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Rusya ile irtifak 
l'aıen: HU.eyin Cahid YALÇIN 

t Londradan: 
'ok n~ıüz gazetelerini şu sırada en 

şgal eden mesele Rus_.Ya ile ce
~~an etmekte olan müzakeredir. 
b· adakı ~reyan umumiyetle n ik-
ınanedi F k 

lenrn· r. a at işın zorluğu giz -
h ıyor. Hatta bir dereceye kadar 
y atıf hafıf şıktıyctler bile görülü -

hor. Times gazetesinin Moskova mu 
abır· 

d. 
1 

1 Sovyctlerden bahsederk~n 
ıp omas· r· 1 muzakerelcrde Sovyetle-
ın «Yahudi> ve mevcut bir muka

\'eleyı t b. 
d k at ık ederken de cRus• ol-

d~ larını söylüyor. Burada cYahu
ıa k r e ımesile anladığı mananın 

«çetınıt 'Dus k ı· ·ı k d · • · rn· ' "" e ımesı e as ettıgı 
d ~nanın da cgayriameli- demek ol
r·Ugunu tasrıh etmektedir. Muhabi-

1;~ b~anaatıne göre, garp devletleri 
ır pazarlık yapmak istiyorlarsa 

a~ıe d tik avranmamalarmı tavsiye. et-
r ten sonra çok fazla bir şeye in -

· ızar etmemelerini de ilave edivor. 
R~ -

tan ~~~ı garp devletıerindeyı ayı-
d rnulahazanm neden ibaret ol -

~~~· . daha doğrusu, Rusyanın 
la ı bir türlü açık surette an

. 

Çekoslovakyada 
Vahim Hidiseler 

Bir Alman Çavuşun Katli Yüzün·· 
den Kladno Şehrinde Çok Şiddetli 

Tedbirler Alındı 
Bütün Müesseseler kapatıldı. Şehirde Ôrfi idare 

İhbar Edene 100 Bin Mark 
Vadedildi. Katili Saklıyanlar da İdam EdilP.cekler 
T esia Edildi. Katili 

- ---
Prağda da Bazı 
Hadiseler Oldu 

amıyor. Neşriyatı. 

etlikten son- ; 

bılir: 

Berlin, 9 (A.A.) - P rag'dan Al· 
m an istihbarat Bürosuna bildirili-

y or: 
Bohemya ve Moravya'daki Alman 

Rusya, 
Almanya tara 
\'ak· 1 olursa onları 
tırdır. Faka buna mu Finlandi
~a, E~tonya ve Letonya'dan geçmek 
~ehle kendisine bir tecavüz vu -
dua gelirse İngiltere ve Fransanın a: Yardım etmelerini şart koşuyor. 
ö ~~a bakımından bu talep haklı 

g rı.ılebilir. Rusyanın garpta 'içti _ 
rıap etmek istedıği tecavüz Alman
~a tarafından gelebılir. Almanya ile 

~misi tebliğ ediyor: 
7-8 haziran gecesi Klodno lisesi Ö· 

• b. 
nünde Alman zabıtasına mensup ır 

çavuı katledilmiştir. 
Bu vaziyet karşısında hami, yeni 

bir emre ..kadar muteber olmak üze· 
re K lodno mıntakası için şu tedbir
leri almıştır: 
Açık havada yapılacak her türlü 

içtimalar memnudur. 
Bütün sinemalar, tiyatrolar ve 

müesseseler kapanacaktır. 
Hocaların büyük bir kısmı tahri

kat yaptığı için bütün mektepler ka
panacsktır. Saat 20 ile sabahın 5 i 
Jrasında bütün kapılar ve penceı:e- · 

(8-- 8mall~) 

usya arasında Lehistan ve Roman

: devletleri vardır. Bunlar çiğnen
..:.~n Alman askerleri Rus toprak
il iha giremezler. Dernek oluyor ıu. 
:;rr:ı.anya ile Le~istanın Alman teca X"'(XXXXXXX:XXXX:XX:XX:OCXX::OOCCCOCOCôCOCOCO:X:::Oô~~~~~~XX~XX~XXXXXXXXXXXXX:X::CC:CC~O:X 

h ztine karşı mudafaası Rusya için R H • • N 
ı·ay,Vt bir zarurettir. Tehlikenin ge- umen arıcıye azırı 
~ Rusyanın kapısını çalmasını bek 

rnekten ve muharebe11in Rus top- G 
raklar ·· · B •• ı • 
d ı t erınde cereyanına mey - u g u n e ı y o r tat \ermekten ise daha başlangıç-
da ngiltcre ve Fransanın da yar-
ırnıle bu tecavüzü boğmak elbette 

daha rn~ . 
unasıptir. 

Buraya kadar arada bir ihtilafı 
~ok. Ancak,,.. Rusyanın şimalden, 
kar bir. ar~adan istilaya maruz 

al timali de vardır. Bu parça 
~ yukarı~a ylediğimiz 
f7\uıunp:yor. 'Rusya kendi 
i tamamlamak için bu 

'-a in çiğnenmesi suretile vu-! 
d geJeı:-ek bir taarruz hareketin-ı 

Merasimle Karşılanacak Olan B. 
Gafenko Akşam Ankaraya Gidecek 

B. Gafenko Bükreşten 
Ayrılırken Cok Mühim 
Bir Nutuk ' Söytadi 

Türkiye-Fransa 
Müzakereleri 
Neticeleniyor 

Metris Çiftliğinde 
Topçu Atışları 

TO.rh Milleti Ordusile Ve Kahra-.. 
man Topçusile Oğünebilir 

Maskelenmiş bir top a hf& IJqlarkeD 

.... 

Komutan vaziyeti barita lize~inde .izah ediyor . 

Metris çiftlığindeki Topçu. Atıı ı 

mektebinde dün 21 inci sahra atış 

kursunun son atışları yapıldı. 1 

Mektep idaresi . atış sahasına da · 

vetlıleri getirmek üzere otobüs! r 
(Sonu '3 üncü sayfamıwa 

~~ Fransa ve İngilterenin garan
b ı talep etmektedir. İşte zorluk 

1 liradan çıkıyor. Çünkü bu devlct
er böyle bir garanti istemiyorlar. 
ft Estonya Hariciye Nazırı Selter 

Hükumetimizle temaslar#a bulun
mak üzere Ankaraya gitmekte olan 
Rumen Hariciye Nazın B. Gafenko 

bugün şehrimize gelecektir. Harici-

Paris, 9 (A.A.) • - Hariciye Nazırı 
Bonnet bugün Ayan Hariciye Encü
meninde harici siyaset hakkında l(e
niŞ bir beyanat yapmıştır. ~ 3 T ı--.. 

ye Nazın saat 14,30 da şehrimize a-
b ad ~ttiği bir nutukta bunu açıkça 8. Gafenko d~onu :{ iinc·ii sayfamızda) 
;hn~m~ti~ E~oo~ Harici~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. ~zırı bir tehlike takdirinde, hüs- " - "\ 

llUniyet sahibi bir büyük devletin Uç yeni Ve Miihim Tefrikamız: 
~ahdut yardımı kabul edilebilece-
·~tıi .. söyledikten sonra, herhangi vvv-V.._.._.._.._.._.._ _____ ,,..,,..,,..,,..,,..,,..,..,,..,..,,..,..,,..~~--<v""""'' 

d Yük bir devlet kendileri tararın- 1 • Büyük Casuslar 
an bir davet ve müracaat vukubul-
~a~ızın, Baltık hükumetlerinin 
ıtrnısı sıfatile ortaya atılırsa bu 

ltıuaveneti bir tecavüz telakki ede-I 
~erini ve silihla mukabeleye 
-.. •lkacaklannı temin eylemiştir. 

Şirndi, Molotof'un nutkundan 
lonra da, Estonyanın en mühim ga
'e.~Jerinden biri şiddetle sesini 
~kseıtrnektedir. Bu gazete, Alman 

UkO.rnetinin teklif ettiği ademi te
-~ misakını Alınanyanın Baltık 
~etlerine hücum etmek isteme -
~ne, onların bütünlüklerine ria-
1& ir olduğuna bir delil diye te -
1'i kkı etlikten sonra garp devletle
~ ilden ve Rusyadan bir garanti is -
l lnek lüzumunu duymadıklarını 
.:latıyor. Çünkü Baltık devletleri 

taraf memleketlerdir. Kendileri
"in bitaraflıklarını ihlAl edebilecek 

. Rh ybi Oahlt YALÇIN 

(Sema 3 üır.ü sa~facla) 

Umumi h•rpte ve dUny• 
l•rlhlnd• bUyUk roller 
ornır•n caauaların h• 
rlkulltl• llUIC•r•l•n 

2 - Aşkın Doğusu 
Orhan 8. nln nakleHlll 
bUyUk •tk w• hl• ro11U1n1 

3-Seyld Battal Gazi 
ile Ceddi Ferruhzad 

M. Raalm Özgenin .. y .. 
nl S•b•h.. için yazdılı 

bUyUk t.rlhl tefrik• 

Yarın Basll o ruz 

Mumaileyh, Fransa ile Türkiye 
arasl\1da yapılan müzakereleri m ev
zuubahis etmiştir . 

Hariciye nazırı bu müzakerelerin 
(Sc)llu 3 üncü sayfamızda) 

Binada Şiddetli Ve 
Felaketli Yağmurlar 

Biga, (Hususi) - Şiddetli yağ

murlardan Biga çayı taşarak ova
daki mezru arazi su içinde kalmış
tır. Şose üzerinde iki köprü yıkıl

mış, yıldırımdan, bir çocuk ölmüş 
bir kadın sulardan yıkılan kulübe
nin içinde kalarak boğulmuştur. Su
lar (120) arı kovanını alıp götür
müıtür Mahsulatın mühim derecede 
zarara uğradığı tahmin diliyore. 

Cihat Ozcıngil 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivan lan ---Bu tefrikamızı bugünden ıoara 
4 ilncil sayfamızda bulac•kıınız. 

B. Millet Meclisinin 
Dünkü Müzakereleri 

Tramvay Tünel ve Elektrik idare. 
lerinin Kanun Projeleri GörüşülcI Ü 

Ankara, 9 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Şemsettin Günaltay
ın başkanlığında yaptığı toplantıda, 

Tramvay ve Tünel İdareleri teş'!,ci· 

latı ve tesisatının İstanbul Beled.
yesine devri hakkındaki kanun üze
rinde ilk söz alan Ziyaettin Ka.-. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 
.................................................... , .............................. . 

HER SABAH 

BEYHUDE ZAHMETLER 
Evvelki gün Paket Postahanesin· 

den bır paket aldık. Bu paketin için

den i.ızermde iri harflerle cYaşasın 
Duçe• yazılı kocaman bir kitap çıktı. 

Başından soıuma kadar Italyan 
mefahirinden, İtalyan sat,·etınden, 

İtalyan haşmetinden, İtalyan kudre

tinden bahseden bu kitabı c Yeni Sa
bah> a göndermek IOtfunda bulu-

nanlara teşekkur etmekle beraber 

beyhude bır zahmet ve külfete gir

miş olduklarım hatırlatmayı da fay

dalı buluruz. 

Çunkü Türkün ke~dine yetecek 

ve başka milletinkıleri kıskanmıya

cak kadar bol ınefohırl vardır. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLD 
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''İşte Ateş 
Haydi Ses 

Ahmet 
Ver 

Karşında 

Bakalım,, ............. 
, İşe başlamışt ım. Arkadaşlardan ı vnnların ikisi vurulmuş, diğerleri de 
İznikli Çolak Recebi, ateş ede ede ürküp dereyi atlamışlar ve karşıki 
genlemck tembihi ile ileri sürmüş, sırtlara dağılmı§lardı. 

dığer iki arkadaşımı da kayalıklara Bura~aki işim de rnuvaffakiyetle 
sindirmiştim. bitmiş, Rıza Çıı:vuşun da, kolcuların 

İki dakika sonra, Çolak Recep tam da akıllarını başlarma getirmiştim. 
dilediğim gibi hareketle, ateşe baş- Nihayet hepsini de geriye çevirmiş
lam ş, kolcubaşı Rıza ile arkadaşla- tim. Ağalar arkadaşlarımı bırakmış-

nnı gerçekten avlamış ve aldatmış- hır, mal kaygısına dalmışlardı. Ben 
tı. O esnada 

Ben d<' aksi istikamete koşmuş, 

sürekli bir ateşe koyulmuştum. Fa
kat, bir lfıstik top gibi kayadan ka
yaya sıçrıyor, her kaya gerisinde 
birk!lç kurşun savurmak suretile ha
sımlarıma bulunduğum hat üzerin
de dört beş kişinin bulunduğu his
sini vermiye uğraşıyordum. Muvaf
fak ta olmuş, Rıza Çavuşla ma
iyetini, arkadaşların bulunduğu ve 
Çolak Recebin çekildigi kayalık is
tıkametine çevirmiştim. Patlıyan si
lahların seslerinden, yalazlarından 
kolcuların kısa sıçramalarla. ilerle
diklerini farketmiştim. 

Bu vaziyette, hayvanlarımızın ta
k ip edilmesi tehlikesi kalmamıştı ar
tık. Hemen bir yıldırım hızile, Kü
tahyalı Nurinin bulunduğu yere 
koşmuş, ikisini de, tütünleri Çaınlı

pınann geril~rinden, Dimboz yolile 
ovaya indirmek üzere geriye kos
turmuş-tum. Arkadaşların bulund~
~u kayalığa vaklaşbğım zaman, ~e
ce kavgası gereği gibi kmşmıştı. İki 
taraf ta küfürlü ve acı naralar ata
rak karşılıklı meydan okuvor, kıya· 
sıya kurşun sıkıyordu biribirlerine. 
Artık mevdan okuma sırası bann 

gelmisti. Biraz daha ilerledikten 
ve tamamile ·an hizalarına düsen 
bir tepec-ik üzerine yerlec;tikten son
r a karanlıkta seçebildiğim bir hedn
f e !ı:ilah~'Tlı bosaltmıc; ve hışıml ı bir 
sada ile havkmnıştım: 

- Ülen, Reji gavurunun gara din· 
li kahpesi. .. Hele bivol ses ver ba
kavım. İşte geldi şimdi karşına A
tes AhmC't. 

Rıza Çavuş gerçi düşmanımdı 
amma, yalan söylemek neyime ~e· 
r ek, hani oek göz.lü, erkek özlü bir 
a~acandı. Değme tehditlere dudak 
bukecek. omuz silkecek takımdandı 
Hele, silahın ı çok iyi kullanırdı. Ni~ 
lekim. naramı, acı b ir nara ile kar
ıılamış, attığı kurşunu yarım arşın 
ıağımdaki kayaya. yamamıştı. Neta
m_el.i herif. eğer bu kurşunu gündüz 
ıo1,ıJe atmiş olsaydı, hiç ~üphe yok 
ki, beni babama ka,·uşturacaktı. 
Kurrun, yumuşak kayanın üzerin
dC'n sekip gitmiş ve fakat, koparıp 
61ıçrattığı u.ra~ bir taş parçası yana
ğımı delmıstı. İkinci kurşunu beni 
yer değiştirmiye rnC'cbur etmisti. 
Hemen, olduğum yerden su·· .• k . . runere 
fnmış, bırnz daha ilerde bulduğum 
bir hendeğe sinmişüm. 

~rkadaşlarım, vat.ifelC'rini kc>ndi-
1erınden beklediğım gibi, çok dik· 
kat ve bilhassa cesaretle yapıyorlar 
Karşılnrındaki faile kuvveti oyalı~ 
yorlardı. Sindiğim yerden kolbaşı
ya doğru bir kurşun daha atmış ,1e 
.ar~~nd:n da biraz evvelkinden dahn 
küfurlu bir nara ?1e ortalığı çınlat
mıştJm. Kolbaşı artık kudurmuştu. 
Bulunduğum istikamete hem kur
§Un yağdınyor hem k-r·· • u ur savuru-
yordu. Zaten benim de istediğim de 
onu kızdırmak, bulunduğu noktadan 
ayırmarnaktı. Aradığım fırsatı ele 
geçirmiştim artık. Bir ceyl§n tezlik 
ve çevikllğile sıçramı de b 
d ğ f 

• re oyuna 
o ru ırlamıştım. 

Dört, beş dakika sonra dnoı· 
· il t b ' ""' rme-nın s aşında ve kolcularla hay-

vanlarının bağlı bulunduğu yerin a
rasında, her iki tarafa da h~kim bi 
noktada idim. Rıza Çavuş, karşısın~ 
dan çekildiğimi farkedememişti. Bu
l~nduğu yerden MJA kurşun ve kü
für saçmakt! devam ediyordu. Yan 1 
:bamdan çıkardığım :f1 ekleri 8· 

me yığmış, sessizce ateşe başla 1 
mıştun. Nöbetle bf r kurşun Rıza Ça: 
:uşard, bir kurşun da hayvanlııra a· 
ıyo um. DördUncü kurc:und h . .. a ay-

bir tilki sinsiliği ile yoku~u yukarı 
çıkarken, onlar dereyi atlamışlar, 
dörtnal ile koşuşup kaçışan hayvan
larının peşlerine takılmışlardı' 

Tehlikeyi atlatm r; , dört arkadaşı 
(Dimboz) istikametine yollanmı~
tık. Teşbihim belki sizi güldürecek 
amma, söyliyeceğim, hayvanlarımı

zı bulmak için tavşan ardına düşmiiş 
tazılar gibi, dört yanımızı kokluyor, 
gözlüyor ve koşuyorduk. Böylece 
tam dört saat seğirtmiş, sabahı da 
etmiştik. 

Fakat, hayvan ve yedekcilerle ar
kadaşlarımızdan ne bir haber almış, 
ve ne de izlerino rastlıyabilmiştik. 
TabV, bu vaziyette biz de yola de
vam edememiş, bir kuytuluğa sin
mek mecburiyetinde kalmıştık. Bu
lunduğumuz yerden ortalığı gözle
miye ve yüz yüze verip knra liara 
düşünmiye başlamıştık. Aklıma iyi 
ve kötü birçok ihtimaller geliyor ve 
fakat hiç biri üzerinde duramıyor
dum. Böylece gizlendiğimiz yerde 
beklemiş ve çok üzüntülü altı uzun 
saat geçirmiştik. Arkadaşlara söy
lemiyc pek dilim varmıyordu am
ma, bizim kafilenin de geçtiğine 

hükmeder gibi olmuş. oturduğum 

yerde kaşlarımı çatıp somurtmuş

tum. Bu esnada, sığındığımız kovu
ğun yo1a karşı bulunan ağız tt ra
fmda, gözcülük eden Çolak Receo, 
ansızın sarsılmış ve sararmıştı. Ol
duğu vere yığılıvermiş ve adeta ke
keler gibi: 

- Eyvah, demişti, bizimkileri 
zaptiyeler götürüyor. 

Bunu, benim gözlerim de görmüş, 
inanınız ki, o anda bütün ümitlerim 
sönmüştü. Bir senedenbcri, bin tür
lü tehlikeye göğüs gererek borcunu 
ödeyebildiğim ve ancak yeni yeni 
kendime mal edindiğim katırlarım 
elden gitmişti. Teessürümden kal
b im çarpıyor, boğazım kuruyor ve 
yüreğime ıfıl ıfıl birşeylerin indiği. 

ni hissediyordum. Kafileye koşu~ 
yetişmek, ne olursa olsun saldırıp 
çeki$mek imkanı da yoktu. Çünkü, 
aradaki mesafe çok uzak ve kafileyi 
saran atlı ve yaya zaptiyeler pek ka
labalıktı. Artık bize oturup düşün
mekten, ağlayıp dövünmekten baş- , 

ka vapacak iş kalmamıştı. Asıl kara 
dlişiinceler işte o zaman baş1amıstı. 
On saat evvel, şövle böyle varlıklı 
b!r ağa hükmünde iken, bir anda 
yoksul ve aciz bir vaziyete düsmüs
tüm. Kövdeki. ayıngaeılığa girişme
den evvelki müreffeh ve rahat hal 
ve vazivetim gözümün öniine gel
mişti. O saadetli hayatın bilemedi
ğim kadir ve kıymeti hayalimde ci
simlenmişti. İşte o vakit vüre~im 
sı_zlamış ve yaptıklarıma g;rçekten 
pısman olmuştum. Hakiki bir neda
met hissetmistim. Fakat, neve va-
rar ki?. • 

(Devamı var) 

TAKVİM 
•4444W lii f:O:Jwouuvı;; v uuu • v MAN 

10 Haziraa 1959 Cumartesi 

Mlcrl ı21 Reltillihir 1351 
a .. ıı 28MAYIS 13j5 

Ruzı l1111r: 36 

Ülker fırtınası 
O.t• ıutl : .f,28 

Otlıe ı 12,13 - hdalll ı 
Akp•• 19,40 - Yabı ı 

ı ••• ı. 12,08 

1,,14 
21,42 

Babasının intikamını 
Almak isteyen Cocuk 

' 
DUn ham.Har k4hyaaı 

ile kavga ederken 
birini yaraladı 

15 yaşında, İbrahim isminde bir 
çocuk, babasının işten çıkarılması
na müteessir olarak dün bir cinayet 
işlemeğe teşebbüs etmiştir. 

İbrahim; Tütün Gümrüğünde ba
bası Mehmetli işten çıkaran hamal
lar kahyası ile kavga ederken arııya 
girmek istiyen Mehmet ismind~ bir 
hamalı bıçakla böğründen yarala -
mıştır. 

Mehmet, hemen tedavi altımı a -
lınmıştır. İbrahim de yakalanmış -
tır. 

BELEDiYEDE : 

Belediyeler bankasından 
yapılan istikraz 

Belediyeler Bankasından yapıla
cak (5) milyon liralık istikraş ev
raki Dahiliye Vekili tarafından tas
vip olunarak imza edilmiştir. Evrak 
mukavelenin tanzimi için Ankaraya 
gönderilmiştir. Tanzim işinden şon
ra fstanbula gönderilerek Vali ta
rafından imza olunacaktır. 

I!elediye (5) milyon lirayı banka
dan 2 sene zarfından alacaktır. İlk 
taksit temmuz ayı içerisinde alına
cak ve 400 bin lira olacaktır. 

istanbulun imar planı 
üzerinde te ~kikat 

Okuyuculanmız 
.ınıor ki ı 

Çok makul bir istek 
Aşağıdaki dileğimin littf en gaze

tenizin, karilerin dileği sütununa 
yazılmasını rica ederim. 
Şimdiye kadar Hükiimei Cürnhu

r~yemizin memlek,ete ve bilhassa 
İstanbul halkına göstermiş olduğu 
alaka ve yapmış olduğu büyük kiı
met ve fedakarlıkların şükran bor
cunu biz İstanbullular hiç bir va -
kit ödiyemeyiz. 

Ancak, bizim ıçin pek önemli O· 

lan bir meseleye ehemmiyetle na
