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KUR Uf 
GÜNLÜK SiY ASI HALK QAZEITBSI 

Türk -Sovvet Dostluğu Ve· 
barışın, emniyetin Muhafa~ası 

M. Potemklnle Ankarada yapılan temasa dair c 

Bir Resmi Tebliğ Neşredildi 
~' Bütün Meseleler Hakkında Tam Bir Görüş Bera 
. herliği Mevcut Olduğunu Bir Kere Daha Gören iki 
Dost Hükiimet ; Aradaki Sağlam Rabıtaları daha 

Ziyade Takviyeye azmetmiş Bulunmaktadırlar 
'Majeste Altıncı Co~ç 

lnoillz HükOmdarlan 

ız Zaferler 

-· iki dost memleket de- Dün Kanadaya 
vamlı bir temas halinde hareket ettiler 

bulunacaklar Londra, 6 (A.A.) - Hükümdarlar, 
yanlarında küçük prensesler de bu-Sovyet Hariciye Komiser muavini t 
lunduğu halde saat 12.18 de o omo-

Potcmkin, dün sabah Ankaradan bille Bucklngham sar.ayından ayrıl-
8.30 da §ehrir~ize gelmi§ ve istas • ı mışlar ve saat 12.45 te trenle Ports
yonda Vali Lfıtfi Kırdar ve Emni· mouth'a hareket etmişlerdir. Hü
yet MüdürU ile Sovyet konsoloslu· kümdarlar saat 14.25 te cEmpress of 
ğu erkanı tarafından karşılanmış- Australiat vapuFile Kanada'y• mü
tır. Potemkin yoldq gece aaat 22 teveccihen yola çıkmışlardır. 

Londra'da olduğu gibi Ports
de Avrupa ekspresile tstanbuldan mouth'da da hükümdarlar halk tara-
Sofyaya hareket etmi~tir. fından hararetle alkışlanmışlardır. 

Muhterem misafirimiz hareketin· ............................................ . 
de de merasimle teşyi olunmuo, bir 

müfreze asker sellm resmini ifa et
miştir. 

(Sonu 3 Uncu sayfamızda) 

Kırkpınar Güreşlerinin 
ikinci Parlak Günü 

Vekiller Heyeti 
DUn dahllf ve harici 
meseleler hakkında 

mUzakerelerde bulundu 
Ankar.a, 6 (A.A.) - Vekiller he

yeti bugün Başvekil Refik Sayda· 
mın başkanlığında toplanmıı ve 
ruznamesine dahil bulunan dahil! 
ve barici meseleler hakkında mü-

~--------------------------, 
Bek' in Nutku Beri inde 
Asabiyetle Karşılandı 
Ekseriyeti Alman Olan Danziğin 
Almanya ya iadesinde İsrar edilivor 

. -
· AJman Hariciye nazın Vo11 Ribbentrop (S!ida) Yugoslav 

hariciye nazın Markoviç ile g6rlltürken 
Yazısı 3 nncn sayfamızda) 

Divrikte - Bir Tren Kazası Oldu 

Yük . Vagonlar:' ile 
Marşandiz Çarpıştı Almanya, Çekoslo

vakya taarruzundan 
•onr•, autha b•ihllk 
hak~arınd•n kendisi
ni maatteeaaUf mah
rum bırakmı,tır. Bu
DUn Almanya için ar
tık sll6h paUatma .. 

zakerelerde bulunmlljtur. 
Bu •ene de b••• kurtaracak gibi görUnan Tekir L...;.. ________ ...... _ ... 2 K. . y 1 d L k t 0 f p a 
Dalll 8Uleymanı Yendi. l BUyUk orta ve kUçUk Tayyare Sahteklrll§ı iŞi ara an 1. 0 Oma I arç • 
orta aurqıartnd• •lın•n naucaıar Muhakamaaı bitti lanıp Vagonlar Hasara Uğradı 

Maznun Ruhinin 
Suça İştiraki Sa· dan ve kan dökme

den bir avuç yaban .. 
cı topraiiı ilhak et-
tnak rlmk6nı ortadan 

.. bit Görülmedi 
kaltlmı~tır. 

-.... Htiae;ria <AllW Y Al.ÇiM 
' "' 

. FU~rer, nutuklarından birinde, 
~~mdıye kadar ihraz ettiği muzaf fe

Yetlerin ckansızıo olduğunu söyli. 
Y:~k iftihar ediyordu. Bu sözle • 
~~ ~n dolayı kendisini gerçekten 

h nk etmek iktiza eder. Çünkü bu 
Sozler Alman ili ti . 
rnt . m e mn mukadde-

mı ıdnre eden şefin kan d"'k··ı 
mesinl r . 0 u -
i ~ • ne ret ıle karşıladığını gös
~rır. Bugü b" 
d'" •. n, ır harp ihtimalini 

U§unerek hatta Al b 
dehşet ve ıztır.a 

1 
. manyada bile Kırkpınarda Toplanan gBreşçilerden ir gurup 

lann eı.ıdi§esi ~ çı~de kalan ana- B • k A k 
a~sls~d~. bul~~~:er:::ı ı;:e~~:tb~ . e ş 1 t a ş n a r a 
ç~:~~~e bırb. temd inat sayılabilir. G •• •• •• 4 1 M v 1 A Ett • 

• ır evlet adanı· . . ag up 1 ~~:a~ edil:~ilecek muvaff~i~~~ ucunu -
zar an dokUlıneden kazanılacak 
ua:rler olduğunu idrak ve böyle • 

bir ş::~:tb~:u yapa~.şet için iyi Mektepliler Arası Müsabakaların-

Ancak Tazifeı;ni ihmalden 3 ay 
hapse mahkum oldu 

Ankar.a, 6 (Telefonla) - Tayya
re kaçakçılığı suçlusu Ekrem Köni,. 
ğe yardım etmekten suçlu Ruht 
Bozcalının muhakemesine Ağır Ce-
zada devam olundu. 

Evvela suçlunun vekili Avukat B. 
Hamit Şevket müdafaasını yaptı ve 
ezcümle, müekkilinin fiil ve hareke· 
tinin, Ekrem Königin işlemiş oldu· 
ğu csahtekarlıkıo suçuna hiç bir ci· 
hetle iştiraki tazammun etmediğini 
ve bu hususta idda makamı tarafın
dan ileri sürülen mütaleanın kanu
ni delil sayılamıy.a1.>1 • ·, cağını beyan 
etti ve olsa olsa cMemuriyet vazife· 
sini suiistimal» suçile umumi ve hu
sust zarar kanununun 240 ncı mad
desine göre cezalandırılabileceğini, 
eski mnhkumiy&ti olmadığı cihetle 
de bu cezanın da affı lAzımgelece· 

ğini ilave etti. 
(Sonu 3 ifnr.Ü sayfamızda) kadar . şkU ettıgınde zerre ., • • • V d • 

Anc:phe. edi~eme~. . da HaydarpaRa Bogazıçını ı en ı 
.. , Hıtıcrın hıssıyatı ve d.. Y' V f C • 
§Unüşü hakkında böyle bir k ~. , .. ,on ıyano ve 
gerÇekten sa·ı anaatın 

cdebi1ınes1. ~ am temeııere istinad Von Ribbentron 
kıaların b' ıçın ona delalet eden va- r 
18.zungelec~~id~ia sağlam olması dün buluştular 
dimizi menecI -= ve etmekten ken

eı.ı.uYecef{z 
Bitler gerek sarre · 

tirdad ederken ve havzasını fs-ı 
Yayı ilh gerek Avustur 
'b ak ederken kan d!>kUiın • 
ounaa bir ref edi. 
duğun §_C varsa • ki var ol • ~ 
Yalnız u teslım ediyoruz • ~u UCrefin 
ını a ~man §Cflne mlinhaeır kala
ın Y cagmı da unutmamalıdır Al 

anya kal'şısında bir muk . -
ıllaruz k 1 avemcte 
aa'- ~ madılctan, istedfa.r .. ı bir 

ı11eri nUına . t:.AüA 

debildikt yış neticesinde elde e -
bu rnuv::: :nra kan dökillmez kl 

a iyetfn kanaız temin 
lllbıe,1. O&hid YALÇIN._ 

<Soau ı '-et .. J'facla). Bqiktaı Ankara Gnpı Maçından Bir ıabne 
(Yanları e inci sayfamızda) 

Alman-İtalyan-Japon 
askeri ittifakıda tetkik 

edilecek 
Milano, 6 (A.A.) - Ciano • Rib

bentorp müiakıatı hakkında ~ağı
daki tebliğ ncşre<lilmiştir: 

İlk ciano • Ribbentrop görüşme 
saati 16.45 de başlıyarak 19.10 da bit
miştir. İki nazır derhal hükumet da
iresinden ayrılarak otele gitmişler
dir. Hükt1met dairesi önünde görüş
menin bitmesini bekliyen halk, iki 
nazırı haarretle alkışlamıştır. 

Divrık ataayoaundaki kazadan aoara Tagonların "vaziyeti 

Divrik, (Hususi Muhabirimizden) 

- Ayın 2 nci gecesi bur.ada bir fa

cia ile nihnyetlenmesine ramak k'1· 

lan bir tren kazası olmuştur. O ge
ce saat 20/20 de Divrik istasyonun

da maden cevheri yüklü olan dğrt 
vagon, manevra yaparken Erzincan 

ciheti yolunun biraz aşağı olması i

tibarile -kaçırılmış ve rampa olan 

HER SABAH 

tarafta icabeden tedbirler alınmışsa 
da Erzincan cihetinden gelen mar· 
şandiz katarına çarpmı§hr. Müsa· 
demee idki ki§i hafif yaralanmıŞtır 
4 vagon da raydan çıkarak aynca 
devrilmiş ve lokomotif muhtelit 
yerlerinden parçalanmıştır. Bu mü
nasebetle Erzincan • Malatya aras! 
postası bir müddet gecikmiştir. 

Rıza Arslan 

Kendimize Ve Menfaatlanmıza Hakimiz 
Alman Hariciye Nezareti gaze\esi

nin yazısından bahsederken, maka
lenin, hak ve kudrellerimizi teyit it· 

den kısımlarından başka noktaları
na pek ehemmiyet vermemiştik. İki 
kıt'a ortasmdaki siyast ehemmiyeti
miz ve Boğazlar itibarile, bizi ka
zanmak için adeta rekabete girişmi~ 
birlbicine zıt bloklarla muhat bu
lunduğumuz ortadadır. HattA, daha 
açık olmak lçin; bu uğurda bize ta
vizat vermiye dahi razı olanlar bu
lunduğu söyleneb!Hr. 

Alman gazetesinin, izzeti nefsimi
zi tırnaklamak veya bir Akibete işa
ret etmek nevinden ukalAlığı ise 

bütün dünya matbuatınm zaman z;ı,. 
man kendi propagandaları için düş· 
tüklc>ri gaflet tezahürlerindendır ki, 
üzerinde fazla durmak biı vehme 
bile delfılet edebilir. 

Bizce .asıl mühim olan nokta, bu 
rekabet çerçevesi içinde tebt:llür e
den kıymet ve mevkHmizdedir. 
Türkün kendini ve Bo~azları mü
dafaaya kadir olduğu -şimdi daha 
çok kuvvet kazanan- bir hakikattir. 
Kendimize, mcnfaaıt ve haklarımıza 
hakimiz ... Alt tarafında, isteyen dl· 
lcdiğini söylesin; zerrece ehemmi
yeti olamaz. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOGL'O -
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--.~ ......... -=-:i..~~~~~..ih_~.;L:.:::~~~ı~~~~~ le iyenin Yeni 

l tısat Müdürü 
DUn .. ---idi v zile ine 

ba 1 dı 

imıd· Bu ankörü:n Cehe neme 
Gelmişti 

İstanbul Belediyesinin yeni İkti- , 
sat Müdürü Saffet, dün Ankaradan 
gelmiş ve derhal vazifesine bnşla

mıştır. Bay Saffet, valiyi ziyaret 
etmiş ve vali bilhassa şehrin ikti
sadi meselelerınin ehemmiyetini 
kendisine tebarüz ettirmiştir. Yeni 
müdür dünden itibaren dairesinde 
tetkikata başlamıştır. Kendisine va
zifesinde muvaffakiyet dileriz. 

Gönder ·ımesi Zaman 
----cc::a> c:c::ıo---

Fakat, ben bunu kat'i olarak anla
mak ve eğer doğru ise bu hnb!sf çok 
ağır bir surette ceznlnndınnak is· 
terim. Haydi baknyım, göreyim se· 
ni. • Sözlerile beni vazifeye sevkct. 
mişti. 

O gün akşam üzeri Süleymanı 
bulmuş, peşine takılarak gözleme
ğe, izleıneğe koyulmuştum. O za. 
manlar, Arasta mahallesinde bekar 
çamaşırı yıkamakla geçinen Hatice 
adında bir kadının oğlu olduğunu 
öğrendiğim SUieymnn, mahallesinde 
kumarcılık, sarhoşluk, tUrlü tür:liı 

ahlii.ksızlıklıı.rile tanınmı kötti öh· 
retli bir serseri idi. Anasından ko
pardığı üç, beş kuruşla geçindiğ' 

söylenilen bu külhanbeyinin son gün 
lerde kalıbını, kıyafethıi düzeltme· 
si, eskisine nazaran çok para sar· 
fetmesi komşuJnnnın da gözünden 
kaçmamıştı. Fakat, bu değişikliği 
hepsi de kumarda kaummış olma· 
sıno. hamletmlı er ve tabii vruill'elerl 
olmadığı için işin üzerine daha faz. 
la düşmem.işleı eli. 

. Bu serserinin geceleri çıktığı, K:ı 
dırga meydanındaki Tosunlar kahve 
ine Hell}Şinli Nuri ile ben de '-'e faknt 
birbirimizi tanımaz gibi görünere:c 
devama başlamıştık. Kurnaz Hem
einli, ikinci günü bir yolunu bulmuş, 
ve bu seı'SCrİ ile i li, dışiı bir nhbap 
olmuştu ve yüz kuruşluk kaimesine 
oynadıkları kclğıt oyunlarında bi:
~~ç defa yenifü•ermekle ahbaplığını 
ıyıce koyultmuştu. Nurinin yakın
dan ve benim de uzaktan göz altına 
aldığımız bu sokak sürtüğü külhan
beyinin bir haftada bütün esrarını 
anlamıştık. Bu soysuz, güiıdüzleri 
A.h~rkapı kayıkbnnesindeki kahveye 
gıdıyor, yapılan hazırlıkları görüp, 
yahut ta birinden işitip öğreniyor
du. O zamanlar Kadirga çal"§Jsında 
b~kk~lık Y pıın Karamanlı Yorgi· 
nın dukk8.nına soluk solug· a k • 
Y ··- OŞU 

?.r, ogrendiğini orndnki telefonla 
duşmanlarn bildiriyardu. 

p ne dliştilğUmUn izinci gü-
ııU akşamı idi. Yine telef ona koş. 
lnu , ispiyonculuğunu ynpmışt:ı. 

Bakkal dUkk nmdan vinç) 
çıkmış. ve Sultanahm t, ki zapti-
ye yolde ıran tlıo.ncs' ~ Un den . ı on • 

geçmış, Cümburiyet gazetesinin 
elmdiki binasında bulunan d"' 
karargfthm girmicti Artık. ~an l ~ . ı~m an-

ılmıyacak yeri kalmamıştı B 
n:zil, dilsmana casusluk edi;orduu 
Bır kenara çekllmiş ve gözlerimi bt~ 
n~nın kapısına dikmiştim. Ortalık 
fyıce kararmıştı Ben bil :ı..-'•·ı: 
b ki · . . • 'U\;.K ıyor 
~ edıkçe sınırleniyor ve kendi k 

dıme söyleniyordum. Yatsı en 
okunurk s·ıı ezanı 

•. n t eyman kapıda görün 
muştU. Bi~ sonra, cebind ık 
dı...,, kü ""k en ç ar-

t:.• çu bir para demetin' 
rak ö ·· d ı saya-num n ge"mio be . d b. b""t:ü· ~ ,.., nı e Us 

u n sinirlendirmişti. 0 anda ~ 
akl~ma gel n şu olmuştu. Hemen u. 
2enne atılmak sokagı-' n ortasında 
parçatamar.. Fakat hırsımı . 
kinimi • yenmı~. 

sızlıynn yüreğime gömü o-
radan ayrılmıştlm. P 

.:ı Er~esl !°nü, bu vatansız hakkın 
,ua edindigım malumatı k 
cıahidi bulunduğum so:e haısmeıı 
hakkında Verdiğim izah t k re.keti 
d .Esa a arşısın-

a t bey hiddetinden kıpkınn 
olmuştu \•e: ızı 

- Kara Mehmet d ·şt· sefil il • emı ı. Bu 
e meşgul olan diğer k 

ların getird 0ğ· h ar adaş-
ı ı aberJer d t kı 

ninki gfb · v e ıp 6~· 
anlaşıldı ~u tana, mU~ete ihaneti 

rezilin. Benım haberim 
~~- Bu yezit yavrusuna yapı· 

K cezayı sana bırakıyorum. 
umandanın od ndan çıkarken 

yapacağını işin knronnı vermi<>+" . 
Kapı lS Und . sı .. ım. 

n e benı bekliyen N · 
C!e işi anlatmıştım uumk unkuye 

• n epı yo • 
§undan hem iniyor, hem de dil§iinU-

- Kara Mehmet, ne dersin? .. 
demişti. Benim aklıma bir şey gel
di. Bu iti boğup Gillhane hastaha
nesinin altındaki bostanın kuyusu· 
na abvereyim. Kim görecek ki?. 

- Olmaz Nuıi. Pis ederiz kuyu-
nun suyunu. 

Valinin Mı him 
Tairıimi --

- Denize atmağa da bir diy~'.:e· H lk 
edHm 

öyle dUşünUyonım 

ğin yok a. 
- Ben de 

zaten. 

dOrUst muam 
1 t'I bir emlrl 

bildirildi 
- Mademki öyle, een ne zah· 

met ediyorsun, gidip ben yapıvere
yim. 

- Güpegündüz mU yapacaksın 

bu i§i Nuri?. 
- Olmaz mı ki?. 
- Olmasına olur. Yalnız bu işi 

yapabileceğin yere nasıl götUrecek
sin onu? .. 

- Pek kola)J Kara Mehmet. Ev
velki gün, yanın lirasına zar atmak 
için, Ahırkapı fenerinin ilerisindeki 
kale duvarlarının Uzerin götürdü 
beni. 

- Yine yutuldun, bir sUıil para 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
LUtfi Kırdar, bütün Belediye şube
lerıne bir tamim göndererek şube
lere veya müdüriyetlere i§leri icabı 
müracaat eden cshabı müracaatin 
bilhassa dürüşt muamele gördükle
rini kaydederek bu çok şayanı tees
.süf halin .ayni zamanda kanuni me
suliyeti de mucip olduğunu kaydet
mektedir. Vali ve Belediye reisi ta· 
mimini, halka karşı memurlarm iyi 
muamele yapmak eklinde kat'i bir 
emirle bitirmektedir. 

