


,.... Sayfa~ 1 

-&9-

Geriden Gelen Takviye Haberi 
Değil Ric'at Haberi idi 

. ...:... Susss. dedi. Sakın ha. Efradın ı 
maneviyatını bozarız. Kimseye his
settirmiyelim vurulduğumu. Sen 
şu pelerinimi sırtıma ver de, görme
sinler rutan kam. 

Dediğini yaptım. Sürünerek gene 
çıktı eski yerine. Bağırıyor, sanki 
efrada cesaret1 metanet dağıbyordu. 
Ateşimizin şiddeti, düşmanın hü
cum hatlarını dalgalandırıyor, ka
yalara çarpmış gibi dağıtıyor, un
ufak ediyordu. O esnada güneş de 
batıyor, karanlık, bir matem bulu-

1 tu gibi her tarafı sarıyordu. Düş
man da büsbütün akurlaşmıştı. Ba· 
tan güneşi kazanacağı muvaffakıye

te şahid etmek ister gibi, gece olma
dan kati neticeyi almak için uğra
şıyordu. Düşman, elindeki ihtiyat 
kuvvetlerini bile harbe sokmuştu. 

Fakat, biz bu ölüm saçan dalgalar 
karşısında, bir çok ş.."'hid ve yaralı 
vermekle beraber gene dayanıyor, 
olanca cesaret ve metanetimizi har
cıyor ve yerimizden bir adım geriye 
kımıldamıvorduk. Hatta, fırsat bul· 
dukça ileriye saldırıyor ve rasladı
ğımızı gırtlakbyıp tepeliyorduk bi
le. 

Fakat ... , vaziyetimiz ne de olsa 
tehlikeli idi. Çünkü, tabur ihtiyatta 
bıraktığı bölüğü de ateş hattına sok
muştu. Gerimizden, icabında, takvi
ye edilmek ümidi de kalmamıstı. 

Böyle olmasına rağmen, zabitleri
miz gerçekten eşsiz bir metinlik 
göstcrivor, ricat etmeiti hatırların
dan bile gerinnivorlardı. Ellerinde 
tüfekleri olduğu halde, mevziden 
mcvzie koşuvor, birer nefer gibi 
9teşe istirak iJ(' efradın maneviv~t

lannı kuvvetlendiriyorlardı. Efrad 
da, bulundukları mevzii kendilerine 
mezar y~pmak ve oraya düsman 
avağı bastırm"m;ık inad ve azmile 
uğras1vorlar, aslanlar gibi savaşı

yorlardı. 
Mukavemetimizi f!Ören, giriı:;tik

Ieri bu cok kınlı harbin varacağı 

neticeden sünhr1enen düsman, son 
bir tesebbüs olarak, cephemize ~e
tirdiği dört makineli tüfek ile ateş 
üstünlüğünü kazanmıştı. 

Bir taş ve toprak yığıntısından 

ibaret olan mevzilerimizi gerçekten 
h1rpalamağa başlamıştı. Tam bu es
nada, patlıvan silah ve makineli tü
feklerin uğultulu çatırdılan arasın
da hiç te ekci.lmiven yüzbası Kazım 
Beyin gür ve mcrd sesi birden kesi· 
livermişti. Siper edindiği kayacığın 
gerisinde ve pelerini .altında gene 
uğunuyordu. Yanımı sokuldum ve 
sordum: 

- Yüzbasım ne oldunuz? .. 
Yenlerinden sızan kanla kızaran 

s:ığ elinin sehadet parmağı gene kal
dırdı. Dokundurduğu dudağını ka
na bovadı, ve: 

- Susss başçavuş, dedi. Aman 
kimse du •masın, sağ kolumdan da 
vuruldum. 

Bu vaziyet karşısında söyliyecei{i 
mi de, yapacağımı da şaşırdım. Ne
ye vatan söyJi ·evim, ben de uğunup 
dövünmeğe basladım. Yüzbaşı, ~er

çekten bir zabite yakışacak metin
lik1e: 

- Ba çavuş. dedi. Yardım et ha· 
na dayerime gıme cıkayım. 
Kucakladım ve dibinde bulundu

ğu kayaya yasladım onu. Gene ba
ğırdı, çıkan boltuk ve hırçın sesi ge
ne eb·afı ul!uldattı. 

- Ha ~slanlanm, ha yavrularım. 
Dayanın .. geriden takviye gelecek 
§imdi. 

O sırada, geriden de bir haber 
geldi. Fakat, gelen takviye haberi 
değil rlcat emri idi. Tabur emir ne
ferinin ~znttığı kağıdı, kanlı par
mnklarilc boyayarak okuvan yüzlxl
'1 birden sarardı. Kaşlarını çattı, 
yüzüme baktı, ve: 

- Ricat ediniz başçavuş, dedi. Bi· 
rinci takım ile sen mevzide kalır, 
diğer iki tıakımın geri çekilmesini 
himaye edersin. Sonra, 91'n de man
galannla kademe kademe ve düş
manla teması muhafaza ederek ge-

rilersin. Haydi Cenabıhak yardım
cın olsun. Bölükle temasını kaybet· 
memeğe dikkat et. 

Emir, ağızdan ağıza ateş hattına 
dağılmıştl. Diğer takımlar sürüne
rek geriliyor, biz de şiddetli ateşi
mizle, ricati düşmana sezdirmeme
ğe uğraşıyordıtk. Yirmi dakika son
ra, taburumuz bulunduğumuz sır

tın gerisinde, bölük kolları ile ve 
muntazam bir surette ricate koyul
muştu. Fakat, düşman da ateşimi

zin yavaş ya~ş hafiflemesinden ya. 
pılan hareketin az, çok farkına var
mı.ştı tabii. İşte o zaman da kıyamet 
kopmuştu. Cephemizde bulunan bö
lükler süngü takmış ve horra sada
larilc üzerimize hücuma kalkışmış
tı. 
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T ramvay,elektrik 
Ve Tünel idaresi
nin yeni kadroları 
Asal ••••lı kadro busen• 
batında h zırlanacak 
Tramvay, Tünel ve Elektrik İda· 

resinin Şehir Meclisine fevkalide 
toplantı da vereceği kadrosu 6 aylık 
muvakkat bir kadro olacaktır. Asıl 
esaslı kadro sene başı olan kanunu
sanide hazırlanacak ve Meclise sevk 
olunacaktır. Bu esaslı kadroda me
murlar la müstahdeminin Elektrik İ
darcsile olan hukuki, mali ve idari 
vaziyetleri esaslı şekilde tesbit olu
nacaktır. Bu kadroda bazı yenilikler 
de olacağı zannolunmaktadır. 

Bu yeni şekiller tesbit olunurken 
Tramvay Şirketi amelesinin eski
denberi serdettiği şikayetler nazarı 
itibara alınacak ve bunlar için bir 
hal çaresi derpiş olunacaktır. 

Yerli Mallar 

Bakırköy Halkevi A:r şubesinin i· 
kinci Resim Sergisi büyük bir rağ

betle karşılnnmıs. haJk tarafrtı.ilan 

ziyaret ediliniştir. 

Okuyuculanmız 

ınfor ki ı 
Bir radyo meraklısının 

mütaleası 

...... 

Sergide hsıl.kevi üyelerinden beş 

genç ressama ait 67 resim teşhir e
dilmiştir. Yukarıdaki resim, sergide 
teşhir edilen resimlerden bazılarını 
göstermektedir. 

Karadeniz 
Hattında Vapur 
ihtiyacı 

Bazı posta vapurlarının havuzda 
bulunması sebebile bu mevsimde 
Karadeniz hattında olan vapur nok
sanlığı kendisini daha ziyade his· 
set~ ve yolcu tehacümü karşı
sında üç posta sonra kalkacak va· 
purlarda bile bir tek boş kamara bu· 
lunamamaktadır. Bu vaziyet bu haf
tadan sonra kısmen düzelmiş ola· 
caktır. Çünkü tamirde bulunmakta 
olan İzmir ve Aksu vapurlan ha
vuzdan çıkarak derhal seferlere baş
lıyacaklardır. Ege vapuru yine Ka
radeniz hattına ve İz.mir vapuru da 
İzmir yoluna cnl1şacaktır. 
Diğer taraftan Erzurum vapuru da 

havuzdan çıkarak seferlerine başla
mıştır. 

da aki Koru 
Bekcileri . 

Heybeli adada 3024 çamı yakan 
büyük yangın f aciasmdan sonra İs
tanbul Belediyesi adalardaki çam 
koruculannm kafi olmadığını gör
müşlerdir. Filvaki bütün adalarda 
Beledivenin 6 tane korucusu mev
cuttu. Bu kadro o zaman derhal bir 
miktar tezyit edilmişti. Son yapılan 
tetkiklerden bugün tezyit edilen bu 
ltadronun da çamlan muhdaza için 
gayri kafi olduğu görülmüştür. 

Belediye, yeni bir yangın faciası
na maruz kalmamak için bu kadro. 
yu tekrar tezyide :karar vermiştir. 
Bunun için munzam tahsisat istene 
cekür. 
Diğer taraftan yeni yanan saha ile 

bütün adalarda mevcut boşluklann 
çamlarla ycşillcn<lirilmesi için İstan 
bul Belediyesi harekete gccmiştir. 

Bu hususta Orman Müdürlüğü de 
Belediyeye yardım edecektir. 
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Rus - İngiliz 
Fransız anJaşması 

Birkaç aydanberi devanı c~ 
te olan Rus _ İngiliz ve Fransız~· 
zakereleri artık nihai safhaY~ ~ 
laŞlllış görünmektedir. Bu JJl~·"lıJ~ 
reler zaman zaman bazı durg....-

585 safhaları göstermekle beraber ~:, 
müzakereler kat'iyen duı:ına .. ~ 
karşılıklı noktai nazarların izab O. 
tafsili, da.imt surette üç devlet ~ . 
messilleıi arasında cereyan eunış ti
tir. Bu da, esasta fikir mutabalt8 p
ni, tecavüze karşı yekpare ~it ctcS
henin teşekkülüne, beynelmilel f• 

mianın istikrannı ve siyasette ~:na 
vet unsurunun baş rolü oyn~. 
meydan verilmemesine dair ~ti 
sek fikrin tekemmül ve hakJ'Olf 6Jl 
için çalışmanın mevcudiyetıni -~,etı 
etmiştir. Zira bu kadar uzu~ sU piŞ 
müzakerelerin inkıta etmesı del' ,., 
edilebilirdi. Fakat bu, devl~~er si
rasındaki azim ve yekdiğerın~~ at 
yasetine karşı açık görüş ve ıtiJ?l 51> 

böyle bir ihtimali de hiç bir zııtıl o
mevzubahs etmemişti. Mosko~a ~ • 
zakereler! totaliter devletıcrın ııdJ 
zun entnkalarına da hedef oıa;.IJll 
değil. Zaman zaman ortaya çı dB 
rivayetlerin, totaliter matbuatıJlbO 
görülen ve uçurulan balonıarırı !• 
bapta kafi derecede malumat ,.e 
mesi iktiza eder. te' 

Yalnız Avrupa siyaseti artılt 1''1 
reddütle geçirilecek zamanları~ 
bedilmesine kat'iyen cevaz ~ . dit 
yen bir vaziyettedir. Bunun ~çi11 ~ 
ki, teferruata ait müşkülleriD ge • 
noktai nazarların telifi IazıIYl rı.tıl 
mekte idi. Bu vaziyet, ihtiyaçla yJl'ı 
karşılıklı anlaşmalar ile olın~ ~ 
civarındaki memleketleri ~ , 
veya işgal ederek tatmine ç·deJ' 
şan bazı devletlerde ye~te, 
sonu Avrupa için vahim bt 9~ 
cek bazı sergüzcştlere atıltıl 
fikrini canlandıracaktı. ı1Jlll 
Şimdi Moskova anlaşmalal' ~ , 

artık müsbet ve fiili neticcl~ tıöf• 
rebilecck bir vaziyete gelınesı, }:ll~ 
le telakki ve emellerin de taııııt bit 
sahasına geçmesine mani oıacnt si
vcçhe göstermektedir. Zira . .. ~~şıte 
yasi görüşmelerin askeri gof\I il• 
ve anlaşmalarla itmam edilmelt 
zere olduğu mnlUındur. tJJlı 

Bundan sonra, yekdiğerine, 5 ıı
yolunda dayanan devletler, R~5 ;il'• 
surunun da ilavesile ve tecaVU~f 
rinden azade olarak mevcut h 09 
ve siyasi nizamı korumak yoltıJl 
yeni bir hızla yürüyeceklerdir· 

1 
.. e 

··ı e> Haksızlığa, gayrimeşru fıı~ 
karşı cemiyet hayatındaki h.U de''' 
müeyyideler gibi sulh ccpheSl 1' , 
!etleri, beynelmilel nizamın b~ 
sız fiiller ve gayrimeşru enı~ll i iJJ 
tatbik sa hasma geçiriiıneSl ç ~
sarfedilccek faaliyetlere knI'Şl ~ıld:l 
vetli bir kuvvei müeyyide şelt~~ 
harekete gelebilecek tecavüz fı cııt· 
ni daha bidayetinde ortadan Jcııl ~· 
mak imkanına malik olabilJ11ck 
ziyetindedirler. ,,..,el 

Bundan böyle, isteklerini kt.J ıet
esasına dayandıran totaliter deV't.ıl , 
ler, herhangi bir sergüzeşte ııl bjj; 
madan evvel çok düşünmek JJle(: si • 
riyctindc kalacaklardır. ,Artı~tJe, 
yasettc boş gürültülerin, tebdı t>s! 
rin devri geçmiş, beşeriyetin bat' cV 
lığa doğru tehlikeli revişi, a: fiil 
aklı selim ve makul düştince.~er 
haricinde mevki alabilecek fii 
müstesna, durmuş gibidir. 1( 

Dr. Reşad S~ 

ı>ENm..mD•ı 

Karade1ize yaınız eşya ve h3Y13d 
taşıyan seferler ihdas edilecek 

11 edt 
Karadeniz hattında seyahat d3ııs 

yolcuların seyahat zamanları111 ti!°' 
kısa bir hadde indirmek ve iS erııil1 
hatlerini matlup bir derecede ~.rıW 
edebilmek gayesile Devlet~ "rıilfi 
yollan İşletmesi Umum MudU ete 

sene geçen sene olduğu gibi bu tJ1li"e 
yalnız eşya ve hayvan nakle 181;rı 
mahsus Karadeniz koyun p05 tyeı1 
namı altında haftanın mı.ııı ''/'P. 

gi.ınlerinde Karadeniz ~~t.~n;e~e
purlar tahrik etmeyi du~n pıJl'~ 
dir. Bu suretle iskelelerden ~e ~· 
binen yolcular, diğer iskelele fediJ& 
ya ve hayvan almak için sn~Jer ~ 
1.amanlardan istifade edec~ .ıcısal· 
Trabzon yolculuğu da bir gü1l 
tılmış olacaktır. 
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• ~ : Bugünün ·ııalyanlar 12 Adayı 
F'e h d·ı y· t Meselesl ·t s e ı en ıcare ca ..... ., •• inciaayf ...... da) Nasıl Gasbettiler ? 

