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QONLOK SİY ASI HALK QAZETESI 

PNta htllı.aima ıhwe•İf •-· 
leketler İpa ZI, lf, 7 .1 •• f lira 

KURUŞ 

·yet Kahve Meselesi 
Ve Sulh 

Telakkisi 

Bulgar -Yugoslav 
Gör Üşme 1 eri . Kahve şirketi kahvenin . 

.. • ı cinsini de boimuştur l'aıaa : Htbe7ia Calıid YALÇIN 

Her günkü patırtılar ve milletler 
arası atıp tutmalar arasında iki e-
1lastı telB.kkinin bi11birile çarpıştı -
iuıı gözden uzak tutmamak lazım
dır. Beynelmilel münasebetler hak
kındaki bu iki zıd görüşten hangisi
nin galebe çalacağı)'H bugünden 
ltat'i surette kestirmek kabil ol -
?naısa da her halde beşeriyetin is
tikbali bu işde mevzubahs olduğu
tıu düşünerek dünya yüzünde in -
lan cemiyetlerinin teessüs ve beka
sına hizmet etmiş olan prensiplerin 
ealebesini temine elden geldiği ka
dar yardım etmek bir vazifedir. 

Berlinden Dönen Koseıvanof, Bled 
• • 'AT Dört bef sene evvelki iiçlincü sınıf 

de Yugoslav Harıcıye ı yazırı mallar bugün ek~tra ekstradır 
Markovicle Mülô:katlar Yapıyor 

' 
Bulgar -Yugoslav · 
izcilerinin -
Bir Nümayişi 
Nümayişler -vesilesile 

Bulgar Kralı bir 
nutuk söyledi 

Bahsettiğimiz dünya telakkile -
tinden birini mihver devletleri ta
biri altında hulasa ettiğimiz Alman 
\'e İtıılyan siyaset felsefesi teşkil 
~iYor. Diğer telakkiyi de demokrasi 
devletleri teşahhi.ıs ettiriyorlar. Al· 
ltıan Ve İtalyan görüşlerine bir cfel
Sefeı. adını vermekte cidden tcred
<lUt edilebilir. Çünkü bu prensip, 
teısere 'namı altında hulasa edilen Belgrad, 9 (Hususi) - Almanya-
?nanevi kültürün tamamen red ve dan gelmekte olan Bulgar Başvekili 
iııkarıdır. Milletler arasında barbar Dr. Köseivanof'la maiyetindeki he-
deı.rirlerin vahşi boğuşmalarını, kı- yet bugün Yugoslavyanm Bled şeh-
taUerini ihya etmek teşebbüsüdür. rine gelmiştir. Bulgar heyetini baş-
Çiinkü bütün 0 hayat sahalarının, ta Yugoslavya Hariciye Nazın Mar-
tarihi hakların, coğrafi sahanın,! koviç olmak üzere Almany.anın Yu-
Uh • .. 1 . . k . ' goslavyadaki elçisi ve kalabalık bir .. tnanası, uı.er ennı apıyan rı- j 
r
1 
akara ne safsatalardan tecrid cdi-. halk kitlesi karşılamıştır. 
ecek 1 Öğle yemeğini beraber yiyen na-olursa, bundan ibaret kalır. 
Alrnan ve İtalyan gazeteleri, 1 zırlar, saat 18 de otomobille uzun 

ltle.rnıeketler arasında başlıyan mü- bir gezinti yapmışlar ve saat 20 de 
tlak cekrar Bled'e avdet etmişlerdir. Mar 
~ aşanın hararet ve şiddeti için- koviç gece bir ziyafet vermiştir. 

kendil<?rincen geçerek, efkarı Ma.rkoviç (Sonu S tıncll sayfamızda) KöıeiTanof 
~umiyesinin vereceği hükümden ==============================================================:::z i'erva etmiyerek fikirlerini açıkça 
'ttleydana vurdular. Almanlar, Av· 
~a kıt'asını istila etmek istiyor-

. Evveıa yanıbaşlarındaki küçük 
devletlerden başlıyacaklar, muka
~ınet görmedikçe ilerliyecekler. 
~ uı:avemet görürlerse ezecekler. 

Uzakşarktaki Sov
yet- Japon Harbi 

u ıstila ve yağma tufanı nerede 

dura~ak? Burasını kimse kestire - T k J M · K ti • • 
ltı~ı. Her halde bir kere başladık - 0 yo, apOD- aDÇU UVVe erIDJD 
t~n sonra zaruri ve mantıki netice- B z f } • d B h d• 
Sıne doğru gidecektir. azı a er erın en a se ıyor 

Bu, muhalif propagandanın Al -
~a~lara isnad ettiği bir vahşet de
l ldır. Kendilerinin sözleridir. On
har . dünyada yalnız kendilerinin 
akırn olmak hakkını haiz oldukla

tını, başka kavimlerin Cermen ida
tes· 
1 

1 altında yaşamıya mahkum bu-
Utıınalan 15.zımgeldiğini felsefe na-

llı.ı altında öteden beri iddia edip du
~rlar. Şimdi kendilerini dünyaya 
\> eydan okuyabilecek kadar ku\• -
laetu görünce bu cihangirlik hulya-

tırıı fiile çıkarmak istiyorlar. . 

---.... ...... . 
Tokyo, 9 (A.A.) - Domei Ajansı 

Hsingking mahreci ve bugünkü ta
rihle aşağıdaki resmi tebliği neşredi 
yor: 

Mogol-Mançu hududunda, Sovyet 
-Mogol kıt'aları, Namonhal'in şima
linde mühim bir mevkiin Japonlar 
tarafından işgali neticesi olarak, düo 

umumi bir geri çekilmeye başlamış-ı 
tır. · 

Cuma günü saat 21 de Japon • 

Mançu kıt'aları, Kala ve Holsten ır
maklarının birleştikleri deltadaki 
muhasımlar.a taarruz etmiştir. Cu-

martesi öğleden sonra, Sovyet - Ma
gol kıt'aları, Kala ırmağına doğru 
çekilmiye başlamış ve Holsten'in on 

kilometre garbinde vaziyet almıştır. 
Japon tayyareleri, üç dört köprüyü 

berhava ettiği için, Sovyet • Mogol 

kıt'alarının ric'at hattı da kesilmiş 
bulunmaktadır. 

Maarif Vel<ili 
istanbulda 

Maarif VekJli Hasan Ali Yücel dün 
sabahki ekspresle Ankatadan şeh
rimize gelmiş ve Haydarpaşada Ma

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Yahya Paşa Nişte 
Niş, 9 (Hususi) - Mısır Hariciye 

.nazırı Yahya Paşa bugün Belgrad
_dan Nişe gelmiştir. Nazır istasyonda 
parlak bir şekilde ~arşılanmıştır. 

Yahya Paşa geceyi Nişte geçirecek 
ve yarın şehri gezdikten sonra öğle
yin Atinaya hareket edecektir. 

YAHAYA PAŞA PRENS 
POLun YANINDA 

Belgrad, 9 (A.A.) - Naip Prens 
Pol, dün Mısır HariciyJ? Nazın Yah-

ya paşayı kabul ederek mumaileyhi, 
yemeğe alıkoymuştur. d "iaınız, 1914 de olduğu gibi, 1939 

