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KURUŞ 

• 
1~!~~~:~o~~~~I~ Bulgaristan italvanın 
\r ~gili~Icrin .Japonlarla Uzakşark B a 1 k a n 1 a r d a 11 e r ,. b~?etıne daır vardıkları anlaşma, 

Utun dünyada derin bir alaka u- · 

~:~:ı~~i:: !~~::ı~ :;:~~~:: ~;:~~ Kara kolu mu Oluyor 
=.e:~~~:~~a:~~!uğ~:s~~~ ~~:~t~ 
ttıış \re İngiltereye karşı mütecaviz 
~e nıutaazzım bir tavır takınmıştı. 
t lSa görüşlü mihver devletleri ar-
ılc S~inçlerinden kaplarına sığa

lnıyorlardı. Çünkü İngiltere ile Ja
l><>nya arasında bir harp çıkarsa Av
~P.ada meydanı boş bulacaklarını 
llüt ediyorlardı. İngiltere Uzak
~kta Japonlardan bir darbe yerse 
l"estiji azalacak diye seviniyorlardı. 
tı:albuki İngiltere Uzakşarktaki ih
v f ı şimdilik harbe değecek kadar 
ahım görmedi ve diplomasisi için 
:sırınrdanberi büyük bir kU\wet 
l~şkiı eden mülayemet ·ıe müsaade 
a olunu ihtiyar ederek Japonya ile 
ıılllasrnayı tercih etti. Bu anlaşma
~n İngiltere için prestiji arttıracak 
ld r~a. bir uvaffakiyet teşkil etuği 
l?ı~ıa rrf.a;. Fakat nefse haki-
~~ ak *'/ı s " kkanlılıkla tet-
~ • ali - · takım me-
\'e~~ın a 

~ltı~l~ hattı herek t ş 
l!ılız siyase · t 

ltıilJn • d b' :.. .. .-rın en ırın e r. 

Bulgar Zabitleri İtalyan Harp Akademilerinde 
Okuyorlarmış. Ellerinden Trakya Alınan(!) Bul

garlar Kuvvetlendik/eri Zaman Bağıracak/armış 

Bir ltalyan Gazetesinin Garip -Bir Yazısı -

Ilı l~gilterenin Japonya ile çıkan 
)' tıl<1ftan böyle esaslı bir fedakarlık 
~l>rn.adan sıyrılması Berlin ve Ro
c ' ltıehafilinde pek tabii olarak bir 
d.F!rı sıkıntısı ve hayal sukutu uvan
t ll'dı. Çünkü onlar Uzakşark ihtil~· 
~~;a~aiçğ olmazsahbir mü

1
ddetfhda

1
ha ~ . 

ı..... ına ve eyecan ı sa a ar 
~~receğine, belki de bir harbe 
~cer olacağına ihtimal veriyor
> ı. İngilterenin bu kapılan kapa· 

.,.!~le bütün kuvvetile toplu bir su
·ı;;.~. Avn.ıpr;da varlı~ım hiss~ttire· 
~'~k bir vaziyet alması hiç işleri
t ~gelmedi. Fakat bur.u açıktan açı
~ göstermek te istemedikleri için, 
Ilı &ı1tereyi U~kşarkta büyük bir 

4 a~lubiyetc uğramış gibi tasvir e
l~~ek sevinmeyi münasip görüyor-

~?1bukı fngilterenin Uzakşarkta 
~iki bir mağlubiyete uğraması yal 
llıı İngiltereyi alakadar etmekle kal
lh ~acak kadar muazzam ve karı§ık 
~eseıelerin ortay.a sıkmasını intaç 
~· Uzakşar!da b~e,ısarılar ve be
~,,, ar davası v~r~~;"~eyaz ırkın ve 
'ılı tupa küıtürptıilfi üstünlüğü me
r\ esı vardır; bugünkü Avrupayı ve 
~\>tupanın son inkişaf devresini vü
\>' de getiren empery.alizm meselesi 
d tdır. Bunda bütün büyük Avrupa 
~\>letıeri -Amerikalılar d~ dahil ol
()) ~u halde- mütesanit ve müşterek 
)'~ak icabeder. Bu tesanüdü görmi
()la. ek, takdir etmiyecek kadar kör 
\>e, n garp milletleri Uzakşarkta da
Ril~ı kaybetmiye mahkumdurlar. İn
~ e~nin Çin taraflarında esaslı 
~~l~biyeti, bütün Avrupanın ve 
ıt~ etikanın ric'ati, hezimeti ve sarı 
dl ırı garbe doğru istilasının ilk cid
lıt~e tehditkar adımıdır. İmparator 
~lıı~I Wilhelm'in bahsettiği san ırk 
tıt _ıkesı işte o zaman umumi saha
'1 1ntikal etmiş sayılabilir. Binaenr\?h böyle bir ihtimal karşısında 
~f:~~ların ve İtalyanların sevine
~lrq hır nokta bulabilmelerine hayret 

ek iktiza eder. 

~ Ord..-ado Bir Piyade B61İi0 
İtalya Başvekili Mussolini'nin sa

hibi bulunduğu 26 temmuz 1939 ta
rihli il Popolo d'Italia gazetesi, Sof
yaya gönderdiği hususi muhabiri 
Carlo Fettarappa Sandri'nin şayanı 
dikkat bir mektubunu neşretmekte-

dir. Mektupta şöyle denmektedir: 
cNöyyi muahedesinin 16 feci mad

desi altında senelerce inliyen Bul
garistan, bugün en fazla bahsedilen 
memlekettir. İtalya ise, Ball<anlarda 
siyasi menfaatleri dolayısile Bulga-

· inhisarlar Vekili 
Raif Karadenizin 

Gazetemize Beyanah 
Vekil Seyahatinden iyi . lntıbalarla Döndü 

- -· 

- B. Raif Karadeniz 

Bir müd<lettenbcri İstnnbul ve 
İzmirde Gümrük ve İnhi.sarlar Ve
kaletine bağlı müesseselerde tetkik
lerde bulunan Gümrllk ve İnhisar- 1 
lar Vekili Raif Karadeniz, dlin 
matbuat mümessillerini kabul ede-
rek bu tetkiklerden edindiği intıba.. 
larını anlatan şu beyanatta bulun-ı 
mll§tur: 
;_İstanbul ve İzmirde Vekalete 

bağlı teşekküllerde yaptığım tet _l 
kiklerin neticesi hakkında size ve-1 
receğim maliimat şudur: 

Gerek fstanbulda, gerek İzmirde ı 
(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

-ıistanla yakından alakadardır. Bu
günkü Bulgaristanın siyasi ehemmi· 
yetinin büyüklüğünü takdir etmek 
lazımdır. 

Bulgaristan, 29 teşrinievvel 1919 
(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

BaşY:ekil Gitti 
Refik Saydam Yerli 
Mallar sergisini de 

ziyaret etti 

Başvekil sergide rezerken 

Bir müddettcnberi şehrimizde bu_ 
lunan Başvekil Refik Saydam ve 

(Sorıu 3 üncü sayfamızd:l ', 
Siı b .. 1 

lıt d u mu ta eayı kendi hesabımı- ~=======~!!'!!!!!!!=::=:========~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •arıue~ı .. ~vrupalılık ve beyazlık te- r, _____________________ , ___________________ _ 
lfııttıdunu unutan şu saşkın diplo- ı 1 A#l.USTQC:•TA 3 YEN• "\ (ii~ ar hesabına dermeyan ediyoruz. ~ ~ 1 ESE A 1 

~:~~;n:~~y~!~~:~~z.e~~:r~1:7.:~~ Vahı.dettı·n 1 Sultan Azı·z Nasıl 1 Ak ı-ma· mın 1 
h ~akı .munasebetlerin bütün bütün 

n?C'r~' ınsani ve yüksek prensipler p hı· o 1 d ,, v 
~ t ~rıe kurulması taraftarıvız. Fa- , Yazan: M. S/F/R e ıvan u 1 e 3 p 
~ )' e.Ya;ı: ırkın hegemonyası kalkıp 1 K. 1 1 G.. . armag~ 
'l'k C'tıne her hangi renkte bask bir ım er 8 ureştı 1 
Dlııın Üstünlüğü ve tahakkümü kaim r Son Osmanlı Padi§ahının tahta çı-
'cı ~Uksa bu eksiklikte hic bir fr,·da 1 kışrndan itibaren geçirdiği binbir 
~tııD ayır tasavvur etmeviz. Alelitlak 
tı11 r' "rvalizmin defnedilmesi ka rsı-

Jll. ha 
~t.r~ 

1
. Yl'am yapanz. Fakat bu em-

macera ve entrika dolu hayat hak

kında şimdiye kadar hiç bir yerde 

çıknı.cmıt§ f evkaUide mühim ve me-
raklı malumat. Mütareke dcvrin.ın 

--Sami Karayel size Türk pehli· 
vanlık tarihinin en meraklı safha· 

.sını bu eserinde anlatacaktır. Hem 
padişah, hem de başpehlivan olan 
Sultan Azizin güres hayatı yalııız a ızrntn yalnız renk delfütirme

Rtlseyin Oahtd YALÇIN 

<Sonu 3 Uncu saY,famızda) 
sporcuları deJ!j.l, herkesi çok ya· 

.__i,.çyiiiııu.··zu . ... • ----------~.;k;ı:n;;da;n,;..:a,:lfı;,:;;kadar edecektir. 

-----
Büyük yerli zabıta romanı. E

renköyünde bir pans:yontın esrar-f 
cngiz misafirleri. Metruk bir köşk,. 

te bulU§an ô.şıklar. Cinayetler biri

birini taktp ed:yor. Heyecan ve ha-

reket dolu f ev1oalô.de bir eser. 1 

25 Yıl Evvel Bugün 

Belgrad Bombardıman 
Edilmeğe BaŞlaqdı · 

Bu Suretle Avusturyalılar Biiylik 
Harbin İlk Ateıini Açtılar 

Seferberliğin ilanı sırasında aabık Alm"nya fmpantoru 
Anuturya kamandanlarile l?ir arada (Yaz••• 7 de) 

Bir Çin Hey'eti 
Şehrimize Geldi 

•• Yeni Sabah" ın ne,rlyahn• ı.,ekkGr eden 
He~ettn ÇlnMllff MUcelleleel ll•kkınd•lll lz.h•• 

Mareşal Çan - Kay Şekin Çiace bey.tnnamui 

Dün matbaamıza Çin Milli Hüku-ı Çin Müslümanları ~illi Müdafus 
m:tinin mü~es~lli olarak iki zat Birliği ve Cemiyeti Akvam Müzahe· 
muracaat ettı: Çın mebuslarından ve (Sonu 3 üncü .sayfamızda) 

...... , ...................................... •••§4 ................. ,,, ........ 4 •• ~ 

HER SABAH 

Bulgarlara Baba Nasihati 
İtalyan gazeteleri tehdidin, küf

rün geçer akça bir matah olmadığı. 
nı, sövene binnetice sövüldüğünü 

anlamış ve memleketimize karşı 

yapbkları hücum1arında tabiye de
ğiştirmek lüzumunu hissetmiş ola
caklar ki son günlerde yeni bir ça
reye başvurdular ve komşumuz 

Bulgarları aleyhimize tahrik etmek 
yolunu tuttular. . 

Bulgarların bu kötü ve caliliği 

uzaktan seçilen müdahenelere al _ 
danacaklarını pek zannetmemekle 
beraber, bu meselede biz Türkler 
de mevzubahs olduğumuz için, kom 
şularımızın bazı noktalar üzerine 
dikkat nazarlarını çekeceğiz: 

Bll~ün İtalyan matbuatı Neuilly 
muahedesinin haksızlıklarından 

dem vurup guya Bulgaristana acı -
yorlar. Halbuki bu muahedeyi BuL 
garistana zorla kabul ettirenler a_ 
.raşında İtalyan ricali yok mu idi? 

İtalya, Bulgaristana karşı dostluk 
ve hayranlık duygularile mütehas.. 
sismiş! .. İtalya, düne gelinceye ka
dar dostu ve müttefiki Arnavutluğa 
karşı da ayni hislerle mUtehassis ol
duğunu tekrar edip duruyordu. 
Arnavutluğun bugünkü hali ise 
meydandadır. 

Nihayet Bulgar komşularımız bu 
gün kendilerine koltuk verenlerin, 
sureti haktan görünüp ona giiya a. 
czyanların M4kyavel evl8.tlan ol. 
duklarını da göz önünden kaçırma
ma}ıdırlnr. Cihan harbinde «Mu _ 
kaddcs hodgfımlık Avusturyayı ve 
Almanyay~ yardımsız bırakmakla 

kalmadı, o iki müttefikine silah 
çekecek kadar ileri gitti idi. Ayni 

• mukaddes hodgfunlığın bugün neler 
yapabileceğini ise Habeşistan ve 
Arnavutluk killi derecede ispat et... 
mektedir. 
A. GEJIALEDDIN BA.RAÇOGLQ 
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ŞEHİR HABERLERİ , 
. r ~ , ' . , p ' - .. ,. 

Küçük Esnafa 
Kredi 
Temini· 

Çoban Mehmet 
Bir Dolandırıcı 
Yakaladı 

-

Uzakşarkta Amerik• 

l -60-

Okuyucularımız 

!!far ki ı 
Susuzluktan Yanan 

Bir Semt 

Meşhut suç}ara baKan Asliye Dör
düncü Ceza Mahkemesi dün Çoban 
Mehmedi dolandırmıya teşebbüs e· 
den Mehmet Ali isminde bir boyacı
nın duruşmasını yaptı. Dav.ı:cı mev
kiine geçen Çoban Mehmet şikayeti
ni şöyle anlatmıştır: 

Uzakşark hadiseleri yeııi baŞ~ 
cihan siyasetini meşgul ·etınef 
başladı. \talnız bu sefer ortaya .çı: 
kan ihtilafta taraflardan biri ye: 
dir. Şimdi Japonyanın karşısın ıd 
Amerika Birleşik devletleri ıne" 
almıştır. 

Bir Düşman Süvari Kolunun Em
niyet T ertibatile Geldiğini Gördüm 

Bir toplantı yapılıyor 
Yarın Ticaret Odasında, küçük 

esnafa kredi temini meselesi için Gazetenizde karilerinizin şika-
bir toplantı yapılacaktır. yet ve dileklerini bildiren mektup-

1 
,,.. 

A vrupadaki son hadiseler do 9
• 

sile, Japonya ile ihtilaf halinde b~ 
lunan İngiltere, bazı musaadat J 

bulunmuş ve Avrupadaki sulh ceP
hesıni kuvvetlendırmck esasını;; 
önünde tutmuştu. Bu sebepte t
ki Japonların Çindeki fiili vaıi)re 
leri İngilizler tarafından tanın1ll*' 
t1. Halbuki şimdi Birleşik Aıneri~ 
ani bir kararla, Japonlarla, tiı 19 

de akdetmiş oldukları tcaret aPl* 

Yav~ yavaş yürüyerek, ı 
hayır yürüyerek değil de adeta sü
rünerek ilerliyorduk. Açlık, bilhas
sa perakende efradda it.ınt hissi bı-

• rakmamıştı. Askeri bir kıta gibi de
ğil de, bir yaralı ve hasta kafilesi in
tizamsızlığı ile yürüyorduk. Bu hal 
beni çok üzüyor ve gerimizden gel
mesi ihtimali olan bir düşman 

süvarisinin ansızın yapacağı bir 
baskını düşünerek korkumdan tit
riyordum. 

Bu vaziyette, Kan~tıran köprü -
süne vardık ve dört mangalık bir 
takımın başında bulunan bir müla. 
zimievvel ile karşılaştık. Bu zabit, 
köprünün biraz ilerisinde ve yola 
bakim bir noktada mevzi alınıştı. 
aenI görünce çağırdı yanına. Kıt'a
mı ve geri kalmamın sebebini an -
ladıktan sonra: 

- Emir veriyorum sana, dedi •. 
KCSprü tahrip edilinceye kadar bu. 
rada kalacaksın. 

Aldığını bu kat'l emir karşısında 
düşündüğümü gören zabit efendi, 
aebeblni sormakta gecikmedi. E. 
limdeki efradın vaziyetini kısaca 
enLlttım. Bu maneviyatı bozuk ef
ratla verllen vazifenin ifa edilemi. 
yeccğini söyledim. Sözlerim, muha
tabımı biraz düşündürdü. Yolun ke
narında serilenlerl, inliyen yaralı -
lan merhametli bir nazarla süzdük. 
ten sonra: 

- Başçavuş .. dedi, ben yaralı ve 
perakendeleri -ılırım senden. Fcıas 

üç manganla kal burada. Sana iki 
sandık cephane ve on bomba ile b:r 
çuval ekm~k, yarım ter.eke de zey
tin bırakacağı:n. 

Ekmek ha\'adisi, açlıktan kıvra

nan mıdcrni harekete getirmiş ve 
yorgun vücudümü kuvvetlendir~ -
vermişti o anda. CeLabı Hakkın bir 
bızır gibi imdadıma yetiştirdiği bu 
zabite teşekkiır ettim. Sevinçle: 

- Emrinizi ifa edeceğim efen -
dim, dedim. Yalnız burada ne kadar 1 
zaman bekliyeceğimi de söyleı mi. 
siniz? 

- İstihkam müfrezesi gelip höP
rüyü yıkıncaya kadar bekliyecek -
tın? .. 

- Bu miıfrezenin neteden ve ne 
vakit geleceği malfun mu efendi n '! 

- .dayır oğlum. Bana verilen e
mirde tunda?\ bahseuilmdi. Yalnız 
müfrezenin geleceğı bildirildi. 

- Ya, bu müfreze gelmeden ev
·vel, dilşman süvarisi g6rünürse': 
Muhatabım ,bu sualıın karşısında 

bir hayli düşündü. Önüne bakarak: 
- Ummam, dedi.. şimdiye kadar 1 

görünmediklerine nazaran, onların 
da bizi takip edemiyecek bir halde 
oldukları anlaşılıyor. Şayet b5yle 
bir hal v~Jti olursa, tabii, sen de va
ziyete göre hare :et eders·n. Amma 
iş o kerteye gelmez inşallah. 1st.h
ikfımlar ne.rede İS'! şimdi gclirl~r bu_ 
raya. 
Muhatabımın sözlerini lıtn de", ca. 

nü göni!lden çektif.,'lr.1 bir inşallah 
ile knrşılaaım. Mangalanmı ayır _ 
dun. Mevziı ve n.evziin gerisinde 
buh .. nan ekmek çuval! ile zeytin te. 
nekcsini teslim aldım. Yaralı ve pe
rakende efradı önilne katıp yürü -
yüşe başlıy.an zabiti selamlıyarak 

uğurladım. 

Ekmekl~ zeytin ve Ka.:ıştıran dtı. 
!"esinin bulanık suyu bana ve efra
dıma taze bir hay.ıt ver:miştL 'Öç 
ıünlük açlığımızı gidermiş, hepi _ 
mizi yay gibi germiş ve keyifiendir
~· Yoldan dü§man değ.:l, müte
macliyen perakende Vt pek çoğu 
hafif yaralı efradımız geliyor ~e 
.durmadan köprüyü geçip Çorluya 
dtJğru gidi. ordu. 

Bu geri akını o geceynnsına ka.. 
dar devam elti.. Köprü ba~ın.:la ge. 
Up geçenleri gö den ueçirirken, pe
.rakendcler arasından ayırdığım otuz 
!lem~ .!rl neferle :rr. 'lfreze:ı.ni kuvvet
lendirdim. 