A 1 
ğına çok kurban ver irler. Maamafih 

n a Ş m a S 1 bütün bu gazetelerin mihver dev-

~~~::!0::c:uu ~~':~o~·:~ 1 Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz ı· 
nin kar~ısında on on iki kul.açlık su- j 
)ardır. Maamafih limanın diğer ta
rafları ieıniz ve kumsa] olduğundan 
arzu edilen yere demirlenebilir. 
Kale, üç taraftan su ile ve cenup 
cephesinden geniş, lakin kuru bir 
hendekle muhatttr, Bu hendeğin ü
zerinde mütehaITik bir köprü bulu
nur. Kalenin dıvarları otuz kırk ka
demlik bir irtifaı haiz olup muhte
lif tarihlerde inşa edildikleri sez.ili

"(&,tarafı l inci sayfada) 
ll'ı. ?orn,i Ajansının salahiyettar 
krı trnbalardan öğrendiğine göre, hü
taıt~net vaziyetin inkişafını sükünetle' 
tebıp .. eylemektedir. Şurası bilhassa 
~ru.~ ettirilmektedir ki, Japonya, 
letı 1 .Yalnız Amerika Birleşik dev
d.a erı tar.ıtfından, fakat ayni zaman-

n diğer dt.vletler tanıfından da bu
a rn" d uşabih olınacak kararlardan 

ı:!8cak vaziJ·ete karşı koymak için 
Qı lrngelen prl gramı çoktan hnırla-

ış bulunmaktadır. 
ıı~~~kyo, 28 (A A.) - Domei Ajansı 
la~·urnet namıua söz söylemiye sa
L 

1Yettar bir zatın. Japon - Amc.>ri
~an r d ıcaret muahedesini deno1ıse e-
h~: ~rneıikan notası hakkında aşa-

A kı ~eyanatını neşretmektedir. 1 
lehe fllenka notasında ileri si.il'ülen 
ti h~le;. Amerika Birleşik devletle
tı' Ükuırıetinin ticaret muahedesi- ! 
laln feshini bu derece süratli bir 
d ~da bildirmek liizum~mu neden 
:ı;yı hissettiğini anlatamıyor. 

§af ıakşarkta yeni bir vaziyet inki· 
"a .etmektedir. Japon lıüktımeti, bu 
da tiyetin diğer memleketler tarafın-ı1 
L ~ ~ tanınncağın• uzun müddetten
uer1 .. • 

A. urn.ıt eylemektedir. 
~ıl rn~rıka Birleşik devletleri hü-ı 

llletı, Uzakşarktaki bu yeni vazi-

yete uygun yeni bir muahede aktey
lemek arzu ettiği takdirde, J apon 
hükümeü, bu arzuyu karşılamakla 
bittabi kendisini bahtiyar hissede
cektir. 

İngiliz • Jawm ticaret muka
velesi de mi fe.<:hediliyor 

Londra, 28 (A.A.) - Milletler Ce
miyetine Müzaheret, İngi1iz BirlW· 
nin icra komitesi, bir karar sureti 
kabul etmiştir. Bu kuar suretinde 
hükumetten Amerika'nın gittiği yo
la girderek İngiliz • Japon ticaret 
mualıedenamesini feshetmesi .. l ta
lep edilmektedir. 

Alman. Japoıı ticaret 
mul·aı:cle.ı.~ 

Berlin, 28 (A.A.) - Amerika - Ja
ponya ticaret muahedesinin denonse 
edilmesine bir mukabele olmak ü-
:zere Almanya . Japonya ticaret mu
kavele~inin te.sriinc çalışılmaktadır. 

Berlin siyasi mahfelleri iki mem
leket arasındaki ticaret münasebet
lerinin istikbali hakkında büyük bir 
nikbinlik göstermPkte ve Japonya
nın Amerikadcı görece,ği ziyaı, AJ
man~·ada faz]asile tcliıfi edebilece
ğini ispat e~rJcmektedir. Bu akşam 
çıkan rPsmi bir yazıda mukavelenin 
Japonyada imza edileceği bildirili-
yor. 

fusu geçen bir faşist ve nasyonal -
sosyalist halk kitlesinin kaç tanesi 
ecnebi gazete okur? Koca bir şeb _ 
re bir iki ecnebi gazete girmekle o 
şehir halkı dünyayı öğrenmiş, baş

ka milletlerin düşüncelerine his.. 
!er ine, siyaseilerine vukuf peyda 
~tmiş olabilir mi? 

Halka dünyayı gösterecek milli 
vasıta, ınatbuattır ; radyodur. Fakat 
bunlar, mihver devletlerinde hü _ 
kü.metin elindedir. Hükllmetin iste
mediği adamlar- gazetelerde '$alışa.. 

mazlar. Hükümetin istemediği tarz
da bir yazı hiç b ir gazetede çıka _ 
maz. Almanyada ve İtalyada gaze
telerin bir emirber neferinden far
kı yoktur. Hepsi propaganda ma _ 
karnından gelecek emre intizarcn 
selam vaziyetinde, ayakta beklerler. 
HükUmeti ne isterse matbuat muh
telif ağızdan bunları tekrar eder. 
Düşünmek kabiliyetini kaybet • 

memiş Almanların ve İtalyanların 
bu esir matbuata bir kıymet atfet. 
tikleri yoktur. Fakat gün geçtikçe, 
müfekkirclerinin hürriyetini mu
hafaza etmiş bu adamların sayısı 
azalıyor. Ve ne kadar olsa, mathu
atuı aldatma kuvveti, her gün ayni 
şeyleri tekrar etme hasebile, efkiın 
umumiye üzerinde tesir yapmaktan 
hali kalmıyor. 
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Adanın şarktan garbe boyu 23, 
vüs'atı arzı da beş mildir. Anadolu
ya okadar yakın, daha doğrusu A
nadolunun imtidadından ibaret ol
duğu kadar bellidir ki orta- hacımda 
bir gemi, kıta ne ada arasından ge
çemez, zira her nekadar cenubu şar
ki boğazı temiz ve derince ise de 
buradan giren sefine kasabanın ö
nünden dolaşarak şimali şarki boğa
zına gelir ve geri dönmeğe mecbur 
olur. 

Cezairi Bahrisefit vila~·etinin bir 
kazası olmak üzere idare edilen (İs
tanköy), Yunan hükemasından İ
pokratın doğduğu yer addolunmak
tadır, ve kasaba ahalisinin eskiden-
beri muhafaza ettikleri yaşlı bir 
çınar, İpokratın tedrisatına- gölge 
salmış farzedilir. Bodrum beldesi i
le karşı karşıya duran İstanköy li
manı Türk donanmaJannın en sağ
lam üssubahrilerinden biri idi. Top· 
rağt gayet münbit. mahsulatı meş
hur ve garp münkhasını teşkil e
den dağın zin·esinde bir volkan ağ
rı \•ardır. Bundnn üç rubu asır ev
velki vaziyetini Alcksandr Finney 
şu suretle hikaye ediyor: 

·or. Sahil cephesinde hanları a ~ ı r 
olmak üzere irmi dört kale topu 
mevzudur. Fakat bazı yerleri e\'ler 
ve diğer binalarla setre<lılmı" oı n 
bu knlenın tam kuvvetine dair bit' 
fikir edüımek mümkün değıldir. 

Yalnız. iki kapı \•ıısıtasile girilen 
bu kaleden başka kasabanın da ctra 
fı bir sur rle çe\'Tilmiştir. Top men
zilinde limanın unum üç kulaçtır. 

~llmanya Kralı 1 Seyltipzedelere 
I e Veliahdi Kızı/ayın 

Alman ve italyan matbuatımn 
yalnız serlcvhaJarı, yalnız mizanpaj 
tarzlan Alman ve İtalyan efkarı ' 
umumiyesinin ne müthiş bir işkence 
içinde tutulduğuna birer şahittir • 
lel'. Eski Çinde, çocukların ayakla
rını erkenden demir bir kundura 
içinde sıkıp malul hak sokmak mo
da idi. Şimdi mihver devletleri bu 
demir işkence aletini insan müfek
kireleri ve insan vicdanları üzerine 
tat bik ediyorlar. Bir insanı daha 
çocuk iken pençelerine alarak onu 
dünyadan tecrid edilmiş bir halde, 
istedikleri fikirler ve kanaatlerle 
büyütüyorlar. Büyümü~ bir halde 
eJlerinc gec;mi şoJan insanları da bir 

<Liman. pek yüksek d2ğlar save
sinde garp rüzgarlarmdan ma un 
kalmıştır, bu dağlar gı:ıvet zengin 
meraları ve ferahfeza noktaları 

muhte,•idir. Adanın tekmil nüfusu 
1815 de .: sekiz bin kadar olup bu
nun beş binden f, zlası Türk idi. Bu 
ahali İstanköy kasabası ile adanın 
beş kari.vesinde otururlar. Tü!'kler 
iki bin haneden mi.irekkep olan nef -
si ka-sabada ve beş knri •eden yalnız 

1

t 
(Şermet) köyüne.le \kamet ederleı.; 
Kasabanın mebanisinden bir k1 m1 
haraptır. müntehavı garbide ~üze] 
bir Venedik hisari mevcut ise de 
hicbir Avrupalının girmesine müsa- ı 
.ade edilmiyor bir liman noksanını 

telafi için, Türkler, kalenin şim .. -
Jinde, taşları üst üste yığmak ure
tile üç yüz kadem tulünde n~ elli 
kadem arzında iskele gibi bir men
direk vücude getirmişlerdir ki şi
mal rüzgarları esmediği zaman ka
yıklar buraya girebilirler. Kasaba
mn sokakları dar. fena döşenmiş ve 1 
kirlidir ... En iyi demir mahalli k .le-! 

İstanköy kazasına tabi bir nahiye 
olarak idare edilen İncirli ıNisiruy) 
adasına gelince: Evvclemirde Piri 
beyi dinliyclim: ~Mezkur İncirli a
dasına kef re tayfası Nisiri derler 
(6) ama mezln\r bir vumru d gdır. 

Ol dağın d:ıirt'si yirmi rnildir4 (7) 

İki kalesi mamurdur. en·elki kale 
ada ll'isalındc deniz üzerine h ' le 
olmuştur. (Di er nush·da: deniz 
kenarında yerli bir kavanın üzerin

de vaki olmuştur. Hemen ada ·a ben 
zeı-. Kaleden büyük ad.3'-a bir köp
rüsü Yardır. Andan islerler. Gayri 
yolu yoktu~.) Adına Karahisar d~r-
ler. Ve bir kalesi denlıden yukarı 

bir vüce yerdir. (Diğer nushada: 
diğer knlesi bir tepe üzerindedir. 
Bir defa mezkür kal ye sıkar cv
ledik. Arr.ma şimdi mamurdur. An-

1 de penbc &ğaçl&rı olur.) 

~Dıirde Yardımı 
lınur l\r , 28 (A. A.) - Rumanya 

t,ı · atı tnajeste Karo! ile Veliaht 
lChe}'' hA • tlt ı amıl bulunan Luceafarul 

Jirrıı bu akşam saat 20,20 de İzmir 
«es~nında demirlemiştir. Yata, bir 

Va~:ier refakat etmektedir. I 
... ı.t- • leumandan ve Emnh·et Di -
·~11; o .. ~ 

'ela l'ü yata giderek majeste Kralı 
r:" ?nlarnış !ardır. 

~ .. •naız tlc•rel nazırı 
•t1ate TUrk talebesini 
,.. k•bul etti 
r ar· 

l'tırk ıs 28 (Hususi) - Kısmı azamı 
\'u olan yüz kadar Hollandalı \'e 
trıu go lavyalı ecnebi talebe Fransız 
~•hesseselerinde ticari bir tetkik se
ti! batı Yapmak üzere el) evm Paris-

F' Uhınrnaktadır. 
t~tansa Ticaret Nazırı Bay "Gen
~ab talebeleri kabul etmiştir. Resmi 
ıllti~l atakadar sefir •e elçiler hu-
"1 e Yapılmıştır. 1 

" .. ••ı .. va lnglltere mUf
~k aekeri manevraları 

dir·ı hire, 28 (A.A.) - Resmen bil
l dj•· lend ~ıne göre 15-17 ağustosta is-

Ola erıyc mıntakasında yapılacak 
n rn·· . 

~t uşterek manevralarına Ingil-

Ankara, 28 (A.A.) - Aldığımız 

mallımata göre, Kızılay Cemiyeti U· 

mumi merkezi tarafından içinde bu
lunduğumuz temmuz ayı zarfında 

yurdun muhtelif yerlerile hariç 
memleketlerde semavi afetlerden 
zarar görmilş olanlara aşağıdaki 

yardımlar yapılmıştır: 

Dı:ırendc seytabzedelerine 460. Ge
rede se ·Hibzedelerinc 1000, Samsun 

( Devall!t var) 

seyliibzedelerine 2400, Kastamonu taraftan müthiş ceza korkuları 1 
seyJabzedeleaine 500, Hatayın Rey- içinde, diğer taraftan propaganda ı 
haniye harikzedelerine 775 lira, bun yalanları. tahrikleri, iftiralan için. 
dan başka Bulgaristan scv15bzedele- de istedikleri kalıba sokuyorlar. j 
rine Bulgar Kızılhaçı ,.a~~tasile 1500 Onun için zavallı Alman ve İtal- 1 

yan milletlel'i bugün etraflarındaki 

(6) J\'es-i rumcc ada denıek olup 
bu kelımenfrı müf~ed re cemi §ekil
le'n biri11ci t·e ikmci heceler ü::eritı
de tebdıli meı·ki eden bir (Enfes) i 
He farked"ldiğindeıı. Rm111ar müfret 
şeldı el-seriya (Nesiri) ta .. zında söy
lerler. Onil..i. ada den•cl; olan (Zcıze.-

1~cmisi) terl..-ibmdeki (nisi. r.ii.ınledir. 

Bundan mılaşılır 1:i. focirlik Rum
larca lıu.susi b;r adı yoktu. 

(7) Buradaki 1•ı."l. ı:imdi lıaht'iycli
lerin 1rnllar.dtğ' lngili: mıli değildir. 

lira ki. ceman 6635 lira para yardı· 
mında bulunulmuş \ 'e ikisi kadın, 

biri erkek üç malul vatandaşa da 
altmışar lir kı,·metinde birer sun'i 
ayak ynptırılmıştır. 

Lebrun Suad Davaza 
Lejiyon donör nişanını 

verdi 

komşuların ve bütün dünyaıun si. ====:.::::.:========:::..:======-
ysseti hakkında ·tamamen yanlış, B · k •J • \ B ı H 11 k""' t' M 1 

eğri büğrü, çarpık ,.e sakat fikir -ı a şve ı ın U 0 r U U me 1 ı U-
ıerden başka bir şeye malik değil-ı T k •k / • f t 1 
dirlcr. işte bir İngiliz muharriri, 1. et l ert şano un emas 8ftfl· 
King Hall bu vaziyet karşısında Refik Saydam eUn Flor- dan Bl'h!Jbe rmı'ş 
kahramanane bir teşebbüse giri ti. yayı g ! Z D İ . !! 1 

MalCtm olduğu üzere, Almanyayı Bırkaç gündenberi şehrimizde bu- (Baştarnfı ı inei yfada} 
hususi surette biı· mektup seline lunan Başvekil Refik Saydam, dün 

Paris, 23 (A. A.) - Reisicümhur garketti. sabah Floryayı ziyaret etmiş ve öğ- ı 
Bu teşebbüsün delalet ettiği iyi leye dqğru tekrar Pcrapalasa a\·det 

niyet, azinı ve gayret takdire şa _ etmiştir. Ba~-vekilin bu akşam Anka

rasında mevcut fıkir ayı ılıklannm 

resmi bir teyidiaır ye bu, p rltımen
tonun toplantıya çağı.rılışında p .. rl · -
mento fa liyeti üzerinde tesirlerini 
gösterecektir. 

B. Lebrun, Türkiye Büyi.ık Elçisi 
B. Suad Davaz'ın veda ziyaretini 

yandır. Fakat bu mektuplarla Al - raya dönmesi muh~emcldir. 

man milletinin hakikati göreceğine, Sarıkamışta şiddetli 

2 
___ ,. _ , 

1 

Saadabacl 
Devletleri Sulh 
Cephesinde - . 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

yı ı.iyaretleri Alman matbuatını ki\. 
pürtmektedir. Alman gnet lcri, 
Fransayı ve İngiltereyi, şarki Av
rupada ' Yakınşarkta sulbü tehli
keye koymakla itham etmekte te • 
reddüt etmemektedirler. 

Türkiyenin, müda.faasmı takvıyo 

ve Adalardcnizinde hava ,.e denia~ 
üsleri tesisi <llanzige.r Vorposten• 
gazetesinin infialini mucip olmakta
dır. Bu gazete diyor ki: 

cİtalya~·ı çembe.rleme s~y~ etme 
yarayan bir hava ve deniz üssü te
sisi fikri tecavüzkaranesi İtalyayı 
liıkayıt bırakamaz. Hele Türkiye 
siyasetinin hali hazırdaki cereyanı 
ve Akdenizdeki s.tatükonun ihlalin
den sonrn böyle bir teşebbü un ma. 
nası ne olabilir?• 

Essen'de inti r eden cNation:ıl 

Zeitun,e•, bir Ankara mektubund:ı 
İngıltcre ve Fransaya yakl~mak 
suretile guya «istikliılınden ferağat 
etmiş ol p• 'l'ürkiyenin siyasetinin 
aldıgı yeni veçheden esefle bahseL 
me.ktedir. 

Mareşal cGoering• in naşiri ef _ 
karı olan bu g zete, mi.ıtalealanna 
söyle son vermektedir: cA\TUpa sul 
hü menfaati namına Tiirkh enin 
müstakil olup olmaması lakaydi ıle 
karşılanamaz. Çanak - le, milletler 
arası menfaatlerin bir merkezidir 
\'e Çanak.kalenın ~rb~ lisi Alman-· 
ya \'e İtalyayı da alak dar eden bir 
meseledir.• 

Erzinc1n Erzurum. 
Hattı Aşkaleye Varoı 

(Haştarafı 1 inci sayfada ) 
rum vilayeti hududuna girdiği bir 
aylık bir ıamandanbeı i trenin gcl
dıği her köy halkı yüıden iki yüz~ 
kad. r koyun kesmek ve bayram yap 
muk suretile bu büyük hadıseyı kut
lamaktadır. Aşkalede diindenben 
bayraklarla donatılmış civar nahiye 
\'e köylerden ve kazalardan binle~ 
h~lk akın akın gelmektedir. Dür':ie-•ı 
beri Aşkalede kesilen kurban mikta
rı 300 ü ecmiştir. Sabahtan ıtıb ren 
Er.zururr.lul r bütün vesaitten isti
fade ederek Aşkaleye gıtmektedir. 

Tam tinde vatı. komutanlar, me
mur} r ve mühendisler Aşk .. lede bu 
lundular istiklal m rşını müteakip 
'ali Haşım i~an, bir nutukla korde
la,·ı k _ti ,.e tren d kikalarca süren 
dk1~ tufanı içinde '\ t! binlC'rce he 1-
km coskun allusl rı ,.,.. büvük Mılli 
Şef İnönüne w Cümhuriyel hükü
metine kurşı gösterdi y i minnet ve 
b i!lıhk sesleri arasıııda ist c;;yona 
girdi. 

Halk ne. e ve sevinç içinde, bay
ram heyecanı ya~ makta ,.e her yer
de milli oyunlor oynnnarak eğlenil
mektedir. 

Tren Eı7.uruma elli ultı kilometre 
knlmı~tır. Ray ferı:ıiyatı l':ır::ıro.11 -

devs.m etmektedir. ha: Ve Mısır'm bütün kara, deniz ve 
ralt a 0rdulannın M.iziitıamları i~ti
IP edeeektir. 
~ .. b . 
" Uk l•brlkaaının bir 
~•mı f•allyate bafl&dı 

las,arabük, 28 (A.A.) - Kok fabri
~olt' Perşembe gününden itibaren 
b~la "e tali istihsalleri çıkarmıya I 
