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ngiltere Donanma Ve Hava K~vvetlerini 
.. 

laıiliz doaaamuıaa meuup · ·Repuıae taatb aarp kruvazlrl . 

·==-·w-=rai;;ak=;;i;hi·;···~· .. ·;···i·a·· .,~···~ ı 

Vekili Şehrimizd.e 
Bira Şişelerinin Fiatı 

• 
Karafa Kadar indirilecek 

20 't.~Koire gazetesinde M. Andre 

Seferber Ediyor 
Sef erberlikAğustosAyının 
Haf tasında tamamlanıyor 

1,000,000 Asker De Silah Altma almdı 
Bu Suretle Harp Ayları Olan Ağustos 

Her Hangi Bir Emri Vakiin Ônil 

Rua-Japon 
Harbi 
Şiddetleniyo1' 

Moskova, 14 (AA) -Tasa Ajan
sı bildiriyor: 

Mogol - Sovyet kuvvetleri Genel 
Kurmayı, 6 ili 12 temmuz arasında 
Kalkın.Göl nehrinin şarkında No
mon Han-Burd oba mıntakasında 
J apon-Mançu ve Mogol-Sovyet kıta
lan arasında mütekatti bir tekilde 
vukua gelen çarpışmalar hakkında 
aşağıdaki izahatı vermektedir: 

5 temmuzda Mogol-Sovyet kıtal&• 
n, hava kuvvetlerinin de iştirakile 
Japtıkları şiddetli bir mukabil taar
ruzla S.pon - Mançu kıtalarını Jılıo. 
,.ıt.tan Halk Cümhuriyeti hudutla-

Ve Eylıilde 
Alınacak 

ltdie\l, Fransa _ Türkiye anlaş • 
~ dair dikkate şayan bir ma
t..L_. neşretti. Başka Fransız pze- . 
~e de bu anlaşmanın aley • ı · 
~ mütalealara tesadüf ettik. 
,,--.. gibi •tlllteltf partil~P 
~kküp eden hür· bir memlekette i 
""ltünıetin harici politikasının bir 

,...""n'*r~w-."-t:iilll•"~<ıl·•91dıaıJnıı.-M.tn ·~· J~ .. 
Mançv ~ 8 tım ... J qp-

~eceye kadar tenkid ve muaha -
~e uğraması bizi hayrette bırak
., 

1Ya~ağı gibi, Fransa hük\ımetine 1 
d. e hılhas ,a Fransa milletine karşı 

1 
\' U~duğumuz pek samimi muhabbet 1 • 

~ lrtibatı da hiç . bir veçhile halel
bı etme~. Bilakis, hükumetin, 
~ erfıleket dahiln.ıde mevcut bazı 
~alıf telakkilerle mücadele ede-
bö,ı~~~a siyasetine im
~ ~tml§ Q\ması o imzayı daha 
btt,._tli te1Ak1Ci etmemiz için ayrı 

lebep teşkil eder. 1 . 
inhisarlar Vekili lnbiaarlarda ...,~ğrusunu söylemek lizımgelirse, 

~lltkiye - Fransa anlqınuı müna
lebetile yükselen tenkidleri bir pek XX:>OCıCô:XX:XX:COOO:XXXX:(>COC<:XXX)C:OOOC<:XX>OCCOOC<:XX>OCOCıOC<XX:~ 

~almıyoruz. Bunlar, muha- e· B b ı,.k. K 
~~ bulunmanın tahmil ettiği ır a a ı ızını 

~life ve mecburiyet sevkile a-

~:~,;~:ri ;~~!:~!i g~~is:e~ ·Evli tlık Vermek İstiyor 
tii~. ~tmiyorlar. Hakikat halde bu-1 
'""llltu dostluğu pek pahalıya satın 
~ış gibi düşünenler bile içle -
~n buna kani değildirler zanrıc-: 
it . Eminiz ki, kendileri mesela M.

1

. 
ı.:_ 'rardieu iktidar mevkiinde bu
~Ydı, bu itilafnameyi onunla 
ba ~hyacaktık. Çünkü makalesinde j 
(.:&ettiği gibi, cnature des choses•' 
) "alin icabı) bunu amir bulunu
l&~du. Türkiye - Fransa anlaşması 
t;;:dı. Bunu görmemek ve bu an
'i ayı ihmal etmek iki memleket ..:-t adamları için affedilmez bir 

tl teşkil ederdi. 
) ~ten M. Andre Tardieu, Türki
; ile anlaşma sayesinde Fransanın 
~takı mevkiinin ne kadar kuvvet 
, tmtş olduğunu pek açık, kat't 
.:.. ~&naat verici bir lisanla çok gil- , 
\tt lıah ediyor. Yalnız onda derin 

-.ıie haksız bir şüphenin te • 
~Urlerine şahit oluyoruz. 

1 lto~ Andr~ Tardieu'nün esef ettiği 
~ şudur: Türkiye ayni anlaş -
tU Yı İngiltere ne yaptığı halde İn. 
) tere bunun mukabilinde Tilrkl
~ ~e hiç bir şey vermedi. MeselA 
t,ı" Tardıeu'nün teminatına göre, 
'l'fııllaulda, Hataydakinden daha çok 

Küçtlk Fazilet Ye Umraa it bulunduğu halde, İngiltere 
llllley:la Cahid y ALÇIN 

<Şonu 3 U.U aayfamır,da) "1nmek istiyenlerin matbaamıza 

Çocukların Biri 
10 Diğeri 7 
Yaşındadır.. 
Dün gazetemize Hendekli İbra· 

him geldi. Beraberinde bulunan biri 
10, diğeri 7 yaşında iki sevimli kü
çük kızı göstererek şu sözleri söyle
di: 

c- Ben Hendekli bir rençperim . 
Buraya ameliyat olmak için geldim. 
Gördüğünüz bu iki kız, benim öz ço
cuklai-ımdır. Fakir bir adamım. An
neleri de yataktan kalkamıyacak ka
dar hasta ve kötürümdür. Bunlara 
bak:amıyacak bir vaziyetteyim. Ne 
,.....catum bilmiyorum. Bunları 
merhametli insanlara evlatlık ver
mek istiyorum. Gazetenizin insani· 
~et namına bu işe vasıta olmasını 
istiyorum. Büyük çocuğumun ismi 
Fazilet, küçüğünün Ümrandır.• 

Küçükler, hem çok zeki ve sevim· 
11, hem de tamüssıhhadırlar. Üstelik 
büyüğü ilk mektebin dördüncü sını
fına geçmiş bulunmaktadır. Saikai 
yeisle ne yapacağını şaşıran bed
baht babanın çocuklarını evlatlık ., 

müracaat ·~tm~lenni rica ederiz. 

mı tamamile Mançu arazisine sürül
müştür. 

8 temm~ sabahı, Mançuryaya ge
len yeni kıtalar, muharebe araba1a
n, ağır topçÜ ve tayyare kuvvetleri 

(Sonu 3 fuıcf sayfamızda) 

·Salih Kılıc • 
·Aleyhindr 

\ Açılan Dava . 

Jo.:aki lıtaııbul Poli• Mldlirü 
Salih Kılıç 

Şerif isminde Hukuk mezunu ve 
avukat stajyeri bir gencin eski İs
tanbul Polis Müdürü Salih Kılıç ve 
Behçet Sabit aleyhine bir dava aç-

(Sonu 8 üncü sa~) 

G. Franko'nun 
Beyanatı 

"Bir harp takdirinde 
ispanya bitaraf 

kalacaktır,, 
Lizbon, 14 (Hususi) - Kant cCi

ano• nun İspanyada bulunduğu bir 
tSonu 7 acl ~yfaml'l.da) 

laıilizleria çift mot6rll yil"••k sllr'atli «Blenbeim» modeli 
bombardıman tayyareleri filo halinde uçarken 

Paris, 14 (A.A.) - cJour-Echo de 
.Paris• gazetesi, Londra muhabirin

- den aldığı aşağıdaki haberi neşredi
yor: 

Bugün Londra'da elde edilen ma
lt1mata göre, İngiliz kabinesi, ağus
tas ayından itibaren hava kuvvetle
dini ve deniz filosunu hakiki hali
harp vaziyetine sokmayı kararlaş
tırrruştır. Bu suretle, zorlu ve tehli
keli olacağı sanılan ağustos ve eylUl 
aylan, İngiltereyi gafil avlıyamıya
caktır. İngiliz anavatan filosunun 

HER SABAH 

daha ağustosun ilk günlerinde tam 
seferber edilmiş bir hale geleceği 
keyfiyeti, muhakkak ki fazla düşü•
meden yeni bir Münib. yapılacağını 
söyliycnlere veyahut İngilterenin 
Avrupada yeni bir kuvvet darbesi 
rnanevralanna mukavemet azminde 
bulunduğundan süphe edenlere ve
rilecek en iyj cevaptır. Sulhu bozmı
ya çalışanlara en enerjik nutuklar
dan çok daha kuvvetli surette veril
miş ihtarlar bugün mevcuttur. 

<Sonn ~ iin<'Ü sayfamızda) 

Tahmini Kehanet( uruşluklar ---=» ... __ _ 
İtalya 12 adaya ve Arnavutluğa 

erzak yığıyormuş! 
Mussolini Bulgaristandan yol is-

temiş! 
Hitler Selaniği Bulgarlara vadet-

miş! 
Bu gidişle harp ağustos ayında 

patlıyacakmış! · 
Bizim kanaatimizce bütün bunlar 

gergin olan milletlerarası siyasi va
ziyetin doğurduğy. tahminlere daya
nan kehanetfuruşluklardır. 

İtalya 12 adaya ve Arnavutluğa 
erzak yığmak şöyle dursun yumur
tanın tanesini bizim paramızla 35 
kuruşa yiyen İtalyan halkına yiye
cek bulamıyor, Arnavutlukta köşe-

de, bucakta kalmış erzakı hummalı 
bir faaliyetle İtalyaya taşıyor. 

Son harpler gösterdi ki, mutlaka 
taarruza azmeden bir ordu yol iste
mez, çiğner, geçer. Geçer de ı:ıe ·o
lur? Er geç kafasını yalçın kayaya 
çarparak parçalar ya! O da ayn ~ir 
mesele. . 
Başkasına ait bir ülkeyi başka bi

rine bol keseden peşkeş çekmek mo
dası çoktan geçmiş hır siyasi ma. 
nevradır ve bu manevralara artık 
Eskimolar bile inanmaz oldular. 
Vakıa vaziyet gülre_r-k .değHüir 

amına onu büsbütµn vahim göster
mekte de bir z~vk yoktur. 
A. CEJIALEDDIN BAR~Ç()(JL'O. 
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S E H İ R H A B E R L E .R~i .... 

Me1ıtep1er• A.- Fin ılln i 
lıerl elaliyetname Dablliada ıuaaıır 
Kaldırılı!~ Afllalan lstaolyor 

Hallıa 
• 

Açılan 
BedavaPldj . -

Gal lfar hl18 için 
90k 18tlfllllell oluyor 
htanbulun imarı mumkbk ki, 

pik ..,. ,.. ............... 

Sulh eepheıi • 
lllhwr cin~ )IUp 

m •'Mhracelr pJdlcl• b..at 

---~ ......... ım
IUlhçii devletlerin '8fkil 
aiyuf nıaımae. 1-lef ittihu 
illi ••• .., ....... ,... 
pıliUk - ..... ,. .... .., 

--------- iJle *.r ... Jd. --- Jdc ... 

fullyetlerine dnam 91mllıflllll 
Almanya ile ltalya, bu&ID 
.... takip etlikleri Wb ............ .., ....... 
..................... = 1324 yılı nipnımn ommea alini1 

• idi. Kalfa kiiı;iDde bulunuyordak. 
Hareket ordusunun u.._,t karar· 
,,,.. Jlalbhü 1111. o ....... 
-•w olm tMur11r tlfin ..ı•1 
w bir tabur el. huebte seçirilmif-
tt. Bu taburlar, Sillhtarala w civa
-1'" eeplw-l•Mtri iMtl ile. 
,... lltlnk ecl. --- tıeaif et.. 
DliftL O g~ 4e İltanbulun muha-
sarasına başlanmıştı. Bakırköy ve 
Ramiden bereket ettirilen 2 kol Ye 
c:likule ve Fa~ lleıme iler)fyarda. 
Bu hareketi, BlnJJtıt kahı~ 
Niyazi Bey idal'e ediyordu. 

Yine Hürriyet kahramanı Enver 
le,iD b9wıdıllD attmda buluaan 
~ Mr W ela 9llltar ~ Kl.fıf.. 
hane ,olile Beyollma doğru JÜIÜ
yordu. Bil Luut, 'laılıda kıfT.la O. 
Tlf'kıflada bulunan hlleri tedibe 
• • .. eııMJwdtl' ır.... ..... ı1r .. 
_._,...ıcrif Mnlrell.....,. 
Jl:Aı IR Jk7 W 'rlıtJ»t' 1te+Mpi de 
..... W..edıedlfl. 

Jl:dm • ııilDH ha iç ..,. ta-..... '* .... , .... - lılr de 11-
Wd ... w •• ,. ........ . 
- ...... ...... llJllııtanlacla 
! ı•mt c' • .,, ........,_ cdmu 
.. ....,. .... o J.,edolna 
Jlııl;lp "'' a ıı• Bliıl• Jlab. --.... )e-•-· 'rhl ~ _.., ........ a • .. ı •• ,. ..... .,,....™..,. 1ılr ... 
----- , •• , •• .. mab .... ... 
..... m'nm ......... ... 
.............. ..... ,wda. 
... ..... .... ... .. dll8ne 
... ,...... _ ... Blaılyet ..... 
1m •• ,.... B5yla:a 11.w,e 
n Hıl loe J'l"hlf+ Tma o ..
tllt • ... •t'-Oe de U,' ı 
tik. 0.u+nı ... Oerliyen, Jl!nwr 
Be7 llalıMıa ~hm WJme mi....,. ......... ,....,.., 
BaW,w lılekWDla Wbn IDE)da
_. da ...,.. ... 1 ,. nrdL 
w bh 1 1ımJlda ....... ~ 
..... 7-1* .... , •• ,. ft binz da 
..t edan1llrla Tablm lrıf'w etol· 
n Oerll,..,... 

O ......_, Slı; •iDi> wJlll.. 
.. adde ltwlaMt ...... ... 
.... ,.,. 

5 

• ';ıcl• ... .... 
.,. ...... ,....,.., bir ... 
._ whla nn11. • whla ..... .,,.. ........... 
hkta ve fimdW Biniclllk Mektebi 
lfn blm l'ferlllne wrmJlbk. Kol 
Npııda bulunan Bhıhqı Muhtar 
Bey, mezarhila bahçeye dolra tflp: 
...... flllatb. ..... ..., 

- t.bar kımanc:lmı lmlat- s.. -.,. .. ...,. ~ 
- .Lueria ~ .. mnubk ... ••lan flllslnde pasulammk ihti

mali çoklar. Bira yirilyOfil Jmelta... 
Dedi w ayni ....... bana: 
- &,dl Almet Çanf, iJd nefer 

•" 1aıpr achmla n.ıe. 
Snulul ftftlL ı.tmlerini ft plm-

lamn ı.t, wmltcm Badr mferJe. 
ltnden SenrzJf ımmtn ile San Şa· 
......... a1dn, adde.,,..... ~ 
tddnn. Kol bqmdan tahminen yilz 
elli metre kadar açıldım, a~dım 
tam eephemla istikametinden fid· 
defi bir ,.,tam .... ~ 
ilk •tefte Sarı Şabanlı Selim, sol df. 
dnden wruldu. Milmhı ile ben, lıe-
men cacldenfn iti ,anma atıJclJk " 
lls --... blıfladlk. Dunr ı.o.. 
ıanea D'I w almc l'!'l'flertnde yan 
WefJeıl ... a8rlbılyorcfa. 

Anma llÇlla im *'-1 Ozerlne ıe-
1111••kl -~ ı-ı.. ...... eadde~ve~~ 

Din iki tarıflarıDa eçıTmııftt ~ 
... YUiyette llilerbı .......... 
W. fmktnı yoldu. Bfnbep Wa\tar 
s.,, aerçekten bemerfne pet ata-
llill.f olumır bir aolakbnhlıkla ,... 
mwu bMr •lmft ve tetkikle 
.... G.n.den ilerlemek lmklnı· 
.... •Jmwlıtnu ~ Asnertn 
..... ba ....... bWtln Pfcfet.. 
tr 'zlL J'Mat, 1ııa at8f lıf'alıtu 
:a.,tn karar nılllellnl bfç de pclk
tlrmemlttf. Tabuıfmn caddenin • 

jındaki IOkaldardan apıp dotap. 
nt ~ BE)•amnm ebilfım 

ı,p1 etmeleri emrini ~ 
........ Jlllllll ... bile liı. 

• Tit'i Yaa .+plrlMrı 11m1 :mmrf" 
la dolapn taburlar talimhane du
varlarmı tutmuştu. Yirmi dördiıDcll 
ve mıU11Cıa alaylarm birind. talııur- ...,.. .... riD llaldmllllw ... 
ı.ı .,....... 'tatla-• ve oCuz Mki· 
zinci alayın üçüncü taburu da hah- blia lwu' a kaua .,... 
çeye kaqı cephe almııJar ve derhal Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 
ateşe baflamııJ•rdı. Musademe, ha- Bu. münasebetle 935 yılından evvel-
711' ın•tı.. delil de __.,. ki _icra .. oı.., timdiye kadar 
•re• 9M pdlietlnmlşti. O..-.~ e_. 'ır .. ._. olmak il· 
iki bölük sık mçramalarla talimha- zere 938-939 yılından itibaren her 
ne meydanının orta yerinde bala-
nen &übre J1lnalanDuı pri*ıe b· talebenin askerlik vaziyetleri diplo-
cle Uerlenıffler ft lnflanm paıee wlanu iaycı.btaralr w 'Mina p 
releri ile, tlemir pmnaldıklı duvar- re muamele yapılacaktır. 
lana lldilerilld~ bulmml Werl, 
adamakıllı hırpalamağa baıla!lllf

lmdl. Gizli T elsız 
Ba bqd*h ., lılr 1 ....... 

ıa .. lllGttl. NNaılwwww -.ı la(Jaa kllls,._ lllJM.: 
llHl\ıce de ........,_. lliı.lllld .a.a w • ..._f taflrllt fillllr .. o........ ...,.... 119111, - • •J• 1111111 • 
"11•111 pmeenl&IMlea m ili- Yeti--1* lul,aa ıo.u.,_. 
Jllllar .a 1liJe p•B fıttl Jla .... CU8UDUD nfllde balundalamr .. 
ela qhıkn pbnn w ..,.._. hlJer tadfa11°d• fldi aba w wri· 
-lııııdaa ...,, ••a l'CIP l!d- ci telsiz makineli mtın ....... b-
•"Wd Nm1nm prpm 1ıir ._. 1D Bllimlllf ......... cleww & 
... iPtOdi ft - .. Mpmid .. mel:tallı". 
YIBllllA Atiler Wba alwk ~ Bldl9ede 1dr exmlak ..,..., 
................. __ ..... .,,., ;br. llmn•. ,,_ 
d).ı.a& l'abt, efıalınnc 1'a .. ftrid IDllldnemn hlf J1111WplmedJ. 
..... - d0emel9 pek ....... lmr lıldll ebitlfUr. 
~ RllftM afeti düa ziJllde fld: Ba iddiam _... ve tabitt fcia 
detlendinllitd- BcMw llldn16 'bir elt1I ftllaf heyeti tepil ahlDo 
,_,.. Wmlr bna' ıwa, bejlmc1e Dldflüt • 
---- .......... L-- dillmı.-L. ._.___. - ,.,...-------------------------~ ;,_,.. _ _,_ .,.......,= ~~.--.. ... 
t,1 blbJi bnwndmmmz, Mnhlp r•cıss•ı 

====·~= ··-~-··' mdhklara ~ ilerlemesi emrini Ltanbul Belediyesi, şehrin muh.. 
ftl'JDifti. Muhtar Bey, o ~ Tak.- telif 1emtlerfnde buz ohnacfıiı tar
llm • haı••inin 1iahntala ,ala zında vaki ptlyetiert nazarı ttibm'a 
........ prill.W .,.,. .... alarak alüadarlara, her bayide un 
Jarmm J8ll taıınfmda .,. llbre '*' mikdarda buz bulunduruhnan için 
mmn iwlıwle, ellndeld wt:aeı ti: teblijat J8PDU1br. •twaa da7mmut o1dala ..... ... 1 ..... .. ......... 
.,akta duıuy.w ft llOerln ....,. llÇI • 111& 1 ·- w.,:u. 
tini tetkik edlyoııdu. Keçi w manda eti satan kaaapla-

Atet bRhnlf, na 118111 o1dula nn, mevcut ahJdma r,.._. cllk
libl laıflıeJıa ..._ DedlDI ılı -...., klnlarma crBwıaııda 1rıeçl ve mnda ......_ ._......._lılr._. eti atılın talmMla ......._ ·~ 

dıklan g6rülmektedir. Bunlarla tf4-
detle mlceıldı edf'mxl .-ı..m
lara blldhilm.iftir. 

lllil ............ c*'*lwn. .. 
imi ................... ,..... 

