge

tirerek kolyeyi muhafaaz etmek ic;.. 
tedi. Hırsız, kadının kendisini mü
dafaa edeceğini zannederek onu ya
kalamak istedi. Micheline, hırsızın 
elinden kurtularak koltuğa oturdu. 
Adam koltuğa yaklaştı. Dudakla
rında fena bir tebessüm belirmişti. 
Elleri kadının omuzunu kıskaç gibi 
yakalamıştı. Ne bir hareket ve ne 
de bağırmasına kat'iyyen imkan 
yoktu. Adamın korkunç siması git- ı 

tikçe yüzüne yaklaşıyordu. O kadar 
çok korkmuştu ki. bağırmak istedi ... 
Fakat uykudan uyandı. Şalını dii· 
zeltti. Zavallı Siyam kedisinin de 
hanımı kadar Ü!?Üdüğii mivavlama
sından anlaşılıyordu. 

Ateş sönmüstü. Cinayet sahifesi 
hala açık duran polis romanı yere 
düşmüştü. Micheline: 
~ Allahım... Bu ne rüya! diye 

mırıldandı. 

Kalktı, saate baktı: 
- Bir bucuk olmuş, dedi. Zavallı 

Jacques şimdi gelmistir. Belki bu 
geceyi otelde geçirir ... 
Gördüğü ril6•a tekrar aklına gel

di. İçini cekerek şifonivere yaklaştı. 
Tesadüfen çekmecenin birisini açtı. 
Çorabının üstünde duran ufacık bir 
paket nazarı dikkatini celbetti. Pa 
keti açınca, şaşkınlığından ne ya
pacağını bilmiyordu. Mahfazanın 

pembe ipeği üzerinde pırıl pırıl par
hvan inci dizisine hayran olmuştu. 
Demek kocası gelmişti. Hanımı ta
rafından terkedilen yumuşak kol
tukta Siyam kedisi mışıl mışıl uyu
yordu. 

Bugün lzmlrde bUyDk 
hava göaterllerl yapebyor 

İzmir 17 (Hususi) - Cuma güniı 
~ehrimize gelen Türkkuşu fil05U; 
bugün Salihli - Alaşehir • İnegöl -
Buldan üzerinde büyük bir hava pro
paganda uçuşu yapmıştır. 

Hükümdar, bu emri verdikten 1 
sonra. memleket işlerinin idaresini 
sıkı bir kontrol altına aldı. Kendisi 
da, Medayin'deki sarayının kapısını, 
derdini anlatmak istiyen halka açtı. 
Nüşirevan, bu icraatı arasında, 

Umumi muhabirimiz Toksoy yu.
zıyor~ 

Tarsusta umran faaliyeti büyük 
bir canlılık arutmektedir. Bugüne 
kadar yapılmış olan asarı şöylece 
sıralıyabiliriz: Eşsiz güzellikte bir 
park, bir Şehir sinema ve tiyatro
su, fenni mezbaha, asri mezarlık, 
içme su tesisatı, tadil ve tevsian e
lektrik şebekesi, harita ve imar 
planı, iki kilometre uzunluğunda 

parke cadde, meydanlar, müteaddit 
köprü ve menfezler ve fidanlık. 

Yeni Belediye Reisi kıymetli şe
hirci Bay Ramazanoğlu, imar işle -
rini hususi bir ehemmiyetle ele al
mıştır. Tarsus gibi, yurdun ikinci 
derecede büyük biı· kaza merkezi
nin bu sahada daha birçok ihtiyaç
ları bulunduğunda şüphe yoktur. 
Hatta, yapılmış olanlar, yapılması 
lazımgelenlcr yanında çok küçük 
bir mevki işgal eder. Bununla be -
raber eski idarenin kötü mirasları 
arasında bize Lırer harabezar halin
de geçmiş olan kasabalarımızın bi
tip tükenmiyecek kadar çok olan 
ihtiyaçlarını on beş yıl gibi pek kı· j 
sa bir zaman içinde gidermek mak
deten gayrimümkündür. Bu mah -
dut vakit zarfında kat'olunan mesa
fe ''e elde edilen netice göğüsleri -
mizi kabartacak bir mahiyet taşır. 

Bu itibarla Tarsusta on beş Cüm
huriyet yılındanberi Belediye Reis
liği yapmış olanlara vazifelerini be
nimsememiş nazarile bakmak doğ
ru olmaz. Her vatandaş, bulduğu 

imkanlar nisbetinde şehre ve şehir
liye faydalı olmıya çalışmıştır. Me
sela, bunlar arasında yer alan ve 
yakın zamana kadar riyset mevki
ini lg ~tmekte butılnan Bay Mu
vaffak Uygur, bu yolda cidden mu
vaffak olmuş ve muvaffakıyet gös-

cBağı Dad-. (3) isminde bir yazlık Odunculukla geçinen fakir bir a· 
saray inşa ettirdi. Bu sarayın husu- dam eşeg-inin artık • ..;;ı. + .... " • 
· · d b' bul ' :1 ~ -.,ıyamıya 

sıyeti, salonun a ır çan unması, · c-1... kad "hti a 1 fladı. . . - ar ı y r ayıp zavı gı· 
bu çana takılmış olan hır zıncirin n g·· ·· b ı · imk·~ ·· 

ı orunce, es emıye an gore· 
ucunun saray kapısına bağlı bulun· mediği bu emektar hayvanını ne ya
ması idi. Halktan her şikayeti olan pacağmı düşünmiye başladı. Öldür
saray kapısındaki zinciri çekince, nıiye, bir tarafa atmıya kıyamıyor· 
hizmetçiler koşuyorlar, derdi olan du. Nihayet, hayvanına karşı, hü
adamı şehinşahın huzuruna çıkarı- kümdarın bipayan olan yardımını 
yorlardı. celbe karar verdi. 

Bu sayede, İranda, emniyet ve SÜ· Oduncu, emektar eşeğinin boynu-
kun çabucak teessüs etti. Bütün ' na, hal tercümesini, sahibinin ken
memleket, büyük bir minnetle hü· disini beslemiye kudreti olmadığını, 
kümdan candan sevmiye başladı ve hükümdarın atıfetine muhtaç bu
ismi, her tarafta, Nuşirevanı Adil. lunduğunu anlatan bir kağıt astı. 
dive hürmet ve iytimadla anılmıya Hayvanı, saray kapısına götürdü. 
başladı. Zinciri çekti ve kendisi çekilip gitti. 

Nt1şircvan'ın adaleti, halk arasın- Saray hizmetçileri, kapıya koşun-
da, o kadar şöhret aldı ki, şöyle ga- ca, orada. lağar ve dermansız bir e- i 
rip bir hidisenin vukuuna da sebe· şekten başka birşey göremediler. · 
biyet verdi: Boynundaki kağıda dikkat etmeden 1 

(3) Bugünkü Bağdad, Abbasiler 
zamanında şehir 1ıaline getirildiği 
%aman eski ismini muhafqıa_etmiş· - ... -...... 
ti" . -

çekilip gittiler. 
Hükümdar, çanın çalınd ğını İ!jİt· 

tiği için huzura girmek istiyenin 
gelmesini bekliyordu. Hizmetçilerin, 

termiş kıymetli bir zattir. 
Fakat, bütün bunlara rağmen, 

Tarsusta, hilen imar bakımından 
daha canlı bir hareket müşahede 

olunmakta bulunduğu da inkar edi
lemez. Bu hareket, yeni bir eser vü 
cilde getirmekten ziyade mevcut a
sarın tadil, tanzim ve ıslahına mü
teallıktır. Mesela, bütün dükkanla
rın sıhhi şartları ihtiva eylemesi, 
iyi ve güzel bil' manzara iktisapları, 
fırınların sıhhat ve fen ş~raitine ri
ayetleri, temizliğin hakim olması, 
ışık~ız sokaklar kalmaması isteni -
yor. 