VV'VVVVVVVVVV"VV"VV"VV'VV".-vl.-vl.AAJV 

kaybettin değil mi?.. S 
- Hayır ağn, pata geldik o gün. inemalar önündeki 
- Bu akşam üzeri kandırıp ge- t eh cÜmÜn ÖnÜ11e 

tirebilir misin oraya! .. 
K d geçiliyor 

- an ırmağa lüzum yok ki. 
Bu sabah yine teklif etti bana. u. Belediye, sinemaların önünde, bil-
marım ki gelir. hassa cumartef>i ve pazar günleri 

Kadirga):a ynkl~ış, birbirimiz. halkın çok fazla miktarda tehacüm 
den aynlımcıtık. ettiğini nazarı itibara alarak bir 

Vakit ikindiyi geç.mi§ti. Hemşin- yangın veya feH'ıketln zuhurunda 
li Nuri ile SUleyman kolkola kahve· mühim hMlselerin zuhuruna sebep 
den çıkmışlar, Ahırkapı bostanları- olabilecek bu halin sürelle önüne 
nın yolunu tutmuşlardı. Biraz son· geçilmesini al!kadarlara bir tamim· 
ra, Yedekçilerkapısı ile Ahırkapı le tebliğ etmiştir. 
feneri arasındaki kale duvarları ü- Kurb !ı d re köprl" sU 
zerinde oturmuslar, kat'§ılıklı zar Kurbağalıdere halkı bir mazbata 
atmnğa başlamışlardı. Ben de bir yaparak Belediyeye müracaat et
kuytuluğa sokulmuş, ortalığın ka- mişlerdir. Bu mazbatada kurbağa
rarm.asını beklemeğe koyulmuştum. lıdere köprüsünün çok bozuk oldu· 
~ra~an ne kadnr zaman geçtiğini ğunu ileri sürerek tamirini istemek
şımdı pek tahmin edemiyorum. O· tedirler. 
turduğum yerde, köpüre köpüre a-~~ 
k&J! denize bakarak dalmış kendi- lılAHKEMELEBDE : 
mi bir hUlyay salmJ.§tım. 'Ansızın 
omu.zuma dokunan bir elin teması. Galata poablhaneal vez-
le birden sıçramış v arsılmı§bm necları kat:Hnln yeni 

Hemşinli Nuri, sıçrayışundaıı • bir ma~lf•U 
Urkmliş gibi ın ea§lwı ytlzUme Galata Postanesi veznerıdn B. Ab-
bak almıştı. Bir kaçdefa yutkun- dufahın k tlli Abdullah ile Maksat 
duktan sonra gUlmUa ve: isminde bir arkadaşı; hapishBnede 

- Nerd in ağam, yanm saat- kap tıldıklan hücrenin dar olduğu 
tir, ceni anyorum, demi ti. Bulama- iddiasile bir camı kırdıklarından do
yınca gittiğine hükmederek yollanı- layı muhakemeye verilmişlerdir. 
yordum. Sultannhmet Birinci Sulh Ceza 

Nuriılin sözü tuhafıma gitmiş 
ve tel· la sormu tum: 

- Yoksa Süleymanı kaçırdın mı 
Nuri? .. 

(Devamı \•ar) 

enin 
esi 

Dün 100 mah um Os
küdara 10 mahkum da 

lmrah adasına gönderildi 
İsta ııul Hapishane binasının bo

şaltılmasına dün de devam ol•n
muştur. 

Dün mahkOmlardan yüz tanesi 
ti küdar:a, on tanesi dt 1mralı ada
sına gönderilmişlerdir. 

Hastanede bulunan dört yüz el
li mahkfimun yüz tanesi daha Üs
küdar hapi hanesine ıevk oluna
caklardır. 

Öğrendiğimize göre hastanedtt bu
lunan mahkQmlarla borçtan mah
kılm olanlar, §imdilik; yine hapfs.. 
hane binasında kalacaklardır. 

mahkemesi; dün bu dnvaya bakın
mış ve iki çifte kabahatliyi üçer ay 
müddetle hapse mahkum etmiştir. 

Fakat her ikisinin diğer mahkCl
miyetlerl nauırı itibara Blınarak bu 
ceınlan ~ski mahkumiyetlerine 20 
şer gün hapis ilavesile neticelen
miştir. 

VV'VVVV'VV'~~VV'.,..,.,VV'.-vl"""'"""""'""'~ 

POµsTE: 

Kağıtla mahal leyi tutuşma teh'ike
slne maruz bırakan çocuklar 
Şehremininde oturan Osman kızı 

Bayan Ayşe, dün Fatih polis mer· 
kezine müracaat ederek; evlerinin 
önünde; komşu çocuklarının kağıt
ları toplayıp yak'tıklarını bildirmiş 

ve muhtemel bir yangına sebep ol

ması çok melhuz olıan bu halin ön
lenmesini istemiştir. Bu şiktıyet il· 
zerine; polis memurları; çocukların 1 
hepsini suç üstü yaknlıımıslardır 
Bunlann babalarına tebligat yapı~ 
lacaktır. 

Bir uatabafının iki ell 
bl~~en yaralandı I 

Eminonunde Lbtik fabrikasınds I 
çalışan ustaba ı Rıza Diç dün fab
rikada traş makinesini ayar eder
ken Ani olarak makine harekete 
geçml§ ve zavallı işçinin iki eli bir
den yaralanmıjtır. 

uyuculanmız 
Diyor l ı 

Lağamlar sokağa mı 
kıyor? 

Selimiye'de oturan Lfıtfi adında 
bir kariimiz yazıyor: 

Selimiye Kavak iskelesi cadde
sindeki evlerin 18.ğamları tama
men sokağa akmaktadır. Eskiden 
ufak bazı tamirler gören bu cadde 
son zamanlarda tamamen ihmal e
dilmiştir. Bu yüzden evlerden a
kan sular cadde ortasında yer .yer 
birikintiler, ltığam çukurları hu
sule getirmiştir. Yaz mevsiminde 
bu birikintilerin meydana getire
ceği sivrisinek ve envaı hastalıklar
dan civ.ar halkının sıhhati tehlike
ye düşecektir. Gazeteniz \•asıtasile 
vaziyetten Belediyemizin nazarı 

dikkatini celbetmcnizi rica ederim. 

YENİ SABAH - Biz, çalışkan 
Belediyemizin bu vaziyeti derhal 
ortadan kaldıracaıtını ümft ederiz. 

Oç Sene · 
Fevkalade 
Yol Pr oramı 
Belediyece hazırlanan 

yeni programa göre 
yollar yapılacak 

İstanbul Vilayeti tara!mdnn üç 
senelik yol programına nazaran ya· 

pılması mukarrer yolJarın programı 

tesbit olunmu tur. Hazırlanan prog

rama naz.aran yeniden yapılacak 

yolların miktarı pek azdır. Prog· 

ramda bilhassa scnelerdenberi ta

mir ve inşa yUzi.i görmemiş yolların 

tamiri, inşası, bilhassa bir kısmı ya

pılmış ve mühim bir kısmı da henüz 

yapılmamış yolların ikmali ve yol

ların biribirine Çağlanması işi ik
mal olunacaktır. 

Prgr.am §Udur: 

Topkapı - Silivri - Tekirdağ, Ed.ir· 

nekapı - Yedikule, Bakırköy - Top· 

kapı • Silivri iltisak yolu, Yeniköy • 

Büyükdere, Üskildar - Şile, Üskü

dar • Beykoz, ~opkapı - Maltepe • 

Halkalı - Y~llköy iltisak yolu, Mez

baha - Silihtar. ğa • Kü~ükköy • Ra

mi iltisak yolu, Edirnekapı - Rami -

Amavulköy • Dayakadın, Erenköy

İç Ercnköy - Bostancı, Kadıköy -

Acıbadem - !brahimnğa - Prevan

toryom Kurbağalıdere, Göztepe • 

Erenköy iltisakı, Caddebostanı - is

kele, Ye ilköy - Topkapı - Silivri H

tisa.kı, Erenköy - İstansyon • Şaşkın

bakkal, Kartal - Yakacık • Saman

dıra, Üsküadr - Şile iltisakı, Malte
pe - Topkapı - Küçük Çekmece, 

Kazlıçeşme - Bakırkö '· Büyük Çek

mece - Hadımköy _ Terkos _ Kars.

burun, İbrahimağa • Prevantoryom

K1sıklı, Bebek - İstinye yoluna de· 

vam, Topçu Atış okulu - Da\•utpa

şa, Çatalca - Sinekli _ Çerkesköy 
yolları. 

Ayrıca vilayet yolları ve köprüle

rinin tamiri için (40) bin liralık 

tahsisat da ayrılmıştır7 
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forduk. Bir aralık, Nuri inirli ha-
ltket1erle bıyıklarını yolarak 1 • 

Bunlar; bUtuıare, yani hapishane 
yıkılıruya baŞ!adığı vakit; başka 
yerlere gBnderlleccklerdir. 

Mumaileyh, derhal Beyoğlu has-

1 tan esine ka ld ırı Imıştır. ,_c:::ımu;c::=:i;::::t:=:J~:ı::::::a&:wı' 

Mı nzul bir 
İhtiyar 

arı ı v oğlu 1 . diri 
diri y kı or 

Şehremininde Melekhatun mahal
lesinde oturan Sefer isminde men
zul bir adamcağız, dün önündeki 
bliyük ve :fada ateş dolu mangala 
kazaen düşüp vücudü yanmıya baş
lamıştır. Zavallının sesi de çıkma
dığından karısı Peruze ile oğlu Ce
mal kendisini kurtarmak üzere, bi
raz sonra kokuyu işiterek koşuş· 

muşlar, fnkat bu sırada her ikisi de 
ellerinden yanmışlardır. 

Polis, yaralıları tedavi için Gure
ba hastanesine göndermiştir. 

Afyoiı 
Döndü 

eye ti 

Topr k h ul rl Ofl ln-
d dUnkU top ntı 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Miidilrü Şakir Rifat dün şehrimize 
gelmi~ir. Ofisin tayin ettiği eski af. 
yon fiatlarının değiştirilmesi için 
Ankara'da vekaletle temaslarda bu-
lunmak üzere hükOmet merkezimi
ze giden afyonculardan mürekkep 
heyet te nyni trenle iehrimize dön
müşlerdir. 

Dün öğleden evvel Toprak Mah
sulleri Ofisinde bir toplantı yapıl
mış ve afyon bedellerinin dnha kısa 
bir müddet zarfında ödenebilmesi 
için icabeden tedbirlerin alınması 

yolunda müzakereler cereyan et
miştir . 

OENtzLEBDBı 

Bir Rumen mektep ge
misi limanımızdan geçti 

Mirsea isminde bir Rumen mek
tep gemisi, dtin Akdenizden limanı
mıza gelmiştir. Gemi limanımızda 
kısa bir müddet tevakkuf ettikten 
sonra Ka.radenize açılmak üzere Bo
ğazdan geçmiştir. 

Rumen m ı p misi 
bir m vnayı p rça1adı 
Dün, limanda bir ka?.a olmuş v~ 

bir mavna pnrçalanmış'tır. 
Namazgah isminde bir motör ar

kasına taktığı ilç mavna ile Saray
bumundan geçmekte iken kap~anın 
yanlış bir manevrası yüzünden o sı. 

rada oradan geçmekte olan Mirsea 
ismindeki Rumen mektep gemisinin 
üstilne düşmüş ve gemi de en arka
da bulunan 292 numaralı mavnanın 
sancak baş omuzluğuna bindit'erek 
seren direğini v an kısmını tama
men parçalamıştıs. Mavna tamir e
dilmek ilzere derhal yedekte sahile 
getirilmiştir. 

Lodoa yUzUnd n Ar h• 
v purlan ç h amadı 
Evvelki gün limanda ba§lıyan lo· 

dos fırtınası dün de devam etmi§tir. 
Bu sebeple limandaki nakliye işleri 
hayli aksnmıstır. Kabataş, Üsküdar 
ve Sirkeci • Üsklidnr arasında işli
yen araba vapurları bazı seferleri
ni yapamamışlardır. 

ndık içinden çıkan 
y n n 

Şişlide Tavukçu Fethi sokağında 
Sayır apartımanında -oturan Sait 
kızı Bayan Saibenin odaSJnda bulu
nan bir sandık; dlin ansızın tutuş
muş ve alevler etrafı sarmıya baş
lamıştır. 

Yapılan Qalışma sayesinde van
gın hemen söndüriilmüŞt.ür. T~hki
kat neticesind de; me7.k0r sandığın 
içine bir yanar lgara düştüğü ve bu 
yüzden tutuşan lcindeki eşyaların. 

alev aldı ı ant şılmı tır. 

OISrUnm z buna 

KRrnman lsmind bir oförün ida
re ettiği kamyon dün Eyüpten ge
~rkcn. tekerl ki rden biri yerinden 
çıkarak fıdamıs ve kaldırımdan yil-1 
rümekte olan Ahm t kızı İsıne:t ıs-1 
minde bir bay na çarparak yarala- 1 

mıştır. 

B c ını m kin 
ptu~ n •m ı 

Fenerde çini fnbrikasmd çalısan 

İlyas :sminde bir amele. dün kaz;en 
bacağını m:ıkine"e k ptırmış ve 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl· 
mıştır 1 

:·ınYIS 1939 

Tun havzası ve 
A vrup siy seti 

Avrupanın merkez ve cenubu şnr ... 
ki kısımlarının iktısadi olduğu ki' 

dar da siyasi hayatında büyük bit 
rol oynıyıın Tuna .. bugünkü beynel· 
milel Alemde mtlhim bir ileri siya• 
setin mevzuu olmakta, Berlin - R<>' 
ma mihveri devletlerini bu devlet' 
ler arası yoluna büyük bir ehemıni• 
yet atfına sevketmektedir. 

Tuna, Ren nehri ile birlikte üze· 
rinde en fnzla beynelmilel anlaşrn:ı· 
hır aktedilen bir coğrafi unsurdu!· 
Ve bu dn kabili izahtır. Zira 2855 
kilometre uzunluğunda olan ve bir· 
çok memleketler arasından süzüle
rek geçen bu büyük nehir, eskide:l 
mühim roller ifa etmiş olduğu gib1 

halihazır ve istikbal Avrupasmın !tl• 
yasetinde belki daha esaslı rolle' 
oynaımya müstaittir. Bu sebeptcl1 
tarihin akışında, Tun.a ilzerindelC1 

seyrüseferin tanzimi için birçok f aa· 
liyetler sarfcdilmiş, aşağı yukarı O 

devirlerde kuvvetli olan milletıerıfl 
arzuları tahakkuk etmiştir. Bu nol<· 
'ladan 1778 ve 1774 te Vcnedik ,e 
Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu· 
nun ve bilahare Avusturya ve nus· 
ya ile 25 temmuz 1840 muahedeleri 
göze çarpar. Niha~et 80 mart 1856 
P.aris muahedesi kat'i bir rejim te· 
sis edememiş olmasına rağmen neh· 
rin seyrinde umumi bir nizam ih• 
das edebilmiştir. Bunu müteakip '~ 
ne bir siiıil muahedeler kendisfııl 
göstermi~ ve 13 temmuz 1878 de 
Berlin muahedesi, 10 mart 1883 M 
Londra muahedesi ve daha bir ço~ 
anlaşmalar aktedilmiştir. Bütün btl 
siyasi vesikalar neticesinde Umuıtıi 
Harpten evvel oldukça muğlak bil' 
rejim ortaya çıkmıştı: Seyrüsefct 

serbestisl nehrin bütün seyrinde kil' 
bul edilmemiş ve hntt.A idaci bakını· 
dan muhtelif otoriteler tar::ıfından i· 
darc edilen dört mıntaka vücude 
getirilmişti. Ayrıca Paris muaı~c· 
si iki komisyon tesis etmiş ve burı· 
lnrdan Avrupa Komisyonu muntll' 
z:ıman işlemiş, teşri, icra ve adli s::ı· 
halarda geniş bir salahiyete m::ılik 
hakikt bir beynelmilel şahsiyeı 
me\tkiine girmiştir. 

Umumi Harp'te bu hüklimJeri1l 
hiç birisine riayet edilmemiştir. ffl• 
kat harp sonunda itilüf devleUerinill 
sulh siyaseti, yani Versay muahe
desi ve ezcümle 23 temmuz 1921 
mukavelenamesi, bu nehrin rejimi• 
ni sadeleştirerek değiştirmiştir. 'ftı• 
nanın sefere salih olan kısmınd$, 
yani Ulm'den denize kadar olan sS' 
hasında bütün milletler için seyrii• 
sefer serbestisi vardır. İdare kıs• 
mından Tuna iki kısma yrılmıştıf: 
l - Deniz Tunası, denizden .Br.ail!!' 
yn kadar itimad der. Burasınııt 
idaresi Avrupa Komisyonuna. yarıi 
Rumanya, Büyük Britanya, Fransıt 
ve 1talya'ya aittir. 2 - Nehir Tuna· 
Si - Braila'dan Ulme kadardır. ve 
burası da bcyn~lmilel bir komisyo• 
na tdhidir. 
Şimdi, uzun zamanlardanbcri y~l· 

nız sahildar devletlerin aiiikasını 
değil, fakat üzerinde büyük seytÜ' 
sefain hatlarına malik devletleri, 
mesela İngiltere ile Fransayı alfiltl>' 
dar eden Tuna. gittikçe artan bir fs· 
aliyet neticesinde Almanya tara• 
fından münıkabc edilen bir nehit' 
haline girmektedir. Almanya TrJ.• 
nanın idaresi bakımından be\"' 
nelmilel komisyond }'er tutuyordtJ· 
Fakat 14 teşrinisani 1936 da bir be• 
yanname. ile Versay muahedesi.Iliıl 
nehirlere nit hükilmlerinin Afma•l 
topııakl rına taolıluk eden hükün1· 
leıini feshederek Tuna Be •nelmiJcl r 

komisyonundaki azalarını çekti. aıı 
h reket 1938 de Avusturyanın Bet' 
lin ilhakı ile dah büyük bir eheı'Jl• 
mi)·et · tti. Şarka doğru ilerle• 
yiş siyasetinin ve iptidat maddele!• 
ıtil'.at mahsu1ler lde etmiye mahstı9 
f ali •eUerind Tuna'yı kontrol mec· 
buriy tini hi eden Bertin, 1938 de 
sahild r d vl t1ere, ısahildaı: oınıı· 

'Y n devletıerin iştirakini Tuna'nı•1 

idaııesind n hnl'iç tutan bir t ril~l 
mesai f.ormülü verdi. Burada da, si• 
y set ltleminin diğ r c phesindc dl.1' 
yulen ndişc1er, y ni kuvvetli bit 
devlet karşısu da yalnız k ~mak €Il' 

di si ba.ş gösterdi ve devletl r efS' 
~ tem lar b ladı. Son ıgünler<1C1 

Rumanya'y:;ı Avrupa K<:ımlcyonuvll11 

salUhiy lcrinden ekserisini b. bc.e
dc>n Sinaia itil~fınm tasdiki 1939 şıt· 
bat nihayetinde Almanya'nın bu k<>' 
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Arzederken •.. 
İtalyan Müsteşan · Bal ı d k h . . I · co or o ava kuvvetle-

rının spany~ da ?43 düşm tayyaresi 
tahrıp .et tığini söylüyor ................. __ 

Roma, 6 (A.A.) _ Dün akşa .. .. . 
lediği bir nutukta h .. m soy- Musteşar, İtıalyan tayyarelerinın 
bılhassa dcmi~tir ki: :ava musteşan, İs~a~ya'daki faaliyetinden bahset-

Du • · h mıştır. - çe nın er gün bütün müs ı .. 
lAh kuvvetlerin . 

1 
e - Mustakil sevkülceyş hareketlerin-

sessız yo unu mu- d h .. . 
ayyen bir hedefe d ğr l ih . e ava ordusunun ' 'c kadar muhım 

. o u eve ettı- b · 1 · A 

ğınin İtaly.a'da ve imparatorluk hu- ır ~ .. oy~.ad~.ğı Ispany;a harekatın-
dutlarınm hGriclnde bilinmesi fa - da gorulmuştur. 
dalıdır. Hava kuvveti"' . 

1
• Y Balear adalarında bulunan 30 lay-

"'rıne ge ınce y b. k . . . 
bu kuvvetler, bilhassa durmadan b are, ır aç ay ıçınde Barselon lı-
hedefe yaklaşmaktadır. F 1 u J manııu atıl bir hale getirmişler ve 
şist İtalya'nın hava ordus aş:~ .. t.aı. attıkları bombaların 52 gemiyi ya· 
le ve kuvvetinden emı· ul ak ıyet. ralamışlar ve 31 gemiyi batırmışlar-

' n o ara aza- d B 
mı fedakarlıkla .memleket" ır. u tayyareler, bu suretle Kata· 

ın seması- lon .. d f 
nı müdafaa edecektir yıa mu a ~sının yıkılmasına ge-

Mi.isteşar, İtalyan havıa d"· . ni.ş mikyasta yardım etmişlerdir. 
. . en ustrı- Bal ..Jo..1 d k. b 

sıınn tam bir otnrşiye kavuştt • ear aud arın a ı u tayyare gru-
kaydetmiştir Benzın· mer"'l . lğunu pu, İspanya'nm şark sahillerindeki 
. · -. esıen ge- 11 • 
lınce, İtalyan endüstrisi ta 

1 
manlarda 162 vapur, 5 harp gemı-

. yyare ere 8• 1 . 
uçuş için ıdeal bir karburan b 1 ı ve tayyare gemisı batırmış, ha-
tur ve harp zuhurunda ihti ; muş. sara uğratmış veya hizmet harici 
lnrı birinci kdnundanbe . y stok~ bırakmıştır. 

n ecnebı B b. 
memleketlerinde naldıgwı b . 