S.b:ıh yaklaşımş, hav.ı ışımıya 

Bu toplantıda, birkaç gün evvel lara bir sütun tahsis ettiğinizi her 
yüz tutmuştu. Gece ileri sürdüğüm şehrimize gelen Halk Bankası u _ gün görüyorum. Gazino, lokanta, 
keşif kolunu geri çekiyordum. O es- mum Müdürü Ata Evçim ve Sanayi plfij, tramvay, sinema, kaldırım, 
nada bir düşman süvari kolunun Umum Müdürü Reşat bulunacak _ ekmek gibi bin türlü medeni ihti
emniyet tertibatile yol boyu gel _ lar ve Halk Bankasından küçük es. yaçlardan bahis mektupları diğer 
diklerini gördüm. Kırdırdığım san- nafa daha kolay bir surette para karileriniz gibi ben de okuyornm. 
dıklardaki cephaneleri efradımın temini için yeni şekiller kararlaştı. Yazın, bu sıcak günlerinde bin. 
önüne serdim. Neden bilmem, iler. racaklardır. lcrce mevzu ve mesele arasında 
!iyen kol, yol üzerinde ansızın dur- vvvv-.."""'"""'"""'"""'--vvvvvvvvvvvv karilerinizin düşüncelerini, ihti 
du. Ben, uzandığım yerde düşmanı n< mtTED• ı yaçlarını dinlemek ve anlamak 
gözlüyordum ki, gerimde bulunan için de vakit ve fırsat bulmak, bun-
neferlerden biri, köprüyü tahrip e- Boğazda açılacak yollar lan temin ve tatmine çalışmak, 
decek istihkam neferlerinin bir za. Bebek _ İstinye yolunda üç bina- doğrusu azımsanılamıyacak bir fe
bitle beraber, köprünün öbür başı. nın istimlak muamelesi daha ta - dakarlıktır. 
na ~ldikleri haberini getirdi. Bir mamlanmıştır. Bugünlerde roüte • Sizin bu fedakarlığınızı ve ta -
ok hızile koştum zabitin yanına. ahhide verilecektir. hammülünüzü suiistimal etmemek 
Düşman süvarisinin, bir kilometre Diğer taraftan Boğazın Anadolu için, bulunduğum semtin çok e
uzağımızda bulunduğunu anlattım. sahilinde açılmakta olan Üsküdar _ hemıniyetli bir ihtiyacından kısa-

Talih, nasılsa oracıkta bize biraz Beykoz yolunda da istimlak mua _ ca bahsetmek istiyorum. Semtimiz, 
güler yüz gösterdi. İstihkamlara melesi devam etmektedir. İşin bir Edirnekapı ile Eğrikapı arasında 
köprüyü tahrip edecek kadar bir an evvel bitirilmesi için tedbirler. bulunan talihsiz bir yerdir. Bu ta-
vakit bağışladı. Zabit efendi, köp. alınacaktır. lihsiz semtin de en talihsiz mahaL 
rünün ayağına dinamiti koydu. U- AtatUrk köprUaUnUn lesi cAvcıbey• dir. Avcıbey mahaL 
zunca bıraktığı fitilin ucunu tutuş- p•rkelerl lesi; (Bu mahalleye Avcıbey adı -

turdu. ZNeferlerile beraber marmaq Atatürk köprüsüne döşenmek ü _ nın niçin verildiğini muhterem 
la geriye doğru giderken ben de ta- zere evvelce 150 bin tahta parke geL Mektupçu Bay Osmandan sormalı) 
lmnımın başına geldim. O esnada mişti. Son günlerde 150 bin parke İstanbulun ÇC§llle suları kesildi ke
düşman süvarisinin on beş yirmi daha gelmiştir. Son partiyi teşkil e.. sileli cayır cayır yanmaktadır. Bu 
neferlik öncü kuvVEti de sür'atli decek olan 200 bin parkelik sipa- mahalle ile yanyana olan •Molla
bir yürüyüşle köprüye doğru iler- riş de yakında şehrimize gelecektir. aşkı• da ayni dert ile biderman su. 
liyordu. iki dakika geçmemişti bile. IBu parkeler peyderpey köprüye suzluktan ikisi birbirine dayanarak 
Üç yü zmetre kadur yaklaşmışlardı tebiş olunmaktadır. ayakta zor durabiliyorlar. Molla
bulunduğumuz yere. Ben ateş için Diğer taraftan Atatürk köprüsü- aşkı mahallesinde açılan bir tek 
biraz daha yaklaşmalarını bekler _ ne ait bazı dubaların boyaları bo _ musluktan başka bu iki mahalle 
ken köprüye konulan dinamit ansı.. zuhnaktadır. Müteahhide, boyaların hudutları içinde tek bir çeşme yok
zın, büyük bir gümbürtü ile patla. yenilenmesi için tebligat yapılac~- tur. Halbuki çeşmeler kapatılma-
·mış, hırçın sesini ovaya yaymıştı. tır. dan evvel bu iki mahallede yedi 

Bulunduğumuz tepeciği bile sars - OakUdar lakel• mey- sekiz . çeşme vardı. 
mıştı. Bu patlama ıkar;.ısında da danının tevsii Su ve medeniyet; bu iki samimi 
düşman atlıları oldukları yerde kal- arkadaş bir arada yaşarlar. Susuz tf sküdarda iskele meydanının mışlardı. medeniyet olmaz. Susuz dirlik ol-
Artık faaliyet sırası bize ve tü _ tevsü için yapılmakta olan istim - maz. Avcıbey mahallesi halkı, dört 

fcklcrimize gelmişti. İlk yaylım a. lake devam olunmaktadır. Bugün - teneklik bir dönüm suya, yerine 
teşimiz, üç yüz metre mesafedeki lerde meydandaki çeşmenin karşı. göre beş kuruş ile yedi buçuk ku
düşman atlarını ve efradını olduğu sındaki binaların istimlakine baş - ruş arasında bir para veriyor. De
gibi yere sermişti. Mevziimize yedi lanmıştır. Buraya 18 bin lira taQsis mek, bir teneke Trkos suyuna 1,25 
sekiz yüz metre kadar ı;zaklıkta oluı.muştur. ile 1,87 kuruş veriyor. Halbuki 
bulunan kısmı küllileri de, devamlı Bedava hafk p!ljında içinde bulunduğumuz sıcak mev-
ateşirrıizin t(:siri altında ilerliyeme- Y nl t~ l•al yapıhyor simleri bir tarafa bırakalım, daha 
mişler, oldu.klan yerde sağa <1e sola Ütücüdarda yapılan halk pltıjının serin ve soğuk mevsimlrde bile bir 
açılmışlardı. Mevziimizi terk ile de- .pJc rağbet görmesi üzerine Beledi- evin en iptidai ihtiyaçlarına cevap 
renin karşı yanına çekilmek zama. ye burada yeni bazı tesisat yapını- veremiyecek olan dört teneke su 
nı gelmiŞti artılr Atçşi bütün §idde- ya karar vermiştir. Bu arada çok ile nasıl idare edilebilir? İhtiyaç 
tile devam ettiriyor ve kuvveüml modern bir duş tesisatı vücude ge. karşısında altı ve sekiz tenekeye 
manga manga geriye çekip yeni tirilecek ve halkı güneşin tesirin - kadar yükselen su sarfiyatı bu 
mevzlime yerleştiriyordum. Düş _ den koı umak maksadile şemsiyeler semtin fakir halkına (metre küp) 
mıın süvarisinin ağır ve çekingen konulacaktır. itibarile kaça mal oluyor? 

hareketi bana, istooiğimi yapmak Orman Koruma kumandanı Valiyi İstanbulun zengin muhitlerlııde 
zaman ve fırsatını kazandll'mıştı. j f ft" yaşıyan halk, Terkos suyunun bir 
Düşman süvarisi bir türlü tered- l yare 8 1 tenekesine kaç para veriyor? Av-

dü'!ten kurtulamıyor, ikrlemek ce- Vilayet orman koruma kumaı;ı - cıbey mahallesinin fakir ve işçi 
sarctıni gösteremiyordu. Bu vazi _ danı Bay Zafer dün Vali ve Beledi. halkı ne v<>.riyor? Fakir halkın su 
yette ben yarım kilometrelik bir ye Reisi Doktor Liıtfi Kırdarı ziya. parası diye verdikleı·ini tasarruf 
mesafe ile uzun bir zaman daha ka. ret etmiştir. Kumandan, Adalarda edebilseydik, şimdiye kadar muhi
zanmış, mangalarımı köprii<len bize ve Heybelideki ormanları koruma timizde çok ihtiyaç duyulan bir 
doğıu uzana!'l yolu iki yandan ve meseleleri etrafında Vali ile temas dispanser de açabilirdik. Sakalara 
cepheden ateş altına alabilecek şe. etmiştir. verilen bu paralar, halkımız için 

«- Ben dün bankadan geldim. 
Sonra kahvehaneye çıktım. Biraz 
.sonra karım geldi ve bana: 

- Şimdi bir genç eve geldi. Sen 
kömür .almıssın, üç çuvalla, iki lira 
istemişsin. Ben inanmak istemedi. 
ğim için sana geldim. DoC,-u mu, de
di. Ben bir dlandırıcı ile karşı kar. 
şıy:ı olduğumuzu anladım. Bu ada
mı yakalamak için tertibat aldık. 
Karım gitti, ona: 

- Gel de sana kasaptan para alıp 
vereceğim, dedi, onu kahvC'hanenin 
önüne kadar getirdi. Ben de y.gkalı
yarnk polise teslim ettim. 

Sudu Mehmet Ali hadiseyi inkfö.· 
etmivordu: 

- Ac kaldım. vantım, divordu. 
MahkE>me kendisine 3 nv hanis ce

zası v"rdi. Fakat muhtelif h;ıfifletici 
sebenlerden dolayı bu ceza on güne 
indirildi. 

PO 

Bir kadı ia er ek t'ö[ü9şt 
Fatih Kariye mahallesinde Yağ

hane sokağında 35 sayıda otur.an Ar. 
tin kızı Lusi ile Dökmeciler cadde
sinde 44 sayıda oturan Ahmet oğlu 
Hasan çeşmede su almak yüzünden 
biribirlerile dövüşmüşlerdir. Kav
gaCJlar mahkemeye verilmişlerdir. 

Şehirde üç yangın oldu 
Dün akşam Kumkapıda bir yan

gın olmuştur. Kumkapıda Arapzade 
sokağında 35 numaralı evde Tokatlı 
Karabetin tahtı icarında bulunan ve 1 

6000 liraya sigortalı bulunan yazma
haneden .ateş çıkmış ve binanın tah· 
ta kısmile bir takım yazmalar yan
mıştır. Yetişen itfaiye yangını etra
fa sirayet etmeden söndiirülmüstür. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

* Dün s1at 16 da Çcngelköyde 
Emlaki Milliyeye ait ve Abdullah 
tarafından idare edilen bostanın ya
nındaki çalılar meçhul bir sahıs ta
rafından atıl9n bir sigara yiizünden 
ateş -almış ve bir miktar hasarata se
b"P olduktan sonra söndürülmüştür. 

* Gene dün saat 15,30 da Üskü
dar tekkesi civarında otlar tutuş

mnc:sa da söndürülmüstür. 

iki s~b•kah yak lrn ı 
Evvelki gece 2 sabıkalı kurşun hır 

sızı zabıta tarafından yakalanmıs

tır. Bu iki sabıkalı zabıtaya izlerini 
kavJx>ttirmek için Sehzade c9mii ar
k:ı.sında saklanmıslar, fakat sıkı bir 
kontrolle cahsan zabıta iki sabıkalı
yı v2kalamıstır. 

an ly ile yar hıdı 
Dün akşam Kartalda bir yaralama 

hadisesi olmustur. Sebebi anlasıln· 

mıvan bir münazaa yüzünden kah
veci Ali arkadaşı Suat tarafından 
sandalye ilE' başından yaralanmıştır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

K zaen dU tO 

·s. 
masmı, bazı iktısadi sebepler go 
tcrerck feshetmişlcrdir. al 
Şüphesiz bunun akisleri aerb 

ilk netıcelerini gôstcrmıştir. J a~ 
ya, uzun zamanaanber istifade e 
tıği ve son Çın seferınde dayand~ 
bu muahede bükümlerınden ınB 
rum kalacak bır vazıyete duşını» • 
tür. 1',esih keyfıyetınin altı ay ~ 
!ında mer'iyete gıreceği kaydı t•· Japonlara karşı Birleşik Aıne!1 ti!! 
nm takıp etmek istediği sıyast? 
gelip geçici olmadığını gösterrne1'; 
tcdir. Bu altı ay, aşağı yukarı J3 
leşik Amerikanın Japon aksiıliJlle· 
lini beklediği bir mühlettir. Js~ 
larm, böyle kendilerine mü}Ulll d' 
rette zararlı bir inisyatif karşı~ıtl .,e 
bazı faaliyeUere girişeceklerı ııt· 
tcdblı'ler ittihaz edecekleri umul_,._ 

. ile•' 
Yalnız bu tedbirler bangı ~ 

den olabilir? Burada iki nokta 1'le : 
zubahs edilebilir: Askeri ve ~tı 
sadt ~ 

Askeri sahada, Japonyanın eJ.l 
serbest değildir. Hali hazır ıTB'[)ye
tinde Cinliler ve Ruslarla_ u~~ 
Tokyonun bir de sırtına ~·~ f.. 
lıları ve belki de İngilizleri yillt1~ 
memeğe mecburdur. Ne de olsS .;e 
mtıddeleri ve mamul maızeıne i . 
sılfıh kuvvetleri büyük bir :ıcı a) 
leye muvaffakıyetle baş kaldıl'~c ~ 
zenginlikte d ·ğildir. Bundan ~ 
Japonların önünde son elli al . 
senelik diplomasi tarihinin va~''t 
ları hala canlı durmaktadır. JııP~ 
ların Çinde ve Asyada elde et~. 
leri ınuvaf fakıyetler, büyük de~,,,_ 
lerin birleşmesi dolayısile hadd~ ~ 
gariye indirilmiştir. Onun içınd~"" 
Japonlar, bu sahada fazla ra:ıliiıc
gösteremiyecek vaziyettedirlr . ili 

tısadi sahada mukabele bilrnisi;e 
Japonların anlaşabilecekleri Y 

1 
ı. 

de" e devlet manzumesi totaliter d' 
ler mecmuasıdır ki, haddi ıati~JI' 
ilk maddelere ve döviz ihtiyacı 0 

• 

bu memleketlerin Japonya ile 1;. 
pacaklan ticari anlaşmalar ınıJ~_.u 

·çıfl"'" 
yen ve muhdut bir çerçeve ı 

til'"' kalabilir. Zira Japonların Aıne ıet 
dan aldıkları bilhassa ilk rnadde li) 
yani, pamuk, petrol, deınir. ~ • 
gibi maddeler idi ve bum~ da 
best döviz olar.ut ödüyorlardı. t1· 

Bu şebepten JaponlarA, Asyad9 ~ 
kip ettikleri tevessU sivasc~~l' 
darbe Amerika tarafın-1an ın 

miştir. .. ~ 
Şimdi Japonya, derin diışiill 1' 

mecburiyetmdedir. s· .,-asetin ys11 tıi1' 
bir cephe alması hdinde ~r;1 • 
seyrinde müteaddit kereler . gorı gtl 
müş olan ve daima kendisinı zıı!aıd~ 
sokan bir birleşmenin lkıırŞS 
kalabilir. 

kilde bulduğıım yenl mevzilere da- Flgaro gaz 1 si baledl- cidden çok ağır bir vergidir. Muh. I 
ğıtmıştım. Mal~sadım, burada da yed n m810m 1 isi I terem Doktor Valimiz (suyun kıy
düşmanı bira.: hırpalayıp sarsmak ı Pariste çıkan Figaro gazetesi, meti medeniycsini takdir buyur -
ve bilfihare Çorlu istikametine ce- Türkiye hakkında fevkalfıde bir duklnrı için) bizi susuzluktan ve 
kilip kaçmaktı. Düşman öncülerinin nüshn çıkaracaktır. Bu nüshada bu ağır vergilerden kurtaracaklar
ucu, son n.evziimize yerleştikten mevzubahs edilmek üzere 1stanbul dır. Binbir iş arasında Avcıbey 
ancak yarım saat s·:mra görünmüş. Belediyesinden izahat istenmiş _ mahallesinin bu çok ehemmiyetli 
t:.i. Ateş e!miyor, öncü bölüğün ateş tir. medeni ihtiyacını temin buyurmak Fatih Halife m

1
ahallesindr Snngü- .J 

~ahamız:ı iyice girmesi i bekliyor- ""'--~"V'o"V'o'V\.'V\.'V\.,'V\"""'"""',,....,,..J'V'V kıymetli Valimiz için mes'ut bir zel caddesinde hsan adında birisi- (i A J 

dı:ı~t. Nıroyet istediğimiz olmuştu. JıltltD•a•nr ı hatıra, bizim için de şükranı öden- nin yeni yaptırmakta olduğu evin Dr. Rc«ad S~ 
F~kat, bu harp hııyatım•n son cen- mez bir borç olacaktır. balkonunda çalışmakta olan ustalar- =======~=====;::::;::::::..=: 
gı ve ağzırrdan brlıyan ateş!.. Fer. Asker allelerlne ya- Avcıbey mahallesi mümessili dan Davut b.3stığı tuğlalardan. avağı Bfr cföum IJ i GI 51 
yadı da nihayet(: eren askerliğimin pllan yardım mütekait muallim kavarak 4•5 metre irtifodan aşağıya Cihangirde Bayrak sokıığındı> ııltl 
son emri imi§ meper. Geçimleri olmıyan asker ailelerine Avni Baysal düşmüşhir. Ağırca yaralanan Davut numaralı evde oturan Mehıne~ 0,ef 

yrıpılacak yardımın vaktinde yapıl· ---·------------- hastaneye kaldırılmıştır. · Sıtkı zabıtaya mu··racaatl a"'rnJ >_,.11 
Düşman bölüğünü, üç yıından öl- • ) k ı J J "',..-duril~ bh· ateşle sarmıştık. Altmış madığı, asker ailelcİine birçok hu- JStim a şleri 11·---------· de oturan kapıcı Tufan ıarafıt1S ~ıı tüfcğimlz bir makine gibi işliyor. :-uslarda müşkülat çıkarıldığı hak- ... dövüldüğünü iddia etmiştir. ıl 

Savurduğumuz kurşunlar, dar bir kında Dahiliye Vekfıletine birçok şi- Yeni kanun dolayısila muhakkat T A. K v ı M yaaklanmıştır. 
sahaya sıkıııan süvari bölüğünü bfr ~;ee~~C:e ~~ı~~:a:~~d~~ ~~:: ~~ bir zaman için durduruldu 30 ~~::~~"~ij';·-;.zar ou,ıu va yaral•"C:: c-' 
Azrail gtbı dişliyordu. Bütün hay. Beykoz Anadoluhisan Gürfe,..- ~ 

gibi güçlüklere kat'iyyen mahal ve- Yeni istimlfilc kanunu mevkii eJe,.. va.ılar ürkmüş sıçrıyor, huysuzla _ desinde Arifin taşoca~ d:ı aJ1l ~ 
rd 

rilmemesini tebliğ etmiştir. .mer'iyete gır· dg-i için istimlake aı·t 6
.:,. i nıyo u. Düşman neferlerinin yay- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!! Ml•rl ı 13 Cemaziyllihlr lHI zeli Mustafa 8 metn yükseld ~ 

d '-· h .2- ğu henüz tekemmül etmemiş birçok is- l.1tal ı 11 TEMMUZ UJJ dt1şe 
garnsa o aracı!\'. s.ı. at,;A u ltu He ze yürüyorlardı. ÜzerlmJze çul1ana.. yerden taş sökmekte iken '~ ... t• 
daı:ıa ı d Böln'IP~ ku timlak muamelclerine ait evrak ge. ıaJGP' 

.,...a anıyor u. '-'ıs· n man - cak kadar yaklaşmışlardı artık. saı. yaralanmış ve :tastabaneye 
danı o ıt...:zıı:ıı.ı d"ğ 5 ır:i alınmıştır. Bu evrak yeni ba!:_ 

' m :u ıs n ver 1 1 son bir ve solumdaki efradın rıe yaptıkları- ll' mıştır. 
tl 

tan tasnif ve yeni kanuna göre tan- R.zı hııır: 86 
cesnre e, kalan efradını hücuma nı göremiyordum. Yalnız tüfeklerı'n - -zlm olunacakbr . • ell 
:ıta1dırmıştı. Çelrllen -kılıçların donuk yine birer makine luzile işledikle- - ŞehrlmJz g•l•C 

1 1 
Şehir Meclisinin 15 ağustostaki 

parı tı an karanlıklnn deliyor, göz- rinl duyuyordum. Tahminen beş E&yyahl•r _. fcvka18de toplantısında istirnl.8k D - ti .f 55 pıw 
lerlmize kndar giriyordu. Düşilvor, daktkn içinde dört atlıyı yere •ııı - aaa. 

1 
' Bugfın, Mrrrkopolo eyYııh ~9 E>" 

devrı.li .. i· . öl işinde çalışa<!ak olan üçer kişilik Ôfle ı 12,20 - hdıuU ı 16,16 1 h t ""''abJ 
yor ve ~gnenıyor, üyQrlar, yıl.."?llış, arkadan gelenlerden korun. e şe rimize 300 ııgf .z. se),, . bit' 

fak t k n1 ldıkl takdiri kıymet komisyonları teşck- Atıııı.aı 1',28 - Yauı ı 21,19 1st Jda~ 
n aıa ar, a arı takviye ta.. mak için birkaç adım geri sıçramış.. kül ettikten sonra derhal istirnla.k l11tu.k r 2,52 lecektlr. Seyyahlar anbU eıt' 

kıml4?1 ile, ytılıo kılıç yine üzerlmL tım. JDevamı var}. çok yerler arasmda adaları da 
1 

muamelelerine başlanacaktır. ceklerdir. 
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Amerika japonyaya 
karşı Ambargo Da 
1' atbik Etmek İstiyor 

6-~-.Dıgton, 29 (A. A.) - Ayan
-. Pittınan, ikincikanun ayında 

ere tekrar açıldığı zaman J:\
~Ya karşı !i.mbargo tatbiK ediil 
-..ı hususunda israr edeceğini bet' etn:ıiştir. Mumaileyh, Japonya 

lbtlnakid ticaret muahedename
~- feshedilemsinin Amerika'nın 
~ın Çine vaz'ıyed likayd 
~ ı hayaline kapılması m illa
~ binaen ittihaz edilmiş bir 

olduğunu ilave etmiştir. 
4LMAN JAPON TİCARET 

ANLAŞMASI 

alerun, 29 (A. A.) - Almanya 

ile Japonya arasında bir ticaret 
muahedesi imza edilmiş olması key
fiyeti burada bariz bir memnuni
yetle karşılanmaktadır ve bu mu
ahedenin imza edilmiş olmasının 

Japon - Amerikan ticaret muahe
dcnamesinin feshine bir mukabele 
olduğu söylenmektedir . 

Yarı resmi mahafil namına be
yanatta bulunmağa mezun olan ze
vat, Amerikanın İngiltere He anlaş
tıktan sonra bu teşebbüste bulun -
uş olduğu hezimeti bu teşebbüsle 

etmek istemiş olduğu mutaliasını 

ileri sUrmektedirJer. 

Qir Çin Hey'eti 
Şehrimize Geldi 

.. '~ 1 lllCI eayfatla) 

._ leoınitesi azasından Bay İsa Yu-
"'--~- arkadaşı Çin Müslüman Mü
~ Anlaşma Heyeti azasından 
~ Sabit Musa Bayef. 

mümkün olabilir? Her karış topra· 
ğımızı bütün mevcudiyetimizle ko
ruyacağız. Çin esir olnuyacaktır, 

Çin hür ve müstakil bir millet ola· 
rak yapmakta ilelebet devam ede· 
cektir. Din ve mezhep farkını aöı:et· 
meksizin bütün Çinliler bugün böy
le düşünüyorlar. Mutlaka muvaffak 
olacajı:ı. 

- Çin milli mücadelesinin başın
da bulunan zevat hakkında malümat 

lngtllz Polltikası 
( ......... 1 ... ~) 

si mevzubahs olursa şimdikini ter· 
eih edem. 

Meseleyi bu kadar uzak neticeleri 
ve ihtimallerile mütalea etmiyerek 
şimdiki Avrupa binası bakımından 
düşünürsek, son itillf dolayısile ken 
dimizi tebrik etmek lüzumuna kani
iz. Şu günleri sulh içinde geçirme
miz ve yarın harpten bir adım daha 
uzaklaşmış olacağımıza ihtimal ver
memiz ancak Avrupada mütesanit, 
kuvvetli \'e müteyakkız bir sulh 
cephesinin teşekkül etmiş bulunma
sı sayesinde kabil oluyor. Eğer Av
rupada bu sulh cephesi tam vaktin
de kurulmasaydı şimdi ihtimal ki 
biz istiklalimizi müdafaa için Bal
kanlarda harp ile meşgul buluna
caktık. Avrupa zehirli gazler içinde 
boğulacaktı ve her tarafta kanlar 
dereler halinde akacaktı. 

fngilterenin Uzakşark ihtilifını 

tasfiye etmesi bu sulh cephesinin da
ha kuvvetli ve «ittikçe daha kuvvet
li bir halde kalmasını temin edecek 
bir imildir. Avrupada arbk Bertin 
ve Roma'dan akseden ~belitler işi
tilmez oldu. Mussolini eylUlde her 
~yin bitecelini göpinü kabarta ka
barta ilan ediyordu. Bu gidişle biz 
zim de kendisinin sözlrine iltirak e
deceğimizin zanndiyordıı. Filhakika 
evhile kadar her şey bitecek gı"bi g&. 
rüniiyor. 'Fakat bu onlara Danziği 
Lehistanı, Balkanları, Cenubi Fran· 
sayı, $imali Afrikayı, Şarki Akdeni
zi ve Balllanlan teslim etmek sure
tile bir bitiş değil kulaklan rahatsız 
eden çanlara ot tıkayış suretile bir 
bitiş o!acaktır. Uzakşarkta ihtiyat ve 
itidali elden brraltmıyan İngiliz si
vaseti Avnıpada işte böyle insani 
bir ufer kazanıyor. 

