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.,-......_T~u=· r=k=i=y=e-_-H_a_t ___ a_y~. A rn ava t lakta Cereyan 
Hududu Kaldırıldı Eden Mühim Hadiseler 

Hatay Millet Meclisinde Okunan 
Karar Alkışlarla Karşılandı. 

Bu Hadise Hatayda Büyük 
S~vinç Uy~İıdırdı Bir 

Ankara 16: (Hususi) - Hatayda :ı gelen ha
berlere göre Hatay Millet Meclisi Türkiye ile 
Hatay ·arasındaki hududu kaldırmağa 'karar 
vermiştir. 

Bu h~sust~~i- karar · Mec!isin .!on .toplantısın
:da okunmuş ve alkışlarl• karşılanmıshr. Millet 
Meclisinin verdiği bu karar bütün Hatayda bü
yiik bir sevinç uy 'ndırmıştır. 

Yeniden 1.640 Kişi Tevkif Edildi. 
Dağa Çıkanlclr Çoğalıyor 
~· 

vam etmektedirlt>r. 
Prens Celalin 

ftaıvanlar 10.000 kisilik bir j?enr- Arnavut 
lik kafilesini sözde ftalvavı ve Ro-

Yanında . BirçoA 
Kumandanları Da ·var 

mavı 11örmive davet etmi!!tir. Fakat 
bu kafileden simdh•e kadar ancat{ 
1,50 kişı 'kalmıst•r. Miıt~bıdd!tf kar. 
mı"tır. 

Yine Arnavut Corce mekteplerine 
(Sonu 3 üncü sa~1amızda) 

Mısır Hariciye 
Nazırını İstikbal 
Merasimi 

Eski Arnavutluk Kral& Ahmett 
Zogo~nun ağabeysi prens Celal ıle ı 
Zogo ailesi erl~anı ve 28 kişiden mü 
rekkep maiyeti ile birlikte dün sa-ı 
bahki konvansiyonel trenile şehri-

miie gelmiştir. Prensi getirmek için 
Yugoslavyaya giden Kra]ın yaveri 
Kolonc1 Hüseyin Selman da ayni 
trenle şehrimize dönmüştür. Pren-

( Sonu 3 üncü .sayfamızda> 

Bir İtalyan Mecmuası 
ATIYOR 

.. -·~ . 
Abdülfettah "rahya Bal- Bir Harp Vukuunda ltalyan Kuv-
kanlarda da bir seya'ıat l vetleri Arnavutluktan Boğaziçine 

yapacak ı v l J G J l Şehrimize bugün saat 17 de mu- ~ .n..o aylık a e ecek ermiş 
vasalat edecek olan dost ve kardeş 
deş Mısır hükumetinin kıymetli Ha 
riciye Nnzırı ekselans Abdelfettah 
Yehia ve ·refakatindeki zevat Gala
ta rıhımında merasimle karşılana -

, &mı 3 un.'tı :.a) famızda) 

(Sonu 3 \ip~ ü aavf dtı) 

y 

r 
Qunnl nux ?mis fasdstcs, on Jit dans ~ Guarchia > (du 1° Juin) -

ı'l"Htc fontlee par Mussolini lui-nıcmc - qu• c en caı de conmt Je, forces • 
ıtul i~nnes •.• :ırrivcronl aiscnıe'ot de J'Albanie au :Bo&J)hore. ı-:ıı:s · mellront ' 
nussı un- lcrme lı la licıton du $/atu quo. territorial nıedit.erran~t'n .•. Les 
lr~upcs ılulı<'nn<'s de J'Allumi~ scn:iroo b cmpcchcr que la Grece .so t, bon ı 
grc ıuol grc. avcc nos ('nocmıs ... Ellcs occupenl une posılioıı fonrlıımenln-
leıncnı ıfor.ıshc 12.our lcs deslinces de la Medilı>rr:ın<-~ Orientale >. ~ 

Voix Europeenn.ı. mc~~uasındaki y~zı ,!!' 

'. 'una ve Avrupanın cenubu şarki· gelmiş olan haziran ssyısındtl iAr-
s.ınıicki memleketlerin menfaatleri'nı • (Sonu 3 üncü sa~ fammla'I) 

• • •• • ... •"'~ 
müdafaa etmek üzere cParis~ te ay- • Arkada§ımız Murat Sertoğluiuın 
dıı J.ki defa intişar eden c V~ix Eu·r~- 'bu· yatıya cevabını 'üçüncii ıahifede 
peennes• mecmuasının son posta iJE: ·.şimdilik BÜ Kildar~~ siiu.ı"!-uncfaj::; 

....................................................... . ........................... ~ .. 
Ht::R S AB A H 

Esaslı Bir 
".."eni Adliye Vekilimiz sayın Fet

hi Okyar gazetecilere vald beyana
tında: cTapu ve Kadastronun veka
letimize raptından sopra halkın bü
yük kolayıltklar :göreceğine kaniim> 
dediler. 

Güzide diplomat ve devlet adamı
mızın bu sözl~rlnden Kadastro ve 
Tapu işlerinde pa..--mağını yaraya 
basarak marazi teşhis etmiş olduğu
nu memnuniyetle müşahede ediyo
ruz. Sayın Vekil, kendilerine hb 
olan zarif ve ince beyan tar:zile Ta
pu ve Kadastro işlerinin düzeltile· 
ceğini, hiç kimseyi incitmemek şar
tilc, bundan daha vaT.ıh bir surette 
halka vAdedemezdf. 
Mulıa~kak ki bilhassa Tapu i§le-

Adım Daha 
rimiz cidden ıslaha mu1ıtacdır. Ve, 
saklamıya ne lüzum \'llr, halkın 

tam mfınasile yakn silktiği bir ı şıni 

çıkarmak için akla karayı seçtiği bu 
idare devletin yenileşen, iyi lşliyım 

· diğer idare mekanizmaları yanı:ıda, 
pek öksüz duruyordu. 

Temenni edelim ki halk Adliy~ 
Vekilimizin vadettikleri kolaylıklara 
biran evvel kavuşsun. 

Zaten İnönü de,rriııin miimeyyiz 
hassalarından biri de hatayı müm
kün mertebe çabuk görmek ve gö. 
rüldilğü yerde önlemek olduğuna 

glSre bu temennimizin yakında ta
hakkuk edeceğine herkesten evvel 
bizzat biz entln bulunuyoruz. 

A. CEMAT,,lDDlN SARACOÖLU. 



Adliye Önünde r---
Dövüşe.n kadınlar Okuruculanmız 
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:p· OL 1 T:>i·K' A 
" \ .. . ' . ~ , . 

Yeni bir iht ilafa doğrıl 
Bir müddettenberi sükunet içindi 

geçer gibi göruncn ıbeynclmilel 9 • 

ya.set aleminde yeni bir ihtilaf ~ 
zuu görünmüştür. laponlann uzak• 

UnCMlarla Ofis arasmda iki tarafı şarkta, çinıe mücadeleleri sırasında 

S K u·ı . H ... . . •klan ••nra iti kavgaya tayan aptanın nı esı epımızı clöktuıer 
Öy}ÜnÜD ar•zisİ t efeci• fa ... ·m 8d8R ffiUfl~~eıf lür ıt9lıril Tiensin'deki ecnebi imtiyaz mıntr 

iRi ••Ht 911 y ln kalarına karşı lbir hareket ittıhal 

leria eline geçiyor bulun"tl etmcleıi ve bu rnıntakcıları abluk• 

Müıkül Bir Mevkie Düıürda !\dliy('! binası önünde vukua ge - U !i 
len bir kadm k.aygasınm mtihake - Gazeteler, bilhassa vilayet gaı.e- Dün Belediye İktisat Müdürlü- altında bırakmaları, istikbal siyase 
me - dün Asli.:-e üçüncü Cezada teleri icra ilinlarile doludur. Ya ğünde, İstanbul uncuları ye 'l'oprak için çok vahim bir vaziyet irae et • • ............. 
yapılmıştır. haciz yahut tipotek yolu ile köylü- :Malısulleri ,Ofisi İstanbul Müdüriiı- mekteclir. - ·- Sakın, çekinmeyin evliıtlarım . J 

Haydutlar kaçacak_ ta onun için ku- 1 
duroular. Havlıyorlar ijte. Siz de 
hoŞt .. diye bajır1Yerin bu lkuduruk
lara. Türk askerinin ne korkmaz ve 
ne yılmaz bir aslan olduğunu göste
rh-erin ibu yabanın mocu'klanna. 

Ortalık iyice aydınlanmıştı. Bom
ba sohbeti de nihayet bulmuştu Biri 

.!i"l aro tüfek patlamı w 
nih et ortal'gı esrarlı bir sessizlik 
kap' ı. y· e ~ , kl)ala
ra a ı1m. a tırmanmıya ba mış

tık Ar sıra rluru;yor Ye ilerimizi 
ıı;ozl '!; uk. Ka. cıların üstlerinde, 
dip ri de. ,: ;ili noktalar gib · Bul· 
gar ka p k ıCrüyor.duk. Bazı ka
~·alann 'V.c.nlanndan da sarkan Ye 
sall nan ko lan hay.al meyal fark e
divorduk. Fakat, ate~ yoktu. 

Sebebini araştırmıya, düşünmive 
vakıt kalmadı. Sa_ğımda ve sekiz, on 
mdre kadar uzakUı bulunan b"nba· 
şım an511.ın a'' ğa kalktl ve ibağırdı: 

- Ü1en cocuklar. Gördünüz mü 
kact1 komiteciler. H ele bir gayret 
c1aha gösterin de şu tepeyi :tutalım, 
belki kaçtıkları istikameti görür, ko
valarız. 

Önilmüzdeki saha, .azçok nrızalı ve 
az meı·il i idi. 'Uçuruma yu\·arlan
mak, ucmak tehlikesi kalmamıştı 

garik. Bir hamlede tep<'ve ulaştık. 

R.awa diplerinde ne görsek ve bul
~k be~.,nirsiniz aziz o ruyucularıın? 
Tam yirmi bes kalpakla yirmi beş 
takım çeteci ceketi!.". 

Binb ım ..toplav·p bir yere yığdı
ğımız bu yağlı kalpak ''e vırttk ce
kdlere baktı a'C'ı acı güldü, hırs sı
:r.an gö7lerini bana çevirdi ve: 

- Gördün mü baş çavuş, de-di, 
şc ·tan h rH bizi ihem aldattı, hem 
ele atlattı. 

1 Bu sır~ bulunduğumuz sırtın 
gflri varundan siddeW bir ate bas
lamı lı. Komitecil<>r, sabayı kuşa
tan böli.iğün bir kısmile .kar.şılasmış- J 
]ardı. Kosup gerilerinden hasmak vc\1 
çeteyi iki ateş arasına .almak içirf 
çok u,l!ra~uk ve bütün kuvvet Ye 
kudretimizi harcadık. Ne çari? ki, a} 
razinin vaziyeti. sa1ll1ığı bize çe>k 
vakit ka •bettirmişfi. YoJc~ .aşağı i
nişimiz, çıkısımızdan daha aüc ve 
daha gec olmuştu. Müsademe veri
n e V2rdıflmız :zaman, kaptan İst.o
y an çetesini toplayıp Jcacmış. bizi 
lrenrl1 ıtabunmnızun efradi1e vüzvü-
zc bırakmıştı. ~ 

Bu hnl ibmmşımızı fena halde 
ımrsmış ve sarartmıştı. Biz çetenin 
kactığı istikameti arüama1c için et
rafta iz :ar.arken, o, yüzünü :simaJe 
doğru Ot' inniş ·ve: 

- Allah ahidim ol"un. ıülen :lsto
yan çıfıtı. Seni elime ıgeoirdiğjm v.a
.kit derinden tulum çıkanp 'Vine se
rı in arkadaşlarına üfletmezsem, ba
na da Hamit ağa demesinler. 
Demiş, bir hayli de gülmiiş ve biz. 

leri de ogülaürmüştü. Binbaşnmzm 
afacanlığı derecesinde tath olan bu 
bcı.bacan4ğı hiç birimizde yor.gunluk 
bırakmamıştL Atına atlamış, bizü 
Bin~ırun bu ihareketıi,, sebat ıv.e 
g ayreti bize nümune olmustu. vor
gunluğumuzu geçirivermiş, 'hepimizi 
çevik keçilere çevirmişti. 

Artık kayalığın tepesine hemen 
hemen yaklaşmak "izere idik. {~jm
'den yine gülüvor, gece vakti yo'k 
y ere ~ oruldu.:ğumu?.a 'hükmediyor
dum. Sırtımı bir kayaya vermiş, 
itfnleniyOl', solumuzdan çıkan man
ganın da hizamıza gelmesini bck'li
yorôum. Tam o esnada tepemizden 
bir -stuıh pa'tladı ve sesi, kayalıklar 
arasında çalkana çalkana dağıldı. 
O anda, imanına şüphe musallat ol· 
mu bir mümin gibi tövbe ve istiğ
far ettim ve hinba~ınun kesif ve fd . 
r aklne bütün 'kalbimle inandım. He- · 
men silahıma. sarı1dım, tepeye do.ğ· 
ru dönerek bir kayava yaslandım. 
fearnnlıkta, si\Ti kayalardan haskn 
bir"PY gorünmilyordu ki... Gözü
mün bütün kuvvetne daha vüksek
lere bakı) or, etrafa tav~an eibf 

kulak kabartıyordum. Fakat, ne biıl 
'karaltı görünüyor, ne bir ses işiti

liyordu. 
Sağımda, solumda da_ğınik bir hal

de bulunan manganın onbaşısına, 
• 

biraz daha ilerliyece,ğimizi söyledim. 
Üzerinde bulunduğum kay:ayı aşf.ıIT) 
ve karşılaştığım bir başkasına sarıl
dım. Tırrnanmıyn uğraşırken tepe· 
-den iddetli -bir ateş .basladı. Man
ganca mukabele edecek bır \"llziJ ette 
de· ldik. Hepimiz, etrafı k y<karla 
çevrili \•e derin çukurluklar içinde 
idik. O su-ada, sag yandan ib n ı

nın gür mdaSl y:ukselmişt.i: 
- Haydi evllıtlarnn. görE);m sizi 

yavrularım. Bir gayretlik yel" kal
dı. 

'e:ıune katmıstı. Ç€ten"n bu'du~ ı· 
muz izini tutmuş, peşisıra ) ola ko

Şllkriye isminde bir .kadın, Mus- nün tarla, ve bahçesi müzayedede- nün hanr bulunduğu bir içtima -ya- .Japonlar, uzun r.amandanberi Çi• 
ta.fa isminde bır adam aleylıine dir. Umumt buhran dolayısile bu ~ 1re uncuların ileri .sü.rdii.klerl de büyük mikyasta askeri harekat• 
ikinci Hu'kuk mahkemesinde bir a- arazi, kıymetini bulamadan, köylü- talepler tetkik olunmuştur. Uncular giriştikleri halde, gayelerine iste-
laca'k davası armısır. nün elinden ıBidivor. bugünkü bugday piyasası şeraiti al- dikleri veçhile crlşeıneml§ler ve bıS 

Hiıdise günü~ M~stafa,, yanına, bu Yeminli ehlivukuflar köylünün :tmda ekmek fiatlarınm yükseltilme- halden ae Çinde miihim iktısa.di \' 
meselede şahit olan "kansı Nazmiye- menfaatini gözetmiyorlar ve !iati sini zaruri buluyor ve ,şu esbabı mu- mali menfaatlere malik bazı Avru-
yi de alarak mahkemeye gelmiştir. yüzde y;ctmi_ş be~i bulamıyan ara· cibeyi serdediyorlar: pa devletlcrile Amerikayı mes•ııl 

Muhakeme görulcrck diğer şahit- zinin taksite lb~fanmnsı hak'kın- ı937 huğda mabsulü .çak iyi ·e öz- tutmuşlar, bu devletler.in Çinliler' 

l d 1 1 
)1 d k daki icra kanunu maddelerinden lü olmas·na rağm"n 938 mahsulii za- geniş mikyasta yardımdn bulundu· erin in enılrnesi için ta ik oıun u '° 

d 1 
köylü istifade edemiyor. yıftır. Bınaenaleyh bundan ~ 80 ğunu da ileri sürmüşlerdir. 

tan sonra avacı ve suç u yanyana -
mahkemeden çıkmış1ar, merdiven- Komşu memleketler köylü borç- randman almak imkanı yoktur, Şimdi, 'l1okyo, iddia -ettiği bıl 
lerden inmi~lerdır. ları meselesini çoktan halietmış- Bundan başka İstanbul Belediyesi- yardım ke)fi~etine m:.ni olmak g~ 

Lakın, bunlar tam Adliyenin bii- lerdir. Bizim Ziraat bankamız da nin tesbit ettiği ekmek formülü üc· yesile ecn bi ımti~ az mıntakalarıJ1J 
yük kapısı önünde ayrılacaklnrı -yn- köylüye uzun taksitlerle kolııy ık· te ,iki yumuc:ak ve üçte bir sert buğ'· kontrole kalkısmı~ ve buraları ab' 
kit, iddiaya göre Nazmiye, dayacı lar göstermiştir. Bizdeki bu yemin- ~ayı ihtiva ('tmektroir. Halbuki foka altına aldığı gibi İngiliz \'' 
Şükriyeyc hakaret etmiş, bu suret- li ehHvukufu kaldırıp 'Umum ara- Topra~ Mahsulleri Ofisi pu miktar- Japon askerleri arasında çarp mıı• 

Zı. bor,.,.,nnı beş on sene\ f' kadar da ·;umu"-1• bug~day '":eremem-"'-te- lar, da olınuı:.-+.no. Japonlar bu suı et' le başlıyan kavga neticesinde de 'r"' ' v UK .... t!K il ....... 