h.ııtta nrnıştır. Kuvvet santralı bir 
~· danberi muntazam işlemek -

kabul ederek kendisine Jejiyon do- ı 

nör nişanının büylik haç rütbesini 
Yermiştir. 

kimsenin kendilerine düşman olma. 
dığına, inanacağına ihtimal vereme. yağmurlar 
yiz. Alman milleti. geçirmekte ol - Sarıkamış (Hususi) - Son gün -

Bursa (Hususi) _ Pazar günü duğu hayatın sıkıntıları içinde ha. lerde yağmurların devamlı oluşu 
Çıra pazarında İbrahim adında bi- kikati Sezmiyor değildir. Bugün Al- bazı ziyanlara meydan vcrmiştır. 

Blr katil mahkOm o'du 

Sofya. 28 (A.A.) - Bulgar Ajansı, 
Bulgar Dasvekili Kö eı\'anof un pek 
yakında Paris ve Londra ·ı resmen 
ziyaret edeceği hakkında baz.ı ya
bancı gazeteler tarafından verilen 
haberi yalanlamaktadır. 

Süt Derdi 
Hallediliyor 

tr. 

Prena Abdullah 
ua Bureada 

l\lrı r~ (Hususi) - Erdün Emiri
tahr·<>glu ve Milli Şef İnönünün 
~tl 1 ~averi Prens Abdullah bcrı:ı- 1 
~u erınde süvari binicilik mektebi 

ha~andanı Albay Saim bulunduğu 
llaıa~ Ş~hrimize gelmişler ve Çelik. 

l> ınrnişlerdir. 

~a!(;ens bugünlerde Uludağa çıkata.., ardır. 
11• Denizaltı gemisinin 

t çıkartlm••• 
L O\\dr • ~ıha.h· .a •. 28 (A.A.) - Thetıs tah-
hareıt&ırının su yüzüne çıkarılması 
lluru tını icra edecek olan Zelo va
hsi~da~i alat ve cihazların takvi
tl'lbaıı ·~uteakip, derhal mezkUr tah
tıe b ırın su yüzüne çıkarılması işi
t~r !lşlanılacağını haber verilmck-

lfa~eıc· 
~ haftaata başlanıncıya kadar iki, 
'tıtnin beklemek lbımgeleceği 

edurıı~kteaıa 

rini beş şerinden bıçakla vurup öl
düren Basanın dün geri kalan iki şa 

hidi de dinlendi \'e katil Ti.irk Ceza 

kanununun 448 inci ve 51 inci mad

delerine göre 18 sene ağır hapse 

mahkum oldu ise de yine Türk Ce

za kanununun maddei mahsusasın
na göre ceza51 12 seneye indirildi. 

Bir Terfih 
Erdek (Hususıl - Kasabamızd:l 

hal.km hürmet ve muhabbetini ka-

zanmış olan değerli Asliye Hukuk 
Hakimi Bay Şe\•ki Tunı:ı Adlive 
Müfettişliğine terfian tayin edilmiş
tir. 

lnglllz-Japon gör Ufmelerl 
Tokyo, 28 (AA.) - İngiliz ve Ja

pon delegelerinin bu sabahki toplan
tısı sonunda aşağıdaki tebliğ neşre· 
dilmiştir: 

.. İngiliz ve Japon delegelerinin bu- 1 
gun saat 10 dan 13 e kadar Hariciye 
Nazır muavininin resmi ikametga
hında vukua gelen yedinci toplantı
larında, ekonomik meseleler bahıs 

mevzuu edilmi:ı:tir. Delegeler, 'l.1 • 

temmuzda Hadciye Nezaret..M:Mıl..e ve- ! 
ı:üden toolanacaklardır. 

manyada ve İtalyada zahiri süJam Buraya 60 kilometre mesafede bu -
ve itaat altında derin bir kalb sızısı, lunan Taşkesen mevkiinde sellerin 
derin bir acı ve memnuniyetsizlik getirdiği ta şve kumlar tren hattını 
hüküm sürüyor. Alman ve İtalyan dol.durduğu gibi birkaç ufak köprü
milleti de diğer millı;tler gibi harp yü de tahrip etmiştir. Erzurumdan 
istemiyor, sükun ,.e rahat istiyor, l gelen tren bu sebeple 11 saat teah
çalışmak ve yaşamak istiyor. Fakat 1 hurle gelebildi. 
kendilerini zapt.eden zalim pençe- Bundan başka Issısu civarında 
lerin bir felakete doğru yürümele. dolu tarlaları tahrip etmiş ve bazı 
rinden korkarak endişe içinde kalı- köylerde hayvan zayiatı da olmuŞ
yor. 

Bu vaziyetten dolayı Alman ve 
İtalyan milletlerini kabahatli bu1-
·mıya imkan yoktur. Bugün hüku -
met tekniği o kadar tekemmül et • 
miş ve dehşet peyda etmiştir ki her 
diktatörlük halkın sesini kolayca 
boğabilir ve kimseye göz açtu-rna
mak imkfınını bulur. Almnnva ve 
İtalyaya hakikatin sesini sok~amak 
diktatörlüklerin en birinci prensi
pidir. Çünkü milletler vaziyeti tak
dir etseler bugünkü gerginlik de -
vam edemez. Biz. bu kn:ıaatte oldu
ğumuz içindir ki alicer.ap \'C müte. 
şebbis İngiliz muharririnin teşeb
büsü, yalnız ferdi azim ve gayret 
~ü.munesi olarak kalacaktır zanne
diyoruz. 

tur. 

Yeni gedikıi erbaşlar 1 
Ankara (Husus) - Perşembe gü- ! 

nü Ankara Jandarma okulundan 1 

106 gedikli erbaş diploma almıştır., 
Okulda mesleki ve askeri dersler 
takip ederek yetiştirilen bu gençle
re diplomaları bizzat Dahilive Ve
kili Faik Öztrak tarafından t~vzi e. 
dilmiştir. Ayni zamanda birinci, 
ikinci ve üçüncü gelelnere de birer 
saat mükafat olarak verilmiştir. 

Mektep Komutanı ve Dahilıye 

Vekili tarafından birer nutnk söy_ I 
lenmiş, mezunlara, halka sm.-gı ile 
muamele etmelri ve doğruluktan 

aynlmamaları tavsiye edilmiştir. 

Gedikli eibaşlar, memleketin muh
telif jandarma kara.kollarına komu. 
tan olarak tavin eclilmislerdir. 

Diğer taraftan bazı yab .. ncı gaze
telerin, Sobranie reisi B. Muşanofun 
seyahatine siyasi ehemmiyet verme-1 
!erini ve bu hususta yanlış tahmin 
ve düşilncelcr ileri sürdüklerini na

zarı dikkate al..n Bulgar Ajansı B. 
Mu.şanofun bu seyahatinin, bizzat 
kendisinin de söylediği v~hile, ta
mamile hususi olduğunu ka ·dct
mektedir. Bulgor Ajansı. B. Muşa
nof'un bir istikraz nkti hakkında her 
hangi bir müzııkereve giri mi,•e e· .J 'lı .. t 

konomik meselelerin halledilmec;ine 
\'eyahut da r ·Iii bittarik Bulgaıista
nın harici sıyaseti hakkında izah"'t 
vermiye kat'iyyen mcpıur edilme
miş bulunduğunu bildirmiye me
zundur. Binnetice Muşanofun yap
mış olabildi~i görüşmelerde nih~-.;:.t 
kendi şahsi fikirlerini ileri sürebil
miştir. Bu fikirler ise hiç bir suretle 
hükfımeti taahhüt altına sokamaz. 

ispanyanın F ransadak i 
altınları iade ediliyor 
Bayonne, 28 (A A.) - Mont -

de - Marsan'da Fransa bankasına 
yatırılmış olan 1500 milyon İspan· 
\•ol altınını jıamil beş zırhlı kamyon 

f'B:ış tn.rnf'ı l inci sav:tada \ 
Süt meselesinin halli için İstan

bulda ve fstanbula yakın birçok yer
lerde tetkiklerde bulunan heyetin 
Yerdiei rapordan sonra işin tef errü-

atını tesbit etmek üzere bugünlerde 
Belediye İktısat Müdürü Saffet ve 
Yüksek Ziraat Enstitüleri Sütçülük 
doçenti Ekrem Rü;ü Ank&raya gi
deceklerdir. 

Bay Saffet ,.e Ekrem Rüştü ayni 
zam.-.nda Ziraat Vekaleti crkıinile 

temas edecekler ,.e süt işinin 

hallinde Vekaletle Belediyenin yapa 
C3ğı teşriki mesainin şekillerini tes
bit edeceklerdir. 

Evvelce de yazdığımız gibi süt is
tihsal ve istihlak:ini organize etmek 
üzere bir anonim şirket teşekkül e
decektir. Bu şirketin hisselerine bü
yük mikyasta İstanbul Belediyesi ve 
Ziraat Vekilleti sshlp olacaklardır. 
Hısse senetlerinin bir kısmı da bu iş
le uğraşan sermayedar sütçüler ta4 
rnfından satm alınacnkbr. 

muhafaza altında bu akşam hudu
da varmış ,.e İrun'da yanında müte
addit poJis komiseri bulunan Bidas.
soa kumandanı Albay Sanz~geıo 

t.arafından karşılanm?.'.3hr. 
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BİR CELLADIN 
Hatıraları 

Türkiye· Bisiklet 
Şampiyonası 

""1f/llA--------------------------------------------------~ 

Muztarip Bir Baba 
Gecen Feci Vak'ayı 

Bafından 
Anlatıyor 

• •• - ı 
Hepsine, kızımın deli oldu-

ğunu söyledim. Kurtarılmasını is · - , 
tedim. Hepsi, sözlerimi kulaklarının ı 
arkasına attılar . 1 

Rica ederim, deli olmıyan bir in- , 
san, bu çeşit çifte cinayet işliyebilir 1 
mi? 

Mister Hesketh, ümitsiz bir 
sesle macerasını anlatmıya başla -
dı: 

çocuk peyda ederek evimize dön -
dü. 

Sevgisini evladına hasrettiği için 
ilk zamanlar onunla meşgul olu. 
yor, evvelki rahat hayatına naza -
ran, bu sonraki günahkar hayatın. 
da daha rahat ediyordu. Halkın de. 
dikodularına rağmen biz, vaziyet· 
ten memnunduk. Çünkü evladımı.. 
zı tekrar kazanmıştık ve mazi de : 
elbet bir gün unutulur giderdi. Ben 
Wcudy'yi temize çıkaracak çare .. 

· ıeri de elbet bulurdum. 
- Kızım, mahkemede delilik id- Fakat ne yapayım, talihimiz ya-

diasını serdetmediği için, mahkeme ı · ver olmadı. Weudy'nin bütün mu. 
de bu cihet hakkında tahkikatın g~
nişlet}lmesi için bir karar vermedi. 
Halbuki, heyeti hakime düşünme
liydi. Biı' !n;;an, aklı başında olsa 
böyle bir cinayet irtikap edebilir 

habbet ve ümidini bağladığı Walke 
de menenjite tutularak · öldü. İşte, 
hayatımızın cehennemi kısmı da 
bundan sonra başladı. . 

• 
Sü:r' atte Orlıan Birinci, lbrahim 

H 

ikinci, Salih UçünciJ Oldu 
~~...,....~--~~~~~~~~~.....,~---_,__ ....... ~~~~~~~--~~-. 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

Kara be kir-

1

-Akkoyunlu Kazıkçı 
- ttt YAZAN: SAMI KARAYEI-

Ali Birden Haykırdı 
Kazıkcının Zoru Pehlivanın iki 

• 
Bileğini Yerinden Çıkarmıştı 

Vaziyet acip bir şekil almıştı. Be-ı 
kir, ikinci bir hamle ıle olduğu yer-

1 
den doğrulamazsa bu vaziyette ı 
künde ile mükemmelen havalanır l 
ve yenilebilirdi. 1 

Kurnaz Arnavudoğlu, h.asmınm 

bu hamlesine biraz da yaraım et -1 
memiş değildi. İstiyordu ki; bozuk 

1 

düzen hamle yapıp kalkan hasmını 
daha güzel ve kolaylıkla künde ile 

Ali, olduğu verde büzüldü. Eile
rile kendi paç;larını tuttu. 01ancll 
kuvvetile kendi kendini daha zi)'9' 

de büzmeğe ve toplamıya ~alıştı· 
Kavi pençelerile paçalarından ya • 
pışmış, çekiyordu. 

Bekir de, büzülen ve topJarıı119ıc 
istiyen hasmını basmıya ve doğrult· 

J · rjlfl mamıya savaşıyordu. İki peh 1' 

mi? j 
Birer kokteyl daha içtik. Birer 

sigara daha tüttürdük. İhtiyar Hes. 
tekh hakkını müdafaa eden bir a
vukat gibi metin bir sesle konuşu. 

1 asabilsindi. son kuvvetlerini sarfettikleri bU sı• 
rada birdenbire Alinin, aıttan ael 
bir feryatla bağırdığı işitildi: 

O zaman kızımdan çok rica ettim. 
Avukat istemedi. Yanına girmek iı;_ 1

1 
tcd.iğim zaman kendisinden daima 
red cevabı aldım. 

Tuhaf bir vaziyetle karşı karşı ". ı 

yayım. Hapishane idaresi beni suç-1 
lunun yanına sokuyor da, suçlu be
ni kabul etmiyor. 

Mahkemede, suçunu hiç bir mu
haffef sebep dermeyan etmeden iti
raf etti. Hadisenin bütün ahlaksız
lığını kabul etti. · Daha doğrusu 

Weudy -intihar etti. 
Ben susuyordum. Ne söyliyeceği

mi şaşırdığım için konuşamıyor -
dum. O nemli gözlerini mendiline 1 

sildi: ı 
- Gazetelerin yazdıkları gibi 

1 
gayrimeşru değil, alın terile kaza-

• nılmış servetimin hepsini bu uğur- I 
la feda etmeğe hazırım, dedi.. bana 
rardım ediniz. 

Yoksa Mister Hesketh de mi ba. 
n. rüşvet teklifinde ~ulunmak ba
sit. iğini gösterecekti. Bu ciheti kur_ 
calı mak istedim: ı 

- Size nasıl yardım edebilirim? I 
dedi\n. 

- Ben, dedi, alakadarlara, hadL 
senir. içyüzünü anlatarak hakkımız
sJa ve aleyhimizde çevrilen tezvir 
ithamının içinden kurtulmak istiyo
tum. Yegan yegan sizleri ziyaret 
ederek hadiseyi anlatmıya tşebbüs 
edişim, vicdanları, bir haksızlık 

y(lpmaktan korumak için. İş işten 
geçtikten sonra, fazla geç kalmış 
ola~ağlz. 

Bana şöyle yardım edebilirsiniz: 
Eier benden duyduklarınıza ina • 
nırsanız, bu sözlerimi alakadarlara 
yayınız. Bir hayat kurtaracaksınız. 
Yalnız bir hayat mı? Bir aile oca -
ğını inhidamdan muhafaza edecek
siniz ... 

Vak'a naall olmuf? 
Şimdi okuyucularım .. size ihtiyar 1 

bedbaht bir babanın, elemlerini ı 
naklediyorum: Mister Hesketh'e bir 
kokteyl ikram ettim, o, kızlarının 1 
macerasını anlatmıya başladı: 1 

- Weudy durgun bir kızdı, fevka 1 
ilde kıskançtı. Laura ise, onun tam 

• aksine, açık kalbli, saf ve gürültü- ı 

cü idi. Biri ne kadar içine çekilmiş- 1 

se, diğeri de o kadar harici alemin 
içinde yaşardı. 

Weudy'deki bu halden doğrusu 
eskidenberi korkardım. Bunun, o
nu bir gün felakete sürüklemesi ih
timali olduğunu, 14 - 15 yaşında i
ken doktor bana söylemişti. 

Evvela, kendisi daha büyük ol -
duğu halde Laura'nın iyi bir izdi_ 
vaç yapmasına tahammül edemedi. 
O sıralarda kendisini bir görseydi~ 
niz, hayret ederdiniz. Nikahın ak - · 
dine mani olmak için şuursuz gay_ 
retler sarfediyordu. Elbet, evlltla. 
rımdan biri kıskanıyor diye diğeri
ni bedbaht edemezdim. Çaresia onu 
dinlemedim, Laurayı evlendirdim, 

Zengindim. Weudy'nin, Lauradan 
daha büyük drahoması vardı. Bir. 
çok taliplerle de karşıl119tı. Fakat 
hayata küsmüş olduğu için evlen _ 
med.i. Bana kızgın, kız kardeşine 
kızgın , annesine dargın yaşıyordu. 
Kendi yarattığı havanın içinde bo
ğuldu ve kaçt_ı. Bir de gayrimf!iru 

yordu. Devam etti: r 

- Evet, Walke öldükten sonra 
Weudy, 1ne yapacağını 'şaşırdı. Biz. .Aakua 
küçük ·çocuğun ölümünü unutmuş, Türkiye bisiklet f~piyon~ı dün 
Weudy'nin derdile. uğı:aşmıya baş:. sabah saat 7,30 da KÜçii:kç~km~~ 
lamıştık. gölü kenuında1d düz yolda, 14 vi~ 
· Evvela fevkalade hırçın olmuŞ • !ayetten 28 ~ncin iJtirakile yapıL 

tu. G~leri hiç uyuyamıyor, mü ~ mış ve muvaffakıyetle neticelendi. 
temadiyn dolaşıyordu. Bize karşı rilmiştir. 

olan muamelesi yine birdnbre de. Yoldan geçişin sekteye uğram~ 
ğişmişti. Gündüzleri odasına kapa. ması için sa·bahın 7 ,30 unda ve şe -
nır, çocuğunun beşiği~e kapanır, birden uzak bir yerde yapılmasin ·
saatlerce ağlardı. dan, hemen seyircisiz denebilecek 

Kederlerini unutsun, muhitini pek az meraklı önünde icra edilen 
değiştirsin diye damadım Howard müsabakaların ilk seçmelerden firul
ile Laura ona, seyahate gitmek tek. le kadar büyük bir rekabet, ciddi 
lifinde bulundular. Yola çıktıkları- çekişme halinde devam etmiş, ala:.. 
nın üçüncü günü, Weudy ağlıyarak ka ve heyecanla takip edilmiştir . 
eve geldi. Annesine: Yanşa, tanınmış bisikletçilerden 

' '; 

. · Bisiklet federasyonu mümessili 
. Cavit Cov, Kocaelinden Yunus, Ta~ 
:hir, Yunus, ·İzmirden ~laettin, Es-ı 
. kişehirden Etemin idare ettiği mü. ı 
: sabakalara, evvela kur'a çekildik-

ten sonra gençlerin ikişer ikişer ya
rışmasile başlandı. İkişer ikişer . ya

. rışan 28 müsabıktan 1 14 birinciye, 
14 ikinciden seçilen 7 genç daha HL 
ve edilerek ikinci seçmeler yapıldı . 

- 20 gencin arasında yapılan bu 
~çmeden 16 sı üçüncü seçmeye ay
rıldı. 

· 16 genç arasında yapılan üç~ncü 
seçmeden 12 si dördüncü seçme~e 
ayrıldı. 5 inci 6 ncı seçmelrde birin_ 
ci gelenler ıwrılarak Ankaradan 

Orhan, Kocaelinden İbrahim, Eski
şehirden Salih, finali 3 kişi beraber 

- Kız kardeşim mcs'uttu. Koca. Ankaralı Orhan, Nuri Kuş, Osman, 
sile o kadar iyi anlaşıyor, sevişiyor_ 1 İstanbullu" Abdullah, Eskişehirli 
du ki, ~u manzarayı görmeğe ta - Zekeriya, Salih, Faik, Sabahattin, 
hammü.I edemedim, yanlarından 

1 
İzmirl Bayram, Süleyman, Kocae-

kajçtıjm .. dedi. lili İbrahim, Vahdet, Mithat, Adana- koşarak yaptılar. Ve sıra ile Orhan 
birinci, İbrahim ikinci, Salih üçün-Zaman geçtikçe kederi azalacağı. lı Kemal, Konyalı Ahmet, Balıke -