zar buyurulmasıru çok rica ederiz. 

Anadolu ve Trakya demiryolla
rını yekdiğcrine bağlıyan Sirkeci, 
Haydarpaşa Köprü iskelesi (Gala
ta cıhctı) olmak üzere iki kilo -
metrdık bır yoldur. Avrupa ve 
Trakyadan gelen \ e İstanbulda hiç 
durmıyacak olan her yolcu bu me
safeyi katetmek mecburiyetinde -
dir. 

Anadolu şimendıfer banliyö hat
tı üzerinde ve Kadıköy ile Adalar
da oturan bütün yolcular istanbu
la inmek için mutlaka Köpriınün 
Galata cihetindeki Hayadtpaşa \'a
pur iskelesine inmekte ve lx>rvcçhi 
maruz mesafeyi füzuli olarak ka
tetmek mecburiyetinde kaldığı gi
bi vakit ve zaman da kaybetmekte
dirler. 
Bunların ·ekserısini lise, unıver

site talebelcrile hükümet memur-
Vali ve Belediye reisi Doktor ları ve ticaret erbabı teşkil etmek

Lfıtfi Kırdar Belediye Reisi muavini te ve bu tarikle gelen yolculann 
Rifat Yenal, Heyeti Fenniye l\füdü- yüzde hemen sekseni İstanbul yol
rü Nuri ve İmar Müdürü Hüsnüdcn cularından bulunmaktadırlar. 
müteşekkil bir heyet İstanbulun İ- Yazın güneşten, kışın soğuk ve 
mar planı hakkında uzun tetkikler rüzgarlardan bu tahsil yavrularını 
yapmıştır. Bu tetkikler neticesinde ve memurlarla ahaliyi bu meza -
pl<ln mucibince İstanbul ve Beyoğ- himden kuratrmak ve İstanb'ulun 
lu cihetinde yapılacak işler derpiş şerefini bir kat daha artırmak için 
olunmustur. Şirketi Hayriye ile itilaf akdi su -
İmar Miidürü Hüsnü ve Harita rctile Sirkeci vapur iskelcsıne ve 

Şubesi Müdürü Galip çarşamba gü- yahut ayni mevkide yeniden bir 
nü istimlak kanunu hakkında te- iskele tesisile vapurların uğratıl _ 
maslar yapmak \"e alakadarlara iza- A ..ı:ı h" k A ıı:ıasını .auı. ti ·umetimizin emirle- , 
hat vermek üzere Ankaraya gide· rı ve şımdıye kadar azim ve mu _ 
ceklerdir. vaffakıyetleri her bir müfredatı 

LAlell Beyazlf cadde•I umurda meşhud olan Muna -
genlşlotlllyor kalıit ve Muhaberat Vekili 

Laleli ile Beyazıt arasındaki Kos- muhtememizin ufak bir işa -
ka caddesi bu sene muhakkak geniş- retleri bütun İstanbul halkını 
letılecektir. Bu husustaki keşifler bir kat daha sevindire<:ek Sirkeci 
hazırlanmıştır. iskelesinde yapılacak ufak bir ta-

Beyazıttaki kalıveler de istimlak dilatla ınezkfır vapurların Sirkeci 
sahasına dahildir. Şu halde Beyazıt vapur iskelesine uğratılması lstan
meydanının o kısmı İnkılap Müze- bulu ve bilhassa Sirkeci istasyonu
sine kadar tamamen açılmış olacak- nu bir kat daha şerefli ve tezyin 
tır. Müzenin önündeki dükkanlardan etmiş olacaktır. 
müteşekkil adanın da istimlaki için Karilerinizden: Kadıköy Ha-
yapılan hazırlıklar bitirilmiş ve ev- sanpaşa, No. 33 emeklilerden 
rak Daimi Encümene 'l.'erilmiştir. z. Ünsal 

Sultanahmttt meydenınını-:-----------
Vtl.At'r:r:a.:: mU•lilkt-el f&ldl 

Sultanalımet meydanı İstanbulun Adalar 
müstakbel planında Devlet mahal
lesi halini alacağından Sultanah
metten Çemberlitaşa kadar gjden 

kaymakamı 6 
ay mezuniyet aldı 

yoldaki harap binalar muhakkak su- Adalar Kaymakamı Şeket, lıasta-
rette tanzim olunacak ve bu suretle lığı dolayısile 6 ay mezuniyet al -
caddenin iyi bir şekilde görülmesi mıştır. Adalar Kaymakamlığını ve
temin olunacaktır. Aynca Yerrba- kaleten Vilnyet maiyet memurla -
tan sarayı civannad olan ev ve dük- ı·rndan Kemal Aygün ifa edecC'ktir. 
kanlar da istimlak olunarak sarav vvvv~vVVVVVVVY..,...,·,,vv 
meydana çıkarılacaktır. • HUTEl"ERRm ı 
Mısır çartısının vaziyeti 

Mısır çarşısı hal haline ifrağ o
lunduktan ve etrafı istimlak oluna
rak acıldıktan sonra T şeklini ala
cakllr. Belediye tarafından Mısır 

çarşısının hal haline ifrağı için (700) 
bin lira sarf etmek lazımgelmekte
dir. 

Belediye Mısır çarşısındaki dük
kanlarda icabeden bütün modern 
tesisatı yapacaktır ve dükktlnlan bu 
suretle kirahyacaktır. 

Mısır çarşısındaki esnaf, doğru
dan doğruya halka ve perakende sa
tış yapacaktır. Bu suretle bu halden 
alışveriş yapanlar toptan fiatma çok 
yakm fiatlarla ihtiyaçlarını tatmin 
edebileceklerdir. 

Şehir caddelerinin ıslahı 
Ana caddelerde münakaHitı sek

tedar edecek mahiyetteki kavislerin 
kaldırılması veyahut ıslahı meselesi 
Belediye tarafından etüt edilmekte
dir. Bunlann etüdile Prost t a a1A
kadar olmaktadır. 

"'runan bahriyelilerinin 
gezintileri 

Şehrimizde bulunan dost Yunan 

bahriyelileri dün de şehrimizde do

laşarak tetkikler yapmışlardır. Mi-

safir talebeler, sabahleyin Boğazda 

bir gezinti yapmışlardır. Bu gezin

tiye şehrimizde bulunan Rumen 

tahtelbahiri zabitanı da iştirak et
miştir. 

Dün akşam saat 17 de Heybeli 
Ba~riye Mektebinde misafirler şe

refine bir gardenparti verilmiştir. 

Yarın da Belediye tarafından Moda 
Deniz Klübünde bir çay ziyafeti ve
rilecektir. 

Çağlayan auyu bugUn 
açıhyor 

Kağıthanede bulunarak sıhhi te· 

sisat vücudc getirilen Çağhyan su-

yunun açılma merasimi bugün öğ

leden sonra yapılacaktır. 

Dolmabahce 
Stadı Maketi 

• 

İtalyan mimarı Viyetti Viyoli ta. 
r afmdan hazırlanan Dolmabahçe 
stadı maketi dün Halk Partisinde 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 

' Şclıircilik mütehassısı Prost. Heyeti 
Fenniye Müdi\rü Nuri ve İmar Mii
dürü Hüsnü tarafından bizzat M. 
Viyoli de hazır bulunduğu halde 
tetkik olunmuştur. 

Maket evvelce düşünülen arsaya 
nazaran daha büyük olarak yapıl
mıştır. Bu suretle stadın sahası gaz
haneye de tecavüz etmektedir. Bil
hassa bu tecavüz orada mevcut bü
yük gaz tankına kadar uzamaktadır. 
Stad (25) bin kişi için oturacak yeri 
havi olacak, ayakta duracakla!"h 
beraber 35-40 bin kişi istiab edecek
tir. 

Ş<>hircilik Mütehassısı Prost. sta
dın denize ba'kan cephesimüstesna 
diğer üç cephesinin at nalı ı:;eklinde 
olmasını istemektedir. Bu~un için 
stadın projesinde tadilat yapılması 
derpiş olunmaktadır. 

Stad, Belediyeye azami 700 bin 
lirava mal olacaktır. Şehircilik mü
tehassısı Prost ve İtalyan miman 
Viyoli dün stad hakkında bizzat 
m.ıhallinde tetkikler yapmışlardır. 

Sokak ortasında yaralı 
bulunan genç 

Davutpaşada Horasancı sokağın

da, 23 numarada oturan seyyar sa
tıcı Hüseyin oğlu Muharrem, ev -
velki gece Fatihte Çarşamba cadde 
sin~e, üç yerinden yaralanmış bir ı 
vnzıyette bulunmuştur. 

Başına demirle vurularak yara -
Janmış olan Muharremi kimin ya
raladığı aranmakfadır. 

Kendisini kimin yaraladığını da 
söylememekte ve: 

- «Ben iyileşince kendim inli -
kam alacağım!» demektedir. 

Kendisinin yaraları, demirle vu
rulmak suretile vukun geldiğ ndcn 
fazla kan ziyan etmiş ve Cerrahpa
şa hastahanesine kaldırılmıştır. 

C ocuğun attığıt u; 
Küçükpazarda oturan Eşref ismin

de bir genç, dün sokaktan geçerken 
Muammer adında bir çocuğun at -
tığı taş başına isabet ederek yara -
lanmıştır. 

RADYO 
CUMARTESİ 10/6/939 

13.30 Program. 
13.35 Türk müziği: 
1 - Kemençe taksimi. 
2 - Neyzen Burhanın Sinak şar· 

kı (Hayli dem-:lir). 
3 - Ahmet Rasimin suzinak şar

kı (Gel seninle). 
4 - Leminin suzinak şarkı (Aş

kınla yanmaktadır canii tenim) . 
5 - Suzinak şarkı (Bir nigahınla 

kapıldım.) 

6 - Suzinak saz semaisi. 
14 Memleket saat ayarı, nians ve 

meteoroloji haberleri. 
14.10-15,30 Müzik (Karışık hafif 

müzik-Pi.) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (Neşeli plaklar) 
18.4!) (Müzik (Küçük orkestra -

Şef: Nc>cip Aşkın). 
1 - Ralnh Benatzky - Bf'bekler 

perisi filiminden neşeliyim şarkısı. 

2 - Saint·Saens - Gece rüyası. 
3 - 'Lcopold - İspanya melodileri 

(potpuri). 
4 - Martin Uhl - Herkese (Pot

puri) 
19.15 Türk müziği (Fssıl heyeti -

Celal Tokses ve Tahsin Karakuş). 
20 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.lO Neşeli plaklar-R. 
20.15 Türk müziği (Seçilmiş beste 

semai ve saz eserleri) Nuri Halil 
Poyraz ve Küme saz heyeti. 

20.50 Konuşma (Dış politika ha
diseleri). 

21.05 Temsil (Zor niktıh - Molier
den tercüme). 

22 Haftalık posta kutusu (Ecnebi 
dillerde). 

22.30 Müzik (Dans müziği-Pi.) 
23 Son ajans haberleri, ziraat, es

ham, tahvilat, kambiyo-nukut bor
sası (fiyat). 

23.20 Müıdk (Cazban-Pl.) 
23.55-24 Yarınki program-

tlf Hazıran ıu:t9 

li•Dlil•~ 
Alman - Yugoslav iktı• 
. sadi m Ünasebetleri 

Yugoslavya Kral Naibi Pre.n9 
Pol ne refikasınm Berline yaptık • 
ları seyahat nihayet bulmuş ve bu
güne kadar :resmi surette bu ziya · 
retin siyasi cepheden neticeleri be· 
nüz tebellür etmemiştir. Fakat uınu 
mi mahiyette bir tetkik, Belgradı.ll 
siyasi vaziyetini muhafaza ettiğ~ ,.e 
bu siyasetin Rumanya ile olan dost· 
luğa sadakat ve Balkan anlaşması 
iızalarile itimada müstenit münasc
betlerile tebarüz eden ana unsurla
rının devam ettiğini göstermekte · 
dir. 

Yalnız bu son ziyaret iktısadi sa
hada mıhver siyasf•ti Jehine müsbct 
bir istikamet gcs.crece'K şekildedir. 
Filhakika prensin Berlinde resmi 
ziyaretini yaparke.ı1 buna muvazi 

-olarak Kolonyada Yugoslav ve Al
man komisyonları arasında iktısadt 
müzak~reler devam etmiştir. :aı.ı 

mi.ızakcrekrde esas bazı unsurlar 
vardır ki Almanlar, bunların kP.n
di lehlerine çevrilmesini ziyadesile 
arzu etmektedirler. 

Bu unsurlardan birisi, dinarın JtıY 
niı!ti meselesidir. Almanlar, Yugos
lav bankasının tatbik ettiği değe · 

rin çok aşağı olduğunu ileri sür • 
mekte ve markın hiç değilse 14,50 
dinar olmasını istemektedirler. 

Yine bu arada Almanya, Yugos· 
lav ihracat noktasından maruz kal
dığı bazı müşküllerin kaldırılması 

yolunu da takip etmektedir. Mesela 
bazı Hk maddeler ihracının, yani, 
kenevir, 'boksit, antimuan, deri, ne· 
bati yağlar ihracatının, Yugosla'/ 
bankası vasıtasile başka memleket· 
ler<- yapılmasının, Alman menfaa -
tine mugayir olduğu kanaati de, btt 

müzakerelerde yer almaktadır. J3U 
tatbiki veçhenin üzerinde Berlifl, 
umumi bir iktıasdi prensibi vaz·ııe 
iki memleket arasındaki iktısad mü· 
nasebetl rinde yeni bir istikamet 
göstermeJ<t, ve müşterek fa:tli) eti 
bu noktaya doğru sevketmek nzmifl 
dedir. Bu yolda Rumen - Ahnatl 
anlaşmasından mülhem olan, Berli· 
nin gay"si, Alman iktısadının mull· 
taç olduğu maddelerin jstihsaline 
doğru Yugoslav faaliyetı scvketmcl< 
ve ezcümle maden cevherlerini ma· 

' 
deni ve nebati yağların Alman bu· 
dulları içerisine almasını temin et· 
mektir. Buna mukabil Yugoslavıa· 
rın Alman mamul:itından bulunan 
sentetik mensucat unsurlarını kul· 
lanması istenmektedir. 

Şimdi bu iktısadi temasların, Ytı· 
goslav ihracatının yüzde altmışını 
~eıbeden Alman iktısadi hayatında 
müsbet neticeler doğuracağı hadi· 
s<.>lcrln revişinden görülmektedit· 
Ve bu neticeler arasında Yugosln" 
parası dinar ile mark arasındald 
nisbetin tayini ve bazı ilk maddele· 
rin Almanyaya satılması htısusun • 
da bir anlaşmanın vukubulması , e 
Yugoslav Milli banka~ının başl<n 
devletlere bu maddeleri ihraç etıne .. 
sinin önüne geçilebileceği de düşü· 
nülebilir. 

İktısadi hadiselerin umumi revişi 
ne olursa olsun, bugün Belgrat ilC 
Berlin arasında siyasi bir anlaşma· 
dan ziyade çok geniş ve ayni zaınafl· 
da sıkı bir iktısadi işbirliğini tesi~ 
edebilmesi imkanının mevcudiyeti 
müşahede edilmektedir. 

Dr. Reşad SAGA 'Y 
====================ds 

TOPLANTILAR : 

FEVKALADE KONGREYE 
DAVET 

lstanbul Avcılar ve Atıcı1ar ~irli
ğinden: 

İstanbul Avcılar ve Atıcılar Birli• 
ği umumi heyeti 16 haziran 1939 cu .. 
ma günü akşamı saat 18 de Birli1C 
merkezinde fevkalade olarak ıopJıl' 
nacaktır. 

Muhterem azanın, Dirliğin maı· 
har olduğu büyük bir tevecciihteJ1 
haberdar edileceklerinden, bu toP 
lantıya behemehal gelmelerini ss)' .. 
gılarımızla dileriz. -·-MUslahdemln mUdUrd· 

nUn evraln 
İşten el çektirilen l'.lüstahdcJ11itı 

Şubesi müdürü Neciimb evrakı ı;iY 
rülen lüzum üzerine MüJkiye ıtıtJ• 
f ettişlerine verilmiştir. 



• ~ : 
çekoslovakyada Va

him Hidiseler 
1 

(llaştarafı 1 iaci sayfada) 
~ kapalı bulunacakt1r. 

Gecenin bu saatlerinde acık kalım 
Ptttcerelere Alman zabıtas~ ateş e· 
decektir. 

l ~ladno'nun belediye reisi ile be· 
edıy~ azası azledılmişlerdır. Bunla-
;ın Yerine bir komisyon teşkil edi
t~ektir. Vazifelerini yapamadıkları tn Çek De\ letinm polisleri silah· 
arı alındıktan sor ra vazifelerinden 
~karııacaklardır. 

1 
9 h 1-nncl n evvel cinan•tin fail

keı ı t \: kıf edilmed ~i takdirde baş-
a tedbirler de almacakt r. 

Alınan ş"ddetli tcdb"rler 

b· R!adno, 9 (A.A.) - Havas muha-1 
U-ı hildiriy or: ! 

/\Alına~ makamlar . Kladno'da bir' 1 
iman Jandarm mm öldürülınC'si 

~tıı .. ·sinde Himave idaresi sefi Vc;n 
b eu.:ath'ın çık rdıJ ı enıirnc1mevc 
tf. Ugun öğle üzeri bir z<'yl nesretmiş· 

l". 

t Bu zeyle göre, katili teslim etmek 
Çıtı_halka venlen mühlet 24 saat 
)~· 1 

ı Yarın saat 20 ye kadar uzatıl· 
lnlŞ'tır. Alm n jandarmasını öldü
l'eni ihbar edecek olan şahas verile
tek rn .. k.f b· u a at. otuz bın m \~~tan 100 

1 ın marka çıkarılmıştır. Katilleri bi
, en. tanıyan, fakat bunlan ihbar ve
ı: teslim etmek istemiyen her şahıs, 

arn olunacaktır. 
~ leladno halkı, tamamilc dehset i
f ndedir. Şehir. binlerce asker ·tara
f!\ Odan işgal edilmiştir. Süngü tak
le tş askerlerden mürekkep deV?.;vc· 

1 r, Yanlarında hafif makincli tiifek-
1 

erte SOkaklan gezmekte ve abluka 
1

11ttnda bulundurmaktadır. Kalıve· 
er - . 1 • c:ı .. tıno ar ve lokantalar, Alnıan 

•Skerterinin kontrolü altındadır. Al
ltıan ·d~ • b· 1 ... n makamatının bulunduğu 
~arın önünde, askeri kordon bil
~ sıkıdır. Alman askt'rleri, da
ltt surette toplanan grupları da· 

ntıktod1r. 

Saat H de A·~~., polbi. bütünse
hirde baskın mahiyetli umumi bir 
araştırma yapmıştır. Bütün sokak
lar tutulmustur. Hiç kimse, ne ~
hire girebilmekte, ı'\e de şehirden 

çıkabilmektedir. 

Boheınya ve Moravyada ,gazete-
1er: hu mesele !hakkında ya1nız res
mi tebliğleri ne retmek emrini al· 
m c:lardır. 

Pragdaki hadiseler 
Pra~. 9 ( ~ A.) - Kb.dno hadisesi , 

ü rine Alman mak:ımlnn kat"li bu
lacak olanı 30.000 kronluk mükafat 1 
,..: de' mislerdir. 

Çek Ba 'ekili General Alois Elias 
t hkikata i tirak etmC'k üzere bu sa-
bah Kladno'va hareket etmistır. 1 

Evvelki .. k am Prag'da bir had"se 
dnha cere\•an etmistir Çek1er1e Al
manlar, Çekler tar fından kazanıl· 

1 
mıs olan Prag - Berlin ırncının ne
ticeleri hakk nda mümıknşa etmekte 
idiler. Çekler. memnuniyetledni 
izhar ederken bir Alman askeri bir
denb"re tabancasını çekmiı::tir. 

Çekler. askerin tabancasını almış
lardır. Bu arada askerin )"Ü"'ii bere
lenmiştir. Tab ncasını kınından çı

karan diğer bir askerin de d&hal; 
silahı alınmıştır. Polis. birkar; Çek 
tevkif etmiş ve restoranı knpatm·~) 
tır. ı 

Praıt. 9 <A. A ~ - Umumi Vali 
V:on Neurath. dün Khano·dı i~dar 
ettiği hükümleri şiddetlendirmiş -
tir. 

Saat 20 den beşe kadar valnız işe 
gittiğini veya işten döndüğünü is
pat edebilecekler sokağa çıkacak -
lardır. 

Derhal tediye edilmek üzere şeh· 
re 500 bin kuronluk bir ceza tarho
lunmuştur. Bütün Belediye basile 
pazar meydanında silahlarından 

tecrit olunan Çek polisleri hapse -
dilmişlerdir. ehirde, birçok binalar
da tabarriyat yapılmış ve üç yfü: ! 
kişi tevkif olunmu~tur. 

Rumen Hariciye Nazırı 
Bugün Geliyor 

(Bqtaraf ı 1 inci sayf acla) ı 
k~k basacak ve rıh~ımdı Vali Lıitfi 

tdar ve refikası lstanbul Kunuı.n
~ Korgeneral Halis Bıyıktay, Em-1 

1' Yet Direktörü Sadrettin Aka tara-1 
ltldan istikbal olunacak ve bir kıt'a 1 

laker resmi selamı ifa edecektir. 1 
lte~afir nazır, Vali \'e Belediye! 
\r ~i ziyaret edecek ve bu ziyaret 
'1i tarafından iade olunacaktır. 

.A~«zır, akşam 7 de ayni merasimle 
-""ltaraya teşyi olunacaktır. 

GRIGORIE GAFENKO'NUN 
TERCÜMEl HALİ 

f Clr. Gafenko, 1892 de Barlad'da 
ı:hıuş, lise tahsilini İsviçrede yap
~ 1itır. Hukuk lisansını Cenevrede 
.. •~nrnış ve hukuk doktorasını da 
ilrıste vermiştir. 

19 'lturnanyaya avdetinden sonra, 
ltı I3 harbinde topçu olarak bulun
to Uf ve Umumi Harbe de bidayette 

0 Pçu zabiti, sonra da tayyare zabiti -:;:k iştirak etmiştir. Gr. Gafenko 
J.r.~nyanın sayılı -pilotlanndandır. 

~--rı>te uhdesine terettüp eden va
~rt hakkile ifa eylediği için ken
~ lnbçlı cCorona Romanieb ve 
" kılıçlı .-Steaua Romanieh ni
~ları verilmiştir. Avrıca yapmış 
!lo lılu bircok hava muharebeleri 
~Yısile, cMihai Viteazul>, cMlli
la Cross. ve İngiliz harp salibi ni-
~tını da almıştır. 

