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KURUŞ 

FRANSANIN AKDENiZ KUVVETİ Bir Yılan Hikayesi 
Bu Kuvvet Yalnız Başınada İtalyan Kahve Şirketinin Bir Çok 
~n.vvetl_erini Ezmeğe Mu~tedirdir y; l uz Hareketlerinden · 

Dunku sayımızda İngilızlerın Ak- O S ,. 
denizdeki kuvvetlerini tetkik ettik; u.. ,iifl•· • ı • 
hu.gün de Fransanın Akdeniz filola· ,-=--..J::? -~-:"' ~·· B h 
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tını gözden geçireceğiz. ...... i a 
ı'ransa Cümhuriyetinin Akdeniz. """' 

de kuvvetlerinin hareket üssü cTU· ı I 
lon. limanıdır ve 1939 yılı deniz yıh 
lalnameledne göre şu teşkilata bağ. 
1anınıştır: 

1 inci kruvazör fırkası (Amiral 
'4bnaıJ: 

Aljeri (Amiral gemisi}, Kolber, 
büpleks ve Fo§ ağır kruvazörleri. 

3 üncü kruvazör fırkası (Amiral 

iş Limited Sirketile Birlikte iş Yapan Şirketin Müdürü 
Kahve Kralı Salom Nerede ? ... 

~<ırki)· 
• t 

M'arseyez (Amiral gemisi), Jan ~~•r.(,AA,•Aı 
Tek Hakimli Mahke-· 
meler meselesi 
Tetkik ediliyor 

do Viennc, La Glisonyer seri kruva
~leri. 

Seyyar hafif kuvvetlhr ( Amfral 
lıifard): 

Ernn Berten seri kruvazörü 
ltıiraı gemisi). 

3 üncü destroyer fırkası: 
Gepar (Kumandan gemisi), Val

tı'ti, Verdön torpido kruvazörleri. 
5 ine' troyer fırkası: J"<,{ıa/- !.. 
'l'a ndan gemisi)' Şöval- w~ ~ -

Ankara (Hususi) - Adliye Ve -
kUeti, İstanbulda da, yurdun diğer 
köşelerinde olduğu gibi tek hflkimli 
mahkemeler kurmayı tetkik etmek
tedir. İstanbuldaki müçtemi mah. 
kemelerin son zamanlardaki işleri 

çok artmıştır. Muhakemelerin iki
şer ,üçer ay sonraya taliki, adaletin 
geciktirilmesi şeklinde tefsir edil · 
mektedir. İstanbulda bir Ağırceza 
mahkemesi ve diğer Ceza mahkeme 
lcrine ilaveten dört Ceza mahke -
mesi daha kurulması gibi tedbirler 
de gözönüne getirilmiş, fakat büt

~e~ ido kruvazörleri. 
7 nci 
Votur ( 

batros, Jerfo 
9 uncu destıro 
Breze (Kum 

isi), At-

&ar, Kersen torpi ruvazörlerl. 
Birinci muhrip filotillası: 
Lapalin (Sancak), Tampet, Lö-

?tıars muhrinleri. 
3 üncü m~ırip filotillası: 
Löfortune (Sancak), Larayöz, S i

muhrioleri. Teste tayyare ana 
geh"lisi. 

l3eheri dörder denizaltı gemisin
den rnürekkep 6 denizaltı gemisi f;. 
10tillası. Denizaltı gemileri, Sanca
~ını cEP,h torpido kruvazörüne çek
ltıiş olan, Amkal c Valser• in ku
tnandn•n altındadu:. 

hıtlv•t lruvvett•r 
1 inci zırhlı flrkası ( Amf.ral Dö

beıı): 

l>ıaris {Amiral gemisi}, Kurbe 
8a.ffıharp zırhlıları. 

Afektep talim fırkası: 
4 kruvazör ve cPluton. mayın 

ltruvazörü. 
2 torpido kruvazörü. 3 muhrip ve 

rnuteaddit hücum botları. 

• 

- 1 çedeki _:nüsaadesi:lik, şi~dilik. b~-
na imkan olmadıgını gostermıştır. 

Bugünktı Fransız filoıunua tetkil eden ıemiler~ 1 tstanbuldaki mahkemeler ~tek ~§ -

kimli olunca ~h..alar da munferıden 

B M •11 t M 1•5 • n. -çalışmıya mecbur olacaklar ve a-• 1 e e c 1 1 1 n dalet makinesi daha seri neti;eler 
, mm ~ekili 

D •• k •• T ı t s 1 Fethi Okyar Ankaraya döndükten un u o p an 1 so;;;. ~~~%i:ö:.~~ b~;ç~~~~!i:~ 
Hariciye Ve Ticaret Vekilleri 
Harici Ticaret Ve 

Hakkında İzahat 
Siyasetimiz 
Verdiler 

Ankars, 8 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü topl ııntısında 

söz olan Har iciye Vekili Şükrü Sa-

racoğlu, beynelmilel münasebat ve 
memleketimizin dış politika ısı hak· 

(Som\ 3 tlncü sayfamızda) 

Satie Tahkikatı 

ğı etrafındaki tetkikler ilerlemek -
tedir. · 

Eski Vali Muhittin 
Ustündaü Ve Arkadaş. 
lan Beraet Etti -·-Eakl Vall yalnız 8Urp Agop 
meaelealnden •111 llra 
cezar• mahkOm oldu 

:Su kuvvetlerin bir cetvelini yap
mak icabederse ŞU netice} ... ' 1ci.c> C· 
~etiz:. • 

2 hattıharp zırhh~ Dan Satie Hukuk Müşavirinin lf a-
7 seri kruvazör, esı ın ı. ayanı l Rat ir ı~t~ra ~ · 4 ağır kruvazöl', ~d •Af d ş D 'k • B • İL-. • 
15 torpido kruvazört.. 
9 büyük destroyer, . . .. 
'>A ı· Satie binasının yols .. uz .s. atı·ş· tah1H- ı Müşaviri B. P e. rtevı.· dinlemiştir. B. u 
<.<t denizaltı gemisi, 

katile meşgul olan Dorduncu Sorgu .suretle mumaıleyhın şahit sıfatıle 
l Tayuare ana gemisi., So 3 · yf d ) 1 li' " · hakimliği dün Satie ŞirKeti Hukük ( nu ünce' sa. amız a 
ransızlann tornido kruvazorü tl • 

8tnı altında destroyerler sırasında 
~ (Sol'u 3 ünrU !'tayfarnızda. ) 

!~kslm meydanının 
"'Ustakbel Sekli 
t lksim kışlası yakında 

yıkılıyor 
latanbul Belediyesi, İstanbulun i

"ıarı işi için bu sene büyük bir hızla 
9aıışacaktır. istimlak işleri devam 
~erek açılmakta olan Taksim mey
~ının müstakbel şekli hazırlan
l\1 tır. Bu şekle göre meydan tarna
t en asfalt olacak ve iki yeşil mın
lt9lta teşkil olunacaktır. Bundan baş
rtıa nıeydanla Yenicami arasında 
ç ~vcut bulunan setteki ahşap kısım 
't 

1 arıJarak burası gayet iyi ve gU
,.:ı bir şekilde· mermerden yapıla· 
"<lktır. 

e biğer taraftan Pariste bulunan 
l ehircllik mlitt>hnssısı Prost ve Be· 
'diyece yapılacak hastahane pro-

(Sonu S üncli sayfamızda) . 

Demirspôr Vefayı 
2 -O Mağlup Etti 

•• 

Demh;;ıporlıların Vefaya ilk ıolleri böyle oldu 
{Yaz181 ' llncü sayfamızda) 

--
iMubittia Oıtlladai bir merasını 

. esoaaında 
(Ya&ISı S üncü sayfamızda) . 

~ ... ••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••• 

. Adliye Vekili 
Yarın latanbul adllyeeln

de t•tklkler yap•cak 
Adliye Vcldlimiz B. Fetfi Okyar 

'.dun sş.bah .Lo~dradan şehrimize j 
dönmüştür. 

Mumaileyh, Sirkeci istasyonunda 
Vali ve :&lediye Reisi Lütfi Kırd.ar ! 
ile Müddeiumumi B. Hikmet Onat 
tarafından karşılanmıştır. 

Adliye Vekilimiz doğruca Büyük 
adadaki evine gitmiştir. Kendisinin 
yarın İstanbul Adliyesini teftiş ve 
tetkik etmesi çok muhtemel görül
m ektedir • 

o 

Brezilya kab•e firketinde lıiasesl olaa İş V mitedin 
Ba~çekaprda1'i · merkezi 

Memleketteki kahve işlerinin bir 
elden idare edilebılmesi için 1933 
senesinde İktısat Vekftletinin ver

. diği bir kararla İş Limited, S. Amar 
ve şeriki, Leon Naum ve Şalom bi
raderlerden mütesekkil bir şirket 
kurulmuştu. 

Bilahare anonim bir şirket }.ali
ne getirilen bu ..te~ekkül memlekete 
yapılacak kahve ithalatını idare sa

. lahiyetini haiz olduğundan uztm se
nelerdenberi bu işle uğraşan birçok 
tüccarlarımız bu işle alakayı kes

e ouu 3 iincü sayfamızda) 
................. er- ••• , ......................... ..... , . . ............... ,, ••••••••••• ~ 

HER SABAH 

Gecimsizlik 
9 

Başladı Mı? 
- · ~ .. ............... _ 

İtalyan gazeteleri, acizlerin ve 
haksızların kullanageldikleri küfür 
silahına sarılıp etraflarına müzah
rafat saça dursunlar, mihver dev
letlerinin kendi aralarındaki mi.ina
sebetin y.avaş yavas eski samimivct 
ve hararetini kaybetmiyc başladığı 
da artık bir emrivakidir . 

Mesela Duçt\nin Alman Devlet 
Reisine Danzig ve Koridor yüzün
den bir harbe sebebiyet vermemeyi 
tavsive etmesi ve bu vüzden bir 
hnp ~ cıktığı takdirde İt~lyanın böy
le bir dava için h"rbetmiyeceğini 

bildirmesi iki müttefikin aralarında 
ge~imc:izlı~ln bao;lnmış olduğunun 

bir de1lli sayılabilir. 

Vakıa bugün İtalya bilfiil Alman 
skeri t hrıkkümü altındadır ve Al· 
manl ıır, 19l!'i lt>ki İtalyava dönekli-, ' 

ğinin tekerrürüne mani olmak için, 
sözünde durmaz dostuna karsı bu 

sçfer ic"beden t~dbirleri almış olsa
lar gerektir. 

Kimbilir belki de mebus ve gaze
teci arkadaşımız Abidin Daver'in 1-
talyaya girmesine, mühim İtalyan 
merkezlerinin Alman askeri fırka-
larmın işgali altında bulunduklarını 

gizlemek maksadile, mümanaat o
lunmuştur. 

Lakin ne de olsa İtalyada nasıl 
bir çıkmaza sapılmış olduğunun ya·
vaş yavaş farkedilmiye başlandığına 
ve bütün yaldızlı nutuklara rağmen 
1talyanın bir vassal devlet menzile
sine indiği hakikatinin anlaşıldığına 
şüphe edilemez. 

Muhakkak ki, İtalyan milleti İtal
van devletinin bu çılgınca macera
perestliğinden memnun değildir ve 
bir tek yumurtayı Türk paras!le 35 

kuruşa yediren bir hükumete de f. 
çin jçln lanet okumaktadır. 

Geceler için gebedir, derler, ba
kalım bu gece geceler neler doğu· 
racak? 
A. CEMALEDT>lN SARAÇOGLO. 



Sayfa: ı YEftlSABAlt-

LiğımSularile Rüşvet Maznunu 
Sebze Yetiştiren- p . I . M h · k . 
lcrinMuhakcmcsi ob.s erın U a emesi 

"Sandaneskiden İntikam Aldıktan 
Sonra Bulgaryaya Geçmeliyim,, _ ................ ...__ 

- On beş ki§i idik. Eğer siz üze
rimize gelmeseydiniz, o kan içici 
Sandaneski hiç birimizi sağ bırak
tırtmazdı. Bizi kurtarmak için Al
lah baba gönderdi sizi. 

Diyor ve bize teşekkür ediyordu. 
Radef in Sandaneskiye karşı besledi
ği hırs ve adavettr•n çok istifade et
tim o gece. Söz arasında, Sandanes
kinin hadiseden sonra kaçıp saklan
ması ihtimali olan yerleri sorduğum 
zaman, Radef, götlerini gözlerime 
dikti. Biraz baktıktan sonra: 

- Neye sordun çsvuş bunu, dedi. 
Gidecek misin ardından? .. 

Gülerek cevap verdim: 
- Elbette, zaten vazifem onu ta

kip etmek ve canını cehenneme gön
dermekti. 

Radef biraz düşündü, sonra da 
gilldü. Gene gözlerini gözlerime 
dikti . .Birkaç dakika yutkunduktan 
sonra: 

- Bilmem bana ve sözlerime ina
nır mısın başçavuş, dedi.. Eğer ar
zu edersen ben size kılavuzluk 
eder, Sandaneskinin saklanacağı ye-

\re götürürüm sizi. Yalnız sizden bir 
şey istiyeceğim. Bilmem yapar mı
sınız onu? .. 

- Hele bir söyle de anlıyayım, 

Ne imiş dileğin. 
l - Elinde olan bir iş başçavuş. 
Ehemmivetli bir şey değil. Beni Se
rez hapishanesine göndermemeni 
yalvaracağım sana. 

. - Buna karı:ıılık yapacağın hiz
met yalnız kılavuzluk etmek mi ola
cak? .. 

- Hayır, sizinle birlik olup San
daneski ile carpışacağım. 

- Yapar mısın bunu? .. 
Radef, gözlerini göğe dikti. Bul

garca bir evler mırıldanarak istav
roz çıkardı ve: 

- Allah baba şahit olsun ki, de
öi, öleceğim ve fak at, SandaneSkiyi 
bulup tcpeleyinciye k~dar sizden 
aynlmıyacağım. 

- İyi amma, yaralısın kolunda!l. 
· - Zarar yok. Şimdi yaramı sarar, 
sarmalar, önünüze katılırım. 

- Demek ki, yürüyecek kadar 
kuvvetin var'! .. 

- Var başçavuş. 
' - Ya önümüzden kaçarsan? 

Radef, yine başını önüne eğdi 
Düşündü, düşündü ve nihayet, ya
şaran gözlerini yüziimde birkaç sa
niye gezdirdikten sonra: 

- Ben çeteciyim başçavuş, dedi, 
fakat, namussuz bir adam değilim. 
Size yardım etmeyi namuslu bir a
dam sıfatile vadediyorum. tnan bu 
SÖ7.Üme. 

- Peki amma Gospodin Radef bu 
yardımı yapmaktaki rnak~adın ne
öir? .. Onu da söyle bana. 

Hiç düşünmedi yaşlı gözlerini, 
Menlik istikametine çevirdi, yum
ruklarını sıktı. dislerini gıcırdattı. 

Boğuk bir sesle haykırdı: 
-· fntikam!. başçavuş, dedi, ben 

iki kardeşimle beraber bu alçak he
rifin çetesinde bulunuyordum. Bir 
gün, Beleş dağmda, hiç yoktan bizi 
a~açlara bağlattı ve siz. dedi, İsto
yan Kaptana espiyonluk ediyor, ya
pacağım işleri haber veriyorsunuz 
ona. Bu bir iftira idi ve böyle oldu
ğunu kendi de biliyordu. Fakat, 
(Varhovist) olduğumuzu anladığı i
çin bizi o1dürme.k istiyordu. Çok 
yalvardık. Bırakmadı biri. Hiç unut
mam, o akşam, gilneş batarken ken
di tabancasile üçümüzün de göği\s
lerine ildser kurşun sıktı ve bizi öl-

, müş sanarak bırakıp gitti. Zavallı 
kardeşlerim. ikisi de o anda 61müş
lerdf. Allah baba beni öldUrm~miş 
ıve kurtulmak nasip etmişti. O gece 
\yanSt, fstoyan Kaptanı, benim bağlı 
bulundujum ağacın yakınından ge~ 
çirmişti. Ben işte o gündenberi, ha
yatımı borçl~ndığım İstoyand.an ay
nlmadım. Şimdi i:Ie ayni vaziyette
yfn . Yaralı iken tuttunuz ve fakat, 
öldfirmediniz beni, ıtmdf aı hayatı
mı ~lıe bor~lanıyorum. f nan f>ana 

başçavuş, Sandaneskiyi tepeleyinci· 
ye kadar sana bir Türk neferi itaat 
ve sadakatile çalışacağım. 

-Ya sonra?_ 
- Sandaneskiden intikam aldık-

tan sonra, bırak beni Bulgaryaya 
g çeyim. Çünkü, Sandaneskinin a
damları sağ bırakmazlar beni bu 
toprakta. 

Radefle anlaşt..ım. Yarasını kendi 
elimle temizleyip sardım. Sanda
neskinin vuruk adamlarından biri
nin tüfeğini eline verelim ve: 

- Haydi Radef, dedim, düş önü
müze, yalnız şunu iyi bil ki, bir hi· 
yanetini sezinlediğim anda, seni 
kardeşlerine kendi elimle kavuştu
rurum. 

Yola düşmüştük. İkindi vakti, Pe
rim'in P.apasçayırı denilen mevkiine 
gelmiş ve Menlik istikametine dön
müştük. O sı~ada, ardım sıra gelen 
Radef önüme geçti ve sordu: 

- Nereye gidiyoruz basçavuş? .. 
- Menliğe, oradan da Dürreimüs-

lim köyüne. 
- Hayır, (Ropel) e ineceğiz. San

daneski, bu müsademeden sonra, 
Dürreimüslim köYune kat'iyen git
mez. O, muhakkak bir zaman için 
yine saklanacak, izini ve ismini or
tadan kaldmıcaktır. Onun bu gibi 
müsademclerden sonra, tehlikeli 
gördüğü zamanlarını nerede ve na
sıl geçirdiğini çok iyi bilirim ben. 

Dedi ve önümüze düşerek bizi ce
nup istikametine çevirdi. Hem yü
rüyor, hem de Radef ile yarenlik e
diyorduk. Bana, 1stoyan Kaptandan 
bahsediyor, Sandaneski ile ·aptı~ı 
müsademeleri bir bir ve yerlcrile 
sayıp sövlüyordu. Bu faydalı hika
yeler bann yolu his bile ettirmedi. 
Akşam güneş batarken (Ropel) su
yunu geçmiş ve !Jtasabaya yarım sa
atlik bir yerde mola vermiştik. 

Radef, yaralı ve yorgun olmasına 
rağmen, bir türlü yerinde oturamı
yor, endişeli bir tavırla geziniyor
du. Kaş ve gözlerini oynatarak dü
şünüyordu ve bu hal ve tavır1arile 
beni de şüphelendiriyordu. Bir ara
lık sordum: 

- Gospodin, sende bir düşünce ve 
teliş var. Nedir bunun sebebi?_ 

Radef, dikkatle yüzüme baktı ve: 
- Evet, başçavuş, dedi, benim ta

biatım böyledir. Zihnime koydu
ğum birşeyi yapmadan içim bir tür
lü rahat etmez. Demindenberi ne 
yapacağımızı düşiinüyorum. 

- Kendince bir karar verebildin 
mi bari? .. 

- Evet, hemen kalkıp işe başlı
valım. 

~ - Kolay o. Fakat, ne yapılacağını 
bize de bir söyle hele. 

- Evvela fRopel) e girmelt ve 
şüpheli o1an birkaç yeri dolaşıp 
gözlemek lazım. 

- Tahir ÇaYUŞU göndeririz. Son
ra? 

- Oralardan alınacak haberlere 
göre yapacağımızı kararlaştırırız. 

- Güzel. Sen Tahir Çavuşla be
raber gitmek istemez misin? .. 

- Hayır beni ,Ropeh de tanırlıir. 
Radefin verdiği adresleri bizim 

Serezli Goda ile Kocabaşoğlu da ta
nımışlar ve bunların Sandaneskinin 
pek yakın adamları olduklarını söy
lemişlerdi. Radef, muhbirlerimmn 
Bulgar oldulclannı bilmiyor, onları 
bizim gibi kıy af etini değiştirmiş as
ker sanıyordu. İyi Bulgarsa görüş
tüklerini gördüğünden Ropel'e bun
lard.an birinin gönderilmesini arzu 
ediyordu. Fakat, ayni tehlike bunlar 
için de melhuz idi. Yeni asker ve 
muhitin yabancısı olduklannı sebep 
göstererek Muharrem onbaşının da
ha münasip olduğunu anlattım. Ka
bul etti ve Muharreme koynundan 
çıkardığı yüzüğü parmağına taktır

C:fı ve sonra da uzun ve gerçekten 
Jrarıpk bir tnlimat verdi. Bu tali
mat, karşısında, Allah biliyor ya, 
hayretimden afallamıştım. Komite
cilerin kendilerini nasıl muhafaza 

--·--
Su şayanı dikkat daya ; dün mü· 
ruruzarnana uğrayarak sukut etti 

Bir yalan şahitlik suçlusu dünkü celsede hakika
te riicu etti. Şahitler mühim ifadede bulundular ----·----Mahkeme; mUaebblp 

memurlar haklunda ta- Galata :ve civanndııki bau es111tf - cŞekerci Yani teşrinievvel a-
L\ıJbat kararı verdl ve dükkancılardan rüşve:t .almakla ymda bir gün dükkanıma geldi ve 

maznun Galata merkezi memurla- her ay birer !>uçuk lira para me-
Şişli civarındaki bostanlarını la- rından komi r Talat ile Niyazi, ko-, rnurlara vereceğfrnizi söyledi. Ben 

ğım sularile sulamak ''e halka, bu miser muavini Hüseyin, Zeki, Kani, 1 de teşrlnicvvel, te
4
rinisani \'e kanu

pis sularla yet~ıtirilmiş sebzeleri Kahramanın ve bu meselede yalan nucvvel aylarında birer buçuk lira 
yedirmek suretile umumi hıfzıssıh- şehadetten suçlu 17 dü'·kancının da verdim. ı-~akat bu paranın müsame
ha kanununa muhalif hareket eden muhakemelerine dün asliye birinci re için toplandığını bilahare öğren-
Gani ve İsmail isminde iki bahçı - ı cezada devam olundu. dim. Makbuzlarını da aldım> dedi. 
van bundan bir müddet evvel Müd- d' , ·ı.l· Şahit kasap Satiri Papadopu1o. Dünkü celsede şahitler ınıem ııı. 
deiumumiliğe verilmişler; oradan Bunlardan sütçü Koçonun şehade- - cŞekerci Yaniye 2 lira \•erdim. 
da Asliye üçüncü Ceza mahkcme:.i- ti şayanı dikkatir. 'Mumaileyh: Bilahare bunun Kızılay için oldu-
ne sevkolunmuşlardır. ğunu öğrendim> dedi. 