na, ona bir durgunluk geliyordu. Bu sirli Sabri, Bursalı Hüsamettin, Ha_ cü oldu. Ve uzun zamandan beri 1 
durgunluk da acayip bir durgun _ san, Ahmet, Kadri, ve şimdiye ka- ! beklenilen Türkiye bisiklet şampi
luktu. Her zaman bir şeye kızmış dar temsili yarışlarda görmediğimiz yonasının birinci kısmı bu suretle ; 
gibi dururdu. Her sözden bir mana Diyarbakırlı ve Malatyalı gençler. bitti. İkinci kısmı olan 156 kilomet.. 
çıkl:ırır, herkesin, kendi aleyhinde le birlikte 28 bisikletçi iştiı .:lk edi :. relik yarış yarırı avni volrl:ı vl\pıla 
olduğunu zannederdi. yordu. caktır. · · · 

Bu sefer karım, kendisine bera- BC 8B 9R · 88 00 
berce seyahate çıkmayı teklif etti. R } } y y 
Weudy, bunu kabul etti, on on beş i UmeD ere apJ• ·iJzme-
gün kadar gezdiler, Fakat karım, l k D · • 
seyahatten, bitkin bir vaziyette eve laca en12 Şampiyonası 
döndü ve Weudy'den bana mahrem Y 

1
. . -+---

surette şikayet etti: arış arı Böfrıı 'lmpiyonlu~u seçlla · müsa· 
- Kızım, yolculukta ade - • y g 

ta kötü bir kadın gibi hareket et - Moda deniz klübU~de~: , · I . bakılan bug~n yapılıyor 
mişti. 30 _ 7 _ 939 pazar günü sayıtı Ha- İstanbul su sporları ajan!ığından: 

Biz, ondaki bu tezadları bir türlü riciye , Vekilimiz ükrü Saracoğlu :- 1 - Yüzme bölge şampiyonluğu 
anlıyamıyorduk. Zaman zaman iyi nun yüksek himayelerinde Türkiye seçme müsabakaları ,29 - 30 temmuz 
ve köt~ tarafları galebe ediyor, kı- ve Rumanya yat klüpleri arasında cumartesi ve pazar günleri Beşik -
zım, mütemadiyen bir şahsiyetten, star bot ve şarpi sınıfları arasında taş klübü yüzme havuzundan yapı-
diğer bir şahsiyete geçioyrdu. Kah yelken yarışları yapılacaktır. lacaktır. 
sevgisi deliliğe varan bir anne, kah A _ Yatışlara saat 15 de başla- 2 - Müsabakalara 29 temmuz cu~ 
evladını unutan bir kütü kadın... martesi günü saat 15 de, 30 temmuz 

nacaktır. 
Seyahatten dönüşünde kendisini bir pazar günü saat 13 de başlanacak • 
doktora götürdüm. B - Yarış seyir hattı Moda iske- tır. 

Doktor: lesi önündeki şamandıra, Kalamış 3 - Seçme müsabakalarına işti -

1 _ iskelesi önündeki şamandıra ve Mo_ ra ketmı·yen sporcular bo"lge şam _ - Bu an attıgmız vaziyetleri a -
sabi emraz bakımından ehemmi • da burnu açığındaki şamanc1.~ralar- piyonluğuna girmek hakkını kay-

la bir müsellestir. Bu yarışın mesa. bederler. 
yetli görüyorum. Ahvaline iyi dik. fesi iki tur olmak üzere 7 mildir. 
kat etmek Iazımdır. Bu nevi tipler, 4 - Jüri heyeti: Ahmet F'etgeri, 
iradelerine hakim olamıyacakları Ç - Yarışlara, Moda iskelesi ö - Abdurrahman Benlioğlu, Riza Su. 
ıçın, ihtiraslarının zebunudurlar. ı nündeki şamandıradan başlanacak eri. 
bu kadına dikkat ediniz .. dedi. ve ayni yerde hitam bulacaktır. Hakemler: Sıtkı Erya:..-, Ali Rıza 
Nasıl dikkat edelim? Kendisini D - Yarışlar, beynelmilel şerait Süzeralp, Bekir Macur. Biknıet Üs-

hiç yalnız bırakmıyorduk. Bütün ve nizamname dahilinde olacağın: tündağ, Nuri Bosut, Hüsamettin . 
arzularını yerine getirmeğe çalışı_ I dan yarıştan evvel yarışçılurın ha. Güreli. 
yorduk. kem heyetinden talimat almaları Yelken: 

Laur.a, kocasile seyahatten dön- şarttır. 1 Mevsimin ilk yelken teşvik 
dü. Aradan bir ay geçti. Öğrendik E - Nizami şarpisi ve yelkeni o. müsabakası 30 temmuz pazar günü 

k . L h. ·1 lan yelkencilerin 29 - 7 - 939 cu - Moda koyunda yapılacaktır. ı, aura amı e ... 
Bu vaziyet Weudy'yi çıldırttı. martesi günü saat 16 da Deniz klü.. .. 2 - Müsabakaya saat 14 de baş-

Garip halleri arttı. Deli gibi oldu. bünde teknelerile hazır bulunmala_ lanacaktır. 
Bir sabah odamda gazete okuyor _ rı rica olunur. 3 - Sicil talimatnamesi mucibin. 
dum. İçeri girdi. Hüngür hüngür ağ- Hakem heyeti: ce lisansı olmıyan hiç llir sporcu 
lıyordu: Ahmet Fetgeri, Hamdi Kaptan, müsabakalara iştirak edemez. 

- Baba, dedi, Laura gebe imiş. Rıza S•~<>ri, Şazi Tezcan, Cemil Cem, 4 - Yarışlar, beynelmilel yarış 
Yakında bir de çocuğu olacak. Bu. Mühendis Hüsamettin, Mühendis nizamnamesine göre yapılacaktır. 

·· - ~ 1 5 - Yelken rotası geçen senenin 
gun sana itiraf ediyorum ki, bu ha- Naciden müteşekkildir. (Bu hakem, 

aynıdır. 
le düşmemin sebebi, yalnız Laura. I heyetine Rumanyalıardan iki zat 

Hakemler: 
dır. Benden küç~k olduğu halde iştirak edecektir.) 

Ahmet Fetgeri Aşeni, Abdurrah-
benden evvel evlendi. Vaziyetteki NOT: 

man Benlioğlu, Rıza Sueri, Harun 
garabeti, siz dü~ünüp, beni münke- Hakemlerı·n yaı·ış sabahı saat 101 U" l Beh Ba man, zat ydar, .Mühendis 
sir etmiyecek bir hal çaresi bula - da Moda deniz klübünde bulunma- H'. · M h 
caktınız. (Devamı var) usamettın, ü endis Naci, Zıya 

ları rica olunur. Kaptan, Celal Gözen. 

Fakat Bekir, kuıvvet]j kalçaları- i 

nın sayesinde olduğu vaziyette tu
tunabildi. Ve ikinci, ani şiddetli bir 
hamle ile dikildi. Ve Amavudoğl u 

. nun kündesni söktü. · t· 1 
• . 1 

Şimdi; haJCimiyet Kazıkçıya geç-
mişti. Çünkü, hasminm paçası elin. 
de idi. Bu sefer Arnavudoğlu tehli
ye girmişti. 

V;ziyetin vahametini ~nlıyan Ali 
pehlivan, ·h~smıri}ll elinden p~çayı 1 
kurtaramıyacağını anlayınca mec· 
buren alta düşmüştü. 

Biraz evvel hasmının üzerinde o. 
lan Arnavudoğlu, altta büzülmüş 1 
duruyordu. Bekir, kemaneyi bağla. j 
dı. Ve hiç istemediği bit' küçüklük ı 
g. östererek mağrurane etr~fı?a bak-.

1 
tı. Ve bilhassa, Sultan Azızın otur
duğu balkona doğru gözlerini iliş -
tirdi. 

Bekirin bu bakışında çok manalar 
vardı. Molla, olduğu yerde asabiye- . 
tinden tir tir titriyordu. Ne mahi- ı' 
rane hareketler oluyordu. ' 

. Molla, şuna kanaat getirmişti ki, 
Bekir, icap ederse zorla insanın e
linden kurtulabilirdi. En tehlikeli 
zamanlarda umulmadık ve akla. 
gelmedik kuvvetler doğuruyordu. 

Yoksa. Arnavudoğlunun künde ~ 
sinden değme pehlivan bu suretle 
kalkamazdı. Muhakkak, ne yapar 
yapar Arnavudoğlu, hasmını hak -
lardı. 

Arnavudoğlu, olduğu yerge bü -
zülüyordu. Bekire, kazık vurdur -
mamak için tesbih böceği gibi iki 
kat olmuştu. 

Sultan Aziz, güreşi çok iyi bildiği 
için daha ilk elde Arnavudoğlunun, 
Bekiri mağlup edemiyeceğini anla. 
mıştı. 

· Bekir de, Arnavudoğlunu mağlup 
edemezdi. Çünkü Arnavudoğlu ta
arruz güreşi kadar mahirane har
ketleri sayesinde müdafaa güreşini 
de bilirdi. 

Yani; Arnavudoğlunu herhangi 
bir pehlivan için yenmek kolay bir 
iş değildi. Hayatta bir kere dahi 
sırtı yere gelmiyen bu pehlivan 
cidden harika idi . . 
Arnavudoğlu kendisinden elli ok-

ka fazla pehlivanlarla güreştiği hal
de onlarla bir çocuk gibi oynardı. 
Çok kavi ve teknik bakımdan fev. 

kalfıde usta bir pehlivandı. Herhan_ 
gi bir zor oyundan kolaylıkla sıyrı
lıp çıakrdı. Hatta, hazan da hasmı
nı kendi oyunile mağlup düşürür
dü. 

Bekir, Arnavudoğlunu, künde ile, 
terskepçe ile, şakla, paçakasnakla 
filan yenemiyceğini biliyordu. Hem 
de üste, ne olur ne olmaz tehlikesi 
vardı. 

Arnavudoğluna yapılacak oyun 
iki idi. Biri kazık, diğri kurtkapanı 
idi. Bu iki oyun sabit olduğu cihet
le sigortalı olarak icra olunabilirdi. 

Fakat, Arnavudoğlunu k·apana aL 
mak kolay değildi. Nihayet; kazık 
oyununu alamıyan Bekir, kemane 
ile hasmını olduğu yerde silkti ve 
dağıttı. Bundan istifade ederek kurt 
kapanına girdi. 

B<?kir, Arnavudoğlunu kurt ka _ 
panı ile basmıştt. Çevirip yenmeğe 
\avaşıyordu. 

- Of .. anam!.. 
- -· ·- ··ıe• 

Bekir, hasmının bu sayhası ~liı 
rine derhal . oyununu boşalttı. it 

iki elleri bileklerinden çıkınl.Ş b • 
halde olduğu yerde sızlanıp durı.ı 
yordu . 

• . deıı 
Doğrulduğu zaman bileklerırı 11 

ellerinin sarktığı görüldü. . suJtll 
A:dz derhal gür~i durdurmuştu. 

İki pehlivan birbirlerini o de~: 
ce zorlamışlardı ki, nihayet, }\r 11 
vudoğlunun kendi paçalarına t~i· 
elleri yerinden çözülmemiş ve 
lekleri çıkmıştı. 

ııeı1 
Esasen, bilekleri çıkmayıp e • 

sökülmüş olsaydı, muhakkak. ~~: 
lup düşerdi. Bu neticeyi çok ı} ı_ • 
len Arnavudoğlu, bilekleri yerıll 

bl• 
den çıkıncıya kadar paçalatl111 

rakmamakta inad etmişti. U-

İşte, Bekirin ikinci defa istıın~r~ 
la gelişinde .A.rnavudoğlu ile hUı t 

d v .. b" 1 ticelell ı a yaptıgı gureş oy e ne . 
mişti. 

* BEKİRİN SON GÜREŞİ b~ 
Sultan Aziz, Arnavudoğlunurı ııl~ 

!eklerinden çıkan ellerini alçıya t 
ıır .. 

dırdı. Fakat, Bekire karşı hırsı -ıaJ' 
mıştı. Bu herifi muhakkak rnBS 
ettirmek istiyordu. u 

Padişah, birkaç hafta sorırs.;. 
garip iradeyi, Beklrle Molla ?.! 
mede teblig· ettirdi: 

:... Molla Mehrİıetle Kazıkçı, 
)lıl. 

zurda güreşecekler ... 

P d. h b . d . 'ki pebli\'j• a ışa ın u ıra esı ı . l:>lli" 
nın da canını sıkmıştı. Kendı dı· 
pehlivanlarile ortadan çıkara!Yl~ri• 
ğı bu pehlivanları şimdi de birbı 
ne tokuşturmak istiyordu. 

• . . tıS• 
Sultan Aziz, Çatalca güreş1n1

11ş • 

ber almıştı. Sonra, Bekirle ?Yf o O" 

nın idman !arından ·da haberdar 
luyordu. 

(Devaını va~ 
===============-=~===~ , 
Barbaros TürbeS1 

'I'' Nafia Veklletl pUind• tı 
nl tadlllta IUzum görd 

·niSS 
Beşiktaştaki Barbaros Türbe5ıJiJl' 

ve civarının güzel bir meydan ~ha e-J' 
de tanzimi için hazırlanan plan g:r 
velce Nafıa Vekaleti tarafından çıı· 
zel bulunarak tasdik olunrnu§tu· Jull 
kat son günlerde Vekalet ~~ ~Jı.l 
üzerinde yeni bir tadilatı luıu -=1sı 
görmüştür. Şehircilik rnüteh35~1ıı 
Prost Paristen avdetinde buntl 
meşgul olacaktır. 111• 

Diğer taraftan Barbaros ıneydıınıfl 
nın Dolmabahçe - Bebek kısrrı: ıs• 
planile beraber mütalea edilmcs;ııvs 
rur1dir. Çünkü yer itibarile btl " 
isa!>et etmektedir. 1·ıc lnl' 

Prost Beyoğlunun iç kısıtll fl'lış· 
şimdiye kadar hiç meşgul oıırrıa 1rıı11 
tı ve Beyoğlunun iç kıııırnla~1ştı 
tanzimi için hiç birşey yaprnıı ,

0
9. 

Bu seneki gelişinde Prost 13e~eŞ' 
lunun bu teferrüatile bilh8ssıı 
gul olacaktır. . . :rıııli· 

Bu arada İstiklal caddesının r1fıt1-' 
ce bakan cihetleri de Prost ta 
dan tanzim ohınacaktır. 
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.Çakırcahnın Vurulmuş Olduğu 
flaberi Etrafa Yıldırım Süratile 

Yayı 1 ı vermişti 
( 'I'anı bu sırada j erde kendisini 
~al'betıniş bir halde yatan Çerkes 
't>ııOca Mehmet kendisine gelmişti. 
li ~rtıadan yağan yağmur ve şiddet
ltıııt\izgtı.r kendisini ayıltmıştı. İki ko-

b. dan vücudüne dog-ru davanılma" 
ır ~ 

İ acı yayılıyordu. 
ı nleınek istedi, fakat muvaffak o
:nadı. Boğazı kurumuş, dili dama
&a na Yapışmıştı. Büyük bir gayret 
le ~~erek başını yana çevirdi. Göz
~ı araladı. Bütün olan bitenleri 
'!la ttur ediyordu. Birdenbire arala
fo n .~özleri dehşetle büyüdü. Zira 
h:~ğü manzara karşısın~a her 
t~ bir insanın ürpennemesine 
li Yoktu: 

)a ~ ~.ıranın solgun ışı~ı altında iri 
'ıkı zeybek çömelmiş, yerde up
ra ~Yatan bir adamın ·kaf asinı kesi: 
"'dt rdı. Kafa biraz· sonra koptu ve 
~ ':1l•rdan biri, saçlarından tuttu-

, ııl~_-ilfayı boynundan kanlar aka aka 
Çait götürdü. • . 

~urı.ttkes Koca· Mehmet, ayni kor
llğ ç aktbete •bizzat kendisinin de 
~~ran:ası karşısında tüylerinin di
lıid dıken dikildiğini hissetti. Ve ye
~bebn gözlerini kapayarak kendisini 

., ete s 1. 
'J'ak~lah sesleri tamamile kesilmişti. 
l'rıeyıp kuvvetlerinin iş~ devam et
ı~11 

ertesi sabaha terkettikleri an
ll'ıişı~Y0rdu. Kaçılacak zaman da gel
'teybı. biğer mevzilerde bulunan 
l'aJt ekler, birer tane nöbetçi bıraka
'-'el ~tta~a geldiler. Çakırcalı az ev
'-'eıııfe.tiClilerine bu ~eki?de talimat 
~Q ışti. Ortada Hacı Mustafa ve iki 
~tıt'1 diğer z~yceklere fecı ha1fikati 
&iı/ttılar. Efelerinin vuruluşu, hep-

ın Uz · d b" t -•cı erın e sonsuz ır eessur ve 
l'tıı tevlid etti. Buna bir türlü inana-

1 ~ıtY<>rlardı. Hacı Mustafa hala hıç
dilia .hıçkıra nğladı~ı için bir türlü 
l'a~ı döndürüp vaziyeti anlatamı
~. hau .• Bereket diğer kızanlar kısa
tıe .dıseyi diğerlerine naklettiler ve 
~tti~ın son sözlerini de buna ilave 
~ler. lıunun üzerine diğer zey
ııı11 e~ de birer birer Hacı Mustafa
IU ~lınt öptüler. Böylelikle kendisi-

.\. e saydıklarını bildirdiler. 
ıtı.ı;tık daha fazla vakitleri kalma
~ ı. Çakırcalının dahiyane bir şe
b~ e Utnıim ettiği firar planını tat
"ıt:etnıek icabediyordu. Hacı Mus-

'htı~ Ostnan Beyin de liesabını göre
htıı~ dedi. Hepsi beraber kendisinin 
~ nduğu . kovuğa girdiler. 

~~ktaki muhafız zeybek gaz 
4tlll asını yakmış, kovuğunu aydın~ 
tin .~tı. Osman Bey bir sürü zeybe
~esiııçeri girdiğini görünce sapsarı 
~ı., etek ayağa kalktı. Gelen zey
" "!er \lİire ~rasında Çakırcalıyı aradı. 

di41 .. nıeyince büsbütün korkuya 
ı.ı. 

:trı .. 
~~d· ~nde bulunan Hacı Mustafa 
~: ısıne hain hain bakarak ilerle-

lit-~ aa§ımıza bu işleri hep sen ge
l~i~ koca gavur! Seni nasıl geber-

··ı' d" () · ıye homurdandı. 

Q;ıll~an Bey son bir gayretle mırıl-

d~ tfe nerede? Kendisine birşey 
eğim var ........ . 

~~l'ec ~n de seni onun yanına gön
tiltı.iz eğim. Yine taliin varmış. Vak
,y~~· Yoksa ben seni ,nasıl ge-

l:!ıı egımi bilirdim. 

~anc:u der demez silfıhlığından ta
•(fasısını çıkardı ve Osman Beyin 
~ de;a boşalttı. Osman Bey gık bi
~ Şitrıd~den cansız yere yuvarlandı. 

111 da ı artık kaçmak kalmıştı. Der
~ıl'a bğ~n dört tarafına taşları yığ
~;ıl°afta . Ş~adılar. Bfr saat sonra her 
h livar ~~.taşlardan mürekkep birer 

lr(! aYn rulmüş oldu. Sonra birden
'"fta11 1 Zamanda bu taşları dört ta

'l'~la aşa~ya yuvarladılar. 
r hilyijk bir gürültü ile aşa-

ğıya yuvarlanırken, .,nlar da dığer 
taraftan aşağıya süzülüverdiler. 

Yuvarlanan taşların gürültüsü, 
muhasara kuvvetlerini derhal hare
kete getirmişti. Silahını alan ileriye 
fırladı ve muhasara hattını derhal 
yeniden teşkil ettiler. Fakat bu za
mana kadar kızanlar hattın öbür ta
rafında kalmış buıurıuyorlardı. Hıç 

gürültü yapmadan Karıncalıdağın 

yalçın yamacına kadar süründüler. 
Kimsenin çıkamıyacağı kadar yalçın 
olan bu tarafta Çakırcalı daha ev
velden el ve ayakların tutunacağı 

kadar delikler vücude getirmişti 

Bunu Efe ile Hacı Mustafadan baş-
ka kimse bilmiyordu, ~ . . _ 
· Hacı Mustafa kız.anhıra kısaca ya
' pacakları şeyi anlattı ve b~ k~kunç 
yamaçtan birer birer sanki bir mer-
divenden iniyorlarrruş gibi rahatça 
inerek gözden kayboldular. · . 

Sabahla beraber muhas"ara · kuv
vetleri tepeye yeniden çok · şiddetli 
bir ateş açtılar. Faltat karşı taraf hiç 
mukabele etmiyordu. Bunu ilk önce, 
Çakırcalının bir hilesi addettiler ve 
