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n~ıoaristan ve . Fransa ve lngiltere- ALMANY ANIN Bizi 

~~.~~~~.~~~~ey~!~~ nin Kari ihta.rları M~MNUN E_D~N 
Arnavutluğa yerleşen İtalyanlar Blr D T' A V.ZlHI 

Balkanları ele gejirmeyi kolaylaş- 1' ..l"l 
tırrnak için Balkanlıları birbirine 
dil§ürmek istiyorlar. Machiavel'in 
\'atandaşları için böyle bir manevra 

Garanti Edilen Devletlere Yapıla
cak ilk Tecavüz Harbi Doğuracak 

Çok görülmez. Balkanlılar arasında
ki tesanüt zaten ötedenberi İtalyan
~tın hiç hoşuna gitmemişti. Bulga
l'ista.,ın Balkan misakına girmemiş 
0lrnası Balkanlıları birbirine dü - F 
liirınek ve Avrupanın cenubu şarki ra naız 
köşesinde hüküm süren iyi dostluk 
ha\'ası yerine kanlı fırtınalar ko - ; 
l>atınak için İtalyanlara ümit ver-1 
ltıiştir. Onun için şimdi İtalyan ga- 'ı 
~eleri bütiin sempatileri Bulgar-

a teveccüh ediyor gibi bir tavır• 
takındılar. Bulgarların sulh mua - : 
hedenamesi neticesinde düştüğü va- ı 
ıiyete acıyorlar. Muahedenameyi 
l'ırtınak hususunda kendilerine gü-ı 
\>e~bilcceklerini söylüyorlar. 

1 

. Cor~re della Sera'mn Sofyayı 
~1Yaret 'den muhabiri oradan yaz-1 
<lığı bir u cümle ile bitiri- 1 
}'or: « · ·r ki bugı.in- 1 

ltu-. A hedena- 1 

llıefltrin plütok -1 
rası hodgamlığına a evki al -1 
rtıış olan tadil taraftlU'ı adaletindir». l 

«'l'adil toraftarı adalet• i de Al-ı 
rtıanya ile İtalyanın tcşahhus ettir
diklerini söylemeğe hacet yoktur. 
},f Uahedenamelerin tadili meselesi- 1 
il' . 1 

ı Italyanın nasıl ağza almıya cesa- , 
ret ettiği gerçekten merak oluna • İ 
~~ bir noktadır. Çünkü ilan edilen 1 

ılson prensiplerini tatbik ctmi -ı 
r~ler arasında italya da dahildir.

1 talya da elinden geldiği kadaf yağ-. 
::gerlik etmiş ve Almanlarla mes·' 
~ n_ Brenner havalisini hiç bir hak
..... 'istinat etmecl~n tt.aiıuw-. .ilhü 
t.Y1'uniştir. BtnaE!naleyh. ltnlyanın 

1 
~ahhus ettiriliği adalet pek kör,' 
l0paı bir zavallı alilden ibarettir ki 1 

~ulgarlara hiç de ümit, cesaret vıı 1
1
' 

llitnnt telkin edemiyecek bir man
tarası \•ardır. 1 

1 
İtalyanın teşahhus ettirdiği ı:ıda-: 

et. Tur!. sularında, Yunan adaları 
tıa Yerleşmekten ve ecnebi bir halkı 
esaret altında tutmaktan da geri 1 

Cümhurreiai Ve Chamberlainin Nutukları 
Londra, 2 (A.A.) - Dugunkü mil

ll hizmaı tezahürü münasebetile, 
Başvekil B. Chamberlain, akşam ü
zeri radyo ile neşredilen bir nutuk 
söylemiştir. 

Başvekil, evvela, modern harbin, 
mazide, milletlerin yalnız silahlı 

kuvvetlerinin iştirak ettiği anlaş

mazlıklarla kıyas edilemiyeceğini ve 
modern harpte bizzat sivillerin de 
ilk safta yer alacağım tebarüz ettir
miş ve demiştir ki: 

c- Her vatandaşın vazifesi, mem-
leketin müdafaasına yardım ek-
tir. Bu sebepledir ki s~rd~ pi· 
nizden, milli hizmette ne iş pabi
leceğiniz ve ne gibi bir rol oynıya
blleceğiniz soruldu. Sizler cevap ver 
diniz ve bir kaç ay içinde müdafaa 
kuvvetlerini Oir milyon 250 bin gö
nüllü ile takviye ettiniz. 

Milli hizmet gönüllülerinin gös
terdiği feragat ve vatanperverlik 
zihniyeti her türlü takdirin fevkin
dedir. Birçoklarınız, vatana müessir 

(Sonu 3 Uncf eayf amızda) 

Cümhurrelsl 
.• ada 

Ankara, 2 (A.A.) - Reisicümhur 
inönü, bugün saat 11.40 ta şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Milli Şefi getirmekte olan hususi 
tren gara girdiği zaman başta Bl't
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhali!< 
Renda olduğu halde. vekiller, Parti 
Genel Sekreteri Fikri Tüzer, Parti 
Müstakil Grup Reis vekili Ali Ra
na Tarhan, mebuslar. Hariciye Ve
kaleti Genel Sekreteri Numan Me-

Almanya Türkiyeye Eskisi Gibi 
Harp Malzemesi Gönderecek 

:pir hafta evvel Sofyada çıkan Ut
ro gazetesinden naklen Almanyanm 

Türkiyeye harp malzemesi gönder
memek hususunda bir kararını kay-

dı ihtiyatla neşretmiştik. Bu yazı Ü· 
zerine şehrimizdeki Almanya Büyük 
Elçiliği Matbuat ataşesinden aşağt-

(Sol'u 8 iincü snyfarnnds) 
R 

Çekyada Alman 
A ske r le rin e 
Yapılan T e.cavüz 

lfacha bunun ancak Alman aekerlerlnln Çekyaden 
tahllyeslle önUn• g açllebll•c-Olnl aöyledl 

Von Ncuralb'Ja Hacha bir mülakat esnuıud l . ltalınaınıştır. Sofyanın bu kadar 
ll'ıiirai çehreli bir adaletin sözlerine 
ehemmiyet verecek kadar safdil ol
:uğunu zannetmek Sofyaya bir ha-

Prag, 2 (Hususi) - İki gün evvel sında bir mülakat vukubulmuı tur. 

ı nemencioğlu, Büyük Erkimıharbiye Çekya Alman Valisi Von Neuıath Öğrenildiğine göre Von .Neu.rath, 
agiliz Ba~vckili Chamberlain nutuk aöylerken (Sonu 3 üncü sayfamızda)• ile Çckya Devlet Reisi Hacha ara- ıSom; 3 üncü sa~ famız<lal 

a~t teşkil eder. 
Sulh rnuahedenamelerinin akdi 

~snasında adalete mugayir hareket 
edildiğinde nd'>layı değil, kendisine 
~k küçük bir pllrça atıldığından do
t Yı bu kadar şikayetçi davranan 
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Tevkifi Muhtemel ta.ıy.a eline fırsat düşürür düşürmez 

li;ıl)" ·istaıı! :·utmaktR hiç tereddüt 
~ltnedi. Bu ne gurip adalettir! İtalya 
11~ dost ve müttefik bir rievlet olan 
l\rnavutluk da günün birinde, hiçbir 
tahrik ve tecavüz mevcut olmadan, 
•oğukkanlı bir suikast içinde han -
~tlendi, boğazlandı. Bunu da İtal
hn adaleti yaptı. 

Kara Ali ile Bulgar Şampiyonu Arasında Yapılan 
Serbest Giireı Beraberlikle Neticelendi 

il lşte Sofyanın güveneceği adalet. 

1
. u adalet pusu kurmuş, fırsat bek-
1Yor. Balkanların kalbine sokuldu. 
~~tndi Balkanları nasıl karıştırsam, 
lrbirlerine tutuştursam da kolay

cacık ve birer birer buralarını ele 

leçirsem diye düşünüp duruyor. Da 
ta dün, İtalyan muharrirlerindn bi
~i., Bulgaristanı da, bütün Balkan
. tr arasında, İtalyanın hayat sahası 
11ln ediyordu. İta1yRnlar için hayat 
:".~ası demek. oraların hak.iki sahip
e., olım milletler için öliim sahası I 
Ollltaktan haşka bir mana ifade et
ltız, Bugün Bulgarlar sulh muahede
~arnesinden müşteki olabilirler. Fa-

at hiç olmazsa hür ve müsta -

ftu bir vatana maliktirler; 
~atanı.ı.rı ~cinde hiir ve müsta-
"'ll • d dirler. Fakat yarın İtalyan a-
ll aleti Bsı'kımlarda hakim olursa 
~ Ltlgarlar yalnız Dobrfo,..yc ve Trak 
) &}'a ham!t çekmiyeceklerdir. Sof- • 
.anın ve FilibeT'Jn arkasından ah 

Hüseyin Oahid Y AJ.çIN 
(Sonu 3 üncit sayfamızda) 

--

JCa,.a Ali • Jluljır •• Fener • Beıiktq maçindau iki .intıba 

[ Tafsilat 4 üncü Sahifede J 

Fındıklıdaki Satie binasının 140 
bin lira hava parasile Denizbanka 1 

satılması üzerine açılan dava şayanı 
dikkat bir saflıaya girmiştir. Müd-

deiumumılik, suçlularla bazı şahit
lerin yüzleştirilmesi üzerine eski 
Reassürans Müdurü Rdii B:ıyarın 

CSomı 3 iiııcii sayfamızda) · 
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HER SABAH 

Küfiirden Sonra Tehdit! .. 
İtalyan gazeteleri Türk - İngiliz 

/ 

ha tabından ziyade !ailiııi küçük dü
enlaşmasından sonra her nedense a- şüren asabi ihtilfiçlar, hezeyanlar ve 
sabi bir buhrana tutuluverdiler. Bu çılguılıklar zavallı İtalyan matbua-
buhranın başlıca arazını Türkiyenin 
sulhsever devletler cephesine ilti
hakını vesile edinerek memleketimiz 
aleyhinde atıp tutmalar te~kil edi
yordu. 

Türk Hatay'ın anayurda iııdesi \'e 

bir Türk - Fransız anlaşması keyfi
yetleri tahakkuka yüz tutunca ital-

yan gazetelerinin asabi buhranı şid
detlendi, hezeyan şe.klini aldı. Artık 
atıp tutmalar bir tarafa bırak:1ar k 
uluor.ta küfür sağanı;ıkları yağclırıl
mıya başlandı. 

Hatay'm iadesi ve TiirY. - Fransız 

itilafı emri \•tiki oh.men heıeyan zır 
deliliğe terki me\·ki etti. Son zamnn
lardn İtalyan matbuatı. küfür yeı ine 
tehdit savul'ur 'Oldular. 

Bu perde perde yükselen ve mu-

tın Habeşistan ve Arnavutluk fütu
hatını bir türlü hazmedemiyerek 
şiddetli bir mide fesadına uğramıı 

bulunmnsına atfolunabilir. Anl41Şı· 

lıyor ki, biçare İtalyan meslektnşla
rımız cidden müz'iç ve pek sari bir 
hastalığa tutulmuşlardır. 

Deliye söz anlatmanın miişkül bir 
şey olduğunu teslim etmekle bera

ber biz yine, bcrayı insanlyet, ken
dilerine be1yhude ) orulmamalamıı 
tavsi•:eden geri kalmıy.acağız. 

Küfürcü Telegl'llfo, tehditçi Mes. 
sngero, nafile nefes tilketiyor, boşu 

boş~na üzülüyorsunuz. Çünkü ıiz

ler de bittecrübe bilirsiniz ki, Türk 

kuru gürültüye pabuç bırakmaz. 

A. Cl'JMALED1JIN SARAÇOGI.t:. 
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Mısır Çarşısı 
Tamir Ediliyor 

. .. 

r Okuf UCUlarımız 
Diyar ki ı 

Vergi ve Y •f 

Türk - Fransız 
Anlaşması 

Tabancamı Çektim Ve Kurşunları 
Mihalin Alnına Dizdim 

Tamir için 50 bin lira 
sarf edilecek 

Mısır Çarşısının Belediye tarafın
dan bir hal ıekline konulması etra
fındaki. karardan sarfınazar edildiği 
söylenmektedir. Çarşı esnafımn Be
lediye nezdinde ve Ankarada yap
tıkları teşebbüsler müsbet netice 
vermiş ve esnafın çarşıyı tamir et
mek hususundaki dilekleri kabul e
dilmiştir. Çarşı tamir edildikten 
sonra Eminönündeki imar planına 
muvafık bir şekil alacaktır. Esnaf 
bu tamir masrafı için aralarnda 50 
bin lira toplıyacaktır. Belediye, l\lı
sır çar§ısının yalnız dvarınd ki dük
kanların tanzimi jşile meşgul ola
caktır. 

Devlet ve hükumet kapılarında 

vazife sahibi olanların tekaüt hak
ları ihtiyarlık zamanı içi" refahla
rını temin edegelmektedir. 

Heyetimiz dün akşam 
Parise gitti 

Fransa ile aramızda olan ticaret 
anlaşmasının feshedilerek yeni bir 
anlaşma imzalamak için Parise gi
deceğini geçenlerde yazdığımız he
yet, dün akşam Parise hareket et
miştir. Fransa ile olan ticaretimiz 
her iki tarafm arzularına rağmen 

son on senedenberi mühim miktar
da azalmış ve 25 milyondan üç dört 
milyona düşmi.iştü. Yeni imzalana
cak olan anlaşma Fransa ile olan ti
cari rnünaseb<ttımızı inkişaf ettire
cektir. Esasen son siy1si anlaşmadan 
sonra iktisadi bır anlaşmanın her iki 1 
taraf idr de hayırlı olacağı muhak
kaktı. 

.............. 
_ · Vaziyet kendini göstenni§ti. He- J 

rifler bizden şüphelenmiiler, kim l 
olduğumuzu anlamak istiyorlardı ı 
işte. Hiç istifimi bozmadım. Bir köy
lü saflığile cevap vermeğe başla -l 
dım: 

- Benim mi? Ahmet be ... 
- Nerelisin? .. 
- Bursalı. 

- Ne iş yaparsın? .. 
- Bizim gibi adamlar ne i ş yapnr 

ülen? Rençperlik. 

istifade yollarını zihnimden geçırı
yordum. Nihcayet, kararımı \'erdim 
ve hemen zemin hazırlığına girdim. 
Gideceğimiz köyde yapacağı işi öğ
rendikten ve sözü biraz evel~yip ge
v11ledikten sonra: 

- Ahmet Efendi be, dedim, gide
ceğimiz köyde yapacağımız cok e
hemmiyetli bir vazıfe var. Bize dost.. 
ça bir yardımda bulunur musun?. 

- Ne gibi yardım istiyorsun? .. 
- Aradığ mız adamın köyde olup 

Ancak kavanini tabiiyenin tazyı
kma boyun büküp te resmen hiç bir 
şekil ve surette tekaüt hakkı olmı
yan ve ihtiyarlıklarında kendi ha
yatlarım kendi emeklerile kurtar
mıya çalışan 60 yaşlarına varmış 
ve geçirmiş ihtiyarların dn vatan 
ve yurt borçlan olan kazanç ve 
buhran gibi mükellef tutuldukları 
vergilerden yaşlı:rı nisbC'tinde bi
rer miktar fedakarlıkta bulunul
ması kadirşinashk olmaz mı? Htir
metler. 

- Köye niye geldin? .. 
- Demirhisara gidiyorken a;nl.en-

olmadığını öğrenmek, köyde ise ki
min evinde old.\Jğunu bildirmek. O 
kadar ağır bir iş değil. Yaparsın de

Haksızllk Etmiyelim 
Okuyucularınızdan • 

• ____ n_fo_.sıa_ta_s_cu_di~ Telefon Şebekesı 
Dikkatsiz Şoför !Kısmen Bozuldu 

mck için uğradık işte. 
Pazvand, söylediklerimi muhtara 

anlatıyordu. Muham?me de ayni su
alleri soruyor, ayni -cevapiarı alıyor
au. Belli ki, sözlerimiz bir emniyet 
uyandırmamıştı. Fakat o esnada kah 
veye gelen ve bize fışar mültezimi
nin katibi ve Toyranlı olduğunu 

söyliyen Ahmet Efendinin müdaha
lesi, nüfus kağıtlarımızı tetkik ede
rek, şüpheli insanlar olmadığımızı 1 
söylemesi bizi heriflerin elinden 
kurtardı. Kahveden fırladık, taban
ları kaldırdık. 

Hızlı hızlı yürüyor, Muharremle 
görüşüyorduk: 

- Az daha postları ele veriyor
duk başçavuş, değil mi? .. 

- Bırak onu da, Mihalın olduğu 
yeri söyle. 

- Çiftlik köyünde, muhtarın e· 
vinde imiş. 

- Acaba doğru mu dersin? .. 
- Her halde doğru olacak. Çünkii, 

biz kahvede iken muhtarla konuşan 
adam (Obaya) dan geldiğini, Mihal 
kaptandan selam getirdiğini söylü
yordu. 

- Başka?. 

- K pt nın muhtardan, ova kö •-
lerinin vaziyeti hakkında havadis 
istediğini öylüyor ve bu arada bi
zimle yaptığı son müsademeyi an
latıyordu. 

Arkadaşlara kavuşmuş ve Demir
hisar istikametini tutmustuk. Üç sa
at kadar yol aldıktan sonra, bir dere 
kenarında kuytu bir yere sokulmuş, 
yemek yiyor, arkadaşlarla geveze
lik ediyorduk. Tam o sırada, Merto
kova kahvesinde gördüğümüz aşar 
mültezimi katibi Ahmet Efendi, hay
vanla olduğumuz yere gelmiş, başı
mıza dikilmişti. Arkadaşlara i)Tı 

ayrı bakıyor, gülüyordu. Nihayet, 
güler yüzünü bana da çevirdi ve se
ıam verdi: 

- Merhaba başçavuş. 
Adamcağızın beni tanıması ve hi· 

tabı karşısında, ne de olsa, şaşırdım. 
Dikkatle yüzüne bakıyor, tanımak 

için hatıramı yokluyor, zorluyordum 
Şa<\kınlığımı manalı güliimseme
lerle karşılıyan Ahmet Efendi, kar
~ıma oturdu ve: 

- Tanıyamadın mı Ahmet Çavuş 
beni? dedi. Hele bir düşün bakalım. 
Dört sene evvel, Papasköprüde, 
Kuşlar dağında Sarı fstefo'nun taki
binde bir jandarma ça\·uşu Ahmet ... 

Derhal hatırladım. Kollarımı boy
nuna sardım. Yanaklarını öptüm ve 

· kokladım bu eski silah arkadaşının. 
Hemen karşı karsıya geçtik, yarım 
saatimizi eski günlerin acı, tatlı ha
tıralarını anmak, o günlerden son
raki hayatımızı biribirimize anlat
makJa geçirdik. Ahmet Efendi, bir 
aralık gitmek üzere kalkınırken sor
dum: 

- Ne tarafa gideceksin? 
- Çiftliciğe. 

· - Çiftliciğe mi? .. 
• - Evet, ne diye şaştın ve teUış

lan6m ? .. 
- Biz de oraya gidecektik te. 
Biraz evvel, bu arkadaşa, böyle 

'değişik kıyafetle bir vazüe için gez
diğimizi başı örtülü söylemiş, vazi
femin ne olduğu hakkında mall1mat 
vermiye lilzum görmemiştim. Biraz 
sonra, beraberce yola düzüldük. Gö
rünüşte görlişüyorduk. Amma, ben 
sorduklanna ş5yle uluorta cevaplar 
veriyor, fakat, hakikatte derin de
rin düştınüyardum. Bu arkadaştan 

ğil mi? .. 
Ahmet Efendi, biraz düşündükten 

sonra, dıkkatle yüzüme baktı ve sor
du: 

- Kimi anyorsun sen başçavu~. 
Hele onu sen söyle bir? .. 

- Savetli Mihal Kaptanı. 
Ahmet Efendinin gözleri, yuvasın

dan fırlar gibi açıldı. yüzü birden 
kızardı. Alnını kırıştırdı ve telaşlı 

bir tavırla: 
- Mihal Kaptan mı? .. dedi. O ye-

zit herif çiftlidkte mi imiş? .. 
- Evet. 
- İyi haber aldınız mı?. 
- Hatta gizlendiği evi bile. 
Ahmet Efendinin alru büsbütün 

kın mıştı. Neden bilmem, Mihal 
Kaptan ismi, onu fazlaca diışündür
müftü. Sebebini soracağım sırada, 

hiddetli hiddetli başını salladı ve: 
- Elimden gelen her yardımı ya

parım sana Ateş Ahmet, dedi, bu 
heriften benim de alınacak intika-! 
mım var. Geçen yaz benim dayı oğ
lumu boğazladı bu herif Bele§ da
ğında. 