1 
eş ın metreden fazla bir yük· 

1 enzın ere kl .k 
at konturatları kendi arzu .1 f se 1 ten ygpılan bombardımanlar, 
'- t . sı e es- n t. . d 
~e mlştir. Şimali Amerika'd .. e ıcesın e vıapurlara vaki isabet-
derilen son benzin tenek 1 ~nik~o~- lıfrin lisetsi havacılığın tekemmül 
L:ı_ e erı ıncı- ett "ğ" b' . . . . . 
r.cuıun başlangıcındıa gelmiştir p ı ıne ır delıl addedılebılır. Faık 
layıcı maddelere gel" . h · at- kuvvetler karşısında İltalyan avcı 
kı"la' t t mce, ava teş- tayyare! · d 86 d.. ·· ·· ı .. · 

ı amamile milli olmak artn erın en sı uşuru muş t· 

J>ek kuvvetli bom\ alara maufu· e se de~~ tayyareler 943 düşman tay-
ır. yaresını tahrip etmişlerdir. 

Türk - Rus Dostluğu 
(Battarafı 1 İnci sa,.Eaınızda) 

Ankara, 6 (A.A.) -Tebliğ: 
rıı· 8?vyet Sosyalist Cümburiyet!eri 
QJrH~ H . . • 

v"46' ancıye Komiser muavini 
. . Potemkin Türkiye lIUklıme -

~ ~munıi görfiş teati inde bulun
raa Uzere 28 Nisan 1939 da Aı ka

ya gelıntş ve 5 Mayıs 1939 k 
dar kalmıştır. a a -

B. V. Poteınkin Tü ki 
hurrei · • r ye Cüm • 
ve sı tarafından kabul edilmiş 

Başvekil Doktor Refik S d 
\'e Bari . ay am 
lu ile b"~e Vekili ŞUkrU Saraçoğ
ler Y ır irini takip eden görUşme-

apnııştır. 

'rilrk ve s t d rıın b ovye evlet adamları-
nı u temas esnasında iki dost 
eınıeketln hUkfl beYn l metleri arasın3a 

e milel meseleler ve m::...:k S .1::::::::::: .1.ur - OV-
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Kansız Zaferler Be n utku Alma ya- Geni bir Döviz. 
kacakcı şebekesı 

Akşam gazetesi kapatıldı 
A~ar.a, 6 (A.A.) - Akşam gaze

tesi Icra Vekileri heyeti kararile 
kapatılmıştır. · 

Ve yarından itibare.n çıknuy.acak· 
tJ.l\ --·~a:.-.~ 

daasabiyetlekarşıla d ~yd~na çıktı 
Varşova, 6 (Hususi) - M. Bek'ın 

nutku Mecliste büyilk heyecanla db 
lenmiştir. Diplomaıtlar locasında, a
ralarınad Türkiye Büyük Elçisi de 
olmak üzere bütün sefirler hazır bu· 
lunuyordu. M. Bek, çok alkışlandı. 
Baltıkla Polonya'nın münasebetleri 
kesilemiyeceğini, kürsiye bir yum
ruk da-rbesile beraber söyliyen Bek, 
çok alkı§lanmış ve meclis reisi ken
disini tebrik etmiştir. Beyanat, İn· 
giltere, Fransa ve Amerika tarafın· 
dan tasvip olunmuştur. 

Meclis, Reisicümhura kararname
ler isdan hakkını veren tam sal.Ahi
yetler Uyihasını ilk kıraatinde en
cümene havale etmiştir. 
Varşova'da ve diğer şehirlerde 

h ı Ik, Beck'in beyanatının dinlene
bilmesi için sokaklara konan mik
rofonların önüne birikmiştir. 

Gazeteler, hususi nüshalar çıka· 
rarak nutkun tam metnini vermiş· 
ler 've Polonya'nın Battıktan ayrıl· 
mamak hususunda verdiği sarsılmaz 
karan, bilhassa tebarüz ettirmi§· 
!erdir. 

Dobry Wieezor gazetesi, şu ba~-
lıkları koymuştur: 

cAlman iddialarına karşı Polon· 
ya'nın cev.a·bh. cHer ne pahasına n
lur.sa olsun sulh formülü Polonya i
cin mevcut değildir.•. cAlmanya 
hüsnünivetini ispat etmelidir.• 

Aksam. Haricive Nezareti bina<:!· 
nın Önünde Beck'in şerefine büvü'lc 
bir tezahürat yap ılmı~ıır. Nezaretin 
.avlusunda birknc bin ki~i nazırı 

Ancak bu hususta Moskov.a'da sa- l 
liıhiyetli hiç bir kaynaktan malumat 
alınamamıştır. 

Zannedildiğine göre, Bonnet Pa
palık makamının barış lehindeki 

gayretlerine de temas eylemişiir. 

Malümdur ki, Papanın Paris ve Ber
lindeki vekilleri ıkı memleket bari-

. ~·-

Diyor ki 
Balkan Ant ntının lstlk
llllnl Müdafaa Ettim 

Belgrad, 6 (A.A.) Gafenco ile Yu-

goslav zimamdarları arasında vu -

kubulan görUşmelerden sonra neş -
rcdilen resmi tebliğde Yugoslavya 

ve Rumen devlet adamlarmm iki 
memleketi alakadar eden mese!P.ler 

ve Avrupa devletlerinin zimamdar

ları ile ·mUtekabilen yaptıkları mü-

zakereler hakkında fikir teatisindP. 

bulundukları kaydedilmektedir. Ga-

f enco ile Markoviç, Rumanya fü. 

Yugoslavya ve bunların dostlarile 

• mUttefikleri tarafından tam bir te~· 
riki mesai zihniyeülc takip edilen 

sulh siyasetinin haklı olarak tak· 
dir edildiğini ve bütUn devletler 
tarafından tam bir anlayışla karşı· 

1 

Beck, halkın israrı karşısında bal
kondan görünerek birkaç kelime ile 
teşekkür etmiştir. 

TeıahUrala i§tink edenlerden bir 
heyet, Beck'e halkı hürmet ve min
nettarlığını itade t"tmiştir. 
Almanya matbuatında aksiildmeller 

Berlin, 6 (A.A.) - Siyasi mahfel
lerde Beck tarafından Dantzig hak
kında ileri sürülen tezin kabule şa
yan olmadığı, çünkü bu .tezde mil
letlf'rin mukadderatlarına bakım 

olmak haklarının nazarı itibara a
lınmadığı beyan edilmektedir. 

Bizzat Beck'in itiraf ettiği veçhilc 
mOhim bir eksE>riyeti Alman olan 
Dantzig şehri bu hakkından vazge
çemez. 

Dantzig şehrinin bir Leh nehri
nin munsabında bulunmac:;ı dt)layı

sile Polonyalıların bu şehir ~erin
de hakları bulunduğunu iddia eden 
Leh tezi de kabule şayan görülme
mektedir. Çünkü bu t~z. hel" yerde· 
tatbik edilecek olursa, bütün Avru
pa'yı altüst edebilir. 

Amerika. yine Mussolinin;n 
müdahalesini i3ti11or! .. 

New-York, 6 (A.A.) - New-York 
gazeteleri. Alman - Leh ger~inli~i~ 
nin vahametini tebarüz ettirmekte 
ve Beck'in oldukça mutedil bir li
sanla bevanatta bulunduğunu yaz
maktadır. 

Gazeteler, Mussolini'nin Münib
te yaptığı pibi hıı SPr" .. .:ın • .... 
ederek sulbü kurtarmasını teklif 
etmekt<>dirl"r 

Sovyet ordusu vat nı idn il1< 
işarette milcadel"ye h :ıır 
Moskova, 6 (A.A.) - 1 Mayıs ge

çit resmin<' iştirak etmiş olan Kızıl
ordu mf'nsupları, kumı:ındanlar, ko
miserler şcrcf'ne Kremlin sarayın
da dün bir k.:-bul resmi yapılmıştır. 
Mareşal Voroşilof, yenilmez Kızıl

ordudan, büyük Sovyet milletinden 
ve onun şefi Stalin'den bahsetmiş· 
tir. 

Stalin, tayyareci Kokinaki ve Gor· 
dienko'nun şerefine bir nutuk sny
lcmic;tir. 

Molotof. Kızılordunun şefi Voro
şilo! şerefine barda~ını kaldırmış-ı 
tır. 

Bütün bu nutuklara ce\·ap veren 
Beliakof, Kııılordunun ve donan
manın Komünist Partisi ve Sovvct 
hüklımcti tnrafından y.apılacak ilk 
işarette vatanı müdafaa icin müca
deleye .atlımıva hazır bulundukları
nı söylemiştir. 

Resmi kabul büyük bir konserle 
nihayet bulmustur. 

lngllfzler Deniz işçisi 
lf: tlyorl r 

Lonclra, 6 (A.A.) - İngiliz gemi
cileri cemiyetinin fahri muhasibi 
General Sykc~. İngiliz deniz ticare
tinin tefevvukunu :kaybetmek teh
likesine maruz bulunduğunu, çün
kü İngiltere ihtiyacı olan 100.000 ton 
yiyeceği nakletmek için lfızımgelen 
vapurları inşa etse bile bunlara ka
fi miktarda mürettebat bulunamı
yacağını söylemiştir. Filhakika 
harpten sonra İngiltere'nln nüfusu 
4 milyon kadar artmış ise de deniz 
ticareti işlerinde çalışanların mik
tarı 60.000 ki i kadar nzalmıştır. 

----~ 

TUrk 1 borani rı 
kongre 1 

Aralarında Bors azası 
da bulunan şebeke 
hakkında tahk\kat 

genişle yor 
Muhafaza teşkilatı memurları 

memleketimizde kurnazca y.apılan 

mi.ihim bir döviz kaçakçılığı meyda· 
n çıkarmış ve bu işler alakadar o
lan kaçakçı şebekesi azalarının bir 
kısmını yakalamıştır. Kaçakçılarm 

içinde Ankara Borsasında aza olan 
bazı mühim şahsiyetler olduğu için 
hadise şimdiye kadar hlç bir suret~ 
le etrafa sızmayıp uzun müddetten· 
beri devam ettiği anlaşılmıştır. Ba· 
zı g.azetelerin yazdığı gibi bu şebe
ke altı kişiden ibaret olmayıp daha 
geni~ bir yekün tut.tuğu zannedil 
mektedir. Bunlar arasında birçok 
muteber tüccarlaı· ve Türk olmıyan 
bazı şahsiyetler de bulunmaktadır. 

Bu tac'rlerin borsa acentelerinde 
alakaları vardır. Hadise meydana 
çıktıktan sonra bu işle al5.kası olan
ların yazıhaneleri aranmış, bundan 
başka şebekenin İstanbulda da bir 
şubesi olduğu haber alınarak orası 
da basılmıs. ''e taharriyat neticesin
de birçok ipuçları bulunmuştur. Şıt 

bekenin bankalarda me\·cut olan 
kasaları taharri edilerek mühürlen
miştir. 

Verilen Jıab rlere göre şebeke 
yalnız Yun.cınistan 'le değil, Av:ru
panın bircok hükumetlerile muame
le yapmaktadır. Tahkikat ehemmi
vetle devam etmek'tedir. Şebekenin 
ümit edildiğinden daha geniş olclıp 
ğu tahmin olunuyor. 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Müddeiumumi bwıa cevap vere· 
rek eski tecziye isteğinde ısrar etti. 
Ruhi de yazılı müdafaaname oku
du. Ve muhakeme heyeti yarım sa
atlik bir müzakereden sonra kar.::ı· 

rını 'tebliğ etti: 
Bu kararda, maznun. Ruhi'nın Ek· 

rem König'in tayy.are kaçakçılığı 

yaptığını ve imzaları taklit ettiğini 
bile bile mevzubahs telgrafı Köniğ~ 
vcrdiğıne dair kanuni deliller bulu
namadığından buna kana<ıt getirile
medi!ti \'C müddeium\\minin iddia
sının ga;Ti varit görüldüğü bildiri
liyor, ancak, bu telgraf1; kayda tabi 
tutmadan Köniğe vermesi cvazife
sini suiistimal. olduğundan bu suç
tan dolayı ceza kanununun 240 ncı 
maddesine nazaran üç ay müddetle 
hapis ve üç ay da memuriyetten 
men'i tensip ediliyordu. 

Ancak mumaileyhin bir daha su~ 
işl~miyeceğı hakkında hfıkimlere bir 
kanaat gelmediğinden bu cezanın 
tecil olunmadığı da kararda ilave e
diliyordu. 

Ceza. tevkif tarihinden başladığın· 
dan ve bu müddet de geçtiğinden 

Ruhi; hemen serbest bırakıldı. 

iranda i 
Heye imiz 

Diin Adanay vardı 
Adana, 6 (A.A.) - füına Tarha· 

nın riy~setinde Tahran'dan dönen 
heyetimiz, 20.10 da Adana'ya gelmi§ 
valı Rıza Çevik, ku !'landan, beledi
ye reisi, emniyet Müdürü, askeri kı· 
talar ve kalabalık bir halk kütlesi 
:tarafından karşılanmış ve uğurlan
mıştır. 

Katarın yarım saat kadar tevnk· 
kuf u müddetince Rana Tarhan gar
da vali ve kumandanla görüşmüştür. 
Heyetimizi hamil hususi katar 20.40 
da hareket etmiştir. -·-!andığını müşalıade ctmiglerdlr. 

Gafenco, matbuata beyanatta 

bulunarak demietfr ki: 

Eminönü Hnlkevinde yıllık Kon
gresini yapan Türk laborantlar ku
rumu, baskanhğma Doktor Necaat
tin Atasağun, yar başknnlı~a Habib 
Man, sekreterllğe Recai Ayhan, mu
hasebeciliğe Mehmet Seyhan, aza
lığa ŞilkrU Önceli seçmiştir. 

Kongre kararfle sayın MIUi Şefe, 
sayın Başvekile, Sıhhat ve Dahiliye 
vekilliklerine hürmet ve tnzirt.Jcrlni 
iblağ etmiştir. 

Pi yas ya gelen buğdaylar 

c- Avrupanın lıUkfunP,t ınerk~z -

lerinde yaptığım seynhat esnasında 

yalnız memleketimin davasmı de -
:"-~------Rcisicümhurdnn Kurum başknnı-

na şu cevnp gclmi~ir: 
ğil, ayni zamanda Yugoslııvyıı ile cKurumun ~emiz duygularından 
Rumanyayı mil§terek bir ga' ·v~ dolayı Reisicümhur İsmet İnönünün 
doğru birleştiren bUtUn Balkan an· tcşekki>-~ arzederim. 
tantının istiklal ve sUlh siyasetiı:ıl - ... Umumi Katip 
de mUdafao. ettim.. K. Gedeleç. 

Bu hafla içind Toprak Mahsul
lerı Ofisine 470 ton, plyıuıaya 200 ton 
limanlardan 425 Trııkya'dan 490 ton 
buğday gelmiıtir. Trakyadan da ay. 
rmı 330 ton ç.avdar Anacloludım, 4S 

Trakya'dnn, 75 limanlardan, 25 ton 
arpa ve aynca 212 l.on da un gelmiş-

tir. Toprak Ofisi fiatlannda değişik· 
lik olDUUlllitır. Ofis, her. gün pfy.a. 
saya 300 ton buğday arzetmektedir. 



.. ,,. ... 
HERKESiN 

ANLADIGI GiBi 

Kongremiz kapandıktan 
sonra 

İran edebiyatından, kongre gibi 
umumi içtimaları tehzil eden cTop
landılar, birşeylcr konuştular ve da
ğıldılar> mealinde nefis bir şiir i
şitmiştim. Garpte ise bu fikir pazar
ları -son Münih misali de dahil- te· 
bessümle karşılanır: cKongre eğle
niyor!>. Filhakika çeneler daha çok 
ziyafet sofrasında işler, şakrak soh· ! 
betler yapılır ve kapıdan çıkıldığı ı 
zaman herkesin kanaati, girerken ne 
ise yine odur. 

Cihana, düşündüğünü kararlaş

tırmış ve kararını azimle tatbik et-
#miş kongre nümunelerini, Ebedi Şe
fe iman halesi olarak Erzurum, St· 
vas ve Parti kongrelerile yine Tür
kiye vermiştir. 

Dün dağılan bizim kongreye de 
ayni umudu bağladık; başımızdı:ı 

millet babası Milli Şefimiz, maari
fin her janrına emek vermiş bir Ma
arif Vekili bulunduğu için ... 
Şimdilik harcanan sadece sözdür, 

binaenaleyh, muvakkaten de olşa, 

cToplandılar, birşcyler konuştular 

ve dağıldılar> demek hata s :ıyılmaz. I 
Ancak Ebedi ve Milli Şefleı:in ye
tiştirdiği nesil, eski tabirle cTulü C'· 

meh &3hibi değildir. Neticelc>ri uzat. 
mıya veya onların uzatılmasına alış· 
mamıştır. Bütün meslek ·mensupları 
ve 'gençlik; içtima kapanırken şahe
ser bir nutuk söyliyen azimkar Yü
celle beraberdir. Fakat unutmıyalım 
ki, kongrede memleket irfanı için 
firişilmiş büyük taahhütler vardır, 

tu kadar enerji tezahürlerinden 
.\)nra onlar kongre zabıt.lan hal!nde 
Aalırsa hazin olur. Yaşıyan göre-
cektir. 

Feridun Q5man 
8E 00 8ll 
Şaka niyetine: 

Gen~I letaif 
Kongrede telif ve tercüme işleri 

ie oldukça elenmiş. Birinciye pek 
ıtibar eden yok. Zaar buna lüzum 
görmt'diğimiz ve kendimize güvene
mediğimiz için o]al"ak! Zaten karie 
meselfı Mauıice Dekobra, meselfı ' 
Mahmut Yes:ıri'den daha cazip ve 
kıymetli gösterilm ·) e a lıştırılmıshr. 
Terci.imeninse külfeti yoktur. [Üs
telik bf:'vnelmilel tPlif hıkkı verme
mek gibi sudan ucuzluğu da vardır] 

Kaldı ki, ben kendi hesabıma -kari 
ve g.azete sekreteri olarak- sade ter
cüme edilmiş gibi altına Türk imza
lan konmuş eserler, hikavclcr, hat
ta g,Qzete fıkraları bilirim! Bun lnrı 
kim ve nasıl kontrol edecek? 

Bir knngre azasının dediği gibi 
'tercümeden evvel bir diJ davası ,, 
mevcuttur. Misal olarak m('Ş· 

hur La Dam O Kamelya rom:ı

nının tercümeleri hatıra ge~ebilir 1 

Bu eserin 30-40 sene evvel terkipli : 
lisanla yapılmış bir tercümesi var- ' 
dır ki, monşer yerine manşur gibi 
tuhaflıklarına rağmen güzeldir, ro
manın en müessir tarafı olan hü
zünlü tahkiyesi ve üslubu muhafa
za edilmiştir, kabında haber veril
memiş ve isimler yabancı olmamış 
olsa yerli bir eser zannedersiniz. Av: 1 
ni kitabın geçen sene iki tercümesı 

birden çıktı. Birisi insaııa, eski ki
tabı sadece terkipleri düzeltilmişi 

hissini veriyon1u. Muhterem bir şa
irimizin kalemihden çıkan diğerini 

ise, gülmekten okumıya fırsat bul
mak bir hayli ~;üçtü. Mesela; cMar
garit Gotye gidiyordu. O arabasile 
Şanzelize buJvurmdan; öne biraz 

sonra genişliycrek çıkardı Etuval 

meydanına• gibi cümlelerle türkçe

ye çevrilmişti. Her lisandan kendi 
hususiyetile, kendi cümle teşekkill-

lerile tercümeler yaparsak o vakit 

te ortaya cAcaba, adı 'türkçe olan 

bir dil ve içtimai müessese var mı
dır?> davası çıkacaktır. Onu da mı 
tercüme edelim? 