,.. ..• , .......... ,... .............. llkla ........ .. ........ ...... 
1• dolnı koftuldın ıörilnilyordu. 

............ ,, ·- ..,. JaD-m 
avcılar tilfelrlerin enmi,et kanatla- adniıında • H Hl ....,.._ te • 
nm bile kapamlfb. A\fCI lıatb bu 1ıaı1".ı alemi)enk P* pbat ._ 
mretle llederken. pride ... lbtfı. .waıa- ............ Be1ecll
yatta bulunan bölükler de birden el afaltı.r içiD 1mi bir fGnDl1 bal
meydana atlamıt ve açılıp yayılmış: _. izse A:wıa~ Otmt ilmln-
tı. de )lir ...... _ -6:udftlr. 

Arbk. - 411 ......... --ol
.. lltedilderi• _,... lmhnamıf, 

Bu emada. lnfluma Taksim bah- MM+ s, !.tabakta W1ıQr-t 
ptılne bitişik olaa ka.mıde mevzi 1llfbkta ma f!hrin Blltjidle 
tutan Ali a\fCI taburu efndmdan .. mfttmxlp bir farmiU bulrbJ8CÜ. 
kb, on War nefer, itfaiye ve top.. tir. 

~neferlerinin tealim olmak tete• 111•~·" dl - -··· biia1erill1 önlemek için tifeklerint • ı• ..... 
oaJan çevirmiflsdi. lf&e bu ..., il 1 ... 
.- ortôla kanftuiiPlb. T..u. lltNeM at1a ;.... pııdacılıanaa 
olmak ilzere bulmıan efrad bu ate- bldln1mü J81Dde alael 1* bah
fin bizim taraftan pldfllnl amnıt- çe IDpll Vd w BeJedi1e Reisi 
lar, olduldan yerlere kapanarak Lttti Kırdar tarafından kararlqtı
tebar ateşe ~ lfeyda· rı1mqtı. Fabt polil gl!'llizcma için 
na yeni çıkan bölilkler de bu ateşi flmdiye adar mnn.lp bir yer bıı
dalaa fkldetlt bir atef)e karplaınıf- Jl•nemama•, kaldırma iPDi tehir et. 
tardı. Meydanm orta yerinde bulu.: mekte idi. NU..,et llilrriyetl Zbe
na ava battı ela bu nretJe ttl ctef diJede, Bcleca,.,e ait 1U anada 
arasında ve çok tehlikeD bir ftZl. pc>Ma paıılmnu içiD JeDl bir bina 
,-. blmıtJanh. Hatta biraz da. lnp edlWıilteek milM'lp bir yer 

baJummltlar. YalrmcJa '' J ot1 .... 
tabii olarak samhmtlardı. ÇllnJd1. lııwaJatr. ..._. hep duvar ıern.nndf. na _______ llİl!!!I __ _ 

hattımJz da hiç mum .ı.ı,m ..., .. 
...,,.... ........ bahmaJedar-
.. Allln' - awdar daftl'lua •tef 
.., ..... Ba Bep1e awı batJarı.. 
mız blnm teWn ~ • ... ,_ :a.r•1 .. 
eelUet1ldıılt t..a ve 
mubftmetle Wıpy ~ 

- latWm pkar
UHekl.t ...... 
kurmuşlar, mer• 

Dl gerçekten ölctibiicl1 bir •tetıe .. 
ramalı ~ Awaı..:., 
bu •tefe m'*•We etmek filyle dur· 
.... --~ICak lıirha
Je ~ IUcat imkanı yoktu. 
Hattl hu atl!f ır.....-. beyle bU 
harekete t118'1ıı18 ..... çok tebli
keliJdt. Fazla olan1r, lal1eriD mane
~ ~ arttırmak thtfmaB ..... [ *'•. 

(])avamı var) 

Jblllald wıcut nlı•ı••n••lt 
8 lnd ..................... fmnc.ı.r 
ya IRBCb•Jaırla WJJ• 1ıir ... ettıt 
ekmek wltuWIJ& tejiilnd W 
yeldn ............ denle ....... 
~ıya meebunlurlıır. Ba ılflaıı& ... 
meye lstinad eden Belediye lktısat 
Jllll&tiiiJ.tmWM11rmaaebn8 
tedariki hususunda mii1kütAta ma
na kalrMmN.ı için fırm:Jlara bu 
humlla- teblloıt ,.,. .... 
Diğer taraftan lstınbul'da birçok 

kilçük 6rmlann bpanmm Beledl
yeıda nezan iilckalbll eel>etmitfir . 
Halbuki gene mevcut nizamname 
mucibince bir fınnm kapanman fçfn 
kapaantadan bir llY evvel Be1P.diye
ye haber vermem ve taran aldıktan 
sonra da bir ay '9lıpnası leabet
mektedir. 

Vaziyeti tetkik eden Belediye, 
tlJle lıl:r nelk:e,e •Ulilifbı: 

=tsuy~,= 
rmlann fazla muraflı çabştıklan-
m a&•ıek 1en11aye tapı.mü ip. 
de kendilerine J•dun ~ 
Dl ....... w .-l8nnda o fırm.. 
lan bpabm)J ~· 
Belediye Jftmnn....,. a,.Jmı oJa. 
nk ba --..,..... fllinJar )iM. 

landa tlhklbt 71pmwk - ......., 
1alk ellili ..... fuaaa1wı ... 
1-cbneübr. 

Belı:llJt .,,.. •ıı * ......... 
n IDfl ala._ Mr de _,. fa1ıırl.. 

-- kanmlJI bn&tlamitbr· 
• saıetle ............ -

maya ekle edlleeektlr. 

Bele~ Derhal 
istimlildere 
Ba§lıyacak 

BOyük Millet Meclfstnden yent çı .. 
kan istimlik kmmtuaa nazaran be
lediyeler ancık bir 8elle müddetle 
iJthnMJr hhanetOe vatanclllf)ann 
hukuku tuarrufiyelerinl tüdit e
debilmektedirler. 

.... 1ıir .... o. lklUdlil6 ..... 
flhre llzıel wmuna wrmekte w 
..... faJdala cıılmütadJr. ............ _,....o., 
kidanla j8pElank .... açllm Balk 
Plljua zikndeldJlriz. VaJi Uda 
Kadara brari1e te.6s eden ba 
p1lj balU çak fa,.dah obaaJdaclır. 

Biil6n ....... nlmen arfedilea 
para 12$ lirldlr •• para De deniz 
doldur......._ nhtun yapdnuf. bw.. 
neler tiir•ık ~. 

• ..,.. tefebbülle Belediye 
...,. llanlnıl w elld Olldklar tay .. 
,..._ Udft Alwoj• da himmeU
ni ziluetmel Mıın'lllr. 

fmebal &1ec11, ..... halk için 
'ba Dftl ........ - bekJljoraz ft 

tı' 
1 

·- .airiJdlllnl .,.... 16-,... 
Şüph ıÔlüm 

..fi ili 
ti -- 8İ kda fitfi 
'Kflll••••cta otaım Jliatill t.. 

minde kinwniz bir seyyar l&Ucı; 

din aablıla MeWHia öiil olarak IJD. 
lomıuştw, 

Bftediye hekimi tuafından ceest 
aıu.,ene ecli1mit; fakat ölim IÜflle-
1 atirildii16n4en Marsı klldınlma
ll muvafık bulunmuştur. 

Dün Mor• kaldırılan CMede o
topll yapJarak hAdisa bir einayet 
mevcut olup olmadığı telbit oluna
eUtar. 

Kadeş Vapuru 
Yakında 
Geliyor 

Denlzbank tarafından Alman,.. 
1• umarlanan Menin tipi vapurla
rın içünciİliİ ... Jtadet'ln lnpab 
tamunJanlDlf ~ bua&n
llnle KIJel'de teailbelerl ,.,... -eübr. Ba • .,..,. liTllrUillne 111-
....ttin lfiplleı taJ:IQ ~. 
lllmnettiu ltapbm vapuru tııiillla 
...... için seçilen 10 ldfOik 1ıir .... 
,... ..... AlmaaJ.,. 1111111;1-. 
•. lliimtebat ayna AlmmJaJa 
gidecektir. 

Gemi, bagllnJıerde limanımıza ge-. 
Jecet olan Tlllaan Tapuı'UDÜa blr 

ay sonra limamlmzda buhmm111 • 
Jaattır. Kadef Yapunı Hmmmrm 
geldikten sonra Etrüsk tadil edil· 
mek ibere Almanyaya ptecektlr. 

Maliye Vekili gitti 
llaliJ• Vekili hat Ainh dlln 

deniz yolDe l'llrbe hareket etmif -
tir. M.u,e Veldlt, Vali w Belediye 

İstanbul Belediyesl bu kanunun 
verdiği hmdimlerden lltifade ede- Belll ft aWrederm tarafında tef-
bOmek 1PD bJrind bef wlik prog-~~ 
GJDI aft 19tim1Hre clerba1 ... ,.. •• - .... 
eôtlr. 

Din uraftan iflerl arta ve Be- Denizyollan ,_; bina-
lediyede kendisine tahsis olunan da- dı 
1re ldhJet etmt1m t.timJlk Mü- W tapa 

rt ma.mak.....,... 1118111'11 
• fllml .. ..... 
JIBıftrtlnletlm .. .... 
llllrml bareDdlriDia brp 
....,., .... ft ..... 

cailm .. _ .. , .... , 
J'abt 'blııftaJelD .,rı 

.fstilrernet ....... ki -'* 
ne,...ajmıiis....., 
clakhdn Jllllld)Wtlni ....... 
bmcla itP1 cdecejl kut wet 
mieadele ft )liJll)4 

...... Wr ftlijettedlr. 

llihwr liJuednla 11111ıum• . 
brp mllı cephal iki -~11111 
-- diidfedlr ......... 
JD8Dftl .....,.. diilri de 
.. ,. wjitpaDlk llaJu ..... .................. 

dlr1QI Ank • addmbide Beledi· DmizyoUm U1D11i11 llldlrlliil· ---------........ ~ 
~ Tendzllk İfleri Jltidldlll lalrp· Dlhı Jelli Wn_. tapnmta dlba 
llDCla ,... bir w....,. ww......... ...,...... oJdalade• .... r-

tar. - ........... --- ,... ..... . 

ımllk 1 lzd 
Bir dlfl FDrlklıı 
lurulıyır 

Kemlebffmhlle Mr .bdlfe fallrl
ba kurulmalı için mtden1mi de
vam eden tettfklel" nlı.,.t belnmt 
ve 1dltGmet bu fabrfbmn ......._ 
llDl Wr fngllfz mGewlelfne ver
miftir. Bu mle•e• hazırhttarmı 
ikmal etmtt oldultmcfan 1'qtlnler
de fnealtiı b .. Jıvaeattr. 

.... ....,,. MfbJacaktlr. 
.,,. lllr 

... , .... 11 ....... 
lbMll~ .,._. .. ...... ..,. ......... 

----- o ----- 199-~ olan Bnr'ıüslrıılM bllb 
.. ......ıı lln1dmln lft!IWlnı 
.,,.- •tuıe..,.. ffnMlm için
de "8hman .,. 'nnm'lcl, llD -

dalcı u. beraber deıibe d6Jdl1milt
tür. SIDdaJcı, etNftaa J9UlenJer .... 
, •• ..,. lnlrtanlmlplr. 

--
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Zamana Göre: • ~ -: Türkiye-Fransa 
İngiltere Kuvvetleri An 1 ~!~,~~.! .. ~ada) • 

h • s f b Ed . o r Musulu Türkiyeye iade etmedi de 1 e er er 1 y Fransa, Hntay'ı verdi. An~kya paL 

B OGAZ IÇI 
F ANTEZi ..• 

(Baştarafı 1 inci sa ·fada) 1 
b ~tdre g.ızet sinin Lond~a ~~uh:;;: 
lti de gazetesine şunları bıldırıyor. 

k Örıürnüzdekı cumartesi günü, as
etf hizrn te çağırılan ilk 30 bin 1n-

lıılız k I'h · la ıt'alarına varacaktır. tıyat-
r d nazarı dikkate alınırsa önü

ttıu!deki cumartesi gününden itiba
~n Scforber edılecek İngiliz askcr
e.ı inın :miktarı bir m~lyonu bula-

<:uJttır. 

lngilteredc yen;· tedbirler 
I> ~ndrn, 14 (A.A.) - Hükumet, 
!anlarının tatbikinde elcle edilen 

~eticeı:ri tetkik eden bir ~e.yaz ki
J ı~' lllustaceliyet halinde sıvı! yara
.1'«r için 300.000 vatnk laz.ım oldu-tun · 

:Su kaydeylemektedir. • . . 
~ '?'dan başka şehirlerın harıcın
\ı b~tçok köy hastaneleri kurulması 
~1"il )•aralıların tedavisi için 
,:L cut hastanelerin kullanılması •"t!rp· 
fit ış edilmektedir. 24 saat evvelin-
1-:ı.rı haber verilmek şartile 1.200 oto
ıs. hasta arabas; şekline ifrağ cdi
~lir 

~ 226 ooO sedye hazırlanmış ve her 
t'a.fa dağıtılmıştır .. 

lo l)ı~er cihetten çok miktarda dok
ı~: hastabakıcı ve hemşire celbedi
,1 Urrıesi için lazımgclen tedbirler 

Irıtnı;tu.. 

l.o Mu.aınn bir ticaret filosu f 
t'ttrı ndra, 14 (A.A.) - Harp zuhu
btıı da armatörlere mali yardımda 
r~ U~Ulrnasını ve cMuavin bir tica
l'ih.fılostu ihdasını derpiş eden !a-
t . ·tct, dün Avam Kamarasında biıııc· 

ı defa okunmuştur. 
l..o 1ngiltcrenin yeni bütçesi 

nurı lld~~· l4 (A. A.) - Maliye ka
kaı- u dun öğleden sonra 141 repe 
l11gfu ~.rey ile kabul edilm.iştir. 
10o ~. hutçesinin yekunu 1 mılys:
l}ıiJ l'l'ıılyon isterlingdir. Bunun 900 
l'o Yorıu ka:zanç vergisi, 500 miL nu ·sı·ı_ 
l'll 

1 1"-razlar ve ha1ine bonola-
e ternin ed·ı ekt eli 
Sir Joh s~ m ~ r. t··· 

~a n .. ımon. ıcap et ıf.!ı za -
it 

11 
:Yeniden istikraz tahvilleri çıarııa .. 

P-t cagını beyan etmiştir. 
l:lt ılJi müdafaa için ayrılan tahsi. 

ırı Yekfuıu 730 milyondur. 

memleketin hürriyetini, eminyetini 
ve kuvvetini temin etmek iniç liı

zımgelen her şeyi bulmıya azm'et -
miştir.• 

Londra, 14 (A. A.) - Heyecanlı 
f • biı' başlık altında cStar» g~ze.esı, 

yeni tipte 94 milimetrelik bir Jngj_j 
liz tayyare dafi topunun .,sı!'larını• 1 
öğrendiğini bildirmektedir. Dbrdü ı 
bir aray.ı getirilmek suretie bir grup 
teşkil edilen bu toplardan her biri 
tayyarenin teşkil ettiği müteharrik 
hedefe elektrikle tevcih edilmekte 
ve namlu hedefi otomatik bir su -
rette takip eylemektedir. 

Bu toplar, hep beraber faaliyete 
geçerek 7 bin metre yük.s~kli~c, 1 
dakikada 50 hesabile, 56 şar lıbreık 
obüsler atabilmektedirler. 

Danzig, son Alman mctalibatı 
olacakmış 

Berlin, 14 (Hususi) - Danzigden 
alınan :ıaberlere göre harp mal~e
mcsi ithalatı birkaç gündenberi 
mahsüs derecede azalmıştır. 

Maahaza şimdiye kadar Danzig'e 
sokulmuş olan silahlar, şehirdeki 

(8000) Alman polis mcmurile el
vevm seferber edilmiş (20.000) Dan 
;igliyi teslihe kMi miktardadır. 

Alman siyasi mehaiilinde Danz.ig 
ve Koridor hakkındaki Alman me
talibatının sonuncu olacağına dair 
bir propaganda yapılmıy.a başlana
cağına dair emareler ,·.ırdır. An!a: 
şıldığına göre Almanyanın hakikı 

gayesi imparatorluğun 1914 teki 
şak hudutlarını yeniden <'lr:le et
mektir. 

Yine ayni meh:ıfil temmuz sonun
da Almam·acia bir ınilvon ihtiyat as
kerinin silah ultınn alınmış buluna
cağı tahmin olunmektadır. 

Daıııig'de Almanlann papas 
ale111ıtarltiJı 

Vnrşo,•a, l4 (Hususi) - D:ınzig 

hükumet mehafili rahiplerin nüfuz
larını tahdit icin birtakım tedbirle
re b"ş vurmuşlardır. Bundan sonra 
mekteplerde dini tedrisat kaldırıl 

mış ve bu din derslerinin verine 
Nasvonal-S'os\~31ist i&eo1oJ'ı;i ders
leri~in ikamesi karargir olmuştur. 

rikliğine ve haçlılar seferıne mer
but hatıralar dolayısile eski İsken
derun sancağına pek bağlı bulunan 
M. T11rdieu, o havalinin Türk 
nnavatanınn nvdetini teessürle kar
şılıyor. M. Tardieu'nün eski hatı
ralara bu kadar merbutiyctini ve 
h

0

assasiyetini hürmet ve memnuni. 
y<'tle karşılarız. Çünkü bu sayede
dir ki bizim Hatay hakkında bes -
lediğimiz hisleri hakki1e takdir e -
debilecektir. Hatay, Fransız dev -
lct adamının öz vatanından bir par_ 
ça olmadığı halde ona karşı bu ka
dar merbutiyet beslerse biz, ecnebi 
bir hiıkimiyet altında gördüğümüz 
anavatan topraklarının mahrumi -
yetini elbette daha derin bir ıztırap 
ile telakki ederiz. Her halde bizim 
Hatay'a bağlılığımız ve ihtiyacımız 
Fransız vatandaşlarında mevcut O

labilecek aliıkalardan çok daha can
lıdır, çok daha yakındandır. 

Sonra, meselede M. Andre Tar
dieu gibi yüksek bir de\·let adamı
nın gözünden kaçması insana hayret 
verecek bir hususiyet var. Türkiye 
garp demokrasilerile mukadderatını 
te~rik ederken, hiç bir pazarlığın 
cazibesine kendisini kaptırmamışhr. 
Türkiye bu mukaveleyi imzalamak. 
la kendi menfaatine olduğu kadar. 
sulh ve sUkun vazifesine de hizmet 
ettiği kanaatini beslemiştir. Bu .i§in 
kendi milli ve hususi menfaatimize 
uyduğu derecede beşeriyet \'e me
deniyetin yuksek ideallerine de mu
vafık olduğu imanıdır ki biz garp 
demokrasilerle birleşmeğe sevkeL 
miştir. cNaif• telakki edilmek gü
lünçlüğünü göze alarak diyeceğiz 
ki, biz böyle insanf bir vazife ifa· 
ederken mükafat talep etmiyecek 
kadar idealist bir inkılap e\'latları-
yız. 

Bundan dolayıdır ki Ingiltereden 
hiç bir şey istemedik. Eğer Hatay, 
anavatana daha evvel avdet etmiş 
olsaydı Fransadan da hiç bir şey 
istiyecek değildik. Fransa ile müte
kabil Akdeniz ve Balkanlar garan. 
tisini Hatay anlaşmasına bağlama
dık. Fakat aramızda bizim çin bu 
kadar hayati bir ilıtılfıf mevcut iken 
Fransa ile bir uzlaşma akdine im -

Kıvı; kı\•ır kıvr~nan; kıyıların 
kalın kadifesi önüne kadar çırpma 
çırpına sürünen helcca~lı ~i~ de
niz .. tıpkı bir insan ömnt gıbı akı
yor .. 

Girdapları daireler çizerek ve da
ima ·birbirini iterek sıcak temmuz 
güneşi altında renk, resim, hendese 
oyunları yaparak Boğazın suları 

danteller içinde ... Akıntılarında te
laşlı ve derinden bit· gidiş. hızlı ve 
asabi bir itiş v.ar. Buralardn deniz· 
den kara ·a doğru sıcağı eriten bir 
serinlik yayılıyor. 