ı·,. .. ,,,,a .taksı·tıe bağlıyacak bir ka- .:ı 1·r. Bu ~·u··zden U"""ular mu··~1·u-ı va- le İngilterenin Çindeki milli hare -
Şükri) e, Nazmiyeyi dövmüştür. Ni- ..... u_ ~ ·~ t>A 

luıye.t polisler gelip kavgacıları RY1r nun çıkarmak için büyük kciylü \'C z.iyctc dü~mektcdirler. .katı idare eden Mareşal Çang - J{tıf 
köy hamisi Milli Şef İsmet İnönü Dün Belediye iktisat müdürüniin - Şek'e yardım etmesine mani oJıı· 

mışlar ve 'hadise de bu suretle Ad-
: . liycye .intikal etmiştir. ile Adliye Vekilimizin dikkat na- tav.assutile isi muvakkaten ba]leden caklarıru ve eğe' Londra bu ıistıka-

~-z.:ı-<nnda tam dor·· t ıau··n ....;;""'n zarlarını çckersf'niz Türk ko-vlüsü- mutavassıt bir sekil bulunmm:tur. metteki hnrektıtmı degı· ·c:tirmediğl 

yulmuştuk. 

.ou ~t>· • 11:> ., .. ..,,.; Dünkü celsede Şükriye cürmünü J • -w 1" 

hırçın 7' e deYarelı bir talQ.ptcn son· inkar etmiş ve: ne büyük bir 'hizmet ifa etmiş ve Bu şekle gôre ofis unculara üçtC' bir • takdirde ablukaya devam edecekle' 
l"a., Karamandıra mel;kiinöe işıero _ «Ben Nazıill.) eyi dövmedim. 0 on!ann lbeda\•aya giden arazilerini nisbetindc yumuşak b~day, kırmı- rinı de bildirmişlerdir. 
'-~LY""'n mandırasına ı"nmı· ... ,k Bın kurtarmış olursunuz Zl bu~Aa'I.· lle seri bnaray V'"""'CCk· Vazi\.•et oldukça vahimdir. zır~ 
~ cu.u. :-ı.ı • • benim 'kolumdan tuttu. Şiddetle · ~ .., .._ ..... ~ J 

ba~m. İstoyan kaptanın Bozd~1n- çekmek istedi. 'Ben kolumu çekin _ YENİ SABAH - Yukarıdaki sa- tir. Uncuh.r bu şeklin kendilerini İngiltere ile Fransa ~e 'ine BirW 
dan uzaklaşryına ve Nevrekop va- .ce de yere düştü!» demiştir. brlarda ileri sürülen iddia doğru taimin edebileceğini sUvJemiş.lcrdir. şık Amerika gibi büyük dcvlet)erıll 
di.sipden geçerek Ali But.mı dağına Şahitler de, iki kadının, Adliye_ ise ve kö)·lü elindeki .araziyi elin- Bununla beraber Bcled~ye işin y~ksek menfaatlerile aliıkadarclıl" 
çekildiğine hükmetmiş, yi.izba~na, nin dış kapısı önünde kavga ettik- den bedav.ay.a .çıknrıyorsa, bir köy- .kai'i haHi ir-~ alfık&.dar ma'kamlara Zaen on dokuzuncu asrın ikinci 
.orada kendisini beklemesini emre- lu·· '"'rdu olan m"""leketı ..... izde müracadt edecC'lctir. fında ve yirminci asır im1idaöıi:J&Jl• !erini gördüklerini söylemişlerdir. ~ -- "'.... .... . 
aerek ~nıımzdakl bö1ü ü Demırhı- köyli.i aleyhine başta aziz Cıımhur- . Japonlar, Çinde yapmış oldukları 

Muhakeme, 'karar için başka bir "' sarına göndermişti. reisimiz bttlımma'k şaftile, J1iç bir g• y mücadeleler neticc$indc elde ettll'• 
güne talik olunmuştur. ır angın Mandıra yalanında bulunan çar- büyüITTl.müzün istemediği bir va- leri mühim !kazançları hep bu df'\'' 

daklarda takımımın stirahatini te- A . . T h J• ziyet hadis ohıvor demektir. Tüdc Facı·ası Jetlerin müşterek hareketleri kar· 
minden sonra, iştero ki'ıhya ile ya- nnesınr 1. ıe alt kö lüsüniin ucuz elbisesini düşü- .şıwıda feda etmc..ğc mecbur olmtıc· 
ren1iğe dalan binbaşımın yanma E J G :ecek ve hunun temini esbabile lardı. Bu sebeptendir kj Japonl t 
gittin.1'. Kumandanımın emir ve mü- aen ene.,. bizzat mesgul olacak kadar Tilrk ' iecrübe devresi gecirdıkten so,..,r' 

Afevlenl n kurliHma K saadesfle ben de bir kenara iliştim. köylüsünün bfunisi e dostu .alım bu seferki kazançlarını elden kaçır· 
,görüşülen yleri dinlcmiye b ş-1a- He en .mahkemeye ve- ı Milli Şefimizin kövlünün arazisi- lst yen karı k oc kendi- mamak ve ayni zamanda. içinde b: 1

' 

dım. rilerek haps• mahkDm nin beda\~aya elden çıkmasına asla Jer JnJ pencereden - ttllar lunduğu biiyük müşkülfıt, tabirı dı· 
iştero kahya, muhitin hakikaten till · ı :razı olmıyacakları muhakkaktır. Fatihte EV\~elki g ce vukua gelen ğerle askeri ve iktısadi sah::ıds 1 

dikknta ~ayan simalarmdandL Var- Beyazrttcı oturan Dimo isminde Ad bir )angın, bır karı kocanın yam- zorlukların bir kısmını yenebı1-t!e1' 
lıklı, işini bilir adamlardandı. Bıl- bir gehç, annesı Dina ile dayisı 

1

, iye Vekili lanmasına sebebiyet vermjştir: için, tngılizler, Fransızlar ve ArnC' 
laSSa çok kumazdı.•Bulgar ve Rum Vahramı ölümle tehdit etmek suçi- Fetihte Sultan mahallesinin 11 nu- rikalıları koFkutmak siyasetini dB' 

çetelerine }'.aptığı gibi mandırasma le yakalnrunıştır. Londraya maralı evd€ bir yangın çıkmıştır. ha münasip görmüşlerdir. 
uğrayan takip müfrezelerini de a- llaznun genç, dün Lsliye dör _ Y ngın esmısında evin üst katında Yalnız buna karşı İngiltere \'e 

ğırlamaktan, hiç te yüksünmezdi. <liincü Ceza mahkemesine :\.'erilmiş- 'Hareket Etlİ otur.an kiraoı Emin ile karısı, tela~ Fransa harekete geçecek bir vaı1• 
Bu kurnaz hareketile kendisini her- tir. Muhakeme neticesinde kendisi la kendilerini pencereden &tmak su- yet almışlardır, Fakat bu hareket 
.kese .sev.dirm.işti. Sevenlerden biri 7 gün ha~ mahlcum olunmuştur. ıretile .alevle.trlen kurtulmak istemiş- Avrupadaki siyasi vaziyetle mürı3' 
de binbaı:;ım idi. vvvvvvvv..,vvvwvvvvvvvvvvvvvv B. F,elhl Okyann !beyan.ta lerdir. Fakat ikisı de ağır yar.alan- sebettardır. Halbuki Avrupada d' 

İştero'nun da binbaşıma karşı sev- aEL.D>JYEDJS ı Evvelki sabah Ankaradan şehri- clıldanndan hastaneye kaldmlmış- .siyasi gerginlik ve Danzig bubrıı!lı 
gi ve saygısı vardı. Ocak başında mize ,gelenek Yal.ov.aya gittiğini !ha- lardıt. gittikçe artacak bir mahiyet göstet' 
kahve pişiriyor, bir <taraftan da çene Fatih - Edime kapı lber \•endi,ğımiz Adli)'e 'Vekilimiz ıB. meğe başlıyor. 
yetiştiri.1'ordu: refüjleri Fethi Okyar dün Yalovadan ıistan - Dolmabah•9 Sf'4dl Ve bu yeni Japon inisyatifi.nil'• 

- Y.a, işte l:ıöyle koca binbaşı, ili- Fatih - Edirnckapı bulvarı refüj- bula dönmüştür. lf1i • tam M. Srang'ın :Moskovada :RıJf 
)·ordu,. baprmza bir de Andrea kap- 1erinin yapılmasına dünden iıöaren Dün gece Londra3•.a hareket eden ıt ric.alile sulh ve ittifak tnuz.akerclerJ• 
tan çıktı. Hafta gecmiyor ki. mandı- iba_şlanmıştır. :B. Fethi Okyar, Y.alm.~da Milli Şe- V.. alatltn t.• lkarartftl .ne başladığı bir .sırada vultuagel01e5

1 

n ya uğramasın. Üç gün ıev:vel yine fi 'jf 1 fimiz İsmet !İinönü :tar.afından ıka - ..,v•hk :lnddu ve bunun mihver siyaseti tarafl!l' 
buradaydı. Öyle hlr ağırlık ki, ÜS· Orya Pi J.aTI IJÜlayef İhaf8 idildi ibul olunar.ak kendilerine \"etia et _ Beden Terbiyesi Genel D irektödi d..an Londranın cÇemberleme» si~ :ı· 
tüm~. :sorma. .Bir.ind müzayedesinde Belediye- miştir. General Cemil Tahir Taner, dün setine totaliter devletlerin bir fll-ıl' 

- Kaç kişi var bu çıfıtın başında? run koyduğu (26) bin liralık .şartna- kabele olarak gösterilmes·ı dikkJlte Adliye Vekilimizin beyanatı Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfi 
- Eh .. şöyle bir yetmis, seksen a- mc yüzünden lhale olunamıyan c::ayan bir kevffvcttir. Mihver de'\' · 

d 
, _ d Adlij~e Vıekilimiz kendisile görü- Kmiarı zi ·ar.et etmiştir. Bu ziyaret· .- - ., J 

am topıam~ o a. Fioı~·a ıPlıijlan, dün 19.100 lira~·a t ..... sonry :r -A~, :ır.-.:ıar .... . ro-~J ·ıetıeri bu münasebetle, Japon1 "rıf1 
-u ı · u 1 -;ı şen ıgazetecılere İstanbul Adli~-e sa- "'-'--' :uu.ı.ıı~ ıuııu ...... "-701=-ı " ~ 

- :ıer i mı, .x 'unan ı mı.·· ihale olunmuştur. Yakında &çıla - harnketini alkıc::larken, -veni Jap011 

K k 
:ı.._ •w· A 1 d rayının bir an evvel yapılacağım, Parti}'e -giderek .stadyom malreti ... , _, 

- ansı ıut."v.c.ıgım. r.a arm• a ca'ktır. hareketinin cihan sivasetine, silll ' 
fistanlılar ibile v.ar. E..,, l . d lbunun için de 1hapisbane binasınm ile meşgul olmuşlardrr. V'.ali ve &· . _ . •i 

g.ence yer erın e yikılarak inşaat '5anasının sür'atle "'lecUye resi Doktor iLUtfi K:ırdaT, ıdiye kadar karışmamış olan ,.e bıt 
- Neymi~ ibu kaptanın maksadı, ı.. d -t dd" b" · tte ucuzlu:ı- temizleneceğini söylemiş ve a rrıca stad pl:irunın tadili hakkında evvel- .ııaz.ır a mu ere ıt ır vazıye 

söylemiyor mu birşey?.. IK d B 1 · k "dbP' 
B 1 d [. ~ur esl<i Adliw- sar.ayı a-asının . .:ıa te _ ki gün ıkomisvon tarafından ıı-.rrilen uran ir eşık Ameri ayı da ı 

_Söylemez olur mu? .. İşte her ee iye ktısad .ınödiirJtlğü bu J- '"' u cil• 
k. ·1 ıer· f mizlenceg· ini ilave ıetmişt1·r. ıkar.;n muvafık örmiirJ"r. Stad bir le hizmet edebilecek bir hadise 

vakitkl mesele. O da, aklınca civar.. sene ı eg ence yer ı tari elerini ~ 
daki Rum köyJerini, Bulgar kövlf'· peyderpey tasdik ıetmektedir. İktı· Fethi Okyar, Tapu ve Kadastro parça kücültülecek ve (20) bin kisi doğunu unutuyorlar. . ı 

alacak halı> gı=-tir.ilecektir. Bu sebepten, bugüne kadar en l) 
cindeki Rum ıazl:klannı kor.uma.k. sad Müdürlüğü geçen .seneye naza- Umum Müdürlüğünün A'\dli) e Ve - 1 

Ankara staaının :avni ı0laca'k olan ı bir müşterisi bulunan JaponyDJl ı 
kurtarmak istermis fıani. Bulgar .çe- ran fazla fiat bulunan listeleri red- kfıletine devri için lbiT kanun 1iyi- ıe: stadın önünde Dolmabahce me\·da- Uzakşarktaki Amerikan menfaat 
telerinin Rum köylerini bulgarlas- detmekte ve imkan bulduğu takdir- hası hazırland\ğını ve ayrıca, 'kra nmdan ba~a 20 infıtN> genic:l"'"inde rine karşı yaptığı ve yapacağı b 3 • 

tırmıya uğraşmalarına, Rumların de tenzilat yapmaktadır. işkrimizin tanzimi ii~n <le Büyiük . bir meydan olae..aktır. · reket kar~ısmda evvel emirde vır· 
Bulgar kilise1eril~e gitmeleri icin Millet Meclisine bir kanun layihası lesik Amerikanın ve onu miıtellıcı· 
7.0T1amalarma çok içerlemic; kap- yakında ve belki 'de bu hafta içinde 1 verildiğini de h~an ıetmis ·e bo - e· d il • ı· " f . ~n dig·cr alakalı devletlerin itti • 
tan Andrea. O da siz.in gibi Ger.ci- ) ne •birleşecekleıımiş. Haber 1 pnma islerinin kolaylastırıJmasma il' san 81 ~ezm iSi acıa d' 
kof ile İstoyan kaptanı ıarar durur. geldi. taraftar olmadığım tebarüz ettir - ile tleniyoedunihaye haz edecekleri tavır merakla b , 
Hele fstoyan ilçln öyle bir diş bili- - Do&tru mu bu haberin!?... mi.şiir. Kasımp~a.da .İ4ıklar mezarlığı lenilecek bir hadisedir. 
~,ror ki. Çok istedim, ~·r.a.da bir kar- - A be binbaşım, ben sana ne va- Dr. Rcsad SAGA ~ _ ~- 'I••••••••••••...._ civarında 117 numaralı evde oturan -~ ~ 
ıl ı::sı-1 -- .31~ m·"'nd• .. a ı' t1 er·~ gib i kit yalan SÖ"'ledim ki?... • ı a.,. ıu.ı ....,, - ... ... - J · Şükrü oğlu Tevfik isminae bir elek- Dahiliye Mu··steşarı V•' 

d.alaşsınlar. Yiğit binbaşım, muhatabının omu- T A K V 1 M 
N" ül ., zundan tutup silkti. Tıesırli gözJeri· .,.,.,....,. __ , _.,.,., _ ...,_, trikçi, eskidenber.i tanıştığı T.aksim- )İyİ ziyaret etti 

- ı~·e en··· ı ni yüzüne dikti. gevrek gevrek gü- 17 Haziraa 19!9 Cuwaadem de ~1.kan sokağında :3 n umarah e 
- Eh .. niye ıolacak beyim. kisin- lerek: , evde mukim Anüf isminde ibir genç Şehrimizde l;>ulunan Dahil'' . 

den de kurtulur, sizin d e, bizim ıde - kadınla evvelki gün Sandıkburnun- 'Müsteşan Nazif Ergin, d ün "l~11 

- Bilirim, dedi. değil 'bana, onla- -ba§ımız dinç olur. Fena mı sanki? İ t 1 tlinl:28 llnillilair ilJJI da lbulusmnı:: '\~e ibir hayli rah iir - ve Beledıy· e Reisini zl' aret etrn~ ra na yalan söylemezsin ştero. ~e • -:;- ~ .; 
- 1811 And~nm Serezrleki ya- böylece işini yoluna 'kor geçinir gi- a-1ı 4 !HAZiRAN UU tikten sonra b ir sandalla denize açıl tir. 

taklarını anlıyabildin mi be İştero'? dersin. - mışlardır. 
İhtiyar kurt binbaşıma baktı, ma- Kurnaz mandıracı kızardı. bozar-

n ah manalı da güldü ve~ dı. Kendisipi müdafaa için türlü tür-

- A binbaşun, dedi. Rum eşkiya- lü diller döktü, y.aluklandı. Bahsi Cenup rüzgirlarnım eame9i 
sına Serezde kim yataklık y.apar değ.iitirmek istedi, .fakat binbe,.c;ı bı-
İşte o bildiğin altın babası (Pap::ı rakmadı. Ciddi bir tavırla: c...-. aaab; "4.28 
Anastas ile 'Rum despotları. Anastas _ İştero, dedi, Papa ~nasbsı suç Öt!. ı 12,14 - Ud •• H ı 16,16 
bir ay evvel, Perin Balkrmınaa, Kar- üstünde tutmak iç.in bana yardım Alıt••' 1''43 - Yaba : "l.47 
talkaya derı:>sinde yine Rum çeteci· edecekaia. , ..._ laULıt :.2,07 
lerine zorlu bir .ziyafet verdi. Pek (Devamı var) • llııl "' 

Genç .çifti taşıyan ıSandal D.avut
~a açıklarına geldi,ği zaman her 
ne.dense ar.alarmda kavga çıkmıştır. 
Bu esnada genç !kadın denize diif
mü , 'Tıe11f"k ıde .kadının arkasın.dan 
kendini denize atarak sevgilisini 
kurta. ı.ak is:temi.şür. 