Son celsede epeyce çekişmeler de 
.olmuş. MeselA bizim mütevazı üs
tad Halit Fahri'ye nedense çatmiş

Iar. Cevap vermek fstemiq ıaz ve-' ,.., 
' rilmemlş. Şair bir ara ortalığı bof 
.~ulup: 

• c- Kuıaaa bir hakarete maruz kal-

., ........ .. 
--, •[ MEŞHIJR CASUS f s 

MUSTAFA SAGIR 
- NASIL. TV'FUl DU. NASIL ASiLDi?-

-7- Yazan: R. KARAOÖUt 

Köroğlu ile Bezirganbaşı 
Köroğluna Kafa Tutmak İstiyen Bezirgan. 

Nihayet Y olBaçını Vermeğe Mecbur OJ.du. 

İngiliz Casuslarının 
İstanbulda Faaliyetler· 

- 30 -
Ta.m yarı yola gelmişti ki karşıdan hir kalaha.lık 

göründü. Biraz dikkat ettiği zaman bunlann kendl 
adanılan ohluğı.ınu tanıdı. Boylu beJ le Ayvaz en 
önde idiler. Bunlar da Köroğlunu gördüler. Kendi
sini tanıynı('.a atlarım mahmuzladılar. 

Köroğluyum adım belli, 
Gürz atarım sağb sollu,\ 
llağnar olma Koç Köroğh 
Gelende Konya kervam. 

işgal Günlerinde İngilizler İstan
bulda Nasıl Çalışıyoriardr 

Koroğlu ile adamlanmn karşdaşması 90k hazin 
oldu. Dakikalarca sarma..5 dolaş olup ağlaştılar. Son
ra anlattılar. Meğer kendisinden bukadar zaman ha
ber alamayın<'a ümitlerini kesmi§ler ve Bolu beyinin 
sarayına baskın yapmak, ya. kendisini kurtarmağa, 
Jahut ta bu yolda ölmeğc karar \'ermi~ler. Bu niyetle 
yola ~akmışlar. 

Köroğlu \'e arkada.~lannın hep bir arada Çamlı
bcle dönmeleri bü~1ik bir heyram şeklinde kutlulan
dı. Kurbanlar kesildi. Ziyafetler \'erildi. Eğlence gün
lerce de\'am etti. öylece Çaııılıbelde eski hareketli 

hayat yeniden canlandı. 

Aradan günler ge~ti. Bir gün yine otururlarken 
uzaktan bir kervan göründü. Çok kalabalık olan ker
van doğruca Çamlıbele geliyordu. 

Köroğlu yolun ehemmiyetini bildiği için Çamb
beli ba.~tan başa katet.mek üzere mükemmel bir yol 
yaptırmıştı. lstanbulla Anadolu arasında işliyen ker
vanlar hep bu yolu tercih ederlerdL Çünkü hem yol 
çok rahat, hem de -.;ok kısa ve emniyetli idi. Köroğlu 
bu yolu yapmış olmağa ve daima muhafaza altında 
tutmağa mukabil, gelen geçen kervaaJardan baç 
alırdı. Bu paralar, yaptığı masraflara başlıca karşı
bk teşkil ederdJ. 

Fakat hu kervan doğruca geleceği yerde donlu. 
U:ıaktan atlardan, develerden yüklerin indirildiği, 
birçok adamlann silahlarım aldıktan görWdü. Ker
vanın zorla hıu; '\'ermemek için Köroğlu ile ~rpL'· 
mayı göze aldığa görülüy~rdu. 

Az sonra, ker\'andan ayrılan bir kişinin kentli· 
lerint' doğru geldi~i göriildit. Bir elçi gönderiyoıfar
dı. }~içi tloğruca Köroğlunun önüne geldi. Ken-amn 
lstanbula gitmr.k üz.-r~ Konyaclan gelmekte oldu~u
nu \"e haç wrıneclen gec;mek niyetinde olduklarmı, 
k.-ndilcrine yol n~rilmesini, aksi halde ~arpışmağa 

mechıır olacaklarını s(;yfocli. Gt"leolt>rin Köroğhmu 
tanımadıldarı anlaşılıyordu. Köroğlu sordı• 

- Bu kenanm sahibi kimdir! 

- nir hezirgandır. 

Bunun Ü7.erine aldı Köroğlu, bakalım ne söyledi: 

Tedarik görün ağalar, 
Gelt>nde Konya kervanı. 
Müjdf'<'İye hah~iş \'erin, 
Gelende Konya ken·am .. -
Yiğit olun, serden geçin, 
Dolu badelerden l~in, 

Her koldan hir yiğit seçin, 
Gelende Konya ken·anı. .. 

. Elçinin suratı birdenbire bembeyaz keı;;ildi. :Vıı 
üstü dü~t.U ve kekelemeğe başladı: 

- Siz, siz, Köroğlu musunuz 't 
- Evet! 
- Affedersiniz. '\: liZ defa, bin defa affını~ nea 

ederim. Biz, sizin Köroğlu olduğunuzu hilıniyorduk. 
Elçinin vaziyeti okadar gülünç idi ki herkes kah

kahadan kınlıyordu. Köroğluoun kaşlarını ç.atması 
herkel';i susturdu: 

- Bana bak elçi! dedi. Git., bezirgana söyle, baç 
göndersin \'e uslu uslu yoluna de\·am etsin. Aksi hal
de biz ele istediğimizi yapmakta serbest ola<',ağız. 

Elçi, sendeliye sendeliye kendisini merakla bek· 
liyen bezirganın yanına döndü. Ona vaziyeti anlattı. 
Fakat bezirgan parayı çok fw.Viyordu. Kiiroğlunun 

Bolu he~ini sindirdiğini bildiği halde yine hir tecrübe 
yapmayı düşündü. Bu sefer ba5ka bir adam gönde
rerek fakirliğinden ve parası olmadığından bahisle 
baçtan affedilmesini diledi. 

Köroğlu, bu müraiyane laflara çok kıu'je,.Baka· 
'ım ne söyledi: /"_. -

Ey bezirginbaşa, bu sözün yüce, 
Tatla söyleşelbn, gitmesin güce, 
Şimdi el salarsam eğri kılıca, 
Dedim ya, güzelce yol baçın gönde•. 

Köroğlunon ne yaman bir adam oldoğ\a.au 'DDeıa 
kervan halkı bezirgimn etrafım aldılar. Ateşle oy
namakta olduğunu, Köroğlonon kızarsa kendllerioJ 
mahvedeceğini söylediler. Bezirgan da vaziyetin kö
tülüğünü ka\Tamı~ta. Başka ~re olmadığım anladık
tan sonra esasen eV\·eıce hazırlamııt olduğu be~ bin 
altım Köroğluna gönderdi. 

Fakat gi;sterdiği bu çingenelik \'e söyledi~i yaH 
~ lan, Köroğhınu adamakıllı kızdanmşb. Aldı Köroğlu: 

Tokat kenanından aldım bakırı, r· . 
tocitmczem f ıkaraya, 1akıra, 
Dinle S(;z bezirgiin gitme ay.kırı, 
Döndü beş bin altın saydı, bezirgan 

* 'Bin dahi gondersen ata nal elmaz. 
Bin dahi göndersen, çizme, çul olma" 
Bin dahi göndersen yadigar olmaz, 
Bu gün yeminUyim, ka,·ga olmasın. 

* Kişi halin bilse ne olur naçar, 
llgiinde gönlünde şahinin seçer, 
\lihnetü ka\'gayı görünce kaçar . . 
föder tenhalarda kahraman olur 

* Gel bezirganbaşı dinle RÖzümü, 
BUmiş ol alınm ben de bacımı • 
Daha sen görmedin benim gücüml. 
dugün yemlnJiyim, dövüş olmasm. ' 

(Devamı 
., -.:.:. 1 

Me,hur Centlln: en Hırsız: ARSk::N LUPEN 1 
Buraa fahri llaealnden 

2so talebe geldl 
Bugün Taksimde yapılacak olan Bu hafta s A R A Y sinemasında 

Franıııca sözlil 

ARSEN LUPENiN .DÔNÜŞÜ 

Askeri liseler spor bayramında bu

lunmak üzere Bursa Askeri lisesin

den 250 kişilik bir talebe kafilesi 

muallimlerile birlikte şehrimize 
gelmiştir. Talebe alakadarlar tara

fından hararetle karşılanmıştır. 
Fılmiade kadınları teshir ve erkekleri lcıs'cant: ediyor. Baı rollerde 

Fakat... Sarayın vaziyetindeki, 
Vahdettinin muamelesindeki teh~
lüf ve bürudet derhal İngilizleri şa · 
şırtmıştl. General (Franşe Despire)
nin padişah nezdinde ihraz ettiği nü 
fuz ve muhabbet, padişaJun gene
rale izhar ettiği iltifat ve itimat, bi
re bin katılarak, Londraya iş'ar edil
miştir. lşte o zaman, (Entellicen:.; 
Servis) in merkezi umumisi, lstan· 
bul işlerini Kahircden idare ettir· 
rnek hu!-3usunda yaptığı gaflet ve ka 
bahati derhal anlamıştı. O zamana 
kadar Kahirede bulundurulmakta 
olan (Yakınşark işleri) şubesini İs-1 
tanbula nakli kararını vermişti. 1 

Nclson, lstanbula geldiği ve va· 
zifeye başladığı zaman, İstanbul İn
giliz siyasi mümessilliği ile saray 'l· 
rasında, hissedilir derecede, bir bü
rudet mevcut olduğunu görmüştii. 
Fakat ne müteessir ve ne de meyus 
olmuştu. Bir hafta kadar imtidad 
eden tetkikatı, tahkikatı ona icrası 
lüzumlu bulunan bUtün tedbirleri 
göstermişti. 

Nelson, işe memleketin yegi'l'le 
siyasi fırkası olan Hürriyet ve ltiliif 
Fırkasının ekabirini, birbirinden giz
li olarak ve her birerlerine muhtelif 
ve cazip \'adlerde bulunarak elde el· 
mekle başladı. Saçtığı sehhar ma
dcnparcler, tnglliz sefareOıanesini 
tıpkı bir arı kovanına benzetmişti. 
Sefarethane dahilinde bulunan kolo
nelin dairesine düşünerek girenler 
hep gülerek ve memnuniyetle çıkı
yorlardı. 

Nelson bunu yaparken bir taraf
tan da papas <Fro) ne Sait ı'iollayı 1 

İstanbulda, bir İngiliz Muhipleri ce
miyeti teşkiline memur etmişti. Ta
raf taraf gezen propagandacıların 

sarfettikleri mesai ve bilhassa avuç
lara kıstırılan liraların füsunkar te
sirleri derhal bcldenilen neticeyi ver 
miş, arzu olunan tesiri yapmıştı. S:t
it Molla bir gün kolonele, ço~ kıy
metli bir hediye getirmişti. Bu he
diye, tstanbulda İngiliz Muhipleri 
cemiyetinin teşkiline taraftar olan· 
ların isim ve adreslerini iş'ar eden 
metrelerce uzunluğunda mazbata
lardan teşkil edilmiş büyük bir dos
ya idi ( •). f şte bu dosyadır ki, hem 
Hünkan korkutmuş ve İngilizlere 
tekrar yaklaştırmış ve hem de tn-

(•) Bu mazbatalar zirinde bulu
nan imzalardan yüzde altmışının 
sahte olduğu ve Salt Mollanm lıer 
imza için yirmi kuruş verileceği 

hakkındaki vi.di üzerine, propagan
Ue Molladan bir hayli para çektUdt-ri 
dacılann mazbataların zirinl imza 
anlaşılmıştı. MEL VYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 

!Hareketli •• Etlenceli ••• Ea:areni'İz ve hidiaelerle dolu bir film. ili.Yeten: 

FOKS JURNAL en son dUnya haberleri 

r------~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiii•ı~ 

Bugün S Ü M E R Sinemasında 
2 BUyük Ye güzel film -birden : 

1 -TAVSiYE K A O 1 N SLAaRş~z HiA P'f Stii A N E S i 1ı 
VIVIAN ROMANCE • RENE SAİNT CYR ıi 

MEKTUBU 
ADOLPHE MENJOU ve ANOREA LEEDS . 

tarafından oynanmı? Funsızca sözlü EGy_k Aşk Filmi 

2 .. ·soN SiPER 
Bir yakan ıaz gibi inleten... Bir yıkan kasırga gibi 

titretea... bir hayat fırtınası gibi esen 
VaVIAN ROMANCE'ın Şaheseri ... 

Bugila LA L E, de. 11 ve 1 d~ ucuz halk matiaeleri. 
0 

Altın ~esli Ko boy B0:3 BAKEK'in Zafari, Zengin ve alika-
Telefon : 4311911 _______ .. , bahş bır p·ogram. Bugün saat 11 ve 1 de teazi Jatı. matinel~r 

~ aı Rollerde: 

dım, cevap vermeliyim· diyebilince: I Bugu"n 1· p-- E K~·- . "ı'nemas-ın·d- a 2 fı'lı'm -· --.. 
- Mesele hallolunmuş'tur!. Sesle- #•••••• '1 -,. 

rile karşılanmış, Üzüntüden kurtul- 1 ~ Kadın ~·e Denı·z Frıaönzs:ıüzca 
duğu için Halit Fahriye geçmiş ol- ·• 

:: ~::::a:c:::a~~:::m:::~ei~: D 0 R 0 THY L A M 0 UR HENRl FONDA - AKIM TAMIROF 

~::.:~:~·ki. bu yap'.lınc• mesel• 2 -Oç Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor (Türkçe) 
F. O. Ayrıca : Aakarada Çocuk bayramı • MilU Şefimizin Miniminilere iltlf ıtt)arı. BugGn 

saat 11 H 1 ele tenıillth matinelt!r 
• 

giltere hariciye nezaretinde u~~ 
telaş ve heyecanı bastırmıştı. 

tşte Mister Nelson, böyle bece" 
rikli bir centilmen idi. 

Kolonel Nelson, misafirini bil 
yazı masasının başında ve aya~ 
kabul etmişti. Ayni teşkilatın bu · 
birinden yaman ve biaman fesat 'ff 
entrika üstadlan, yekdiğerlerile ~ 
kardeş şefkat ve samimiyetile kd" 
caklaşmışlar, müsafaha etmişlerdi
tkisi de gülüyor, uzun bir hasre 
her · 'ı:ıi üzerinde hasıl ettiği azilll 
bir i. ~:yakla bakışıyorlardı. 

Söze Nelson gülümsiyerek baş1 
mıştı: 

- Mi.Ster Linkis (1), birb~ 
den ayrılalı tam iki sene oluyor de" 
ğil mi? .. 

- Evet kolonelim. Sizden a 
ve acı geçen ve işte bu günkU m 
günümle nihayetlenen iki uzun _. 
ne ..• 

- Teşekkür ederim Mister. Hif'i 
siyatıınızın karşılıklı olduğunu bO• 
yük bir memnuniyetle görUyoruOlo 
Biraz geciktiniz değil mi? .. 

- Evet kolonel. Beruttan gpY. 
ken İskenderun, Mersin ve Adanııjt 
görmek ve o haYalinin vaziyetini dl 
gözden geçirmek arzusuna kapıl 
tım. Fakat, tskendcrundaki ajaoJ'=I 
mız Mister (Hamilton} bu arzunıuıt 
is'afına taraftar olmamış, ve birt:ol 
mahzurlar beyanı suretile, beni, fJ'I 
faydalı olacağını zannettiğim bu · 
yahatten menetmiştir. 

Kolonel Nclson, muhatabının ~ 
mer çehresine bir müddet büyük bitV, 
dikkat ve alaka ile baktıktan sonrs 

- Hükümeti kraliyenin emri 
sizi tsianbula davetimdeki es 
hakkında yarın sizinle görüşeceğitdt 
Hiç şüphe yok ki, General ~ 
ton ile tanışmak ve görüşmek · 
yeceksiniz. Biraz evvel felefo 
namınıza randevu istedim. Bir J. 
sonra, General bizi umumi karargt' 
hında kabul edecektir. ümit ediYo' 
rum ki, tstanbulda hem çok tatlı 
hayat yaşıyacağız, hem de h~ 
meti kraliyemizin bazı menaf"ıi At' 
yesini temin ve istihsale çalışa 

ğız. Refakatiniz bende, emin olUJl, 
Mister Linkis, büyük Dır memnüJll" 
yet ve hele maslahat hususun~ 
kuvvetli bir ümit uyandırmıştır. 
çeyrek saat sonra, hareketimizi siil: 
ihbar edeceğim. Gudbay Mister. 

Demiş, Mustafa Sagirin uzana' 
elini, hakiftaten hUrme? \'e mwı 

betle sıkmış ve bir kaç defa de s~ 
mişti. 

fştanbul Kuvvayi işgaliyesi .... J 
mandana general Harington, )ı{ur'l 

tafa Sagir ile kolonel Nelsonu, _,,, 
mandanlık karargahındaki m~ 
odasına kabul etmişti. O güne kadlfl, 

tanımadığı Mustafa Sagire, bir sJOl 
ifriti görmüş gibi, adeta tev.,. 
huşla bakmıştı. Fakat biraz sootf. 
alışmıştı. Bir çok ve birbirinden ~ 

ha çok hayretengiz sergüzeştıetlr 
muvaffakiyetleri ile Entellicens 

vis teşkili.tının namlı ve sayılı 
yük elemanların arasında tefet" 
rüt eden bu Hint şeytanını, takdlt 
ve tahsin ifade eden parlak sö 

ve muhatabını gurur ve iftihara ~ 
kedecek iltifatların alkışlamıştı .,t 

- Tam vaktinde geldiniz Miste( 
Linkis, demişti. Size okadar ihtiY"'. 
cımız var ki ... Hükllıneti kraliyeıni" 

den aldığım bir emirle size, yü 

zekAnızla, fevkalbo§er kablliye 
le cidden mütenasip bir vazife ıe-.' 
edeceğim. ( DeYanu .,.,, 

( 1) llustafa Sagirln Sariyedl 
ken ta,ıdıtı mihıtear lamL 



' ... 
0 

7 MAYJS 19a9 ~., 
YENIS~BAB ·~··. 

G2 --. !Js.TIBA.S VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR -
r m a anik 

Andranik At Üstünde Kılıçla Fira-' 
rileri Geri Çevirmeğe Çalışıyordu 

Rus Zabi~lerinin Cebren Bulunduruldukları 
1'nkat ~!~~~L {!;~ Ufak .. Çe 1 .,fer Haline Gelmişti 
silahla kendilerini müdafaaya ~=dt .1U1 zak ko!ler u.1. 
Yam korkusu hah .1 ş auı ar. Şehırde kı 

ane!il e tevkifler - ld i 
olunanların ne hald b 1 çoga ı. Tevk ) 

• e u undukları Erz' d k" ·b· 
bogazlanmaları tehrk . • ıncan a ı gı ı 
ralay Morele sordu _ı esı. ve hayatları hakkında mi· 
Yctli karakol vasıt.ags~lm ımaıı suale mevkuflar emni· 

ı e sevk ve m h r . 
ve kısmen Tifliae go·· d il u a aza cdılmekte 

~ n er mekte ld - b" rehin makamında :F' o ugu, ır kısmı d:ı 
cevabını vermiştir irzur;:mda alıkonulmakta oldu~ 
gösterdi. Topç~ alny:şie in usu~u~da ~~lsuzluklar baş· 
muru Ermeni ç Yag ısteaılınce ambar me-

vcrmez. Halbuki l k . 
meni bölükleı·i içi b · e e trık denilen Er· 
ile eskid. 