Ahmet Ef<>ndi intikam, ben de va
zife hissile pek çabuk uzlaşıp anlaş- I 
tık Ne yolda hareket edeceğimizi, 
en ufak tcfcrrüatına varıncıya ka

-- -Deniz bayramı ~enUkl -
rinde emniyet MUdUrU 
gazetecilere azami ko-

laylıfiı göstermiştir 
Dün bir rcfikinıizde deniz bayra

mı şenliklerinin tafsilatı sırasında 

şu satırları okuduk: 1 
c.Gazetecilerin bulunduğu motörc 

mütemadiyen işaret veren polis mo- ı 

törü yatla beraber yanında giden 
;çinde deniz müesseseleri ile Liman 
Reisliği erkanı bulunan motörler 
geçtikten sonra kontrol için ark.a -
da kalmış ve bütün bu sırada gaze-1 
tedlerin bulunduğu motörü kendi
sile bir hizada gitmeğe mecbur tut
muştur. Milli bir merasimin takip 
edildiği bır sırada gazetecilere gös
terilecek olan kolaylık acaba bu 
mudur?• 

Muhterem arkadaşımızın affına 

sığınarak bu satırların baştan sona~ 
kadar hakikate tevafuk etmediğini ~ 
tasrih etmek isteriz. Vali ve Beledi-
ye Reisimizin kadirşinaslığı eseri 
olarak matbuata tahsis edilmiş o -. 
lan cİstanbuh motörü Emniyet Mü
diıriınün mütemadi işaretlerile değil 
belki motörün yolsuzluğu yüzünden 
Savaronanın sancak bordasındaki 

dar kararlaştırdık. Ahmet Efendi, e- mevkiini tamamile muhafaza ede -
sasen o köye fışar parası tahsiline medi. 1 
gittiği için berii de, adamı sıfatile Saniyen Emniyet Müdürünün mo-
y.anına alacaktı. törü ile ancak «Savarona» yatı de-

Çiftlicik köyüne yaklaştığımız za- mirledikten sonra karşılaşıldı. Hiç 
man. yolun bir kenarına çekildik. şüphe yok ki aziz Milli Şefin yarış 
Yapılacak işi tekrar görüştük, vazi- sahasını vücutlarile şereflendirdik
feleri tayin ettik. Muharrem onbaşı, leri bir sırada Emniyet Müdürünün 
bizi takip edecek, Zeybek Mustafa, gazetecilerin rakip olduğu motöre 
Muharrem onbaşı ile arkadaşlar a- işaretler vererek vakit kaybetmek
rasında irtibat temin edecek ve di- ten başka yap:icak daha mühim ve 
ğer dört arkadaş ta, icabında bize ıtlaha acil vazifeleri vardı. 
yardıma koşmak veyahut geri kaç- Nihayet gazetecilerin rakip oldu
mamızı kolaylaştırmak üzere köyün ğu motörün, yatın bordasına yanaş
kenarında bulunacaktı. masına ve gazetecil~in yata geçebil 
Giineş hemen batmak üzere idi. melcrine delület eden bizzat Emni

Köyün damızlık davar sürüleri me- yet Müdürü Sadri Aka olmuştur. 
leye memeleye, kuzuları sıçratarak Hatta bu yüzden kendilerine teşek
ayrı ayrı yollard-an köye giriyorlar- küre bile borçluyuz. 
dı. Köylüler kadınlı, erkekli türkü Gözlerimiz önünde cereyan eden 
söyliyerek evlerine dönüyorlardı. bütün bunlardan sonra Emniyet Mü 
Bütün köylü ·ayakta ve akşam işinde dürün, gazetecilere icap eden ko -
idi. Köy kahvesinin önüne vardık. }aylıkları göstermemiş olmasından 
Tali, yarlığını göstermişti bize. Çün- dolayı serzenışte bulunmak en tam 
kü muhtarla Mihal Kaptan, pislik- ve en şümullü manasile haksızlık 
ten kapkara olmuş tahta bir masada ve insafsızlık olur. 
karşılıklı iskambil oynuyorlarken Şikayetlerimiz ve serzenişlerimiz 
bulmuştuk. Aramızdaki karara gö- mahalline masruf olmalıdır ki se -
re, böyle bir ~~ye~ karşısında b:n · mere verebilsin ve haksızlığa ma
Ahmet Efcndının bır ad amı sıfatıle ruz kalmak istemiyorsak bizzat biz 
hayvandan inmesine yardım edecek gazeteciler, haksızlıktan çekinmeyi 
ve hayvanı ahıra çekmeden evvel bilmeliyiz. 
biraz gezdirecektim. Bu suretle, 

1 !!!!!!!!!!!!!'!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~~ 
köylüye, muhtara ve bilhass Miha- çekerken sırtını duvara dayadı. Fa
lın adamlarına, Ahmet Efendinin u- kat, hırs ve hışmı yüreğinde kaldı. 
şağı olduğum hissini verecektim. Tabancasın; atmıya değil, hatta ba-

Fakat ben, gördüğüm bu müsait na doğru uzatmıya bile vakit ve im
vaziyet karşısında görüştüklerimizi, 1 kan bulamadı. Üstüste iki defa dü
verdiğimiz _kar~:lan olduğu ~ibi u- : şürdüğüm tetiğin ateşlediği nagant 
nutmuş, mumkun olan bir suratle, kurşunları, Mihalın alnına dizilmiş
taliin bağışladığı bu fırsattan istifa- lerdi. 
deye koyulmuştum. Daha Ahmet E- Köy karıştı. O anda olup biten iş
fendi hayvanından inmeden kahve- ten kimsenin haberi yoktu amma, 
ye sokuldum. Kapıdan girerken herkes koşuşuyor, bağırışıyordu. 
muhtar da, Mihal Kaptan da, tabit Kahvenin bulunduğu meydandan, 
kim olduğumu anlamak için, oyunu arkadaşların gizlendiği köyün mah
bırakmışlardı. Her ikisi bana doğru recine doğru koşuyor, bir an evvel 
mütecessis birer nazar fırlatmışlar- arkadaşlana kavuşmıya uğraşıyor
dı. Çevik bir hareketle tabancamı dum. Aradan iki dakika bile geçme
çektim, hırçın ve acı bir sada ile 

1 

mişti. Ardımdan tüfekler patlamıya, 
haykırdım: korkunç vızıltılarla sağımdan, so-

- Davranma Mihal. lumdan geçen kurşunlar beni sıçrat-
Şerir herif, blr sincap atiklilile mıya başlamıştı. 

olduğu yerden fırl~dı, tabancasını (Davamı var) 

B K Ç• İstanbul ile Büyükdere, Bebek, 
İr iZi ığneye• Beşiktaş ile ksrşı tarafta bulunan, 

rek O•• Jdu··rdu·· Kadıköy, Erenköy, Kartal, Adalar,• 
ve diğer bazı semtlerle yapılmakta 1 

Ni~antaşı, Çınar sokak, Atıf Bey 
apartımanı kapıcısı Alinin 3 yaşın
daki kızı Necla, sokakta oynarken, 
şoför Mustafa oğlu Abdullahın ida
resindeki 3717 plaka sayılı kamyon 
kendisine çarparak başından ağır 
surette yaralanmasına sebep olmuş 
ve yaralı Necla, tedavi edilmek üze
re kaldırıldığı Şişli Çocuk hastane
sinde ölmüştür. 

Suçlu şoför, zabıta tarafından ya
kalanmıştır. 

POLDJl'E: 

iki kamyon arasında 
kaldı 

İstanbul • Çatalca hattmda çalışan 
26 sayılı otobüs, dün Demirkapıda 
durmakta iken şoför muavini 19 
ya!;}arında İbrahim Güngör olomo
biH işletmek için kolunu çevirdiği 
bir sırada otomobil birdenbire hıı
reket etmiş ve İbrahim öndeki kam
yon ile kenc:ı arabası arasında sıkı
şarak kaburga kemikleri kırılmıştır. 
Otobüsün de ön kısmı harap olmuş
tur. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış ve zabıta tahkikata baş
lamıştır. 

YUzme bHmeden açllm•k 
latemlş 

Kasımpaşada File sokak 3 numara
da oturan Mişon oğlu Vitali Yeşil-

köydc plaj haricinde sandalda soyu
narak denizE: gırmiş, fakat iyi yüz
me bilmcdığinden tehlikeli bir su-

rette denizin dibine gitmiye başla
ımştır. Bunun üzeı·ine bağırmıya 

başlamış ve etraftan yetişenler ken
disini boğulmak üzere iken kurtar
mışlardır. 

Denizde hojuturken 
kurtarıldı 

Dün yüzmek üzere Florya plajına 
giden Kücükoazarlı 16 yaşlarında 

Mehmet oğlu Hüseyin Anasta~ın 

plajında fazla açıldığından sandal
cılar tara!mdan boğulmak üzere i
ken kurtarılmış ve tedavisi yapıl
mıştır. 

Elektrik kab!osu kontak yaptı 
Şişli Perihan sokak 58 numaralı 

evin üzerindeki havai elektrik knb

losu hattı kontak yaparak alev çıktı
ğı görülmüş ve bir kazaya meydan 
verilmeden tamir edilmiştir. 
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olan telefon muhabereleri ana hat-1 
larda çıkan bozukluklar yüzünden 
inkıtaa uğramıştır. Bu inkıtaın se
bebi, Ayaspa~a yolunda çalışan yol i 
iŞ\'ilerinin 500 devreli irtiba~ kablo-, 
sunun geçtiği boruyu parçalamış ol
masıdır. Hattın otuz metre kadar bir 
kısmı bozulmuş ve teller biribirine 
karışmıştır. İdare dün gündüz ve ge
ce tamiratla meşgul olmuştur. Hat
tın bugün açılacağı ümit edilmekte
dir. 

Yal ovanın imarı 
Yalova kaplıcalarını ıslah etmek 

Ü7.erine on senelik bir program hazırı 
lanmıştır. Bu programın tahakkuk 1 
ettirilmesi için 2 milyon lira sarfe-
dilecektir. 1 

Programa göre Yalovada 300 ya-! 
taklı modern bir otel inşa edile -, 
cck ve yeni birçok asri tesisat vü
cude getirilecektir. 

-·--Semplon ekspr eal iki 
• •at gecikti 

Dün sabah şehrimize gelen Semp
lon ekspresi iki saatlik gecikme ya- ı 

parak gara muvasalat etmiştir. Bu 
gecikmenin, eksprese bağla -
nan vagonların Almanyada f a1Ja ı 
bekletilmesi yüzünden husule- gel
diği anlaşılmıştır. 

ışin i bırakan işçi le rin kazanç 
vergileri 

Bir ta)<vim yılı içinde işe başla
yıp da ayni yıl içinde, ne işe başla
dığını ve işini neden terkettiğini 

kanuni müddetler içinde bildirmi -
yen kazanç vergisi mükelleflerinin 
bu faaliyeti müddetlerine ait ver - ı 

gilerine yüzde 15 zam yapılacaktır. 

llAABIF.l'E: 

Bu sene açılacak ilk ve orta 
mektepler tesbit e~iliyor 

Bir müddettenberi şehrimizde bu 
lunmakta olan Maarif Vekaleti Tef-, 
tiş Heyeti Reisi bugün Üniversite
ye giderek yeni ders senesi için ya-

. pılacak hazırlıklar etrafında Rek -
törle görüşecektir. 

Teftiş Heyeti Reisi, İstanbulun 
ilk ve ortamektep ihtiyacı üzerinde 
Maarif Müdüründen izahat almış -
tır. Bu sene yeniden açılacak olan 
ilk ve ortamektcplerin adedi yakın
da tesbit edılecektir. Teşkilut ve bi
naları müsait olan mekteplerde şu
beler açılması şimdiden takarrür 
etmiştir. Bu kararla sınıflarda tale
be mikdarı azaltılmış olacaktır. 

Tramv·aya çarpan otobUa 
Taksim Cümhuriyet caddesinde 

Turamn idaresindeki kamyon dün 
vatman Recebin kullandığı tramva
yın ön kısmına çarparak hasara uğ
ratmış olduğundan suçlu yakalan
mıştır. 

10 0 llraaını çaldırmıf 
Sir:kecide Viyana otelinde oturan 

Mustafa oğlu Fahri cebinde bulu
nan 100 lirayı evvelki akşam sarhoş
luk saikasile çaldırmış olduğundan 
zabıtaya müracaat etmiş, tahkikata 
başlanmıştır. 

Pmorozıtıt1 

P. OL 1.T.t K A 
. . 

Uzakşark ihtilafı 
Uzakşarkta Tien - Tsin hadi.sesi

nin tevlid ettiği gerginlik yavaş Y" 
vaş zail olmak vaziyetinde bulun • 
makta ve .arzın bu kısmında beli.rell 
yeni bir ihtilaf mev.zuunun iaıl' 
uzamadan ortadnrı kalkacağı ihtİ • 
mali kuvı1etlcnmektedir. 

hk günlerdeki Japon ablukası .,, 
bu hususta gösterilen şiddet, in# 
tere ile Japonya arasında Uzalcşll') 
ta mühim bir ihtilaf amilinin rnes· 
dana çıkacağı hissini hemen ner yfl 
de hakim kılmı§tır. 
Yalnız ortadaki umumi siyaset vl 

askeri muvazene amilleri, bu ibti· 
laf sahasında kat'i neticenin ne F 
kilde olacağını tesbit edebilirdi. Ni
tekim de böyle olmuştur. 
Japon)sıun Çindeki imtiyaz znJ.]l: 

takaları hakkında ve daha umuJ1ll 
mahiyette olan beyaz ırka mensuP 
devletlerin Çindeki menfaatlet1 
hakkındaki düşüncelerine işaret t' 

den Tien - Tsin hadisesi karşısında. 
büyük devletler d0rhal faaliyete g~ 
miştir. Bunların arasında bHhasS' 
İngiltere büyük bir faaliyet göster· 
mek mecburiyetinde kalmıştır. SitJ' 
gapur'daki üç devlet konuşmalat' 
ve fiili harekete teşebbiıs ar • 
, zusunun kat'iyeti, ve nibayeı 

Fransa ile İngilterenin Uzakşar) 
denizlerinde birlikte hareket etme• 
hususundaki anlaşmaları, AmeriJ<J• 
nın da aşağı yukarı, demokraıi) 
devletler siyasetine müzahir oıınr 
sı keyfiyetleri Japonları düşündiW 
müştür. 

Diğer taraftan Japonyanın vazi• 
yeti de öyle kuvvetli ve her türlil 
kuvvet tezahürlerini istihfaf ile Jc9' 
şılıyacak halde değildir. Zira Japoı>' 
ya, herhangi bir ihtilaf vukuundl 
muhtelif noktalardan tehdit altın • 
<la kalabilir. 

Filhakıka iktısadi bakımdan JS' 
ponya, İngılterc ile bir ihtiltif çıkar· 
dığı takdirde birçok sınai maddc}et 
ihtiyacından mahrum kalmak met' 
buriyetindcdir. Çünkü bu maddeleri 
kendisine veren bilhassa Büy~ 
Britanya imparatorluğudur. "Jt 
böyle bir ihtimalin de bir harp vıı' 
kuunda ne demek olduğu pek kO • 
lay !ıkla anlaşılabilir. 

Bundan başka askeri bakımdııt\ 
da Japonyanın vaziyeti öyle parl~ 
değildir. Uzun müddettcnberi Çi • 
nin vasi vılayetlerinde müşkül \·ıı.: 
ziyette bulunan Japon ordusu ttal• 
kcndsine düşman ve adeta sonsı.Jj 
bir insan denizi içerisinde bocala• 
maktadır. 

Ve nihayet deniz üstündeki haki' 
miyet meselesinde de Japonyanıft 
zorlu br faaliyette bulunmak meC' 
buriyetinde kalacağı ınüşah~de e<Jt
lebilir. Zira İngiliz ve Fransız do • 
nanmalarmın ve ağlebihtimal .BW 
leşik Amerikan deniz kuvvetlerinil1 
müşterek faaliyetleri, Japon muv•• 
saic yollarını katedebıleccği gibi• 
Çindki ordusunda da anavatan jlt 
irtibatının kesilmesi her zaman ihti• 
mal dahilindedir. Bu takdirde dt• 
muayyen nisbettc bulunan Japon ot 
dusu kendisine hasım bulunan rniJ' 
him Çin kuvvetleri arasında eriyiP 
gidebilir. 

. işte bu muhtelif amiller tahtııı· 
dadır ki Japonyanın takındığı tavJt 
çok değişmiş ve şimdi Tokyoda bil 
hususta esaslı müzakerelere girişıl· 
miştir. Bu yeni müzakerelerin urnıl' 
mi surette Japon~ a ile İ11giıterenil1 
arasındaki ihtilaf noktalarını ball' 
yarıyacağı söylenmektedir. Fa'J<llı 
İngiliz matbuatının bir kısmı, bıJ 
vazivette de, her türlü emniyet ted• 
birlerinin alınmasını hfıla Iüzurnl11 

görmekte ve bu müzakereye ihtida! 
keyfiyetinin, Tokyonun daha kı.J'' 
vetle ileriye atılmak için bir geri· 

. leme siyaseti de olabileceğini zikre" 
diyorlar . 

İstikbalde vaziyet ne şekilde te' 
celli ederse etsin, şimdilik uzıı~· 
şarktaki. gerginlik yavaş yavaş }lS~ 
tabliye doğru seyretmektedir. 

Dr. Reıad SAGA Y 
• :ıtJ 

S eyrlseferl • • kleye 11t 
r •l• n otomobll 

1562 sicil numaralı Ekrem Yüce' 
nin idaresindeki 2814 sayılı kamY0" 

Harbiye Yedek Sübay Okulu öni1D' 
·ıc• de arka tekerleği çıkarak 27 dakı 

tramvay müna.kalfıtını sekteye tJt 
ratmıştır. 
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: ;mı: Bulgaristan Ve 
Fransa ve ingilterenin Mihv!!:~,~~!~~JI!.~ 

Kat'i ihtarları 
Garanti Edilen Devletlere Yapıla
Co.h İlk T ecavilz Harbi Doğuracak 

---JClı~~ ıc;a-----

~ransız Cümhurreisinin ve 
Chamberlainin Nutukları 

-------- -- -
h. \ Baştnr.ı fı 1 inci sayfad:l) 
htlrrıet için talim görmek için istira
Qat ve tatil zamanlarınızı verdiniz. 
g eçen her gün sivil müdafaa saha
~nda Yeni terakkilerc şahit olmak
• dır. Baskn sözler ilave edecek de
gıı· 
il rn. Yalnız bu hususta majeste-
~ ın size hitap eden bir mesajını o-
;Yacağım.:. 

t urad B. Chnmberlain kralın kı
a b· 

bı ır mesajını okumuştur. Kral bu 

Netice olarak bu gazete, Lord Ha
lifax ve Churchill tarafından söyle
nen nutukların, gerginJiiğ izale e
decek mahiyette olmadığını kay -
detmektcdir. 

etmek mevldinde kalacaklardır; h_u
dut harici kalmış vatandaşları değil, 
bütün Bulgaristanın şeref ve namu
sunu kurtarmayı, vatanı istiklale 
kavuşturmayı düşimeceklcrdir. 

Bulgaristan 1912 Balkan harbin
denbcri çok tecrübeler geçirdi ve 
çok felaketlere J4radı. Fakat her 
şeye rağmen istikbali emin, hudutla 
rı teca\iizden masun bir vatana sa
hiptir. Burada rahatça çalışabiliyor 
ve kom ularından hürmt ve sempati 
görüyor. Bugünkü Bulgaristanın 

komşuları tarafından hiç bir teca
vüze uğramasının imkanı yoktur. 
Böyle bir vaziyet, dünyanın bugün
kü buhranı içinde büyük bir nimet 
sayılır. Neticesi meşkuk birtakım 
maceralara atılarak yeni yeni fela
ketlere uğramak ihtimalini göze al
maktansa, elde bulunan müstekar 
vaziyetle memnun olarak komşula
rile dostane münasebetleri inkişaf 
ettirmek neticesinde daha rahat ve 
mes'ut bir seviyeye çıkmak şüphesiz 
ki realist bir siyasettir. Bulgar dost
larımız böyle bir siyasetin lüzum 
ve faydasını anlıyacak kadar zeki, 

Refii Bayann Da j 
Muhtemel Tevkifi 

• 
Satie Binası Iıinden Dolayı Eski 
Reas&ürans Müdüril Hakkında 

Bugü~ Karar Verilecek --............ .-- --
(Ba.5tarafı ı ınci sayfada) 

da Satie binası meselesinden. hak
kında takibat yapılmasını lüzumlu 
görmüştür. Bu işle meşgul olan 

dördüncü Sorgu Hakimliği, Mudde
iumumiliğin Re!ii Bayar hakkındaki 
dava evrakını tetkik etmiş ve ken
disinin maznun sıfatile çağırılması
nı istemiştir. Bu sebeple Rcfü Ba
yarın adresinne celpname gönde - 'ı 
rilmişlir. 

Refii Bayar, bu celpnameye cevap 
vererek hasta olduğuna dair bir 
doktor raporile ilişik istidasını Ad
liyeye göndermiştir. 

Sorgu Hakimliği bu rapora göre 
yapılacak muameleyi bugün tesbit 
ederek harekete geçecektir. Refii 
Bayarın, Adliyeye gelemiyecek ka
dar hasta olduğu tahakkuk ettiği 

takdırde, ifadesinin, bulunduğu ma
halde alınması muhtemeldir. Maz -
nunlardan bir kısmı Satie binasının 

satılması esnasında verilen komis
yonun 6000 lirası Refii Bayar tara-

fından alındığını iddia ettiklerin -

den, bu işin aydınlanmasına çalışı

lacaktır. Refii Bayann, tevkif edilip 

edilmiyeceği yapılacak olan bu sor
gunun neticesinde belli olacaktır. 