- cBir gün suçlulardım komiser 
Evvelki gün mezkur mahkeme - Şahid fırıncı Şevki ise, ortağı fı-

muavini Hüseyin yanında polis me-
tle bu davaya devam edilmiş, fakat muru Zeki ile dükkanıma geldi ve rmcı Mustnfanın para verdiğine da-
c:ahitlerc yajlllan tebligat hakkında ir defterde bir kayıd gördüğünü 
-s Ze.kiyi bana takdim ederek: cBade-
bir cevap gelmediği göriılmüştür. 0 söyledi. Fırıncı Mustafanın beledi-

ma paralarımızı buna verirsin. 
Fakat diğ('r taraftan davaya ye memurlarına ckasap> ismini tak-, 

toplıyacaktlr> dedi. Ben de; muh-
c.Müruru zaman» ın girmek üzere telif zamanlarda 7..ckiye 8 lira ver- tığı hakkında bir malumatı olup ol-, 
olduğu da görüldüğünden mütakıp madığı hakkındaki sorguya bihben l 
celse; en kısa bir zamana yani dü- dim. de: ,Böyle bir isim işitmedim. F~-
ne tehir edilmiştir. Bu ifadeye karşı komiser muavini kat Mustafanın takt:ğını bilıniyo-

• Hüseyin: rum!> dedi. Dünkü celsede de, şahitlerin isim 
k d - cEvvelce kend~sfoden süt alır- Bunu takiben valnn sahidlik suç-ve adreslerinin tahkikat evra ın a • 

1 dım, sütü bozuk çıktı Kavga ettik. larından fırıncı Helil: 
vazıh ve okunaklı yaz.ı1mamış o -

d .1• 1 Bundan bana düşmandır!» diyerek - .Ben yaptı;;.ım tahkikatla tez-
ması yüzünden bulunama ı.r. arı "· 

kabul etmedi. gahumm Yusuf Ertuj!rulun memur-
anlaşı lmıştır. 

Bu vaziyet karşısında mahlteme, Bundan sonra dinlenilen şahit seb lara nare verdi~ini öğrendim. Bu 
zeci Vasil ve Sotiri kendilerinin kim kanaat b~ndc yeni hasıl oldul!undan bittabi davaya devam edememiş ve 
seye para vermediklerini kimsenin eski ifademden rücu cdivorum. Yasasen suçun işlendiği tarihin üze -

rinden dün tam bir sene geçmiş ol- de kendilerinden para isteme-diğini ni tezgiihtarım her 'av 2 lira memur-
söylediler. !ara vermiştir!> dedi. 

duğundan, dava «Müruru zaman» a 
Diğer şahit makarnacı. Kastan- Muhakeme. gelmiven sahidlerin 

tiıbi tutularak suçlu iki bahçıvan 
tin ise: celbi için başka bir güne bırakıldı. 

hakkında takibata devam imkanı A-VVVVVVVVVVV'V'V'V' .. ,...~,,.- ---,.. ......... ~ -- - -- - - -~- --- ---,. ~~,,,. .... ""'"'"""'""""'- ....,,..~ 
bulunamamıştır. 

Dünkü celsede .Müddeiumumi, 
tahkikat evrakında isim ve adres
leri okunaksız ve gayrivazıh yazan 
ve bu su~etle :halkın sıhhatile ala-

Enteresan Bir 
Hakaret Davası 

Belediye 
Sarayı 

. ---kadar mühim bir davayı bır sene --
sürüncemede bırakan memurlar a- Bir memur; paraaız aeb
Icyhinde takıbat yapılmasını iste • ı ze mi •lm•k lateml~ 
miştir. Çarşıkapıda cert>yan eden entere-

Mahkeme, bu Qtetn - ~ -l.-..J.. ---ı..:.- ı....ı.A~~!. 1?~··1i.ser•nin nwha-

Sarayıo inş!sı için Be'ediye daha 
münasip bir yer bu'd 1J 

İstanbul beledivcsi için aciJ bir 
belediye binası ihtiyacını nazarı iti
bara alan Vali ve Belediye reisi Dr. 
L\ıtfi Kırdar, Prost tarafından Sul-

takibat için dosyanın Müddeiumu- kemesi dün cürmü meşhud mahke
miliğe verilmesini kararlaştırmış- mesindc yapılmıştır: 

İddiaya göre polis memurların-
tır. dan Sami, Çarşıkapıda sebzeci Sa- tanahmed meydanında Adlive ve 

bahaddine ceza yazmış, Sabahaddin ViJ~yet. saraylarının arkasında mü-ı 
de bundan muğber olarak kendisine nasıp bır yer ayrılan sahadan baska 
hakaret etmiştir. b.ir sah~da Belediye sarayı inşa et-

Maznun Bulgar tahliye 
edildi 

Bundan bir müddet evvel hüku
met aleyhine tefevvuhatta bulun
mak suçile Eyüpte yakalanan Bul
gar Tanaşın zararsız akıl hastalığı
na müptela olduğu anlaşılarak ken
disi tahliye edilmiştir. 

ettiklerinin içyüzünü anlamış, ay
larca peşlerinde gezdiğimiz halde 
bu habislerin iiJerini bile bulama-
<lığımızın sebeplerini o zaman kııv
Tamıştım. 

Muharrem, (Ropel) e gidınce ev
ve1a, nalband (Lazar) a baş vura
cak ve parmağındaki yüzüğü göste
:rerek Karataştan geldiğini, Kisof
tan selam getirdiğini söyleyip dura
cak. Nalbanttan alacağı adrese gi
decek v~ yine yüzüğü göstererek Ka 
rataştan geldiğini ve (Lazar) 1 gör
düğünü söyliyecek ve bu adamdan 1 
Sandaneskinin nerede olduğunu öğ
renecek. Şayet müracaat edilen bu 
adamdan malumat alınamazsa, di
ğer iki adrese. başka başka ve biri
birinden karışık şekillerde baş vu
rulacaktı. 

Muharrem on basının iyi bulgarc:ı 
görüşmesine Bulgar adetlerini bir 
Bulgar kadar bilmesine ra~men. bu 
işi becerebileceğini pek ummamak
la beraber: aldığı talimatı birkaç 
defa tekrar ettire ettire ezberlettir· 
dim ve yola çıkardım. Fedakar ve 
cesur onbaşım, Ropclden ancak er
tesi gün öğleden sonra dönebilmi-, 
ve fakat, gerçekten çok iyi haberler 
getirrni~ti. B"ni ve bilhassa Radefi 
haddinden ziyade memnun etmişti. 
Sandaneskinin izini yakalie.mıştık. 

Yanında bulunan Dereimüslim 
köylülerini Menliğe gönderdiğini 

kendinin de, Menlik Bulgar papası 
Papa Yuvan ve adamlarından Pan
ço Çorbacı ile Birlikte, Serez ova
sında Borsuk köyüne inmek üzere, 
o sabah Dcmirhisara gittiğini öğ· 

renmiştik. 
(Devamı var) 

Dünki.i celsede maznun sebzeci şu tırmek ımkanlarını araştırmaktadır. j 
şayanı dikkat ifadeyi vermiştir: 1 ~i.r de:? bu .s~h.ada bP.~ed!~e ~:rayı ı 

- cStımi benim dükkanıma her ınşa raılmesı ıcın bugunku Yuksek 
zaman gelir ve domates, biber, pat- · ticaret mektebinin yıkılması lazım
lıcan gibi sebze alarak para verme- gelmektedir, ki bugün bu isler uzun 

1 

den giderdi. Sabahleyin gf'ne gele- senelere miitevakkıf olacaktır. Ge
rek bir sürü sebze aldı ve parasını ne Prost tarafındBn Devlet mahal-! 
yermedi. Bunun üzerine, .hiç ol- lesi olarak seçilen Stıltanahmed 
mazsa se11nayesini ver!> dedim. Bu- meydanının yanında ve me ·dana 
na çok kızdı ve: karşı olmak şartile tramvav cadde-

- Ben bunun 1,5 liralığını ken- sinin arkasında ve Y .. rebatan sara
dim için alıvorum. Üst tarafı da bü- yının önündeki ada miinasip görül
yüğümündür!> dedi. Ben de buna müştür. 
karşı: 

- cSi2e yedireceğimc hükumete 
veririm.> di 'erek asabi~·etle biraz 
söylendim. Buna mukabil de bana 
ccaddevi işgal> den ceza yazdı!> 
Davacı polis memuru Sami; maz

nunun bu isnadlarını katiyet1e red
detmiştir. 

Neticede muhakeme; davaya bak
msğı salahiyeti haricinde görmüş 
ve işi asliye ceza muhakemesine ha
vale etmiştir! .. 

istanbul Şehir 
Meclisi Fevkalade 
Toplanacak ' 

Temmuz ayı nihayetlerinde Şehir 
meclisi, Vali ve Belediye reisi Dr. 
Lütfi Kırdar tarafından fevkalade 

Belerlh"e bu ssıhenın istimlaki kin 
sarfedec~~i parıwı ''e vapılacak "Ae
ledive sara~·ının Yerebatan saravı
na bir zarar verip VPrmivf'ccfüni 
tetkik ettirmPktPdir. Saha münasip 
bulunduğu takdirrle Beledi"c derhal 
:tahsisat avırarak ssra •ın insaşına 

bu sene ba!:lıyacaktır. 

iki kl•i"i VfJr•n 
aabıkall Arap Kadri 
Fatihte Öksüzler sokağında 7 nu

maralı evde oturan ~abıkalılardan 

Arap Kadri, dün akşam Hüseyin \'e 
Hamdi isminde iki arkadsşile kav
ga etmiştir. 

Neticede bunlrınn ikis! de yarala
narak Cerrahpaşa Hastanesine kal
dırılmışlıırdır. 

Sabıkalı Arap Kadri yakalan-
mışlır. -·-bir toplantıya çağırılscaktır. Bir kurşun hırsızı 

Bu toplantının ruznamesini teş- Abdullah namıdiğer Habibullah 
kil eden maddeler arasında Tram- isminde bir sabıkalı; Sül~ymaniye 
\'ay, Tünel ve Elektrik idaresinin medreselerinden 40-50 kilcı kurşun 
belediyeye devri münascbetile ha- çaldığı i~in yakalanmıştır. Mumai
urlanacak bütçeyi tetkik ve tasdik leyh dün Asliye Dördüncü Ceza 
etmek vardır. Şehir meclisi bundan mahkemesine verilerek tevkif olun
başka umum müdürlüğün muame- muştur. 
lAt ve hesabatını tetkik etmek üze- !!!!!!!!!!!!!"~~~~~~~~~~~-
re iki murakıp tayin edecektir. Ay
rıca şirket tarafından verilecek be
dava paso miktarım tayin edecek
tir. Bu mikt r hazırlanan kanuna 

:nazaran 300 ü tecavüz etmiyecektir. 
Bundan bas'ka beş milyon liralık 

istikraz mukavelesini de meclic: tas
dik edecektir. 

-

Danziğdeki Alman 
faaliyeti 

Dar.:d.g meselesi, son haf~ 
zarfmda yeniden alevlendikten v• 
karşı karşıya S.} a..~~ sahasmda me'I 
ki alnn grupların devlet ı·cislcrine. 
noktai nazarlarını ifade eden nu • 
tuklnr irad ettirdikten ve beyanat· 
larda bulundurduktan sonra yine 
iki taraflı bir siyasi münakaşa ha -
lini ikti p ettı. Fakat bu da d,hııi 
bir şekil göstermP.ktedir. Da~ 
meselesi, Almanların ıll:\. hare.Ke•e 
geçtikleri uunandanberi mevcut o
lup, haclisclcrln seyrile müienasiP 
bir istikamet almış ve nıh'ayet bU' 

günkü vaziyet hadis olmuştur. Al· 
rnanlar, Çekoslovakya ve Memel 
ilhaklanndan sonra Danzig üzerin· 
de de kat'i talepler dermeyan et • 
tikten sonra, bu ileri iddialarındall 
vazgeçemezlerdi. Polonyanın enet· 
jik hareketi V€ herhangi bir kU\' • 

\•et tezahürüne derhal kuvvetle 
mukabele c~ceğıni teyid eden fa•· 
li)etl ri ve aldığı askeri tedbirletı 
bu meselenin kuvvetle hallcdilrnt-' 
sinin harbi intaç edeceğini Almaıı· 
lara anlatmıştı. Buna, İngiltere ,e 
Fransanın da vrrmiş oldukları ga: 
ranti sistemi, Alman diplomasisinJ 
sımsıkı bağlamıştır. Berlin bu ııu· 
susta ne ileri ve ne de ge!·i gideb~ 
mektedir. İleri gitmek isterse net~· 
cesi felaketler olabilecek bir ibtl' 
lafın zuhlır etmesi kat'i ve riyaıİ 
bir hakikat hükmünü almakta, g~~ 
dönüp miizakereye yanaşsa, danıl 
rejim ve milli prestij itibarile aŞ8' 
ğı bir mevkide kalacağı muhakkll~ 
görülmektedir. . 

Bunun içindir ki Almanlar ye~ 
bir usul bulmuşlar, ve Danzigde~ı 
mutlak Alman ekseriyetinden isU' 
iadeyi düşünmüşlerdir. İşte baftll' 
lardanberi Danzigde Almanlarıtt 
toplanması, mühimmat, harp "ası· 
talarının temerküzü, nehirler uıe' 
rinde köprüler kurulması te:;;eb ' 
büslcri, zahire stoklarının vucııde 
getirilmesi gibi haberler ve faali • 
yetler hep bundan çıkmaktadır. , 

Almanlar, Danziği içinden fet 
hctmck istemek cdir. Alman prO" 
paganda Nazırının, Danzıg meseıesı 
çıktığL sırada söylediği bjr cüJJ'l1' 

11· nazarda tutulmalıdır. Nazır, AllJ18 
larm bir sinir mücadelesine giri~ 
ceklcrini ve bu sayede er geç. eJJle 
lerine nail olacaklarını beyan etJl'lit 
ti. 

İşte, Berlin, Dam.iği, dahili ıeşltr' 
lat noktasuıdan ve buravı vücııde 

~ te 
getiren unsurları mutlak suret 

·ııe Alrr.nn yaptırdıktan sonra ve yı ., 
bu Alman unsurunun kararilediıJ 
ki büyük Almanyaya idhal yolııl161 
daha mU\·afık bulm~lardır. ŞiJJ'l 1, 
bütün vaziyet bu merkezdedir. ~8 
nız · bövle bir harekete Polonyaf1l'1 
pek b~ş eğmiyeceği de muhakk')' 
tır. Fakat Almanyanın bu bare1'~ 
tine karşı Polonya müthiş bir s0

11 ğukkaulılıkla mukabele ediyor, b 
hangi bir ihtilaf mevzuu tevlid ; 
decek bir harekette bulunmaıııı oJ 

dikkat etmektedir. Polonyanın l<"ıJ 
\'etinden emin olarak gösterdiği b S 
soğukkanlılık, İngiliz ve FraJlSl, 
Başvekillerinin ve Hariciye Na~ıı 
larının da enerjik kararlarını jl~ 
eden hareket ve nutukları DaJ'l jS 

meselesinin derhal alelvendir~l< il' 
tidadım gösterdiği harp ateşinı i , 
hususunda büyük yardımları dO 
kunmaktadır. • 

Yalnı7. bu sinir gerginliği ve ~ 
ynsi zıddiyet ilanihaye devam ~ 
miyeceğinden, Avrupa uten. e ,j(I 
şe ile gelecek günlerdeki hôdısıtl 
takip etmektedir. 

Dr. Reptl SAG~ 

Haliçte bir deniz f aci•-' 
Dün s:ıbah köprü altından li~~ 

girmekte olan Kahraman ınot~ 
nün direği manevra esnQsında • 
rilye çarparak kırılmı§tır. ti)tilll 
Kınlan direk, bu sırada rno ı' 

dümenini idare eden Hurşidin ~r 
na düşmüş ve onu denize düşilrr11 
tür. ~· 

Hurşit bir daha denizden çıllıJl 
mışhr. 

iki dllencl mahkOm old~, 
Sultanahınet Birinci Sullı ce !• 

Mahkemesi; dün Satı ve MeneJcŞ~ı' 
simlerinde iki dilenc"vi muhaı.e t. 
etmiş ve sekizer gü~ hepse 11lıı 
kOm etmiştir. 



Hariciye Ve Ticaret Vekilleri 
Harici Ticaret Ve Siyasetimiz 
Hakkında İzahat Verdiler 

(Baştarafı 1 inci say.fada) [ 
kmda Parti Müstakil Grup Reıs Ve
kili Ali Rana Tarhan tarafından va
ki suale aşağıdaki cevabı \'enniştir: 

muştur (Alkışlar). 

Potemkinin Ankara ziyareti, dost 
luğumuzun bu hararetini tebarüz 
ettirmeğe bir kere daha vesile teş
kil etmiştir. Arkadaşlar; 

Yurtta sulh, cihanda sulh; işte bi
zim harici politikamız dün sulh ta
raftarı idi, bugün sulh taraftarıyız, 
Yarın da sulh taraftarı ol,,cağız 

(Bravo sesleri). 
Fakat biz sulha, sulh olduğu için 

değil, biz sulha, Türk memleketine 
Ve insanlığa getirdiği hesapsız \'e 
ölçüsüz iyilikler için aşığız. Şayet, 
buna rağmen, bir gün sulh bize 
h~rpten daha- pahalıya satılmak is
tenirse o vakit harbin ve zaferin • 
bize ne kadar aşık olduğunu gös-
terınive de amadeyiz (Bra\'O sesle
ri., şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Biz. uzun yıJlar yurdda ı:;ulh, ci
nanda sulh politikamızı takip etti
ğirniz bitaraflık. siyaseti yolunda is
tihsale uğraştık. 

Çünkü: evvela, o zamanlar ken
disine az c;ok güvenilebilen bir Cc-
1\'liyeti Akvam sulh müessesesi bü
tün kuvvetile cıyakta bulunuyordu. 

Orta ve Şarki Avrupanın ciddi 
bir buhran geçirdiğini hep hatırla
rız. lfakika tte ise bu buhran Şnrki ı 
A:vrupada da henüz ıail olmamıştır. 
Vakit vakit, muhtelü devletlere ta-

alluk den sekillerde bu buhranlar 
tazelenmekte ve ağırlaşıp hafifle-
1\'l('ktedir. Bu ahvalin başlaması bi
le rnemleket için yeni emniyet ted
birleri almak \'e cihan sulhuna baş
ka Yoldan favdalı olmak için geçiri
lecek çok vavktimiz ka lmad1ğını öğ
retmiştir. 

~ihaye-t, hiç bir gıda maddesi ol
rnıyan, ne madenleri, ne de 7.engin 
topraklan bu1unmıyan Amavutlu-

1 lun işgali, bitaraflık politikam.lzı I 
terked.erek, ·sulh cephesi tarafını I 
takviye etmek kararını verdirdi. 
(Alkışlar). O zamanlar İngilizlerle 

· ınaıum beyannameyi ilün ettik. 
llundan sonra dahi. \'Urtta sulh, 

' i~anda sulh politikam~~ değişme
l'ıtıştır. Sulh cephesine de. sulhu tak 
'-'iye etmek için iltihak ettik. 

8izim bu cepheye girişimiz, karsı 
Rateleler tarafından çok tenkit edil
di. Bu gazeteler kendi rejimlerinin 
e~ ~&aslı kitaplarında Alman mille
tın? lavsive olunan İngiliz ittifakı-
tıı b v -

' ilmiyorum, unutmuşlar mı? 
ti\ ~l~an milletine tavsiy~ e_d~l~n 1 
f gılız dostluğunu Türk mılletı ıçın 
tıa telakki etmek, fena göstermek, 
~iru bir muhakeme olacağından 

IGJ>he edilebilir (Bravo sesleri). 
ltı ·1· ,. gı ızlerle başlıyan temas ve mu-

~k:e~lerimizle muvazi olarak Fran 
l'i .. larıa da müzakere ve temasa gi
-"ill\iştlk, 

ra. 'tr.atay meselesinin hallinden son
,1~P'ra~sa ile Türkiye arasın~a, .n:u
fJ\ ~. hıç bir mesele kalmadıgı ıçm, 
,. lilı?lerle yapmış olduğumuz be-

~:llnaıne, aynen Fransızlarla da im
~at;e teati edilerek, İngilizlerle 

1 ltıa\ llsistans mukavelesi için yapıl
t~ ta olan müzakereler ayni hizaya 

; .\ tilrntş oldu. 