Etraftan ye.ti nler, ikisini de bay 
gın bir va1Jyette kurtarmıslardır. 

- 1 -

DUn •kf•ntkl 1•1111111 
n ün akşam saat 19 u 15 .ge'e ~ır 

r uosmaniyede Dökmeciler sok1\i111 

dald acıbadem kurabiyesi imal etlB'• 
fırının, yanındaki evin aamınd'" 
geçen bacası damın 1rnplama1arıııl 
tutuşturmu~tur. 

Yangın 1ıemen itfaiyeye haber ~" 
rilerek söndürn1mü§tür. 



TENISA8All 

Sulhe :Mısır Hariciye Nazırını 
lW k M.. k ı · Varmak için istikbal Merasimi , QS ova uza ere erı (Baştarafı ı inci sayfada) 

Devam Ediyor 
1 
Muskova, 16 (A.A.) - İyi habet; 

~ .. an mahfellerde .söylendiğine göre 
~n akşam Kremlin'de aktedllen ve 1 

d buçuk saat süren içtima esnasın· 
v 11 

Strang, Seeds ve Nagginr İngiliz 
e Fransız hükumetlerinin noktal 

na~arI~rını Molotofa bildirmişlerdir. 
t u ıçtımaa iştirak etmiş olan Po-
eınkin t .. • 

ercumnnlık etmistir 
f tıgilız • Fransız - Sovye

0

t müzakc
telerıni b z 11 ıı l".ngıcmdanberi en u-
p~nu ol n bu içtima esnasında, der-

p\ edılen İngiliz - Fransız . Sovvet ttt . . 
s 

1 
1 !llunasebe•ıle ortaya çıkan me-

1..ee eler görüşülmüştür. 
1. 

J 
Ted 

r 

Yakında yeni bir içtima, daha doğ
rusu seri halinde yeni #içtimalar ya
pılacağı haber verilmektedir. 

İngiliz - Fransız mahfelleri, Sov
yet mahfeJieri gibi bu hususta tef
sirlerde bulunmaktan çekinmekte} 
dirler. 
Şimdiye kadar mallım elan bir· 

şey varsa o da müuıkerelere devam 
edileceği keyfiyetidir. 

On be~ güne ~·akın bir znmandan
beri rahatsızlığı cicılayısile yatağın

dan kalkamıyan Seeds, tama mile i ı 
yilf'şmi~ addedilebilecek bir halde
dir. 

r or 
bu'rokyo, 16 (A. A.) - c~snhi Şim- Amerikanın lakayt kalam1yacağ.nı 
t . nı. gazetesi İngiliz ve Fransız im- yazmaktadırlar. 1 
ıyaz 

ak tnıntakalarınn karşı Tientsin 1 Nev-York Times gazetesi diyor ki, 
a~ı eri rnakamları tarafından aıınan' Japonyanm Uzak Şarkla Alman-
tln uka tedbirlerinin Japon hükume yanın Avrupadaki mücadelesinin 
dıI~~-.ta_rnnmile tasvip ve tasdik e - aynini takip etmekte olduğu günden 

t· ıgını yazmakadır. güne Asikar bir surette meydana 
ıentsin 16 (A 1 b' t , l '<iidl ' . : A.) -:- Japon~ar tah-, çıkmaktadır. Bu milcade e, ır C;t 

Ab tedbırlerı takvıye etmışlerdir. de\"letın tevessü ve hakimiyetini te
ri luka altına alınan mmtakaya gi-! ınin için diğer devletleri ortadan 
ç~ 1~ıkmak müsaadesini alabilen 1 kaldırmıya matuftur. _ 
ın ıler pek azdır. Birok amele Londra, 16 (A.A.) - Times·.gaze-

gı·upları · · ' k • ımtıyazlı mmtakalara so. tesi. İngilte:d hük(ımetin~" Ti~nt-
Ulrnamıştır. Bunlar karnyonlarln sin meselesini bir hakem kom,isyo

~akiediJerek Japonlar tarafından nuna ha,·ale etmek hususundaki ka

;aşkıı. \'erlerde çnlıştmlmaktadır. rarmdan henüz ''az.g<?cmediğini yaz, 
u sabah · ı· kt d r ım ıyaz mıntakasının ya- ma a ır. 

kış shasına giden yolu tıkıyan bari- Diğer cihetten, ayni gazetenin bil 
8.dl r civarında silah selserı· dir<li.~.ine ••öre halihazırda bazı iktı-nı işitll- ., 
ıştir. Memnuiyete rağmen mınta- sadi muk:ıh€1e bilmisil tedbirleri 

kava sepctleı·le sebze taşıyan Cinli- tetkik c-dilmektC'dir. 
lerin üzer· te · r Bu 1ı'db ir1Pr". ancak anlasma stıv?) ...... ıne a ş edildiği öğren il - ' 
• 11t~lır. düstüğü takdirdl' ilan edilecektir. 

Abluk-. alt n J NC'ws Chronicle gazetesi. Japon-' 
f .. 1 a a ınaıı mıntak:mın 
ase · VlltıY luırsı .alın:ıe.ak iktisadi rnuka; 
d .~ \'azıyeti vchamet ksbc-tmekte-, 

ır. bel<" bilmisil tedbirlerinin derht11 
~ tedbit edilmesi laztmgeldiğini yaz-

k" ev-York, 16 (A.A.) - Bu sabah- makta ve SovyetlE>r Birliğifo her ne 
/rg.ı7'eteler, Tientsin'in Japony'i ta- pahasına olursa olsun bir ittifals aJ.~ 
a ınunn abl k d' . ' .,, == u a e ılmesı karsısında te>dilınPsini istemektl'dir. 1 

-~ ===-=--=~==========~~::::::=---:================ 
Mecliste Barem Müzakereleri 

Ank ra 16 (A Hsı bu . , .A.) - B. M. Mecı ~ 
b::ı k gun Dr. Mazhar GE>rmcni:ı 

13~ anlığında toplanmıstır. ılhnssa D ı · 
defa a ev et memurlujtun::ı ilk 
te~a 

1 
lınacak olanlar, vekalet müs

" r ıkl:ırı. umull'i müfettislik Ri-
J aset· .. ~ · 
hu.. ı.curnhur dairesi memurlukları, 

•Usı kalem .. d .. ı··k ci . mu uru ·Ieri. müter-
1'11hkler l 'l'kl h"k ' e çı ı er. valili1der ,.c 
"' Uk rn·· · . Çi.ın ü uşavırlıkler:rıe kar.unun Ü· 

tGb (" maddesinde yazılı kayıtlarrJ 
ı tutul k ceı m• Sl7.!n kadrodaki dere-' 
er rnaa ·ı 

lecekı . şı e rnemur tayin edile>bi-
dc erı hakkında beşinci madde ile 
ıır0 .. ;ce terfileri için viiksek tahsil 
ı:. •en rn • 
rı emurlar il~ diner memurla-

rı tAb· t o 
llt 1 utulacakları müddete aıt 

• ıncı tnadd .. · tl'tCi• e uzer1ı1de g.çen bu 
~•ke·~l d ltt k ~ er. f' hatipler dP.v • 

adrolarının en başında 

gcl.m müstesarlarm hariçten ta -
yin edilmelerindeki mahzurlnn isa· 
ret eylemişler ve maddedt!n iıu k;y. 
dm tayyını memurların dedet hiz
metine alınırken tahsil derecelerq 
nin na1.arı dikkate alınmakla bera
ber terfilerinde üç ve difrt sene gibi 
bir fark gözctilme>me>sini istemişler 
ve bu maksatla müteaddit tokrirler 
vermişlerdir. 

Reye konulan bu takrirlcrden 
müste~arlara ait hükmün beşinci 
maddeden çıkarılm~sına ait olanı 

knbul cdilmic; ve diğerleri red olu

narak maddeler olduğu gibi tasvip 
olunmuştıır. 

Kanunun yedinci mndclesine ka
dar .~<'ÇPn bn müuıkerelE>rden son
ra, Meclis pazartesi giinü toplanmak 
üz~re içtimaına nihayet ver.mi~tir. 

-....,,,.,,,..,,,..__~"""""---"""~"'1'V'VV'-.-....'VV"""' ~ 

Siirde:le Askeri Merasim 

....... 
-·~--. 

SıirQ 
l~ (Hususi) - İlimizde yapı· t• piyade alay komutanı ve suba)i Q-

•ait9rf bir . 
flttı ın.ete.si.m sırasında ab· : ~ız toplu bir halde görülmekte-

l'ecali ıöna.t,orum. Fotolraf. dtrleP 

tihaz eyliyerek ne istediklerini sa -
rih surette. madde madde ortaya a
tabilirler ve bunları veriniz, yahut 
yapınız diyebilirler. Eğer bu talep· 
ler cihan efkarı umumiyesinin sem
patisini ve t.araftarlığlnı celbede -
cek surette makul ve muhik iseler 
İngiltere ve Fransanın buna karşı 
durmalarına imkan yo1ctw·. Çünkü 
demokrasilerde efkarı umumiye ve 
halkın iradesi hakimdir. Demokrasi 
hükumetleri haklı talepleri redde
derek memleketi harbe sürüklemek 
cesaret ve imkanını kendilerinde 
bulamazlar. 

Berlin - Roma mıhveri bu suret
le hareket edince, ya gayelerine va
sıl olurlar, yahut demokrasilerin 
'akit kazanmak ıçın mur:ıılik ettik
lerine kana·at getirirler. O zaman da 
yapacaklarını yaparlar. 

Filhakika, ortada bir mantıksızlık 
d"lha \'ar. Mademkı demokrasi dev
letlerini, kendilerini çember içine 
almıya, hayat saha:sından mahrum 
etmeğe kalkmakla ıtham cdıyorl r, 
istedikleri verilmezse harp edecekle 
rini söylt'yip duruyorlar, o halde 
neye duruyorlar? Ne bekliyorlar? 
Bağırıp çağırırlarsa, sövüp sayarlar
sa etraflarındaki devletler kendileri 
nin huzurunda secdeye yatıp: lüt -
fen bizim ~ımızı alınız, diye rica 
mı edecekler? İngiltere ile Fransa 
hangi ülkede gözünüz ''ar a hemen 
istila ediniz, bizim müstemlekcler:i-ı 
mizden de nerelerini arzu buyw·u
yorsanız, hemen takdim edelim diye 
yalvaracaklar m;? Görüyorlar ki 
demokrasi devletle.ri ve sair kü#Ük 
devletler böyle bir niyetten çok u
zaktırlar. Hummalı bir faaliyetle 
kendilerini müdafaaya ve birbirle
rine yardıma hazırlanıyorlar. 
Şu halde Berlin - Roma mih\•eri· 

nin akla ve mantığa sığar hiç bir 
siyasetleri yok demektir. Harp et -
mek istiyo~larsa gün geçtikçe mu
vaffakıyet ihtimalinden uzakla~ıyor 
lar. Harp etmek istemiyorlarsa en 
nazik, en mülayim ve ciddi anlaşma 
tekliflerini neden reddediyorlar? 

" - (Bal)tarafı 1 inci sayfada~ 

caKıardır. Merasimde Vali ve Bele
diye Reisi, İsanbul Kumandanı, 
Merkez Kumandanı, Emniyet Di -
rektörü, Mısır Elçısi ve Konsolosu 
hazır bulunacak, bir askeri kıt'a 

resmi selamı ifa edecek ve bando. 
Mısır ve İstiklal marşlarını çala -
caktır. 

Misafirimiz buradan doğruca Pe
raplas oteline geçerek kendilerine 
tahsis olunan dairelerde i.c;tirahat e· I 
deceklcrdir. Akşam yemeği hususi 
surette yenecektir. 
Kıymeth mis.ıfirimız yarın sab::ıh 

saat 7,:~o da Deniz~ olları tarafından 
kendilerine tahsis olunacak Ülçv 
vapuru ıle YaloYaya gıdccekler \'e 

iskelede füıric,) e Vekilı Şükrü Sa
racoğlu, Yalova Kaymakamı ve J n 
daıma Kumandanı tarafından kar
şılanacaklardır. 

Sat 11,45 de H ıdcı• e Nazırı, R i
sicümhur İsmet İnönii tarafındın 
kabul olunacaklardır. Sant 17,45 de 
yine Ülev vapuru ile Pendiğe gide· 
eek olan kıymetli misafirimiz ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saı·acoğlu 

hususi trenle. 18,10 da Ankara) a 
hareket edeceklerdir. ı 

19 haziran pazartesi giinii hususi 
tren 8,35 de Ankara garına muvasa-

1 lat edecek ve gardda Vali ve Bele-, 
diye Reisi. Hariciye \'ekaleti Umu
mi Katibi, Ankara Me\•ki Komuta-ı 
nı, Protokol naiı"esi Şefi. Ankara 
Emniyet Direktörü ve Mısır Sefa
reti erkanı ve Mısır kok•nisi tara -
fından karşılanacak, bir askeri kıt'a 
resmi st'liımı ifa edecek ve bando, 
Mısır ve Türk milli marşlarını ça -
lacaktır. Misafirimiz gardan doğru
sa Ankarapalasa gidecek ve öğleden 
e\•\·cl Başvekil ve Meclis ReUni 7İ
yaret edecektir. Bu ziyaretler iade 
olunacaktır. 

Öğle yemeğini hususi surette Yi
yecek olan dost Nazır saat 16 da A-1 
tatürk'ün muvakkat kabrine bir cc
lenk koyacak ve bunu müteakıp İs
men İnönü Enstitüsüni.i. ziyaret ede
cektir. Saat 7,30 da Hariciye Vekili 
ve Bayam tarafından Haricivc kö~
künde bir akşam yemeği verilecek 
ve bunu bir su\•are takip cdeceklir. 

20 hazira_n salı günü, saall0,30 da 

Arnavutlukta cgrey n 
Eden Yeni Hadiseler 

(Bastnrafı 1 inci sayfatb) 

bir tamim gönderilerek talebeye fa. 
şist selam u:>ulünün öğretilmesi bil
dirilmiştir. Talım heyeti bu em ~ 
dınlemeatğinden hepsi tevkif edıl
mişlerdir. 

• •• 

Gazi Terbiye Enstitüsü ve Usta O
kulu z}ya.1'€1 ohtnscak ve saat 13,30 
da Başvekil Refik S.aydam tarafın
dan Anadolu klübünde bir öğle zi
yafeti veriltcektir. Misafirimiz saat 
16 dan itıbaren Ziraat Enstitüsünü, 
Çubuk barajını zi~·aret edecek ve 
akşam Mısır Sefiri tarafından An -
kara palasta verilecek akşam ıiya
~tinde hazır bulunacaktır. Bunu 
bir suvare takip edecektir. 

21. har.ıran -;aro?amba. saot 10.30 
da Orman Çiftliği, Polis, Jandarma 
okulu ziyaret ~lunacak ve 13,30 da 
İran Bu vük Elçisi tarafmdan Sefa
rette \ erılPcek öğl Zlyafotinde ha
zır bulunacJktır. 

Mis fir nazır, sa t 16,'.~0 da radı. o 
i t syon nu zh·aret e>dcc k ve s at 
19 dıı Aı dolu trer.inC' bağlanan hu
su i bir vagonla İst nhula narekct 
edccC'k ve mutad mcrac;imle l<'Şyi 

olunacaktır. 

2? ~aziran pc-r~enibe glinü, mıs:ı
fir Nazır s at 8.50 de İ!it nbul mu· 
va. alat cd cek, mcıasimlc karşıla
n caktır. Ayni gün Vali ve İstanbul 
Kumandanı ziyaret olunacak ve bu 
zıvaretler iade olunacaktır. Saat 
11, .5 de mi afirimiz Taksim Abirie
sinc bir çelenk koyacaktır. 

23 haziran cuma günü. mic;afiri -
miz. E\•knf müzesini, müzeleri, ca -
milcri zivaret c~ecek. öğle vemeği-1 
ni Parkotelde yiyecPk ve öğleden 
sonra Boğaziçinde ·ıc Adalarda bir 
motör gl'zintisi ·apacaktır. 

KıymC'tli misafirimizin teşyi me
rasim \'e günü ayrıca bildirilecek -
tir. 
Mısn· Ilaridye Nazmmm Balkan

larda yapacağl dol.aşma 
BC'rut, (Hususi) - Türkiyeyi 7i· 

yarct etmek ü-,. .. ~ vola cıkan ı\tıs 1" 

Hariciye Veziri Abdülft>tt:ıh Yahya 
Pcısa Ankarrıdan sonra Balkan An
t1ntına dnhıl devlf't1Pıfo pavitaht· 
l:ırını da rPsmen zivaret f'dC'c!'ktir. 