1: da Almanların hesabı boşa çıktı. = 

t·\4 de Fransayı kolayca istila ede- D • ı B 1 ş • y d 
l' 1 ~cklcrini, sonra Ruslara döne- ına- r ı U -gar ampıyonunu en ı• le~ Onların da hakkından gelecek-

~~~ı "ı:::~.:~:;;;~:\u~~.~::~ı~~~ D spor Beşı.ktaşla Berabere Kaldı 
g:r.Orlardı. Fakat son dakikada İn- • 
c;;ıer harbe müdahale ettiler ve 
d:ı lllen istilasına meydan verme-

d 1 er. Nasyonal - sosyalizm bu acı Diinkil. Yiizmelerde Yeni Bir Tiirkiye Rekoru Yapıldı 
dersi unutmamı~ olduğu için, bu 
era h lad • · t'lA t ·· h azır ıgı ıs ı a ve ecavuz 

b <l.teketinin kolayca ortalığı kana 
g~Yıtnı.asını temin maksadile İn -
Çaıtererıın bitaraflığını temine 
~ltı ıştı; rnahut 1935 deniz anlaşma
~ ıh Yaptılar. İngiltereyi denizlerde 
~ t est bırakırlarsa İngilizlerin de 
end·ı 

~a 1 erini karalarda serbest bıra-
1 ~ caklarını ümit ediyorlarmış. 
ı:ltat Almanların bu ümitleri 

§& çıktı. 

s1~dUnkü İngilizler, devletler ara -
cıu uakı münasebetleri başka türlü 

ş n .. 
tıı uyorlar. Eğer İngilizler de 
üh~~rılar da ayni fikirde ve ayni 
!füru d seviyede olsalardı bugünkü 

ltüden eser görülmezdi. İki ta
nUseytn Oahid YALÇIN 

(Sonu 3 ÜJY.Q saff a d•) DTnariı - Bulgar ve Oemirapor • isetfktaı karpla,,maaından iki gllzel ens~antane {Yazısı G deı 

Memleketin kahve İilerinin tek el 
den idare edilmesi için 933 ienesinde 
teşekkül eden ve bilAhare 1936 sene· 
sinde anonim bir şirket haline ge
tirilen Brezilya Kahve Şirketinin 
altı seneyi mütecaviz faaliyeti esna
sında kahve işlerimizin ne suretle t 
tedvir edildiğini ve bu şirketin hü· 
kumet ve halka taydalı olup olma
dığını tetkik edeceğimizi dün yaz. 
mıştık. 

Mütalealarımıza bugün de devan:\ 
ediyoruz. 

Bize temin edildiğine göre, şirket 
yaptı~ı ithalatla tilccara karşı olan 
satışlannda daima azami surette 
kar teminini kendine bir gaye edin
miş olduğundan piyasaya çıkarılan 
kahve kaliteleri de tedrict bir su
rette düşmüştür. 

Şirketin teşekkülünden evvel it· 
halAtçı tüccarlar tarafından getiri· 
len kahve kalitelerine yakın mallaı 
şirketin faaliyete başladığı ilk sene 

(Sonu 3 ünctt sayfamızda ) l, Hanının umumi görünüşü 

RUmen Büyük Elçimiz 
Krala itimatnamesini 

. Merasimle Verdi 
Rumen Kralı Ve Büyük Elcimiz 
Çok Dostane Nutuklar İrad~ttiler 

Rumen Krah K erol Ve!ia hdile birli~te 
(Yazısı S üncU sayfamızda) 
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HER SABAH 

Har.İci Siyasetimiz 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Sarac

oğlunun dün Mecliste verdiği beya
nat, takip ettiğimiz harici siyasetin 
berraklık, dürüstlük ve mükemmel
liğine en büyük delildir. Muhterem 
Vekilimiz, Arnavutluğun İtalyanlar 
tarafından işgalinin, kısmen bir Bal
kan devleti olması hasebı'.le Türkiye 
için de ne kadar tehlikeli bir mahi
yet arzettiğini çok veciz Ye açık bir 
surette iz.ah etti. Bu vaziyet karşı
sında bitaraflık siyasetini tcrket
mekte ne kadar haklı olduğumuzu 
çok vazıh olarak gösterdi. 

Bu beyanatın bizi memnun eden 
bir tarafı da Almanya ile olan 
münascbatımızın son zamanlarda 

düzelmek yoluna girmes· ve gerek 
iktısaden, gerekse an 'cıne itibarile 

bağlı olduğumuz bu devletin vazi
yetimizi takdir etmiye başlaması

dır. 

Bu beyanattan alınan umumi intı. 
ba şu şekilde ifade edilebilir: 

Türk sulhu sever. Fakat sulh di· 
·lencisi değildir. Dostluğumuza sadtk 
olduğumuz kadar düşmanlarımızın 

faaliyetlerini de asla gözden kaçır
mayız ve icabeden tedbirleri almak. 

ta bir saniye bile tereddilt etmeyiz 

ve bunu hiç bir yalan maskesine bü

rünmeden açıkça ve mertçe yaparız. 

A. CEMALEDDJN SARA.ÇOGL[/ 
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Radef, Spanovada Görülecek İş Ve 
A..damlar Olduğunu Söylüyordu 

. ··~·· ........ 
' Radef, alınan bu haberin doğru ı 
eildugunu Ye Sandaneskinin Borsuk 
köyünde değil, Barida ile Alipa ara
Emda bulunan, celep (Kosival) ı 

Andonun mer'asındaki mandırada 
bulunacnğını söylüyor, manalı ma
mıll da gülüyordu ve: 

- Borsuk, diyordu, bu mandıra
nın parQlasıdır. Göreceksiniz bu dağ 
§cytanını orada bulacağız başçavuş. 
Beraber gezdiğimiz zamanlar çok 
kaldık bu mandırada biz onunla. 

(Radef) e emniyet ve itiınad et
memek ıçin sebep yoktu. Bütün söy
'ledıklerl harfi harfine doğru çıkmış
tı. Bu ı;on itirafı ve ihbarı da. bize 
karşı iyi niyetle hareket ettiğini 
gosteriyordu. O günümüzü bulun
duğumuz yerde istirahatle geçirdik 
\•e ak,,am güneş cekilirken biz de, 
Demirhisar istikametine yola düzül
öük. 

O gece yansı, Demirhisarın gar
binden ilrliyerek Latro çiftliği ile 
Spanova köyü arasında Radefin gös
terdiği arzu ve lüzum üzerine mola 
verdik. Radef, Spanova köyünde de 
görülecek iş ve adamlar olduğunu 
sövlüvor, ine manalı manalı gülü
yo"'rd~. Sabahı beklemek mecburi
yetinde olduğumuz için şimendifer 
hattı ile köy arasında bulduğumuz 

çalıhk bir kuytuluğa çekildik, Ra
defle karşılıklı yere serildik. Anlatı
yordu. Gerçi uyku da tatlı tatlı bas
tırıvordu amma, Radef in hikayele
rini dinlemevi. bu suretle bilgileri
m i derinleme:vi daha lüzumlu bulu
yor. masal dinliycn çocuklar g'lbi, 
ben de esniye. gerine gözlerimi mu
hatabımdan avıramıyordum. Sıra, 
C'umaibalu ilP Screz ve yayla köy
leri arasında tütün kaçakçılığı ya
pan (Karakaçan) lara gelmişti. Bun
l ar hakkında da uzun uzadıya ma
llımat verdikten sonra, yine güldü 
ve: 

Bilmezsiniz, başçavuş bu Ulah
ları, dedi. hemen ekserisi Sandanes
kinin emin .adamlarıdır. Bu gözü a
çıkların kulakları da çok deliktir. 
Serezden. gece olsun, gündüz olsun 
çıkan jandarma ve asker müfreze
lerini derhal haber alır, nereye ve 
ne iş için gittiklerini öğrenirler. 
Bunların hemen hemen her köyde 
adamları vardır. Bütün öğrendikleri 
havadisleri, Cumaibalida muallim 
(Kiril) •e yetiştirirler. O da Sanda-
11eskiye bildirir. 

Sabah oluycırdu artık. Radef, haIA 
söylüyordu. Bir aralık sözünü. kes
tim ve sordum: 

- Spanova köyünden neyi öğre
neceğiz Radef ? .. 

Gözlerini açarak yüzüme baktı ve 
ciddi bir tavırla: 

- Nc~i deme ba~çavuş, neleri öğ
reneceğiz de. Buradaki papas Papa 
Nikola Sandaneskinin en emin ada
mıdır. Sandanc ki Kosivalığın man
aırasına cekilaıği vakit bu p apas, 
köyden etrafa birçok gözcü çıkarır. 
Bu adamlar. her hangi bir istika
mette görünen takip müfrezelerini 
derhal mandıraya haber verirler. 
Hiç şüphe yok ki, şu anda gözcülC'r 
yine etrnra dağılmıştır. 

- Şu halde, bu gfücüler bizim 
böyle topluca gelişimizi de haber ve
receklerdir Snndaneskiye. 

- Ona hiç şüphe etme, başçavuş. 

Fakat, ben bu adamların kimler ol
duğunu ve her adamın ne taraflarda 
gözcülük yapt.ıklannı birer birer bi
lirim. Zaten, burada kalmamızı, ge
ceyi geçirmemizi teklif etmekteki 
maks~dım da bu idi. 

- Şu halde Spanova'ya da adam 
gönderecelfı. 

- T;abif. Hem de, hemen şimdl 
ıt6ydeldler işe. tarlaya dağılmadan 
evvel adamınuz köyde bulunmalı
t!ır. 

Muharrem. onbaşıyı, hoca önüne 
iliz çlSktürQr gibi yine Radefin kar
ıısına oturttuk. Tembfnf, talimatını 
verdikten ıonra da k6ye yolladık. 

~le vak+J fdf. Muharrem, karşımı-

za dikildi ve öğrendiklerini, gördük 
!erini birer birer dizdi, döktü. Radef 
bir hayli düşündükten sonra, bana 
döndü ve: 

- Hiç merak etme, başç.avuş, tali 
bizimle, dedi, Muharremin köyde 
bulunmadığı haberini getirdiği a
damlardan cDimitrh yi tanırım. 

Çok sever o beni. Onun gözcülük et
tiği araziden emniyetle geçebiliriz. 

- Şimdi nerede bulacağız o ada
mı? .. 

- U1.ak değil be başçavuş. Dimit
ri daima Obaya ile Erenköy arasın
da, su kenarında gözcülük yapar. 
Çok değil, şöyle böyle yolumuz iki 

1 
saat kadar uzayacak. Fakat, kimse
ye görünmeden geçeceğiz ve Alipa
ya sokulacağız. 

Tüfekleri yine omu1Jamış, Rade
fin ardına takılmıştık. Açıkgöz a
dam, bir şeytan gibi kılavuzluk e
diyor, gerçekten bize insan göster
miyordu. Üç saat sonra, çalılık bfr 
sırtın iizerinde ve yine her tarah 
fundalarla kaplı bir höyüğün dibin
de ve büyük bir çukurun içinde idik. 
Andon Çorbacının mandırasını ay
na gibi görüyorduk. Ra~ef, akşam o
luncıya kadar, bulunduğumuz yer
de kalacağımızı, kendisinin de man
dırayı uzaktan tarassut edeceğini 

söyledi ve yanma Muharremi ala
rak höyüğün tepesine serildi. 
Yarım saat bile geçmemişti ara

dan. Sevinçle ve bir çocuk gibi sıç
rıya, hoplıya yanıma geldi ve hay
kırdı : 

- Gözümüz aydın başçavuş, San
daneski mandırada. 

Ben de sevindim bu müjdeye. Fır
lıyarak kalktım, ko1larımı Radefin 
bo nuna sardım , ·üzünü öptüm, 
kokladım ve: 

- Hele söyle bi ülen, dedim, ne
reden anladın? .. 

- Evvela mandıranın civarında 

kimsecıkler yok. Bu, bizim için iyi 
bir işarettir. Sandaneski mandırada 
bulunduğu zamanlar bütün yanaş. 
malan tarla işine çıkarırlar, bu bir. 
İkincisi, sürüler rnanfüranm yakı
nındaki çayırlarda otluyor. Bu da 
iyi bir işarettir. 

- Demek ki, izini yakaladık. 

Radef, sıçrıyarak bağırdı: 
- Başçavuş izini değil; Allah ba

ba yardım ederse kendisini •akala
dık, demektir. Ben mandıranın içi
ni ve dışını. bütün delik ve deşiğini 
bilirim. Hatta, sıkışık bir vaziyette 
Sandaneskinin mandırada saklana~ 

cağı gizli izbeyi bile. 

Vakit öyle iembelleşmişti ki, bir 
türlü geçmiyor ve akşam olamıyor
du. Can sıkıntısından, sabırsızlıktan 

ne yap cağımızı şaşırmıştık. Rade
fin hikavcleri de artık ağır ge1iyor

du bana. Bütün aklım, fikrim San
daneskide idı. Gözümü yumuyor, 
hulyalara dalıyordum. Çarpışıyor, 

boğuşuyor ve nihayet Sandaneski
yi, saklanmayı adet edindiği gizli 
izbede yakalıyordum. Hulya bu ya, 
s:ıkın gülm<'yiniz aziz okuyucula
rım, kolu tek sırmalı zabit ceketini 
giyiyor. kılıcım1 sürüye sürüye Se
rez sokaklarında geziyordum. Ara
sıra, kendi kendime gülüyor, fakat 

bu tatlı hulyaya dalmaktan bir tür
lü kendimi menedemiyordum. Kim 
bilir, Radef ve çavu larla diğer ar
kadaşhr da ne hulyalar kuruyorlar
dı . Çünkü onların uzandıkları, otur
dukları yerlerde gözleri yumulu ve 
yüzleri sevinçli idi. 

Nihayet akşam olmuştu. Güneş. 
ufukta kızıllaşmış, etrafını çevreli-

yen hareler arasında donuklaşmıştı. 
Gece, esrarlı karanlığı ile her tara
fı sarmış, bütün sessi:diğini ortaya 
ıalmışb. Yarasalar, gündüzleri sı
ğındıkları kovuklardan fırlamışlar, 
havada birer nefti parça gibi uçuş
mıya başlamışlardı. Mandıranın ya
nından geçen, deredeki kurbağalar 
dı ..qvaklı §arkılarına dalmışlardı. 

(Devamı var) 

TENl~ABAR 

Bir Kadın 
Taracadan 

• •• 
Düşerek Oldü 
Boyacıköy, Feyyaz sokak, 5 sayı

da oturan 45 yaşlarında Lazariya 
Ligofana adındaki kadın, evinin üst 
katındaki taraçasında çamaşır top
larken muvazenesini kaybederek 10 
metre yüksekliğinden bahçeye düş
müş ve ölmüştür. Hadise hakkında 
Müddeiumumilik tahkikata başla
mıştır. 

( 
Okuyucularımız 

!!Jor ki ı 
Doğru lıe Hayret ! 

~Japon Maslahat· 
güzarı şehrimiz
Döndü. 

iki hafta evvel Berlin ve Parise 
giden J'apon Maslahatgüzarı M. Te
rajina dün sabahki Semplon eks -
presile ş hrimize gelmiştir. Teraji
ııa, Avrupadaki siyasi temasları do
layısile son vaziyet hakkında malu
matına müracaat eden gazetecilere 
i'Jnları söylemiştir: 

Hem Suclu • 
Hem Güclii 

Çok kalabalık olan Bigamıza 

binlerce lira sar file uzak mesafe
den getirtilmiş olan içme suyu bu 
sene azalmış, ince akmıya başlamış 
ve bu sıcak günlerde halkın ihtiya
cını temin edemez bir hale gelmiş
tir. Belediye reisi tarafından adam
farı vasıtasile suyun geldiği ta-

1
-raftaki çeşmelere olan taksimat 

bölmeleri kapattınlarak ana boru
lardan en niha ·et ktığı tarafta 

bulunan kendi semtine olan çeş

meye suyu akıtarak halkın yalnız 

- Umumi bir harp çıkacağını 

zannetmiyorum. Çünkü hiç bir mil
let, böyle bir şey istemiyor. Alman
larla Japonlar arasında şimdi bir 
ittifak mevcut deği1dir. Böyle bir 
anlaşma yapılacağına dair mahl -
matım yoktur. 

• -----Paralan çaldıktan sonra 
etrafa bıçak ta çekmiş 
Tahtakalede dolaşmakta olan Ali 

isminde birinin cebinde bulunan 
640 kuriışu, dün sabıkalılardan Hay 
dar isminde biri çarpmış, fakat Ali
nin feryadı üzerine etraftan yeti -
şenler tarafından yakalanmıştır. 

Haydar, paraları çaldıktan sonra 
bütün kuvvetile kçarken karşıdan 
kendisini tutmak istiyen bekçiye 

bıçak çekerek sardırmış ise de ar
kadan yetişenler, bir ka.zaya mey • 
dan vermeden kendisini yakalamış
lar, fakat Haydar da kaçarken elin
de bulunan paraları yere atmıştır. 

Dün Sultanahmet üçüncü Sulh Ce
za mahkemesinde yapılan duruşma
da Haydar suçunu inkar etmiş, fa
kat şahitlerin ifadesi Haydarın suç
lu olduğunu teyid etmiş olduğun -
dan mahkeme, kendisini tevkif et
miştir. Ancak Haydarın teşhir etti-

ği bıçağın memnu silahlardan olup 
olmadığının anlaşılması için Müd -

deiumumiliğe miizekkere yazılma
sına karar verilmiş ve muhakeme 
başka bir güne tehir edilmiştir. 

~ 

POL18'1'& ı 

Kapı eşiğinden dü~erek yaralandı 
Galatada Kadem sokağında otu -

ran Eleni evinin eşiğinden ayağı 

kayarak düşmüş ve başındnn aöırca 
yaralanmış ve berayi tedavi Beyoğ
lu hastanesine kaldırılmışır. 

Vagondan düşen demirler bir 
ame~eyi yaraladı 

Haydar paşada gar kısmında ça
lışan amelelerden Mehmet, demir 
yüklü bir vagonun kapısını açar -
ken vagon içind~ki demirlerin yere 
yuvarlanmasından, ayağından ve 
vücudünün diğer muhtelif yerle -
rinden yaralanın~ ve tedavi edil -
mek üzere Haydarpaşa Nümune 
hastanesine kaldırılmı§tır. 

Bisikletten düşerek 
ağır yaralandı 

Beşiktaşta Fırın sokağında 22 nu
maralı evde oturan 13 yaşında Ab
dülkadir, bisikletle Yıldız cadde -

sinde gezerken makinenin sür'atini 

kesemiyerek şiddetli bir surette ye
re düşmüş ve başından, bacağından 

ve kolundan ağır surette yaralan

mış, ifadeye gayrimuktedir bir hal
de Beyoğlu hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

içmesine -belediye meclisince veri
len kararla. tahsis edilmiş olan bu 
su yeni yaptırmakta olduğu şahsı

na ait binanın harçlarında kullan-

makta ve şar şar akıtıp riyan et
mek suretile israf edilmektedir. 

Yeni ev yaptıran halk bu çeşme
lerden sn aklıkları için belediye ta
rafından haklarında zabıt varakası 

tanzim edilerek cezalandırılmışken 
bizzat belediye r~isinin halkın ıh
tiyacına tahsis edilen içme suyunu 

ke.ndi inşaatının harcma müsrUa
ne bir surette sarfetmesi ve bed 
tarafta halkı susuzluktan sıkıntıya 
sokması doğru mudur? 

Belediye Işlerile alakad .. r yüksek 
makamlıırm nazarı dikkatini celp 
için muhterem ga.zetenizdc bu ya
zımın ne~rini saygılarımla rica e
derim. 

Biga 1stikl&l mahallesinde 

bakkal A. Ceylan 

YENl SABAH - Bu 1ıabeT §ayet 
doğru ise cidden ş<l§llacak ve tees
süf edilecek bir haksızlık yapılıyor 
demektir. Mercii ai.dimn ehemmi
yetle dikkat ııazarını çekeriz. --

Denizde Feci . 
Bir Kaza .. 
Bir gemici yaralanarak 

d'enize düştü ve boğuldu 
Şarap iskelesine bağlı Kahramana 

ait 2881 numaralı motör, Kuruçeş
meden yük almak için giderken Ga
lata köprüsü istikametine geldiğin
de motörün seren direği köprüye 
çarpmış ve kırılan direk dümende 
çalışan Hurşidin başına isabet et - 1 

miştir. Hurşit bu sadmeden muva
zenesini kaybederek denize düşmüş 
ve kaybolmuştur. Denizde yapılan 
aramada cesedi · bulunamamıştır. 
Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Mıa1rın Ankara Elç!al 
Kahlraye dönUyos-

Bir haftadanberi Balkanlarda bu
lunan Mısırın Ankara Sefiri Meh -
met Lutfi Cezayirli, bu sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiştir. Bul
garistanda da memleketini temsil 
eden Sefir, Mısır Adliye Nezarçoti 

Muhafaza Teşkl' f a"f I Müsteşarlığına tayin edildiği iç.in 
Sofyaya giderek Krala veda ctm:ş-

Bi r DÖVİZ KHCHkCI- tirBugün Ankaraya giderek Reisi - . 

1 .. M d ' c 'k d cümhurumuza da arzı veda ederek 
ıgını ey ana 1 ar 1 vazifesini yeni Sefir Abdurrahman! 

Gümrük muhafaza teŞkiiatı mü~ Azan Beye devredecek ve Kahire-

hlm bir döviz kaçakçılığı tahkikatı- =y=e=g=i=d=ec=c=k=ti=r=. ========= 
nı bitirmiştir. Şehrimizde mümes-
silleri bulunan bir Bulgar kömür 
şirketi İskcnderiyeye yaptığı kö -
mür sevkiyatında kömürün bedeli
ni burada peşin olarak Türk parası 
üzerinden almakta ve bilahare bu 
paraları hudut haricine çıakrmakta
dır. 

Bundan başka bu kömürler Mısır 