Yervüzünde benzeri olmıyan bu 
kıvr~ kıvrım kı\Tak Boğazın en 
dar verinde güzelce Hisıır, Boğaz- 1 

kese~e utanarak hakıvor. Anadolu ı 
kıvısmdaki kulelere Bizansın genç 
F~tihi dehüsının zaferile muazzam 

1 
bir kartal gibi k:illat germiş ... Yıl
ların . .asırların, devir1eıin tarihini 
bu mavi atlas sularda gelen, geçen 
·yabancılara işar~t parmağile göste
rivor ... 

·ve hayat sahasının cizgisini bu 
cenetten güzel geçidin .arasından ~e
çirınek istiyenlere <Burada öl.ümün 
en tntlı şerbeti sunulur) dıyor ... 
Çanakkalenin.. •akın tarihin .k':mik
ten kafasına ktırşundan çıvılede 

mıhladığı (geçilemez> yaslğı bura· 
v.a kadar uzanıyor .. 
• Bu kainatın ezeli günesi Bosfor 
kıyılarının tac;mda, topuğında, ha
vasmda, suyunda Türkün c1amarJa-ı 
rındaki kan gibi her 7.ııman sıcakhr. 

1 
Dostlarına ks-rşı hu daimi sıcaklığı 

muhafaza eden yiirekler ülkelerine 
göz diken düsmanlarR Dantc. nin 
cehennemindeki ale,·lerden d;h:ı 

yakıcı olurlar... .• 
Bu müstesna iklimin hbıı yaradı-

lışı böyle... . 
Hisar tepeleri"e bııkıvon.ım. Fık

retin Aşivıını y~pyalnız. Duval"ları
na sarılan sarmaşıklaı:- kt<rumu, na
ıende Bosforun vatan bülbiilü s~ıs

muş .. onu SC\'Pnler ('Rübabı sikeste
nin Nedime mal <'Clildi~ini duymuş 
şimdi arlık kabrindeki v.1hşi ~ile
ri ~örmeJte de kim~ r,itmiyorınuş!.. 

Gizli bir ses kulağıma geli •or. 
Ferda senin, senin bu teceddüd. bu 

inkılap ... 
Zaten herşey senin değil mi ki ... 

Derli, toplu güzel bir müessese .. bu 
tepeye bu bin.a ne kadar yakışmış .. 
sanki şehrin bütün gürültülerinden 
uzak gökyüzüne bakan bir pencere ... 

Biraz asağıda sahilde kıpkırmızı 
bir kordeld gibi uzanan cKüçüksÜ• 
plajı .. yeni bir tahta köprü. ye-ni ve 
temiz bir iskele, şık bir pl1ij gaz.ino
su .. burasını cımlandınnış, artık 0 

tarihi Göksuya giden yok.. büviik 
bir kalabalık pJtıjın temiz kumları 
üstünde günesm kızgın hüzmelerile 
derilt>rini yakmağa calışıyor .. 
J(ü~ük vanurlar s'ık sık Anadol~ 

sahilinden Rumeli y.:ıkasma geçı

vor. Bu g<'cislerde cdekor. hemen 
değişiyor. Övle ki: 

Bu iki kıta birbirinden güzel iki 
dudak gihi ancak hır tebes:süm için 
ayrılmıs ve sanki bu iki dudağı ayı
r~n deniz daima evetle hayır ara
sınd3 bir cbe>lki!> kad:ır ümidli \'e 
helecanlı olmak için araya girmiş ... 

Sabahları güneş hafif sisli tepe
lere altın serpantinler serperek ko
caman bevaz m•.molvaların sebnem
lerini bir hamlede siliyor, 
Akşam büti1fı dünyada melal ör

tüsile örtülü gelirken Boğazda hilal 
tacını başına gecirmic; bir güzellik 
kraliç<'si gibi tl'or · ~ .. dPn ac:ağılara 

naıan na7.an ioek etf"klerini denize 
süı1erek inivor .. 

Gece bu hulyalı sularda karanlık 
değil .. şeffaf •.. 

Sanki deniz camchn. yshut donuk 
beyaz ince bir sedeften, bir me~
merden yapılmış gibi dümdüz hır 
yol.. 

İki kıtanm bu sevyal sedef köp
rüsü ii"tfinde kayıklar kayıvor, bu 
8.deln bir nevi patinaj .. kürekleı pa
ten gıcırtısı çıkıırıvor. Sirket vapur
ları pırıl pml ışık içinde iskelelere 
u~ı·uyor .. hemen ,.advon~ın kapta.n 
köprüsünden nrıl ı ağzı O\'nak hır 
şarkı tutturm...,..r \•apur giderken 
sesi de barber ı!idi ·or .. bu sefer sa
hillerden şarkının aksi s d sı geli
yor .. 

Sır John s· 1 .. 1 . lır: ımon, şun an soy emış-

'- Milletimiz, ne olursa olsun 

I:Iususi mü.saqdcyi haiz birkaç ki
tapçıdmı manda dini ki• anların sa
tışı ds yasak edilmiştir. 

Sen ey şebab ... 
.kan yoktu. M. Tardieu bu noktayı ··············; 
gözden kaçırmasaydı meseleyi daha Karşıda fıstık ağaçlarının göigeli 

GecP yarısına doğru s: ki'ın bir tül 
gibi her tarafı s-ı •oıştır. T.alıiat din
leniyor, sesler ı lı or, ay yükseli
yor ... B·ı kadar ıni.ıstesna güzellik
lere bakm ktan gözleri yorulmuş in
snn lar yataklarına çekilirken gözü 
n<;ık uyumak ister gibi acık pence
ı·eden n[{ırlaşan göz kap!iklsrile Bo. 
ğazın ı iiy.asm~ d:ılıyor. 

~Us-Japon Harbi 
· Şiddetleniyor 

Oe t (~tarafı 1 inci aayfamızdal j 
ı._ aftvıye edilen Japon - Mançu as
~l~. "'~ ~rı, 1"omon Han-Burd Oba mın-
~ts 11da Kalkın-Göl nehrinin şark 
til' ltl~nda Mogolistan Halk Cümhu
~ ~tı hududuna şiddetli bir taarru-
a : kt'lışlardır. 

ltallt~tnm.~zcıan 12 temmuza k~~~· 
ea 0-'Göı nehrinin şarkında gogus 
\>a~Se tnuharebeler olmu~tur. Ha
toı. Uvvetlerinin de yardımile Mo-

~h~VYet kıtnları, şiddetli bir mu· 
t\l taarruz yaparak Japon-Man
ttı ~erlerinin bütün hücumlarını I 
,}'\>llff .. ı.... u .. kü" t .. l dır' "lQg ""''Ye e pus r mu er . 
~il 01

-SOvyet kıt'alan, Kalkın-GOl
t t~lltkındaki araz.ide lmvvctli su-
~o lutunrnnktadır. 

"1:1'tl.g?l-Sovyet Genel Kurmayının 
~~ •~ı ll"ıalumata göre, 6 ilfi 12 tem
t'tı ~ ÇarPısrnalarında Japon - Man
dat ~~e~erinin zayiatı, •ki bin kn
' b \1, 254 esir, 4 top, 4 muharebe 
tı~lır·sı, 15 zırhlı otomobil, 60 maki-
~~ek ve diğer silah almışlı:rdır. 

~!arı er Üzerinde elde edilen vesi
~ n <ı.rrısında iki mühim vesika 
ltva~ttur. Bu vesikalardan b,risi, 
Cel\ Ung ordusu Başkumandanı 

eraı ,... . 
"ı> 1532 uEıda'nın 20 temmuz Uırıh 
!:ı Une\i nurnarah bir emri, diğeri de 
~il.il.dan Jnpon piyade fırkası ku
t~l)ıın 1 General Komatabars.nm 30 
~~lid~~ tar~ ~e 105 numaralı bir 
'VJ.an~ll · l3u ıkı vesika da Japon -
~kın ;.~\'Vctlerinin 1 temmuzda 

ilbed' oı civarında başlamaları 
\>e ~ c.>n taarruza nit bulunınalda 
t~,n~enı Japon sergüzeştfnin uzun 

anberi haz.ırlnnmı§ bfI'§ey 

olduğunu göstermektedir. 

Mogol-Sovyet kuvvetlerinin. bu 
müddet zarfındaki zayicıtı, 293 ölü, 

653 yaralıdır. 
Mogol-Sov) et kıtalarına karşı ya

pılan harekete, Japoli-Mançu tara

fından 23 üncü ve 7 inci Japon piya

de fırkaları, birinci motörlü Japon 
livası, yüz kndar hücum arabası, bir 

motörlü piyade alayı. birinci ağır 

topc;u alayı ve altı il! yedi Japon • 

Manc;:u sü\•ari alayı iştirak etmiştir. 
Bu muharebeler esnasında Mogol

Sovyet hava kU\'\'etleri ile tayyare 
dafi bataı·yaları, 61 Japon tayyaresi 

düşürmüşlerdir. Bu müddet zarfın
da Mogol-Soyyet hava kuvvetleri de 

11 tayyare dü~iirmüştür. 

28 mavıs ile 12 temmuz arasında 

düşen Japon tayyarelerinin umumi 

yektınu 199, düş"'n Mogol-Sovyet 

tavı·arelcrfnin umumi yt>künu 52 

dir. 

Sovvet-Mogol kumandanlığının 

fikrince, Japon piyadesi, oldukça iyi 

dövüşmektedir. Maamafih çok daha 

iyi dövüşmesi icabederdi. Zira 23 ün 

cü ve yedind .Japon pivade fırkala

rı, en iyi telakki edilen Japon fır

kalarındandır. Bu fırkaların bu de

rece kolayca mağlı1p olmalarının 

sebebi, Japon piyadesi arasında ına

neviyatın derin surette bozulmıya 1 

baıladığıdır. Jaoon hava kuvvctleri

Je muharebe arabaları kıtaları ise 

Japon p iyadesinden daha zayıftır. 

başka surette muhakeme ederdi. şemsiyeleri altında fcadiye tepesi ... Dr. E<:"t K 0 mal Hekinıoalu 

ruz. M. Tardieu yeni Türkiyeyi, 
hatta eski Osmanlı İmparatorluğu
nu kafi derecede anlıynmamıştır. 
Onun kanaatince Türkler, birçok a
sırlar Suriyede hükümran oldukta. 

İzhar ettiği şüpheye gelince, biz 1-

bunun tnmamen yersi<: olduğunu saı ı·h Kı IC Aleyhı·n-temin ederken ne gibi saiklerin mah 
sulü olduğunu da tahmin edebiliı·o-

rı için, orasını ellerinden kaçırdık
larına esef edecekler ve Suriyeyi 
istirdnt için zaruri olarak bir arzu 
duyacaklardır. 

Evet, Türkler Suriyedc asırlarca 
hakim oldular. Fakat Osmanlı İnı -

. parator!uğu için Suriye. bir müs 
temleke değil bir annvatan idi. Os. 

nıanlı İmparatorluğunda, müslü -
rnan bir Arap. müsh.ıman bir Arna
vut, hasılı her müslüman un -

sur kendisini anavatan ev -
Jadı bilirdi. Fakat müslüman 
unsurlarda milliyet his.si tecs -
süs ettikten sonra, bugün Türkiye 
Cümhuriyeti için Suriye ancak bir 
müstemleke olabilir. Türkiye Cüm
huriyeti ise müstemlekeciliğin şid
detle aleyhindedir. Türkiye Cümhu
riyeti müstemlekeciliğe kalktığı 
gün, kendi kendisini inkar etmiş o
lacağı gibi, kendi mezarını da kaz.. 
:nuş olur. Çünkü bugünkü münev. 
ver, zeki Ye olgun Arap milleti Tür
kiyeye esir olamaz; bizim hakimiye. 
timize boyun eğemez. Onları zorla 
idaremiz altına altnıya kalkmak bi
zim için bir zaf teşkil eder; dahilt 
vahdctimizi bozar. Biz, hem prensip 
ve ideal bakımından, hem kendi 
menfaatimiz bakımından miistem
Jekecilik aleyhindeyiz. 

Suriyede asırlarca süren hakimi
yetimiz -bizde Arapları yumruk al
tında kendimize köle yapmak hır_ 
sını uyand~mamıştır; Araplara 
karşı dostluk, hayırhahlık ve kar
deşlik hissj tevlid etmiştir. Onun 

d e t_çllan Dava 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tığını ya7.mıştık. Dün yapılan duruş
mada da\•acı yerinde Şerif, maz.. 
nunlar Salih Kılıç ve Behçet Sabit. 
Şahit olarak ta Behçet Sabitin ka-

rısı Kadriye ve baldızı Nuriye, İs
fanbul l\IUddeiumumisi Hikmet O

nat, Feddun Bagnna, Melih ve Naci 

ismindeki şahıslar ~öste~.ili!.o_rdu: 1 
Davacı Şerif, Polıs Mudurıyetın-

de hiç sebepsiz gayri kanuni olarak 
iki gün tevkif edilerek alıkonuldu-

ğunu ve kendisine kerhen imzalattı
rılan kılğıtla şuurundan muayene e
dilmek üzere Tıbbı Adliye scvke
dlldiğlni ileri sürerek 500 lira zararı 
manevi talep etmiştir. 

Bunun üzerine mahkeme, ilk o
larak Feridun Baganayı dinlemiştir. 
Ferjdun, hakimin suallerine cevap 
vererek şunları sö •!emiştir: 

- PoHs müdüriyeti civarından 
geçerken birkaç polisin Şerifi sokak 
ortasında zorla sUrüklevip Tlbbı 

Adliye götürmek istediklerini ve bu 
yüzden bir münazaa cereyan etliği
ni gördüm. Şerif istimdat ediyordu. 
Bunun üzerine hepsini alarak Müd
deiumumiliğe getirerek bıraktım. 

Başkaca malOmatım yoktur. 
Bundan sonra Nuriye dinlenilmiş

tir. Nurive Şerifin kendilerini dal
ma takip ederek mektuplar, kartlar, 

için, Suriycye bizim taraf1mııdnn 
kat'i surette emin bir halde mes'ut 
ve muvaffakıyetli safhalara doğru 1 

milli inkişafını rahat rahat takip 
edebilir. 

-..,ı. Oallld y ALÇIN 

resimler gönderdiğini ve altına da 
c.Şı. ı·üp1uzünü ı:ttığını sövlemiş, 

Şshit K driye de ayni ifadede bulu
narak I· ndilerinin Adaya taşındığı
nı ve Şerifin ayni hareketlere yine 
devam ederek bir giin de telefon et
tiğini ilave ederek demiştir ki: 

c- Bir gün Es3t Mahmut geldi ve 
.Ben Behçet Sabiti sevel'im. Size 
telefon edip mektup gönderen Şe
riftir. dedi. ben de \•az.iyeti kocama 
açtım.. . 
Davacı Şerif, bu iddiaları redde

deı ek demiştir ki: 
- Kendilerini daima iz'aç ettiği

mi söylüyorlar. Niçin polise müra
caat etmediler? 

Kadriye ve Nuriye: cLüzuın gör
medik, çünkü daima kaçıyordu. de
mişlerdir. 

Bundan sonra maznunların avu
katı heyeti hfıkimeyc şunları söyle
miştir: 

c- Davacı şuuruna malik değil
dir. Kendisinin Tıbbı Adliye sevki
ni isterim. 

Heyeti hakime bu talebi reddet
miş ,.e mahkemeye ge1miyen Müd
deiumumi Hikmet Onatın ihzaren 
celbi için duruşmayı başka bir gü
ne bırakmıştır. 

ingilterenin sipariş ettiği büyük 
bombardıman tayyaresi 

Londra 14 (Hususi) - İngiltere 
hükumeti tarafından Amerikaya 
sipariş edilen büyük bombardıman 
tavyaresi 1~ saatte Atlantiğl aşarak 
A~erikadan İngiltereye gelmiştir. 

Bir 

sa- ·= • 7 ı-

Tezat 
Gazetelerde her halde gözünüze 

ilişmiştir. Dort beş gün ewel, Kadı
köy Ha1kevinin temeli atıldı. Bu 
münasebetle başta Vali Dr. Lutfi 
Kırdar olmak üzere bircok zN·atm 
iştiıakile bir merasim yapıldı. Nu
tuklar söylendi vesaire \~ire ... 

Dun Eminönü Halke\ inin önün
den gecerkcn, varı inşa edilmiş bir 
h<ılde duran •eni hnlke\'İ bin:ısım 
görünce aklıma geçen günkü temel
atm:ı m"rasimi geldi. Her neaense 

a\'lardanbcri mühmel bir \razivette 
d~ırsn bu güzel halkevinin inşaatı 
yarı k lmıskcn vmi bir halkevinin 

inşasına başlamak bence yanlış tu
tu !muş bır voldur. Bir ic:i ikmnl et
mcdl'n ötekine başlamak. her ikisi
nin de yarıda kalm3sı tehlikesini in
taç eder. 

Mademki pan kafi def?ildi. ned.en 
bu inşa<ıta başlandı. Mademki yeni 
bir halke,·i inşa edecek kadar para 

bulunmustur, neden bu para e\'\•el 
emirde v rıda kalmış olan birinci e
serin tamamlanmasına hasredi1mi
yor? 

Bir dC' gençlerimize programlı, 

sistemli çalışmn dersi vermek isti
yoruz. Her şevd<'n ev,·el gençliği en 
yakından alakadar eden bir eserin 
bövle yarıda kalması. onların kör-. . 
pe dimağları üzerinde en muzır te
sirleri bırakır. Gençlerimize ilk :ve
receğimi7. derslerden biri, tamam
lanmış tek bir eserin, tamaml&nma
mış bin eserden daha kıymetli oldu
ğudur. 

Alakadarların nazarı dikk.ıtini 

celbetmeyi bir \•azife addederim. 

MURAD SERTOCiLU 

Fevzi Çakmak 
An karaya 
Döndl1 

A d n 14 (A A) - .:ene! Kur. y ı 1 • • .... 

may Başkanımız Fevzi Çakmak, 
dun oğlcden onra askeri garnizon
ları teftiş ederek saat 20 de refakat
lerinde Orgeneral izzettin Çalışlar 
olduğu halde hususi bir trenle An
karaya mütc\•eccihcn hareket et -
mışlerdır. Başta Aydın ''e Muğla 
Valileri olmak Ü7.ere bütün hüku -
met erkfın ve memurları, Parti ve 
Hnlkevi idare heyetleri, Vilayet ve 
Belediye Meclisi ıizıılarile istasyon 
ve cıvarını dolduran binlerce halk. 
biiyiık askerin teşyiinde hazır bu -
lundular ve a keri biı· müfreze se. 
lam resmini ifa etmiştir. 

Fransada 
Yapılan Büyuh 
Gecit R esmi • 

Paris, 14 (A. A.) - Bu yıl milli 
bayram, Fransız ihtilalinin 150 inci 

yıldönümü olması ve beynelmilel 
hadiseler dolayısile bir Fransız bir -

liği tzahürü teşkil etmesi münase -
be.tile istisnai bir pnrlaklıkla tes'it 

edilmiştir. Dost ve müttefik devlet

ler mümessilleri \'e kıt'alannın İf
tiraki, merasime hususi bir şekil 

vermiştir. Kımatın Etoilc meyda • 
nından Concorde meydanına kadnr 

yapılan geçidi saat 9 dan ll,50 Y• 

kadar sürm~ ve Devlet Reisi ge • 
çitte hazır bulunmuştur. Yaya kal 

dırımlarının üzerinde biriken hat 

kın mikdarı bir milyonu bulmakta 
idi 

Geçide, her ırktan 30 bin kişi. 
muhtelif neviden makineli, mıtkln•-

siz 600 araba, 120 top, 350 nıitrnlyöı 
ve tank i§tirnk etmi~tir 

BUkr•• Elçlmlz Rumen 
B•t vekHll• göru,tu 
Bilkreş, 14 (A. A) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 
Bükreş Büyük Elçimiz Suphi •ran 

rıöver, diln alqam Bqvekil Kail • 

nesko tarafından kabul ed1 lrnJ~ ve 
kendi.sile UZJtn müddet ıörUrn\14 • 
tür. 
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Katil Partu Durmadan Mahkeme 
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-to- disine götürmek üzere kızı oradan 

almış. 
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Kavasoğlu Alta Düştü Zabıta işi tetkik edince katilin bir 
JÜrçi lisan ile mektupta cenup ye_ 
;ine şimal diye yazdığını anlıyor. 

Filhakika, kasabanın cenubunda o ı 
lürlü bir ağaç bulunuyor. Biçare 
değirmenci, parayı derhal oraya ı 
koymıya gidiyor. Fakat bu araştır
ma esnasında 3 saat değil, bir gün 
geçiyor ve ağaç kovuğunun içinde, 
yavrunun parça parça edilmiş ce
sedi ile karşılaşılıyor. 