Vr7ir. Sofyava da uğrad!ktan son
ra Bükrec;e, oradan Belgrc.dn gide· 

cek ve Atina yolilc Mısıra dönec<'k
tir. Siyasi mıhfeller bu ziyarete b~· 
vük bir chemmiyC't \'C'rh·orlar. Mısıı.
Hükumeti Bulp,aristan d3 d:ıhil ol· 
duj!u halde' Balkan hükiımetlerilc 

iktis:ı.di \"(' sivasi sıkı bir münasebet 
tesis etmek istemektt'dir. 

Kral logonun ardeşi 
Dün Şehrin1ize Ge di 

(Ua-;turafı 1 iııri sayfaruı) 

ses ,.c mai~ etindeki zevat Kral Zo
go ile ~e>hrımize gelen zabitan ·.;e ı•r
k.7ın tarafından karşılanmıştır. 

Başına Güneş 
Vuran Sinyoru 
Boğaz.a Davet! 

Azizim Sinyor! 
Görülüyor ki, İtalyanın sıcak 11>.· 

limi biraz başına vurmuş. Serinle • 
mek için namı dünyanın dört tara
fına yayılan Boğaziçini s:ı ·ıklıyor· 

suu. 
Hakkın var~ Bu mevsimdP başına 

güneş ,·urmuş insanlar, serinlemek 
için Boğı.ıziçinden daha iyi yer bu
laınazlar. 

Ancak azi1: Sin··or, İslanbulun ilk
limini pek ıyı bilmedi r-•z dC' görü· 
lüvor Fılhakika B .az serin bir ver
dır. Fakat ha\·ası biraz fnzl c sert
tir. Nımk bedenır.ızin bu sertl•~e ta-. 
haınmül edPbileceğine pek ihtım .1 
vC'rmi ·orum. Henii7 Arnnvutlu~un 
hav s na iv alı!':am3dını7. Arnavu • 
kövünüp ha\•ası ise büsbütün da'ı'l 
serttir. 

Hnrita ü1erinde, vollar inc;mıa çok 
düz re~·mıerdc m, ,·ive l-o\•anmtş 1 

denizler çok rlıır~un ,göriin•ir. Sak1:-ı 
bunlara aldanma! Resimde siit gibi' 
gorunen Bo~az n akı!ılılan cok 
müthiştir. Bunu Umumi Harpte 
dünvanın en denizci milletleri sa- • 

' yılan İngilizlerl<' Frnrısızlar. bera-
bC'r oldukları halde söktüremediler· f 
di. Sen. bunu nasıl göze alırsın? 

Evet. sana uza'ktan Boğaz nt> ka
dar güzel görünse hakkın var 1tal
yan balıkçı gemilerinin Bor.azın d l
ysnlarından satın alın götiirdükleri 
balıkları verken. bunların o 1ıarikıı
lade nefasctlerile İtalynn denizlerin
de vakabnan bahklann s~man ~ibi 
tatsız etlt'rini rr' 'rnvcst' ederkon t>l ... 
bPtte sana Bo :az c:::zi!' ~E'lccektir. 

Fakat. Boğazın balı,., tatlı ise su

vu ııcıdır. Zehir gibi acıdır. Kara
d<'.'nizden gelen bu aeı sular. senin 
soluğunu kesecek ve sen o su,·u Yll· 

tarken. bir taraftan da \'Ücudünü 
donduracak kadar soğuktur 

Sen. zayıf. nahif bir ndamc;•n Sin

\"Or. Nene gerek senin Bc~az? Git 

Hubcş ilinde ~üneş banvosu yap! 

B.-lki o, s hhatine daha fovdalı g~ 
lir. Yok bu sev, dan vazgecmez, ille 
Boğazın serin sularına atılmak isti 
yccek J:adıır hac;ına günce \yttrmuc;s1 
on da razını. Bu takdirde size da 
ha semiz. daha besili b:ılıklar tak· 
dim edebilece imızden dolavı baht!-
\'nrız. 

Şimdilik bu kadar, aziz Sınvor! 
P1'0ı{AD SERTO~LU 

Prens, üç erkek, üç kız ve ze\•ccsin·ıe·r h ı h 
den müteşekkil aile crkiınilc birlik- e ap • an• ,9JJrdlyQnı 

Şımarıklıklarından! Bir d<'.', dahi
li siyaset manevralarından. Çünkü 
İngilterenin lisanını yumu~ak gör - 1 

dükçe demokrasilerin korktuğuna 1 
ihtimal veriyorlaı·. İçlerinden böyle 
düşünmeseler bile, halka karşı garp 
devletlerine mey<lan okur bir vazi
yetle göriinmek suretne prestijlerini 
artırmak istiyorlar. Çünkü hal!<ın 
hakkını tanımıyarak, halkı esir gibi 
kullanarak kendilerine şahsi nüfuz 
ve mevki temin etmek istiycn dik
tatörler her an yeni bir mm·affa -
kıyet ile halkın ağzını tlkam:ık 

mecburiyetini duyarlar. Dahilde ta
bii ve müstekar bir vaziyet yoktur 
ki hükumet de tabiı ve mantıki bir 
polilika takip edebilsin. Onun r itizar 

te otomobillerle Sirkecideki· Özipck 225 kl._;ly& öfdUrmUt 
----, Palas .oteline inmiıjlcrdir. !ı.iaiyeti Madrit, 11: (K. A.) - Sanbernardc 

, erkiını da ev,·elcc Kral Zogo ile hapish:ınesım•ı kr9ıcısı \'e karı~ 
memleketimize gelen Arn:ıvutların tevki: ed!:.u.iştir. Bu ndam, d hill 
yanına misafir olmu~lardır. harp csna~ıııda t25 kişiyi öldürdü

içindir ki demokrasiler böyle lakır- Yazımızın çokluğundan dola 111 
dı anlamaz, anlaşmak istemez, ga - Amaı:ut münevverinin t•erdiği şa· 
lip, hakim. nıüteazzım bir tavır ta- yanı di~kat mnliimatm sonunu ve, 
kınmıya, jestler yapmıya meyledi- dün vadcttiğ"miz açıl: mektubu ya-
yorlar. nn neşredeceğiz. Bu va1Jyet karşısında sulhe var - ___ ;:;_, _ _. _________ _ 

mak için. en iyi çare. fikrimizce. on. Bir ltalyan Mecmuası 
!arla hiç meşgul olmamak, sözleri-

ne ehemmiyet vermemek \•e kendi- Af 'YO r 
lerine, nutuk ve beyanat yolile. bil- (Baştaı .~ı ı inci sayfadn) 
vasıta kat'iyen hitap etmemektir. 

navutluğun yeni ana yasası. başlık· 
Tecavüz \'e istila kuvvet:ierine kar-

lı makalede ezcümle deniliyor ki: 
şı müessir tek bir tedbir vardır: . Pek mevsuk membalardan öğ-
muka\·emete hazırlanmak. Bu vazi-

reniJdiğine göre İtalya Arnavutluğa 
fe yapılıyor. Bu kafidir. (150.000) kişilik yeni bir kuvvei se-

RtMeyia catılt YALÇIN 

Yunan Romen ıüzakereleri 
(Ba.'}tarafı 1 inci sayf adtl) 

Bütün büyük de,·letlerle dostluk 
münasebetleri idame etmek ve in
kişaf ettirmek müşterek arzumuz 
ve ayni zamanda dostane bir zihni
yetle kendiliğinden bize verilen ve 
tarafımızdan da büyük memnuniyet; 
ve heyecanlı şükran hislerile kabul 
edilen teminatlar ve garantiler, is· 
t ikbale tam itımııtla bakmamızı 

mümkün kılmaktndtr. 

Metaksasın bu nutkuna cevap ve
ren ckselRns Gaf enko da sövir ko
nuşmuştur: 

Ankaradaki görüşmelerim, Antan
tımıza verdiğimiz ehemmiyetin, kıv
metin ehemmiyetini tebarüz ettir

mi tir. Siz.in yüksek otoritenizin ve 
hikmetle dolu zcklıuzın, bu mÜf· 
..terek esere, sizin de s8vledilinir: ffi. 

fcriye göndermiye hazırlanmakta-

dır. 

Faşistlerin gayelerine gelince. biz-
1at cMusolinh> tarafından ·~sis edil
miş olan \'e cGerarchib nın 1 hazi
ran tarihli nüshasında şu satırlar 

göze çarpmaktadır: 

.Bir ihtilaf vukuunda İtalyan kU\·· 
vetleri Arnavutluktan Boğaziçine 

kolaylıkla geleceklerdir. Bu km•vet
ler Akdcnizin hayali kara statüko
suna da bir nihayet vermiş olacak
lardır. Arnavutluktaki İtalyan kıt-
lan Yunanistanın dü manlarımızlıı 

beraber olmasına ister tav'An, ister· 
se kerhen mani olmıya da yarıya. 

caklardır. Bu kıt'alar Garbi Akdeni
zin mukadderatı için kat'i ve esaslı 
bir mevki işgal etmektedirler.» 

bi, bütün sulhperver niyetleri, şeref 
hissiyatını ve lAyık olduğu parlaklık 
ve otoıiteyi verrnlye mühim suret· 

Arnavuth;kta, İtalyanlara karşı ~ünü ıtirni eylemiştir 
yapılan mücacelt lcrde gönüllü kıta-
l arın başınd:ı hulu.nan Arnavut ku- tık. Pc:... fazla ; .. rgurum, yine görü
mandanlarmdan M:urat Gnloi, kar-1 şUrü-:ı:. 
deşi Mul~tr Ga~oş vP oğlu Ali Ramı- İ Armıvt.t goııiii.JiHerinin şeflerin. 
zan da prer.se refakat etmektedt -1 de.n Murat G:oı\jı-, b•baıı:1.ın icalvan
ler. la•ı .~rl'avutl14~:ı çağırdığına ·dair 

Prens CeUJ ve maiyetinde bıılu
nan zevat, birçok Arnavut gör.üll\i
leri gibi mem1eketlerini adım adım 
takip etmişler, fı<kat neticed• Yu -

goslav toprak1arına iltica etmek 
mecburiyetind~ kalmışlar ve bir 
müddet Üsküpte oturduktan sonra, 

Kralın muvafakati üzerine şehri -
mize gelmişlerdir. Draç cephesin -
de İtalyanlarla çarpışan gönüllüle

rin kumandanı Abbas Kupi ve 'm
niyet teşkilatı şefi Kurtşkutl'nin del 
bugünlerde şehrimize gelmest bek
lenmektedir. Bunlardan başka 801 
mülteci zabit de Yugoslavyada bu-ı· 
lunrnaktadır. Dün .;abah lundisile 
görüşen gazeecllere Prens Celal Şl.61 
beyanatla bulunmuşrur: 

c- Türk trenlerine bindi~IID st
man içimde büyük bil" ferahlı.k duy. 
dum. Biz Türkiyeyi ikinci vetı.ın o-

larak biliyoruz. Türkiyedf yerleı -
mek arzusundayım. Maamafib ah -
cağımız direktife göre bu clhet de
ği§ebilir. 

Vatarum.w ı;onuna kadar rnüda -
faaya u~aştılr. Ne mümkün5e yap-.. 

ltal.r:m radyolırrn·ın verd!ği haber

lerin hiç bir ai>h ol.r.ıdı!:na iş:ret 
edE'rek iunları söylemı~tl: 

•- ~n:!tlc:r:ı:::!z kaj·bolmamıştır. 
Gonen birnde va!anımıuı dbnece -

ğimizi ıımu.r::lruz. Zaten işgal kuv
vetleri ş~hcr 1':röedi!". Dağlık mınta
kalara henilz l:.Üfuz edememi:i.!ler -

dir. ltdya:ıiann, Knıl ;ı.~yhine ter
tip ettiklerı bir propaganda f!lmiıı-

de Kralın nsmini gÖ'ren birçok mek 
tep taleb ler: büyük teuhürat y.:ıp-

mıı:nr .,.1i cYqasın Krob diye ba . 
ğırm~la: dır.» 

Bunun Ü'Zarine İtıılyan!ıır teuıhü

rdta bulunan 1050 Arna\•ut tal~bc

iini tevkif ederek İtalyayn gl>nder

mi§lerdir. Bundun baıka milmt:ız 
şahsiyetlerden de 104 kişi tevkif c
dilmiitir. 

Pı-cns Celali dilP Pcrap.:ılas ote -
lindı bulur.an kardeşi Kral Zogo 
kabul c4-rek uzun bir müdd<:t gö -
riilm!iftür. Prensin, Kralla bera -

ber Fransaya rtdec•ğme dair bazı 
!"ivay•tler clolatmaktadır 
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Spor faaliyeti programı 
nasıl hazırlanıyor ? 
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Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

... Bede'n Terbiyesi U. Müdiir~ Cemil -Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir-
Tanerin Şayanı Dikkat izahatı 1 - •• - YAZAN : SAMI KARAY EL Artık Keşişin H~kihi Mahiyeti 

Meydana Çıkmış Bulunuyordu ;;:::e!~r~i::~~ !~:~~-~~~~: ieref ihtifali Ve , Şumnu Agv aları Kızdı 
~ Birkaç sün sonra Roııtenb.erg, 
Gopone ile birlikte hükumet mer • 
.kezi civarında bir gezinti yaptı. A • 
rabacısı; tebdili kıy af et etmiş parti 
izasından bir amele olan bir araba 
ya bindi. Yolda, Keii.f•, polis hizme
tine müteallık muhtelif faahyetlerl 
hakkında birçok sualler sordu ve 
Keşişin cevapları, oturduğu yerden 
Gopon'Wl sözlerini bekliyen tebdili 
kıyafet etmiş arabacıya Routenber· 

ı gin söylediği jeylerin hakikat oldu· 
ğunu gösterttı. 

1 Arabacı, kendisini bekliyen arka· 
1 daşlarına ipttiklerinin hepsini an

lattı. Bunun neticesinde Gopone'u 
1 yakalıyarak isticvap edilmesi ve ni· 

hayet öldürülmesi kararl!ıştırıldı. 
Bu plan kat'i surette tesbit edi .. 

lince Routenberg, Petersburg civa• 
' rında küçük bir villa kiraladL Katil 
' keyfiyeti burada vukua gelecekti. 
1 

G<>pone, buraya 28 mart tarihinde 
1 

saat dörtte, cbir iş konuşması:. için 
davet edildi. Eski Keşiş ı·andevusu
na sadık idi. Tam saatinde iki arka
ttaş, genişçe bir odaya girdiler. Bu
ı-ası, diğer bir odadan lnce bir du • 
varla ayrılmıştı. Bu duvarın arka
sında söylenen sözlerin hepsini en 
ufak teferruatına kadar işitebile -
cek şekilde yer almış birkaç amele 
duruyordu. Bu muhavere esnasında 
Gopone, arkadaşlarına hiyanet ede
rek kendilerini polise teslim eımesi 
için Routenberg'i iknaa çalıştı. Go
pone, arkadaşına verdiği cevaplar
la, duvar arkasında bekliyenlere 
hakiki mahiyetini gösterdi. Konuş -
ma bitince Routcnberg, kapıya doğ
ru giderek, iki kanadı birden açtı. 

ameleler içeriye girerek Gopone'u 
yakaladılar. Keşiş, elleri ve ayak -
ları bağlı olduğu halde tavana asıl
dı. Ceset on beş gün sonra bulundu. 
Katiller cezalanmadılar. Zaten bu 
vak'a gayet ustalıkla idare edilmiş, 
azami sessizlik ihtiyar edilmesi mu
vafık görülmüştü. Bilahare parti· bu 
katil keyfiyetini, kendisinin alaka
dar olmadığı hususi bir vak'a ola -
rak ilan etti. 
Avusturya - Macaristan bahriyesi, 
Zurich düşman bahriyesinin mü -
him müesseselerini ve harp sefine
leri;ıi tahriple muvazzaf bir teşkilat 
kur.muştu. Bu teşkilat, Avusturya 
hükumetinin Viskonsül olarak İs -
viçreye gönderdiği Rudolf Mayer 

1 

isminde bir bahriye yüzbaşısının i
dar~si altına vazedilmişti. Yeni Vis
konsül bürosunu Zurlth'deki Avus
turya ba~konsolosluğunda tesis ile 
vakit geçirmeden faaliyete başladı. 
Çok geçmeden şayanı dikkat neti
celer elde etti: Cengion'daki dina-

I mit fabrikasının infilakı, Ancone,da 1 

' ki bir tayyare hangarının tahribi 
1 

onun eserleri idi. Benedetto Brni 
1 

ve Regina - Margharita ismindeki 
1 İtalyan gemilerini batıran, Torente 
]imanında Leonardo de Vinci'yi u
~tan yine Rudolf Mayer idi. Bu 
ajanın, emirlerini ifa edecek adam
ları bulmakta büyük bir mehareti 
vardı. Bunlar umumiyetle Arnavut, 
Yunanlı ve Dalmaçyalı idiler. Ve 
kendisine kıymetli ve sahih mahi
mat buluyorlardı. 

Bir defa, ajanlarının ihbara tına 1 
dayanarak Mayer, Avusturya ataşe- 1 , • mlliterine Lana boğazına lağım teş- ı 

kUAtı yapıldığını ve muayyen bir: 
tarihte orasının uçurulacağını ha - 1 

ber verdi. Bu sözlere dikkat edilme-
1 

di. Fakat, tasrih edilen günde infi -
lAk vukubuldu ve yüzlerce Avus -
turya askeri öldü. 