Diğer taraftan beraet edinceye 
kadar avukatlık yapamıyacak olan 
İsmail İsa ve Atıf Ödülün ellerin
deki dava dosyaları, Baronun tayin 

ettiği avukatlara devredilmiştir. 

Satie işi tahkikatının bu hafta zar
fında bitirilerek dava dosyalarının 

Ağırceza mahkemesine te,,.di edile
ceği söylenmektedir. 

it. ~Jında, gerek kendisinin, gerPk 
~aliçenin bugün Hyde-Pnrk'taki 
d UhteŞem geçit resmine iştirakten 
~ u..,duldarı büvük memnuni ·eti bil-
uırrrı • 

~- Hepiniz biliyorsunuz ki, bizim 
müdafaa kuvvetlerimiz bir harp ya
ratmak için değil, fakat sulhü mu· 
hafaza etmek içindir. Milletlerin 
hep birlıkte arkadaşça ve ahenktar 
bir tarzda yaşamayı öğreneceklerine 
ümidimiz vardır. Maamafih memle
ketimizin emniyetini temin için hiç 
bir şeyi ihmal etmcmiyc azmetmiş 
bulunuyoruz. Milli hizmet gönüllü
leri bıı esC'.re. medyunu şükranı ol
duğumuz bir tarzda yardım etmek

düşünceli ve tecrübelidirler. Bizim lliıi-!im!!!iil!l_!!i!!!!! __ !!!!i!;!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!i!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!--.~~~;;;;;,,;;;~!!!!!~~~~~ 

ta ekte ve bu geçit resminin va-
lurıı her türlü ihtimallere ha7..ır bu
·~ rı~urınak için bütün vatandaşlann 
~ l'rııni gösterdiğini söylemektedir. 

al a•, • d .... 11-1 · n" • .-nı zaman a gonu u enn 
~osıerd·~· l'k ~h . 151 feragat \'e vatanperver ı 
tr ; 1Yeti karşısında havranlığını da d: C! etmektedir. Kral bu mesajın
?! 't bu gönüllülerin kanlarını da u
caı ıtıarnaktadır. Zira bunlar da ko
c k~r nın kendi vuvalannda gecire
~trn <'ti ~a:ı.tıeri milli hizmete tahsis 
t~ <'l<'rıne müsaade etmekle büviik 
her~ka:lıkt bulunmuşlardır. Kral. 
had· esın. vatanın emnivetini temin" 
tııe~~ olduğunu vicdanında hiss<>t
fatı e bu fedakarlıklarının müki1-
ayrıarını t!Örmekte oldukl:ırını da 
ı \" ca tebariız ettirmistir. KraU ni-

et ven· " d t" ·ı · ı· " ~ ı vucu e ge ırı en rnı ıs ı 
e"lub h ii . :ı s etm~ \•e f!enç efrıdın 

fl'~kler:i Servislerin vüksek anane
~trrı ne. l~vık olduklarından si'ıpht> 
t)ıl' ('(iığıni de bildirdikten sonr:ı 
~ Jını şövle bitirmiştir: 

hak1t~in, 2 (A. A.) - «İhata ve ta
e~ um. başlığı altında Berliner 
ha:~n Zeitung'un diplomatik mu
dl' 

1.~· Lord Halüaxm son günler
taı~0Yl<'diği nutukları ccrhetmeğe 
tS~ta Ye şöyle yazmaktadır: 

'ir, ~Ylediği nutkun, bıraktığı te
tcıkt Ord Halifax'ı inkisara uğrata
blr ır. Fakat maalesef hatip, başka 
~~hada muvaffak olmuştur. Fil
~ ~ a Polonyalılar, Lord Halifax
bıan Ulkunu Dantzig'in sulhen Al -
~ Yaya avdetine mimi olmak, Po
t'tl~~da ~lmanlığı iade etmek ve 
~l 1Zlerın kendıle.rine verdiği ser
\ıııı Çe hareket etmek salahiyetini 
~nrna~ için bir tc!;vik mahiye -

lı telakki etmektedirler. 

~l 0~<>.nyahlar bundan b:ışka İngi
ll't~ hiınayesi altında bazı talep
~l.ıtı~ .. hulunmıya da başlamışlardır. 
~ 11 onlar, yeni sulh muahede -
it 1t \tersames konferansında bi
~ll~lldilerine verllmiyen geniş hu-

ar 'lde edeceklerine kanidirler. 

ttQb 
•I mu k Ateh Rooee-

~b~.,de verllec•k 
' ' any, 2 (A. A.) - Burada top
~ &u l>oıonya klüpler kongresi, No
l"illt lh nıükafatııun Amerika Bir
~v~ıtdev~ueri Reisi Franklin Roo
b1.ı b e \'erilmesini ileri sürmüş ve 

'ı-u~~~~ta. talep Norşeçc gönde -
1~7 ~tır. Theodore Roosevclt'in 
~l ttı~ W. \Vilsonun •919 sulh No
lıı-ıitrdUk&fatını almış oldukları ha
"· Ildır 
~- . 
\fa "0 Maiirld• gl.Uyor 

tft ~ttt, 2 (A. A.) - İtalya Hari
ta l,\ aıırı Ko~t Ciano, 10 temmuz
l "l'~·ıı lona gelecek ve İspanyada
\. Ilı. h:ıti, 23 temmuza kadar de-

e3"liyecektir. 

1( - ·-ll·"~• logo BUkreşte 
;~ıı~· 2 (A.A.) - Kral Zogo ve 
ı. b1rU:crnldin yıJnlanndaki zevat 

ltı~ışler..ı· te İstanbuldan buraya gel-
\llr B"'k tt~ · u reş'te kısn bir ika-

~~ Ot d SOnra Varşovaya gidecekler 
l' ı:ı an da pek muhtemel olarak 

)a g klerdir. 

tedir.> 
Kralın mesajını okuduktan sonra 

Başvekil B. Chambetlııin birkaç ke
lime daha söyliyeceğini bildirmiş ve 
aynen şu sözleri söylemiştir: 1 

kanaatimizce ftalyan entrikaları 
Sofyada kendisine müsait ze.'Uin 
bulamaz. Balkanlar müşterek 

bir tehlike karş~sındadırlar. Vatan
perver Balkanlıların ilk vazifesi, 
tıpkı tek bir millet içinde olduğu 
gibi, bu tehlike karşısında aralann
daki meseleleri unutarak müşterek 
düşmana karşı cephe almak ve her 
şe ·den evYel Y.atanlarının isilk:bali
ni kurtarmaktır. 

D ı,tıa <WıN YAJ..ÇIN --·······-·-------···------.... 

. c- Kritik ve tehlikeli bir devird-'? 
yaşı ·aruz. Biz sulh se\•en bir milfe
tlz. Fakat yanlış anlaşılmasın ve 
Berlin lüzumu hissedlrse. gerek 
bize karşı olsun. gerek istiklfillerir.i 
garanti ettiklerimize ka~ olsun ya
pılacak tecavüze muk~wemet içi!l v · p 
bütün siklctimizi teraziye koymıya on apen 
hazır olmadığımı? sanılmasın.~ Moskovaya 

Forster'in nutku 
Dantzig, 2 (A.A.) - Tietennof'd'l G • d• 

bir Nasyonal - So,c;valist tezahürün- 1 lJOr 
de nutuk ~öyliven B. Forster, e'!- P aris, 2 (A. A.) - Birçok Fransız 
cümle sö ·le demi!';tir: · gazeteleri, bugünkü nüshalarında 

c- Dantzig'in Alınan hnlkı. Dant- B. Von Papenln pek yakında ıı:ne 
zig'in Rayh'a dönmesi için. mallarile niyetle yaplld1ğı tahmin edilebilen• 
ve kanilc lüzumlu bütün fedakarlık- hususi bir vazife ile Moskovaya gi
ları yanmıya hazırdır. Dantzig hal- deceği şayialarına sayfalarında yer 
kını hic: birsey korkutmıvacoktır. ayırmaktadırlar. 
Polonyalılaı D1ntzig'de gümrük kon <Ordre• gazetesi, bu şayialardan 
trolörlerinin adedini daha zivad~ bahsederken ezcümle diyor ki: 
fazlala!';tırabilirler. Bu. ancak Dant- B. Von Papenin Ankarada olduğu 
zil!'in Almanyaya dönmesin! çabuk~ gibi Moskovada da muvaffak olam1-
laştıracaktır.• yacağını ümit ederiz. Fakat bu ta-

Fransız Ciiınhurreisinin nutku yin, her halde, çok kıymetli bir der-
Paris, 2 (ususi) _ Fransız Cüm- si de ihtiva eylemektedir: Verdiği 

hurreisi M. Lebrun, bugün bir me- söze hürmet etmek pek de adeti ol
rasimde çok mühim bir nutuk söy- mıyan B. Hitlrin, hiç olmazsa Bol-
lemi tir. şevik aleyhdan fikirlerinde sami~i 

F C
- h . . Fr olduğu sanılabilirdi. Fakat bu nok-

ransız um urreısı, ansanın. 
tada da hayal inkisnrına uğramak 

bugünkü vaziyetini anlatmış ve bir 
harp hazırlıya n fota liter devletlerin !!!ıımic!!l!a!!İp!!l!ll!!!d!i'iıi~ii'!·o'!'!'r!"!. "!!!!!!P!I~~~~~....,~ 
bu faaliyetlerini takbih, etmiştir. M. I Almanyanın bizi mem-
Lebrun, şöyle devam etmiştir: nun eden bir tavzihi 

c _ Fransa. ittifaklarına sadık 1 
kalacaktır. En ufak bir hadisede <Ba,tarafı 1 inci aayfamızda) 
derhal blitün kuvvetile harekete 

1 

daki mektubu nldık~ 
c Yeni Sabah gazetesi TaJı rir 

geçecektir. Fransanın gayesi dünya Müdürliiğihıe 
sulhünü.adalct, hürriyet ve hak 
mefhumlarını müdafaa etmektir. Sayın baylar! 
icap ettiği zaman onun, 1914 de ol- 23. haziran. 1939 tarihinde intişar 
duğu gibi silaha sarıldığı görüle- eden c Yeni S3bah» gazetesi bulgar· 
cektir. ca intişar eden c Utro• gazetesinden 

Milli Şefin 
Gelibolu/ara 
Selamı 

Edirne. 2 (A.A.) - Gelibolu'da 

Savarona yatına Reisicümhur Milli 

Şefimiz İsmet İnönü tarafından ka
bul buyurulnn Trakya Umumi mü

fettişi Kanm Dirik Milli Şefimizin 

selam ve itibarlan:u Gelibolu hal
kına bildirmiş ve halle büyük şefl~

rinin bu kıymetli iltifatlarını sevgi 
tezahürlerile karşılamıştır. --

lnglllz Kr•hnln Mısır 
aeyyahaU 

naklen Almanyanın Ankara Büyük 

Elçisi Von Papcn'in Almanyanıo 

_Türkiye ·e harp malzemesi gönder

mesi hususunda ta3hhüdünü ifa et
memiye karar verdiğini yazıyordu. 

c Yeni Sabah• gazetesi tahrir he
yeti bu haberin do!troluğunda şüp-

he etmişti. 
Telefonla bildirdiğim gibi Alman

yanın ev,·elce oldu,!?u gibi şimdi r.!e 

taahhüdü dairesinde Türkiyeye her 
nevi emtia ve mal7emc teslimatında 

bulunmakta olduğunu beyana mezu
num. 

Bih-csile derin saygılarımı suna· 
rım.» 

Bittabi Almanvanın bu favzihi bö. 
zi ancak memnun eder. Türkiyenin 

eski silah arkadası Almonvava kar
şı hiç bir tecavüz.i emel beslivemive-

Londra, 2 (A. A.) - «Sundny E:ot- • ceği tabii olduğu ve iki memle~<.>t 

press» gazetesinin Londra diploma

tik mahfillerinden aldığı malfımata 

~tfen bildirdiğine göre, İngiliz K~·al 

~teKraliçesinin önümüzdeki 

ba,ıangıcında Mısırı ziyaret 

teri pek muhtemeldir 

sene 

etme-

çok mühim iktısadi b ~larla yekdi-
ğerine bağlı bulunduğu için, arala
rındaki dostane münasebntın de\ra-

mı her iki memlekete ancak hayır 
getirir. Sırf İtalya ile b ğlandığı i
çin Türkiyed~ki büvük sempatisi bi
raz sarsıl:nış olan Almanyanın, Tür-

\ 

Cümhurreisi 
An karada 

(Bqtarafı 1 iaci sayfada) 

İkinci Reisi Orgeneral. Asım Gün
düz, vekaletlerle Büyük Erkanıhar
biye ve Milli Müdafaa erkanı, An· 
kara Mevki Kumandanı General 
Kemal Gökçe, Ankara Deniz kuman
danı ve Emniyet müdürü v~ bu a
rada birçok zevatın bayanları pe
ronda hazır bulunmakta idiler. 

Re.isicümhur ve Bayan İnönü, ken
dilerin i \•ilayet hududunda karşıla
mış olan Başvekil Doktor Refik S ay
dim ,.e Ankara Valisi Nevzat Tan
doğan ile birlikte trenden indikten 
sonra kendilerini karşılamıya gelen 
zevata ayrı ayri iltifatta bulunmu~
lardır. 

Milli Şef, müteakiben istasyonun 
iç ve dışını dolduran binlerce halkın 
coşkun ve içten tezahüratı ara~nndıı 
başvekil Refik S ':rdam ile birli1de 
otomobillerine binerek Çankaya 
köşküne gitmişlerdir. 

Milli Şefin teşekkürü· 
Ankara, 2 (A.A.) - Riyaseticüm

hur Umumt KıltipJiğincien: 
Kabobj'ın yıldönümü münasebe~ 

tile resmi ve hususi zevat ve kurum
lardm aldıkları tebriklerden cok 
mütehassis olan Rcisicümhur İsm"t 
İnönü tesekkür ve mukabil tebrik
lerinin ibliığır~ Anadolu Ajansını 
memur elmislerdir. 

Ankara. 2 (A. A.) - Kabotaj bay
ramı münasebetile Miınakaliıl Ve -

kili Ali Çetinkayanın çekmiş oldu
ğu telgrafa, Milli Şef İsmet İnönü 
aşağıdaki cevabi telgrafla mukabele 
etmişlerdir: 

Kabotajın yıldönmü münasebeti
le hakkımda izhar buyurulan sami
mi duygulardan dolayı size ve kıy
metli Türk denizcilerine muhabbet
le teşekkür ederim. Bu vesile ile de 
hür ve geniş f aaliyct sahasına ka -
vuşmuş olan gayretli denizcilerimi
zin yakın bir gelecekte dünya deniz
ciliği arasında tarihteki yüksek ve 
par:lak yerini alacağı hakkındaki 

inanımı tebriklerimle beraber bil -
dirmek isterim. 

İsmd f nönii 
Münakalat Vekıli Ali Çetinkaya

nın Reisicümhur tsmet İnönü'ye 
çekmiş ~lduğu telgraf şudur: 

Dünya tan1ıinin ve yirminci as
rın en büyınt hiıdiselerinden biri o
lan Lozan konferansında Türk mil
letini.n hayşti haklarının ve tarihi 
şerefinin kurtarılması yolunda de
ha ve varlığınız.ın yarattığı büyük 
eser ve hizmetlerden biri de kabo
taj hakkının Ti.irk bayrağına temi
nidir. Bu zaferin 13 üncü ırıldö!lü
münü tesit etmekte olan Türk de
nizcileri adına minnet \'C şükran 

duygularımızı sunar ve tazimlerle 
ellerinizden öperim. 

Munakaliit Vl'kili 
Ali Çefüıkaya 

Tayfur Sökmen Hataydan Ayrıldı 

Antakya, 2 (A. A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildıri -

yor: Sabık Hatay Devlet Reisi Antal 
ya Meb'usu Tayfur Sökmen Anka
raya hareket etmiştir. Tayfur Sök
men'i, İskenderun istasyonunda, 
fevkalade murahhas Cevat Açıkalınr 
Albay Şükrü Kanatlı, eski Meclis 
Reisi.eski meb'uslar, Başkonsolosu
muz Fethi Denli ve daha birçok ze
vat ve kalabalık bir halk teşyi et -
mişlerdir1 Tayfur Sökmen, hareke
tinden evvel, kısa bir h itabede bu
lunmuş ve Halayın kurtuluşundan 

duyduğu sevinci br kere daha izhar 

etmiştir. 

Antakya, 2 (A. A.) Hatayın 

kurtuluşu münascbetile Tayfur 
Sökmen tarafından gönderilen tel
grafa, Bü)iik Erkiruharbiye Reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak aşağıdaki 

telgrafı göndermişlerdir: 

Marqalin telgrafı 
cYurdumuzun öz parçası olan 

Halayın anavatana kavuşmasııidan 
dolayı mesai arkadaşlarınızla birlik
te ulaştırdığınız samimi ve can -
dan duygularınıza bütün ordu rnen
suplarile beraber mütekabilen de -
rin hissiyatımızı sunarız. ,. 

'VV"VV""'""""""""""""""""""""""""'~ 

lzntlrde fuar hazırlılı 
İzmir, 2 (A. A.) - Fuar sahasın

da yapılmakta olan daimi sergi sa
rayı inşaatına büyük bir hız veril
miştir. Müteahhit, inşaatı ikm 
için geceleri de amele çalıştırmak
tadır. Bu sahadaki bütün inşaat, 

temmuz sonuna kadar ikmal edil -
miş bulunı:ıcaktır. İsviçre hükümeti 
de Fuar komi<es:ine rriüracaatle iş
tirak şartlarını sormuştur. İştirak 
takdirinde Fuarda İsviçre için de 
güzel bir p vyon hazırlanacaktır. 

kiye ile tekrar eskisi gıbı çok dosta
ne münasebetlerini ihya etmek yine 
kendi elindedir. 

lapanyada lerhl ... r 
Madrit, 2 (A. A.) - Dün neşredi

len bir kararname ile harp esnasın

da silah altına alman munzam İs -

panyol deniz kuvvetleri terhis edil

mektedir. 

Sivıl hayata iade edilen İspanyol 

askerleriiılıı adedi şimdiye kadar 
300.000 kişiyi bulmuştur. 

Diğer cihetten Bilbao cephesinde 
cSiyah oklnr• fırkasına kumanda 

etmiş olan İtalyan Generali Pıazzo
ni de temelli olarak İtalyaya dön -
mek üzere ~arselondan hareket e t
miştir. 

Sayfa:J 

. ~~ :dteıg j 
o~ea~Japf.~:~ 

Bu Adam 
Ne Yapsın t 

iki gün evvel beni matbaaatt yeı~ıı 
bir adam ziyaret etti. İsmi ve adresi 
bende mahfuz olan bu zat - t~hir 

etmış olmak için Jsmini yazmıyo · 
rum - bana derdini aynen şöyle an· 
!attı: 

a- Posta idaresinde 30 sene ça
lıştıktan sonra 1929 senesinde 18 
lira aylıkla tekaüt edildim. Üç ço
cuğum var. Bıri asker, biri talebe, 
biri de veremden yatıyor. Zinde ol
duğum halde, yaşım 65 den büyük 
olduğundan iş vermiyorlar. Evvel
ce İstanbul pastahanesi salon7.nda 
bir masa uydurmuş, mektup yaz -
nıak, havale kağıdı doldurmak gibi 
şeyler yapıp günde bir, bir buçuk 
lira kazanıyordum. Fakat son za -
manlarda buna da mani oldular. 
Şimdı bütün gelirim. bir kısmı mah
cuz olan lR liradan ibaret kaldı. İş
gal ve İstikltıl harbi sıralarında mil
letime elimden gelen yardımı yap· 
tım. Hatta bu yuzden, o zamanki 
Posta Telgraf Umum Müdürü Re· 
fik Halit, uhdemdeki başme · 
murluğu alarak beni Beykoza 
atmıştı. Biz ailece te1grafçıyız. Kar· 
de im, bu idareye 39 •Sene, babam 
45 sene hizmet etmiştir. 

Fakat bütün bunlar, benim bugün 
tam bir aciz, içinde aç yaşamama 

mani olamıyor. iki gündür yemek 
yemedım. 18 yaşında talebe olan oğ
lum evde: cBaba, açım!• di~·e bağı
rıyor. Yine. fakirlik yüzünden çocuk 
bu sene sınıunı da geçemedi. Düşü

nüyorum, düşünüyorum da in -
tihardan başka çare bulamı -
yorum. Bu memlekette bana 
yardım edecek. beni bu müşkül 
me\•kiden kurtaracak bir müessese, 
bir teşekkül yok mudur?• 

Bu acıklı vaziyet birkaç noktadan 
tetkike tabi tutulmıya değer. Birin· 
ci nokta, muhtaç bir ailenin çocuğu 
askere gidince o mahalle halkımı: 
oğlu askere giden fakir aileye yar 
dunı lazımdır. Bunan için bir ~ 
kanun vardır. Fakat yukarıdaki 

vak'a bu kanunun iyi tatbik edil -
mediğini gösteriyor. Şikayetçinin 

oturduğu semt olan Ortaköy Nahi
ye Müdürünün nazarı dikkatini cel
bederim. 