kanalile başka memleketlere sevke
dilmektedlr. 

Hadise hakkında henüz tesbit e
dilmiyen birkaç nokta itmam edil
dikten sonra suçluİar mahkemeye 
verilecektir. 

Sarhotlukla arkadatınr 
vurdu 

Boğaxkesc.nde oturan Kadri ile 
Beyoğlu Hatay pastahanesinde ça
lışan Mes'ut Can'm aralarında çıkan 
bir münazaa yüzünden Mes'ut, sar
hoşluk saikasile Kadriyi sol böğ -
ründen yaralamıştır. Yaralı Beyoğ

lu hastanesine kaldırılmış, suçlu da 
yakalanmıştır. 

Pancereden düşen m3şraba bir 
çocuğu yara!adı 

Aynahçeşmede oturan Yaşarın 

üç yaşııtdaki çocuğu Metin, evjnin 
bahçesinde oynamakta iken Meh -
medin müstecir bulunduğu oda pen 
ceresinden bir kilo ağırlığındaki ba 
kır ma~rapa düşerek çocuğu başın

dan ağır surette yaralamı~tır. 

Kaneını bıçakla yaraladı 

Çırçır: Gülbahçe sokak, 16 sayıda 
oturan Salih kızı Meryem, kocası 

Rıza ile Yenikapıda gezmekteler 
iken, Meryem, kocası tarafından bı 
çakla baldırından yaralandığmı id
dia ederek zabıtaya müracnat etmiş 
vesuçlu yakalanmıştır. 

Doatunu yaralamıf 
Abanozda 41 numaralı genel ev

de oturan sermaye Hasan kızı Nedi
me, Mecidiyeköyünde oturan Adil 
Acar tılrafındtın bir kıskançlık yü
zünden bıçakla hafifçe yaralanmış· 
tır. Suçlu yakalanmıştır. 

Çümhuriyet Kız Lisesi Mezunları 

'MuYaffa1nyetli bir tedriı yılından sonra Cümburiyet Kız Liee tatil devıeıine firmiştir. 
Yı&arıdaki resimlerde mektebin bu ıene Orta ve Liıeıi Edebiyat ınbeleriaden mezun olan 
kıılaramıı g6rülmektedir. 

'P10 · 11t :~r1- K ·A - . . .. .. ~ _, 

lsviçre ve bey~elmilel 
vaziyet 

A vrupanın harp tehdidi altındı 
yaşadığı bir devirde, muhtemel bır 
silahlı ihtilafın aşağ1 yukarı n:ıer· 

kezinde bulunan İsviçrenin vaziyeti 
çok dikkati celbetmektc ve hele 
Sovyet Rusyanın. İsviçrenin de :mu
ayyen şartlar dairesinde garantisine 
doğru gitmesi, bu ciheti bir kat da
ha tebarüz ettirmektedir. 

Filhakika İsviçre, Avrupanın 
merkezinde coğrafi ve sevkulceyş 
vaziyet~ halkı,nın üç ayo unsurdan 
müteşekkil olması ve: daimi bita • 
raflık prensip! ile milhim bir siyasi 
uzuv halinde bulunmaktadır. 

İsviçrenin şimdiye kadar giriştiğı 
beynelmilel temaslar, münasebetld' 
ve imzalamış olduğu ahdi vesika • 
lar bu küçük ve ayni 't&mand• 
hukuk-un muhtelif kısımlannda çok 
yüksek medciler alnı)~ devlctiıı 
harici siyasetini t sbit tmeğe yı· 

rıyabilir. İsviçre hükumetinin hari
ci siyasetteki prensipleri, şüphcslı 
ki milli hudutlarının herhRngi bl• 
tecavüzden masuniyeti ve milli i12-

..'l' - er kişafını muhafazayı temin, uıg 

devletlerle olan tnbii, siyasi :mün•' 
scbet1erini idnmeye -devam ve hele 
beynelmilel plfın da~ınde harP 
tehlikelerini azaltacak ve sulh U ' 

mitlerini çoğaltacak faaliyeUere it' 
tirak gibi prensip~erden ilham al " 
maktadır. 

İsviçre, bu prensipleri tatb.i\c e~ 
rnek isterken. buna bazı tedbırlerl 
muvaffak olmayı dUşünmektedit· 
Evvela. muhalif sıyaıi doktı·inl~ 
ortaya koyan bu devletlerle mub• 
olan İsviçre, her şeyden evvel, asır .. 
lardanberi devlet an'anesi halindt 
kalan mutlak bitaraflığı muhafa1' 

etmek istemektedir. Bunu yapına; 
için de İsviçre, herhangi bir si ·a. 

d . ~. gıbi· zümreye iltihak c emıyecegı 
bir harbe müncer olacak faaliyet~t" 
re de girişemiyecektir. Neticede, ıs
viç.re, kendi siyasi vaziyetinin ic9P 
ettirdiği bir siyaseti takip edecel<• 
tir vani, ne hadisata günü günün' 

, • bif 
uvan ve ne de muvazene anyan 
si~aseti siar edinmiy cektir. Btl.' 
mm içindir ki İsviçre, ihtiyatlı bit 
hnttı hnreket ittihaz etmek mecb\t' 

•. r}l 
riyetind dir. Zira bu devlet, bo' 
bir siyaset takip ederken, etraf ınd~ 

d·cıjtll bulunan bazı devletlerin ken ı 
'ıJI faal bir rol oynnmıya sevketınek ı 

kanı vardır. Bugün Pransanın şat· 
kında bulunan Almanya, J.ld' 
nehrinin öbHr tarafına, Majino }ıatil 
dolayısile Fransız hududundan l<O' 
laylıkla geçemiyecek bir vaziyet • 
tedir. Onun içindir ki, AlmanyanıJ' 
herhangi mücbir bir sebep tahtıll' 
da İsviçre hudutlarını ihl~l ile "' 
İtalya ile birlikte olarak Frans•>':ı 
bir taarruzda .bulunması ihti!'Jl~ 
varid olabilir. işte bu takdirde, lf 
viçreııin bitaraflığı eğer kuv' et 
müdafaa edilmediği zaman, J<uı1 
bir lakırdıdan ibaret kalır. 

Bu ebeptcndir ki, lsv~re, btJgiiJ• 
her türlü ihtimalfıtı derpiş et~ 
ve onn göre hazırlanmakta ve ic~ 
eden nskcri tedbirleri de alrtı• 
il)mlill etmemektedir. 

l'r. R.-ud SAG~ 

Türk okutma kurumu"' 
nun yıllık toplantısı n; 

Türk Okutma Kurumunun senell 
heyeti umumiye toplantısı dün JJ~ 
rüşc:afaka mektebinde yapıtrnıştl; 

't r ·e• 
Toplantıda, geçen seneki faıı ı) 
raporları okunmuş ve mesai tarı.1~ 
gözden geçirilerek yeni yıl çalışfll111 \ 
ları et.rafında kararlar alınmış ıJ 

'!::mdan S()nra. vazifeleri hitarn b j; 
lan idare heyeti yerine yeniden b 
heyet intihap edilmiştir. 

TAKVİM 
....................... \AlııllıJ 

10 Temmuz 1939 Paıartetİ 

Ml•lı 22 Cemaziyllevvel tJ'9 
R•alı 27 HAZiRAN ıSJS 
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Bulgar - Yugoslav 
Görüşmeleri 
(Baştarafı l inci sayfada) ' 

Otomobil gezintisi esnasında iki 
nazır arasında ilk görüşmeler vu- · 
kubulmuştur. 

Tahmlnler 
tlelgrod, 9 (A.A.) - cHavası. 
ı\lrnanyadan .avdet eden Köseiva

nof, bugün öğleden sonra Slovenya· 
:a kain Bled şehrine gelerek iki gün 
alacaktır. 
Mumaileyh, Yugoslavya Hariciye 

llazLrı Markoviç tarafından kabul e
:•lec;k ve iki devlet adamı ar:ısm· 
a bırknç mülakat yapılacaktır. 

c· Bulgaristan Başvekili ş~rr di Bled 
t\'arında kain Brdoda yazlık sara

tnda bulunan Prens Pol tarafından 
kabul edilecektir. 

Gazeteler bu münasebetle kanu· 
ntııani 1937 paktı ile tevsik edilmiş 
~an Bulgar • Yugoslav dostluğuna 
t ar~l'etli makaleler tahsis eylemek
lt~ırler. Gazeteler dört gün evvel 
k OSeivanof Yugoslavyadan geçer-
en iki devlet adamı arosında başh

tnış olan konuşmalara bugün ve ya
tın d 
d evam edileceğini kaydetmekte-
ırter. 

g .. ltesrnı ınahfellerde söylendiğine 
ı;e b~ı görüşmeler samimi komşu
h lllunasebetlerinin teyidinden i-ı 
a~t kalacaktır. Ayni mahfeller Yu 

~?nnetin Yeni 
0ır Nutku 
trı 'l'uıu • 9 (A.A.) - Cenup depart
) anları Radikal Sosyalist Federas
l onunun bir ziyafetinde nutuk söy
;!en liariciye Nazırı B. Bonnet, 
ka.~nsız milletinin ve hükumetini_n 
\•e: ınmı:;sından sitayişle bahsetmış 

ta~- Fransa demiştir, pek tabii ola
le bu fedakArlıklarının ve gayret
"l'ınfn semeresini toplamaktadır. 
•1ıtek · · 
letı ım IngiUz milleti Fransız mil-
Rôrn~~ kalkınmasını hayranlıkla 
fş ~U~ten sonra Fransız - İngillz 
ha.ıbırlıği bir kat d&ha itimadlı bir 

almıştır :ı. 
~· Bonnet, Fransız siyasetinin e
~ Ve inkişafların anlatırken, bir 

1 trı nedenberi Fransanın muhtelif 
Ço~1'11leketıerle olan dostluklarının 1 
lund daha ziyade kuvvetlenmis bu· 
l'e . Uğunu tebarüz ettirmiş, Türki
\re ıle aktedilen anlaşmanın kıymet 
d~ ehemrnfyeti üzerinde bilhassa 
h~uş, Sovyetlerle yapılan müza-
'"'eleri lıce n de yakında mesut bir ne-
~~: varacağı ümidini izhar eyle-

11. Bo 
a1~a . ~net, bundan sonra Fransız 
l'tıişt~tının hedefini de şöyle izah et-1 

t~r~.. 1 
der oızıın arzumuz, dünyada, bir 
1tt .. ecteve kadar sivast emniyeti id~-" e . • 
l\Ud lllektir. İnsanların · her sabah, 
hiıı:.larının emniyeti için endişe 
b!Qı ıle dolu olarak uyanması ve 

un rn"te ~tllıesı . u madi bir surette de\•am 
4t 1mUnsızdır. 

Clet e bunun içindir ki. cebir ve şid
ı,. .. I \ısuııerine ve tahakküm teseb
~ erj 
llllıtt ne mukavemete azmetmlıı bu 
·cltr :~0ruı "e ~ene bu sulh gavesile
tt~'t ll askeri kuvvetimizi nttırma· 
~ ltttıdır~ 

~ R~•lcUrr burunun · 
ş, 9111• mektubu 

tij_ltı.:· 9 (A. A.) - Suriye Reisi • 
'-tt 'Af.'4-u. ~aşim Bey Atassi, Meb'u
ı. tne:Clisı Reisine gönderdiği isti-
. 'llitb~u~~da, ezcümle diyor ki: 

hıtltn ır1n1 takiben bütün Suriye 
tu ,.,, rneueri, Suriyeye layık oldu -
ti .. ıe\.'k" 
~e c.. ıı vermeğe, Fransa ve Su-

lıt~ h urnhuriyetleri arasında dost-a.· ı 
tlt taı: arını takviye etrneğe ve ay-
hltlund anda JW?ınleketin, önünde 
\'~ CfJ.ı_.Ukları güçlükleri yenmesini 
ti "'1len .. 

l itnltAn g~zl~e karşı mildafaası-
~lt b· daıresıne getirmeAe, an -
'llliı1 ~:Fransa - Suriye muahede
~\tşl dir olduğu kanaatinde bu-

1.t llett ardır. Yapılan gayretlerin 
lQ ~~eye varmamış olması şaya
~letı~ilr \.'e teessüftür. Mandater 
bı~ qb Yenı siyaseti, iktidar mev
. ~ Olan uı edişimde esası te~l et
~t ~lJ lnün'akid anla§malar ile 
~ '-tttet~ nde bulunmaktam. Bu 

._ toı ' beninı için istifadan bq· 
toırtuı: .. ıt 

goslavyanın Balkan Antantı menfa
atlerine karl?ı taın sadakati hakkın
da şüplıe uyandıracak mahiyette 
yapılacak tefsir ve şerhleri daha 
şimdiden reddetmektedirler. 

YUNAK·SOKOL TEZAHÜRATI 
Sofya, 9 (A.A.) - Kral Boris, bu

gün Prens Kiril. hükumet azası, Yu
gosla,·ya maslaha~güzarı, yüksek 
devlet memur!arı, generaller ve b:l
yük bir h:ılk kiitlesi huzurile c Yu
nak. ların 9 uncu toplantısını res
men açrr.ıştır. 

Kral. büyük klise meydanında 

toplanmış olan gen~ Yunakları ve 
yabancı memleketlerden gelen so
kolları, teftiş etmiş ve kilisede ya
pılan bir ayini mütt'akip toplantıyı 
açan bir nutuk sövlemiştir. Kral, bu 
nutkunda Yunakları ayni zamanda 
yabancı memleketlerden gelen mü
masil te.)ekküllerini ve hassaten 
kardeş Yugoslavya sokollarını mu
habbetle selamlamıştır. 

Yunaklar ve sokollar müteakiben 
Saray bahccsinde Kralın önünden 
geçmişler ve bilahare !'jehir sokakla
rında da dolasmıslardır. Halk bu 
gençleri şiddetle alkışlamıştır. 

Yunak toplantısı dolayısile Yu
goslavva Maarif Nazırı B. Çelvlç, 
tayyare ile bugiin buraya gelmiştir. 

Arnavutluğun 
Gönüllü Milia 
Teşkilatı 

Tiran, 9 (A. A.) - Bugün Arna
vut faşist partisinin organı olan 
«Fashismi» gaztesi tarafından neş

redilecek Arna\·ut faşist partisi sta
tüsünde ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

cArnavut faşist partisi Benito 
Mussolininin emrinde gönüllü bir 
sivil milis teşekkülüdür. Gayesi, 
Arnavutları siyasi sahada yetiştir -
mektir. Arnavut faşist partisinin 
sekreteri devlet nazırı ve salahiye
tini haizdir. Sekreter, huzmeler ve 
cemiyetler meclisine dahildir. 

Milli faşist partisinin sekreteri 
vasıtasile Duçeden dir<?ktif all.I'. 
Milli partiyi Arnavut faşist partisi 
nezdinde federal rnüf ettişler tem
i.il eder.• 

lnglHz B• !, • eklll mUhlm 
bir nutuk aöytlyecek 
Londra, 9 (A. A.) - Observer ga

zetesinin diplomatik muharriri, 
Chamberlain tarafından söylene -
cek nutkun o:Tarihi bir ehemmiye
ti» haiz olacağını tahmin etmekte • 
dir. 

Moakovada Hararetll 
MDzakereler 

Moskova, 9 (A.A.) - B. Molotof, 
Seeds ve Naggiar, bu akşam iki saat 
45 dakika görüşmüşlerdir. B. Strang 
ve Potemkin'in de iştirak ettiği bu 
görüime, B. Strang'ın Moskovaya 
geldiğindenberi yapılan görüşmele

rin en uzunudur. 
Görüşmelerin çabuk surette biri

birini takibetmes1, müzakerelerin 
hararetle devama başladığına deıt
let eylemektedir. Maamafih g6rüı
melerin ne kadar zaman süreceği
nin kat'i surette kestirilmesi daha 
mümkün değildir. 

8toy•dlnovlç Radlkal 
P•rtl•lnden çıkarlldı 
Belgrat, 9 (A. A.) .,_ Yugoslav ra-

dikal birliği merkez idare komitesi 
\re icra komitesi, bugün Belgratta, 
birlikte toplanarak parti reisliğine 
Başvekil Tsevetkoviç'i seçmiştir. 

Partinin sabık reisi sabık Başve
kil Stoyadinoviç ile diğer sekiz 
mob'us, radikal birliğinden ihra9 
edilmiştir. 

lzmlr eu flrketlde ••fın 
•hnıror 

İzmir, 9 (A. A.) - Nafıa Vekale
tinin İzmir Su Şirketini satın al -
nwk için yakında müzakerelere gi
rişeceAi bildirllmektedlr. Tesisata 
kıymet takdiri için yapılan tetkik
ler, tesisatın çok noksanları olduğu
nu ve eıld. bulundu~nu, şehrin su 
lhtiyaçları tamamile k9.1lılıy8.t11s~fw 
madıjını. meydana oıkarlllJftllt. 

f&NISA8A•· Sayta: 3 
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Emniyet 
Ve Sulh. 

Telakkisi 
(Ba~tarafı l inci sayfada) 

raf da rahat rahat yağmagerliğe 

koyulurdu. 

İngiltere Başvekili Mr. Chaınber· 
lain kat'i ve açık bir lisanla geçen 
gün söyledi: 

cBiliyoruz ki, dedi, başka memle
ketlerin emniyeti ve istikl§ll orta
dan kalkacak olursa, bizim emni -
yetimiz ve istiklalimiz de vahim su
rette tehlike ve tehdit altına girer. 
Biz biliyoruz ki beynelmilel hukuk 
vs düzen muhafaza edilmek lAzım 
ise bunları müdafaa için muharebe 
ye hazır bulunmamız lazımdır•. 

Almanlar, yalnız kendileri için, 
daha doğrusu yalnı.z büyükler ve 
kuvvetliler için emniyet ve istiklal 
istiyorlar. Başka milletlere hak ta
nımıyorlar. Başka milletlerin yal
nız bir hakkı vardır: Almanlara u
şaklık etmek. İngilizler başka tür

lü düşünüyorlar. Devletler arasın
daki münasebetlerde yalnız kuvvet 
kanunu hüküm sürerse günün bi
rinde bu kanun İngiltere aleyhine 
de dönebilir. Bugün Almanlar İn
gilizleri denizlerde serbest bırakır 

gibi görünüyorlar, f!lkat yarın, kuv
vetıendikten ve ortalığı istila et -
tikten sonra denizlerde de İngiliz

lerle rekabete ]Çalkmıyacakları ne 
malüm? Hatta bunun böyle olaca
ğında zerre kadar tereddüt edile -
mez. 

Binaenaleyh İngilizler, zayıfların 

da , küçüklerin de hayat hakkını ta
nımak \'C milJetler arası rnünase -
betlerde bir hak ve adalet prensipi 
kabul etmek tarafdarı oluyorlar ve 
kendi emniyetlerini, istiklallerini 
bunda görüyorlar. 

Doğrudan doğruya bu kavgaya 
dahil olmıyan, fakat dolayısile me
seleye karışan bizler• sair devletler, 
ne yolda bir hattı hareket ittihaz 
etmeliyiz? Zannederim ki bunda 

zerre kadar tereddüde imkan yok
tur. Alman telakkisi galebe çaldığı 
gün hiç bir mHiet kendisini emni
yet altında hissedemez. Hayatı, is
tiklAli, namus ve haysiyeti daima 
tehlike altındadır. Çeklere, Arna -

vutlara bakınız. Hatta bizzat Al
man ve İtalyan tebaalarına bakınız. 

Bu müthiş diktatörlük rejimlerin -
de Almanların ve İtalyanların han
gi insanlık haklarına riayet edili -
yor ki istila edilen ecnebi kavim -
lere bir hak tanınsın? 

RU...yhi a.Jıld YALÇIN 

Kahve Meselesi 
(Baştara.fı 1 inci sayfada) 

ler zarfında görülebilmiş, ikinci, ti
çüncü seneler zarfında evvelce ikin
ci, üçüncü tip olarak ayrılan mallar 
sonraları ekstra kalite olarak tücca
ra satılmıştır. Stok halinde bekle
dikçe kıymetinden kaybeden ve sa
raran kahveler, Avrupa ve Brezilya
da satılmadı~ı ve gayet ucuz fiatlar· 
la temin edilebildiği için piyasaları· 
mızda sürülen yegAne mallar hilk
müne girmiş ,.e şirket dün yazdığı
mız fatura oyunlarile bu yüzden 
~zamt karlar temin etmiştir. 

Şirketin teşekkülünün• ikinci se. 
nesi yüzde yetmiş Brezilyaya, Yjlzde 
otuz da Avrupaya mal ihraç edilme
si lbımdı. Şirket bunun yalnız Av: 
rupaya olanını ihracat tilccarlarının 
konişmentolarını satın almak sure
tlle kapayabilmiş, Brezilyaya olan 
asıl mllhim kısmı yapamamışhr. tt
çüncü yıl ise yüzde yüz ihracat ya
pılması icabeden Brezilyaya bu ma
lın yarısı bile gönderilememiştir. 

Şirketin kuruluşunda yegAne amil 
olan harice peşin döviz çıkarmamak 
gayesi tahakkuk etmemiş ve boş ye. 
re kahve ijzerine iş yapan öirçok it
halat ve ihracatçı bu işten kazana
cakları ekmek parasını feda etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu hususta yarın çok mühim t;na· 
lômat vereceğiz. -· -

Berg•mada zelzele 
Bergama, 9 (A. A.) - Bu gece 

24,20; diğerleri de saat d8rtte, 4,20 
de ve 4,~0 olmak üzer• burada dört 
zelzele hissedilmi§tlr. Zarar yok -
tur. . .._ 

Rumen Büyük Elçimiz 
Krala itimatnamesini 

Merasimle Verdi İtalyanların 

Bükreş, 9 (A. A.) - cRador• Kral 1 
Karola yeni itimatnarnesini takdim 
eden Türkiycnin ilk Bükreş Büyük 
Elçisi B. 'l'anrıöver bu münasebetle 
söylediği nutkunda demiştir ki: 

c- Bu yeni tayinimle buradaki 
işime devamımın emredilmesi, be
nim için büyük bir şereftir. Mazide 
olduğu gibi bundan böyle de iki 
memleket arasında mevcut bn~ların 
takviyesi için naçiz gayretlerimi 
sarfa devam edeceğim. 

Balkan memleketleri arasında sıkı 
işbirliği siyasetine başlanılması. se
nelerdenberi majestelerinin yüksek 
hususi arzularından bulunuyordu. 
Bu fikdn kıymetli ' bir surette kuv-

veden fiile çıkmasını tesbit eden 
Balkan antantı, majestelerinin nez
dinde daimi ve müessir müzaheret 
görmüştür. 