~~~rpten sonra Gr. Gafenco gaze
~ık mesleğine atılmış . .-Vremea> 
·~ llıuasını tesis etmiş ve 1922 de 
~rguş. gazetesinin direktörü ol

l'fo Ştur. Ayni zamanda cOrient-Ra
ltt . telgraf ajansını tesis etmiş ve 
llt rıciye Nezaretine tayini zamanı
~adar, fiilen idare ettiği c:Timpu1:. 
t._-...tesfnin müessis ve dir~törü o-
~ IÖrülmüştür. 
~ · Gafenko 1928 de Hariciye Ne
~ @ti Umum! Sekreteri olmuş, 1929 
~ 8aşvek81et, Münakalit Nezare-

~. Sanayi Ye Ticaret Nezaretin-

de ve 1932 de Harıciye Nezareti U
mumi katipliğinde öulunmuştur. 

Falticens'nin eski Milli Köylü or
ganizasyonunun şefi ve mebus ol
muştu. 20 kanun 1938 de, S. S. Pat
ı ik, Di Miron Cristea'nın kurduğu 
Milli Birlik hükfımetinde M. Gr. Ga· 
fonco Hariciye Nazırı tayin olun· 
muş, ve 1939 birinci şubatında tesis 
edilen S. S. Patrik Dr. Miron Cristea 
nm riyaseti altında bulunan cMilli 
Rönesans cephesi. hükumetinde ay
ni makamı muhafaza etmistir . . 

Gafenko'.nım beyanatı 

Bükreş, 9 (A. A.) - Ankara ve 
Atinaya hareket etmeden biraz ev
vel Ayan ve Meb'usar. M~lislerin-~ 
de beyanatta bulunan Hariciye Na
zırı Gafenco, demiştir ki: 

- Milletimizin hudutlarını ve is
tiklalini icap ederse silahla dahi mü -dafaaya katar ''erdik. Memleieti -
rnize ıluır.şı yapılacak ilk teşebbüste 
çarpışacağız. Kendimizi müdafaa 
etmek mecburiyetinde kaldığımız 

zaman bize her hususta yardım e -
deoeklerme İngiltere ıle Fransa gi
bi iki büyük devlet söz Yermi ler -
dir. Samimi sempatiler Vf! şerefli 

hatıralarla bağlı bulunduğumuz bu 
iki memleketin bir dostlult eseri o
lan bu sözlerinden dolayı kendileri
ne çok minnetdar.ız. 

Naz.ır, Potemkin'in Bükreşi ziya
reti esnasında da anlaşıldığı vechile 
Romanya ile-Sovyctler Birliği nrn
sındaki münasebetlerin iyi olduğu
nu söylemiş ve Bnlkan milletlerinin 
sulhcuyane menfaatlerinin müdafa
asına hizmet' edecek olan Balkan an
tantından sitayişkar bir lisanla 
bahsetmiştir. 

Gafenco, netice olarak, Alm.,nya 
fle akdedilen iktısadi anlaşmaların 
ehemmiyetinden bahsetmiş ve bu 
anlqmalann, iki memleketin sulh
«uyane maksatlarını tebarüz ettir
df,tinf kayd«tikten tonra Fransa 

' T •il ı a A8A rr ~ 

~---

Rusya ile ittifak 
(llaftarafı 1 ..... ,.,.... 

Metris Çiftliğinde Cemberiayn'ıo Lordlar 
iamarasında Bsyanatı 

Topçu Atu;ları Strang Moskovaya 
hiç bir mukavele ve muahedeye im
za atamazlar. 

Bu vaziyet karpsımia Rusyanın 

arzusu dahilinde, Baltık devletleri
ne garanti vermek nasıl kabil olur? 
zorla yardıma kalkmak imkanı ''ar 
mıdır? Kalkı1acak olursa. yani hu
dutlarından içeri asker sevkedilirse 
ne garanti vermek nastl kabil olur? 
Bir devlet yardım istemezse ona 
hunun bir tecavüzden ne farkı olur? 
Bir İngiliz gazetesi bundan bahse -
derken 1914 harbindeki .Belçikanın 
misalini ileri sürüyor. Belçika, Al
man istilasına silihla mukavemet 
etmeğe kalkmasaydı biz nasıl olur 
da onun yardımına koşabilirdik di
ye soruyor. 

Alman ve İtalyan gazeteleri bile 
Rusyanın itirazlarını mantıksız bu
larak bunlan ancak Uza'kşarkı da 
Fransız ve İngilizlerin garanti et -
meleri arzusile ileri sürülmüş bir 
bahane diye telakki edi~ orlarmış. 
Rusyanın cevabı buraya henüz bir 
hulasa halinde gelmiştir. Metnin ta
mamı ancak bir iki güne kadar alı
nacak deniliyor. Fakat şimdiden '·e-j 
rill?n teminata göre, Rusya, Uzak 
şnrk meselesini Avrupadaki anlaş· 

mıya karıslırmaktan milç~nip da,•
ranmıştır. 

Şimdiki halde yapılacak iş, Bal -
tık devletlerinin itirazlarını davet 
etmiyccek surette, o devletlerin ara
zisinden geçmek suretile Rusyaya 
vukubulacak bir taarruzda İngilte
re ,.e Fransanın Rusyaya yardım 

edeceklerini taahhüt altına almak
tan ibaret gibi görünüyor. Esasta 
ittifak edildikten sonra bunu ya~ 
ile tesbit etmeğe diplomatların mu
vaffak olacaklannda şüphe edile -
mez. Bundan dolayıd~r ki bazı me
hafil on beş güne kadar m~lenin 
neticeleneceği ümidindedirler. 

• ._,.. ~ YaU.çlN 

(Ba~tarafı 1 ind gyfada) 

tahsis etmiş ve icap eden tertibatı 
almış olduğundan ha\•anın bozuk 
ve yağmurlu olmasına rağmen Sl -

hanın 51eyircilere ve da\·etlilere tah
sis edilmiş olan Baştabya ismi \eri
len kısmı dikkatli ve meraklı bir ke
safetle dolmuş bulunuyordu. 

Saat dokuz buçukta ~opçu Atış 
mektebi Komutanı Albay "Sırrı Zey 
rek, atışın dayandığı muharebe du
rumu hakkında izahat vermiş 'e 
cidden güzel konuşan, verdiYi tek
nik izahatı çok tatlı ve canlı bir be
lağatle sh·illere bıle se,·e s \Te din
leten sayın komutanın ızahatmdan 
sonra atışlar başlamış.ır. 

İlk toplar giırlemeğe v1: karşı te. c 
lerde mermilerın kaldırdıklan sı -
y ah duman ve topı ak sütunları se
malara yükselm ğe başladığı zaman 
saat onu çeyrek geçi) ordu. 

.Kahraman Türk topçusunun mü
essir ve sıhhatli .endahtları ve bil
hassa uzun menzilli topinrınuzın 
son sıstem aletlerle mi.ıcehhcz ol -
duklan halde ~·aptıklan atışlar her 
Türkün göğsünü iftiharila kabarb
cak bir intizam dahilinde ccre~·an 
etti. 
Yapılan tatbikatta kırmızı tarafın 

emrinde motörlü bir olçme taburu 
bir motörlü ağır topçu taburu da 
vardı. Böyle modern vasıtalarL.ı 
takviye edilmış olan kırmızı tarafa 
ait tümenin ilerlemesı, hele üzerin
den apn mermiler altında me\'zi 
değiştirmek için doludizgin ilerlı
yen bataryaların feragatk3rane sa\· 
Jetleri cidden görülecek bir manuı- ' 
ra idi. 

Birçok topların bir anda ateş ede
rek gürleyişleri;, hedefte infilak 
eden ve tozu dumana katan mermi
lerin boğuk ve korkunç sesleri, 
düşman tayyı.relerine ateş eden ve 
daha ilk atışta .kümelenerek mütc· 

Bundan .sonra okula gidilerek 
büyük bir neş'e içinde öğle .}emeği 
yenilmiş ve atış sahasında perv.'.lsız 
ve fütursuz bir kahraman olan 
Türk topçu zabiti, mektebinin hari
min<ie mütevazı ve kibar bir ev sa
hibi sıfatile misafirlerini ağırlama
yı da çok iyi bilen bir centilmen ol
duğunu ispat etmıştir. 
Şimdi atı lrırın mevzuuna ve su

reti cereya ına kısaca göz gezdıre -

lim: 1 
Ordumuzda topçu süba~ larımı -

zın el · tüı lü asri tc~kilat \'C m 1-
zemc ıle teçhiz di mi bir topçu 
.kU\'\ etılc en mı.iken mel bir ! ın 

ordu una k sı ko\ ma • iç n t k ı -
ve t k ik b kımd n ~ ti ti •Jdi -.k 
Topçu Atı okulu d 9 h zır l 9 
günü ) apılan muh rebc t bık t 
me,·zuu ŞÖ\ le bul· sa edıleb lırJı: 

MUHAREBE DURUMU: 
Kırmızı t rafın me guliy ınd n 

istif de eden ma,·i taraf, y ptı ı de
v.amlı taarı·uzlar \e muka ıl t:..ar -
ı·uzlar neticesinde ancak (Bahceı.-..oy 
-Osmaniye telsizı - Metris temdıd) 
hattına varabilmişti. 

Tak,·iye kıt'al rt ald ktan so ra 
klrmızı taraf, 8 hazir .. n 939 gıi ü ta
arı·uza karar \"ermiş \ d"ışm ı ı 

şimali garbıye doğru si.ırmiı tur. 
Bu suretle Topçu Atış okulunun 

atıs meı;danında taarruz: hareketini 
tatbike memur 1 inci t.imen dünku 
gün düşmanı 6 kilometı e şimali gar
bideki (ReceptcpC' cenubu - 143 ra
kımlı tepe - Kirazke~c) hattınJ ı:ı.t

mış ı;e 9 haziran 939 güni.ı taıırruza 
devam için 8/9 haziran gecesini ha
zırlıklarla \'e dü manı yokl makla 1 

geçirmiştir. 

TAAlrr;Jz PLANI: 
9 haziran 939 günü yapılacak bu 

taarruz için kurulan plan şu ıdi: 
cB:rinci tüınen: sağında tesis e

deceği merkezi sikletle İstanbul cad 
desi boyunca ilerli) ecek ve daşma
,nı garba \'e cenubu garb~ve a!.arak 
imha edecek) ti. 

TAARRUZUN CEREYANI: 

s idiyor 
Londra, 9 (Hususi) - Lordlar Ka· 

marasında tahıirı bir suale ce\•ap 
veren Çemberliyn ezcümle demiş
tır k : Almar.} ayı tecrıt etmek \'e· 
ya onun me ru bır şekilde ticari in 
kıo;; f na engel olmsk 'e\ a Almama 
nle ·hınde bır ,muharebe tahrıki 

SÖ\ ·ven L rd Halifaks da şunlrın 

soylemistır: 

İngiliz mılleti d ima Almanya 
He mütek bil bir itimad dairesinde 
anla mi\ a ç~lı mı tır. Şimdi de bör
le bir :ınlac:mn\'ı arzu cdi ·or. İngi· 
liz milleti büvük haı•b"n sonunda ve 
h rpter sonra birçok h:ıtahr yapıl
dıwım kabule hazırdır. 
Bundaıı sonra Tiırki\•e ile olan 

mii.nasebe lere dair hatip bunlan 
sövlemıştir: 

c- Türkiye ile vapılan müzakere
lE-rin ilk safhası 12 ma\•ısta mes'ut 
b r netice vermiştir. Yeni istişare

lere faalivetle devam ediJmektedir. 
Pek kısa bır zaman zarfında bu is. 
Usarelerin mu\•affaki •etle netice
lendilini bıldirecek \•ariyette olaca
ğımı ümit edı,•orum.• 

Londra. 9 (A. A..) - Wiltiam 
Strang, Eric Phıpps ve Lord Hali
fax arasında yapılan bir görüşme -
de_n sonra haricive Meril-e alakadar 
nazırlar komitesi öğle üzeri Avım 
Kamarasında toplanmıştır. 

Komi e. İn~lb; - Sovvet mül!l -
kerelerinin bir an e\·,•el netice~n-

Berlin, 9 (A. A.) - Bir Alman arrız tayyareleri çerÇ<.'\•eleyen ha
askeri tayyaresi Frankfurt civarın- va defi toplarının sert şaklayışları 
~ kai~ G~~~ausen'de bir evin üs- arasında hiç bir şey olmuyormuş 
tune ~uş.rmıştür. Tayyare alei almış gibi metin ve vakur emir veren. e
re muııettebata telef olmUJtur. A. - · mir alan dürbünle etrafı tetkik e -
teş, 12 e\'e sirayet etmiştir. Bu evde <i n erkftn ümera ,.e topçu süba\'
oturanlardan üçü ölmüş. 6 sı aığr, ıaerımızın ~rkekçe dolaşışları yur~ -
100 ü hafif surette yaralannuştlr. dun emniyetini tevdi ettiğimiz bu 

Bu plana göre, gecelevin tertiple- mesi için Williım Strang tarafın -
nen \'e topçusuna bir ölü si.tkiln Ye dan fngil~renfn Molkova El ısl 
vaz'ile me\·zi aldıran tümen taarruz ı Seeds'e göriisülecek olan talimah 
gününün sabahında beş buçukta hazırlamıştır. 

ellerin kendiledne. verilecek vazive İngiltere ile akdedilen iktısadi 
anlaşmaların da istıkbalde daha feleri yerine getirmekte bir an bile 

her taraftan başlıyan kuwetli bir' William Strang'ın Moskova\'a \'a-
topçu ateşile taarruza geçti. rın değil. pazartesi günü harek~t 

Elele vererek yapılan ve kardeş _etmesi ihLimali a\•rdır. 
geniş mikyasta mkişaf edebileceğini tereddüt .etmi)tece'lderinde, müba - sınıf piyade) i hima~ e)e dayanan 
ilave eylemiştir. rek kanlarını memleket için SC\"e s~ topçW1:ın burada bir Türk kahra -

Rumen bayramı ve akıtacaklannda zerre kadar şüp- manlığma çok ) akışan cehC'nnemi 
Bükreş, 9 (A. A.) - Rador ajansı he bırakmıyordu. ateşi ) edi safha halinde mevdu v.a-

bildiriyor: Dün bir kere daha yakından pör- zifesini ~ aptı. Bu ateş, adea bir tek 
6 haziranda başlı~ an 9 uncu yıl- dük •1ctekrar iman ettik ki Türk ) umruk gibi bazan bu tün düşman 

dönümü şen1ik1crine dün Gençlik milleti kabraman ordusile ve bu or- aksamı üzerine serpili) r, braıı bir 
bayramı da katılmış ve şenlikler, dunun belkemiğini tcskil den feda- yanardağ gibi arazi kınımlarında 
Kral ve Veliahdın önünde milli kar topçusile bihakkın iftihar ede- mütemerkiz olu) or ''e b zsn drı vt.i-
stadyomda yapılmışbr. bilir. ı·üycn ve sağdan sola intikali r va-

Bütün gazeteler, neşrettikleri fev Atışları müteakıp evYela mektep p:ın bir yıldırım yağmuru halinı:fe 
kaliide nüshalarda, Kralın 9 yıldan- Komutan1. Ba~t.ab\"ada harekiı.tmın dü~mnn am·or \'e bu'uvordu . 
beri başardığı yapıcı eseri gözden tenkidini yapmış. bundan so:ıra da Böylece saaUerce de,·:ım eden 
geçirmektedirler. Topçu Umumi l\füfetti~i General l manzara neticesinde 1 inci tüın('n 

Bu şenlikler, milli Tönessansın Vehbi. vaziyetin ve "harekatın umu- taarruz hedefine ulaştı. \lmduğu şe-

b~i~i ytl~nümüM te~~f clm~ =m=i=b=ı=·r=t=a=h=li=·ı=~=~=~=ı=~=i=d=in=i~~~p~m~ş~t=rr=.==re=f=l=i =z=af=e=r=e=d=e=k=a=v=u~1m=u~ş=o=l=d=u=. == 
itibarile daha derin bir mana kazan 

m~~~~·Tarri tcşkilibnın 10 bın. e. Mi J~şt!~~l!S!~~ \ ı· T o.p~ak~ . Ma~~u '·'tiri 
kadar azasının iştirakile tertip edi· Ofısı Laovedı mıyecAk 
len Gençlik bayramı programı milli rnürselli, İstan!>ulun coğrafi ve !.abii u ı 
stadyomda Kral, ve maiyeti, hükU· ehemmiyet ,.e güzelliğile mfıtenasip Ankara, 9 (Hususi) - Toprak 

bir imar faaliyetine ancak Cümhu- M h ıı · Of" · · ·ı ed"lm · met azası, Kordiplomatik hur:urile a su erı ısının ı ga ı esm-ı 
yapılmıştır. Kalabalık bir halk, sü- riyet idaresi altında mazhar olmıva den sarfınazar edilmiştir. Ofisin 

başlamış bulunduğunu kaydederek rekli alkışlarla programı takip et -
mit ve yeni Romanyayı kuran Kralı hudutlarının çok geniş olması dola
alkışlamıştır. ~·ısile kendi gelirile halkın \'e şeh· 
Öğleden sonra spor müsabakaları rin ihtiyaçlarını karşılamıyan İstat. 

yapılmış ve akşam Straja Tarri teş- bul Belediyesine amme hizmetlerini 
kilMı tarafından yabancı gençlik gören bu müesseseleri terk husu
teşekküllerinin murahhasları şere- sunda hükümet;e alınan kararın ye-
fine bir resepsiyon verilmiştir. rinde bulunduğunu söylemiş ve Be-
Gafenko Bükreşten hareket etti lediyenin bunlardan temin edeceği 
Bükreş1 9 (A. A.) - Romanya Ha- varidat ile şehrin imarına çalış rken 

zırı Gafenco, bu akşs.m saat 22,30· bir turist şehri haline getirilmesi 
da Bükreşten a3Ttlmıştır. arzu edilen !stanbulda seyyahlar i-
Ankara)rı Tesmen ziyaret etmek çin medeni vasıta ve ihtiyaçların .da 

üzere giden Gafenco'ya Hariciye temini etrafında temennilerde bu
N ezareti siyas .işube reisi ile hususi 
kalem müdü, Radar ajansı direktö
rü, matbuat umum müdürü ve bir~ 
çok gazeteciler refakat etmektedir. 