Kız gençmiş ve hakikaten güzel
mış. Ağabeysi maden ameleliiine 
gitmiş, oiıdan. para gelinceye kadar 
da hizmet~ilik ederek hayatını te -
min etmeyı düşünmüş. Yaban do -
muzile kcnuşurken, sıkı sıkı sor • 
muş: 

'! Nihayet Olan 
~ 1 Bekirin 

Olmuş Kavasoğlıl 

Bu kahpece cinayetin faili bir 
türlü bulunamıyor. Değirmenci, 

derdini anlatmak ve takibatın ar
tırılmasını istemek üzere başvur -
rnadığı çare kalmıyor. Bu uğurda 

1 
bütün servetini feda et::nğe razı oL 1 
duğunu söylüyor. Araştırmalar hiç 1 
netice vermiyor. Ve zavallı değir -
menci bir gün deliriyor.• 

Partunun yaptığı işler lıakkında 

.iuruşma esnasında intişar eden ga
z:_ıelerin ya~dıklarından başka bir ı 
numune verıyorum: 

cSuçluda saç sakal birbirine ka
rışmış, acayip sesler ve homurtular 
çıkartıyor. Mağara adamı gibi bir 
şey. Mantık, zeka namına bir şey 
yok. O kadar çocukça cevaplar ve
.. i'.yor, o kadar basit hadiselere nü -
fuz ediyor ki, olur §ey değil... 
Şöhret kazanmak için genç bir a

vukat, Partu'nun işini deruhte et -
miş, müdafaa yolu malum: 

- Delidir, ef'alinden gayrimes
ııldür .. diyor. 

Halbuki Partu bu müdafaanın O

nu kurtarmak yolunda söylendiği

nin farkında değil, avukatına kızı. 

yor ve adamcağızı bozuyor: 

1 - Ben deli filan değilim .. 
Bu sefer avukat deli olacak, alı 

'1, moru mor, bir şeyler söylüyor, 
..)kat insaf.. Yedi tane katil faili na. 
.ıl rniıdafaa edilir? 

Müddeiumumi kızıyor: 
- Deli olmasını ben de terdh ede 

rim. Bu faciaarı insaniyete mal et- ı 

mek istemem. Fakat ne yapayım? 1 
Muayene raporunda deliliği hak

kında hiç bir şey söylenmiyor. İp
tidai ve mütereddi bir adam denili_ 
yor ve ilave ediliyor: Ehliyeti ceza_ 
iyesi de vardır. 

Suçlu, mahkemenin mehabetine 
lilan da ehemmiyet vermiyor. Bir 
defasında sigara içmeğe kalktı ve 
polisler, mahkemede sigara içme -
nin yasak olduğunu ona anlatıncıya 
kadar akla karayı seçtiler. 

Bir defasında mahkeme reisine: 
- Ne böbürlenip duruyorsun. 

Bana öyle ne di.;re çıkışıyorsun. Ser. 
best olsaydım, seni de ötekilerin 
yanına gönderirdim.. diyor. 

Muhakemeler, halkın gülüşmesi, 

söylenmesi arasında hazan feci ve 1 
bazan komik safhalar arzederek 
devam edip duruyor.• 
Başka bir maktuadan: 
«Partu'nun tuhaf huyları varmış. 

Öldürdüğü insanların kulaklarının 
arkasındaki damarları açar ve kan. j 
larını emermiş. Ölüler üzerinde ya
pılan tahkikat neticesinde, birçok 
cesetlerde bu emareye rastgelinmiş. 
Kendisine sorulduğu zaman: 

- Hırsımı alamazdım, kanını i
,erdim. Ne olacak? demiş ... 

Adalet ciha:ıı:ı, vücudü ortadan 
kaldırılacak bir hayvanın karşısın
Jadır. 

Partu, ilk defa üçüncü kurbanı 

eenç ve güzel bir kızın kanını em
miştir. Hadisenin cereyanı şöyle 
olmu§tur: 

«Yaban domu2u, insan öldürmeğe 
alıştıktan sonra, zaman zaman ka. 
Ul olmak arzusunu duyarmış. Hele 
kendi cinayetleri hakkında gazete
lerin yazdıklarını okudukça ve hal
kın dedikodularını duydukça fev.ka
lAde memnun olurmuş. 

Bir gün, adam öldürmek iştiyaki
le yanıp tutlJiurken bir iş idareha. 
ilesinde hizmetçiliğe talip kızların 

mevcut olduğunu öğnmmi§, oraya 
gilm~, kendisini zenginlerden biri
nin seyiai olarak tanıtmış, gözüne 
k&silidiği bir kızla paıarlık etmiş. 
Bol kt-seden maaş vadet.mi§ ve efen-

-- Ben, kadını olan evde çalışı -
rım .. demiş. Ve Partu'dan her türlü 
teminatı aldıktan sonra yola çık • 

Yunan amelMi Talııiade 

Dün sabah şehrimize Yunan ban. 
dıralı Frin.ton vapuru ile Yunan a-

mış. melelerinden mürekkep bir seyyah 
Partu, kızla kendi oturduğu evin grupu gelm~tir. 

bidesine çelenk koymuşlardır. Dün 
§ehrimizin birçok yerlerini ge -
zen kafile, Rumanyaya hareket e • 
decektir. 

önüne gelince: Seyyahlar vapurdan çıkınca doğ- Ayrıca şehrimize dün Yugoslav 
- İstersen, demiş .. bizim madam- ruca Beyoğluna giderek Taksim a. I &eyyahları da gelmiştir. 

la da bir görüş. O sana ev hakkında ~vvvv v-...""'~""~~.-vv~""""""-~.l'V'_.vvvvvv""'-.,..,,..,; 
daha iyi malumat verir~ Zira bizim 

bayan. madamın o~a. hizmetçi~idir. Tu·· rkı·ye Maraton Bı·rı·n-
Genç kız bu teklifı cana mınnet 

bilmiş. 

Beraberce eve girmişler. Partu, • ı • w • 
kapıyı kapar kapamlı:, kızı kucak-

1 cı ıgı Bugün Yapılıyor 
Jadığı gibi arkadaki samanlığa gö
türmüş. Ağzıni tıkamış ve hain hain 
gülerek: 

- · Aldattım seni.. elimdesin .. de. 
miş. 

Kı7. debelenmiş, uğraşmış, didin. 
miş, hiç bir şey yapamamış. Yaban 
domuzu, bir g.eııç kıza yapılabilecek 
fenalıkların hepsini yapmış ve ni
hayet de bıçağını çekerek kalbine 
saplamış, hırsını alamamış. Cinaye. 
tin ihtirasile birdenbire kızın şeh
vetle kanını içmek istemiş ve ku
lağının arkasındaki damarı sivri bı
çağının ucile açtıktan sonra ağzını 
oraya dayamış. Emmiş .. emmiş .. 

Bu canavar, şimdi, yaptığından 

nadim gözükmemektedir. Yüzüne 
istikrahla bakanlara: 

- Ben kan içmekten zevk alır -
dım. Ne yapayım? diyormuş. 

Terbiyesi Umum Müdürü V• Beden 
Ankaralı atletler dün geldi Yu-
nanhlar ve . Rumenler bugün geliyor 

Bugün saat 4 te Fenerbahçe stadı re le şehrimize gelmeleri beklen
ile Pendik arasında icra edilecek mektedir. 

939 Türkiye maraton, yarın Kuleli- TÜRKİYE BiSİKLET MUKA-
de yapılacak büyük deniz bayramını VEMET MÜSABAKASI 
ve Fenerbahçedeki Beynelmilel at- Anltara, 14 (A.A.) _ Beden Ter-
letizm müsabakalarını takip etmek biyesi Genel Direktörlüğü Federas
üzere Beden Terbiyesi Umum Mü- yonlar dairesi Başkanlığından: 
dürü General Cemil Taner dünkü 7 ve 9 temmuzda yapılacak iken 
Toros ekspresile şehrimize gelmiş, idari bazı sebepler dolayısile tehir 
Pendikten doğruca köşklerine in- edilen Türkiye bisiklet birincilik 
mişlerciir. müsabakaları 28 ve 30 temmuzda 

Ayni trenle yarınki Beynelmilel İstanbulda Küçükc;ekmece - Silivri 
atletizm mfü!abakalarında yarışacak yolu üzerinde 156 kilometre muka
Ankaralı atletler Jerfi, Faik, Nuri vemet ve küçük Çekmece gölü ke
Dünbü, Adnan, Galip, Mustafa, narında bir kilometre sürat olarak 
Muhittin, Şevki, Aliden müteşekkil yapılacaktır . 
bir kafile halinde ve antrenörleri • Bu müsabakalara 14 bölgeden 32 
Hüseyin ve Şerif idaresinde şehri- bisikletçi iştirak edecek ve müsaba
mize gelmişler, İstasyonda Atletizm kalar Cavid Cav tarafından idare o
Federasyonu Asbaşkanı Doktor Ad· lunacaktır. 
nan Hün tarafından karşılanarak 
Mono Palasa misafir edilmişlerdir. ANKARA - İST ANBUL ESKRİM 

MÜSABAKASI Eskişehirliler de maratoncu Selim 
de içlerinde olarak 3 kişilik bir ka· 29 ve 30 mayısta Ankara'da yapıl· 
file halinde gelmişlerdir. mış olan İstanbul - Ankara eskrim 

müsabakalarının revanşı yine ayni 
Yun•nh •lletler v•purl• takımlar tarafından 21 ve 23 tem-

yoruz: Rumenler uçakl• aellyor muzda Edirne'de icra edilecektir. 

Bu da başka bir gazeteden: 
•İnsanlık, şimdiye kadar böyle 

bir vahşet görmemiştir ve öyle tah
min ediyoruz ki görmiyecektir de ... 
Şu aşağıya naklettiğimiz sözleri 
Yaban domuzu Partu, mahkemede 
aynen söylemiştir. Biz, okuyucula. 
rımızın vicdanında uyanan istikrah 
hislerini kurcalamamak için, kana. 
atimizi ilave etmekten çekiniyoruz 
ve şu satırları da gazetemizin sü -
tunlarına istemiye istemiye geçiri-

- Kenarları destereli bir kasa- Dün Pireden hareket eden Yu- Federasyon tarafından evvelce 
tura aldım. O piç herifle karısına nanlı atletler 5 kişilik bir kafile ha- tesöit edilmiş olan maçların icrası 

zaten çok.içerliyordum. Anladın mı? linde bugün öğleden sonra vapurla gibi zaruretler müstesna olmak ü
Ben o heriften bir gün yolda para vize verilmediği için gelemiyecek zere bütün memlekette işarı ahire 
istemiştim. Anladın mı? Sonra, ka- vaziyete düşen Rumenlerin de vize- kadar futbol müsabakaları tatil e
rısı olacak, yanındaki işte o .. ko • leri temin edildiği için 7 kişilik bir dilmiş ve keyfiyet bölgelere tamim 
casına, bırak şu murdar serseriyi.. kafile halinde öğleden evvel tayya- olunmuştur. 
dedi. ll"!'!illl!!J!ll'l!!!ll!l!B'll~!!'l!!!ll~!J!Ml!!'!!!!!!!l!!Blili!l!iHi!!il!i!! .. ll!!ll!!!l'!"'!!ll;~!ii!"!ii!..-... _ .... ıwııı-. ...... _ 

Ben de karıya açtım ağzımı yum. 
dum gözümü ... Anladın mı? 

Herif beni polise şikayet edecek 
oldu. Ben korktum. Birkaç tane a. 
dam öldürmüştüm. Yakalanırsay -
dım, anladın mı? Doğru kodese gi
recek, iflahım kesilecekti. Anladın 
mı? Ben de tüydüm. Tüydüm amma 
bu karı kocayı da temizlemeğe ka
rar verdim 

Söz arasında, haniya, karı da ho
şuma gitmişti Tam kanı içilecek pi
liç. Anladın mı? 

İşte o destcreli kasaturayı hazır. 
ladım. Kadın her akşam yola çıkar, 

şehrin haricine kadar gider, oralar. 
da, tabakhanede çalışan kocasını 

karşılardı. Anladın mı? 

Ben gittim, yollarını bekledim. 
Beraber kolkola ge;i geliyorlardı, 
bir köprü vardı. O köprünün altında 

pusuya yattım. Anladın mı? Ya -
nımdan geçerlerken, arkadan fırla. 
dım ... hey.. elimdeki kasatura ile 
herifin iki omuzunun arasına bir 

IKTlaAT llLDll ı -------
Suriye ve Halebe yapı

lan ihracat 
Son günlerde Suriyeden bazı mad. 

delerimiz üzerine mühim mikdarda 

talepler vukubulmıya başlamışıtr. 

Bu hafta içinde Suriye ve Ha lepten 

şehrimizdeki asit karbonik fabriya
sına külliyetli siparişler gelmiştir. 

Arp• flaUarı yukaeldl 
Dün piyasaya arpa geldiği için 

fiatlarda küçük bir yükselme başla-

mıştır. Dün satılan arpalar 4,15 • 

4,20 para arasında muamele gör • 
müştür. Bundan başka kilosu 3,29 

kuruştan yüz ton kadar Çanakkale 
mahsulti bakla satılmıştır. 

DUn y•pllan lhr•cat 
Dün Almanyaya 30.000 sarı tif • 

tik, koywı barsağı, İtalyaya külli. 

POUll'IW ı 

Metres Yüzünden 
Galatada oturan aşçı Emin ismin

de bir adam, dün motörcü Kamil 

namında birini sopa ile başından 

ağır surette yaralanmıştır. 

Yapılan tahkikatta hadiseye, Ka

milin metresi Nermin isminde bir 

kadının sebep olduğu anlaşılmış _ 

tır. 

iki kiti denize dUflB 
Kandillide oturan 65 yaşlarında 

Ralbi oğlu Polidor, Tarabyada deni

ıe düşmüştür. 

Mehmet Ali isminde bir Kayse

rili de Köprünün Adalar iskelesin

den kazaen denize düşm'..iştür. 

Her iki kazazede de kurtarılmış

lardır. 

yetli mikdarda kuzu derisinin ihraç ljjljji3 ...... ~---iii0!!!~~~'1111!!!!!fillil~ ............ ~ 

muameleleri yapılmıştır. Bundan 
tane yerleştirdim. Anide yıkıldı... başka İngiltereye de 200 balya tif
Anladın mı? Fakat et, kasaturayı 

tik ihraç edilmiştir. 
lstanbul HalkTiyat rosu 

sıkmıştı, çıkmıyordu. Bir sağa, bir 1 •••••••••••••
sola oynattım. Orada çok durmıya 1 

Kenaa Güler ·n ar*cada,ları 

gelmezdi. Zira karı kaçmıya başla. 
mıştı. (nevamı var) 

88 ag 00 

DUzeltme: Düııkü tefrikada 
Graadinin rcami 
katil Partu diye 
duıe.Jtiriı. 

yaalışlıkl• 
firmiştir. 

YURD YAVRULARINA: Bu akıam OrtaklSy 
Yeni yılda kitap alamıyacak Emek Sinemanada 
arka~~şlarınıza b~r yardım ol- , Jönevl• 
mak uzere okudugunuz mektep 7 d M' l .. il 
kitaplarını Çocuk Esirgeme per e . ııe rcvus. 
Kurumuna vermenizi Kurum Oto Kctı varyetesı 
saygı ile diler. HansOkulta Telepati 

••• •••••• ••••••tecrübeleri 

Altına Düşmüştii 

Sultan Aziz, lafı kesmiş, gözlerini 
meydana dikmişti, heyecanla ve 
merakla seyrediyordu. 
Kavasoğlu; güreşe başlamadan bir 

iki kere çömelir gibi yaptı. Ayağına 
yeni giydiği kispeti alıştırıp yer leş
tirmiye çalışıyordu. 

Kavasoğlu, daha güreş başlar baş
lamaz Bekire, bir fırsat düşürüp 
çapraz aldı. Fakat; Koca İbrahimin 
bu çaprazı kendi zararile neticelen
di. 

Bekir, çaprazı yer yemez, üç adım 
gerilemeden Kavasoğluna bir yan 
baş oyunu yaptı. Bekir, bu oyunu 
yağ güreşc;iJerinden çok daha iyi bi
lir ve tatbik edebilirdi. 

Karakucak güreşte yanbaş oyunu 
çok değerli bir oyundu ve karaku
cak güreşçiler iyi yanbaş atarlardı. 

Nitekim, Bekirin yanbaş oyununa 
düşmemek için baş~hlivanlar dai· 
ma tetik alırlardı kendilerini. .. 

Fakat; Kavasoğlu, çaprazına gü
vendiği için Bekirin yanbaş oyunu
na metelik vermiyordu. 
Kavasoğlu; yanbaş oyununu ye

yince bir kavak ağacı gibi deprendi 
ve sonra yaylanarak güç bela yüzüs
tü yere düştü. 

Koca İbrahimin hiç istemediği ol
mustu. Nihayet belalı Bekirin altına 
düş~üş ve korktuğu kazığa kavuşa
caktı. 

Kavasoğlu, Bekiri çaprazla alta a-

1 lıp işimi becercyim derken kapan:ı 

kendi düşmüştü. 
Koca İbrahimin üstçülüğü ya

mandı. Herhangi bir pehlivanı altı
na alırsa sarma ve ters kepçe ile ko
laylıkla mağll.ıp ederdi. 
Kavasoğlu alta düşer düşmez can 

havlile olduğu yerden bir lastik top 
gibi fırladı. Hasmının elinden yaka
sını kurtarıp ayağa kalkmak için a
çılan bir yay elastikiyetile havalan
dı. 

Kurnaz Bekir, Kavasoğlunun bir· 
denbire elinden kaçışına mukabele 
edeceği yerde bilakis lakayt kaldı. 
Sözde hasmını kPmane ile veyahut ı 
kispet kasnağından tutarak zaptede
cekmiş gibi bir harekete geçti ve ya
rım yamalak tutarak hasmı elinden 
kurtulmuş gibi hareket etti. 

Koca İbrahim, Bekirin elinden 
kurtuldum zannile bozuk düzen alt
tan fırladı. İşte bu fırlama İbrahim 
pehlivana az kaldı pahalıya mal O· 

luyordu. 
Bekir, hasmının bozuk düzen 

kalkmasından istifade ederek derhal 
ve birdenbire üzerine saldırdı, paça
larından ellerini geçirdi. 

Bekir; Kavasoğlunu paça kasnak
la asmak istiyordu. Nitekim tek pa· 
ça ve kasnak oyunlarını taktı. Yüz 
otuz bu kadar okkalık hasmını a
yaktan astı. 

Bu hal karşısında seyircilerin ne· 
fesi kesilmisti. Herkesin olduğu yer 
de heyec•ndan kalbi çatlıyacak, dı
şarı fırlıyacaktı. 

Kavasoğlu; yolcu idi. 
Sultan Abibi, başpehlivanının ke· 

di çiğeri gibi çengele asılmış vazi
yette kaldığını görünce oturduğu 
koltuktan heyecanla kalktı ve bir
kaç adım meydana doğru gayri ihti
yari yürüdü. 