Düşüniilecek olursa, şehiİ·cilıkte 
asıl takip edilecek yol da budur. Es
kiler bir tarafa bıraküır ve her şe
yin yenısini yapmıya kalkışılacak 

olursa baştan bir şeyler vücude ge
tirmek Iazımgelir ki, bu da ne müm 
kündıir, ne de milli servet bakımın
dan doğru bir harekettir. Fikrimiz
ce, eskiler ıslah ve tanzim, mevcut 
olmıyanları inşa, şehircilik zihneyet 
lerinin csasıı1ı teskil eder veya et
melidir. 

Ma::ımafih, Belediye Reisi henüz 
pek yenidir. Arada. başlanan bir e
serin ikmaline kafi vakit geçmemiş
tir. İşe, ilk sarılış göstermektedir 
ki, umran faaliyeti eskilere ve ye
nilere şamil surette ve fasılasız de
vam edecektir. Bu itibarla halk, 
Bay Ramazanoğlundan son derece 
memnun ve istikbal hakkında ümid
vardırlar. 

Blleclk Hukuk hlklml 
lyllefU 

Bilecik (Hususi) - Bir müddet
tenberi İstanbulda tahtı tedavide 
buluna ndeğerli hukuk hakimimiz 
Murat Hulusi T\irkmen iadei aii)•et
le avdet eylemişler ve vazifelerin~ 
başlamışlardır. 

-·-
kapının önünde kimsenin bulunma
dığını söylemelerine inanmadı. Ya
nındaki vezirlerinden birini bu hali 
tetkike gönderdi. 

Vezir, kapıda, eşekten başka kim· 
seyi göremeyince, adım atmıya me· 
cali olmıyan hayvana dikkatle bak· 

mıya başladı. Ve çok geÇmeden boy
nunda bir kağıt sallandığını gördü. 

Kağıoı okudu, güldü; fakat sonra da, 
meseleyi hükümdaııa anlatmaktaki 
güt:Iüğii düşünerek terlemiye ba~

ladı. 

Vezir, Nuşirevan'ın huzuruna ge
lince kekelemiye başladı. Hükümda· 
rm ısrarı üzerine gördüğünü anlat
tı. Şah. hiç tereddüt etmeden. 
eşeğin bahçeye almmasını ve kağı· 
dm da kendisine getirilmesini em· 
retti. Kağıdı okuduktan sonra, odun
cunun safiyetini ve bilhassa kendi
sine olan tam iytimadını beğendi. 

Derhal, ihtiyar fakir oduncuya, hem 
kendisini, hem de eşeğini ölünciye 

·-Sabahlaraı, yazıhanesinde ilmi f 
münakaşalarla vakit geçiriyoru.,,. I 
En hoşuma giden cihet, akşamları 

tamamile serbestim. Ve saat yedi· 
den sonra odamda kimsenin beni 
rahatsız etmemesi bile kararlaştı. 

Bu Feridun beyin cbahşettiğh bir 
müsaade ... ki bundan da ne derece 
rtıemnun olduğum anlaşılır... Şilp· 

hesiz ki bu, Feridun beyin nazik, 
sevimli olduğunu veya öyle görün
mek istediğini ispat etmez; fakat 
kendisi tam his \ı'C fikir adamı. Beni 
derhal anladı ve mallımntımdan is
tifade etm.ek istiyor. Evde, ilk geldi
ğim gün yolda rasladığım oğlundan 
başka kimse yok galiba, fakat ken
disini daha iyice de göremedim. 
Bütün yemeklerimiodamda yivorum 
Yemek odasının tamir edlld~ğfoi 
söylediler. Fakat t::ımir tamam ol· 
muş bundan böyle ailece yemek :yi
yeceğiz. İşte vaziyet bu merkezde 
sevgili dostlarım. Siz ... ilh ... > 

v 
Ertesi gün pazar olduğu ıcın 

Selim serbest idi. Öğleve doğru ci
var ormanda bir gezinti yapmağa 
çıktı. Bir saattanberi d9lasırken kar
şıdan küçük köylü çocuklarının gel
diğini gördü. Çocuklar yanına ,gel
diği vakit iclerinden bir tımesinin 
Feridun beyin oğlıÜıun kırb::ıcladı
ğı çoban olduğunu !ark etti. Cocuk 
da kendisini tanımı5tı. Serbest bir 
tavırla: 

- R. .. de pehlivan güre.::i \'ar. 0-
rava gidivoruz. E~cr isterseniz biz~ 
takıp ediniz, dedi. 

Selimin işi yoktu. R. .. ye gittiler. 
Büyük bir çınarın gölgelediği mey· 
danda halk toplanmı~tı. Bi; müdd<'t 
sonra iki sağlam vücutlu gene gl.ı
reşmeğc başladı. Selim, etrafını L' 

nutmuş, önünde cereyan eden g:lre
şi seyrediyordu. Birden, ku1ağın:ı 
yabancı gclmiyen bir ses clu.ydu;
cDemck güreşe merakınız var. Ne 
kadar da dalgınsınız . Bu ses, bir 
konserde husule gelen bir fa lscı İt'· 

siri yaptı. fü;şını çe\•irdi. Hikmet 
yanı başındaydı. Atını Meh:nede bı
raktıktan sonra halkı yararak ön saf 
ta bulunan Selimin yanına kadar 
gelmişti. 

Bir lahza Selim. ciddi bir ta vırı .ı 
baktı. Sonra aldın~ etmeden yeni
den güreşi seyre koyuldu. Takindı· 
ğı ciddi ta\·ır, Hikmeti çekind:re
cek yerde bilakis kızdlrmıştı. Şimdi 
mütemadiyen söylenmeğe başlamı.~. 
Selimi iğneliyordu. Genç t'dam ne 
yapacağını şaşırmış. bulunduğu yer
den sıvışmak istiyordu. T!-tm bu es
nada güreşenlerden birinin şiddPt· 
li bir hamlesi bulunduğu taraftakt 
halk arasında bir kaçışmayı muc!p 
oldu. Selim ile Hikmet biribirindcn 
ayrıldılar. Bunu nimet bilen genç 
adam, aradan sıvışarak, tekrar or
mana daldı. Kendi kendine: cDoğru 
su bu Hikmet te çekilir şey değil. . 

kadar bakabilecek bir maaş bağla

dı. 