Hariciye Nazırını istasyonda Tür
kiye, Yunnnistan ve Yugoslavya 
mümessilleri, Hariciye Nezareti er
kanı selimlamıştır. 

Nazır, Köstenceden vapurla İs -
tanbula yarın öğle üzer! varacak 
ve akpm trenle A.nkaraya hareket 
edecektir. 

lunmuştur. 

Hatip sözlerini bitirirken, bu ida
relerin İstanbul Belediyesine terk 
yolunda hükfunetçc alınan ,.e Mec
lisin tasvibine arzolunan karardan 

dolayı İstanbul mebusu \'e bir İs· 
tanbul hemşerisi sıfatile şükranla

rını ifade eylemiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi üze

rindeki bu müzakereyi müt.4akı9 
maddelere geçilerek kanunun birin
ei müzakeresi ikmal edılm~tir. 

müdür ,·ekilliğine idare meclisi re
isi Raşit tayin edilmiştir. 

İdarenin eyllılden itiabren tatbik 
edilecek yeni kadrosu hazırlanmış-

tır. Yeni kadroda tefti;ı he) eti teş-ı 
kilatı kaldırılmış, müfettişlere mu -

rakıp ismi verilmiştir. 

Ev kooperatifleri"e faizle 
kredi açılacak 

Ankara, 9 (Hususi) - Ev koope
ratiflerine mali müesweseler tara -

fından cüz'i faizle kredi açılmasının 

temini için Meclise bir kan\J.n teklifi 
yapılacağı söylenmektedir. Mesken 

davasının hallini teshil edecek ma -
hiyette görülen bu teklifte faiz had
di yuzde 6 olarak tesbit edilmiştir. 

Ank•r•d• lktls:adt ~lr 
cemiyet kuruluyor 

Ankara, 9 Hususi) - Şehrimizde 
Türkiye iktısadi cemiyeti namı al-

tında bir cemiyet kurulma,sına te -
şebbüs edilmi~tj.r. 

L& 

Türkkusu Tayyareci
IP:ri Memleket 
Turnesine C1k'yor 

' Ankara, 9 (Husu i) - On bir tay-
yareden murekkcp bir Türkkuşu fı
losu memleket dahılmde geniş bir 
tuı ne\ e çık c:ıklardır. 

4.000 kilometre kadar tutacak bu 
uçusta şuralara uğranacaktır: Anka 
radan doğruca Eski~ir, İstanbul, 
Edirn~\ ~ k dar gidılecektir. Dönüş 

yine İstanbul yolile oacak \'e ondan 
sonra Bursa, İzmır. Çh•ril, Konya, 
Adana, Kayseri, Merzifon ~olu h -
kıp edilerek Ankara~a dönülecek· 
tir. 

Filo, gunde vasati olarak 400 ki -
lometce mesafe katedecektir. &>ya
hat 10 gün de,·am edecek, bir ihti -
male göre de 15 gün sürecektir. Fı
lo. üzerinden geçtiği bütün kasaba 
,.c şehir1crde. hazırlaruın kısa 'ecl
zeler yazılı beyannameler at cak -
tır. 

Türkiye-Fransız müza
kereleri neticeleniyor 

(Raştarafı 1 inci sayfada) 

iki neYi olduğunu söylemiştir: 
Biri, Türkiye ile Suriye arasında· 

ki arazi meselelerinin kat'i olarak 
halline, diğeri de Türk - Fransız 

karşıladı deklarasyonuna aittir. 
Bonnet, biribirınden a\'rı olarak 

yapılan bu mtizakerelerin intaç e
dilmek üzere olduğunu sö\ lemi tir. 

Bonnet, Fransanın har ci siya eti· 
ni şu suretle izah etmi tir: 
Bazı ecnebi gazeteleri Fransanın 

ve fngilterenin siya elini bir çem
ber siyaseti olarak göstermekle kat
iyyen hata ediyorlar. Eger bir çem
berleme tehdidinden şikayet edecek 
bir memleket \"aı-sa o da Frans:ıdıı·. 
Hakikatte Fransanın siyaseti hiç de
!işmern~ti· 
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Bir Istanbtil Polis· -.... . 
· Müdürünün Hatıratı - lngiliz Amatör. 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 
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Polis MiidürlüğQm Zamanında 
Cereyan Eden Bazı Hadiseler 

Takımı Geldi -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
YAZAN: SAMI KARAVEL 

. Ebedi Şefimiz Dahil azam Ata-1 
türk'ün azim ve iradesi necip ve 
kahnunan milletimizin vatan uğ
runda fedayı can etmesi Rcisicüm· 
burumuz ve Milli Ş<?fimiz İsmet tn
önünün Lozan KOhfcransında hak· 
lanmızı istirdat içjn sarf buyurduk
ları gayret ve himmctlerile müdeb
birane hareket 'eri istiklal ve istik
balimizi temin ettiğini ~ükranlsı zik
retmek vatonl borcıım olduğunu k:ı· 
rilerime arz ile tefrikama nihayet 
veriyorum. 

88 111 
Sayın Halil Asuroğlunun hatıra

larına nihayet verirken kendisinin 
Polis Umumi Müdürlüğü zamanın: 
da 'Üçüncü şube müdüriyetinde bu
lunmuş olup elyevm Giresunda a
vukatlık eöen Bay Mehmet Vehbi· 
nin göndermiş olduğu bir mektubu 
da dercediyoruz: 

Pek muhterem Halil Asuroğlu, 

' İstanbul Polis müdürü umumisi 
bulundujunuz zamanlara ait kapalı 
kalan hidisat ve vekayii hatıra ola
rak neıre başlamanız, o zamanda 
beraber bulunduğumuz cihetle beni 
de alAkadar kıldığından harf iyen 
takip etmekteyim. 25 mayıs 939 ta
rihli Yeni Sabah gazetesindeki neş
riyatınızın nihayetinde Heyeti tefti
§iye reisi olup tarafınızdan vazife
sine nihayet verilen Kemal Beye "tit 
sarsılmaz icraatınız meyanında Ü· 

çüncü şµbe müdürü Mehmet Bey 
diye ismimi zikir buyuruyorsunuz. 

Muhterem bey; 
Bu icraatınızın bana ait kısmını 

buracıkta bir parca izah etmek is
tivonım. Kemal Bey bana gelerek 
Dahiliye Nazırının Pmrile geldim, 
vazifeme devam edeceğim. şimdi 
gitmek ı;ırası müdürü umumiye gel
di, dedi/Zi zaman, kendisine Miralav 
Halil Bey gibi yüksek seciveli, sar
sılmaz bir a7.İm ve imana nıalik bir 
zat, müdürü umumi mevkiınde. ben 
de onun maiyetinde ve üçüncü şu
be müdürivetinde bulundukca polise 
siyaset giremez ve girmiyecektir. Bu 
sebeple vazifenize devam etmeniz 
mfthaldir. Cevabını vermiş ve zatı 

Alilerine de keyfiyeti bu vechile ar
zetmiştim. Yüz bulamıyan mumai
Jey çıkıp gitmiştir. Beni Polis mü
düriyeti umumiyesinin Üçiincü şu
be müdüriyetine zatı aliniz getirdi
ni~. Sizden ilham alarak o sıralarda 
JtilAfçıların her türlü teşebbiislerin~ 
set çektiğimi elbette hatırlarsınız. fs 
tediklerini polis kadrosuna sokamı
yan bunlann beni polisten uzaklaş
tırmak için si?.e defaatla müracaat 
ettikleri zaman verdiğiniz kat'f red 
cevapları da hatırınızda olsa gerek
tir. 

Bi~ ~liste. vazife aşkından baş- 1 ka hiç bır hasıs emele ilet olmadık. , 
icraatım pek ziyade hürmetkarı 
bulunduium icraatı silibeleri seme
~ jdf. Belki hatırda kalmamıştır, 
fikrile zamanı llilerinde cereyan 
eden bazı mühim vakayii arzetmek 
Utiyorum: 

1 - Bir gece nöbetçi bulunduğum 
ıırada akşam ezanı ile yatsı arasın
da Beyazıt meFkez memuru Nail 
Bey (vefat etmiştir zannederim. 
Son zamanda Samsun merkez me -
muru idi) Direklerarası Ferah ti -
7atrosunda Ermenilerin tiyatro oy
ııattıldarı esnada bir Ermeni sah _ 
neye çıkarak Türkler aleyhinde nu
tuk wrdiifni w tetevvühatta bu -
lunduğunu telefonla bana haber ver 
ınişti. Derhal ıu emri verdim: Şim
di tiyatroyu mikdan klfi polisle ab
luka ediniz. Kimseyi çıkarmaymıı. 
Ben de geliyorum. O Ermeniyi be -
bemehal tiyatrodan alacaju. Aka
binde İstanbul Muhafızı Salt Pafa
ian da telefonla inzibat memuru, 
ımrime, Direlderarasına ıönderme
Jini iıtedim. Gönderdiler. Vak'a ma
~alline ıfttim. Ermeniler, tefevvil
hatta bulunan Ermeniyi vermedik
lerini ve veıremi7eoeldeırini itiyle. 
diler. -' 

Yanıma bir komiser ve iki polis 
alarak tıyatroya girdim. Bir Rus 1 
zabiti beni karşıladı ve ErmeniyiJ 
ahnaklığıma mani olmak istedi., 
Polislere verdiğim emir üzerine ı -ı 
cabı veçhile Rus zabitini tiyatrodan 
dışarı attırdım ve Ermeniyi alarak! 
merkeze getirdim. Direklerarasın- 1 

da ahali hali galeyanda idi. Kara -,' ' 
kolda muavinim Nail Bey de bera
ber bulunuyordu (mumaileyh şimdi 
İzmit Ağırceza mahkemesi Reisi o

-···-
)Kazıkçı Tekrar Saldırdı 
1 Kavasoğlu 

Meydanı 
Çapraza Düşmüş 
Harmanlıyordu 

Bir aralık Bekirin gureşi tazele
diği görüldü. Hasmına durmadan 
salıy.s;ır ve dalıyordu. 

Görülüyordu ki, Bekir güreş ta
biyesini tekrar değiştırmişti. İlk tu
tuşlarda olduğu gıbi hasmına giri
yordu. Elen~ ve tırpanları bırak

mıştı. 

Hüseyin pehlivan, macerayı bil• 
mediği için herkes Bekiri tanıyor 
zannetmişti. 

Halbuki; Hüseyin pekala Bekirl 
tanımıst1. Fakat hasmilc meydatı 
yerind~ boğuştuğu için bilgisi kel1" 
t.,sinde kalmıştı. 

Hüseyin, Kavasoğlunun çektiği 
ıztırabı görüyor ve içinden oh! ~ 
kiyordu. 

lan Nail T5re'dir). Ermeniyi istic
vap sırasında İngiliz, Fransız ve İ
talyan zabitleri, polislerile birlikte 
karakola geldiler. Ermeniyi almak 
istediler. Tiyatrodan çıkan Erme -
niler de karakol etrafını sardılar. Ola ıelen lapliz takılDUUll oteJclea ahn111t reaialeri 

Bekirin bu hareketini anlamak o 
kadar müşkül değildi. Çünkü, ke
silmişti. Elense ve tırpanlaıUa ezil
miştir. Bunu anlıyan Bekir. hasmı
nın bu halinden istifadeye çalışıyor
du. 

Çünkü; Hüseyinin Kavasoğlundalt 
bir kuyruk acısı vardı. 

Bizim ahali de hidiseyi yakından Fenerbahçenin yıldönümünde ya
takip ediyorlardı. Mühim bir hadi- nn Fenerbahçe ile 17, 18 haziranda 
senin çıkması melhuz bulunduiu da Ankarada, iki maç yapacak olan 
bir sırada devlethanenızden tele - amatör İngiliz Middlese:xs Wandrers 
fonla beni aradınız. Millet üyatro- takımı dün sabahki ekspresle tehri· 
sunun telefontle size meteleyi an - mize gelmif, ı.tanbul Bölgesi namı
lattım. Size gıliba Patrik, Ermeni - na Bölge Bliro Şefi Halit, Fenerbah· 
nin serbest bırakılmasını rica edi- çe idare heyeti azalan, ıporcular ta· 
yordu. Bana verdiğiniz emir ıu idi: , rafından kaJlılanarak tahsis olunan 
Ermeniyi kat'iyen vern~. ben ıtm- Moda oteline aötürülmüşlerdir. 
di Müdiriyete geliyorum, bana ıön- İngiliz tlkımı 7 ıi beynelmilel ol-

Acı bir kayıp 
Futbolcu R•••t un 
zehlrlenmeelnden lldU 

Kavasoğlu ifi anlamamı~ değildi. 
Fakat ne yapabilirdi Karpsındaki 
hasmı daha hllA ilk güreşe başladığ: 
gibi demir leblebi halinde idi. 
Kavasoğlu, bUtiln güreş müdde

tince bu Bekir belbının baıınt na
sıl olup ta gelip çattığını düfiinü
yordu. 

Bekir; Kav2i'~ğlunu altına alır~ 
maz kemancledi ve hasmını büzülUP 
topl~ndığı vaziyetten boşaltmak iı 
çin havalandırdı. 
Kavasoğlu; bütün zorunu sarfe

diyordu. Havalanmamıya çalışıyo~ 
du. Eğer, havalanırsa peşinden k8' 
zık hazırdı. 

der. mak üzere 14 oyuncu, antrenör, ida· ' 
. Bir yandan da Bekirin kim olabi
leceğini mülAhaza ediyordu. Ka"H· 
oğlunun bütün gayreti matlup olup j 
rezil olmadan meydan yerinden na
musile çekilmekti. 

İki hasım arasında mücadele bat" 
lamıştı. Nihayet; mücadelede Bekit 
galebe çaldı. 

Ve.. zorlu hasmına kazığı taJdl. Emrinizi harfiyen ifa ~~rek bir reci ve seyircilerle 21 kitilik bir ka
polisle Ermeniyi si• ıönderdim. file halinde seyahat etmektedirler. 
Karakola gelen itillf zabıtasının Pazar günü yapılacak merasim 
başında bulunan Fransız zabiti programı 

(çünkü İstanbul ciheti Fransız ida- l& te bayrak merasimi, 15,10 da A-
resinde idi) Ermeniyi, taleplerine tatürk'e ihtiram devresi 15,15 nu
rağmen vermediğime dair Fransız- tuk, 15,45 Fenerbahçe - Kurtuluş a· 
ca bir zabıt varakası tanzim etti. rasında 100, 200, 400, 800, 1500, 200 
Okudum; ben de imz& ettim. Bu za-ı mania, 4X100 bayrak yarışlarından 
bıt varakası iki gün sonra Ceneral müteşekkil atletizm müsabakası. 
Follerin riyasetindeki polis komis-

1 
16 da P'enerbahçe - Galatasaray 

yonunda ileri süriılrtıÜf, Foller, me- tekailtlerinin futbol maçı, 17,15 te 
seleyi dinledikten sonra, üçüncü Fenerbahçe - İngiliz takımı futbol 
şube müdürü vazifesini ifa etmig •

1 

maçı, uıamı Moda ldUbUnde ziya
tir .. diyerek meseleyi kapatmıştır. fet verllecek, 13 haziranda rnisafir-

İşte zamanı alilerinde itilaf zabı-I lere Adalar gezdirilecek, 14 haziran
tasına hiç bir suretle ve bahane ile da fstanbuldakl İngilizlerle kriket 
vazifeye müdahaleye meydan ver - ı' maçı yıpılacak, 1& haziranda Boğaz
mediğimizin delili kat'isidir. da motörle bir gezinti yapacak olan 

2 - Bir gün Ermeniler, Kumka· takım 16 haziranda Ankaraya hare
pıda •Antranik Pa_şu isminde bir ket ede<'ektfr. 
tiyatro vereceklerini, orada o za - Atletler •r•elnd• bölge 
man Merkez Memuru bulunan Ek- te,vlk mUs•bekal•rl 
rem Bey (şimdi müddeiumumidir Edirne (Hususi) - Haftalardan-
zannederim) bana telefonla haber beri mekteplerinde hocaları, sahada 
verdi. Bu piyeste Türkler aleyhin- antrenörleri Hüseyin tarafından ha
de sözler vardı. Üçüncü şubeye de zırlanan atletlerimiz, genç ve eski 
sansür ettirmemişlerdi. Derhal Ek - atletler arasında ve iki sınıf üzerin· 
rem Beye şu emri verdim. Ermeni· de tertip edilen bölge teşvik müsa
leri tiyatro binasından her ne su - bakalarında a§ağıdakj teknik neti
retle mümkün olursa dııarı atınız celeri tutmıya muvaffak olmuşlar
ve tiyatroyu kapatınız. Ekrem, bu dır: 

emrimi hakkile ifa etti. 50 Metre - Sezai 7.2, Tahsin, Beh 
Bunun üzerine Ermeniler bir he- çet. 

yet halinde bana miıracaat ederek 200 metre - ·Birinci Ertuğrul 
men sebebini sordular. Cevap ola- 27.3, Mustafl, Galip. 
rak : 400 metre - Birinci Cemal 59, 

- Bu 1§, polise ait bir meseledir. Hüseyin, Galip. 
Size izahat vermeğ~ mecbur deji - 800 metre - Birinci Tahsin 2.30, 
Jim .. dedim. Ve odadan o heyeti po- Cemal, Galip. 
liste çıkarttım. Muavinim Nail Bey 1500 metre - Birinci 5.30 llhan. 
de hazır idi. Ermeniler, dotruca 5000 metre - Birinci 18.15 Şakir, 
Dahiliye Nezaretİ,lle gidett.k, ben _ Sıtkı. 
den ıiklyette bulundular. Dahiliye 4X100 metre - 'Birinci San'ıt 
Müsteıarı Xetfi Bey telefonla fU mektebi M. 
suali bana irad etti: 4 X80 metre - Birinci Muallim 

- Kumkapıda, Ermenilerin ver -
mek istedikleri tiyatroyu ne ull -
hiyetle menettiniz? Şimdi bunlar 
İngilizlere gider, bir meselei siyasi
ye çıkarırlar. 

$u cevabı vMdim: 

- Beyefendi, bu if, memlekette
ki vaziyeti milhimme dolayııile a
.ayifi muhafazaya memur polise a
ittir. İngilizler, polisin icraatına 
müdahale edemezler. Siz müıterih 1 
olunuz. Ben, vazifemi bilirim. Sizi 
all-kadar etmiyen bu gibi mesele • 
lerle meııul olmayınız.. dedim. 

Ertesi .gün, ~eyfiyeti böyle arzet
tiğim gibi zati vlllarına da anlat -
tım. Takdirlerinize mazhar oldum. 