•~rı~"utluğun işgali. bitaraflıktan 
hir ~sulh cephesine iltihakımıza, 
t'ııa1t.1 ltna göre en büyük amil ol
l'~ d a bera~er diğer bir bakıma gö
'f ı.::U hu iltihakı son senelerin siya
~et Selerinin tabit bir neticesi ad-

lırtıett lazımdır 
Olarılliiin, bu üç devleti birleştirecek 
leterr~zun vadeli, kat'i anlaşmanın 
~i~!li Uatını tesbit ile meşgulüz. 

'l'u;:en size söyliyebilirim ki: 
~~esı .. - İngiliz yardımlaşma mua
ttıllllh llzerinde çalışılmaktadır. Bu 
tıı\lh~ı~e her iki d~vlet arasında 
tt~ eq ıf Sahalarda f~irliğini tan
tıl'. en hükümleri ihtiva edecek-

~<l~etı:rıe dostluğumuz, ilk 
~t tal'tı.a ~nlerinin bütün harareti-

1 ~ E!~tteı ll'ııle muhafaza etmektedir. 
ill\l'anll'ıilel her ınesele. iki devleti 

a \re daima ayni safhada bul.. 

Bövle bir kere daha anla§ılmıştır 
ki, k.onuşmadan, görüşmeden, her 

·iki memleket diğeri için ayni şey -
!eri düşünmekte Ye yapmaktadır. 

(Bravo sesleri). 
İki muhtelif inkılabın çok müş -

kül aşrtları arasında ve ayni za -
manda ·doğan Türkiye ve Sovyet 
Cümhuriyetleri, yekdiğerinin inkı

lap ruhunun ateşile se\·mektedir -
ler. 

İtalya ile alışveriş münasebetleri
miz. eskisi aibi devam etmektedir. 

Almanyada ilk günlerde bir te -
reddüt \'e bir kararsızlık belirdi. 
Fakat, yavaş ya\·a~ bu tereddüt zail 
oldu, ve işler normal yola girmeğe 
başladı. 

Bugün bir tek iş müste:;na, iki ta
rafın birbirinden bir sikaycti yok
tur. 

Bu tek işin de yakın bir atide 
müsbct olarak halledileceğini ümit 
ediyoruz. 

Bir aralık, Almanyanın Tiirk ta
lebesine fena muamele ettiği hava
disi verilmişti. Bu havadisin doğru 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu izahatı müteakıp sual sahibi 
Ali Rana Tarhan söz alarak demiş
tir ki: 

Muhterem Hariciye Vekilimizin 
memleket harici siyaseti hakkında 
lütfettikleri tatminkar sözlerine ar
zı teşekkür ederim. Ve isabetli si
vasetlerinde muvaifakıyctlerinin 

tevalisini dilerim (Bravo sesleri). 
Ankara, 8 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisinin bugünkü toplantısında 

harici ticaretimizde tatbik edilmek
te olan usullerin tadili için ne düşü
nüldüğüne dair ve hayat pahalılığı 
hakkındaki tekliflerin ne zaman 
tatbik sahasına intikal edeceğine 

dair Parti Müstakil Grupu Reis Ve
kili Ali Rana Tarhan taL'afından va
ki suale. Ticaret Vekili Cezmi Erçin 
C'evap vererek muhtelif memleket
lC'rle olan ticari anlaşmalar altında 
yapı lan ticaretimizin ana hatlarını 
\'(' inkişaf C'arelerini zikretmiş ve 
sö7lerine sunları da ila\·c etmiştir: 

İhtivaclarımızla mübadeleye esas 
olacak ~addelcr arasındaki irtibat 
ve ahengi daha iyi temin edebilecek 
surette ticaret mukavelelerimize 
veni istikametler vermek istivoruz. 
Bu esaslardan mülhem olarak Fran

sa ile başlıyan müzakereleri, diğer 
müzakereler takip edecektir. 

Tekrara hacet yoktur ki, kliring 
ve takasla tediye şekilleri haricinde, 
mütekabil ihracat ve ithalfıtın ser
best dö\·izle tediyesini kabul eden 

memleketlerle olan münasebetlere 
de, inkişaf ve hız verecek tedbirlere 
tevessyl eylemek gayemizdir. 

Muhterem Ticaret Vekilimiz bun
dan sonra hayat pahalılığının önüne 
geçmek için alınması icabeden ted
birleri gözden geçirmiş ve bunun 
birçok cephelerden çalışmıya ihti
yaç gösteren geniş bir mevzu oldu
ğuna işaret etmiş ve ezcümle şunla
rı söylemiştir: 

Hayat pahalılığile mücadele ted
birlerinin umumi çerçe\•esi dışında, 
ihtikarla mi.icadele, fiat tesbiti. ka
lite kontrolü gbi hususiyet arzeden 
safhaları da vardır. Bunlar için eeza 

kanunumuzdan tutunuz da hususi 
kanunlara ve belediye mevzuatına 
kadar muhtelif metinlerde cezai hü
kümler bulunmakta ve bunların 

tatbikinde daima artan bir dikkat 
gösterilmektedr. 

Bu kısa cevabımla, hayat pahalı
lığı davasını nasıl telekki ettiğimizi 
ve tetkik sahasına ne suretle geçil-

mek mümkün olduğtınu ve geçildi
ğini arzetmiş oluyorum. 

Ticaret Vekilinin izahatını müte
akip sual sahibi AH Rana Tarhan 
Vekile teşekkür et~ ve bu ihti-

~··••&••• 

Taksim Meydanının Bir Yılan Hikciyesi' 
Müstakbel Şekli 

Ana Hatlar Tesbit Edildi. Taksim 
Kışlası Yıkılıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
jesini deruhte etmiş bulunan mimar 
Valterle birlikte Taksim meydanı

nm ve bugünkü Taksim kışlasının 
yıkıldıktan sonra alacağı şekil üze
rinde etüdler yapacak ve proje ha
zırlıyacaktır. Bu projenin anahatla
rı tesbit olunmuştur. 

Taksim kışlasının bugün kışla ile 
bulvar arasında sed teşkil eden ak
samı Emlak Ban}Qlsına terkoJuna
cak ve banka burada yükseklikleri 
Taksim kışlası arsasında yapılacak 
büyük ve modern binaların zemin 
katlarını ıeo..,,üz etmemek şartile 

ver ve muhitle mütenasip güzellikte 
dükkanlar yapacaktır. Fakat yuka
rıda yazdığımız gibi cadde ile Tak
sim kışlası arsası arasındaki irtifa 
farkı sayesinde bu inşaatın yüksek
liği ancak Taksim kışlası arsasında 
yapılacak inşa.atın zemin katını bu
lacaktır. 

Taksimden Ayaspaşaya giden 
cadde her iki taraftan, fakat bilhas
sa Taksim kıslası tarafından istim
lakler yap1la~ak 45 metre genişliğe 
iblB.ğ olunacak, meydanın karşısın
daki gazinolar, kahveler ve garaj 
tamamen kaldırılacaktır. 1 

45 metre genişliğinde olacak olan 
bu caddenin tam karşısına isabet 

eden jandarma karakolu ve arka
sındaki mezarlıkta İstanbulun en 
büyük tiyatrosu inşa olunacaktır. 

Bu tiyatronun in§asına proje yapıl
dığı takdirde bu sene başlanacaktır. 

Bundan başka Belediye, Tepeba
şında daha küçük mikyastaki bir i-

kinci tiyatro binası inşa edecek \'e 
Şehzadebaşında evvelce yapılması 

kar.arlaştınlan Konservatuan da ya 

pacaktır. Bu suretle belediye bu se
ne iki tiyatro ve bir konservatuar 
binası inşasına başlamış olacaktır. 

Taksim kışlası arsası büyük mikyas
ta birkaç binaya tahsis olunacaktır. 
Yapılacak binalar Şehir Gazinosu. 
Şehir klübü, ticaret klübü, gazete
ciler klübü ve sergi binaları olacak
tır. 

Gene Taksimde, Taksim meyda
nından .A:yaspaşaya giden ve 45 met
reye iblağ edilecek yolun sağ tara-

fında büyük bir halkevi bi -
nasL yapılacaktır. Bunun için 
60 bin lira tahsisat ayrılmış -
tır. Drhal inşaat başlanacak -

tır. Bu suretle Taksim mevdanının 
cephesinin stilleri biribirine uygun 
olmak üzere çok güzel Ye büyük bi

nalardan miirckkep bir k()şe teşek
kül etmi~ olac:lktır. 

·satie Tahkikatı 
(Baştarafl 1 inci sayfadR) 1 

ifadesi alınmıştır. 
Dördüncü Sorgu Hakimi B. S3mi 

diğer taraftan Milli Reasürans eski 
Umum Müdürü B. Refi Bayarın ev
velki gün hasta yattığı Çiftehavuz~ 
}ardaki evinde Üsküdar Sorgu ha
kimliği tarafından alınan ifadesini 

ci müdürü B. Malik Kevkebe Ye 
mezkllr şirket hukuk müşaviri \'e 

maznunlardan A\•ukv B. Atıf Ödü

le dört bin lira gönderdiği hakkın-

daki bu maznunlar tarafından orta

ya atılan iddianın bir hakikat olma
dığı anlaşılmıştır. 

de tetkik etmiştir. B. Refi Bayarın Alakadarlar bunun bir iftira ma-

bu meselede hakkı sükıit olarak hiyetinde olduğunu sö~·lemektedir
maznunlardan Milli Reasürans ikin- ler. 
~""'~ ~...,""..,~vv~...,"' .... "'·~"""'""'-"""""VVVV"""""'-""""'V 

Fransanın l 
Akdeniz Kuvveti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

zikrettikleri tekneler hakikat halde 
(2500) tonilato maimahrccinde ve 
saatte (40) mile yakın sür'ati olan 
küçük kruvazörlerdir. Top bakımın-; 
dan da bu küçük ve seri gemiler, 
hakiki kruvazörlerdir. 
BinaeMle~·h başlı başına Akde

nizdeki Fransız kuv\•etleri her an 
ltalvan ikinci filosuna rnuvaffaki
yetle karşı koyabilecek bir keyfiyet 
ve kemivettedir. Fransızların Atlas 
Okvanus~ filoları rla Akdenizde te
ce~mü edecek olurs:ı o zaman bu 
kuvvet İtalyanın bütün deniz kuv
vetlerine karşı kahhar ve ezici bir 
faikiyet temin etmiş olur ve ne İn
gilizlerin, ne de Türk . Yunan müt
tefik ku,·vetinin yardımı olmadan 
düşmanı kolaylıkla tepeliyebilir. 

Eski vali M. Üstündağ 
ve arkadaşları beraat etti 

Ankara, 8 (Hususi) - Bir müd- 1 

Mareşal 
Aydı~a Gitti 

İzmir, 8 (A. A.) - Genel Kurmay 

Başkanı Mareşal Çakmak, bu sa · 

hah saat 8 de Alsancak istasyonun

dan hususi bir otokarla Aydın isti

kametine hareket etmiştir. Orge -

neral Altay. Orgeneral Çalışlar, Kor 
general Muğlalı, Genel Kurmay 
mensupları, Mareşalin beraberinde 

hareket etmışlerdir. 

Mareşal Çakmak, istasyonda Va-

li. Müstahkem Me\·ki Komutam, Be 

lediye Reisi, Vilayet. Komutanlık 

Belediye, Parti ve diğer teşekküller 

erkanı, matbuat mümessilleri \'e 

birçok zevat tarafından ihtiramla 

uğurlanmışlardır. Başinda bando. 

su olduğu halde bir askeri kıt'a Ye 

bir polis müfrezesi selam resmini 

ifa etmiştir. 

Ordu Evinden istasyona kadar 

-dettenberi muhakemesi yapılan • 

Muhiddin Üstündağ ve arkadaşla-! sayın Mareşaii hararetle alkışla -
rının muhakemeleri neticelenmiş· 

tir. Otobüs, Sürp Agop mezarlığı 

davaları hakkında Temyiz dördün

bütün caddeler ve istasyon civarını 

dolduran büyük bir halle kalabalığı 

mış \·e heyecanlı tezahüratta bu -
lunmuştur. 

cü Ceza dairesinin vermiş olduğu • / h • 
kararlar bugün kendilerine tefhim Bır Bu gar eyetı 
edilmiştir. 1 

Üstündağ ve Ekrem Sevencan, Moskovaya 
mahkemede hazır bulunuyorlardı. • • 
Otobüs ve asri mezarlık davaların- Gıdıyor 
dan dolayı iddia makamınca ileri 
sürülen mülahazalar gayrivarid gö- ! 
rüldüğünden maznunların beraet
lerine, Sürp Agop mezarlı.ğıncbn 

dolayı Üstündağın, Ceza kanunu
nun 230 uncu maddesine istinaden 
elli lira ağır para cezasına çarpıl -
masına ve fakat sabıkası olmadığm
dn bu cezanın da teciline karar ver
mişlerdir. 

yBçların en hayati olanları üzerinde 
yakında semere verecek bir yol ta
kibine muvaffak olurlarsa vatandaş
lann hndilerine müteşekkir ola
caklerını bildinnist~ 

Sofya, 8 (A. A.) - Bulgar meb -

uslarından mürekkep bir heyet, 

Parlamentonun ikinci Reisi Marko

fun riyasetinde Sovyct iktısadi 

mahfellerile temas etmek üzere 

temmuz sonunda Moskovaya gide

cektir. -· - -
Kral Zogo Vartovada 
Varşova, 8 (A. A.) - Arnavutluk 

Kralı, dün akşam Varşovaya gel -

miştir. Kral burada iki üç gün kal

dıktan sonra Gdynia'ya gidecektir. 

Kahve Şirketinin Bir Çok Y olsıt::f 
Hareketlerinden Bahsediliy or 

(Baştarafı 1 inci 8&yfada) ı 
mişlerdi. 

Kahve Şirketinin 6 senedenberi de-ı 
vam eden faaliyeti esnasında yaptı
ğı ithalat ve muameiatt.a birçok yol
suzluklar olduğu iddia edildiğinden 
Ticaret Vekaleti İstanbuldaki mer
keze müfettişler göndererek tetkika 
ta başlamıştır. Müfettişler, bir ta
raftan merkezdeki muamelfıtı tetkik 
ederken diğer taraft._n şirketle kah
ve üıerine iş yapan tüccarların da 
mütaleasını almıya başlamışlsrdır. 

Dün de münferiden dinlenilen bazı 
tüccarlardan sonra bu hafta içinde 
15 e yakın tüccarı hep birden bir de
fada toplıyarak umumi surette mü
talealarını dinlivecck ve hükumetle 
yaptıgı mukavele mucibince taahhü 
diinü ifa etmekten uzak knlan bu şir 
ket hakkında Vekalete verilmek Ü· 

zere geniş bir rapor hazırlı •acaklar
dır. 

Asırlardanberi bu işi meslek c
dinmiş ?Üzlcrcc öz Türk kalwe ta
cirinin geçinme vasıtssını teşkil e
den bu iş iki üç şahsa hasredil
diktcn sonra nasıl tedvir edildi~i 

tetkik edilince göreceğiz ki ne hii
klımet ve ne de halk hic bir menfaat 
görmemi!; \'e buna mukabil her cep
heden 'lararlı çı'ırnustır. 

Alfıkadar tüccarların k<>naaline l!Ö 

re .şirket tesekkiilü anından itibaren 
yalnız .azami surette kfff tC'minini 
düsünmüs ,.c hunun icin de daima 
usulsüz yollardan yüriimüs ür. Şir
ket getirdiği kahvelerin üzerine ta
kas farkını ve kar hakkını kovduk-

Bundan başka piyasada söylendı
ğine göre şirketin bundan üç sene 
ev\'el hükumetin ihdas ettiği Milli 
Müdafaa vergisi mucibince kahve
nin kilosund~n yirmi beş kuruş Ha
zineye ''ergi \'erilmesi icabederken 
bu kararın çıkacağını evvelce haber 
alarak elde bulundurması icabeden 
10,000 çuvallık stoku piyasaya çıka
rarak mukavelenin bu maddesini ih
lal elmiş \'e bu yüz<;ien 150,000 lira
lık bir vergi ka~:ıkçılığı da yapmış
mış. Bu vaziyet bu şirket ... ·.ıkavele
sinin feshedilmesine kafi bir sebep 
iken şirket faaliyetine bugüne ka
dar devam etmiştir. 
Diğer taraftan haber aldığımıza 

ğöre Ticaret Vekaleti müfettişleri 
teftişleri esnasında halen me\·kuf 
bulunan İş Bankası sabık MüdürQ 
Yusuf Ziya Öni.ş zamanında şirkette 
hissesi olan İş Limited ile banka a
rasında cereyan eden bazı muame
iütı da gözden geçirmesi muhtemel
dir. Fabt bu haberin kaydi ihtiyat
la t<"lakki edilmesi lazımdır.,, 

Ticaret Vekaletinin ele aldığı bu 
mühim davanın icyüzünün yakında 
aydınlatacağı ku\·vetle muhtemel
dir. 

Diğer taraftan söylendiğine göre 
K h\•e Birliği elemanlarından ola" 
ayni zamanda Şeker Şirketinin de 
imtiyazlı denecek şekilde müteahhi
di bulunan Salom bugiiıı bütün ka
zancını memleket haricine ~ıkar.a

r:ık a\·det etmemek üzere memleket 
haricine çıkmıştır. 

Yine me\.·suk bir membadan öğtan sonra bevnelmilel borsa bülten-
lerinde ve Rio Ticaret Odası ve Türk rendiğimizc göre, filvaki Şalom bu 
konsolosluğunun tasdikli fiat liste- gi.in memleket hudutları haricinde 

bulunmaktadır. Hatta bir rivayete }erinden cok o·halıva satmışttr. 

Fazla olar k: sirket mukavele göre, hususi işlerinin tesviyesi içirı 
mucibincr tücc rn k;rşı olan taah- Brezilyaya gitmiştir. 
hütlcrini hiç bir ,·akit yerine getir- Ancak. bütün bunlara rağmen 
mcmistir. halkın menfaati için cidal etmey-ı 

İki;ci olar"k mukavele mucibin-
1 

kendisine bir şiar edinen •Yeni Sa
ce Sirk:etiıı Fener dC'oobrındö bu- bah•, böyle vasi mikyasta bir yol
lundurması icabeciC'n 10 000 cm·<.ıllık suz.luğun vaki olabileceğine ihtimal 
kah\·e hic- bir \•akit o::tok Niilmemiş verememektedir. Maahaza, bu me
\'C ~ecP.n senPler 7.1rfında husule ~e sele üzerinde tetkilclerimize devam 
len buhranı kenatmıık icin haricten edecek ve elde edeceğimiz mütem
en kaba kaliterle m~llar. baklalar mim maliımatı karilerimize ver -
~etircrerl:. bu arada biivük mikvasta mckte devam eyliyeceğiz. 
~ec;i n oövizirn izin rı e harice gitme- ============::::;:============= 
sin" ~ebeo oimuc;tuı-. Maarifte yeni 

ÜC'iinc-t• rılarak t:ı en mühim dıl\';ı 

surlu_~ ~i: EsnsC'n s;rketin ı:.cbr-bi te .. Tayin ve Terfiler 
şckkulun<' n<' hıı unsur o::nbep ol-

mtı<.:tur: ~H rice n~o:in rlö,·iz cıkar- Muallimler arasında yeniden ta-

m·mob. yin ve terfiler yapılmış, bazı mual-
Mıık~vclcdc olan madde n~·nen !imlere takdirname verilmiştir. 

sövJedir: Terfi ve tayin listesi şudur: 
• ·~Sirketin ı!avec;i mı:-nı lekettcn dö- Beyoğlu orta mektep türkçe öğ-
viz cıkarmam3k_ Bre7i1•'.'.l kah- retmeni Rıfkı Mellıl, Haydarpaşa 
\•rsi Yerine Türk malı ihraç et- ·lisesi felsefe öğretmeni Cemil Se
m<>ktir... H9lbııki ~irket bu ta- na, Balıkesir lisesi tarih öğretme
d,hürlünii rlr> hir ifa· etrru'mis. ve ni Kamil, Müzik öğretmen okulu 
yumurta. fındık, hububat dbi ihra- öğretmeni Necil Kazım, Bursa er
cat mallarımızın memlekete> (!etire- kek lisesi edebiyat öğretmeni Or
ceği sağ dövizlerinin koni~mentola- han Şaik birer sene kıdem zammtı 
rını pek kiicük bir komisyon farkilc Konya Kız Muallim trt?ktebi resim 
yüıde yarımd::ın azami bir buçuğa öğretmeni Sami, Antalya lisesi ma. 
kadar- satın alarak kendi ihracatı tcmatik öğretmeni Süleyman, Ay
imiş gibi hükumete göstermiştir ve dın orta okul tabiiye öğretmeni 
bu hareket meml~.ke~_e ~ir:cek en j Hürrem Fahri Güleryüz, Milas or· 
sağt~m döYizleri oldurmustur. İşte ta okul tabiiye öğretmeni Muzaffer 
bu memleket gelirini öldüren har'!- Gazi Osman P<l§S orta okulu ma
ketile Avrupa t9kasını kao~tmak tematik öğretmeni İshak, İstanbul 
çaresini bulan <;irkct te~ekkülü anın 1 Kız lisesi fizik öğretmeni Naime, 
dan itibaren Rrezilvaya birkaç nü- Eskişehir lisesi tarih - coğrafya öğ
muneden başka mal gönderememiş- retmeni Enver ve almanca öğret • 

miş. meni Rahmi, Konya lisesi musiki Demek ki. elimize aldığımız bu ta-
1 öğretmeni Arü, Akşehir orta oku 

kas işi şirket tarafınran yaprlmamış matematik öğretmeni Mahir, Üskü
ve muka\'eleye riayet etmiyen bu 

daı· ikinci orta okul tarih - coğraf. firmı:nın yalnız kendi menfaatleri, 
ya öğretmeni Nedime, Haydarpaşa 

halkın ve Türk hükümetinin zararı- lisesi tabiiye öğretmeni Übeyd, ıs. 
na çalışmış olduğu neticesini ver-1 
mistir. Bundan başka fiatlar üzerin- tanbl Kız lisesi tabiiye öğretmen\ 
de ·de yolsuzluklar yapıldığı söylen- Fahriye birer takdirname ile taltif 

edildiler. 
mektedir. İstanbul Yüksek İktısad ,.e Tica. Yine iddia edildiğine göre şir-
k muka\·elesi mucibince Rio ret mektebi Müdürlüğüne iktısad ve 
b~!.'sası \'e beynelmilel borsadaki finans ve istatistik muallimi Nihat, 
kahve fiatlarına komisyon masrafı Sivas San'at mektebi müdür mua-
kabul etmemek ve yalmz nm·lon ve vinliğine Ankara San'at mektebi 
sigorta dahil olmak üzere yüzde on türkçe muallimi Nuri, Sivas San'at 
kar ile satı~ yapacaktı. mektebi ağaç işleri atelyesi mual-

Halbuki şirket teşekkül ettiği limliklerine Ankaradan Bekir ve 
gündenbcri bu maddeye riayet et- Vasfi, demir atelyesi muallimliğine 
ıniyerek orijinal fatura getirmi~ ve Reşad, tesviye atelyesi mı\alhmliğt_ 
Rio'daki adaml:ırı~a mübayaa ettir- ne Necmi, demir atelyesi ıtajyerli· 
diği kahvenin faturasile konişmen- ğine Türk.kuşu planör atelyesinden 
tolarını kendi namlarına yaptırıp Rıza, idare memurluğuna Mustafa 
getirmiş ve burada da kendi çı- Siley, Ankara İsmelpıışa Kız ensti
karttığı fatura iizerina~ ordino ile tüsü türkçe muallimliğine Ane Ege 
tüccara satr~... tayin edildiler. 