Bu hadiseden sonra ataşemiliter 
ıle Mayer arasında gizli bir düşman 
Jık husule geldi. Nihayet Mayer, 
konsolosluk binasını terk ile servi
~inj , bir kısmmda bir banka bulu -
nan büyiik bir binaya nakletmeğe 
mecbur oldu. Biltün ihtiyat tedbir
lerine rağmen, :faaliY.etinin mevzuu 
anlaşıldı. Ve gizli İtalyan teşkilAtı 
bir hırsız grupile anlaştı. Bu adam
lar, bir milyon liret mukabilinde 
Mayer'in dairesini ziyaretle, orada 
}>ulunan gitli vuikaların hepsim 

Terbiyesi Umum Mildurlugu kurul- .. k•• M 1 
duğundan bugüne kadar yapılan v.e unun u ac ar 
bundan sonra yapılacak spor faalı- ' Bekı·rı·n Güre~ı· venı· _Jen Kabulü 
yetleri hikkındaki izahatlarının bi· Şeref ihtifali: T ı ~ Uı 

rinci kısmını evvelki gün ''ermiştik Bugiin saat 15 de Beşiktaşlı mer- Akıllı Bı·r Adc· -"1ln ; • D ., ·ı·_ı• 
Bugün de ikinci kısmını takdim edi- hum Şerefin ölümünün yıdörıümü .lf f egı UI 

müoasebetile Beşiktaşta Yahya E
fendi kabristanında Beşiktaşlıla -
rın hazırladıkları Şeref ihtifali 
yapılacaktır. 

1 

yoruz: 
_ Yeni :faaliyet programı nasıl 

tesbit ediliyor? 
_ Şimdi yeni sene için bir senc1ik 

bir program ha·zırladık. Bu progra· 
mın teferrüatı üzerindeyiz. Federas
yon spor çalışmaları işini, yalnız fe
derasyon başkanlarının ve Bede~ 
Terbiyesi Direktörlüğünün şahsı 
görüşüne bırakmayı doğru bul~a
dım. Şu altı aylık tecrübemde gor
düm ki, bizim teşkilat haridnde ka
lan değerli kıymetler var. Bunları 
bizim teşkilat içine almıya imk3.n 
yok. Bizim dar bütçemizden yi~ks:k· 
te maa~\· kimselerdir. Kendılerın
den teknik müşavir heyet şeklinde 
i~tifadeyi ~lüşündiim. Bunlar senelik 

•. efİf Gapoae ibaaet e .. tiği 
arkadaıları taraflndan uıldı 

t programı tetkik ederek ha7:ırlıya
caklar ve bize vereceklerdir. ilk he
yet bu akşam toplanacaktır. 

Bu heyP.tte toplanacak arkadaşlar: 
aşırmayı deruhte ettiler. (Adil Giray, f rfan, Burhan FelE'k 

Bu ameliye üstadane bir surette Şinasi). Bizim federasyonun hazır
icra edildi ve ertesi sabah Rudolf ladığı atlP.tizm programını t2ker te
Mayer bürosuna geldiği zaman ka- ker tef.kik f!der.eldPr, senelik atıe 

sasının parçalandığını ve içindeki- tizm faalivf"tlnin progı&nıım bazırlı 
lerin sırra kadem bastığını gördü. vacaklar. Ayrıra Bnlkan oyunlarına ı 

Bu hAdise büyük akisle: tP.vliıi h:u:ırlanma programr:u çizecekler· 
etti. Mayer'in mevkii çok nazıkleş- dir. 
mişti. Faaliyetinin bütün esrarı .an- Yine bugüıı İş 'Bankasında bir 0 • 

!aşıldığından işine devam edemedi dada güreş icin toplanacaklar (Ah· 
ve İsviçreyi terke mecbur_ oldu. Bu ı met Fetg<.:ri, Stırlulhıh , Seyfi Cenap, 
vak'ada anlaşılmıyan bır nokta Vehbi\ . Bunlar da Giir,.ş F edf'ras\'O· 
vardı . Akşam üstü, işler bittikten !tunun hazırl&d?ğı se: ı Plik program~ 

sonra büroyu muhafaza için kimse esas tutarak ı;enclik g;.irı>ş programı
kalmıyor. Bu suretle apartıman t>r- nı hazırlıyacnklardır. 

tesi sabnka kadar bomb:>} duruyor- Bugün Dağrıiık işi ;çhı Liıt ii O!>· 
du. Bn şerait altında en tecrübesiz manı gördüm. Bu Qrkada '? 10 sene 
hırsızlar bile, tamamile bir emniyet Almanyada dağ spnr1arı c. mE~ gul 
altında işlerini görebilirlerdi. Nitc- olmuş geçe·· sıme Ulud9~daki mü· 
kim de bunu yaptılar. sabakaların teknik kısmını idare e-

Bu işin, Avusturyalılara dokunan den bir arkadC\·;tır. Temmuz ayında 
fena bir haber, çalınan vesikalar a- ,da Ankarnda Dağcılık 1 Pknık Hey~· 
rasındo İtalyada çalışan Avustur~·p 1 tini toplıyac;\ğıın . Fransnda dag ve 
casuslarının mufassal listelerinin! kış -;porhrı üzt!rindc meş~~ı clmu'j 

1 "k ··h d c:ı Adnan bulunması keyfiyeti idi. Avustı.;rya Beledlye Elektrı · mu e_n ı. . . 
. . , j N f v k" ı + nele ::1u mühPndısı Da· casuslafl bu lısteler sayesınoe der- a ıa e a e.t • 

hal keşfedilerek tevkif edildi ve niş Koper. E~ıruir dA~ .. taiimgfıhınd:ı 
kısmı azamı idam edildi. üsıteğr.ıen Salihleıı muttşe~kıl ~la-

cak bu heyetten de bir serıelık dagcı-
FRANSADA BİR ALMAN CASUSU . tiyece"im 

Iık programı ıs "' · 
1886 da piyade mülazimi Ludwi~ Bunlardan ba§ka su sporlarını faal 

Windell, Prusya ordusunu, askerı .. . "ltşaıı Ahdurrahm::ın ve ve musmır ç" 
makamat ile birtakım çatışmalar - k d 1 a t"'tkik ,.ttiriv"rum. . . . . ar a aş arın ' - . 
dan sonra terkettı. Serveti, ıtıbarı Kafi derecede tekniğe, klıfi derece-
olmadığf cihetle hayatını kazanmak 1 d b"l . hu·· snüni\'etine llimad etti-. . . . . k . .. .. e ı gı ve . 
ıçın, kendısını muvaffa ıy ete gotu- ı ~imiz kimseleri toplıvAraK lıanrlattı-
receğini ümit ettiği bir vasıtaya baş :ımız progrı:ıml tathi'.( erlPcei!inı. 
vurdu. O zamanlar, Alman zabıta 1 N federasyrn b:.ı~lı,,.ıım::ı giiveni
şefi Baron Von Richthofen'e bir 1 e ne dE' ken(ı:rrP, hi<: olma1sa 

·ı- . d ı yorum, 
mektup yazarak gizli teşk1 at ı a - .• dört gü\'enilir ar\udış toplar bir-
resinde biı mf!mtıriyet talep etti. u~ tesbit ederlerse tf'sbit ederekleri-
İsteği reddedildi. ş. yemniyetle tatbik radnim. Bütün 

b ld ~ nı • 
O vak it, red cl'!va ı a ı~~ın er - bilgili arkadaşları toplamıya imkan 

tesi günü, imparatoru. her gun geç- ı ·ok. Onu da ge1ecf'k sene aparız. 
mek iliyadmdı:ı bulunduğu Unter - ) Futbolu Ankarana toplamak istiyo
den . Linden'in bir kenarında hek- 1 ruz. Futbola Karakösede hakimlik e
ledi ve bizzat, Von Richthofen'e den Kamil isminc:ıe bir arkadaşı ge
verdiği istidanın bir nüshasını .im - tirmek istiyorum. Hiç olmazsa hakim 
paratora takdim etti. Windell, bu denilen bir kimse bitaraf kalmayı öğ· 
defa daha şanslı çıktı. İmparator, bu 'renmiş bir adamdır (F'utbolda da çok 
derece hüsnüniyet karşısında aıa - lazımdır) .° Futbola hakimlik eden bi
ka duydu ve biraz müddet sonra es- risi gelirse hiç şüphesiz iyi olur. 
ki zabit, gizli zabıta şefi müşavir A karada Futbol Müşavere heyeti 
Von Mandlerode'un, kendisini ci - t l:nacaktır. Hamdi Emin Ankara· 
nayet :abı~ası h~susi mü_fettişlik do: imiş. Futbolda sahibi salahiyet ol
memurıyet~_ne tayın eden hır mek - duğu söyleniyor. Yine Ankarada fut
tup aldı. Dort ay sonra casusluk teş- balda salfıhiyct sahibi bazı arkadaşla· 
kilatına geçiyor ve sadakatleri üze- rın bulunduğunu öğrendim. Onlara 
rinde şüphe duyulan diğer casusl~r 1 da futbolun senelik programını tesbit 
üzerinde nezarette bulunmak vazı- ettireceğim.> 
fe!>ini deruhte ediyordu. Bu zaman-1 Sayın tmeralin izahatlarının diğer 
}ardadır ki, epey müddet kaldığı kısmını yarın vereceğiz. 
Fransaya müteaddit seyahatler yap z. A. 
tı. 

Biraz geçimsiz olan Windell, ma
fevklerile anlaşamadı, ve memuri -
yetinden çıkarılarak Almanyadan 
çıkarıldı. Bunun üzerine Nevyork'a 
giderek, «Bir casusun itirafları» na
mında garip bir kitap neşretti. Bu 
eserde, kıymetini, lazımge1diği e .. 
hemmiyetle takdir edemiyen Prus
ya zab1tasile olan mücadelelerini 
taflil ed~rdu. (l>eTaını Yar) 

il 88 88 
Spo'" eAltmen kursu 
hazırhkl•rı ikmal edlldl 

Dün İstanbul bölgesinde Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü G<?nel 
Sekreteri AlbaY. Cemal Gökdağ, 
mıntaka başkanı vekili Fethi, as -
keri mektepler beden terbiy müte
hassısları, yüzbaşı Hüsamettin, Ze
ki toplanarak muhtelif spor işleri 

Milli küme maşları: 
(Taksim stadyomu) 
Beşiktaş - Doğanspor, saat 17,45 

de. Hakem İzzet Muhittin Apak. 
Kupa maçları: 
Süleymaniye, Şişli - Topkapı, 

Arnavutköy, saat 16,10 da . Hakem 
Şazi Tezcan. 

Anadoluhisar - Bozkurt, saat 
14,30 da, Hakem Refik Osman Top. 

Arı.karada: 

Ankaragücü - Midclscx Wandrers 
ve kupa maçları. 
İngiliz takımı dün tayyare He 
!- "'karaya ,gitmişlerdir. 

üzerinde ve ayın 27 sinde Beden 1 
'Ierbivesi Umum Müdürlüğünün~ 

w w s EW"t k 1 Kulelide açacagı por gı men ur-
su için giiriişmelerde b:ılunmu ·Jar : 
ve kararla:- verr.ıişleröir. 

Spor Eğitmen kursı.:r.a müracaat 
edenlerin sonu dün alınmış, diğer 

bölgelerden taliplerin evrakları gel
diktn sonra İstanbuldaiklt>rle bir · 
likte imtihan komisyonuna verile -
cek ve 22 haziranda Kulelide imti- 1 
hanları yapılacak, nnıvafhk olanlar 

. 27 ha1iranrla derse b<ışlıyncaklr.r -ı 
dır. 

1 Beden terbiyesi umum 
nUdUrU tetkik seyahatine 

ç1 ıyo .. 
Beden 'j:crbiycsi Umum Müdürü 

Tümgeneral Cemil Tane:. şehrımiz
deki tetkiklPrini bitirdiğinden bu -
gün, yanlarında su ı:;poı ları fede -
sasyonu ba:ıksn vekili ,-,bdurrahmm 
olduğu halde 1zmite ~idecekler \"C 

İzmitte su sporları hakkında !etkik
lerde bulunduktan sl)nra Adapaza
rına geçecekler, mtieakıben Kızılır-. 
makta su sporları hakkında tetkik-ı 
lerde bulunarak Bolu yolile salı ~ü
nü Ankaraya varacaklardır. Bu ~e- 1 