İkinci nokta, yaŞl 65 i geçmiş fa
kir bir ad:ımın iş bulamaması keyfi
yetidir. Vakıa gençlere jş bulmak 
için memurların tahdidı sınne tabi 
tutulmal:ın iyi bir usuldur. Fakat 
bu. hiç bir zaman, yaşı 65 i geçmiş. 

fakir insanlann daha çabuk ölme
lerini temin edecek bir vasıta oll#'a
malıdır. Netice itibarile iı; yemden 
o büyük derd _. eski kanunla teka
üt edilen memurların acıklı vaziye-

tine intikal etmektedir. Hüki'ımet 
bu kanunu değiştirmezse, hiç olmaz-

sa esk kanunla tekaüt edilenleri 
kısmen terfih etmezse bu şekilde 
faciaların teakup etmesi zaruridir. 

MURAD SERTO:LU 

Çekyada Alman asker· 
lerine yapılan tecavüz 

(Bafta:rafı 1 iltd sayfada! 

Hacha' ·a. Çekoslovakyanm her ta• 
raiıııda Alman askerlerine raki o~ 
makta olan tecavüzlere kat'i bir soa 
verilmek için ne yapılmak lizunget. 

diğini sormuştur. Hacha. bunun an
cak Çek topraklarının Alman asker-

lerinden tahliyesile kabul olabilec~ 
ğini söylemiştir. 

Kıt'alar değip.yoT 

Prag. 2 (AA.) - BOhemya ve o. 

ra\')"a•ya gönderilen kıt'alarm t-.iç oı. 
mazsa bu hav lide altı ay kıılmalın 

hakkında Hitler tftr:ıfmdan verilen 
knrara rağmen Von Neurath'm mu-
hafız-kıt' üç ay kaldıktan SO!lfa 

bugün Prag'dan aynlacaktır. 
Von Neurath'ın etralmd bulu-

nanlar, Çeklerin basmane tavırları 
karşısında Almanyndan g5nderiien 
kıt'aların maneviyatı bozulduğu i
çin bunla-nn başka bir mahalle na. 
killeri IAzımgeldiğini söylemektedir. 
dirler. 

Von Neurath'ı muhafaza etmek ü 
zere bugiin Almanya'dan yeni biı 
kıt'anın gelmesi beklenmektedir. 



-· u Canlı Bir Spor Gün 
Beşiktaş Feneri 1 Dünkü Güreşler 

4-2 Mağlilp Etti Çok Güzel Oldu 
Beşiktaş 

Bir 
Galebeyi Hak 
Oyun Gösterdi 

dığı ileri bir pasla fırladı ve üç Be· 
şiktaşlının arasından topu ağlara 

taktı. 

Fakat akabinde Sabri, Fener mü
dafilerinin serbest bırakmasından 
istifade ederek, topu sert bir şiltle 
üçüncü defa Fener kalesine soktu. 

Oyun hızlanmıştı. Fenerliler, Be· 
şiktaş kalesini sıkı bir tehdit altına 
almışlardı. Nitekim Melih, 42 ci da· 
kikada ikinci Fener golünü çıkardı 
ve devre 3-2 Beşiktaş lehine bitti. 

İkinci devre çok seri başladı. flk 
dakikalarda Fenerliler vaziyete hl· 
kim oldular. Onuncu dakikadan son
ra oyun mütevazin bir şekle girdt 

25 inci dakikada Lebibin bir ıskl· 
sından istifade eden Hakkı dördün
cü golü attı ve Beşiktqlılar galibi· 

•yeti 1ıaranti ettiler. Oyunun bundan 
sonraki kısmı asabi bir hava için.de 
ge<:ti. Beşiktaşlılar vakit kazanmak 
kin 35-40 metreden şüt atıyorlardı. 
Maç bu suretle 4-2 B~şiktaşın gali
biyetile bitti. 

Oyunun umumi manzarası lld ta
kımın müsavi bir oyun çıkardığını 
göstermekte idi. Yalnız Beşiktaşh
Jarın daha derli toplu oynadıklan ve 
Fenerlilerin hatalarından istifade 
etmeyi bildikleri görülüyordu. 

Dün vapılan müsabakalardan son
ra Milli küme maçı olarak Demir
spar - Vefa ve Beşiktaş karşılaşması 
kalmıştır. 

88 88 88 

Dekatlo" birincHiğini 
Melih kazandı 

/ 

~ -
Cumartesi günü başlıyan İstan • 

bul dekatlon birinciliği müsabaka-
Dinarla • Habet pehli•anı maçıadaa bir aabne 

larına dün de devam edilmiş ve ne- Geçen hafta başlıyan profesyonel 
ticelcndirilmiştir. güreş müsabakalarına bir kısım me-

İki kntagori üzerinde yapılan raklılan Fener • Beşiktaş maçı çek
müsabakada küçüklerde Fenerbah- miş olmasına rağmen 5000 den fazla 
çeli Niyazi 3807.13 puvanla yeni bir bir seyirci önünde Taksim stadında 
rekor yaparak birinci, Galatasaray 1 ?ev~ edilmiş, ~~Iayi~le Babaeskili 
lisesinden Ali 3703.73 puvanla ikin- Ibrahım, Habeşlı ıle Dınarlı Mehmet, 
ci olmuştur. Kara Ali ile Bulgar şampiyonunun 

Birinci sınıf atletler arasında ya
pılan müsabakada ise Fenerbahçeli 
Melih 5317.20 puvanla yeni bir re -
kor yaparak birinci, Beşiktaşlı Şe
rif 4473.27 puvanla ikinci, Yavru 
4457.06 puvanlar üçüncü olmustur. 

yapacağı büyük maçlardan evvel A-
rabacı Mehmet ile Kumkapılı Celal, 
İzmirli Yamalı Hüseyin ile, Karaca-

beyli İsmail arasında yapılan müsa-
bakalarla güreşlere başlanmıştır. 

Arabacı Mehmet - Kumkapılı 

Celdl 

lzmirli Hüseyin • Karacabeyli 
lsmail 

10 ar dakikadan iki devre olan gu
nün ikinci karşılaşmasını Dinarlı 

Mehmedin kardeşile hemen 50 yaş
larında bulunan serbest güreş üstad
larından İzmirli meşhur Yamalı Hü
seyin yaptılar. 

PUVAN VAZiYETI Geçen hafta rakibini yenerek sik
letinde iyi bir güreşçi olduğunu 

meydana koyan Arabacı Mehmetle 

Hakem, Sami Karayeldi. İlk daki
kalar rakıplerin biribirlcrini dene
melerile geçti. Dinarlının kardeşinin 
kaptığı koldan sonra açılan Hüseyin 
pehlivan, ayak sarma, el kapmala· 
rile İsmaili müşkül vaziyetlere dü
şürdü. Her iki pehlivanın da yaptığı 
ustaca oyunlar biribirini takip edi
yor. Hüseyin, İsmailin ayağını tutu
yor. İsmail ancak kenara kaçmakla 
bu oyundan kurtuldu. Yaşlı olması
na ve rakibinin iyi oyun çıkarması
na rağmen ilk devre Hüseyinin ha
kimiyeti altında geçti. İkinci devre· 
de mütekabil oyunlarla geçti. Daha 
genç olan İsmail. rakibini 14 üncü 
dakikada tuşla yendi. 

G. Saray 14 
A . Gücü 14 
D. Spor 12 
Beşik ta§ 13 
Fener bahçe 14 

:Vefa 13 
Doğan S. 14 

1 '.Ateş S. 14 

.-. 
Zl r 

11 3 
9 1 4 
8 2 2 

• 1 ' 6 2 6 
3 2 8 
8 1 10 
ı ı· 12 

c 7 
I 

/ 

43 19 
34 21 
32 15 
35 16 
31 26 
28 34 
13 48 
11 44 

.. 

35 
33 
30 
30 
28 
21 
21 
l'l 

!' 

Celalin güreşi zevkle seyredilmiş, 

ilk dakikalarda Arabacıya hakim gu
reşen Celal, Arabacının biribirini 
takip eden oyunları ve 8 inci daki
kada taktığı kurtkapanına dayana
mıyarak 9 uncu dakikada mağlCıp 

olmuştur. 

Fener • BetUdaı mıÇJaciu ı.e,.....h t.lr aa 

Mülayim - Babaeskili lbrahim 
Günün başpehlivan güreşlerine' 

Mülayimİe Babaeskili İbrahim kar
şılaşmasile başlandı. 

15 er dakikadan dört devre devam 
edecek bu maçı da hakem Sami Ka
rayel idare ediyor. 

İlk dakihlar diğer iki güreşte ol
duğu gibi zorlu rakiplerin biribir
lerini denemelerile geçti. 

MülAyim, Babaeskilinin başına 

vurarak kızdırmıya başladı. 4 dakika 
henüz geçmişti ki, Babaeskili ilk de
fa. MülAyimi altına aldı. Oyun, yine 
aeneme şeklinde ve tatsız cereyan 
ediyor. Mülayim ayağa kalktı, tek
rar yerde güreşmiye başlandı. İbra
him hAkim vaziyette iken Mülayim 
İbrahimin ayağını fena va~iyettc 
tuttu~undan hakem oyunu durdur
du. Oyuna devam edildiğinde Baba
eskilinin ayağının zedelenmesinden 
tutuk güreştiği, Mülayimin ise bila
kis zorlu güreştiği görülilyordu. İlk 
15 dakika bu şekilde ve beraberlikle 
neticelendi. 

lkinci devreı 
İkinci devrenin hemen başlangı

cında MUl!yim Babaeskilinin tek
ru bacağını yakaladı. Bacağı sakat

'(lt>au '1 inci 'Sayfada) 

c J 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
-as- YAZAN: SAMI KARAVEL-

Arnavudoğlu ile Maç 
Sultan Aziz Kazıkçının İdman 

Güreşini Seyrediyordıı 

Bekir, Arnavudoğluna salmıyor

du. Müdafaa idmanı yaptığı görülü
yordu. Maksadı karşısındaki pehli
vanın bütün kuvvet ve m<tharetini, 
oyunlarını birer birer söküp attık
tan sonra güreşe girmekti. 

Nttekim de böyle oldu. Arnavud
oğlu paça dalışından sonra, tekrar 
bir aralık ve açık bularak hasmına 
çift paça tekrar dalmıştı. 

Ali pehlivan, bu sefer de Be kirin 
paçalarına pençelerini geçirmişti. 
Fakat; Kazıkçı tekrar iri ve ada
leli kollarile ve demir gibi ellerile 
hasmının kollarını ve pençelerini 
orak biçer gibi budadı ve söktü. 

Bekirin bu hareketi o derece zor
lu oldu ki; keçebendleri sökülerek 
Alinin avuçları içinde kaldı. 
Arnavudoğlu, Bekirin keçebendle-. 

rini kalın kılıç ağı iplerile beraber 
kopararak sökmüştü demek. Keçe
bendler kopmamış olsaydı, ya Ali 
nin kolları kırılacaktı, veyahut pen
çeleri olduğu yerde takılı kalacaktı. 
· Keçebendler koptuğu için iki ta-. 

raf güreşi bıraktı. Bekir meydandan 
çekildi. Çınar dibine giderek keçe
bendlerini tekrar bağladı ve kazan 
dibine gelerek yağını tazeledi. 

Sultan Aziz; balkonda ve olduğu 
yerde duramıyordu. Hele; keçebend
lerin sökülüşüne ve iplerin kopup 
Alinin elinde kalışına hayret et-

mişti. 
Demek; Bekir beli'ının bcJası bir 

pehlivandı. Haddinden fazla kuv· 
vetli idi. Güreş tekrar başlamış
tı . Bekir, yine tedafüi vaziyette bu
lunuyordu. 
Arnavudoğlunun Kastamonulu 

kafası ve inadı tutmuştu. İlle Beki
rin paçalarına dalarak hasmını o su
retle bastıracaktı. 

Hakikaten, Ali nehlivan çok inat
çı bir adamdı. DC'rliğini yapardı. Bir 
iki tutuşup elense ve tırpandan son· 
ra, biçimine getirerek tekrar Kazık
çıya iki paça gömüldü ve ellerini 
paçalara geçirdi. 

Bekir. evvelkiler gibi ve daha 
kuvvetli olarak oyunu budadı ve A
linin bir elini paç~an söktü. 

Fakat; Arnavudoğlunun sağ eli 
pacada takılı kaldı. Bekir, bu hali 
görünce derhal van döndü ve has
mının elini dönüşle beraber ikinci 
budama hareketile söktü. 
Arnavudoğlunun ne derecede mü

him bir pehlivan olduğunu seyre
den pehli~anlar, hevecan içinde kal
mışl~rdı. Herkes Kazıkçının ne de-
mek olduğunu anlamıştı. · 
Arnavudoğlu, hasmının bu dere· 

ce azılı ve acı kuvvetine gıpta eder 
bir şekilde çırpınarak şu narayı attı: 

- Aferin, Kazıkçı be! .. 
Bekir, hiç oralarda değildi. Sanki, 

ortada birşey yokmuş gibi tekrar 
hasmını tuttu. Bekir, daha hala te
dafüi güreşiyordu. 

Sultan Aziz; Bekirin kudret ve 
kuvvetini takdir etmekle beraber 
sessiz ve tedafüi bir surette güreşini 
beğenmemişti. 

Hatta; bu fikrini sabırsızlık gös
tererek yanında bulunan Mehmet 
Ali Paşaya anlatmıştı. 

- Mehmet Ali; bu herif c:ok kuv
vetli fakat; güreşçi değil galiba ... 
Donuk güreşiyor değil mi? 

- Evet padişahım ... Daha hiç bir. 
şey yapmadı. 
Arnavudoğlu; artık inadından ve 

paçadan vazgeçmişti. Biraz sonra; 
Bekire bir çapraz topladı ve Bekiri 
sürdü. Çengelliyerek düşürmiye sa-
·vaştı. 

Fakat; Bekir çaprazı kolaylıkla 

söktü. Ayrılıp karşı karşıya gelir 
gelmez Amavudoğlu tekrar tek çap
raz ve paça beraber girdi. Bekir. bu 
oyunları da budadı ve kurtuldu. 

On bC'Ş dakika süren idman güre
şinin bütün hücumlarını Arnavud-

oğlu yapmıştı. Bekir hasmına bit ı)i 
elense ve tırpan vurmuştu. 

On beş dakika sonra; Arnavud0~' 
lu Bekir tek çapraz ve paça eitdiı 
Bekir de istiyerek hasmının altın' 
düştü. 

Dışardan seyredenler görüyord11 

ki; Bekir, bile bile hasmının altıı" 
düşmüştü. Kazıkçı şunu demek il' 
tiyordu: 

- Ayakta birşey yapamadıJl·•' 
Altta yap ta görelim!. · 

Bekir, alta düşer düşmez Ali, ,,,r 
maya girdi ve hasinını he-itle~~ 
deledi. Burada iki hasım arlsıP .. 
oldukça mahirane bir boğuşıns" ~ 
du. Arnawdoğlu bir türlu l\ibdP" · 
ni aşıramadı. · 

Kündeyi söken Arnavudo~u, ~ 
serer şak kündesine girdi. Bu oyııtl 
da Bekir hem içten, hem dtştan .ııar 
du ve söktü. · t• 

Hulasa; Arnavudoğlu Bekire al 
ta ne oyun yapmak lazımsa ya~: 
Hatta bir aralık paça kasnak oyuJl~ 
asmak ve yenmek istedi, buna 
muvaffak olamadı. 
Arnavudoğlu. hasmına ne oyull 

tatbik edeceğini şaşırmıştı. s~:J1l~ 
da bekliyordu, Bekir, .ters do~~ıt 
tek paça alttan kalktı. lki pehlıV' dt 
da tek paça ellerinde CJlduğu hal 
ayağa kalkmışlardı. 

Nihayet; her iki taraf ta birşeY r:; 
pamıyarak paçaları bıraktılli~ 

karsı karşıya geldiler. 1 
Sultan Aziz, Mehmet Ali paş8Y 

hitaben: 
- Mehmet Ali, Bekir, usta vt 

kuvvetii bir adam, işte bu kadar. ~: 
kat; hızlı bir adam değil, tatsız ve 
reşi var ... Nerede KavasoğlunuTl 
Arnavudoğlunun güreşi, nerede lJt" 
kirin ... Yalnız kavi ve usta bir ad 111' 
o kadar... . 
Padişah, daha H'ıfını yeni bitirrnır 

~ ı· 
ti. Bekirin çırpınarak nara attıtı:ı 
şitildi: 

- Havdi Arnavudoğlu be! .. 
Sessiz~ Bekir, nara ile beraber tı~ 

rekete gelmişti. Yirmi dakika kad 
11 

tedafüi bir halde hareketsiz güreşe 
Bekir, şimdi hücuma ge<'mişti. ·ş. 

Kazıkçı bir an içinde değişJ1l:s
parmaklarının ucuna basarak ~ 1, mının üzerine bir geyik çalaklıgı 
sa~dırıyordu. .,t 

Iki, üç dakika gecmedi, meşlı 
çaprazını Arnavudoğluna taktı· ~ 
navudoğlu uçuyordu. Alinin va'/JY 
ti tehlikeli idi. P' 

Nihayet; Ali, bin müşkülatı~ ç;,. 
razdan sıyrılabildi ve alta d~şe e' 
çöktü. Bekir, Ali alta düşer auşrTl ıJI 
derhal kemaneye girdi ve meşb ol
kazığını geçirdi. Arnavudoğlunll 
duğu yerde mıhlamıştı. Jtl' 
Arnavudoğlu, Bekirin meş~ur 1,. zığını sökmek ve bütün pehh~eıt 

ra ve hatta idman güreşini seY Jc ı

Sultan Azize bir gösteriş yaprnİıeıl 
çin bütün kuvvetini top~.ad!: ti' 
geri zorladı, budadı, bir turlu k8 

tan kurtulamadı. ıJfr 
Sultan Aziz; olduğu yerd~. d ıttl 

mıyordu. Biraz evvel Bekir ıçırt d,
ve müdafaa güreşi yapan bir 8 1t 
vasfını veren padişah, şimdi )ft 
met Aliye dönerek: ·fiP 

- Mehmet Ali, meğer bu }ıetJpl' 
iki cephesi varmış... Bak hele, 
ler yapıyor, görüyor musun? u ~ 

- Evet padişahım ... Çok zorl 
cevik adam... ?4" 

- Ne divorsun Mehmet Ali? .. 
ğer bu he;ifin hücumları da ~~ 
ne mi.ithiş herif bu ... 

- Evet padişahım... ıı' 
- Bak Amavudoğlu kazıkta 

sıl kıvranıyor!.. 'P' 
-Doğrusu müthiş bir adafi't 

dişahım... ·f tıe 
- Senin an1ıyacağın, bu hetl 

pimizi temizliyecek galiba! 1 ! ) 
(Dev&llll.,., 
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Ali dayının hasis karısı, hazinele-ı bulmuş, on altına kanmıyan zeybek 
tinin keşfedi1diğini görünce büyük eve girip araştırmış ve kıymettar 
bir korkuya düştü. Zira bu sandığın hazineleri keşif mi etmişti? 
içindeki servet binlerce altın değe- Ali dayının kalbi heyecan ve J,ıwr
rinde idi. Bir haydudun ise böyle bir kutlan çarpa çarpa içeri girdi. Doğ. 
serveti görmesi, o servetin sahibi i- ruca yukarı çıktı. Gördüğü manzara• 
Çin ancak bir felaketti. 1 karşısında düşüp bayılmamak için 

Ali dayının karısı: sapsarı bir yüz- kendisini zor tuttu. 
le neticeyi beklerken, zeybeğin göz
leri büyük bir hırs ve tama'la par
lamıştı. İşte bir servetle; hayatında 
~ir daha asla karşılaşamıyacağı bir 
servetle karşı karşıya bulunuyordu. 
Bu fırsattan niçin istifade etmesin
di? . 

. K~dırun akhna bu anda birşey 
geldJ. Bu zeybeğe acaba bir miktar · 
altın vermek suretile .servetini kur
taramaz mıydı? Ve derhal bu kara
rını tatbik etti. Yerden elli altınlık 
bir dizi- alıp zeybeğin silahlığma 
~ktu: -v 

- Al bu sana hediyem olsun. Bu 
gördüklerini kimseye söyleme! Efe
Ye d.e ilk verdiğim on altını götür. 