Orta Elçiliklerin Büyük Elçiliğe 
tahvili, Balkan antantı devletleri 
reislerinin, memleketler arasında 

esasen mevcut bağların takviyesile 

sıkı alakalarının muhtı>lif bürhan -
!arından birini 1.e.şkll etmektedir. 
Alınan bu tedbirler, devlet reisleri, 
bu münasebetlere ve bu bağlara 

verdikleri ehemmiyeti yüksek bir 
tarzda tebarüz ettirmek istemişler

dir. Türkiye ile Rumanya arasında 
mevcut derin dostluğun esasını, yük 

sek bir ideal ve daimi değişmez 
menfaatler teşkil eylemektedir. Bu 
mühim unsurlar iledir ki iki millet 
arasındaki dostluk, her gün daha 
ziyade takviye edilmeğe nnmzettir. 
Şimdiye kadar vukua gelen bütün j 
hAdiseler ve vaziyetlerde ol - 1 

mrr s • 
lngiliz H<!va 
Kuvvetleri 
Dünyada Birinci 

Birmingham, 9 (A. A.) - Dün, 
öğleden sonra De Kent ile Hava Na 
zırı hazır bulundukları halde Bir - , 
mingham civarında kain Elondon 

hava meydaQının küşat resmin i ya
pan Chamberlein, bir nutuk irad 
ederek demiştir ki : 

«- Öyle zann1?diyorum ki. hava 
kuvvetlerimiz birçok noktalardan 1 

dünyanın en mükemmel kuvvetle
ridir. 

Şunu da haber vereyim ki, Sir 
Gingsley Wood size bütün sırlarını 
söylemiyor. Size bir şey söylediği 

zaman, sözlerinin arkasında birçok 
şeylerin gizli kaldığından emin o
labilirsiniz.» 

Chamberlein, daha evvel İngiliz 

hükümdarları tarafından Amerika
ya yapılan ziyaretin muvaffakıyetin 

den bahsederek şunları söylemi~tir: 
«- Bu ziyaretin vereceği bütün 

neticeler hakkında şimdiden tah -
minlerde bulunmak belki me\•sim
sizdir. Hükümdarların, imparator-

duğu gibi bundan sonra vukua ge
lecek bütün hadiseler ve vaziyetler 
de bu dostluğun kıymet ve salabe
tini tebarüz ettirecektir. 

Maj<!stelerinin, yeni ve parlak 
mukadderatına isal için bu memle
ketin başına geçtiği mes'ut günden 
beri, dost ve müttefik milletler, Ru
manyanın dahili takviyesini, müte
addit servet kaynaklarının inkişafı
nı ve milli kuvvetlerinin faal kal -
kınmasmı büyük bir bahtiyarlıkla 

müşahede etmektedir. 

Vazifemin icrasında majesteleri
nin şimdiye kadar bana karşı gös -
tern'.Jek lütfund11 bulundukları yük
sek miizahcreti. majesteleri bun -
dan böyle de benden esirgemiye -
cek ve hükumetleri de bana kıymet
li yardımını vermekte de\•am eyli
liye<'<"ktir. 

Türkiye Reisicüınhurunun, Cüm
huriyet hükumetinin ve Türk mil
letinin ve ayni zamanda şahsımın, 

hislerimize tercüman olarak , majes
telerinin, altes Veliahdın ve asil 
Rumen milletinin saadet ve refahı . 
hakkında en samimi temennilerini 

l 

arzeylerim ... 

Kral, verdiği cevapta, Büyük El
çinin izhar ettiği his iyata hararetli 
surette t~ekküı· etmiş, ve Ruman
yadaki vazifesine başladığı günden 
beri büyük faaliyetle ve faydalı o
larak iki memleket arasındaki mü
nasebetlerin gittikçe daha fazla sık 
laşmasına çalışmaktan fariğ olma
mış bulunan muhterem diplomatın 
Büyük Elçi p.:ıyesini almış olmasın
dan duyduğu memnuniyeti izhar 
eylemiştir. 

Maarif Vekili 
İstanbulda 

(Baştanıfı l inci sayfada l 

arif Müdürü Tevfik Kut ve Maarif 
erkanı ile alakadarlar tarafından 
karşılanmıştır. 

Hasan Ali Yücel, bir müddet şeh
rimizde kalarak kültür işleri üze -
rinde tetltlkatta bulunacaktır. Ve
kil, İstaubulda bulunduğu müddet 

zarfında yeniden açılacak olan ilk 
ve orta mektepler ile sınıflarda ta
lebe mc\•cudunun azalması etrafın-

da yapılan çalışmaları gözden geçi
recek ve bu mevzu etrafında lazım 
gelen direktifleri verecektir. 

Bir Kahramanlık 
Destanı (!) 

italyadaki paçavra :fabrikalarının 
tröst halinde çalıştığını biliyoruz. 
Hangi gazeteyi ~çsak, Türkiyeye t'!l
riz eden ayni mealde sem yazılarla 
karşılaşıyoruz. Dün bunlardan b
tra şehrinde çıknn La Gazzetta de 
Magginre nam gazetede yine böyle 
rezil bir yazıya tesadüf ettim. Da
ha ilk s&tırları okurken bıle insan 
gayri ihtiyari hem hiddet ve asabi
yete kapılıyor, hem de bu kadar ço< 
kabak kafalı ve çürümüş domates 
beyinli adamların bir memlekette 
toplanmış olmasınii hayret ediyor. 

Bu paçavranın şaşkın görüşlü, 

muvazenesiz başmuherriri yazısına 
şöyle başlıyor: 

cTürk ırkının bugi.ine kadar me
deniyete hiç bir faydası dokunma
mıştır. Bu millet, ne felsefi. ne mi
mari. ne artistik. ne ilmt, ne de iç
timai ve ahlaki hic bir eser \'Ücude 
getirmemiştir.> 

Bundan sonra Türk milletine kar
şı çok ağır iftira ve bühtsn'hıra baş
lıyor. 

Ben burada. ne İbni Sinadan. ne 
Koca Sinand-en. ne Baki ve Fuzuli
den misaller l?f'tirerck. eserler e:ö~
tererek bu iddianın ihtiva ettiği 

korkunc hataları sayscnk. teşrih e
decek de~lim. Sadece İtalyan mil· 
!etinin tarihe bıraktığı birkaç me· 
deni yet (!). hamaset (!), mertlik 
(!) misalini kaydedeceğim: 

Bu misaller, dost diye ilan ettiği 
kendisinden gerek niifus, gerekse 
silah bakımından muksvesı> edile
mivecek kadar za,rıf milletleri bir 
sırtlan hırsile isti18 ('tmek, mütte
fiklerine kahpece ihanet etmek, ma
mur sehir ve abideleri tavvarclerle 
bombardım:m etmektir. Hele bir de 
kahrammlık misali var ki. mutlak::ı 
tarih(' altın harflerle vazılac:ıktır: 

M ıı ICım oldu.Ehı iizcre se\•gili vur
dum uz iı:;{l';ı} edildiği zaman Anta1-
\•adnn Muğlnva kadar olan kısmı f
tAlvan kuvvetleri istila etmişti. 

'Mul!lad~ kalan mazlum halk, ana
vatanın iclerine e:önderdi~i olYuHan
nın ve nkeklerinin zafer destAnla
rile J!eriye dönmesi icin dua cd~r
kPn ramazan avı P.'elir. Sehirde dis
lerine kadar c;füıhlı cok kalahalık t
tah•an C?arnizonları mevcuttur. Ra
mazsnın ilk ,günü kalede bulunan 
asırlık naslı topa bir a\•uç barut atan 
nıüezzin, aksam ezanı vaktile bir· 
lıkte bunu ateşler. 

Bu too sesi duyulur du\•ulmaz, 
luğun birliğine ve Amerika ile ara- kışlalardaki ftsJvAn ııı:kPr}eri hiitiin 

mızdaki dostluğa pek .kıymetli bir levazımlarını bırakarak kısladan 
yardımda bulunduklarından emi - fırlnrlar ve denize doğru çılgınca 
~im .• kosmıyn baslıırlar. Bunlara v87Jve-

Başveki1, şimdiki g'erginlik zail ti :ınlatmak ve tekrar ~erive dön
olduktan sonra sivil tayyareciliğin, melerini temin etmek icin muaz7.ıırn 
misli görülmemiş bir inkişafa maz- gayretler sarfetmive lii:wm ha$ıl o
har olacağından emin bulunduğunu 1 ur. 
ilave etmiştir. Nasıl. mükemmel de~iJ mi? 

Sir Kingsley Wood, Baş,•ekilin, MURAD SERTO,.. LU 
hava limanı filolarından birinin --~-..,.!!ll!!"l~----8'1llii(lllllll~ 
fahri komodörlüğüne tayin edildi
ğini bildirmiştir. 

İngiliz Askeri Hey' eti Gitti 

Alman Radyolarında 
Propaganda 

Varıova, 9 (A. A.) - Breslau Al
ınan radyo istasyonu muntazam sa
at 10,15 ve 20,15 de Leh lisanı ile 
propaganda ne,riyatı yapmaktadır. 
Bir Leh halk prlwım müteakıp 

baflıyan ilk nefl'iyatında bu radyo 
şunları söylemiştir: 

Bir müddettenberi memleketimiz
de bulunan ve Çanakkale ile İzmir· 
de bazı tetkikler yapan İngiliz aske
ri heyeti reisi Tuğgenernl Lund ve 
maiyetındeıti zevat dün sabah saat 

9,15 te Kocatepe torpidosile şehri
mize dönmüşler ve akşam saat 
10 da Sirkeciden hareket eden tren· 

le memleketlerine c:!enmnı7lerdir. 

Misafirler, dün gemiden çıktıktan 
sonra doğru Perapalas oteline gide

rek öğleye ksdar istirahat etmişler 

ve öğleden sonra şehrin §&yanı te

maşa bazı mahallerini ve camilerle 
müzeleri uezmişlerdiı\ • 

cKoDl§ular arasında sık sık anla
şarnamazlıklar olur. Fakat bunla -
rın halli her zaman mümkündür. 
Alman - Leh ~birliiğ mazide Po -
lonyaya bUyük menfaatler temin et 
mişti. Üçüncü bir ıahıs işe karış -
mayıp da çarpışmayı tavsiye etme
dilğ takdirde anlaşma imkanı dai
ma mevcuttur.> 

Radyo, Danzigin Almanyaya dön
mesi lüzumuna telmih ettikten son· 
ra Polonyaya da Yahudi düşmanlı
ğı hareketine başlamasını tavsiye 
etmektedir. 

Bu neşriyat, Polonyanın Katoviç 
radyo istasyonunda yapılan Alman
ca neşriyata bir cevap addedilmek. 
tedir. 
Diğer cihetten, Viyana ve Berlin 

rad~larının Ukrayna lisanında tek 
rar ne~at yapmıya başladıkları 
dildtrilmektedir. 



YKNllA8AR 

B-IR CELLADIN 
Hatıraları 

H AVA O R O U M UZ Sultan Aziz Devri 
KUVVETLEN 1 YOR Başpehlivanla_rı 

Annem Üç Gün Yaş adı. Dördf!_ncü -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekır~ 
Gün Beni Yalnız Bırakarak Oldü Yurtdaşların Bu Mukaddes Vazife-f - 92- YAZAN: SAMI KARAYt:t.. 

-s-
Nihayet bir gün çalışmıya karar 

verdim. Bu fikrimi anneme de söy· 
ledim. Kadıncağız boynunu büktü 
ve çaresizlik içinde razı oldu. Sağa 
sola haber gönderdik. Eski dostla
rın tavassutunu rica ettik ve nihayet 
mağazalardan birinde bir satıcılık 
bulduk. 

Ben, hiç bir söz söylemeden ve 
adeta genç kadının maneviyatını 

ürkütmekten korkarcasına sükut 
ediyordum. O konuşuyor, durma -
dan, dinlenmeden söylüyordu.. Be
nimle göriişe~ği kısa müddet içine 
ıher şeyi sığdırmak, bütün dertleri
ni dökmek istiyordu. 

Ben ise, yarın asacağımı bildiğim 
genç bu kadının karşısında riyakar 
bir tavır takınmaktan muztarip o
luyordum. 

Tasavvur edemezsiniz, bir gün 
sonra hayatına hatime çekeceğiniz 1 

bir insanla, o işten hiç haberdar de
ğilmiş gibi konuşmak ne kadar zor
dur. Kadın kuru çakır gözlerini Ü

zerime dikti, beni manyatize ede -
cekmiş gibi sert sert baktı ve ilave 
etti: 

- Çalışmıya başladım. Her gün 
sabahları işime gidiyor, akşama ka
dar müşterilerle uğraşıyordum. Ka
zancım ufaktı, fakat kendimizi bu 
kazancın icaplarına uydurmuştuk, 
geçinip gidiyorduk. Beraber çalış

tığımız arkadaşlarım hoppa şeyler
di. Hepsinin sevgililileri vardı, her 
akşam iş bitince bu sevgilileri on_ 
lan kapının önünde beklerler, be
reberce çalgılı gazinolara, eğlence 

yerlerine giderlerdi. Ben ise, doğru 
evime döner, annemin ıztıraplı çeh
resine tebessümler getirmek için 
uğraşırdım. Arkadaşlarım, benim 
'bu halimle alay ederlerdi. Mutaas
sıp hareketlerim onların hoşuna git 
mezdi. Sırası geldikçe: 

- Biz fakir kızlarız. Drahomamız 
yok, hayalimizde kurduğumuz gibi 
evlenmek ihtimalleri bizim için 
kapalı. Genciz, eğlenmek isteriz. 
()nun için serbest bir hayat yaşarız. 
Bu arada birisile se\•işirsek ve o 
adam bizi nik5.hlarsa ne ala, bir ev , 
~ark sahibi oluruz. Nikiıhlamazsa 
neyimiz eksik? Çalışıyoruz, kazanı. 
yoruz ve aşk hayatımızı da beraber 
yaşıyoruz.. derlerdi. 

Bu mantığa, içinde yetiştiğim zih 
niyet muhalifti. Fakat ben de o fi
kirlere doğru kalbimde bir tema -
yül hissetmeğe başlamıştım. Hele 
ay başıları, paramı elime alıp da 
kendime bir ayakkabı parası dahi 
ayıramadığım zamanlar, ruhum is
yanla dolar, fakat annemi muazzep 
etmemek için hiç sesimi çıkarmaz
dım. 

İşte görüyorsunuz ki Mister Fred, 
gayet iyi bir kızdım. Bugün vahşi 
bir cinayetin faili olmakla beraber 
yine iyiyim. Buna emin olunuz. Fa
t,at ne oldu biliyor musunuz? İşte 
1flındi size onları anlatacağım. Bu 
bendeki tahavvüle siz de hak ve _ 
receksini:ı. 

Bir gün işbaşında iken beni ev -
den çağırdılar ve annemin hasta -
!andığını haber verdiler. 

Eve geldiğim zaman kadını feci 
bir vaziyette buldum. Sol tarafına 
nüzül isabet etmişti. Ağzı çarpıl _ 
mıştı. Kelimelerin hecelerini birbi
rine karıştırıyordu. Hemen bir dok
tor çağırdık. Annem mütemadiyen 
ağlıyor: 

- Ölürsem .. çok fena olacak .. He. 
~ene aürünecek .. diyordu. Ve sonra 
benden, hayatımın sonuna kadar 
cİddl kalacağıma dair söz istiyordu. 
!Annem, istikbalim üzerinde titri -
'yordu. 

Zavallı kadını üç gün yaşatabil -
dlk. Dördüncü gün sabahleyin beni 
y&payalnız bırakarak, öldü. Ve o 

gün de, benim hayatımda felftkete 
teveccüh eden bir dönüm noktası 
oldu. 

Helene Duklayne'm kuru gözleri 
ıl!lanmııtı. Sarı benzine bir kırmızı_ 
lık gelml§, seııi de hafif. titremeğe 

başlamıştı .Artık, hayatının en a - lerini yapmak için Gösterdikleri G .. E . v . ld. 
cıklı sahnelerine gelmiş olduğumu~ •• •• • • k. d d. ureş mrı erı ı 
ZU~~::i::;~~::~:· yoruyor, zan.. gayret her turlu takdırın tev ın e ır 
nederim.. dedim, isterseniz biraz 
dinlenin, üst tarafını da yarın an-
latırsınız. 

Helene müteessir oldu: 
- Yarına çıkacağım ne malfun? 

dedi, belki birbirimizi bir daha gö
remiyeceğiz. Ben, bilakis, günahla
rını çıkaran ve söyledikçe hafifli -
yen bir insan gibi ruban rahatlık 
ve ferahlık duyu~orum. Sizi yor • 
muş olmaktan korkuyorum. 

- Hayır, hayır!.. dedim, yalnız 
sizi düşündüğüm için ... 

- Üç beş gün bu büyük acının 
verdiiğ sersemlikle ne yaptığımı bil 
meden yaşadım. Sonra yine işime 
devam ettim. Hayatımda ayni yek
nesaklık devam ediyordu. Akşam
ları yine mağazadan çıkıyor, doğru 
evime gidiyor, yemekle, işlerimle 

meşgul oluyordum. Adeta dünyaya 
küsmüştüm. Bir ay sonra, evin her 
köşesinde annemin hatıraları can
landığı için, burasını terkettim, da
ha ucuz bir oda buldum. 

Istaabulua orduya lıedıye ettii ta11anler fUo h•llnde açarlarkcı:t 

Zamanla bu yalnız hayata, anne
min yokluğuna alışmıya başladım. 
en büyüt deva olan zaman, ~nim 
de acılarımı küllemişti. 

Bir sene sonra, arkadaşlarımın ser 
best hayatları artık bana yabancı gel 
memeğe başlamıştı. Bazan onların 
gezintilerine iştirak ediyordum. Bir 
pazar .. bu arkadaşlarımdan biri ba
na bir delikanlıyı takdim etti. 
Smith .. uzun boylu, güzel bir ço -
cuktu. Benimle alakadar oldu. Ben 
de kendisine karşı Iakayıt kalama- ' 
dım ve dostluğumuz ilerledi. 

Artık akşamları kapıda beni de 
bir bekliyen vardı, ben de yalnız 

değildim. Cumartesi akşamından, 

pazartesi sabahına kadar, bana da 
aşk hayatı yaşatan birisi vardı ve 
ben de, doğrusunu isterseniz, ken
dimi bu hayatın içine, doludizgin 
kaptırmışhm. Arasıra, annemin 
çarpık ağızlı çehresi gözümün önü
ne gelir, ve ciddiyetimi muhafaza 
etmekliğim için o donuk gözlerin
den dökülen yaşlarla ve o çarpık 
ağzile yalvarışlarını hatırlardım. 

Ben de: 

Türkkuıu muallimleri kahramu aakert pilotlarımızla bir arada 

- Ne yapayım anneciğim .. der, 
boynumu bükerdim .. talih bizi böy
le yaptı, ben istemeden bu hale sü
rüklendim. 

İlk zamanlarda duyduğum vic • 
dan azabı da kalmamıştı, şimdi 

müsterih ve rahat yaşıyordum. 
Bu ara, bir de çocuk aldırmak 

mecburiyetinde kaldım. 

Smith bir makinistti. Bir aralık 
benim yüzümden evilc arası açıl -
dığı için beraberce oturmuştuk. İş
te o sıralarda ben kendisine evlen
mek teklif etti. Fiilen karı koca gi
bi yaşıyorduk: 

- Smith, dedim.. benden uzak -
la~nıak ve beni terketmek fikrinde 
değilsen şu beraber yaşayış tarzı -
mızı meşru bir hale koyalım ve bir 
ev kuralım. Senin kazancın artar

sa ben de artık çalışmam.. ve bu 
suretle akıbetimi kurtarmış olu -
rum. Bugün beni sen terkedersen, 
ben yarın başkasının metresi 'ola -
cağım ve bu Akıbet bilmem beni 
nereye kadar sürükler. Beni sevi
yorsan evlenelim ... 

Smith teklifimi hemen kabul etti 
ve biz on beş gün sonra, evlenrniı 
ve evi~izi kurmuştuk. 

Çok mes'u ttuk. Yeni sevişen çift
ler gibi birbirimizi seviyorduk. Ben 
de, nihayet iyi bir ocak kurmuş ol
manın verdiği zevkle memnundum. 
Annemin arzulaı ını yerine getir -
miştim. 

Smith her gün işine gider. Ben 
de ev işlerimle ".'neşgul olurdum. 

Pazarları, aşkımızı birbirimize bü
tün kuvvetimizle ilfm ettiğimiz eğ. 

lence yerlerine gider ve ruhumu -
ıun bütün kuvvetile birbirimizi se
'Yerdik. Velhasıl çok mes'uttuk ... 

. (Devamı var) 

Türk milletinin hamiyet ve va- j 
tanperverliğine istinaden, yurdu
muzda kuvvetli bir hava ordusu 
kurmak maksadile teşekkül eden 
Türk Hava Kurumunun bugünkü 
vaziyeti milletimiz için §ayanı ifti
hardır. 

* Hava Kurumu İstanbul şubesi 
başkanı Rıza Uran bana kadın, er
kek, genç, ihtiyar her vatandaşın 
Hava Kurumuna yaptığı kıymetli 

yardımlardan sitayişle bahsetti. 
Yurdunu, müdafaa hususunda, 

bütün dünyada takdisle anılan mil
letimizin, vatan müdafaasına ait iş· 
lerde de son derece hassas olacağı 
pek tabiidir. 

Hepimiz biliyoruz ki, bizim için 
daima tehlike mevcuttur. Anadolu
da kılıcın, Lozandaki kalemin zafe
ri bütün mesaili halletmiş değildir. 

' Bundan sonra huzur ve silkun için-
de çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu 
da; ancak maddeten ve manen kuv
vetli olmakla kabildir. 

Tayyarelerin, bugün en kuvvetli 
bir harp silfıhı olduğunu, son büyük 
zaferimize ne derece amil olduğunu 

hepimiz biliyoruz. Milletler, hava 
kuvvetlerini tanzim ve tezyitte bi