3 - Birinci veya ikinci tubede 
V'aıfi isminde taharri MrkomiHri 
ııamile bir zat vardı. Bu zat İ'tilAf 
brk111 erkAnırun adamlanndan idi 
Bu memur, nöbetçi bulu.ndutum 
l>ir poe Sirkecide Muıtata Efendi 

.48on 1 .... ,,... .. ) 
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Hiddetli bir sarhoı 
Makıud oğlu Bayram isminde bir 

adam, dün gece sarhoı bir vaziyette 
,ıttiği Beyoğlunda Karadeniz içkili 
lokantasında kendisine rakı verilme 
ylnce kızml§ ve lokanta sahibi ~n
harremln üzerine hücum ederek 
dövmek istemiştir. Yakalanan hid
detli ıarh<Ş cürmümeşhut mahkeme 
sine verilmiıtir. 

Mahkeme kendisini para cezasına 
mahkum etmiftir. 

Mesf akdaşmı Yoran ıenç 
artist bayan 

Küçük Çiftlik parkı artistlerinden 
Bayan Leyli, dün gece, bir dediko
du yüzünden çıkan bir kavıa neti

oeflinde, ayni park artistlerinden 
Yuilti'yi fena hılde dövm~tür. 

Hiddetli ıenç artist bayan, mes-

Güneı klübü basından futbolcü 1 

Reşat difn 19 mayıstanberi kan ze -
hirlenmesinden tedavide bulundu -
ğu Guraba hastahanesinde hayata 
gözlerini kapamıştır. 

Henüz .!5 yaşını doldurmamış bu
lunan Giıneş ve muhtelit takıml•
rımızın kıymetli müdafii Reşat, 

sporculuğu kadar ahlakan da te -
mayüz etmiş bir gençti. 

On seneyi geçen spor hayatında 
en ufak bir ceza görmemişti. HalÜk, 
selim, herkesin teveccühünü kazan
mış, tam rnanasile sporcu bir genç I 
olan Reşadın uflılü, bütün sporcu
ları derin bir tPessüre ve sonsuz bir 
eleme düşürmüştür. 

Merhlımun sporcu kardeılerine, 1 
ebeveynine ve Türk spor camiasına 
derin taziyetlerimizi sunarız. 

sızı 

Mektebi 50. 

100X200X400X800 - Birinci Mu
allim Mektebi 4.6, ikinci San'at oku· 
lu. 

Tek adım - Birinci İsmail 6.06. 

Üç adım - Birinci T•hsin 13.09, 
İsmail, Cemal. 

Disk - Birinci Tahsin 28,90, Ni
yazi, İbrahim. 

Gülle - Birinci Niyazi 11,15, Ha
yati, Şerif. 

Tek adım (Küçükler) - 5.58 İs
mail, Tahsin. 

Münakalat Vekili şeh- 1 

rimiıe geliyor 

Kavasoğlunun üç saattenberi gü
re§i oyunsuz olarak ayakta idare et
mesinin sebepleri vardı. Güreşi u
zatıp akşamı etmek ve bu Bekir be· 
)asile güreşi beraber ayırıp yaka
sını kurtarmaktı. 

Fakat, belalı herif, şimdi de can
lı ve n~fesli bir surette hücum edip 
duruyordu. Eğer, paçasını bu herüe 
kaptırır veyahut çapraz~ falan ge
lirse harap olurdu. 
)iel~; Bekirin kazığına bir .. kere 

daha takıl •rsa artık kendini kurta
ramazdı. Binaenaleyh; ne yapıp ya
pıp güre~ ayakta idare etmek, has
mından korunmak, ona fırsat ver
memek için çalışıyordu. 

Bekir, 'Kavasoglıınun bütiin bu 
mUllıhazalımnı sezmiş gfbi hasmını 
dağıtmak ve bir tarafından kapıp 
yin,. onu kazığa.di\şiirınPk için hü
cum U1erine hü<'um ediyordu. 

Bekir, nihı:t,·Pt emeline muvaffak 
oldu. Bir biçimine getirip h:ısmına 
çaprazı topladı. 

Ka\•asoğlu, Bekirin kavi kolları a
rasına girmiş mp~·rlanı h11rmanlayıp 

du .. uyordu. 
Nihayet; on beş, yirmi adım gttri, 

geri meydanı !liirdükten sonra, h11-
mınm elinden irnrtulamıyacağını 

anlayınca dönüp olduğu yere çömel
di. 
KavaııoAlu tekrar Bekirın altına 

dUşın~tü. A1ttan kalkmadıkça dıt 

vakit ne kadar geç te olsa güreş be
rabett bırakılamazdı. 
Xavasoğlunun en :ziyade korktu

ğu Kazık oyunu idi. Maazallah, Be. 
kire bu oyunu kaptırırsa bu sefer 
yıkasını kurtaramazdı. 

Seyirciler; Kavasoğlunun tekrar 
bir çocuk gibi Bekirin altına düştü: 

Kavasojlu, tekrar kazığa girmit ,,e 
olduğu yere mıhlanıp kalmıfb. 

Bekir, gırtlak oyunlarına ve hal" 
mını geriye çalmıya başlamıştı. 

Bir aralık. Kavasoğlu üstündeki 
hasmını hatırlar gibi olmuştu. B11 
Bekir. ınuhllkkak kendisine v~tilf 
anlatılan meşhur Kazıkçı Kara Be
kir olacaktı. Kendisini bu derece 't°' 
ra koşan 11darnın bu heriften ~şk• 
kimse olama7.dı. 

Olduğu yerden başını kaldırdı· 
Seyircilerden ve pehlivanlardan u
tanmıya rak gür sesile üstteki hal" 
mına sordu: 

- Ülen susak ağızlı, Sivaslı oldtJ• 
ğunu anladık ... isminin Bekir old\l• 
ğu da mal(ım oldu. Söyle ahretlj) 
be! .. bunun karası ve kazığı da vat 
mı? 

Bekil'; Kavasoğlu-ıun bu sualine 
karşı hafif bir tebessümden sonra• 
şu cevabı verdi: 

- Var be Kıavasoğlıı! .. 
- Teheyy!.. Desene ki, sen heP' 

ten Kazıkçı Kara Bekirmişsin be! 
Diyerek hasmının kım olduğurıd 

anlamı tı. 

Fakat; bu belayı başından sa\1• 
mık kolay değıldi. Demek başında' 
ki beli Kazıkçı Kara Bekirdi. Uste 
de bu adamdan durmadan mecztJP 
diye alay etmişlerdi. Yakasını b11 
heriften kurtarmak ,Uçtü. Elindell 
gelse Bekire fU yolda yalvaracaktı: 

- Bekir; aman beni bırak! .. Gil· 
reşi berabere bırakalım. .. 

Nihayet; akşam oldu. Sular k,. 
rardı, gece oldu. Seyirciler ve beY· 
leı· Kavasojlu ile Bekiri berabert 
bıraktılar. 

(Devamı var) 

1 • ··--,·············--·······---... Teşekkür 
fünQ görünce hayretlere düşmüşler- Sevgili anamız Zeynep Baganandl 
di. cenazesinde bizzat bulunan, tabri-

Fakat; herkes anlamıştı ki; bu ren taziyet eden akraba ve sevdikle'" 
Bekir, başka Bekirdi. Kavasoğlu fa- rirnıze ayrı ayrı teşekküre teessilril" 
lan ona vız gelirdi. ·· · ld ~ d -•~il 

Denizyolları ve Limanlar Umum B muz manı o Ugun an gazeteOU-
ekiri, bütün bu &Pyirciler ve peh- tavassutunu dileriz. 

Müdürlüklerinin yeni teşkilat ka- livanlar içinde tek bir kisı· tanımıqtı. E lA 1 _ı.ıf' 
• ~ v. t an Aliye Bagana, Maı-

nunları Meclisten çıktığı için Müna- Bu da, Kündeciojlu Hüseyin pehli- Bagana, Abdullah Bagana, GallP 
kalAt Vekili Ali Çetinkayanın bu-, _~and~. __ Bagana. ~ 

~n~rde İstanbu~ ge~e~ bek~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mcktedir. Vekil İsfanbulda birkaç 1 L A 
gün kalacak ve bu mtiddet zarfında 

bir temmuzdan itibaren faaliyete 

geçecek olan yeni teşkilatın idari 
hazırlıklarını gözden geçirecek ve 

müesseselerdeki müdür ve teflerle 
tanışacaktır. 

LE 
Tati! için buırlanaa berkeü 

1 - 8 E V D A K A M P l'aa davet ediyor 
GINGER ROGERS - DOUGLAS FAIRBANKS. j. 

2 - Amerikanın nDmuae hapishaneüadeki uyan 
CEHENNEM YOLU 

lekdaşını fazlaca hırpaladığından Fr•naızc• BlzlU 
Vasnti tedavi 11Mma alınml§tır. PAT O'BRIEN - ANN SHERIDAN • HUMPHREY BOGART 

Bayan W,.JA da yakalanarak 3 - Huauıi Uive ı OJıyuuta ltataa Amerika Duisalb 
mahkemeye verilnU.,tir. ıemiai Ye kİlrtaralaalar ... Metro Jaraalcla ... 

Muhak ... , .-hit celbi için kal·, Bualana hepai ltaıtia L A L & ••-•1nda 
llllfll'• ---• Saat 1 Ye 2,30 da teullAtlı Wk .. tta.ı.t --
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~~san Çavuş Durmadan Çakırcalıya 
\(ufrediyor Ve Meydan Okuyordu 
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Od · unışte çeteler ka11ununun tatbikına memur divamharp beyetı 

- at - izah etti: 
Çavuş güldü: 

- S~n ne diyorsun efendi? Çakır
~ahyı ·· .. 
n goruyorum, önümdedir sa -
ır, hatta b" Bak ır de kurşun sıkarsın. 

d d'arsın ki herif bir haftalık yer -1 
e ır Bi h f sı · r a talık yerdedir sanır -
n. ~albuki ensenin dibindedir. 
- u kadarı da fazla canım! 
-Ah be· sin yım, sen daha çok genç-
. Iiele bizi "b' b" de b' m gı ı ır koca, bn iş-

f 
1 

~raz piş de anlarsın o zaman e
e erın ne oldugu· nu B ... 

kad aşka bir şey konuşmadan eve 
t ar geldiler. Evde sadece tabak 
l e;cere sesleri duyuluyordu. Hazır~ 
~ yaptıkları belli idi. Ağa artık 
ı;1'ö{:yi gözüne almıştı. Eğer t alih
tıasıl um .varsa .~e ~apabilir, bundan 
. kuı tulabılirdı. Evvelü eve ağa 

gırdi ve kadınlara geldiklerini belli 
etmek için: 

- Destur, misafir geliyor! diye 
sesiend· S f t ı. o alarda hafif ayak pı _ 
ırtıları old K 
dı K. u. apılar açılıp kapan-
e · a~ınlar saklanmışlardı. Yine 
v sahıb· ·· -1 

l ô. 1 on..,e, Hasan çavu~ıa mü-
-.zun R'· :.-
çıkt 

1 
ustem arkada merdivelneri 

so dı ar. Orta kata gelince çavuş 
r u. 1 

:ın - Burada mı kalacağız, yukarı 
1 çıkacağız? 
Ev sah"b' ra l:l 1 ıni yeniden ter bastı. Zi-

ca.. asan çavuşun cburada mı kala
"' gıkz, Yukarıda mı?» sualini tam 
-ra ırcalı 'l H :tide ı e acı M ustaf anın içe • 

80 
bulundukları kapının önünde 

der~~ştu. Ağa her an kapının bir
}J n ıre açılın!ısını ve Çakırcalı ile 

h acı Mustafanın namluları baştan 
aşa gü .. 

tıp muş kakılı martinlerird uza-
:Ufak a~lemelerini bekliyordu. En 
leli ır ses ona kapı gıcırtısı gibi 
fıld Yor, kapının tokmağı gözünde 

ır fıldır dönüyordu. 

ıu~v ~~~.ibinin bu hali, Hasan çavu
gozunden kaçmadı: 

-N'e .. o) o ag•, sende bir şey var. Ne 
uyorsun? 

}J Ağa, inler .gibi bir. ses çıkardı. 
asan çavuş: 

- Ne bilsin zavallı? Bizi böyle 
tüfekli, silahlı görünce korktu. 
Çünkü çocuk, eşkiyanın evi basın
ca :fidyei ne~at almak için çocuğu 
alıp götürdüğünü bilir. Bu yüzden 
korkuyor. 

Az sonra ağa içeri girdi. Tehlike 
yi kısmen atlattığı için biraz ferah
lamıştı. Maamafih endişesi hala 
baki idi. Odaya ille önce kah\'eler 
ve çubuklaı· gelqi. Biraz hoş beş et
tikten sonra içeri giren uşak sofra
yı kurdu: Sofra kurulurken abdest 
alıp hep ~ irlikt.e akşam namazını 

kıldılar. Nihayet sofranın başına 

çöküp yemeğe koyuldular. 
Hasan çavuşla Mülazım yukarı 

çıkarlark<>n aşağı odada çok heye
canlı sahneler geçmişti. Çavuşla 

Mülazım ve ev sahibi eve yaklaşır
larken Çakırcalı ile Hacı Mustafa 
tüfelkerine kurşunları yerleştirmiş
ler, bıçaklarını hazırlamışlar ve ka
pınm arkasında beklemeğe başia -
mışlardı. Eğer herhangi bir kahpe
liğt! kurban olurlarsa veya tesadü
fen çavuş ile Mülazım, onların bu
lundukları odaya girecek olurlarsa 
derhal ikisini de temizliyeceklerdi. 
Çakırcalı üstüne Hasan çavuşu al -
mış, Mülazımı da Hacı Mustafaya 
bırakmıştı. 

Merdivenin orta yerinde cereyan 
eden hadise ikisini de telfışa düşür
müştü. Ancak çavuşla Mül5.zım üst 
kata çıktıktan sonra tekrar sükunet 
bulmuşlar ve kapının arkasından 

çekilmişlerdi. 

Şimdi aşağıdan, esasen ince olan 
tavan say~sinde, yukarı odada ko -
nuşulan şeyleri dinliyorlardı. 

Yukarıdaki odada muhabbet pek 
çabuk ilerlemiş, çavuşla Mühizım, 
ağa ile pek çabuk kaynaşmıştı. Ha
san çavuş, her safhası binbir mace
ra ile dolu olan hayatını anlatıyor, 
dört tarafa nam salmış efelerle na -
sıl mücadele ettiğini, onları nasıl 

tenkil ettiğini tatlı tatlı hikaye edi
yordu. 

(Devamı var) 
d. - Sen hakikat hastamıcsın ag· a! 
ıye s .. l ~ ••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• 

:tak oy endi. Ona doğru yaklaşa - OtobUa tramvay 
den ~~uzundan tuttu. Ortalık iyi- çarpıfmaaı 
l3u ıyıye kararmıya yüz tutmuştu. Şoför Vasfinin idaresindeki 3058 
ti ~a rağmen ev sahibinin titredi-

1 numaralı Şişli - Fatih otobüsü dün 
Sil'li atkediliyordu. Güç halle kendi- Harbiyeden geçerken vatman En -

tutabildi: verin idaresindeki 132 numaralı :n; l:layır, bir şeyim yok. Geçti. tramvaya çarparak hasara uğramı§-
:urun siz yukarıya! tır. 

Ven:~n çavuşla mülazım, merdi -
lar erı tırmanarak üst kata çıktı
tta; Ve kendilerine tahsis edilen o
bir a girdiler. Yine sapsarı yüzlü 
:teıt Ç~cuk odaY,a bir liimba getire -
!tu if ıraktı. Çocuğun telaş Ye kor
?ntn ade eden yüzü Mülazım Rüste-

nazarı dikkatini celbetfr bi;; ~ğlum ne var? Nede~ böyle 
~lti orka korka bakıyorsun? Biz 
~sı:a değil, zaptiyeyiz.. diye onu 
ltınb n etmek istedi. Fakat çocuk 
tibt ayı bırakır bırakmaz kurşun 

Odadan _kaqtı. ÇaVUf vaziyeti 

Tramvay çarptı 
Yedikule - Sirkeci arasında işli

yen vatman Alinin idaresindeki 
tramvay arabası, dün İmrahor cad
desinden geçerken Seyfullah ismin
de birine çarparak muhtelif .yerle
rinden yaralamıştır. 

Dlkkatelz vatman 
Sirkecide bir otelde oturan Meh

met Niyazi isminde bir adam, dün 
Sirkeciden geçmekte olan vatman 
Yusufun idaresindeki tramvay ken 
disine çarpDl.1§, ve ba§ından yarala
:mJ.ftır. ,, 
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Kedi. Toplamak 
Yüzünden Mah
kemeye Gidenler 

İki belediye memuru ile bir kasap 
arasında hadise 

Bir kedi meselesinden dolayı Be
lediye temizlik işleri memurların -
dan Cemal ile Aliyi dövmekten suç-
• lu ÇarŞıkapıda, kasap Ömerin du-
ruşmasına dün Sultanahmet birin
ci Sulh Cezada bakıldı. 

Evvela davacılardan Cemal, ha -
diseyi şu suretle anlattı: 

c- Hadise günü bize verilen e
mir üzerine, sokaklarda gezen has
ta ve uyuz kedileri topluyorduk. Ka 
sap Ömerin dükkanı önünde de bir 
kedi gördük. Ali, kediyi yakalıya -
ra konu arabaya koydu. Bu sırada . 
dükkandan Ömer çıktı , kendisine i 
ait olduğunu iddia ettiği kediyi ne
den aldıklarını sordu. Ona, temizlik 
işleri hademeleri olduğumuzu söy • 
le dik. 

Ömer, galiz küfürlerle bize haka
ret etti. Sonra arabaya yaklaştı, ka
p~ğını açtı ve içinde bulunan bütün 
kedileri kaçırttı. 

- Bunu niçin yaptın? diye söyle
yince, Ömer, elindeki masadla üze-

1 rime hücum etti, onunla elime vur
au, sonunda arkadaşım Aliye yana,
tı ve onu da yumrukla dövdü. Bu 
esnada vak'a yerine bir polis geldi 
bizi ayırdı.:. 

Bundan sonra. suçlu Ömer, suçu
nu inkar etti. Onlara hakaret etme
diğini ve davacıları dövmediğini id
dia etti. 

Hakim, Ömreden sonra şahitleri 
dinledi. Ve bunların sözleri ile Ö -
merin suçunu saibt görerek, onu 
12,5 lira para cezasına mahkum et
ti. 

Atatürk köprüsünün açılış ve ka
panış tecrübe!eri yapılıyor 

Atatürk Köprüsünün 76 metre 
tulündeki müteharrik kısmı halen 
bulunmakta olduğu Unkapanı cihe
tinden Azapkapı tarafına naklolu
narak köprünün sab~t kısmına tesbit 
edilecektir. Miiteharrjk kısımlaı:m 
makineleri zaman zaman tecrübe e
dileceğinden gerek bu maneyralar 
esnasında ve gerekse köprünün ka
palı bulunduğu anlarda bir deniz 
kazasına mahal bırakmamak i_çin bü
tün merakibin burada süratlerini a
zaltarak asgari yolla geçmeleri lü
zumu İstanbul Mıntaka Liman Mer
kezi tarafından al~kadarlarn bildi
rilmiştir. 

~ -·-
Liman'ar Umum Müdürü geldi 
Yeni Limanlar Umum Müdürlü

ğünün Meclisten çıkan kanun proje
lerine göre kabul edilen yeni kadro
ları dün Limanlar Umum Müdürü 
Raufi Mnnyasi tarafından şehrimi
ze getirilmiştir. Limanlar Umum/ 
Müdürlüğü ve Denizyollan bir tem
muzdan itibaren faaliyete geçece
ği için Denizbanktan devir alınacak 
muamerntın tasfiyesine başlanmış
tır. Bankanın diğer her türlü rr\u
ameiatı ayn bir heyet tarafından 

tasnif edilecektir. 
Limanlar Umum Müdürü Raufi 

Manyasi dün Denizbanka gelerek 
yolcu salonunun tadilat propelerile 
yeni teşkilata ait idari hazırlıklarla 
meşgul olmuştur. -. .-. . 
Mıntaka llman merkez

lerl nln elcll lflerl 
Son çıkan kanun projesile lağve

dilen Deniz Ticareti Müdürlüğü ye
rine yeni ihdas edilen Münakalat 
Vekaleti İstanbul Mıntaka Reisliği 
diğer 6 mıntakaya taksim edilen li
man mmtakalarınm sicil işlerini tas
fiye etmiye ba§lamıştır. Bütün li
manlann kadro ve sicil ve kuyudatı 
evvelce Deniz Ticareti Müdürlüğü
ne bağlı olduğu için bunlar tasfiye 
edilmiye başlanmıştır. Bu sebeple 
faaliyete geçmiş olan diğer mınta· 
kalar ıtcil işleri etrafında İstanbul 
mıntakası ile resen muhabere et
mektedirler. Bu tasfiye işi altı ay 
zarfında nihayetlenmiş olacaktır. 