Fakat zeybeğin gözünü bir defa 
hırs bürümüştü. Öyle kolay kolay 
gördüğü servetten vazgeçecek ada
tna benzemiyordu. Kadın da bunu 
farketti: 

- Yüz altın vereyim öyle ise! 
Zeybeği bu da tatmin etmedi. O

nun gözü adamakıllı dönmüştü. Ka
dın ümitsiz bir sesle: 

- İki yüz altın? 
Diye mırıldandı. Fakat bu da para 

etrnedi. Zeybek haşin bir onıuz vu
ruşile kadını yere vurdu ve yükün 
içine dağılan altınları, mücevherle
ri dizi dizi silahhğma doldurm1ya 
başladı. Bu manzarayı ttören kadın 
avaz avaz bağırarak zeybeğin üzeri
ne atıldı. İkisi arasında zorlu -Oir bo
ğuşma oldu. Zeybek, kadının elin
den ancak dipçikle kafasına vura
rak bayıltmak suretile kurtulabildi. 
l<:adın yere baygın serilince silah
lığına doldurabildiği kadar altm, el
:trıas ve mücevher doldurdu. Sonra 
bunların içinden altmış altın ayırqı 
\te doğruca kahveye yollandı. 

Çakırcalı, zeybeğin gelişine kadar 
köylülerin diğer dertlerile meşgul 
Oldu. Üzüm, incir nivasasını sordu. 
Mürabahacılara kövlünün borcu o
lup olmadığını ara~tırdı ve o köye 
hangi mürabahacı, faizcinin musal
lat olduğunu öğrendi. 

İşte tam bunları konusurken zey
bek kahveye girmiş ve Efenin önün
deki masaya altmış altını koymuş
tu • 

Ali dayı, altmış altını görünce büs
bütün solmuş, bllsbütün bozulmuş
tu. Çakırcalı parayı saydıktan sonra 
~lacaklı köylüye verdi ve Ali dayıya 
~altin, fakat kat'i bir sesle şu emri 
\terdi: 

- Yalanını yakaladım. Ben her 
§eyi affeder, yalnız yalanı affetmem. 
Sana bir ceza tertip etmek isterdim. 
~kat şimdilik bunldan vazgeçiyo
rum. Yakında bu köye yine uğnya
Cağım. Eğer seni ıslahı hal etmiş bu
lursam, affedeceğim. Islahı hal et
tnezsen gayri sen düşün Ça
İ{ırcalının nasıl adam terbiye ettiği
ni bilmiyorsan başkalarına sorar öğ
l'enırsin. Haydi şimdi git! 

Ali dayı kahveden çıkınca büyük 
bir ferahlık ve sevinç duydu. Şaka 
değn, ölümden kurtulmuştu. Zira o, 
~akırcalının ne kadar aksi bir adam 
0lduğunu pek iyi biliyordu. Vakıa 
altmış altını ödemiş olması ne kadar 
01sa içinde bir ukde bırakmıştı. Fa
kat öbür tarafta kazanılmış bir can 
"araı. 

AH dayı evine varınca bütün ko
llu komşunun evine toplanmış oldu

. ~Unu gördü. Ne olmuştu? Esasen 
b?rısile daha evvelden konuşmuıı ve 

1
1rısı gelirse ancak on altın verme

: rıı bildirmişti. Böyle olduğu halde 
e:vbek nasıl olmuştu da altmış· o1tın 

getirnıiştt Yaksa bir felaket mi vuku 

Karısı yerde t'!ntarisi parçalanmış 
baygın yatıyor ve köylü kadınları 

başına toplanmışlar, kendisini ayılt~ 
mıya çalışıyorlar. Fakat asıl müthiş 
olan manzara., yüklüğün açık ve içe
risinde bütün servetlerinin saklı ol
duğu sandığın parçalanmış olması 

idi. Tektük altın liralar, yüzük ve 
elmas küpeler de sağa, sola dağılmış, 
yer.de duruy:ordu, 

Ali dayı, bir anda herşeyi anladı. 
Karısını şiddetle sarstı. Bı.ı sırada 

kadın da kendine gelmiş ve gözlerini 
açmıştı. Bir anda her şeyi anl'1,dı. 

Ve deli gibi yarı çıpUı.k evden fırlı
yarak kahveye koştu. 

Fakat kahve bomboştu. Çakırcalı, 
zeybeklerile birlikte biraz evvel ha
reket etmiş bulunuyordu. Hasis k~
dın, hiç nefes almadan yine bütün 
kuvvetile Efenin gittiği tarafa doğ
ru koşmıya başladı. Bu fasılasız ko
şuş belki beş, belki on dakika devam 
etti. Nihayet uzaktan Efe göründü. 
O zaman kadın bütün kuvvetile: 

- Çakıcı Efe! diye haykırdı. Ça
kırcalı bu çağırışı duydu ve atının. 

dizginlerini kastı. Arkaya baktığı 
zaman perişan kıyafetli bir kadının 
alabildiğine bulundukları yere doğ
ru koştuğunu gördü. Kız anlarına: 

- Biraz eğlenin! emrini verdi. Kı
zanlar da diz~hılerini kastılar. Yal
nız az evvel Ali dayının evine giden 
zeybek bembeyaz oldu. Çakırcalı ko
şup gelen kadına uzun uzadıya bak
tıktan sonra birdenbire gözlerini de
min Ali dcıyının evin~ göndermiş ol
duğu zeybeğe dikti. Karsılasan göz
ler yekdiğerine şupne ve korku ile 
baktı. Efe: 

- Acap nola? Tanıdınız mı bu ka
dını? diye sordu. Bu suale hiç kims(' 
cevap vermedi. Esasen bu zamana 
kadar kadın da yanlarına varmıştı. 
Avazı çıktığı kadar nefes nefese: 

- Efe, yandım! diye bağırıyordu. 
Senin kızan beni soydu. Paracıkları
mı, elmaslarımı aldı. Beni de kafa
ma dipçikle vurarak . bayılttı, diye 
bağırıyordu. 

Çakırcalı, yanında bulunan Hacı 
Mustafaya bir işaret çaktıktan son
ra kadına sordu: , 

- Kimsin sen? 
- Ali dayının karısıyım Efe! Se-

nin gönderdiğin zeybek evimi arar
ken gelinlik altınlarımı, elmasları

mı, cenaze paramı da aldı. Efe hak
kımı isterim! 

Bu sefer Çakırcalı zeybeğe baktı: 
- Doğru mu söylüyor bu kadın? 

Zeybek ümitsiz ümitsiz bakındı. Bel-~ 
ki de kaçmak için bir teşebbüs ya
pacaktı. Fakat çok geç kaldığını gör
dü. Dört tarafı da diğer zeybek~er 
tarafından çevrilmişti. Hiç cevap 
vermeden önüne baktı. 

Çakırcalı ikinci emrini verdi: 

- Hacı, arayın şu kızanın üstünü! 
Hacı Mustafa, kızanın evveld 

silahlarını aldı. Sonra atından indi
rerek üstünü, başını adamakıllı ara
dı. Her defasında silahlığından, cep
lerinden avuç avuç altınlar, elmas
lar çıkarıyordu. Zeybek artık mah
volduğunu anlamıştı. Hiç bir muka
vemet göstermiyordu. Hacı Musta-
fa nihayet: . 

- Başka yok! dedi. Çakırcalı ka
dına döndü: 

- Al baka}ım paralarını ve el
maslarını, emrini verdi. Hasis kadın 
şimdi gözyaşları içinde Efenin elini 
ayağını öpüyordu. Altınlarını ve el
maslarını hemen koynuna doldurdu 
t'e galdifil gibi koşarak gitti. 

(Deva.mı var l 
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AKDENiZ VAZiYETi 

Akdeaiz milletlerini Ak~eniziıil muYaıale yollar11u ıi•t•r• · barita 
' . 

üç büyük dün:ya parçasını birbi- ..---------•''' YAZAN: · · · · 
rine bağlıyan ve birbirinden ayıran iıı-·· -------·-• 
Akdeniz, son çağlarda, büyük vak'a-

lara şahit olmuştu. Türkler de, u- E ki• G ı 
zun zamanlar. bir husumet cihanına me ı enera 
karşı burada savaşmıştı. Çetin si-

yasi davalar bu çarpışmalar netice· Kem 8 I Koçer 
sine bağlı kalmıştı. 

Fransız Dölespesin dahiyane te - L---------1--- -------------------

şebbüsünü okşıyan İngiltere, şimdi 
anayurdun azamet ve ihtişamını ya
şatan geniş ve zengin bir alemle, 
Süveyş üzerinden irtibatını kısalt

mış ve kolaylaştırmıştır. Akdeniz, 
İmparatorluk nüfusunun dörtte ü
çünün yaşadığı kolonilerle anavatan 
arasında emin bir köprü mahiyetin
dedir. Büyük devletin şabdamarı 

buradan geçer. Filistin ve Irak, o 
servetler diyarına karadan atlıyan 
bir sıçrama tahtası yazifesi görmek
tedir. Mısır, bugün çok daha büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

İtalyanın Trablus ve adalara, son 
zamanda da yeni sömürgelere sahip 
olması ve yeni talepler ortaya at 
masile Akdenizin siyasi ve askeri 
ehemmiyeti bir kat daha artmıştır. 
İngiliz donanmasını ve vasıtalarını 
besliyen Musul, Hayfa boruları da 
siyasetin siklet merkezini Akdenize 
düşürdü. Artık İngiltere için bu su
larda tam bir hareket serbestisi ha
yat ve memat meselesi hükmünde
dir. 

İtalyanların zannına göre, İngil
terenin Uzakşarkta müttefiki olan 
Japonya, istila emelleri gütmekte
dir ve İngiliz Asya müstemlekele
rinde olduğu gibi, Doğu Afrikada 
da iktısadi muvaffakıyetlerile üstün 
bir durumdadır. İngiltere, Japonya
yı pasifikte dikkat gözünde bulun
durmıya ve buralara mühim kuv
vetler ayırmıya mecburdur. İngiliz 
donanlll,j:lsı bütün müstemlekeleri 
korumakla mükelleftir, bu sebeple 
anavatan filosu, mühim kısmile Ak
deniz donanmasını takviye edemez. 
İngiltere, büyük harpten sonra, 
müstemlekelerinde yer yer beliren 
şuurlu istiklal hareketleri ve kanlı 
tezahürler karşısında sendelemiş -
tir! İngilterenin, Japonyaya karşı 
ileri postası vazifesini gören Hon
kong ve Singapur sedleri artık teh
dide maruzdur. İngiltere, fevkala • 
de vaziyetlerde, bu ikmal mıntaka· 
!arından istifade etmek değil, bura
lara kuvvet ayırmıya mecburdur. 
Artık dünya, İngiliz emeline ram 
olmaktan kurt~lmuştur. 

Bu, bir faraziyedir, bazı memle
ketlerde de, vakit vakit ortaya atıl· 
mıştır. 

İtalya, Kızıldenizde Assab harp 
limanını vücude getirmekle de nü
fuzunu Süveyşin ötlerine kadar i· 
lerlettiğini iddia etmektedlr. Muso
lini. Trablusta «Seyfi isUm!» ı ku
şandıktan sonra Arau aleminde ta-

hakküm fehvasındadır. Ve, nihayet, 
Akdenizin bir İtalyan gölü olduğu
na dair avazeler yükselmektedir! 

İngiltere, hazarda da, müsternle
kelerile deniz ve hava yollarının 
emniyetini siyaset programının ba
şında bulunduruyor. Irak ve Filisti
nin yabancı tesirler altında kalma
ması için her tedbiri almıştır. 

İngiltere, uzun olmakla beraber, 
Kap yolile de iktısadi ve ticari men
faatlerini t~rrıin etmek kudretinde
dir. İngiltere için bir kuvvet ve ser
vet kaynağı olan cenubi Afrikada 
harp limanları vücude getirmiştir. 
İngiltere, herhangi bir vaziyette, 
müstemlekelerile irtibat tesis ve 
idame etmek için, Akde;nizde kat'i 
bir hakimiyet elde etmek mecbu
riyetindedir. Şarka götüren yol, Sü
veyşten geçer ve Süveyş, Cebelüt
tarık gibi en büyük bir önem ka • 
zanmıştır. Afrika şark sahilleri tah
kim edilmekte, buralara da ağır 
toplar yerleştirilmektedir. Süveyşin 
garp kıyısı bir müstahkem garnizon 
manzarası arzediyor. 

Büyük harpte en mühim stratejik 
bir rol oynıyan Çanakkalenin dost 
ve müttefik devlet elin<fe bulunma
sı ise İngiltere için kat'iyen mülte
zemdir. 

İngiltere, neye mal olursa olsun, 
Akdenizde serbestisini muhafaza e
decektir. İngilterenin hayati men· 
faatlerini istihdaf eden hasmane ha
reketler bir harp doğuracaktır. 

İngiltere, jeopolitik vaziyeti ve 
bütün ihtimalleri gözde bulundura
rak, Akdenizi ve kapılarını hasım
larına kapıyacaktır. İngiltere için 
bugün en büyük siyasi dava, Akde
nizin kayıtsız ve şartsız kendi elin· 
de bulundurulmasından ibarettir. 

Akdenizde ötedenberi en kuvvetli 
İngiliz üssü, Cebelitarıktır. Cebeli· 
tarık, garpla şark arasındaki seyrü
seferi nezaret ve murakabe altında 
bulunduran bir kapıdır. Buradaki 
tahki~at, en son ihtiyaçlara vefa et
mektedir, son siyaset tahavvülleri 
bu tahkimatın takviyesini lüzumlu 
kılmıştır. Büyük harptenberi oynak 
vaziyetlerde istihdam edilen en ağır 
topçunun da d~miz hedeflerine karşı 
tesir icrasında ~österdiği muvaffa. 
kıyet dikkat gözünde bulunduru -
lunca Cebelitarık geçidi de uzaktan 
tehdit edilebilecek bir vaziyete gir· 
miştir. İspanya maceraları, boğazın 
müdafaasına hayati bir kıymet ve-. 

ren İngiltereyi yakından ilgilendir
mişti. Cebelitarık İngiltere için bir 
can damarıdır. Artık, yıllarca sü • 

' ren ve yabancı siyasetle de beslenen 
bir kardeş kavgasından yorgun çık
mış İspanyanın, hala kanıyan yara
larını sarmakla uğraşacağı ümit e

dilebilir. İspanyanın bitaraf bir rol 
oynıyacağı kabul edildiği müddet • 
çe, Ceutadan boğazın tehdit edil
mesi korkusu kalmıyacaktır. 

Cebelitarık tahkimat mıntakası • 
nın hinterlandı kara tayyareleri 
için bir uçuş meydanı vermiyecek 
kadar dardır. Bununla beraber, Ce
belitarık, İngiliz donanması için en 
kuvvetli bir üstür. 

Akdenizin kalbgahında Sicilya -
dan gelen yolu kapatmak için Mal
ta üssü vücude getirilmiş ve burası 
son taleplere göre asrileştirilmiştir. 
Verdün kaleleri, 42 liklerin ateşleri 
altında bile demir betonla takviye 
edilmişlerdi 

İngiliz tekniği için acil ihtiyaçları 
karşılamak işten bile değildir. Bu
na rağmen, Malta, İtalyan filoları· 
nın yakın tehdidine maruzdur, bu 
yüzden eski ehemmiyetini kaybet
miş olabilir. İtalyan kanaatlerine 
nazaran Malta, İtalya deniz harp fi
lolarının en yakın savlet sahasıdır. 
Fakat bu düşünce, İngiliz filolarına 
karşı tefevvuk halinde yürütülebi
lir. Bugün İngiliz, Akdeniz filosu 
kuvvetlidir, Süveyş yolile beslene
bilir. Akdenizde müttefik arma da 
kahir bir kuvveti haizdir. 

İngilterenin donanma merkez sik
letini ve en kuvvetli üssünü Akde
nizin garbında bulundurması ihti· 
mali ileri sürülmektedir. Bundan 
maksat, Akdenizin garp kapısının 
emniyetle kapatılması, Suriye ve 
şarki Akdenizde tam manasile em~ 
niyet elde edilmesidir. Hayfaya 
rnüntehi olan petrol bdruları da 
buna mecbur etmektedir. 

- Hayfa ve İskenderiyede iki mü
him uçuş meydanı tesis edilmiştir. 
Denzaltı botları ve tayyareler için 
Giritte ve Kıbrısta elverişli üsler 
vücude getirilebilir ve müttefik 
dev !etler üslerinden de istifade ka
bildir. Kefalonya, Volo, Limnos mü 
him üslerdir. Korfu gibi İtalyaya ya 

' kın Yunan adalarınm tamamiyeti 
İngiltere tarafından ilk önce ga -
ranti edilmiştir. Yukarıdaki üsler 
muhtelif istikametleri flanke eder
ler ve Süveyş gibi, şarki Akdeniz 

kıyılarını da emniyette bulundurur
lar. 

Bu suretle İngiltere Akdenizin 
doğusunda, batısında ve kalb.gfilıın
da önemli üslere sahiptir. Akdeniz 
müdafaasının siklet merkezi, galip 
ihtimallere gÖ!l'e doğuda bulundu
ğunu birçok memleketler askert 
edebiyatı kabul etmektedir. 

Buna · mukabil İtalya, Akdenizi 
kapamak için iki müdafaa hattı ih
zar edebilir: Cebelüttarıka karşı 

Sardunya - Sicilya - Pantelerya 
- Trablus; Hayfa ve İskenderiyeye 
karşı da Leros - Rados - Tobrurk 
üslerinden de istifade edebilir. 

İtalyanların, bugünkü ittifaklaı 
karşısında artık deniz botlarının te· 
fevvukundan dem vurmaları tuhaf. 
tır. Fevkalade hallerde İngiliz filo
ları Akdeniz donanmasını ta_kviye 
eder. Kahir bir donanma karşısında 
Avusturya donanmasının kapan -
mak mecburiyetine düştüğünü bili
yoruz. İtalyayı otuz senelik ittifa
kına ihanet etmeğe mecbur kılan 
bir amiJ. de müdafaasız sahilleri idi. 
İtalyan dostlarının kanaati bile İtal· 
yan filolarının bu akıbete mahk.fun 
olacağı merkezindedir. O zaman 
İtalya hayat sahası nerede arıyacak
tır? Orta Avrupa kaynakları İtalya
yı beslemeğe yetmez. Cihanşümul 

bir harpte 180 milyonluk bir beşer 
kitlesini Tuna boyları bes1iyemez. 
İt~lya, yalnız hava yollarile müs -
temlekelerile irtibat temin edemez. 

İngiltere, elinde bulundurduğu 
üslerden istifade ile İtalyan kuvvet 
merkezlerini tehdit edebilir. Yeni 
İngiliz tayyarelerinin uçuş sabalan 
3200 kilometredir. Britanya adası 

ttalyan hava filolarına uzaktır. İtal
yanların, •Hututu dahile» den isti
fade etmekle beraber Akdeniz üsle

rine karşı taarruzları kat'i: neticeye 
götüremez. Vakıa İtalyanların tami.r 
tezgahları ve ikmal · mıntakaları 
yakındır; fakat İngilterenin mü tte-. 
fiki Fransamnkiler gibi, ötedenberi 
Akdenizli kendi hareket mıntakası 
sayan İngiliz donanmasının da ih
tiyacını düşündüğünde şüphe yok
tur. 

İtalyanın kendi tarihi ve milli sa• 
halarında mübareze etmesini bir 
kazanç olarak kabul eden fikirler 
var. Bir ordu veya donanmanın ken
di yurdunda veya sularında harp 
etmesinin büyük faydalar temin e
demiyeceğini, bizzat İtalyanın ya .. 
kın harp tarihini mütalea edenler 
bilirler. İngiltere, harp C!ttiği bu 
denizi, fevkalAde yaziyetl&rde, dün .. 
yaya karşı kapatmıya kadirdir. Ak· 
denizde girişilen bir deniz harbin~ 
Skajerakla da mukayese etrneli 
mümkün değildir. Akdenizde bir 
harp, zayıf dtmanma için, meydaJ?. 
okumıya yeltenebilirse, yeni bir. 
Tarafalgar yaratacaktır. 
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B. A k · H.k. . Malatyanın Yeni Valisi 

ır ş ın ı ayesı ~-.. --
- ' - · 1-falk Fahri Ozenden Ne Bekliyor? 

Yazan ; M. Y. 

... Galata rıhtımında duran cSUS• 

vapurunun güvertesinde masalar 
yolcularla dolmuş, vapurun kalk
masına pek az zaman var. Herkes 
heyecan ve telaş içinde. Biribirleri
ni kucaklıyan insanlann yüzlerin· 
de elem çizgileri belirmiş, yaşlarla 
dolup taşan gözler de pek çok. İşte 
bir ihtiyar kadın, küçük bir çocuğ.ı 
sarılmış, bağrına basarak öpüyor. 
Daha ileride iki ahbap biribirlerile 
kucaklaşıyorlar. Kapıya yakın bir 
masada, bir sübay, genç bir kızla 
harare>tli bir mevzu üzerinde rotta· 
§akııdalar, galiba vapurun kalkaca
ğından haberleri yok, o kadar dal
mışlar ki! Nerede olduklarını bile u
nutmuşlar belki. 

solmuş, durmadan ağlıyor ... Birden 
odanın içinde küçücük bir insanın 
feryadı işitiliyor. Necla hemen yat· 
tığı yerden fU'layıp, köşede duran 
küçük karyolanın başına gidiyor, 
beyaz tül cibinliği açıyor, mavi yor
ganın altında çırpınan minımini 

yavrusunu alıyor kollarına, ·apsarı 

bir bebek, Neclii cvlldını koklıya· 
rak öpüyor, uykudan mahmurlaşan 
gözlerini kırpıştırarak gülen yavru
su. Neclayı teselli etmil e çal~ıyt>r, 
annesinin derdine ortak olmk istı

yor sanki. ÇektiğJ ıztırabı bölü;· 
mek ni •etindeymiş gibi başlıyor ağ
lnmıya. 