Nuşirevan, adilane ve insani işle
ri arasında, babasının irtikap etti~i 
bir cinayeti de unutmadı. Gökçö'nün 

' elivm ıztırabına dayanamıyarak 
öldüğünü biliyordu. Onun oğlu 
Tomrul'u buldurdu. Tomrul, o esna
da otuz üç yaşında idi. Evli idi. Biri 
erkek, diğeri kız iki evlat sahibi idi. 
Nuşirevan, haksız yere babasının 

gadrine u~amış olan ıailenin bu ye
gane varisini ümidinin fevkinde ze
ki ve anlayışlı buldu. Onu, evvela, 
cÖlmezler> diye şöhret bulan on bin 
kişilik hassa ordusuna zabit yaptı. 
Tumru1, bir müddet, beyaz keçe kü· 
lahlı, çiçek nakışlarile süslü elbise· 
li, uzun mızraklı hassa ordusu efra· 
dına kumanda ederek büyük bir 
kudret gösterdi. Şehinşah, Tilrkis· 
tan hakanı cZengibu Mok;an» m kı
zile evlendiği zaman Tomrul'u sa
ray nazırlığma aldı. 
Nuşirevan, kayın babasının yardı

mile, İranı taciz eden Tatarlar ve 
Hindistan üzerine yürüdü ''e mu
zaffer oldu. Bu zaferden sonra Ha
beşistanın Yemen ve Hicaz valisi 
olaıı cSeyf bin Zi Yezn• ile anlaştı. 
Hicaz ,.e Yemen üzerindcde hüküm-
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Nakleden : ORHAN S. 
diye söyI<>ndi. Üç hafta evvel, ~ü
ze! bir çeşmenin ~·anında rahat·mı 
bozmuş<;u. Btıgün de rahat rahat bir 
güreş seyretmeme imkaıı vermedı. 
Bakalım ileride daha neler olacak! 
Canımı sıkan da, bundan böyle her 
gün yemekte beraber olac::ığız. Da· 
ha iik kar~ılaşmuda, bu ço..:uğuıı e
saslı bir düşman olacağını l,eşfotmış· 
tim. İlk hisler insam aldatmaz. Fa· 
kat kendisine haddini bildireceğim.• 

Bunu üzerine, gezintilerinde da· 
ima beraberinde taşıdığı bir ki:abı 
eline alarak okumıya başladı. Epey 
müddet okudu. Fakat arkasında bir 
at kişnemesi duyarak başını kaldır
dı. Hikmet dört nala geliyor, Meh· 
met te, on adım mesafeden kendic;i
ni takio ediyordu. Selim bir an için 
sol taraftaki çalıların ara!'ına ahlıp 
saklanmttğı düsündü. Fakııt şımarık 
hissini vermemek için hem yoluna, 
ve hem de okumasına devam etti. 

HikmPt, gene adama yetişmiş ve 
atını yava~lalmıştı: 

- Terbiyenizin bu kadar kıt ol
duğunu bilmiyordum! Allaha ısrrar· 
ladık bile demeden birderıbire ra· 
nımdan kavboluyorsunu7.. Tavrınız 
çok garip. Adabı muaşeretin ilk harf 
!erine bile ,·akıf değilsiniz. 

- Ne yapayım kü_c.;ük bey, sizin· 
le ilk tanıştığım zaman o kachu se· 
vimli ve nazik muamelede bulundu· 
n uz ki ne kadar arzu etsem, S"'Viveni· 
zc erişemiyeceğtmi anladım 

·- Ne kad::n da kin tuiuym·sunuz 
katıp bey. O küçiik ''akayı daha. 
unutmadınız mı ? 

- Bunu unutturmak için birşeY 
yaptınız mı? 

- 'Hakkınız var, kabahatim hi.i· 
yük. Bir dakika durun, atımdan ine· 
rek yolun ortasında diz çökerek ve 
titriyen bir sesle: AUedersinız, mu· 
teessirim, muztarfüim. diyecc~İrrt· 
... Fakat neden? .. Doğrust:. bıle.mı· 
yorum. Rica ederim, sizden niçin 
af diley~·c~·ğim, ~liyler mi.::•nız ? ... 
Bu kadar da vüzsüzliik olmaz H2· 
tırımda kaldığına göre e\·vcla sit .. 
elinizdeki sopayı üzerime doğrtl 
kaldırdınız. 

Hiddetinden ne yap:ıcağP'l şa~ • 
ran Selim:- Sopayı filan kaldırma· 
dım. yalnız kırbaç darbesinin yüzii· 
me ğcımemesi için hare~cct etturı. 
O kadar. 

- Maksadım size vurmak değil· 
di. Zaten. her şeyi yerli yer·ne k.l· 
valım. Aramızda büyük bir fnrk var. 
Hatta sizi kızdırsam da, üzerime ser· 
çe parmağınızı bile kaldıramazsınız. 

Selim gülmeğe başlıyarak·- BU 
kadarı da fazla ! Sebebini iıah eder 
misiniz ki.i.çük dostum, dedı. 

Hikmet: - Çünkü... çünkü... di· 
ye kekeledi ve birden sustL1

• Çehr:· 
sinde acı bir hüzün ifadesi göründu, 
alm kırıştı, gözleri sabit bir hal al· 
dı. (Devamı var) ,.... 
ranlığınL tesis etti. 

Şurada, meraklı ve meşhur bit 
vak'a olduğu için, Hicazın, Habeşler 
tarafından nasıl zaptedildiğini KıW 
andan naklen anlatalım: 

Hicazda peygamber Muhamrned 
daha· doğmamıştı. Hicaz kıt'asında· 
ki Araplar kabile hayatı yaşıyorıar
dı. Mekke, biitün Arapların mukad
des bir zivaretgahı idi. Orada, c~ıl-

~ w ., 

abe• de her kabilenin yaptıgı bı 
'bi put vardı. Araplar, «Kaabe» gı 

kudsi bir mabede malik olan Me1<
keye en uzak yerlerden bıle. he' 
zaman kafile kafile geliyorlar, pı.lt
lara tapındıktan sonra gidiyorlardı· 
Hele, cTiı.ib yakınında her sene ıcı.ı
rulan, ha rtalarca devam eden ,sı.ı
kul'ukkaz• ismindeki p:ınayı.c ç-olı 
meşhurdu. . 

Bu p11nayırda her nevi alış,·ertı 
yapıldıktan maada, şiir ve hatilJ1~~ 
müsabakalan da icra edilirdi. :N{ıı

·jrleı 
sabakada en çok rey kazanan Ş1 

c:ı· 
Kabe duvarına asılır, onu yazan :ı-

ir büvük bir şöhret kazanırdı. 
J ·stafl 

Yemen, o zamanlarda, Habe"1 t" 
devletinin idaresinde bir eyal~ 1~ 
Orasını, «Ebrehe• isminde bir 

9
1
, 

beş valisi idare ediyordu. ıJ 
(Devamı var){ 
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Uzak $arkta Amırikı 
. Tavassut Ediyor 

(a.,tan.fı 1 IDcl •yfMa) 
lurlarsa bunun neticesi Japonya i
çin fellketli olacaktır. Amerika, ln
liltere ve Fransa Japonya· ile her 
türlü mübadeleyi durdurdukları 
takdirde Japonyanın ihracatının 
)'Üzde 40 ına set çekmi§ olacaklardır. 
Bunun yüzde 17 ıi Amerikaya, 21 i 
İftciltereye ve 3 ü de Fransayadır. 
4'ai IW'etle 3aponya, yaptıjı itha· 
lltın yüzde 61 ini de temin eden pi
,__. kaybedecektir. Demokratik 
bloktan Japonyanın aldığı iptidai 
lnıactdeleriıı en mühimmi petroldür. 
!Bu petrolün yüzde 63 ünü Amerika 
\'e YÜZde 7 sini de İngiliz Bomeo'su 
~ etmektedir. Japonya ithal et-, 
till J>etrollerin yüzde 70 ini bu su
't~tle kaybedince siyasetini biraz 