._ •rfll o.MI TAt..cnır 

.._ilet ikisi de Çin Türklerinden o
~ muhterem misafirimiz. Türk 
~ tının ve bilhassa .Yeni Sa
......:_nı_ Çin milli mücadelesinde Çin 
Olcl~nıı>erverlerine karşı göstermiş 

il.,~ müzaheretten dolayı heyet 
i::!'~e teşekküre geldiklerini söy
~ sonra vaki olan suallerimi-

lütfeder misiniz? =============== 
~aben dediler ki: 

..::_~hı nıilli mücadelesinde şark a
~ bize karşı gösterdiği alaka 
~Ubabbete Çin Milli Hükfuneti 
~ a teşekküratta bulunmak ve 
' dav rnızla ·alakadar olan ırk ve 
IQl.h .• ~eşJerimize Çin milletinin 
~rlığını bildirmek üzere şark 
y-~etlerini ziyaret ediyoruz. 
"1' lılemleketimize ~en ev· 
'~elere uğradığınızı sorabilir 

_;:_ lfindistaruı, Hicaza ve Mısıra 
.:!~k. biraz da öz yurdumuz 
~~rnız, güzel Türkiyeye gcldik. 
~ettiğimiz kardeş ülkelerin 
ta~. t ve devlet reisleri.le görüs
~ ltıilli liderlerile görüştük. Bu 
~llıda Hindistanda meşhur Gan
-..._: liint Milli şairi Tagore'yi. İn
~lı, Misir hükümdarı M<ıjeste 
~ ziyaret eyledik. Memleketi'(l )4mi Şefiniz ekselans İsmet 
~tarafından kabul olunmak şe
lrttftt e?dik. Sayın Basvekilinizl<' 
~e ve Maarif Vekillerinizi de 

ettk. 
....... '1'ür 

' kyeden sonra nerelere git-
' taaaVVunındasınız? 
~akı. İranı, Lübnanı, Suriyeyi 
' edeceğiz; Filistine Efganis-

11lrıyacağız. 
~hı milli mücadelesi ve Çinin 
' a~vali hakkında cYeni Sa
' ..brıterini biraz tenvir buyur-

"-ınız? 
~lnıemnuniye. Çlnde umumt 
~ Çok iyidir ve gittikçe de fyi
"l tedir. Japon istilasından ev
~ ~e Japonlar fevkalbeşer bl· s mc telakki olunurlar, asker
lt.;:"ll l!ıaharetleri dillerde gezerdi. 
~~harp başladılı zaman Çinli
'l&l ların da pektlA mücadele 
l-.. eı...tta. nıağhip edilir alellde fnl
lıııııı.~lan hakikatine erdiler. Ja
~ Cin askeri önünde diz çö
~._.il lstedilderine şahit olan 
S ~. harp ede ede muvaffak s llrnfnt de öğrendi. Sizıe diye
~ ki, Japon isülası Çinde milli 
lt), lemin ve takviye etmiş, Çin\ :::;au ve hürriyeti için müca-

" ek zevkini aşılamıştır. 
-..:._"'1ce Japon taraftan geçinen 

'~. kumandanİar bugün el
~lşler, müstevliye karşı • 
~ lt bir ıntıcadeleye girişmişler
~ 11 itibarla Çinde Japonlara 

' ~'Pılan istiklli mücadelesi bil· 
~ eti}e devam etmektedir ve 
~ lift~~ N°ihai zaferin bizim olaca
,,~ vardır. Bir millette 
~urlu bir mWt birlik h1sal 
~ sonra o milleti ortadan 

ve -.ır v11atmak nasıl 

- Çinin girişmiş olduğu istiklal 
savaşını Çang-Kay-Şek idare etmek
tedir. Bütün Çin milli liderimizin 
etrafında tek bir vücut halinde top· 
lanmıştır. Zaten siz Türk kardeşleri
mizin istiklal mücadeleniz bizlere 
örnek olmuştur. Diyebilirim ki, hu
gün Çinde merhum Atatürk ve aziz 
Milli Şefiniz lsmet. İnönü memleke
tinizde olduğu kadar populcrdirler. 
Onlan kendi bUyUklerimizden ayır
mayız. Bütün Çin Türk milletinin 
Milli Mücadelesinde gösterdiği ya
V\Wuğun hayranıdır:. Sizler gibi biz-
ler de mutlaka \'C behemehal mu
vaffak olacağız ..• MüsteYli düşmanı 
Çinin harimi ismetinde boğacağız.> 
cBütün Çın milleti seferber ve so
nuna kadar çarpışacaktır.> 
~Yeni Sabah. okuyucularım bu i· 

zahatı veren sayın Çin mebusu Bay 
İsa Yusuf Çin Türkistanı münev,·er
lerindendir, temiz bir türkc:c koous
maktadır. Refakatinde bulunan ar
kadaşı Bay Sabit Musa Bavef ise 
Harbi Umumiden sonra Sibiryadan 
firar ederek Türkistana iltica eden 
altı yüz Türk zabiti ve neferini va
ralarını, tütünlerini. hatta beygirle
rini bile cebinden temin ederek 
müfrezen Türkiyeye göndermiş olan 
meşhur Rus Türkistanı zenginlerin
den merhum Hacı Hasan Musa Ba:
yef'in necip oğlu Sabit Musa Bayef • 
ür. Bu kıymetli Türk mün~vverl 
yavrularını tahsil ettirmek için akıl
lara hayret verecek derecede aza· 
metli bir serveti terkederek memle
ketimize gelmiştir ve elyevm İstan· 
bulda çocuklarmın tahsilile meşgul 
bulunmaktadır. 

Umumi Harpte Rusyaaa esir kal
mış ve Sibirya tarikil~ fin.r.'.. :nuv'.lf 
fak olmuş esirlerimiz clıılusa Bayeb 
ismiııi bilirler ve tanırlar. Bu itibar· 

la Çin mebusu sayın İsa Yusufa re
fakat eden arkadap Sabit lılua Ba
yef de böyle kıymelli Ye milliyet &
şı ğı bir zatın oğludur Zatı.n ge:ek 
Çin TOrkistanı, prebe Rus 'Iüdis
taııı halkı Türkiye ballanm ezeli i
'1tıdlrlar ft bu bqlılıj:;'n ve alika
nın derecesini tesadüfen orada ba
hmmut olan esirlerimiz pek yakın· 
dm görmüştür. 

Bu iki kıymetli Türk münevveri
ne c Yeni Sabah. okuyucularmı ten
vir ettiklerinden dolar. bd de tefek
kürlerimizi tekrar ederiz. 

OrtluM Parti lflerl 
Ordu. 29 (A.A.) - C. H. P. vi-

1.lyet idare heyeti İstanbul mebusu 
bölge mtıfettill Sadrettin Uras'ıa 
reisUlhıde to~. viliyet ida
re rei8llline Dr. Zeki Kemı t Seleli 

lleQiflerdil'-

Valinin Mühim 
Bir Tamimi 

vrayat • 1111M•11• • 
hillllr ~• 1Y• U,aıılflClk 
Vali Ye Belediye lteisi Lutfi Kır

dar .Belediye ve vilayette çalışan ka
dınların v.azi!elerine boyanarak gel
diklerini görmüş ve bu hale mani ol
mak için şu t:mimi göndermiştir: 

c- Devairde yapmakta olduğum 
teffü;ler sırasında bazı kadın me
murların memuriyet safati1e telif ka 
bil olmıyacak §ekilde süse münhe
mik olduklarını ve ba21larmın da 
daha aşın giderek yüzleri ve gözleri 
boyalı olduğu halde daireye geldik
lerini görmekıe~·im.. 

Bu gibi memurların bu yaziyette 
resmi dairelerde iş görmeleri hoş 
görülemiyece~inden idare Amirler:i· 
nin bu hususta dikkat nazarlarını e
hemmiyetle celbeder, memuriyet 
vakar ve ciddiyetinin icaplarına gö
re işin tedbirlenmnl lüzumunu rica 
ederim. 

(atabt&l v.ım 
Ltltfi Kmiar 

Maarif 
Vekaletinin 
iki Kararı 

Ankara. 29 (A. A.) - Maarif 
Vetı11iğbıden: 

Iıkokullard& okutulmak Uaere 
yamlacak tarih kitabı için aÇJhmf 
olu mttabab. neticeılinde matlGp 

evsafta bulunmadlğmdan •u.aba
kanm yeniden açılmuı ve bu yıl 

da tedriaaba v ekiletqt yudarıhmf 
ola il kitaplıardan yapJması arurf 
görülailfttlr. 

Maarif v ekilliğipdep: 
1lkolrullan1a ...... lr ...... ,. 

zılacak aritmetik kitabı için eçıl
mış ohm mnaatmkanın görUleD. ida-

ri ve ilmi binaen mefsuh sayıllliıl.sı 

ve yeniden açılacak mtlsabakaaıa 

neticesine göre hareket edilmek il-

ure bu yıl da geçen seneki kitap
ların tedrisine devam olunmam ka· 
rarlaşmıştır. 

LUbnan Refalcumlluru il• 
latlta mı eclecek 

Kahire, 29 (AA) - cMısrf11 gaze
tesi, Lübaan lteisiciimhunınun isti· 
fa etmek tısanunındı oldufumm 
rivayet edilmekte buluda~ M· 
bervermektPrlir 

Bulgaristan İtalyanın 
Balkanlarda ileri 

Karakolu mu Oluyor? 

lı~lsırlar Vıklliıiı 
Gazatamiza beyanatı <•.....,. ı ~ 8Qf .. ) 
satılmaımt tütünlerimizin çok ol -
dutu taxiasını duydum. Bu şayia 
hakikate "uygun değildir. Biliyorsu
nuz ki her senenin mahsulü daima 

(Ba§tarafı 1 inci •yfada) 
tarihli olan bu muahede ile şarktan 
cenuba ve şimalden prka doğru bir
çok stratejik kıymeti haiz toprakları 
ve 1913 ikinci Balkan muharebesini 
müteakip te Dobrucayı ve tekmil E
dirne villyetile Enos ve Midyeyi 
kaybetmiştir. 

Bu muahede ile Bulgaristanın e
linden tam mevcutlu bir ordu istih· 
damı hakkı alınmış ve kendisine an
cak yirmi bin kişilik bir ordu ile on 
bin kişilik bir jandarma kuvveti 
kullanabilmek hakkı bırakılmıftır., 
Bu sureUe Bulgaristan bu muahe
denin boyunduruğu altında ne de
niz, ne de hava kuvvetlerine diğer 
çevresindeki milletler gibi ehemmi
yet verememiş ve hatta üstelik, da
ha birçok fedakarlıklara katlanmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Bugünkü Bulgaristanın harici si
yueti için bir hüküm verilemez. 
Yalnız bu memleketin, pek yakın 

zamana kadar mazisi acı ve ızhrapla 
dolu olarak geçmiş bir memleket ol
duğunu gözönünde tutmak lizımdır. 
Şüphesiz Bulgaristan da bir gün ba
ğıracaktır. Fakat., kuvvetli olduğu 
biT gün baiıracaktır. Çünkü. buJ!Ün 
etrafı dört ordu ile çevrilmiş bulu
nuyor. 

Bunlardan mesela Türkiye, 28 teş
rinievvel 1926 tarihli ademi tecavüz 
misakına rağmen Trakyayı sekiz 
noktadan, Edirneyi muhtemel her 
hangi bir taarruza karşı tahkim et· 
miş \>e el'an da etmektedir. Diğer ta
raftan da Enos ve Midye'den başlı
yarak Çatalca ve Bolayıra kadar da 1 
iki noktadan tahkimata devam et-
meJdedir. Bu da Boğazlara karşı alı
nan bir tedbirdir. 

ve hemen hemen bir sene sonund~ 
Her ne kadar Ankara mehafili bu memleketten ihraç edilmektedir. 

tahkimat ve tahşidatın Balkanlara Bu vaziyet, tiitün istihsalatmın sa
inmek emelinde olan büyük kuv· tq icabıdır. 
vetlere karşı olduğunu söylüyorsa ıçinde bulunduğumuz senenin ha
da bunlar, Büyük Britanyanm para ziran ayı &onunda da 50 milyon ki
ve nasihatlerile ileri sürülen iddia- lo tUttln olduğunu görmekteyiz. Bu 
}ardır. tütünün 4 milyon kadan esasen ya

Köseivanof'un son Almanya seya- hariçteki müşteriler hesabına satın 
bati çok mühimdir. Bilhassa, Bled alınmış, yahut da ecnebi müşterile
konuşmalan mUphem kalan nokta- re satılarak memleketten ihraç edil-
lan tamamile ·aydınlatmıştır. Ayni mek üzere hazırlanmıştır. Bu he -
zamanda Meclis Reisi Muşanof'un saplara göre vaziyet normal ve şa
Paris seyahati de kayda değer. Bun- yialar asılsızdır. 
dan maada 33 kişilik bir Bulgar me- inşaat işleri 
bus kafilesi de Moskovayı ziyarete Yeniden bakını evleri, emanet 
hazırlanmaktadır, Bunlar resmi ci- ambarlan, fabrikalar, tuzlalar, 
betler. ı transit depoları, idare ambarları 

Gelelim İtalyan • Bulgar münase- gibi mütenevvi inşaat yapacağız. Bu 
batına. Güzel prenses Giovanna'yı i~t itlerini daha iyi bir nizama 
Bulgari.atana veren İtalyaya karşı o sokmak için bir program hazırlıya
lan sempati son derece fazladır. Bun cağız. Ve bu inpatı aenelere taksim 
dan başka İtalyayı bir hiç iken f!lU· edeceğiz. Hilen İstanbul, fzmir ve 
azzam bir devlet yapan Mussoliniye daha bazı viliyetlerimizde inşaah
karşı da büyük bir sevgi vardır. Bil- mız vardır. 

hassa son AmavuUuk zaferile Bal- lstanbulda yüksek sigaralanmız Çil 
kan devletlerine karışan İtalyanın büyük hizmetler gören Cibali fabri
buralarda eaecek bozuk havalan ve kası için büyük bir bina yaptı.raca. 
intizamsızlığı gidereceği kanaati çok ğız. Mevcut bina u~ milyon kilo tO• 
çok kuvvetlidir. f tün alabilecelc bir bakım evi haline 

Bulgaristanla askeri noktalardan sokulacaktır. Cibali fabn1'alan.mı
da çok yakınınz. Bu da Torino Harp zın makineleri yenidir. Yaptıraeağı
Akademisinde okuyan birçok Bulgar mu: bina ile sigara imalltmı, 80ll 

zabitlerile sabittir. Bu akademiyi yılların icap ettirdiği inki,afa uy -
bitirenlerden birçok zabitler bugün duracağız. 
mühim mevkiler işgal etmektedir· Y~ Ke1naı..ı.r 

ler. İnhisarların teşkilit kanunu ha-
Hareketimden biraz evvel bir Bul- zırhklanna bqlaıımışbr. Yeni b· 

gn dostumdan ayrıhyordum. Bana nun projesinin ne gibi esaslan ih
şunları sövledi: tiva etmesi lizımgeleceğini, idare

- Hali hazırdaki İngiliz . Fransız nin erkanını topbyarak mü-ıakere 
siyasetinden ne bekliyebiliriz? Hiç. ettik. Projeyi kısa bir zamanda ha. 
Bütün beklediğimiz mihver devlet- zırlamak üzere bir komisyon kur -
lerindendir ,.e bilhassa ftalyadan.~ duk. Mevcut teşkilAtı daha ekono -

=====~====================== m~~nda~g&~b~h~k~a-

Başveki/ Gitti j Moskova 
<Bat&araf• ı iad sayfada) M ·· k ı . 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, UZa ere ClJ 
dün akşam Ankara ekspresine bağ- Londra, 29 (A.A.) - Başvekil' 
lana nhususi vagonla Ankaraya git. tarafından avam kamaras1nda be
mişlerdir. ~ yapilmadan önce yarın yahut 

Başvekil, yanında Kalemi Mahsus öbUrgUn Moskovadaki FraDBIZ ve 
Müdürü olduğu halde Köprüden İngiliz biiyük eJçilerile Molotof ara-
18,30 da hareket eden Suvat vapu. sında yeni bi r mülakat \'Ukubula· 
runa binerek Haydarpaşaya geçmiş caktır. 
ve Bay Şiikrü Saracoğlu, Başvekile İngiliz diplomatik mahfillerı, 
Haydarpapda mülaki olmuştur. Başvekilin askeri milzakerelerin 
Başvekili istasyonda, şehrimi~ bu- başladığını bildi~ vaziyette o
lunan Ziraat ve Gümrük Vekilleri, lacağını ve umumi çerçeveden dış2. 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel rı çıkmamakla beraber siyru:: ~· 
&ekret.eri Fikri Tüzer, İstanbul parti r~clerin neticesi hakkında malu-

mat ı.·erebileceğini zannediyo,•ar. 
Müfettişi Tevfik Fikret Sılay, şeb. 
rimizdeki mebuslar, Vali Lutfi Kır- Ayni mahfiller bu hususta faı· 
dar, İstanbul Komutanı Halis Bı - la neviyatın müzakerelerin ~."ak· 

kisine zarar vereceği kanaatiı.i ı.:-.u· 
yıktay ve D.Jababk bir halk kitlesi hafaza etmektedirler. 
teşyi etmişler ve bir asiseri müfre. 
• ıaelam resmini ifa etmiştir. 

Refik Saydam, dün sabah refaka. 
tinde Vali Lutfi Kırdar ve Hususi 
Kalem Müdürü olduğu halde saat 
10,30 da 11 inci yerli mallar sergisini 
gezmiştir. Başvekil 11.30 a kadar bil 

S. M. Karolun 
İzmirdeki 
Gezileri 

tün paviyon~arı dolaşarak ayrı ayn İzmir, 20 (A.A.) - Dün akşaiİı hu. 
izahat almış ve serginin bu seneki susi yatlarile buraya gelmif olan 
mükememliyetinden memnuniye - Rumanya kralı Majeste Karol, gece 
tini izhar et:miftir. Bafvekil, aergi<k· motör le şehir gazinosuna gelınişler 
bilhassa }istik ve kauçuk paviyo _ ve gece yarısına kadar oturmuşlar
nunda tavakkuf ederek hariçten id. dır. Vliaht Prens Mişel de Kralm 
hal ederek memleketimizde işlenen refakatind bulunuyorlardı. 
lastik sanayii hakkında izahat al • Majeste Kral bu sabah Efes ba-
mış ve kauçuk idhalibndan senede rabelerini ziyaret için otorıyla Sel-ı 
harice ne kadar para vttdifimizi çuk'a gitmek üzere 9 buçukta Al
somıuş, bu sanayifn daha geni§ bir'. sancak'tan hareket etmiftir. Vali E
su~tte inkişafı için alınması icap tem Ayhut Majesteye reiıkat efr 

eden tedbirler hakkında düşüncele- mektedir. 
ri öğrenmiştir. Vekil, bundan sonra lt~a Ortlueunun 
fstanbulnu istikbalde alacağı şekil m•newraSI 
hakkında Belediyenin hazırlamış Budapeşte, 29 (AA.) - Macar or-
olduğu paviyonda maketler hakkın. dusu erkanıha rbiye reisi General 
da Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- Enric Verth, Beraberinde Albay 
dardan izahat alm.l§tır. Laszlo, yarbay Harvarth ve binbaşı 

Galatuaray lilesi dahilinde olan Bartolis olduğu halde pazartesi gü
kwmlardan sonra hariçteki J>'iVl· nü İtalyaya gideeck ve .orada ftal· 
yonları gezen Başvekil, İnhisarlar yan ordusunun büyük manvralann· 
pavyonundaki istatistiki maliımab da hazır bulunacaktır. 

cağız. 

Tenzilat mueleıi 
Birada olduğu gibi likör, kanyak, 

şarap fiatlarında da tenzilat imkin
lannı tetkik ettirdim. İnhisarlar 
İdaresi -devlet varidatının tenakus 
etmemesi noktasında husesiyetlıe 

durmaktadır. İmkin bulursak ten -
zilatı yapacağız. Yeniden imal etti. 
ğimiz 40 derecelik rakıyı puartesi 
gttnü satış depolanna vermi' olaca· 
ğız.. 

Muhafaza teşkilcitı 
Gümrük Muhafaza teşkiliıtının 

daha iyi vazife görebilmesi içın ma
halli olmak üzere yeniden bazı ted
birler alacağız. Gümrüklerde tari
fe tatbikatından müte\·ellit bazı güç 
lüleler müşahede ettim. Bir tarife 
repertuvarı hazırlandı. Bundan 
başka, a}ikadarlann hataya düşme_ 
meleri için ibtilida yol açan ~e
leri hazırlıyacağımız vitrtnıer içe -
rilinde teşhir edeceğiz. Gümrük ta
rifesinin memleket iktısadiyatile da 
ha ahenkli bir hale konulabilmesi 
için mesaiye başhyacağız. Ayni za
manda Milletler Cemiyetince ha -
zırlanan ilini esaslara daha uygu.rı 
bir noman fllltUr vücude getUeıc. 

ğiz. 
Gümrük muaelelerinoe ghörWea. 

formaliteleri de basit bir ,ekle sok
mak istiyoruz. Bunu temin için yeni 
bir gümrük kanunu hazırhyoruz. 

Gümrük komisyoncuları haklan. 

dalti kanunu miden gôıldewı "
MCeğiz. Biliyor lllDUZ ki Gümrük 
komisyonculan imme hizmetlerinin 
ifasına wtrlk e«blmif meliek adam• 
landır. KomilıyaDcular Bbtiji he
yeti ile göriittüm. Onlann istedik. 
leri de bizim düfündilklerimizdir. 