~·-
Cezalandırılan esnaf 
Beyoğlu kazası dahilinde Beledi

ye zabıtası talimatına aykırı hare
ket eden 128 esnaf cezalandırılmış -
l~dır • ..- · - / · 

- - --· -
r .,. • -
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·italya Ve Mısır' 
.Roma, Libyayı Kuvvetli 

Mücehhez Bir Taarruz 
Surette 

Mev-' 
Sokuyor kii Haline 

l"aşızmin tesiri altında Libya'nın ,. 
mukadderatı değişmiştir. Bu kıta 
bir mustemleke sahasından çı

karak askeri kudret vasıtası 

haline girmiştir. Nüfusunu işçiler

den ziyade askerler, istihsal kuvvet· 
lcrini sapandan ziyade rnotörler 
teşkil etmiştir. Bugün dahi bu yer· 
lere çiftçi geliyorsa - 1938 de 20 bin 
ve 1939 senesi için de 20 bin tahmin 
ediliyor - bu, zirai sebeplerden ziya
de, memleketin askeri kuvvetlerine 
derhal seferber edilebilecek ihtiyat 
kuvvetler tesis etmek içindir. 

• • • 

I 
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Toprak ve toprak altı mahsulleri 
noktasından fakir bir memleket 
olan Libya, İtalya için ne bir iktısa· 
di pazar, ne bir iptidai maddeler 
deposu ve ne de bir iskan toprağı
dır. Mütemadiyen açık veren bütçe-
si Metrepolü mutazarrır etmektedir. 
Eğe:r Libya kudret cihetinden, harp 
ve istila teşebbüsleri için elverişli 

bir vaziyette olmasa-, yani Afrika si
yaseti sahasında hususi ve mümtaz 
bir mevkii bulunmasa, bu kıta İtal
ya için biran evvel terkedilecek bir 
yer olabilirdi. 

Libyadaki ltalyaa tayyue tlalerbulaa ltlri 

Hali tesiste bulunan bir impara
torluğun, ilk temeli - Habeşistan 

bunun mütemmimidir - bulunan 
Libya, bu imparatorluğa, temadisi
nin tahakkuku için zaruri topraklara 
civardır. Mısırdan başka Çad, Fran
sız Ouadai'i ve Britanya Si.idam ara
sında bu mıntaka, sulh anında bir 
temas ve muvasala noktasıdır. Harp 
halinde de burası, sayılan toprakla
rı istilaya ve taarruz imkanı verdlr-
meğe elverişlidir. 1 

Bu menfi sevk,•lceyşi di.işüncelere l 
/ 

hakimiyet elde etmiye matuf emel· 
ler, İtalyada yer tutmaktadır. Bir 
ihtilAf vukuunda bu düşüncelerin, 
realist sahaya intikal edebilmesi im
kanı var mıdır? Belki bu imkan kıs-
men mevcut, fakat umumiyet itiba

rile gayri varittir. Zira bu vasi prog
ramın mutlak tahakkuku bugünkü 

imkan amillerini ve ayni zamanda 
İtalyan kumandssının müstakbel 
kabiliyet ve imkanlarını aşacaktır. 

Bugün, ilk olarak bir hareket na
zaı iyesi kenarda bırakılabilir. O da, 
Hortuma erişmeyi istiyen ve Libya-

çöllerinden geçen bir heyeti seferi
yen in taarruzu keyfiyetidir. Zira 

böyle bir taarruz İtalyan erkanıhar
biyesine halli çok müşkül meseleler 
çıkaracaktır. Evvela nakliye ve iaşe 

ltalyaaın 1lSzü oldu'-n Nildea bir r&rOaÜf 

hayat ve müessiriyet vermek için 
Roma vasati Libya müstemlekesin
den ortaya kuvvetli surette müceh
hez bir taarruz mevzii yapmıştır. 

Her ne kadar bugünkü hadisatın in
kişaf noktasindan ve bu halinde, İ
talyanın daha ziyade Mısıra doğru 
kayacağı daha mümkiin görünürse 
de, imparatorluk fikri, İtalyan emel
lerini Mısır Sudanına, Çada ve bu
rasının mülhaki Ouadaia doğru çe
virmektedir. 

Çad veOuadai Mussolini hükumeti 
için birçok noktalardan elde edilme
si lazımgelen mıntakalardır. İtal
vanlar Çar ve Ouadai"i, Libya'nın 

· iktisadi tabii olarak gördük1eri için
dir ki istemektedirler. 

Fıı.kat ve bilhassa buraları elde 
etmekle Gine körfezi ve Hortum Ni
li istikametinde hareket imkanını 

kazanmış olacaklarını ümit etmek
tedirler. Sudana vaz'ıyed ile -Akde
nizden Hint Okyanusuna k:ıdar uza
nan imparatorluklarının fiili tahak
kuku ile- Mısıra hakım olacaklarını 

düşünmektedirler ve onlarda, İngi
liz geri Hortumun barajlarına malik 
bulunacak de\'letin Nil sularının a
nahtarını ve dolayısile aşağı Mısırın 
hayat veya ölüm noktasını elinde 
bulunduracağı kanaatindedirler. 

Afrikadaki Fra nsız topraklarının 

kütle halinde vnhdetinı parcalamıya 
ve bilvasıta zengin Mısır kıt'asına 

ve teçhizat meselesi, filhakika taar
ruzun iptidar edebileceği Kufra, 
Hortuma kuş bakışı, 1500 kilometre 
ve müşkülat arzeden bir toprak üze
rinde iki bin kilometre bir mesafe 
ile ayrılmıştır ki, bir motörlü kıt'a 
ne kadar kuvvetli olursa olsun mü
him, ara fasılaları olmadan böyle 
bir taarruza girişemez. Badehu, bir 
istinat meselesi de vardır. Böyle bir 
taarruzun hükmeti, Hortum istika
metinde, Habeşistandan akacak mu
vazi bir kuvvetin daha yukarıda bir
leşmesile kuvvetini gösterebilir. Fa
kat İtalyanın, harp halinde, hakimi
yetine boyun eğmiyen ve böyle bir 
ihtilnftan ayaklanmak için istifade 
edecek olan bir müstemleke ahali
sinden asker toplıyarak böyle bir 
harekette bulunabilmesi imkanı var 
mıdır? 

Sonra Sudanın da nihayetülemir 
yardım göreceği şüphesizdir. Aşağı 

Mısır taarruza hedef olmadığı tak
dirde, Port-Sudandan ve Nilden 
Kırmız deniz demiryolu ile bura
lardan yardımcı kuvvetler alınabi
leceği gıbi aksi takdirde de İngiliz 
Hindistanından gelen askerler iş gö
rebilirler. 

I<'a.zla ümit vermiyen böyle bir te
şebbüs fikrine İtalyan kumandası
nın saplanacağı pek forzedilmez ve 
Sudan üzerindeki projelerinin hafif 
motörlü elemanların ve hava kuv-

vetleriıfin akın şeklinde yapılacak 

hareketlerile mahdut olacağını dü
§Ünmek doğru olur. Çad cephesinde 
vaziyet bu şekilde midir? 

Bu istikamette bir taarruz bida
yette oldukça müsait bir inkişaf va
ziyeti gösterir. Erişilecek nokta ile 
Fransız - İtalyan hududu arasındaki 
mesafe sekiz yüz kilometre kadar
dır. İlk akınlarda sürprizden istifade 
ile bir muvaffakıyet istihsai imka
nı mevcuttur. Fakat bu muvaf:faki

.yetten sonra, taarruz mütemadiyen ' 
tezayüt edecek, mukavemetlere ma
ruz kalacaktır ve nihayet bu taarruz 
Hattıüstüva Afrikasında, garbi 

Afrika ve Sahr2daki Fransız kuv
vetleri ve muvasala yollarının ma· 
ruz kalacağı tehlikeler vasıtasile, 

~eldiği yere doğru püskürtülüp gi
deceklerdir. İtalvan kuvvetlerinin . ' 
elde edebileceği kazançlan tutabil-
mesi için hem taarruza mukavemet 
ve hem de müessir surette geri ta
rafları muhafaza ve himaye etmesi 
lAz1md1r. Fakat o zaman teçhizat ve 

iaşe meselesi büyüyecektir. Trablus 
üslerinden Çada kadar 2000 kilo· 
metre mesafe üzerinde müteaddit 

nakliye kamyonları kullanılması da 
lazımdır. Bu da İtalyanın deniz mu
vasala yollarının kapalı olması tak
dirinde eldeki malzemenin eskimesi 
halinde benzin sarfiyatına sebebiyet 
verecektir. 

İtalya Libya'daki askeri teşkill.cı
nı motörü esas tutarak tasavvur et
miştir, belki bu da, Habeşistan sefe. 
rinin verdiği neticelerden biridir. 

Motör ve tayyare esansa ı ıalik ol· 
madıkları takdirde, işe yı ramıyaı 
demir parçalarından matırumiye\ 
çok f eicdir. 

Le Tcmps 

Tramvaydan aHamak 
isterken 

Samatyada oturan Mustafa oğlu 
Hurşit isminde bir adam, dün E~ 

mezde vatman Muhlisin idaresin • 
deki tramvaydan atlamak istemiş. 
tir. 

Fakat bu esnada yere düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Kamyonla Tramvay 
çarpı,tılar 

Şoför Hayrettinin idaresindeki 

3948 numaralı kamyon ile vatman 
Halidin kullandığı 112 numaralı 

tramvay arabası, dün çarpışmışlar
dır. 

Müsademe neticesinde hem kam
yon ve hem de tramvay arabası ha
sara uğramışlardır. 

Bir otobUs çocuAu 
çlOnedl 

Hüseyin isminde bir şoförün i' 
daresinde.ki otobüs dün Cibalider1 

geçerken tütün fabrikası önünde OY. 
namakta olan çocuklardan HUseyin 

isminde bir çocuğa çarparak :IXluhte. 
lif yerlerinden yaralamııtır_._. 
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( MERAKLI BiLGiLER 

KAYIP ÇOCUK Minnae1k Bir Ş8hlr Modeli 
- 1 - Eskimo M•••h: 

Yıllarca e\•vel Alaska'nın Şımal ı 
denizi sahilindeki bir köyde b.r l 
adam, karısı, bır de oğlu varmış. 1 

Çocuk pek zeki ve cesur imiş. İyi ı 
bir avcı olmuş. İlkbahar olunca ava 

1 

çıkar, zıpkınla bir balına vı..ımıuş. 

La.kin babası gibi baiına b:ılığına 
tapmazmış. Baba ı bu balıkları bü
yük kuvvet ve kwh et -sahibi zanne
der ve arasıra onlara yalvarırmıc:. 

Bir kış günü çocuk av pesinde do· 
laşırken üzerine ç kıp gezindiği de
reli tepeli buz parçası asıl sahilden 
kopup ayrılır ve rüzgarla karadan 
açılınıya başlar. Biraz sonra sahıl 
ile arada geniş, dalgalı ve pırıltılı 

bir deniz hasıl olur. Çocuk şaşırır, 

bakar ki engine açılmış; ı;ahile yü
rüyerek gitmenin imkunı yok. Ey
vah der. Halbuki felaket onunla kal
maz, o esnada bir fırtına ~ıkar, şid
detli uğultularla rüzgar esmeye baş
lar, denizde dağ gibi dalgalar pey
da olur. Derken ada gibi, memleket 
gibi olan o kocaman buz parçası fır
tına ile parçalanır; çocuk bakar ki 
pek vüksek, pek sivri bir buz tepe
sinin üzerinde kalmış o kadar sivri 
\'e c kadar dik imiş ki cocuk minare 
tepesinde imiş gibi yerinden kımıl
danamamış \•e biitün gece korku
dan, soğuktan olduğu yere yapışmış, 
büzülmüş kalmış .. 

O hal ile sabah olur. Çocuk bakar 
ki buzdan bir minare üstünde yal
nız başına duruyor, gayet koyu ma
vi bir deniz her tarafı çevirmiş. hiç 
bir sahil görünmüyor ki insanın gö
zü avdın lansın, gönlü açılsın. Buz 
tepesi de rUzgAr, akmt Vt' dalı?nla

rın sevkile bir tarafa doğru alahll
t!iğine akıp gidiyor. Çocuk C'Y\'ah 
aer, bir kapana tutulduk ki kurtul
mak imkanı yok .. Gayet mahzun ,,e 
meyus bir halde denizleri seyerde
rek, ufukları gözetliyerek akşamı 

eder, gece olur, karanlık çöker; yer, 
gök korkunç bir hal alır. Zavallı 

çocuk aç. uvkusuz, soğuktan titrer, 
mecalsizlikten ümidsizlikten titrer. 
Ne yapacalYını sasırıp bari kendimi 
öldüreyim de kurtulavım der ve 
avcı bıcağını kınından çıkarır. 

Tam bıcağı kendine saplamak üze
re kaldırdığı vakit elini birisi tutar 
ve iC',inden doğru birisi dr açık ve 
gür s~sle: Sakın ha, ne yapıyorsun'! 
Kendine vazık etm~! der. Çocuk şa
şırır, aklı basından gider. elindeki 
:lıçak ta denize düşer; sonra bir de 
bakar ki ayaklan yerden kesiliyor, 
gökyüzüne doğru çıkıyor. Aman ne 
oluyor diye bayılır.. Kimbilir ne 
kadar sonra ayılır, gözünü açıp ba
kar ki gökvüzQne çıkmış! Her taraf 
~~XXXXXXXXXXXXXXHHHHH 

Talihli Okuyucumuz 

Mayıs ayı ıaşırtmacamızı doğru çö 
züp çekilen kur'ada birinci gelerek 
mıısa saatini kazanlillj olan 84 üncü 
ilkokuldan 119 numaralı NİHAT 
ÖZCANDAN, dün matbaamıza gel
miş ve kazandığı masa ıaati talihli 
oku;rucumuza t~sllın edilmi§tir. 

Küçük ÖZCANDAN'ın hayatta 
da dalına talihli olmasını ve yurda 
b.a.yll'lı btr evllt ~tifmeıtnl t•men
ni ederiz. 

gi.indüz aydınlığı! Ne üşi.ımesi kal
mış, ne kederi! 

Çocuk gayet bol ziya ve pek latif 
hava içinde bir muddet hayran hay
ran bakınırken bir merhametli adam 
peyda olur ve çocuğu alıp evine gö- · 
türerek sevgill bir baba gıbi yedı
rip içirlr ... 

Gelelim beri tarafta çocuğun asıl 
babasile anasına .. Bunlnr pek büyük 
kederli, onsuz yedikleri, içtikleri 
zehir oluyor, ne yapacaklarını bil
miyorlar. Komşular da onlnrın ha- 1 

tine acıyor ve onlara teselli vermiye 
çalışıyor. Bütün köy halkı çocuk İngilterede cBeaconsfield• kasa- harp gemileri, transatlantik ve yük 
için eyvah, ne iyi çocuktu, yazık, basında cCallingham• isminde mc- vapurları modelleri imiş. İstimle 
yazık diyorlar. raklı i)lr zat kö§künün bahçesinde işliyen minimini trenlerle, küçü-

Köyün kenarında bir küçük kulü- ı minim.ini bir şehir modeli • vücude mencik tayyare meydanları da se-
b"de bı'r ı'htı'yar kadın ile tor•ınu bir gatirrniştir. Caddeler, otomobiller, . ·1 k h l t kt ' ' ~.·ır.cı erin ço oş arına gı me e 1 
küçük kız çocuğu varmış. Bir gün şimendifer istasyonları, limanlar, 
o rocuk annesine demiş ki: köşkler, şatolar, hulasa büyük bir ımış. 

~ Bay Callingham'ın her hususta 
- Bii,·ük anne! Ben o kayıp ı;o- şehirde umumi \'e hususi bina, mü-,, mükemmel olan bu minimini şeh-

cuğu bulup getirsem, iyi olur, de- P.sseseler namına ne varsa hepsinin rini başta kraliçe Meri bulunmak 
ğil mi? minnacık modellerini ihtiva eden 

- Öyle kızım, ke.şki.. Keşki. Ama bu küçücük şehir husust bir oyun- şarlile İngiltere krallık hanedanı 
ô.zalarından bazıları da zlyaret et

bütün köyün akıllı adamlarının ya- cak olmaktan çıkmış, o tnraflar hal-
pamadığı bir işi senin gibi küçük kının merak \'e alaka ile gezip do- miştir. 
b• k .ıı. 1 ab'lı" ? Keş ı Yukarıdaki resimlerde minnacık ır ız çocu!>u nası yap ı r · - aştığı, dikkatle. seyrettiği bir müze 
ki.. Keşki! halini almıştır. şehrin" sayfiyelere mahsus bir soka-

Halbuki kızcağız hep onu düşü · Bu meraklı İngilizin minyatür ğını düzelten bir mütehassıs ile ti-
nür, anasile babasının hallerini ha- şehrinde en ziyade hoşa giden bina- man şekli verilmiş havuzda yüzt•n 
tırlıyarak onlara acır ve çocuklarını lar bir katolik kilisesi modeli ile dört bacalı bil· transatlantik modP.li
bu1up götürsem ne büyük saadet! 
d~G~~ndüz~dü~ncerl~ -~b~a~h~ç~~e~kninanknaAr-&u~d~a-g~e~zi~p-dvovlavşvm~vn~ivgvöruv·v·y_o_~_u_~ 
ninden, bu arzu gönlünden çıkmaz, r, ___________________________ ,, 
hep bununla meşgul ola ola artık 

birşı>y düsünmez olur. hatta ne ye· 
mek icmek aklına gelir. ne uvku =-i İnekle Sivrisinek 1---
gÖT.Üne girer. 

Bir g ce annesi uyurken cocuk Bir gün koca bir inek A Sana ağır gelmeyi 
gene oturur ve eski tas kandile göz- Pek çakıllı, pek yoku§ 
lerini diker: herkesin sevdiği çocu- istemem •.. Çünkii., iy. 
ğun kaybolup gitmesile köye gelen Bir yolda gtdiyormtıt Yürekli bir sineğim.ı 

Sıska bir sivri.rinek 
mahzunluğu tasavvur eder. Kandil· Ona demiş ki inek: 
deki yosun fitilin titreyen ışığına Boynuzuna koııarak cBudala sivrisinek! 
dalar, dalar •. Ona öyle gelir ki ışık Demi§: cKuzum, bana bak! Bu tela§ın nafile ... 
titredi~~ ona göz kırpıyor \'e gOya Yolumuz fazla uzun O kadar küçüksün Jdı 
esenin gönlündekini ben biliyorum• Yorulunca boynuzun 
demek istiyor. Kız bu hayal ile an- Öyle hafif t1üksüıı ki 
nem duymasın, uyanmasın diye ya- Haber ver de ineyim. 'Y Seni duymadım bilc•t .. _ 

vaşça: • ........ ~..., .... ~·vv""''V'>;~""-""-""-r../"\.""'~~ 
- Canım kandil, gözüm kandil! 

Gidip şu çocuğu bulabilir misin? 
Senin gözlerin o kadar keskin ki 
herşeyi görürsün. Seni gören ne ka
dar zeki der. Allahını se\•ersen git 
tc şu çocuğu bul. Diverek yalvar
mava başlar. Sanki Tanrının huzu
rında im~ gibi diz çöker, boynunu 
büker ö ·le durur. 

İhtiyar kadın bu esnada ayı pos
tu yatağında rahatsız olmu5 gibi sa· 
ğına soluna döner. Kandil kızın gö
zü önünde bir söner, bir parlar, tit
remeye başlar, sonra hop hop diye 
havaya sıçrar, gittikçe yükselir, 
yükselir. Nihayet kıza gUlerek veda 
eder gibi iki tarafa sallanır ve her 
Eskimo evinin tepesinde bulunan 
delikten kaybolur, gider! Kız se\•İn-
cinden: -

- Aman anneciğim bizim kandil 
gökyüzüne o çocuğu getirmiye git
ti! 

Diye bağınr. Annesi uyanır, tHre
meye başlar, çünkü kandilsiz hem 
karanlık, hem soğuk olur. İhtiyar 
kadın ü~ür, çocuğu çekip koynuna 
alarak büyük rayı postlarına iyice 
sanlır. Gene uykuya dalar. 

Kandll gökyüzüne çıkınca doğru 
o çocuğun olduğu eve gider; hop 
hop sıçrıyarak pencereden içeriye 
girer ve o kadar hızla girer ki yere 
biraz yağ bile dökülür. Evin sahibi 
kandUi tutmıya çalışır. Halbuki o, 
h\Uum, tutuyorum dedikçe kandil 
onun elinden sıynlıp kaçıyor ve kö
§edc oturan s_ocuğa gel! Gel! diye 
fşaret eder gibi havada hop hop sıç
rıyor. Çocuk hemen yerinden fır
lar. Kandilin üstane çıkıp oturur. 
Kandil çocu~ alınca hadi küçük 
kızın kilçilk kuUibeslne! 