1

, 
lüçlükle idame edebilir.> 

Republique gazetesi de şöyle di-ı 
3'or: 
~Büyük devletlerin Uzak Şarkta 

!il ufak bir gerileme harekPti büyük 
tehlikeler doğurabilir: Avrupa mii
dafaa cephesinin zayıflaması. ana
enaleyh, İngiltereve hücum ederek 
onu Pransadan, Amerika:fan ayır- ı 
hrıayı istihdaf eden Japon mancvrn
Bıııı akim bıraktırmak için üc- büyük j 
~Binin müttehit hareket et
!best zaruridir.> 

Nihayet Oeuvre gazetesi diyor ki: 
•Paris hükumetinin nokt~i naza. 

tına Londra iştirak ediyor. İşte bu:un içindir ki, İngiltere Japonyaya 
arşı ekonomik sanksiyonlar kullan

ltıakta acele etmiyor. Maamafih Ja
Ponya uysal davranmazsa İngiltere 
bu tedbirlere kat'iyyen müracaat e
iecektir.> 

Bir Amerikan tat•assutu mu? 
. Paris, 18 (A.A.) - Matin ga7ete

•tnin öğrendiğine ~öre, .Taponya Ti! 
eııtsin ıhtilafında Amerikanın tavas
sut teklifini kabule mütemayilpir. 

SON VAZIYET 

Trakyada Yakalaıaa 
Bulgar Casuslan 
MahkOm Oldular 
İzmir, 18 (Huausl) - Kırklarelin· 

de casusluk yapmak suçile yakala
mp lmıir Alır Cea mahkeme&lnde 
duru~lan yapılan, altısı Türk ta
biiyetinde yedi Bulpnn muhake
mesi butıün iOlla ermif ve karar a
leni olarak kendilerine bildirilmif
tir. 

Suçlulardan Bulgar tebaab Koe-, 
taniiJı oilu · Dimibinln oa-1uk 
maksadile gizlice hudutlanmızdan 

içeri girdiği sabit olmuş ve beş sene 
hapse mahlctlm edilmiş, ancak flll 
teşebbüs halinde kaldığından ceza 
müddeti üç serı•. dört aya indiril
miştir. Di~er suçlulardan bakkal 
Drave casu~ Dimitriye yardım su
çundan 2 sene 10 gUn ağır hapse, 
nalband Nikola ve karısı Zahaya as
keri eşyayı bilerek safın almak su
çundan birer sene hapse, 35 yaşında 
Mariko ve 22 va )..,ifa Aleko ile bak
kal Dravcnir: karsı Hristonun ve 
Nikola karısı Zaharinin casusluk SU• 

cuna Miralderi sabit olmadığından 
ber2etlerinc> karar verilmiştir. 

Bajldatta askeri rr Uze 
Bağdat (Hususi) ·- Hükumet, ta

rihi orta Bağdat kapısı yanında ye
ni bir askeri müze yaptırmıya karar 
vermiştir. Burada, eski Bağdat ka
lesi ve bu kalenin nasıl muhafaza 
ve müdafaa edildiğini gösteren harp 
silahları tf:msili bir surette gösteri
lecektir. 

Bıırada Osmanlı, İran ve Anu
pa tophrı, yalnız Iragtan toplanan 
tariht tüfekler, aklkanlar, Fas, Me
rkeş, Tunus \'e havalisinden topla
nan hançer, kılıç, vesaire teşhir e
dilecektir. 

Burada eski Bağdat kalesinin ma
keti mühim bir yer alacaktır. 

~--Şanghav, 18 (A.A.) - Tient t'n'de 
!azivet sükunetini muhafaza edivor. le:- hastalanıyor. Japonlar İngilizler 
.ır r . 
d ansız rnıntakasında yiyecek bol- aleyhindeki şiddetli propagandaları-
k ur ve mütemad'ven de geliyor. Fa- na devam ediyorlar. da: İngiliz mınt ka~nnda h~zı ınad. SOVYET KONSOLOSLUCU.VA · 

er bul n m mı a b::ıc:lamıstır. TECAVÜZ 
!!ununla b<>raber dtin frıgi!iz mıntı:ı-1 Moskova, 18 {A.A.) - Hozovski, 
1ta ına 8 bin •umurta ve mühim 1 Tientsin'dcki Sovyet kons.:>loshane
h'ıiktarda d sı ~ır, balık ve sebzo f ıinin Japotı lutaları tarafından işga
lebniştir. Hararet derecesi 40 tan lirıi Togo nezdinde şifahen protesto 
fazla olduğundan imtivazlı mınt!ll- ., etm'ştir. Togo hadiseden haberdar 
bnın kaoı ındaki beklrrnp 7.aruret! olmadığı için bu protestoyu kabul 
COk rniiskul oluyor vP birçok kimse. I ede:niyeccği cevabını vermiştir . 

1::::::::-~=================================;.== 
Yeni Yugoslav 
Btıyiilı Elciai 
BrıgiJn G~liyor 

!Ankarada: · 
Demi apar: a lngttlzler: o 

(llattarafl 1 lacı u.yfada\ 
~. e_tmif ve parlak bir tez ha
~ hukuk doktorlujunu ka-

11tır. 

lt12 de Hariciye Nezaretinde. bir 
=:nuriyet almış ve staj müddetini 
_,:ur~uktan sonra ilk olarak Sofya 
llarp !'eti kitipliğine tayin edilmiştir. 
lf . f!llT'annda Korfu adasında Sırp 
b.lticiye Nezaretini temsil etmiş da-
1.tlo IOn~ 1:-°ndraya tayin .edilmiştir. 
ttlJn de ıstıfa ederek siyası hayata a
~ı' ve rnebus olmuştur. 1924 te ti
t\ı t \Pe 1927 de Nafıa nazırı olmuş
..,.r. 1928 de nezaretsiz nazır olmuş 
~bubeti esnasında Hariciye na- 1 

~ \'ekilet etmiştir. 
) tt ~enkovic, 1929 da sivasi ha
C.lblaıı Çek!lerck Bern'e ve Milletler j 
lrlişt Yetı mümessilliğine tayin edil-

ttı.ı!' 1931 de tekrar siyasi hay:'l':ıı 
-. ak Yeniden mebuslua'l sedl-
~ \re 1932 de Adliye, 1933 te Tica
.. ~e 1934 te Maarif Nazırı olarak 

~el eye dahil olm1Jitur. Birkaç gün 
)hl ~Ankara büyük elçili~ine ta.-
il eclilıniştir. 
~ ıunıenkoviç'in siyasi ve diplo
~ •Yatı, dost ve müttefik Tür-
Jatı-ı!e Yugoslavya arasındaki bağ"'il "'7etlendirecek belli başlı birı 
~ 0~afı hakkında zerre kadar 

ıraıtrnamakt&dır. 