yeniden saatleree tepeye kurşun sık
tılar. Yine bir mukabele görünme
yince her taraftan birden bir süngü 
hücumuna geçtiler. Yarım saat son· 
ra kimseye rastlamıyan takip kuv
vetleri tepenin başında karşılaştılar. 

Ortada ne Çakırcah, ne de kendi
sinden bir iz vardı. Derhal dağı ara
mıya koyuldular. İlk muhasara hat
tını teşkil edenlerden Arnavut Ka
mille Yıanlk Halil İbrahim Efe Ça
kırcalının yerde yatan cesedini bul
dular. Fakat cesedin başı ve elleri 
yoktu. Üstelik göğsünün derisi de 
yüzülmüştü. Bu şeklile yerde yata
nın kim olduğunu anlamak çok mUş
küldü. Arnavut Kamil:. 

- Her halde zeybeklerden biridir, 
diyordu. Fakat Halil İbrahim Efe: 

- Hayır, bu Çakırcalıdır, diye ıs
rar ediyordu. 
Eğer Çakırcalı ise, Kamille Halil 

gözgôze bakıştılar. İkisi de ayni şeyi 
düşünüyordu. Yanık füılil İbrahim 
Efe mırıldand: 

- Ben kalıbımı basarım bu Çakır
calıdır. Hemen haber verelim. Kur
şun kurşuna geldik, ikimiz beraber 
vurduk, deriz. 

Arnavut Kamil de sözün sonunu 
tamamladı: 

- Parayı da yarı yarıya paylaşı
rız. 

Aralarında ihtilaflı tek bir nokta 
kalmamıştı. Yanık Halil İbrahim E
fe cesedin başında kaldı. Arnavut 
Kamil aşağıya karargaha doğru koş
tu. 

Çakırcalının vurulmuş olduğu ha
beri, ortalığı derhal altüst etti. Bir 
saat bile geçmeden cesedin bulun
duğu yere yüzden !azla kişi birik
kiverdi. Tahminlerde bir ikilik hasıl 
olmuştu. Bir kısmı: 

- Çakırcalının vücudüdür, diyor
du. Tanınmaması için ellerini, başı
nı kesmişler ve çok kıllı olan göğsü
nün derisini yüzüp götürmüşler. 

Diğer kısmı: 

- Hayır, Çakırcalı değil. Başka 

bir zeybek. Çakırcalı çok kurna~dır. 
Mahsustan tanımasınlar da kendisi· 
ni sansınlar diye adamın başını, el
lerini kestirmiş, göğsünün de derisi
ni yüzdürmüş, diyordu. 

İki tarafın da noktai nazarı haklı 
idi. Hakikaten bu cesedin Çakırcalı. 
ya ait olup olmadığını tayin etmek 
çok güçtü. 

Bu sırada Arnavut Kamil, etrafı· 
na toplananlara, Çakırcalıyı nasıl 
vurduğunu (!) anlatıyordu: 

- Yanık Efe ile onun bulunduğu 
yere çok yaklaşmıştık. Nerede ise 
tüfeklerimizin namlulan biribirine 
değecekti . Çakırcalı hem kurşun atı
yor, hem de: 

(Davamı var) 

__J 
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FiLiSTiN MESELES.i· 

ARAPLARIN İDDiALARI 

FiJistin Mof tllıü Emia Elhüaeyai 

1'""ilistinin istikbaline dair Büyük 
Britan}ıanın ittihaz ettiği karardan 
araplar memnun değildir. Neden?. 

:Araploann düşmanlığı ve hiddeti 
ile yahudilere karşı her hangi bir 
düşmanlığımız olduğunu kasdetmi
yorum. Çünkü bunlar yüzlerce sene 
toprağımızda yaşadılar ve beraber
ce çok iyi geçindik. 

İmparatorluğumuzun en şaşaalı 
devrinde nereye gittikse bizimle 
le beraber gittiler ve İspanyada hü
küm sürdüğümüz zaman orada ida
remize yardımda bulundular. İngi
liz milleti noktai nazarımızı anlıya· · 
caksa onların bunu - kavgamızın 

böyle yahudilerle olmadığını idrak 
etmeleri lAzımdır. 

Çünkü biz memleketimize ve mu
telifler tarafında harbe girdiğimiz 
zaman bize vadedilen istikl3le bir 
hak iddia ediyoruz. Filistin, Mave
rayı Ürdün: Mezopotamya ve Ara
bistan dahi içinde olduğu hal
de Suriye arapları namına Kral Hü· 
seyin 1916 da o ı.aman Mısırda yük
sek komiser olan Sir Henri Mac Ma
hon vasıtasile İngiliz hÜkumetile 
bir itilif-akdetti. Müzaheretimlze 
m\ıklabil cŞamın garbmdaki 'havali> 
den gayri işgal ettiğimiz tekmil 
memleketlerde bize istiklal vdde
dildi. 

Mandadan evvel yahudiler Filis· 
tinde bizimle beraber yaşadılar, 

sulh ve sükun içinde geçinip gittik. 
Bunlarden Irakta 160,000 kifi var 
ve orada hiç bir karışıklık çıkını· 

'YOr. Fakat Filistinde yurdumuzun 
elimizden alındığını görüyor ve ta" 
hammUl edilmez liii · haksızlık ol· 
larak buna karşı durmağıa iarar ver 
miş bulunuyoruz. 

l~ ... 

· · l.ıilider tarafıa .. a 1alıaluaa ·tetlaiftt araplar aiaclr9 

.. fsTEDİGiMİZ 
Bu havali!Un hariçte bırakılm:&sı- Biz Milletler Cemiyeti ahitname· 

nın sebepJt>ri de. buralarının baıı si ve Büyük Britanya ile muahede 
yerlerinde ahalinin tamaınile arap Filistinin istiklalini iddia etmekle 
olmaması ve Büyük "Britanyanı~ • beraber başlıca iddiamız bu . bulu~
Fransız me11faatini gözetmesi, idi. . mıyor. . 
Bu şartlar Kral Hüseyin t3;r-afından Bu başlıca iddia, doğduğumuz 

ihtirazi kayıt altında kabul edildi. memlekete elimizden alınamaz ta
Fakat vesikalarda Filistinin hariç- bii -hakkınuza istinat ediyor. Hiçbir 
te bırakılan sahalar meyanında bu- şey bu hakkı ne alabilir ne de ona 
lunduğunu gösterecek hiçbir şey tefevvuk edebilir. Ne İngiliz hüku- · 
yoktu. Filistin Şamın garbinde dahi meti, ne Milletler Cemiyeti ne de 
bulunmıyor. O zaman Filistin nüfu- başka her hangi bir heyet, bir hal
sunun yüzde 90 ı arap idi. Böyle ol- kın rızası olmaksızın bunlardan 
duğu halde hemen ertesi sene İngil- memleketlerinin hakimiyet ve ta
tere milli bir yurt tesis etmek için sarrufunu almağa müsaade eden 
burasını Yahudilere v5dediyordu, beyılelmilel kanunda bir madde gös 

Bu, Filistinde 20 sene facıasının terebilir. 
sebebi, meşhur Balfur beyanname· Arada sırada Milletler Cemiyeti
si vasıtasile yapıldı. Bu beyanna- ne mensup bir çok memleketler ta
mede şöyle denilir: ı rafındıan Filistin mandasının tasdik 

clngilte-re Krallık hükumeti Y~ edilmiş olmasının İngiliz hükume
hudi halkı için Filistinde Milli bir tine mandatör idaresinin istediği 
yurt tesisine naznrı memnuniyetle gibi hareketlerini tekeffül ettiği ile
bakar ue bu hedefin elde edilmes~ni ri sürülüyor. Buna cevabımız, kendi 
kolaylaştırmak için en. iyi gayretleri ahitnamesile bağlı olan Milletler Ce
sa.rfedecek, Fili.<ıtirnU nı.eııcut ~ri miveti bir halkı kendi kendini idare 
Yahudi cemaatlerin medent ve dim etı~eıc hakkından kanunf bir şeıtn. 
haklanna yahut her hangi bir mem- de mahrum edemez. 
lekette~i ~ıÔhudilerln haklarile ~!.J~ işte yapmak istediğimiz budur. 
st ~ulmM mnrr Ve1'ecek hıçbir ~ Bugünkü rejim altında, tekmil ken
şeym yapılmıyac~ınd4 uaııhmt ·~ • di kendimizi idare etmek - hakkını 
laşılm4tıT.• : bizden esirgeniyor. Yüksek komiser 
İNGİLTERENİN İKİ YÜZLÜLtJ'- altı yedi İngiliz memurundan mü-

G"Ö • rekkep bir icra meclisi memleketi i-
Bu vesika Kral' Hüseyinle ittifak dare ediyor. Bu idarenin senelerce 

şartların• ve ahalinin tabii haltları- yavaş y•vaş bizi sıkıp suyumuzu a
na zıd düşer. Bununla İngiliz hüku- kıttığını gördükten sonra, fik4yetle
meti dünya yahudilerine Filistinde rimizi ifittirmettin yeg8.ne yotunut\ 
milli bir yurt tesisini kolaylaştır· mücad~leye girişmek oldu~na ka
mayı üzerine almıştır. Bu beyanna- naat getirdik Bu mücadele bir kaç 
me hiçbir arabın malO.matı olmadan yiğitimirin ölümü demektir. Fakat 
ve evvelce bize edilmiş olan taah- ölmek. mukavemet etmeksizin zillet 
hütlere her hangi bir alikası ol- 1ıe ziilme ta.hammiil etmekten iyi
maksızın ortaya atılmıştır. Biz bu- dir. 
nu İngiliz hükOmetinin bir iki yüz- Harptenberi yahudilerin Filistine 
lülüğü addettik ve hAl~ da öyle ad- muhacereti o kadar .arttı ki, bugün 
detmekteyiz. Arap halki o kadar Filistinde hemen hemen arapların 

öfkelendirildi ki nihayet bu kral yansına yakın yahudi var. Hakiki 
Hüseyinin tacına mal oldu. mıktar 450,000 yahudi ve 900,000 

Kudllı ıokaklarıada tetblıçi bir ya.hudi kadını• teYkifi 

. . . V111'Ulmut ıltlrlllrk• . -

YAZAN----
Filiaaa Araplanaaa l:.oaclra
da.ki •uralıhulan dekter 

izzet Tanus 
araptır. Yah~dilerin gelmesi arapl 
menfaatlerine zararlı oldu. Bunlar 
topraklarımızı satın aldılar. ve köy
lülerimizin yüzde 30 unu işsiz bı
raktılar. Bu da felakettir. 

Arap evvela bir toprak adamıdır. 
Bir parça toprak üzerinde kendine 
bir ev yapar, tavuklarını besler ve
ya birkaç öküz bulundurur, kendi 
sebze ve etini yetiştirir. Kıyamet 

kopsa bununla geçinir. Faka·t topra
ğını kaybederse maişet vasıtası dal 
elinden çıkar. 

Rızkını temin etmek için bir a
dam ile ailesinin muhtaç olduğu as
gari toprak mıktarının 150 dönüm 
olduğunu hükumet memurları tah
min etmişlerdir. Eğer bundan az 
toprağı olursa maişetini temin ede
mez. İngiltere hükumeti 1930 d111 Fi
listine bir vazife ile gônderilen Sir 
John Hope Simson , o zaman arap 
ahalinin en az yüzde 29 unun top
raksız ve büyük bir kısmının da 50 

· dönümden az toprağı ·olduğunu söy
ledi. İngiliz hükumeti· tarafından 
gönderilip' bir teknik komisyonu o-

.lan Woodhouse komisyonu bu mes~
leye dair son raporunda bugün bir 
arap ailesinin vasati sahip olduğu 
arazi mıktannın ancak 50 ili 58 dö
nüm olduğunu söylemi§tir. Biz ara
zinin daha fada devir ve ferağını 
menedec~k bir kanun istiyoruz .. 
YAHUDİLERİN 'f AVRU HARE

KETİ 
Filistindeki bugünkü müzebzeb 

hali ağırlaştmm bir sebebin de biz
zat yahudilerin tavru hareketi ol
duğunu da söylemek isterim. Proje 
mucibince Filistine gelen muhacir
lerin yüzde 70 i Lehistan !le Rusya
dandır. Bu halk kendilerine pek zi
yade zülüm edilen memleketlerde 
yaşamışlardır. Filistinde bunlar hiç 
alışmadıkları bir hürriyetten istifa
de ettile~. Bunlar Filistinde müdeb
birane ve yan yana yaşıyaeıakları 

araplar arasında düşmanlık uyan
dırmaksızın nasıl yaşamak icabede
ceğini bilmiyorlardı. 

Hükumet mahiyeti itıbarile otok. 
Tat olmannd4n 11cıhudilerin · uhine 
taraf girdir. Ve bize Jı:a111 t~tbik edi· 
len ctecziye. tedbirleri baıan feJ'd 
ve haysiyeti bozacak· şekildedir. ı 

Nablüs'da vukubulan şu hAdise 
buna bir nümunedir. Nablüsün tepe 
!erinde çarpışılıyordu. Bu çarpışma 
bittikten sonra yaralı bir arap biı 
kapıyı çalıp yardım edilmesi tale
binde bulundu. Kapıyı bir kadın a9 
tı. Kocası evde yoktu. Yaralının ha- • 
lini gören kadın bu adamı içeri iilıp 
yarasını sardı. 

Şehre sığınanları aramakta bulu
nan askerler bu eve gelip burada ~ 
ralı arabı buldular. Tabii tevkif e
dildi \'e muhakeme edilmek için a 
lıp götürüldü. Bu suçun cezası mü· 
ebbed hapis olduğu halde bu adam 
idama mahkum edildi. Bu hadise
nin vukubulduğu ev asker tarafın· 
dan berhava edildi; ev sahibinin ka
rısının suçu yaralı bir adama yardım 
idi. 

MELHUZ ÇARPIŞMA 
Filistinin iktisadi istikbelile pelt 

ciddi llkadar bulunuyoruz. Yahu
diler diğer memleketlerden kendi· 
!erine edilen paraca yardımla bert• 
ber gelmektedirler. Endüstriler açıl 
dı ve ithal edilen sermaye ile yu. 
dım gören cemaatlar vücudc geti· 
ril<!i. Serl!laye _azaldıkça çürük iktı• 
sat binasını sağlamlaştırmak içia 
daha fazla muhacir getirildi. · İt
ler bugünkü halinde devam Merse 
bir çarpışmanın vukuu zaruri olacalr 
ve bu çarpqma vukubulduğu m.
man bu hem arop ue hem yahudi 
için ko;ku~· olacaktır. -

Yahudilerin Filistine getirdikleri 
fenalıklardan biri de lüzumundan 
fazla istihsalattır. Faraza portakal 
endüstrisini ele alalım. Arnp porta
bl ağacına daima cAltın ağacı~ adı
nı verir. Onun bu -adı vermesi yal
nız bu meyvanın renginden dolayı 
değil, bir ağacın meyvasının bir al
tın lira kıymetinde olduğunu hesap 
etmesindendir. Bir arap portakalla
rını sattığı vakit her ağacın mahsu
lü için daima bir lira ister ve bunu 
da alır. O zaman portakal yetiştir· 
mek Filistinin en karlı endilstrisin
den idi. 

Fakat yahudiler pek çok mıkdar
da bu ağaçlardan diktiler araplar da 
onlardan geri kalmamak için daha 
fazla diktiler. Yegane portakal piya
samız İngilteredir. İtalya Fransa ve 
İspanya kendi portakallarını yetiş
tirirler. Amerika, Cenubi Afrikoa, 
Avustralya dahi böyledir. Geriye 
yalnız fikandinQ'V)·a memleketleri 

Biz araplar mağrur ve müstakil 
yaşarız. Maziden bize intikal eden 
kültilre kıymet veririz. Maddi zevk 
ve ihtiyaçlarımız sadedir. Maahaza 
sade olan hayatta biraz vakar ol
masını istiyoruz. Başkalarına hür
met eder ve başkalarından hürmet 
bekleriz. Kendi hususiyetlerimiı. 

titreriz başlı(Qlarının hususiyetleri
ne de hürmet ederiz. Yahudi daha 
'doğrusu Filistlndeki yahudilerin 
tavru hareketi başkadır. Bunlar 
milli zevk ve hislerimizi çiğniyorlar 
Tekmil tavru hareketlerile açıktan 
açığa cBurası bizim memleketimiz. 
çıkınız başka arap memleketJcrine 
gidinin demektedirler. Bunlar ek
seriya dilimizi konuşmaktan imtina 
ve hazan d·1 rllllmize karşı küstahlık 
ederler. 

. kalır ki bunların da istihlAki azdır. 
İngiliz piyasası da aloabildiğine yeti

(Sonu 7 nci sayfamızda) 
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YARIN 

Yahudilerin 1 
iddiaları j 
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Sihirli Fasulyeler 
- 2-

Kadın biraz sonra, koltuğ•J!lda ,. 
bir tavuk olduğu halde kapıdan t.. 

çeri girdi. Tavuğu deve verdi. Dev j 
de onu masanın üzerine koydu ve j 
karşısına geçti. ~ 

- Haydi Koko, lıitfen! .. 

Tavuk, masanın üzerine bir altın 

yumurta bıraktı Dev evvelki SÖ7Je

ri tekrarladı 

Tavuk yine bir altın yumurta yu_ 

murtladı 

&ek.rarladı. Yine yumurta yumurtla

d·. Annesinn sevncme nihayet yok. 

tu. Bu yumurtaları şehirde para ile 

değ~tırdiler. 

- !Hmir, v.nnesine dedi ki: 

- Anneciğim, ben bu devi öldü. 

rcceğim.. beni peri muhafaza edi -

yor. Bu suretle memleket de bu a. 
f Ptlco kurtulmuş olur. Yalnız sen 

ağlama; Allahaısmarladık .• ben yi. 

ne gelirim .. 

Koşa koşa fasulyelerin yanına 

Bir üçüncü defa dev: geldi \'e tırmanmıya başladı. Yuka-

- Haydi Koko. lutfen .. dedi. rı çıktı. Fakat bu sefer hemen de • 

Tavuk yine bir yumurta yumurt. vin kapısını çalmadı. Düşündü; be].ı 

ladı Bunun tizerıne: ki kansı ile dev, onu yakalıyacak-ı 
- Aferin, iyi.. haydi artık git, is- Iar, tavuğu çalmanın cezasını vere. 1 

tirahat et.. ı ceklerdi. Bunun için akşamı bekle-

Ta\•uk yere atladı ve kapıdan çık- i di. Dev girerken o da beraberce şa-
tı" gitti. toya girdi. Fakat Demirin girdiğin. 

Demir, bütün bunları, saklandığı den devin haberi yoktu. 
İçeri girer girmez asabiyetle ba. 

fıçının deliğinden görüyordu. Biraz 

sonra dev horlıyarak uyumıya baş. 

ladı. 

Demir, saklandığı yerden çıktı. 

ğırdı: 

- Haydi benim harpı (1) getir, 

kederlerimi o ızale edecektir. 

Karısı harpı getirdi. Dev onu o

danın ortasına koydu. Harp kendi 

kendine derhal güzel bir parça çal. 

mıya başladı. Öyle güzel çalıyordu 
ki .. 

Muzik bitti. Dev de kendinden 

geçerek uyudu. 
Demir bunu iırsat bilerek harpı 

kucakladı ve oradan dışarı çıktı. 

Zincirden 

yelerinin 

harp: 

kaymıya başladı. Fasul. 

yanına yaklaşmıştıı ki, 