Neclıi evlfıdının gözyaşı dökmesi· 
ne asla razı olamıız, onu oyalamak 
için bin bir çeşit oyun ic t ediyor ... 
Biraz sonra, odaya giren Alman mü
rebbiyeye çocuğu veriyor. 

Biraz ötede iki genç kadın, yavaş 
bir sesle fısıldar gibi konuşuyorlar. 
Uzun boylu, irice olanı tekrar, tek
rar tembih ediyor: 

- Neclacığım, sakın vadini unut
ma, bana itimat et. cHayatının sır-
rını> benden başka, hiçbir kimse öğ 

rcnmiyecektir ve hatta kocam bile. 
Sana tekrar söz veriyorum, bıına her 
şeyi olduğu gibi yaz, derdini öğre
ne ·im. Belki yardımda bulunurum. 
Bunu da yrmama7.sam, hic olmazsa 
bana anlatmakla biraz hafifler asa
bın ... Ben gidince sna hemen adre· 
simi yollarım, sen de hiç çekinme
den yazarsın bana, olmaz mı ca· 
nım? 
Başı önünde, gözlerinden akan 

l\'.lŞları zaptetmiye çalışan genç ka
dın. l3hminen 17-18 yaşında gözükü
yor. Parmağındaki evlilik halkasını 
görmivenler, belki de bir mektep ta
lebesi zannederler. Başak rengi saç
larını ensesinde ufak bir topuz yap· 
mış, kuloklnrına doğru alev ynyılı
yor sanki. Etli dudakları pembe bir 
gülün ortasında kırılan yapraklarına 
benzlvor, içinde zümrüt pırıltıları 

titreşen v:eşil gözlerini yaşlar süs
Jemi . Tabiatın özenerek yarııtt1ğı 
bu harikulade mahlfıkun acaba ne
dir derdi? 

İnler gibi kısık bir sesle: 

- Peki Feyhnncığım, yazarım, di
ynr. 
Mıwi denizin üzerinde, beyaz bir 

m rtiyi andıran vapur. dalgaları i
kiye bölerek ilerliyor. Rıhtımda yol
cul3rını uğurlamıya gelenler, haltı 

mendil sallıyorlar. Sivahlar giyin· 
I\liş sarışın bir kadın, küçük mendi· 
Iile göz yaşlarını. siliyor. Henüz l.l· 
zııklaşmamış vapurun gtlvertesinde 
dur n, arkadaşı Feyhana son veda 
selamını yolluyor. 

* Bir ay sonra. Maçkada büyük bir 
apdrtıman, zevkle süslenmiş bir ya· 
tak odası. Kalın kadife perdeler, her 
yer mavi. Neclfı mavi bir kimona 
giymiş, divanın üzerinde yatar bir 
vaziyette. Gözlerinin etrafı ağlamak
tan morarmış, yüzi\nün gül rengi 

Hatice, bir gün Muhammedden 
milsaade aldı ve kocasının başın -
den geçen §eyleri, o zaman pek 
ihtiyar ve gözleri görmez bir din 
~limi olan amcazadesi Varaka ibni 
Nofele anlatı. Bu ihtiyar, te\Tat 
ve incili ezber bilir ve onları oku· 
yarak bir teselli duyardı. 

Varaka, söylenilen eylerc şaş -
madı. O: •Ya Hatice! Eğer söyle -
diklerin doğru ise, Muhammede gö· 
rünen melek (Namusu Ekber) dir 
ve vaktile Hak taala onu Musaya da 
göndermiştir. Muhammedc söyle 
müsterih olsun. O, bu ümmetin 1 
peygamberi olacaktır• dedi. 

Muhammedin Varaka ile müla. 
katı - İbni İshakın rivayetine gö· 
re, Muhammed, ramazan ayını Ha
ra dağındaki mağarada geçirdi. 
Sonra Mekkeye avdet etti. Hatice
nin evine gelmezden evvel, yine 
yedi kere Kabeyi tavaf ederken 
o zaman Araplarının en büyük din 
alimi olan ihtiyar Varaka ibni N<r 
feli orada buldu. 

Hatice, Muhammed hakkında o -
na malumat verdiği için: cEy am
":ım oğlu! Başından geçGQlari bana 
nlat!• ""' 
Dedı 

Komodinin gözünden bir vığın be
yaz kfığıt çıkardı, yazmıya başladı ... 

19 1ıcıriran 1938 

Canım Feyhaneığım, 

Mektubunu aldım; vfıdimde dur
mıyacağımdnn şüphelenmişsin. Bu 
düşüncende ne kadar yanıldığmı bi
raz sonra göreceksin. Sana bugün 
çileli ömrümün bütün sahifelerini 
açacağım. Yazılarımı okuduktan 
sonra, ne kadar talihsiz bir in n ol· 
duğumu öğreneceksin, bak dinle. 

c •.• Onu tanıdığım zaman. henüz 
14 yasında iclım. İlk defa bir dost ni-, 
şa~ında tanı~mıştıö. Bal renkli göıle 1 
rine daha ilk görüşte a ık olmuştum. 
o da be>ni sevmi~ti o gün. O za
man beni Fransız mektebine gidi· 
yordum. BiribMmizi kacam!tk gö
rüyorduk, fakat bu gizli buluşmalar 
o k::ıdar he,·ecanlı. o k dar ne!-i'eli 
geçiyordu ki! Gi.in gertil•"e a<:kımı· 
zın bir kat dah::ı büvüdü~ünü görü· 
yor, scvinfvorduk. İkimiz de ço'< 
mes'uttuk. 

Yine bir gündü. Ben mektepten 
kaçmış. onunb ge .. mek için sözles
tiğimlz ~·t>re ~lmistim. 

Randevu y<'rine geld~i!im zaman 
•Ekrem> benden evvel gclmis bek
ı;~or<iu. Beni görünce yine her v -

kıtki gibi tatlı. tatlı gülrlü Elimden 
çantamı aldı, koluma girdi cFikir. 
tepesine doğru yürümiye başladık. 
Onu çok sevindiren, beni bedbaht C· 

den cHaberi:> o gün vermişti hanı. 
Avrupaya gıdeceğini duydu~um za· 
man, sanki dünya basıma ·ıkıldı 

sandım. Tam beş sene ond n avn 
ya'1emak. benim için ölmekten de 
bC'tcrdi. 

Üzüntüden, artık konuşamaz ol· 
mu.,tum. Bütün benliğımin ~ıldı

ğfni acı acı hıssediyordum. Fakat o, 
benim bu üzüntümi.ı hiç hoş bulmu
yor: 
c- Necla1 çocuk olma, biraz mııkul 

düşün. Bu hasrete oen bizzat senin 
için, ileride sana layık bir koca oh· 

Muhammed de, on bir sürü şey- 1 

ler anlattı ve kendisine bir mele
ğin, Allah tan bir • y t getirdi· ini 
söyledi ve iıycti okudu. 

V raka, Haticeye söylediği gibi 
ona d : cMüjde ya Muhamrn d! 
Hazreti İsa, benden sonra bir pey
gamber gelecektir. İ mi de Ahmet
tir .. demişti. O peygamber ırensin. 

Sana görünen mefok de Musa bin 
Amrana gelen No.musu Ekberdir. 
Yakında, dini ahkamı tebliğe me
mur olacaksın. Kavmin sana ya .. 
lancı diyecek; eza ve cefa edecek. 
Hiç aldırma! Keşki ben de genç o· 
laydım da, kavmi!\ seni Mekkcden 
kovduğu zaman sana yardım edey
dim» dedi. 

Muhammed, endişelendi: cKav -
mim beni Mekkeden koğacak mı,• 
diye sorunca Varaka da: cEvetl 
çünkü memleketinden kovulmıyan 
peygamber yoktur» cevabını ver • 
di ve Muhammedin alnından öpe
rek ayrıldı. 

(eni Malatya V aliainin gazc.· 
temize hediye ettiği rumi 

Malatya, (Hususi) - Erzmcan vi
layetinden şehrimiz ilbaylığına nak
lolunan sayın valimizi çok yakınd3n 
görmek iç.in zaman ve müsaadelerı· 
ni bekliyordum. İlk fırsatta kendile
rini ziyarete gittim. Gazetemiz na· 
mına bir resim rica ettim. Bilhassa 
imzalaıile hediye buyurdukları res
mine gazetemiz namına teşekkürle
rimi sundum. 

Herkese olduğu gibi bana da çoıc 
yakından lfıka gösteren kıymetli 

ilbay, Malatyayı yakın bir istikb:.ıl

dc modern şehirler su·asına kataca-
•••••••••,.··---· ........................ . 
bilmek için katlanacağım• diyordu. 
Söyliyecck artık hiç bir söz k lma· 
rnıştı. Geniş omuzlarına küçücük 
bn~ıını gizledim. Bol göz yaşlarile 

doy doya ağladım, ağladım. Ayrı· 
ltrken Ekrem iri dudııklarmı y~lı 
gözlerimde ıslattı, bu bizim aşkımı· 
zın ilk günahı. onun da son nasibi 
oldu. 

* Üç gün soııra onu uğurlamıya gi· 
diyordum. Kadıköyden \'apura gir· 
diğim zamm hayretten dona kal· 
dım. Ekrem, kalabalık bir kadın 
halkası içinde, n~eden taşıyordu. 

O kadar dalmı tı ki, benim arkasın· 

da.ki sıraya gelip oturduğumu bile 
f aı·ketmemişti. Beremi gözlerimin Ü· 

zerine indirdim, paltomun yakasını 
yüzüme siper ettim, artık söylenen· 
leri iyice işitiyordum. Kahve ren
giler giyinmiş kumral bir genç kız, 
durmadan EkremP sataşıyordu. İki· 
de bir biribiderinin kulağına birşcr· 
ler fısıldaşıp, gülüşüyorlardı. Orada 
daha fazla duramadım. Vaour köp· 
rüyc gelince indim ve a~·ni vapurla 
tekrar Kadıköye dönüo, doğruca 
,..... ... ı.-+ .. bf' ırelclim. O f!iinden sonra nr
tık ben bir başka insan olmuştum. 

(Devamı var) 

kaç söz - Bu zat ta, diğer hanifler 
gibi ilk evvel, İbrahim dinini ara· 
mak için seyahate çıkm~. sonra, 

Musevi olmuş, daha sonra da İse

viyete girmiş; fakaf aradığı dini 
hiç birinde bu~madığı için, İbra -
him peygamberin dinini ihya ede-

cek bir peygamber gelmesini bek
lemiş. Muhammed, ona, cİkre bis
mb Ayetini okuyunca, bu sözlerde 
İbrahim peygamberin dinini buldu
ğuna kanaat getirdi. 

!sıam din alimleri: cİnne lefissu
hufilhazô. ala suhufi İbrahim ve 
Musa• Ayetine istinaden Muham -

mede tebliğ edilen dinin İbrnhim 
ve Musa dini olduğunu söylüyor -
lar. Bunlar diyorlar ki: cHak dini 

Varaka ibni Nofelin sözleri, Mu
ammedi, müteselli etti; fakat çok 

geçmeden Varaka vefat etti ve 
Muhammedin risfileüni ve kavmi 
ni dine davet ettiğini göremedi. 

Varaka ibni Nofel hakktnda bir-

birdir. Evveld Ademe tebliğ olundu; 
fakat sonraları esatirle karıştı, '- • 
zuldu. Son;a Nuh geldi; ona kimse 

inanmadı; İbrahimin yaptığı din 

de bozulunca İsa geldi; onun da üm· 
meti te\•hidden teslise saotıkları 
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ğını vad buyurdular. Hükumet ko· 
nail son zamanlarda inşa edılmıye 
başlanmıştır. Uzun zamandanberi 
dört duvarı yapılı kalan Memleket 1 
hastanesi hummalı bir çalışma ile 
tamamlanmaktadır. Belediyenin önü 
muntazam parke yapılmıya başlan
dı. 

Okumıya başlarken, masanın ü
zerinde, kapağı a~ık bir mektuba 1 
gözleri ilişti. Açtı. Mektupta ş~nlar 
yazılı idi: 

sındır. Tecriib etmiş olduğun ·, e 

kitaplarda yazılanlarrn aksine oltt
rak binbir heyecan geçirdin ını? 
Senin ruhun da, kmıvat düğümul'l 
gibi, her gün ayni şekilde kendini 
gösteriyor. Senin kıravatın beni si· 
nirden öldürüyor. Bu kıravatın hıç 
de güzel değil. Fakat hep ayni inli· 
zam \•c buruşuksuzluk görünüyor. 
Bu da benım çok canmu sıkıyor. iş· 
te bu şekilde sana yazıyorum. Aya
ğını denk al, ve benimle meşgul ol· 
ma ... • 

Malatya gençliği namına ilbaydan 
ricalar: 

Bugün bütün memleket halkının 
parka doğru 11kın ettiğini görere t 
yürüdüm. Sandalyeden arta kalan
lar bağdaş kurmuşlar, hiç bir kıv
met ifade etmıyen sazın bozuk nağ. 
melerinl dinliyorlar. 

Dört kadını ile anlasılmıvan şar
kılarile bu kadar rağbetten birse:· 
anlamadım. Herkes burad::ı, sağım· 
da liseıiler arka tarafta, Malatya :. 
lerl gelenleri siviller, zabitler sanki 
bir bayram yeri. Hakları dıı var. 

. Bundan baska gidecek y~r bulamı
yorlar. Halbuki oarkm ssğında ses
siz ve ıssız duran halkevi bunu gö•
müyor mu? 

Acaba ha1ke\'İ kendisi bu kitl"'vi 
alıikadar edemez mi. tertip edccc~i 
konferansı r, konserler, temsiller bu 
halkı cezbedemez mi'! 

Bu seviyeve kadar vukselmis bu 
halk. istemiyerek bu topluluğu tes
kil edivorlar. Faknt sunısı muh:tk
kak ki, bunun <fevkinde herh ngi 
birse,· bu kitleyi buradan 6Ürtlkli· 
yebilecektir. 

Zaman zaman büvuk istif deler 
ettiğimiz Temsil ve Mü?ik kotu son 
zamanlarda seslerini çıkarmaz oldu
lar. Biz Atamızın meş'alesile vanm 
bu evi daima parlak ve ıklı gör
mek isteriz. 

Bu kadar derin sükut nPden? Ma· 
latya'da genelik yok mu! Bütlin ~ün 
kahve kö elerini dolduran bu genç· 
fiğin sonu ne olacak! 

Sayın va1imlzin m:ıkul men'i ile 
ortadan kalkan D!s ovun ka •ıtlnrı 
kah\'eJeri bomboş bıraktı, bu kala
balık halk. simrli n~rkın mRnasız 

topluluğunu teşkil ediyorlar. Bu an
laşıtmı •an s zdan sonra tullı .. t kum
pım.,•alarınm bile ver vermediği ko
mediler halkın se\•ivetini hiı te ko
rumuyor. pis laflarla h""tk t~bii gü
lecek. HJlk'evi; genclits'i sine·inde 
neden h:ınndırmıvor, yambasım1'7d 1 

Sıvas. Elfm~ ı?enrlerinin her gün ~=-. 
zetel<'rde vııohkları b:ışariları 'lku
dnkc.-r l"!Öl'<üsler'mi., k banvo". M~
latya gençleri bunlar yapamaz mı? 

Halkevi, her ha1de halkı alakad3r 
edecek, ondaki ruhi yuksekliği daha 

ziyade arttıracak medeni ve 7.e\rk 

vasıtahnn::ı biraz fazla ehe111mivet 
vermelidir. 
Sayın valimızden memleket genç

liği namına rica ediyoru7. ki, Malat· 
ya Halkevi; gençlıei kendi medeni 
sinesine ceksin. 

K. Giiçuener 

için Muhammed tebliğe m~mur ol-
dwr. • 

islim dininin alimleri, hak dinin 
İbrahim dini olduğuna, islamiyetin 
bu din üzerine kurulduğuna, Kur
.andaki birçok ayetlere istinaden 
iman ederler. 

En'am suresinin 161 ve 162 nci a· 
yetU::-i, Rum stiresinin: aYa Mu -
hammed! Hanif olduğun halde yü· 
zünü hak dinine döndür. Cenabıhak 
insanları bu dine göre yaratmıştır» 
manasında olan 31 inci ayeti \'e 
daha birçok ayetler bu iddiaya de
lil gö terilmektedir. 

Ali Amran suresinin 63, 64 üncü 
ayetleri de şu mealdedır: cYa Mu· 
hammedl de. ki: Ey kitap ehli! Ey 
Yahudiler ve İseviler! Semavi ki
taplarda din ihtilafı ehemmiyetli 
olmadığından aramızd müşterek 

olan Allahtnn başkasına ibadet et -
miyelim. Ona, b~ka btr şeyi or -
tak addetmiyelim. Kimse, Allahfan 
başkasını rab ittihaz etmesin. sız, 

•Büyük manalı kelimelerle konu
şan adam, bende uyandU'dığın kini 
göstermek için sann yazıyorum. Se· 

ni ilk gördüğümdenberi t::ıvrm, çeh
ren, duruşun, r..:hayet bütün şahsı· 
nın bende uyandırdığı şüphe ve iti· 
matsızlığı bil, senin şahsında bir düş 
manın saklı bulunduğunu düşün -

müştt.im. Ve bunda da aldanrnıyor-1 
muşum. Bu saniyede, senden nefret 
ediyorum ve bunu açık olarak söy-
ı uyorum. Zira ben bir mürai, için· 
den 1-.ızarlıklı bir kimse değilim. 
«Bu eve ne yapmak için geldin? 

Seninle benim aramda ne var? Ta· 
hamnıül edemediğim mevcudiyeti -
ni, müstehz.i gülüşlerini ve hakaret 
edici n zarlarını daha ne kadar çe

keceğim? Buraya geldiğin zaman, 
içinde bulunduğum feliıketli \•azi· 
yette bir şey eksik idi. Çok şükür, 
Bu da başıma geleli. Eskiden kim
senin alaka göstermemesinden isti
fade ile istediğim gibi ağlardım; be
ni ağlatan kım~e, benimle ıztırap 

çektirdikten· sonra meşgul olmak 
küçüklüğüne di.ışınezdı. Fakat sen, 
beni gözetliyor, her hareketimi kol
luyor, hareketimi, vaziyetim! td -

·kik cdiyirsun. Bana baktıkça için
den hakkımda öteberi di.l§ünliyor
sun ki, buna da tahammül edemi -
yorum. Beni iyi dinle, benimle meş
gul olmaktan. ctvar ve harekatımı 
tetkik etmekte l seni mcnediyorum. 
Gözlerinin daima üzerimde olduğu
mı farzediyorum. Bunu yapacaksın, 

1 
anladın mt? 

Eskiden arada sırada pencerem
den snrkarak etrafı seyrederdun. 
Mcnhuı; suratını görmemek için bu 
zevkimden de mahrum oluyorum. 

cıMahir, işini bilen adam. bu ka
dar ha sasiyetle, ince işgüzarlığı na
sıl telif edebiliyorsunuz? Çocukla· 
rın müşfik dostu, faz.ilet ve gün ·Ş 
batmalarının meraklısı adam, ne 
kadar güzel dalkavukluk cdiyc su· 
nuz! Buraya geldiğinizdenbcri ba • 
bam size itimat ''<' şefkatini göster· 
di, sizi ne kac.ıar da takdir ediyor 
ve seviyor! Ne kadar iht:mamlar ve 
lütuflar! Belki de yarın bizle:-i, a
yaklarınızın dibınde cğilmcğe mec
bur edecek. Sende en zıddıma gi -
den şey nedir biliyor musun? Yü -
zünün Ve tabiatinin değişmiyen va
ziyetidir. Bah-;~deki havuzda gnce 
gündüz suya akisleı ini konduran 
heykelin daima güler şekilde olması 
sinirime nasıl dokunuyorsa. s'-:lin 
halin de ayni şekilde asa0ımı bozu
yor. Ben seni keşfettim ... Sen, ihti· 
ras:. z, heyecansız. doğmuşsun. ltirai 
et, hayatında ne i:;•·an, ne hiddet ve 
ne de merhamet hissi duymamış -

İbrahim Yahudidir veya hıristiyan
dır diye niçin mücadele ediyorsu -
nuz. Tevrat ve İnril, İbrahimden 
çok vakit sonra nazil olmuştur. 

Böyle iken onun Yahudi veyn (sevi 
oıduğunu nasıl düşünebiliyorsu -

nuz? İbrahim, ne Yahudi, ne de 
nasranidlr! O, haniCti İbrahime en 

yakın olanlar, vaktile ona iman 
ecrenlerle §U peygamber Muham -
med ve onun ümmetidir.• 

VAH lY FETRETİ 

Hatice ile Varakanın verdikleri 
teslli üzerine Muhammedin korku· 

su azaldı ise de peygamberliğine 

iyice kanaat getirmk için meleğin 
yeniden geJmesıni vetekrar vah'y 

getirmesini beklemeğe başladı. !b· 
ni 1shakın rivayetine göre, ~llah. 

onun sabır ve taliammülünü dene
mek için üç sene vahiy gönderme

di. Bu zamana «Vahyin fetreti» de

nir ki, vahyin kesilme müddeti de· 
mektir. 