Ankara, 18 (Hususi) :_ Misafir 
1nıiliz Middletex Wanderers takımı 
ikhıci karşılaı;masını bugün 25 bin 
seyirci önünde Ankara şampiyonu 
Demir12C>r takımile yaptı. 

lngilizlerin seri inkişaf eden ilk 
akını Demil'lpor tarafından kesildi. 
Demirıporluların ayni derecede seri 
inkişaf den akınlar yapmakte oldu
funu göri1yoruz. 

Çok canlı ve hareketli geçen oyu
mın 21 inci dakikasında Denıirspor
lular ilk sayılarını yapıyorlar. İngi
lizlerin. beraberliği temin için çok 
çalıştıkları görülüyor. Birinci dev
re l - O Demirspor galibiyetiJe ne
ticelfniyor. 

İkinci devre: 
İkinci devre de yine mütevazin 

ve hareketli geçiyor. Ferden atletik 
kıymetleri yüksek olan ve bugün 
cidden güıel oynıyan Ankara şam
piyonu 35 inci dakikada ikinci bir ı 
gol çıkararak 2 - O galip vaziyete 
çıkıyor. İngilizler, çok çalışmaları
na rağmen neticeyı değiştiremiyor
lar ve Demirspor, ilk defa olarak 
İngiliz takımını yenmek şerefini 
kazanarak ve 2 - O galip olarak sa· 
hadan ayrılıyor. 

Kafile reiıinin lngiliz milletine 
-radyo ile hitabı 

Oyun esnasında İn&iliz kafile re
isi, radyo vasıtasile fngiliz halkına 
hitap ederek izahat vermiş ve Türk 
futbolünün yüksekliğini, gördükle
ri misafirpe~rliği anlatmı§tır. 

Irak yen• poata putu 
baah"yor 

Bafdat (Husuııt) - Irak hükılme
ti yeni posta pulları bastırmıya ka
rar verıniftir. Bu pulların üstünde 
yeni Kral İkinci faysalın resmi bu
lunacaktır. HükQmet, bu pulları Av
nıpaya yara vermemek için Baj • 
ütta bastırace,ktU'. 
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İnönü Mısır Hariciye 
Nazırını .Kabul Etti 

(Battarafı 1 btol aayfada) 
Mllll' Meclisi Vilzerası Hukuk :m6· 
pviri ve Abdülhamid Bedevi Pqa 
ve refikası, Hericlye Vilzareti Katibi 
Umuıniai Mehmet Abdülhalik Has
sune Bey, Mmnn Türkiye Sefiri Ce
zayirli Bey, Mımın Klbil, Baldat 
ve Cidde elçili Abdurrahman A.J.. 
zam Bey, Mısır Hariciye memurla. 
rıridan 1efaret ütibl payeli Hüse
yin Aziz Bey, Kahire Sefirimiz Meh· 
met Ali Şevki Alhan ve misafirleri· 
mizin mihmandarlığına tayin edilen 
Hariciye Veklleti Protokol memur
larından Mennan Tebelen ve Sadun 
Teren olduğu halde, Perapal&11 ote
Jinden çıkarak Tophane nhtıtnına 

'inmişlerdir. 

Tophanedeki Yolcu salonu Türk 
ve Mısır bayraklarile donatılmıştı. 
Bir pollıı müfreremiz resmi selAmı 
ifa etmek üzere nhtımda yer almış 
bulunuyordu. Aziz m'lsafirimtz ve 
ref akatindekf zevat saat sekizi çey
rek gece Yolcu Salonuna varmışlar. 
dır. Burada kendilerini Vali mua· 
vini Hüdai Karataban karşılamıştır. 
Mısır. Hariciye Veziri ihtiram res
mini ifa eden polis müfrezemizi tef· 
ti<? ettikten sonra kendilP.rine tahsis 
edilen c Üleva vapuruna binmişler
dir. Vali muavini dost misafire ivf 
seyahatler temennisinde bulunduk
tan sonra vapurdan ayrılmış, • Ülev:t 
de tam sabt sekiz 

0

buçukta hareket 

vayı harikulade güzel ve firin bul
dum. 

- Cümhurreilimiz hakkındaki in· 
tıbaı devletinizi ıorabllir miyiz? 

- Şüphe yok ki kendilerinin en 
büyük takdirklrlanndanım. Kendi· 
lerini ıördükten ve görüftükten 
aonra bu hil tasavvurumun kat kat 
f evk.incfe yükseldL 

- Mısır ile Türkiye arumdaki 
münasebetier ne merkezdedir? 

- Çok iyidir ve bu ziyaretten 
ıonra da çok daha iyileşecektir. 

- İrın ile Mısır arasındaki müna
sebetler, bilhas!la iki hanedan ara
sındaki sıhriyetin iki memleket mü
nasebetlerine tesirleri? .. 

- Gayet iyidir. İki tarafın müna
sebetleri sıklaşmış, iki milletin da, 
ha ~ok iyi kaynaşmalarına, araların
daki bağları azamt derecede tanine 
imkin hasıl olmuştur. 

Ülev vapuru saat 17.40 dR Pen
diğe yanaşmış ve muhterem miaı:t· 

firimiz Emniyet Direktörü muavini 
Mehmet Ali, Pendik Belediye reisi 
ve Jandarma kumandanı tarafından 
karşılanarak istasyona kadar halkın 
miltemdi ılkış tufanı içind~ gitmiş
tir. 

Tren ka1kmc:ıya kadar Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu Pendik
lilerle mnsafahada bulunmuş ve hu
susi katar 18.10 da yine :ı.lkışlar i
çinde Ankaraya rrıüteveccihen hare
ket etmiştir. etmiştir. 

Dost memleket hariciye veziri ve !•-----l!l!l!~~R!!l .. l&i!!!!l!!!!I!~ 
yanındaki zevatı haO\il bulunan va- Flllellntle kaali pngınl•r 
pur. saat 10.30 da Yalova iskelesine Taberiye, 18 (A. A.) - İhtimal 
varmıştır. Hariciye Vekilimiz Şükrü bir kast neticesi olan bir yangın, 1 
Saracoğlu Ye Yalova kaymakamı ikinci asrın maruf Yahudi_ ilahiyat
kıymetli misa.firlerimiz.i iskele üze- çılarının en marulu Haham Nur yü
rinde karşılamışlardır. İki kardeş zünden şöhret kazanmış olup meş-

millet hariciye nazırlarının karşı- 1 
hur bir ziyaretgah olan mevkide 

bışmalar1 pek samimi olmus ve Şük- inşa edilmiş bulunan sinagoku tah
ri.i Saracoilu Ekselans Abdülfettah rip etmiştir . 
Y hya Pasaya: cHos geldiniz.:ıı de- Hasarat, yüz binlerce İngili& !i-
miştir. Yalova vanur iskelesi de yi- rasına baliğ olmaktadır. 
ne iki karde!; memleketin renklerile Ayni mıntakada yine bir akst e
donatılmış bulunuyordu. Riyaseti· seri olan d'ğer bir yangın kü1li) etli 
cümhur Muhafız Janrlarma bölüğii mikdarda asfallı muhteYi bulunan 
aziz misafirlere ihtiram resmini ifa bir depoyu tahrip etmiştir. -·-

Dün Geceki Yağmur 
V ·Yangın 
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10 kuruş davası l ___ R_A _o _v _o _ı 
PAZARTESİ 19/6/939 

Davacı B. Mehmet 
Yücesel ne diyor? 