- İmdat! İmdat! 

başladı. 

diye bağırmıya 

Dev uyandı. Bu küçük çapkını 

yakalamak ve öldürmek için topu

zunu yakaladı, Demiri takip etti; 

fakat o fasulyelerden inmişti. Dev 

de or;ıdan iniyordu. Hemen içeri 

ktJŞtu. Koca bir balta yakaladı. Kök.. 

lere \·urmıya başladı. Ağaç kesildi; 

dev de yuvarlandı. Beyni patladı ... 

'Bu suretle memleket bu fena mab. 

luktan kurtuldu 

YKfCflA.aAll 

. ~~·~~~ ... 
........................................ ........................................ "' 

.? • 

1 ( 'ÇOCUK MAS AL/ l 1 
......................... -............ ................................. .. , ~ 

i HAY V ANLAR ALEMiNDE i 
~ , ......................................................................... • -- s : . 

Acayip Bir MahlUk 

Resmini gördüğünüz şu acay1p 

hayvan, yüzüne mask'e takmış gibi 

garip görünüşünden başka, bir teh· 

like ile karşılaştığı ve korktuğu za. 
manlar tıpkı düdük çalar gibi bir 

ses çıkarması itibarile de diğer hay. 

''anlardan ayrılan bir hilkat gari
besidir. Bu tuhaf hayvanın ismi 

· Rakoon> dur. Hayvanlar ilminde 

bu hayvana •Ôprosyon Kankrlvo. 

rüs~ diyorlar. Şeklinin acayipliğin .. 

den, tehlike ve heyecan zamanların

da düdük gibi ötmesinden maada 

•Rakoon> un başlıca gıdası nedir, 

I 

biliyor musı.muz? Kabil değil tah'- 1 
nıin edemezsiniz. Bu hayvan, y_en. \ 
gıeçle karnını doyurur. «Rakoon• un 

rnüthi.~ kıskaçlı yengelçeri nasıl o

lup da yediğini merak ediyorsanız, 

size onu da anlatalım: Rakoon, yen. 

geçleri ön ayaklarile ezip parçala. 

dıktan sonra yer. Bu tuhaf mahlô.k 

o kadar çevik ve atiktir ki, yengeç 

üstüne atilan düşmanım kıSkaçla- 1 
rile y:Uralaınıya vakit bulamadan 1 
paramparça olnr \'e bfraz sonra da 

kendisini maskeli düşmanının mi

desinde bulur. 

~ ........................................................................ .. , ~ 

i MINIMINILERIN MANZUMELERi i ' ~ ............................................................... ............ 

Sabah Şarkısı 
,... .. 
.... un doğdu, ufka bir k1zıllık 

çöktü, 

Ağıldan çıkıyor şimdi her davar ... 

Güne§ kucak kucak ışıklar döktü, 

Şehirde hayat vac kırda hayat 

var! 

~ 
Gece Şarkısı 

Artık akşam oluyor, 

Güneş indi tepeye. 

Al renkleri solu~·or, 

Güzel güneş nereye ', 

Artık kaı·anlık çöktü 

Yıldızlar parıldıyor .. 

• 

İyi Kalpli Arılar 
Arı(Bi) ağlıyarok: 

Hınzırlar niçin bizi davet etme· 
diler? Dedi. 

Biraderi (Ben): 

- Zaral"l yok, dedi, biz de gıdip 
kendi kendimize kırla1·da eğleniriz. 

Bütün arılar çok müteessirdiler. 

Çünkü Peri kraliçesi bir zi •:ı!cq 

veriyordu; fakat onları davet etme
mişti. Onwı da sebebi atlambaç oy
narken arılardan biri kralıçenin ,. .. n 

kıymetli perisini yere düşürmüştü. ! 

Ziyafet sabahı (Bi) ile CBc:1) kır- J 

ların sakin bir köşesine doaru kıı-1 
yuldular. Orası çiçeklerle dolu irl i. 1 

1 
Alabildikleri kadar bal toplanıayı 1 
kurmuşlardı. 

Yoabani hanımeli çiçeklerinin üs
tüne konup istirahat etmekte iken 
cİmdat:. diye bağıran bir ses duydu-1 
lar. 

Bi- Dinle! dedi, bu ne ohıbilır'! 
Dikkatle dinledil~r ve sesi vine 

işittiler, onlara bit çuha çiçeği- ya-ı 
tağından galiyor gibiydı. 

Çiçeklere doğru uçup altından 1 

bakb~:ır, ne görseler beğenirsiniz'! 

Krali!t:enin kıymetli perisi sapsarı 

yere uzanmıştı. 
EV\·ela (Bi) nin aklına ziyafet 

falan geldi de periye çok acımadı; 
fakat küçük peri ona öyle mahrun 
baktı ki Bi'nin küçük kalbi davana
madı: 

- Ne oldunuz? diye sordu. Peri 
ı.aygın bir sesle: 

• 1 

- Kanatlarımı kaybettim! dıye I 
mınldandı. 

(Bi) bunun ne kadar müthiş bir 
şey olduğunu biliyordu: çünkü bir 
peri eğer uzun müddet kanatsız ka
lır a eriyıverir. 

Ben - Öyle ise ı;ize yardım ede· 
lim, dedi; Bi yanınızda kalsın da 
ben gidip imdad getireyim. 

(Ben ı hemen uçup bir örümceğe 

müş bir ağ aldı. Ağı kanndın"lfl 81''s 
na sıkıştırıp Bi ile perınııı Y 0111 

a\·det etti. 
Sonra periyi u~ulle örümcek ag~ 

Da yatırdılar. Her biri bir ucıırıd• 
. ·i t 

tutup uçtular. Merıımları pem 
• •• •• ,, L - 1 havatı11 

\•ıne gotu.rme" ve r.•oy ece • 
kurtarmaktı. 

l·s-ırıd• Uçarken arı (Bertram) '" 
bir arkadaşlarına rastladılsr. 1 

Bertr .. m - Hayrola. dedi, ne 
0 

dı.:? 

. (B!) ona olan biteni anlatt.ı: ?n;: 
Lııc·rmc Bertram biraz duştl~ l 
Sonra k .. natlarını açıp gitti. '· 

•fi" i dil 
ile (Ben} onun nereye gittib.,n rtıl) 
~ünmivc \•akit krlmadı (Bertr• )' - . tı• 
büvük bir kelebek ile avdet e 
Kelebek kanatlarını cırparak pt rt 
nin eline kondu. P;ri birdcrıb' 
kuvvetini toplıyor gibi göründil· et 

Sonra kelebek cebinden bir ~~ 
çıksr1p periye verdi. Peri paketı ıc• 
tı ve iç.indekini •uttu. Arılar 179 

kalmışlardı. 

Paketin içindekini yutar vııtd'~ 
perinin arkasmda iki ufak ~11 d• 
peyda oldu. Bir iki cfn.kika sonrıı cı1I 
gayet güzel bir cift kı:ınat çıkfflJl 1 

le ıı' mı? Çünki.l paketin içinde 
cıkaran bir toz \'ardı. , . ~ 

Bu kanatlar kG~ hettiği kan•t -ti 
dan bile güzeldi. İçinde ince, ~) ôt 
ince altın ve gümüş sim vardı, ~rd' 
nazik, penbe. eflatun açık "'ıı.''1 ~ 
ire ve hilalleri vardı. Bilseniz~"" 
ne dilber olmuştu: kanatlar bıld 
dükçe peri kuvvetlendi, nihayet bl~ 
dan çıkıp arılann etrafında uça bt 
di. Bunun füerine peri, arılara .1 
raber peıi kraliçesini görır:eğe~. 
meleri için israr etti.. Kraııçe.. 1, 

na gelenleri islttiği zaman biıtrı:' ıft 
rılan ziyafete da\·et etti. He~81ı 
ziyafette çok güzei eğiendiler. ııı' 
ile (Ben) ele küçük periye y:ırd 

gitti. k pıyı Çi:ildı. Ondan yeni örül- ettiklerine çok se\'indiler. ---.. .. ~••••••• .. ••••~••••••••• ............................................. .. 
............ ....... 3 . ........................................ .............. . 

Temmuz Bulmacası 
Masaya yaklaştı. Yumurtaları ce -

bine koydu ve pencerenin kenarına 

geldi. Buradan aşağıya kadar kay. 

dı. Tavuk yine orada yem yiyordu. 

Demir onu da kucağına alarak fa. 

sulyelrirun tepe ine gedi.. Oradan 

doı aşağıya indi. 

Eve girince annesini ağlar bir 

Demir, köyün ec güzel bir kızile KU§lar bile gökte bir sürü olm~, 

evlenerclc annesile birlikte büyük İnce cıvılblar sarm~ her yeri. •. 

Ay ışığını dö...,j, 

Bulutlar kımıldı) orı 

1 
bir köşkte yaşanuya başladı. İhti -

halde buldu. Annesi: 
yaçları oldukça arasıra tavuğa altın 

- Ah yaramaz .. senin dönmiyece

ğini zannediyordum. Nerelerde i . 

din? 

Demir annesini teselli maksadile 

tavuğu yere koydu ve: 

- Koko .. liıtfen! dedi. 

Tavuk hemen bir yumurta yu • 

murtladı. Demir bu sözleri bir daha 

yumurtlatıyorlar ve canlan sıkıldık 

ça da harpı getirip eğlenyorlardı. 

Onlar ermiş muradına, biz çıka

lım kerevetine ... 

Cici Aue 
(Son) 

(1) Harp, biT 11eui çalgı. 

~"JVVV'VV"...-,"""""""'.,..,._"""~VVVVVV'v'V'.;IV'.,,..._,...,~l'V'\.~~ 

......... ,, .. _ .............. ·--·-····-·-·-···--·····--.. --.. . , ' 
( BİRAZDA ŞAKA ) . ~ ............................................................................... 

Anallk gururu 
Birinci bayan - Benim çocuğum 

da sizinki kadar amma yirmi gün -
dür bpış tıpı§ yürüyor. 

İkinci bayan - (gururla) olabi

lir efendim. Bizim ailede, çocukla
rımızın yürümelerine ihtiyaç yok,. 

zira iki tane otomobilimiz var. 

K 

Ne zaman •Dlamall ? 
Öğretmen - Ayıp değil mi Se .. 

vim, senin kadar bir çocuk düşüp 

bir yerini faz~a acıtsa bile ağlama

malı ... Halbuki sen dizini iskemle.. 
1e çarptııi. 

Sevim - Peki amm:J. bay öğret. 

men, insan düşünoe de ağlamazsa 

ne ı.aman ağlar, 

R 

ooıru söze n• denir? 
Erdojan - Anne, dün sokakta 

yedi kişi gördüm, bu yedi kişiden 

yalnız bir tanesinin şemsiyesi var_ 

dı amma, hiç birisi ıslanmıyordu. 

Anne - Demek ki o biricik şem

siye yedi kŞyi altına alacak kadar 

büyüktü ha! .. 

Erdoğan - Yok canım, yağmur 

yağmıyordu da ondan ıslanmıyor

lardı-

Ötüşen, uçuşan bu binlerce kuş, 

Mektebe istiyor artık bizleri!.. 

Anne söylesin ninni. 

Ay dol~o;sın engini. 

YAZISIZ HiKA YE 

Köylü kadın su çekecek, fakat kendisi nerede? " 
_,ctıf. 

Bulmacamızı çözen küçük okuyucular resmi kt>sip bir kağıda yaP"' , 
dıktan ve saklı köylü kadını işaret ettikten sonra bir zarfa koyJ113~~JI 
zarfın üzerine cBilmece Memurluğ~> kaydını ilave ederek idarehsJle 

göndermelidirler. 

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

Bulmacayı doğru çözenler arasında çekeceğimiz kur'ada talil ,ril' 
gidecek küçük okuyuc~larımız,~ münasip ve terbiyevi hediyeler v 
cektir. 
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25 -Yıl Eevvel Bugün 
dii (Ba.staraf ı 1 inci sayfada) 

çar olduğu tak<lirde Rusya· 
::. he~ hangi ~minat ve taahhü· 

tıle ıktifa edemiyeceğini ve A· 
~tırya kıtalan Sırbıstan hudut· 
te tını gl'Çtiği takdirde Rusyanın se· 
aörherlik ilanına mecbur kalacağını 

~ledi,, 

~ A.~i gün zarfında İngilterenin 
~rlı~ sefiri İngiltere hariciye n~· 

etıne çektiği bir şifrede cAlman· 
~anın Fransız askeri hazırlıkların·' 
~n ku.şkulanmakta olduğunu> ih· 
.\.] r edıyor, Belçika hariciye nazın 

lllanyıanın tecavüzkar bir variyet 
alınış olduğundan şikayet eyliyordu 
'I3A.Vusturya hariciye nazırı Kont 
~rhtold> ise Avusturya· Macaris· 
~ ın Petrograd, Faris, Londre ve 
re l'l1a elçilerine birer nota göndere· 
. tt~ Avusturyanın Sırbistana karşı 
d ~~az etmiş olduğu tavru hareketi 
ğ egıştiııniyeceğini bildirivordu. rn. 
~: tar.a~tan Petrograddaki Alm~~ 
1~ ~nıilıteri Almanya başvekıli 
b' ethnıan Holveg> e çekmiş olduğu 
1/r Şifrede cRus erkanı hHbivesinin 
l':disine namusu üzerine söz vere· 
~ 27 Temmuzdanberi Rusyada as. 
tı eli Vaziyetin değismemiş olduğu· 
~ t:ınin ettiğini> bildiriyordu. Ay
rı gün Rusva haricive nazırı .saza. 
A.ofı Pans ·ve Lond~a kabinelerini 
~sturyanm Sırbıstan harbı hak· 
tıı~ da Rusya ile doğrudan doi!ruva 
tt~kereye girişmekten imtina et· 
.\ 1lli haber veriyor, Petrograddaki 
~stu.rya sefiri ise Rus hariciye 
d ~ına Avustury.anın Rusya ile, 
!'.

064Udan doğruya müzakereye gi· I 
~~eğe hazır olduğunu tebliğ e<:li· ı 
"us 't'du. Halbuki Çarlık Rusyıası A· 
J:t lutya sefirine Sırp menafiinin 
~ lllenfaatlerinc!en ayrılamıyaca
'ti~ cevabını veriyordu. Çar ikinci 
~ 01a hergün erkanı harbiye reisi 
ftr~U:akerelerde bulunuyor ve se· 
n erlık iradesini isdar ediyordu. 

aıe tı.sy:\nın Avusturva - Macaristan 
o~lıinde seferberliğe başladığını 
tıı h?en Almanya Rus seferberlif1i· I 
t ıt taraftan protesto ederken bir 
~ftan da bir harp vnkuu tcıkdi· 
ltlı e İngiıterenin bitaraf kalıp kal· 
bi~.acağını soruyor ve tngiltercnin 
iarı raflığını temin için aşaf!ıd,,ki 
du: latı kabul edeceğini bildiriyor· 1 

l 
da.k·- Almanya Fransanın Avruna· 
hat 1 arazisinin tamamiyetinin mu· 
ı aıası 

·,,} - Rollandanın bitaraflığına ri· 
et, 

ı a_,,, 
,l'ııe b ı:o r'3nsa Alman vayı Belcikaya 
~i~ u~ etmiş olsa bile Belçikanın 
tıj t laııni ve tamamiyeti mülkiyesi. 

eh-\:_ ).f ••4.1..1ı. 

Stt aanıafih İngiltere harici.ye nazırı 
~h tEdvard Grey> pek açık ve 
haı-b· olarak: cAvustury.a. Sırbistan 
~re 1 lllevzii kaldığı takdirde İn~il· 
•a~ ntn her hangi bir müdahaleden 
~l'a llıacağını ancak bu harp bir 
!'~ ~a- Almanya muharebesi doğu· 
l)ıl!~r/lursa Büyük Britanya hüku· 
ta~ ın ınüdahaleye mecbur kala· 
~ ı:. bildiriyordu. 

~Undan tamam bir çeyrek asır 
el Yine bugün Rusyanın Bel· 

~~ llen, Abdülmuttalib dininde· 
~ anınıa biraderzademi himaye 
~tit~e tnecburum. Onu, kimsenin 

lrıes· ~· ıne tahammül edemem. 
....._ ı. Ötekiler de: 

~~ ti liakiısın.. Akrabalık iycabatı· 
bt~aYet ediyorsun. 
~~ eı-ek hak verdiler. 

lııllQd ltıuaınele üzerine, herkes, bir 
~g et Ebuleheb'ten korkarak 
h~trıbere ilişemiyordu; fakat E· 
li..,ay eb ile Okbe bin Ebimuit (bir 
~ t~t.e göre Otbe binrebia) gibi 
~lld ı:ru adamlar, onu, himaye 
~!ad en caydırmağa çare aramıya 
~:ılar, Bir gün, Ebılleheb,e gi· 

~~e d:rsin .. kardeşin' Ebfltfilib 
bıl1 enılik midir? (1) 

ı , ~ sordular. O: 
be;ır a~ .. değildir. 
, ~lllce, Ötekiler.: 

~ l'rıliJt iraderzaden. Onun cehen· 
' Olduğunu söyliyor. İnan· 

atı . 
" ' gıt sor' vedu . 
~h er. 

~..ı ~l~eb - .. . 1 . b .. 1 
h~ ·'lel'ı .. • •uUzevır cnn u soz e-
~clen tnute~sir rıldu ve pcygam· 
~es:"=ıeyi sordu. O daı: 

'ıı.ıı 13•,.-:--
tıQlib_ rıooyette: Baban Abdül· 

grad sefiri Rusya hariciye nazırına 
şu şifreyi keşide ediyordu: cBaşve
kil ve hariciye nazın Pasiç'e Rusya 
imparatorunun Prens Aleksandra 
göndermiş olduğu mektubu verdim. 
Pasiç mektubu okuduktan sonra is· 
tavroz çıkardı ve cCenabıhakka 
bin şükür olsun. Çar büyük ve adil· 
dir!> dedi. Sonra heyecanını daha 
fazla zapta muktedir olamıyarak be· 
ni kucakladı.> 

Bütün bu müddet zarfında Çar· 
lık Rusyası seferberliğini hızlandı· 

rıyor ve İngiliz hariciye nazırı Sir 
cEdvard Grey> bir harp vukuunda 
İngilterenin Fransa tardını iltizam 
edeceğini teyid ve tekid ediyordu. 

Yine 29 temmuzda öğleye doğru 
Belçika lıükıimeti Belçika ordusunu 
seferber hale kovuyor, Alm :ınya İm· 

paratoru Çar Nikolaya şu telgraf
nameyi gönderiyordu: 
cTelgrı;fını aldım, sulhu idame 

hususundaki arzuna tamamile işti. 
rak: ederim. 

.Avusturyanın ilanı harbını .u. 
tandırıcı bir hareket> olarak telak· 
ki edemem. Avusturya bitte<'riihe 
bilir ki Sırbistanın vadleri kfüht 
Ü7.Crinde ka ldıkca bir manu ifade 
etmezler. Benim kanaatimce Avus· 
turvamn hareketi Sırbist·md~n te· 
minat almı:va matuf bir tesebbüstür. 
Avusturyanın arazi kazanmak nive
tinde bulunmadıvına dair ohn beya 
natı t::ıkvive etmC'ktedir. Binaena· 
Ievh Rusya, Avusturva·Sırbistan har 
bi karsısında bir müsahit vnzivPtin· 
de k 9hıbilir ve bütün Avrupayı dün· 
yanın simdive kadar görmPdii'Ji kor· 
kunc bir mııharebeve siirüklemek 
istPmez. Hüklımetinle Vivana ara· 
sında doğrudan dnğruva bir anlas· 

ma akdinin mümkiin olahile<'eğini 

nüc:iinüvorıım. HükumC'tim de bu 
hususfa hükfımetine bi.itün kuvve· 
tile müwheret edecektir. 

Avusturyanın bir tehdit telakki 

edebileceği Rus ıaskcri tedbirleri 
hir. "üohe yok ki felaketi tacil ede· 
cektir.> · 

Çar Niko1a Almanya imparatoru· 
nun şifresine şu şifre ile cevap ver· 
di: 

c1Tuslihanc telgrafınızdan dalcıyı 
terekkür ederim. Halbuki bugün 
sefirin tar.afından haricive nazırına 