Tetldk1erimden iyi inbbalar)ıı dlJ
nüyonım. Vekıletlme bağlı mües -
selelerin çabpnalanndan memnu -
num. İnhisarlar tdarea, garp mem
JekeUerinde de etine ender tesadtlf 
edilen ticari ve sınai büyük bJr dev. 
let müesaesesklir.• 

Vekilin teJırimlzdeki t.etkikleri dA 
nihayete ennit o}duiundan bugün gösteren grafiklerdeki rakamlar ü- 1 

zerinde durarak harice yaptığımız 
ihracat ile dahildeki istihlikin mub. 
telif aeneler "Zarfında g~irrl ~; al~-a; 

ne de şu direktifi vermiştr: .Ankaraya döneeektlr. 
"-Yedi mallarm, v• 1

1 nr,ı mal~~~~~~!!!!!!!!!~~~~! 

ma ve yükselme satahatınuı sebep
leri tızerinde ı..lakadarla. ... i.an bazı 

noktalar sormuş ve bundan sonra 
kitap !iergisini gezmiştir. 
Başvekil Reftk Saydam dün yerli 

maDu aergisini geserkea rr.a·la m.-
111' 1'ahmaa matbuat mtlmemillerl 

damgası altında satılmasına karşı J I I 12 d 1 
mücadele etmek Jizımcı:. lfükumc· ta yan ar a ayı nası 
tin bu husustaki gayreti ile matbua. ıaspettile ? Y azımıu 
bmızın da faaliyeti muvazi gitme. yarınki sayımızda 

ıldlrB ·• kil . d )f,...., bulacak 11111z 1 
aşve , sergıden sonra o~ .. 

Perapalas oteline gitmiş ı.:e öğle r~ ·-----------· yemeğini otelde yem~tir. 1 
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BiR CELLADIN 
Hatıraları 

Lauranın Hamile Oluşu Kız 
Kardeşini Adeta Kudurtmuştu 

- 211 -

O tarihlerde Baltimorda 

laşmak mecburiyetinde kalacaktık. 
Nihayet düşündük. Bu hAdiseyi 

Laura'nın da bilmesi lüzumuna kaı. 
ni olduk. Weudy olur olmaz bir mü
nasebetsizlik yapabilir, bu filtre de 
alışık olmıyan Laura, hazırlıksız 

hareket edebilirdi. Karım, vaziyeti 
Laura'ya anlattı. 

'oturamaz olmuştum. Sokakta sanki 
herkes beceriksizliğimle, 9-rkinlL 
ğimle alay ediyordu. Belki alay et- 1 
miyorlardı amma, bana öyle geli -
yordu. Laura, kocasile birleşip mes
ut olunca, onların hayatları bni 
büsbütün çıldırttı. Artık evde otu-

• ramaz oldum ve kaçtım. Şimdi, be. 
1 

Mister Hesketh meraklı bir aile 
romanı anlatıyordu. Kalktım, oca
ğın içine bir iki parça odun attım. 
Onların çıtırtı1arını dinlerken, uzun 
kış gecesinde bir macera romanı 
okuyormuşum gibi zevk duyarak 
Mister Hcsketh'e bakıyordum. O, 
bu sefer piposunu dudaklarının ara-

1 sına koymuş ,ayni vakur sesi, ay • 
ni haklı eda ile anlatmasına devam 
ediyordu. 

nim çocuğum ö1dükten sonra onun 
•bir çocuk sahib olmasına taham -1 
mül edemiyeceğim. Bırak beni gi
deyim. 
Kızım, yeni bir buhran geçiriyor. 

du. 
- Nereye gitmek istiyorsun? 
- Artık bu evle, bu aile rabı -

ta ve alakamı tamamile kesmek is
tiyorum. 

- Fakat gösterdiğin sebepler çok 
çocukça ... 

- Olabilir. 
- Rabıta ve alakanı kesersen ~e 

yapacaksın? 

- Sizinle alakamı kesecek olduk
tan sonra bu sual zait değil mi? 

Baktım, Weudy, hırçınlaşıyordu. 
Onu teskin edici bazı nasihatler 

_vermek istedim: 
- Yalnız başına nasıl yaşarsın, 

Weudy? dedim .. paran yok, seni hi
maye edecek kimsen yok ... İstersen 
~it gez._ Sana para vereyim, ruhunu 
tedavi et... 

O, ayni dürüştlükle cevap verdi: 
- Ben sizden para istedim mi? 
- Peki, seni alıkoymıya hiç im. 

kan yok mu? 
Weudy'nin gözlerinin içi güldü: 
- Var .. dedi. 
- Nedir? 
- Laura çocuğunu aldırsın! 

- ........ . 
Ben o zaman nasıl tıkanmadı -

ğıma, kalbimin durmadığına hay
ret edyorum. Bir müddet bir şey 
söyliyemcdim. 

Weudy, gözlerini sildi: 
- Görüyor musun baba, dedi, şa

şırdın kaldın. Cevap bile veremi -
yorsun ... Laura'nın karnındaki piçi 
bana tercih ediyorsun. Ben bu evde 
nasıl oturayım? 

Ben, kızımın yırtıcılığına acımıya 
başladım: Ondaki haleti ruhiyeye 
fena halde üzüldüm. 

- Kızım, dedim, bunun için ev
vela Laura ile Howard'ın muvafa
katini almak lazım. Bana bir iki 
gün müsaade et, onlarla konuşayım, 
razı olurlarsa derhal yaparız. 

Ben, kızımı kurtarmak için toru
numu feda etmeğe razı olmuştum. 

Weudy iki üç gün tahammül edemi
yordu. 

- Ben o kadar bekliyemem, bu 
akşam cevaplarını versinler .. dedi. 
Artık kızımın aklından adamakıl

lı şüphe etmiştim. Ne yapacağımı 
şaşırmıştım. İşi evvela karıma aç -
tım. O deli gibi oldu. 

- Wcudy mutlaka çıldırmış, bu
nu muayene ettirip bir tımarhane
ye yatıralım, dedi. 

- Onun bu teklifini Laura'ya 
söyliyelim mi? 

- Ne münasebet? 
- Peki, Weudy'yi tımarhaneye 

nasıl yatıracağız? 

- Hemen doktora gidersin. Vazi
yeti anlatırsın. Onu da aldatır, dok
tora, ben bu akşam götürür, hasta
neye teslim ederim. 

Ben derhal karımın dediğini yap
lım. Fakat bu konuştuğumuz gün 
bir cumartesi idi. Akıl hastanesinin 
sertabibi, ailesile köye gitmişti. 

Başka bir akliye mütehassısına git
tim. O da, hususi hastanesi olmadı
ğı için bu vaziyette bir hastayı te
davi edemiyeceğini bildirdi. 

Eve geldim. Akşam olm~tu. Va
Eiyeti karıma anlattım. O benden 
çok daha cesur çıktı. 

- Polise haber verelim.. rledi. 
Ben Weudy'nin, Laura ile kocasına 
bir fenalık yapmasından korkuyo
rum. 

Bu sureti h~lle ben razı olmadım. 
Büyük bir rezalet kopacaktı. Önüne 

geçemiyeceğimiz hadiselerle karşı-

Benim uslu, akıllı zannettiğim 

Laura, bu haberi alır almaz deliye 
döndü. Hakkı da vardı. Fena halde 
köpürdü. Ablasının garip teklifini 
gidip kocasına anlattı. O da fena hal 
de kızdı. Ve her ikisi de, bir delinin 
hatırı için müşterek hayatlarının 

semeresini kda edemiyeceklerini 
söylediler. 

Evin içi bir tımarhaneye dönmüş
tü. Laura, Weudy ile kat'iyen ala
kadar olmuyor, selam bile vermi -
yor~u. Ben bu gergin vaziyeti nasıl 
düzelteceğimi bir türlü kestiremi • 
yordum. Nihayet Weudy'yi feda et
meğe karar verdim. Yanıma çağır
dım. Bu dakikadan itibaren serbest 
olduğunu ve dilerse evimi terkede
bileceğini anlattım. Weudy evden 
ayrılmayı evvela kendisi teklif et
miş olduğu ha1de bu haberden hoş
lanmadı. Kendisine: 

- İstediğin her yardımı yapabi
lirim. Gittiğin, gezdiğin yerlerden 
haber gönderirsen adresine, seni 
yaşatacak para da gönderirim, de
dim. 

Eşyalarını toplamak için benden 
.4 saat müsaade istedi. Bu müsaa -
deden ba~ka daha isterse verebile
ceğimi söyledim. Kalktı, yanımdan 
gitti. 

Çehresinde, karar vermiş bir in -
sanın hali vardı. Ben bu hali, evden 
ayrılmak hususundaki tebligatıma 

uymanın verdiği teessüre atfettim. 
Akşama kadar odasında sakin o

turdu, dışarı çıkmadı, bavullarile 
meşgul oldu. Akşam üstü bir aralık 
sokağa çıktı. Avdetinde yüzündeki 
çizgilerin derinliklerini biraz hafif
lemiş buldum. cKızım, yeni hayata 
kendini alıştırıyor. Kim bilir, bu 
tarz belki onun için daha hayırlı o
lur» diye düşündüm. 

Vaziyeti Ho\vard ile Laura'ya an. 
lattım. İkisi de kararımı beğendi -
ler. Howard: 

- Bu dert bu suretle neticelen -
mescydi, evi terketmcyi biz düşü. 
nüyorduk .. dedi. 
Akşam yemeğini yedik. Taraçada 

birer buzlu kahve yuvarladık ve o
dalarımıza çekildik. 

- Ben, mühim bir davayı hallet. 
miş olduğumuzu zannediyordum. 
Meğerse ne kadar çok yanılmışım. 
Asıl dava meğer bundan sonra bü
tün fecaatile kopacakmış da habe
rim yoktu. 

Sabaha j(adar rahat bir uyku uyu_ 
duk. Biz kalktığımız zaman Weudy 
evi çoktan terketmiş ve bana şöyle 
bir mektup bırakmıştı. Suretini si. 
ze de okuyabilirim Mister Fred: 
Babacığım, anneciğim; 

Şu satırları okuduğunuz sırada 

ben evden çok uzaklarda bulunaca
ğım. Evi, rahat ve ferah terkediyo. 
rum. Ben böyle istiyordum, böyle 
oldu. Arzularımda muvaffak oldum. 
Niiçn evden ayrılmak mecburiyetin 
de kaldığımı ve neden aranızda 

menfi bir rol oynadığımı, benden 
fazla siz kendinize sorunuz. Ilıti -
raslı, fakat kapanık bir kalb mah. 
reç bulamayınca kendi kendisini 
yer ve ben de işte kalbsiz, menft, 
hissiz, kötü bir insan oldum. Bu ka_ 
dar gürültüden ve yavtığım i§ler_ 
den sonra beni affetmiyeceksiniz. 
Onun için size yalnız adiyö demek
le iktifa ediyorum.~ 

mavamı var) 

Yazmelerde İki Türkiye, Bir 
Kırıldı 

• 
Istanbul Rekoru 

Dün ıetea Rumea J• tçıları 

İstanbul Denizcilik Ajanlığı tara
fından tertip ve idare edilen İstan
bul yüzme birincilikleri seçme mü
se bakalarına dün Beşiktaş Şeref ha
vuzunda başlanmıştır. 

Deniz yüzbaşılarından Sıtkı, Ek
rem ve Ajan Şazi Tezcan'ın idare et
tiği dünkü müsabakalar cidden pek 
güzel idare edilerek neticelendiril
miş, yüzde doksanı mektepli olan 
Ga1atasar.ayın girmediği Beşiktaş, 

Beykoz, Demirspor yüzücüleri ara
sında cereyan eden müsabakalarda 
teknik neticeler elde edilmiştir: 

Müsabakalara başlamadan evvel ev
velki hafta 1.2.4 saniye ile 100 metre 
de yeni bir Türkiye rekoru yapan 
Mahmuda İstanbul Denizcilik Ajan
lığı tarafından yaptırılan bir yüzücü 
büstü hediye edilmiştir: 

Yüz metre küçükler - 8 gencin 
girdiği küçükler müsabakasında Bey 
kozlu Bedri birinci, Beşiktaşlı Gül
tekin ikinci, Rnsim üçüncü, İsmail 
4 üncü, Demirsporlu Küçük Cemal 
5 inci, Demirsporlu Cemal 6 ncı ol
muştur. 

100 metre klüpler - Birinci Saf. 
fan , Beykoz, 1,21, ikinci Ziya, Be
şiktaş. 

100 metre klüp harici - Birinci 
Mahmut, 1.1.4 (Yeni Türkiye reko
ru) Vedat, Rauf. 

200 metre Gurbağalama küçük -
ler - Birinci Musa (Beykoz), 3.17, 
ikinci Hikmet, Beşiktaş, Yusuf Be
şiktaş. 

200 metre kurbağalama, klüpler
İsmail, Bevkoz, 3.13.2 (Yeni İstanbul 
rekoru). 

200 metre klüp harici: 1 - Rauf 
3,23, 2 - Hikmet, 3 - Necdet. 

400 metre küçükler: 1 - İbra
him, Beykoz, 5.50, 2 - Gültekin, Be
şiktaş, 3 - Alaettin. Beşiktaş. 

400 metre, klüp harici: 1 - Mah
mut 5.19.1 (Yeni Türkiye rekoru), 
2 - Nczik. 

Türk bayrak yarışı küçükler : 
1 - Beykoz takımı 6,84, 2 - Beşik

taş takımı. 

Türk bayrak klüplr: 1 - Bey
koz takımı 5.57.2, 2 - Demirspor ta
kımı. 

Su topu müsabakası - Beykoz ile 
Demirspor takımları arasında yapı
lan su topu müsabakasını bu sahada 
daha eski olan Beyko7Jular, 1-8 ka
zandı. 

100, 400 de yeni Türkiye 200 kur
bağalamada yeni İstanbul rekoru 
yapan Mahmut ve İsmaili tebrik e
der, bütün yüzücülere ve idarecilere 
muvaffakiyetler dileriz. 

Tenis Müsabakaları 
İstanbul Tenis Ajanlığı tarafından 

tertip edilen ve sonu gelecek pazar 
alınacak İstanbul tenis şampiyonası 
seçmelerine dün Taksimde Dağcılık 

klübü kortlarında başlanmıştır. 

Bu seneki şampiyonaya bilyük 
rağbet gösterilerek tek erkeklere 56 
çift erkeklere 23, muhtelite 19, tek 
bayanlar 14 müsabık kaydolduğun
dan başlıyan seçmelere bu sa

bah 8,30 da başlamak, hafta içinde 

her gün devam edilmek üzere cu-

Bugün Yapılacak -l 
Spor Hareketleri 
Blalklet f ampiyonaaı : 
14 vilayet bisikletçilerinin işti-

rak edeceği 156 kilometrelik Türki
ye bisiklet mukavemet şampiyona
sı bu sabah saat 6,30 da Topkayı 

ile Silivri arasında gidip gelme ola
rak yapılacaktır. 

Tenis tamplyonaaı: 
Dün başlanan İstanbul tenis 

şampiyonasına bugün 8,30 dan iti
baren Dağcılık Klübü kortlarında 
devam edilecektir. 

Atletizm famplyonası: 
Birinci, üçüncü, dördüncü kata

gori atletler arasında ayrı ayrı ter
tip edilen İstanbul Atletizm Şam
piyonasına bu sabah saat 10 da Fe
ner stadında 3 ve 4 üncü katagori
lerin seçmelerile başlanacak, 14 de 
finallerile birlikte bazı birinci ka
tagori müsabakalar yapılacaktır. 

GUra, • • çmelerl : 
Bugün saat 14 de Veznecilerde 

Süleyinaniye klübü salonunda İs
tanbul serbest güreş seçmelerine 
başlanacaktır. 

Yelken yarı,ıarı: 
Saat 14 de Moda koyunda İstan

bul yelken teşvik müsabakalarile 
Rumanya Denizcilik Klübü yel
kencileri arasında bot ve şarpi ya
rışları yapılacaktır. 

YUzme aeçmelerl: 
Dün başlanan İstanbul şampi

yonluğ~ yüzme seçmelerine bugün 
de Beşiktaş Şeref havuzunda saat 
13 ten itibaren devam edilecektir. 

At yarıfları: 
Geçen hafta başlanan yaz at ya

rışlarının ikinci haf ta karşılaşma

ları da bugün saat 15 de Veliefendi 
de yapılacaktır. 

=---------------------------Seçkin bir seyirci önünde büyük 
al5ka ile takip edilen dünkü müsa
bakalara tek erkekler karşılaşmala
rile başlanmıştır. Geçen şampiyona 
galiplerinden bu defa da İstanbul bi
rinciliğinin kuvvetli namzetlerinden 
bulunan '.Dcly:.ın, Vedat Abud ar
kadaşları V. Cemal, Giras, Feran, 
Mardikyan, Alaeddin, O. Okyarla oy 
namadan Bye olarak bugünkü karşı
lıaşmalara kalm~lar, dünkü ldarşı
laşmalarda şu neticeler alınmıştır: 

Estek, Semihi 6/3, 6/3, 5/1. 

Arevyan, Fergarı 6/2, 6/0. 

P arma, Doktor İksanı 12/10, 6/3, 
5/3. 

Rasim, Tiverus'u 6/2, 6/1. 
Bambino Armalı'ı 6/1, 6/4. 
Hasan Tubini'i W. O. 

Faruk Kieling'i 9/7, 7/5. 
Fehmi A. Sasa'yı 6/0, 6/0. 
Çakalapulos MBmburiyi üç sette. 

C. Vlug, Kocffi 6/3, 6/1. 

Jaffe Jordamides'i 6/2, 6/0. 

V. Bine Şevketi 6/1, 6/0. 

martesiye kadar ancak dömifinali ay Birge B. Cimcoz'u W. O. yenmiş-
nayacak müsabıklJr seçilebilecek~ir. , le.r.clir... ..... ' 

, ____________________________________ _, 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir--
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Molla -Bekir Güreşi 
Sultan Aziz, Mollanın Kazıkçı 
Bekiri Yenebileceğine İnanıyorJtl. ---c----

Mollanın Bekiri yenebileceğine 

kanaat getirmişti. Ayni zamanda bu 
iki çetin pehlivanın güreşi de zevk
li olacağını biliyordu. 

Nihayet; iki pehlivan bir cuma 
günü huzurda karşılaştılar ... Birbir
lerile çok iyi arkadaş olan bu iki 
çift tam bir sportmen centilmenliği
le musafaha ederek meydana çıktı· 
lar. 
Güreşin acı ve zehir gibi olacağı 

görülüyordu. Molla, Kazıkçıyı mağ
lfıp etmeği kafasına koymuştu. 

1hlfımura o kadar çok seyirci dol
muştu ki; kadın erkek birbirine ka
rışmıştı. Saraya mensup pehlivan
lar ve hariçten gelenler meydanın 
etrafını çevrelemişierdi. 
Arnavudoğlu Ali pehlivan kol

ları alçı içinde sarılı olduğu halde 
Ka.vasoğlunun yanında oturuyordu. 
Kederli olduğu yüzünden belli idi. 
Kavasoğlu; düşünceli bir tavırla 

Aliye sordu: 
- Ali, ne olacak güreş dersin? .. 
- Vallahi Kavasoğlu, Molla Be-

kire bir şey yapamaz .. . 
- Amma, yaptın ha! .. 
- Amması fal an var mı? .. Doğ-

rusunu söylemek lazımge1irse biz 
ne vaptık ki o ne yapmış bulunsun .. 

...::. Mollanın epey sırası olduğu 
görülüyor.. . . . 

- Benim anl ıı dığım, bizler Bekırı 
ortadan çıkaramayız ... 

- Yılmışın pehlivan be!.. 
- Hiç te değil; fakat, herifçi oğlu 

bizden fazla .. . 
- Neresi fazla. be? .. 
- Eğer, peh1ivan isen hakikati 

kabul et.. 
- Bizden fazlalığı yok ... Fakat; 

herifin güreşi ters geliyor bize .. 
- İyi ya ... dedi. 
Bu iki namdar Ye namağlüp peh

livan Bekiri mağlup edemedikle
rinden dolayı keder duyuyorlardı. 
Sırası gelmişken okuyuculanma şu
nu arzedeyim: 
Arnavudoğlu, okkası hafif bir 

pehlivan olmakla beraber güreşin 
üstadı azamı idi. Fevkalade çevik, 
cesur, cüretkar, girici ve icadcı bir 
pehlivandı. 
Kavasoğlu Koca İbrahim de na

mağlup bir pehlivandı. Bütün haya
tı müddetince onu mağlup eden bir 
pehlivan çıkmamıştı. Yüz otuz okka
lık olan bu adamın gövdesi ağırlı
ğı nisbetinde çevik ve ça!Uk idi. 

Kavasoğlu, Arnavudoğlundan 
genç olduğu halde bir türlü Ali 
pehlivanı meydandan çıkaramamış
tı. 

Bir gün, Üsküdarda kahvede bir 
çok eski adamlar oturmuş konuşu
yorlardı. Sultan Hamid devri idi. 
Koca Yusufların, Kara Ahmedledn, 
Adalı Halil pehlivanların, Çolak 
Müminin ilh ... baş tuttukları devir 
idi. 
Kavasoğlu Koca İbrahim seksen 

yaşına gelmişti. O da kahvenin bir 
köşesine oturmuş Sultan Azizin 
mabeyincilerinden meşhur Hafız 

Mehmet beyle geçmiş devirleri y!
dediyorlardı. 

Hafız Mehmet bey, Sultan Azizin 
katli hAdisesine kadar yanında bu
lunmuş çok yakın bendegAnından 

biri idi (1). 

Kahvede, bugün berhayat bulu
nan Yeşiltulumbalı Gümüş İhsan 
da bulunuyordu. İhtiyarlar, Sultan 
Aziz devri başpehlivanlarından bah· 
sediyorlardı. 

İhsan bey bir aralık Kavasoğluna 
sordu: 

- Usta; Sultan Aziz devrinin en 

( 1) Ben, Sultan Arizin katlolun
duğuna kaniim. Tetkiklerim beni 
bu neticeye götilrmil§tür. cSultan 
Aziz ve gözdesi. romanımda bu ka
til hadisesini tamam.ile tesbit etmt-
~ir. ~ 

değerli pehlivanları kimlerdi? scı 
- Kara lbo, Aliço, .Makam i·· 

Yörük Ali, Arnavudoğlu, ~.e~~~ 
- Bu pehlivanların hangısını 

dir edersin? .. 
- Hemen hepsini... 
- Kazıkçı nasıl pehlivandı? 