Geçenlerde, Manisada, 10 kuruş 
)'ÜZÜnelen pyanı dikkat bir daav • · 
çılcbiım yazmıştık. Bu hususta aldı· 
lunız bir mektubu neşrediyol'lılZ: 

2 haziran 939 tarihli gazetenizin 
altıncı sahifesinin altıncı sütununun 
IOllunda (On kuruı davası netice
lendi. Bayan Ulviye hAdisenin cere
yan tarzını anlatıyor) başlılı altın
düi UITfye Anan imzalı yazı hillfı 
hakikat oldulundan matbuat kanu
nunun htıkümlerine tevfllran tavzi
hi keyfiyet olunur. Şöyle lıi: 

1 - Benden hakkı olmadılı halde 
on kurut alarak iade etmeyen Be
yan Ulviye hakkında açbiım ala
cak davası sayın gazetenizin muha
biri gözü önünde 17 /5/939 tarihinde 
Manisa Sulh Hukuk mahkemesinde 
hakkım tesbit edilerek on kuruşun 
ve masarifi muhakemenin tahsiline 
ve müddeialeyh Ulviyeden alınma
sına hüküm verildi ve Manisa Sulh 
Hukuk mahkemesinin 897 numara
lı dosyası en birinci şahidim olmakh 
beraber hi.iküm kesbi ka\t'iyet bile 
etmiştir. 

2 -- Hakaret davası hakkında ve
rilen hüküm temyiıi dava- edilmiş

tir. Esasen gazetenizin yazısı haka
retle alakadar olmadıttndan hillfı. 

hakikat olarak gazetenizi işpl eden 
havanın yersiz iddiasının tavzihini 
rica eder bilve,ne sa~·gılarımı suna--
rıır. 

Manisa Belflldiyesi muhase
besinde Milfı-eOat katibi l 

Mehmet Yücesel 

8 • rh0flul un eonu 
Behzad, Hasan, Abdülkadir, Meh· 

met isminde dört adam, dün fazla 
mi'ktarda sarhoş olarak Balat yo
lunda rezalet çıkardıklarından zabı
ta tarafından yakalanarak mahke· 
meye verilmişlerdir. Y3pılan duruş
ma neticesinde suçlular üçer lira pa- . 
ra cezasına mahkum olmuşlardır. ı 

12.30 'ı>rogranı, 12.35 Türk müzill· 
Pl. 13 Memleket saat ayan, aj.ans w 
meteoroloji haberleri, 13.15-14 Mil· 
zik (Karıpk program • Pi.) 19 Prog. 
ram, 19.05 Müzik (Bir solist - Pl.l. 
19.16 Tnrk müzili (Fasıl heyeti), 20 
Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberler!, 20.1~ Neşeli plak
lar - ~. 20.20 Tilrk müzlli. 

1 - Bayati araban peşrevi, 2 -
Haşim Bey • bayati araban prkı • 
Nimeti vulm için, 3 - Rahmi be
yin - bayati araban şarkı - Gönlümü 
hicranı yaktı, 4 - Kanun taksimi, 
& ..... Su yolcu - Bayati anhan prkı· 
Neyleyeyim nicedeyim olamam, ~ 
Bayati araban prkı - Düfme dalda 
gezen geyiğin, ' - Bayati araban 
şarkı - Saz semaisi. 8 - Leyll ha
nım - Hicu prkı - Zevki sevda du?
madım. 9 - Salahattin Pınar - hüı

zam şarkı • Ümidini kirpiklerine, 
10- Hayri Yenigün - hüzzsm şark:ı
Ölürsem yazıktır sana kanmadan, 
21 Konu"ma (Doktorun saati). 21.lS 
Muzik (Ferhunde Erkin tarafındrın
Brahms'dan piyano parçaları). 21.35 
Müzik (Melodiler • Pl), 21.45 Ko. 
nuşma, 22 Müzik (Küçük or~estra -
Şef: Nedp Aşkın). 
1- Paul Dietrich - Fıfreler (Marş) 

2 - Kari Komz.ak - Viyana aşkı 

(Potpuri) 1 3 - Paolo Tosti - Bir pa
se için, 4 - Anton Rubinstein • 
Romans, 5 - J Lanner - Romanti'c 
vals, 6 - Micheli - Şen serenad, 7 -
Mascagni • Kav.alleria rustikana ~ 
perasından potpuri. 

23 Son ajans haberleri, Ziraat, Es
h3m ve tahvilat, Kambiyo - Nukut 
borsası (Fiyat), 23.20 Mii:ıilr (Caz. 
band-PL), 23.55-24 Yarınki program. 

ZAYİ 
İçinde üç aylık maaş cüzdanı, bir 

dikiş m<.kinesi senedi, bakkal defte
ri ve ufak tefek eşya bulunan bir 
çanta Çarşı içinde kaybolmuştur. 
Bulan, Sultanahmet, Binbirdirek 
23 numarıda Mürüvvet Terean'a 
getirdigi takdirde memnun edile
cekür. 

, .. 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeıme karşısında deniz tenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkimde, koya naz.ar, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me· 

sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

c Yeni ~abaha idare memurluğuna müracutlan. 

edivor, Yalova iskele m.?ydanını 
dolduran kalabalık halle kitlesi içten 
gelen bir sempati ile dost nazırı \'~ 
refakatindeki zevatı alkışlıyordu. 
Abdülfettah Yahya Paşa ihtiram 
kıt'amızı teftiş ettikten sonra oto
mobille doğruca Kaplıcalardaki 

Termal oteline gittiler. Burada kısa 
bir istirahati müteakip oteli ve kap
lıcaları gezdiler. Kaplıcalar Müdü
ril Doktor Nihat R.ept Belger aziz 
misafirlere bütün tesisat ,ve sular 
hakkında malömat ve izahat verdf. 
Mısır Hariciye Nazın Yalovayı. bil
haua oteli ve diler tesisatı çok be. 
ğendilini ve takdir etti~ini söyledi. 

Dün vakit vakit yağan ve 23,20 ye 
doğru şiddetini artırarak sağanak 
şeklini alan yağmur Kumkapı Cin-

cimeydanı ~d~nde 72 numaralı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kemalin kunduracı dükkamnın e - ı .4 
lektTiklerinin kontakt etmesine se
bebiyet vermiş, dükkandan heniiz 
duman ve alev çıkmakta iken bekçi 
ve polia ve itfaiyenin yetipnesi, ha
disenin büyük bir yangın haline in
kıllbını mini olmuştur. -·. Cümhurnisimiz Millf Şef İsmet 

İnönü saat ıı,e te dost Mısınn kıy- Bu nasıl poker oyu11u? 
metli Hariciye Nazırını Riyasetı 
Cümhur köşkünde kabul ettiler. Bu 
resmi kabulde Mısır Harici:ve Veziri 

le birlikte gelen zevat ve Hariciye 
Vekilimiz de bulundular. Resmi ka
bulü Milli Şef tarafından verilen bir 
aı1e ziyafeti takip etti. Yemekten 
evvel MiUI Şef bir ara Mısır Hari
ciye Nazırı Abdülfettah Yahva Pa
şa ve Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa
racoğlu ile bir müddet hususi §e
kilde hasbihalde bulunmuşlardır. 