Sultan Azizin meydana doğru yü
rümesi manidar idi. Sanki; başpeh
livanını hasmının elinden almak is
ter hali vardı. 
Kavasoğlu; paçakasnak oyunun

dan kurtulmak için olanca kuvvet 
ve hızile ters döndü ve hasmının to
puklarını ardından eline geçirdi. 
Şimdi vaziyet her iki pehlivan i

çin de tehlikeye girmişti. Evvelce 
yüzde yüz Bekir galip bir vaziyette 
iken şimdi her iki taraf için de yiiz
de yüz galibiyet ve mağlQbiyP.t var: 
dı. . -

Çünkü; Bekır hasmını havalan~' 
rıp yere vururken manimel~ va~~ 
yetine girmiş olan Kavasoglo ıı 
hasmının topuğundan çekP.rek ?.11 e 
kıçının füı.üne ve hatta sırtüsturı 
düşürerek galip gelebilirdi. . de 

Bekir; kuvvetli kolları sayesın 
Kavasoğlunu ivice asmıs duruyor• 
du. Yalnız, has~ının ters' dönüp~~ 

·ıe ı~ puğundan yapışmıısı dolayısı 

teraziye koymıya çalışıyordu. st' 
Kazıkçı, hasmınıı:ı ne kadar u il· 

ve mahir bir pehlivan olduğunu b 
diği için yüzde yüz garantili olan; 

Yununu birdenbire tatbike geçıne 
. lfll' 
te teenni eyledi. Topukla.rı~ı has ştı· 
nın elinden kurtarmak ıçın çahsil' 

Fakat; ebedi bir mağlubiyete 
1
, 

rükleneceğini bilen Kavasoğlu c~~ıı 
nı dişine takmış, bir türlü BeJurl 
topuklarını bırakmıyordu. .,,aı· 

Nihayet, Bekir oyunundan Jtt' 
geçti ve hasmını yere bıraktı ve tığ' 
maneye gecti. Kavasoğlu usta O' 

sayesinde hasmının paçakasnak 
yunundan yakasını kurtarmıştı· }.· 

Fakat: iş bununla bitmiyordU··rill 
sıl mesele altta kalmak ve Bek•. 
belalı kazık oyununa girmemekU~it 

Bekir, kem:meye geçer geç~ez Jirıl 
iki nefcslendikten sonra, sag e ııııı 
kazığa gec;irmiye başladı. Ka~~s~::ıbi· 
korktuğunun başına gelecegını dafl 
len ve salhaneden bıçak altı~<Jel' 
kacan bir m nda gibi okluğu ye ·ritı 
birdenbire fırladı ve nasılsa Beki sı 
hoshıilundan istifade ederek yaka 

nı kurtardı. rdi 
Doğrusu bu ku~tuluş . şahe~edeJl 

Bekir hasmının bırdenbıre elıll J ' ··nı.;~ 
kurtulup ayağa kalktığını görtl .;e 
bir an için olduğu yerde kaldı 
İbrahimin peşinden baktı. ııı· 

Koca İbrahim; ayağa kalkar }<a a· 
.k. tar maz sevinçle ve mağrurane ı ı 

fa çırpındı ve narasını attı: 

- Haydi tosunum be!.. ıJl 

Kavasoğlunun, bir çırpıda he,. 
yanbaş oyunundan ve hem de pa~J' 
kasnak ve kazık ovunlarından 5 sı 
rılarak ayağa kalkıp nara atrn' 

hakkı idi. ıı· 
h - t d·-· ustB Bekir. asmının gos er ıgı . bit 

ğa hak ,·erir bir eda ile mukabıl 
nara attı: 

- Haydi Kavasoğlum be!.. , 
İki pehlivan, tekrar karşı }<arŞ~f 

gelmişlerdi. Elenseler ve tırpan r 
hamam tokmağı gibi patlamıya bil 

lamıştı. .. bit 
Sultan Azizin heyecanı sonen. aj 

balon gibi birdenbire dinmişti. B~,11 
evvel ne yapacağını şaşırıp meY f' 
yerine yürüyen padişah, şimdi otll 
duğu yerde gülüyordu. SıJY 

Damat Mehmet Ali Paşa da 
tan Aziz kadar üzülmüştü bu işej: 
Aslanlar gibi homurdanarak rne r 
dana yürüyen efendisinin haline 

cımıştı. ıw 
Neyse, bereket versin; Ka"l/as~st" 

hasmının elinden yakasını k~r teS' 
dı. Ve bu suretle de Sultan Azız 

kin oldu. il 
Padişahın yüzünün güld_üğ~a 

gören damat paşa, kemali ihtırıı 
efendisine hitaben: \J• 

- Padişahım; Ksvasoğlu kutu
11 

.. e 
·rB•• 

zun kurtuluşları ne kadar rnahı 
oldu. rn•~ 

- Evet Mehmet Ali, bu po 
cidden ~hlivandır. 

8
, 

_ Şaheser kurtuluşlar yaptı p 

dişahım... ~-r? p
- Ne diyorsun Mehmet A 1•·•1111, 

ğer başka bir pehlivan olsaydı f 
di mağlfip olmuşt~. 

-- Evet efendimiz... ,,, 
- Bak şimdi de elense ve urP 

yarışına çıktılar... ıJI 

- Padifahım Kavaao~lu &uhı1l 
aşajı kalmıyor... J 

.(0.Yalftl -



-··-Çakırcalı Efe Akçay Üzerine 
Yapılacak Köprüyü Osman Beye 

Y aptırmıya Karar Vermişti 
.............. 

te ~akırcalının üç kızanının Ödemiş
ed asılınaları 1328 senesine tesadüf 

er. Ça-kırcalı da ayni sene içinde 
:ruldu. Çakırcalının göçmesile 

tlardaki efelik hakimiyeti de so
: ercU. Vakıa Çakıcı Efeden sonra 
lar ınuhtelif efeler dağlarda yaşadı
)[•· Fa-kat bunlardan hiç biri ne ze
~· ne de iktidarca Çakırcalı ayarın
la deiillerdi. Bunlar birer birer ko-
Ylıkla imha edildiler. 

.. Şimdi gelelim Çakırcahnın öldü
l'Uldüğü son Karıncalıdağı müsade
lrlesinin tafsilatına... Bu tafsilata 
Iİrişıneden evvel bazı hadiseler 
\tar ki, bunları burada zikretmek ]a
ltındır. 