Cici Anne 
(Sona gelecek haftaya ) 

Kirpi İle Yaramaz Kurt 

1 - Vakt ile çok uslu bir ki:
çük ki; pi Yardı. Bir iÜD ge· 
zicmek için bahçesinden dışa• 
rı çıkmışb. 

3 - Kurt: - Seni { İmdi yiye
ceğim 1 d iye bağırdı Ye kii
çük lrc irp;nin üzerine atı larak 
onu ağzile yakaladı . 

5 - Faka t mideye giden kir
pi dikenlerini öyle bir surette 
a••ıetti ve kurdun midesine 
ba brdı ki ha inha derisi çatladı. 

c:::-ı. . 11. .. 
,., ~ -ı.-~ 

1 .. _ ... ··:: • 

2 - Kocam3n b'r kurt kirpi
a in üzerine ıJdı ve uzun kır
mızı d ilini dış rı çıkararak ona 
parlak ıöıleri e baktı. 

4 - ZaYalh kirpicik kendisini 

aakınmıya meydan kalmadan 

lihzada kurdun midesine indi. 
. . 

6 - Kurt sırtüstü düıttı ve 

kOçl\k kirpi mideden çıkarak 

ıtUe oynıya yuYasına döndO ... 

10 Haziran 193' 

'-~,_c_u_K_H_iK_A_A _YE_s_i __ J 
Sihir l i Düdük 

Küçük Turan musikiye bayılır -ı 
dı, nerede hır çnlgı sesi ışitse der -ı 
hal orn~ a koşzırdı. 

Turanın ailesı, çocuklarının bu 

hevesini bilıyordu; 

musiki aleti alacak 
yoktu. 

fakat ona bir 

kadar paralan 

Turan giızcl ~alanları dinlemekle 

doyamaz; ah. b mm de böyle bir 

çalgım olsa diy~ yanardı. 

Bit gün, her znmanki g•bı çalgılı 

bir kahvenin kapısında muı;iki din

lemek için sokrığa çıkmıştı. Gider

kerı. yolun kenarında parlı\·~ \lir 

' 

Ah. siz bu pcri'eri görseydiniz ... 

Yeşil, sarı, kırmızı, mor... He! 
renkten vardı . .Mini mini ayaklarıle 
odada dönüyor, raksediyorlar. ipek 
kanatlarile uçuyorlardı. Turanın se· 
vincinı ?:>rmayınız. Ômründe bu kıt 
d:ır güzel bir musiki i~itmemi;.. bı.ı 

kaC.:ar güzel mahllıklar görm miş -
ti. 

Turan, artık bütün gün odasında 
oturarak sihirli düdüğünü çalmak
la vakit geçiriyordu. Çok bahtiyar· 
<lı. 

Bir gün.. çarşıdan bir şey almak 
için sokağa çıkmıştı. Yolda bir as· 
ker kıt'asına rasrırcldi. Bu kıt'anın 
başında şık üniformalı, sırmalı bir 
muzika takımı \'ardı. Turan bir 
müddet durdu, onları seyretti. As
kerlerin ellerinde pırıl pırıl yanan 
borular vardı. Hepsinin üzen düğ .. 
meli ve parlaktı. Turan bir de ken· 
di paslı düdüğünü düşündü: cAh, 
decli, ne olurdu, benim de düdüğiırll 
or.~arınki gibi güzel olsaydı.» 

Bu huly:-. ile eve geldi. Doğru dil· 
düğünü .sakladığı dolaba koştu. Do
labı açınca hayretten dondu, kaldı. 
Çünkü o paslı düdük yerinde şirndi 
ınrif, parlak bir boru duruyordu. 

Yüı~ği hopladı. Korka. korka bo
ruyu eline aldı. Sevinçli gözlerle 
bir müddet seyretti. Sonra çnlmalc 
için ağzına götürdü. Fakat bu bonı
da n öyle fena ve çirkin sesler çıktı 

şey gördü. Eğildi, .aldı. Bu, küçük, ki Turan şrıŞlrdı. 
teneke bir duduktü. Hem artık periler de meydand0 

.. A~, ~~l~.eniz; Turan bu paslı dü -, yoktu. 
duğü gorunce ne kadar sevindi. Bu kadar güzel görünen bu file· 

tin bir şeye yaramadığını görünce 
Artık kahve kaptsında musiki zavallı bunu istediğine çok piş· 

din.Iemt?ğe gitmekten vazgeçti. Şim- man oldu. Her yeri aradı. fakat 
di onun da bir çalgısı a\•rdı. sihirli düdüğü bir daha bulamadı· 

Derhal koşa ko~a evine geldi. O- Gt:.nlerc~ ağladı, ağladı. 
dasına çekildi. Yalnız b şma otu - Şimdi 0 paslı düdük için dünyayı 
rarak çalmıya başladı. verirdi. Fakat artık iş iş~n geçmiş· 

Turan çalgı çalmasını bilmezdi, ti. Bir et.ıha ne düdüğü, ne de o 
ömründe bir musıki aletine elini güzel perileri gördü. 
sürmemişti. Fakat bu düdüğü ağzı- p-iikayeci Baba 
na götürünce o kadar güzel, o ka - ============:::;::::::__..:=:ı: 
dar tatlı sesler çıktı ki Turan da 

hayret içinde kaldı. 

Bu: sihirli bir düdüktü. 

Turanın çaldığı parça öyle güzel

di ki biıtun güzel periler onu din •

1

. 

lemck için odasına dolmuşlardı. 

Kelebekler kadar küçük, kele -ı 
bekler kadar zarif olan bu gi.izel 

• 1 

____________________ .... 
Küçük Okuyucu:arımıza 
H~diye kazanan lsta"!lbullu 

1~üçük okuyuc• Jarımız her glltı 

'l -cktep n a tindco sonra ida· 
remize müracaat ederek ka
za:ıdıklan hediyeleri alabi· 
lirler. perilrrin en büyükleri bir parmak j boyunda idi. ._ _________________ __ 

•.•........ , ........•...... .......................•...•.................•..........••• 
···········-··············· .. -··· .. ···· .. ·· ... ······· ····························· .... 

Haziran Bilmecesi 

Küçük Melek mektepten eve ge
lir gelmez dolaptan bir nota defteri 
.aldı. Çalgı dersine çalışacaktı. Bir 
dakika sonra derse başlamıştı. Şim
di ne güzel havalar çalıyordu. Eğer 
siz Meleğin ne gibi blr musiki aleti 
çaldığını merak edıyorsanız elinize 
bir kurşun kalem alarak resimdeki 
bir numaradan iki numaraya, iki 
numaradan üç numaraya, Uç numa
radan dört numaraya ve b6ylelikle 
kırk beş numaraya kadar sırasile 

bütün rakıımların aralarını çiziniz. 

O zaman Meleğin çaldı~ı çalgıyı g&
receksiniz. 

Çalgıyı doğru bulanlar arasındB 
çekeceğimiz kur'ada hediye kaza• 

nacak talihll küçük okuyucularımı· 

zın isimlerini temmuzun birinci 
cums.rtesi günü çıkacak .Çocuk sa)'' 
fası> nda bulurs;unuz. 

İstanbul'daki okuyucularımız ıcıı· 
zandıkları hediyeleri cuma günleri 

hüviyet varakalarile idarehanemit· 
den almalıdırlar. 
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DENİZ BANK 1 Devlet Demiryolları İlanları Bir İstanbul Polis 
Müdürünün Hatıratı İstanbulda Yalı köşkü sokağında Eminönünde Topkapı tramvayla

rının durduğu yerde k8in Bankıımız emlakinden Ayniye Hanında ay
rı ayn kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 

yunu Urnumiyenin tezkeresini ter- 14 haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 haziranda tamam olacaktır. 

(4 Uncu eayfadan devam) 

1'ıninde (hatırımda öyle kalmıştır) 
bir otelciye giderek bir oda açtır -
~ışA ve bir kadını odaya getirerek 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsai\ 
şartlar altında yapılmasını temin etmek maksı:ıdile 15/5/939 tarihinden 
itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işleyen 1 ve 2 No. lu 
Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sür'at katarlarındakı birinci ve 
ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbctinde bilet satılması mu
karrerdir. cümana okudum. O da İngilizce, Bunların hepsini veyahut her hangi birini kiralamak isteyenlerin 12 

alat Paşanın izini bulmak için bu 
k.adından malumat alacağını otel -
~Ye söylemişti. Gece yarılarına ka
ar odada kalmalarından şüphele -

nen otelci bir aralık anahtar deliğin 
:~n bakmış, memurun, kadınla işret 
.~nıinde olduğunu görerek Eminö-

Binbaşılara anlattı. Tezkerenin ta· haziran 1939 pazartesi günü saat 14 de her birisi için 500 lira ilk temi-
rihile numarasını aldılar, gittiler. nat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Servisine müracatları. 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birincı sınıf yer 
için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şıırtile: 

Lazımgelen tah'kika'ı yapmışlar, (4l09) 

~~Wkara~üa~~~~p~•-•••••••••••••••••••••••••~ 
A.- Ankara • Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün seyrü

sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu siir'at katan: 

~u nıerkezine haber vermişti. Mer-
ez nıemuru telefonla beni haberdar 

etmesi ·· . ).of" uzerıne derhal yakalanıp 
V Udiriyete getirilmesini emrettim. 

e getirttim. Sabahleyin keyfiyeti 
~~ti fılilerine arz ile terkini kaydı 
~çın de müzekkereyi takdim ettim. 
k iucip.. diyerek hemen polisten 1 
~ovdunuz. Bu Vasfi, o gün Dahiliye 
ez~reti makamına giderek telef on
~ sıze şöyle söylemişti: cBen bura
d~Yun. Polisten çıkmak sırası şim
dı . 

ba bu aykırı hareketinden_ dolayı 
epeyce ıslattıktan sonra parayı tes
viye ettirdiler. Bunun üzerine Dü
yunu Umumiye, ikinci bir tezkere 
ile muamelei zecriyenin ref'ini rica 
etti. 

Derhal emir vererek birahaneyi 
açtırdım. Ertesi gün ayni heyet o -
dama geldiler, elimi sıktılar. Kanu
ni harekfıtımdan dolayı beni tebrik 
ederek gittiler. - Keyfiy~ti etrafile 
zati i'..lilerine arzettim. Beni, ber -
hurdar ol Hafız .. diye taltif buyur
duğunuzu elbette hatırlarsımz. 

Bu vak'aları yazmaktan maksa -
dım, itilaf zabıtasının zamanı aliniz-

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Baımüdürlüğünd~n : 
Yıllardanberi tevliyet vazifesine alaka göstermiyen ve adresi idare

mizce belli olmıyan (Dayı Zade Mustafa Ef.) vakfı mütevellisi Ayşe Ka

mer'in İdaremize müracaatla vakfına ait muameleyi takip ve hayır şart· 

!arını ifa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine 
Han tarihinden itibaren on beş gün daha mehil verilmiştir Bu miiddet zar 
fında da gelmedği takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ihtar ve 

tebliğ olunur. (4103) 

İstanbul Belediyesi ilanları 

B - Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 
3 No. lu sür'at katarı: 

C - Pazar, Sah, Perşembe ve Cumartesi giinleri Haydarpaş.dnn ha
reket eden 4 No. lu sür'at katarı; 

İçin Ankara Ye Haydarpaşa mebde garlrıı 1 ile Polath, Eı:ki~ı:>hir, Ka
rakö;-, Bilecik. Arifiye ve İnnit mutavassıt ;stasyonlardan yer kuponv 
temin edeceklerdir. 

Yer Kuponlarının satııı mahalleri ve zamanları 
1 - Ankara Garı; 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 snat evvel ve 1 

No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün saat 8 inden 
itibaren; 

3 - Haydarpaşa Garı; 
A - 4 No. lu si.irat katarı ile 2 No. lu Anadolu sür'at katan için hare• 

ket saatindrn 24 saat evvc>l; 
3 - Polatlı İı:.-tasyonu; 