Ziyafet saat 15 e kadar devam et
miş ve bunu müteakip dost misafir· 

Büyükadada Samuel isminde biri
nin pansiyonunun altındaki kahve
ye evvelki akşaır: 4 ü kadın ve beşi 

de erkek olarak 9 kişilik bir grup 
gelmiş ve poker oynamıya başlamış
lardır. Vakit gece yansını geçtiği 

halde bunlar ar.alannda gürültü et
tiklerinden zabıta tarafından yaka- ı 
lanara~ mahkemeye verilmişlerdir. 

Yapılan durupnada ortada para bu
lunmaması sebebile kumar fiili ta-

l 
bakkuk etmemiş olduğundan hepsi 
beraet .etmitlerdir. 

lerimiz ve Hariciye Vekili Şükrü _ ............. ... ·--•-nn 111 

~racoğlu hep bi~likt~ Ter~al. otele lstanbul HalkTiyatrosu 
gıderek terasta bır muddet ıstırahat 
etmişlerdir. Keaan Giiler Ye arKadaşlan 

Aziz misafirlerimiz ve Hariciye 
Vekilimiz saat 15,30 da kaplıcalar· Ba ak.-m Kumkapı 
dan otomobillerle YalO\'a iskelesin~ ÜllıG ai'e 
inmişler ve burada yine ., Uıev• vo-
purile Pendiğe geçmiılerdir. 

Kardeş memleket Hariciye Veziri 
vapurda bir ara Türkiye seyahati
niı\ intıbalannı soran gazetecilere 
çok beliiş bir çehre ve samimiyetle 
ıunlan söylemiı;tir: 

- Çok sevdiğim memleketinize 
girdiğim ilk dakikalardan itibaren 
bana karşı gösterilen kardeşçe ve 
dostça hüsnü kabul ve misafirper
verlikten dolayı fevkalade müteh:ıs-

sis bulunuyorum. Bu husustaki intı
balarımı hakkHe ifade edecek keli-

me bulamıyorum. Hatta tablatm 
müstesna güzelliii de bu hislerime 
ayn bir revnak vermektedir. Yalo-

bahçeaincle 

AMCA BEY 
VodYil 

EGE Tiyatrosa Te .. illeri 

Nureddin Gençdur 
Ye arkadaıları 

19 Haziran Pazar
tesi alq um 

Bakırk&y Sakıza" 
iacı sinemasında 

Çıldıran Adam 
ltlwacl Şamil V aryetMİ 

• 

DENiZBANK 
19 Hazirandan 26 Hazirana kadar muhtelif hat· 
lara kalkacak vapurların isimleri, kalkıı rün 

ve saatleri ve blkacaklan nhbmlar 
Katacieniz hattına- Salı 12 de (Ankara), Pertembe 12 de (Cwnhuri

yet), pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımmdan. 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mersin) , 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 

rıhtımından. 

Mudanya hattını - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus) sis
temi vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13.30 da 
"e Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). Galata rıhtı· 
mından. , 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz). 
Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin) Cumartesi 20 de 
(Antalya). 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtı ... ~ 
dan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından. 
Ayvabk hattına - Çarşamba 1!5 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Baira 
· tın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Çanakkale\. 

Sirk-eci rıhtımından. 
Not: 
Vapur seferleri hakkında her tüı-lü maH\mat aşağıda telefon nu

maralan yazılı Aeentelerden öğrenilir. 
KarakiSy Acentelili - Karaköv, Köprü başı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Li-

man mıntaka reisliği 
binan alfında. 

Sirkeci Aoenteliji - Sirkeci, Yolcu salonu 
40133 
12740 

. 

İstanbul Belediyesi llinlan 

(4388) 

1 1 
Mağaza ve dükkanlardan caddelere dolru amudi tekilde asılan levha

ların 3ehrin güz~Uiini bozdufu cl httle menedilmesine ve tarifedeki 
bunlara ait fıkranın da çıkarılmasına Umumi Meclisçe 17/5/939 tu1hln4e 
karar verilmif olmakla- klyfiyet all kadarlann malumu olmak üzere Un 
olunu.-. "4MP 

,., 



T E N 1 ·5 "li. a ·A W' 1'T ınzrran llJ39 -
l-.~sa-~_..,-...~ ............... İlll ................................ iiiiİllll .. .-iiiliİıİIİİlllİİllıılııi._.mlı._ .......... liliiiiiiii ........................................ ıılıiil .......... . 

D _i lÇ K A T ı 

.EN BiRiNCi KAN, .KUVVET, iŞTiHA ŞURUBUb.OR 
FOSF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlica hassa : Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

... ____ bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

DİKKAT 

Grlpln kutularının üzerine r s imde gördU§UnUz 
,akllde kabartma pullar llftve edllmlf tlr. 

Her yer e ısrarl a pullu kutJI rı isteyiniz. 

'Sütçüler aleminde bir hiidis:.:ı 
SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 

D :ınyan11ı en aaelam ve ,.n ucuz iele 
sor ~MAKiNELERi dir. 

Pa ı1anmaz, lekelenmes •e bo:z:u.l• 
:.naz. Y f!dek aluamı daima mev-

cuttur. Miele m•khı~!erimize 
mahsus huauıi yağımız gelmiş
tır. Fiatı diier yaj'lardan 

daha ucuzdur. Anado' uda acen
te uu1m1ktadır. 

'l..ırkıye umum dı:posu Jak Dekalo \'C Ş.sı. ı~tanbul Tahtakale No. 6İ 
. TAŞRA SATIŞ YERLERi ı 4 

Ankara acentemiz: Yuıuf Eaendemir •• ofulları 
Adana .. . .. - Ömer B .. cimez 
}{onya " Mehmet, Şükrii. Necati K .. ılı:çı 
Ceyhan Said Akman 
Gazianteb Mutafof lu M. Şakir Öz,eker 
Enuı um •. Net ' e t Solakotlu 
Polatlı ., ' ~ü1eyman U z«eneci 

E:skişchir ,, Alanyalı Abdurrah••• Şeref 
Trabıon Polathaneli kardeşler r . 
Trnbzon ,. Kurumahuıut oğlu Hafız ~ih 

Bolu " Mehmet Yönder 
Sivaa Mustafa Gö.ıü Küçük .. 
Riı ,. Muaa G üveli Ye Şeri\ci 
Bafra ,, Saim Çelebi 
Kastamonu ,1 Mustafa Lütfi l\'uhoğlu 

ON 
DEPODA teslim 

2 ''· liradan 

Yastık, yatak ve yoııganlarmı mutlaak kullanınız. 

Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak kuştüyü 
yastık ile rahatını temin edin. 

Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarında mühim tenzilnt yapıldı 
(t)liraya •lacağınır. bir ku,tftyll ya1tak bu ucudui'u iabata kafidir. 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar'60kak kuştüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank Yerli Mallar 

Pazarlarında satılır. 

Daima 
Daima 

Gene 
' 

Güzel 
r Pendikfe Güreşler 

Kartal kazası Çoc ık Eairgeme 
Kurumu mer. faatine 

Yağlı büyük pehliun güreşl_eri 
Pandlkte BUlbUI 

bahçesinde 
2 Temmuz Pazar günü 

yapılacalctır. 
lkram ly• ler: 

Baıa 70 L. (20) lirası mağluba 
,, al tına 35 L. (10) ,, ,, 
Ortaya 20 L. (5 ) ., ., 
DesteyelO L verilf'cektir. 