~~lkırcalının en çok dolaştığı yer
e Çarıncalı ve Madram dağlan idi. 
le•!et sarp, kaçma ve gizlenme yer-
il gayet mebzul olan bu dağlara, 

~~~ırcalı fazla sıkıştığı zamanlar il
~. ederdi. 

d Bu iki dağ arasında Akçay ismin
b~ coşkun bir dere akardı. Bu dere 
ılhassa kışın ve ilkbaharda karlar 
~difi zaman yatağından taşa.~a.~ .~

r, neye tesadüf etse yıkar ~oturur "e .. ıçınden ne insan, ne de hayvan 
leçirirdi. 

k Çakırcalı sık sık geçmiye mecbur 
~ldığı bu cayın üzerinde inşa edi
f ek bir köprünün •kendisine cok 
8Ydası olacağını hesaplıyordu. Bu 
S~retıe her han~i bir dağda sıkıştı
~ acak olursa, köprü vasıtasile di
k er da~a kolav1ikla gecebilirdi. Fa-
at böyle bir~ köpriiniin inşası çok 
~raya ınuhtactı ve Çakırcalı bu ka-
ar Cok parayı #?Özden cıkaramazdı. 

b· Bunun için düsündü, taşındı ve 
a~r Çare buldu: Köprüyü zengin bir 
ı·trrıa yaptırmak. O C'ivarda zengin
~ ıle ıneshur Arpazlı Osman Bevi 
ııı. muvafık adam olarak secti. Os
) an Bey Arpaz'ın hemen hemen 
l' arısına ınalik, o civarın en ileri ~ş
l ~ından biri idi. Çok zengin oldu~u 
Çın ıı 1tı ayısız adamı. muhafızı olan Os-a:n Beyle Çakircah iyi geçiniyor
~.Osrnan Bey de böyle yaman bir 
~ •Yadan yakasını kurtarmak için 
tJ;e. arasıra hediyeler gönderiyor, 
c!~ıftliklerinden birine indi~i tak
lur kendisini iyi karşılamakta ku-
,.~yordu. 

~l ır &Un Çakırcalı Osman Beyin 
~dulu çiftliğe indi. Osman Bey, 
"-1 e iki kızanile gelen Çakırcalı
ttln fena bir niyet beslemediğini dü
f'cta et'ek kendisini kabul ile izaz ve 
ta kında bulundu. Yemekten son· 
'lrfı ka11ıya geçerek öteden, be
~ konufUrlarken Efe lAfi döndü
~p dolaştınp lstediif. mevzua ge: 

~ ley, dedi, bütün civar kCSyler
' toplanan bir heyet geçen gün 
ı....~ lelerek zatınıza bir ricada bu
-~ını fltediler. 

~ın Bey, Çakırcalının dilinin 
~ 1 \tir balda olduğunu anladı. 
' bir endişeye düşmekten ken-

•lınıadı: 
- \'a! Nuıl bir rica? 

tG ~&ylü Akçay üzerinde bir köp
~ Yor. Bey bu ip yaparsa hepi· 
~hayır du11ıı'ıı alacak, dedi. 

'-ıı:"'lll&n Bey işin içyüzilnü anla.,, •. ın 
••ırı Ç cevap vermedi. Efe de-

ettı: 

''~ııSôzlerine hak verdim. Yağmur 
btbt ~a dereden geçilmez oluyor. 
)or. >.. 14 oldufundan deve geçeml
~ ~ tların da ayaklan rurçüyor. 
~elt 

1 
~r fakir fukara karşıya geç

~ ~ n &andalcılara para vermekle 
'tı l'le ebtıfrler mi? Zaten kazançla-
~ak ellerinde avuçlarındaki ne! 

e~ kfS ırcalı bu l'IÖz1erle. kendisinin 
~it "~Ulerle hemfikir olduğunu 
~le n.. vordu. 'Fakat köprfi yapmak 
l!,~-ısrııflı bir Mf. Osman &y 

' dese, Çakırealı ile arasının 

açılacağını biliyordu. Çakırcalı gi
bi bir haydutla bozuşmak ta çok 
tehlikeli olduğundan Osman Beyin 
hiç işine gelmiyordu. Fakat cevap 
vermek mecburiyetinde idi: j 

- Akçaya köprü yapmak iyi am- 1 

ma, çok masraflı olur. Şunu bir hü- j 
kumete söyliyelim de hükumet yap-ı 
tırsın. 

-Hükumeti bırak. İş Osmanlıya j 
kalırsa aradan yüz sene geçse de , 
buraya köprü falan yaptırmaz. Sa- ı 
rayda zevk ve safa etmek varken 
Akçay köprüsünü kim düşünür. Bu ı 
işi biz yapmazsak, gayri yapılamaz! i 

Aradan bir dakikalık bir sükut 
devresi geçti. Çakırcalı devam etti: 

- Bu köprü her halde yapılmalı. 
Hem de c:abuk yapılmalı. Ben de 
bunun parasını sana yükletmenin 
doğru olmadığını düşündüm ... ts~er· ı 
sen parayı seninle ortaklaşa odıye
lim. Bu suretle fakir fukaranın ha
yır duasını kazanırız. 

Osman Bey. artık itiraz edemiye· 
ceğini düşündii. Paranın yansını 

Çakırcalı ödemiye talip olduktan 
sonra böyle bir teklifi reddedemez
di: 

- Pekala Efe! dedi. 
- Sen ustalara hesaplattır da ba· 

na yarın haber sal! Sana hissemi 
hemen ödiyeyim. İnşaat ta öbür gün l 
başlasın! 

- Olur. 1 
Hakikaten Çakırcalı ertesi günü 

istenen parayı hemen ödedi ve iki 
gün sonra köprü inşaatı başladı. Ah 
şaptan yapılan köprü .az zaman son· 
ra bitti. Efe inşaat bittikten sonra 
köprüyü muayene etti ve iyi buldu. 
Şimdi artık korkusu kalmamıştı. 

Sıkıştığı takdirde bir dağdan öbil· 
rüne geçmek kendisi için çok kolay
lasmıştı. Bu köprü civar köylülerin 
de çok işine yaramıştı. Herkes bu· 
radan rahatça ·geçerken köprüyü 
yaptıran Çakırcalıya hayır dua edi
yordu. 

Fakat köprü sağlam yapılmamıştı. 
Osman Bey ustalara az para vermek 
yolunu aramıştı. Bunun için aradan 
az bir zaman geçince köprünün bu 
arızaları birer birt>r meydana çıktı. 
Şimdi sık sık tamirat icabediyordu. 

Çakırcalı bu işe çok kızıyordu. Zi
ra köprünün inşasını Osman Bey 
deruhte etmişti. Her halde masraf 
az olsun diye kötü yapılmasına göz 
yummuştu. 'Runun üzerine Osman 
Beye bir gün bir mektup yazdı. 
Mektubunda şöyle diyordu: 

cAkçay köprüsü çok fena çıktı. tl'
zerinden geçerken sallanıyor. Di
rekleri ve tahtaları' kırılıyor. Tamir 
falan para etmiyor. Anlaşılan usta
lar fena yapmışlar. Köprünün in· 
şaatına sen nezaret ettiğin için bu 
işde senin de kabahatin var. Daha 
vakit varken bu köprüyü yeni baş
tan yaptırmak lAzım. Bunu ya sen 
yaptır, yahut ta parasını bana gön
der. ben yaptırayım:. 

Bu mektupta adamakıllı bir teh
dit şemmesi hissediliyordu. Osman 
Bey mektubu okurken gayri ihtiya
ri endifeye düşmekten kendisini 
kurtaramadı. Mektubu kendisine 
getiren kızana: 

c- Efeye selim söyle, işin icabı
na bakacağım!. cevabını 'Terdi. 

Bu, Çakırcalıyı sadece başından 
savmak için verdiği bir• cevaptı. Ça
kırcalı birkaç gün bekledi. Fakat 
ne bir ln~aat hazırlığı JZÖrülüyor. ne 
de kendisine Osman Beyden para 
geliyordu. Bu müddet zarfında 

köprl\ büsbiltiln bozulmuş ve tam 
manal'lile istifade edilmez bir hale 
gelmişti . Artık :.lzerlnden araba ve 
hayvan kat'iyyen geçemiyordu. İn
san geçerken blle çok tehlikeli o
luyordu. 

(Davamı var) 

,. Sayfa: ~ 
5 :ıs 

MODASI Serbest Flklrler.ı · KÖÇEK 
Alfabenin 

~:::;ında Bu Yaz Da lstanbulu Suriye Ve" 
Gazetenizin 21/6/939 tarihli nüs

hasında (Türk alfabesinin ıslahı) 

hakkında gördüğüm yazılan oku· 
dum. Bay Naci tarafından bu ıaded· 
de neşredilmiş olan kitabı da tama• 
mile okumuş bulunduğum için, ya· 
zılarınızın o kitap münderecatını 

tekrarlamaktan başka blrşey olma· 
dığını da gördüm. 
Doğrusunu söylemek llzımgelirae 

Türk alfabesindeki bir iki ekaiklilin 
bariz bir şekilde göze çarpmakta ol· 
duğu ve bunların ikmali ebem bu· 
lunduğu inkir edilemez bir haki· 
kattir. 

Bay Naci'nin bu işe rehber olarak 
girişmesi şüphesiz takdire şayandır, 
fakat iyi neticelere varılabilmek için 
fikirlerin çarpışması da lAzımdır. İt
te hem bu noktadan ve hem de o te
kamüle büyük ihtiyaç ve alAkamıs 
noktasından düşünerek bu husustaki 
fikirlerimi ortaya koyabilmek mall· 
sadile gazetenizin ufacık bir yerini 
bana feda buyurmanızı rica ediyo
rum ! 

Benim düşünceme göre Tllrk al
fabesinin eksikleri öyle mübaliga e
dilecek kadar çok değildir ve alfabe
mize yalnız bir harf ilavesi ve mev
cut aksanlarımızı yerlerinde ve fa· 
kat mutlaka kull.anmak yolilre ta· 
mamlanacaktır. Meseli: 

1 - Bizim en ziyade zorluk çekti· 
ğimiz nokta (k) karfinin katı ve Ylt
muşak seslerini ayırmak meselesi
dir ki, bu zorluktan kurtulmak için 
bütün garp dilleri alfabesinde kul
lanılmakta olan (q) harfini kabul ve 
ilave edivermek kafi gelir. 

2 - Eski dilimizde kullanmakta 
olduğumuz (ayn) harfile (hemze) 
ve (med) işaretleri göze "çarpıyor. 
Fakat bunlar şimdiki alfabemizde 
mevcut olan işaretlerle, yani, aksan
larla tamamile halledilmiş bulunu
yor. Mesela, bazıları tarafmdan 
(kanaat) şeklinde yazılmakta olan 
bu kelimeyi (kana'at) gibi yazarsak 
hem (ayn) harfinin ve hem de 
(med) işaretinin kuvvetlerini kay· 
betmemiş oluruz. (Mesele) kelime· 
sini (mes'ele) şeklinde yazınca or· 
tada (hemze) meselesi de kalmaz. 
Çünkü dilimizin şivesi (ayn) harfi
ni çatlatma, (med) işaretini dört e
lif miktarı çekme ve (hemze) ile de 
gırtlağımızı hırpalama gibi yabancı 
dillere mahsus olan hususiyetlerden 
azadedir. 

3 - (gayn) harfi meselesi şimdiki 
alfabemizde (g) harfinin (ğ) şeklin
de yazılmasile halledilmiş demektir. 
Yalnız (g) harfinin çok yumuşak ve 
(y) harfine yakın essi için ayrı bir 
harf icad etmek veyahut bir gramer 
kaidesi uydurmak yerine (g) harfi
nin üzerine bir nokta koyarak yaz
mak maksadı temin eder. 

4 - Dilimizde (a) harfi yalnız iki 
sesle kullanılır. (1) Tabii sesi, (2) 
biraz uzunca sesi. İşte bunu temin i
çin alfabemizde med işaretini hiç 
ihmal etmiyerek yerlerinde, kullana
cak olursak maksadı temin ve dili· 
mizin yabancı bir dili andırması ha
linin önüne geçmiş oluruz. Mesel&, 
(kana'at) ve (rezalet) ... gibi kelime
leri (kana'at) ve (rezilet) gibi yaz
makta ihmal göstermezsek dilimizin 
güzelliğini hiç bozmamış oluruz. 

5 - S harfinin tabii sesile peltek 
sesini ayırmak meselesi türkçemiz
de kıymet bulamaz; (h) harfinin ta
bii sesile gırtlak hırpalayıcı sesi de 
böyledir. 

Hasılı, alfabemizin ıslahı düşünü
lüyor ve bunu yapmak isteniliyor
sa, dilimize yabancı dillerden alın· 
mış olan bazı kelim~lerin ait olduğu 
dillerde okunuş tarzlarını mutlaka 
muhaf aaz etmiye rücu ederek işi 

mugalAtaya boğmamak lAzımdır. 
Nitekim, bunu her millet böyle 

düşünmüştür. MeselA, çok kısmı iti
barile fransıZC'a ve biraz da arapça 
ve farsça kelimeleri havi olan İn· 
giliz dili, aldığı kelimelerin ait bu
lunduğu dillerdeki okunuş tarzları· 
na hiç ehemmiyet vermiyerek doğ
ruda-n doğruya kendi dilinin şivesi
ne uydurmuş ve kendi gramerinin 
kaidelerine göre tasrif etmekte bu
lunmuştur. (Directeur) kelimesini 
(Director), (El cebir) kelimesini 
(Elgebra) ve (Birader) kelimesini 
(Brother) şekillerinde yazmaları bu 
hususa açık bir delildir. 

·---...f Okctıatl 

Lübnanlı Arap Köçekler Kapladı 
Sanattan Yana Sıfır Olan Bu Sokak Kadı~ları O Ka· 
dar Çoğaldı Ki Yerli Sanatkarlar iş Bulamıyorlar 

r u•n• «aybeden bir muhitin kurbanl 
olmaktadır. 

3 - Kendilerini seyredenlere, ve 
kendilerile her gece, işten sonra dd
IÜP kalkanlara ahlakt ve s1hht ba
kımdan da faydalı olmıyan bu ka
dınların, memlekete verebilecelde
rl lktısadl zarar da nazan 1tibare 
alınmalıdır: Zira, llyık olmadıkta
n derecede yüksek ücretler le çalı
J8n bu kadınlar, üstelik de, yaz kış, 
keselerini, Türk lirasile doldurun 
gitmektedirler. 
Şu halde, gazinoculınn, bu mah

l<'ıkları, halk aleyhine, Türk sanat
klrlan aleyhine, Türk sanati aley
hine, ve memleket aleyhine istis
mar etmelerine, - buna meydan ve
rilmemesini şiddetle imir bulunan 
koskoca bir kanunur.. mevcudiyetine 
rağmen - niçin, ve nasıl müsaade 
olunabllf yor? 

Allkadar olanlar, bu suale: 

•- Duymadık. farkına varmadık, 

görmedik!. cevabını da veremezler. 
Zira bizden evvel, tam üç tane bil
yük Türk gazetesi, bu mevzuu 
ehemmiyetle ortaya koymuş, ve na
zarı dikkatlerini celbettiği alAka
darlann müsbet ve kanuni müdaha
lesini beklemişti. 

lıtubalma yadık ltalıçelerinden ikili 

Şu halde, daha fazla uzamamasını 
istedilimiz bu gayrikanuni ve gay
ritabii müsamahanın sebeplerini 
sormak hakkını da muhafaza etmek
te bulunduğumuz da kabili inkAr 
de.ğildir: 

Bazı gazinolarımız, ötedenberi, 
saz sahnelerinde, köçek oynatmak 
modasına kapılmışlardır. Havva 

anamızdan daha çıplak kadınlara 

YAZ AN : 

Naci Sadullah Şimdilik: hüsnü niyetimizi kay
betmemeye çalışarak, soruyoruz, ve 
beklivoruz! şehvl hareketler yaptırarak, bqlan .._ .. , _____________ _. 

içkiyle zaten dönmüş bulunan bazı ı layışsız sayılamayız. Türk halkını, • 

muşterilerı fıoşnud etmek ve onıa- umumiyetle böyle saymak i•tiyen Nafıa ve lktıaat 
ra kafayı daha fazla tütsilletmek, bu gafil gazinocular, bu hakaretlerine 
suretle de içki satışını arttırmak devam etmek imkanını bulamamalı- 1 r k •ıı • 
emelinden doğan bu eski moda, son dırlar, Zira çıplak baldır seyretmek Y f! 1 f!rl 
yıllarda bir salgın haline gelmiştir. uğurunda, kendi sanatkarlannın l z l _J k 
Hele bu yaz, Lübnan ve Suriye SO• hakkını ve kendi memleketinin ka- ongu aa ta 
kaklarındah toplanılarak getirilen 1 k d nun arını unutaca ka ar duygusuz Zonguldak, 14 (A. A.) _ Dün bu. 
bu oynak kadınların sahnelerimiz
deki deki miktarı o kadar artmıştır 

ki, · bu yüzden, kendi sanatklrları
mızdan bir çokları işsiz kalmışlar· 
dır. 

Halbukı, memlekette mevcut bu· 
lunan küçük esnaf kanunu, sanat
Urlanmızın, bu tehlikeden korun· 
masını Amirdir. Zira, hiç bir hima
ye görmeden çalışan sanatkarları

mızın da bu kabil akıbetlere uğra. 
mamalannı temin maksadile hazır-

lanmış bulunan bu kanun, yüksek 
şöhret ve kıymet sahibi olmıyan 
sanatkArlann, Türkiyede çalışma
larını meneder. Şu anda, İstanbul 
gazinolarında göbek atmakta bulu
nan kadınlar arasında, sanatkir sı
fatına ve şöhretine, liyık, ve sahip 
tek bir mahlOk mevcud olmadığına 
göre, acaba, küçilk esnaf kanunu 
meriyette değil midir dersiniz? 

Geçenlerde, Suriyeden dönmüş 

olan bir vatandaşımız anlatıyordu: 
Halebde, alaturka şarkı okumıya 

niyetlenen bir Rum kadınını, fellih-
1ar ve bedeviler: 

c- Arabi, Arabi!.> diye haykın
şarak, yuhalarla ve ıslıklarla sahne
den kovmuşlar!.. 
VakıA, biz, sahnemizde Arap mu

sikisinin, veya bediileştirilmiş çöl 
raksının ince nümunelerini vere
bilecek olan sanatkirlara cyuha!> 
çekecek kadar kaba bir millet deiti· 
liz. Ve meselA, cÜmmü Gillsüm., 

cAbdülvehab. gibi sanatkarları, 

avuçlarımız şişinciye kadar alkışla~ 
mıya da hazınz. Bu da demektir ki, 
hakiki Arap sanatinc karşı, kalbt
miz, milli bir kinle değil, bilakis 
samimi bir takdirle ve sempatile 
doludur. 

Fakat, Sulukulede, çok daha us
talarını bulabileceğimiz yaldızlı ve 

boyalı köçekleri csanatkar. diye, 
~~ıldız> divP g.llrıc:lıvarllk karlar an-

vatandaşlar, aramızda, maalesef bel- raya gelmiş olan Nafıa Vekili Ge • 

ki mevcuddur. Fakat hiç şüphe yok neral Fuat Cebesoy, Çatalağzı, Zon 
ki, bunlann miktarı, bize hiç bir guldak limanları vaziyetini Üzülmez 
teessür, hiç bir endişe veremiyecek 
derecede azdır. Bu itibarla, bizim, 
sanatkarlanmızın, kendileri için ya· 
pılmış olan bir kanundan biran ev-

vel müstefid edilmelerini beklemek, 

istemek, en tabii hakkımızdır. 
Hem, biraz düşünülürse, görülür 

ki, ortaya cyıldız• ve .sanatkar• 
sıfatlarile çıkanlan bu kadınlar yü

, zünden muta7.arrır olanlar, sade 

sahne sanatkarları değildir: 
1 - Bugün, hemen bütün dünya 

milletlerinin, casuslarını dansözler, 

bar kadınları. her türlü sahne ka
dınları arasından seçtikleri, daha 

doğrusu, onları bu sahte hüviyete 

soktuklan nazarı itibare alınırsa, · 
her gece muhtelif mesleklere men-

sup birçok· vatanşlara takdim olu
nan bu kadınları, bu bakımdan da 

bir tehlike saymamak mümkün gö

rülemez. 

2 - Gazinolara musiki dinlemek, 
ve nezih bir sahne karşısında bedii 

zevklerini tatmin etmek arzustle. 
koşan ve bu uğurda, fahiş fiatlar 

göze alan vatandaşla.r, aileler, hi9 
şüphe yok ki ekseriyet teşkil eder . 

Halbuki, en kıymetli sanatkArları

mızın üzerinde konser verdikleri 
r.ahnelerde bile, o şehevi hareketleri 
yapan oyuncuların rol alması, 

bu vatandaşları umduklarını bul
mak imkanından mahrum bırak-

maktadır. Zira o baloz numaraları, 
musiki sahnesini sahnelikten, müş
teriyi müşterilikten çıkarmaktadır 

ve bu suretle de, maalesef zaten 

meyhaneye düşmüş bulunan milli 
musikimiz de, Suriye rakkaseleri

nin ayakları altında çiğnenip git

mekte, ve nezahetini her gün biraz 

ve Kozlu mıntaka madenlerini, e
lektrik santralını ve kok fabrikaaı 

amee elverini gözden geçirmiı 

ve bu sabah romorkörle refakatin. 

de mütehassıslar olduğu halde E • 
reğliye giderek liman vaziyetini 
tetkik etmiştir. 

Nafıa Vekili, alqama Zonguldaja 
dönmüş bulunacaktır. 

İktısad Vekili de bu sabah bura. 
ya gelmiştir. 

~·---
• • Ata türkün aanesının 

mezan 
İzmir, 14 (A. A.) - Atatürk'ün 

valdelerinln Soğukkuyudaki malı • 
·btt.releri güzel bir Abide şeklni al
mıştır. Belediyece vücude getirilen 
geniş bir parkın içinde kalan kab-

rin kaidesi üzerine on tonluk bil' 
granit yerleştirllmi§tir. Buraya 

cEbedl Şef Atatürk'iln anneıi Ba. 
yan Zübeyde burada yatıyor• lba. 
resi hakkedilecektir. 

Makberenln etrafındaki park ta-
mamen ağaçlandırılacak ve içinde 

bir de çocuk bah~si vücude ge~ 
lecektir. ·~ 

-·-MllR felln •YI mlz• 
ol•o•k 

İzmir, 14 (A. A. )- Milli Şef İnö

nünün doğdukları evin müze halinı 

getirilmesi için çallfmalara devaır~ 

ediliyor. Evin aalı bozulmamak şar

tile esaslı surette tamir edilebilme. 

si için bina askıya alınmıştır. Tamı. 

rat bitince müzenin huıl'lanmasına 

l>aşlanacaktır. 



&a,ra: • 
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lfa1R1g1J~ü,S4 ( ~ Yaz Çocuğun Eğlence Mevsimidir ) l_(__~~~~~~~=~------
Perizadın Ejderhas~ ÜÇ 

Bir memlekette bir ejderha var
dı. Bir çok k.irnsel<'r çalışmış çaba
lamıf fakat C'nu öldürememişti. Ej
derha bir dağ etejindeki mağarada 
yaş1yordu. Her gün ne yopıp yapıp 
bir adamı yutuyordu. Bir gün bir 
çiftçi tarlasında çalışırken, başka 
bir ıün bir postacı mektupları gö
türü ork.en yahut biı· ekmekçi ek- , y -
.nele tqıyorken ejderhanın hucu-
muna uğnyor, rrahvoluyordu. 

ı., 1enelerce böyle devaın etti. 
Herkes ejderhadan bıkmıftı. Fakat 
ona biqey yapamıyorlardı. 

Ejderhawn bulunduğu mağara· 

nm yanından artık kimle ıeçmeye 
ceuret edemediğinden ejderha lf8-
lı inmeye mecbur olmUf, bunun 
ilRrine ahali hükumete müracaata 
karar vermişlerdi. 

HO.ldimet düşündü, taşındı, fakat 
• bir şeye karar veremedt. Ejderhaya 

brp asker gönder_se bir§ey kazanı
lamıyacaktı. Bunun üzerine kral 
f&yle bir fikir teklif etti: Memleke· 
tin içinde hangi bir yiğit kalkar da 
ejderhayı öldürürse ona büyük bir 

1 ~ftlik ve bol para verilecek, meml• 
ketin en güzel kızı ona vara<!ak. 

Memleketin en güzel kızı (Peri
zad) dı. Muvaffak olan kahrnmın 

bu kızı alacaktı. 
Perizad, herkes tarafından sevi· 

len bir hanımdı. Tahsilini büyük 
muvaffakıyetle bitiren bu hanım kı
zın en büyük merakı hayvan besle
melcti. Kendisinin ejderhayı öldür
meye muvaffak olan kahramana ve
rllecelini öğrendiği zaman kızmış
tı- hayvana, ejderhaya yazık değil 
miydi?! .. 

Bir çok kahramanlar hükum,.te 
müracaat ettiler. Hepsi de Perizadı 
almıya layık olduklannı söylediler. 
Pakat bunlann biri de geri dönme
di. Oldüler mi, kaldılar mı, kimse 
anlıvamadı. 

Nihayet bir gün pazartesi günü~
dü. hükumet konağına iki yiğit da
ha geldi. Biri çok yakışıklı bir genç
ti. Adı (Ali) idi. öteki meşe gibi 
bir adamdı. Adı (Veli) idf. 

Velf, carsamba günil gidip ejder
hayı öldüreceğim. dedi. bu bP.Şincl 

tüderha olacak, 90ftra da Perizadı 
alıp evime götüreceğim. 

Ali, ,ben salı günü gideceliJD. 
Perizad bana bir gül hediye ederse 
ben neler yapmam. Çünkü biç bir 
ejderh.ıi onun gülünü solduramaz• 
dedi. 

O gün Perizad bir aralık evinden 
kayboldu. Aradılar, bulamadılar. 
Fakat baktılar ki sokaklar alkış ses
lerile çalkanıyor. Acaba ne oluyor? 
Halk sokai• dölr.:lerek balmYOt', 
çaiınyordu. Çünkü Perizad bir ipe 
bajladılı ejderhayı sürükleyip P
tirmiftl. Perizad ballan ıJJnflan 
arumda ilerliyor, ejderhayı evine 
gıötdrilyordu. 

Perizad bunu nasıl yapabildi? 
Perizad (Ali) ye acımqtı. O yakı
flklı genci ejderha yutarsa ister !i
temez, kaba saba Veliye varıcakb. 
Hem de zavallı ejderha 6ldQrülm6f 
olacaktı. 

Perizad ihtiyar bahçivanıle görilf
milf, ona ejderhaya ne yapılman 
lizımgeldilini 10rm1Jllu. İhtiyar 
hayvanlardan anlardı. Perizada, el· 
derhanm da bazı köpekler gibi ken
disinden korkanlan kovaladığı ve 
on tara fenalık ettiğini anlattı. Bu
nun üzerine Perizad dağa çıkmıya 