· hl ' nı idı· - Pchlıvanların pe ıva ıııt~ 
- Arnavudoğlunu nasıl bll 

sun?.. 111• 

u "ılet'"' Deyince, Kavasoglunun go . şııır 
den beyaz sakalının üzerine ~ 8 tıit 
dökülmeğe başlamış ve titrek 
sesle ş~ cevabı vermişti: po''' 

I·k. .. .. og·lum· anıılar O - ı gozum , dl· 
le bir pehlivan daha doğurına eııııif 
benden ihtiyar olduğu halde Y ıJcll' 
okkalık gövdesile meydandan J ı9· 
ramadık ... Doğrusunu s~ylerrl pellU· 
zımgelirse, biz hamal idile o, 
van oğlu pehlivandı, dedi. 1.ıet• 

l nıı" İhsan bey bana bun arı Sı1' 
tiği zaman yüz yaşına yaklaşan ~•t' 

l
. d ,,,aoıııv-

yolcu Mehmet peh ıvan a " ·ıi'-e 
da bulunuyordu. O da şunları 1 

etti: uht ı\11 
_ Doğrudur ... Arnavud0~ peJı' 

pehlivan kıymet biçilmez .bır 1~~ 
livandı. Kendisinden ellı 8

.,. ,-e 
.. eşıı 

okka fazla· phlivanlarla gur 

mağlup ederdi, dedi. .. peıı'ı· 
Görü1üyor ki ; Kazıkçı gıbı p.(tl'' 

vanlar bile yetmiş okknlık 8rıııı' 
vudoğ1unu meydanda~ ç>k8~ı;t 1'· 
mıştı. Ve iki eli bileklerınden ç 
tan sonra, meydanda katmıştı. peb' 

İşte ; böyle bir pehlivan oğlt\erif-1 
livan, Kazıkçıyı yenemiyec~tı~of' 
Kavasoğluna yana yakı1a an ., ~ 

du. Ve Mollanın Beki~: ~.ir ~~\!· 
pamıyacağını açıkça soyluyo tlS' 

· heı'll Mo11a Mehmet: devrın nli'''' 
tadı ~zamı olan mahir bir pe ı.-1'9' 

d' 01" • 
nı ve hem de yüz yirmi ye 1 "''etll 
lık adaleli ve fevkalftde acı ıcı.ı 
bir zor bazusu idi. f1 11ıı' 

8 s 
Bekir, yazılarımın ba.ş tar 50ıd•ıı da anlattığım gibi sağdan. f1l tııt' 

merkezden, alttan, üstten t3 ldıl~ 
ayarda güreşen bir pehlivan ° .Jı1'1' 
. k ıs.'' cihetle her hasım ona, 0 • 

güreş uyduramazdı. . ]lllsıf) 
Yani; Bekir, karşısındakı ··re;t' 

sağdan güreşçi ise, soldan gıı ıcıı~· 
rek hasmını bozar, maharet ve, gn· 

· d' · d' Hıı.c:nııtı ...-9 vetini yarıya ın ırır ı. p:ıiıı ' 

reş uydurmaya çalışmazdı. J<ı1'" 
hasmını kendi tekniği içine 50 

· ğa çalışırdı. ııırıtt11 

Binaenaleyh: Amav·uclo~ 
Kavasoğluna söylediği: ııt11'$ 

_Molla, Bekire bir şey ynP
1 

ıııt 
Sözleri yerinde ve anlaYı;I~ ,ıe 

cevaptı. Sultan Aziz bile; 1-~afl ııit 
Bekir meydana çıktıkları zıı l\lJl 11 

evlad gibi sevdiği yanında bll be'~ 
mabeyincisi Hafız Mehmet 
şunları söylemişti: 1' def' 

- Mehmet oğlum, ne olaca 
. b .. ? ~· sın u gureş... . güfl 

_ Bekir kulunuzu tehlikelı 
yorum padişahım... 11vııd' 

- Yoo ... Kavasoğlu ile Artı 80ığl' 
oX-lunun mevdandan çıkarafl'l., fD' 

6 ~ J'rl8"' •• , 
nı Molla kolay kolay çıknra 

0 
ıııı~ıı 

kat; pehlivanlıktır bu ... İ~58 }lli''ıı 
}anabilir ... Yalnız, bu ikı pe ııilt 
birbirlerini hatalıyamaseıar 

18
c9](' 

musaraaları çok acı ve kırıcı 0 

·ıı tır Mehmet... p.,.,J'f> 
Demişti Nitekim Sultan t>tfld' 

. fcS eti' 
dediği çıkmJştı. Kazıkçı dere<: 
harikalar yaratabilecek 
k . id' b~ 
avı ı. riJlde . 
İki pehlivan meydan ye eıe11 

tarını ·•' ribirini yiyordu. Tırpan .ıt\J ~ 
. İ :ı n JctlJ or selenn sadası hlt,muru yapı'/ 

disinden dağlarına akisler 
du. r.~tı' 

Molla, hazan hıza geliY0~~·zıltç1}1 
salla taşını omuzlar gib!ıruyordıl· 
çaprazla toparhvor ve s v~} 

·uev(UJll 
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FiLiSTiN MESELESi 
KİM HAKLI: YAHUDİ Mİ? ARAP MI? 

-7t-. 
Çakırcalının Karısı Efenin YAHUDİLERİN 

İDDIALARI Kasığındaki Beni Görünce: : 
,((Evet Bu Efemdir » Dedi Tekmil milli 7urtsuzluğumuz a

sırlarında, tekrar Arzı mukaddes 
toprağında müttehit bir millet ola
bileceğimiz zaman için çalıştık. Fa
kat mill\ yurt tohumu, evvelce bu
nu müteaddit defa tekrar tesis et
mek teşebbüsleri akim kaldıktan 

sonra -daha 1800 ler giM- harpten 
çok evvel ekilmişti. işte o zam r ilk 
Yahudiler kendilerine modern y.ol
larda bir yurt kurmak mukarrer ni
yetile Filistine avdet etmiye başla
dılar. O zamandanberi Filistine mü
temadi bir Yahudi akını vardır ve 
harp başladığı zamana kadar bu akın 

YAZAN---
Londrada Yahudi ajanlıiı 

icra hey' eti azaaındaa - 'Yaklaşmayın bana, ben Çakır
~aıı d Yırn, diye bizi korkutmak istiyor-
u. Biz, korkmadık, yılmadık. Sesi

llin geldiği taraflara durmadan kur
~n attık. En sonra birdenbire: 

- Ah! diye bir ses duyuldu. Bu, 
~ıtcalının sesi idi. Biz de doğrusu 
1' 0nce mahsustan yapıyor zannet
ik. Sonra ses sada kesildi. Biz de 
~haha kadar bulunduğumuz yerde 
aldık. Meğer doğru imiş. 
Aiükatatı hak ettik amma, doğru

su biz de kellemizi koltuğumuza al
tıltştık. 
d Yanık Halil İbrahim Efe de arka
aşının sözlerini tasdik ediyordu: 

lu \Taziyet bir türlü anlaşılamadı. Bu 

01
nan cesedin Çakırcalıya ait olup 
l'lJadığı büyük münakaşalar doğu

l'ııyordu. Nihayet karar verildi. Ce
(t oraya kadar getirilen bir atın sır
dı~a Yilklenerek Nazilli ye götürül-
u. Yine araştırma sırasında bir ko
~kta Osman Beyin cesedi de bulun
u \re ailesine teslim edildi. 

d' Çakırcalının vurulduğu ve cese
~~ ~azilliye gönderildiği haberi İz

ltde de derhal duyulmuştu. İzmir 
~a?.eteleri ilave tabılar çıkararak 
adiseyi ilan etmişlerdi. Vali Na

~ırn Paşa da valilere ve takipte bu-
1llnan kumandanlara· tebrik telgraf
arı Çekmişti. 

?ı ~fenin vurulduğuna yalnız halk i
~tıınıyordu. Çakırcalı onların naza
ltıe da insan değil, 18.huti bir mahllık 
b· l'tcbesinde idi ve onlarca böyle 
./ adamın ölebilmesine asla imkan 
~ktu. Onun için Çakırcalının YU· 

lııtlrnuş olduğu haberini itimadsız-
la karşılıyor !ardı. 

§ti liUkumet de ceset hakkındaki 
ıa:hesinl gidermek için Çakırcalıyı 
c 1Yanlan birer birer çağırtıyor ve 
a !!&edi gösteriyordu. Fakat bu baş
dQ, elsiz, derisi yüzülmüş, kan için
~ki cesedi hiç kimse doğru dürüst 
t şhıs edemiyordu. Nihayet son ça
l 'Ye ba~ vuruldu. Çakırcalının kan
~1~dan Raziyeye haber gönderildi. 
h ltye, evvela efesinin vurulduğu 
t~berine inanmadı. Çünkü o da bü
'JUtı. kalbile Çakırcalıya kurşun işli-
'ilyeceğine inanıyordu. 

gı akat ne de olsa içine bir ~phe 
~ttniştl. Onun için kendisini davet 
tıı tik~eri hükumet konağına gitme
tıı eııık etmedi. Esasen gitmiye de 

ecburdu. 
1e ~ziyeyc, Çakırcalının cesedi gös
~ 11ldiği zaman evvel! tanımadı. Lat':lt bir tavırla bu başsız, elsiz ve 
!:tisi Yilzülmüş cesede baktı: 
l;'" Bu Efem değildir, dedi. 

tç- likikaten bu yerde kan pıhtıları 
h%~e Yatan şekilsiz cesetle dağların 
0 it Urtıdarı koca Çakırcalı arasında 
dı adar büyük bir fark vardı ki ka
lı ~Cağız kocasını tanımamakta hak-

ldi. 

lta:ı;.akat, berikiler ısr.ar ettiler ve 
~Yeye: 

\>;; l<ocanın vücudündc bir alfımet 
ttı llııdır? Onu söyle! diye ısrar et

er. 

t'~ ~~Ziye bir müddet düşündü. Son
ırden aklına geldi: 

aı;- Sol kalçasında iri bir siyah ben 
aCak, aec1ı. 

ıad;nun üzerine cesedi soymıya baş 
lcij ~r. Şimdi hepsi heyecan içinde 
lu~ u ben, vurulanın Çakırcalı o
\>e81~1rtıadığını ispat edecek yegane 

)3· a ?nahiyetinde olacaktı. 
ces ~·iki dakika sonra Çakırcalınm 
tııhe ı soyuldu. Sol kalçası üzerinde 
ltaz~klka iri bir ben görünüyordu. 
S0ıı Ye bu bene uzun uzadıya baktı. 
dttııl'a bu taş gibi sert ve iradeli ka· 

n birdenbire gözleri bulandı: 
dı~ ~et, Efemdir! diye mırıldan
gıbı ~ sonra tıpkı lrliçük bir çocuk 
ltadlÇkırıklarla ağlamıya başladı. 

tt! ~ tnı oradan ç1kanrlardan İzmi
'-C a.-ı.ırn Paşaya: 

esae Çakırcalının ailesi Raziye 

tarafından da bizzat teşhis edilmiş· 
tir.> 
Şeklinde telgraf çekilmişti. 
Çakırcalı ölmüş, fakat hakkındaki 

idam hükmü infaz edilmemişti. Hal-1 
buki bunu infaz etmek ve Çakıcının 

vücudünü fbreti alem için asmak 
lazımdı. Ufak bir müzakereyi müte
akip bu da yapıldı ve Çakırcalı Na-

zilli ·hükumet konağının kapısın.da 
bacağından asılarak teşhir edildi. 
Ondan sonra da cesedin defnine ruh
sat verildi. 

O dağlara 51ğamıyan koca Efe, bu
gün Nazillide, Yunusağa mezarlığı-

nın civarında Palamutluk denen 
yerdedir. Karısı Raziye tarafından 
mezarı iki karış kadar taşla öı:ülmek 
suretile yükseltilmiştir. Üzerinde 

1 
.Çakıcı Mehmet Efe, diye yazılı be
yaş taşı, dibinden kmlmış bir halde 
mezarın üzerinde yatmaktadır. 

İşte tek başına bir imparatorluğa 
kafa tutmuş olan koca Çakırcalıdan 
arta kalan şey, bu mezarla, halkın 
dilinden düşmiyen ve nesilden nesi
le intikal eden binbir macerasıdır. 

Burada kısaca diğer efelerin aki· 
betlerinden de bahsetmek lazım. 

Hacı Mustafa Çakırcalıdan sonra 
pek az faaliyet gösterebildi . Bir iş 

yapmaktan ziyade kendisini muha
faza etti demek daha doğru olur. 
Yanındaki .adamlar da birer birer 
dağıldılar. Bunlar, muhtelif yerler
de, ekseriya müsademeler neticesin
de öldürüldüler. 
Hacı Mustafaya gelince, kendisi 

yakalanamadı. Fakat neticede isti
man ettirildi ve bir gün Küçük Meh 
met namında başka bir efe tarafın- · 
dan intikam kasdile öldürüldü. 

Son olarak bir de şu noktayı kay
detmek isterim. İstiklal Harbi, bizim 
eşkiya, haydut diye isimlendirdiği
miz birçok efelerin ne kadar vatan
perver olduklarını ve icabında vatan 

için kanlarını dökmiye ne kadar ha, 

zır olduklarını göstermiştir. Bina
enaleyh birçok adamların Clağa çı· 

karak zeybeklik yapmalarına o dev· 
rin fena idaresi de saik olmuştur. On 
beş senelik efelik hayatında bin kü
sur cana kıydığı söylenen Çakırcalı 
eğer yaşasaydı, İstiklal harbi sıra
sında kimbilir belki de kurtarıcı Ol'· 

duya iltihak ederek yaptığı fenalık
ların kefaretini ödiyecektl. 

-SON-

Zabitai Belediye 
Talimatnamesi 

· artmakta bulunuyordu. 
Bazıları meşhur alimlerden olan 

bu muhacirler halis bir yahudi kül
türü tesis etmek işine koyuldular. 
Ölmüş bir dil olup yalnız kitaplara 
münhasır kalmış olan ibraniceyi 
canlandırıp onu yaşıyan bir dil h·a
lin getirdiler. 

Bu sebepten milli y1trt Balf0ur 
beyannamesile başlamadı. Zaten biz 
bu gayeye doğru epeyce bariz bir 
terakki yapmıştık. Fakat Balfor be
yannamesi bizi t~ik etti ve tarih! 
hakkımızı dünyaya tamttırdı. 

HARİKA YAPILDI 
Doğduğu topraktan asırlarca miid 

det sürülüp çıkarılmış ve bir kere 
daha kendisine ziraatçi bir halk ol
mak imkanı verilmiş olan bir halkın 
dinamik şevk ve himmeti, bizi çorak 
bir toprakta bilfiil harikalar yapmı
ya muktedir kıldı. Hastalıklı batak
lıkları aldık, onları meyva yetişti

ren sahalara ~evirdik. 
Çorak dağların ıssız yaylalarını 

tekrar yeşillendirdik. Jeı.reel vadi
sinde bir nokta vardır ki, Araplar 
burasına ölüm vadisi adını verirler. 
Burada sıtma salgın halindedir ve o 
kadar mahuftur ki, bu vadi üzerin
den uçan bir kuşun düşüp ölmesinin 
muhakkak olduğu Araplar arasında 
darbımeseldir. İnsanlar için bu va
dide yaşamak ölüme mahkum olmak 
demektir. 

Fakat (ZaponiBtler) siyonistler 
bur.asını satın aldılar, durgun suyu 
kurutmak için hendekler kazdılar, 

Maurice Perizwele 
çıkar. Burası yahudiler tarafından 

kurutulmuş Kiryath Anavim'dir. 
Bunlar burasını satın aldıkları za. 

man burası mezru bir hale getirile· 
miyecek kadar kayalıktı. Bazısı ünl. 
ver~ite mezunu olan gençler, el ve a. 
vuçlarile taşlan, kayaları buradan 
kaJdırdılar. Dağ kenarlarına yollar 
yaptılar. Hatta asırlarca havanın çı- . 
rılçıplak hale getirdiği kayaları ört· . 
miye lazım toprağı taşıdılar, su id
dihar ettiler. 

Kendilerine evler yaptılar, sun'I 
gübre ile toprağı zenginleştirdiler 

ve bahçeler vücude getirdiler. 
Siyonistler harpten sonra Arzı mu 

kaddes'te milli yurtlarını inşa etmi· 
ye başladıkları vakit memleket sta
tik idi. Halk, 200 seneden fazla za. 
mandanberi artmıyordu. 1919 dan. 
beri Arap nüfusu hemen hemen ild 
misli oldu. 

Memleketin her tarafında hasta. 
haneler yaptık. Bunlar en son sistem 
~Jetlerle mücehhez ve heyetleri me. 
yanında dünyanın en meşhur dok· 
torları vardır. Meşhur kadın hasta• 
lıkları doktoru Profesör Zonde~ 

bunlardan biridir. 
Mesela Huleh havalisi vardır, bu

rada sıtma o kadar müstevlirlir ki 
birkaç Arap ahali sefil ve kısır bir 
mevcudiyet içinde yaşarlardı. Bura
sını kuruttuğumuz ve sıtmasını yok 
ettiğimiz zaman burada on binlerce j 
yalıudiye değil, Araba da yer ola-
caktır. 

Zirai tecrübe ve tetkik istasyonla-
1'ının ldboratuvarlannda dünyanın 
eniyi kimyagerleri çalışmaktadır
lar. Bunların mesaisi Jamayka por
takalcıları için portakallar arasında 
bir hastalık meselesini halledecek 

kadar ileri gitmiştir. Modern uruller 
üzerine yağ ve peynircilik çiftçilili 
tesis ettik. En son uauller üzerine 

Y cnideo bazı tadilat 
Yapılacak 

Belediye Sıhhat ~leri Müdürlüğü 

Londrada İngiliz başveldJiaiD riyaaetinde toplanan 
Filistia Y abadi mtimesıilleri 

tarafından yeniden etijd edilmekte- malarya ile mücadele için okaliptüs 
dir. Talimatnamede, hıfzıssıhha ka- ağaçları diktiler. Bunlar hastalık ve 
nunununa ait bazı kısımlar yeniden meşakkatle kırıldılar, fakat işlertne 
tanzim olunacaktır. devam ettiler. Bugün birçok sene-

Bu arada memba sularının teftiş, denberi mezru ve müreffeh bir ce
muayene ve kontrol şekilleri, ba • maat bunlann say ve himmetinin 
lıkların satışı, d~anların temiz · mükAfatı oldu. 
tutulması ve diğer maddelere ait Bugün dünyanın en güzel kız z1-
bazı hükümler tadil olunacaktır. raat kolleji oradadır. Şehirlerdeki 
Hazırlanan muaddel talimatname, daktilo ve dükkan satıcılığı gibi iş· 
Meclisin teşrinisani toplantısına !erinden gelen 17 ve 18 yaşındaki 
muhakkak yetiştirilecek ve müza • kızlara burada toprağı nasıl süre-
kereye vazolunacaktır. ceklerinin, nasıl mahsul yetiştire-

- , • ceklerinin ve çiftlik mahsulü yetiş· 

Sovyetlerin yapağı 
mübayaası 

Sovyetler piyasamızda yeniden 
faaliyete geçerek yapak mübayaası 
için pazarlığa başlamışlardır. Satış· 
lar 40 bin kilo Polatlı ve Sıvas mal· 
larından da 50-52 kuruş arasında mu 
amele g6nnektedir. Alman alıcıları 
haruetll~· 

tiren çiftlikleri nasıl idare edecekle
rinin öğretildiğini ancak birkaç sene 
evvel gördüm. 

Memlekette kilometrelerle dola• 
şırsınız, canlı bir mahluka rastgele
mezsiniz. Tepeler çıplak, kayalık ve 
susuzdur ve güneş ortalığı yakıp ka
vurur. Bunun arkasından birdenbi
re sahrada bir vaha gibi dağ yanın
~ vestl bir saha a:özünüzün önüne 

balıkçılık endüstrisini inkişaf ettir
dik. 
Bunların hepsinin Araplara bü

yük faydası oldu. Bunlar onları yal
nız asri usullerle temasa getlrınekle 
kalmadı, garp usulünde yaşamıya 
alışmış bir adamın ta~vvur edemi
yeceği raddeye kadar onların yaşa
ma şeraitini bilfiil ıslah etti. 

TOPRAÔA YATIRILAN PARA 
Yahudi cemaatlerinin refahından 

umumt ücret miktarları yükseldi ve 
Arap işçisi istifade etmekte bulunu
yor. Bu da etraftaki Arap hük~

metlerinden Filistine Arapların gel 
mesile ispat ediliyor. 

Siyonist teşkilatı. ve yahudi mü
esseselerile fertleri Filistine 100 mlZ. 
yon İngiliz lirası sermaye yatırdılar. 
Araplar bizi kendilerinin arazisini 
satın almakla itham ediyorlar. Ha
kikat şudur, mesela bir adam arazi
sinin bir çeyreğini bize satıyor ve 
al.dıaı Dara ile kendf~ine modem a· 

Kadilste Araplarta Y ahudil•r aruıada Tiıka b•lan kanlı bir arbecıe 

lılt ve edevat ile sun'i gübre satın a· ı 
lıyor. Bu ıslahatla }tcndisine kalan 
dörtte üç arazide, evvelce tekmil a
razisinde yetiştirdiğinin dört, beş 

misli ziyade mahsul yetiştiriyor. 

Tamamile münbit ve mahsuldar kıl. 
dığımız kıymetsiz arazi parçalan bu 
halde mi kalmalı? 
Diğer bir şikayet te, lüzumundan 

fazla portakal istihsalini teşvikimiz
dir. Bu Arap vaziyetine nümunedir. 
Modem doktorlar portakalın bize i
yi olduğunu söylüyorlar. İngiliz pi
yasası daha fazla inkişaf ettirilebilir. 
İskandinavya memleketleri pek sey
rek temas edilen bir piyasadır. Bu· 
rada sulu meyvalardan yapılan is
tihsallt vardır ve bu imkanlar he
nüz layıki veçhile istismar edilme
miştir. 

Ticarete karşı modern hareket, 
emtianız varsa o mtiaya piyasa i
cat etmektir. Filistinde portakal ye· 
tiştiren yahudi, bu yol üzerinde yü
rümektedir. Filistine yaydığımız id
dia edilebilecek bir diğer iyilik te bu 
memlekete modern hıfzıssıhhayı sok 
muş olmamızdır. Sıhhate sineklerle 
sivrl sineklerin bir tehlike olduğu 
sıcak, tozlu bir memlekette, asri hıf
zıssıhha ile iyi su temini en yüksek 
ehemmiyeti haiz ıslahattır. 

Araplar, bunların hepsini görüyor 
ve bunlardan öğreniyorlar. Asırlar
danberi kat'iyyen hiç bit:şey için kul 
lanılmıyan, arkasında kum yığınları 
bulunan kumlu bir sahil parçası ü
zerinde pek iftihar ettiğimiz modern 
bir şehir inşa ettik. 

Tel-Aviv'in temeli harpten evvel 
atıldı, fakat 1919 dan itiba!'en silrat
le inkişaf etti. Bugün sinemaları, 

miJU bir tiyatrosu, güzel sokakları, 
halis bir içecek suyu, iyi evleri ve 
büyük garp şehirlerininkinin aya
rındıı modern dükkanları olan 150 
bin nüfuslu bir §ehirdir. Nihayet bu
rada, doğduğumuz toprakta tamami
le kendimizin kültürümüzü inkişaf 
ettirdik. 