yahat sahil ve iç vilayetlerd.- bütün 
\•atand : t :ların yüzmelerim temin 
için yapılmaktadır. • 
~~~~~~"""" 

RADYO 
CUMARTESi 17 /6/JO 

13,30 Program, 13,35 Tiir~ muzigi. 
ı - Şetaraban peşrevi, 2 -· Dede 

ef • şetaraban şark1 - Gö'.!ümden 
gönlümden gitmiyor, 3 - Srıdettin 

Kaynak -şetaraban ş"rk: w Gecemiz 
kap kara, 4 - Artaki - kiirdilihicaz
kar şarkı - Neşe ilP gesen ömrümü, 
5 - Muhayyer türkü - Batan gün 
kana benziyor, 6 -- Bedriye Hoşgör 
_ muhayyer türkü - Güneş doğdu 

damlara. 
14,00 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri, 14,10·1!',30 
Müzik (Karışık program - Pi.) 18,30 
Program, 18,35 Müzik (Melodiler 
Pi.), 18,45 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın) . 

1 - Humphries - Pierronun vedaı 
(Hazin serenad) , 2 - Amadei - fn
vano (Serenad), 3 - Moszkoweski 
- İspanyol dansı, 4 - Ralph Be· 
natzky - Grizinge bir daha gitmeli
yim (Vals), 5 - Paul Lincke - Kap
ri (Serenad) . 

19,15 Tiirk mü7.iği (Fasıl heyeti), 
20,00 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,10 Neşeli 
plaklar - R., 20,15 Tiirk müziği (saz
la peşrev ve saz semaileri), 20,30 
Türk müziği. 

Erkek yaratılmış olan Bekir( §U ..

yolda bağırdı: 
- Üzülmeyiniz ağalar ... Oluıadıy .. 

sa tekrnr bir daha tutarız. Müste· f . 
rih olunuz .. dedi. ~ 

Bekirin bu sözleri herkesi teshir 
r. 

etmişti. Cidden pehlivan oğlu peh• ' 
livan bfr adamdı. Bir anda herkes 
susmuştu. 

Bekir, ikinci bir işaretle d~vulcu• 
lara, zurnacılara dönerek: 

- Çalın ulan haydi! .. 
Dedi. Ve geniş meydana doğrıı 

çırpınarak yürüdü. Güreşe yeni 
başlıyormuş gibi pürüzsüz bir nara 
salladı: 

- Haydi Mustafa be!.. 
Mustafa da, çırpınıp hasmının 

karşısına dikilmişti. Fakat; Musta• 
fanın kulağına kar suyu kaçmıştı. 
Bekirin elinden kurtulmak kolaY, 
değldi. Ar.laşılmı~tı ki; hasmını öyle 
kolay kolay yen·emezdi. Hatta; zor• 
la bile ... 

Bekirin merdane hareketi Şumnu 
~\'l<>rinin kollarını kabartmıştı. 
Hiç bir şeyden yılmıyan bir ~hli • 
vandı doğrusu Bekir ... 
Güreş tekrar ayakta başladığı za• 

man Kazıkçı ne kadar diri ve kesil
memiş ise, Piç Mustafa da ayni, has
mı gibi capcanlı idi. 
K:ızık~mın hakkmı yemişlerdi. A

laturka .giireştc bir pehlivanın gö
beği yıldız gördükten sonra; muhak
ktık mağlup sayılmh. 
Yağ güreşi esasen muvazene gü· 

rc~i olduğundan hasmı sırüstü mağ

lUp etmek o kadar kolay olmazdı. 
Ovunlar her ne kadar bir hasmı sırt
aşağı ycmer kabiliyette ve çamlımd.l 
ise de kaygan olan vücut bu oyunla· 
rı tam manasile neticelerine ulaştı-
ram az ... 

Bekiri tutan Şumnu ağaları, Beki
rin tekrar hasmını tutmasına içerle
mişlerdi. Bu tutuş akıllı bir adamın 
yapacağı iş değildi. 

Bekir, hasmı olduğu yerde bıra
kıp meydandan ÇE'kilmeliycli. Ni~a
yet bu yağ güreşi idi. Hk kabadayı
lığa gelmezdi. f nsan bir taraftan ka
yar ve m::ığllıp olnbBirdi. 

V<'Jhasıl, Şumnu beylf'T; f'ndişeye 
düşmiiş bulunuyorlardı. N€' olur ne 
olm:ızdı. 

Piç Mus•afa, B~kirden yak:ısı~ı 
kurt::ırınc:ı evvf'!lkinden d:ıha cn
retle h:ıcnnna salmıya ba,l:ıdı. Dur
m:ıdan dalıyor ve çapraza girmiye 
ç:ı lı ı::ıvordu. 

Bekir, haıımının bu hiicum1arma 
siikün V"' temkin ilf" muknb<?lP f'di
yordu. Hic acP.le etmiyordu. Daima 
hücumlaTl kar~ılıyor .. ovunları bo
zuyordu. 

Must:ıfa, hasmmı kızdırmak, sükü· 
netini ihlal etmek için arada sırada 
da elensP.lcrini tokat şeklinde çeki
yordu. 

Bekir, hiç oralarda değildi. Tokat
la karışık elcnselerirıe ses rıkarmı
yor, usulü veçhile gür~şiyordu. 
Şumnu ağalrın, MustafRnın pehli· 

van lığa yakı~mı~·acak şekilde vaki 
olan hareketlerine . karşı isyan et
mi~ bağınyorlsrdı: 

- Pehlivan! aj,phr ... Güreş yap!. 
Döğüş yapma! .. 
Diğer taraftan daha gür bir ses i· 

iitiliyordu: 
- Bekir, sen de vur! .. 
Fakat; Bekir ne hasmının aykm 

olan harekl'tlerine ve ne de hariçten 
onu hıza getirmek istiyen seslere 
kıymet vermiyordu. 

Meıhur pebliYaalardan Ali Ahmet 

Temkinle, sükunetle ve kuvvetini 
tartarak hareket ediyordu. Mustafa, 
hücumlarının boşa gittiğini gördük· 
çe daha ziyade sinirleniyor ve has
mn\'l karşı daha gaddarane hareket 
ediyordu. 
Mustafanın; gaddarca hareketleri 

on, on beş dakika kadar sürdü. 
Hatta bir aralık Bekir hasmına 

dalmadığ1 ve bir oyunda bulunma· 
dığı halde durup dururken boyun
duruk çekti. 

Ve .. Bekiri öyle boğdu, öyle zorla· 
dı ki; zavallı Bekirin gözleri dışarı 
fırlamış soluğu kesilmiş, yüzü mos
mor olmuştu. 
Şumnulular, Mustafanın bu haf• 

nane ve yerinde olmıyan boyundurll 
ğuna karşı oldukları yerden fırladı· 
lar, meydana doğru yürüdüler ve 
bağırmıya başladılar: 

- Abe susak ağızlı! .. A.be ahret· 
lik! .. Hepten kepazelik bu be! .. 

Mustafa ba~ırtılara aldırmıyor, 

hazır Bekirin boynu eline geçmi~ 
ken bo~up duruyordu. Bir yandan 
da çengelliyerek yenmiye cahşıyor• 
du. 

Cidden, Bekir fena va:ı:iyete düş· 

mi.h~i. Kendisini kurtarması da 
miimklin ddildi. Şumnululann ba· 
ğırtısı çoğaldı. 

Hatta: ihtiyar ağalardan birisi e· 
linde bir koca sopa Mustafanın ii:ı:e 

rine doğru yürüdü. Bu. vaziyeti gö 
ren Mustafa taraftarları da ellerin 
dl" sona me •dana uğramışlardı. 

Nihavet. 1.aptiye cavuşları. ka"• 
makam, mevki kumandanı meydanll 
yeti~Prek ağaları oldukları yere iıı• 

d<' cttil E'r. 
Mustafa. daha halfı zoglt1 boyun• 

duruğu bırakmıyar, hasmının nefe
sini keserek bavgın bir halde yen· 
mive çalışıyordu. 

Nihayet; Bekir ne yaptı vaptı, ca• 
nını dişine takarak bin rnüşkülatlll 
bovunduruğu söktü. Söktii amzna, 
insanlıktan çıkmış bir hale geJzniŞ· 
ti. 

1 - Salôhattin Pınar - hicaz şar- '!!!!!~!!!'!'"~..-~~~~~~"!!!!!!"!'~ 

Bekir, boyunduruktan kurtulduk· 
tan sonra: hiç kendini bozmadı. HaS· 
mının karşısında bir iki .cırpındık· 
tan sonra; şu naravı attı: 

- Aferin Mustafa be! .. kı • Hasta kalbimde açılmış, 2 -
Suphi Ziya - hicaz divan - Dün ge
ce yesile, S - İshak Varan - hüsey
ni şarkı • Bayl1Jl ıuların, 4 - Sa
dettin Kaynaıt - hüeeyni türkü -
göresin mi geldi, f5 - Hüseyni tür
kü - Meşeli met•li. 

ı.o,&O Konuama lDıs politika ha-

diseleri), 21.05 Temsil, 22,00 Hafta
lık post(! kutusu (Ecnebi dillerde), 
22,30 Müzik (Dans müziği - Pl.) , 
23,00 Son ajans haberleri. ziraat, 
esııam tahvilAt, kambiyo • nukut 
borsası <fiyat). 23,20 Müzik (Caz· 
band - Pl.), 23,55 - 24 Yarınki proi-
ram. 

Tam tekrar tutu•A.ce.kları sırad~ 
, :t • 1 

Bekir, olduğu yerde durdu ve ctııı 
ıık davul, zurnacılara doğru kıı.ldırar. 

susmalarını işaret etti: . 
Mustafa, Bekirin bu halindcm ist~· 

fade ederek hQcum ~tmek isted1 

~Oeva.m> var) 
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~-.. .. ~~~Y.·~~Z~A~N~:•) 
~IJ..Vli'AD SERtiJtJL(/J 

-··-
Kamil Paşa Tü:f ekçinin Sakin 

Vaziyetini Görünce Rahatladı __ ,..... ... __ 
d 'Yalnız ŞU noktayı da işaret etme· lık yapabileceğine asla ihtimal ve
g~n .. geçmiyelim. Tüfekçiler, ertesi remiyeceğim pek tabiidir. Zatı ia· 
k .. ~u Püskülsüz feslerini yeni piis- hanenin yüksek teveccüh ve itima
ıı:/e~Ie süslemek ve böylece mert· dını kazanmış sizin gibi silahşör v~ 
lst e~ıne vurulan lekeyi temizlemek kahraman insanlar karşısında Ça
d e~ıler. Fakat garip şey bütün Ö- · kırcalı nedir ki, hiç! Yalnız sinek U• 

Çe~ışte tek püskül bulamadılar. fak olsa da mide bulandırır, sivrisi· 
aı°' ırcalı daha evveldt!n bu tedbiri nek ufak olsa da insanı rahatsız t· 
sÜ rnış~ı. Binaenaleyh İzmire püskül- der fehvasınca düşünüyoru mda on
M z gıtmek mecburiyetinde kaldılar. dan. Bu habis, kurşununu atacağı 
Pü:~~afih, ilk kalıpçı dükkanında kurşunun istikametini teemmül et· 
tı d uı bulacaklarına emin oldukla· miyecek kadar küstahtır da. E anla· 
y~ 

1 
an ° kadar endişe izhar etmi- tın bakalım, nasıl geçti seyahatiniz? 

l' ardı. - İyi geçti. Dolaştık. Etrafı gör· 
A. Fakat tren istasyonda durup ta dük. Çakırcalı rnel'ununun tahas
ti~avutlar inince kalabalık bir zap- siin ettiği mıntakalarda bulunduk. 
iılae Ve l>Olis kütlesi tarafından kar· Tüfekçi biraz sustu. Dönmelerinin 
tak ~d~lannı gördüler. Hepsi me· sebebini de izah etmesi lazımdı. 
N ıçınde kendilerini bekliyorlardı. Birkaç saniye düşündükten sonra 
bee olmuştu? Geleceklerini nasıl ha· devam etti: 

li'a~::~1şlard1? Buna canları sıkıldı. _ Doğrusu biz bu adamı kahra
di R abadayılığı bozmıya gelmez· man, mert, cesur zannederdik. Hal· 

:ra.f endilerlni karşılamıya vali ta-
ınd buki bu yandan kıymeti sıfırmış . 

.,.., . an gönderildiğini söyliyen bir 
-Ptıy b Biz oralara varınca ta Aydına git-
diı . e. in. başısı valinin derhal ken· erı miş, korkmuş. Böyle 40 kişi birden 

:Su nı !örmek istedigini söyJMi. Aydına gitmeyi de biraz ıerefsiılilt 
fe ı .va yet karşısında çarnaçar. saydık. Dedik ki, dönelim, fstanbula 
l. s:~ıne püskül bile takamadan va· 
ı nam·ı p gidelim. Bu çapulcuyu tutmak için 
~ .ı aşanın yanına gittiler. İ " 

1 
~amıl paşanın Arnavut tüfekçi· stanbuldan <tdi bir zaptiye çavuşu 

erın akib tl . gönderelim. Nasıl demeli efendim, 
hakk e erınden endişe etmiye bu adamla çarpışmak bizim şerefi· 
""en ı vardı. Şaka değil, mabeyne 
" 1 sup d mize nakise verir. Bize yakışmaz. 
biW a amlardı bunlar . .Neuzü-
h a~ başlanna birşey gelse Abdül- Tüfekçinin yüksekten attığı bu 
b~~ıde keıtlisi cevap vermek mec-' cümleler bütün arkadaşlarının yü
hahrıyetinde kalacaktı. Nitekim 

0 
sa- zünü güldürmüştü. Bravo, iyi bul-

Çakırcalı imzasile: muştu. Hem kendilerini bulunduk· 
«Ödemişe gı.:nd d' ~. ları müşkiil mevkiden kurtarmış.-

d 
v er ıgın adamları ;. 

a e ediyorum kl' • . hem de Kamil Paşaya adamakıllı bir 
l -> şe ınae bır telgraf a ınca b .. .. k b' ders vcrmisti. Dayanamadılar, on-

t uyu ır endişeye knpılmıo;:. 
ı. Yoksa ç k 1 b -s lar da söze karıştılar. Biri: 

dı· .. .. a ırcıt ı unları pususuna 
- Efendim. biz Balkanlarda çok 

büyük eskiyalıırla carpışhğımız için 
doğrusu Çakırcalı bizim icin pek 7. '.i· 

yıf. Büyük ayıp oldu böyle bir adam 
için bu lcadar kalabalık f!eldiğimiz, 
dedi. 

lışurup .. 1d·· . c o urmüş ve şimdi fzmire 
esetıerini · .. d · sind ?1ı gon enyordu. Kendi-

di e ~ bu ış beklenebilirdi. Bu en
... ~ ıle bir taraftan telgrafla Ödn. 
·•ıışten 1 A -

lan d ta umat sorarken, bir taraf. 
eğ ~. stasyona adam göndcrmis 
""er tufekçiler trenden çıkarstı h;~ Öbürü: 

7 % 
.eJ'h t . 

UÇAN ORDULAR 
hava Kuvvetleri, Birçok Müessese Ve Şebekeleri 

• 

- 1 __ Yerin Altına Naklettirm:~;~~!.~.ııKar•c•••-
mede defnedilmiş, Çapadaki cBezıni 
Alem> hastanesi yaralıları Beyoğlun 

. Ciakl ecnebi hastaneden geri alaraıt 
sinesinde tedavi etmi§ti. Üniversite 
Muhasibi İhsan her vakitki fetane
tile aldıjı talimatı ifa etmişti. İşçi· 
ler arasında bir çit çıkmadı. Bu işleı 
yıllarca devam etti. Burada hakim. 
olan, kırılmaz iman, büyüklere ve 
gayeye bağlılıktı; grupu idare eden
lerin btT 'kuvvei teyidiyesi yoktu. 
Türk, yurt işinde inzibat ve intiza
mın bir timsalidir. Şimdi çarkçı al
bay olan Saframbolulu Hakkı ve Sa
lih Reis işçilerin başında idi. 

Bu mesainin doğurabileceği hadi· 
seler, yazık ki, önceden düşünüle 

memişti. Şehidi Kasımpaşa merk<'1 
memuruna verebilirdik. Fakat vak· 
anın tesiri altında verdifümiz bıı 
kararla yaralıları gönderdiğimiz ec
nebi hastaneden vukuatın ma'tıiyeU 
11ızabilirdi. Sabaha doğru karan de· 
ğiştirmek mecburiyetinde kaldık. 

Bezmi Alemde de fikirler hazırlan· 
mış değildi. Tanımadığım genç bir 
öoktor tedavi vazifesini üzerine al· 
•ı ve yaralılann hepsini kurtardı. 

lagillı erduuada t ayyarelerin ı•Hti•İ g6ıterea medera bir alet ~u vak'a bir ders teşkil etmişti. On-

' 

dan sonra allkadarlar uyanıktı. 
- • - 1 Y AZ AN : 1 lerinin verdikleri zararın derhal te· M. M. Grupunun Kurtulus savaş. 

Defi ve tarda tahsis edilen bütün Em•k/ı• G•nera/ lafisi için esaslı tedbirler alınmalı- larımızdaki mesaisi bir müddet son· 
lıava ve kara kuvvetleri, asıl taar· ~- ~ dır. BÜ zararların iras ettiği durak· ra intişar edecektir. 
ruz kuvvetinin öncüsünü teşkil e- lamaların (gidip gelmelerde, bir Bütün teferruatına kadar incele· 
den, bu müfrezeyi takviye için gele- Kemal Koçer müessesenin işlemesinde) önüne ge- nen talimat ve programlarla casus-
cek kuvvetleri' daha inmezden önce - çile bilmek için, bütün hazırlıklar luğa, sabotaj ve propagandaya karşı 
tepelemiye bakmalıdır. İnen kuv· mesi ve taarruzlara uğratılması ko· yapılmış olmalıdır. Muharebede bir- çalışmak üzere, her yerde teşkilat
vetlerin havadan beslenmesi ve si· laydır. lik saflarında açılan boşluklar, bu ların faaliyete geçirilmeleri mühim 
Iahla yardım görmesi de ilk iş oldu- Kolaylıkla bulunan sabit nokta- birliğin faaliyetine mühim bir na· bir meseledir. Bu sebeple halkın ön
ğuna gör", inenlere yüklenen müf- larda mühim depolar, metharlar kise iras etmez, oysa ki, mesela, yı- ceden ve esaslıca yetiştirilmesi el· 
rezenin ikmali de men'e çalışması tesisi, bombalamayı ve paraşüt bh·· kılan bir köprü ve nakliyatı durdu- zemdir. Müfsit şahısların hiç değilse 
lfızımdır. lik1erinin, geceleyin de, taarruzunu rabilir, bombalanan bir makine da- zararlarını tahfif etmeyi halk bil-

Sınırlardaki koruma sistemleri, e- kolaylaştırır. Birçok maddeleri mo· iresi, hatta bazan bijtün bir mües- melidir. Siyasi, askeri ve iktisadi e· 
sas itibarile, düşman tayyarelerinin nopol altına almak, santralize etmek sesenin faaliyet hayatını uzun müd- hemmiyeti haiz bölgelerde mani ted
içeriye geçirilmemesini programa mecburiyeti de zararlar verebilir. det sekteye uğratabilir. San'at mü- birlere ait mesai teksif edilmelidir. 
koymuştur. Bu defi ve tard işi, sınır Topluluk tehlikeyi arttırır. Bariz esseseleri de muhtelif mıntakalarda Casusluğun çok defa iki yüzlü si· 
müdafaa çerçevesi içinde ve o baş- bir muhiti dolduran müesseseler i· kurulmaktadır. yaset takip etmekle hasis menfaat-· 
ka kül halindedir. Hususi bir sabet sıhhati temin ederler. Hava· İşçi sınıfları arasında müfsit ajan- ler de aradığı billnmelldir. · 

·••en Y -