karar verdi. 

Perizad macerasını şöylece anla
tıyoı": 

- Dağa vardığım zaman ejderha 
üzerime atıldı. Ben yerimden kımıl· 
dar"ldım. O zaman ejderha durdu. 
Kuyruğunu sallamıya başladı. Öy
le ya herkes ona fenalık ediyordu. 
Onu öldürmek isüyoı-du. 

- Peki fimdi ejderhayı ne ya119-
caksın? 

- Sinirleri yatıştıktan sonra onu 
tekrar matarasına götüreceğim. 

- Fakat gene ahaliyi yutmıya 

devam eder. 
- Hayır. hayır, ben onu ot yeme

ye alıştıracağım. 
Veli vak'ayı öğrendiği zaman sa

vuştu, gitti. Fakat Ali geldi. Ne ya
pılacağını sordu. Perizada soralım 
dediler. 

Ali, Perizada: 
- Buyurun cgül\1 üni.izü, dedi. 
Petizad gülü aldı, öptü, sonra ge-

ne Aliye verdi. 
- Bir sene geçtikten sonra bu gül 

solmazsa gene gel, müklfatını al, 
dedi 

r l"lkü bu gül, bir peri at acından 
koparılan bir güldü. Onu taşıyan 

sevgililerin göğsünde tam bir ~ne 
solmadan dururdu. Fakat sevgilile
rin gönlü bozulursa mutlaka solar
dı. 

Cici A•ae 
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_ Ben iddia ediyorum ki: Bir 1 
bardak su içeceğim, odada delil, 
haricinde defil, ayakta delfl, otu· 
ruyorken delil, geziyorken dejil, 
yatıyorken değil, asılı ilren değil, 

acaba nasıl? 
- Kapmın efilinde, kapının bir 

tarafına sırtımı, diler tarafına ayak· 
larımı dayamıf oldufum halde ... 

"* - Ben iddia ediyorum ki: Size 
fimdiye kadar hiç kimsenin görme
diği birteY göstereceğim, acaba ne
dir? 

Fındık, ceviz gibi meyvalum ka· 
buğunu kırarsanız içi_ni ilk defa ola
rak siz görürsünüz. 

• Kasanın üzerine ufak birıey, me-
seli bir fincan koyunuz. Hazır bulu· 
nanlara deyiniz ki. 

Sis bana cçıkmız> dediktA!n sonra 
ben odaduı dıiarı çıkacajun, içiniz
den biri, mı..ı& Hasan Bey ben 91k· 
tıktan IODN bu ftnGanı biriniu n
recekf ._ flaoanı kime ~ 

bileceiim, ve daha odaya girerken 
fincanın kimde olduğunu söyliyece
fim. 

İzahat: Hasan Beyle eyvelce ko
nuşmuş olacaksınız. Hasan Bey fin-
canı, size en son olarak .çıkınız• 

diyen şahsa verecektir. Siz de en 

son olarak kim cçıkınız. dedi ise 

fincanın onda olduğunu söylet'Sinlz. ... 
- Herkesin oturabildiği yere siz 

oturamıyorsunuz, acaba neresi? 
- Kucağınız ... 

* Herkesi gördüğü halde kendini 
aöremiyen nedir? 

-Gas ..• 

* - Tek ayak ilstünde durabilir 
misiniz? Durununuz değil mi! O 

kaide bir duvarın yanına geliniz. 

•I ayafıruzm •I tarafını duvara 
tamamU. blt.!fllrintz. Sol ..,.elmm 
~ lraldınmya ......... 

Yaz artık adamakıllı geldi. Ço • 
cuk1ar için tatil, ejlence ve istirahat 
mevsimidir. Okullar tatil edilcfiii, 
deniz banyoları zamanuwı ıelınit 
bulunduju için, çocuklar yaz mev. 
simini severler. Plijlarda denize gir 
mek, aç• havada koşup eğlenmek, 
bisikletle gezip dolaşmak her ço
cultm tabü bir hakkıdır. Ancak, 
her teYde olduğu gibi, yaz eğlen
celerinde de llhhat kaidelerine ria. 
yet etmek prttır. Meseli, deniz ban 
yolan huta olmıyan her çocuk için 
muhakkak ki fayaltdlr. l'auı de
.nit.e girmekte de riayet edilecek 
usuller ve tedbirler vardır. Farazi 
denizde fazla kalmak, güneş banyo
m yaparken vücudü fazla aüneşe 
maruz bırakmak fayda yerine ma • 
zarrat dojurur. 

Biaildetle gezip dolaşmak da böy. 
ledir. Kendini fazla yormadan bi -
siklete binmek, hiç şüphe yok ki 
faydalı bir spordur. Bol hava al • 
mak, bacakları mütemadiyen ha • 

......... ~ "-"' 
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Sersem ____ .. __ _ 

reket ettirerek kuvvetlendirmek 
bakımından faydalı sayılabilecek 

olan bisiklet gezintileri ifrata var. 
rılırsa tabii iyi olmaz. Fazla yor • 
ıunluk ve terlemek yüzünden bir -
çok :laastalıldara yakalanmak tehli. 
keai vardır. Hele iyice öğrenmeden 
bisikletle dolqmıya kalkışmak yü. 
zünden sakat kalan çocuklar çok -

Bir gün üç sersem ava gitmişler. 
Tüfekleri odundan, bıçakları :a~i&n, 
çarıkları ise mukavvadan imiş. Yo

ruluncıya kadar dağları, ormanları 
dolaşmışlar, fakat hiç birşey bula
mamışlar. Nihayet dinlenmek için 

bir ağacın altına oturmuşlar ve öy

lece uyuya kalmışlar!.. Yolcunun 

biri yanlarından geçerken bunların 
sakallarını tıraş etmiş. Sersemler 
uykudan uyandıkları zaman birbir

lerini tanıyamamışlar ve sormıya 
başlamışlar: 

- Acaba biz miyiz? Değil miyiz? 
- Eğer biz isek sakallarımız ne-

rede? 
Nihayet içlerinden biri: 

- Haydi köye gidelim, karıları

mıza soralım, demiş. 

Hep birlıkte köye gitmişler. On
lan karşılamıya çıkan karılarına 

sormuşlar: 

- Ey kadınlar! .. Koc:ılarm·z 11•- t 
rede? 

- Ava gittiler. 

- Çarıkları nede1.& ld!~ l 
- Mukavvadan. 
- Ha ... Biziz. 

,.,,.,,.,,..,..,..~,..,,,..,,,..,,,...,.......,..;No..---.--. 

- Ya tüfeklı>: i r.edendıı 
- Odundan. 
- Ha ... Biziz. 
- Ya bıc;akla.""l ııedeodl! 

- Taştan. 

- Ha tamam işte ... .Bi7iı 

- Ya sakalları \'ar mıydl 

- Vardı. 

- Tu ... Biz değiliz he yahu .• 

O vakit sersemler geri dö~ 
lcr. Acaba biz miydik; değil 

dik? Diye öteye beriye sorup 
tı dolaşmışlar. Tabii bu müddet 
fmda sakalları büyümü.,; fakat 
rıkları yırtılmış; yalın ayak 

mişler. 

Karılarına tekrar sormuşlar. 
- Ey kadınlar! .. Kocalarınızdl 

kalları var mı idi." 
-Vardı. 

- Ha işte bWz. 
- Ya çarıkları \•r nıry\ll? • 

- Vardı. 

- Tu!.. Yazık .. biz deiiliz be 
tu!.. 

Bu defa da çanklannı ar 
gitmiıler!.. 

Acaba hila 

~ulisa, her ~yde olduğu gibi eğ- -iiiiiiimii;lllJ KJR TÜRKÜSÜ 1111111::= 
lencelerimiı.de de ifrata kaçmama. 
yı bilen, vazife zamanı ile eğlence Çiçekleri süsleyen tı 
._tlerinl btrblrinden ayırmayı öl- Pırıl pırıl inciler, ~ 
renmiş bir çocuk için yaz, çok eğ - • Eridikçe gölgeler 
lenceli geçirilecek bir me\·simdir. Uçtular birer birer i 

Dikenlikler içinde 
Y•va J&pan yavnı kut 
Ötüyork~n bizlere 
Diyor: cNeden hu ciW'UIT 

Sonra, bisiklet tedariki gibi pua • ~ 

sarfını icap ettiren eğlence vasıta- Süzülerek geçtikçe! ~Ü cİl:kbahar güneşinde 
lan da mutlaka lhım değildir. A. Bir sevimli keJebelı •Gezilmeye doyulmaz; 
çık havada oynanacak bedava bin Kanatlanmış sanıla cKelebekler peşinde 
bir eğlence ve oyun vardır. Meseli İnce, beyaz bir çiçek,..._ _. .Koşulmadan yaz olmaz." 

• 

neş'eli arkadaşlarla oynanan bir '--------------------------·•-""'.: 
köşe kapmaca oyunu en pahalı o -
yuncaldann, bisikletlerin temin e. 
demiyeceji neş'eyi verir. Temmuz Bulmacası 

Naaıl Başlar, Naaıl Biter ? 

1 - bri arkadq bir ataç al
tıada rahat rallat ayurku bir 
an peyda olclu. 

s- 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

2 - Rüat11D1zı l:ozaa kim? 
Murdar b6cek naa harp illa 
ediyoruz. 

6 - Bu kaclar lmh vur cl...
llİ~ti• I 
..... ....... itti•l 

Köylü kadtn n çekecek, fakat kendili nerede1 

Bulmacamızı çözen küçük okuyucular resmi kesip bir kiğıda 1 
dıktan ve saklı köylü kadını işaret ettikten aonra bir zarfa koyın'1' 
zarfın üzerine cBilmece Memurlup• kaydını illve ederek idarehlO 

göndermelidirler. 

Zarflar açık verilirse (30) paralık posta pulu kifayet eder. 

Bulmacayı doğru çözenler arasında çekec:etimiz kur'ada talil 
gidecek kO,Qiik okuyucularımıza münulp ve ~ bedi7.ı
celrtir . 



}Q·· 
~thiş hayvan boş yere kalkmak l 

· 'l'ozla'r arasında çarp,ı•dıktan 
ııo\1 bra bağıra bağıra son nefesini 
er dl. 

Seliın, Mehmedin elini sıkarak 
~ekkür etti ve bütün vücudü tit.. 
lı Yen '1le başını elleri arasında &ak.. 
b~an llikmete yaklaprak okşayıcı 
ır &esle: 
- İşte eldiveniniz! Ve merak et
~ hala hayattayım. Maattees
ket Bize daima.keder verecek hare
rı.~ te bulunuyorum. Köpeğiniz öl
~"> ~e Mehmedin onu öldürmesine 
~~en oldum. Bunu affedecek 

, liiknı.et ellerini yüzünden çekti 

4 e tebessunı ctmeğe gayret sarfe
P~k eldiveni aldı; fakat Sellinin 
?ti Çalanll'lış ve kanıyan kolunu gö
d~ ~-~ kendisini kaybederek yere 

1~ tı. Mclınıet koşarak delikanlıyı 
1 

den kaldırarak kollarına aldı ve: a; C.:iizeı iş yaptınız katip bey, 
ba e 8<>ylendi.. bakın, küçük bey 1 
0~gın bir halde, hemen kendisini 
ll.ı sına götüreyim ... Yaran çok ka. 
aı{or, lnendilini kolunun etrafına 
ın~c~ sar, tamam! Şimdi kenardaki 
€o .~enin kapısını aç da, kimseye 
~a:nıneden içeri girelim. Haydi 
hktıık: Yapalım, Hikmet beyi ayılt
~a an sonra odana gelip pansıman 

l>acağırn. .. 

f{~iın: sür'atle küçük kapıyı açtı, 
geçir ~U taşıyan Mehmetli önden 
Serj dikten sonra, odasına çıktı. 1-' 
~ ~elim, yarasını gözden ge : 
etın· k ıstedi. Fakat çok kan zayı 
/\Yrl§ olduğundan zayıf düşmüştü. 
~eı:c.ı•. mendilini yarasından çck-ı 
elet]· içın uğraşırken, duyduğu şid
~si ı acının tcsirile bayılmak d€rc- 1 

lar rıe Celdi. Gözleri önünde bulut
'-. etrafını kapladı ve kendisini ya_ 
klgJn •. 
har k uzcnne ancak fırlatacak bir 
Jeri c. ette bulunduktan sonra, göz- ı 

nın Önünde her şey silindi. ı 
XIV 

ru~0~tor Malik, tam zamanında 
led ıge gelerek Selimin yarasını 

avi t . de: . e tı. Yara oldukça geniş ve 
Ot~di. Ve bu sıcak günlerde fazla 
ıe aplanması ihtimali vardı. Ney
~ lnahir bir doktor olan Malik 

Yin go'"st d" w • "ht" ·1 ~ab er ıgı ı ımam ı e yara 
'8 Ucak kapandı. 

ıc:ad u l'eni misafir, kırk yaşlarında 
eeıbar 'Vardı. Çehresi nazarı dikkati 
l't e~ecek bir şekilde idi. Nazarla-

1 tedçelik gibi sert ve parlaktı. Neti
tip}e, bu adam, her zaman rastlanan 

13~rden değildi. t\e: Sabah, doktorun emri üzerine 
Yap ll\et, Selimin odasına pansıman 
atla l"rıak için geldiği zaman, genç 
\>~ ~· uşaktan, doktorun karakteı;i 
tıı<!lt ~Yatı hakkında mallımat ·edin
bi}c]··ıstedi. Mchmedin fazla bir şey 

!<J" 1 ~aı·kı Yoktu. Yalnız doktor olarak 
'-.Beyi çok methetti ve: 

"<!lid "b . 1 l tıd ı nı Mugayre .. Araplar. ara-
C!llı <ı, Zekası, serveti, evlô.t ve ah!a
a~t" Çokluğu ile ve hepsinin de en 
acıa~1 olması ile muhterem bir 
leli hdı. Şairleri, güzel söz söyliyen
~ılerıı lrnaye eder ve onlardan arzu 
~er~rin şiirlerini eserlerini tashih 
~l'c(h · Onun re'yi, herkesinkine 
re.,, edilirdi. Ayni zamanda Ku
tti~! ltabnesinin reisi ebu c~hl ibni 

V ~ın da amcası idi. 

l}ıed~lld müzakerede bir karar ver
~~1· cl3u hususta gidip Muham
~el'g e hır defa konuşayım.~ Dedi ve 
•~ 0-:.:ere gitti ve Kurandan bir 
tı asını rica etti. 

~~u::;ıaınrned.. ona, Secde st1resinl 
)~etj'n başladı. Ad ve Semud ka
battılc~nln bir yıldırımla nasıl yere 
~'l'lla arını anlattı. Ayeti okudu~ 

1trıtadn 'Velidi bir korku kapladı ve 
,e'-'1tıe aş~arınln yanına uğramadan 

t dönau. 
~\ll ?teni günü Ebu Cehl, onunla 

aıarak: ' 

lıe:~ll'lcaı Sen Muhammedin dini
l) girdin! 
l~e ao . ....._ ll runca, Velid: 

'1itıind 8Ylr! Ben Aba ve ecdadımın 
htrıt f eyim. Fakat i~ittlğim ftyler, 

ena halde korkuttu. 

Nakleden ı ORHAN S. 

c- Geçen sene, beyefendiyi teda· 
vi için yine gelmişti, diye ilave et
ti. Bu sene için, sinir buhranının 
tekrar zuhılr edeceğini, fakat bu -
nun daha hafif geçeceğini ve SOl'un

cu olacağını da söylemişti. Giire -
cıeksiniz, hepsi de, <ınun dediği gibi 
geçecek.» 

Mehmet, odadan çıkarken, Selim> 
Hikmetin ne halde bulunduğunu 

so't'du. Mehmet, çok iyi hareket et
rn~ ve vak'ayı Feridun Beye, kim
seyi kabahatli çıkarmıyacak şekil
de anlatmıştı. Yalnız, Hikmetin, kö
peği saldırtmadığına Feridun Beyi 
ikna için epey zahmet çekmişti. 

Mehmet, Selime bunlan anlattıktan 
sonra sordu: 

- Peki, Kurdun ağzından küçük 
beyin eldivenini alıp da ne yapa -
caktın? 

- Bana meydan okumuştu. Ben 
de işi ciddiye aldım. Emin ol ki, bü
yük bir budalalık yaptığımın far -
&ındayım. Merak etme, bir daha 
tekrarlamıya niyetim yok. 

- İyi edersiniz. Eğer bu hareket.. 
le gözüne girdiğinizi zannederseniz, 
aldanıyorsunuz.. Size rastlamamak 
için o gündenberi taraçaya çıkmı -
yor. 

Bu fena havadis, Selimi düşünce
ye daldırdı. Fakat belli etmemeğe 
gayret etti. Kendi kendine: 

- Hikmet ne diye benimle karşı
laşmamak istiyor? Acaba Mehmedi 
aldatmak için mi böyle hareket e
diyor? Yoksa bana karşı gösterdiği 
kini daha kaldırmadım mı? diye 
söyleniyordu. 

Ertesi gür. Selim, büyiık salonda 
Feridun B~yle birlikte yemek ye -
di. Ev sahibi: • 

- l;likmctin bizimle beraber oL 
mamasına bakmayın, dedi. Hasta 
değil, yalnız size karşı yeni bj.r kız.. 
gınhğ1 var. Köpeğinin ölümüne se
bebiyet vermişsiniz. Oğlumun bu 
:fena huyundan dolayı affınızı dile
rim. Ona üç gün izin verdim. Bu 
müddet geçtikten sonra, karşınıza 

eskisi gibi oturmasını söyledim. 

- Doktor Malik Bey burada de
ğil mi? 

- Bir miiddet için benden müsa
ade istedi. Beni tedavi için fazla yo-

-·-. --
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SOLDAN SAÔA: 

1 - Anadolu kıyısında İtalyan

lara verilen adaların ismi. 

2 - Aydınlıkta olmamak. 

8 - Ubatmaktan emir, bir mez-

hep. 

( - Kavga. 
5 - Farisi «Suıt, bir rakam, cefa. 

6 - Çamın meyvası, odun yanın-

ca husule gelir. 

7 - Yelkenli kayık, elem. 

8 - Kalmaktan emir, bir hayvan. 

9 - Bir sın, cıvataya takılır. 

10 - Delmek. 

YUKARIDAN AŞAÔI: 

1 - Öğrenmek için yapılır, bir 

'hayvan. 

2 - İşve, boyanmış. 

3 - Komşu bir ıpemleket, zulüm 

yapan. 

4 - Kesmek. 
5 - Hayvanların evi, alçaklık, 

bir peygamber. 

6 - Bir renk, bir deniz, bir emir. 

7 - İçin aksi, bir ilet. 
8 - İman, ummaktan emir. 

9 - Bir nidfı,meşhur bir dağ ve 

geçit ismi. 

10 - Bir not~, karar. 

Düakli Bulmuamııın halli 

1 

CUMARTESİ 15/7/939 

13.30 - Program, 13.35 - Türk 
müziği: 

1 - Şehna7. peşrevi, 2 -- Dellal 
zade - şehnaz ~arkı - Etmedin bir 
lihza ihya, 3 - Şemsettin Ziya -
şehnaz şarkı - Hem aldandım hem 
aldattım, 4 - Lemi - Hicaz şarkı · 
Neşem emelim, 5 - Sa1Ahattin Pı
nar - hicaz şarkı Yüzüm gül!~ de 
kızlar, 6 - Saz semaisi. 

ğişti, 9 - Suplıi Ziya - Muhayyer 

şarkı - Titrer yüreğim, 10 - Dede -
gülizar şarkı - Bivefa biçeşmi bidat, 

20.50 - Konuşma (Dı§ politik:l! 
hadiseleri), 21.05 - Temsil, 22 -
Haftalık posta kutusu (Ecnebi dil

lerde) ,22.30 Müzik (Operet seleksi
yonları - Pi.), 23 - Son ajans ha
berleri, ~iraat, esham, tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (fiyat), 23.20 -
Müzik (Cazband-Pl), 23.55-24 -

14 -- Melmeket saat ;yan, ajans Yarınki program. 
ve meteoroloji haberleri, 14.10-15.30 sa =ı~~~~~~~~ 

- Müzik (Ha-fif müzik - Pl). Gümrük Ve 
18.30 - Program, 18.35 - Müzik 

(Kabare - Pı.), ıs.45 - Müzik <Kü- inhisarlar Vekili 
çük Orkestra - Şef: Necip A~kın): 

ı _ Willy Koester - Hind ninnisi, Şehrintizde 
2 - J. Strauss - Bahar se~leri, 3 --

Ziehrer - Asık (Romans), 4 - Hipp

mann - Seyahat şarkıları (fantezi). 
19.15 - Türk müziği (İnce saz fas

lı), 20 - Memleket saat ayarı, ajan!; 
ve meteoroloji haberleri, 20.10 -

Neşeli plaklar - R. 20 - Türk mü
ziği (Müşterek ve solo taganni): 

ı - Şehnaz puselik peşrevi, 2 -
Lemi - Şehnaz puselik şarkı - Narı 

~ 

firkat şule paş, 3 - Sedat Öztoprak-
Şehnaz puselik şarkı - Cuşedip göz 

yaşı, 4 - Deniz oğlu - şP.hnaz puse· 
lik şarkı - Yolun bulamam,5 - Arif 

Bey - Hicazknr şarkı - Bir halet ile, 
6 - Latif ağa - hicazkar şarkı - Gön
lümü bir tıflı dilbaz, 1 - Mahmut 

Celalettin Paşa - Karcığar şarkı -
Vah meyusu, 8 - Rahmi Bey - Ba

yati araban şarkı - Bana noldu de-

Ankara Borsasının 
ı ; 

14 Tımmuı 939 Fiatları 
1 

,, 

--
Bira şişelerinin20 kuruşa 

kadar indirilecek 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra-

if Karadeniz, dün sabahki ekspresle 
Ankaradan şehnmize gelmiştir. 

Vekil, Haydarpaşa gannda Güm

rük ve İnhisarlar müdür ve erkanı 

tarafından karşılanmış ve doğru İs-

tanbul tarafına geçerek evine git-

rniştir. Raif Karadeniz sJat 11 de 

Karaköydeki İnhis:ırlar Umum Mü-

dürlüğüne gelerek umum müdür 

Adnan Taşpınardan izahat al,,rak 

İnhisarlar teşkilatını gezmiştir. Ve-

kil öğleden sonra tekrar İnhisarlar 
Müdürlüğiine gelerek akşama kadar 

meşgul olmıı5 ve Jikör fabrikasını 

ziyaret etmiştır. 

Vekil dün kendisile görüşen bir 
muharririmize şunları söylemiştir: 

' Londra 1 s a.erlin 5.93 

c- İst:mbulda bulunduğum müd

det zarfında İnhisar ve Gümrükleri 

alakadar ed<ln mevzulıır etrafında 

tetkiklerde bulunacağım. Buradan 
İzmire giderek orada da Vekalete 

bağlı müesseselerde tetkikatta bu
lunacağım. 

New-York lOODol .r 126.6475 
:>aris 100 Frank 3.355 
~ilarıo 100 Liret 6.66 
Cenevre 100 .ı:;•iç. f. 28.555 
Amsterdam 100 Florin 67.335 
Bcrlin 100 Mıı k 50.825 
Brük.el 100 Belga 21.515 
Atina 100 Jrahmi 1.0825 
Sofya 100Ltva 1.56 1

' 

,,Prag · 100Ç4!. Kr. 4.34 
Madrid 100 Pezeta 14.035 

(Baş tarnf ı l inci sayfada) 
sırada General cFrankoıt Lizbonda 
çıkan cDario Notizia» gaze•esinc ca
libi dikkat beyanatta bulunmuştur. 

General: 
c- Yeni İspanyanın rejimi ne 

İtalyan, ne de Almandır; sadece İs. 
panyoldun .dedikten sonra uzun bir 
sulh devresi derpiş eden içtimai 
programını teşrih etmış ve: 

«- Ben, harp olacağına inanmı

yorum, inanmak istemiyorum. Ben 
~ah~an bütün meselelerin vesaiti 
muslihane ile halledilebileceğine 

kaniim. Avrupanın Danzig için har
be gidşmesi reva mıdır?• demiştir. 

Bir harp zuhuru takdirinde İs -

panyanın alacağı vaziyet hakkında 

General Fraııko demiştir ki: 

c.:- İspanya, milli bir imar ışile 

meşguldür ve bunun için de uzun 

bir sulh devrine ihtiyacı vardır. Bir 

harp zuhuru takdirinde İspanya, 
mümkün olduğu kadar bitaraf kal
rnıya gayret edecektir ve hayati 

menfaatleri mevzubahs olmadıkça 

da bitaraf kalacaktır.ıt 

Kont cCianoıt nun ziyareti hak
kında General cFrankoıt, şu beya -
natta bulunmuştur: 

«- Kont Ci.r.ıno, son zamanlarda 
İspanyol Dahıliyc Nazırı tarafından 

İtalyaya vaki olan bir ziyareti iade
den başka bir şey yapmıyor. Bu zi
yaret teatisi keyfiyetinin protokol 
ahkiinu icabatıııdan olması dolayı

sile Kont Cianonun ziyareti siyasi 
bir mahiyeti haiz bulunmamakta -
dır. 

Dnhili bakımdan bu ziyaret, İs
panyol halk"Ula, saflarımızda bizim

le beraber harp etmiş ola ı İtalyan 
kardeşlerimize karşı hissettiği mu-

hadcneti izhara vesile te~kil ede -
cektir.» 

Bundan sonra General Franko, 
İspanyol - Portekiz müns.sebctle _ 
rinden ve muhadenetinden bahsey
lemiştir. 

İstanbul Asliye Alımcı Hukuk 
lıfa1ıkemesiııden: 

Sarıdet tarafmd .. n kocası olup 
mukoddema İstanbul Küçükpazar 
Hacıkadın caddesi İşlek sokak 40 sa

yılı evde iken halen ikametgahı 

mı:>çhul Lfıtfi aleyhine açılan boşan

ma davasının yapılan tahkikatında: 

ruluyor. Bu tedavi usulünü manya-::::::::::::::: 
tizma ile yaptığı için epey zorluk 

1 1Varşova lO:lZloti 23.845 , 
~udapeıte 100 Pengo 24.8425 

1 

Bira f brikası, kanun mucibince 

31 temmuzda İnhisarlara devredil
miş bulunocaktır. Bira bize geçtik

ten sonra fiatlarda t('nzilat yapıla

('aktır. Bu husustnki tetkikatımız 

henüz neticelenmemiş olm:ıkla be

raber tasavn1rumuz Türkiycnin hcır 1 
tarafında bir şişe birayı 20 k.mıştrın j 
aşağı firıtla satmaktır. Tevlid ettiği 

zarar dolayısilc> istihlfıkini azaltmak 
üzere rakı ile mücadeleye dC!vam e
deceğiz. Bu takip edilmesi icabeden 
mühim bir prensibin icabıdır.> 

Müddeialeyhin ilfınen tebliğ edilen 

dava arzuhaline cevop vermemesi 
ve vaki olan davete rağmen tahki
kat hakimliğine gelmemesi hasebi
le hakkında gıyap karnn ittihaz o
lunarak davacının şahitleri dinlen
miş ve şu suretle tahkikat safhası 

bil:krnal dosyası mahkemeye tevdi 

çekiyor. Bunun için yemeklerini o
dasında yiyor. 

Ertesi gün, akşam yemeği için sa
lona girdiğinde Selim, Hikmeti 
karşısında gördü. Küçük büfenin 
kenarına dayanml§ olıın delikanlı, 

genç adamı görünce kızardı ve ba
şını duvara doğru çevirdi. Selim 
yanına yaklaştı . Bir iki adım kalın