ribir lerile müthiş bir rekabete giriş
mişlerdir. Hükumetimiz de bu işi la
yık olduğu ehemmiyetle karşılamış 

ve programının başına koymuştur. 
Bu iş artık bütçe tahsisatile idare 

edilemiyecek kadar genişlemiştir. 

Bunun için her şeyden evvel düşü
nülecek şey Hava Kurumuna y.ar
dımdır. 

Hava Kurumuna verilecek az çok 
her şey, millet ve vatanın müdafaa
sına hizmet edecektir. Şimdiye ka
dar her suretle, bütürı valığını va
tan yolunda fedaya müheyya oldu
ğunu ispat etmiş olan Türk milleti, 
bundan sonra da daima yurt müda
faasına seve seve koşacak ve Hava 
Kurumuna yardımını şerefile mü
tenasip bir surette yapacaktır. 

ilya.-; Tunçaslan 

Sarhoş aş1k mahkum 
oldu 

1 
mTISAT IŞLElll ı 

Yerli Mallar Sergisi 
hazırlıkları ilerledi 

Kemal adında biri evvelki gece 
fazla mikdarda içtiği rakıdan sar -

hoş olarak Muratpaşa mahallesinde 

oturan metresi Ayşenin evine gide
rek kapıyı çalmış, fakat kapı açıl-

mayınca mahallede bağırıp çağıra
rak rezalet çıkarmıştır. 

Bunun üzerine hadiseye zabıta 

müdahale ederek kendisini mahke-

meye sevketmiştir. Dün yapılan du 

ruşmada Kemal, bir gün hapis ce
zasına mahkum olmuştur. 

Bir ••bıkah suç Ustu 
yakalandı ve mahkOm oldu 

Unkapanında oturan Talat ismin
de birinin duvarda asılı ceketini 

çalmak istiyen sabıkalılardan Ha -
san, suç üstü yakalanmış ve mahke
meye scvkedil~ştir. Dün Sultan
ahmet birinci Sulh Cezada meşhu
den yapılaq duruşma neticesinde 
Hasan, 4.5 ay hapst! mahkum ol -
muştur . 

On birinci Yerli Mallar sergisi 

hazırlıkları çok ilerlemiş ve birçok 
paviyonlarm inşaatına başlanılmış

tır. Sergiye yapılan müracaatlerin 

çokluğuna göre bu sene, diğer se -

nelere nazaran daha geniş vedaha 
alakalı olacağı anlaşılmaktdır. 

Diğer taraftan sergi komitesi ser

gide satış yapılıp yapılmıyacağı 1 

hakkındaki tetkiklerini bitirmiş ve 

nihai kararını vermiştir. On birin

ci Yerli Mallar sergisinde.satış yap

mak istiyenlere, sergi planının ar

kasında bir yer tahsis edilmiştir. 

Satış ancak serginin bu kısmında 

ve küçi.ik müesseseler arasında ya
pılacaktır. 

Bundan başka, sergiyi gezenlerin 

jstifnde. etmeleri için sıhhi bir gazi
no kurulacaktır. 

Lunapark için henüz bir anlaşma 
yapılamamıttır. 

Pomak Olduğu İçitı Kavasoğlu 
Pomakları Tutuyordu 

__ .,._,. c~--- "' 
Arnavudoğlu Sultan Azızin e~ 

bendeganından ve hamlacılarındııl' 
olduğu halde Kavasoğlu Koca İb!~ 
him ve takımının Rumeliden g~ 
mesi yavaş yavaş efendisi yanın 
kendisini yalnız bırakmıştı. 

Kazıkçı, çok üzülmüştü. Saraya 
geldiği gündenberi hürriyeti elin
den gitmişti. Onun köyünde kırık 
kulübesi, salkım ağacile örülü ye-
4illik çardağı. yere serip bir kap 
içine koyup tahta kaşıkla yediği ye
mek, temiz ve her türlü gilligıştan 
Ari şalvarlı karısı, köy kahvesinde
ki cemaati bulunduğu debdebeli ve 
sırmalı saraydan bin kat, yüz bin 
kat, namütenahi daha kedersiz ve 
ıztırapsız bir hayat idi. ı 
Kazıkçı lanet etmişti. Biran ev

vel saraydan kaçmak istiyordu. Al
tınları da, mücevherleri de kendile
rinin olsundu. Ona, hayat ve hürri
yet lAzımdı. 

Bekirle Kavasoğlunun idmanları 
tamamlanmıştı. Kavasoğlu Koca İb· 
rahim güreş için padişahın iradesi
ni bekliyordu. 

Sultan Aziz; bir perşembe günU 
Halil paşayı çağırarak şu iraded~ 
bulundu: 

- Halil, Kavasoğlu ile Bekirin 
idmanları tamam değil mi? Eğer ta
mamsa yarın güreş yapalım. 

Halil paşa; yaverlerinden birini 
göndererek Kavasoğlundan sordur
du. İbrahim yavere şu cevabı ver
mişti: 

- Güreşe hazırım ... 
Kazıkçı Bekir de cevabını ver· 

mişti: 

- Hazırım .. 
Bekir, güreşin biran evvel olup 

bitmesini istiyordu. Sarayda olduğu 
müddetçe hnpishane hayatı yaşıyor
muş gibi sıkılmıştı. 
Kazıkçı !@reşi yapar yapmaz 

Şumnu'ya d(1~mek istiyordu. Elinde 
beş on parası olduğu için haccet
mek için Hicaz'a da gitmek arzusun
da idi. 

Halil paşa, Sultan Azize pehlivan. 
!arın hazır olduğunu bildirdi. Padi
şah ikinci bir iradede bulunmuştu: 

- Halil; Kavasoğlu ile Bekirin 
güreşlerini Camlı köşkün bahçesin
de yaptırmak istiyorum, ne dersin? 

- İrade efendimizindir .. 
- Eğt?r Hacı Hüseyin bağında ya-

parsak halk izdihamı olacak ... İyisi 
mi biz bize sarayın bahçesinde ya
palım bu güreşi... 

Halil paşa: bu iradeyi pehlivan
lara ve maiyetlerine tebliğ etmişti. 
Sultan Aziz cuma selamh_ğını Beşik
taş camisinde yaptı. İkindiden son
ra pehlivanlar ve maiyetleri Camlı 
köşkün bahçesine gelmeğe başlamış
lardı. 

Kavasoğlu Koca İbrahim bir ata 
binmis olduğu halde geldi. Kazıkçı 
yürüy~rek gelmi~ti. Bekirin surc.tı 
asıktı. Hiddetli olduğu yüzünden 
belli idi. 

Bekirin neden hiddetli olduğunu 
merak edenler çoğalmıştı. Fakat; 
hiç kimse ile arkadaş olmıyan bu 
pehlivana gidip derdini soramıyor
lardı. 

Herkes Bekirin düşmanı idi. Bü
tün saray ağaları ve paşaları Ka
vasoğlunun ta·raftarı bulunuyordu. 
Bekiri tutan tek bir kişi yoktu. 

Sultan Aziz bile Kavasoğlunun 

galip gelmesini istiyordu. Bekirin 
galip gelmesini istiyen tek bir kişi 
vardı. O da Arnavudoğlu Ali peh
livandı. 

Arnavı.:doğlu Kavasoğlunun ye
nilmesini isterdi. Çünkü; Kavasoğ-
1ile bütiin pehlivanlık hayatı müd
detince çetin gilreş1er yapmıştı. 

Sonra: Arnavudoğlu Ali pehlivan 
Rumelililere kızıyordu. Çünkü; Ru
melililer ikide birde Anadolulu olan 
Aliye şu yolda çatıyorlardı: 

- Havdi susak ağızlı be! .. Ana
doludan . da pehlivan çıkar mı?. 

D ha sonra; Rumelililer birbirle
rini tutuyorlardı. Hepsi ittifak et
mis bir ha·ldP. yaşıvorlar ve birbir
lerini kayırıyorlardı. 

Kavasoğlu Koca İbrahim Pom~ 
tı. Pomaklnrı tutuyordu. Deliorrtl, 
nın muhacir olan pehlivanlafl11 

düşmandı. Mesela; Makarnacı J'l'I~ 
hacir olduğundan Kavasoğlu 1 

aralarında dehşetli zıddiyet vardı. 
Makarnacı ile Arnavudoğlu Sil 

tan Azizin efendiliğindenberi yarı 
larında bulunan pehlivanlardı. rrt; 
kamacının Sultan Aziz ile müte9 

did idman güreşleri vardır. . 
Sultan Aziz efendiliği zarnartıtl 

da gerek Makarnacı ile, gerek fJ 
navudoğlu ile idman güreşi yapa!' 
dı. Bu iki pehlivan padişahın ustB' 
sıdır. [1] 

Kavasoğlu Koca İbrahim suıt~ 
Aziz tahta cülüs ettikten sonra s5 
raya gelmiştir. Ve başpehlivarıl• 
arasına dahil olmuştur. (2) 
Kavasoğlu Koca İbrahim; Arfı8 

vudoğlu Ali pehlivanın KastaJTl 
nulu. Makarnacının Deliorman rtl~ 
hacirlcrinden oluşunu Poma1<11 

d. · t" Bu 1" gururuna ye ırememış ı. 9~ pehlivandan yak '.lsını kurtarJ'l'I b 
için kendisine destek olabilecek pe 
livanları saraya toplamağa teveSS 
eylemişti. jb 

Denebilir ki; Kavasoğlu Kocıı ~ 

rahim Sultan Aziz sarayına gel~~ 
ten sonrn pehlivanlar arasında l 
likler başgöstermiştir. 
Kavasoğlunun Makarnacı ile \ 

Arnavudoğlu ile zorlu ve çetin }l 

zur güreşleri vardır. 
~ 1 ı · k d' · e st Kavasog u, evve a en ısın , 

l .. h ıcııt kadaş o mak uzcre meş ur ,-e 
!boyu getirtmişti. İbo Pomaktt 

1 Kırkpınarda nam almış bir pell · 
vandı. r' 
Kavasoğlu Kara İbodan so~çl' 

me~hur Aliçovu getirtmişti. Alı 
da Pomaktı. [3] d 
Okuyuculnrımın, pehlivanlarırt .

11 
virlerine göre dcrecei kuvvetlerı~ 
anlamsk ve her dene göre ba~ ~ 

b .,J'tle 
livanların kimler olduğunu ı• 

1 
için atideki cedveli gözönünde bt 

lundurmaları faydalı olur. c~ 
Sultan Mecid deı:ri ve sıı?t 

Aziz devri başlangıcı: ııf 
l - Akkoyunlu Kazıkçı J{ 

1
; 

Bekir: (Bu pehlivan Sultan M~I· 
devri başpehlivanlarındandır. ti' 
tan Aziz devrinin başlarına ye 
miştir). ,el 

2 - Kara Silo: (Bekirden e~ıf 
Sultan Mecid d~vri baspehliva1'1l d' 
Sultan Aziz devri başlangıçlar:r, 
ihtiyar iken Kavasoğlu. Koca d 

him ile güreşti. Ve Kavasoğlu bll 

kaldı.) . c)el' 
3 - Arnavudoğlu Alı: (A~ tf1 

Kastamonuludıır. Sultan Aziz dE'~ 
ilk başlangıcı başpehlivanıdır.) ırıı: 

4 - Kavasoğlu Koca fbraJı 1~ (Arnavudoğlu Alinin ihtiyarlığ·ı~ 
. ·rı J dan sonra Sultan Aziz devrını 

devri başpehlivanıdır.) ) 
(Devamı vsf 

·t 
[1] Bu iki pehliuanm Sultan fl~ 

le güre~lcrini sırası geldiği za oto' 
okuyuculanma bu ~hifelerde 11 
cağım. 0sı1 

[2] Kavasoğlumm sara~~ ~eri' 
geldiğini ve Kara Silo ile gure~,14' 
ni sırası geldiği zam<ın okııYtl 
rıma bu saJıifelerde y11.pıcağı171 • ;,ııf 

Jıt'" [3] Aliçonun Kırkpınar ııe 7111' 
güreşleri çok meraklı safhala;ıi~ıe 
vidir. Bu pehlivanın Sultan set'' 
de güreşleri vardır. Yirnıi altı e1ı1' 
Tü.rk;öye im.para:to-rltıCıı fbaıP f{d' 
tJanlığını üzerinde tutmuştur· ),; 
tıasoğlu Koca lbrahimden aonf'O 
ço b~ta geli1' ... 
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l<uşçubaşıoğlu Eşref gizlendiği yer
den parmağını kımıldatamıyordu 

----=--- c=----
Deli miydi bu Koca Mehmet ~f:, 

hiç böyle bir vaziyette ilerlene?,ılır 
tniydi? Kuşçubaşıoğlu Eşref boyle 
düşünürken Koca }'Iehmet Efe ona 
Planını anlattı: 

- Çakırcalıya biraz daha s_o~ulur
Sak ona göz açtırmayız. Ateşını ke~
tniye mecbur ederiz. Ondan sonra ı
§İnıiz kolaylaşır. 
Eşref dişini sıktı. Herçibadabad 

diye Koca Mehmet Efenin arkasın
dan fırladı ve on beş, yirmi adım i
lerJdeki bir çukura kendisini dar. at
tı. İçinden cArtık beni buradan kım
Se çıkaramaz!> diye düşünüyordu. 
du. 

galiz küfürleri arka arkaya sırala

dı. Çakırcalı hiç aldırış etmiyor, so
ğukkanlılığını kat'iyyen bozmuyor
du. 
Kuşçubaşıoğlu Eşref ise sindiği 

yerden, parmağını bile kıpırdatma
dan hart•ketsiz duruyor, neticeyi 
bekliyordu. Koca Mehmet Efe bar
bar bağırıyordu: 

- Haydi domuzun oğlu, erkeksen 
yama kadaı yerini göster! 

Çakırcalı da mukabele ediyordu: 
- Karıların sözile hareket etsey

dim burada ne işim vardı. Erkeksen 
para kadar bir yerini göster de gö
relim! 

Milli Küme maçlarının neticesini 
tayin eden Beşiktaş • Ankara De· 
mirspor maçı dün Şeref stadında 5 
bin kişiden fazla bir seyirci huzu• 
runda icra edilmiştir. Demirsporun 
bir gün evvel enerjik bir oyunla 
Vefayı 2-0 yenmesi bugünkü maç i· 
çin Beşiktaş lehine olan tahminleri 
yarıyarıya indirmişti. Havanın ga. 
yet müsait oluşu seyircilerin erket· 
den sahaya akınına sebep olmuş ve 
maç saatinden bir saat evvel koca 
stadvomda oturacak bir tek yer kal· 
ma~ıştı. Saat tam 17,30 da evvela 
hakemler ve sonra takımlar sahaya 
çıkarak seremoni ile halkı selamla
dılar. 

Kale intihabım Demirspor kazan
dığı için oyuna Beşiktaşın vuruşla
rile başlandı. Merkezden yapılan ilk 
hücum Demirspor müdafaasında ke
sildi. • 

J 

/ 

Sığındıkları bu yeni mevki, haki
katen Çakırcalının bulunduğu yere 
Çok yakındı. Çakırcalı bu vaziyet 
karşısında ateşi kesti ve tüfeğinin 
llanııusunu geri çekti. Zira bu me· 
8afeden namluyu bile vurmak im· 

Bu sırada çarpışmasını muvaffa. 
kiyetle idame eden manga yeniden 
bir teşebbüse geçmiye karar verdi. 
Ve bir hamle ile daha ileride bir 
mevzie girdi. Koca Mehmet Efe ile 
Kuşçubaşıoğlu Eşref şimdi bu man
ganın hareketini takip ediyorlardı 
bu ilerleyiş, manga için bir felaket 
oldu Zira zeybeklerin çapraz ateşine 
düşmüşlerdi. Kızanlar birdef1bire 
tüfeklerini bu mangaya çevirdiler. 
Bu müthiş ateş yağmuru ancak üç 
dört dakika devam etti. Doğrusu 

manga arslanlar kadar cesaretle dö
vüşüyordu. Fakat bütün bunlar nafi 
le oldu ve üç dakika sonra bütün 
manga efradı şehit oldu. 

Uzun bir vuruşla Ankara sağ açı· 
ğııia gelen top, seri bir inı§le Beşik· 
taş nısıf sahasına indi ve merkezde 
birkaç paslaşmadan sonra Beşiktaş 

kalesi ilk tehlikeyi atlattı. Ankara
lılar ilk dakikalarda bir korner ka
zandılar, fakat neticesiz geçti. 

Oemirspor Kateciainia bir kartarap 

• Un dahiline girmişti. 
Diğer kollar arasında çarpışma 

1Yni şiddetle devam ediyordu. Bil
haSSa çok muvaffakiyetli ve cesur~
rıe hamleler ..vapan manganın faalı
Yeti çok müsmcr oluyordu. 
Şimdi Koca Mehmet Efe ile Ça

kırcalı arasında Efece bir konuşma 
baı;lamıştı. İkisi de biribirini gör
:tr"ıüyor, fakat yckdiğerinin hareke
tini cok ivi kontrol ediyordu. Koca 
tieh~et Efe şöyle diyordu: 

- Haydi kahpenin doğurduğu, 
?neydann çık ta görüşelim. 
Çakırcalı bu ağır tahkire hiç al

dırmıyor, ayni şekilde mukabele I?· 

diyordu: 

- Ben erkeklerle çarpışırım. Se
l'lin gibi karılarla işim yok. Burada 
duracağına evine git de çamaşır yı
ka! 

Daha evvel de bir münasebetle 
'°Ylediğimiz veçhile efeler arasında 
~ereyan eden çarpışmalarda yekdi
lerinc ağır sözler söyliyerek soğuk
tanlılığını lıj;ıybettirmiye çalışmak 
'detti. Çok iyi atıcı olan efeler, ba
lan saatlerce karşılıklı çarpıştıkları 

l.alde yekdiğerini vuramazlar, bu-
tıun için karşısındakinin soğukkanlı
• ğını kaybettirerek hedef vermesini 
lt.rnin etmek maksadile yekdiğerine 
'l~r tahkirler küfürler savururlar-
dı ' 

Su şiddetli tahkirler ve tezyifle
l't daha az mukavemet eden efe kı
larak meydana çıkıverir veya bir 
h~def verince karşısındaki derhal 
\urıunu tam bir isabetle bu nok
t:Ya "Yapıştırmakta asin tereddüt 
«osternıezdi ve böylece daha az so-
11.lkkanlı sinirleri daha zavıf olan er • . 

e Partiyi kaybederdi. 
işte şimdi de Koca Mehmet Efe i

~ Çakırcalı Efe arasında aynen bu 
~kilde bir sinir harbi başlamıştı. 

Oca Mehmet Efe devam ediyordu: 
\ - Karanlık evi basmak, adamı 
et ahPece arkasından vurmak kolay-
ır. llaydi bakalım haydut musun, 
~e llliıin belli et! 

1 - llall burada mısın? Ben seni 
:;asYondaki (• evine gittin sandım· 
~ · Oğlum böyle işlerle uğraşma sen 
.) erkeılerle Arnavutlara kulluk edi-

0raun, anlıyorum. Fakat onların 
~l'ile böyle efelerin peşine düşme! 
1!t lrı yapacağın şey ev beklemek-

. İtlik başka, yiğitlik başkadır. 
~ - 8enim yaptığım itlik değil, er· 
~ltltktir. Haydi kendine güveniyor
tt 11 Çık ta hesaplaşalım. Seni geber
'ttı'P etıertni itlere yedirmek boynu. 

Un borcu olsun! 
- Onu yapamazsın Koca Efe! 
'~eden yapamıyayım? 

... ' ~oynundaki tasmayı unutuyor-
~qn . 
11 • Sahibin buraya kadar uzanma· 
' 1~in vermez. 

' Oidi kahpenin oğluna bak! 
~' Sözlerim doğru değilse, haydi 
~l l'anırna kadar gelmiye savaş ba

ltn! 
t~ota Efe birdenbire ağzını boz. 

Biribirinden alır. blrfbfrfnden 

Gözlerinin önünde cereyan eden 
bu hadise. Kuşçubaşıoğlu Eşrefe çok 
dokunmustu. Hakikaten bu zeybek-, 
]er cok merhametsizce ateş ediyor-; 
lard;. Hiç şakaları ve müsamahaları 
yoktu. 

Bu sırada Koca Mehmet Efe ağ
zını Eşrefin kulağına dayadı: 

- Bir plan tasarladım. Çakırcalı
yı bu defa mutlaka gcbcrtcceğiz? 

- Nedir? 
- Dinle! Efe ile atışırken birden 

bire ikimiz birden fırlıyacak ve Ça
kırcalının üzerine atılacağız. O bu
nu hic beklemediği için ikimizi bir
den g.örünce şaşıracak. Ya silahına 
davranıp ateş etmiye fırsat bulama
dan onu bastırır ve tepeleriz, yahut 
ateş etse etse ancak birimize edebi
lecek. O zaman çaresiz birimiz ölü
rüz. ama öbürümüz de mutlaka onu 
tepeler. Nasıl iyi mi? 

Beşinci dakikadan sonra Beşiktaş 
muntazam paslarla.. vaziyete hakim 
olmıya başladı ve oyun bu dakika
larda tamamen Ankara nısıf saha
sında cereyan etti. 6 ncı dakikada 
Besiktas lehine 25 pas dahilinde bir . .. 
firikik oldu. Hakkının sıkı bir şütü 
direklerin üzerinden avta çıktı. Be· 
şiktaşın üstüste yaptığı bu akınlar 
esnasında Demirspor müdafaası bo
calıyordu. Yine böyle bir karışıklık 
esnasında Eşrefin beş metreden çel{. 
tiği şiit kalecinin ellerine çarparak 
kornere gıktı. Çekilen korner uzun 
bir müddet kale önünde karşılıklı 
olarak ayaktan ayağa dolaştıysa 

da hiç oir netice vermeden geçti. 
Onuncu dııkikada Beşiktaş müliim 

bir tehlike atlatıyor. Mehmet Ali 
merkezden gelen bir hücumu zama
nında fırlıyarak ancak ayakla kur
tarabilivor. 15 nci dakikadan sonra 
ovun ~ütevazin bir cereyan alıyor. 
Demirsporlular ~u dakikalarda 
muntazam paslarla daima sağ taraf
tan iniyorlar. Beşiktaş müdafaası 

bugün İbrahim müstesna kami
len berbat bir oyun oynadıkların

d en Demirsporluların Beşiktaşa na
zaran daha fasılalı yaptıkları hü
cumlar kale önünde daha ziyade 
müessir olarak tehlikeler yaratıyor
du. Nihayet 25 inci dakikada yapı
lan bir hücum esnasında Demirspor 
merkez muhacimi köşe bir vuruşla 
takımına ilk golü kazandırdı. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar va
ziyeti telafi etmek için büyük bir 
gayret sarf edP.rek Demirspor nısıf 

sahasında oynamıya başladılar. Bu 
hücumlar esnasında Beşiktaş iki fi
rikik atışı kazandıysa da bunlar yi