1 
Ve güreşler ciddi olacaktır. 

,..,.wr~:...~lil Kartal Çocuk f • İrgeme Kurumu 

logiliz Kanzuk [ cıaoesi 
Milatahıarlltı oda• 

Krem Balsamin 
K N 

'iıe 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur 

50 YAŞINDA 
OLMAMA RAIMEN 

BİR CİLDDEN 
Nasal 

ı.;~urtuldum? 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki

binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar bü ... 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve tt.ıravetini art-

tırır. Yağlı, yağsız ve acibadem 
cinsleri vardır 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
T'fı;ıştan sonra cilde latif bir serinlik 

verir. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

. . . 
en lYl cıns 

~ 

satılmaktadır. 
• 

cBütün dostlarım; bu derece genç 
görünmek için neler yaptığımı so
ruyorlar. Takriben üç ay evvel, 50 n
ci senei devriycmi tebrik için misa
fiilerim gelmişti. 'renim esmer ve 
sert idi. Gelenlerden birçok kadın
ların, cildin unsuru olan Tokalon 
kreminin istimalile memnuniyet.. 
bahş semereler elde ettiklerini öğ
rendim. Benim mütereddit olmama 
rağmen tecrübe etmiye karar ver
dim. Her akşam muntazaman yat
madan evvel pembe renkteki To
kalon kremini ve sabahları da pud
ralanmadan evvel beyaz renkteki 
Tokalon Kremini kullanm.ıya başla
dım. Birkaç gün sonra, cildimin yu
muşayıp tazeleştlğini ve bir hafta 
nihayetinde daha genç göründüğü
mü hissett im. Bugün, üç ay oluyor, 
o derece cazip ve iayanı hayret bir 
semere elde ettim ki, bütün dostla
rım ancak 38 yaşında olduğumu 
söylüyorlar.> 

Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

Cild unsuru olan pembe renkte
ki Tokalon kreminde Viyana t)"{ıj. 
versitesi Profesörlerinden Doktor 
Stejskal idaresinde genç hayvanla
rın ciltleriQden istihsal ve cBioceh 
tabir edile~ ve tıpkı insan cildinin
kilerine müşabih genç ve sıhhatli, 
zengin ve kıymetli cevherler HülG.
sası vardır. Beyaz renkteki (Yağsız) 
Tokalon kremin-'· ise taze krema 
ve saf zeytinyağı vesair besleyici 
unsurlar vardır. Muntazaman her 
iki kremi kullanınız. Açık, yumu -
şak, düzgün bir cild temin etmiş 
olacaksınız. Faydalı semeresi ga -
rantidir. Aksi halde paranız iade o
lunacaktır. 

MUracaal yeri : 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi İstanbul 
irtibat bürosu 

Sirkecid"e Y alıköşkü caddeıinde Liman hanı karşısında Mühürdar 
zade hanında No. 32 Telefon : 23074 

Kuruçefmede Albnçapada a No.lu Kooperatif depoeu, Tel: 3 5&9 Sahibi: A. Cemalcddin Sanıçoğlu 
Ne riyat müdürli: laeid ÇETtN 
Basddığı yer: Mat baaf EbliDi>:a 

u ili 
YENi MEALLi TÜRKÇE TEFSiR 

T. C. Diyanet işleri Neşriyatı 
Dersiamdan Elmalılı MEHMED HAMDİ YAZIR tarafından on, on 

beş senedenberi yazılmakta olup bu kere hitam bulan ve fihristile 
beraber dokuz büyük cild teşkil e.den bu mühim eser Diyanet İşleri Re· 
isliği tarafından tabı ve neşredilmiştir, ~ 

. SATIŞ YERLERİ: 
lstanbulda: . AHMED HAMDİ TOPBM) . 

Konyada: 
Bursada: 

Sultanhamam, Dikranyan han 47 numaralı mağaza 
MANİFATURACI ALİ NACİ ÖZYALVAÇ. 
KIRTASİYECİ AHMED MEFAİL BARAN. 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Faust piyesinin birinci kısm i ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir şe· 

kilde dilimize çevriiebilmeleri için bu iki eserin tercümesi işi 15/VI/939 

tarihinden itibaren iki sene müddetle müsabakaya konmuştur. 

2 -- Yapılacak tercümeler Maa .. if Vekılliğince tetkik edildikten sonr' 
Faust'u tercüme edenler ar.ısında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı 
tercüme edenler , arasında birinciliği kalanana 500 lira mükafat verilecek· 
tir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış oldukları dilden dilimize 

çevrilecektir. 

4 - Tercü~elerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin mı:ksadil' 
Vekalete gönderilecek nüshanın makine ile yazılması ve türkçeye tercürll' 

metninin orijina l metnin beher sahıfesile karşılıklı .tanzim edilmesi şart· 
tır. 

5 - Ha;ırlanacak tercümeler en g_cç 
0müsahakanın hitam tarih i oıaıı 

15.Vl.1941 tarihine kadar Maarif Vekaleti Ar Genel Direktörijlğüne tei· 
lim edilmiş olacaktır. 

6 - Bu müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin adlarile sarih adreste· 

rJni Manril Vekôleti Ar Genel Direktöılüğüne yazı ile bildirmeleri jJal1 

olunur. c2160• (4014) 

TRAŞ BIÇAGINI 
Kullanır. 

Maarif V ekalctinden : 
1 - Orta okullarda Tiit·kçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabfü'.e' 

Fransızca, Almanca ve İngilizce Muallim muavini olmak istiyenler W~ 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylül cuma günü İstanbul Ünivarsitesinde basiıf'' 
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarııv 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 deit ' tllna uımamu1, ~ 1 
C - Hüsnühal erbabından oldukluı, her hangi bir surett e lnah kOrfl 

yetleri olmadığı hak.kında bulundukları vilayet veya kaza idare heyet~. 
den alınmış bir mazbata ibrn f:tme_leri ~Hilen memur ve mualllın ol• I 
lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daire Amirinin vere$ 
vesika klf idir.. 

1
,. 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arı.ZB etL 
rından salim olduklannı ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etrnel ıııl 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıfla öğretmen okulu ıneı:tJ 
veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, ·rt-

Muallim mektebinden mezun ol anların en az iki ders senesi ınu11Il1 

Uk etmiş bulunmaları lazımdır. ıv 

4 - Namzetler imtilianda muvaffak oldukları takdirde kanuni şıartıe
dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edı 
ceklerdir. • · ıct 

5 - Yukarıdaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Vclc9 

müracaat edeceklerdır. Bu istidaya ıu vesikalar bağlanacaktır. 
A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, ~ 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının ıısıl " 
yahut suretleri, 

O - Hüsnühal mazbatası, 1 
D - Bulundukları yerlerin Maarif İdaresinden nümunesine go~~,. -· 

lınmı§ tasdikli sıhhıı.t raporu, 

E _:_ Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. ıı111if 
Bu vesikaların en son lô/8/1939 tarihine kadar Vekalete göndcr·ıı>tS 

olması llzundır. Bu ~ıihten sonra vekilete müracaat etmij _oja_nlııt J 

hana alınmıyacaktar. (2200) (4~ .. · _ _. • 