\ 
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BİR CELLADIN 
Hatıraları Demirspor Vefayı 

2-0 MağlQp Etti Kadın Kocasını Nicin Ve Nasıl 
H t 

Oldürd'iiğünü Anlatıyor 
, 

-4-

- Azizim, dedi; kaçırın bu kızı .•. 
Size vadediyorum, ömrümün sonu
na kadar ecirini:ı olarak çalışırım. 

Bütün kazancım, hatta hayatım si
zin olsun.. ne olur kaçırın... Sonra 
d~rin bir iç çekişmesile hisleri fe
veran etti: 

- Neler de söylüyorum.. dedi. 
i Benr gücendirmiş olmaktan kork
muştu. Sonra, hisleri çarpıştı. Sev
gilisi idama mahkum edilmiş ve bu 
karar da kesbi kat'iyet etmişti. Şu ı 
halde ne kaybedP.cekti? Yalvara -
rak: • 

-- Bir söz söyleyi Allah aşkına .. 
dedi.. bu kızı kaça kaçırtırsınız? 

Ben, o zaman kadar tablonun yal
nız trajik kısmile meşguldüm. Rüş
'\•et teklifini ciddiye hindirincc kız- 1 
dım, fakat hiddetimi belli etmek 
istemedim. 

- Çok müteessirsiniz, azızım, 

dedim onun için sözlerinizi mazur 
görüyorum. Şimdi, haydi artık evi- , 
nize gidiniz ve sükunet bulunuz. ' 

John Bergmester, elinde bir pa
çavra haline soktuğu şapkasını bu
ruştura buruştura ve sendeliyerek 
evimi terketti. Benim bu kat'i ih -
tarım üzerine tek bir kelime söyle
mek lüzumunu hissetmemişti. 

Sırası gelmişken şunu da söyli -
yeyim,. yedi sekiz sene sonra, bir 
gün Nevyorkta bu gence rastgel -
dım. Yanında genç ve güzel bir ka
dın vardı. B;ni görünce yanıma 
geldi. Karısını takdim etti ve: 

- Hakkınız varmış Fred.. dedi, 1 
seneler insanları değiştiriyor. O za
man yaşıyamıyacağımı zanneder -
ken, şimdi saadet içindeyim. 

Kapalı konuşmuştu. Ben de fazla 
açılmak istemedim ve böylece bir 
aşk fırtınasından sonra doğan gü
neşi görmek saadetine de eriştim. 

HELENE DUKLA YNE'IN İDAMI 

Nisan 11... Yarın şafak sökerken 
genç bir kadını idam edeceğim ve 
ben de ilk vazifemi yapacağım. 

İtiraf edeyim ki çok heyecanlı -
yım. Hemen bir haftadanberi gece 
uykularımda mütemadiyen bu sarı 
saçlı, çakır gözlü sırtlanla uğraşı -
yorum. 

Sevgilisinin yalvaran sesleri ku
lağımdan gitmiyor. Ve bu mesleğe 
girdiğime bin kere pişman oluyo --rum. 

Haber aldım ki, bugün kendisine 
af talebinin reddedildiği resmen 
tebliğ edilmiş, zavallı öleceğini bi
liyor, fakat acaba, ne zaman ipe çe
kileceğini bilmem biliyor mu? 

Bu sualimin cevabını derhal al
dım. İdam mahkumlarına mahsus 
hücrelere bakan kadın gardiyan 
yanıma geldi: 

- Helene seninle görüşmek isti
yor. ok yalvardı. İstersen yarı111 sa
at kadar yanına git, dedi. 

Bir ölilm mahkumunun arzusunu 
reddetmek istemedim. Ayaklarım 

birbirine _dolaşa dolaşa odasına eir
dim. 

Loş, küf kokan bir hücre .. adeta 
bir izbe... Yere serili ot minderin 
üzerinde otururken, ben içeriye gi
rince ayağa alktı. Elini kırk yıllık 
bir dosta uzatır gibi pervasızca ba
na verdi ve acı bir tebessümle: 

- Buyurun .. dedi, şu ot minderin 
bir kenarına da siz ilişin ... Afieder
siniz, rahatsız ettim. 

Zayıflamıştı. Fakat buruşan alnı
Aıtı altındaki gözlerde ayni yırtıcı
lık vardı. &yaz teller sarı saçlarının 
arasından gözüüyordu. Siyah enta
risinin, fJ)ğsünü çaprazlama bir 
hareketle kapattıktan sonra: 

- Bu kadar mühim değil, dedi.. 
yakında size daha büyük bir zahmet 
vereceğim. B~lki yarın, belki öbür 
,Un ... 

Ben, telmih etmek istediği şeyi 
anlamamazlıktan geldim: 

- Bir emriniz mi var? dedim. 

Helene gözl~rini büyüttü: 

- Ölmeden evvel yalnız size an
latmak istediğim sırlarım var. On-

lan söyliyeceğim ve sonra, rahat 
rahat öleceğim. 

Ve anlatmıya başladı: 

- 18 yaşında şen bir kızdım. An

Ankara Birincisi, Şampiyonanın En Mühim 
Maçını Bugün Beıiktaıla Yapıyor 

nem Fransızdı. Daha doğrusu, A • " 
merikada servet yapmıya gelen ko- · 
lonların sülfil.~sindendi. Açı fikirli. a • 
iyi bir kadındı. Beni, harekatımda 
serbest bırakır, fakat üzerimdeki L 

manevi tazyiki de hiç gevşetmezdi. 
Ben ferda endişelerini hiç hatırıma 
getirmeden sebest büyüdüm. Bir 
gün babam bir kaza neticesinde ant 
öldü. Zengin değildi, fakat hiç kim- 1 
sey<' muhtaç olmadan yaşıyabili -
yorduk. Annem muktesıt bir kadın· 
dı. 1 
Babamın ölümü bizi çok sarstı, ar 

tık vazife bana terettüp ediyordu J 
Ya çalışmam, yahut annemi de ka 
bul edP.cek birisile evlenmem la ; 
zımdı. J 1 

Annem ve ben, bu ikinci ihtimali 
' tercih ettik. EvlenmP.liydim. 1 

O zamana kadar bana talipler çık 
nıarr:ış değildi . Fakat hiç birisine 
layık olduğu ehemmiyeti verme -
miştik. Bn de, ufak flörtler müstes.. 
na, ciddi bir kalb macerası geçir -
memiştim. Onun için, nasıl ve ki -
minle evleneceğim de pek belli de
ğildi. 

Genç kadın, yakın bir mazinin için 
den hatıralarını suzup çıkarmak 
icin hayli müşkfüat çekiyordu. 

Sert bakışları olmasa, zayıf se -
siden ürkmek lazımgelecekti. Belli 
ki heyecanlı idi. Boğazının kurulu
ğunu gidermek için mütemadiyen 
yutkunuyordu. 

Devam etti: 

- Babamın ölümü, taliplerin de 
arasını kesti. Vaziyetimiz gitgide 
bozuldu. Artık sıra benim ufak dra-

• 
homa parasına geldiği zaman an -
nem üzüntüsünü izhar etti. Ve bu 

paraya el sürüp süremiyeceğimizi 
sordu. Elbet, sarfetme.. diyemez -
dim. Fakat ben de istikbalimin ya
vaş kararmakta olduğunu görü _ 
yordum. 

(Davamı var) 
·······4·"···· .. ····~···················· 

7 Çocuk Babası 

Kondüktörün tek ar· 
zusu nedir? 

Kondftkt&r Mehmet Büyük 
Tunca çoculdarındaa beti ile 

bir arada 

İstanbul Belediyesi tramvayları 
kondüktörlerinden 1262 numaralı 

Mehmet Büyüktunca, tamam yedi 

evlilt baba,sıdır. Sabahtan geceyarı
Iarma kadar didinerek yavrularının 

ekmek parasını temin eden bu ye
di çocuk babası fazla çocuklu aile

lere verilen ikramiyeden istifade 
etmiş değildir. 

Yedi çocuk babası kondüktörun 

bir tek arzusu vardır: Erkek ço -
cuklarından birisini bir yatı mek -

tdbine meccanen kaydettirip. yav
rusunu memlekete münevver bir 
uzuv olarak yetiştirmek. Sabahın 

alaca karanlığından gecenin geç sa
atine kadar çalışarak ancak yedi 
yavrusunun ekmek parasını temin 

eden bir babanın bu masum \•e 
memleket bakımından hayırlı iste
ği çok görülmemelidır. 

Demirapor - Vefa oycncuları seyircileri aelimlıyo; lar 

Milli küme son deplasman maçla
rını oynamak üzere şehrimize gelen 
Ankara birincisi Demirspor takımı 

1 

neticeleri bütün Türkiyede alaka i
le beklenen maçlarından ilkini Vefa . 
t:ıkımile yaptı. 

Milli küme şampiyonasında Ga
latasarayla atbaşı berabere giden 
Ankara~aki maçlarını kolaylıkla ka
zanmış olan Ankara şampiyonu, 
dün seyahat yorgunluğuna, çimen 
sahada oynamıya alışık olmasından 
sahayı yadırgamasına Nğmen ken
disinden bekle en oyunu çıkarama
mış olduğu halde İstanbulun ener
jik ve sert oynıyabilen takımların
dan biri olan Vefayı 2-0 yenmiye 
muvaffak olarak şampiyonluğa bir 
parça daha yaklaşmış, bugün yapı
lacak Demirspor - Beşiktaş maçına 

olan alakayı bir parça daha ziyade
leştirmiştir. 

Bugün Yapılacak 
Sqor Hareketleri 
Serbest güreşler (Taksim sta

dında). 

İki haftadanberi devam eden id
dialı serbest güreşlerin üçüncü 
hafta müsabakalarına Bulgar şam
piyonile Dinarlı Mehmet, Habeş 

şampiyonile Kara Ali arasında de
vam edilecek, Ali Ahmetle Molla 
Mehmet alaka ile beklenen kar
şılaşmalarını yapacaklardır. 

Yüzme: (Şeref stadında): 

Şeref havuzunda saat 13 te yüz
me müsabakalarına devam edile
cektir. 

Milli küme maçı: (Şeref stadın
da). 

Demirspor. Milli küme şampiyo
nunu tayin ede\·:- t maçını saat 
17.30 da Beşiktaşla yapacak, ayrıca 
B_edcn Terbiyesi Kupası maçl&rına 
devam edilecektir. 

--------------------rvo.· _ _,..,,.-..,.-v-v·v ~·v~ ·v~·v~·"'~ ·"'~"'·"'·" -~,..-~-""'V'V'vv-...~ 

Saat tam 5,30 da iki takım da ko
şarak sahaya çıktılar. Hakem Ah
met Adem kumandasında seyircile
ri selamladıktan sonra karşı karşıya 
dizildikleri zaman takımların şu o
yunculardan müte~ekkil olduğu gö-

rülüyordu: 1 Spor Haberleri 1 
Demirspor takımı: Necdet, Gazi, 

Şevket, Kamil, İbrahim. İbrahim, ._ ____________ _ 

Mustafa, Arif, Orhan, Orhan. Zeki. Atletizm Ve 
Vefa takımı: Vahit, Lutfi, Şekip, 

Hakkı, Abdüş. ~ecip. Muhteşem, Futbol Kampı 
Sulhi, Şükrü, Adnan. 

Oyuna tam 17,37 de Vefanın akı
nile başlandı. Vefalı muhacimler, 
daha henüz Demirspor miidaf aasına 
varmadan 8 milli küme takımı için
de en enerjik ve mutlak kazanaca~ız ı 
diye oynıyan Demirsporluların te
sirinde kaldıklarını, topu kapan De
mirsporluların Vefa nısıf sahasında 
oynamıya başladıklarını görüyoruz. 

Enerjik ve sert oyunile hatırı sa
yılır bir kuvvet ve oyunun son da
kikalarına kadar ayni şekilde devam 
eden bir takım olan Vefa. bütün 
gayretlerine rağmen Demirsporun 
tazyikinden kurtulamıyor. Oyunun 
ilk 8 dakikası Demirsporun kahir 
bir faiktyeti altında geçiyor. 

9 uncu dakikada Vefalılann açıl

mıya, soldan inki~af eden hücıım
lar yapmıya başladı'klarını, netice 
vermiyen bu hücumların Dcmir
sporluların ilerisini iyi besliyen r.ıii
daf aa ve haf ·hattı tarafından tard 
edil:iiğini, tekrar Vefa kalesini zor
ladıklarını görüyoruz. 

13 üncü dakikada tazyiklerini art
tıran Dcmirsporluların Vefa kale
sine pek bol şilt attıklarını, bu ara
ra Arifi'1 ı;ok kuvvetli bir şütünü 
kalecinin kornere atmak surctile 
güçlükle gol olmaktan kurtardığını 
görüyoruz. 

Oyunun mütevazin bir şekil aldı
ğı, lıUcumların karşıhklı geçmiye 
başladığı a~rü lüyor. 

Demirsporun 17 nci dakikada yap
tığı seri inkişa f eden bir hücumun
da soliçleri Orhan takımının ilk go
lünü yantı. 

20 nci d9kikada Vefalılar sağdan 
yaptıkları hücumlarla Demirsporlu
ları zorlamıya . nisıf sahalarında mu 

(Sonu '7 inci sayfada) 

--Maerlt Vekll•tl 22 Alu•· 
tosta beden ter biyesi 
öğretmenler 1 için bh• 

kamp kuruyor 
Maarif Vekaleti kendi Beden ter

biyesi öğretmenleri için 22 ağustos
ta başlanrnk, bir ay devam ctm~k ü
zere futbol ve atletizm esas olmak 

üzere bir spor kampı açmıya karar 
vermiştir. Kampta futbol dersinin 
bnşantrenör Her Hırlender, atletizm 
dC'rsini Ankara Atletizm antrenörü 
Her Rntkay verecektir. 

Edlr nede y~pılacak 

eskrim mUsat-ak ., ları 

Önümüzdeki hafta Edirnede Edir
ne, İstanbul, Ankara eskrimcileri a
rasında yapılacak büyük eskrim 
müsabakaların:ı Ankara eskrimör
leri Her Ratkay idaresinde iştirak 
edecek, Ratkay ayrıca hakemlik te 
yapacaktır. 

Ankara yUzUcUler l bu 
hafta HatayA gidiyor 
Hatayda büyük bayram günü ya

pılacak yüzmelerde Ankarayı tem-
sil edecek takım, bugün Karadeniz 

havuzunda yapılacak müsabakalar 
neticesinde tesbit edilecek ve hafta 
içinde Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü büro şefle!inden Süreyya 
Ankara Susporları ajanı Necdet i
daresinde Hataya hareket edecektir. * Futbol antrenörü izinli gidi-
1ıor - Futbol başantrenörü Her Hır
lander bir buçuk ay mezuniyetle ya
nn memleketi olan Viyanaya gide
cektir. * Horeks Bursaya tayin edildi -
İzmir Bölf!esi futbol antrenörü 4 se-

9 TEMMUZ 1939 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir

- et - YAZAN : SAMI KARAY EL 

Sultan Aziz Kızdı 
• 

Bekir Malıarnacıyı idman Güref ı 
Olduğu Halde Sürüyordu 

Bekir, Makarnacıyı ıseyirciler 

içinde biraz sürdükten sonra gene 
bastırmış ve altına almıştı. 

Halil paşa; pehlivanlar meydana 
geldikleri sırada yetişti ve güreşi 
durdurarak Bekin• sert, sert şunla
rı söyledi: 

- Bekir; biraz evvel efendimizin 
iradelerini tebliğ etmiştim . Buna 
muhalif olarak gene Makarnacıyı 

seyircilerin içine sürdün... Efendi
miz gazaba geldiler, hakkında iyi 
olmaz, dikkat et oğlum... Nihavet 
yaptığınız idman güreşidir. Ciddi 
güreş değil ki, böyle kaba hare>ket 
ediyorsun? Yavaş 61... Aldığın oyu
nu bırakıver .. dedi. 

Bekir, Yaver paşanın ihtarı ve 
padişahın hiddeti karşısında ne ya
pacağını şaşırdı. Paşaya hitaben: 

- Biz, güreşi ciddi yapıyornı. ... 
İdman güreşi değil bu ... decU. 

Halil paşa; Bekirin bu mukabele
sine hayret etmişti. Padişah, idmari 
güreşi yapılsın dediği halde nasıl 

oluyor da ciddi güreş yapabiliyor
lardı? Bekire sordu: 

- Hilafı emir pad:şaht hareket 
mucibi mücazattır .. . Nasıl oluyor 
da ciddi güreş yapabiliyorsunuz? .. 

Bekirin Anadolu kafası kızmıştı. 

Ayranı kabarmıştı. Ciddiyetle Ha
lil paşaya: 

- Ne bileyim paşam? .. Ben bura
nın yabancısı bir arlamım ne der
lerse onu yaparım ... 

- İyi ya, sana, idman gi.ir~şi ya
pacaksın diye iradei scniyeyi tehliğ 
etmiştim. 

- Öy le ama; Makarnacı güreşe 
çıkmadan evvel ben idman güreşi 
yapmam, ciddi güreş yaparım dedi. 
Ben de hayır mı diyecektim, dedi. 

Meydan yerinde konuşma uzayın
ca Sultı':n Aziz dah a ziyade asabi
leşti. Çünkü; Bekir, Halil paşaya 
sert sert bir şeyler söyleyip duru
yordu. 

Padişah; balkondan bağırdı : 

- Halil, ne oluyor? .. 
Paşa ; Sultan Aziıin bağırması 

üzerine olduğu yerden fırladı. Pa
dişahın ya nına geldi. 

Sultan Aziz hiddetli hiddetli so
ruyordu:· 

- Ne oluyor? .. Ne söyleniyor bu 
adam? .. 

- Efendimiz; 'im iki pehlivan ku
lunuz güreşi ciddi yapıyorlarmış ... 

- Nasıl olur? .. Onlara idman gü
reşi yapacaksınız diye söylemediniz 
mi? 

- İradelcrinizi arzettim padi~a
hım .. 

-E? .. 
- Makarnacı, ben idman güreşi 

yapmam. ciddi güreş tutarım. de
miş .. Bekir kulunuz da peki demiş 
ve ciddi yapıyorlarmış güreşi. 

Diyince: Sultan Aziz büsbütün 
köpürdü. Ve Halil paşayd şu emri 
verdi: 

- Getirin şu herifleri karşıma ... 

Nihayet: Makarn:ıc1 ile Kazıkçı 

Bekir Sultan Azizin karşısına dikil
diler .. Padişah Bekire sordu: 

- Oğlum; ciddi güreş mi yapıyor
sunuz? .. 