ne kale direğinin üstünaen avuta 
çıktı ve birinci devre Beşiktaşın taz 
yiki altında ve 1-0 Demirsporun ü:;
tünlüğile neticelendi. 

İkinci devre: 
Bu devreye Beşiktaşlılar büyük 

bir hızla başladılar. Demirspor bu 
dakikalarda Bcşiktaşın oyununu ka
bul etmiş bir vaziyette durgun bir 
oyun oynuyorlardı. Beşiktaşın üst
iiste yaptığı hücumlarda ikinci da
kikada Demirspor aleyhine bir firi
kik cezası verildi. Şerefin şütü bir 
netice vermediyse de biraz sonra ka 
le önünde husule gelen bir kargaşa-

lıkta üç Demirspor oyuncusu Hak
kıyı gayrinizami bir surette tevkif 
ettiklerinden hakem bu hareketi 
penaltı ile· cezalandırdı. Hakkının 

çektiği şüt oyunda tekrar müsavatı 
kurdu. Beşiktaş hakimiyeti onuncu 
dakikaya kadar devam etti. 

Bundan sonra tekrar Demirspo
run muntazam paslarla ve enerjik 
bir surette Beşiktaş kalesini zorla
mıya başladıkları görüldü. Oyunun 
cereyanı 30 uncu dakikadan sonra 
tekrar Beşiktaşın lehine döndü ve 
bu sıralarda Ş2ref kalecile karşıkar
şıya kaldığı halde topu fazla sürme-

Kuşçubaşıoğlu Eşref alnına soğuk 

soğuk ter tanelerinin biriktiğini his
setti. Bu nasıl teklifti. Deli miydi bu 
adam? İnsan bile bile kendini ölüme 
atar mıydı? Eşref hiç cevap verme
di. Daha do~rusu cevap vermiye dili 
varmadı. Koca Mehmet Efe bunu 
kabul manasına alarak sözlerine de
vam etti: 

- Tabancanı eline al! Ben de ala
cağım. Emni;•etini falan aç, fırlamı
va hazır ol! Dur, ben Çakırcalıya 
birkaç küfür daha savurayım, ken
disini biraz daha kızdırayım! 

70 Gencin Girdiği Yüz
meler Güzel Oldu 

(•) fzmirde umumi evler istasyon 
cit•arında olduğu için Efe bunu tel· 

Ktüplerarası müsabakalarda Beykoz 47 puvaala 
birinci, Beıiktaş, Galatasaray 13 er sayı ile ikinci ............ 

mih ecl.öyor. 
(Devamı var ) İstanbul Su Sporları Ajanlığı ta

rafından tertip edilen mevsimin 
dördüncü yüzme teşvik müsabaka-

F eri bot n•klly•tı için ları dün şeref Stadında yüzme ha· 
hazırllklar vuzunda her haftakinden ziyade bir 

Haydarpaşa ile Sirkeci arasında seyirci kütlesi önünde yapıldı . 
işletilmesi kararlaştırılan feribot Mektepli ve askerlerin klüp mü
için hazırlıklara başlanmıştır. İske- sabakalarından ayrı olarak kendi a
lelerin inşası bugünlerde ihale e - ralannda müsabaka yapmasına Su 
dilecektir. Bir iskele Sirkeciye, b ir Sporları federasyonu tarafından mü 
de Haydarpqaya kurulacaktır. saatle edildiğinden 10 sporcunun iş· 

Feribota tahmil, tahliye esnasın- tirak ettiği müsabakada yüz metre 
da bir kazaya meydan vermemek serbest mi.isabakada Mahmut yeni 
için Sirkecide bir dalgakıran yapı- bir Türkiye rekoru yapmış ve şu 
lacaktır. Bu tesiaat için 4 milyon teknik neticeler elde edilmiştir: ..... 
300 bin lira tahsisat ayrılmıştır. Fe· lOO metre (küçükler) - Bedri 
ribot bugünlerde Avrupaya ısmar- 1.18, Kemal, Ziya . 
!anacaktır. Ayrılan tahsisatın 1 100 metre (Klüpler) - Saffan 
milyon 300 bin lirası 3525 sayılı ka- (Beykoz) 1.82. 

nunla tasdik edilen anlaşma muc~- 100 metre (Klüp harici) - Mah
bince açılım krediden, 2,500,000. li- · mut ı.2,4 (Yeni Türkiye rekoru) Ve· 
rası 3628 sayılı kanunun beşıncl 

maddesi mucibince çıkarılacak bo
nolar huılından temin olunacak • 
t ll'. 

dat, Rıdvan. 
100 metre sırtüstü (küçükler) 

Kemal, Necati. Orhan. 

100 metre sırtüstü (Klüpler) -
Şamil (G. S.). 

100 metre sırtüst (Klüp harici) -
Turgut, Adnan, Gültekin. 

200 metre kurbağalama (küçük· 
ler) - Musa, Hikmet, İatavro. 

200 M. kurbağalama (Klüpler) -
İsmail (Beykoz), Saffan (Bk.), Harf 
tinan (Beşiktaş). 

200 kurbağalı (Klüp harici) - Şe
rif, Ömer, Necret .. 

400 metre serbest (Küçi.ikler) 
İbrahim, İstavro. Mehmet. 

400 metre serbest (Klüpler) 
İsmail (Beykoz), Ziya (Beşiktaş). 

400 metre (Klüp harici) - Sadul
lah, Rıdvan, Selçuk. 

Türk bayrak yarışı - (İbrahim, 
Musa, Bedri) Kırmızı takım, (Ke
mal, İstavro, Kemal) Beyaz takım. 

50 metre (Küçükler) - Nejat, Fa
ruk, Oktay. 

Müsabakalar sonunda 47 puvanla 
Beykoz birinci, Galatasaray ile Be
§iktaş 13 puvanla ikinci olmuşlardır. 

si yüzünden çok müsait bir fırsatı 
kaçırdı. Bundan sonra Beşiktaşın 
baskısı daha ziyade arttı. Fakat An
kara müdafaasının bilhassa kaleci
nin canla başla ç.glııarak yaptıklan ı 
kurtarışlar Beşiktaş muhacimlerine 
gol fırsatı vermedi ve oyun 1-1 be
rabere bitti. 

N•all oyn•dll•r 
Ankaralılar; dün evvelki güne na

zaran çok yüksek bir müsabaka ka
biliyeti gösterdiler. 

T.aktik ve teknik değilse bile ne
fes ve enerji bakımından Beşiktaşa 
tefevvuk ettiler. Sağ içleri Arif çok 
güzeldi. Bütün oyuncular Üzerlerine 
düşen vazifeleri yap~ılar. 

Beşiktaşlılar Demirsporluların e
nerjiye dayanan ve mutlak kazana

cağız, diye canla, başla oynadıkları 

oyun karşısında ellerinden geldiği 

kadar çalıştır. Muhacim hattının be
ceriksizliğinden ziy,ade karşı tara
fın nefes kabiliyetinden ve iyi mü-

dafaasından daha iyi netice alamao 
dı. 

Ş.mplyon kim? 
Dün yapılan ve 1-1 berabere ne

ticelenen Beşiktaş - Demirspor kar
şılaşmasından sonra Milli Küme 
maçları neticelenmiştir. 

Demirspor, Galatasaray (35) er 
puvanla başta sıra ile de 33 puvanla 
Ankara Gücü, 32 puvanla Beşikta§, 
28 puvanla Fenerbahçe, 22 puvan
la Vefa, 21 puvanla Doğanspor, 1'1 
puvanla Ateşspor gelmektedir. 

Puvanlar müsavi olduğundan şam 
piyonluk gol av•ırajı ile hesap edile
ceğinden şimdiye kadar yaptığı 14 
maçta 16 gol atan 35, gol yiyen De
mirsporun Beşiktaşa olan hükmen 
mağlubiyetinde aleyhine verilmesi 
lazımgeldiği söylenen 2 say:ıdan son
ra 21 gol yemiş, 43 gol atmış vazi. 
yette olan Galatasaraydan evvel de
rece alması ve şampiyon olması ica
betmektedir. Bu aviraj işi Federas
yon tarafından tesbit ve aynca il~n 
edilecektir. 

Dinarlı Bulıar ıampiyoauaa yenmeie çahııyor 

Dünkü Güreşler 

Dinarh Bulgarı Kara 
Ali Habeşliyi Yendi 
Bü:yiik Alaka 

Müsabakalar 
ile Takip 

Zevkli 
Edilen 
Oldu ____ .. __ _ 

Üç haftad.anberi devam eden P~.o
fesyonel güreş müsabakalarına dun 
Taksim stadında devam edilmiş ve 
henüz 8-9 yaşlarında olan Bursalı 

Selim ile Bursalı Hasan, Gastuvarlı 
İdris ile İzmirli Hüseyin, Somalı 
Fethi ile Karacabeyli İsmail, Bul

gar şampiyonu Feriştanof ile Dinar
lı Mehmet, Habeş şampiyonu Ras 
Tafari ile Kara Ali arasında yapılan 
ve büyük alaka ile takip edilen gü· 
reşlere nihayet verilmiştir. 

KÜÇÜK SELiM - KiJÇVK 
HASAN 

Güreşlere henüz 8-9 yaşlarında o
l.an Bursalı Selimin Bunalı Hasanla 
yaptığı ve 10 dakikalık bir devre ce. 

reyan eden kar§ılaşma ile beılandı. 
Bir çok büyük pehlivanlara nü

mune gösterecek kadar güzel ol 
yunlar tatbik ederek güreşen bu ik 

küçükten Selim 7 dakikada Has< 
nı yendi. (Sonu 7 de) 
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11 VEFASIZ11 
Erzincanda Yapılan 
Bayındırlık işleri Yeun: M. Y. 

r O gün, yine Berrinlerde toplan -
llllfUk. Bahçede, havuzun bqında
ki çardakta. hem çaylanmm içiyor, 
hem -de «Afka•, caevgly .. dair ko
nUfU.yorduk. Bir aralık, Berrinin 
.Mediha teyzesinin. bize doğru pL 
~ gördük ve sustuk.. Evve1l. . 
bimn keyfimizin bozuldulundan 
müteessir olan ihtiyar kadın, çeki
lip gitmek istedi. Fakat sonra bil • 
mem ne oldu, vazgeçti, oturdu-
Bugün onda bambqlca bir hal var-

1 
dL Yılların bıraktıiı mepkkat çiz
gileri, Jilzünü daha derin hatlamıf
tı. BUl'UfUk dudaklara. kurum\lf. 
konUfUl'bn titriyordu Adeta. .. Bem
beyu açları emeslne doAru bilyük 
bir topuz olmUftu. G&!Qj(lniln lı::a
hn camJan altmda el'an l(1zellJjini 
ve l'eDliDi kaybetınemiı olan mavi 
ıöderi Adeta IOlmUfN. Omuzlarına 
&rttq(l ayalı ytın atkısını, mor da· 
marh ellerile dbeltlrken. ah.. diye 
içini çekiyordu. Onun bu üzgfln ha
liDi ,benden bqta farkeden olma
llllfb. Birden. ahııJmc:le, prip bir 
aualln bir tırtıl gibi bvrandıimı 
hi.uettim: cAcaba, bu ihtiyar kadı
nın hayatındll, bir gönül acısı var 
qudar?• ... Yersiz ve mlnaaız sual
lerin daima cevapsız kalmıya mah
kUm olclujwıu bilcüji.m halde, bir 
türlü kendimi avutamıyor, yıkılmış 
Hr oeminin, fevkal&de ıüzelliğini 
ispat eden mihrabında meçhul bir 
&§kın hAIA izleri olduğuna inanı -
1ordum ... 

Bir aralılı:: Mediha teyze ayaja 
kalktı. Ben de kalktım arkasından. 
Beraber koruluğa doğru, yürüme
je bqladık. Zihnimi kemiren o ga
rip sual, adeta beni zorluyor: cİlle 
IOI', ille öjren• diyordu. 

Köfkten epeyce uzaklqmqtık. 
Mediha MJR, büyük bir ajacın ö
ııünde durdu ve oturmamın söyle
di. oturduk. Artık karar vermiftim. 
8Drclum: 

- Teyzecijim, dedim .. «Aşk• aca
ba, mevcut mudur? Sevenler mes
ut olurlar mı? cAfk• ta kadın mı 
\'efasızlıJı:: eder, erkek mi? .. 

Son 16yledijim •Vefasız- telime
ilini iJIUr ifitmH, birden yüzü bu
landı. Başladı anlatmıya: 

- Kmm, dedi .. dinle... Sana bu
gün hayatımın ilk ve son aşkını an-, 
latacatım, 6lmiyen bir aevgiclir o ... 
Artık merakım :ıall olmUftu. De

n.t 1ı::i dilfflncelerlm bot deiflmif. 
Dtanin dibine yaklaftım, mukad

d• btr ibadetin prlmını dinler gt. 
•ı lklerimi klpallllf, onu dinliyor
dum.. anlatıyordu: 

- Kafklerimiz yanyana idi. Ku 
kaıdefile de çok samimi arlı::adaf -
tık. O umenı.r erı.etle bdın bir 
anıda oturmazdı, blrblrimlzt ancak 
ayda yılda bir ı&ilrd(lt, o da atlll 
ıJarak_ Zaten bu aörQpne de bir 
tef ifade etmezdi. Birbirimizin yil· 

- .... ..ı, Muhammedi bu iften 
Y~ sana da, Muham· 
mec:le ele, hUlumet ve harbe girişe
eeliz. tlı::i tanftan biri mahvolma· 
dan bu it temizlem:nez! 

i Dediler. 
Du TMp, müfkül bir v.ziyett.e 

blda. Bar ..... çok 8"dllt ... 
h""'"Mdhı hltmm lnramacblı llbl. 
dJllr taraftan araplar arasana gire-

'etk hmumet ft tefrika ile harp hu· 
. .ıe _.ım..tnl istemiyordu. 

Ebu 'Nllp: Irkdaşların senden şi· 
Uyet Mlyorlar. Diyerek kendisine 
vül olan milncaatlan anlattıktan 
aonra: 

züne bile iyice bakamadan, doya 
doya konupmadan ayrılırdık. On11 
1evmek benim için bir saadet ol -
muştu. Fakat hangi sevinç vardır, 
inaanların yanına kalsın? Aradan 
bir sene geçmeden, onu hududa ta-

Şehrin 

Kuvvei 
İyi Suya 

Karibeye 
Kavufmaaı 

Gelmiftir 
yin ettiler. Bir gün bahçede, posta J:rdncan (Hususi) - Şehrin içme· 
tremne bakarken. onu trende gör- sularının demir borularla getiril· 
düm. Böylece titt.iiini bile bana ha mesi için yapılan projeler Nafıa Ve
ber verememifti. Ayrılık beni harap klletince tasdik edilmiştir. Bu pro
ediyordu. Fakat, ondan sık sık mek jelere göre ıehr• yedi kilometre me
tup almam, bı.a acının iyi bir tesel- safede bulunan Kurutelef köyü sırt
Uıi ol.mUfN. lannda.ki menbadın çıkan Kurute-

İlk ımktubunu trende yaumştı. lek suyu ile yine bu civarlatdaki 
Aynen akluncladf'. Şöyle yazıyor- kaynaklardan hasıl olan Kara myu 
du: gözlerinden alarak ve toplıyarak 

Sevgili Medlham, demir borularla flhre ıetirmek bu-
İltanbuldan, a&ıH1me hicran ile nda yapdacak büyük bir su depo

bureti damla damla mulirerek ay- sundan şehrin her semtine su ver
nldım. Ben, kallkoca bir inlan ol - mek imklnını vermektedir ti: Er· 
dujwn halde, bu aynlığa son clalı::i- zincanda her evde musluklu Çet

bya laıdar inanamıyordum. Gardan meler bulunabilecektir. Bu muaz
çıkıp o koskoca ,ehir, ufak bir silüet zam su tesisatının yapılması için 
libi kararıp taybolmıya başlayınca yüz otuz iki bin liralık proje ve ke
haldkat llCl acı anlaşıldı. Şimdi sen- fil tasdik edilerek villyet vasıtasl
den kilometrelerce uzak oldulwn le belediyeye telmiftir. Şehrin imar 
fU tehirde, o ayrılık sahnesinin hüs pllm da tudlk edilmek üıeredir. 
nünü duyar gibiyim. Sana, hareke- Planın bazı noksanlarının ikmali 
timi bile bildiremedim. Fakat, as- için lüzum görülen izahat belediye
kerlik, tayinim çok acele oldu. O den istenmiştir. pek yakın bir ıa
pn, tren çok hazlı ıtttiği için seni manda bu iş te halledilecektir. 
iyice '6renıedim. Böylece, zaten KÜÇÜK HlRSlZLAR 
cburetin• hep chicran• olan çeh· En büyülü on yqlannda olan 
resi daha karardı. Tren, Penditte dört küçük çocuiuzı birleşerek öte
durduju zaman. içimde buruşuk den beriden eşya aşırmak, dükkln
bir çiçek demetı halinde kalan arzu lard•n yemeni, ayakkabı; evden 
beni yaktı. İlk saatlet'in kaynaşma- para çalmık gibi bir takım hırsızlık· 
11, sudaki daJgalar gibi kırıpp, sü- lar yaptıklan duyulmuştur. Mese
kfın buldular: Şimdi sana bu satır- le polise haber verilmiş, polis tah
tan trende yaııyorum. Bu gece son, kikata başlamıştır. Bu yaramadann 
artık gece oldu. Gurbette gece her çaldıktan eşyalar bulunmuş ve bir 
vakitkinden daha korkunç ve kara.. kadının evine girerek sandıtmı açıo 
müsaade et de uyuyayım artık... içinMtı aldıklın ytnni sekiz liranın 
Sana daha unın yazılar gönderece- beş lirasını pasta, şeker gibi tatlı
ltm, canım Mediha... ya vererek yediklm tesbit edilmiş. 

Buna benzer daha birçok içli ve :mütebaki para elJerinden almmıştır. 
samimi yanlar ıönderiyordu bana.. Bu küçO.kterln akıllara hayret veri· 
artık ona iyice inanmıştım. Zaten c:i bu 1'ıntzbktan polisçe derinl~
ıtözlerine inanmamak, Tannyı tana- tirilmekte, bunlan bir teşvik eden 
mamat kadar ıünah olurdu. ten- olup olmadığı aranımktadır. ~ri 

atman ~· ve paralır sahiplerine 
dim gibi onu da temiz tanmıııtım. ftl'ilmistir. 
Günaprı mektup yolluyordu. Böy- TUZLALARDA YENi 
lece tam "üç yıl mektuplaştık. Fa - PAVYONLARI 
kat, son aylarda yolladığı mektup-
ları gayet kısa yazmıya başladı. Ya- Erzincan inhisarlar idaresi bir çok 

tuzla\arda yeni yeni bina ve pav
zılarında da eski samimiyet ve ya- yonlar yaptırmaktadır. Bunlardan 
kınlık yoktu. İçime bir kurt dÜf • banlannda inşaata başlanmıştır. 
müştü. En yorulmamış ruhları bile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!11!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!"1!!!!!! 

mtşlm gibi geliyor. 

Bilhassa Pölömür kazası mıntaka· 
sındaki Aga tuzlasında yapılacak 

daire binası bef yüz liraya müteah
hidine füale edilmillir. Kemah tuz
lasında da civardan ve daha uzu
lardan tuz almala gelen köylülerin 
istirahatlerinin temini için bir müş
teri pavyonu yaptırılması düşünül
müı, halkın yanındaki yük ve binek 
hayvanlan için de büyük bir ahırın 
inşasına da karar verilmifür. Ayni 
tuzlada daire binası ve tuz anbar
lan ve dekovil tesisatına ait plin
lann hazırlandılı ela haber alınmıt
tır . .Memlekette tuz bol ve çok ucuz
dur. Tuzun kilosu yaz ve kq beş. 
beş buçuk kurtlftur. Evvelce şorak 
topraldın hıyvanlanna yalatan ve 
bu suretle hayvanlarının tuz ihti
yacını temine çalıpn köylü cumhu
riyetin bqancı, yaratlcı elleri sa:ve
sinde bugün bol bol tuza ka_:nqtu. ı 
FAdadımızın görmeclitl tucuzlukl• 
herhangi bir mevsimde tuzunu kile
re koymak imkanını buldu. İşte bu
nun için köylü ft '9hirli bertest~ 
bir hoşnutluk ve tuzda da büyük bir 
Hrfivat ~vcuttur. 

ŞEHiRDE iMAR iŞLERi 
Belt'dive önünden posl*hane önü

ne kadar olan kısma parke döfen
miştir ve çarşı mıntatasındaki yıya 
yollan klmilen her iki tarını be
ton yapılmaktadır. Halkın bu husu<r 
ta gösterditi allka yüzler güldüriicü 
bir şekilde devam ecUvor. Herkes 
kendi dükkanının 5nünü betonhn
rak şehrin imarını hizmet etmekte
dir. 

Son günlerde bu ve buna benzıer 
baz.ı yenilikler gtize çupmaktadır. 
Şehir günden g6ne .Rir-ellesmek
tedir. Bu işlerde valinin verdiği di
l'@ktiflerin de çok biivük tesiri ol
muştur. 

M. ff cıttıftOğht 

Çen•lcllale v ... ı 
A" ll•r,..ıhı 

Çanakkale (Hususi) - Çanakka
le Valisi Atıf lnusoflu bir ay izin a
larak Ankaraya gitmiştir. 

Valiyi bütün m@murlar iskeleye 
kadar teşyi etmişlerdir. 

Bir ay vali vekillillni 'Mektupçu 
Talat Yetkin yapacakt1T. 

haNp edebilen bir kurt, dunudan 
zihnimi kurcalıyor ve içimde acı 
libi, telif pbl bir his dojuruyor -
du: Şüphe ... 

Mediha teyzenin sozu bitmişti. 

Derin bir Aüs .geçirdi. Onu avut- : t~•••,.,•,..,..•--••• ... • .... • ... • .... • ... •~••-• ... • ... •....,...•,,,,_• 

Bir türUl kendimi o histen kurta
np, rahata çıkamıyordum .e fakat 
nıe kadar ela haklıymıpm. Yaftf ya. 
ftf kısalan mektupların IODU bir
den t.illwrdi. &vlendL unuttu 
beni. .. O, unuttu, fakat 1-n unuta
madıın onu. Onu 1eveli (31) ~ 
oldup h.W., 'bana, lanJd dün ..-

rini tebJitden vazaeçmem. GOnep 
satıma. ayı soluma koyalar blle be
ni vazifemi yapmaktan ceri bıraka