11 
• aşçavuşları gidince AndranH: 

en muarefesı olması d 1 . 
verilir. Şeker isterler b" o ayı~ile hemen ya; 
nezdinde cemedip te ' .. ı~t Andranık şekeri kendi 

_ vzıın1 umuma . 
ceginden bahit>le .1 se~anen ıcra ede. 

ven mez hale g ldi - . . -
P<>rlardan anlamağa b lad e .gını aldıgım ra· 
ben gelen Rus zab·u ~ ın:1· M~nzil hatlarını taki· 
Bikayet ettikleri h~;;ı :ktik~en sıkıntıdan bahisl.: 
sıcak yer ve Yemek b 

1 
rmenı zabitanı her yerdı.. 

to u urlardı ş b t rt 1 PÇu zabitlerine ik" · u a o a arındı 
men eşya ve kısmıe:ago~et ~e~ilerek bununla kıs. 
ceklerdi. ailelerııu geriye sevked~· 

• Daha Uç vagonet Verilm . 
ate erkfınıharbiye henü E esı hakkındaki müraca· 
den evvel muvafakat z brzurumdan infikak etme. 
h ceva ı verm· t· 

areket ettikten sonra va ış. ı. Erkanıharbiye 
nun üzerine miralay z· kigoıı~t verılmesi uzadı. Bu-

'"'ın yevıç'e tah i 
etmekle buna memur olan Erm . . . :. ren müracan.t 
V?p vercmiyeceğini sö lcd" -· enı ıkı gunden evvel ce
gözü önünde firari ~ .1gı halde bütün zabitlerin 
liye tedarik olunmakta ~n~lere her türlü vesaiti nak· 
firari Ermeniler sU •. ıdı. Yollarda ise müsellah 
her şahıstan k ·k rul lerle kaçarken tesadüf ettikleri 

or u anndan vey h t maan gizlice öldü .. a u paralarına ta-
valden bulundugu-r~dp soyduklan daima vakı olan ah-
.. an esya ve aı·1 ı · 
.,ızca sevki pek zi ade . . . . e erın muhafaza 
radı gönderilmed~ .~~hlıkelı ıdı. Geriden ikmal ef. 
piyade efradı da ~iç f. ı el~e bul~nan cüz'i mikta1 
te idi. Andrnnik l ımdsenın eınrıne itaat etmemek-
ce h ge me en evvel · d .. .. . 

P eye gitmekten i t' . pıya e bolukıl!!l'J 
dikten sonra . m ına edıyorlardı. Andranik gel 
son derece re!~:~ c;.pheye sevkolunabilmişlerse de 

And . e ırar etmekte idiler 
ranık bizzat at Üiitünd w • 

veyahut Yumrukla fira ·1 . t e oldugu halde kılıçla 
nıe w - rı en oplayıp h 

ge ugraşıyordu Rus zab· . . cep eye sevket· 
dukları kıtaat ise ~fak ete~tlennı~ cebren bulundur
~~erleri idare hususunçd : ~aline geldi, Andranik 
bı~r. Ancak miralay Dol:han1:': mehar~t sahibi ola
mırler saçmalık k . . vasıtasile alınan e· 
dü§ürd .. B ' ıymetsizlik itibarile be . h 

. u. aşta Andranik old _ nı ayrete 
nllerın biricik .. ·d· ugu halde bütün Erme-
m k.. umı ı Rus topç d . , 

ev ıı müstahkemd k. usun a ıdi. Halbuki 
muallim efrada ke. ı toplardan istlfade edebilmek 

. ve afi mikta d 
P.ı.yadeye malik olın{.\kla m.. ~ .. a muti ve muallinı 
~unmUyorlardı. Asıl maksat um u_n. o~acağını hiç dü
~n topların himaye~i _Pek aşıkardı: Firar eder
""en böyle çıktı. ıne sıgnunak, ki netice tamıı-

Trabzonda sulh nı" . 
başka tarihe talik l uzakeresınfn bidayeti her gün 
sonra 20, daha so::.au;akta idi. Evvela 17 şubat 
~rum ~ıtaatı erk&.nıhar:~ba~ta başlanacağını Er~ 
. arnrgahıının her ikisi d ıyesınden öğreniyorduk 

h
t'inde idi. Mevkii müstahk: şekhrin muhtelif cihetle: 

emen hiç . 1 m arargaıı d k 
d 'k ış emez derecede fe ın a i telefon 
lae ı i defa oraya gitmek mec:a ?lın~kla bizzat gün-
ır:/ Morel ile onun erk&.nıharb·urı~etınde idim. Mira
ta:atta Erzurum civarında ~Yesınden aldığım ma-

ı nıevcut olmayıp Kü untazanı Osmanlı kı-
maniı ordusunun E . rt çetelerile aralarında O • 
den k l rzuı umdan çekild. - . s 
Iert il n ma muallim efrat bulun . ~gı, 1916 tarihin-
v e muharebe edild'W· an sılahiı civar köylü-
b: ~ı~: aralarında n;~:;~~:Yord~. ~erek çeteler 
l" a gelen bazı Os an koylu kitlelerinin 
. umanıarın mUd f manıı zabitanının hilh .. 
ıbaret ld ğu a aaı nefis içi assa muı:; 
E .o u furzedili d n yaptıklan teşkilattan 
rmcnılcrin Erzin Yor u. Mütearrızın d 

vardı B l canda terkett'kl . . . a ancak 
taa . un ar Erzincan oır ı en ıkı cebel topu 
ta~ruz edebilirlerdi. Geri~:enı istikametlerinden 
M anndan dahi gelmeleri Rars ve Palandöğen 
C<ı~rel, nedense Yalnız Olti ta muhtemeldi. Miralay 
d zannında idi. Keşif hid rafından hUcum ed"l . 
an Pek c hllA enıatı Erm . ı e-

lae köyle: ane.bir surette Yapılmakt e~ıler tarafın-
rine köytu~e katıl ve yağma ile meş a ı~f. Süvarikt 
ğeçlrirle erin hayvanlarını sürü ~.au. Re§if ye. 
§if :rnUf rdi. Raporları ise kdnıU p goturmekıe vakit 
göster· rezesıne taarruz eden .. en uydurma idi. Ke-
çıkatd:li~orsa hakikatte muu~~şnı::. ~~vveti iki bin 
leri v · çynz, dörtyU,z ki . a ıyuz kişiden az 
l,..ı i h~ kurtulmağa ınuva~ ~rafından ihata edildik-

o ancak bir ar a olduklannı söyledik-
y alı, bir telef verdiklerini de 

Bey .aııt kaleıiı:.de Alaca avlunun seU.ııı!ıl.1 
eihetindeki kap111 

ilave etmekten sıkılmazlardı. Bir gün Ermeni zabit· 
lerden birisi kumanda ettiği mıntakaya dörtyüz ki· 
şilik bir müfrezenin taarruz etmeğc başladığını tele
fonla bildirmiş ve hakikatte ise karşı köyden iki si· 
lfı.hsız adamın çıkıp sonra geri dönmesinden başka 
bir şey olmadığı tezahür etmişti. Ermeniler Erzin
caru terkettikleri zamandan Osmanlı kıtaatının Er-
zurumu işgali tarihine kadar geçen müddet zarfında 
Ermeni keşif kolları tarafından Türk ordusundan 
yalnız bir süvari yakalanmıştı. Tahminime göre bu 
biçarenin ya ayakları donmuş olacak yahut bir di· 
ğerinin muaveneti olmaksızın yürÜmeğe mecali bu 
lunmıyacaktır. !kinci zabitler içtimaından sonra bazı 
zabitler diğer kıtaata nakillerini istida etmişlerdi. 
Bunların istidalarını miralay Morele götürdüğüm sı· 
rada pek ziyade köpürüp divanıharp kararile bunla
rın ayrılmasına kuvvetle mümaneat edeceğini söy- · 
•emiştir. 

Halbuki toplar henüz Rus zabitlerinin elinde 
bulunmakla cebir ve şiddete karşı top ateşile muka· 
bele edebileceklerini bildirdim ve zabitan kendi ken
dilerine terki mevki etmeyip kanun mucibince tebdil
lerini talep eylediklerinden arzularının is'afı zaruri 
olacağını atlattım ise de ayrılmak arzu eden bütün 
zabitan yüzbaşı vekili Yermolof'a verilen vesika gibi 
kendilerini lekeliyecek vesikalar vereceğinden arzu 
edenin tecrübe etmesini söyledi. Miralay Doluhanof 
Tifli~te ve Batumda söylediği gibi arzu etmiyen zabi
tanın iş başında kalmasında fayda ohnıyacağını ileri 
sürdüğüm zaman zaten bunun için alınmış 1ngili~ 
topçu zabitanın Erzuruma gönderilmesini talep edip 
vud aldığını bildirdi. Erzurum istasyon başmemurlu
ğu vazifesinde bulunan bir Rus veyahut Polonez ne
feri hizmette kalmak istemediğinden dolayı tevkif 
olunup cebren ifayi hizmete sevkedildiğini bu sırada 
işitmiştim. O emrin hüsnü ifasında sürat husulü ba
hanesile ve hakikatte her ihtimale karşı bütün za· 
bitlerin birbirine lüzumunda muavenet edebilecek 
suretle yakın yerlerde ikamet etmeleri hakkında g. 
zımgelen emirleri verdim. Yüzbaşı vekili Yermulof 
şubatın 25 inde hareket etmişti. Giderken yolda Sn
rıkamışa uğrayıp orada bulunan erkimıharbiye reisi 
General Vişinski ile topçu kumandanı general Gera
simof'a Ermeniler arasındaki fena vaziyetimiz hak
kında gördüğünü ve bildiğini söylemesini ve mü.mklin 
olduğu kadar 11Uratle ou halden kurtulmaklığımızı ri-

ca eylemesini tavsiye ettim. (Devamı var) 

~ 

Kırkpınu ,nreşleriaden iki 

Kırkpınar Güreşleri 
Edime, 6 (Hususi surette gönder

diğimiz arkadaşımızdan) - Büyük 
Karapınar güreşlerinin ikinci günü 
de fevkalade bir şekilde 2eçti. Bu
gün yapılacak güreşlerde Trakya 
Umumi Müfettişi General Kazım 
Dirik, mebuslardan Fu.a1, Fuat Bal
kan, Şevket ve Kırklarelinden ge
len Orgeneral Fahrettin Altay, ıt or
genearl Salih Omurtaş, Beden Ter
biyesi Genel Direktörü General Ce
mil Taner, Edirne valisi Niyazi 
Mergen ve kesif bi rhalk tabakası 
hazır bulundular. 
Baş pehlivanlık için güreşen peh· 

livanlar şu neticeleri aldılar: 
Tekirdağlı Hüseyin, Afyonlu Sü· 

leymanı şak kündesile 10 dakikada 
yendi. Kırkkiliseli Hayati, Manisa
lı Halille, Ali Ahmet, Molla Meh· 
metle, Arif, Pehlivanköylü Mustafa 
ile berabere kaldılar. 

Büyük ortada Pomak Süleyman • 
Arap Hasan güreşinde Pomak Sil· 
leyman çekildi.. Deli Bekir y.aTim sa
rım saat güreşten sonra Rumanyalı 
Ahmede pes etti. Uzunköprülü Mu
rat Babaeskili İbrahime beş dakika 
dayanabildi. Galipler yarın ç.ahşa· 

cak. 
Küçük ortada 18 çift güreştl. Çift. 

ler içinde Kaııamürselll Hilmi ile 
Subaşılı Mehmet Nazarı dikkati 
celbettiler. Neticede Hilmi galip gel
di. 
Güreş1er hakkında Edirne valisi 

Bay Niyazi c Yeni Sabah> a şu beya-

E.edea Terbiyui Genel Direktörü General Cemil Taner ve Edi:·· 
neain kıymetli polis müdiirll Hadi müsabakaları şeyrederlerıt.eD 

natta bu1undu: 
c- Pehliv.anlar kuvvetli ve kud· 

retli. Halle alaka ile takip etti. Kurt
dereliler, Adalı Haliller cihana na
sıl nam salmışlarsa şimdiki pehli
vanların da ayni şerefi getireceğin
den şüphem yoktur., 

GündU,.leri güreşlerden sonra E- ı 

dirne bir bayram yerine dönüyor. j 
Kahvelere, lokantalara dolan pehli- ı 

vanlar arasında çok tatlı sohbetler 
yapılıyor. Yaşlı pehlivanlar halka 
halka toplanan genç pehlivanlara 
ve halka eski büyük güreş menki-

helerini anlatıyorlar. 
Rumanya'dan gelen meşhur Os

man pehlivan dedi ki: 
c- Bugün 47 yaşındayım. Deni on 

sene evvel buraya getirı,eydiniz, a· 
damlar y~nilirdi gösterirdim. Maa. 
mafih yarın yapacgğım güeşrte de 
kendimi göstereceğim. 

Bu akşam Orduevi tarafından ku
mandanlara ve mebuslara 30 kişiHk 
bir ziyafet vl?rileccktir. Öğle vak!i 
Edirne mebusl.arile misafir gazete· 
cilcre bir ziyafet verilmiştir. 

ATLET 
V'.AA/'V"o.Ar-"""""'""'""'vv-vv-vvvvvvvvvvvvvv-v....-v....""""""~~~/V 

Kızlar arasında 
koşu 

Bayanların 60 metre sürat ve ay
ni mesafede yapılan manialı sürat 
müsabakaları neticeleri müsabakası 
(3) grup üzerine yapılmıştır. 

Birinci grup: Boğazici, Erenköy, 
Yüce Ülkü, Selçuk. 

Yüce Ülkü ve Selçuk okulları gel
mediği için iki lise arasında yapıl· 

mıştır. Çok güzel çalıştırılmış bir 
takım olan Erenköy kız lisesi mü· 
him bir farkla galip geldi. Koşuda 
muvaf fakiyct gösteren Saibe Öncü, 
Süheyla Okay, Güzin Işık, Nebahat 
Tunç, Seniha Gürfırat, Ferizat Er
güven muvaffakiyet kazanmışlardır. 
Kız okullarında atletizmin yeni baş-

lamasına rağmen ileride ümit' veri
ci bir kabiliyet gösterdiklerinden 
şayanı takdirdirler. Nitekim bu ta

kım manialı.sürat koşusunda da yi
ne hatasız olar.ak kaıandılar. Bu mu
vaffakiyette büyük bir hissesi olan 

jimnastik öğretmeni Bayan Hida
yeti tebrik ederiz. 

İkinci grupta İstiklal, Çamlıca, 
Kandilli, Öğretmen okulu, bütün li· 
seler arasında nazarı dikkati celbe· 
den siyahi (Ovens) gibi bir muvaf-

fakiyetlc bir koş uyaptığmdan al
kışlandı. Birinciliği Kız Öğretmen 
okulu aldı. 

Üçüncü grup - Şişli Terakki, 
Cümhuriyet, İs'tanbul Kız, İnönü bu 

grupta da Bayan Mübeccelin iyi çs· 
lıştırdığı İs tan bul Kız lisesi birinci 
oldu. 19 mayısta bu üç grup birincisi 
olan Erenköy, Öğretmen okulu, İs
tanbul Kız lisesi arasında final ya

pıla'-caktır. Cidden bu üç okulµ da· 
bilgili çalıştırılmış takımlar olduğu 
için bu müsabaka çok heyecanlı ol
lacaktır. 

Manialı sürat müsabııknları ga
lipleri de .ayni günde yapılacak'tır. 
Beşiktaş ve İstanbul Kız lisesinde 

yapılacağı ilan edilen müsabakalar 
Taksim'de futbÖl ve atletizm dola
yısile tehir edilmiştir. Futbol maç
larında Fcder.asyon hakemleri mü
sabakaları idare ettiği için munta-

Beşiktaş Ankara 
gücünü 4-1 Mağlup Etti 

Dün Şeref sahası müstesna gün- ı 
!erinden birini yaşadı. .Milli küme 
şampiyonasının en önünde bulunan 
AnkaragUcünün Beşiktaş ile yapa
cağı maç merakla bekleniyordu 
Bilhassa Beşiktaşın Ankarada 
mağlup olmaı:;ı sahaya oldukça bü
yük bir kalabalığın toplanmasına 

vesile olmuştu. 

Hakem Suphi Baturun idaresinde 
iki takım şu şekilde dizildiler: 

AnkaragücU: Natık . Salih, En • 

ver - Abdül, Semih, İsmail - Ham
di, Fikret, Vahap, Fahri, Hamdi. 

Beşiktaş: M. Ali - Taci, Hüsnü -

Hüseyin, Bedi, tbrahim - Hayati, 
Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

Beşiktaşlılar rüzgar ve güneşi ar
kalarına alarak oyuna başladılar. 

İkinci dakikada Eşrefin müsait bir 
pasını Nazım, Hakkı ve Şeref bir
birlerine bırakmaları yüzünden mu
hakkak bir sayıyı kaçırdı. 

AnkaragUcUnün nmkabil bir hii
cumunda Vahabın attığı çok ani bir 

şüt avut oldu. 

Ankaralılar bundan sonra rüzga

ra kar§ı oynamalarına rağmen yer

den ve kısa paslarla Beşikt~ ka

lesini sıkıştırmağa başladılar. Bu 

nrada Hamdinin çektiği sıkı bir şü

tü Mehmet Ali güzel kurtardı. 

17 inci dakikada Anlrnragüçlü 

Fikretin 30 metreden çektiği şüt 
üst köşeden avut oldu. 22 inci da-

kikada Beşiktaşın Şeref vasıtasi

le yaptığı bir akında Ankaragücü 

znm cereyan etmektedir. Vole..)·bol
da ise kız ve erkekler arasında yapı
lan maçlar dn biraz üzüntülü ve 
zc\•ksiz olmaktadır. 

Hiç olmazsa final maçlarını bu 
sporda hakemlik hususunda müma
resesi fazla olan hakemlere idare 
ettirilerek bazı haklı itirazları önle
mek doğru olacağından heyetin bu 

hususta nazarı dikkatini celbederiz. 

müd:ıfileri topu uzaklaştıraınadılar. 

tbrahimc gelen top kuvvetli bir şilt· 
le avut oldu. 

27 inci dakikada Beşikta§ bir 
korneı kazandı ise de bundan isti· 
fade edemedi. 

Beşik taşın çok fena oynayan iki 
açığı bütün hücumları öldürmekte 
devam ediyorlar. 

. 37 inci dakikada sağhaf Hüse)in· 
den Hakkıya gelen topu, Hakkı QOk 

mi.isait bir vaziyette <l an Şerefe 

verdi. Şeref topu istop ederek yakın 
bir mesafeden Beşiktaşın ilk sayısı· 
nı yaptı. 

Ankaralılar yaptıkları bir akında, 
kurtardı. 

1 

41 inci dakikadan sonra Ankara
lılar oyunu Beşiktaş sahasına inti-

kal ettirmeğe muvaffak oldularsa 
da yaptıkları akınlar müessir ola • 
madı ve devre 1 • O Beşiktaşın ga
lebesi ile neticelendi. 

İkinci dene 
Ankaralılar rüzgarı ve güneşi 

lehlerine alarak oyuna başladılar. 

Ve ilk dakikalarda yaptıkları hli • 
cumları atlatan Siyah • Beyazlılar 

mukabil bir akın esnasında 4 üncU 
dakikada ceza sahası yakınında ka· 
zandıkları bir firikiki Hakkı şüt a-

tacak gibi bir vaziyet alarak topu 
aradan Şerefe geçirdi. Ve Şeref de 
bu pası gayet güzel kullanarak bek· 
le kaleci arasından topu Ankara ka
lesine ikinci defa soktu. 

6 ıncı dakikada Nazımın yerinde 
bir, ara pasını Ankara müdafaası 
durdurdu iscde yetiı;ıen Hakkı tı)ptı 
bekten söktü ve kuvvetli bir şüt 
çekerek Uçüncli defa Ankaragilcü 
kalesine soktu. 

Oyunun bundan sonrası Ankara. 
~ücünün hakimiyeti altında gecme
ge başladı. 12 inci dakikada Anka· 
ragücü bir firiklk kREa.ndı. Vahabm 
çektiği firikik Fahrinin ayağı ile 
ilk ve son olarak Beşlktq kalesine 
(irdi. 15 inci dakikada NAzım of . 