KANUNf HAKLAR 
Ffüstinde yaptıklarımızın hepsi, 

hararetli bir ruM teşvikin tazyiki 
altında çalışan bir halktan gayrisi 
tarafından yapılabilir miydi! Bunu 
bundan başka hiç birşey yapamazdı. 
MJlletler ar.asında bir kere daha tek
rar bir millPt nlahilN'e~imiz verde 

milli bir yurt ihtiyQcı, nesilden ne· 
sile intikal etmit bir ateş, ve ild bfn 
sene sonra hAlA yanmakta bulunan 
bir ateştir. Bunun kuvvetini yaptık· 
lanmız ispat eder. Filstinde bir yere 
iddiamızı, Arupl.a:r namına Emir 
FC'1Jsol ve siyonistler namına Dok"tor 
Veizmann tarafından imzala.nan iti
lafna.me ile ~üeyyed tariht hakkı· 
mıza. istin.ad ettiriyoruz. Bu itilAfna. 
mede Arap devleti ile Filistin ara
sında tarafeynin samimt iştiraki me
saisi, Balfor beyannamesinin kabu
lü ve Filistine büyük mikyasta ya .. 
hudi muhaceretinin teşviki v~ bun
ların sür'atle isk§.nı tekeffül ve te
ahhüt edildi. 

Bugün İngiliz hükUmetinin bize 
yapmayı tasavvur ettiği muamele
den fena halde müteezzi olduk. 

Balfor beyannamesi verildiği za
man müteliflere büyük blr manevi 
kuvvet inzimamı demekti. İhtiyacı 
saatinde İngiltere bitaraf memleket
lerdeki milyonlarla yahudinin mü
zaheretine itimad ediyordu. Büyük 
miktarda yahudiler İngiliz ordusu
na girailer ve Filistinde Allenby'nin 
kumandası altında yahudi taburla
rında harbettiler. 

Yahudilerin büyük zorluklar için
de bulunduğu ve Orta Avrupa mem
leketlerinin yarısından sürülüp dı· 
şarı çıkarıldıkları bugün, İngiliz hü· 
kumetinin bize kulak asmamakta ol· 
duğunu görüyoruz. İhtiyacı zama· 
mnda kendisine yardım etmiş olan 
do!=!tunu unuttuğu meydandadır. 

Memleketin iktısadt kablltyetine 
kadar halkımızın Filistlne girmesine 
müsaade edilmesini istiyoruz ve bü· 
yük Britanyanın koyduğu hadlerle 
bu kabiliyete vanlmıyacaktır. Hal
kımız Filistin toprağından yiyeceği
ni aldığı ve orada bulunanların yi
yeceğini z.arara uğratmadığı müd
detçe onların Filistine girmelerine 
müsaade edilmelidir. 

Hepsinin fevkinde milli bir yurt 
ve kendi mukadderatımızın yapıcı
ları olabileceğimiz btr statü istiyo
ruz. Harbin neticesi olarak Araplar 
Rusya hariç Avrupa kadar bir saha· 
yı kaplıyan devletlerde müstakil bir 
hükümranlık aldılar. Galden bilyüJi 
olmıyan bu küçüciik toprak parça. 
sında muhtar bir mevcudfyei' hai(4 

kını bize bırakama.zlao- mı.? 
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Nihöve 
'' PARDON '' Yazan: M. Y. 

Bir akşamdı. İskeleye koşa, koşa ı 
gelmiş, Kadıköyüne kalkacak 6 va· 
puruna da.radar yctişmiştim. oı- l 
dukça sıcak bir gündü. Güverteyet 
ç.ıktım. Maksadım, kenarda bir yer 
bulmak, denizin o çok liti.f rüzgarı 
ile ciğ:rıe.ı:uru yıkamaktı. Faı:_at ne 1 
mümkün, ığne atılsa yere duşmez 

kabilinden, balık istifi gibi dolmuş- ' 
tu her yer. Oturulacak bir yer ol· 
madığına aklım iyice kesmişti ar-

. tık. Ayakta durmaya karar verdim. 
bir kenara çekilip durdum. Bütün 
gün hiç dinlenmeden gezmiş. yorul· 
muştum iyice. Şimdi de tam 20 daki· 
ka dikilmek ne zor, fakat. bu benim 
mal şansımın her yerde karşıma di· 
kilen garip tecellisidir. Vapur kalk· 
tı, benim gibi! bir sürü kurbanlık 
koyunlar daha var, onlar da ayakta, 
hoş sohbete dalıruşbr. Kimisi gü
nün dedikodularını yapıyor, ban
sı da. dünyayı kaplıyan charp> ko
kusu hakkında fikir beyan ediyor. 
Fakat beni daha çok. biraz ilerde ar
kası dönük iri yan adamın konuştu· 
lu sözler, ilgilendiriyor. Yüksek ses
le tellŞlı teıqlı kon~yor hiç dur· 
madan. Dizinin dibinde, açılır kapa· 
nır bir iskemleye oturmuş. ufak te
fek ~ç bir adam da hiç durmadan 
onun sözlerini: 

- Evet. efendim çok doğru. hak· 
lısınız efendim diye tasdik ediyor. 

Mevzu çok enteresan olsa gerek, 
zira şişman bay, söyledikçe coşuyor, 

Benim gibi, bir çok yolcular da 
bu anteni çok olan radyonun neşri· 
·atını iyice dinliyebilmek için kulak 
kesilmişler. Fakat, o kendini dinle 
diklerinden haberdar değil, belki de 
biliyor da aldırmıyor, kimbilir ... O, 
hili yana, yakıla cpardon> kelime· 
sinin üzerinde felsefe yapmakla 
m~şgul Vapur da artık iskeleye ya· 
na~-tı. Yürüdüm, 20 dakikalık 
yolculukta, biz.i eğlendiren bu meç· 
bul ba mı yüzünü yakından görmek, 
muharrir ve gazeteciler hakkındaki 
iltifatlarına hafif bir tebessümleo 
teşekkür etmek niyetiyle yürüdüm. 
T m yanına gelmiştim. birden bil· 
mem ne oldu, iri yan vücudü ile ge
riye dönüverdi ve fakat, o iri vücu-, { 
dün gen~ çok iri olan ayağı küçük ---~------' 
parmağımın üzerindeki nasınn üze
rine bastı ve gözlerimden iki damla 
yaş gelinceye kadar öylece durdu. 
Duyduğum acının azabiyle, gözle· 
rim kıSJlmış. yüzüm buruşmuştu. 

Ne vakittenberi saygılı görü~erin

den istüade ettiğimiz sayın bayın 
tarafına yüzümü çevirdiğim zaman, 
karşılaştığım sahnenin garabeti be· 
ni güldürdü. Biraz evvel, cpardon· 
lu terbiyesizlerin> haddini vermek 
için muharrir olmayı isteyen ,.e 
pardon diyen insanları tenkid eden 
o muhterem şahıs, azametine ve he· 
le tipine hiç yaraşmıyan bir tavır
la ezile büzüle o malum kelimeyi 
tekrarladı cPardon> ... 

Fuar dahiliade, pavyonlar araaıada itJeyea otobüalerclaı biri 

İzmir, -n (Hususi muhabirimiz -ı 
den) - 20 ağustos cuma günü saat 
18 de Başvekil Refik Saydam'ın irad 
edecekleri bir nutukla açacakları 

dokuzuncu İzmir enternasyonal fu
an, Türkiyenin iktısadt çehresini 
aksettirmesi bakımından cidden 
mükemmel bir eser olmuştur. 

uslan, İstanbul ve Ankara Valileri, 
fuarda paviyonları bulunan devlet
lerin Sefirleri, Hatay viluyetini tem 
silen bir hıyet, İstanbul sanayiı:ile. 
rinden bir heyet, Röyter, Havas ve 
Tass ajansları mümessilleri, Türk.i
yede çıkan bütün gazete ve mecmu
aların mümessil ve muhabirleri, ln. 
giliz gazetecileri vardır. Rusyadan 
gelecek sinemacılar, fuarın açılma 
törenini çekeceklerdir. 

Açılma töreni, Basmahane mey -
danına nazır 9 eylı11 antresinde ya. 
pılacak ve 4,100 davetli, törende ha. 
zır bulunacaktır. Davetiyeler gönde
rilmeğe başlanmıştır. Davetliler 
meyanında Büyilk Millet Meclisin· 
den bir heyet, İzmir ve Ege Meb. 

coştukça söylüyordu. Sözlerini duy-!==============-======================= 

Başvekile, İzmir seyahatlerinde 
bazı Vekillerimizin, bu meyanda 
Hariciye, İktısad ve Ticaret Vekil
lerim.iz.in refakat etmeleri muhte -
meldir. 

marn.ak mümkün değildi, 5,10 adım 
aramız olduğu halde kulağımın di· 
binde konuşuyormuş gı'bi. Bir an .. 
lık sesini daha yükseltti, belki bü
tün vapurun istifade etmesini isti
yor kimbilir. Konuşmaya başladı: 

- Efendim, dedi, bu ne kepaze
liktir anlamadım gitlL Ne çirkin 
şey, terbiyesizliğin ismini cPardon• 
koymuşlar çıkmışlar işin içinden. 
Hanım, sivri topuğu ile ayağuıııa 
basar, canınız burnunuzdan gelir, 
~nki gayet tabü bir hadise karşı· 
sında imiş gibi, hiç istifini bozma
dan cPardon> der, ve yürür, bir 
adım ya attınız \·eya atmadınız, ya· 
nıbaş1mızda bir züppe peyda olur, 
önünüzden sıçı·ayarak giden bir 
bayana yetişmek için kolunuza çar
par, elinizde kırılacak, dökülecek 
bir şey mi var onu hiç düşünmez 

cPardon> dedi ya yeter, kışa da, ya
ıa da. Efendim, böyle terbiyesiz 
insanların cezasını vermeli, vermeli 
ama ah, ah, bir gazeteci olsaydım, 
bu cPardonlu terbiyesizlerin• hak· 
kından gelmesini bilirdim, ah, mu· 
hsTrir olmak. canım gazetecilik. ne 
olurdu sanki gazeteci olsaydım, me· 
mur olduk la ne oldu, başımıza taç 
mı taklık, yoksa göğsümüze madal
yon mu, üstelik bir de söyleyeceği· 
miz ağzımızda kalıyor. Halbuki ga· 
zetecilik öyle mi, haddinse bir gaze· 
tecinin ayağına bas ta (pardon> de, 
diyebilirsen ... 

Enes, peygamberden naklen şöy
le diyor: 

- Benim, Atııahın yolunda çekti-
. ğim korkuyu kimse ~kmemiş, kat
landıfım ed ve ceflyı kimse görme
miftir. Otuz gilnlük yiyeceğimiz, 

Billl'in koltuju altındaki çıkmdan 
ibaretti. 

Termizf, yukandaki hAdls hakkın· 
da: 

- Bu hAdis doğrudur. Çünkü 
'peygamber, Mekkeden çıkarak TA· 
1re hareket ettiği zaman BllAli Ha
beşi de onlarla b@raberdf ve onun 
,koltuğu altında 1 ancak g~tftrebi1e

ceği kadar ve az bir yfyeeek vardı. 
Peygamber, trfif'ten Mekke'ye 

dönerken, Zeyd: 

· - Ahalisi, seni tardeden Mekke 
~ehrlne ne cesaretle gidiyorsun? 

Diye sorunca, o: 
- Ya Zeyd! Cenabıhak muavenet 

edecek; dinini muhafaza, resulünü 
himaye eyliyecek. 

Dedi. 
Peygamber, Mekkeye yaklaştığı 

zaman, yol üstünde Otbe ve Şeybe 
bin Rebia.nın bağlarına iltica etti; 
çünkü T!l!liler, onu, hAla takip edi· 
yorlardı. Orada, bir umanın qölge
~nde oturdUJ 

Urfa Orta Okulunun 
Sergisi Çok Beğenildi 

Ortaokul sergisiaden bir ld5te Ye okaln kıymetli direktör 
ve 6ğn tmenlerile talebec:lea Wr grup 

Urfa (Hususi muhabirimiz yuı· 
yor) - Değerli maarifçilerimizden 

B. Cevdet Altan'ın idaresi altında 
çalışan orta okul, gittikçe artan bir 

rağbete mazhar olmaktadır. 935 de 
pek mahdud olan talebe sayısı bu

gün 430 u bulmlli, birinci sınıfa 

üç, ikinci ve üçüncü sınıflara birer 

şube ilavesine zaruret hasıl olmuş
tur. 

Eski hükiımet kona:ı tadil sure
tile güzel ve muntazam bir bina ha· 

line sokulmuş ve orta mektebe tah
(S-. '1 .. •yı.....ta) 

. 
Saat tam 18 de, bandonun çalacağı 

İstiklal marşile törene başla.nacak, 
bunu fuar ve Belediye Reisi Doktor 
Behçet Uz'un nutku takip edecek -
tir. Buna, fuarın açılma törenine ri
yaset eden Başvekilimiz, iktısadi ve 
siyasi mahiyette bir nutukla cevap 
vereceklerdir. 
Açılma töreni yapılırken, Başve

kilimiz, fuarın DoJrnz Eyllılp antre
sindeki kordelayı kesecek, yalnız 

davetliler fuara girecektir. 

Açılma töreni günü fuar sahasın
da 65 polis memuru, 50 Belediye za
bıta memuru, 32 itfaiye memuru, 4 
Gümrük, 7 Posta, Telgraf ve Tele
fon memuru, 127 ranseyman memu_ 
ru vazifeli bulunacaktır. 

Misafirler, bütün paviyonları ay
rı ayrı ziyaret edeceklerdir. Ecnebi 
devletleri temsil eden Sefir ve Kon_ 
soloslar, kendi paviyonlarında bu -
lunarak Başvekile izahat verecek • 
}erdir. Fuar, ancak saat 19,50 da U

muma açılacak ve gece tenviratı 
bqlıyarak saat ikiye kadar devam 
edecektir. 

İlk gece fuar sahası nurdan bir 
gece hayatı yqıyacaktır. Fuarın 

sun'i gölünde gondol eğlenceleri, 

llle devrini hatırlatan 6 çifte sandal 
la gezintiler yapılacak, fuar gazino
sunda davetlilere fuar komitesince 
ziyafet verilecektir. 

Fuar münasebetlle yapılacak spor 

- İlahi! Zaaf ve aczimi sana ar· 

zederim. Elimde bir kuvvet olmadı· 
ğını, herkesten zayıf olduğumu bi· 
lirsin. Erhlmerrihiminsin! Zayıfla· 
nn melceisin! Müşkülatımı senden 
başkası mı halledecek? Gazabından 
başka hiç bir şeyden korkum yok! 

~;00ıtif8Il~ 
iLE "~z~~~! ı!IJzf!!!,HZAD - - -

Diyerek Cenabıhakka şikAyet edi

yordu. Otbe ile Şeybe, yüksek bir 
yerde oturuyorlardı. Peygamberin 
ıacıklı halini görüyorlardı. Kar.abet 

gayreti ile harekete geldiler. Onla· 
rın Idas isminde hıristiyan bir kö· 
leleri vardı. Bir tabak içine bir sal-

kım üzüm koyarak peygambere gön
derdiler. Peygamber, cBismillahir· 
r:ahmanirrahim> diyerek elini uza· 
tıp üzümü yemiye başlayınca, köle, 
onun yüzündeki nurluluğa dikkat 
ederek: 

- Ben, bu taraflarda böyle bir 
'4!Y işitmedim. 

Diyerek hayret edince, araların-

da şöyle bir rniikAleme cereyan et· 
ti: 

- Sen kimsin? Nerelisin? Mezhe
bin nedir? 

- Nineva ahalisindenhn. 

- Ya .. demek, ki Yunus bin Me-

tl.nın memleketindensin? , 

- Sen, Yunus'u nereden biliyor
sun? 

- O, bMim kardeşimdir. O da, 
benim gibi peygamberdi. 

- İsmin nedir? 

- Muhammed. 
Köle, mükAlemenin burasında 

heyecanlandı: 

- Ben, senin vasfını İncilde gö
rür. resulluğünü Tevratta okurdum. 
Mekkede peygamber olacağını, sana 
itaat edilmiyeceğini ve içlerinden 
çıkarılacağını, nihayet Allahın yar
dımı ile Mekkeye döneceğini ve di· 
ninin her tarafa yayılacağını bili
yordum. Bana da dinini öğret! 

Dedi. Peygamber, ona isliuniyetin 
esaslarını öğretince, köle, onun elle. 

rini, ayaklarını öpmeye bn~l.adı. 
Otbe ile Şeybe, bu hali seyredi· 

yorlardı. Köle avdet ettiği vakit 
sordular: 

- O şahısta ne gibi bir şey gör
dün, ki elini ayağını öpüyordun? 

- O, bana öyle bir §CY söyledi, ki 
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onu peygamberlerden başkası bil
mez. 

- Yazık sana! Seni aldattı; dinin· 
den çıkardı desene. 

- Siz, öyle zannedin; fakat na· 
zarımda, şimdi, o en büyük bir kim· 
sedir. 

Peygamber, bu kölenin iman et
mesi ile bütün çektiği müşkü18.tı 

unuttu. Yeni bir gayretle harekete 

geldi. Zeyd ve Bilal ile beraber 
Mekkeye doğru yürüdü. 

cBA. TNI NAHLE> DE 

Peygamber, Mekke'ye bir merha· 
le mesafede olan cBatni Nahle> de· 

nilen yere geldi. Kendi iddiasına gö
re, bu mahalde cSurei rahman .. ı 
yüksek sesle okurken, bir cin taifesi 
dinlemiş ve kendisine iyman etmiş. 

(Bugünkü münevver zihniyet 
böyle bir imkana ihtimal veremez 

fakat o zamnnki müşrik Araplar, in· 
san ile melaike arasında şeytan ve 
cinlerin bulundueuna ve bwılarm 

-4S-

Birkaç \:aat sonra Selim, genç "
damın solgun yüzti.nü görerek n -
dişe ile hasta olup olmadığını soran 
Hik~tin odasına giriyordu. 

Selim, heyecanını zaptederek: 
- Sizi temin ederim ki bir şeyim 

yok.. diye cevap verdi. 
- Bana çiçek getirdiniz mi? 
- Hayır, dışarı çıkıp ararr.1ya 

vaktim olmadı. 
- Yani beni düşünmeğe vaktiniz 

olmadı demek ... 
- Oh, müsaade edin... Çalı;?ır • 

:ken, uyurken de sizi düşünebilirim. 
Bakın, dün gece sizi rüyamda gör. 
düm; beni, ukala olmakla muahaze 
ediyor ve suratıma bir kitap fırla
tıyordunuı. 

- Doğrusu garip bir rüya .•• 
- Müsaade ediniz.. zannedersem 

bir gün .. 
- Evet bir gün. fakat ima ettiği

niz hadisenın üzerinden belki iki 
asır geçt •. 

- Sizinle tanışmamız o kadar es· 
ki mi? 

- Olabilir. Belki iki asır fazla -
dır, fakat ben üç kere yaşadım. İlk 
yaşayışımı annemin yanında geçir. 
dim. İkincisi.. bırakalım onu. Bah
setmiyelim daha iyi... Üçüncü ha. 
yatım, ilk defa olarak şu pencereden 
içeri girmenizle başladı. Ve bu da, 
ruhumda, dimağımda, muhakemem
de olan biten şeylere göre, çok es
kiden vukubulmuş gibi görünüyor. 
Bu iki asırlık bir intıbaın iki aya 
sığması mümkün mü? Ve bu kadar 
kısa bir uman içinde bende böyle 
derin değişikliklerin vücut bulma. 
sının imkanı var mı? 

- Bu taha\•vülün, memnun oldu
ğum cihetlerinden biri de, başıma 
artık bir şey atmamanızdır. 

- Fakat bu hareketi ancak ukala 
addettiğim birisine karşı yapı~·or -
dum. 

- Demek bu şahısla da şimdi ba· 
rıştınız? 

- Ukalanın mevcut olmadığını 
anladım. Sizin bir kahraman ve bir 
filozof olduğunuzu keşfettim. 

- İşte sizden bekliyemiyeceğlm 
bir söz... Bu, kollarımı kabarttığı 

kadar beni hayrete de düşürüyor. 

- Size, t.ımnmile değiştiğimi ve . . 
kendimi bile tanıyamadığımı söy -
lüyorum ya ... 

- Halbuki ben, geçirdiğiniz ta -
havvüllere rağmen sizi oldukça e
saslı surette tanıdığımı iddia edebi. 
lirim. Çok sevdiğim Hikmet ,iııtıba-

eğlenceleri ve ınüsabakaları proğ

ramı gayet zengindir. İzmir, İstan
bul, Ankara, Atina muhtelitleri a _ 

rasında temsili mahiyr.tte. futbol 
müsabakaları yapılacağı gibi, Tür

kiye serbest güreş birincilikleri, 
şarpi müsabakaları, boks müsaba _ 
kaları da yapılacaktır. 

evlenip çocuk yetiştirdiklerine ina· 
nıyorlardı.) 

Kur'anda, cin hakkında birçok a
yetler vardır: En'am suresinde 120 
nci ayet: c •.•••• Ya Mağşer-el-cin:. 
Hud suresinde 119 uncu ayet, Hac~r 
s\ıresinde 27 nc.i, Nahl suresinde 17 
nci, cin slıresinde 1:15 inci ayetlerle 
birkaç ayette daha hep cinden bah· 
solunmaktadır. 

Cinden bahseden bu ayetlerin ma 
nalan şöyledir: 

c Ya Muhammed: de, ki bana Al· 
!ahtan vahyolundu ki, bir c1n taifesi 
Kur'an okurken beni dinlediler. Ka
vimlerinin yanına avdet ettikleri 
zaman: Acaip bir Kur'an işittik. 

Rüşd ve doğruluk telkin ediyor. Biz, 
ona 'iyman ettik. Bt:ndan sonra rab
bimize kimseyi ortak göstermeyinz. 

Allahımızın büyüklüğü, öyle şeyler
den yüksektir. Kendisinin zevcesi 
ve evHidı yoktur. İçimizden sefih ca
hiller, ona iftira ediyorlardı. Biz, in
sanların ve cinlerin ona yalan şey
ler isnad ettikle-rini znnnetınyorduk. 
İnsanların birçoğu, cinlerden istim· 
dat ve istifade ediyorlar, onların 

kibr ve azametlerini arttınyorl1ll'dı. 
cEy cin kavmi! İnsanlar da, sizin gi
bi cCenabıhak hiç bir kimseyi öl· 

Nakl•llen : ORHAN !: 
atını müfrit bir tarzda muhakeılle 

"f d 1 ı· · hAI' ..-.unıı· ve ı a C'-'e o an mcv ını a a '" .; • daıı 
faza L-diyor. Evvelden, ben, orta . 
kaldırılması adeta mübah olan b• 
mahluk idim. Şimdi de kah • 
ramanane projeler tasavvur e -
den ve bunları mevkii tatbike k 1 

• 

yan müstesna bir şahsiyEti.11. poS· 
rosu ... 