lbişti. anına getirmelerini emret-

mahiyet ifade etmez. Ancak bu, ha- ya karşı, hattA en mükemmel bir de- ların propagandası, tesir dairesi ol· Halkın yardımından istifade edi· 
vaya karşı deliksiz bir müdafaa sed· fi ve tard sistemile, deliksiz bir iş aukça gen~ menfi hareketler hudu· lemez, büyük mikyasta halk yardı· 
di çekmek işidir, hususi ehemmiyeti ve kat't bir testr imkanı da olmadı- suna sebebiyet verebilir. Bu sebet>· mına da güvenilemez. Halkın idrall 

- Kamil Pasa a!f Pd~rsiniz amma · d b haiz mütehassıs teşekküllere teret· Aını bilmelidir. Yer altına sokulamı· le, bu muhitte en sıkı bir disiplin sevıyesi e u ince işlerde tesir gös-

~ihayet tre 1 • .. . 
kırkı d n .ge mış, tufekçılerin 
eı. a sağ salım perona inmişler-

l<amn p k . . . 
huı . aşa endılerını derhal ka: 

ettı: 

Çok ~e haber, n~sılsınız? Sizin içiri 
merak ett· . d' '°rd ~ ım, ıye hatırlarını 

'Öz bu: Tüfekçiler, yolda aralarında 
L itliği etm • 1 · · · · -urt ış er ve vazıyetlerını 
\ 18 ... lUırıak için iç1erinden en yaş: 

·•nın söz .. 1 " l§lar(! ıoy emesini kararlaştır. 

'l'tıt ~ 
_ ekçi cevap verdi: 

1&1 rak iyiyi1:. Fakat bu kadar te
lstase menizin sebebini anlamadık. 
ltarş ~Onda da bizi bir tabur asker 
lrad ı adı. Ne var, efendimizden bir 

l{ ~ ll'li geldi? 
~ amu pa~"' ı··r k ·ı · k' ...... y .. t· . r- u e çı erın sa ın va-" ını a" •• _ ~orunce geniş bir nefes aldı. 

tarı ~iç merak ettik te .. sizden çok· 
<QJr h • 

biUtsin· aber alamadık. OıaJarım 
den·ı ız, karışık yerler. Ça\ırcalı 

ı en eşk· d Sidir. D ıya .a laf an1amaz biri· 
?nış ol oğrusu sıze bir fenalık yap

- }{~asından korktumdu da!.. 
~ıtcal lm bize fenalık yapacak, Ça

ı :rnı? 

o~l'~V~t! En kuvvet1i haydut o! 
tıe"" rınden o kadar cüret bekle· .. ıez. 

ti~dBlz zatı şahanenin en fazla i

terdikl!~Y~mak tenezzillünü gös
§ey y ı tufekçi kullarına mı bir-

l> apacak bu Çnkırcalı? 
~arnıı p 

ra~ ş aşa, bu sual karşısında bi-
kırın ~aladı. GP.yri ihtiyari bir pot 
!itnd~ tan korktu. Hem tüfekçiler 
bilkı~ kendisine ters ters ve hiddetle 
· ,,orla d Oalllla r ı. Padişahın bu yakın a-
lebıı .. rından kendisine bir belA ge-

"'CeAfn · bıevzu ı düşünen KAmil Pa~a 
dtı un mecıraeını derhal değiştir· 

-lia 
~ıroatı :ır Paşam, anlamadını2! Ça-

enllen hainin size bir fena-

böyle bfr adamla nash bas edemedi- d ı H b k 'd t b·1· H lk · · tüp eder. Rmılar, stratosfer en geç· yan tesislerin gizlenmesi, tertipten'\ hfıkim o malıdır. er fa ri a en şı - ere ı ır. a a ve ışçıye paraşütçU-
ğ.inizi bir türlü anlıyamıyorum. Her meyi dü~Jinüyorlar. On üç kilomet- mesi bir kaide hükmüne girmiş gl· aetli talimatlarla ve muntazam nün vereceği zararın derecesi göste,. 
halde bu zaptiveler ondan para alı- renin üstünde atı~ artık manasızdır. bidir. programlarla çalıştırılır. Buralarda rilmelidir. Tehlike canlandırılmalıı 
Yorlar. Onun adamı olacaklar. Yok- B' k 1 al ak tedb' l · · h 1k h Sınırlarda deliksiz ve derinliği ır öprüyü de değerli bir hedef ancak müseccel ve mücerrep o an· ınac ır er ıçın a meç u-
sa bu kadar zaman eskıyalık yapma- · ı lfıt • · d b k 1 1 d de ihtiva eden bir tahkimat manzu· ittihaz eden tayyarelerin bir fabrl- )ara iş verilir. Fevkalade vaziyet er-- ıçın e ıra ıımama ı ır. BüyüJıi 
sına nsıl imkan olur? • h t h 1 mesi te~isine ancak Fransa muvaf· kalar grupunda açacağı rahneler de. hususi hayat ta mürakabeye tıı· arp e, cep e er gerisinde oynan811 
Mütleasını yürüttü. fak olmuştur. Almanların birkaç yıl· gözöniine getirilince, defi ve tard i·. bid!r. Bir köy, hattA bir oba da ya· rolün sehhar tesiri henüz hatıramız. 
Kamil Paşa, cidden müskül mev- Jık tahkim mesaisinin hakiki seme· ıinde hava kuvvetlerinin alakadar hancıları barındırmıya mezun değil- dan silinmiş değildir. 

kide bulunuyordu. Ne divece~ini resi meçhulümüzdür. Almanlar, kılınması zaruri olur. Telefon tesis· dir. Sabotaja ve casusluğa karşı şid- =B==)==d=.====d====d==::ı 
nasıl irlarei kelam edPceğini bir tÜr• tahkim bölgesinin 50 kilometre de- }erinin mühim mıntakalarda yer al• defü tedbirleri alakalı emin memur• e e ıyeye evre ile• 
lü kestiremiyordu. Nihayet baklayı rinliğinden bahsetmektedirler. Şim· tından geçirilmesi bir kaidedir. Bü· lar tatbikle mükelleftir. Bütün bun- Şirketler 
ağzından cıkarmaktan ba~ka yapa- di de Çek tahkimatının cephesini yük memleketlerde sivil idarelerde lara rağmen hazarda da yer yer in· (Batta.rafı 1 inci &a)'fadai-. 
cak is bulamadı: değiştirmiye uğraşıyorlar. 10 bin buna lüzu.m görüyor. filaklar vardır ve bu hadiseleri yal- tibaren muteber olacağından bir 

- $ey, Çakırcalıdan bir telgraf makinelitüfeği ve 800 milyon mark Defi ve tard, vazife ve mes'uliyet nız teknik tedbirlerdeki noksanlara müdüriyet altında toplanmış bulu· 
aldım da... değeri olan bu tahkimat, sinirleri\\ tertibini gerekli kılar. Paraşüt bir vermek te mümkün değildir. nan üç idarenin Belediyeye devri 

- Bir tel.(!raf mı? 

- Evet.. Binı7. küstahça ya7.ılmış. 
Ödemisten verilmiş. 

Tiif ekciler, gayri ihtiyari sarardı· 
lar. Yqksa bu tel~raf fıakikati mey
dana mı çıkarıyordu. 

Derhal telC!rafı alarak dikkatle O· 

kudular. Cok ~iikür t'trlpmisteki ma· 
ceradan bahis yoktu. Yine ayni yaşlı 
tüfekci: 

- Yalan Ef<'nd;m. divc söze baş· 
ladı. Cakırcalı asl r naPmiste değil
dir. Bu tcleraf hPr h:ıli!P onun bir 

adamı tarafınrian cekilmi~ olacak. 
Yoksa orada olsn. clhettf' kcndisi!e 

karsılasır. hesabını görürdük, dedi. 
Kamil Paşa da türek<:iJere samimi 

olarak inanmış ve tilfekcilerin filha
kika Çakırcahyı kaçırmış oldukları-
na kanaat getirmişti. Bunun en bü· 
yük delili hepsinln ~anlı ve sil5.hlı 

olmaları idi. 
Tam bu sırada içeriye bir katip 

girdi ve Kamil Paşaya Ödemiş pos· 
tasından çıktığını ~5yHyerek bir tor-

ba ile bir mektup getirdi. Kfimil pa· 
• şa evvern mektubu açarak dikkatle 

okudu. Okudukça gözleri büyüyor, 

Arnavut tüfeıkçilere garip garlp ba· 
kıyerdu. 

'(Devamı var) 

zaafını gideremedi. Maneviyatın, e· liklerinin beklenmiyen bir an ve va- HAdiseler karşısında, halkın va· için hazırlıklara girişilmiştir. Bele
sas kuvvet olduğu bir kere daha sa- ziyette. hele müdafaa tertipleri kuv- zife alan kısmı istihdam edilir. Her diye tarafından d.evir :muamelesine 
bit oldu. cHututu munfasıl&>, geri vetli olmıyan bölgelerde zuhuru, ff. sivil teşekkül de kumandaya tabi ve nezaret etmek üzere teşekkül eden 
ile irtibatı çabuk inkıtaa uğrıyan, kirlerde günden güne artan heye- askeri kanunlarla mukayyettir. Bu heyet Muhasebe Müdürü Muhtar, 
derinliği mahdut; münferit manzu· canlar. muhitte teşevvüş uyandır· işlerde eldeki vazıh talimatnameler- İktisat Müdürü Saffet, Hukuk İşleri 
melerdi. Bunun modası çoktan geç· mak istidadındadır. le hareket zarurtdir. Tehlikenin bu Müdürü Hasan Ferit ve Mıs$fa 
miştir. İleri sürülen tabyeler, çev· Defi \'e tard muharebelerinin sik- dudunu her nazarda canlandırmak, Hulkiden müteşekkildir. 
rilmiye ve düşmiye mahkumdur. let merkezini iniş ve faaliyete başla- müessese mensupları tenvir edil· Posta Telgraf Müdürü Umumil.i
Bunların hava teşebbüslerine karşı yış safhalarında aramalıdır. Vakıa mek ve daha hazardan bütün halk ğine tayin olunan sabık idare müdü

bilmediği arazide inen bu müfreze- fevkal~de haller için yetiştirilmek rii Kadri de Ankaradan şehrimize 
lerin nazardan ve takipten kurtul- sayesinde tehlikenin hududu daral- gelmiştir. Hükumet namına devir 
maları ı?iiçtür, ancak. bu müfreze· tılmış olur. ve teslim muamelesinde hazır buln· 

müdafaaları da mevziidir, bugünün 
ihtiyaçlarını, bu mülahazalar bakı· 
mından da, karşılıyamazlar. 

Hinterlandda defi ve tard, ha· 
va birliklerinin en son karaya ayak 
bastığı devrededir. Rollerini ifaya 
muvaffak olan müteşebbislerin son-'. 
radan imhaları, büyük bir maksat 
temin edemez. Bunun için uyanık· 
lık, baskınlardan korunma tertiple
rinin mükemmeliyeti, binaenaleyh 
vaziyete derhal ve üstün kuvvetler-

lerin imhadan kurtulmak için her 337 de, Haliçte, fneboluya çıkarıl· nacaktır. 
çareye bac; \'uracakları, tekrar uçuş mak üzere, M. M. grupu tarafından Diin sabah Yalovadan şehrimize 

yolunu bile arıyacakları bilinmeli- Ararat vapuruna 500 ton mühimmat gelen Vali ve Belediye reisi Dok· 
dir. Burada müdafaa hava kuvvet· yükleniyordu. Fener önündeki va· tor LUtfi Kırdar Elektrik, Tramvay 
lerinin alacağı tedbir, ehemmiyeti pur, dikkati çekmemek için. vinçle· ve Tünel idaresine giderek tetkik· 
haizdir. rini işletemiyordu. Cephane sandık- ler yapmıştır. Diln kendisini gören 
• Mühim muvasala yollarının (şi- ları elden ele veriliyor, muvakkat bir muharririmize Vali ve Belediye 
mendifcrler, Yollar) kesilmekten, rampalarla ambarlara kaydırılıyor· Reisi Doktor Lfıtfi Kırdar idarenin 
köprülerin atılmaktan korunmaları du . Üçüncü gece, son iki mavnavı yakında devrolunacağını söylemiş 
vazifesi. hususi koruma müfrczele· yüklerken. kırık bir sandıktan dü· ve sunlnrı ilave etmistir: 

le müdahale, ehemmiyeti haizdir. • • 
Hususi ehemmiyeti haiz mmtaka rine düser. Bu müfrezeler kendi şu- şen mermi infilak etmiş, !'iO ton ha· c- Bazı gazeteler, Elektrik, Trıun 

ve müesseselerde hemen vaziyeti 
karşılıyabilecek bir koruma tertibi 
esastır. Bundan sonraki vnzife mü
dahale kuvvetlerine düşer. 

Meskun yerlere yakın mühim mü
esseseler, silahlı ve muvazzaf halk 
kuvvetlerinden de yardım görürler. 

belerine bağlıdırıar. aianların geniş rut ve tratilın istif edildiği ambar vay ve Tünel idaresinin Belediyeye 
da patlamış, Petürgeli Hüseyinin şa- devrinden sonra memurin kadrosun, 

faliyet sahalarında vazife alamazlar 
Btiyük Harpte bu tedbirln. seferber hadetine ve beş arkadaşının ağırca da bi;çok değişiklikler yapılacağını 

yaralanmasına seb<'p olmustu. Bu yazıyorlar. Bunu kat'iyetle tekzip 
lik ve y ğın~k dc>vrelerine münhac;ır sırada işçiler arasında belirmiş olan edebilirsiniz. Memur kadrosunda 
gibi idi, bundan böyle bu i~in şiimul panik hareketleri, teşebbüsii aka- hiç bir değişiklik yapılnnyacaktır. 
dairesi çok daha gC'nıştir. Artık şi- mete uğratabilirdi. Bu yurtsever in- Elektrik. Tramvay ve Ttinel İdl 
mendiferlerin, yolların çoğaltılması sanların ruhunda kökleşen vazife resinin münhal bulunan Müdlirlt\. 

Dikkati celbeden noktaların her va- esası hüküm sürmektedir. aşkı idi ki. karışıklıkların birkaç da- ğüne VekAleten Bay Mustafa Hulki 
ziyette havadan bulunması. dövül- Tayyarelerin ve paraşüt müfreze- kikn irinde öniinü nlmıştı. Şehidi tavin olunmuştur. 
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Kız sabah olunca gözlerini açar, , 
bakar ki kandil yerinde eskisi gibi 
parlayıp söneı ek yanıyor "e hiçbir 
şey olmamış gibi kızın yüzüne ma
sum masum bakıp duruyor. Zavallı 
çocuk zahir rüya görmii~m; der .. 
Derken kandilin önüne bk gölge, 
bir karaltı gelir, dıkkatle bakar ki 
kaybolan çocuk onlara bakıp gülü
yor. Kız çocuğu görünce sevinir ve 
rüya dedliim gerçek imi der •.. Fa· 
kat gene şaşalar. hele annesi bir 
müddet öyle bakakalır. 

Çocuk kendi elbisesinı giyer. Ak
şam olduğu için (çünltü gündüz ora
da pek kısadır) hepsi oturup biraz 
yiyecek yerler. Sonra iki çocuk el
cle tutuşup Kasgaya giderler. Köy
lü orada şarkı söylemek, çalgı çal
mak, oyun oynamak için toplanmı~. 
Kiıçuk kız evvela içeriye gırerek 

türkü söylemek için izin ister. Peki 
diyip eline bir davul verirler. Kız 
türküye başlar. Hiç kımsenin o ana 
kadar işitmediği bir titrkü .. Kız bir 
rüya gormüş hep onu naklediyor, 
kandil çocuğu nasıl bulup getirdise 
onu güzelce anlatıyor. 

......... ........................ ................ .............. ............... . ~ 

f ( MERAKLI BiLGiLE R ) l 
iAğı ğınca Pa a de ,! 
1 ·r Hayvan: ç· ' ÇiLAI 

:7 Hazınrn ı939 

~------------------------------------------------------~\ İ COCUK MASALLAR! 1 . ' . ... .. . 
Şeytanla Arkadaşlık Eden 

Bir Gün Saltanat Sürer __ ................. .._ -
Tamam 4300 Sl!ne c·weldı. Çinde j 

hiıkanlarla beraber, perılcr. cinler, 
şeytanlar da saltanat sürüyorlar; 
onlar da iradelerini dinlettiriyorlar
dı. 

cMedcniıı ler demek olan Hsia 
süialesinin :;On ev!Adı Şien; b:ıba-j 

sının kediı:ine tacını bı:ııkmı) Jca -
ğıııı düşündükç.c. hıddctlnden kc11- I 
disinden geçiyordu. Bi.ıttin gi.ınünil,' 
ormandaki bir sihirbaz kadının ya
pacağt sihirlerden kuv\•ct alnnk 
için geçiriyordu. 

--· Yok, dt• iı, hcs .. bım1z boylc de 
ğil. Benım dcdiğimı yupn ı) acak o· 
lursa:ı şişeyı gerı ver 

Şıeh, ~ışeyı sıms:kı tu ı u~ or: 
- Yııracagım: Yapacağım ... 
Diyordu. 
Şeytan, elındeki degnegi ile ~uya 

\'Urdu. Sudun acuze gibi bir gcı.~ 
kız ;ıktı. Bir erkek gıbi bıyıkJ.:ıı • 
sakalları vardı. 

- B ıöan ôldükten sonrn tahta 

geçeı· g çmcz bunu alacaksın! 
DPdı. 

Şıch istemiye ıst.,mı.) e bu çirkin 
kıza bn~tı. Fakat padişah olmak he· 
vesi ona sevdıği Turan prensesirJ 
de unutturdu: 

Biraz ısonra o şaşkınlık geçer. ko
nuşmaya başlarlar. Çocuk anasını, 
babasını ve bütün bildikle:-!ni, sev
diklerini sorar. Uzun uzadıya konu
şurlar. Çocuğun snasile babasını 

birdenbire şaşırtmak ve sevi:ııdir
mek için bir güzel oyun düşünüp 
bulurlar. EvvelA ihtiyar kadın vakit 
geçirmeksizin çocuğun evine gider, 
esvabının eskiliğinden ve bfrbadlı
ğu1dan bahsile elbise istl'!miye; fa
kat hiç belli etmiyerek gQya kendi
si giyecekmiş gıbı istemiye, karar 
verir. 

Ç<ıcuğun nnasile bşıbası soluk be
nizlerile bir köşede oturuyorlarmış. J 
Anası caman evlAdım!• diye haykı· _....., _ _ 

Bir sabah yine ormana yollanınış, 
ıühirbaz kocakarıyı görmf'ğe ~idt -ı 
yordu. Bir ırmağın kenarına gel -
mişti. Birdenbire suyun iç-inde bir 1 

alev, bir ateş peyda oldu. tçınd~n ' 
kırmızı. boynuzlu bir adam çıkıp ü
ni.ine dikildi: 

- Üç bin kişinin yüzeceği bir hl4 
vuz yaptır .. dedi. 

Kadın çocuğun e\rine gider, bunu 
gayet iyi karşılarlar; ne istediğini 
sorarlar. Kadın der ki: 

rır. Babası da cah, keşki bu rüva 
hakikat olsa!• diye bağırır... T am 