(Sonu "I inci sayfada), 
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[ 1f!h ~:V~~ ~rll~ll;t lA~ABM· 
· K Ih HırsıZı · Mıdyatta Bu Sene Mah-

v~zan = ••h•m• Bozok sul Çok Bereketli · ı -Akkoyunlu Kazıkçı 
Geçenlerde amcazadem Mabmut-ı 

!ara gitmiştim. Ben gittikten sonra 
Mahmudun yeni tanıştığı Necmi is
minde bir genç te geldi. Şuradan 
buradan konuşurken, Necmi: 

- Size geçen sene ilkbaharda ba 
başımdan geçen bir vak'ayı anlata
yım, dedi. 

Sirkecide oturduğum pansiyo • 
nun penceresinden boğuı seyredi -
yordum. Hava okadar güzel ve 
sakin ki ortalıkta çıt yok. 
Güneı bütün sıcaklığile etrafı 
kucaklam11, en kuytu yerlere 

,bile nUfuz ediyor. GökyUzU masma
vi ve parlak deniz, sema sanki yer~ 
inmiş gibi Bakin ve durgun, tam 
manaslle güzel bir bahar havası. 

Göztım Adalara giden bir vapu
ra takılını§, muttasıl bakıyorum. 

Vapurun iki tarafa ayırdığı sular, 
sanki öfkelenm.iş gibi zıplaşıyorlar. 
Bu suların kendime ne kadar benze
diğini dilştlnllyonım. Talihsizlik be
ni kUçUktenberi yakalamış ve biltUn 

. sevdiklerimi benden ayırmıştı. Ha
yatta okadar yalnızdım ki dertleşe· 
cek bir ahbabım bile yoktu. En sa
mlmt olduğum kimselerle ancak se-
18.mlaşırdım. Yalnızlığımı okuyarak 
ve gezerek unutmağa çalışırdım. Be
nim sulardan farklm talihsizliğin 

bütün fenalıklarına boyun eğmem
di. Sulars~. vapurun kendilerine sa
kin denizin koynundan ayırdığı için 
lsyan ediyor gibiydiler. 

Kendi kendime dUşUnmekten ca
nım sıkılmış olacak ki yalnızlıktan 
biraz olsun kurtulmak için Adalarr. 
kadar gitmek üzere içimden gelen. 
bir hisle sokağa fırladım. Iliç dU
§Ünmeden yürüyordum. Eminönüne 
geldiğim zaman saatime baktım: 

Adalara kalkacak vapllnln ha· 
rekctine on beş dakika vardı. Hızlı 
hızlı giderek biletimi ahp açık mev
kie çıktım. Vapurun Ustu benim gi
bi gezen heveslilerle dolmuştu. Ken
dime gUçbelA bir yer bularak otur
dum. Kareımda Uç genç kız bana 
bakarak: 

- DUnya güzeline bak diyerek 
gülüyorlardı. 

NiçJn gilldilklerini merak etme
yin, nereye gitsem benimle alay e

decek bir kaç insan bulunurdu. 
GördUğilnUz gibi beynzn yakın ma
vi gözlerimle kızıl saçlarımla, çiçek 
bozuğu yUzUm• ve upuzun boyumla 
dünyada bir çirkinlik müsabakası 
açılsa muhakkak birinci gelirim. Bu 
kızlara da kızmadım. Daha daha ne 
söyllyeceklerini duymamak için ten
ha olur diye IUks mevkie gittim. H~
kikaten burası tenha idi. Ayrı, ayn 
oturmuş be~b erkek karşılıklı iki 
kadın ve bir genç kızdan başka kim
se yoktu. Ben de mevklf n en arka 
tarafına oturdum. Vapur yeni kal· 
kıyordu. Etrafıma bakınırken gözle
rim genç kızın gözlerine takıldı. Te
bessüm ediyordu. Alay ediyor diy~ 
dllşUnerek başımı hızla denize çevir
dim. Tekrar nazarlanmız birleştiği 
.zaman bana darılmış gibi bakıyor
du. Hiç dikkat etmediğim kızı tetki
ke baeladım. Orta boylu, şişmanca 
amma çok değil, bir kadına yakışa. 
cak kadar. Saç ve gözleri kapkara, 
ağzı burnu ufacık, okadar güzel de
nemezdi. Fakat çok Ben olduğu içi 
gUlen gözlerinden belli idi. O da beni 
tetkik ediyor olacaktı. Gözle konu
§arak Heybelladaya geldik. Burada 
inmek için hazırlanınca hemen kalk
bm. O önde ben arkada vapurdan 
oıktık, lııkeleyi geçtik. DUz yolda 
yanına yaklaşarak: 

- Nereye emredersiniz? dedim. 
GWerek: 

- Çamlimanına gitsek. 
Dedi. Okadar heyecanlı idim kt 

kalbim dışan !ırlıyacak gibi çarpı
yordu. Bu ana kadar hiç bir kadına 
en ufak bir lM söyliyemediğim hal
ce bugUnJdl cUretime 'kendim de şaş
mıBtım. Hiç konuşmadan Çamlima
nına geldik, bir çamın dibine parde
sUmU yaydım, yanyana oturduk, is
mimi söyledim, o da söyledi. Necla 
imiş. Babasının büyUk bir tüccar ~l
<!uğunu söyledi; fakat ismini söyle
medi. U.zun, uzun konll§al'ak yalnız
lığımdan, husu.sf hayatımdan ba.h
Mttlm. Oka61..r cana Y.8km duruı~ 

du ki evlenme teklif ettiın. Bu tek
lifim karşısında: 

- Bunu sonra düşünürüz, dedi. 
Ortalık loşlaşmış, akşam oluyor

du. Okadar dalmıştık ki vaktin na
sıl geçtiğini anlamadık. 

- Artık gidelim, dedi. 

Oturduğumuz yerden kalkarak 
ağır ağır iskeleye doğru yfirüyor, 
şuradan buradan konuşuyorduk. 111-
keleye geldik. NeclA bir arkadaşın· 
da kalacakmıo, vapura binmedi. Mu
hakkak mektup ya.qnası için israr 
ettim ve adresimi verdim. 

Vapur akşamın kızıllığı içinde 
tatlı hışıltılarla ilerliyordu. Necla, 
gözle görülmez oluncaya kadar sa
hilde durarak meııdll salladı. Pan· 
siyona döndükten sonra birçok gün
ler mektup bekledim. 

Bu bekleyiş çıldırtıyordu beni. 
Bu beklemeğe dayanamıyarak bir 
kaç kere Adaya gittim. Yan yana 
geçtiğimiz yollan bu sefer yalnız 
geçtim. Beraber oturduğumuz ça
mın dibinde yalnız oturdum. Geri 
dönerken çam1ardan utanıyordum. 

Bana çamlar insanlanmış, benim bu 
haJime glilUyorlann11 gibi geliyordu 
Adanın bUtUn cadde ve sokaklarını 
Necllya rastlamak Umidile dolaş
tım. BUtUn aramalanm inkisarı ha
yal lle neticelendi. 

Bir akşam işimden dönmüştüm. 
Odanın kapısını açtığım Eaman yer
de bir mektup gördüm. O anda na
sıl kalb sektesi ile ölmediğime h!tl 
şaşarım. Zarfı parçalarcasına açtım, 

mektup Necladandı. 

Necminin gözleri yaşarmıştı. Bir 
kaç kere yutkunduktan sonra iç ce
binden bir mektup çıkararak oku
mağa başladı: 

cAzizim Neemi bey; 

Sana bu mektubu yazmıyacak
tım. Fakat hakikati anla diye yazı~ 
yorum. Ben ldi bir bar kızı oldu
ğumdan kimseyi sevemem zannedi
yordum. Seni de sevmedim. Halbuki 
ben de insanım. Geçenlerde başka 
bir erkeğe sana oynadığım komediyi 
oynamak istedim. Onu delicesine 
sevdim. Seni aldattığını gibi o da 
beni aldattı. Sakın bana darılın\ . 

ÇtinkU ben bir zavallıyım. O gün A
dada sana anlattıklarımın hepsi ya
lan. !smim bile NeclA değil. Bana 
kızmaman için yalvararak mektu
buma nihayet veriyorum.> 

Necmi mektubu katlayıp tekrar 
cebine koyarak: 

- Dünya başımın üzerinde dö
nüyor, sanki başıma yıkılıyordu. A
dalara giden vapurun ikiye ayırdığı 
sular yUzüme çarpıyor gibiydi. Nec
liının hayalini kayna§an suların için
de görUyordum. Kahkaha ile yUzü
me gülerek cBen bir kalb hırsızı

yım!• diyordu. 

Kastamonuda 
Eğitmen Kursu 
Faaliyeti 

Kastamonu, (Hususi) - Kastamo
nu'ya sekiz kilometre mesafede Göl 

vadisinde kurulan eğitmen kursu 
çavuı ı ve onbaşılık yapanlar ara

sında fazla al/lka uyandırmıştır. 

Ders yılı ba§ladığı halde halA müra
caat vukubulmnk'tadır. 

Türkiyede mevcut kursların ara

sında Kastamonu birinciliği kazan
mıştır. Ve kursta bu sene iki yüz 

talebe tedrisata başlamıştır. Bu se· 
ne ellf hektarlık bir .arazi is'timll1k e
dilerek muallim evleri ve lüzumlu 
dershaneler yaptırılacaktır. Şimdi 

güzel bir çiçek bahçesi ve bir havuz 
yapılmaktadır. Bugüne kadar da 100 
kişilik bir yatakhane binası, 200 ki· 
§illk yemekhane ve 20 şer musluk

la temizlenme yerleri inşa olunmuş
tur. Bu suretle; geçen sene boş olan 
bu arazi bir mamureye çevrilmiş

tir. 
Sayın direktör Bay İsmail Edip te 

Köye Doğr uisimli kıymetli bir ki
tap y~zmırtzr. 

' Sal4hattin Çelebi 

Değerli idareci Kocamanoğlu; 
EsteldeDe G'iizel Eserler 

Vücude Getiriyor 

-34- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Arap oğlu Hüseyine 
Birdenbire Yenildi 

A 

Bu Yeniliş Okadar Ani Olmuş-
tuki Herkes Hayrette Kalmıştı 

- Biliyorsun ki; çaprazda has
mı sürmek .18.zımdır. Daha çabuk 
çengele getirmek için ... 

man Hüseyin, bir sayvant ~ırmasın 
mı? •. 

Zavallı Araboğlu, hasmını mal· 
lup ederken, HUseyinin ustalıklı bir 
oyunile bedava mağlup olmu~tu. 

Yağ güreşinde sayvant oyunu O" 

turak kilndesine mukabil kullanı· 

lır ..• 

Midyatta Bel•diye Sara11 

- 1yi ya; Kazıkçı sanki; haa
mına yardım eder gibi inadına da· 
ha hızlı olarak geri, geri uçuyordu. 

- tşte; kurnaz ve çok mahir o· 
lan Kazıkçı bu hareketini mahsus· 
tan ve hasmını tongaya dü~rmek 

' için yapmış ... Süloyu büsbütün hıza 
getirerek yanbaş oyunile uçurmak 
lstemit olduğu anlaşıldı. 

Fakat; sayvant qırmak her ba· 
bayiğit pehlivanın k6.rı değildir. Çok 
usta olmak l.izımdır. 

Midyat, (Huawıi) - Midyatt&· 
Yım. Komuk Türklerinin lıh.t.ay.na 
adile lsadan ytı. yıllarca evveJ. kur
du.klan tarihi kasaba 1070 rakımın
da bil' yayll.nın u meyilli sırtlarına 
yaslan.nuo. Dört yana hafif Arıza • 
!arla yayılan ova yemyeşil Gözle

rim, ne kadar aradığı halde bot ve 
kır bir yer göremiyor Hemen hük· 
mümU veriyorum: Bu yıl Midyat i
çin bereket yılıdır. 

Sonradan anlıyorum ki, tahmi
nimde hiç te yanılmış değilim. Halle 
939 un verimli olmasından çok se
vinçli. Buralıların 9;, 95 i zirutle 
meşguldlir. Buğday, arpa, dan, pi
rinç, pamuk, nohui. mercimek meb
&ulen yetitir ?e külliyetli miktarda 
ihracat yapılır. OzUmcülük çok ileri 
gitmiştir. Senede vasati kırk mil -
Yon kilo yq üzüm istihsal edilmek
te, kuru ve yaş olarak mühim mik
yasta memlekete sevkolunmaktadır. 

Diyarbakır İnhisarlar Rakı fabrika
sı ihtiyacının mUhim bir kısınııu bu
radan temfn eder. tncfrcilik te bu 
nisbette mUterakk!dir. 

Midyatta 130 bin kara hayva
natı beslenmektedir. Canlı hayvan 
ve mahsulltı ihracatından kaza bü
yük istitade görür. Sanayiden do
kumacıl1k hükfunetimain gösterdi
ği alaka \'e himaye sayesinde terak
ki eylemiştir. Hal.en 400 dokuma tez
gahı çalışmakta ve mamulitı şark 
vilayetıerimi?.de büyük bir rağbete 
mazhar olmaktadır. Midyatın ihra
catı ithalatından her yıl vasati .rüz 
bin lira fazla tutmaktadır. 

Maarif hareketleri sönUICtür. Bu 
nun yegine sebebi mektepsizliktir. 
Nüfus kayıtlarına göre Midyatta on 
bir bin, kazada .tS bin nUfuı varclır. 
Fakat, bir bu kadar da mektum bu
lunduğuna muhakkak nazarile ha
kılıyor. Bunun bir misalini verelim: 
Kiltilkte elli nüfuslu gösterilen bir 
köye gidiniz. Behemehal bir bu ka
dar da nUfus harici ile karşllaşacak
sınız. Sayın idareci Kaymakam Ko
camanoğlu 2 senede binlerce insanı 
yeniden nüfusa kaydettirmiştir. Bu 
kadar geniş ve kalabalık bir kaza
da yalnız dört mektep olduğunu söy 
lerscm okurlarımız elbette hayrete 
düşeceklerdir. 

Noksan teşkilatlı yalnız dört ilk 
mektep vardır. Halbuki, bir hamle
de en a~ağı kırk mektebe ihtiyaç 
vardır. Maamafih, zamanla bu· nok
sanların telifi edileceğinde şüphe 
yoktur. Nitekim bu sene Uç köyde 
daha okul açılmaktadır. 

Kocamanoğlunun hirnmetile vü
cude gelen binada Halkevi azalan 
faaliyete geçmi§tir. Yine muhterem 
kaymakamın eseri olan Akın tdman 
yurdu dağılarai Halkevine intisap 
etmi!s ve gençler müsait binadan i~
tüade ile çalışmağa başlamışlardır. 
Başlarında Akif Rahmi KocamanoiJ 

~ 

lu gibi enerjik ve gUzide bir gabsl-
yet bulunan Midyat Halkevi men
suplarının mahs!is · boşluğu tama
men dolduracaklarından §ilphe edll
monıektedfr. 

Mmtakada beldi hastalık yok -
tur. Fakat, Mardin - Cizre • 1rak 
umumf gU.zergahı ve Suriye - Nu
saybin .. Siirt yolu ilzerinde bulunan 

ve doğu .Anadolunun i§lek bir tica
ret merkem olan Mldyatta umum! 
sağlığı koruyucu milessesata ihtiyag 
vardır. KoOıi.tnanoğlu her türlü mad 
dl imkAnlardan mahrum bulunmam-
na rağmen iki yataklı bir tedavi e
vi açmak muva!fakiyetini göster
ınlt ve fakat ne yuık ki, Midyat çok 
zaman!ar doktorsuz kalml§tır. 

Dahiliye mekanizmamızın en fa. 
al ve değerll uzuvları:ıdan birlıııi o
lan ve kısa zamanda bütün Midyat 
muhitinde derin bir saygı uyandır
mağa muvaffak olan ilçebay bay 
A.kif Rahmi Kocamanoğlu, riyaseti 
ni deruhde eyiediği belediye büt~e
einde iki yılda on iki bin lira fazla-

h k temin etmiş, kasıi.b~. bir ~k 
yeni, güzel ve modern tesisat vU

cude getirmiş, asırlardanberi bu bin 
bir ihmal ve likaydiye kurban git
mİ§ olan Midyat. medeni bir çehre 
vermcğe muvaffak olmuştur. 

939 bidayetindenberi imar faa -
liyeti Estelde tek:Bsüf eylemi§tir. 
935 yılına kadar köy halinde idare 
edilmekte iken görülen lüzum ve 
kat't zaruret üzerine belediye inti
habatı yüzünden mahalle vaziyt!tine 
kalbcdilerek Midyata bağlanan Es
tel dört kilometre mesafededir. 93S 
de kaza merke1jnin Midyat kasaba
sından buraya nakli tekaniir etmiş 
ve sonbaharda kırk odalı büyük \'e 

modern bir hükumet konağının te
meli atılmıştır. 

Hükürnet konağının inşaatı iler
lemiştir. Bu inşaat mevsiminde bit
miş oJacaktır. 939 yılı zarfında Ko
camanoğlunun himmetile Estelde 
bir belediye dairesi, belediye reis 
evi, jandarma böliik komutanlık bi
nası inşa edilecek, yekdiğerini katey 
liyen iki geniş cadde açılacak ve bir 
park tesis olunacakhr. Estellilerin 
içme suyuna kavuşturulmaları me
selesi de ön plana alınmıştır. 

Gerburan nuntakasında devam e
den petrol sondajları iyi netiCP.ler 
vermfş ve mühendislerimizde kuv
vetli Umitler hasıl eylemiştir. tkt!
sadi petrole tesadüf olunduğu tak . 
dirde bu havalinin süı atle terakki 
ve ihklşaf eyliyeceğinae şüphe yok
tur. 

TOK SOY 

Evlat ıarlnt kurtarmak için kendini 
kuyuya atan fedakar anne 
V aldelik hislerine ve evlA.t sev

gisine misal teşkil eden bir hAdisc 
evvelki gUn !zmirde cereyan etmiş
tir: 

Eşref paşada oturan Şükriye 1s 
minde bir kadının biri 1, diğeri S 
ya§ında olan Ali ve Gfiler isminde 
iki çocuğu her nasılsa evlerinin bah-

çesindeki kuyuya dU§mtlşlerdiı. 
Bunu gören valde, hemen ken

dini kuyuya atarak yavrularını kur
tarmağa çalışmıştır. 

Kuyunun dibinde Uç saat imdat 
bekliycn f edakAr anne ile çocukları 
sağ ve salim kurtanımış1ardır. 

Yalnız, kadıncağız Uç saat sula.r 
içinde, yavruları kucağmoa ayakta 
beklediğinden hast.alıınmıştır, l{en
disi tedavi altına alınmı~ .• _ 

- Vay kurnaz vay ... 
- Doğrusu, ben bile sonradan 

anladım. bu kurnazlığını Kaz.ıkçııım ! 
Ne güzel bir yan bat attı! Çok peh
livan bu adam .. Yazık oldu Sliloya L 

- Yenecek mi dersin 1 
- Vallah, şüpheli bu iş ... 
- Peki usta, kurt kapanından 

nasıl kurtuldu Sülo ? •• 
- Bunu anlıya bilirsin? •• Fakat. 

tatbiki güçtür. 
- Na.stl? 
- Kapanda iken, ellerinle kendi 

paçalannı içten tı.ılacaksın ? .. Şüphe 
yok ki, bu harcketin1e kendi kendi
ni bUınıUş ve topru·lamış olursun?. 
BUzUlür btizülmez, üsttekinin kapa· 
nı kurtulmuş olur. 

- Çok güç bu ... 
- Ee! .. Yalnız oyunları bilmek 

kiifi değildir. Pehlivanlıkta §art, has 
ma güreşi uydurmak ve iki dir
hemlik yerini bulmd lAzımdır. O· 
yunlar bir aey öğretmez adama ... 
Pehlivan da yapmaz adamı? .. Asıl 
bUner tatbikte ... 

- Kimin galip gelmesini istiyor
sun? 

- Sülonun .. 
- Neden? 