ca durdu, Hikmet, hem tatlı ve hem 
de sert bir tavırla: 

- Kolunuz nasıl oldu? diye sor-
du. (De.-amı var} 

YARDIM, EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKİDİR 

Sevg1i çocukar: 

Okuduğunuz mektep kitapları

nı Çocuk Esirgeme Kurumuna 

verirsiniz, okumıya hevesli, fa

kat kitap almıya kudreti olmı
yan kardeşlerinize yardım et -

miş ve küçüklükte bu zevki tat
mış olursunuz. 

Dedi. t 
- Sana şiir mi okudu? ( 
- Hayır .. şiir değil. Ben, şiirin 

bütün inceliklerini bilirim. Onun 
sözleri, şiire benzemiyor. 

- O halde nesirdir. 
- Bizim nesrimiz müteselsil ye 

muttasıl cümlelerden mürekkeptir. 
Onun okuduğu yeylcr, kısa ve ayn 
cümleler h.ılindc hulıınuyor ve üs
llıbuna doyulamıyo_r. 

- Öyle ise, ona kAhindir, diye
lim. 

- Muhamn;ed.. kfıhin değildir; 

sözleri kahin sözüne benzemiyor. 
- Mecnun diyelim. 
- Mecnun desek kimseye inan-

dıramayız. Çünkü halinde delilik· 
ten eser yok. 

- Sihirbaz diyelim. 

- Okuyup üfürmez .. düğüm bağ-
lamaz.. Sihirbazlara benziyen bir 
şey yapmat, ki ona sihirbaz diye
lim. 

- Öyleyse ne diyelim? 
- Ne demek lAzımgeldiğini bil-

miyorum. Çünkü ne söylersek kim
se innnmıyacak. Yarına kadar bana 
müsaade ediniz de biraz dUşüne

yiın. 

Velid, ertesi günt 

- En iyisi ona sihirbaz diyelim. 
Çünkü okuduğu şeylerle, kardeşi 

kardeşten ayırıyor. Akraba arasına 
tefrika sokuyor. Bunun sözleri si
hirlidir; fakat o, başka sihirbazdır 
ve cHarut ve Maruh hulfıl etmiştir, 

_ diyelim. 
Dedi. 

Kureyş reisleri, Velidin fikrini ka
bul ettiler ve herkese, Muhamrnede, 
cBabil sihirbazı Harut ve Marut. 
un hulUl ettiğini ve onun çok tehli
keli olduğunu anlatmıya başladılar. 

Pepygamber Muhammed.. Vı>li

din karannı işitince, derhal Allah
tan bir Ayet getirdi. Bu ayetin mea
li şöyledir: 

cOnu ben yarattığım için onun 
işini bana bırak! Ona çok mal ver
dim. O maldan istifade edecek oğul
lar verdim. Ömri\nU uzattım. Mev
kiini yukselttim. O drha da verme
mi istiyor, amma tezyit etmiyece
ğim. Çünkü, o bizim Ayetlerimizi 
inadla tekzip etti. Ben, yakında ona 

Bükreı 100 Ley 0.905 
~clgrad 100 Dinar 2.8925 
Y okohama 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 İsveç. f. 30.55 
Moıko•a 100 ~uble 23.9025 

Esham ve Tahvilat 
Sıl'as- Erzurum 111 

1 (( (( v 
19.91 

9.91 
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Vekil, Hatay Gümrük teşkilatı 

hakkında da şunları söylemiştir: 
c- Hatay gümrüklerinin teşkilat 

kanunu MeclistPn çıkmıs1ır. Orada 
çalışacak olan memurlarımızın mü
him bir kısmını intihap ve tavin et
tik. Ayni zamanda Hatay ile Suriye 
hududu iizerinde kuvvetli bir mu
hafaza teskilfıtı vi.icude getireceğiz.> 

Raif Karadı>nizin şehrimizdeki 

tetkikleri on giin kadar devam ede
cektir. 

Muhammed, ne vakit Kabeyi te· 
vafa gelse tahkirler, tehditlerle kar. 
şılaşırdı. Peygamber, bu hal karşı
sında bir gün cesaretini kaybeder .. 
Ertesi günü büyük bir ümitle işine 
devam ederdi. Giı;:iştiği mücadele

suud azabını göstereceğim. O. Kur- de, sabrile muzaffer olacağına ina
anı zem etmek için bir şeyler hazır- nıyordu. 
ladı. L§net ona! Bu gibi şeyleri na· Muhammed .. Dir tarafüm Kurey
sıl hazırladı? Tekrar lanet olsun. şin eza ve cefasına tahammül erler .. 
Nasıl böyle şeyler düşündü? Sonra Diğer taraftan iddiasından vazgeç
Kur'anı bir daha gözönüne getirdi. mek için onların teklif ettikleri reis
İtiraz edecek bir şey bulamayınca lik gibi, servet, kadın gibi şeyleri 
yüzünü ekşitti; alnını buruşturdu. reddederdi. 
Sonra haktnn yüz çevirerek pey- Muhammed.. peygamberliği uğ

gambere uymayı küçüklük addetti. runda, hiç kimsenin dayanamıyaca
Ve: (Bu ancak sihlrbazlardan öğre- ğı hakaretlere.. dayaklara taham
nilir bir ilimdir. Bu insan sözüdür.) mül etti. Öldürülmediği ise amcası 
Dedi. Biz, yakında onun cezasını ve- Ebu Talibin himayesi aayesinde idi. 
receğiz.> Bir de, her kabile, kendi araların-

Velid, hicretin birinci senesinde da müslüman olanlara işkenceler 
müslüman olmadan vefat etti. ederlerdi. Bu işkenceler, çok zali-

Kureyşiler, bir çok münasebet- . rnane idi. Öyle iken milslümanlar 
lerle bağlı bulundukları bir aileye arasında, akrabalığın haricinde, bir 
şiddetle hücuma cesaret edemedik- birlik husule geldi. Bunlar, kendi
lerinden Muhammedi, takbih ve }erine cmUslimıt namını verirlerdi, 
teşhir etmekle iktifa ediyorlardı. ki Allahın iradesine boyun iğen ve 
Halbuki bu ynptıklannın Muham- tam bir teslimiyet gösteren demek
medin lehine en güzel bir propa- tir. Hasımlarına da ckdfir>, cmüş
ganda olduiunun farkında değildi- rik> derlerdi. cKA!ir> Allahın pey
ler. ı gamberliğini inkar eden. «müşrike 

kılınmış ve müttehaz gıyap kararı
nın ilanen tebliği için muhakemesi
nin 4/10/939 ÇJrşamba saat 14 e bi
rakıldığı ve imla kılınan gıyap ih-. 
barnamesinin bir nüshasının da mah 
keme divanhanesine asıldığı tebliğ 

yerine geçmek üzere mm olunur. 
(19235) 

te Allaha ortak tasavvur eden de
mektir. 

İbni İshak diyor ki: cEbu TalibL11 
yaşadığı müddet zarfında Muham
mede pek taarruz olunamadı. Esba
bın ileri gel('nlerini de kavim ve 
kabileleri muhafaza ediyordu. Fa
kat Bilnl, Suheyb, Habab, Ammar 

ıbni Yasir gibi kimsesizlere çok iş
kence ediliyordu. Kimini, sıcak gün
de kızgın taşlarla dağlarlar .. kimini 
.aç, suc.ıuz tuterlar ve Muhammedin 
dininden çıkaımaya çalışırlardı. 

BllAl, Umeyye ibni Halefin köle
si idi ve onun evinde doğmuştu. O
nun on iki kölesi vardı; fakat Bil~
li hepsinden çok severdi. Onu, Bey
tüssaneme muhafız koymuştu. Bi
IAl, müslilman olunca puthanede 
halk putlara taparken, o, Allaha 
secde ederdi. 'Omeyye bunu haber 
alınca müteessir oldu ve cMuham
medin Alh.hına mı ibadet ediyor
sun?> diye sordu. BilAl de: ,Evet, 
büyük ve yüksek olan Allaha secde 
ediyorum> diyince O'meyye çok kız

dı; iyice dövdü. O günden sonra, 
onu, her gün güneşin en kızgın za. 

manmda butha deresine göturür .. 
(Devamı var) 
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Şirketi Hayriyeden: 
Sayın Halkımızın 

ile Gazino ve Lokantasına 
Gfüıterdiği büyük rağbet üzerine bu kerr" Bebek ile Plij 
ara~rnda bu pazardan itibaren pazartesi günlerinden maada 
b "' rgün için binek otomobillerine mahsus araba •apuru ser
visi ihdas edilmiştir. Hareket Yaldtleri hrifede yazılıdır. 

Ücrette değiıiklik yo'.dur. Kartlar muteberdir. 

JS~ANBUL BELEDİYESi 

l 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri rmum Müdürlüğünden: 
Tramvay hareket müstahdemleri için 1500 metre kışhk elbiselik ve 

/50 metre paltoluk kumaş satın alınacaktır. 

Alak2darların tekliflerini 24 temmuz 1939 pazartesi günü saat 12 ye 

kadar kapalı zarfla ve .Tramvay kısmı:• kaydile Umum Müdürlüğümüze 

göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Bu işe ait şartname Metro hanıııın 4 üncü katında Tı·amvay Levazım 

Dairesinden parasız olarak alınabilir. c5103. 

v GAZI u 
Konforlu Banyo, Ucuz ve Netıs ye Soğuk içkiler 

Köprü Ye Beşiktaşdan gidip gelme birinci m •v:<i bil!t ve 

kabiııc ile plij ücreti 40, d·~er iskel ,:erden 33 ı< u uştu ... 

1 Devlet Demiryolları hanları 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25.7.1939 salı gü

hü saat (10,30) on buçukta Hayd:ırpa~ada Gar binası dahilindeki komis· 
ron tarafından açık arttırma usulile satılacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi

nat ve kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte arttırma günü saatine kadar 

lcomisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 89 ton maniveıa, askı yayı, tampon yayı, alat ve edevat ve sai· 

teden miırekkep hurda çelikle hurda eğe muhammen bedeli 934 lira 50 
lcuruş ve muvakkat teminatı 70 lıra 9 kuruştur. 

2 - 10.000 kilo hurda pirinç (parça halinde), 15000 kilo hurda pirinç 

talaş (temiz) 18.000 kilo karışık talaş halinde hurda pirinç muhammen 
(4969) !bedeli 4940 lira, muvakkat teminatı '370 lira 50 kuruştur. 

'-================================::::::==::::::=============== 
Maarif Vekilliğinden: 

.tfüıarif Vekilliği Neşrirt Müdürluğu k'.ıdrosunda cDepolar hesap kon

frol m murluğu• münhaldir. Az ımi kadro ücreti yüz kırk liradır. Bu işe 

~lınacak memurun en az orta ticaret ı.nektebi tahsili görmüş askerlik hiz

metini yapmış ve yaşı kırkı gcçnwmı olması şarttır. Talipler arasında ya

J>ılacak müs bakada k"z:ınacak n .. mzede 3659 sayılı kanun hükumleri daire 

ıindc tahsil ve hizmet durumlarına gore ücret verilecektir. Müsabaka so: 

tıundn seçilen memur evvela en az altı ay namzet olarak çalışacaktır. 

Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile birlikte 

IO/VIl/1939 perşembe günü akşamına kadar vekilliğimizin Neşriyat Mü~ 

iürlüğünc müracaat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahiplerinin, müsabakaya iştirak etmek üzere 24/VIl/1939 

pazartesi günü saat onda Vekilliğimizin Neşriyat Müdürlüğünde bulun-

~aları rica olunur. c2983• c513!h 

istanbul Defterdarlığından : 

ttanbul Cezaevi ziyaret mahalli binasının ankazı 

Muhammen 'Dedeli 
Lira 

95 

Yukarıda yazılı ankaz hizasında yazılı muhammen bedeli üzerinden 

~ık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşinen olup ihale 

.7/7/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 

•ey akçelcrini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkür gün ve saatte 

befterdarlık Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil salış komisyonuna 

'ıüracaatları. ( 4696) 

Afyonkarahisar Belediyesinden 
63800 lira bedeli keşifli Belediye Elektrik tesisatı için iki adet buhar 

Fazanı, iki adet buhar makinesi ve ikiadet alternatörile birlikte teferruatı 

1/7/939 tarihinden 22/8/939 tarihine kadar 45 gtin müddetle ve kapalı 

:arf usulile münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22/8/939 salı günü saat 14 de Encümeni Belediyece icra edile

:ektiı'. 

İğreti teminat 4440 liradır. 

Bu işe ait keşifname, şartname vesair evrakı 319 kuruş bedel mukabili 

istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz olmaları ve teklif 

mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çerçevesı 

dahilinde ilmle saatinden bir saat önce Encümeni Belediyeye vermeleri 

,ve mukabili bir makbuz almaları lazımdır 

İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır 

6ey.a teklif mektuplarını va,ktınde vermeleri ilA.n olunur. 

bulunmaları 

(5091) 

Tlllfl1A8Aa 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za. 

GÖÇMEN EVLERi YAPILACAK 

Çorum iskan Müdürlüğünden : 
1 - Mecitözü kazası merkezindeyapılacak kargir (75) çift yani (t50 

göç~en evi inşa-atı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da talip zuhıır 
etmediğinden 6/7 /939 tarihinden itibaren (1) ay içinde eksiltmenin pa· 
zarlıkla yapılmasına karar verilm~ tir. 

2 - Bu evlerin beher çiftinin muhammen keşif bedeli (450) liradır. 
3 - İhalesi her gün saat (10) da Çorum İskan Dairesinde müteşckk 1 

komisyon tarafındnn yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki şartname, keşifname ve sair evrak her gün çorı.ırıı 
!skan Müdürlüğünde ve Ankarada İskan Umum Müdürlüğü Fen heyetııı 
de görülebilir. 

5 - Taliplerin (% 7,5) dan tutarı olan (2531) lira (25) kuruş terrıina· manda harap olmıya mahkum. 
dur. Terkibindeki tuzlu madde. ta 
lerden dolayı ter bilhassa kumaş. 
!arın rengini boyar • 1 

ait vesaikle iskan Dairesine mür~caatları füın olunur. (21~ 

Yatak, yemek ve çal1fma 

odalariyle Mlon takımları vel

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAK ER (eaki HAYDEN) 

maiazalarında tethir edilmek

te ve her yerden ucuz fiat ve 

müsait tartlarla satılmaktadır. 

elbiselerinizi, ıç 'i"''·-~ır1arnızı 
tere karşı korur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını değiştirir. Her 
eczane ve ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

. Üsküdar Kız Enstitüsü direktörlüğünden ~ 
1 - Üsküd~r Kız Enstitüsü için gazhane malı 45 ton kok kömürü a

çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen fiyatı beher ton 18 lira 50 kuruştan 832,5 liradır. 
3 - Teminat akçesi 62 lira 44 kuruştur. İhaleden iki saat evvel yük

sek Okullar Muhasipliği veznesine yatırılacaktır. 

.. 4 - Eksiltme Cağaloğlunda eski Düyunuumumiye binası yanındaki 1 
Yuksek Okullar Sağışmanlığında 31/VII/939 tarihine rastbyan pazartesi 

günü saat 14 de yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin adı geçen gün ve saatte müteahhit ve m~hrukatçı ol· 

duklarına dair ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzlarile 

komisyona müracaatları. 

6 - Tartı mektepte olacaktır ve tartıdan sonra kabul edilecektir. 

(5231) 

Hastabakıcı Hemşireler 
Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanılmaktrdır. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek 

hastahanelerde ve umumi sıhhatle alfıkadar olan müesseselerde ça. 

lışınalarına m::ıhsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratik

tir. Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tarafından ve

rılir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 

olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazı ile veya 

bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul direktörlüğü-
ne mi.iracaat edilmesi. .. 

15 eylul 1939 dı.ın sonra müracaatlar kabul edilmiyccektir. 

14 den 16 y.a kadar dairede birinci 
ğundan: artırması icra edilecektir. Artırma 

Nauman şirketinin Nikoli Dimitri bedeli kıymeti muhammencnin 

c-açhrı b("slf"r, kölelerini kuv

Yetl rftlirir, döllilm~sini önler, 
kepekler ni giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

-
Liseler Alım Sıiıın Komisyonu B:ışkanlığındal1: 

Nui Miktarı Pluhammcn fiah İık teınio•b 
T 011 Lira Kuru} Lira f{r. 

·Kriple maden K-ö-.----2to ___ 15 00 ) 288 00 

60 11 50 ) ~ 
-------·----. .,--- ı· ,ı 

Tüvenan 

İstanbul Erkek lise ve Usküdar Birinci Orta okulunun 1939 nı 1 

lına ait nevi, miktar ve ilk teminat. yukarıdn :. azılı M <len kömürleı ıı 
·2/VIJI/939 )arş:.ımba giinii saat 14,30 da Bcyoğb..ı istiklal caddesi 349 ıı 
marada Liseler Alım Satım komsiyonunda açık' cksiltm suretile ih91 

yapılacaktır. 
. ı \ 
isteklilerin yeni yıl tic ret od s ı Yesikası ve ilk temın..ıt makbtl 

ticarethane naınınn hareket edenler ın nott'ı likl~n tasdikli yckfılctfl9ııı , 
!erile birlikte be IH gün ve saatte ko mis~ ona gelmeleri. 

Şnrtnameyi görmek ve Liseler l\Iuhaseb('('ilıgi vezni.' ine y tır l " 

teminat tezkeresini almak için Gala tn..,ara~ Lisesine mürac 

Üniversite Rektörliiğün".!en: 
Orta öğretim miıessesclcrine yabancı dil öğretmeQJ yctiştirm K ıı 

_ sadile fransızca, iııgiliıcc ve almanca kurslarına yeniden talebe k bUI cd 
. lecektir. Kobul edilenler ayda 30 ar lira hnrdık ile bir Yıl yabnrıcı 

v Jı 

kurslarına devam edecek ve tedrisatta muvaff k olanlar bir yıl da d 
öğrendikle.ri yabancı memlekete gonderileceklerdir. 

Seçme sınavları 25 ve 26 eyllıl pazartesı ve alı gühlennde 

Ünh·etsitesinde yapılacaktır. 

Sınavlnrrı iştirak edebilmek için 

1-Türk olmak, 
ve Dimıtri İspir) a zimınctnde nla- yüzde75 :ini bulduğu takdirde müş
cağı olan mebaliğdcn dolayı hacze- tcrisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
dilip tamamına üç yeminli ehlivukuf takdirde en son artıranın taahhüdü 2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden vcvnhut tnr o~re-tf11 
tarafından 3200 lira kıymet takdir baki kalmak üzere artırma 15 gün okulundan mezun olmak (Olgunluk sart değildir.) 
edilmiş olan Fenerde Abdüsubaşı müddetle temdit edilecektir. 5; 9; 3 - Üniversitede 22 ve 23 eylül 19:'9 günle .. inde te kil edıkcrk 
mahallesinin Fener kapısı cadde - 939 salı günü saat 14 den 16-ya ka- lık komisyonunca muayene edilerek tahsil" mani bir h:ıli olmadı ,ıoı 
sinde atik 27/29 cedit 15/17 fırıııın dar keza daı·rcm· d 1 ız e yapı acaktır. diren bir rapor almıs bulunmıık şarttır. 
l~O hisse itibarile tevsii intikali 78 İkincı· açık t d ar ırmasın a artırma Sınavda muvaffak olanlm;dan, t hsil müddetlerinin iki misli 1'1 
hissesi açık artırma ile satılacağın. bedeli kıymeti muhammenenin +. ~ 
dan evsafı ag· ag· ıva yazılmıc:tır. Şöy- vekaleti emrinde çalışacaklarını te:ıbıt eden bir t bhiitmıme aiınııc 

J ıı yüzde 75 ini bulmadığı takdirci 1 bl' 
le ki · t 

2280 
N 

1 
k • c sa- Tedrisat sabahtan akşama kadardcvam edeceğinden kurs ta e 

ış o. u anuı1 ahkamına tev. . . . . . 
Cephesi yaprak kepenk ve came- fikan geri bırak ı S t . . . nın harıçte hıc bır ışle meşgul olmam !arı "arttır. .,.4 

ı ır. a ış peşındır. ~ · i.f~,,. 
kan zemini çimento bir antre ahşnp Artırmı,,,•a ·ı:::ı- k t k . . Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 20/I 

k 
J ıll' ıra eme ıstıycn- .. .. • Ü . . . . .. ı· ğ 1 

bir tezgah 250 ekme alır fırın tez. lcrin kıymeti muhammenenin vüz- çarşnmba gunu akşamınn kadar nı \•ersıte Tedrıs Işleri Dir~ktor ı.ı 
gfıhın altı odunluk, fırının üstü l'k. de 75 · b ı· d • ·· tl n (5208) / nıs e ın c P"Y' alcçası veya muracan a . __..,;:;;. 
mek verecek oda. milli bir bankanın l(>rninat ınektu. 

Birınci kat: Bir sofa üzerinde bir bunu ha· ·ı b ı l •-• Dr. IHSAN SAMI r.;(~Jd..::ılJE::t::~ıuı:t::ı:~~ mı u unma arı Iazıfdır. ,. 
harman mahalli ile iki oda. Hakları tapu sicillile sabit clmıyan GONOKOK AŞISI ~ A k _J 

İkinci kat: Yüklü bir sofa üzerin- alacaklılarla diğer alakadarların ve u n araaa 
de bir hela iki oda. irtifak hakkı sahiplerinin bu hak. Belsoğukluğu ve ibtilitlımna karşı ~ 

üçiincü kat: Aralıkta bir ocak, Iarını vehususile faiz ve masarire pek tesirli ve tue üftdır. Divanyohı U A 1 
bir oda, kırmızı çini duvar, korku- • dair olan iddialarının evrakı müs- Sultunnıahmud türbesi No. 113 tt liJI 
luklu tarasayı havidir. bitelerile birlikte ilan tarihinden i- •••••••••••••illi ij 

Sahası: 69 metre murabbaı olup tibaren nihayet 20 gün -zarfında ZAYİ ~ Kitape•i - Kiatcılık - filr~çe 
bundan 8 nıetre murabbaı aydınlık. birlikte dairemize bildirmeleri ıa • ~U ve yaba .. ct dil gazate, rtJ,,c' Haziranın 23 üncü günü 3018 ka- .. • 
tır. z'.~1d1 '.1r. Akbsi takdirde hakları tapu za numaralı maaş cüzdanımla tat. mua, kitap sipariılerinİ 'it'· 

Hududu: Bir tarafı Osman ag~ a sıcı ı e sa it olmıyanlar satıs be • · el 
'Jj bik mührümü zayi ettim. Yenisinı ~ d ğ b. r 

arsası ve bir tarafı kunduracı Pct. delinin paylaşmasından hariç kalır- o ru yapan ır ye · çıkartncağımdan eskisinin hükmü fefl 
ro arsası ve bir tarafı Satiri arsası l~r: Müterakim \!ergi, tenviriye, tan kalmadığı ilan olunuı·. ~ rrika ve İdeal yazı makiı:ıe 71 
ve tarafı rabii tariki am ile mahdut- zıfıye ve dellıiliye resminden müte. Mec:kure t · d. T 1 f 33 1 
t 

vcllit Belediye rüsum ve vakıf ica. ıı S'1 lf yerı ır. • e on: .--4~ 
ur. ~~~~~~~ 
Yukarıda evsaf ve hududu ve sa- resi bedeli müzayededen tenzil görebilmesi için dnircde açık bu - 911 ................................. ~ğlıl 

hası gösterilen gayrimenkulün 120 olunur. 20 senelik vakıf ica - lundurulacak artırma şartnamesi Sahibi: A. Cemaleddln Sa ~JrJ 
hisse itibarile 78 hissesi .açık artır. resi tavizi müşteriye aittir. Daha ile 937 /4529 No. lu dosyaya müra - Ne,c;riyat müdürii: l'ttacld Ç~._ 
mıya konulmuş 'olduğundan; 21/8/ fazla maICımnt almak istiycnler caatla ınezkiır dosyada mevcut ve. Basıldığı yer: l\la{ba.ai Eb ~ 
939 pazartesi gününe müsadif· saat l/31939 tarihinden itibaren herkesin saiki görebilecekleri ilan olunur. .. ................................... . 