yapılmış olan tebliğat hiç de mus-

lihane değildi. Bu farkı bana i?.ah 

etmeni rica ederim. A vusturva· 
Sırbistan meselesini Lahay 2dalet 

divanına havale etmek daha müna· 

sip olacak. Kiyasetine ve dostluğuna 
güveniyorum:• 

(Devaroı var) 
.................... .,. .......... ~·~······· 

EGE TİYATROSU 
Temsilleri 

Nuri Genç~ur l'tı ar
kad:ışları 29 temmuz 

Cumartesi akşamı 
Beyl .. rbeyi iskele 

tiyatrosunda 
Azra il 

!?irrabdla BaJes - zer.gin varyrte 

- Cenabı hakkın birliğine inan.

1

1 
mayıp putlara secde edenleıin hep· 
si cehennemliktir. Diye cevap verdi. 

Ebuleheb, biraderz:ıdesinin bu 
dürüst cevabı önünde fena bozuldu. 

- Öyle ise, bundan sonra, benden 
himaye bekleme! Başkasına sığın. 

Aramızda-, bundan sonra hiç bir 
münasebet yoktur. (2) 

Dedi ve bu suretle Ebuleheb'te 
müşriklere katıldı. Bu andan iğtiba· 
l..!n, peygambere en ziyade ed ve 
cefa edenlerden Hakem bin Aş'la 
Okbe bin Ebimuit arasına Eblılcheb 

te katıldı. Bunhrın üçü de, peygam· 
berin komşusu idiler; her gün onun 
evine insan, hayvan pisliği atarlar, 
kalbini kıracak her şeyi yaparlardı. 

Peygamber, bu yüzden o kadar 
rahatsız o1du ki. Mekkedcn ç1kıp git 
meğe mecbur kaldı. 

TAİFE AZİMET VE AVDET 

Kureyş'in Beni H-sşim ile üç sene 
münasebatta . bulunmaması, hamisi 
Ebu Tülib'in, sevgili zevcesi Hatice
nin vefatları, Muhammed'in isla· 

(2) K1ıreyş müşrikleri Cennete i
nanırlardı. Ebttlcheb, mii.şrik bulu
n.an akrabal.arımn Cehennemlik bu-ı 
lımmalarını, ateşte yanma1arını ka
.._.r etmiyordu. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 ,. 1 1 

2 1 1 ,., 1 ı•ı 

1 1 1 ı•ı 1 1 
1111 1 1 1 ı•ı 

ını ı ı ı•ı ,•ı ı 
1 1 1 ı•ı ı•ı 
1 1 1 1 ı•ı 1 1 
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SOLDAN SAGA: 

Filistin Meselesi 
(Baştarafı 5 inci sayfamızda) 

şen mahsulü istihlak edecek kabili
yette değildir. 

Fazla olar.ak bu portakallar gayri 
iktısadi bir fiatla istihsal ediliyoi 
Bir sandık portakal piyasaya 9 şili· 
ne mal oluyor. Mevsimine göre bun· 
hır Londrada bir sandık portakalı 

6 ile 11 şilin ıarasmda satmaktadır· 

lar. Bu lüzumundan fazla istihsalin 
neticesi, gerek arap ve gerek yahu· 
bir Peni almak oluyor. 
dinin bir tane portakalına güç bel~ 

ANA ŞİKAYETLER 
Filistinin iktisadi muvazenesizli· 

ğinin başka emareleri de vardır. İh· 
racat nüfus başına 3.10 sterlin ka-

Bayta:7 

RADYO PROGRAM/ · 
CUMARTESİ 29/7/39 , 

~3'.~~ - Program, 13,35 - Türk 
muzJgı. 

1 - Şetaraban peşrevi, 2 - Dede 
- şetaraban şarkı • Gözümden gön· 
lümden gitmiyor, 3 - Sadettin 
Kaynak - şetaraban şarkı - Gecemiz 
kapkara, 4 - Artaki • kürdilihi~az
kar şarkı • Neşe ile geçen, 5 - Mu· 
hayyer türkü • Batan giin kana 'ben· 
ziyor, 6 - Bedriye Hoşgör - muhay· 
yer türkü - Güneş doğdu damlara, 

gel yavrum, 5 - J. Strauss - Polka, 
6 - Monti - Çardaş 19,15 - Türk 
müziği (İnce sar faslı) 20,00 - Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteora. 
loji haberleri, 20,10 - Neşeli plak
lar • R. 20,15 - Türk müziği (3 ke· 
mençe, saz, lavta ile oyun havaları) 
20,30 - Türk müziği. 

1 - Bir memleket. • dardır: Halbuki ithalat nüfus başına 

14,00 - Memleket saat ayan, a\.o 
jans ve meteoroloji haberleri, 14,10 
15.30 - Mü7.ik (Dans plakları). 

18,30 - Program, 18.35 - Müzik 
(Ja7.z pieno soloları • Pl.) 18.45 -
Müzik (küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkm). 

1 - Bimen Şen • hüzzam şarkı -
Sükunla geçen, 2 - Salahaddin Pı
nar - hüzzam şarkı • A~kınla sürün· 
sem, 3 - Selihııddin Pınar - hüz
zam sarkı - Ümidini kirpiklerine, 
4 - Faiz Kapancı • hüzzam şarkı -
Biikliim büklüm sırma saçlı. 

20,50 - Konusma, 21,05 • Temsil, 
22.00 - Haftalık posta kutusu (Fc· 
nı>bi dillerdP), 22 30 - Mü?:ik (Ha· 
fif mii:dk • PI.), 23,00 - Son ajans 
h aberleri, zir0 at, esham, tahviHit, 
kambiyo • nukut borsası (fivat), 
23.20 - Müzik (Cazb~nd - Pl.), 
23.55. 24 - Yarınki program. 

2 - Kısa değil, sopa. 

3 - Cahil, haber verme. 

4 - Bir renk, yazın çıkılır, 

5 - Dağ, mesken . 

• j hemen hemen 15 sterlindir. Hiç bir 
memleket bu ticaret açığına ilaniha· 
ye dayanamaz. 937 de yekunu 866 o, 
lan koopeNtiften 216 sı iflas etti. 

1 -Jekob Christ • Altın yıldız. 

lar, 2 - Ziehrer • Knnava1 rocuk· 
ları (Vals), 3 - Mainzer • Düğün 
töreni. 4 - Heinz Rcinfeld • Eve 

6 - Doğru yazı yazma işi, geniş
lik, işaret edatı. 

7 - Bir isim, çiftçi yapar. 

8 - Haset, zam. 

9 - Yemek, milyarder bir adam. 

10 - Yumuşaklık, bir rakam. 

YUKARIDAN AŞAGI· 

1 - Bir memleket. 
2 - Mesafoli, aylık. 
3 - İngilizce ciyi:o, her şeyi bilir. 
4 - Öz türkçe kabul. 
5 - Fransızca cörtü»,1 bir nota. 
6 - Bir nota, boş. 
6 - Asaletle yapılan. 
8 - Hadise, bir hayvan. 
9 - Bir hayvan. 

10 - Yakın tarihte meşhur bir si. 
ma, bir nota. 

Dünkü Eulmaca•ızuı halli 

EN1 NE(,, RIY AT: 

- Yeni Çıktı 
BERNARDEN DE SENPİYER 

P O l_ ve V 1 R J İ N 1 
Türkçeye çeviren : 

KEMAL D .MİRAY 
Fi 15 Kr. 

MEŞHUR çoc· K ROMANLARI: il 
K. Kos tantinov 

Başı be zuklar alayı 
Türkçeye Ç!viren: 

ZEKİ TUNABOYLU 
Fi 10 Kr. 

Her yerde Kihpçılardz.n ve 
Gazete Bayilerinden arayınız. 

BALIKESiR 
AKIN KITAP~VI 

miyeti neşretmek hususundaki az· 
mini kırmadı. O, yalnız dini neşret· 
mekte zevk ve teselli buluyordu. 

Peygamber, amcasının himayesin. 
den, karısının teşvik ve tesellisin· 

den mahrum kalmak acısını, en zi.

1 yade, müşriklerin eza ve cefalarını 
arttırdıkları zaman hissetti ve Mek· 

ke'de iş göremiyeceğini anlıyarak 
orada çıkmayı, civar kabilelere gi· 
derek onları dine davet etmeyi dil· 
şündü. 

Peygamber, Haticenin vefatından 
bir müddet sonra. Şevval ayının ni· 
hayetlerine doğru, yanma Zeyd ib
ni Harise'yi .alarak Tfüf'e doi{ru ha· 
reket etti. İlk evvel Bekir bin Vail 
kabilesine müracaat ederek onlarm 

himayesinde iş görmek istedi. Bu 
kabile, onun dine duvetini kabul et· 

medikten başka kabilelerinde misa-

1 
fir kalmasını bile istemediler. 

Muhammed, bundan sonra Kah· j 
tan kabilelerinden birine gitti. On· ı 
1~n islamiyete .davet etti. Bu kabile 

Aynı zamanda 128 arap kooperatif 
şirketindm y.alnız 18 i kapandı. 
Kooperatülerin arap1ara yeni oldu· 
ğu da unutulmamalıdır. Bu sebeo· 
ten arapların tecrübesizliğinin çok 
hesaba katılması H'izımdır. 

Bununla ber.aber Filistin vatan· 
daşı olarak vaşıamak ve biitün mem· 
leketin iyiliğine bizimle beraber 
calıc;mak istemeleri şartile yahudi· 
le-rle yan yana çalısm'lğ.a tamamile 
hazı!"ız. İn~iliz hükumetine karşı 
şikayetlerimiz şunlardır: 

ı - Yahudi muhaceretini bilfiil 
durdurmamıştır. 

2 ·- Toprağından avrılmaktan 

ttövlüvü muhafaza etmek için top· 
rak sahsını menetmemistir. 

3 - On ve daha ziyade sene Filis. 
tinde yerli hükumet id.aresini geri 
bırakmıstır. 

On sene neden bekleniliyor? 

Ankara Borsas. nın 
28 Temmuz 939 Fiathırı 

Açılıt 
'Ye Kaoanış 

ıll 
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İstanbul Belediyesi Ilanlar1 
Köprüler tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan kerestenin rnü

hayaası kspalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 31/7 /939 pazartesi gü. 

nii saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muh&mmen bedeli 5258 lira 
50 kuruştur. İlk teminatı 394 lira 39 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat 

Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. Taliplerın ilk teminat makbuz veya 

mektuplerile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 
ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (5282) 

k 
Darülaceze için alınacak 1900 metre entarilik ve mintanlık renkli bez 

2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre temdiden açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. İhale 8/8/939 salı günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla

caktır. Muhammen bedeli 1615 lira ve ilk teminat 121 lira 13 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. Taliple

rin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatta Da-
ımi Encümende bulunmaları. (5702) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Tophanede Firuzağa mahallesi Çeşme sokağında 9 mükerrer kapı No. 

lu bir kira arsa 27 /9/334 tarihile T. C. T. Boyacı Dinıitri veledi Lambo üze-

Londra 1 S•erlin 5.93 rinde kayıtlı olup bu arsayı satmak üzere Muhafızlığa müracaat eylemi~ 
New-York 100Dol r 126/>75 ise de haciz keydında mülga Beyoğlu Mukavelat muharrirliğinin 17/2/325 

?tris 100 Frank 3.355 tarih ve bila No. lu tezkeresi ile haciz buhmduğu görülmüş ve rneikur 

Mibno 100 Liret 6.66 muharrirliğin evrakının da -ahiren Beyoğlu Birinci Noterliğine dcvredilmi§ 

Cenevre , 100 .niç. f. 28.58 bulunması itibarile keyfiyetin tetkik Ye bu haczin bilahare terkin edilfp 
Am"t rdam 100 Florin 67.3575 cdiJınediği 6/7/939 tarihinde Beyoğlu Birinci Noterliğinden sorulmuş ise 

Berlin 1 OD Ma k 50.835 de verilen 14/7 /939 tarihli cevapta 325 tarihinde sene başı mart olduğuna 
Briik-el 10;) Belga 21.52 nazaran nisan ayının 17 sinde böyle bir kefalet ve haciz kaydına destres 

Atina 100 )rahmi 1.0815 bulunmadığı bildirilmiştir. Haciz tarihinin eski ve şu h ale göre mevrut ve 

Sofya 100 L( va. 1.56 mahreci ve miktarı da malum bulunmadığına göre ilan suretile bir ay zar. 

Prag 100 ç .... K... 4.325 fında bu gayrimenkulün alacaklı sıfatile h ak iddia ed.en kimse bulunduğu 
Madrid 100 Pezeta 14.035 takdirde Sultanahmette Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığına ellerinde mev-

V uşova -101) Zloti 23.8425 cut vesaik ile müracaat etmeleri ve aksi takdirde mevcut haczin hükümsüı 
~udape;t~ lCO Pengo 24.585 ~! kalacağı ilan olunur. c568h 

!3ükreıı 100 Ley 0.905 i _ 
.jeıgrad lOODinar 2.8925. tstanbul Kadastro Müd.ürlüğünden: 
Yckolıama lOOYen 34.62 

I Stckhoim 100 lsv~ç. f. 30.56 
1 M~akova 100 {ub.e 23.90 

Esham va Tahvilat 
Er~ani 19.35 
19~8 °/0Shazine tahviJi 70.- ~· 

l 
Sivas-Erzurum 11 
Sivas- rzu~um 111 ve 

3PSi JWE tU &22 En ....... 
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Peygamberi misafir etmiyc muva
fakat etti ise de bu fikrinden çabu· 
cak caydı. Buradan, Tfıif'te sakin 
Beni Snkif kıabilesine gitti. Taif aha. 
lisile Mekkelilerin sülaJeleri bir ced. 
ten oldukları için akraba sayılıyor
lardı ise de aralarında rekabet var
dı. Taiflilerin kendilerine mahsus 
putları da vardı. Peygamber, bu re· 
kabct ve put ayrılığından ve amca. 
sı Abbas'ın orada ikamet etmesin
den istifade etmek gayesini takip 
edeyek oraya gelmişti. 

Peygamber, Taife on gün, bir ri· 
vayete göre de bir .ay kaldı. Büyük. 
leri imana davet etti. Hiç biri kulak 
asmadıktan maada ayak takımını 

1csvik ederek Muhammed'i tahkir 
ettirdiler. 

Muhnmnıed bin K§.ab diyor ki: 
Tfilf'te Abd, Mes'ud ve Habib bin 
Amr isminde üç kardeş vardı. Beni 
So.kif'in riyaseti bunl~rda idi. Pey· 
gamber, bunlara müracaat ederek 
islamiyete girmelerini istedi ve ay- : 
rıca· da muavenetlerini rica etti 1 

Fatihin Fener nahiyesine bağlı Hatip Muslihiddin mahallesinin ka· 

dastro~una başlanacaktır. Bu mahalle sınırı içinde mülkü olanlar bir ay 

müddet zarfında Fatih Genelbevi Orta mektep karşısında Kadastro binasın 

da Üçüncü Posta Tıapu Memurluğuna müracaat ederek beyannamelerini 

almaları ve belgelerile birlikte doldurup derhal iade etmeleri ve bu müd

detin bitim tarihinden itibaren on beş gün sonra da tahdid ve tahririn ya

pılacağı ve başlangıçta mülk sahiplerinin bizzat gelecek memurlara hu

dutlarını irae etmeleri Kadastro Kanununun 18 ve 19 ve 22 inci ve nizam-

namesinin 12 incimaddesine göre ilan olunur. c5678> 

Bu kardeşlerden biri: 

- Sen mi peygambersin? 

Diye alay etti. Öteki kardeş de: 

- Cenabıhak, peygamberliğine 

senden başka daha layıkını bulama
dı mı? 

Diye cevap verdi. Kardeşlerin 

üçüncüsü de: 

- Snninle konuşmamıza imkan 
yok. Hakikaten peygamber isen 
merteben çok yüksek olduğundan 

senin dengin olamayız. Yalancı 

peygamberlerden isen seninle ko· 
nuşmaya biz tenezzül etmeyiz. 

Dedi. 

Peygamber, bu istihıa ve haka· 
retlerden müteessir oldu. O zaman, 
kendilerine ettiği teklifiİı reddedil· 
diğini kimseye sö:vlememeierini ri· 
ca etti; bunu da kabul ettiremedi. 
Tfüftte böv1e bir mmımeleye uğra. 
dığını iş\1 irlerse, Mekkelllerin ken. 
disine büsbütün fena hareket ede· 
ccklerinden cndi~e ederek bu tekli· 
finin reddinden daha çok üzüldü. 

Pevgamber, Tfürten çıkarken, 

ayak takımı arkasına katıldı: 
- Ya sahir! Y.a mecnun! Aramıza 

nihk sok"maya mı geldin? Budala· 
lan aldatmak, bizi yoldan çıkarmak 
mı istiyorsun? 

Diyerek sövüp saydıktan başka 

.arkasından taş atmıya başladılar. 

Zeyd ibni Harise, peygamberi atı· 

lan taşlardan korumak için, kendi
sini siper ediyordu. Muhammed, 
ayağından .. Zeyd, başından yaralan
dılar; kanlara bulandılar. 

Buhari ile Müslim, Ayşeden riva
yetle diyorlar ki: Ayşe, Peygam· 
bere: 

- Ya resulullah! Uhud gazası gü· 
nünden daha felaketli giin gördün 
mü? Or.ada, dostlarını ve akrabala· 
rını öldürdüler. Seni taşlayıp dişini 
kırdılar. 

Diye sormuş. Peygamber ise şöy
le cevap vermiş: 

- Akabe günü, gördüğüm eza ve 
cefa yanında o felaket hiç kalır. Ben 
Abdi Keiali dine dfı,•et ile muave. 
netlerini istediğim zaman beni taş. 
ladılar. Ayaklarımdan kan akmıya 
ba~ladı. Pek sıcak bir gündü. Hiç 
kimse beni kabul etmedi. Sövüp 
saymadan ve düşmanlıktan haska 
bir şey görmedim. O k~d.ar ır.uzOO.
riptim, ki cKarm Sealip:. denilen 
mahalle vasıl oluncıya kadar ken
dime gelemedim. Orada oturdumı 

ağladım. Öyle iken onlara beddu• 
~tmedim. 

• 
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Sayfa: 8 
il' 

50 Liralık 
Bir 'Elbiseyi 
Ter Mahve
debilir. 

Terin ıalat
taiı elbiae 
kıaa bir za
manda harap 
olmağa mah· 
kfımdur. 
Terkibindeki 
tuzlu madde
lerden dolayı 
ter, bilhassa, 
ipekli kumaş
ları l::ozar, El· 
biıe Ye iç ça
maıırlannızı 
tere karşı 
;nuhaf aut t• 
mek için 

p 

SUDO RONO 
PERTEV 
kul ~nınız, 

Di&KAT : Sudoroao Pertev, teri, kes· 
mez, aadece mecruu:ı de2iştirir. Bur· 
dan dolayı vücude hiç bir fenalığı yoktur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğündea: 
1 - Telgraf hatları ihtiyacı için c200.000, adet 2 No. lu fincan ka