Bekir, kemali serbesti ile cevap 
verdi: 

- Evet padişahım .. 
- Kim söyledi size? 
- Hiç kimse... Makarnacı dün 

ne meşhur İsparta takımında solaçık 
oynamış bulunan Her Horeks Bur
sa Futbol Antrenörlüğüne tayin e
dilmiştir. Dün şehrimize gelen Ho
reks yarın Bursaya gidip vazifesine 
başlıyacaktır. * Gençler Birliği Kayseriye gi
diyor - Gençler birliği takımı iki 
maç yapmak üzere bu hafta içinde 
Kayserive gidecektir. 

daireme geldi. Yanında Arnavudoğ-
0lu Ali pehlivan kulunuz da vardı. 
Ben idman güreşi yapmam, ciddi 
güreşirim dedi. Ben de pek ala de
dim .. 

Deyince; 
Sultan Aziz, çrık sevdiği Makar

nacıya dönerek: 
- Hüseyin; nedir bu hal? .. 
- Efendimiz; idman güreşi ya-

pacağımıza ciddt giireş yapalım di
ye düşündüm .. hiç olmazsa ilk tu· 
tuşta ve birbiriıni1.in güreşini bil· 
medcn kozumuzu pöyfaşalım demiş· 
tim. 

- Olmaz... tdına;ı güreşi yapı
nız ... Haydi. 

Pehlivanlar tekrm~ meydana gel
diler ... Halil paşa her ikisine de.tek
rar tekrar Sultan A1izin iradesini 
hatırlattı. 

Makarnacı yakasını kurtarmıştı . 

Daha ilk elde Kaııkçının çaprazları 
işin ne netice alacağını göstermişti. 
İdman güreşi ba şladı. Bekir, küs· 

müştü. Bu saray denilen yerde ne 
ayıp şeyler o!uyordu. İnsanların bu 
yerde hiç de hürriyetleri yoktu. 
Adeta; karagöz gibi çomak takılmış 
oynatılıyordu. Her kafadan bir ses 
çıkıyordu. Bin bir cfüzenbazlık, bin 
bir tezvir orta lığı kaplamıştı. 

Bekir. tatsız tuzsuz; ayakta boğu· 
şup duruyordu. Makarnar.;. da Be· 
k !ri bastıracağım diye uğraşıyordu. 
Makarn acı tam bir saat Bekiri 

bastıracağım diye hücum edip dur· 
du. Çapraz girdi. Tek paça kaptı. 

Çift paça aldı . Kaz kanadı girdi, bir 
türlü Bckiri bastıramadı. 

Bekir; müdafaa güreşj yapıyordu. 
Hattn; :1e elense vuruyor ve ne de 
tırpan atıyordu. 

Sultan Aziz; ~ekirin kızdığını an· 
lamıştı. Yanında bulunan Kayseri· 
1i Ahmet paşaya dönerek: 

- Ahmed, Bekir haklı ... Sarayın 
ve muhitin acemisidir ... Bizimkiler 
de kabahat herhalde Makarnacıyı 

da kıskırtan vardır. Ben bilirim bll 
işi... Muhakkak Kavasoğlu Koca fb· 
rahim kendi menfaati için Makarn:ı· 
cıya ciddi güreş yapmasını söyle· 
miştir. Görüyorsun Bekir Makarna· 
cı ile ilk tuttuğu gibi değil... Herif 
sinirlendi. Olduğu yerden kıpırda· 
mıyor... Makarnacı da bu herifle 
ciddi güreş yapmağs kalkmış ... Al· 
lahın helası bir herif bu ... Görüyor 
musun? .. 

- Evet padişahım .. . Saf bir adaJl'I 
olduğu belli... Temiz bir çehresi 
var .. hal ve hareketi de yerinde ... 

- Sevimli ve ağır bir adam ... On· 
dan sinirlenmişt im ama, adamcağızı 
da kabahat yok .. Malıim ya, bura5 
saray ... Kimbilir adamcnğıza nele: 
yapıyorlar?. 

Güreş ayaktıı devam edip dr rtt' 
yordu. Çok zevksiz ve heyecar sıZ' 
dı. Biraz evvel dövüşen horozl arıfl 
ve kocların dövüşü bı;nların yı.nıı::ı' 
da ne. kadar heyecanlı idi. ErJ.ekçe 
ve ölesiye musar~a etmişlerdi. ~e 
padişah tesiri va ne de saray f rıld11' 
ğına tabi olmıyan bu idfaksi ! haY'' 
vanlar herhalde bu insan oğı ,narııı· 
dan d aha çok hür ve serbest idiler·· 

Sultan Aziz, _güreşin tatsızlnncll' 
ğını görünce Halil Paşayı çağırd1• 
Ve şu iradede bulundu: 

- Git ayır bu herifleri... 
r· 

Pehlivanlar ayrılmıştı ve Mnk11 

nacile Kazıkçımn idman güreşi de 
hlç bir mana ifade etmeden hitar11

11 

ermişti. 
1
, 

Fakat; ilk ellerde göriilmüştti ~: 
Kazıkçı Makarnacıya ağır bası)' ·~ 
du. Eğer, güreş ciddi devam eto;. 

olsaydı, netice herhalde Makaf11
9 

nın aleyhine olurdu. 1 (Davnını vat 
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Mehmet Efe Çakırcalının Koca 
Bulunduğu Yere Y ~klaştı 

·---- c:=ıı---
Ertesi sabah zavallı müfreze ku

mandanı şu manzara ile karşılaşır: 

Derenin tam orta yerinde içi taş 
dolu dört kapalı çuval yatıyor. Ça
kırcalı ile arkadaşları ise onlar de
renin başına koştukları zaman arka 
taraftan kaçmışlardır. 

Bütün bunlar, Çakırcalı Mehme
din ne kadar zeki ve kurnaz oldu
ğunu gösteren hadiselerdir. 

İşte şeytanlıkta da Çakırcalıya 
yakın olan Koca Mehmet Efe. Ça
kırcalınm sahte iz1erine inanmadı. 
Ve asıl kaçtığı istikameti buldu ve 
derhal "iddetli bir takip başladı. Ça-

j d w 
kırcalı da takip edilmekte ol ugunu 
anlamıştı. Bir iki defa izini kaybet
tirmek istedi. Fakat her defasında 
takip müfrezesinin izini yeniden 
bulduğunu gördü ve bir gün birden
bire müfreze tarafından sarıldığını 
hissetti. Kacıp kurtulmanın hiç bir 
Şekilde imk°fuıı olmadığını görünce 
tnüsademeyi kabul etmiye kara_r 
Verdi. Çakırcalıya bu kararı verdı
ren saiklerden biri de Koca Mehmet 
Efenin de takipdler arasında bulun
duğunu öğrenmiş olmasıydı. ~nu_~ ı 
önünden kurtulmak hem ~k guctu, 
hem de artık adamakıllı canını sık
rnıya ba~lıyan bu adamdan. bir yo
lunu bulun kurtulmak istiyordu. 
Ondan ku;tulabilmesi için ise Koca 
l'vıehmet Efonin bu dünyad3n göçüp 
gitmesinden başka care yoktu. 
Çakırcalınm müsademeyi kabul 
ettiği yer cCcvizalanı• namile ma
ruf bir mahaldi. Çakırcalı daha ev
Velden müsademe yapacağı yerler
d(' cok mükemmel sinerler vücune 
getirirdi. Bövlcce bütÜn hfıkim nok-
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1.aları tuttuktan sonra kendisini alt 
etmek hemen hemen imkansız bir 
haıe Jıirerdi. Yaptığı siperler de 
l'rıüselles üzerine müesses olur ve 
tuttuğu üc kuvvetli noktadan gelen 
kuvvetlere k arşı koyardı. Müsade
rnevi gece:ve kadar uzattıktan sonra 
geceleyin karanlıktan bilistifade sı
Vısır giderdi. 

Çakırcah bu defa da ayni şeyi 
~aptı ve Cevizalanında evvelce ha- · 
~ırlamıs olduğu hakim ve kuvvetli 
lnevkilere kızanlarını verleştirdi. 
Diğer taraftan Çakırcalının mu

hasara edi1diği haberi Ödemişte, 
~azillide, hatta İzmirde pek çabuk 
duyuldu. Vakıa o şimdive kadar bir 
Çok defal ar böyle kıstırılmış, fakat 
her defasında sevtanca zekasını 
kullanarak kendisinden kat kat 
ltuvvem takip müfrezelerinin ara
sından yağdan kıl çeker gibi sıyrıl
?rııştı. bu defa ise işi çok mühim ad
lietrnişlerdi. Derha1 Ödemişte da
ıt\lllar çıkmış ve halkı gönüllü ola
l'ak; Çalurcalı ile müsademeye davet 
(!trnışu, Müsademeye iştirak etmek 
arzusunu gösteren on beş yaşındaki 
~elikanhlara kadar silah ve cephane 
clağıtılınıc: ve bütün bu kuvvetler, 
Cevizala~ına doğru tahrik edilmiş-
ti, ' 

1 ttusademe gercekten çok ateşli 
~luYordu. EvveU · bütün bu saha 

llVVetli bir çember içine alınmış, 
110tıra muhtelif noktalardan müfre
~eler grup halinde ilerlemiye, Ça-
1 ırcalı ile arkadaşlarının bulunduk-ar1 
l noktaya yaklaşmıya başlamış-
far~ı. Bu ateşten çember içinden E
t~Yı kaçırmamak için akla gelen bü-

pek boşa gitmiyor, mutlaka hedefi· 
ni tam bir isabetle buluyordu. 

Buna rağmen takip müfrezeleri 
Çakırcalmın bulunduğu noktaya 
doğru yaklaşmakta devam ediyor
lar, büyük zayiata rağmen bu
na muvaffak oluyorlardı. Bu yak
laşmıya muva.ffak olan ku~~tl~r~ 
bilh<ıssa üç müfreze idi. Bırmcısı 

Koca Mehmet Efe ile Kuşçubaşı Eş
refin ,-e er. seçme nderlerden mü
rekkep hir miifreze idi. Koca Meh
met, Çakırcalının tabiyesini iyi bil-
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diğinden kendisinin hangi noktada 
olduğunu derhal anlamıştı. Eşrefe: 

_ Çakırcalı şu noktadadır. Biz, 
seninle kendimize hedef olarak o
.rasını seçelim ve yanaşalım, demi.ş

ti. 
Kuşçubaşıoğlu E§ref, böyle Çakır~ 

calı ile tüfek tüfeğe gelince sapsarı 
olmuş \'e adamakıllı bir korkuya 
kapılmıştı. O kabadayılığından, atıp 
tutmasından eser kalmamıştı. Fakat 
Koca Mehmet Efe ile diğer neferle
re bu korkusunu göstermek istemi
yo~du. H~lbuki Koca Mehmet Efe, 
kendisine alenen Çakırcalıya yak· 
1asmavı teklif ediyordu: · 

_ Pf>k güç olacak! diye mırıldan
dı. Evvela uzaktım vurmayı bir tec
rübe C'tsek daha doğru olmaz mı? 

_ ç~kıcıya uzaktan atılan kurş~
na vazıktn:. Onu gizlendiği siperın 

içinde bastırmaktan başka çare 
voktur. 
· _ Biz orava gidinciye kadar ya 
!;:acarsa. ,r-cride kimse yok! 

_:_ Ç ıı kıcı gece olmadan kaç:nak 
kin y~rindcn kıpırdamaz Vakıt te 
ikindi ·e yaklaştı. Vakit geçirmiye
lim. 

Kuşcuba~ıoğlu, ne dese para et
miveceqini anlarlıi!ından çarnaçar 
ra;ı o1du. Koc 3 Mehmet Efe birkaç 
kelime ilf' t!ıkip edecekleri hattı 
hareketi anlattl. Buna göre hareket
le ilerlemive basladılar. Bir saat 
kadar süren bir gayretten sonra E
fenin bulunduğu noktaya adamakıl
lı v:ıklasmıva muvaffak oldular. O 
kadar ki. yüksek sesle konusulduğu 
takdirde yekdiğerinin sesini bile du
vabilecek.leri bir mesafeye gelmiş 
bulunuyorlardı. • 

Bu noktaya yaklaşan bir müfreze 
de bir onbaşının kumandasında bu- . 
lunan bir manga idi. Doğrusu bu 
manga aslanlar gibi cesaret göster· 
mişler ve ateş gibi durmadan karşı
brındaki eşkiyaya ateş ediyorlardı. 

Ücüncü bir müfrne de Bayındırlı 
Mehmet Efendinin bizzat bulundu
"u bir müfreze idi. Bu da baska bir 
~ihetten ilerlemiye muvaffak ol
muştu. 

Bu esnada müsademe bütün şid

detile devam edivor. her iki taraf, 
karsısındakine göz ac;tırmıyacak bir 
sür'at ve şiddetle ates ediyordu. 
Koca Mehmet Efe Eı;refe fısladı: 

_ Biraz daha yaklaşalım! 
(Devamı var) 

Trend• yangın 
Dün sabah saat 11 buçukta Flor

yadan Sirkeciye gelen banliyö tre
ni Yenikapıya vardığı zaman loko
motifin bacasınd<m çıkan kıvılcım
lar ikinci mevki vagonu tutuştur· 

' "' muştur. 

Ateş, az sonra söndürülmüştür. 
n tedbirler alınmıştı. 
?\ıu d 1 ,_ ................ ........................ _ L sa erne cok şiddetli o ara1'. Qaşı J 

il'\ adı. Bu da her iki tarafın çok YARDIM. EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKİDİR 

Sevgli çocukar: 

rtı~tharnetsizce ve kıyasıy~ çarpış
~ ~a knrar verdiğini gösteriyordu. 
~: ırcaJının kızanları o kadar mü-

lte~1'.1el siperlere yerleşmişlerdi ki, Okuduğunuz mektep kitapları. 
lıe ılerfn@ kurşunun dokunması nı Çocuk Esirgeme Kurumuna 
'di.in hemen imkAnsız bir halde i- verirsiniz, okumıya lievesli, fa-
:t'i il ~na mukabil, takip mUfrezele- kat kitap almıya kudreti olmı-
:tıu~ e.ıaır:e){ mecburiyetinde bulu- yan kardeşlerinize yardım et -
ınalt

0

r1srdı. Bunun için de açıfıı çık- mi.ş ve kü~klükte bu zevki tllt-
~ieh~ll!ungeHyordu. Fakat buna mtf olureunuz. 

:tıtı ~l UE ed@r etmez derhal kur§U- ............. - .... ·•-.. •••••• ... , ......... . 
Yor1ard~. Z~ybeklerfn kurşu~~ 1iiiıiılll•••••••••••• I 

Giivercinlerin Havai Po,,ta Vazif eainde Kullanıl"!aları 
~ rihi Pelı Eskidir. Hattd Hali( eler Araaında Güvercınlerle 

. -u:ak yerlerden Meaelilı T a•e Kira• Getirteraler Bile Vardır. 
istaiıoulun zarif aüsleri olan gü• 

vercinler bize çok eski ve karanlık 
devirlerin ve dinlerin inamı kırıntı . 
larını getiren canlı folklörleridir. 

· · -. ka sahillerine doğru Sicilyadan ay· 
j rılıyorlardı. 

Afrikiyye hükümdarının elçisi • 
nin gemisinde muhabere güvercin· 
leri vardı. Hemen bir mektupla onu 
uçurdu ve Yusufun elçisinin yaka
lanmasını bildirdi. Hasan tertibat 
aldı. Yusufun elçisi, Afrika sahille
rine yaklaşırken esir edildi. Medi
ye'ye getirildi. Hasan onun başına 
çanlar taktı. De\'eye bindirdi Del
lAJ.lar: 

Apollon, sevdiği ve kaydırakla öl
dürdüğü oğlanı serviye çevinniJ 
ve ona bir muhteremlik vermi§ti. 
Yunanlıların baş Tanrısı olan 
«Zevs» e sofra götürenlerin güver
cinler olduğunu Omiros, şiirlerinde 
terennüm etmiştir. Güvercin ayni 
zamanda tenasül ve aşk ilahesi olan 
Afrodit'e tahsis edilen bir kuştu. 

Venüs, bilhassa arhaik heykeller· 
de ve eski paralarda, elinde güver
cin olduğu halde tasvir edilmiştir. 

- Yurduna ve dinine ihan~t e
denin hali budur.. diye şehirde do

. laştırdı1ar ve sonra rla idam ettiler.• 

Jübitere ve Venüse inanan din
ler tamamen yok oldukları halde !> 
dinlerin kutlu saydıkları servilere ........ -- jY A ZA"fili ---~ 
ve güvercinlere hUA bir nevi muh- İL.rah;m Hakkı 
teremJik veriyoruz. ıo & 

Pafos mabedinde Tanrı kuşları K / 
~ sayılan birçok_ güvercinler beslenir- o n y a ı 
· di. Güvercirilerin· Afrikaya gidişleri 

ve bahara doğru Sicilya toprakları
na dönüşleri münasebetile bayram
lar ve şenlikler yapılırdı (1). 

Bu sevimli mahlUkların muhabe
re vasıtası olarak kullanılmaları, 

Nuhun tufanile beraber başladı. An
aneye göre, Nuh Yalvaç'ın gemisi 
Cudi veyahut Ararat - Ağrı dağının 

üstüne indiği zaman, güvercin, su
ların çekildiğini ağzında getirdiği 

zeytin dalile ilk haber veren bir 
muhabere vasıtası olmuştu. Ehli 
güvercinlerin muhabere vasıtası o
luşları işte böylece başlar. Güver
cinlerin Irak yolile şarktan garba 
doğru getirildiklerinde tarihçiler it
tifak ediyorlar. Beşinci Firavunlar 
sülalesi zamanında l\ıiısırda güver
cinler görülmüştür. Daha sonra Yu
nanistana geçtikleri tesbit edilmiş
tir. Eski Mısırlılar gemilerinde gü. 
vercin beslerler ve Mısır sahilleri
ne yaklaştıkları zaman bunları salı
vererek döndüklerini Mısırlılara 

bildirirlerdi. 
cEgine• liler olimpiyat oyunları

na giderlerken yanlarında güve~cin
ler de götürürler ve güreşleri ka
zandıkları zaman bunların boyun
larına erguvanlar takarak uçurur -
lar ve ailelerini zaferden haberdar 
ederlerdi. 
Yunanlılardan sonra güvercin, 

Romalıların da muhabere vasıtası 
olmuştur. Roma İmparatorlarından 
Jül Sezar zamanında yeni fethedi
len Gol vilayetlerinde ufak bir is
yan hareketi hissedilir edilmez Ro
ma orduları Alpleri aşmış bulunur
lardı ki; bu da o vakit Romalılarda 
güvercinle muhaberenin hayli iler
lediğini gösterir. 

Orta karinlerde güvercin bilhas
sa İslam ve Türk ordularında çok 
kuvvetli bir muhabere vasıtası ol -
muştur. İkinci hicret asrında Mu • 
sulda muntazam hır güvercin pos
ta teşkilatı ve yer yer güvercin ku
leleri yapıldığını tarihçi Halil Za
hiri haber veriyor. 

Suriyenin Türk hukümdarların. 
dan Zengi zade Nurettin Mahmut 
güvercin postası teşkilatını çok iler
letmişti. 

Karaçelebi zade Abdülaziz (Rav
za - tül - ebrar) ında Bağdatta Ha. 
life Mütteki Billah'ın 333 hicret yı. 
lında Emir Tosunun tazyikinden 
kurtulmak i~in Mısır Emiri Akşid'e 
güvercinlerle mektup göndererek 
yardım istediğini yazıyor. 

Güvercinlerin yalnız mektup de
ğil, mezelik turfanda meyva bile 
taşıcjıklarını Karaçelebi zadede o -
kuyoruz. 

MISJrda Fatımi halifelerden Ela
ziz BillAh 372 hicret yılında vezir
lerinden Yakubu Şama tayin etmiş
ti. Yakup, bir cemile olmak üzere 
Halifenin Şamdan bir arzusu bulu
nup bulunmadığını sormuştu. 