mazlar. 

Dedt ve pzlerinden Ylf akarak 
odadan çıkmak için yürüdü. 

Ebu T&lip, Muhammedin hiizni.i
nil a&flDcıi cla,analblldı; mu •riya 
çalmb w: 

- Ey biraderzadem! Gel! İatedi
llnl llSJle! Allaha kuem ederim, 
ki.. 1enl, hiç Jdmleye hiç bir leh 
cilt bqwnda himayeden vazgeç
mem (lj. 

KUNftller, Bbu Talibin Muham· 
medi himayeden feragat etmediğini 
görünce, reislerden on lı::işt toplan
dılar ve Ebu Talibe geldiler ve be
raberlerinde de Velid İbni Mugay
renin ollu (Ammare) yt de getirdi· 
ler. 

mak, derdine et olmak ilmidile, ba- YURD YAVRULARINA: 
şmıı - Birkaç IÖZ söylemek için - Yeni yılda kitap alamıyacak 
ona çevtrdijim zaman, bW'Ufllk ya- arkadqlannıza btr Y9nhm Gl-
naklarının üzerinde iki damla ya- mık üare okuduıiun11Z mektep 
şın pırladlğını gördüm, ajlıyordu. kitaplarını Çoc11k Esirıeme 
Onu ikna edebilecek hiç bir k@lime Kurumuna vermenin JICwııra 
bulamıyordum. Sadece, cluclatlanm saygı ile diler. 

istemeden bir keli~yi hecelediler: 1 mmiılıliimmililllllılliılılmmmmm•""•""""-" 
Vefasız... ı 

-&.7-

Dediler. Allahtan yalmur ni7az edilir. Şerif 
Ebu Talib kızdı ve: oıaiı satı, yetimlerin Wımi• clulla-
- Sil dell mçmuı 16ylüyonu- nn ilticq&lucbr. Ali !Upmdea Al· 

nuz. Benim. &dlrtmek bere, otlu· laha ibadet etmek istiyenler, onun 
mu lize verecettml nasıl düfi.lnil- sayesinde nimetlere ft t.dJetlere 
yorsunud Bir deve, yavrusundan ıarkolmUflardır. E7 Kunrnt Siz 
bqkalllll sevebilfr mı. lı::i.. Ben de yalan söylüyorsunuz! Biz, ne kadac 
blpa11nın otbmı.a kendi evlldımla münataıa etsek boştur; Allahın ltl
cleğişmeye imkln göreyim. Öyle besi, onun lehindedir. Biz, evll.dı
lı::at, olarak: Her kim Muhammedin mızı aylllmizi unutacalız ve onun 
hasmı ise ben de onun hasmıyım! uğrunda dövüşeceğiE. Hepimiz he-

Diyince gelenler hiddetle çeklltp ilk olmadan, onu. size teslim etmf. 
&ittiler. yeceğiz .• 

Ebu Talib Haşimileri ve Abdill· Ebu Talip, Muhammedi himaye-

- Ya Muhammed! Do.tin Kureyt
liler aleyhinde ittifak ettiler. Bana 
41a gücenmişler. Akraba arasına ni
fak ve adavet sokmak dofnı delil
air. Onların gönilllerint etsen de, bu 
gerglnlflln önünü alsan daha iyi ol
maz mı! Onlar, büyük bir f@Y iste
miyorlar; yalnız kendilerinin ldlfllr 
ve dalllette kaldıldanndan bahıet
me. Sen de kendi dininde devam etr 

Diye nuihatte bulundu. 
Muhammec:J... amcuının kendisi

ne karp olan büyük zaafını bildili 
fçln: 

- Ya Ebu Tllip! Bilirsin ki .. A
rapların içinde Ammareden daha 
lflzel erkek ve onun babasından da
ha tmu"etll adam yoktur. Ammareyl 
sana verelim. Sen de bize Muham
medi ver .. Onu katledelim, o, dini· 
mizi mahvetti; kavmlmiıt yoldan 
çıkardı. 

muttılip ailesini çağırdı; onlara va- de sebat etti. Zaten, o zamanlardı, 
zietf anlattı ve hepsini Muhammede Araplar arasında akraba ve apret 
yardım etmlye kandırdı. pyrett vardı. İçlerinden birine kar-

Ebu Talip, Muhammedin düpnın- fl vukua gelen taarruzu ve tecavüz
lanna karşı böyle bir ittifak meydı· lere el birliğile kuıı koyarlar ve 
na getirdikten 90nra sevincinden düımanlarına bir kütle halinde ha
cŞilrf Hlmh diye psbret bulan Ka- reket ec:lerlerdl 
dydesinl tanziın etti. Bu kasiydenln Bundan dolayıdır, ki.. Kureyşli-

tercllmesl ş6yledlr: ler, bundan sonra, uzun zaman, Mu· 

I - Amca! Allaha kasem ederek 
{ .&ylerlnt, ki.. 1Hn A11'1un emirle-

( 1) Bu tMlt\MG (Bbüljedıa t. 
rilainc:ln alınmıpr • • 

cMuhammed, öyle kerim bir 1at· hammede el uzatmıya cesaret ede. 
tar, ki onun yflztı suyu hClrmeUne mediler. Böyle bir şeye cür'et eae-

-··- NaldellenıORHAN& 

Nihayet, yatağına kendisini ata -ı 
rak, göz yaşları arasında: cAnneci
ğim, kızınız çoktan öldü. Oflunuzu 
yanınıza ne vakit çaj'lracaksınız?• 

diye bağırdı. 

dım. Size elimden gf!len iyiliği yap
mak !st<'rim. Sebebini de biliyorsu· 
nuz. Fakat buradan çıkmadan ev • 
vel bana, koridorda ve yukarıki da· 
freye ayak basmıyacatuu1.a namaı
sunuz üzerine teminatta buluna • 
caksmız. Size yine aöyliyeyim, yok· 
a hayatınız tehlikededir. 

· Selim, hiç sesini çıkarmadan geri 
çekildi, kendjsinin bu odada fazla 
olduğunu hissediyordu. Merdiven -
leri ihtiyatla indi ve koridordan 
sür'atle geçti. Kimse görmeden o
dasına gireceğini ümit ederken tam 
kapının önünde, elinde saksılarla 

,elen Mehmet ile karşılaştı. 
Emekdar uşak ciddi bir tavula: 
- Burada ne işiniz var? diye ba

ğırdı. Sizin yerinizde bir başka
sı olsaydı bu hareketi kendisine pek 
pahalıya mal olurdu. 

Sonra daha yumuşak ~ hüzün
lü bir RS1e ilive etti: 

- Kitip bey, her ikimizin de öl
mesini mi .istiyorsunuz? Yasak etti
ii ıeY lere muhalif hareket ettiğini& 
adamı henüz tanımadığınız anla§ıh
yor. 

Selim, tıfehmede, hakkı olduğunu 
teslim eden bir baş sallamasile ce • 
np ftl'di ve uzaklqmak istdi. Fa
kat, Mehmet koiun<Hn tutarak: 

- Çok tükür, beyefendi evde de
jil; fakat dikkat .edin: İki günden
beri büyük bir sinir buhranı seçi· 
riyor. Ht!!' ll!De böyledir, bu müddet 
sarfında, çok hiddetlenir. Siı:ıe teJr:
nr ediyorum_ havada fırtına ali -
metleri var, başınıza yıldırımı çek
meyiniz.. 

Sonra tapı ile Selimin arasına 

girerek gayet alır bir tavırla: 
- Elinizi kalbinize koyarak, ve 

vicdanınızı dinliyerek bana cevap I 
'V'erin: Buraya ne yapmak için gel
diniz? Küçük beyi gördünüz mü? l 
Kendi kendine konuşuyor mu idi? ' 
Ne işittiniz! Bunları bilmek lizım .. 

Selim cevap verdi: 

- Merak etmeyin Mehmet, <!ğer 
saklanacak bazı sırlar \•arsa. Hik
metin buları açığa vurmadığına -e
min olabilirsiniz. Buraya, kendi"ini 
tecessüs etmek niyetile geldiğimi 

zannetmeyin. Mahzun durduğu için l 
kendisine, yakında çiftlikten ayrıla
cağımı söyliyerek kalbinin ferah -
!anmasına yardım e.tmek istiyor -
dum~ fakat kendisine g<künmeğe 

cesaret edemedim. r 
- Hakikaten buradan ayrılmakla ! 

çok iyi edeceksiniz. Fakat kimseyi 
haberdar etmeden gidiniz. Eğer is
terseniz, bu ip kolaylaştıracak va
sıtaları bulurum. Burada kalabil -
mek için haddinden fazla ınüteces
sissiniz. Hakkınızda buı filpheler 
bile uyandı. Bununla mücadek et
tim. ve o kadar ihüyatsızsuıız ki! .. 

Ve cebinden, bir gece evvel kori
dorda Selimin düşürdüğü muma 
çıkararak genç adama uzattı: 

- Dotrusu talihli bir adanımat
amız, Mumu ben buldum w salda-

lerdi, senelerce sürecek bir muha
rebeye meydan vereceklerdi. Ve 
belki ele, bwıuıı neticesinde, Kurey
filer ımhvolacaklardı. 

Bunlar.. Bir miiddet, Muhamme
din ateyhtnde iftiralarla nldt ce
çirdiler fl]; fakat bundan bir neti
ce ~yte91mı anlayınca, hizzat 
Muhammede mflracaata brar ver
diler. 

Mekke eşrafı, Ebu Talibe müra
caatın bir faydası olmadığını görün
ce bizzat Muhatnmetle an laşmıya 
karar verdiler. 

Muhammed. u·asın, onlarla otu• 
rur, mihıataşa ederdi. Yine beyle 

[1] M~. M~ !lbni 
Ebi Kebfe• di11• bir üim takm&fI.r· 
eh. O azmanlar, cHazt!i Ebu Kel>Je• 
imain.de bir adam vardı. Bu adam, 
Kureyı dininden agnlmış idi ve 
cSağrayi Y emmdnt. namındaki 11ıl· 
clmı tapardı. Mııarızlan Muhamme. 
eli, i§te bu ııata benzetmekte alay 
ederlerdi. 
Diğer bir rit•ayete. göre cEbu Keb

fe• unvanı, Muhammedi emzirn 
Hatimen.~n koca.sının soy adı ldt. 
Bazılanna gÖTe cEbu Kebşe. lf tı

hammedbt atW\ tanıfıtula tlftfe
ai idi. 

Selim başile söylenen sözleri na· 
zarı itibara aldığını anlatarak oda· 
sına gitti ve orada belki iki saat. 
zihninden geçen envai türlü düşün· 
celerle haşhaşa taldı. Bu vaziyetini 
akşam yemeğine &itmek mecburi
yetile bozdu. 

Sofrada, gündüzün ıeçen bu hl
diseler dolayısile net'esiz durmıya 
karar vermifti. Fakat Feridun Be
yin ilmi münakaplerı yüzüııdea 

bu kararını ela tatbik edemedi. V• 
ev sahibinin ejlu baldrındaki baJI 
yersiz aleri ve düfünceJeri. ıenf 
adamın zihnini meauI etmeie ~ 
ladı. Bu işde bir sır vardı. 

811 llbepten oduına Ci\Uji • .. 
man Seliın, brarmı V'el'lllİfU. Jtal
binden ~len bir hisle: 

- Feridun Bey, diye llÖJıeaı& 
artık sizi bırakıp liclecejlrnclen ell" 

ctişeye ~iz, ne olursa .... 
burada kalacağım. Feridun Bey, be
ni iyi dinleyin: sn ollunuzmı te • 
bessümünü dudaklıannda lldürdl
nüz.Ben ise bunu yeni b8Jtan cııaa
landıracağİm ... • 

Bu esnada, Feridun Bey de Meb
mede bltaben: 

-Selim Beyi aöriiyorsun ya, kell 
disine karşı bir clmtıuk hissi d...,.... 
yOl"um. J>otrusu pıılacak if, pP .. 
belerim yeraizmif. Bana :tarıı ~ 
man doğru imi ... Bümanla bera"'91'• 
fazla ihtiyat ziyan vermez, gece .,.... 
rısı ile saat iki aruuıda koridonl' 
dolaı .. ve ıimdi odama beni kilidi. 
zira yeni bir buhran gelmek üzd9 
gibi. Yarın saat be.fte kapıyı aaçt': 
sın.> 

XII" 
\ 

Selimin, çiftlikte kalmıya r.d 
ftrmesinden bir tün IOIU'a Ali lld 
erkenden blkmlf, eski 7aah .,. 
kıvmetli müaıehheb tarih veJllİI 
~vzulara ait nadide ki~ 
ufak tefek bozuldukları ciüııeltdf 
alt katta.ki odasına inmiftl Blrldf 
eündenberi ihtiyar adam, çok eti# 
el yansı bir kitabın, renkli restJlı' 
lerini düzeltmekle ~ .. 
gün de, t;u kitap berinde çal'1i" • 

ken arkasında hafif bir •JK -" 
işitti. S.11Dı çevirince .... n ~ 
girenin Selim olduğunu 'IÖrdü. 

Ali Bey, pnç lr&llbln. od••• ilk 
defa prmelllnden daJduja ha,
ve biraz da RVlnç hllll JI r 
naisaftriııi: 

- Vay efendim.. 8ial 
haftll riiqV attı .. dt,e ......... 

t.Dwu ••...,.. 

- Ya lfuhana•ıl! Senin_ .... 
yiiktektir; aen cı. muteber bir 
lllL Böyle jbn Anp bllllWılriaılllll 

hiç kimleain JllllDaClıiı '* 
pptm. Anmua ..,,... .... 

a htrMrimbe clQfllrdln. ıca 
dallletle itham effbor ....... .-::: 
mm tahkir eyu,oı.m. aa,ı. 
terler ÇJkarmaktan ... .....,.. 
vet ve llman lle.. iltedilfn 
mal verelim; seni, Araplann en 
lfni edelım. Ejer riylllet uu 
l8Jli bnclimlııe re1s yapahm. 

tözün bduıda .... ıturenın -
ıel kadmlarile .telli evle.DdirelJ~ 

latedilfn kadım IUla alalım. 

sana clr., f9)'tan musallat olnıaUllll!! 

beldmlere başvuralım. leni 

mak için her fedaklrbiı ihtiyar 
lim. Seni cinden, teJtandan 

ramazsak, hiç olmaaa. yaptıkl• 
mazur gördıilz. 

Dediler. 
Muhammed de: 

- Söyledltlniz flYlerden biç 
ri bende yoktur. Cenabı hak, 
dze resul g6nderdl. Bana kitap 
Clirdi. (JMal8I .... , 



• 
~-Dinarlı Bulgarı, Kara 

Ali Habeşliyi Yendi 
(Baıtarafı S inci •ayfada) ~ 

İDRİS -1ZM1RL1 HVSEY1N .. an~; 
10 ar dakikadan iki devre cereyan 

eden günün ikinci karşılaşmasın· 

da geçen hafta çok güzel güreşini 
seyrettiğimiz İzmirli Yamalı Hüse· 
Yin ile Gostuvarlı İdris karşılaştılar 
Oyunun ilk dakikdarı rakiplerin bi· 
libirle.rinl denemelerile geçti. Daha 
genç olan İdrisin Hüseyini mağl~p 
etmesi beklenirken Hüseyinln mu· 
Vaffakiyetli oyunlarla İdrisi alta a• 
!arak kleler, burçular, makaslarla 
1.orlamı •a başladığını görüyoruz. 
ltüseyin İdristen çok yüksek olan 

-

tecrübesile 6 ncı dakikada tuşla ga. Kara Ali Habeşliyf' peı ettirirken 
lip geldi. 

SOMALl FETHf - KARACA
BEYLi 1SMAİL 

Üçüncü güreş. iki haftadanberi 
Y•ptığı püreşleri kazanan Dinarlının 
kardeşi İsmail ile güzel vücudü ilk 
bakışta insanda iyi bir nehlivan ol
duğu hissini uyandıran Fethi arasın
da yapıldı. 10 ar dakikadan iki dev
re olan bu karşılaşmanın Bk dakika
ları evvelki maçta olduğu gibi ra
kiplerin biribirlerini denem<'lcrile 
geçtikten sorıra evvela Fethi İsma
llin kafasını, sıra ile İsmnil Fethi
nin, Fethi İsmailin kafasını kapmak
la muhtelif oyunlar tatbikine başla
dılar. 

3 d:ıkika bu sekilde gectikten son
ra daha t~rübeli bir güresçi olan 
:Dinarlının kardesi oyuna hakim ol
l'rlıva basladı. Devre iki tarafın rıa 
r-nizel oyunlarile berabere eerevan 
etti, 

ikinci dcvrt: 
İkinci devrenin baslamasilP bera

ber hasmını fena vazivete düsüren 
lsınau 2 dakika sonr; sırtım •prc 
getirdi ve 12 rıri dakikada Somahva 
tusıa valio ~eldi. 

FERfSTANOF - DlNART..T 
Güniin dördüncü ve iki mühim 

k rc:ılac:mgdmı ilJci l311lır::ır AAmnivo
tıu 'Ferishnof ile Din<ır1ı Mehmet a
rasınna vanılacaktı. Saat lfi 40 ta ev
\'ela Bulı:rar şamnivonu. arkasınd n 
Dinarlı s::ıhwa cıktı. 16.40 ta ikisi 
de veni~incivo ked:ır Jlilreşmevi ka
bul Pderf'k ha'kcım Cemalin idaresin
d Piirese bası dılar 
'f,, il mnvo ııivmis ohn Dinarlının 

8ivah mavo ile ııürP~en BnlJYar snm
tlivonundıın kilocn hafif oldurru ilk 
ba~, t::ı röriilüyor. 

11k dnkikalar biribirlerini dene
icıkle gecivor. Gecen hafta kuvvet-
1 el oyunlarile hasmının kafasını 
\'akalıvarak ovuna hakim olmak is
ti.Yen Bulgar, bu hafta bidavette Di
tıarıının avni şekildeki oyununa ma 
l'ut kalıyor. 

1 Çok gecmeden kuvvetli el oYun
aıına başlıyor. Bir aralık taktıi!ı A
l'l'ıerikan krııvatile Dinarlıyı mü!';kUl 
~:ıivde düşürüyor. Bulgarın kafa 
it I>rna kravat oyunları devam eder-
~!\ Dinı;rlınm Bulgarı bir makasla 
~ta düşürdüğünü, daha .1ğır olan 
~l_garın bu oyundan kurtulduktan 

narlının muvaffakiyetle tatbik etti· 
ii bir şimendifer oyunile kurtuldu
ğunu görüyoruz. 

Bulgar Dinarlının kolunu kaparak 
yine haklın vaziyete geçti. Dinarlı 
çok sıkılan kolunu güçlükle kurtar
dı ve Dulgarı ayni müşkül -anlara 
düşürdü ve ayakta güreşıniye başla
dılar. 

Bulgar tekrar vaziyete hakim ol
du. Dinarlının kolunu kapmakla 
müşkül vaziyetlere süriiklemiye ça
lışıyordu. 

Dinarlı da bu oyunlardan güçlük· 
1e de olsa sırtı yere gelmeden mu
vaffikiYctle kurtuluyordu. 

Birinci devTe bu şekilde jlecti. 
Ayakta başlıyan ikincfi devrede, 

bir taraftan Dinarlının kafasını kap
mak isti •en Bulgar, diğer taraftan 
yumruk vurmıva başladı. Dinarlı bu 
vafr;ette avak oyunlarile kurtuldu
~ t?ibi makas oyunlarile de Bulga
rı müı;;kü 1 vaziyete düşi.irih·ordu. 

Cidden cok sıkıntılı vaılyetlere dü
şen Dulgar, 32 nci dakikada Dinarlı· 
va nes ederek majilUbiyeti kabul et
ti. Pes etmemiş olsavdı da Dinarlı
nın ayak burırlusundan kurtulamı
vacı:ıktı. 1ki C!Ure,çi de alkışlarla sa
hadan svrıldılar. 

KARA ALI - HABEŞ TAPAR! 
Günün son güre~i geçen hafta 

Bulgarla beraber kalmış 01aı1 Kara 
Ali ile Dinarlının giizel bir güreş 
yanlığı Habes arasında icra edildi. 

1.5 saat devam etmek üzere baş
Jıyan bu ji?Üres: Kara Alinin galibi
vetiJe nPticelenen iki hafta evvelki 
karsJ1asımnın revanşı idi. 

İlk dakikalar, yine rakiplerin bi
ribirlerini denemclerile {!"etikten 
sonra Habeslinin. Alinin kafasını 

kapmak fstedij?ini ve Alinin güzel 
bir oyunilc yere düştüğünü, yarım 
tus vazivete e;eldiğini görüvoruz. Bu 
vazlvetten kurtulan Habeşli, bir 
an tekrar ayni vazivete dü:jti.ikten 
sonra bir aralık avağa kalktı. fakat 
bugün çok güzel gürc~en Ali karşı
sında dayanamıyarak bir kol·burgu
sunda Bul~arın Dinarlıya ettim ~i

bi ncs edere)c ma~JCıbiyeti kabul et
tiğini ,iörü ·aruz ve maçlar da hu su
retlf~ Dinarlı ve Alinin galibiyetile 

1"'ıra Dinarlıyı yine zorlamıya baş- neticeleniyor. 
~çok milşkül bir vaziyetle Di- ATLET 

Çorluda Sıtma Mücadeleai , 

K:wutumcak &atakbldardaa biri 

~~tlu, (Huauıt) - Kazamız sıtma 1 gösteren ve memurlarının hastaları 
ihıe 'dele tefkilltı in1anlann ınhha· arama ve muayene günlerini bir 
bı1lll ~-koı'{! ve yakaladılı iıılam programla tayin ve tesblt ederek 
l~ 4l1Ull ten, sıtma denen 11· föy heyet odalarına talik eden §Ube 
~h~atıı hastalığı tard ve d.et.· doktoru Osman Boşkol bu suretle 
lıı, .~ek 12In yalnız ıntmalılarla ~e- hastalıklılarm köyde bulunmalarını 
~nı.::ıi alneğtn beslendiği yatak ve temin etmiş ve memurlarının da va
~tar ,_arı ve hususile bataklıkları zif elerini tam ve sühuletle yaptır
~Qlt l11;, kurutarak mevsim icabı o-
c<ld~l 'hu haıtalıkla e.mansız bir mü- mış bulunuyor ... Fotoğraf ta bir ba-

'h t e b:ı~ı b ı taldıgwın kurutulmasını gösteriyor. ·vııt ""'i amış u unuyor ..• 
cadcle sahasını bir kroki ile Azmi Selat 

Alman yanın 
Hazırlığı 

Bertin, 9 (A.A.) - Millt menfut 
i'leri büyük programının tatbik e· 
dilmesi için yapılmakta olan sivil 
seferberliğe, faaliyetle devam olun
maktadır. Bütün san'at müessesele· 
rinde, resmt dairelerde ve bürolar
da çalışan erkekler, sıhpt bir mua
yeneye tAbi tutulduktan sonra, u
mumi in§aat mahallerine gönderil· 
mektedir. Mecburi hizmete alınan· 
lar, bilhassa, usta başılar ve küçilk 
san'at erbabıdır. 
Diğer taraftan 1939 rekoltesinin 

cabuk ırurette kaldırılması için de 
A:ıman makamatı büyük aayretıer 
sarfetmektedir. 

Meksikada 
Vaziyet Çok 