sıze geldi». Vak'ayı hahrladınız 
'l'llı' B' h · ır afta sonra gazetede bu za-
~~. Bursa Posta ve Telgraf Başmü
(;rıyetine tayin edildiğini gördüm. 

~~~ ka~ym~~~~~ı~••••••••••••••••••••••••••••~ 
diklerini ve İtilfıf fırkacılarının da Karaağaç müesseseleri soğuk ha va depolarına bir sene zarfında konu-
polise, istediklerini yaptıramadıkla- I lacak tahminen 40.000 teneke peynir, yoğurt ve krema tenekelerınin ica· 
rını ve istedikleri adamları polise 

Bu katarların Ankara ve Eski~ehırden hareketlerinden sonra· 
4 - Eskişehir Garı; 

Polatlı ve Karakcıydcn hareketlerinden sonra· 
5 - Karaköy 1stasyonu; 

bedenlerine salamura konularak lehimlenme işi 270 lira bedelle açık ek· 
sokamadıklarını hatırlatmaktır. 

siltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gorulebılir. 

Eskişehir ve Bilccikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik İstasyonu; 

. osta ve Telgraf Nazırı zannede -
~ın Mehmet Ali veyahut Refik Ha
k t Bey idi) Hemen bir tezkere ile 
w eyfiyeti Posta ve Telgraf Nazırlı-

5 - Bir gün bir iş zımnında oda-
nıza girdim. İkda~ gazetesi idare İstekliler 2490 sayılı kanunun yazılı vesika ve 20 lira 25 kuruşluk ilk te-
memuru ol.up eskid!m tanıdığım minat makbuz veya mcktubile birlikte 15/6/939 perşembe günü saat 14,30 

Eskişehir ve Arifi:, eden hareketlerinden sonra:" 
7 - Arifiye istasyonu: 

ı~ına şu suretle yazdım: Vasfinin po-
ısten n d d 1 lh e en o ayı ve ne suretle N~~nBe~içod~a~ti~~k=d=a=D=a=im=i=E=n=~=·m=e=n=d=e=b=u=~=n=m=a=lı=d=ır=l=a=~====t=3=7=~=~======== 

kasadaki evrakı tasnif ettiğinizi 

Bilecik ve 1zmitten harc>ketlerinden sonra, 
8 - İzmit İstasyonu; 

l> rac edildiği ciheti sorulmadan, 

b~sta ve Telgraf Baş:ınüdürlüguw .. b"İ-
ı nı"h' . 

lib· u_ ım b:11' memuriyete tayini ca-
ı dıkkattır. Bu yazı üzerine vazi

fesine 'h . nı ayet verildi. Bunlar hep 
sızin kud ı· . . re ınız sayesinde yapılmış 
1Şlc>rdir. 

İn 4 
.-: Taksimde bir birahane tutan 

. ~ılız tebeasında bir zat, ben İngi
lızırn. Düyunu Umumiye tanımam 
Ve 

Para vermem. Burası İngiliı 
~enıieketidir.. demiş ve Düyunu 
J' .ınumive;ye borçlu bulunduğu 75 
ırayı ver~diğinden, mumaileyh 
h~kkında muamelei zecri)cnin tat
bıki Dil' . , yunu Umumiyeden gelen 
hır tezkerede rica edili'lTordu. Tak-
si .J 

nıde Merkez Memuru Mustafa 
:Bey idi (şimdi Emniyet fımirlerin
<l~ndir). Mustafa Beye telefonla, 
bırahaneyi kapatıp 1ngilizi dışarı 
:tınasını emrettim. Herifin, İngiliz 

1 
ul~nınası hasebile tahriri emir is-I 
edı. Başkatip Macit Beyi (şimdi 
~nkara vilayeti encümen katibi -
dır) çağırarak tahriri emri yazdır
~nı Ve gönderdim. Bu emir üzerine 

Ustafa Bey vazifesini ifa etti. Bi
rahaneyi kapattı ve İngilizi dışarı 
attı. Ve bana da malıimat verdi. Bu 
:~k'a dolayısile muavinim Nail 1 
ıcey litif e olarak: 

t.i - Bey~~endi'. İngilizler seni de 
altaya gonderırler .. dedi. 
Ben de gülerek: 

, - Adam sen de .. oraya gönderir
trse bir lisan daha öğrenmiş olu -
•ılın .. cevabını verdim. 

_Birahaneden dışarı atılan İngiliz 
01ttabi mümanaat etti. Bir gün son
ra 'k· · tü ı ı Ingiliz binbaşısı ile Rum ter-
b ınan, şubeye geldiler. Bu hususta 

e?den izahat istediler. Macit Beyi 
~gırdım. Dosyasını getirttim. Dü - ' 
~ 

gcirdüm. Nurettin bana elile Polis 
Müdiri Umumisi olduğunu işaretle 
anlattı. Hayret ettim. Odadaki tes
lim ve tesellüm muamelesinden 
sonra bana: Nurettin Bey Polis 
Müdiri Umumisi oldu .. dediniz. Ve 
daireden çıkıp gittiniz. O gün der
hal muavinim Nail Beyle birlikte 
Nurettin Beye istifalarımızı vere -
rek biz de vazifeden ayrıldık. Bu 
vak'ada ikimizden ba~ka polisten 
istifa eden olmamıştır. Çünkü İti -
liıfcı olan ve İtilaf fırkasının ama-. . 
line hizmet edeceği ve binaenaleyh 
polisi esas vazifesinden ayıracağını 
pekala bildiğimiz Nurettin Beyle 
teşriki mesaiyi imkan$1Z gördük. 
Üç gün sonra tekrar zati alileri Mü
diri Umumi makamına geldiniz. Be
ni, acele bir otomobil göndererek 
Mustafa isminde bir polisle hanem
den aldırdınız. Direklerarasından 

geçerken muavımm Nail Beyi 
gördüm. Ben de onu otomobile ala
rak daireye geldik. Huzurunuza gir
dik. Verdiğiniz emir şu idi: Yerle
rinize oturunuz, vazifelerinize ba -
kınız. Ve derhal Nurettin Bey za -
manında vukubulan inhaların keen 
lemyekün addedilmesini Dahiliye 
Nezaretine yazını7.. Emriniz ifa e -
dildi. İnhalar, tomarile geri gönde
rildi. 

Bunların tafsilatını bittabi kıy -
metli hatıralarınızda okuyacağız. 

Şu ari1.amdan maksadım, icraatını
zın ve kanuni harekatınızın delilleri 
ni sırası geldikçe vakayiini de izah 
etmek surıetile arzederek hatırlat

maktır. Hürmetle ellerinizden Öpj?
rim. 

Mehmet Vehbi Gülener 

-SON-

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Cillai Mik:darı Muh ım- 0/ 0 7 ,5 Eksiltme 

men B. Teminat Şekli Saati 

......____ L. Kr. L. Kr. 

hao ~/m 4 köşe 
l> tçın çivisi 260 Kg. 351,00 26,32 Açık ek. 14 
~tçin · · · .. çıvısıne 

t~ore bakır pul 60 • 114,00 8,55 Kapalı Z. 14,30 
~ ll'ı/rn kızıl 
\1orıırp1ak 1000 adet 1270,00, 95.25 Açık ek. 15 
ilrıtilatör 8 • 320,00 24,- > • 15,30 

ıtıı 1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı ya
t ~4:. kalem malzeme hizalarınd:ıgösterilen usullerle satın alınacaktır. 

't~ ~ -:- Muhammen bedeli, muvakkat tminatları, eksiltme şekli ve sa
ti. hı.ıalarında gösterilmiştir. 

b, 111 - Eksiltme 28/VI/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mu-
l'aat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

libı lV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilceği 
, lltinıuneler dı görülebilir. 

~t : - Vantilltör eksiltmesine girecekler fiyatsız tekliflerini tetkik için 
ı lfta evvel 'l'Utün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

-~ - İatekliler eksiltme için tayin olunan eün ve saatlerde % 7,5 gü-
laraı.tle a ezk6r kom18yma 1elmelsL c4112> 

SAGLIGINrzı 
KORUYUNUZ: 

E... hof Ye tabii meyya 
uaarelerinden yapılmııtır. 
Amerika ve Avrupa fen alemi

nin terkiblerine uygun tesisatla 
hazırlanır. Mide, barsalC, kara -
ciğer Ye safra yollarını temizler, 
muannid inkıbazları ve ağız ko
kusunu giderir. Hazmı teshil 
eder, nefaset ve fevkaladeliği i
le en müşkiilpesentleı-in bile se
nelerdenberi mazharı takdiri ol
muş en hoş meyva tuzudur. 

INGILIZ KANZUK 
ECZ ANESi 

BEYOGLU - İST ANBUL 

İstanbul Kadastro Hakimliğinden: 
Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda 

Bostan mahallesinde Kalyoncu cad
desinde 191 No. lu Yeni handa sa -
kin Ragıp tarafına: 

Langada Kemalpaşa caddesinde 
Sepetçi sokağında 63 N o. lu hanede 
sakin eczacı Karabet karısı Kateri
nn tarafından aleyhinize açılan da
vada Dayehatun mahallesinde Bü
yük Yeni handa ikinci katta eski 
ve yeni 3 No. lu odanın otuz ikide 
beş hissesi üzerine 21/12/315 tari -j 
hinde Beyoğlu Bidayet mahlrJrnesi 
İcra Memurluğu tarafından konulan 1 
haczin kaldırılması istenmesi üze
rine ilanen vaki olan tebliğata rağ
men gelınediğinizden ,gıyabınızda 

icra kılınan muhakeme neticesinde: 
İcra dairesinden vaki olan istilama 
gelen cevapta işbu haciz üzerine 
halen bir takibin mevcut bulundu
ğu anlaşılamadığından İcra ve İflas 
ıkanununun muvakkat maddesinin 
dördüncü bendi mucibince iş -

bu haczin kaldırılmasına 2/6/939 
tarihinde karar verilmiş olmakla 
işbu il6n tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında kanuni yollara 
müracaat etmediğiniz takdirde 1 

mezkur hükmün ka'iyet kcsbede
ceği ve hükmün bir suretınin mah
keme kapısına yapıştırılmış olduğu 
tebliğ makamına kahn olmak üzere 
ilan olunur. 

Kadıköy birinci Sulh ·Hukuk Ha
kimliğinden: 

Kadıköy Altıyolağzında Vişne so
kağında 27 No. da ikamet etmeke 
iken ikametgahı meçhul 318 '204 
mütekait Galib'e: 

Havdarpasa ve Arifiyeclen hareketlerinden sonra~ 
Yer kuponları satacaklar, 
Mutavassıt istas\·onlar kendi emirlerinde kalacak ser~st yer nisbetin: 

de ver kuponu satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kon

doktörler tarafından toplanıncıya kadar muhafaza etmeleri lazımdır. 
1 ve 2 No. lu Anadolu surat kata rlarındaki bütün birinci •ıe ikinci sı

nıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yol· 
cular .bu katarlarla seyahat edemezler . 

3 ve 4 No. lu katarlarda ver kuponu alamıyan yolcular bu katarlarcla 
bulunan serbest arabaya b nebilirler, yer kuponu almaksızın No.' lu yer
leri işgal eden vokulnr işgal C'ttikleri vc>rkri terkctmiye mecburdurlar. 

Bu me\·zu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının jstihbarat 
Bürolarında daha mufassal malıima1 ,alınabilir. 

Umumi istirahatini ve hc>rkesçe mntlup intizamın temini için sayın hal
kımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uvmalarını ve tah· 
sis eclil'p kuponları vcrilı>n yerlerd<'n başka ycrl~rc oturmamalarını vı 

her haııgi bir hosnutsuzluk vukuunda. dileklerini istasyon ve katar mE
murları vanında bulunan ikayc>t dc>f terlerine> vaımalarını ehemmiyetle 
rica ederim. t40"3 

İstanbul Defterdarlığı 'Muhake -
mat Müdürlüğü tarafından mahltc
menin 939/197 sayılı dosyasile aley
hinizde ikame eylediği mensup ol -
duğunuz kıtaatın teftişinden usul
süz sarfiyata sebebiyet vermek su
retile matlubu olan yirmi sekiz lira 
yetmiş iki kuruşun maamasnrifı 

muhakeme ve ücreti vekalet tahsili ı =============-==~=-=--========:-::-===U=m==u=ın=i=1.=~=ü=d=Vt== 
talefü davasından dolayı namını7a 

gönderilen davetiyenin ikametaü - lstanbul ikinci icra Memurluğundan : 
hınızın meçhuliyetinden bahsile Türk Okutma Kurumuna birinci derecede ipotek gösterilen Yüsriye
tebliğ edilemiyerek geri gönclcrB- ye ait Alemdar mahallesinde Aziziye caddesinde ve Fatma Sultan camii 
diği görülmesine ve bittalep hakkı- sokağında eski: 47, 49, 43, 51, 45, 53,4, 2, yeni 24, 17, 22, 28, 20, 26, 18, 19, 
nızda 15 gün müddetle ilanen teb- 21 numaralarla murakkam hududu senette muharrer kargir, bahçeli iki 
liğat icrasına karar v.er.ilmiş. olma- hane ve yedi kıt'a bila hava dükkan açık arttırmaya konulmuştur. Gayri 
sına bipaen muhakemenize baltıl - menkulün bulunduğu yer İstanbul Hükümeti konağı karşısında ve esas 
mak için tayin kılına?} 2316/939 cu- cadde üzerinde olmakla beraber bina harap ve tamire muhtaç ve elek
ma günü saat 9,30 da Kadıköy Su1h trik, havagazı, su tertibatı vardır. Bu gayri menkullerden 12 paresl, 28 
birinci. Hukuk mahkemesinde biz- kapı numaralı dükkanın iki cephesi camekan, zemini çimento kahve dük
zat veya tarafını:ııdan musaddak ve- kanıdır. 10/11 parsel, 24-26 kapı numaralı dükkanlar birleştirilerek bir 
kaletname ile bir vekil göndermek dükkan halinde müstamel olup 26 numaralısının. cephesi demir yaprak ke
suretile hazır bulunmadığınız tak- penk1idir. 8 parsel 20 kapı numaralı dükkan cephesi demir yaprak ke
dirde hasmın talebile hakkınızda · penkli zemini asfalt han içinde bir odası vardır. 7 parsel 18 kapı numaralı 
gıyap kararı ittihaz olunacağı ve bu dükkanın zemini tahta, cephesi camekandır. 9 parsel, 22 kapı numaralı 
baptaki dava arzuhalile davetna - mahal han medhalidir. Burada bahçe, natamam bir oda bir matbah, bir 
menin :mahkeme divanhanesine ta- aralık, bir ocak yeri vardır. Birinci katt;i bir koridor üzerinde altı oda 
lik edildiği tebliğ makamına kaim bir hala, sol tarar' kısmında bir koridor üzerinde beş oda, bir hala vardır: 
olmak üzere ilün olunur. (939/197) İkinci katta: tahta, asma bir merdivenle çıkılır. Sol tarafta bir koridor 

Kadıköy birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Erenköyünde Sahrayiccdit, Ko
karpınar so}rnğında 11 No. da iken 
ikametgahı meçhul Mühip Tunce -
ye: 

İstanbul Defterdarlığı Muhake -
mat Müdürlüğü tarafından mahke
menin 939/200 sayılı dosyasile aley
hinize ikame eylediği maaş fazl:ı -
sından hazineye borcunuz olan 33 
lira 50 kuruşun tahsili talebi dava
sından dolayı namınıza gönderilen 
davetiyenin mezklır ikametgahı al
tı ay evvel terk ile nereye gittigi -
niz bilinemediği meşruhatile teb -
liğ edilemiyerek geri gönderildiği 
görülmesine ve bittalep hakkınızda 
15 gün müddetle ilanen tebliğat ic
rasına karar verilmiş olmasına bi
naen muhakemenize bakılmak için 
tayin kılınan 30/6/939 cuma günü 
saat 10 da Kadıköy birinci Sulh Hu
kuk mahkemesinde bizzat veya ta
rafınızdan musaddak vekaletname 
ile bir vekil göndermek suretile 
hazır bulunmadığınız takdirde has
mın talebile hakkınızda gıyap ka
rarı ittihaz olunacağı ve bu baptaki 
dava arzuhalile da\'etnamenin malı 
kem€ divanhanesine talik edildiği 
tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. (939/200) 

üzerinde bir hala, bir oda, diğer koridir üzerinde üçü yüklü, dolaplı ve 
gayri kabili iskan, biri kabili iskfın olmak üezre dört oda vardır. Diğer ko· 
ridor üzerinde ise ikisi camekan bölmeli olmak üzere beş oda, bir halfi Vtlr
dır. Buradan üçüncü kata cıkılır. Yi.iklü, dolaplı bir oda, bir sofa bir ta
ras vardır. Sağ kısmında, birinci katta koridora gidince bir oda, bir halfi, 
ikinci katta merdiven başı, dört oda vardır. 13/14 parsel, 17, 19, 21 kapı 
numaralı mahal zemini çimento, cephesi camekan olup matbaadır. 

1\fesahs-.ı: 7 parsel numaralı mahal 13.50 metre murabbın 
8 > > > 10.50 > , 

9 > > > 269.50 • • 
to • , • 7.50 • • 
il > • • 6.50 > > 
)2 > > > 28.50 > • 
13 , • • 35.50 • > 
14 > • • 31.00 • > 

Olmak üzere 402.50 metre murabbaıdır. 
Bundan 123 metre murabbaı mahal bahçe olup mütebakisini binalar 

işgal etmektedir. Bu emlakin tamamına 2!1550 lira kıymet takdir olunmuş
tur. Bu gayri menkule ait şartname 8-7-939 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için divanhaneye asılacaktır. Birinci arttıramsı 18-7-939 tari
hine müsadü salı günü saat ondan on ikiye kadar İstanbul İkinci İcra da· 
iresinde icra olunacak ve muhammen n.'lymetin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdi,.de en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. O giln böyle bir be
del elde edilmezse artırma on beş gün temdit edilerek 2-8-939 tarihine 
müsadif Çarşamba günü ayni mahal ve saatte icra olunacak ikinci artır
mada en çok artırana ihale edilecektır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakad~ların gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa 
'dair iddialarını evrakı mü::;biteleriyle 20 giln içinde İcra dairesine bildir
meleri, aksi takdirde haklnn Tapu sicilinde mukayyet olmayanların sa
tış bedelinin paylaı::rnıısından hariç bırakılacakları ve talip olanl:ırın mu
hammen kıymetin vüzde vedi buçuk nisbetir.de pey akçesi veyıı milli btr 
banka teminat mektubu ibraz etmeleri ve fazla malOmat almak isteven· 
]erin her zaman 37/2113 numara ile dairemize miiracnat edebilecetklcrJ 
ilan olunur. ll849Ql 



.. ,, ..• 
·RADYO·LiN 

En büyük sergilerde 18 diploma, 
48 madalya kazanmıştır. 

BövJP güzel dişler yalnız 

..,..ti yor 
Kü11arum1arm 

dişleridir. 

,. 

Dis ta~lplerl divor kh 
G:Oışlerin ve aıtzın sıhhah sllb'ah, öğle ve "akşam her yemekten sonra 

• -mwa+lll günde üç defa dışleri temizlemekle kabildir.» 

levazım Am irl iğ i Satı nalma Komisyonundan: 
Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 

1"EN15A.8Alt 

dike !" erkek ve kadın terzi aranıyor: &,,~,~~ve~~~~ 
1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal-

10 Haziran 1939 

'\Traş olduktan sonra cildinize 

krem sürmeyiniz. 

POKER 
Traş bıçakları encE yumuşatır ve 

yüz.WW.zü namuk gibi yapar . 

1 Her Yerde POKE~ . traş bıçaklarını ~. ısrarla isteyiniz. 

Bostanmda 'ahilde Satılık Ars;ı 
Bostancıda Çatalçc .me karşısında denız kenarında önü ı~umıuk· ~-rsa 

satılıktır. Bostancı'nın en ·güzel bir mevkiinde, koya nazır, tr;\mvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesı yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve t skribr..n b:r dönüm murabbaı mc

sahası va.ı:dır. İstçklilerin her gün sabahları (10) dan (12) ye kadar 

cYeni Sabahı. idare memurluğuna müracaatları. 

fası ve ayrıca makine ne P.lbise diker erkek ve kadın tem alınacaktır. Toptan ve perakende satış yeri : f stanbul 
2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. H İstanbul Asliye birinci Hukuk mahkemesinden: 

Sultanhamam amdi bey geçidi 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aşı ka· İstanbul Muhakcınat Müdürlüğü tarafından ;'\L aleyh Beyazıt mey· 

ğıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. c4000> No. 48 • 56 Tel : 21295 danındaki eczahanede mukim Mü-hendis Neb il'e gönderilen davetiye· 

=================-===-=:-====================::;::================================================= ye miıbaşir tarafından verilen meş
.. --Dr. İhsan Sami --.. E~ 

ruhattn ikametgahı meçhul olciuğu 

~ Öksürük Şur~bu 
Oksür ilk ve nefes dachğı, 

boğmaca ve kızamık öksü
l'ükleri için pek tesirli ilaç-

tır. Herk~s kullanabilir. 

Resintli Vent 

Hal"k Ansiklooedis 
! 

'I 
Memleketimizde Misli Görülmemis • 

Bir Eser 

anlaşıldığından yukarıda adresi ya· 
zıh Nebil'e ilanen tcbliğat ifasını:ı 

karar verilmiŞ olcfuğundnn muhake· 

menin muayyen . olduğu 19/7/93!> 

, tarihine ıp.üsadif )arşamba günü 

saat 14 de nıalıkcmeye gelmesi ve 

yahut bir vekili müdafi gönderme· 

si, aksi halde davaya gıyaben bakı· 

lacağı malümu olmak üzere işbu 

davetiye tebliğ makamına kaim ol· 

mak üzere ilan olunur. (936/378) 

Dr. Kemal Özsan .... 1 

İdrar yollan hastalıkları mütc-1' 
hassısı Tünelbaşı - Bursapazarı . 
üstn - Oh-ınyan apt. No. 38 1 
Fakirlere cumaı t · si parasız. ı 

Telefon : 41235 

~~~~-ı 
CX 1.-ı:, ·uc. 2c tt i ~ 

eğ fc ıı cc fcvi -iç,iu. 

ZENGiN OTLAK YERLERiNiN EN GUZEL KOKULU 

NESTLE 
KÜÇÜK GRAVYERA PEYNİRİ 

SATILIK KOTRA 
Yedi metre boyunda olup iki 

metre genişlığindedir. Dümen, yel
ken, salma, direk ve çarmıklar ta
mamdır. Tekne yerıi ayn ~ zamanda 
kamaralıdır. Fiatı ( 100) liradır. 

G6rmt?k istiyenlerin Kadıköy Şıfa 
gazinocu Yervanta müracaafları. 

AGAR·AN 
AÇLAR 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır .. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalandır. 

NGILlz KANZUK ECZANESı 
Beroııu - latanbul 

iJ 

4/JOÖO Kelime, 5200 Resim, 200 Renkti ~ 
ütü .. iing maldma'fİnı • İ içinde b landaraca~ 

1 ~\ 1 1 .#,!/ 1 1 1 J 1 .,. • 1 t. ,., •• 

lan bu ıın$ı1Cıopedtnin liaslıi:.a nıilnaert:catı 
' 

ve t5iya_h Harita, 50 Tablo !i~ 
1 Renkli ve ,.'Jiyah) ~i 

. 
E_ski Türkç" 
Ôz Türkçe 

( J\ra!Ji ue Farisi büili ıı kelimeler) 

Bül ıirı yeni kelimeler 

' 
~ Bütün Felsefe \ (Fransızca ve Tıirkçelcrile 

ıstılahları J beraber) 
Bütün fenni ıstılahlar (Yeni ue cs/\İlerile beraber) 
Tarihi umumiye ait 11lilrin kelimeler ue malti mat 

lslô.m din i ve } 
tarihine ait 
Türk tarihine ait 
Dünga Coğrafyası 

Türkiye Coğraf gası 

Hukuk ıstılahları 
Güzel sanatlar 

Tıbbi bahisler 

Hı/zıssıhha bahisleri 

Bıiltl.n kelimeler ııe nwlıimal 

Bcillİ.n kelimeler ve 111 rılci11:al 

Renkli lwrilalar ile beraber 
Erı ufak küylere varwcayu ka
dar gayet mükemmel lıarilala. 
rilc beraber 
( Eskt 11e yeni) 

Meşhur tablolar ve /'t'sİmlcrl 

Umuru begtige bahislerı 

Ziraat Bilhassa Tür/,; !Jl'd~ 
• 
Bahçevanlılc • • 
Balıkçılık • • 

Meşhur adamların tercemeihalleri flB resimler} 

ıtatbaai Ebüzziga Taraf ındun · (M 
Adr 

imal 

'ntt 

Ebıluiy<1, Canalt>Ol ı lıtanltıtl.) 

melctııpl '""'ac11al W 
~ı.ıt;, wn.fflr:. 

İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk mah-ı 
kcmesinden: 

Müddei : Hacer. 1 
Müddeialeyh: Şaban: Samatya 

Hacıkadın mahallesi ve cad. No. 54 

Müddei Hacer tarafından müddei
·aleyh Şaban aleyhine açılan boşan
ma davasına ait arzuhal sureti da
valıya tebliğ edilmek üzere yazılı 

adresine gönderilmiş ise de muma
ileyhin rnezkür ikametgahını terk
le semti meçhule iittiğinin beyani
le iade kılınması üzerine H. U. M. 
K. nun 141, 142, 143 ve 183 üncü 
maddelerine tevfikan iade kılınan 

bu arzuhalle tahkikat gününü gös
terir davetiye varakasının mahke
me divanhanesine asılmasına ve 
939/732 No. da kayıtlı işbu davaya 
müddeialeyhin 15 gün içinde cevap 
vermesine karar verilmiş ve ber -
mucibi karar arzuhal ile davetiye 
varakası divanhaneye asılmış ol -

.mekla mum,aileyh Şabanın yukarı-

Çok sık baş yıkama, 
Permanat, ıaç boya-

• • • • A 

sı, guneş, ve ruzgar 
saçları sertleştire

rek kır~r. 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki hususiyet itibarile 

saçların kırılmasına ve koruyarak 

kepeklenmesine mani olur. Saçla-

rı harici tesirattan korur. Tallı bir W 
yumuşaklık ve tabii bir parlaklık ~ • 
bahşeder. •H~e .. r"!!E•c·ıa·n·e·v·e-ı t•r"!"iy·a·t·m-a··ğ·a-za~ı'a-1 

rında bulunur. 1 
da yazılı müddet zarfında davaya ce ı 
vap vererek tahkikat için tayin kı
linn 21/9/939 perşembe günü saat 
11 ~ ma~eme~~e henr bufu~ ~--•••••••••••••~----------~ 
ması veya kanuni bir vekll gönder
mesi lüzumu tebliğ ytıorine geçmek 
üzere ilan olunur. 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOCLU 
Neşriyat müdUrii : Macit ÇETİN Basıldı~ı yer: Matbaai Ebüzziya 

te~~ 
Kadıköy birinci Sulh Hukuk Ha- /!~/l>_,,l't J!_,.p,_,.,ı.(, 

kimliğinden: ~~ ~I~ 
Aksarayda Küçük Langa cadde - .J.a. n I • - • .,._. ~ -- · -· IA, 

sinde 28/l No. da iken ikametgahı Wl,~~ 
meçhul Albay Cazım'a: J! • •,. 'n lt!A rdl 

İstanbul Defterdarlığı Muhake - ~ .a:a,rı,~'O.J/.; • 
mat Müdürlüğü tarafından mahke- 1111.w,_'!f~ dtv 
menin 939/18 No. lu dosyasile aiey-~ 
hinize ikame eylediği bi~inci Dağ ~J-Y Jbn 
alayının 928 yılı açığından doğan ~~ ;;,,,; 

yüz öeş lira kırk altı kuruş alacağın LJJu!• ~ P .9,.. rı 
tahsili talebi davasından dolayı na-~ l!Jll'l t,1 • 

mınıza gönderilen davetiyenin ika- ~;v r 
metgahınızın meçhul olması hase- ~'rlE ~ B/l.AAJ J 
bile tebliğ cdilcmiyerek geri gön - ~ ':_ ,~ ?f~"'~· 
derildiği anlaşılmış ve bittalep 15 ' 
gün müddetle lıakkınızda ilanen ~ . 
tebliğat icrasına karar \•erilmiş ol- ERO~ 
duğundan muhakemenize bakılmak 

için tayin kılınan 30/6/ 939 cuma ı ıa· L. ANT'sr n A lll{ 
günü saat 10 da Kadıköy Sulh bi - H 1: ~1~ 
rinci Hukuk mahkemesinde bizzat 
veya tarafınızdan musaddak veka- u· · K' ı 1· N v. 
Jet name ile lfir vekil göndermek ========l '4====· ==·===___..-:::==~ 
suretile hazır bulunmadığınız tak - •••••••••••• .. 
dirde hasmın talebile hakkınızda 
gıyap kararı ittihaz olunacağı ve 
bu baptaki dava arzuhalile davet
namenin mahkeme divanhanesine 
talik edildiği tebliğ makamımı kaim 

,olmak üzere ilan olunur. (939/18) 

Zührevi va cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaınti 
karşısında No. 33 Telefon 413~. 