IX 

Feridun Beyin hizmetinde bir n~ 
çı, e\' işlerinde kullanılan Osm~n is· 
minde bir uşak ve bir de sadık Meh· 
met \•ardı. Ayrıca çiftliğin ççek iŞ· 

let'ile uğrasan bir bahçıvan ile ya· 
mağı vardı. Yalnız bahçıvanla ya
mağı civardaki bir köyde oturduk· 
larından, geceleri yatmıya gidı) or
lardı. 

Aşçı ile uşak birkaç aydanberi Fc· 
ridun Beyin hizmetine girmişlerdi. 
Her ikısi de aşağı katta, tamamile 
ayrı bir dairede yatıyordu. Mekme· 

de gelince, onun v::ıziyeti tamamile 
başka idi. Senelcrdenberi Feridun 
Beyin yanında bulunmanın verdiği 
tesir ve efendisine karşı gösterdiği 
sadakat ve fedakarlığı, kendit;inio 
yabancı tutulmamasına saik oluyor
du. Bu sebeptendir ki Mehmet, e -

fendisinin mutlak itimadını haiz 
idi. Adamcağızın hakiki saadeti 
FC'ridun Beye hizmet etmek, kendı 
sini, hizmeti istihkar edilemiycce' 
bir adam dedirtmek idi. 

İşte Mehmet, hayatını, evde sade· 
katle hizmet etmekle geçirirken bir 
noktada ıztırap çekiyordu: Kalbi 
hassastı, etrafındakilerin hcpsinll 
mes'ut ve güler yüzlü olmasını isti-

yordu. Hikmetin, kendisini sevme· 
si için dünyada nesi varsa hepsini 
vermcğc hazır idi. Fakat bu gayet 
güc; bir mesele idi. Hem Hikmet 

babasının •Hapishane gardiyanı» o· 
larnk kullandığı bu adam hakkında 
iyi düşünceler besliyebilir miydi? 

Doğrusu Hikmet, hapishanede i· 
miş gibi yaşıyordu. Şüphesiz ld 
pencerede demir parm::ıklık yoktll· 

Fakat bunun da sebebi vardı. Zir8 
pencere, fazla eğri bir dam üzerin· 
den uçuruma açılıyordu. Fcridufl 

Beyin oturduğu oda, Selimle Hik· 
metin bulundukları kulemsi kısıJll· 

lara giden iki uzun koridorun ~ir· 
leştiği bir sofarla idi. Sol koridor or· 

tasından bir meşe kapı ile sağ tar•• 
taki ne demirden bir kapı ile ka -
panmıştı. Meşeden kapı hem<:n biÇ 

açılmıyordu. Yalnız bu k .. pıdaki bıt 
aralığın arkasınoa Mehmet oturu -
yordu. Uşak, kapının arka toraf1rt· 
da küçük hücrcmsi bir yerde yatı 
yordu. (l1evamı var) 

ralRrda melek görünüyor, ona: c\'8 

Muhammed! Sen Allahın hak re· 

sufüsun!» diyor, o da kendıne ge:~

yordu. 

Muhammed, üç sen_ Hara dağın· 

daki mağarasına kapanarak birç<>• 

ıztıraplar \'e buhranlar içinde Ceb· 

railin gelmesini ve kendisine .Al· 

lahto.n vahiy getirmesinı bekledi. 

.MUHAMMEDİN RESULLÜCiÜ 

İmamı Buhari ve Müslim'in, C" 
bir ibni Abdullahtan rivayetine gl>
re, Muhammed. şunları söylemiştir: 

•Vahyin kesilmesinden sonra, üçÜl1" 

cü senenin nihayetinde Hara dağın
da bir ay geceli gündüzlü ibadet et" 

tim. Allaha mücaveretimi tamamla' 
dıktan sonra aşağı inerken kulağı' 

ma bir ses geldi. Etrafıma bakındıf1l• 
kimseyi göremedim. Başımı yukarı 

kaldırınca, yerle gök arasında bir 
kürsünün üzerinde, mağarada gör• 

düğüm meleği oturuyor gördüfl'l 
Çok korktum. Eve geldim: üstüıııt• Muhammed, bu müdaet içinde, 

tereddütlere hayretlere, korku ve 
iztıraplara 1.ıüşüyor.. çotc def:dar 
deli gibi dağın tepesine ko~lyor, 

kendini atmıya kalkışıyordu~-o sı· 

örtünüz .. üstümü örtünüz! Yüzütıl 
soğuk su serpiniz! dedim. üstiirtı 

örttuler. Korkum ve ıztırabım bir 
geçti. (Devamı ~· 

.. 



Yeni İzmir Valisi 
Vazifesine Başladı_ 

Yeni Vali Bilhassa İşçilerin Sıhhi 
Vaziyetile Alakadar 

Ycnikapıda 
Deniz Ortasında 
Bir Kavga 

Mustafa oğlu Nesimi adında biri 
dün yanında bir kadın olduğu halde 
Yenikapı kıyılarında gezmek için 
bir sandala binmişler vesahilden bi
raz açıldıktan sonra arkalarından 

başka bir sandal tarafından takip e
<lilmekte olduklarını görmüşlerdir. 

ltınir, (Hususi) - İzmirin yeni 
\?ali · sı Bay Etem Aykut işe başladığı 
~nıandanberi devaiİi, müesseseleri 
t~lk etmektedir. Geçen gün İzmi
~n İşçi ve Esnaf Cemiyetleri birliği 
h 'Yelini davet ederek müesseseleri 
b llkkında uzun uzadıya tetkikatta 
b~lundu. Bu birliğin günden güne 
•rtaknn manialara uğnyarak mev

CUdiyetini muhafazada müşkülat 
~krnekte oldug"u hakkında heyetin 
nı·· h Utaleasını dinledi ve bu hususta 
~ takım tedbirler ittihaz edeceğini 

VudNti, 

b· Filhakika on binlerce işçiyi ve 
llllerce esnafı idare etmek üzere te
~kküı etmiş bulunan bu birlik, mev
~t ~aralarının pek çoğunu yine iş: 
h lerın sıhhi ve içtimai yardımlarına 

1 
nsrederek işçilere büyük bir fayda 

1ernın eden iyi bir teşekküldür. Bu 
he.ekkülün akamete uğramaması 
lt Ususunda yeni vali Ba.y Etem Ay-

ut Vfıdlerde bulunmuş, lazımgelen 

t~ardırnlarda bulunacağını söylemişır. 

l3irliırin ne suretle teşekkül ede
lek az zamanda neler yapmış oldu
t una dair mahallinden yaptığım 
"ahkikatın hulasasını aşağıya yazı
,,orurn· 

1/zrni~in İşçi. Esnaf cemiyetlP.ri bir
~1 935 senesinde Avni Doğanın iz

~ırde Cüntlturiyet Halk Partisi baş. 
a~Jığında bulunduğu zaman teşkil 

edılrniştir. 
rrı~irliğin şimdi ihtiva ettiği 32 ce
t 1Yet, ta 339 senesinde İzmirde İk
§ı~t .~ongresinin akdinden sonra te
;. kul etmiş ve bir kısmı infisah et-

ış 67 cemiyetin bakivesidir. 
A. -84o Yrı .ayrı idare olundukları za;nan 

~ o~ lıra kadar varidat toplıyan bu 
\::~•Yeller, idarehane masrafı, reis, 

dütıp, tahsildar msaşlan velhasıl S-a • ' 
SU rı rn sraflanndan arttırarak men-
t Plarına karşı bir muavenet eli u
b atam dıkları gbrüldı.iğü cıhetle da-
a faydalı bir hale getirmek için bir 

ara" t 'a onlanmıştır. 

h b~irni, merkez, divan heyetleri 
Larnııe iiç heyetle idare olunur. Di-
van b .. ı·· 1 "' • u un cemiyetlerin idare he-., E>tl • 
~ ~rtnden ve üç ayda bir, merkez 
s?eti her cemiyetin müntahap rei-1 
h nden teşekkül edip ayda bir, daimi 
r eyet te merkez heyeti içinden gizli 
l~le seçilen altı aza ve mevcut ka· 
fç- ı Umurnilerden ibarettir. Altı aza 
h ınden birisi reisliğe seçilir. Bu reis 
e~ günkü işlerle meşgul olur. 1 

b airnt hevet haftada bir kere mec. 
iş~rt. olarak toplanır. Reisin yaptığı 
~e erı, merkez heyeti bir ay içindeki 
ltik divan da üç aylık muamelfitı tet-

Ve karara bağlar. 

ti İ1k teşekkülde birliğin başına Par
g0 namına bir zat getirilmiş, bir sene 
detı~a. (Artık bu şekilde idare ediniz) 
ı-a~lerek iş daimi heyet reisine bı-

ılrnıştır. 

cıl 13irlığin umum azası, işçi ve esnaf 
tıl arak 40,000 adedi bulmuştu. İlk iş 
tırarak sıhhi bir dispanser açılmış ve 

ada b··ı·· tad u un mensup1er ve aileler ef-
~ilı ~oktorlar tarafından muayene 
dır rn~ş ·ve bedava ilaçlar almışlar
~\>]. bıspansere gelemiyenler için de 
l'n erine doktor gönderilmiş, birlik 
j'~nsubu ailelerden gece olanlar 
tı d~· birlik ebesi marifctile çocukla
tnuhunyaya getirtilmiştir. Bunlardan I 
tıa}t taç olanlara, ölenlerin ailesine, 
f~ırı~t kalanlara, hastalık dolayısile 
,, en kalanlara nakdi yardımlar 
•8.ı>ılrn · 
lsud ış, veremliler sanatoryoma, 
llıca:tları kampa, ihtiyacı olanlar 
aın 

1 
ara gönd()rılmiş, icabedenlere 

ti~ 1Yat, röntken, gözlük, diş çek
la.r e, kasık bağı gibi sıhhi yardım
~Urn~apılmı~ ve senede bir defa 
lanı Urlye1t bayramında muhtaç o
~lyd~n Çocukfan sünnet edilmiş ve 
len rllrntştır. Geçen se.e de ilave
"erı:uhtaç çocuklaı mektep kitabı 
"eir~k. suretHe yardım edilmiştir. 

ku11 f1n merı.JJuplaıının maaile ye
hk.ı"' zrntr nUfusUAun Uçte ikisine 

n o'<!'! v.. !\~dl • u, uı- t ,•e hiç blr verden 
tuı:ıı, :tardım gör,. .iyerek sırf men
"el'di rının ay<.la e'U kuruş arasında 
tltı'l ~ •Idattan müteraklrr, meblAğ
hıetı~;rilı~ı kı&unla yukarıd'ild hl~ 
nn !i..:· ettf#fne b:ıkı1mrn. b1.r11-

•ye, Kı.i'!Ta.y, Ve."l"m Mil-

cadele Cemiyeti gibi hayır mties
seselerinin İzmir ıubelerinin 1ıiz· 
metlerinden birçoğuna iştirak ettiği 
anlaşılır. 

Şimdi, bir kere de birliğin hesabı
nı görelim: 

935 tahsilatı 79,000 lira olup içti
mai muavenete 8400, sıhhi yardıma 
7000, yardım teşkilatı maaşatına 

3700 lira sarfedilmiştir. 
Bundan başka diğer masraflar çık

tıktan sonra birliğin bankalardaki 
mevduatı 21,000 liradır. 

936 senesi tahsilatı 64000 liradır. 

İçtimai ve sıhhi muavenete 37,000 li
ra. 

937 senesi tahsilatı 58000 lira, içti
mai ve sıhhi muavenete 37000 lira. 

938 senesi tahsiiatı 30500 lira, iç
timai ve sıhhi muavenete 12975 li
radır. 

İçinde. Hazım, Hakkı, Mahmut ve 
Cemal isminde dört 1dşi bulunan bu 
sandal biraz sonra kendilerine ya
naimış ve Nesiminin bütün dikka
tine rağmen kendi sandalına bindir
miştir. 

Deniz üstündeki bu karamboldan 
kadın fena halde ürkmüş \'e Nesimi 
de hiddetlenerek: 

«- Önünüzdeki sandalı görmü -
yor musunuz? Knyığınızı güzel ida
re edin, hepimiz denize dökülece -
ğiz» diye bağırınca, esasen kadına 
karşı bir parça hevesi olan Hazım, 
öteki sandaldan mukabele etmiş ve 
nihayet dört ahbap, sahile çıkarak 
Nesimi ve kadını beklemeğe başla
mışlardır. 

Nesimi sahile çıkınca dört arka
daş, kendisinden hesap sormak için 
etrafına dizilmeğe başlamışlardır. 

Birlik mensuplarına 935 senesinde 
39000 ve 936 da 41000, 937 senesinde 
36000, 938 senesinde 32000 kişiye 

yardımlar yapılmıştır. 

Son senelerde tahsilattaki nazarı 
dikkati calip noksanlık sebeplerini 
anlatayım: Bundan evvel 937 evasa
tında birliğin her türlü masrafından 
başka bankadaki mevduatı 30000 li
ra olduğunu hatırda tutmak Iazım
dır. 

Birliğin firmasında da yazılı ol
duğu veçhile bu birlik birisi işçi. di
ğeri esnaf olmak üzere iki zi.imreden 
teşekkiil etmiştir. İşçi cemivetlerı 
her nasılsa İzmirde bir esnaf cemi
yeti tellıkki edilerek mürakabesf ti
caret müdüriyeti ve onu müteakip 
ticaret odaS'l t rafından yapılmıştır. 

Vaziyetin müşkül bir şekil aldığı
nı gören Nesiıni, kadını savmış ve 
bir biçimini bularak tabana kuvvet 
kaçmak istemişse de karşı cephede 
yer alan Tacettin isminde biri Ha
zımla beraber arkasına düşmüş ve 
bıraz ileride Nesimiyi yakalıyarak 

dövmeğe başlamışlardır. Nesirni, üç 
dört kişiye yalnız mukabele edemi
yeceğini anlayınca bıçağına saldır-, 
mış ve mütecavizler de çil yavrusu 
gibi dağılmıştır. 

Nesimiden intikamını alamıyan 

Hazım, bu defa da kendisine haka
ret ve bıçak teşhir ettiğinden Nesi
minin yakalanması için zabıtaya 

müracaat etmiştir. Dün Sultanah -
met Dördüncü Sulh Cezada yapılan 
duruşmada Nesiminin suçu görüle
mediğinden beraelinc karar veril -
mıştir. 

İşçiler, ufaklarından sarfınazar. i
ki grupa aynlır: 1 - Tütün işçileri, 
2 - Sanayi işçileridir. Bunlann 
miktarı 18-?0 bin nrasındadır. Aidat 
olarak 100 kuru'la kadar gündelik a
lanlar haftada 5, bundan fazla gün
delik alanlar dn haftada 10 kuruş 
vermcı i t hhüt etmişlerdir. Tı.itün 
rekoltesinin fazlalığına göre bazı se
nelerdf' 26000 lira aidat verdikleri 
vakidir. Fnkat bir işçi bu bec; kuru
şu ehemmiyf'tsizliğiııe rağmen aya
ğile getirip birliğe teslim edemiye
ceğinden ne heveti umumiyelerinin 
kararlarına istinaden fabrikn ve İ· 

malfıthaneleri tarafından fü; muka
bilinde haftada istihkaklarından ke
silmesi düşünülmüş ve işe başlama
den cıvvel müesseseler sahiplerile 
görüsülerek bir taraftan bu iş temin 
edilirken daire müdürleri ve beledi
ye reisi de diğer tarafta toplanarak 
Heyeti Vekile karannın tatbiki için 
ne yapılmak lazımgelirse yapılaca
ğı vadedilmiş idi. 

DUnkU hzıv vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonun

dan alınan malümata göre hava, 
yurdun, Karadeniz kı) ılarile Koca
eli ve orta Anadolu bölgelerinde 

1 

çok bulutlu \'e mevzii orajlı, doğu 

ve cenubi Anadolu bölgelerinde bu
lutlu ve diğer bölgelerde açık geç-ı 
mış, rüzgarlar umumiyetle şimal is
tikametinden orta kuvvette, Ege 

1 

İşte bu vadlere, bu teminata müs
teniden işe başlıyan birlik, birinci, 
ikinci senelerinde 75-79 bin lirn gibi 
mühim bir para tahsil ve mukabilin
de mensuplarına bunun % 55 ini 
yardım yolile iade ederken. evvelfi 
dispanserimizde şahadetnameli ec
zacı bulunmadığı için ilfıç yapamı
yacağımız tebliğ edilmiş ve eczacı 
bulmak üzere iken bundı:n da vaz
geçilerek ilacların dışarıdan satın a
lınması Iazımgcldiği emrolunmuş

tur. ~ 

bölgesile orta Anadoluda yer yer 
kuvvet!l_olarak esmiştir. 
~ Dün istanbulda hava ekseriyetle 

bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şarki
den saniyede 5 - 7 metre hızla es -
miştir. Saat 14 de hava tazyiki 1012,7 
milibar idi. Suhunet en yüksek 30.4; 
en düşük 10,9 santigrat kaydedilmiş
tir. 

HALKEVLERINDE: 

Bakırköy Halkevi Başkanlığın -
dan: 

2/7 /1939 pazar günü Evimiz sa
lonunda ::;aat 17 de bir resim sergisi 
açılacağı sayın ziyaretçilerimize 1 
bildirilir. 

Sergiyi gezme zamanları: Sabah 
saat 10 dan 12 ye kad~r, öğleden 

sonra saat 13 den 20 ye kadar. 1 

Senevi sekiz - on bin liralık ilaçla !1!!1111-~----------~ 
mensuplarının bütiln ihtiyaçlannı fından yapılmıya başlanmıştır. Bir-
temin eden birlik, ovda bin liradan liğin ilacı dispanserde yapması, dip
baslıyarak 2000 liraya kadar ilaç pa- lomalı eczacı bulundurmak teşebbi.i
rası vf'rmiye icbar ediJmi~tir. SÜ kabul edilmemesi ve dispanser 

Saniyen: Avrupa ve verli mi.i.stah- kaldırıldıktan sonra bu işlere mani 
zaratı verilmesi menedilmiştir. İba- olanların yine bu işleri yapm sı gibi 
te kaldırılmı~tır. karışık meseleler husule gelmiştir. 

Ve en nihayet 939 senesinde işçi ce
Bu suretle mensupların da bir-

miyetlerinin esnaftan tefriki emro
liğe karşı olan sevgi ve saygılan ::t· 

lunmuş ve o yolda esnaf 23000 lira
zalm ış, diğer taraftan iş kanunun-

lık dispanser için işçi aidatı da 
daki 23, 30 uncu maddeler gözönüne 

nazarı dikkate alınarak 25000 liralık 
sürülerek işçinin gündeliğinden pa· 
ra. kesilmesi kanuni olmadığı rnües- birer bütçe yapılmıştır. 

Faka 937 senesinden bugüne kadar 
seselere tebli~ edilmiş ve hıfzıssıh-

işçiden de, esnaftan da matlup olan 
ha-ve iş kanunları mucibince işçinin 
sıhhatini korumak için müessesele- tahsilat yapılam.\imış ve elindeki 
rln borçlu olduğu vezaifin her mil- 80,000 liraya yakın birikmiş parayı 

sarf ederek idamei mevcudiyete ça
essesece yapılması kabil olamıyaca-

lışmıştır. 
ğı miltelealarile müesseselerden bu Yeni tedbirler ittihaz edilerek bu 
iş toptan yapılmak üzere bir para 
istenilmlştit. faydalı birliğin idamel mevcudiyeti 

Birliğin mevcudiyeti bu suretle kabil olduğu takdirde işçilere olan 
sarsılırken, dispanser blitun biltün yardımları da bittabi devam edip gi-

decektir. 
lağvedilerek başka yere kaldırılmış-
tır. Burada dışarıdan ilAç alınmamıt Bu hususun halli, yeni valinin ala-
•e ilaçlar diplom:ıh bir eczacı tara- cağı tedbirlere bağlıdır. 

Ulvi Olgaç 

L 
Dünkü Güreşler 
Çok Güzel Oldu· 
(Bqtarafı 1 inci .. yfada) 

lanan Babaeskili fenalıklar geçirdi. 
Hakem h,eyeti Babaeskiliye yarljı 

terketmesini söyledi. İbrahim kabul 
etmeyince doktor güreşmiye müsa
ade etmedi. Hakem heyeti tarafın
dan Mülayim hükmen galip sayıldı. 