- Susunuz ... Beni iimıtsizliktctı• 
cinnette-n ve hatta ölümden kurtıı· 
ran sizsinb:. Bunu mkar rn.ı ede • 
ceksini:z:? 

Sonra sesini daha alçaltarak 
- Hayır_ ifrata varmıyoruıD· ~ 

şeyi olduğu gibi söylüyorum.. ~} 
il3\-e etli. ve ispatı da, işte, sizsill s. 
yani. müstesna ve kahraman adJll" 
Halbuki. her yaptığınız hareket _. 
ze tıtbii ve basit görünüyor! IJl-
Ve Hikme~. tebessüm ~k- orll dt' 
lannı silktikten sonra soılerine 
vam etti: a-.. 

H·ı~ . ..-w• -- a a mı ın:ı.nmıyorsun~· ol • 
kın, nabzımı yoklayın. Ateşı~ . ..HC 

madığmı anltyacaksınız... .tJir-: 
gündenberi ne kadar sakin durdtı 
ğumu farketmediniz mi? _MO 

- Evet, farkettim. Ve bu sP"",. 

ta\•nn beni hayrete düşü~ 
de ilave edeyim. Hem bu haki __.. 
bir süklınet eseri mi? Zann.......
külle örttüğiinüz ateş, için için '!" 
nıyor galiba. 

- Ve siz de bu külü, lm-ılcıın Ç" 

kartmak için eşeleyip duruyoıs;,; 
nuz. Nasıl isterseniz? Fakat bıJ·sil' 
muvaffak olamıyacağımzı ve:;_. 
bütün tahriklerinize karşı. aldı ~ 
dan duracağını şimdiden habef 

reyim. . di· 
- Demek ki, bir haftadanbert tıll' 

mnğınızın ve kalbinizin sakin $

vaziyette olduğunu hakikate.ll :tıı 
sediyorsunuz. dl 

- Evet.. bunun için sebepler 
Yar.. dl 

Hikmet, yüzünü ellerilc kaP' 
sonra, uzun bir sükutu mütc:ık~ 

- Hayır, henüz söylemeğe ıııJ 
retim yok .. dedi. Garip bulacaJı 5'' 
bir sırrı size bildirmeden e\rv:l, ti• 

yenizde uslu ve sakin oldug~fll t 
zihnimin yerinde olduğunu ısP ı 
etmem lazım. Sizi tanımadan e\'\ ~· 
ben bir hiç idim. Halbuki şimdi .. ;e. 
ziyet tamamile başka ... O gece, .• 
lim, gelip bana, 1.abiatin dcğ~~rrı~ 
yen kanunlarını, hakikatleri~1 .g b'' 
tcr~ğiniz ve bun12!"ın kıyrı::~ı~1 ıJ' 
na adeta zorla kabul ettirdıgınıZ Jt'İ• 
mandan itibaren, bütün rubu~· bi' 
bim değişti Beni artık, küçuk ·ıı· 
çocuk, hislerinin ifratile adeta cı~ 
nete ayak basacak bir insan rılJl' 
telitkki etmemeniz laZlmdır. etti 

Selim başını eğerek tasdik 
ve içinden: • 

- Sırrını bana açtığı zaman: ~ 
disine deli olduğunu söyleıneae 
de hakkım yok .. diye geçirdi. ~ 

(Davaını 

dükten sonra tekrar diriltmeP ıl1" 
nediyorlardı. 

c........................ ~-

cHidayete sebeb olan Kur~ 
lince, ona iyman @ttik. Cena e•· 
iyman edenin ücretinin azaıtı1;or. 
tından i~inin bozulacığındarı il 
kusu olamaz. İçimizde, nıüS?i~ 
var, iyman etmiyemler de var. Jutf".' 
olanlar, rüşd yolunu aramış o~ 
İyman etmiyenler cehennem 
olurlar.. c/. 
PEYGAMBER, MUT1M'E tL'ff 

EDİYOR bit 
Peygamber. cBatnı Nahle•; sr 

müddet kaldıktnn sonra, çek e"f' 
kıntıya dayanamıyarak :M'~: 
girmek isteyince, kendisini se~ ~· 

- Mekke'ye girmeniz ibti~'e el
lıktır. Kureşyiler, Tfilfiilerin sıı 13el 
tikleri muameleyi haber aldılar· det' 
ki de size daha çok eza ve cefa e 
ler. 

Diye haber gönderdiler. . ·r> 
Muhammed, bu haber il~~e<Jı 

Hara dağına gitti. Orada , 1-{e }>N" 
sığınabilecek kimseler .araın1Y.8 saı 
ladı1 Evvela, Ahbes ibni Şe~ 1!;erJı 
heyl ibni Amr'a haber gön~ 
Bunlar, kendisini himayeyi ) 
etmediler. (J)eyual -



25 Yıl 1 Urfa Orta Okulunun 

Evvel [ ~8~~~:~~1,~~y~~~~ 
8 H • fınm duvarla çevrilmesine lüıum 

U gu n vardır. Zengin bir kitapsaraya ma-
lik bulunan mektebin ders levazımı 

Bundan 25 sene evvel, 1914 yılı da mükemmeldir. Bitişikteki büyük 
~un otuzuncu günü, Avus- laboratuvarından talebe Azami isti
ı.u,a topçusu cBelgrad> ı bombar-
dıman e~ ..... ı .. , cihan harbinin ilk fade görmektedir. 
iri-..., . ~~ Direktörlükçe çizilen program 
~aıiaı atılmıııtı. Artık ok yayın- :1-
•~ ... üzerine öğretmen ve öğreticU.r ta-
~ çıkmış ve Avustueya - Macaris- rafından Halkevi salonunda on beş 
~ Sırbistan arasında harp bilfiil günde bir verilen konferanslar ta-

ilnı§tı. ]ebenin istifadesi ve terbiyesi bakı-
AYni gün Petrograddaki Fransız mından çok faydalı olmuştur. Kad-
~ Fransa hariciye nezaretine şu royu teşkil eden gayretli ve feragat
ıl~i çekti: cAlmanya sefiri bugün li öğretmenlerimizin halka mahsus 
~-.Ya hariciye nazırı cSazanof> u konferans ve musahabeleri ise bil-
~lret ederek Rusya askeri hazır- hassa istifadeli olmuştur. 

UU durdurmadığı takdirde Al- 938 _ 39 ders yılı zarfında, yar-
~ ordusuna seferberlik emri veri- dımcı ve vekil ö~etmenler temini 
lecelfni resmen tebliğ etti. Sazanof suretile dersleri boş gecirmeyen or· 
Ce\taben Rus hazırlıklarının sebeb ta okulumuzun sene sonu münase· 
t.htında yapıldı~nı. ziraat Avustur betile açtığı biçki ve dikiş ser~isi 
)llıiarın 8 kolorduyu silah altına al- cidden muvaff"k bir sanat eseridi. 
~ olduklan cev.abını verdi. Al- Bavan Altın Turan'ın en r,üzel ve 
~ sefirinin bu tebliği vaoarken takdire şavan surette yetistirdiği 
~llandığı lisan üzerine Rusya hü- genç kızlanmızın vü~ude get~~dik· 
~eti Avusturyaya karşı hareket leri muhtelif ev işlerınden murek
~ek olan 13 kolordunun seferber- kep olan sergi binlerce vatandaş ta
"'«lni ernretti.> rafından gezilmiş ve. umumi bir ala-

Görn1nvor ki Avustuı:va toplan ka ve takdir celbeylemiştir. 
htıll' patlamaz Rusya da harekete~============= 
~ş ve seferberliğini tacil eyle- llABKZMELEBDE ı 
1-ıtşıı. Maahaza Rusya çan ile Al- • • 
~Ya imparatoru arasında sulhun Satie ışı 
'il~ hakkında telgraflar teati Dördüncü Sorgu hakimi Kııbataş-
~UVor, iki tacdar umumi bir harp taki Sııtie binasının satışından doğ-
'dtreslnin önünü almak için gay- duP.u iddia edilen yolsuzluk tahkika
~ llarfettiklerine yekdiğerini inan- tın; ikmal etmiş ve dosyayı Müddei
~k istiyordu. umumiliğe vermiştir. MüddeiumuMi 

A"11lsturya _ Macaristan da bir ta- Hikmet Onat dün dosya ile meşgul 
~itan Sırblstana karsı harekatı ha.r- olmuştur. Birinci Tetkik Bürosu Şe
~-- afta fi Müddeiumumi muavini Sabri id'b ~ devam ederken öte tar n 
~a ile doğrudan doğruva müza- dianamesini hazırlamaktadır. Yarın 
-..:~ b 1 d ~ iddianamenin mevkuf ve gıyri mev-" e glrfsmeüe hazır u un u6u-
"ll •-- kuf suçlulara. tebliğ edilmesi ihti-""'min edivordu. 
rL t mali vardır. 'e bu tarihi ıtünde n,l!ilterenin 

ha tıa sefiri Ser F. Bertie İngiltere 
btt rlet"e nazırı Ser Edvard Greve 

11 &lfre cekcrek Fransa cümhurrei
h ~uankarcnin İngilterenin bir 
ti "ll> \>ukuunda Fransa tarafını il
W:,..fttrı. ~ec"l!ini acıkça bevan etme
~ taleb P.tti. Bunun üzerine İnıtil· 
~ lı~rfclve n117.1n Berlindeki İn~-

RE-fıl'ine «Bir ham vukuu takdı
l'ltıde fnl'iltercnin b"tarı:ıf k:ıl:ımıva
~ k~vfivetinin Almanva hükUme-

t,.hHğ edilmesini> bildirdi. 

te GarüJüvor ki her dakika geçtik
« "lZivet bira7. daha vahamet pey
~~ edivor ve hı:ırp tehlikPsi anPta 
~· ttıtııhhilPcek derecede tebarüz 

ıs oluvordu. 

ti ~e o etin İnıö1tere kralı Besin
l1, 'Sorc Alman prenslerinden Han-

-~-
Memurlara kurs açılıyor 

Önümüzdeki ağustos ayı zarfında 
gümrük memurları için altı aylık bir 
kurs açılacaktır. Bu kursa iştirak e
decek giimriik memurları kursu mu
vaffakiyetle bitirdikleri takdirde 
terli edeceklerdir. -·-Hapishane binası 

yıktırıl,yor 
Müddeiumumi Hikmet Onat dün 

mezun oldu.lfu halde Adliyeye gel
miş ve yıkıİacak Hapishane işile 
meşgul olmuştur. Vilayet Nafıa Mü
dürlüğü Hapishanenin müteahhide 
teslimi için tahliye edilmesini iste
miştir. Esasen mahkumlar İstanbul 
ve °Osküdar tevkifhanelerine vaktile 
nakledilmişlerdi. Hapishanede 
yalnız basta mahkdmlar vardı. Bun
lar bugün ve yarın Tevkifhaneye 
kaldırılacaJdardır. Nafıa Vekaleti 
yıkma ihalesini tasdik ener etmez de 
müteahhit yıkmıya başlıyacaktır. 

~; SU cevabt telS?rafı çekivordu: 
~ 1"assutta bulunmakJıl!ım hak
~dı.ki telS?rafına tesekkür ederim. 
._it 0rrt'un sulht'"' "rikavesi icin Car 
'aile anlrı • hususunda Ray
' bulunnu~Pnu öğrenmekle 
~ nunum. En büvük arzum telA- Nevyorlft•n geUrllen 
~ l"lı1ırn'kfln nlmıyan btr felaket ••erler 

-·-
~~ ed~E"-k bir l'ihan harbinin Amerikadaki Beynelmilel sergiye 
~ U alrnaktır. Hüköme~i~. Avu~- tariht eserlerimizi götüren Müzeler 
~ ~a RF>lm-?öı işgııl ile ıktıfa ettı- Umum Müdürü Bay Aziz Ogan. ayın 
1.. kdirde Rusyamn ve Fr:mı:~mın 
""""" yedisinde eserlerle beraber hareket 
~~il ,.ttikleri askeri tedbirleri etmiştir. Şimdiye kadar istanbula 
~ tirrnPk icin, elinden gPlen /Zııv- gelmesi ıazımgelirdi. Vapur seyrü
lttj 81

1'fedivor. Ancak dilier devlet- sefer pusulasının hilafında başka li
~~ de Askeri ha~rlı'klannı durour- manlara da uğradığı için gecikmiş
~ ~1A71mdır. Givom'un Avustur- tir. Vapur ağu~tosun haftasına doğru 
\ bu teklifi kabule sevk hususun- İstanbul limanına gelecektir. 
~ lhenılPket ilzerfndeki büvük ============== 
' 1 kulJanacamna eminim. Av- ,-···A·-

5
-k-e .. r_l•ı:k•••·ı:-ı·e-n· --·ı '1b.ı IUlh·.ınu~ fdamesi hm:•ıs11nda .. 

~n R'*"len J?avreti esir~emive- -·• .. ••••-.. •·-.. •··--··--··
~ Gfycm'a bil~hmeni rica ede-

~ -"-'•ny~d•n yeni llk•k 
' Primi geltlll 
~ ll Permi Dairesi piyasaya ye-
~ btn liralık tiftik mübayaa 
~ için permi göndermiştir. ı,. St lrlıntakalanndan bilhassa Ka
~ ..,.:, Lkişehtr, Ilgın havalisin· 
ıee ~ •luımaktadır. Fiatlar 105 • 

.....-uı arasındadır. .... 
)~..,•Pak e•htlan 
~ •tııar üzerine piyasada hara
~fıtlar devam etmektedir. Al
~ it l~ TrakyL mallanna yem
~ lebntı ve piyasada bir Dd 
~ttlberı Trakya malı 150 balye &':· İtnıtt malı 10 balye 92,20 
.:'' llatıhı:qtır. Yerli fabrika
~ 58 kuru,tan 110 balye kızıl 

~~\'u, etmtperdlr. 

Kartal Askerlik Şubesinden: 
Lise vE!ya mu.adili ve daha yüksek 

okullardan mezun olanlar, askerlik
lerini yapmadan memuriyet alamı· 
yacaklanndan 938/939 ders yılında 

bu gibi okullardan mezun olup ta 
tahsiline nihayet verecek okurlann 
80n yoklarnalan Beşiktaş Askerlik 
fUbesince kurulacak Askerlik Mec
lisinde 1:15 ağustoş 939 da yapılacak
tır . 

Bu 15 g(lnlilk müddet içinde ka
num bir mazerete dayanmaksızın bu 
meclise müracaat etmfyenler hak
kında kanuni muamele yapılacaktır. 

* Kartal Askerlik Şubesinden: 
Piyade binbaşı Hamalı Mehmet 

Ali ile deniz harita albay Rhmet Ra 
sim ve !1~ doğumlu aste~en Hüse
yin ~. Ali Çağlarm bulundui!u yeri 
bilenlerin şubeye haber vermeleri ri 
ca olunur. 

, .... 1 • ~ •"I"a 

BiR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
PAZAR 30/7/39 

12,30 - Program, 12,35 Türk mii
ziği, Ankara radyosu küme ses ve 
saz heyeti, (Halle melodileri ve o. 
yunları), 13,00 - Memleket sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 13,15 - Müzik (küçük orkestra 

- Müzik (bir IOliat. Pl.)1 22,00 -
Müzik (Aida operumm bir 1mmı • 
Takdim eden: Halil Bedi Yönetken) 
23,00 - Son ajana haberleri, ziraat, 
esham • tahvillt, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat), 23,20 - Müzik (Caz.. 
band) Pl, 23,55 - M- Yannki prog-

19,30 - Tilrk müzili (Fasıl heyeti). 
I0,15 - Xonupa (haftalık spor 
lel'Visi), 20,30 - Memleket saat aya
n. ajana ve meteorolejl haberleri. 
20,50 - Türk müztii. 

Şef: Necip Aşkın). ram. 

1 - Tatyos - kürdillhic.azk!r peş
revi, 2 - Udi İbrahim - kürdilihi
cazklr şarkı • Sineler aşkınla inler. 
3 - Salabattin Pınar • kürdilihicaz.. 
kir. Nereden sevdim o zalim kadı
nı 4 - Taksim, 5 - Türkü • Alişi
min kafları kara, 6 - TürkU - Köş
küm var deryay-ır karşı, 7 - Sadet
tin Kaynak -mhavent şarkı - Gönül 
nedir bilene, 8 - Sadettin Kaynak • 
nihavent ıarla • Kirpiklerinin göl
gesi, 9 - .Artald - nihavent şarkı -
Koklasam saçlarını, 10 - Faiz Ka
pancı • nihavent ıarkı - Gel güzelim 
Çamlıcaya, 21,30 - Konusma, 21.45 
- Neşeli plaklar - R., 21,50 - Mü
zik (RiyaseticUrnhur bandosu Şef: 

1 - Drigo - Esmeralda balet süiti 
No. 1, 2 - Dohnanyi • Rapsodi Do 
majör, 3 - Drigo • Arlökenin mil
yonları balet süiti No. 2, 4 - Franz 
Lehar • Şen dul operetinden pot
puri, 5 - Walter Noack - Köy hika
yeleri, 6 - Drigo - Esmeralda balet · 
süiti No. 2. 14.15 - 14,30 - Müzik 
(Melodiler - Pl.), 18,30 - Program, 
18,35 - Müzik (İbrahim Özgür ve 
Ateş böcekleri - Şen oda müziği), 
19,05 - Çocuk saati, 19,35 - Türk 
müziği (Fasıl heyeti), 20,10 - Ne
şeli plaklar - R, 20,15 - Müzik (So
listler - Pl.), 20,30 - Memleket sa
at ayan, ajans ve meteoroloji haber
leri, 20,45 - Türk müziği. 

1 - Leyla hanım • hüzzam şarkı • 
Ey sabahı hüsnü an, 2 - Leyla ha
nım • hüzzam prkı • Harabı inti· 
zar oldum, 3 - Sadettin Kaynak • 
Maye türkü - Çıkar yücelerden ha· 
ber sorarım, 4 - Zeki Mehmet ağa 
Zavil peşrevi, 5 - Mehmet ağa • 
Zavil ağer semai • bulunma-z: nevcl
vansın, 6 - Refik Fersan - Mahur 
şarkı - Bir neşe yarat hasta gönül, 
7 - Kemençe taksimi, 8 - İbrahim 
ağa - Mahur türkü - Sabah olsun ben 
şu yerden, 9 - Selhn m - Zavil yö
rük semai • Almış nişanı tiri, 10 -
Mehmet ağa - Zavil saz semaisi, 
21,30 - Müzik (Cazband - Pl.) 22,45 
23 - Son ajans, spor haberleri ve 
yarınki program. 

PAZARTESİ 31/7/'J9 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği • Pl., 13,00 - Memleket sa
at ayarı, ajans ve metforoloji ha
berleri, 13,15 • 14 - Müzik (Karışık 
program • Pl.), 19,00 - Program, 
19,05 - Müzik (senfonik pliklar), 
19,30 - Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,15 - Milli musikilere dair 4. CÜ 

konuşma (Fin musikisi - Halil Bedi 
Yönetken), 20,30 - Memleket saat 
ayan, .ajans ve meteoroloji haberle
ri. 20150 - Türk müziği. 

1 - Lemi - hicaz şarkı • Neşem 
emelim, 2 - Faizenin - acemaşiran 

şarkı • Kime hallın diyeyim, 3 -
Neyzen Bürhonın - suzinak şarkı • 
Hayli demdir, 4 - SultaniyegAh 
peşrevi, 5 - Dede - sultaniyegah 
ikinci beste - Canü dilimiz, 6 - De
de • sultaniyegah ağır semai - Nihan 
ettim seni, 7 - Keman taksimi, 8 -
Lemi - sultaniyegah şarkı - Andık
ça geçen günleri, 9 - Lemi - Ferah
feza şarkı - Dinlendi başım dün ge
ce, 10 - Arif bey - sultaniye~h 
saz semaisi, 21,30 - Konuşma (Dok
torun saati), 21,45 - Neşeli plaklar 
R.. 21,50 - Müzik (Solistler - Pi.), 
22,00 - Müzik (Küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın). 

1 - Alois Pachernegg - Viyananm· 
cazibesi, 2 - Hermann Dostal • 
Marş, 3 - Saint • Saens - Kahra
manlar marşı, 4 - Beethoven - Bir 1 
dosta, 5 - Hans Schneider • Tirol I 
d~ğlarının halk şarkısı ve dansların
dan potpuri, 6 - M.::ınnfred • Bir 
karnaval hülvası intermezzo, 7 -
Driv.o • Fsmeralda haletinden ağır 
val; No. 3, 23.00 - Son ajnns haber· 
leri, ziraat, esham - tahvil5t, kambi
yo • nukut borsası (fiyat), 23,20 -
Miizik (Cazband • Pi.), 23,55 • 24 -
Yarınki program. 

SALI 1/8/939 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği. 

1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Ahmet 
Irsoyun - hüzzam şarkı - Hatınndıı 
kalsın, 3 - Hüzzam şarkı - Tazelen
di tabı alem, 4 - Taksim, 5 - Ra
lnm • hüzzam şarkı - Aşkın bana 
bir gizli elem oldu, 6 - Gülizar 
türkü • Aşkımızda düğüm var, 7 -
H~lk türkü6ü • Bugün ayın on dör
dii. 13,00 - Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 13,15 
14 - Milztk (karışık program • Pl.), 
19,00 - Program, 19,05 - Mfizik 
(hafif müzik • Pl.), 19,30 - Türk 
müziği (Halk şairlerinden örnekler) 
19,45 - Türk müziği (karısık prog
r.am), 20,15 - Konuşma, 20,30 -
Memleket sut ayan, ajans ve me
teoroloji hııberlerl, 20,!50 - Tfirk 
mil?.i~ (Klasfk program), 21,30 -
Konuşma (Verem hakkında • Dr: 
Muhit TftmerkaD tnafında."'1), !1,50 

ÇARŞAMBA 2/8/939 

12,30 - Program, 12,SS - Türk 
müziği - Pl., 13,00 - Memleket saat 
ayan, ajans ve meteoroloji haber
leri, 13,1!5 - 14 - Müzik (karışık 

program - Pi.), 19,00 - Proğram, 
19,05 - Müzik (bir konserto - Pl.), 
19,30 - Türk müziği (fasıl heyeti), 
20,15 - Konuşma, 20,30 - Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,50 - Türle mUziği. 

l '- Nevres - muhayyer şarkı -
Gün kavuştu, 2 - Tanburi Cemil -
hüseyni şarkı - Görmek ister, 3 -
Lemi - hüseyni şarkı - O güzel göz
lerle bakmasını bil, 4 - Sadettin 
K;ıynak - muhayyer türkü - Batan 
gün kana benziyor, 5 - Suzinak 
peşrevi, 6 - Arif bey - suzinak şar
kı • Çekme elemi derdini, 7 - Ah
met Rasim - suzinak ıarkı - Pek r• 
vadır sevdiğim, 8 - Udi Ahmet 
suzinak şarkı - Bir günah ettimse 
cana, 9 - Gülizar halk türküsü -
Sinemde bir tutuşmuş, 10 - Hüsey
ni saz semaisi, 21,30 - Haftalık pos
ta kutusu, 21,45 - Neşeli plAkJar 
R.,· 21,50 - Müzik (Melodiler. Pl.), 
22,00 - Müzik (küçük orkestra şef: 
Necip Aşkın) .. 
1-Dudolf Nutzlader - Haydi ba· 

na bir hava daha çal, 2 - Fr.anz Le
har - Çocuk prens operetinden vals, 
3 - Mozart - Re majör divertimen. 
todan menuet dansı, 4 - Emmerich 
Kalman • Hollandalı kadın opere
tinden (potpuri), 5 - Pepi Müller • 
Lapaloma şarkısı üzerine potpuri, 
6 - Ziehrer - Viyanah küçük kız, 
23 00 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham • tahvilat, kambivo - nukut 
borsası (fiyat). 23,20 - Müzik (Caz
band • Pl.), 23,55 - 24 - Yarınki 
program. 