Halife; çok iyi bir meze olan Şam 

kirazlarının şimdi tam çıktığı mev
simdir. Bana kfraz gönderebilir mi• 
sin? der. Yakubun yanında Şamdan 

getirdiği bir güvercin varmış. He • Güve. d .ier D-.~n ae askeri 
men Şam h.~kim~n~ yazdığı bir mek- muhabere işlerinde kullanılırlar. 
tubu bu guvercının boynuna taka- ı 
rak uçuruverir. Güvercin, ~kşam ı bere güvercinlerinin kanatlar~a 
geç vakit Şama,, varır. · bağlanan mektuplar da bu yazı ile 

Ertesi sabah seher vakti Şam ha- yazılır. Bunun için bu yazıya kanat 
kimi, Mısırdan gelme 120 güverci- yazısı diyenler de vardır. (Sa.yfa 
nin kanatları altına kiraz bağlıya- 132 ve 142). 
rak kafeslerini açar. Güvercinler Güvercin postaları Nureddin 
öğleden evvel Mısırda Halifeye me- Mahmut zamanında Kahire ile İs-

zelik kiraz yetiştirirler. kenderiye, Dimyat, Gazze, ile Ku-
* düs, Safed, Şam; Şam ile Balebek, 

Eski Yunanlılar ve Romalılar gü- Halep, 'l'ı:ablusşam; Halep ile Be • 
vercinlerden istifade ettikleri halde\ hisni Rüha arasında işlerdi. 
1098 yılına kadar Avrupada güver· Po~ta güvercinİerinden birisinin 
cin postaları bilinmiyordu. Haçlılar kavbolmdsı veyahut düşman eline 
Kudüsü muhasara ettikleri zaman dü°Şmesi gibi ihtimaller de hesapla
Kudüs ile Antakya arasına düşen narak birinci güvercinden sonra ay
(Hisar) daki Arap kumandanı Ku- ni mektupla ikinci bir güvercin u-
düsün teslim olacağını güvercinle çurulurdu. · 
haber vermiştir. Salahaddini Eyyubi Akka'da mu-

İşte bundan sonra Avrupalılar gü- hasarada kalan islam ordusuna Ha
vercin muhaberesini almışlar ve da- rube dağından güvercinler vasıtasi
ha sonra Akka'da avladıkları bir le mektuplar göndermek suretile 
güvercinin kanatları arasındaki mek kalenin iki sene frenklere mukave
tuptan islam ordularının harekatını metini temin etmi~tir. 
öğrenmişlerdi. Bundan sonra haçlı- Haşişi'lerin müessisi Hasan bin 
lar İskenderiye ile İstanbul arasın- Sabbah da güvercinlerden çok isti
da güvercin postaları tesis etmişler- fade etmiştir. 623 hicret yılında ha
dir. life Ahmed Nureddin Mahmudun 

Fransa Kralı Sen Lui'nin 60 bin postalarından daha kuvvetli güver
askerile Mısır - Mansurede mağlUp cin postaları teşkil etmişti. 
oluşu ve kardeşile beraber birçok Hülagu Bağdada· girdiği zaman 
Fransız büyüklerinin es~ ~~şüşü I birçok güvercin postaları mahvol • 
ve islam ordusunun zaferı guver - muştu. 

cinler vasıtasile islam dünyasına Büyük bilgin İbnile~ir'in arapça 
müjdelenmişti. Salahaddini Eyyıibi- Tarihil - Kamil adlı eserinin on bi
nin amcası Nureddin Mahmud, fet- rinci cildinde güvercin postaları 
hettiği yerlerdeki hadiselerden ça- hakkında kıymetli mallımat vardır 
bucak haberdar olmak için bütçesi- (2). 

ne mühim tahsisat koyaralC munta- «Kabes Valisi Reşid 523 hicret yı
zam güvercin postaları teşkl etmiş- lında ölmüştü. Ölmeden evvel Yu
ti. sufu küçük oğluna vasi tayin etmiş-

Suriyenin ve Mısırın birçok yer- ti. Yusuf biraz sonra hakimiyet 
lerinde on ikişer mil fasılalı güver- mevkiinde olan Reşidin büyük oğ
din menzilleri yapılm:l;tı. lunu düşürerek yerine geçti. Kabes-
Güvercin portaları hakkında arap- dE: emirlik ve valilik yapmıys baş

ça birçok kitaplar yazılmıştır. cHa. ladı. Bununla da kalmadı, velinime
mail-ül-hamamat» bunların mü. ti Reşidin ailesine tecavüz etti. Mu
himlrinden birisidir. ammer Afrikiyye hükümdarı Ha-

Mektuplar, güvercinlerin kanat • sana iltica etti. Hasan, Yusufa mek
ları veyahut kuyrukları altına, ba- tup yazdı. O, cevap bile vermeğe 
zan da ayaklarına ve boyunlarına lüzum görmedi. Yalnız ağızdan 
takılırdı. Bu mektuplar, cKuş kağı- gönderdiği bir haberde: 
dı» denilen çok ince kağıtlara yazı_ - Eğer Hasan, benimle meşgul 
lır ve çok ince altından yapılmış olmaktan vazgeçmezse şehri Sicil
mahfazalara konarak güvercinlere ya hükümdarı Rişar'a teslim e~:.
takılırdı. Bu zarfların üstüne de u- riın .. dedi ve biraz soma da dedıgı
çuş tarih ve saatleri kaydedilirdi. ni yaptı. Rişardan hil'at ve rüşvet 
Büyük alim ve tarihçi Kalkaşendt alarak şehri bu hıristiyan krala tes
on bir ciltlik muazzam arapça eseri- lim etti. Hasan, kuvvete müracaat 
nin dördüncü cildinde yazıların çe- etti. Ve Kabes'i zorla aldı. Yusufu 
şitlerini anlatırken bir de Gubari esir etti. İşte bu Kabes valisi Yusuf 
= Toz yazısından bahseder ve ay - bir gün Rişar'a bir elçi göndermişti. 
nen şunları söyler: İnceliğinden ,.e Orada Mehdiyye hükümdarı, Hasa
gözle görünmiyck kadar küçük ya- nın murahhasile buluştular. Yusu-

fun elçisi, Ha sana sövmüş ve haka-zıldığından dolayı bu yazıya toz ya- i 
ret etmiştir. İki murahhas elçi ayn_ zısı derler. Kabaran toz dalgası ar- f 
zamaııda ayrı ayrı gemilerle A rıkasında bir şey görünemediği gibi 

bu Ya"ı da gözle zor görünür. Bu (2) Tarihil Kamil. Cilt 11, sayfa (1) Esatiri Ymuıniyan. Sayfa 235, ,. 1301 
449 yazı, kuş kağıtlarına yazılır. Muha- 55. Mısır tab'ı, sene · 

Üsküdarlı Razi Abdüllatif de El
fülk - ül - mejhun Billü'lü - il 
_ mekmin aifü eserinde (3) Mısır 

hükümdan Bunduk Dapi, Melik 
Muzaff~Tin orduları Bire kalesin
de 11"'.ıhasaraya düştükleri zaman 
ordu kumandanı, güvercinlerle göiı
d•rdiği mektupla Melik Muzaffer
-fen istimdad ettiğini ve yedi gün 
Jonra hükümdar kuvvetli bir ordu 
ile Bire kalesini muhasara eden Ta
tar askerlerini perişan ettiğini ya-
zıyor. 

* Muhabere güvercinleri 1765 M. 
yıllarında denizciler tarafından Ho
landaya götürülmüştür. Felemenk
lileriq Bağdattan getirdikleri güver
cinler haltı Bağdadi adını taşıyor. 

On yedinci ve on sekizinci asırda 
Suriye ve bilhassa Hatayda güver
cinlerin ticari muhaberelerde kulla
nıldığını görüyoruz. Suriyede bir 
tacirin avladığı güvercinin kanadı 
altındaki bir mektuptan o vakit İn
gilterede mazının çok az olduğunu 
öğrenmiş \'e ucuz fiatla maı.ı toplı
yarak (100) bin riyal kazandığını 
rivayet ederler. 

Hind Türk hükümdarlarından Ce
Hileddini Ekber Şahın 20 bin cins 
güvercini bulunduğunu tarihçiler 
yazıyorlar. 

Hatayda on sekizinci asra kadar 
güvercin kullanıldığını ve hala ha
rap bürçlerde albatak cinsinden 
güvercinler bulunduğunu ve bun· 
ların eski Türk ordularında kulla
nılan muhabere güvercinlerinin to
runları olduğunu (Diretül Mearii) 
yazıyor. 

On dokuzuncu asırda güvercinler 
Fransa ve Belçikada Borsa haberle
rinin ve piyangoların neşrinde kul· 
!anılmışlardır (4). 

k 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 

güvercinler için üç dört sayfalık bir 
yer ayırmıştır. Çelebi, İst.anbuldan 
Bursaya götürdükleri birkaç güver
cini bir cuma namazınadn sonra sa· 
lıverdiklerini ve bunların lstanbula 
geldiklerini yazarken Bursalı mi
rasyedilerden Sadi zadenin bn çift 
güvercini bulunduğunu ve bunların 
misk içinde gecelendirilmiş nar ta· 
nelerile beslendiğini anlatır. 

Sadizade bir gün güvercinlerini 
uçururken müthiş bir fırtına kop
muş ve bir daha güvercinleri evine 
dönmemiştir. Bu müthiş acıyı unut
mak için Sadi zade uzun bir seyaha
te çıkmış ve nihayet yedi sene son· 
ra güvercinlerini Cezayirde bir ada
mın evinde görmüştür. Sadi · zade 
orada kuşlara kendisini tanıtmış ve 
bundan sonra güvercinler Bursaya 
dönmüştür. Evliya Çelebi bu hatı· 
rayı pek cazip bir dille anlatıyor. 

Çelebi, güvercin cinsl@rini d6 
şöyle tasnif eder: Ta'kJabıır, Şibr, 

Cevizi, Şaml, Mısri, Bağdsdl, AlA
ra, Marselos, Demkeş, Saba, Talaz
lı Pelenk, Kızılala, VarkıJala, Kara
aİa, Tekirala, Sedekut, 'J'aclıkut, 
Çakşır lıkut (5) • 

(3) Nü~hal.arı az olan bu kıynwtH 

eser Beyazıt Mitlt Jrlltü.phımesinda 
5068 numarada kayıt!uiır. Ycıpra1' 

17. 

(~) Gifrercin postaıı.. .. 

(6) Evliya Çelebi Sev~~ 
cilt 1, sayfa 585. 



SAHTE HÜVİYET 
Y•zan : M. Şeref OKTÜRK 

Hiktm!t., bir aile toplantısında E· 1 
.in isminde genç ve güzel bir kıza 
takdim edilmişti Esinin cazibeli 
vücudü, hisleri kamçılıyan gözleri, 
delikanlının iradesini altüst etmiş, 
içinde ona karşı bir sevgi uyandır
mıştı. 

Kıi da ayni kuvvetle Hikmete 
karşılık göstermişti. Hayatta o ana 
kadar başına gelmiyen, ne dernek 
olduğunu anlamadığı sevgiyi ilk 
defa Hikmetten tatmış oluyordu. 
Kısa bir konuşmadan sonra her iki
si de sevgilerini itiraf ederek anlaş· 
mışlar, evlenmeğe de karar \•ermiş· 
lerdi. 

Esin. liseyi bitirdikten sonra tah
sili terkederek ev işlerile uğraşıp 

iyi bir ev kadını olmıya namzet bir 
hale gelmişti. Ailesinin vaziyeti ye
rinclc olduğu gibi şöhreti de büyük
tü. 

Hikmet, ku.ın ailesine müracaat 
ederek evlenmek fikrinde olduğu
nu söyleyio rızalarını istemişti. 

Bu işi ör.cc kabul etmiyen kız 
tarafı, nihayet Esinin de delikanlıyı 
sevdiğini öğrendikleri vakit bu iki 
gencin hayatlarını birleştirmiye ka
rar \•ererek kadere boyun eğmekten 
başka yaoılacak bir şey olmadığını 
anlamışlı:rdı. 

Hikmeti. daha ilk gördükleri gün
dcnberi eczacı diye tanıyorlardı . Fa
kat işin esasını bilseler, bu delikan
lının eczacı olmadığını anlıyacak

Iar, anc k bir eczanede çırak oldu
ğunu öğreneceklerdi. Hikmet. bu 
sahte hüviyetini bütün evlenme iş

leri bittikten sonra ortaya koyacak, 
hu suretle, çılgınca sevmiş olduğu 
Esini Plinden kacırmamış olacaktı. 

Kızın ailesi. kendisinin bu sahtekar
lığını duvmuş olsalar, Esinin israrı
nı dinlemivecekler. aileleri arasına 
bu şekilde bir sahtekarı sokmıya
caklardı. 

Bunu pek ivi bilen Hikmet. ht>:n 
korkuvor ve hem de yanılması la
zımeelen hareketleri ihmal etmi
yordu. 

Artık söz kesilmis. nişan günü ka
rarlaştırılmıstı. Hikmet. bazı gece
ler ec.zanevi kapad1ktan sonrA se\•
gilisinin evine gidivor. gec vakitle
re karlar ailcsile konustı'-"M. h:ız <ı n 

da geecvi onlarda geçirdiği ohwor
du. 

Delikanlı. Esinlere karsı Akındıgı 

bu sahte hüviveti muvaff:ıkıvetlc 

devam ettirdii!i halde isin aslını. ec
zanede oatronuna acmavı nnutmu<>
ltu. Ansızın eeldiklerini düsünere!:: 
oynadı~ı komedide falso vaoılm 

yalanının mevdnna cıkmaması icin 
bir fırsatını huluo Mu7.affer bevden 

yardım rica etmeyi dalma aklında 
tuttuğu halde fşlerinin yorgunlun 
tesirile her gün unutuyor, ihmııl 

ediyordu. Bu suretle bir hafta daha 
geçti, nişana iki üç günden başka 
zaman kalmadı. 

Onun Şam'la Hicaz arasında 

kurduğu ibadethaneye gittim. Bir 
kaç sene ondan da ders aldım. İl
mim, dini tecrübelerim çok arttı. 
Tam papaz olmayı tasarladığım sı

ralarda, Buhayra'nın Hicaz'da İbra
him dinini ihya edecek bir peygam
ber geleceğinin yakın olduğunu 

müjdelemesi üzerine, yeni dine ve 
yeni peygambere merak sardırdım. 

Bu düşünceler içinde, Hicaza git
miye karar verdim. Katıldığım ker
van, Acemlerle Rumlann bir harp 
sahasından geçiyordu. Bir kargaşa
lıkta, Acem diye Rumlara yakalan
dım. Sonra da köle diye bir Yahudi
ye satıldım. Bir kaç sene ıztıraplı 
bir köle hayatı yaşadım. Bu zaman· 
larda, Mekke'de Muhammed ismin
de birinin peygamber diye meydana 
çıktığını, isiamiyet diye yeni bir din 
neşretmiye başlachğını duymıya 

başladım. Bütün zekamı sarfederek, 
kendimi ondan ona, öyle bir suret
le sattırdım, ki nihayet, Medine'li 
bir arabın kölesi oldum. Muhammed 
'de, o sıralnrda Mekke'den Medine'
ye hicret etmiJti. Onun n~rettiğl is
lAmlyeti, iyice anladıktan sonra, bu 
yeni ti.ini, mevcud bütün dinlerden 
dahAı akla yakın, onun ahlAkf ~-e 19-
dmai esaslarını çok saf la!Yl buldu-

Nihayet kol'.ktuğu başına geldi. 
Bir gün depoya ilaç almıya gittiği 
bir sırada eczaneye uğrayan müs· 
takbel karısı ve kaynanası, o zama
na kadar gizlenen hakikati Muzaf • 
fer beyden öğrenmişler, sonradan 
karşılarına çıkacak tehlikeyi göre· 
rek yarı yoldan dönmüşlerdi. 

Saatlerce piyasada uğraşıp ecza
nedeki ilaçlan tamamlamıya çalışa
rak geç vakit yorgun dönen Hikmet, 
biraz dinlendikten sonra beyaz ön
lüğünü giyip ı·eçeteleri hazırlamıy:ı 
başladı. 

Sabahtanberi teneffüs ettiği ilaç 
kokusundan, eczanenin loş manza
rasından pek fazla sıkılan Mu7.affer 
bey, akşam üzeri dinlenip hava al· 
mak için gazinoya gitmiye karar 
vermişti. Beyaz saçlarını parmakla
rile arkaya tarayıp, kemerini düzelt· 
tikten sonra ceketini giydi. Ağır 
adımlarla kapıya doğru ilerlerken 
durdu. Yeni getirdiği ilaçları rafa 
dizen Hikmete dönerek: 

- Ben dışarı çıkıyorum. Arayan 
olursa gszinoya gönderirsin. Geç 
vakte !tadar oradayım yavrum .. 

- Peki. Ben de eczaneyi örtünce 
gazino •a gelirim. Sizinle hususi bir 
şekilde konuşmak istiyorum. 

- Çok geç kalma! Bak az daha 
unutup gidecektim. Bugün seni iki 
bayan aradı. Mühim bir iş için ko· 

nuşmıya gelmişler. Yarım saat ka· 
d&r beklediler. Uzaktan gelmiş ola
caklar ki yoruldukları anlaşılıyor

au, gelmeyince gittiler. 
- Lc;imlerini söylemediler mi? 
- Söylediler. Birininki Esin, öte-

kini unuttum. 
- Esin mi dediniz? 
- Evet. . 

= t~~-~ girdi~leri vakit beni kll-1 
fa zannettiler ve cHikmet beyi gör
mek istivoruz• dediler. Senin depo
ya gittiğini söyleyip oturmaları için 
yer gösterdim; konuşmıya başladı
lar. Bir aralık senden memnun olup 
olmadığımı soroular. Seni methet· 
tim; çıraklarımın içinde bana en sa
dık olduğunu. eczanemin en faal 
uzvunun bile senin kadar çalışma· 
dığını uzun uzadıya anlattım. Bu 
sözlerim onları memnun edeceği 
yerde hayret ve şaşkınlık uyandır· 
dı, bir türlü seb~bini anlıyamadıın. 

Eczanenin sahibi. senin patronun 
olduğumu öğrenince kalkhlar. Bir
den asabileşmişlerdi. Sana selfım bi· 
le bırakmadan çıkıp gittiler. 

- ······ 
- Ne için kızardın Hikmet? Bir

denbire değiştin. Ne oluyorsun? 

- Ah! Ne olurdu benim çırak ol· 
duğumu gizleseydiniz. O gelenler
den biri ni~anlanacağım kız, yanın· 
daki de annesi idi. Bugünlerde bir
likte çarşıya gidecektik. Birkaç gü
ne kadar nişanlanıyorduk. Size söy-

ğum için peygamberin önünde cKe
limei şehadeb getirerek müslüman 
oldum. Muhammed de, beni yahu
diden satın aldı ve azad etti. 

O uımandanberi, peygamberin ya
nındayım ve bütün muharebelerine 
iştirak ettim (1). 

(1) lslcimiyet tarihlerine göre, 
Selmônı Farisi, o ı·aktin bütün ilim· 
Zerini bildiği ve islamiyete can ve 
gönüldeıı bağla.ndığı için Peygam· 
ber hazretleri tarafından en kıymet
li ashaptan biri olarak ve bir riva
yete göre de aile mahremiyetine de 
kabul buyrulmU§tıı. Bir 1ıadisi şe· 

rifte Hazreti Aliyyülmurtaw, Am
mt!r bin Yasir ile Selmcinı Farisi, 
cennetin büyiik bir iştiyakla bekle
di1'i ü.ç zat olduğıı b:ldirilmiştir. En 
evvel Hendek gazasında bultınm.H§, 
'Hendek hafrini. o tavsiye etmiştir. 
Ondan sonraki biıtiin gazalam işti
rak etmi§tir. Peygamber, ona cSe1-
m4nel1ıayr> i.mıini vennişti. l'lf ecti
st iken ismi c.M'ılbe b~ı Za1ışan> idi. 
Hazreti Ômer'in hilafetinde, fran'ın 
pııyitıahtı c.l\f ed4in> %flptcdildiği za
man, oraya vali tayin edildi. Valili
Di zamamnda bile kendi sa:ğyiyle 
kazandıffını yer ve kattıncının faz
la.ıını fıka.raya verirdi. Hazreti Os
man~ın 1ıfl6fetinde, hicretin 35 inci 

Adanada J Erzincanda 
Halkevi Faaliyeti Bir idam 

Adana (Hususi) - Adana Halke
vinin muntazam çalışmasının sık sık 

yeni eserlerini görmekteyiz. Temsil 
kolunun her hafta \'erdiği temsiller, 

Ar kolunun metodik faaliyeti, ho
parlörlerle yapılan neşriyat, müzik 

§efi Hakkı Tar'ın gayretile imkan 

nisbetinde Hal.kevi bandosunun 
günden güne genişliyerek büyük 

tekamüller arzetmesi gözden kaçını· 

yacak kadar barizdir. Bu hafta yine 

Eğitmen kursunda halka ve eğit

menlere cİatiklil~ ve cHa.sbahçe> 
piyesleri temsil edildi.. Kıymetli 

elemanlarınmız muvaffakiyetlerini 

bir kere daha gözlerimi7in önüne 

serdiler. Ahmet Yurtsal, Receb 
Tekeş, Kemal Yavuzel dramlarda 

ne kadar sanatkar iseler Ali Şen ve 1 
Suad Aymakoğlu da o deıreaeda mu-

ı 

vaffak olan iki komediyendirler. ' 

Adana Halkevi, çalışmalarına, bir 

an bile ara vermeden de\•am etmek-. / 

Adaaa HalkeYia.ia bir temsı1i 

..,,,. Y •ı•r idam hükmü iafaz 
edildikten sonra 

Erzincan (Hususi) - Bundan bir 
yıl evvel Başköy nahiyesinin Hö -
yük köyünden Yuvanlı oğlu Boros 
namı diğer Yaşar Özdemir adında 
biri, karısını yalçın kayalar arasın
da boğarak öldürmü~ ve kadının ce
sedini bir çukura atarak üzerine gü 
me halinde taş yığmıştL Bir müd
det sonra katil yakalanarak Adliye
ye tslim edilmiş ve yap.ılan muha
kemesinde idama mahk\.ım edilmiş
ti. 
Yaşar Özdemir hakkında \'eril • 

ı 
miş olan idam kararı Millet Mecli
since tasdik edildiğinden katil Dört 
yol önünde asılmış ve idam hükmü 
infaz olunmuştur. 

.......................................... 