Tehlikeli imif 

Meksiko, 9 (A. A.) - Ecnebi ajan
lnrmın Meksikadaki faaliyeti hak
kında matbuata beyanatta bulunan 
hiıkumet erkanından biri demiştir 
ki: 

d'rankist isyanın arifesinde İs • 
panya ne vaziyette ise bizim de şim 
di o vaziyette olduğumuzu pekalA 
biliyoruz. Nazi ajanları burada ken
dilerine müsait bir rejim kurulması 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Reisicümbur intihabatı dolayısile 
ellerine güzel bir !ır::;at geçmiş olu
yor. 

Totaliter memleketlerin ajanı o
lan birçok Alman, İtalyan ve Japon 
i§ adamları Meksikayı istila etmek-

. tedir. Bu vaziyet, Meksikayı totali
ter devletlerin kollarına atan Ame
rikanın ve diğer demokrasilerin ta
kip ettikleri iktısadi siyasetin man
tıki bir neticesidir.• -·-Amerlkatla eıcak dalgaeı 
Vaşington, 9 (A. A.) - Dört gün· 

denberi Amerlkada hüküm süren 
sıcak dalgalarile aşırı rutubet 4T 
kişinin "ölmesinesebep olmuştur. 

Afrika Fütuhatı 
Hnttıüstüvanın parlak gUneşile 

münevver olmasına rağmen siyah 
kıt'a namile yad edilen Afrikanın, 
p<'k eski zamanl;ırdanberi, müteşe?· 
bis kavimler üstünde f evkal&de bıl' 
kuvvei cazibesi olmuştur. Sahilleri
ni Arap gemicileri, hayli ev,·el, gez
mişler, görmüşler, Avrupalı ta.cirle.r 
ise, asırlardanberi, geniş nehırlerı
nin mansablarında ticaretgahlar te
sis etmi§lerdir. 

Cesur müstamirler, sergüzeşt pe-
tinde ko§an seyyahlar Afrika~ın t~ 
kalbine kadar nüiuı etmi lerdır. Lı
vingston'un, Stanley'in isimleri AC
rika tarihine çöıülmeı bir tarzda 
bağlıdır. Fakat bu cesim kıt'anın sa
hilleri halen işgal edilmiş bulunu
~or ve ~imdiden medeni bir milletin 
bayrağı Afrikanın göbeğindeki Kon
go sahillerinde dalgalanıyor. Bun~n 
Ja beraber, Afrika yeniden fethedıl
miye muhtııçtır, yalnız bu defa vah
şi kabilelere karŞl değil, .tabi~te 
karşı. Şarki Afrikada, Portekız mus
tenilekesi limanı olan Lourenço
Marques şehri merkezi hastahane
sine mensup Dr. AlbPrto Soeiro ta
rafından ahiron vukubulan tebligat-
tan çıkan hakikatıişte budur. . 

Malarya. müstamirlerin ve yerlı
lerin kuvvetini a ındırdığı için. Dr. 
Sôeiro, Sttma meselesini, Afrikada 
halli muktazi en müşkül kaziyeler
t!en biri olmak Uzt!re telakki ediyor. 

Afrikanın vüs'ati azimesi, miktar
ları dehşetli bir surette artan sıtmn 
sivrisineklerinin imhasını imkansız 

bir hale getiriyor. Afrikayı tama
men istimar edebilmek için bu kıt
ayı malaryadan kurtarmak lbım
tiır; fakat bir Okyanusu kurutmak, 
Afrika kıt'asmı tekmil sivrisinekler
den kurtarmaktan daha kolaydır. Bu 
bapta ancak adım adım ilerlenebi
lir. 

Bereket versin ki. malarya ile mU
cadele edenlerin, tabii bir mahsul o
lan kinin gibi kudretli bir müttefik-

leri, fazla olmak üzere, Cemiyeti 
Akv.am Sıtma Komisyonu gibi bir 
istinadgahları var. İşte bu Komisyo
nun tavsiyesi: Sıtma mevsiminde, 
her gün 40 santigram kinin alınma
lı; bu miktar, müsabiyet halinde, 5 
ila 7 giln müddetle, yevmiye 1 iltı 
1,30 grama çıkarılmalıdır. 

... 
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SOLDAN SAÔA: 

ı - Bir nebat, 1~ık verir. 
2 - Bir hastalık, ön, 
3 - Gemiciler kullanır, bir mey-

va. 
4 - Rusyada bir dağ, kırılacak eş-

ya. 
5 - Aldatma, bir iskambil kağı

dı. 
6 - istikbal, frmısızca bir harfin 

okunuşu, edat. 
7 - Karadenizde bir liman, bir 

nota. 
8 - Bir kuvvet membaı, iyinin 

Fermanlı Deli Haıretlerini temıil edenler 

Aydın (Yeni Sabah) - Halkevle- köylerde açık havada köylülerıınıze 
ri müfettişlerinden Bay Naşit Uluğ onların anlıyabileceği temsiller vcr
şehrimize gelerek halkevimizde ica- mck arzularını izhar etmişlerdir. 
beden teftişlerini icra etmişler ve Gönderdiğim resim yorulmak bıl
bütün şube başkan ve üyclerile sa- mez bir azimle çalışan ve içlerinde 
mimi hasbihaller yaparak halkevi- serbest meslek erbabı da bulunan 

aksi. mazi çalışmaları üzerinde tetkikler- Gösterit Kolumuzu son verdiklerJ 
g - Bir millet. de bulunmuşlardır. ve iyi muvaffak oldukları cFermanlı 
ıo - Dost ve komşu bir devlet, Çok sıc,ak bir hava içinde ve geç deli hazretleri> piyesini temsil edeı 

fırıncılar kullanır. vakitlere kadar süren bu konuşma- lerken göstermektedir. Sayın mü. 
YUKARDAN AŞAGI: larda başkan ve üyeler çalı~maları fcttiş teftiş ve tetkiklerini mülha

etralında müfettice izahat ,·ermi~- katta devam ettirmektedir. 1 - Çocuklar sc,·er. "' v 

2 _ru~~~in~~ks~da~,~~~~v~e~b~i~lli~a~s~~~~G~ö~st~e~n~·t~K~·~o~lu~m~u~z~~~~~~~~~~H~i~~~f~T~il~k~cl~ 
geniş değil. .ııı 

3 - Bir kadın ismi. 
4 _Bir nehir. herkese duyurmak. 
5 _ Güzel, anlar . 

6 _ Bir nota, bir harfin okunuşu, 

sual. 
7 _Layık görmek, istikbali keşif 

8 _ İnsan ölünce bırakır, bir hay-

van. 
9 _ Hııyv.anların evi, soluk. 
ıo _ İş yapar, bir hayvan. 

Dünkl\ Bulmat a•ızın halli 
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RADYO 
PAZARTESİ 10/7/39 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği - Pl., 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 13.15 - 14 - Müzik (Karışık prog- ı 
ram • Pl.), 19,00 - Program, 19,05 - ı 
Müzik (2 nci Rapsodi - Liszt • Pl.), 
19,15 - Türk müziği (Fasıl heyeti),' 

Devlet Denizyo!ları işletme U. M. lüğü ilanları 

10 Temmuzdan 17 Temmuza kadar muhtelif 
hatlara k•lkan vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına- Salı 12 de (Karadeniz), Pe.r§embe 12 de (Anka

ra), Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata rıhtımın
dan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Curnsrtesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 1 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus) sis
temi vapurlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da 
ve pazar ayrıca 20 de (Marakaz). Çarşamba pos
tası Tophane rıhtımından ve diğer postalar Ga-
1 ata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşambıı ve Cuma 8.15 te (Marak.!ız). 
sıyrıca Çar§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 
de (Bursa). (Marak.az) Galata rıhtımından, dl
~erleri Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 dn (Seyyar). Tophane rıhtımın-

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir Sür'at 
hattına 

Mersin hattına 

Not: 

dan. 1 

- P.azar 9 da ('fay~ ar) Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 t'e (Mersin), Cumartesi 15 tc (Saa-

det). Sirkeci nhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrüsk). 

Sirkeci rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağıda telefon nu
maraları yazılı acenl<'lerden öğrenilir. 

Karaköv acenteliği - - Karaköy, Köprübaşı 42362 

20 00 - Memleket saat ayarı, ajans 1
1 

!,iman Reisliği bınası 
v~ meteoroloji haberleri, 20,15 - altında 40133 

Galata vacenteliğİ• - Galata, İstanbul Mınhli 

Konuşma (Doktorun saati)· 20,30 - Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 
Türk müziği (Halk türküleri), 20,50 ' (5031) 

-Türk müriği. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l - Saiahattin Pınar • kürdilihi- ..;. 

cazknr ~a~kı - Ne gelen var, 2 - 1 D } D • J) IJ"' 1 
Şemsettin Ziya - kürdilihicazkar CV et emıryo arı an arı 
şarkı - Güvenme hüsnüne. 3 - Ar- l-llll•••••••••••••••••••••••••-
taki. kürdilihicazkar şarkı· Av dal- Muratlı istasyonuna üç kilometre mesafedeki Sirtköy taşocağındnr 
galaİıırken. 4 - Boğos - kürdilihi-

istihsal edilerek istasyonda teslimi şartile ve kapalı zarf usulile 14500 M· ca7.kar ş:ırkı • Güller açmış, 5 - Le-
mi • kürdilihicazkar şarkı - Nazlan- balast satın alınacaktır. Bu işin muhammen bedeli 23925 lira ve muvak 
dı bülbül. 

21,10 - Milli musıkilere dair 
üçüncü konuşma (Leh musikisi) 
Halil Bc-di Yönetken, ~1,25 - N~

şeli plaklar - R. 21,30 - Müzik (pi
yano soloları - Ulvi Cemal Erkin), 
22,00 - Müzik (Kiiçük orkestra · 
Şef: Necip Aşkın). 

1 - Ernst Sorgo - Köy evind~ 

ışıklar (vals), 2 - Ludwlg siede -

kat teminatı 1794,38 liradır. 

Münakasa 26/7/939 çarşamba günü saat ll de Sirkecide 9 uncu İ§let. 
me binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İstekUlerin temi. 

nat ve k&nuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni 'gilıı 

saat ıo a kadar komisyona vermeleri lbımdır. Şartnameler parasız olarak. 

komisyondan verilmektedir. c4947> 

s~~~~~3-Am~dm~~,·---------~~-~-~~~-~-~~~~~~~ 
- Bohemya rapsodisi, 4 .,.,.... Heinz ı _ 19/VI/939 tarihinde kapalı zarfla ihale olunacajı ilin edilmiş o-
Link • İntermezzo, 5 - Csrl Frick lan 75000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur etmedijind•n yeni· 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

• Ren kıyılarında ben e\riındeyim. ıtm k 
den deg~ic:tirilen muhammen bedeli mucibince pazarlıkla ekil •Y• o-6 - Vıtıorfo Giuliani - Yalnız sana ~ 

(serenad), 7 - Viktor Hruby - Vi- nulmuştur. 
II - Muhammen bedeli c34500> lira muvaltkat teminatı cU87.~0> 11-yana operetinden (potpuri), 8 -

Alois pachernegg - Viyana süiti. 
a) KUçük geçid resmi, b) Opera

da balet müziği, c) Grabende geıfn
ti, d) Paraterde atlı karınca. 

23,00 - Son ajans haberleri, zir3.· 
at. esham, tahvilat, kambiyo - mı

kut borsası (fiyat). 23,20 - Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,55 - 24 - Yarın
ki program. 

radır. 

III _ Pazarlık 14NII/g39 cuma günO saat 1' de Kabııtijta Levazım 

ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda. yapılacaktır. 
ıv _Şartnamesi cl72> kuru§ mukabllind• Lirvuım Şubesi veznesln· 

den ve İzmir Ankara Baimüdürlilklerlnden alınabilir vı nümune dt g8. 
riHebilir. 

v _İstekliler % 7,~ güvenme par&alle birlikte paıar'lık iqtn tlılYiu otu· 
uan gün ve saatte mezkô.r komisyona ,gelmeleri. ~ .. 



r a 11 r ı·""A-a-A-._. 

350 yi mütecaviz Altın madalya ve Zafer nişaalarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

Limon Çiçekleri Hasan Kolonyasının 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztırapları azaltan 11ı 

bu meşhur Kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün 
yüksek milletlerin Kolonyalanna faiktir. 

Limon Çiçekleri Nesrin Kolonya ve Losyonları Hasanın : Y avrusudut 
Piyasada Nesrin ayarında nefis ve ucuz Kolonya ye Losyon bulmak mümkün değildir. Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokuları herkesi 

hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : EGE TiYATROSU 
Cinsi Miktan Muhammen fiatı çoğu tutan 

MuTakkat 
temiaab 
Lira Kr. 
213 7ri 

Eksiltme 
ıeldi 

ihale 
Aat D. Temsilleri 

Ekmek 

Sade Urfa yağı 

Zeytinyağı 

Toz şeker 
Kesme şekct 
Sabun 
Zeytin Duble 
Pirinç (Viyonola) 

Urı 

Makama (irmikli) 
!rmik 
Nişasta 

Kuru soğan 
Patates 
Tuz (Yemek için). 
Tuz (Sofra için) 

(İn hisarın) 
Reçel 
Kuru kaysı 
Kuru üzüm 
Kuru çalı fasul 
Kuru barbunye fasuly~ 
Nohut 
Yeşil mercim@k 
Konserve he1ely~ 
Konserve salça (iki ka.vna. 

mıs) 

Sirke 
Süt 
Silivri •oğurdt . 
Kase yoğurdu 
Kırmı~ı mercimeı 
Pirinç unu 
Ku üzümü 
Çnm fıstığı 
Tel JJChriye 
Ar.pa şehriye 

Kaşar peyniri 
Reyaz peynir 
Yumurta 
Limon 

Çoğu Azı 

30000 25000 ICılo 

2500 

12M 
4000 
1400 
1200 
1800 
2700 

1800 
1000 
350 
350 

3200 
3800 
1100 
100 

1800 
500 
800 

1400 
800 
40() 

300 
300 

600 
800 

240(} 
500 

1000 
200 
350 
200 
300 
1-00 
200 

2000 , 

1000 , 
3500 >ı' 
1200 , 
1000 , 
1600 , 
2500 , 

l400 • 
700 • 
290 , 
200 • 

3000 • 
3000 .. 
800 , 

60 1 

1600 , 
400 • 
600 • 

1200 .. 
600 , 
300 • 
200 , 
250 , 

500 , . 
500 , J 

2000 • 
400 • 
8r.il adq 
100 kilg 
200 , 
150 , 

200 • 
50 , 

100 , 

700 500 , 
1000 800 , 

JOOOO 24000 adet 
25000 200CO > 

Kr. S. Lira Kr. 
9 50 2850 

105 

55 
;26 50 
l9 50 
S5 
85 
29 so 
17 
l6 
17 

~ 
7 50 
8 50 
5 
9 50 

~ . 

·o 
t7 
;2 
ı 'l 
it> 
16 
to 

ı5 

•O 
.2 
ıo 

~ 

:2 
t2 
t1 50 
15 
22 
22 

2625 

660 ) 
1060 ) 
413 ) 
420 ) 
630 ) 
796 50) 

306 ) 

~: 50 ~ 
77 . ) 

~o )' 
C23 ) 
55 ) 
9 50 

~64 
350 
216 
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Çamaşır yıkama . . - - --- -- -------------
~--------

60000 40000 parça 2 50 1500 112 60 Açık · 15 30 

İspanak 
\.·,ahana 
Kok kereviz -
Pn asa 
Semizotu 
Sala.nura yapraJC 
Taze yaprak 
EngiMr 
Domah'.S (Dolmalık' 
Domatc.1 (Salatalık),. 

Patlıcan 

Çalı {asui ye 
J\yşekedın fasulye 
Barhunye ıasulye' 
Sakız kabe~1 

Helvacı kaıbu~. , 
Salatalık 

Maydanoz 
Dereotu 
Karnebahaı 

T.ı:ızc bezelye t'Jttak:a·) 
Taze bamya 
Ta.ze soğan 
Yeşil salilta 
Dolmalık bib• 
Marul 
Havuç 
Taze bakla -.. _. 
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50 
50 
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300 

1000 
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800 
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1 - Mektebimizln mayıs 940 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarlan yazılı erzak ve 
saire satın alınmaları için ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12/7/939 (çarşamba) günü yukarıda gösterilen saatlerde Yüksek Deniz Ticareti Mektebinde 
toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacşktır. 

3 - Bunlara ait şartnameleri almayı ve görmeyi arzu ed~nler mektep muhasebesıne müracaat etmeli
dirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ve mu
vakkat teminatlarının İs. Yüksek Mektepler muhasebeciliğine yatırdıklar mı gösterir makbuzlarını veya bank 
mektuplarını komisyona ibraz etmeleri ~zımdır. (4581) 

TIFO.:llL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve para tifo baatalıkla- • 
rına tutulmamak için ağızdan 
alıDan tifo hapl111dır. Hiç 
rahatsızlık vermez. Herkts 

alabilir. Kutusu 50 Kr. 

Kiraltk Dükkan 
Cağaloğlu yokuşunda 27 numaralı yeni dükkan kiralık. 

Talip olanların ~azetemiz idaresine m .. rııcaatları. 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOGLU 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Nuri Geaçdur T• 
arkadaılnı 10 tem
muz Pazartesi ak-

- şamı Bakırköy Sa
kızağact Babçeıin· 
de Kokain Esrar 

Murad Şamil Varyetesi 

lstanbul HalkTivatrosu 
Kenan Giiler Te arkadaşları 

Bugece Takıim 

Altınt'p' bahçe
sinde Amca bey 
3 Perde Mitd 
RevOıü Oto Keti 

Varyetesi 

=========================================-~----:;::::::-
Yüksek Denizi Ticaret Mektebi Müdürlü

ğünden: 

Cio•i 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 

Miktarı M. Fiati Çoğu tu- tl'Uvakkat Eksiltme güo 
tarı temina~ & ve saati 

Çoğu Aza Lira K. S. Lira K. lira K. 

9000 8000 K. 00 46 4140 
2500 2000 • 00 48 1200 

5340 

400 50 12/7 /939 çarşaınb• 
S aat da kilci 

11 oo 
1 - 31 mayıs 940 tarih ir.e kadar mektebimiz iaşesinc muktazi cins "9 

ıa:~t:;;ın;:~:ill~:::ıuııo::t::a:.a:;;t~ınr~:t=a"l\l miktarı ve fiatı yukarıda yazılı iki kalem (Et) kapalı zarf usulile eksilC' 

A k d ~ rn~ye konmuştur. 
n QTQ Q il 2 - Eksi.1tmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunmı ikinci ve il• 

A K B A 1 
çüm:ü maddelerindeki evsafı ha1z olmaları lazımdır. 

3 - Bunlara ait şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ınjj• 
racaat edilmelidir. 

KltapeTİ • Kiatcılık -Türkçe ~ . 4 - Eksilt!"e yuka.nda gösterilen gün ve saştte ·Y~k.sek Deniz TicJ' 
Te yabaaa dil ıazete, mec- ~ . reti mektebi Müdüı;lüğünM toplanacak komisyonca yapılacaktit'. 

mua, kitap sipariılerfni e11 ~ 5 -- Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul Yüksek Mektepler fdtJ' 
dojn yapaa bir yerdir. I hasebeciliğidir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin sö:r:ü geçen kanunun 32 ıı· 

F• ='- fd 1 k. l · ci maddesi tarifatı dairesinde zarflarını ihzar etmeleri ve bu tekemmii
1 

. rı&a Te ea yaıı ma ıae erı . 
t · d' T l f 

3377 
etmiş zarfları eksiltme saatinden bir sa.at evveline kadar komlıı:-1on rı1" 

·"' sa lf yerı ır. e e on: JI setine makbuz mukabilinde vermeleri lô.zımdır. Posta ile yapılacak tefı· 
~mmmm~m'.l!:I liflerde gecikmeler kabul edilmiyec ekti!'. ( 4582) 
=====================================================-==================::::::~ 

BU GON· 
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KOÇUK EL 
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iMZA L\TA~ 
r>OYÜK El 
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'ÔRK(YE · rs 
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