- Benim akrabam o ... dedi. 
Halbuki; Alla.hın bildiğini kuldan 

ne saklıyayım ... Ben de kalben Ka
zıkçının galip gelmesini istiyordum. 

Ben, ihtiyar Cazgırın tarif etti
ği yan baş oyunundan hiç bir ;r;cy an
lamamıştım. Krut kapanından kur
tulma oyununa biraz akıl erdirmiş· 
tim. l..Jikin, bu oyun ihtiyarın dedi
ği gibi kolay kolay tatbik edilemez
di 

Fakat; hayret edilecek şeydi. 
Demek biz hep sallapati gUrcşiyor· 
duk. Kafamızla güreşmiyorduk ... 

Biz küçük bir güreşçi olduğu

muz halde bir hasmı çapraza vurdu
ğumuz zaman elimizden gelse c.lört 
nala silnneğe çalışırdık ... 

Bak, herif~i oğlu senin hızına 
hız lıatmağa çalışıyor, Uste de iki 
hızdan istifade ederek adamın tene
şirliğini yere vuruyor. 

Doğrusunu söylemek lizımgeHr
se Kazıkçıııın ilk seyrettiğim güreşi 
bana, pehlivanlık nedir öğretmişti? 

BUtUn pehlivanlık hayatımda da
ima hasmı zorla ve kendi oyunum· 
dan ziyade hasmın oyunile mağlup 
etmeğe çalıştım. Oyun içinden oyun 
çıkarmak ... 

Ne ise; güreş ayakta devam edi
yordu. Birbirlerile öyle elense ve 
tırpan çekiyorlardı ki; her ikisinin 
de baldırları morarnuş, enseleri kıp
kırmızı olmuştu. 

Güreş ... iki saati geçmişti. Ara
boğlu ile HUseyinin gUreiilerl de hızlı 
idi. 

Fakat; hiç kimse o tarafa bak
mıyordu. Hepimizin gôzU Kazık~ıda 
idi. 

Bir aralık; Araboğlunun HUse
ylni kUndeye aldığını gördUm. Hü
seyin yeniliyordu. 

Ar boğlu güzel bir oturak kUn
desl wrmaş hasmına. ya.va§, yavaş 
havalandınyordu. 

Tam, havalandırıp ~eneceği a-

Araboğlu; U8tte iken has~ını.ıi 
altında kalıp yenik dUşmUştU. Biça· 
re adam, bembeYaz oldu. Ağhyacak 
dereceye geldi. Lakin, olan olmuştu. 
Talih, mukadder bu idi. 

Meydanı terkedip giden Araboğ· 
lu parsa toplamağa bile çıkmadı. 

Kazıkçı ustasının mağltip oldu· 
ğunu görmüştü. Onun da canının sı· 
kıldığı seziliyordu. Bir an evvel gU· 
reşi bitirmek istediği halinden anla· 
şılıyordu. 

Şaka değil, meydan şimdi Kazık· 
çıdan ziyade basımlarında kalmıştı. 
Kazıkçı Süloyu mağhlp dahi etse: 
karşısına dinlenmi~. az gUreş yaproıt 
olan Hüseyin çıkacaktı. 

Yani, senin anlıyacağın Kazıkçı· 
nın vaziyeti kötU idi. Yanımda bu· 
lunan ihtiyar Cazgır da Araboğlll 
mağlup olur olmaz gUldü ve ban• 
dönerek: 

- Kızan!. GörtlUn ınU sayvan· 
tı ? .. 

- Gördüm usta! .. 
- Vay canına Araboğlunu yen· 

eli Hüseyin be! 
- Şimdi iş fena değil mi usta T 
- Evet; Kazıkçının hali yaman· 

dır ... Çtınkü; ne de olsa Hüseyin SU· 
lo ile beraberdir. Eğer, Sillo Kazık• 
çıyı mağlfıp ederse Hüseyin; SUJo· 
ya yanın saat gUreşten sonra, pet 
eder ve başı paylaşırlar ... Yok eğer, 
Sülo mağl(lp olursa ; Kazıkçı Hüse· 
yinle tekrar rorlu bir güreş atması 
lazımdır. Dur bakalım ne olacak bU 
iş ? 

- Usta; sen Hüseyinin Araboğ· 
lunu yenebı1eceğine kani değil miY· 
d

. ., 
ın . .. / 

- Hemen, hemen .. · 
- Neden! 
- Çünkü; Hüseyinin Arab<'ğhl 

ile üç güreşi var ... üçünde de mağ· 
lup olmuştu. 

- Ya! .. 

- Bu sefer şeytan karııitı işe·· 
GördOıı mü?.. Hiç gilvenmeğe gel· 
mcz ... Araboğlu ı;ıUphe etmeden, haS• 
ınına ehemmiyet vermeden güreiİ· 
yordu. Hattt; oturak kUndesini bile 

ylizde yüz yeniyorum diye a.şır:mıt• 
tı. Fakat; pehlivanlık bu ... Trun mal 
lfıp olacağı bir ~da bir ını.· 
ncvrn ve ustalıkla galip geliverir iJı• 
san!. 

Kazıkçı tamamile ve var kuvve· 
tile hücuma geçmişti. GUreşi bir aıı 
evvel bitirmek, daha fazla yorulın• .. 

dan, Hüseyin pehlivanla taı:e olanıl' 
tutu§IIIak istiyordu. 

SUlo, Araboğlunun mağlCıp otdıı· 
ğunu görllocf\ hUcumlannı kesmlş· 
ti. Tedafüi vaziyet almı~tı. 

MakSaw çok Aalkdrdı. Vakti ge• 
clktirmek, glir~ berabere bıra.ktJJ'• 
rnak. F.saaen bir olduğu HUseyfn1• 
baeı pnylaşmakt.ı. 

Çünkü; SUlo ile, Kazıkçı bernbe· 
ro kalınca, ortada tek galip oınrtJı 
kolan Hüseyin, kese içinde }?ulunaO 
altıncağızlara kavuaa,caktı. 

SUlonun tedafill vaziyete geçtY 
ğinJ hisseden Kuıkçı, htıcuınlarıol 
uiddetlendlrdi. Basınım hiç rah-' 
bırakmJlordu, 

.U:>-vamı var) 



" Şairi 
tU uku 

cık e tup 
Memleketin omuzlanna ytikledi

. ği çok ağır ve çok mühim vazifenle 
, TürldUğün hak ve adalet nimetlerl
: ni dağıtınağa ~.alıfJırken, burada tU
: reyen bir cl{anser> den haberin yok 
: Yine de olmasın! Babıiilide kınnb 
ile geçlnıneğe çalı§an bir takını mik
ropla~ var, bunlar, senin bulundu
ğ~n Yüksekliğe erlsemezler. Ne cid- ' 
diy~tçe, ne seviyece, ne de ahllk v 
~?gıce sana ye~ecek kudrette de
ğiller. 

• 
1 
cKigi~i nasıl bilirsin? Kendin gi

bı. > dellll§ler. Tırnağuıı alelAde kes
mekten, saçını olduğu gibi taramak
tan başka itinası olmıyan, eline •• 
gara almamıtı; babasının, bUytik ba
basının yolunda giderek a~ına he.: 
ne şekli ve isimde olursa olsun bir 
katra. i~~irto koymamıa; gtinUnU, 
gecesını iline, lstirnhat zamanlannı 
~~m~nına hnsretmi§; her görüştü
~ kımsenin hürmet ve muhabbeti
nı kazanmı13 bir genci cKanser 1 
maHil bir beyin, nasıl teha~ e 
-der, bilir misin? e-

Cok iyi bildiğin psikoloji san 
bunu, .. benim anlatacağımdan dah~ 
pek gUzel göstermi~r. 

- Ne var, ne oluyor? 
Diyeceksin, Bnhse bile d • 

Şu b"ld. ~- egınez. 
ı ı5u1 cTan> gazetesi k 

H 1 h yo mu? 
. an.' er zaman, her bUyük her 

cıdcli başlara çatmağa, bir vahltıer 
putıan kırmakln son gu··nı d . . • er e Meh-
met Akifı -aklı sıra- yerd 
~arp ki en Yere 

ma. a,. A vrupada okuyan Türk 
~cnçlenne ıftira etmekle, bir ınüla-

at yapıyorum, diyerek TürkUn .. 
bebeğine dokunmakla tanmmış ~oz 
§U gazetede, senin cKonser. e b~ ~ 
·sev:iy taııs· ınsı e ve il derecelerini . . 
bildiğin kendi kendine e . çok ıyı 
tıcılar y k ? • Y tişme Ya-

o mu· ışte onlardan b" . 
çatmış. Hayır, şiirlere değil b ırı-
P<lk cesaret edememiş b. 'h un~ 
sim ld ' ırer as ı
lst ;e ~~lan için tercüme etmek 
ka eliğin~ ve esasen anlı yanlara 

rşı yazdıgın serlevhalara s 
da mUSiki parçalarından ib.. onra 
ınek olan b" aret de
diyc ağl ır esere cRonser, dedik 
\'allı! anacak haline gülmüş ... Za-

Belki de unuttun b"I 
ni (Fikir ı e art1k ! Ha. 
Usta ~reketleri) nde büyük 

dın tenkıt ve takdi · 
.olan son kitabı rıne mazhar 
o! Sonra n Yak mu? Ha, işte 
'K da, ne buluşu \'ar görsen. 

onser • K....... H . 
g.. . . ~er. ani senin 0 be-
entnedığin zU • • 

mu 9 0 ppe şaırcıkler Yok 
cA~nı nlann saçmalanna karşı 

a ne söz ha 
derd'k ı ' ' amma ne süz, 

ı.: ştc bu da onun gibi 
l3ıhyorum. • 

ten;~:e~ylelerile uğraşmağa 
de sevi ' . ne Vaktim var, ne 
fikird ~em. dıyeceksin. Ben de bu 

eyım lste 
Fikret be • . . rsen sen de Tevfik 
rnuzı Y gıbı dudaklarını büz o 

arını kaldır cÖyle, evet!> d~. -

11 Abdi ı met Ulukut 
nını:~ - Belki k" 

Böyle bir öğ . ım olduğunu 
bllmiyoru rennıek ıstersin, ben de =-nı, adı, ~ı olmıyan biri. 

Gizli Define -
A';.. Y nf k:tu ve c; il o 

rn ~z:k k rdeşlnln 
1 B nıe 1 

undan bir rnudd t 
·köy civarında bir een ~vveı Bakır
'kcserek öldüre og cı boğazından 
: Ayş ; Aksaray;ak· smaln .ne karedşi 
· d f · ı ev erınde · . . e ıne aradıkl ızınsız 
· arından dolay h 
mey? verilmişlerdir. ı ma ke-

DUn Asliye Ü ~ .. 
mesinde bakılan ç~ncu Ceza ınahke-
•- Ben d f' u dnvada Ayşe: 
ı- e ıne aramnd K 

fuı1 Osman ·ı ım. arde-
eradılar F kı arkada~ı Süleyman 

· n at· b' ları. • ırşey bulamadı-

De-mistır 
Bunu ta.klb 

Osınnnın D ~n, mevkuf bulunan 
bir rnpar ~k: h olduğunu bildiren 

~w hk nrnu tur 
ıa erne şah't . 

bi ı celb" · r gilne talik olu ı ıçin başka 
nrnuştur. 

Yenı tlftik;;-y Pakı 
y .P1Y s Y• geldl r 
enı kırkım k 

ielıntye bn yapa lar piyasaya 
rak Ç şlamıştır. İlk parti ta 

anakkale hh 1 o -
(5 baly rnik va isinden gelen 
kuruştan sat ~annda yapak kilosu 60 
ttı ri de pi ;srnıştır. Yeni tiftik par
Y..a 108-Uo Yk aya gelmiş ve 370 hal-
tı b uruş arası da r . .ou Uft..ikl n satılmıi-
l1lrneJc t1tere er Almanya'ya gönde. 
satırı alınını tihraca'tçılar 'tarafından 

ş ır. 
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RADYO 
PAZAR: 7/5/939 
12,30 Program. 
12,35 Müzik (KUçµk orkestra· 

Şef: Necip Aşlnn) 
1 - Paul Lincke - Olimpiynt

Aydın, (Husustj _ Aydın Hal-ı de her ~eyden evvel tstiklfil mar~ı- larda • Marş 
kevi son zamanlarda hoparlör neş- mızın bu vasıtnlarln söylenilmesi ci- 2 - Freid Waltcr • Rüya ~ ke· 
riyatına b~lamış ve bUyUlt. bir ala- betine bUyUk bir ehemmiyet veril- man solo ve orkestra için 
'ka. ile her gün muayyen saatlerde miştir. Bu §ehirlerlmizde her gU"l B ·- J. Strauss • Neşeli vals o-
ajans haberlerini, halk için Halke- değilse bile haftada bir kaç gün ol- pcrctinden • Buseler valsi. 
vimizin faydalı te§ebbüslerini bildir- sun güzel sesli mektep talebelerin- 4 - Becker. tlkbahar (Melodi) 
mektedir. Ayrıca memleketimiz mu- den mürekkep bir grup tarafından 13.00 Memleket saat ayan, ajans 
sikI erbabının bazılarını bir araya söyletilmektedir. Hatta en lazım o- ve meteoroloji haberleri. 
toplıyarak gUzel parçalar çaldırtıp lan cihet 5u ki kıymetli marşıDllZ!ll 13.15 Mijzik (Küçük orkestra • 
halkımızın musikiye olan ihtiyacına mana ve maksadı, daha çalınmaz- şef: Necip a~kın) devamı 
cevap vermek hususunu da temin dan evvel bir hatip tarafından kısa 5 - Volgraf • kalbim a8kla dol· 
etmeğe ehemmiyet vermektedir. Bil- ve f kat çok şi\mullü bir mukadde- du • Ağır vnls. 
hassa Çocuk haftasına mahsus ol- me ile izah edilmektedir. 6 - Dohnnnyi - Dliğün valsi. 
mak Uzerc her gUn başka bir ilkoku- Yirminci asrın en büyük adarr:ı 7 - Fischer - tatil günleri süiti: 
ıun minimini yavrularının iştirakile olnn Ebedi Şefimizin bize hediyesi A) İşte dağlar 
teşkil edilen bir grup tarafından da ve emnncti olan bu büyük sesin ifa· B) Beklenilmeyen bir tesadüf 
milli manzumeler, monoloğlar ve de ettiği manayı her Türk vat.anda- C) Suların sUkfuıeti 
mektep §arkıları söyletilmiş ve ha· §ının bilmesi Uizımdır v,e her nered ~ D) Avdet 
kikaten çok muvaffak olunmuştur. olursa olsun bu se~i işitir işitmez 13.50 TUrk mUziğı 

Bu meyanda orta ve şarlti Ana· ona olan saygı ve sevgisini bir ihti- Çnlanlar: Vecihe, .Reşat Erer, 
dolu halkının mahalli türkülerini ram vaziyeti alarak ifa etmesi Hirun Ruşen Knm, Cevdet Kozan 
muhtevi plaklar da çalınıyordu. Hal- gelmez mi? Okuynn: Mustafa Çağh1r\ 
kımız bilhassa bu plAklan dinlemek- Aydın halkının bu kıymetli ınar- 1 - Ferahnak peşrevi 
ten çok haz ve zevk duymuş olacak şımıza karşı {telkinsiz olması hase- 2 - Melcksetin ferahnak :Jarkı-

Haydrapaıa ve Boğniçi takımları Bir Arad ki bu plaklar çalınırken her semtte· bile) lfıltayt kalışına, daha son gün- sı: Titrer yUreğim 
ki hoparlörün altında knlabalık bir !erdeki Millet Vekillerimizin seçimi 3 - Ferahnak şarkı: Ruhwnda 

Dömifinal maçlarından biri olan 
l§ık lisesi • Pertevniyal maçı dün 
dün Taksim sahasında yapıldı. Ha
kem Şazi Tezcanın idaresinde iki 
takım §U §ekilde dizildiler: 

Işık - Adnan; Necmi, Salim; Ya
vuz, Rif.at, Aytekin; Niyazi, Adnan, 
Şeref, Hüseyin, Nizamettin. 

Pertevniyal - Manoel; İbrahim, 
Namık;'Fehim, Adil, Vedat; Hay. 
dar, Selahattin, Ekrem, Felthi, Ö· 
mcr. 

Oyunun ilk dakikaları iki takımın 
biribirini denemelerile geçiyordu. 

5 nci dakikada Pertevniy.al, 8 ne\ 
dakikada !sık kalesi birer gol teh
likesi atlattı. 

Bundan sonra oyun mütevazin bir 
şekilde de.vam etti. 

21 nci dakikada Işıklılar sağdan 
yaptıkları bir akınla Pertevniyal ka
lecisinin bariz halası yüzünden sağ
iç vasıtasile ilk sayıHırını yaptılar 
ve birinci devre Işık lisesinin 0-1 ga"' 
lebrsilc bitti. 

İkinci devre Pertevniyalliler ra
kiplerinden daha cüssesiz oldukları 
için Işıklıların sert oyunlarına mu· 
kav<'mct edemiyorlardı. Fakat buna 
rağmen mağllıbiyetten kurtulmak 
için canla, başla çalışıyorlardı. 

8 nci d.akikada Işık lisesi yüzde 
yüz bir gol tehlikesi atlattı. Bunu 
müteakip Işıklılar ya!llıkbrı bir a
kında Hüsnünün ayağile ikinci ~O· 
lü yaptı. 

Bundan sonra oyun kamiJen Per
tevniyalin hakimiyeti altında cere
yan etti. Fakat hasımlarından daha 
üstün bir oyun çıkaran Pertevniyal
lilerin şansı yoklu. 

28 nci dakikada Ömerin attığı fri. 
kik tam kalenin göbeğine düştü. Ka. 
leci çıkış yaptı ve geri gelen top sağ 
iç Salfıhnttinin hfnsile Işık ağlarına 
Yerleşti ve oyun Işık lise~inin 2-1 
lehine bitti. 

HAYDARPAŞA: l - BOGAZİÇİ: O 
Mektepler sampiyonasının en il

mitli takımları olan Haydarpaşa ve 
Boğaziçi liseleri birçok tanınmış o
yunculardan teşekkül etmişti. 

Hakem FC'ridun Kılıcın idaresin
de iki takım şu şekilde sahaya dizil
diler: 

Haydarpaşa - Sabri; Cemal, Sü
leyman; Kadri, İsmail, Şinasi; Fik
ret, İsmail. Şinasi, Hidavct, Gazan
fer. 

Boğazici - Cihat; Süreyv.a, Bü
Iend; Enis, Osman, Necdet; Sabri, 
Abdullah, Niyazi, Mustafa, Bilgi. 

Oyunun ilk dakikalan Boğazici
nin . hfikimiyeti altında geçi;ordu. 
Fakat Haydupaşa mildafilerinin ve 
kalecilerinin iyi oyunu karşısında 
bUtün akınlar neticesiz kalıvordu. 
İlk devre her iki takımın müt~ekabi· 
len biribirlerini sıkıştırmasile geçti. 
Ve devre o.o beraberlikle nihayet 
buldu. 

İkinci devre Haydarpaşalıların a. 
kın ıilc başladı. Her iki takımda 
k~V\.·etJt olduklarından oyun çok 
guzel ve hevecanlı oluvordu ve her 
iki takım d~ birlblrle;ini sıkı~ırı
Yorlar ve mntemadt gol tehlikeleri 
atlatıyorlardı. 

İkinci devre de 0-0 ber.abere bit
tiği için oyun onar dakikadan iki 
devre daha uzatıldı. . 