palı zarfl:ı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel c50.000-, mu\'akkat teminat c3750• lira olup 

eksiltmesi, 22/Ağustos/939 salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 

Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

.. 3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur ko· 

misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 'l'. Levazım, istanbulda Kınacıyan 

hanında P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden c250. kuruş bedel mu

kabilinde verilecektir. c265h c4722> 

E,.ız Şii• ve Sıhhat K•ynakl •M 

ARMUTLU KAPLICA LARI 
rlığı, Alaciğer .Romatizma, Siyatik, 86brek, Nikriı, Nefes Oa 

Karaciğe", Ekzama, Felç, NeYraıteni Ye aair 
cihazı ye kadın baatalaklarıaı iyi ettiii tetkik 

ıinir, Haztm 
Ye tecrübe 

ile aablttir. 
Otelde IJirinci unıf odalarda ikamet (8.anyo d ah il) 180 kr. 

» ikinci ,. ,. ,. ( » 

Yeni pariyo:darda milıtakil kiralık bol odalar 
Mudanya poatalan her ıah, perftmbe, cumar ~e 

» ) 135 » 
daha ucuıdar. 
si, pazar ıüa. 

ı 

.. 
1 

1 

1 

1 leri ridiş ·~ diaa,te uirar _____ I 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : 1 

Eskişehir hava okulları için nazari teknoloji, mihanik,,lıendrse ve sı- ' 

aai ı;esim, fenni ikmal ve muhasebe. ameli tayyare ve motor, ameli maki- ' 

ile riyaziye ve mukavemeti ecsam muallimleri alınacaktır. 

'l"alip olup kabul edilenlere yeni barem kanunu csa~lımna göre ücr<'t 

verilecektir, 

· Muallim şartlarını haiz olanların enakı müsbitclerile i\f. M. \'. Hııva 

Müsteşarlığına mürac:ıatları. c3323. c.5..>79• 

:ı:==========================--- - ---·- -
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

• A 

KiRALIK EMLAK 
Semti Maballui Sokağı No. Ginsi 

Jütıüce Karaağaç ')<) Ev 

paı~ba Şakhulu Kuledibi 2.f Ap. 4 üncii daire 

• KemaRkt'.ş Gümrük ::ıt l\lcl<lt·p yeri 

Yukarıda yazılı emlak 31/5/940 giinü sonuna kadal' kil'aya 'erilmek Ü· 

lere açık arttırmaya konmuştur. İsteklileriu li8/93Q clinü sa.,t 14 de mü-

"caaUarı. (5572) 

Dizel Elektrik Gurubu Alınacaktır 

Fethiye Belediyesinden: 
1 - Nafıa Vekaletinden musadd• proje ve sairesi mucibince Fethiye 

8elediyesi elektrik santralına ilave edilecek ikinci dizel eleı<trik grupu 

M/8/939 tarihinden 9/8/939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve acık eksilt-

11\e usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9/8/939 çarıamba günü saat 17 de Fethiye Belediye Dai

ıesinde müteşekkil Belediye Encümeninde yapıtacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4470-liradır. • 
4 - Mu,·akkat teminat 335,25 liradır. 

5 -- Proje, keşifmıme, şartname ve mukavelename projesi Fethıye Be

ıediyesinden ve İstanbul'da Sirkeci Yalikötkü caddesi Fethiye.Nakliyat ve 

l'icaret evinden parasız alınabilir. 

6 - Taliplerin sicilli ticaı:ete kayıtlı ve hllen faaliyette ve bu gibi ta. 
thhütlerde bulunduklarına dair birer vesika ile şirket namıl'loQ hareket edi

fO~~usa şirketin sirküler veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri ve mu· 

ıırakkat teminatı yatırmış olmalan ,arttır. «4759> 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. komisyonundan: 
1683,90 lira muhammen bedelli soba kurulması, tamiri ve boru ve te

lerrü.atınm alınması işleri için 27 /'1 /939 tarihinde yıapılan ıaçık eksiltmesi

pe verilen fiat yüksek görüldüğünden ayni şartlarla adı geçen iş 7 /8/939 

pazartesi güriü Rektörlükte sut 15 de tekrar ıaçık eksiltmeye konulmuş-

tur. (56'54) 

' 

f'&NllA•AR 

ZA Yt · Baaın Blrllll Aza Kaych 
Şahsıma ait bazı evrakı resmiye B•flıyor 

ile içinde bir mikdar parayı haVi . . Basın Birliği İstanbul mıntakası 
1 cüzdanımı heı· nasılsa zayi ettim. ıdare 1ıeyeti reisliğinden : j 

Bulanlar getirdikleri takdirde mem- Basın Birliği İstanbul mıntakası 
,nun edileceklerdir. idare heyetinin te~ekkül edip 15 Tem 

Selimiyede Ekeli Katip muzdan itibaren faaliyete başlnciığı, 
_______ lb_rahiın Yavaş 1 merkez idare heyetince 11 Temmuz 

tstanb l ık . . I _M ____ l -~- 1939 tarihli gazetelerle ilan edilmiş-
u .:ıncı cra cmur ugıın- ı· 

dan: ı. 
SAÇ EKSiRi 

Dairemizin 935/:3054 No. lu dosya_ 
si~ mahcuz olup bu kerre paraya 
çevrilmesine karar verilen Galata_ 
da Havyar han 10 No. da demir ka
sa ve kanepe ve sandalye ve camlı 
dolabın birinci açık artırması 3/8/ 
939 da perşembe günü saat 12 den 
14 e·kadar ifa edilecektir. Bu artır-~ 
tnada mahcuz eşya muhammen de
ğerinin yüzde 75 ini bulmadığı tak. 
dirde ikinci açık artırması 8/8/939 
da salı günü ayni saatte ifa edile _ 
cektir. Alıcı olanlar muayyen gün 
ve saatte mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaat ederek 
almaları ilan olunur. 

NO.KtViAL MEKTE LERE 
Kabul olu11.:nıyan zckac · geri 
çocuklar için tedavi ve t•:r..
. rin saatleri 17,30 - lJ,30 

MÜTEHASSIS 
Dr. NECATI Kl::MAL 

Araavudköy, Kolej civ.rında 
No. 184 

Adalar Sulh mahkemesinden: 
Mahkememizce terekesi ne <Cl kon

muş olan ölü Mehmet Suphiye aıt 

maaköstek bir altın saat 7/8/939 ta. 
rihine müsadif pazartesi günü saat 
orı dörtte İstanbul Örtülüçarşı San
dalbcdcstıeninde satılacağından ta
lip olanlarm maha ili met.kurda ha
zır bulunacak alakadar memurlara 
müıacaatları ilan olunur. (19493) 

İstanbııl İl:rnci İJlcis Memurlu.
ğundan: 

Galatada Vo~ vnda· c ıddesınde 
bakkal Dimitrı Cumanın alacaklı _ 
Iarilc yctptığı konkurdato mahkeme. 
ce tasdik \'e kat'ilt-şıne ·i iizerine 
iflasın kaldırılmasına \ c mnlbrın 
iadesine 27 /7 /9311 tarihinde' karar · 
verildiği ilan olumıı·. (19:9~)- 1 

Mıntaka idare heyeti, İstanbul 
Basın Kürumu binasında çalışmakta 
ve İstanbul odası vazifesini de ken
disi görmektedir. 
Mıntaka idare heyeti tarafından, 

kanununun B fıkrası mucibince, Bir 
!iği teşkil eden azadan İstanbul vi
layeti dahilinde bulunan !ar 1 Ağus
tos 1939 dan itibaren nihayet bir ay 
içinde merkezi,ıni7.e müracaata da
vet olunurlar. 

Birliğe aza yazılması mecburi O· 

lanlar şunl.,rd1r: 
1 - Bir gazete veya mecmuanın 

sahibi olan, 

KOM OJEN 
Saçları besler, köklerini kuv
Yetl~ndirir, dökülmesini önler 

' kepekfer.ni giderir. 

INGfLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyo§lu - lat•nbuf 2-Bir gazete veya mecmuanın 1 
veya :;jansın yazı, haber, .resim, fo- 1 

top,rd. tashih işini ücretle (Veya te-

lif hakkı alarak) devamlı ve munta-,1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zam surette vapan, y k 

Bunlar kendileri gelerek veya hi- Ü sek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
risini göndererPk hazırlanan kavıt. j Miktarı Mubam· çoğu MUYakklt 
varrıktılarınrlan birini dolduracaklar Cı'nıı' 6to Çog·u Azı men fiatı tutarı Temi••"' 
ve üçer tane 4X6 eb'ı::dında fotoP,raf. 
la birlikte idare heyeti katibine im- L. Kr. L. Kr. L ~ 
za mııkabilindE' tcc;lim cdeceklerdir. ı 

Gaz{'te ve nı"cmua sahipleri avni Kriple maden kömürü 120 100 ton 14 75 1770 132 '15 
zam~nda, çık ı·makta oldukları ga- Mektebimize lüzumu olan ve muha.mmen fiatı· ve miktarı ve mu\'~ 
zetC ve mecnm.ılnra aicl hüklımC't- kat teminatı. yukarıda yazılı kriple maden kömürünün, 9/8/939 çarşaıııb' 
fen alınmıs bcvanname i'miihab,.,ri- günü saat on dörtte açık eksiltme suretile mübayaa ve ihalesi yapılaca) 
nin, aslı i·dc olunmak Ü?ere, aslı il" tır. ,.se 
bir kopv, sını vah ut musaddcfk bir Taliplerin şı:ırtn&meyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 
suretini ve cıkaniıkları f'.17.ete ve sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lazııııl" 

len eksiltmeye iştirak edeceklerin de .vukarıda yazılı muvakkat teminatll' 
mecmuaların miirac:ıatlC''"i gününd!' flll1 
eıkmı~ olan son niic:h,,c:•·ld n iki sa- rını İstanbul Yüksek Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırdıkl• 
yısını te,·di cctc<-<'klı>rdir. gösterir makbuzlarile veya bank mektuplarile ve ticaret odası yeni yıl~ 
Azalık ic;in •nii;~castlf'ri mecburi gesini hamil olarak belli gün ve saatte mektepte müteşekkil komisYoOU 

olanlardan mı·'rnrrir, muhbir mu- mahsusuna müracaatları. (5502) . ' ~ 
habirkrle rr sa rn vP fotoğrafçılar ======================~~========================= 
da Mnt:'u1l k ııuıı11nun 21 inci mnd- Tu·· RKIYE 
rl<'si mucibine(• t~ c;ımal:ırı liizım ge-
len hü\'i)'l'l ''ar knlarım veya bun-
ların suı·etlerini te\•di P.decck!Prdir. K l 

Birliğ<· ynr.ılınaları ihtiyarlcı rına lZ l ay Cemiyeti 
hır.akılmı~ olanlar da vardır: 

l - Meslekten çckilmis ~azeteci: 
lcr (''e mceımıacılıır). 

2 - Bir gazete veya mecmna VP.· 

ya ajanstaki yazı işi. ücrete veya te • 
lif hakkına baglı olmıyan ,·cva böy-i 
1~ bil' i~i. devamlı olaı·ak i.izeriııe al
mıyan .muharrh·ler. . 

:~ - istanbulda. yab ncı bir ga
zele veya mecmu nm muhabiri olan 
türk \'<'~'a ecnebiler. ı 

4 - lstanbu!da ~ıkan c<•nebi g;- ı 

zete '<' ınecmual~rındJ, gerek iic
rPtl<> vcyo telif hakkı mu!rnbilindc 

Umumi. Merkezinden: / 

Gaz M • ~k• F abrlkamıı için dikit .. kiaeleriaia t..ın.cle 
Yulud sahilli . w;. m•lriniste Ülti~ .... ~ _A;m_ ne•=• 
yaıı makinelerinin tamiri~i ae . yapabilealer 1aya111 tercihtir· 
Makiniıt, ihtisası derecHİ· aalqalmak hen iç ay tecrabe 
müddetile aagaje ~dilecek oadan. ~ııra .-il •Otelaauu olr 
cakhr. Talipl~rin hizmet' ve kifayet veSikalarile Yeai Post-9• 
civarıada Kıul w hamnda, Kızılıy O.posu Direkt&rlOj891 
müncaatlırı. 

' devamlı \'f' muntazcım okrcık, gerek 
ücret veya t!'lif hakkına bağlı veva 
devamlı tılmlVarJk t:alı~anlar. 

======================================:::::::::~ 
Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul ıtııl' 

amelesi ceylUl 939• nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerin• f' 
Ankarada bulunanların harp okuluna müracaatları ilin olunur. 

Vilayeti ~nız 

Memlekct ı tanım:ı volundn 

tiddetıc muhtaç olduiunu: 
Btitü ·~ DuKÜMAN t seri ilk 
aayı11nı t~.AT AY 'a b~:src mi! 

bu!u~uyor. B:i ün uyanı~ 

Türkiye halkını bi.h!ua 
Or~a tahsil g~rıçlii ni şid

detle ali :adar cd ede ol n 

bu muazzam eıeria ilk sa

yısı 1 Aiuıto•da çıkıyor. 

Adalar Sullı Htıktı1.: 

satı§ mcmıırlıığıırıılmı: 

933/61 
Büyükada Gü.leller sok;ıgında 22 

No. da sakin iken ikametgahları 

meçhul Hriııtina ve Anastasyaya: 
İstefo kızı Katina, hazine, Fotini, ı 

Aspasya \'e Paraşkova varisleri Ka_ 
tina ,.e Anastasya ile şayian ve 
müşterken mutasarrıf bulunduğu _ 
nuz Biiyükada Cami mahallsi Çar
kıfelek sokağında kiıin 22-1-22-2 
No. lu gayrimenkulün izalei !iÜYU 
suretile satılmasına karar verilmiş 
olduğundan açık artıl'mıya konul ·
muştur. Birinci artırma 21/8/939 
tarihin~ müsadif pazartesi günü sa
at 14 den 16 ya kadar mahkeme ko
ridorunda icra olunacaktır. Birinci 
artırmada kıymeti muhammenenin j 
yüzde yetmiş beşini bulursa miişte
riye ihale edilir. Kıymeti muham _ 
menenin yüzde yetmiş beşini bul _ 
mazsa en çok artıranın . taahhüdü 
baki kalmak üzere ikinci artırma 
7 /9/939 tarihine müsadif perşembe 
günü ayni saatte icra ve en çok ar-

Bunlardı.n müracaat edenlerin de 
adları mcrke7. i iare he\•etinl:' bildi
rilecektir. 

Aza y:zılm sı mecburi olanlar, i- , 

lan cdılcn bu müddet içinde miira.1 
caat t'lmt•mi.c; bulunurlarsa bunlar 1 
mt·sl(>ktc- çab~maktan mcnolunacak, ı 
mcmnuivc•t hil.ifm~ harekf>t?c calı-: 

. l 

cl79• c55~ 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
~sn ,.e ç&lı.tmmıaı haki"'.~du '.!!i li- Müdürlüg~ ünden • 
raya kadar para cez sı htıkmedilc· J • 
cek. tekeniiriindt de ce~~ iki kat a·, Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
lımıcaktır. ı' ı - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak ü~re altl 

Basın mensuplaı 111° .. rzf'dcr:7. senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi Ticaret gemilerimize kaptan fi 

Daktilo Arantyor 
makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı ın,-• 
tep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve heın de yüksek sınıfına talebi 
Zeytinburnu demir eşya fabri

kcısıııda çalışmak üzere Türkf..~. 

ransızc:a n~ i ngilizce muhabere 
·e tercüınrye muktedir bir dakti
oycı ihtiyaç olduğundan taliplerin 

ı alınacaktır. • · 
: A - Lise smıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirrnif w 1'-

üı·a<·aatları.••••••••• 
rı on beşten küçük, on dokuzdan büyük elmamalırı prttır. 16' 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise memnu olmaJal'I 
----- -·- - -- zımdır. 

3 - Yazılmak icin pazartui, çarıamba ve cuma gilnlerl mektebe Ol~ İstaııbttl fkirıc·i icra M~murhıaun. 1 

dan: - 1 
caat edilmelidir. " 

4 - İsteklilerin mektep mildürlü ğilne karp yazacaklar.a iatidaıano' Dairemizin 938/4693 No. lu dosya-' 
sile mahcuz olup bu kerre parayı ! ' 
~evrilınesinC' karar verilen Beyoğlu 1ağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır! 
istiklal caddesi Balo sokak ı No. lu I A - Hüviyet cüzdanı, 
apartımanın 2 nci dairesinde bir B - Aşı klğıdı, 
masa. 6 sandalye ve bir büfenin bi- 1 

' c _ Mektep t•hadetnamesi, veya tasdiknamNI veyahut ballllfl"- ..,-

rinci açık artırması 8/8/939 tari •

1

1 saddak suretJeri, 
hinde salı günü saat 18 dan 18 • D _ PolilQe \Udik edilmif iyi bil kifıdı, 
kadar ifa edilecektir. Bu artırmada 1 11 ...._ Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalan, 
mahcuz eşya muhammen değerinin ı . F - 6 adet karton.sus fototrafla n c9 x 6t eb'ıdındu 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ı r 
ikinci açık artırması 14181939 da 5 - Yazılma işi 26 ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. 01' ,t 
pazartesi giinü ayni saatte ifa edi· lanların 28 Ağustos 939 puartesi günu sıhhi muayeneleri için sabah"' 
lecektir. Alıcı olanlar muayyen gürı 8 de mektepte bu!unmal•rı lizımcaır. • ,,. 
ve saat~ mahallinde hazır buluna _ · 6 - Fazla tafsillt için Ortakayde ·Mektep Müdürlüğüne. müraca•ttbıl 
cak memuruna müracaat ederek al- lunmalıdır. İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara ıxı• rfl• 
maları ilan olunur. mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönde 

mtısi lazımdır. ô272~ ~ 
trram ih~ci bl~e~ y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z~~~~~-~ 
tebliğ makamına kaim olmak üze_ Sahibi: Ahm,et CcnıalnJdin SARAÇOôLU 
re ilan olunur. (19492) Neşriyat ınüdiirli: Macit ÇET!N Basıldığı yer: Matbaai EbüzziY• 

• 

' 