Kara Ali - B·ulgar Feriştanof 
Bu oyuna da hakem Sami Karayel 

idaresinde başlandı. l O sene Türkiye 
şampiyonluğu yapmış olan Kara A
linin yaşlı olmasına rağmen tecril
beli, kendinden daha ağır rakibine 
karşı iyi bir güreş yaptığını görüyo
ruz. Zevkle seyredilen güreş bir ara
lık favül oyunlarla bozmıya çalışan 
Bulgar şampivonuna hakem bir ih
tar verdi. Sert güreşen Bulgqra 
karsı Alinin de sıkı bir güreş y::ıp· 

mıya başladığı, ikisinin de biribir· 
lerinin kafalarım sıktıkları, biribir
lerin.i zorladıkları görülüyor. Sağ
lam, teknik bir güreşçi olan Bulga
rın ayakları zayıf olduğundan, Kara 
Alinin ayaklarını yakalamaması için 
rçık güreştiğini göriiyoruz. Bulgar 
bir aralık Kara Alinin ayağını kap
mak istedi. Ali daha çabuk davran
dığından kuvvetli rakibinin ayağını 
kapıp altına aldı. T(•krar ayağa kalk
tılar. tekrar yerdeler. Ali Bulgara 
sarmalar, kurt kapanları yapıyor. 

Devre bu şekilde Alinin hakimiyeti 
altında sona erdi. 

İk.'nci devre: 
İkinci devre Alinin hiicumlarını 

Bulçar dışarı kacmakla bertaraf e
divor. Ali Bulgann kafasını sıkmak
la bir hayli zorluyor. 

Bulgar, Aliye oyunlar tatbik edi
yor. Alinin kuvvet ve ayni derecede 
maharetli o'Vununa knrşı muvaffak 
olamayınca bir aralık Bulgar Alive 
bir tokat attı. Ali de mukabele etti. 
Tokat. yumruk biribirini takip eder
ken hakemlerin müdah!llesile bir 
kavga cıkmadan ayrıldılar. Ali Bul
garın ayağını yakaladı Vl' altına al
dı. İkiııd d('vre de bövle bitti. 

Üçüncü. det•re: 
Bu devrede Bul(!ar yine bir yum

ruk vurdu. Hake "l ihtar verdi. Ali, 
Karayf'le iRt r istemez, vursun de
di ve hemen Bulgari altına aldı. 

Çapraz taktı. Alinin ayak. Bulgarın 
el oyunları fazı~ . Biribirini takip P· 

den oyunlarla :zevkle seyredilen kar
şılaşmada bir aralık Bulgarın sırtı 

yere geldiyse de 3 dakika kalmRdı
ğından Ali bu fırsatı kaçırdı. Bul
gar fm·üllü güreşiyor. Hakem bir 
kavganın önünü almak için müda
hale ediyor. Halk asabiyete kapılı· 
yor. Favüllü, favülsüz oyunlaı-la çok 
sıkı geçen bu devre de Alinin üstün
lüğilc neticelendi. Neticede hakem 
heyeti kararile bu iki pehlivan bera
bere addedildiler. 

Habe~li - Dinarlı 

Günün son karsılasma~ı. Habec;li 
ile Dinarlı arasında idi. Dinarlı di· 
ğer güreşlerde olduğu gibi 15 er da
kikadan 4 dcıvre, Habeşli ise veni
şinciye knd r gürec;mek istivorlar. 

l!akem heyeti 20 şer dakikalık üç l 
devre güreş yaoılmasına karar ver
diyse de g.azetecilrrden müteşekkil 
jüri heyeti Habeşlinin isteğini, yani 
güreşin Yenişinciye kadar devamını 
kabul ettiğinden lıakem Cemal i<ia

olmadığı, bizim pehlivanların da bu 
yumruklardan kendini kurtarmasını 
ve hatta mukabele etmesini bilen 
pehlivanlar olduğunu söyliyerek 
halktan asabiyetlerine hakim olma
larını rica etti. Bu izahattan sonra 
başhyan güreş. tam serbest, kıncı 
bir şekil aldı. Mehmet de Habeşliyc 
iki yumnlk attı. Bu yumruklar te
sirile sersemliyen Habeşli, Mehme· 
din bir dalmasına dayanamıyarak 

yere düştü . Üzerine çıkan Mehmet 
rakibini. üc dakika altında tuttuğun
dan galip ilan edildi. 

Mülayim de, Mehmet de gelecek 
hafta Bulgsr pehlivanile güreşmek 
için hakem heyetine müracaat et
mislcr, bu suretle güreş nihayete 
erdi. 

&g il 00 

Ankar · Haberleri: 

Aflet:zm fsderasyJnuna Dr. Adnan 
Eskrim fetlerasyonuna Rıdvan 

Bora tay n e~llai 
Ankara, (Hususi) Beden 

Terbiyesi Genel Dircktörluğu 

Eskrim Federasyonu işlerini bu
güne kadar vekalet suretile ifa 
etmekte bulunan Hariciye Vekaleti 
memurlarından B. I\ıdvan Bora bu 
vazifeye asaleten tayin edilmiştir. 

Ankara Ye Türkiye sporcularının 
çok iyi tanıdığı B. Rıd,·an Boraya 
yeni işinde muvaffakıyetler dileriz. 
Öğrendiğimize göre Genel Direk

törlük, atletizm federasyonu . işleri
nin tcdvirini de Dr. Adnan Hün'e 
tevdi etmiştir. 

Amatör spor teşkilatımız içinde 
birçok iyi hizmetler ifa eden Dr. 
Adnan Hün'e çok mühim olan bu 
işinde de başarılar temenni ederiz. 

••••••eaaw••S888•a••aaaa•a•acaaa•aaesa•a~e 

Elazıgda üç köprU 
Elazıg, 2 (A.A.) :- Cümhuriyet 

hükumetinin .ş:ırkta yaptırmakta ol
duğu üc muhım koprunün jnşaatı' 
tamamlanmıştır. Bunlar Pertek -
Palu yolları Ü 7 erinde Alisan ve Gü
lüsktir.;Hozat yolunda Singeç, Ke
ban yolund Çıpsuyu koprüleridir. 
Eski devirlerde yolsuzluk ve köprü
süzlügün çok acısını çekmiş olan E
lazığ ve havalisi halkı, CümhuriyPt 
idaresinin \'C onun Nafıasının vücn
de gf'tirdiği bu eserlerden dolayı çok 
sevinç içerisinde büyüklerimize ve 
Milli Şefimize karşı derin bağlılık
larını kalpten gelen duygularla hir 
defa daha izhar etmektedir. 

Bu köprülerin acılma törenleri ö
nümüzdeki hafta Umumi Müfettiş 

GenC'ral Alpdoğan tarafından yapı
lacaktır. 

·--General dlrlğln tenı,ıerl 
]:dirne, 2 (A.A.) - On beş gün

denberi bölge dahilinde teftişte bu
lunan ve bu akşam Edirneye nvdet 
eden umumi müfettiş her yerde gör
düğü çok dikkatli ve verimli çelış
malardan memnuniyetle bahset
mektedir. 

I:u yıl Traky~ın toprakları ve 
hayva nları için bolluk ve bereket -,rı. 
1ıdır. General Kazım Dirik her v;r. 
de halkı dinlemi~ ve dılek sahiple
rini memnun edecek tedbirler almış. 
tır. 

resinde yeni"incive k:ıdar devam et· =======---::=============== 
mek üzere müsabakava başlandı. EGE r· f --

Dij!er güreşlerde olduğu gibi OYU· 1 ya ro su Temsilleri 

Nuri Gençdur Ye 
arkadaıları 3 Tem
muz Pazartesi günü 
akşamı Bakırköy 

Sayı:a:·ı 

RADYO 
PAZARTESİ 3/7/39 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği • Pl, 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 13,15 - 14 - Müzik (Karışık 

program - Pl.) 19,00 - Program, 
19,05 - Mil'zik (Rossini sevilya ber
beri operasının uvertürü • Pl.), 
19,15 - Türk müziği (İnce saz fas
lı), 20,00 - Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 
20,15 - Konuşma (Doktorun saati), 
20,30 - Türk müziği. 

l - Uşşak peşrevi, 2 - Arif bey 
- uşşak şarkı • Bir melek sima p'eri 
gördüm. 3 - Şevki bey - uşşak şar

kı - Düçarı hicri yar olalı, 4 - Ut 
taksimi, 5 - Mahmut Celalettin pa. 
şa - uşşak şarkı - Narı firkat, 6 -

. Mustafa çavuş - uşşak şarkı • Canım 
tezdir sabredemem, 7 - Şevki bey 
- hicaz şarkı - Bilmiyorum bana nol
du, 8 - Refik Fersan • hicaz şarkı ."' 
Cihanda biricik sevdiğim sensin, 
9 - R('fik Fersan - hicaz şarkı • 
Göğsiimdrn kaçıp gittin, 10 - Şem

settin Ziya - Sehnaz şarkı Denizin 
dalgnsını dinliyorum, 21,10 - Ko
nuşma, 21,25 - Neşeli plfıklar - R., 
21,30 - Müzik (M. Ravel • Telli ku
artet. Çalan: Pro Arte Kuarteti -
Pl.) 22.00 - Müzik (Küçük orkcs· 
tra • Şef: Necip Aşkın). 

l - Heınz Munkel - Venedik ha. 
tırası (Seren ad), 2 - BeethoYen • 
Op. 27 No. 2 Mehtap sonatının ada
ciyo sustenutosu, 3 - J. Strauss • 
Hayat size ne~e versin, 4 - Chris
tian Ryming - Entermeızo, 5 -
Beethoven • Patetik sonatının ada
ciyo kantabilesi, 6 - Erich Trapp • 
Fujisanın etrafında müzik sesleri 
(Fantezi), 7 - Humphries. Mazinin 
hülyaları. 8 - Leopold • Yeni dün
yanın cSki şarkıları, 23,00 - Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tah
vilat, tambiyo - nukut borsası (fi
yat). 23,20 - Müzik (Cazband • Pl.) 
23.55 - 24 - Yarınki program. 

Daima 
Daima 

Gene , 
Güzel 

IDgiliz Kanıuk [ cıanesi 
MnıtabzarAtındaa 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları
dır. Ötedenberi memleket\v'-z kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem B2lsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

binde saklıyan en w'iddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar bü .. 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art· 

tırır. Ynğlı, yağsız ve acibadem 

cinsleri vardır 

nun ilk dakikaları deneme seklinde 
geçti. Henüz 2 dakika geçmemişti 

ki Habeşlinin ktJvvete dayanan n
yun lar tatbik ettiği, geçen haftaki 
mağlubiyetin acısını çıkarmak için 
canla, başln. çalışmıya basladığı rtö· 
rülüyor. Mehmet de fevkalfıde de
necek oyunlar takip ediyor. 

Mehmedin Habeşin kuvvete da
yanan oyunlarından sırtını yerdPn 
kurtarmak için sırt 1rt kaçışı oyun
ları zevkle seyTediliyor. Devre çok 
güzel bir güreşle nihayetlendi. 

Saluzatacı Milti
yadi tiyatrosunda 

iki SUngU araaında 
Murad Şamil TAryeteıi 

* 

Eks!r Balsamln Kanzuk 
Cildin daimi yumupklığını temin 
~der. Yüzdeki c,oil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamf)Itıen izala eder 
Trnştan sonra cilde IAtif bir serlnltk 

1J.dnci devre: -
İkinci devreye Dinarlının ayak o

yunlarile başlandı. Habeşli de mu
kabele ediyor ve hatta DinarlıyR diz 
ve yumruk vurmada tevafuk edi
ou. Habeşli birkaç yumruk vurdu. 
Oyun durduruldu. Hakem Cemal o
yunda ablan bu yumrukların f;wül 

lstanbul HalkTiyatrnsu 
Kent.D Gbler Te ar~adaş.lan 

Bu akşam Tat.ısım 
Altın tepe 

bahçesinda Dengi 
De:ıgine Vodvil 

3 p"::-cc 

verlr. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

Zührev1 ve cilt hastalıklnn 

Or. Hayr~ Qmer 
Ölledtn ·l'i Beyoğlu Ajıac111mü 
kt.rps~a No. 83 '.ra'l~on •1358 



- Sa)'fal • -

.. 

Muhterem· · Halkımızın _Nazarı Dikkatine : 

Her Hangi Bir Ecnebi Malından Ayırd Edilemez~ 

Yüksek Fiatlı Aldanmayınız~ 
• 

er a z 
Müessesesi Şubelerinde : Herekc Kumaşlarının 

En İyilerini ve Zengi~ Çeşitlerinin 

Metresini 4. 4
1
50 - 5. 5,50 Liraya Bulacaksınız . 

..... Şubeler -: İstanbul, Beyoğlu, Ankara, lzmir, Adana 

................. , .................... .. 
inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

- I - İdaremizin Samsun, Adana, İzmir ve Cibali tütün fabrikaları ;. 

çin cem'an 224 kalem ecza ve alat açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 2000,70, muvakkat teminatı 150,05 liradır. 

III - Eksiltme 17 /VII/939 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki ::ılım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ·ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin% 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri (4672) 

istanbul Defterdarlığından:. 
J. Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz paralıklarm ve nikel kuruşla-
nn l/Kanunusani/939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış olmasına rağ· 
men yiı)e bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak kabul V(' ıstimal edildiği 

haber alınmıştır. 
Bu paraların nihayet l/K. sani/1940 tarihine kadar vergi vesair harç

lar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar bir şekil ve 

surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın zarar görmemesi ve 

tebliğ hilafına hareketle kanuni takibata duçaı.: olmaması için keyfiyet 

ilan olunur. c4818•. 

.. 
Istanbul Belediyesi ilanları 

ilk teminı t Mah rr me:ı 
bedc!i 

lfoher kılo 
Fi atı 

ilo lsmi 

33,75 

287,2:> 

120.00 

144,.00 

58,5U 

187,50 

262,50 

400,0tı 

300,00 

360,00 
550,00 

240.00 

300,00 

200.CO 

240,00 

100.00 
250,00 
350,00 

200,00 

100,00 
240,00 
2!10,00 

3!10,00 

390.00 
ıns,oo 

60.00 

90.00 

72.00 
1200.00 
500.00 
280,QO 

5!10.00 

0,25 

o.~~ 

0.08 

yJ,06 
10.09 

0,11 

o Ql 
0.00 

0,03 

o 12 

0,05 
tl05 

O,Q1 

o.o~ 

o.o~ 

0,06 

0.50 
0,70 

0.26 
o.:ıo 

0,20 

0,15 

0,24 

0,24 

0,01 
0,03 

1,80 

750 
750 

;ooo 
>000 

rnoo 
o O O O 

3000 

D000 

~000 

2000 

2000 

5000 

5000 

4000 

2000 

Kuru üzüm 

Üryani erik 

Ispanak 

Pra.m 

Barbunya fasutya 

Ayşekadın fasul
yn. 
Çalı fastilya 

Sakız kııbağı 

Bakla 

Bamya 

Havuç 

Kır clomate!f 
Patlıcan 

Lahana 

Semizott 

4000 Kereviz 
2500 .Beyaz peynir-

500 
1500 

360 
300 

, tiOO 

300 
5000 

J0000 
. 8000 

300 

Kaşar peynirJ 

Pirinç unu 

Nişasta 

İrmik 

Un 

Şehriyt. 

Makurna 

Gürgen odunu 
Mangal kömürü 
Kalın kösele 

384.00 1,6( 240 İnce kösele 
tırJ.7$ 412,50 0,50 Ayak- 725 -Yarma vidala 

40.00 0,40 100 Glase 
ıeo.oo 1,20 Adet- 150 ~ Meşin 

600,00 0,02 :. 30000 - Yumurta 
:>Z,::>v l 00,0o 0,02,5 • 4000 - Limon 

-- Darülfıcezenin yıllık erzak ihtiyacına taalluk edip yukarıda tahmin be

delleri ve ilk teminat miktarları yazılı bulunan mevad yukarıki tasnif veç

hile, ayrı ayrı aÇık eksiltmeye kpnulmuştur. İhale 10/7/939 pazartesi gü

nü saat 14 de Da.imi Encümende )'apılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Mua
melut Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. Yaliplerin hizalarında ycızılı te-
•irmt miktarları dahilinde alacakları makbuz veya mektuplarla ihale gü-

"'luayyea saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4576). 

r l l<o .. 

p-yasa Kağı T · cca lar 11 • 

Sümer Bank Sellüloz 

Sanayii Müessesesinden 
Cins, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin bir defada teslim nlınmak 

üzere sipariş verilecek kırk ton ve daha fazla miktar piyasa malı muh

telif ambaliij kağıdı ve kartonlal· için evvelce on ton e3ası üzerine ilan 

olunan toptan fiattan yüzde iki tenzilat yapılması takal'rür etmiştir. Bu 

tenzilat 1/7 /939 tarihinden itibaren muteberdir. ............... , ........................ .... 
TATi 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Bu yaz tatilinde ilk okull~r talebesi için Pendik, Erenköy, Kı

zıltoprak, Yeşllköy, Florya ve Büyükçekmece'de. 

Lise öğretmen, sanat ve orta Jkullar kız talebesi için Kandillide 

erkek talebe için Maltepe ve Zincirlikuyuda. 

Öğretm~nler için Heybeliadada. 

Tatil kampları açılacaktır. 

2 - ilk dereceli okul kamplarının aylık ücreti 16, orta dereceli o

kul knmplannm aylık ücr~ti 18, öğretmenler ka,mpının 40 günlük ücre-

ti 30 liradır. 1 
3 - Bu kamplara sıhhi durumları elverişlı talebe ve öğretmenlerin 1 

yazılmasına başlanmıştır. 

4 - İlk okul talebe kam plan 10 temmuzda ve orta dereceli okul lı:ı

rın talebe kampları 27 temmuzda ,,e öğretmenler kampı 6 temmuzda a

çılacaktır. 

DENİ·Z BAN K 
3 Temmuzdan 10 T emmiıza kadar muhtelif 

vapurların isimleri, kalkış 
ve kalkacakları rıhtımlar. 

hatlara kalkan .. 
gun ve saatleri 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cümhuriyet), perşembe 12 de (GÜ· 

ney su), pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (Bursa). 

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

rıhtımından. 

Mudanva hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 te (Trak) sis· 
temi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 
ve pazar ayrıca 20 de (Sus). Çarşamba postası 

fophane rıhtımından ve diğer postalar Galata nh· 
tımından. 

Bandırmd ha~~ına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Sus), ayrıca 
çarşamba 20 de (Mersin), cumartesi 20 de (An tal· 
va), (Sus) Galata rıhtımından, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

Karabiga hattına - Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın· 
darı. 

İmroz hattına - Pazar 9 da ( (Tayy.ar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de (Bar· 

tın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'a. 
hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 

Mersin hattına - Salı 10 dıı (Dumlupınar), cuma 10 da (Anafartal. 
Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü mali'ımat aşağıda telefon 
numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği - Gnlata, İstanbul Liman 

Sirkı?ci acenteligf 
Reisliği binası altmda 

- Sirkeci, Yolcu Salonu 
40133 
22740 

(4819) 

5 _ Kamplara yazılmak veya fazla maliımat almak istiyenlerin O· ı 
kullara veya Maarif Müclürlüğüne Beden Terbiyesi Bürosuna baş vur-

maları lazımdır. (4784) iiıl•••••••••••••••••••••••••••~ 

stanCJd Sahilde Satı ık 
Bostancıda Çatalçeşme karşmnda deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkünde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takrıben bir dönüm murabbaı me

ıoahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) dan (12) ye kadar 

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaattan. 

Nafıa Vekaletinden .~ 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderes tfıbilerinden Çürüksu uzerinde yapılacaK regü

lfıtörle Sarayköy ovasını sulamak üzere açıhıcak kanal hafriyat ve sınai 

imalatı keşif bedeli (470,00-1) lira (70) kuruştur. 

2 - Eksiltme 24/7 /939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti Su işleri Reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işl~ri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş mukabi

linde su işleri reisliğinden alabilirler .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 

gün ~vvel ellerinde bulunan vesikalarla birlıkte bir dilekçe ile Na

fıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al

maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet ~çinde vesika 

talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezleı;. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bit· 

saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

liizımdır. Postada olan ge::ikrnel~r kab:ıl edilmez. (2552) (4602) 
J 

_, 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda Tiirkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiıye. 

Fransızca, Almanca v-e İngilizce Muallim muavini olmak istiyenler içtP 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya• 
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların 
A - Türk vatandaşı olmaları, 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mahkOrlli• 
yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetirı· 
den alınmış bir mazbata ibraz etmE;leri ~Halen memur ve muallim oları· 
lar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları D:ıire Amirin in vereceJ1 

vesika kafidir.• 
D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızata· 

'lndan salim olduklarını ispat eder tHdikli hekim raporu ibraz etmeleri• 
E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezurıtı 

veya bunların muadili tahsil görmüş olme.ları, 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallif11' 

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 
4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartla' 

dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile' 
ccklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz ola.n namzetler bir istida ile Vekaiete 
müracaat edeceklerdtr. 'Bıı istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 
B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalqrının asıl vr 

yahut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbata!!, 
D - Bulunduklan yerlerin Maarif İdaresinden nümunesh1sı goro •' 

lınmı~ tasdikli sıhhat raporu, 
E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. \ , 
Bu vesikaların en Eon 15/8/1939 tarihine karlar Vekfılete gönderil.fl'ltf 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete müracaat etmiş olanlar iıtıtf• 
hana alınmıvacaktır. (2200) ( 4090) _, 

Sahibi: Ahmet Cemaleıldin SARAÇOC:LU 
Nesriyat müıllirü: Macit ÇETİN Basılrlı.ğı yer: lt!atbul EbilMiY' 