Müzeler ikiye 
Ayrıldı 

Ankara (Husus) Maari{ Yekaleti 
İstanbul müzelerini iki grupa ayır
mıştı. İstanbulda mimari s.•e tarihi 

lemeyi unutmuştum. Bu akşam ga- kıymeti yüksek birçok türbeler, ka
zinoda anlatacaktım. le burcları, kuleler de vardır. Tür-

tedir. Çizilen programlar, '\'erilen 
kararlar süratle fiil ~ahasına çıka· 

rılmaktadır. 

Off .. Herşey bitli artık, hakikat beler, islami eserler olması itibari
meydana çıktı. Beni bu eczanenin le birinci grupu teşkil eden Topka
sahibi diye biliyorlardı. Yalanım pı sarayı Müzesi direktörlüğüne 

Bızans kalelerile bu~cları ve kule
belli oldu, sevgilimi elimden aldılar. 

]er de asarı atike müzesine bağlana
Diyerek önce masaya tutunmak, 
mukavemet etmek istedi. caklardır. Beyazıt kulesi gibi Türk 

ve Osmanlı eserlerinin mercileri de 
Artık gözleri kararmış, kuvveti Topkapı sarayı olacaktır. 

kesilerek ayakta duramıyacak bir ••••••••••••••• 
hale gelmişti. Bi.iyük bir gürültü ile 
yere yıkıldı. Masa devrilmiş, şişeler, 

tüpler, birçok kıymetli levazım kı· 
rılmıştı. 

Hikmet. taşların üzerine boyiu 
boyunca serilmiş. kendinden geç
mişti. Elleri, yüzü yer yer şişe kı

rıklarile kesilmiş. her çizikten hafif 

YURD YAVRULARINA: 
Yeni yılda kitap alamıyacak 

arkadaşlarınıza bir yardım ol
mak üzere okuduğunuz mektep 
kitaplarını Çocuk Esirgeme 
Kurumuna '\'eı·menizi Kurum 
saygı ile diler. 

hafif kan sızıyordu. •••••••••••••-

- Ya! .. Peygamberiniz muhare
be de mi etti? 

- Çok ... Böyle olmasaydı, bugün
kü mübeccel neticeye erilebilir miy
di? Yalnız eski dinlerle değil, Mu
hammed. menfaat ve ihtirasla da 
mücadele etti. Araplar, ancak bu sa
yede bir din, bir millet halinde bir· 
leşebildL 

- Bu gazalar nasıl oldu? 

- Oğlum, sana gazaları da anla-
tacağım. Muhammedi ve i.,Iamiyeti 
daha iyi anlaman için, onun hicrete 
kadar çektiği eza ve cefayı bilmene 
ihtiyaç vardır. E\"Vela, sana, bu kıs

mı hikaye ec.ieyim. 
FerruhzAd, Selman'ın söz söyle-

seneıfnde ı.feddin'de vefat etti. Üç 
1..--ızı olmuş, biri IsfaJıan'da, diğer 

ikisi Mı..'1r'da kclmt§tıl.r. Bu kızlann, 
kendisinin olmayıp oğlunun kızları 
olduğunu. rivayet edenler de vardır. 
Ebt:. Hüreyre, ibniabbas ile d•ğcr 
diğer rnlıdbe ve tabiin, kendisinden, 
bir çok hadic!er ııakletmi§l'-rdir. 

mesine meydan vermeden: 
- Amıca! utanıyorum, ama söy

lemiye mecburum: Benim, ayrı bir 
derdim de var. Buraya gelişimin asıl 
sebebi de odur. 

Deyince, Selman merakla sordu: 
- Söyle bakaiım; belki o derdine 

bir çare bulabiliriz. 
Fer:ruhzad, Abdülmesih'in kızı 

Kerime ile olan macerasını anlattı. 
Mekkeye, Peygamberin ta\•assutunu 
ricaya geldiğini söyledi. 

Selman, delikanlıyı dinledikten 
sonra kahkahayla gülerek: 

- Bu Abdülmesih'in kızı Kera
me yaman bir fettan'. Kimbilir ne 
kadar güzel şey ki. delikanlılan çi
leden çıkarıyor. 

Diyince, Ferruhzitd şüphelendi: 
- Kerame'yi tanıyor musunuz? 
- Tanımıyorum, ama ismini bir 

defa daha işittim. 
- Nerede? 
- Peygamberimiz Muhammed 

aleyhisselamın huzurlarında ... 
- Ne münasebetle? 
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- Ben hasta ,,e zavallı bir çocu-ı 
ğum. Siz ne de olsa babamsınız, de
ğil mi? Ben de çocuğunuzum. 

Oğlunuzun ölmesini tabii iste -
mezsınız, ben söylediğiniz yerde 
kat'iyen kalamam. 

- Bu komedyayı bırakalım. E -
vet, ben babanızım, s1z de oğlumsu
nuz. Bu tabii bir keyfiyet, bundan 
kimse şüphe edemez. Fakat babanız 
böyle sahnelerden hiç hoşlanmaz. 
Dediğımi yapmanız lazım ... 

- Fakat bunu nasıl yapayım, ben 
ancak sir:in önünüzde diz çökebili
rim, fakat bu adamın önünde eğil· 
?Mk imkansız bir şey! .. 

Bu esnada Feridun Bey, oğlunun 
omuzuna basarak yere çökertti. 

Bunun üzerine çocukcağız, ikti -
darsızlığını gö~erek . mırıldandı: 

- Beni tazyik ediyorlar. Size kin 
besl~diğim için af dilemek arzu edi
liyor. Ben de mecburen af diliyo -
rum. 

Bunu söyledikten sonra, Hikmet 
kendini kaybetti. Feridun Beyin i
§areti üzerine, oğlu yere düşmeden 
Mehmet koşarak genç vücudü kol
ları arasına alarak odadan çıkardı. 

Selimin, odasına girdikten sonra 
yaptığı ilk hareketi bir mum yakıp 
Hikmetin mektubunu yırtmak oldu. 
Sonra dolabını açarak valizini ha
zırlamıya koyuldu. Bu sırada kapı 
\•urularak Mehmet. elinde bir sepet 
ile içeri girdi. Hikmetin saksılarını 
almıya gelmişti. Genç adam tekrar 
yalnız kalınca, masanın başına ge
çerek bir kağıt üzerine alelfıcele şu 
satırları yazdı: 

cZavallı çocuk, bugün yapqğınız 
hareketten dolayı ıztırap çekmeyin. 
Dediğiniz gibi kuvvet ve şiddet 

karşısında benden af dilediğinizi 

bilmiyor değilim. Ve zaten benden 
af dilemeniri istemiyordum. Osma
nın söylediklerini, sizin teşvikinizle 
yaptığını bilm~m lazımdı. Ve bunu 
bilseydim, zerre kadar aldırmazdım. 
Zira sizin gösterdiğiniz kin \•e nef
ret hisleri, bana değil, muhayyile -
nizde yaşattığınız bir Selime karşı
dır. 

Zavallı ~ocuk. içinde bulunduğun 
ıztırap içinde sana yapabileceğim 
yegane hizmet, vücudümden seni 
kurtarmaktır. Bu gece, evinizde ge
çireceğim gece. son olacaktır. Bu ka 

· ranmı yirmi dört saat gizli tutma
nız lazım. Ve şimdiye kadar tanı -
mamış olduğun Selimi unutma ... 
Bir gün ya ndan geçti ve sanrı bak
tı ... Ve sen, onun gözlerinde haka
ret edici bir tecessüs okudun gibi. 
Halbuki o gözlerde hakaret yerine 
yaşlar vardı ... » 

Selim, yazdığı mck~ubu dört kat 
yapıp cebine k"oydu. Ve sonra yan 
kapının elde etmiş olduğu anahta
rını alarak merdivenin yukarısına 
çıkarak bekledi. Mehmedin ayak 

r 
- Şel'ik isminde bir delikanlı, 

Kerame'yi Hire'de görmüş. Kıza 

aşık olmuş. Babasından istemiş, o 
da vermemiş. Bir gün, Peygambe-
rin yanında oturuyorduk. Şerik te 
orada idi. Peygamber. İranın, Hire
nin islamlar tarafından fethedilece
ğini tebşir edince, Şerik, bi.iyük bir 
heyecanla, Muhammed'den, Hire 
Hire fethedildiği zaman, Abdülme
sih 'in kızını kendisine vermesini is
tedi. Peygamber de bu arzusunu ye
rine getireceğini vaadetti. Ferruh
ziid, bu garip tesadüf önünde şaşı
rıp kalınca, Selman onu teselliye 
çalıştı ve kısmeti ise, kızın kendisi
nin olabileceğini söyliyerek deli
kanlıyı oldukça teskin de etti. 

Selman. bundan sonra, peygam
berin hayat ve mücadelesini, şu su
retle anlatmıya devam etti: 

* Muhammed .. gittikçe cesaretleni-
yordu, Şimdi de, Kureyşin mabut
ları olan putlar aleyhinde Ayetler 
irad ediyordu. 

Bu hal, Kabe bekçisi olan ve mil
li dinin hamisi bulunan Kureyş eş
rafını harekete getirdi. İleri gelen
ler toplanıp müzakere ettiler. Mu
hammedin dinlerini tahkir etmesi
ni pek ağır buldular ve bunun kendi 
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Nakleden : ORHAN S . 

seslerini işitince basamaklnrdan, 
sür'atle inerek, koridorla bir hiza
da bulundu ve Mehmetle karşılaş

tı. 

Mehmet, Selime: 
- Ne yapacağımı bilemiyorum .. 

Hikmet Bey hiddetinden hiç Çir ta
rafı görmüyor. Getirdiğim bütün 
saksıları paramparça etti. 

Selim, odasının anahtarını uza • 
tarak: 

- Diğerlerini de alın, saksıları 

muvakkaten odanızda saklayın, sü
kunet bulunca kendisine verirsiniz. 

- Fakat, odanızda, isteyinceye 
kadar saklamak daha münasip değil 

" ') 
mı ... 

Selim, şiddetli bir hareketle: 
- Bunları daha fazla odamda tut 

mayı arzu etmiyorum .. diye bağır

dı. 

- Mademki taraçaya çıkıyorsu -
nuz. Arkanızdan kapıyı kapamayı 

unutmayın. 

Selim. kapıyı kapıyacağını vadet
ti ve içinden: «Mükemmel!» diye 
söylendi. Kapıyı kapatmamı iste -
mesi, Hikmetin odasına çı.kan mer
dh•enin önündeki kapının açık ol • 
duğunu gösteriyor». 

Tahmininde aldanmıyordu. Sak · 
sıları kolaylıkla nakletmek için ka 
pıyı açık bırakmış. Yalnız büyük 
merdivenin kapısını kilitlem"şti. 

Selim ,Melımedin ikinci kata çık· 
masını bekledi ve .sonra koridora 
geçerek Hikmetin odasının bulun -
duğu kuleye tırmandı. Basamaklar. 
saksı parçaları ve toprakla örtülmüş 
gibi idi. Son basamaklara çıktığı za
man, kulağına birtakım kuvvetli 
sesler ilişti. Bir an, Feridun Beyın 
yukarıda olduğunu zannetti. Buna 
rağmen durmadı. Bir ufak sofa gibi 
bir yeri geçti. Ve yarı açık duran 
camlı bir kapının önünd~ durdu ve 
aralıktan içeriye baktı. 

Hikmet ayakta, elleri göğsünde, 
ark:ısını kapıya çevirmiş bir vazi· 
yette duruyor vehıçkırıyordu. Bir 
aralık göğsünden kalb şeklinde bir 
madalyon çıkararak içindeki resme 
baktı ve ağlaması şiddetlendi. ço· 
cukçağız, hıçkırıkları ar.asında söy· 
Jeniyordu: 

- Ah, anneciğim, sizi hatıramın 
yeni canlandığı bir devrinde ne •e 
tanıdım? Hatırlamak.. hatırlamak .. 
bu ne müthiş bir i~ence .. evet, sizi 
görüyor gibiyim .. her sabah, tam al· 
nımdan. saçlanmın bittiği noktndarı 

öptüğünüzü bugün gibi hatırlıyo • 
rum. O nokta beni her gün yakıyor 
anne ... Ah, bir insanın annesi tara· 
fından kucaklanması ve öpüıınesi 
o ne büyük saadettir... Bugün ben 
yalnızım anne, sizin yanımda mev· 
cut olduğunuzu bilmeme rağmerı 

yalnızım .. > 

Hikmet sendeliyerek birkaç adıfl'· 

attı. Madalyonu elleri arasında W 
tuyordu. Devamı varJ · 

" 
mezheplerinin istikbalini tehdit et· 
tiğine karar verdiler. Fakat Muhar.:ı· 
mede birşey yapamıyacaklarını dB 
anladılcir; çünkü Muhammed, arr.cs· 
sı Ebu Talibin himayesinde idi 

Rebia ibni Abdimenafın oğuUafl 
Otbe ile Şeybe, beni Ümmeyycdetl 
Mua\•iyenin babası Ebu Şüfy:ın ib' 
ni Harb, beni Esedden Ebulmahte· 
ri ibni Hişam, beni Mahzumlli reisi 
Ebucehl ile amcası Velid ibni f.~ll' 
gayre, Amrübnilasın babası As ibnt 
Vali \'e diğer Arap eşrafı, Ebu 'fıl' 
libe müracaata karar verdiler ,,e: 

- Ya eba Talip! Kardeşıııin oğJLI 
dinimizi tahkir ediyor. Bir de bııbD' 
!arınız, dedeleriniz de dalAlettc iti'~ 
diyor. Onları cehennemlik gösteri· 
yor. Ya onu tahkirden menet; y~· 
but himaye etmekten vazgeç! 

Dediler. 

Ebu Talip, Muhammedin peygıırtl' 
berliğine inanmamakla her::ıbcr 
onu, müdafaa etti ve müracaat eclcıııı 
lerin de gönüllerini alarak başındB 
savdı. · 

·e Muhammed .. Ebu T~libin himll)
0
e 

sinden cesaret alarak daha ziY'9 
1 

faaliyet glSstermfye başlayınctt, i,: 
ktyetçiler, yine toplımare.k EbU 
lfbe gittiler ve: 

<DeYam• yar) 
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karaköy KUprUsUnde- SPOR 
ki V • k I I • Demirspor Vefayı 2-0 , apur IS e 8 Brl mağlup etti 

BİR HAFTALIK RADYO PROGRAMI j, 

Kaldırılmıyor 
Bu husustan verile havadisin 

aslı olmadığı an ra$ı ldı 
1 

Evvelki gün çıkan bir gazete, Ga
la köprüsündeki vapur iskeleleri; 

1111\ nıuhtclif yerlere kaldırılacağı 
~.tında bir havadis vermekte idi. 

Verilen havadise göre, şehircilik 
~~hassısı P r ost, bu iskelelerin, 

1 
em ~öprünün manzarasını çirkin
~irdlği, hem de köprünün sık sık 
~ Ulmasına sebep olduğunu ileri 

SUrerek bunların kaldınlmnSlnı is
~ ve şehir planını buna göre 

rtııın etnıiştir. 

ı.,.,Dün Belediyede yapt.\ğımız tah
"'4JCata nazaran şehircilik rnütehas
tliı Prostun planında böyle bir şey 
ıı la mevcut değildir. 
d.'Yalnız eski Liman Müdürü Ham-
ı bir proje hazırlamıştı. Bu proje
~e nazaran Galata köprüsü büsbü
~rı ~alkrnakta ve onun yerine feri-

t l§lemckte idi Köprü kaldırılın
ca Vapur iskelelerinnin de kaldırıl
lllası. tabii olacaktı 
)4 ~U.~dan başka Belediye İmar 
llr lidurlüğü mimarlarından Sabri, 

Ost planını nazarı itibara almak
~Zln Eminönü, Sirkeci, ve Sultan
))} l'tıede ait bir imar planı hazır1a
~ır 

ll l>rost planını tamamen tadil eden 
tnu Plana nazaran Bay Sabri, devlet 
lhaııesini Sirkeci ile Eminönü 

arlaında yapıyor ve Prostun pla -
~tıda Devlet mahallesi olarak tes
s ıt olunan Sul tanahmedi de 
Sergi binalarına tahsis ediyor. Bııy 
k~bri, hazırladığı planda köprüde
" 

1 
vapur 1skelelerini akldırmakta 

h..e bunları muhtelif semtlere da);ıt-
••ıak 5 

1 tadır. Bunlardan bir kısmı İs-
,~~buı cihetinde, bir kısmı da Be
.,ogı 

u tarafında yapılmaktadır. 

~aZ<?tede çıkan bu havadisiil ha
ln hlanan bu plandan galat olması 

u tenıeld· ır. 
t~;. Plan, Vali ve Belediye Reisi 
1<ıtk·ı Kırdar tarafından bir defa 
\ı ık olunacaktır. Ancak şimdilik 
lnaPur iskelelerinin kaldırılması 

C\>zubahs değildir. 

4clalarda Bir Su 
8ayramı 
'tapılacak 
~ .. 

UYiikada pek yakında suya ka-
~Yor. Bu münasebetle Adalılar, 
" 1r Meclisi azasından Adalı Avni 

l~•ıtaaı1e Vali ve Belediye Reisi 
1.1tf lı: 1 KU'dara, Adayı nihayet suya 

•. '\>utturduğundan dolayı teşekkür 
v~ ın · 
~nnetlerini bildireceklerdir. 

liltJ Ya suyun ilk geldiği gün şen.. 
ltar~r Yapılacak, gece Küçükturda 
t , .. ~e halinde dolaşılarak tezahü -

""'11 bulunulacaktır. 

~>.da. ~yu Maıtepeden temin edi
ektir. 

l!i~ §:bekesinin tesisi işi ikmal e. 
t, §tir. 

~~kele de yapıldıktan sonra Mal
lı-.ı:~ motörlerle suyun nakline 
'ta.t nacaktır. Bu nakliyata ağus -
~,1•. başlanması kuvvetle muhte _ 

dır. 

8\ı~lediye bu sene Büyükdanın 
ları nu .temin ederken diğer Ada-
li da ıhmal etmiyecc-ktir. 

cııd eybelide sarnıçlı evler pek çok 
l'li:Jc Ulu için orada su sıkıntısı Bü -
~~ lldada olduğu kadar hissedilme. 
te ~edir. Bu itibarladır ki ilk ön
~li ÜYilkadanın su derdi halldil -

r. 

(Baştarafı .ı cil ıayfada.) 

vaffakiyetle oynamıya başladılar. 
25 inci dakikadan sonra oyunda 

tevazün hasıl olduğunu ve tekrar 
Demirsporlulann faik vaziyete geç
tikleri görülüyor. 
Sağdan, soldan, ortadan yapılan 

Demirspor akınlarının bi.iyük bir 
gayretle çalışan Vefa müdafaası ta
rafından tardedildiğini görüyoruz. 

Oyunun 27 nci dakikasında Vefa 
lehine verilen bir serbest vuruşu 

Muhteşem avta atmakla kaçırdıktan 
sonra Vefalıların canlandıklarını, o
yunun mukabil akınlar halinde geç· 
tiğini, 35 inci dakikada Vefalıların 
daha güz~l oynamıya , Dcmirspor 
tesirinden tamamile kurtulmıya 
başladıklarını ve hatta Dcmirspor
luları ndam akıllı Slkıştırmıya baş
ladıkları görülüyor. 
38 inci dakikaya kadar bu şekilde 
cereyan eden oyun, mukabil akın
larla devre sonuna kadar cereyan 
etmiş ve devre 1-0 Demirspor lehi
ne netkclenmiştir. 

1k.inci devre: 
Rüzgarı arkasına alan Vefalıların 

soldan inkişaf eden bir hücumla 
derhal Demirspor kalesine indikleri, 
birinci devrede Demirsporluların 
zorladıkları gibi Demirsporluları 
zorlamıya başladıkları görülüyor. 

Demirsporlular hakikaten tehli
keli d2kikalar geçiriyorlar , lakin iyi 
şilt çekmiye fırsat vermemelerin
den Vefalıların bütün şiltleri boşa 
gidiyordu. 

5 dakika devam eden Vefa haki
miyetinden sonra Demirsporlul a-

rın açılmıya, Vefa kalesine muvaf
fakiyetli inişler yapmıya başladıkla
rını görüyoruz. 

Tevali eden ve muvaffakiyetle in
kişaf eden hücumların birinde sağ 
açıktan aldığı bir pası hüsnü istimal 

eden Demirsporlu O~hnn takımmm 
ikinci ve galibiyeti nisbeten garanti 
edE'r golünü yaptı. 8 inic dakikada 
olan bu golden sonra Vefalılann da

ha canlı oynamıya basl~dılar. İki 
Orhanın cok güzel işlettiği biribirin
dcn a5;nğı o}mıyan Dcmirspor muha
cim hattı rüzgar lehlerine olmadığı 

halde tPkrar Vefalıları sıkıştırmıya 
başladılar. Vefalılar enerjik ve 
sert oynuyorlar. 

Demirsporlu İbrahim diz kapağı
na bir tekme yiyerek oyundan çıktı. 
Vctalıların gol yememek, atmak i
çin büyük bir gayretle, tekmeli de
ğilse de mutlak sert bir oyun oynu
yorlar. 

Bu arada Dernirsporlu Zekinin de 
topallamıya başladığı , Vefalı Lut

finin karşı tarafı yıldırır bir oyun 
çıkarmıya basladığı görülüyor . 16 n
cı dakikada İbrahim girdi. 

Oyun, karşıl ıklı hücumlarla geçi
yor. 