PERŞEMBE 3/8/39 

12,30 - Program, 1.2,35 - Türk 
müziği. 

ı - Osman beyin - hünam peş
revi, 2 - Bimen Şen - hüzzam şar
kı - Sükunda geçen ömrün, 3 - Sa
lahaddin Pınar - hüzzam şarkı • Aş
kınla sürünsem, 4 - S:mtur taksi
di, 5 - Salahattin Pınar - hüzzam 
şark1 • Ümidini kirpiklerine, 6 -
Fı:ıiz Kapancı - hünam şarkı • Bük
lüm büklüm sırma saçın, 13,00 -
Memlekef saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13,15 - 14 - Müzik 
(kanşık program • Pl.), 19,00 -
Program, 19,05 - Müzik (oda müzi
ği • Pl.), 19,30 - Türk müziği (fasıl 
heyeti), 20,15 - Konuşma (Ziraat 
saati), 20,30 - Memleket saat aya
rı, ajans ve rnetenı 1oji haberleri, 
20,50 - Türk müziği. 

1 - Isfahan peşrevi, 2 - Arif bey 
• Isfahan şarkı - Canda hasiyet mi 
var, 3 - Mahmut Cel§.lettin paşa 
• Isfahan şarkı • Dili bi~are senin 
için, 4 - R;ıhmi bey - I~fahan şar

kı - Etme bnybude figan, 5 - Ke
mc>nce takc;imi. 6 - Sadettin Kay
nak • Isfahan şarkı - Ulu dağ. 7 -
Isfahan sarkı - Feslf'ğcn ektim gül 
bitti, 8 - Isfahan saz semaisi, 9 -
Dede • gUlizar türkü - Bi vefa bi 
çeşmi bidat, 10 - Dcde-gülizar tür
kü • Nazlı nazlı sekip gider. 21,30 -
Konusma (iktısat saati), 21,45 -
Neseli plaklar - R., 21,!iO - Müzik 
(bir operet seleksyonu - Pl.) 22.00 -
Müzik (küçük orkestra • şef: Necip 
Aşkın). 

1 - Wlather Schrııder - Akşam 
üzeri (hazin parça), 2 - Levine -
Humoresk, 3 - Gerhard Winkler 
Donna şikita - Ispanvol üvertürü, 
4 - Rubinstein • Kostümlü balo sil-

İhsan Künçer). 
1 - Saint-Saens - Marş, 2 - ~ -

haikowsky - Güftesiz şarkı, 3 -
Meycrbeer - cLe pardon de ploer
mel> operasından fantezi, 4 - P. 
Lincke - Sercnad, 5 - Leo DeJibes 
• cLakme:. operasından fantezi, 22,40 
- Müzik (opera aryaları - Pl.), 
23,00 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham - tahviliit, kambiyo - nukut 
(fiyat), 23,20 - Müzik (Cazband 
Pl.), 23,55 • 24 - Yarınki program. 

CUMARTESİ 5/8/39 
13.30 - Program, 13,35 - Türk 

müziği. 

1 - Bayati peşrevi, 2 - Rahmi 
bey • bayati şarkı - Gül hazin sün
bül perişan, 3 - Sıılahattin Pınar 
• bayAti şarkı • Delisin deli gönlüm, 
4 - Mustafa Çavus - bayati şarkı -
Canım tezdir sabrenf>mem, 5 - Tan
bur taksimi, 6 - Halle türküsü - Ey 
serenler serenler, 7 - Saz semaisi, 
14 00 - Memleket S3at ayan. ajans 

' ve m~teorolojl haberleri, 14,10-l!'l.~O 
- Müzik (dans müziği - Pl.), 18 30 
- Program, 18.~5 - Mü?'.ik (küçük 
orkestra • şef: Necip Aşkın). 

1 - Brahms • Macar d!lnsı No. 1-2 
2 - Spero Kochmann • Ebedt ark-a• 
daş, 3 - Franz Könit?sC"hoffer-Tirol 
entermezzo, 4 - Fredefik Hipo
rnann • Sevahat sark11'ln (fantPzi) 
19,10 - Türk milztlt (ince saz fas
lı), 20.00 - Memleket saat ayarı, 
20,05 Temsil. 20.40 -- Aians ve me
teoroloji haberleri, 21,00 - Türk 
müzi~ (eski eS\!rlerdPn müre'klteu 
program), 21.40 - Konu!;ma, 21.!15 
- Neseli plaklar - R.. 22.00 - Haf
talık posta kutusu (Ecnebi dillemP) 
22.30 - Müzik (ot>eTet ve saJre..Pl.) 
2~,00 - Son ajans haberleri. ziraat, 
~sham • tahvilat. kamhivn - rııılnıt 

borsası (fivat). '-" 20 - Müzik (CAz
band - Pl.), 23,5!5 • 24 - Yannld 
program. 

......................................... 
Oku.yuculanmızdtm Bay Tevfik'e: 
Ankara Işıklar caddesi Natıkbey 

apartımanında okuyuculanınızdan 
Bay Tevfik Bolayır'a: 
Bahsettiğiniz meseleye kapanmış 

nazarlle baktığımızdan çok yerinde 
gördüğümüz mektubunuzu prensip 
icabı neşretmiyoruz. Alikanıza te
şekkür ederiz. 

lstanbul HalkTiyatrosu 
Keaan GWer T• arkadaşlan 

Bu inn gnndüz 
Y edikule Pınar bah
çesinde Te ıece 
Ortaköy Emek 

bahçesinde 

Karnaval Kokozları 
Vodvil • perde 

Suriye radyosu HS kraliçeai 
Sabriye Baıdadi l&baemizde 

• •• 

EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

itinden - Toreador ve Endülüs, 5 -
Fritz Köpp - Yaz akşamı sfiiti, 6 -
Jak Grit - Mayıs ihtişamı (vals), 
7 - J.ak Grlt - Marş, 23,00 - Son 

Nm1 G•çdar '" araj.ans haberleri, ziraat, esham • tah- kadqları 30 t•--• 
vilAt, kambiyo - nukut borsası (ft- O 
yat), 23,20- Müzik (Cazband- Pl.), Pazar pi s~Dddar 
23,55 - 24- Yarınki program. laıirab balıçeun • 

CUMA 4/8/39 Azrall 
12,30 - Program, 12,85 - Türk 

müziği • Pl., 13,00 - Memleket saat 
ayan, ajans ,.e meteoroloji haber
leri 1315 - 14 - Müzik (kansık ' . 
program • Pl.), 19,00 - Program, 
19,05 - Milzik (hafif müzik - Pl) 

Piyeı 3 perde 
Miçepençef YaryetMl 

Akıamı Y enişelür C8mharfyet 
bahçuiade OTELLO 
Birrabella va11etul 

EFT5 

SOLDAN SAGA: 
1 - Meşhur bir şair, yazın gidilir. 
2 - Sonradan yapılmış, İstanbu-

lun bir semti 
3 - Fransızca aşk, yapılır. 
4 - Mutfaklarda bulunur, dikkat 
5 - Bir hayvan, zıddiyet. 
6 - Söz, maskara. 
7 - Açık yer, bir uzuv. 
8 - İlave etmek, bir harfin oku· 

nuşu. 

9 - İsim, üzerine öteberi konur. 
10 - Bir cins faydalı hayvanlar. 
YUKARIDAN AŞAÔI: 
ı - Mukadderatı tayin eder, ehlı 

Ankara Borsasının 
29 Temmaı: 939 Fi4tlan 

Açıht 

oadra 
ew-York 

?aria 

Ye Kapanı 

1 Sterlin 5.927 
100 Dolu 126.62 
100 Frank 3.35S 
100 Liret 6.657 

nevre 100 lıYiç. f. 28.567 
terdam 100 Florin 67.31 

lia lOOMa.k 50.815 
riibel 100 Belp 21.51 

100 Dralımi 1.08 
100LtYa 1.56 
100Ç•. Kr. 4.325 
lOOPezeta 14.03 

~ UfOV& 100 ZJoti 23.8325 
Buc:lapeıte 100 Pe•ıo 24. 75 
dllkreı lOOLey 0.905 
rıelgrad 100 Dinar 2.89 
Yokohama 100 Yen 34.605 
Stokholm 100 İsveç. f. 29. 7775 
oıkoYa 100 R•blo 23.89 

Esham n Tahvilat 
Erıaai 

SiYu-Enurum ! 
19.35 
19.97 

ENi NE RİYAT: 

- Yeni Çıkh 
BERNARDEN DE SENPIYER 

P O l Ye V 1 R J 1 N 1 
.:ı 

TOr~t•J• çerit•• ı 
KEMAL DE.MIRA Y 

Fi 15 Kr. 

MEŞB ÇOCUI ROIAILARI: ' 
K. Komtaatiaıov 

Bqıbozuklar ala~ 
Tlrkçeye 9 nirenı 

ZEKi TUNABOYLU 
Fi 10 ~ 

·Her yerde Kitapçılardan Te 
Gazete Bayilennden arayım1a 

BALIKESIR 
AKIN KITAPEVI 



Sayfa: 8 TSlfllA8A8 

AGARAN 
SAÇLARA BUGON 

KUM6AQASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK El 

saç boyaları saçların tabit renk

lerini iade ~er. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, daima aabit ka

lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalandır. 

NGI iz KANZUK ECZANESi 
Beyollu - l•t•nbul 

Ba•ın Blrllll Aza Kaydı 
aa,llyor 

Basın Birliği İstanbul mıntakası 
idare heyeti reisliğinden : 
Basın Birliği İstanbul mıntakası 

idare ,heyetinin teşekkül edip 15 Tem 
muzdan itibaren faaliyete başladığı, 
merkez idare heyetince 11 Temmuz 
1939 tarihli gazetelerle ilan edilmiş-, . 
• ı. 
Mıntaka idare heyeti, İstanbul 

~asın Kurumu binasında çalışmakta 
ve İstanbul odası vazifesini de ken
disi görmektedir. 
Mıntak.a idare heyeti tarafından, 

kanununun B fıkrası mucibince, Bir 
liği teşkil eden azadan İstanbul vi
layeti dahilinde bulunanlar 1 Ağus
tos 1939 dan itibaren nihayet bir ay 
içinde merkezimize müracaata da· 
vet olunurlar. 

Birliğe aza yazılması mecburi o
lanlar şunhrdtr: 

1 - Bir gazete veya mecmuanın 
sahibi olan, 
~Bir gazete veya mecmuanın 

veya ajansın yazı, haber, resim, fo
toğraf, tashih işini ücretle (Veya te
lif hakkı alarak) devamlı ve munta
zam surette yapan, 

Bunlar kendileri gelerek veya bi
risini göndererek hazırlanan kayıt 

va.rakalarından birini dolduracaklar 
~üçer tane 4X6 eb'adında fotoğraf. 
la birlikte idare heyeti katibine im
za mukabilinde teslim edeceklerdir. 

" Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu " 
" 10 yaş daha ıınç 

ıöründ8f Omü söyJOyordu. · 

işte Böylece 
MEFTUN OLMUŞTU 

Zevcim cBu adeta bir harika. di· 
Gazete ve mecmua sahipleri ayni ye söylenmekten kendisini alamı· 

zamanda, çıkarmakta oldukları ga- yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor. 
zete ve mecmualara aid hiikumet- Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında 
ten alınmış beyanname ilmühaberi- huruşukluklarım vardı. Filhakika 
nin, aslı iade olunmak üzere, aslı ile yaşım aa epeyce ilerlemiıti. Bugün 
bir kopyasını yahut musaddak bir bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
suretini ve çıkardıkları gazete ve tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
mecmuaların rnüracaatleri gününde ve nermin cildimi takdirle seyredi
çıkmış olan son niishasından iki sa- yorlar. Her akşam yatmazdan evvel 
yısını tevdi edc<'"klerdir. cildin unsuru olan pembe renkteki 
Azalık i; in müracaatleri mecburi Tokalon kremini kullanırım. Terki

olanlardan muharrir, muhbir, mu- binde Viyana üniversitesinin meş
habirlerle ressam ve fotoğrafçılar hur bir profesörü tarafından keşif 
da Matbuat kanununun 21 inci mad- ve cBioceh tabir edilen cazip ve 
desi mucibince tasımaları lazım ge- kıymc>tli gençlik cevheri vardır. 
len hüviyet vara kalarını veya bun- Gündüzler için, Beyaz Renkteki To
ların suretlerini tevdi edeceklerdir. kalon kremini kullanırım. Cildi be-

Birliğe yazılmaları ihtiyarlarına yazlatır ve yumuşatır ve bütün si-
bırakılmış olanlar da vardır: yah benleri giderir ve açık mesame-

1 - Meslekten çekilmiş gazeteci- leri sıklaştırır. 
ler (ve mecmuacılar), --- -----------

2 - Bir gazete veya mecmua ve-
ya ajanstaki yazı işi, ücrete veya te 
lif hakkına bağlı olmıy.an veya böy
le bir işi, devamlı olarak üzerine al
mıyan muharrirler. 

3 - İstanbulda, yabancı bir ga
zete veya m~muanın muhabiri olan 
türk veya ecnebiler. 

ZAYİ 

Vojainalı Kostantin oğlu Nikola 
Fokiyadis Berut fakültesinden ik·· 
mali tahsil ettikten sonra 1916 sene· 
sinde İstanbul Üniversitesinden al· 
mış olduğu 2978 No. lu diplomasını 
zayi etmiştir. Yenisini alacağından 
eskisinin hilkmü yoktur. 

Pang<dtı Cedidiye sokak 65 
No. da Kostantin oğlu Dr. 

Niko1.a Fokiyadis 

4 - fstanbulda çıkan ecnebi ga
zete ve mecmualarında, gerek üc
retle veya telif hakkı mukabilinde 
devamlı ve muntazam olarak, gerek 
ücret veya telif hakkına bağlı veya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
devamlı olmıyarak çalışanlıır. meslekte çalışmaktan menolunacak, 

Bunlard.an müracaat edenlerin de memnuiyet hilafına hareketle çalı. 
adları merkez idare heyetine bildi- şan ve çalıştıranlar hakkında 25 li
rilecektir. raya kadar para cezası hükmedile

Aza yazılması mecburf olanlar, i- cek, tekerrüründe de ceza iki kat a

Basın mansuolarma arzederiz. 
lin edilen ~u müddet içinde müra- lınacaktır. 
caat etmemiş bulunurlarsa bunlar 

, 

YAWNJ 
CEf( OEFTEllİ~ 

IMZAATAH 
e>OYOK EL1 

OLACAK Tirli 

TOQK(Y 
_ ts 
r>ANKASI 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul mu

amelesi ceybll 939. nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerine ve 
Ankıarad.:ı bulunanlann harp okuluna müracaatlan ilin· olunur. 

cl79• c~b 

Yü"sek Ôğr~tmen Okulu Sabnalma 
Komişyonu Başkanlığından : 

Neri Çok kilo · Az ilk teminat Talımia Tarih Gtin Saat 
kilo Lira K. edilen fiat 

kurut S. 

Ekmek 20000 18000 142 50 9 50 5/8/939 cumartesi 10 
Açık eksiltme 

Et dajlı9 4500 3500) 47 00 5 il 10 • 
il karaman 1000 500) 283 88 42 00 5 il 10 il 

> kuzu 2000 1500) 47 00 5 > 10 • 
31 00 5 > 10 il il sıjır 1000 500) • 

Un 1700 1600) 14 00 5 • 10 • 
Makama, kuskus 850 600) 38 oe 23 00 5 • 10 il 

İrmik 250 120) 15 00 5 il 10 il 

Şehriye 100 75) 23 00 5 > 10 il 

Yumurta 22000 19000 24 76 1 50 5 • l(i > 
Çam fıstık ~ 50) 110 00 7 /8/939 pazartesi 11 

14 
Kuı üzüm 40 20) 20 00 7 il 14 il 

Ç. üzüm 500 250) 24 00 7 • 14 il 

Ceviziçi 200 150) 61 32 75 00 7 • 14 il 

Kuru kayw 300 200) 60 00 · 7 > 14 > 
Kuru erlk 300 200) 25 00 7 il 14 > 

Kuru incir 100 50) 22 00 7 • 14 il 

Fındık içi 150 100) 120 00 7 il 14 il 

33 kalem tut.uı ilk temina ti 
yat 1eltze L. K. lira K. 

26750 Ktlo 2327 75 174 59 

11700 adet 368 00 27 60) 7 /8/939 pazartesi 14 • 
5100 dem .. 50 25 3 77) 

2746 00 205 96 

Yüksek Öğretmen okulunun 940 mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan 

ve yukarıda nevi ve miktarı yazılı yiyecek miktarları eksiltme şartname

sine göre ayrı ayrı gösterilmiŞtir. Bunlann hepsinin açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulduğu ve hangi giln ve saatte yapılacağı ve bunlara ait 
ilk teminat miktarları da yanlarında gösterilmiştir. 

Eksiltme İstanbuld.R eski Düyunu umumiye binası içinde Yüksek 

Mektepler Muhasipliti binasında toplanan Satınalma Komisyonunda ya. 

pılacaktı~. 

Eksiltmeye gireceklerin 939 yılı ticaret odasından ve vekaleten hare

ket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları göstermeleri mecburidir. 

İsteklilerin belli gün ve saatten bir sa.at evvel teminatlarını Yüksek 
Mektepler Muhasipliği veznesine yatırmaları ve şartnameleri görmek 

üzere Vefada Yüksek Öğretmen okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 
(5410) 

KUŞ TÜYO 
Yastık, yatak " yorganlarını mutlaka kullanınız. 

Yaııa aıcak havalarda yorgun baıınııın aeria ve yumutak 
kuıtüyü yastık ile rahatını temin ediniz. 

KuttUyU yorgan, ,11ıe ve Y••bk flaUarında mUhl .. 
tenzlllt yaplldı. (t) llraya elacaıınız bir kuttdfll 

ya•tık bu ucuzlulu ispata kllldlr. 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sa11dalyacılar sokak kuştlfl 
fabrikuı SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğ!unda Siimer 8aak 

Yerli Mallar Pazarlarında Atıhr. ~ 

• fstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Ek" 
ailtme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motörürıiin tekne ve makina aksaııı& ifil'. 
eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli (857) liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardıı:ı 
Fenni şartname, idari şartname. · 

4 - İstekliler bu ıartnameleri (6) kuruş mukabilinde merltezirrıil it 
vazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 12/8/939 Cumartesi günü saat 11 de Galatada "6' 
Mustafa paşa sokağında mezkılr eks~:.ltme komisyonunda yapılacaktlt· 

6 - Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ı8ay.11ı kanunda gösteriien -v, 

lada en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika gösterdi" 
leri şarttır. (5589) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları ........................... 
Kıymeti 
Lira K. 

Pey paraaı 
Lira Kr. --155 70 11 68 • 

Cerrahpaşa Hobyar mahallesi rıaseki camii sokağmda eski 4 mutertt' 
No. lu 66 metre murabbaındaki arsanın tamamı satılmak üzere 15 gün f/Jtr 
detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ~ 

İhalesi 14/8/939 pazartesi günü saat 15 de icra edileceğinden talipı-* 
Çemberlit~ta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahl\ılat Kalemine müracaatı.,,. 

(5071) 

=====================================~ 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünde.o: 

.~•• 
2.8.939 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğü eP"' 

me komisyonu odasında (9886.86) lira keşif bedelli İstanbul Yükse·, vetl 
Tica.ret Mektebi Havuz inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ....ı&. 

Mukavele, eksiltme, Nafıa İşleri umumi, hususi ve fenni şartı.•~ 
proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görül~ 

Muvakkat teminat (742) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (5000) liralık bu ifa benzer if y IJ 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vttAyetfll 

yazılmıı ehliyet ve ticaret odası \'esikalarile gelmeleri. (5125~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 
- ilk Muhammea 

te•inat bedeli 

386,55 5154,00 Temizlik işleri arabalarına lüzum~ olan rıııi' . 
telif malzemenin mubayaası. 

Temizlik işleri arabaları için alınacak d; 416,74 5556,50 

malzeme 

Tahmın bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda. yazılı mat# 
nin mübayaası kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 7 /8/939 ~ 
tesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler~ 
Muamelat Müdürlüğü kalemipde görülebilir. Taliplerin ilk teminat ..,, 

buz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayac~ ~ 
palı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene venneıed-

=============================(=544=9=) ====~ 

• 

~~-ı:··:.. 
~.~·····' ~40oı1it .. 

MUZit\ı SEVErt 

~ 
Al<OADEON'U AUA 

@oöEON@ 
BeyoQıu. ıstıklAI cad. No 48·1 ----- - - . - - - -

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

•••••• 

Ankara da 

AKBA 
KltapeYİ - Klatcılık - rerkf' 
Ye yabacı dil ıazete, ~ 
mua, kitap alpari4lerlai .. 
doin yapaa bir yerdJt• 
Erika Ye ideal yazı makiaeletl 
••t&t yeridir. Telefon: 33'(/ 

~ 
e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~--~~~ 

8ahibl: A. Cemalecldin ~ 
Neeriyat müdilrtt: Macid çı:ıtı' 
Bas•ldıiJ yer: Matma1 ~ 