Uzatılan ilk on dakikanın 7 nci 
Clakikasında Haydarpaşa sağaçığı 

Fikrete gelen top Fikretin bekleri dinleyici kitlesi göze çarpmaktadır. anmde.n evvel, Ankara radyosunun bahar açtı 
atlatarak Cihana karşı karşıyıa kal· f d 1stikliı.l marşını çaldığı halde kah- 4 • İshak Varonun eviç 5arkısı: Bu yazımda, maksadım ay a<>ı 
rnası ve topu Cihattan da sökerek . d velerdeki lfı.Ubaliliklerin, tavla gU- Kalbimde açılmış pek çok olan bu, HaJkevimizın ra -
kaleye sokması Haydarpaşanm ş-am· rUltUlerinln, sokaklardaki hareke- 5 • Halk tUrkUsU: Çıkayım gide. ya neşriyatının geçmi§ veya geçc-
piyonluk emsalinl fazlala.ştırıd. Ve tin devam etmekte olduğunu bizzat yim be kuzum 
oyun da bu golle ve Haydarpaşalı· cek olan gUnlilk vaziyetini izah et- görmekle şahit oldum. 6 - Halk türküsü: Snbah olsun 
ların 1-0 galebcsilıt bitli. mek değil, hemen hemen iki aydan- Yıllarca amme hizmetlerinde ol- ~n bu yerden gideyim. 

Gelecek hıafta Haydarpaşa ile İs- beri devam edip gide_n bu neşriyat duğu gibi uzun senelerdenber:i de 7 - Halk tUrkUsU: Senin yazın 
tanbul lisesi oynıyacak, bu iki takı· arasında büyük bir noksanı hatır- Halkevimiz başkanlığında ve daima kı§a bcnıer 
mın g.alibi de Işık lisesile oynıyaraK atmaktır. halkın menfaatini temin için yılma- 14.20 - 14.30 Konuşma (Kadın 
mektepler şampiyonunu tayin ede· Her millette olduğu gibi bizim de • dan ve yorulmadan çalışan değerli saati • Çocuk terbiyesine dair) 
cektir. Halkevine ait, yani Halkevinin gay. ve mliteşebbis başkanımızın bu cihe- 17.30 Program. 
Harut GUcU ::.naainda retile meydana getirilen hoparlörler- te de ehemmiyet vermelerini saygı- 17.35 MUzik (Pazar çayı) Pl. 

buji Un y pıl ca t m~.çlar le neşriyat yapılan bazı şehirlerimiz. larımız.la dileriz. Cemal Azmi 18.15 Konuşma <Çocuk saati) 
Barutgücü sahasında bugun ya- ================================ 18.45 MUzik (Şen oda müziği • 

pılacak maçlar §Unlardır: B } k trrEYER1UK 
1 

lbrnhim özgür ve ate§ böcekleri) 
1 - Bakırköy Halkevinin tertip U Sene yapı aCa 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

ettiği kupa maçının üçüncü hafta- y M Sıhhiye müsteşarı geldi Çalanlar: Hnkkı Derman, Hasan 
sı: Şehremini - Şi§li Halkevleri ara- aş eyva Gllr, Eşref Kadri, Hamdi Tokay, 
smda saat 16.30 da. _ SıhJ:ıiyu Vekaleti müsteşarı Bay Basri Ülfer. 

2 .- Sirkeci 1dman Yurdu - Bı:ı.- ihracatı Asım dün sabahki trenle Ankara'dan Okuyan: Celal Toksoy ve nrkn -
rutgUcü A. takımları saat 14.30 da . şehrimıze gelmiştir. Müsteşar şeh- da§ları. 

3 - Sirkeci ldman Yurdu· Ba - Kavun ve çUek ihracatı rimizde bir müddet kalarak Yalova- 20.00 Memleket saat ayan, ajans 
rutglicü B. ta kımlan sra.smd~.aat • • • t db · } yn gidecek ve oradaki milesseseler· ve meteoroloji haberleri. 
13 de. IÇln yeni e ır er de tetkikatta bulunacaktır. Yalo,•a 20.15 Türk müziği 

mi 9§ 00 ' alınıyor kaplıca! rının Sıhhiye Vekaletine Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ru. 

B •k Trakya'da tecrübesine başlanmış devri hakkındaki kanun layihası bu- şen Knm, Cevdet Kozan. 
eşl f QŞ olan ihracat mahsullerinin yetiştir- günle-rde Büyük Millet Meclisine Okuyanlar: Necmi Rıza Akıshan, 

A k GÜ .. me, ihzar, sevkiyat ve ambalaj iş- scvkcdilecektir. Müsteşarın tetkik- Safiye Tokay. 
n ara CU !erinden iyi neticeler alınmıya baş- 1 - Bestenigar pe~revi 

leri Yalova'nın Sıhhiye Vekaletine 
( Ucıştarıı.fı 5 inci sayfamızda) lanmıştır. 2 • HaRim beyin bestenigar ı:ı~ı 

l devri münasebetile alakadardır. " "" sayddenbir gol ynptı ise de sayıma- Geçen sene Almanya'ya ihraç e- kısı: Knçma mecburundan 
dı. dilen kavunlarımız bu memleket pi- Ayasofya müzesindft'ki 3 - Mustafa 1zzct efendinin bes-

Oyun bundan sonra büyük bir b" k" k mış tablolar tenigar şarkı: Gayndan bulmaz te-
sUrat kazandı. Ve 25 inci dnkıka • yasalarında iyi ır mcv ı azan - selli. 

tır. Bunun için bu sene kavun ihra- Bundan bir müddet evvel Aya-
dan itibaren de oyun tekrar Anka- catı daha geniş mikyasta yapılacak- 4 • Hafız Yusufun bestenigiı 
ragücü hakimiyeti altına girdi i.se sofya Müzesinin tavanından indiri- şarkı _ Çok sürmedi gerti. 

___ , tır. Nafıa Vekfiletinin Frigorofik te- h" · h ı ğ "t ~ de Ankar:\ muhacimlerinin fa~ı.a len Osmanlı tarl ının attat ı a aı 5 • Ru~en Kam: Kemençl 
çalım yapmaları ve ayaklannda sisatı havi vagonları fazlalaştırmış en kıymetli şaheserlerinden olan taksimi 

olması ve nakliye fiatlan üzerinde 
topu fazla tutmaları yüzünden o • h tabloların nlakadarların itirazı üte· 6 • Arif beyin rast arkı • zahi· 

d w· • de değic:iklik yapması bu seneki i -
yunun netıcesi bir tUrlü egışmı - ı.- rine tekrar yerlerine asılmasına ka- ri hale bakıp. 

d racatın daha sühuletle yapılması 
yor u. rar verilmişti. Tablolar birkaç güne 7 - Bimenin hUzzam şarkısı - SU· 

32 inci dakikada tbrahimin bir imkanlarını verecektir. Geçen sene kClnla gnrer ömrüm. 
· k ·· d kadar yerine konulacak ve esasen _,_ 

kafasından istifade eden Ankanıgiı~ A1manya'ya 26 vagon avun gon e- 8 • Nacı1bin Mehmedin hfü·z!lm 
w Ayasofya Osmanlı ve Bizans Müzesi · tıl' 

cU sağaçığı Hamdinin ortaladıgı to- rilmişti. Bu vagonların beheri 275 §arkı • Açamam açnmam öy!~y~. 
pu Vahap gtizcl bir şütle kaleye lira üzerinden muamele görmüştü. olarak kabul edildiği için badema mem. 

havale (·tliyse detop ikinci defa o - Fakat bu kavunların mühim bir kıs- Osmanlı devri san'at eserlerine hiç 9 • Udi Ahmedin knrcıgar şarkı 
larak Beııikta direklerin~ çarparak mı arzu edildiği veçhilc-tuzla yemek bir veçhile dokunulmıyacaktır. • Varken gönUlde bin tUrlU yara 
kurtuldu. için keleklerden seçilmişti. Bir, bir Bed n t rblye I umumi 10 - Karcıgar saz semaisi. 

Ankaragücil hakimiyetini idame buçuk kilo ağırlığında ve herkesin k tlbl ehrlmlzde 21.00 Ne5cli plfıkJnr - R. 
ettiği sıralarda çok yakından iki fi- Beden Terbiyesi Umumi Katibi 21.10 MUzik (Ri'-'aseti Cümhur 

k d · d b d ·stif d alıri yiyebileceği tatlı kavunlardan ~ ı·ikik azan ı ıse e un anı a e ı- B c ı d- b h A k 'd bandosu • §ef: lhsan KUncer) 
b. · b" da sevkedilmişti. Bu sene daha zi- ay ema , un sa a n ara an _ 

edemediler. oyunun ıtmesıne ır h . . l "şti B C 1 b 1 - G.Pares • 'fnr11 
ti k ·h dı·lecektir şe rımıze ge mı r. ay ema u- J.) dakika kala Hakkıdan Şerefi bulan yade ta ı avun ı raç e · 

Şe f A k .. d f.. · Dı'""er taraftan. Bulgaristandan rada bulunduğu müddet zarfında as· 2 - A.Corbin • Sruıtiago (lspan-topu re n ara mu a ıını gec. - 5 yol \•alsl) · 
· tt 1 k T k 1 • k. edilen göç kerl mektepler Beden Terbiyesi Iş-tikten sonra müsait vazıye e o an gelere ra ya ya ıs an - 3 • Borodine • 

2 
nci senfoninin 

Hayatiye geçirdi. Ve Hayati Beşik • menlerden bir kısmı Bulgaristanın leri etrafında tetkfkatta bulunacak- birinci parçası 
taşın dördüncü golünü yaptı. Ve o - mühim bir ihraç maddesi olan nane tır. 

Ki tltU O t 1 b 1 4 - E. Clarke - Samimiyet (kor-. yun da yarım dakika. sonra Beşik - tohumlarından getirerek Trakya'da my n a e •• ... net solo için parça) 
taşın 4 • 1 galebesile bitti. yeti.ştirmiye başlamışlardır. General nln t n zzUhU l5 • B. Smetana • UltaYa (senfo· 

NASIL OYNADILAR? Knzım Dirik'in himmetile yapılan Kimya Enstitüsü talebesinden 500 'k ) 
Beı::iktaş: Galip gelmesine rağmei1 nı parça 

"' gayretler neticesinde bu kısım zira- kişilik bir grup, bugün Şirketi Hay- 22.00 Anadolu ajansı (Spor ser-
tatmin edici bir oyun oynayamadı. ette mühim muvaffakiyetler elde e- riyenin bir vapuru ile Yalovaya bir visi) 

Ankara Gücü - Beşikt.aşa naza- dilmektedir. Bu naneler mente içki gezi yapaoaklarchr. Vapur Köprü- 22.10 MUzik (Cazband. Pl.) 
ran daha iyi oynadılarsa da rnüda- fabrikaları tarafından aranmakta-
faalarının bozuk oynaması netice- den saat 8,15 te kalkacak ve gece 22.45-23 Son ajans haberleri ve 

- dır. Bu sene çilek ihracatına da e- t 22 d h · · d"' k · k" nin böyle olmasını intaç etti. Ali Rı· saa e şe rımııe onece tır, yarın ı program. 
hem~~t~~~~w~c~bern•~~~-~~~--~~~~~~~~-~~---~~-~~ za'nın yokluğu her \•akit hisscdili- ·-

yordu. biyetinde olmak üzere hususi am- p•••n•••ı•m•••••••••••••••• 
Kaleci Natık ve iki bek volell':!rde baliıjlar içinde çilek ihraç edilecek- 1 00, 000 1 ere :J 

hat.alı idiler. Ort~ haf Semih bekle- tir. " 
nen oyunu göstermedi. Yan haflar :--- I -. -
muvaffak oldular. Muhacimlerden ) EN NEŞRIY AT KA D N 1 
V.ahap ağırdı. Sol açık Hamdi mu- ÇOCUK 

vaffak oldu ise de diğer arkadaşlan- nazarı dı.kkatı·nı· 
nın fazla çalım yapmaları ve şahsi Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarnfmdan çıkarılmakta o- • 
oynaamları yüzilnden hakim oyn,g. Jb d 
dıkları anlarda sayı yapamamalarına lan (Çocuk) adlı derginin (136) ncı ce e en 
sebep oldu. sayısı çıkmıştır. 

Hakem - Subhi Batur çoktanbe- Yurt yavrularının sağlık, sosyal K R E M PER EV 
ince bir zeykin, titiz bir itinanın, 

ri maç idare etmemesinden olacak kültürel durumlarının inkişafına 
bazı kararlarında müteredditti. !\h- hizmet eden bu kıymetli dergiyi ço
mafih oyunun sertleşmesine mani cuklara, çocuklu ana ve ~~ara 

tavsiye ederiz. -- __,__., ••-•••••ıı:m•ı:11m•mamm&'l•al•••••ı• .. ..R oldu. 
derin bir tecrübenin mahsulüdür. 
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SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 
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IOGtNINI 
kAN Ye DERMAN 

BAKER Ayakkaplan 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkapları almakla 
iktısad etmiş olacakıınıı. 
Halihazirda yerli ve ec• 
nebi malı Zengin çeşit· 
lerimiı vardır. Geliniz, 
görünüz ve intihap edinİL 

'- J 

Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Takalm • Tallmhaae Palaa No. 4 

Puardan mada her a-tln 
Sa•t lS hR aonra 

Şehir hatları vapurlan kahve ocakları 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir sone müddetle açık arttırma 

ile kiraya verilecektir. Arttırma 18/5/939 s:ıat 14 te Denizbank 
Kamara Sorvisinde yapılacaktır. (1l500) liralık teminat lô.zımdır. 

Şartlan öğrenmek için he!" gün mezkur servise nıüril~ant edilebilir. 

iç hatlar güverte kahve ocakları 
ı Haziran 939 dan itibaren ::ıcue sonuna kadar ııçık arttırma ile 

ldraya verilecektir. Arttırma l!S Mayıs 939 saat U te Dcmizbank Ka· 
mara Servisinde yapılacaktır. 

Karadeniz hattı için 400, Mersin 150, tzmir 100, İzmit ôO, ve 
Bartın, Ayvalık, 1mroz,Karabiga, Bandırma, Mudanya hatlarının be· 
heri için (75) liralık teminat lazımdır. Şartları öğrenmek üzere her 
gün mezkur servise müraca~t edilebilir . 

.......................................... ıım1-

tORK HAVA KURUMU 
27 nci TERTİP 

B ·· y ·· Piyangos 

Pazarlık Usulile Eksiltme İlanı 
Birinci Keşide: 11- ayıs -939 dadır. 

Büyük ikramiye: 40. 00 · Liradır. 
• eew **•wa•1 zs 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Nafıa Vekaleti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube 

Mühendisliğinden : 
Pazarlığa konulan i~: 

1 - Hamzalı bataklıktan isThhı ıtaiiaifarı ile Aptal 7rmağı ıslah ka
nalı üzerinde yaptırılacak altı adet betonarme köy yolu köprüsünün inşa

sıdır. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruş olan bu iş 25/4/939 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve pazarlık usulile yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 25 Mayıs 939 tarihine rastlıyan perşenbe günü saat 
15 de Samsunda Su işleri sekizinci şube mühendisliği binasında eksiltme 
komisyonu odasında icra edilecektir. 

' - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, umum su işleri f ennt iartnamesi, hususi f ennt 
.prtname ve projeleri 180 kuruş mukabilinde Samsunda Su İşleri Sekizinci 
şube mtihendisliğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 2665 lira 86 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika ibraz 

etmesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz giln evvel ellerinde 

bulunan blitiln vesikalarla. birlikte bir istida ile idareye müracaat ederek 

bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar pazarlığa iştirak 

edemezler. (2951) 

- Muhammen 
Semti ve 
mahallesi 

• Cadde veya 
sokağı No. su Cinsi Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 aylığı 

Lira Kr. 

Vezneciler, Camcı Ali Tramvay 95 • 97 
Eyüp, Kızılmescit Kalenderhane 47 

Vefa, Mollahüsrev Katip Çelebi 98 

Mahmutpa.şa, Sururl Sultan odaları 1 
Mahmutpaşa, Sururi Sıra odalar· 2J 

Mektep yeri 
Sokullu Türbe 
meşru tası 

Sinekli mescidi 

12 

10 
4 

00 

00 
50 

liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü-
kafat vardır • •• Dükkan 5 00 

Dükkan 8 00 
hanı 

Çarşıda Çuhacı hanı üst kat 3 - , ııOdanın nısıf his-
sesi 3 00 

Yeni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtiyarları arasına glrmlf oluraunuz ••• 

Dayahatun Hamam 7 • 9 Depo 1 00 
Aksaray, Çakırağa Tramvay 12 • 14 Arsa 75 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve~ ••••••••••••11111! '!!!!'!!~~~~!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!~ 
rilmek üzere a~ık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 9 Mayıs 939 Salı Zührevi ve cilt hastalıkları Sahibi: A. Cemaleddin Saı~ğlu 

günü saat on beşe kadar Çembcrlita3t;a İstanbul Vakıflar Başmüdür- Or. Hayri Omer Neşriyat müdürü: Macid ÇETtN 
lüğündı Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (2939) Basıldığı yer: Matbaa1 EbiizziY9 

LA desi mucibince karar altına alınmış Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
t N karşısında No. 33 Telefon 41358 

Söğüt Balaban mahallesi 15 nu • =~ol~d~u~ğu~i~la~n~o~l~u~nu~r~·==========~~~~~~~~~~~~~~==================~ maralı hanede kayıtlı Memiş oğlu 

Halilin Tıngır soyadım Ertürk ola- ı 
rak tashihine Asliye Beşinci Hu - DEVLET DEMİR 
kuk Hakimliğinin 5/4/939 tarihin- '-.••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••de Kanunu Medeninin 26 mcı mad- :• 

YOLLARI İLANLARI 
Deri~-- T:ııbınil . ve Tahliye Ameliyesinin Taınif 

' Beher Kok 
Maden kömUrU tonu kömUrU ·- . : ~rp~liyeıtjn Nev!J.: krom ve emsaU Briket 

dökme cevher 

Ton Ku. Ton 

==- -..- ~~ 

i - Ambar dahilinde supalana hazırlamak ve Maden kömürU ve 
vapur dahilinde vinçle supalan yapmak veya emsali dökme cevher 10 
hab veyahut istif yapmak bu ameliyede rıhtım Krom l:S 
veya silo iskelesine veya vapur güvertesine ver- 46407 
mek ve bırakmak da dahildir ve mütckabilen 

--- -2 - Supalandan açık vagona tahmil ve müte· 
'..ı 5 kabilende vagondan supalan ve idare vinci ile 26189 4992 , • 

vagondan denize vermek veya mütekabilen de-
nizden almak. 

---·------
8 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya silo 
iskelesine veya güverteden alarak vagona tah- 44993 17 5526 
mil etmek veya mütekabilen 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve 
istif etmek ve mütekabilen 12325 23 

ve 
Beheı 

tonu 

K:u. 

23 

9 

22 

23 

Fiatı 
Muhtelli 

malzeme 

eıya ve 
emtia 

Ton. 

11776 

975 

Beher 

ton il 

Ku. 

23 

9 

14 

18 
5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur güverte-

. sinden veya silo iskelesinden nakil ve yerleştirmek 5 9 16 - ---
6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagondan tahliye 
ve açık araziye mağazalara nakil ve istif ve mü- 25140 8 2103 24 8904 2S 
nekabilen. 

ı11ıııı 111 
llıı~ 

1 1111111 

kııL 
( 

I~ 
---

7 - Vagondan idare vincile açık araziye tabii- -
ye istif ve mütekabilen 7 475 14 
8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya 
arkalık ile ve el ile çıkarılarak vagona tahmil 269 20 
açık araziye mağazalara nakil ve istif etmek ve 

19~ 24 277 18 

mütekabilen. -9 - Vagondan olukla tahliye 20411 5 7 9 -10 - Saatle milteahhitten alınacak amele 268 18 
11 - Yevmiye ile alınacak amele 18 120 --

(25595) lira 9 kuruş muhammen bedelli bulunan 17 /4/939 da mUnakasası icra edileceği evvelce ilan edi· 
len ve bilahare görülen lüzuma mebni fesholunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu kere kapalı zati 
usulile tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 15/5/ 939 tarihine müsadif Pazartesi gUnU saat ll de Hayd~ 
paşa gar binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (63) kurul 
muvakkat teminat ile ayni gün saat 10 a kadar komisyon kalemine teklif mektuplar,ı.m. vermeleri li.zımdıt· 
Eu işe ait şartname Haydarpaşa Liman ba.şmUfettişliğinden parasız olarak alınabilir. • (2807) 

,. 