20 nci dakikada Vefa canlı ve o
yun sert. Vefalılar muvaffakiyct1i 
akınl arla Demirsporluları zorluyor
lar. 29 uncu dakikaya kadar Dcrnir

spor kalesinde cereyan eden oyun, 
güçlükle Vefa kalesine geçiriliyor. 

30 uncu dakikada Demirsporlula
nn mükemmel bir şütünü Vefa ka

lecisinin güçlükle kurtardığı, Vefa
lılann derhal akınlara başladıkları-

nı, 34 ve 37 nci dakikalarda Demir· 
sporlul.n- akınlarile Vefalıları zor
ladıkları, lakin Vefalıların şu dak_i
kalarda umumiyet itibarile oyun~ 
hAkim oldukları görülüyor. 

42 nci dakikada Vefalılar tamami
le Demirspor kalesinde oynuyorlar. 
Demirsporluların sağdan inkişaf e
den bir hücumları Vefalılar tarafın. 

dan geri çevriliyor ve oyun da bu 
suretle 2-0 Demirspor lehine biti-
yor. 

•d~19diye gelecek sene de diğer 
titj ata su temini teşebbüslerine 
tı11J~ktir. Bunun için kış sonla • 

a hazırlıklara baslanacaktır. Dünkü oyun yazının başında da 

ı•ı 1 

•ı 1 
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SOLDAN SAÔA: 

1 -İstanbulun bir semti, rabıt e-
datı. 
2-Birdenbire, bir kadın ismi. 
3 - Bayr ak, kumanda. 
4 - Merkezi Avrupada bir şehir, 

her şeyden uzak. 
5 - Tersinden okunursa bir işa

ret, muharrir, b ir t!mir. 
6 - Kapılarda bulunur, vukubu-

lan. 
7 - Çiçeğin bir kısmı, bir nida, 

bir emir. 
8 - Kapatmak, çok ışık verir. 
9 - Efrad. 
10 - Hiddetlenmek. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
l - Bir yaz meyvası, demirciler

de vardır. 
2 - Tehlikeli bir odam. 
3 - Yalan, fransızca canne>. 
4 - Bir denizimiz, Beyoğlu. 
5 - Bir cihet, bir nota, evlerde 

bulunur. 
6 - Bir nota, ana baba ve çocuk-

lar, işaret edatı . 
7 - Bir şehir müessesesi. 
8 - Belli etmek, bir millet. 
9 - İstinad yeri, ilave. 
10 - Fotoğraf, e~ki harplerde 

kullanılırdı. 

A·nkara Borsasının 
8 Tımmu 939 Fiatları 

Açılıt 

Ye Kapa•• 

1 Sterlin 5.93 
100Dolır 126.657 
100Fraak 3.3S5 
100 Liret 6.06 

Ce••ne 100 lariç. f. 28.547 
AmaterdamlOO Floria 67.232 
Berlin lOOMaık S0.835 

Ukıel 100 Belıa 21.525 j 

100 Drahmi 1.082S 
100Lc.Ya 1.55 
100 ç~. Kr. 4.3325 
100 Pezeta 14.035 

ar şova 100 Zloti 23.845 
udapeıte 100 Pengo 24.8425 

8Ukref 100 Ley 0.905 
delırad 100 Dinır 2.8925 
Yokoha•• lOOYea 34.62 

tokholm 100 l.veç. f. 30.55 
oıkeva 100 Ruble 23.9025 

Esham ve TahYilit 
T ahvillt &zerine mu••ele 

olmamııhr 

PAZAR 9/7/39 
12 30 - Program, 12,35 - Türk 

rnüzfği (Kadın küme ses heyeti), 
13,00 - Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 -: 
Müzik (küçük orkestra • Şef: Necip 
A~kın). ,.. 

1 - Felix Glessmer • Kırlangıçla
rın vedaı, 2 - Waldemar Gibish • 
Çakır keyfim (Viyana şarkısı), 3 -
Eduard Kunneke - Deydi Hamilton 
operetinden potpuri, 4 - Micheli 
- Çocuk oyunları, 5 - Miroslav Shi· 
lik - İspanyol dansı, 6 - J . Strauss 
- Sabah havadisleri (Vals), 7 -
Dohnanyi - Düğün valsi, 8 - Wal
ter Noack - Romantik Uvertür. 

14,15 - 14,30 - Müzik (Şen şarkı
lar - Pl.), 18,30 - Program, 18,35 -
Müzik (Şen oda mi.iziği - İbrahim 
Özgür ve ateş böcekleri), 19,00 -
Çocuk saati. 19,25 - Türk müziği 
(Fasıl heyeti), 20,00 - Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 20.10 - Neş'eli plaklar-R. 
20.15 - Türk müziği. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Şerif İçli 
- hicaz ızarkı - Derdimi ummana dök
tüm, 3 - Şekip Memduh - hicaz 
şarkı - Mahvolsun o tali, 4 - Udi 
Fahri - hicaz şarkı - Bahar olsa çe· 
menzar olsa, 5 - Kanun taksimi, 
6 - Halle türküsü - İnce çayır biçi
lir mi, 7 -Karcığar türkii - Benliyi 
aldım kaçaktan. 8 - Bimen-hüzzam 
sarkı - Şükunla geçen ömrüm. 9 -
~Iehmet Nasib - hüz.zam şarkı - Aç
mam açamam söyleyemem, 10 -
Udi Ahmedin - karcığar şarkı · Var
ken gönülde bin türlü. 

21,00 - Müzik (Riyaseti cümhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer). 

t - O. Strauss - Niki (Marş), 2 -
Tschaikowsky - Çiçekler valsı, 3 -
Bcrlioz - cLes irancs Juges> uvertü
rü 4 - Leoncavallo - Maia (fante-, 
zi), 5 - Chabrier - cBourree fan-
tasque. 

21,M - Anadolu ajansı (Spor 
servisi), 22.00 - Müzik (Cazband -
Pl.), 22,45 - 23 - Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

PAZARTESİ 10/7/39 

12,30 - Program. 12,35 - Türk 
müziği - Pl., 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 13,15 - 14 - Müzik (Karışık prog. 
ram - Pl.), 19,00 - Program, 19.05 -
Müzik (2 nci Ransodi - Liszt - Pl.), 
19.15 - Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,00 - Memleket saat ayarı. ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20.15 -
Konuşma (Doktorun 5aati) , 20,30 -
Türk müziği (Halk türküleri), 20,50 
- Türk mü7.iği. 

1 - Salahattin Pınar - kürdilihi
cazkar {arkı - Ne gelen var, 2 -
Şemsettin Ziya - kürdilihicazkar 
şarkı - Güvenme hüsnüne, 3 - Ar
taki - kürdilihicazkar şarkı - Ay dal
galanırken. 4 - Boğos - kürd ilihi
cazkar şarkı - Güller açmış, 5 - Le
mi - kürdilihicazkar şarkı - Nazlan
dı bülbül. 

21,10 - Milli musikilere dair 
üçüncü konuşma (Leh musikisi) 
Halil Bed i Yönetken, 21,25 - Ne
şeli plfiklar - R. 21,30 - Müzik (pi
yano soloları - Ulvi Cemal Erkin), 
22,00 - Müzik (Kiiçük orkestra · 
Şef: Necip Aşkın) . 

1 - Ernst Sorgo . Köy evinde 
1şıklar (vals), 2 - Ludwig siede -
Sigara içen kız, 3 - Amold meister 
- Bohemya rapsodiı;i, 4 - Heinz 
Link - İntermezzo, 5 - Carl Frick 
- Ren kıyılarında ben evimdeyim. 
6 - Vittorio Giuliani - Yalnız sana 
(serensd), 7 - Viktor Hruby - Vi
yana operetinden (potpuri), 8 -
Alois pachernegg" - Viyana süiti. 

a) Küçük geçid resmi, b) Opera
da balet müziği, c) Grabende gezin
ti, d) Paraterde atlı karınca. 

23,00 - Son ajans haberleri, zira
at, esham, tahvilAt, kambiyo - nu
kut borsası (fiyat), 23,20 - MUzilc 
(Caıband - Pl.), 23,~5 - 24 - Yarın
ki program. J M iıaret ettiğimiz gibi anormal cere-

1/Q h Edı.lecek yan etmiştir. Ne Vefa ve ne de An-
Turhan vapuru geliyor . 
Alman ada . a edilmekte olan Dtnızbınk~an açıktı k~lanların taz-

i.. kara şampiyonu kendinden bekle-),/"1 an/arımız ?len oyunu gösterememiştir. vapurl~ımızd: Etrüskün eti Tır- mına flart YlrtllYOf 

ltı~~akaU.~ Vekaleti, limanlarımızın •ccıll!'!!"" ... su-a"!'ı ~- "!"'-~~~~""""!!!~A~~~-L~-~~'!'~- seı!I!!! ~~ti v;:::i:i::~:l~~:iir.çarşamba 
~t 11la hır an evvel başlamak için essesesi olan Gip firmasının iki mü-
ltt .. '--~:: kararlar vermiştir. İlk o. dür muavini ve bir teknik müşa - Etrüsk vapurunun tadil projeleri 
:ı-.. ~ .. tanb l t viıi, beraberlerinde bazı rnilhen - üzerine inja edilen bu vapurumu -· 1.1.n, "'" u, Trabzon, skende - d 
~I "'-~adenlzde Ereğli veya ça.. disler de olduğu halde 12 ağustosta zwı eşi Kadeş de Y.akın a limanımı. 
~ liınanıarmdan biri ~a e- ,ehrlmi~e gelecek ve doğru Anka. za gelece~ ve Etrüsk vapuru bun-

tJl Ur. r aya giderek Münakale v..ır!J.etne dan sonra t adil edilmek üzere Al-
gt}terenin en biiyük inşaat mü- temaslara başlıyacaklardır. . manyaya gide<:ektir. 

Denizbanktan açığa çıkarılan me
murlara verilecek tazminatların 

tevziine yarından itibaren başlana
caktır. Limanlar ve Dcnizyolları U
mum Müdürlüklerinin teşekkülü 

ile vazifeleri hitam bulan bu 124 
memuro, çalıştıkları hizmet senele
rine göre birer aylık tazminat ve
rilecektir. , 

SALI 11/7 /39 
12,30 - Proğram, 12,35 - Türk 

müziği. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Bedriy(? 
Hoşgür - hicaz şarkı • Mürnteziç aş
kınla, 3 - Nobar - hicaz şarkı Ağla
mış gülmüş, 4 - Ahmet Rasiın 

rast şarkı - Bir gönlüme bir hali pe
rişanıma, 5 - Mustafa Nafiz - hi
caz şarkı - Göğsün~ açılmış, 6 -
Hicaz saz semaisi. 

13,00 - Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri, 13,HS 
14 - Müzik (Beethoven - 5 inci sen
foni - Pl.) 19.00 - Program, 19,05 -
Müzik (Vitali - Şakon, çalan Jaqu
es Thibaud - Pl.), 19,15 - Ti.irk mü
ziği (Fasıl heyeti), 20,00 - Memle· 
ket saat ayan. ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20.15 - Konuşma, 20,30 -
Türk müziği (Klasik program), An
kara radyosu küme ses ve saz heye
ti, 21,10 - Konuşma, 21,25 - Neşe

li plaklar . R. 21,30 - Orkestra 
programının takdimi - Gluck, Bect
hoven, Wagner H. Halil Bedi Yö
netken. 21,45 --: Müzik (Radyo or
kestrası - Şef: Hasan Ferid Alnar). 

1 - Gluck: İfijenya Aulis'de uver
türü, 2 - Beethoven: 1 inci senfoni 
Do majör, 3 - Wagner: Rienzi uver
türü. 

22,30 - Müzik (Sinema sesi - Pi.), 
23,00 - Son ajans haberleri, ziraat , 
esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
(fiyat). 23,20 - Müzik (Cazband • 
Pl.), 23,55 - 24 - Yannki program. 

ÇARŞAMBA 12/7/39 
12,30 - Program, 12,35 - Türk 

müziği - Pl. 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 12,1.5 - 14 - Müzik (Riyaseticüm
hur bandosu - Şef: İhsan Künçer). 

ı - Meyerbeer - Le prophete 
operasının marşı, 2 - Lincke - Meh
tap (Vals), 3 - Saint - Saens - Kah
ramanlar marşı, 4 - Puccini . Ma
dame Butterfly operasından fantezi. 
19,00 - Program, 19,05 - Müzik 
(Mozartın iki üvertürü - Pl ) , 19,15 
- Türk müziği (İnce saz faslıl, 
20,00 - Memleket saat nyarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 20 15 -
Konuşma, 20,30 - Tü~k müziği. 

1 - SaUıhattin Pınar - hüzzam 
şarkı - Askınla süriinsem, 2 - Sa!a
hattin Pınar . hüzzam şarkı - Sevi· 
yordum onu, 3 - Faiz Kapancı -
hüzzam şarkı . Büklüm büklüm sır· 
ma saçın, 4 - Halk tiirküsü - Ka
ranfil oylum oylum, 5 - Keman 
taksimi, 6 - Cemil Bey - muhayyer 
peşrevi, 7 - Tamburi Ali Ef .. mu
hayyer şarkı - Feryada ne hacet, 
8 - Arif Bey . muhayyer şarkı • 
İltimas ctmiye yare, 9 - Şevki Bey
muhayyer şarkı • Hicran oku sinem 
deler. 10 - Muhayyer saz semaisi, 

21.10 - Haftalık posla kutusu, 
21.2:5 - Neşeli plAklar . R. 21.30 -
Müzik (Saksofon soloları - Nihad 
Esengin). 22 - Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip A'kın). 

l - Walter Schrader - Akşam ii
zeri (Hazin parça), 2 - Ganglber
ger - Küçük flüt için konsercparçıı
sı, 3 - Ganglberger - Benim küçük 
teddi ayım (Saksofon parçası). 4 ·
Fr:itz Recktenwald - Grizingde pot
puri, 3 - Gerhard Winkler - Donna 
şikita - İspanyol üvertürü, 6 - Rich. 
Heuberger - Şarkta süitinden . Rak
seden kızlar. 2 - Adolf Grunow · 
Berlin Viyana valsi, 

23 - Son Ajans haberleri. ziraat, 
esham, tahvilat. kambiyo - nukut 
borsası (Fivat), 23.20 Müzik (Caz
band • Pl.), 23.55-24 Yarınki prog
ram. 

PERŞEMBE 13/7/939 

12.30 program, 12.3~ - Türk mü
ziği: 

1 - Muhayyer peşrevi, 2 - Sa
dettin Kaynak - muhayyer şarkı • 
Seni ey dil, 3 - Sadettin Kaynak -
Adına and içerim. 4 - Ut taksimi, 
~ - Lemi - uşşak şarkı - Ruhunda 
buldum, 6 - Lemi - uşşak ~arkı • 
Neler çektim neler canan. 
13 - Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13.15-14 -
Müzik (Karışık program - Pl.) 

19 - Program. 19;05 - Müzik 
(Melodiler - Pl.), 19.115 - Türk mü
ziği (Fasıl heyeti), 20 - Memleket 
saat ayan, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 20.15 - Konuşma (Ziraat 
saati), 20.30 Türk müziği (Halit tür
küleri). 20.50 - Türk müziği: 

1 - Osman Bey - hüzzam şarkı -
Neşeyabı lutfun olsun, 2 - İshak 
Varan . hüzzam ~arkı - Bilemem 

ben de nasıl düştüm, '3 - Ahmc\ 
Rasim • Segah şarkı - Benim sen 
nemsin ey dilber, 4 - Ayaş halk 
türküsü - Ay,·a çiçek açmış yaz mı, 
5 - Mahur türkü - Tepeler tepeler. 

21.10 - Konuşma, 21.25 - Neşeli 
plaklar • R. 21.30 ·- Müzik {Schu· 
mann - Piaı'.ıo konsertosu, çalan Al· 
fred Cortot - Pl.), 22 - Müzik (Kü· 
çille Orkestra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Franz Liszt • İkinci Macar 
rapsodisi, 2 - Hanns Löhr • Bü
yük vals, 3 - Tschaikowsky - Ma
car dansı No. 17, 5 - Knudnge Ri
isager - Bir entermezzo, 6 - Rubins
tein - Kostümlü balo süitinden Na
poli balıkçıları, 7 - Hanschmann • 
Andalusia (İspanyol valsı), 8 - La
utenschlager . Yıldızlara doğru (fan 
tezi), 9 - Hanns Löhr - Düğün mar 
§1. 

23 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat), 23.20 - Müzik (Caz
band - Pl.). 23.55-24 - Yarınki pr.og
ram. 

CUMA 14/7 /939 
12.30 - Program, 12.35 - Türk 

müziği . Pl., 13 - Memleket saat 
ayan, ajans ye meteoroloji haberle
ri, 13.15-14 - Müzik (Karışık prog· 
ram - Pl.), 

19 - Program, 19.05 - Müzik 
(Wagner Meistersinger operasanın 

uvertürü - Pl.), 19.15 - Türk müzi
ği (Fasıl heyeti), 20 - Memleket 
saat ayarı, Ajans ve meteoroloji h3-
berleri, 20.15 - Konuşma (Haftalık 
spor servisi), 20.30 - Türk müziği 
(Saz eserleri \'e muhtelif şarkılar): 

1 - Mahmut Celiılettin Paşa -
hüzzam şarkı - Kerem eyle mestane 
2 - Lemi' Suzinak sarkı - Yeter hic. 
ranlı sözler, 3 - Lemi - hicazkaı 
şarkı - Son aşkımı canlandıran, 4 -
Lemi - Rast şarkı - Yok mu cana a.. 
şıka hiç mürüvvetin, 5 - Mehmet 
Nasip - Rast şarkı • Öyle ytikdın ki 
beni . 

21.10 - Konuşma, 21.25 - Neşeli 

piaklar - R. 21.30 - Müzik (Radyo 
Orkestrası - Şef: Praetrorius): 

1 - Haydn: Senfoni sol majör, 
Nr. 100. 2 - Adam - cSij'etais roi> 
operasından uvertür, 3 - Joh. St
rauss: Kayzer valsi. 

22.30 - Mü7jk <Opera aryaları -
Pl.) . 23 - Son ajans hnberleri, z.i
raat, esham. tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat). 23.20 - l\fü. 
zik (Opera aryaları - Pl.), 23.55-24-
Yarınki program. 

CUMARTE.5İ 15/7/939 
13.30 - Program, 13.35 - Türk 

mtiziği: 

1 - Şehnaz peşrevi, 2 - Dellal 
zade - ~ehnsz şarkı - Etmedin bir 
lahza ihya, 3 - Şemsettin Ziya -
şehnaz şarkı - Hem aldandım hem 
aldattım. 4 - Lemi - Hicaz şarkı · 
Neşem emelim, 5 - Salahattin Pı

nar - hicaz şarkı Yüzüm gülse de 
kızlar, 6 - Saz semaisi. 

l4 - Melmeket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 14.10-15.30 
- Müzik (Ha:fif müzik • Pl) . 

18.30 - Program, 18.35 - Müzik 
(Kabare - Pl.), 18.45 - Mü7.ik (Kü· 
çük Orkestra - Şef: Necip Aşkın): 

l - Willy Kocstcr - Hind ninnisi, 
2 - J. Strauss - Bahar s~ri, 3 -
Ziehrer - Aşık (Romans), 4 - Hipp. 
monn . Sevahat şarkıları (fantezi). 

19.15 - Türk müziği (İnce saz fas
lı), 20 - Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20.10 -
Neşeli plaklar - R. 20 - Türk mü
ziği (Müşterek ve sol• taganni): 

l - Şehnaz puselik peşrevi, 2 -
Lemi • Şehnaz puselik şarkı - Nan 
firkat şule paş, 3 - Sedat Öztoprak. 
Şehnaz puselik şarkı - Cuşedip gö2 
yaşı, 4 - Deniz oğlu - şehnaz puse
lik şarkı - Yolun bulamam,5 - Arit 
Bey - Hicazkar şarkı - Bir halet ile, 
8 - Lltif ağa - hicazkAr şarkı - Gön
lümü bir tıflı dilbaz, 7 - Mahmut 
Ceialettln Paşa • Karcığar şarkı • 
Vah meyusu, 8 - Rahml Bey - Ba
vati araban sarkı - Bana noldu de
ğişti, 9 - S~phi Ziya - Muhayyer 
şarkı - Titrer yüreğim, 10 - Dede -
gilllzar şarkı - Bivefa bfçcşml bidat, 

20.50 - Konuşma (Dıf: politika 
hadiseleri), 21.05 - Temsil, 22 -
Haftalık posta kutusu (Ecnebi dil. 
lerde) ,22.30 Müzik (Operet seleksi
yonları - Pl.), 23 - Son ajans ha. 
berleri, ~iraat, esham, tahvilat, kam. 
biyo - nukut borsası (fiyat), 23.20 .._ 
Müuk (Cazband-Pl.), 23.55-24 -
Yarınki prollfnm. 
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yorlar. Ayhk l&İ'fiyatı hemen bir 
milyon vuoyiı bulmaktadır. sız. de aemumda , .. prewdl) ....... 

Mqel otto -We ke~ti YUJ•tal 

it 

Kitapeft·XAatcdlk.·,..... lL Müdürlüjündea ı 
Ye,.... .. clU ... t.e, ---111•-~!lml----------------·ı -,kitap ........... -... ,.... .. , ..... . 
f ıilra .. a...ı,....wae1er1 
•bf,_... Telt ... :sm 
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