bu esnada çocuk kahkaha ile gülüp 
oynıyarak içeriye girmez mi? Şaşı

rırlar, sevinirler ana baba ne yapa
cağını bilmez, çocuğa sarılırlar; 

öpüşürler, ağlaşırlar. Artık ne ha
le gelirler tasavvur ediniz. 

Küçük kız onları o halde bırakıp 
giile güle evine döner. Büyilk anne
sine der ki: 

- Annecığim, işte bu gere rahat 
uyurum, çünkil şimdi biitün köy 
halkı gülüyor. 

Resmini gördüğünüz şu güzel' 
hayvanın iami çinçilladır. Kurşuni 

yumuşak tüyü, tavşana benziyen 1 
sevimli yüzü ile bu hayvan çok se
vimlidir. Lakin bu güzel hayvanın 
kürkü çok makbul olduğı1ndan- ve 
kürkünü elde etmek için fazla av
landığından nesll tükenmek Üt•re
dir. 

Bundan 60 yıl önce İngilterede 
Norfolk şehrinde bir Çinçila çlftliği 
kurulmuştu. İlk açıldı~ı ıaman çift· 
likte yalnız (11) tane Çfnçiln vardı. 
ÇiftlJk~ takip dilen üretme usum 

- Bize oğlunuzun elbisesinden 
bazılarını verseniz ne iyi olur. K1-
umın da benim de üstümüzde bir 
ıey kalmadı. Havalar da pek soğuk 
gidiyor. 
Çocuğun babası: 

- Ah, bizim oğlan arlık anlaşıl· 
aı ki öteki Aleme gitti. Gelip te elbl
s mi giyecek, hiç olmazsa sizin 
giydiğinizi görür de sevinir. diyerek 
~ocuğun en iyi parhsı ile mokiu
ğunu, biraz da yiyecek şey verir. 
Kadın sevinerek, dua ederek çıkar. 
Koşa koşa e\·ine gelir. Çocuğun an
nesile babasını pek kederli gördiiğü 
için onlara zivadeslle acır. hasretle
rine 'biran ev\•el ka,·uc;turmak için 
gayet acele ve telaş eder. 

Ertesi gün çocuk gelir. İhtiyar ka
dınla kızını davet eder \'e bir aile 

gibi birlikte oturmak istediklerini ~-====I 
söyler. BÜYÜK 
Kadın ile torunu onlara giderler. 

Refah ve saadet içinde yaşarlar. Ço- 1 

cuk birinci avcı olur, evlerinde hiç j 
yivecek eksik olmaz. bol bol sıcak 
kürklere sarılıp hiç üşümezler. 

Kiiçük kız büyiir \·e ihth.•ar bü
yük anası evi idare eder. Eskimo 
memleketinde büyük anneler böy
le olur. 

Cici Anne 
o 

enni Eğlence 1 
İki kişi sıra lle bizden yüze kadar 1 

saymıya başlar. Birisin~n söylediği 

adede diğeri en aşağı (1), en fazla 
(10) ilave edebiliı:. Mesela: birinci 
(5) dedi ise diğeri en aşağı (1) ilave 
ederek (6), en fazla da (10) ilave 
ederek (5) diyebilir. Yani 6 ile 15 
arasında herhangi bir adedi söyli
yebilir. Böyle devam ederek 100 a
dedini önce kim söyl~·ebilirse _oyu
nu o kazanır. 
İzahat - Y~ adedini söyliyebil

mek için (89) u söylemiş olmak lA-

zımdır. Çünkü (89) u siz söylerseniz 
arkadaşınız 90 ile 99 arasında bir 

adet söylemcğe mecburdur. Si7 ..ıe. l 
söylediği adedi (109) e çıkarabilir

siniz. (89) u söyliyebiimek için 

(78) i, (67) yi, (56) yı, (45) i, 
(34) ü, (23) U, (l:l) yi, (1) i söylemek 

lazımdır. (l) i söylemek için Önt'e 
başlamak lhımdır. Eğer arkadaşı-

nız önce başlarsa fırsat bulur bul -
maz bu rakamlardan birini söyler ve 
devam edersinf z . 

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

( BİLMECE ŞAKALAR/ ) 
............................................................................... 
- Sultanahmed meydanındasınız. 

Yüz.ünüz Sultanahmed camiine mü
t veccihtir. Arkanızda Ayasofya 
vardır. Bu vaziyette sağ elinizde ne 
v r! l 

• 1 

- Be~ parmak. 

R 
- Her tarafım delik deşik oldu

ğu halde gayet sağlamım, ben ki
mim! 

- Rençbor. 

- Kimdir ki yüz: çuval samanı 
ta31yabfldiği halde bir çakıl taşını 
taşıyamaz? 

- Nehir. 

~ 

Coğrafya dersind 

- Oğlum söyle bakayım! Dünya 
ni · güne in etrafında dönüyor? 

- O yet kolay!.. Eğer dönmese 
'J?.lr tarafı dil tarafınde.n daha 
fazla fwaııo~ 

- Boş bir cepte ne bulunabilir? 
·- Bir delik. ' · ~ 

'A 

H 
- Kimdir ki her akşam yatar, 
~ sabah kalkar. F akat hiç uyu
maz? 

- Güneş. 

H 
- Nasıl şeydir ki onu gördüğü

müz z man göremeyiz? Görmediği· 
mlı zaman g8rllrilz? 

- Karanhk. 

H 

- Bulut annem, rüzgar babam, 
nehir kızundır. Ben olmadığım za
man insanlar beni ararlar, çok oldu
ıum zaman da bana kızarlar. Ben 
neyim bilin 7 

- Yağmur. 

• 
- Bütün evlere anahtarsız giren 

kimdir? 

--R~ 

ihtiyar oüyiik nine 
Her günkü gibi yine/ 

Tiıriyen sadasile 
Başlayınca masala, 

Biitün küçük çornkla1' 
Nefes tıeff!se kotar, 

Gelirler birnr birer 
Ymıma dizilirlel' ... • 
A rıık ne ses, ne sada. 
Bir çıt olmaz odada ... 

V AZISl 2' HIKA YE : 
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sayesinde bu mikdar bugün tamaı'n 
(1500) e çıkmıştır ve bu (1500) ta

ne Çinçiln tamam (400.000) İngiliz 
lirası yani bizim paramızla iki bu- ı 
çuk mılyon Türk lirasından fazla 

hır kıymettedir. Ancak bu çiftlikte 

yetişen hayvanların fngilterede sa
tıltnaları yasakbr. 

Çlnçfla, kürkünün çok güzel ve 
pahalı oln:ııaı yüzünden dtinyada 
pek çok azalmıştır ve bu yüzden 
coğı rl:A:nca para ederı> hayvanlar· 

dan blı tdır. 

NİNE 
ll r giin 4ittikleri'' 

Bu ednni ve peri 

Mascılmı küçükler. 
Yrne hayretle dinler. 

Dinlerler uzun zaman 
Bıkmadan, usanmadan.. 

- Ş~eh, dedi .. nereye gidiyorsun? 1 
Şieh boynunu büktü: ( 
- Babam, dedi; kendisinden son-

ra bana tacını v('rmek istemıyor

Benim, şeytanlarla karışık olduğu

mu söylüyor!. Ben de sihirle kendi
sini yola g~tirme:C için sihirbaz ka
dını bulmıy;ı gidiyorum. 
Şeytan knhkahalarla güldü: 
- Benimle yoldaş olmıya söz ,·e

rirsen, babanı y.ok eder, seni de o
nun yerine gP.çiririm. 

Şieh, memnun, hemen şeytanın 

ellermi yakalayıp öpmcğe başladı.

1 Şeytan: 

- Sözümü dinliyeceğin için ber
hurdar ol evliıdıın! B-erhurd:lr ~vlA-
• 1 aIJn ••• 

Diyordu. 
Şleh yemın ile, and ile onun sö -

zündcn dı~nrı çıkmıyacağına söz ve·· ı 
riyordu. 
Şeytan cehınden küçük bir şişe ı 

çıkardı. Bunun i Ainde bir damla su 
1 

\'ardı. ı 
Bu nedendir acaba? 
Çocukların galiba 

Her 1ıalhıde bir sır var, 
Ah, çocuklar, çocuklar! •• 

1 

- Bunu, dedi, baharım yattığı j 
yastığın üzerine dök, o yatar yat -

1 maz ölecektir. Bundan başka onu 1 

1 seven, onun sözile iş yapmak ic:tiyen 

s 
l tı? 

kim yanına girer.e o dR ölecektir. 
Şieh, sevinçle şi~cyi aldı: 
- Teşekkür ederim. Sayende 

ben de hı1knn olacağım. O zaman, 
se,·diğim Turan prensesi ile de ev
leneceğım. 

Dedi. 
Bu pıenses, babasının sarayında 

bir esir olarak bulunuyordu. Babası 
onu çok kıskanırdı. 
Şich 'in bu sözti üzerine şeytan o

muzlarını kaldırdı: 

Binlerce insanlar, fıçılarla şaraP' 
lar getirip havu1.a döktüler. Havuz· 
ağzına kadar şarapla doldu. Bu şa· 
rapları tamam üç bin kişi hatırla -
mıştı. Kadın, havuzun dolduguntJ 
da görünce: 

- Şarap taşıyanlar dışanyn çık
masınlar .. 

Emrini \'erdi ve Şieh'e dönerek: 
- Bana vereceğin düğün hediye· 

si, bu üç bin kişiyi havuzda boğrnal< 
olacaktır. 

Dedi. Şıeh düşünmeden bu işi de 
yaptı. Kadın: 

- Turanın prensesini getirt, boğ 
Dedi. 
Şieh yapmak istemedi. Birdcnbi' 

re yanında şeytan peyda oldu. Eli' 
ni uzatıp başındaki tacı alıyordtl· 
Şiel koku ile: 

- Boğun .. boğun .. diye bağırdı. 
Genç, güzel prensesi getirdiler· 

Tamam havuza atacakları zamand ' 
iyi ruhlar, nişanlısını Turand3~ 
alıp oraya uçurtarak gctirmişlerd1• 
Şaraba atıllin ni~anlısını alıp kur.
tardı. Sonra kuvvetli bileklcrıle şı
eh 'in ve karısının yakasından ) 3 ' 

kalayıp havuza attı. 
Şıeh, boğulurken imdadına şe''' 

tanı C'ağırıyor, bağırıyordu: 

Şc t n kahkahalarla giılcrek kar· 
~ısına dıkildı: 

- Benim ile arkadaşlık edcu bir 
giın saltanat surcr. 

Dedi. Şieh öldü. Turan prensesi· 
Turanın prensi Shang ile evlendi· 
Çinin hakanı oldu. Yıllarca· mu:ıııı" 
mer ve bahtiyar yaşadılar. Onl.ır 
erdiler muradına, biz çıkalım kere" 

ve tine. 
••• I ..................... "·············· .. ···········:································=··· »••········ ······························ .. ·· .. ·· ······•··············•······•· 
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Haziran Bilmecesi 

Küçük Melek mektepten C\'e ge· 
lir gelmez dolaptan bir nota defteri 1 
aldı. Çalgı dersine çalışacaktı. Bır j 
dakika sonra derse başlamı§tı. Şim-
di ııe güzel havala1· çalıyordu. Eğer 
siz Mele ın ne gibi bir musiki alet.! 
çaldığını merak ediyorsanız elinize 
bir kurşun kalem alarak resimdeki 
bir numaradan iki numaraya, iki 
numaradan Uç numaraya, Ciç numap 
radan dört numaraya ve b6ylelikle 
kırk beş numaraya kadar sı.rasile 

bütün raktmlann aralu uu ~. 

O zanıarı Meleğin ç.ldığ.ı çı1'1yı gö
receksiniz. 

Çalgıyı doğru bulı:ı.nlar ~l'Dsın.d" 
çekeceğimiz kur'ad.a hedlye kazs• 

nacak talihli küçük o.kuyucularırrı1• 
zın isimle.rini temmur.un biri!lcf 

cumartesi ııuno Qilraoü cÇocu.k sss· 
fası> nda bulunıwıw. 

İstanbul'd.ald okuyuaut.uırruz :ıcıı 
zandı.klan bedf7el4rl cum1: günler 
hüvtyeı vara.bl.uile td.llrch•oenıiz 
den almaJıdırlıl\ ... 
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AGARAN 
SAÇLARA 

saç bo'-·al · 
Jeruıi ~ arı saçların tabii renk-
rrı lade eder. Ter ve yıkan
hr akla çıkmaz, daiına sabit ka-

. Xuınraı ve siyah renkli sıh
GILf~i saç boyalarıdır. 

Be 
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Pendikte Güreşler 
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ıırgcme 

KW'Umu met fa.atine 

raırı büyük pehı;un güreş~eri 
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2 
bahçesinde 

Temmuz Pazar günü 
lk Yapılacaktır. 

ramlyeler: 
'-ta 70 L.. (20) liran mağlU1'a 
"aJtaaa 3S l._ (10) 
• \..t,va 20 L (5 ) :: " 
~t-, !lO l. veril,cektir " 
., ~ .: liirqlu cicldi oJac~ '" tT .,.,..,t.I r__ • 

~- F air•e•e K uru•u 

..!:::,:Adiye 6 ncı Hukuk Mah· 

1.!üdd . 
lf~ eı: Hasankaptan Karakolcu 
~t~ealeyh: Emine Karakolcu Ci
~ k raççı Mehmet mah. Bostan 

.. !~ No. 26. 
•YIUdd . H 
~d eı asan Kaptan tarafından 
·~e ~eale~h Emin" Karakolcu aleyf 
~h 

1 
Çılan boşanma da\'asına ait ar

iite a sureti davalıya tebliğ edilm<'k 
~ re Yazılı adresine gönderilmiş ise 
bırı~urnaileyhin me7.kur ikametga-

; b@Yan~kl~ semti meçhule gittiğinin 
l1. M e ıade kılınması üzerine H. 
tfl ~le. nun 141, 142, 143 \'e 183 ün. 
it.arı :ddelerine ,tevfikan iade kılı-

' •ste _u ar7.uhale tahkikat giinünü 
~tı'l rır davetiye varakasınm mah-
""" ~ di•·anh · .. /6Jo ' anesıne asılmasına ve 
"'Gdd .No. da kayıtlı işbu davaya 
••J> ealeyhin on beş gün icinde ce-

"eıın · · ",._ t>sıne karar verilmis ve 
·~uc'bi • ~alcaaı karar arzuhalle davetiye 

-altla 1 diva.nhaneye asılmış ol
~a lllumaıleyh Eminenin yuka
~ Yazılı müddet zarfında davaya 
btıa: ;;rPrek tahkikat için tayin kı
lt.30 d /7 /939 perşembe günü saat 
~tı'l a ınahkememi:zde hazır bu-· . ~l'i~: "9_Ya kanunt bir vekil gönı 
~)[ O. Si lüzumu teblif yerine geç.; 

h lere ilAn olunur "SQ . 

~-~· ( .. lhlzın çoklulundan 
• )ld Battal Gazi ve .. ı~•n Doiufu) tefrlka
tll lftıaı koyamadık k• 
---~lınlzde11 6zUr dllerı;. 

'T E N 1 8 A • A H .. ,, •• 1 

1 Devlet Demiryollan llinlan 1 
Muhammen bedeli 8708 lira 80 kurUf olan muhtelif eb'atta bakır çek· 

me boru, çelik saç, yuvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır, pirinç ve çinko 

levhalar külçe çinko ve alüminyüm, muhtelif cins ve eb'atta demir, çelik, 

bakır, phinç tel, jalvanize kablo, sinek, kalbur, pirinç kafes telleri ve 
bajdadilik kafes teli gibi madeni malzeme 10/7 /939 pazartesi günü saat 
11 on birde Haydarpapda gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka· 

palı zarf usulile satın alınacaktır. 

VAZiFEYE DAVET 
lıtanbul Vakıflar Bqmüdürlü§'ünden: 
Yıllardanberi tevliyet vazifesine alüa göstermiyen ve adresi İdare

mizce bllinemiyen (CİBALİDE ÇUHACI HACI ÖMER) Vakfının müt. 
vellisi Himmet Zade Abdullah Sunl'bln ilan tarihinden itibaren l~ eUn 
zarfında İdaremiz Mülhak Vakıflar ŞefHğtne müracaatla vakfına ait mu. 
ameleyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi, aksi takdirde hakkınca ka-
nuni muamele yapalacağı ilAn olunur. (4336) 

ISTANBUL DEFTERDARUGINDAN: 

1 

ISTANBUL TRAMVAY 
)fLETME81 

1939 Yıbaıu 19 Haziraaıadaa 
ltlbarea yeniden çıkaeak illna 
kadar, Pazal'dın ba91ca flialerde 
•ldft .. sr•lit aut cetveıl. 

Yollar 
. "l 

Bu işe girmek isteyenlerin 652 lira 77 kurll§luk muvakkat teminat, I' 

kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gön 

saat (10) ona kadar komisyon reislijine vermeleri llzımdır. 

' . 
Muhammen ..... 

Lira K I• 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(42181) 

Orta Okulu bitiren gençlerden 
Gedikli Tayyareci alınacak 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di
rektörlüğüniin emri altında bu yıl açılmakta olan (Hav& gedikli hazırla
ma yuvasına) orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde aranacak 

belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak. anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve yaşı l'n az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverijli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa, veliainin Tizasını gösteren vazıh adresli 

vesika gös1ermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş olarak vazife görmeyi 
taahhüt etmek. (Bu taahhüt gedikli haıırlama yuvasına geldikten ve ha\'a 
sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zaml .. rınm miktarlarile diğer esas ve JSrtlar hakkında daha fazla 
malumat almak istiyenler orta okul, lise ve kültür direlrtörlüklerine, as
kerlik şubeleri başkanlıklarma, Türk Hava Kurut!Ju He Türkkuşu şube
lerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziran'da son verilecektir. Lazımgeletı 
şartlan haiz oldu~u -gönilen gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da TUrk
kuşuna sevkedilecektir. 

,5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına 1ıirmek isteyen orta okul me
zunları kaydedilmek üzere Türk Ha\·a Kurumu Şubelerine, Ankara'da 
'rürkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat etmelidir. c3R45• 

KAPALI EKSiL TME ILANI 

lstanbul Daımi Enciimeninden: 
26-6-939 tarih Pazartesi günü sa!lt on beşle İstanbul Beledi~·e Daimi 

Encümeni odasında (10149) lira 75 kuruş keşif bedelli Taksim bahçesinde 
havuz, makine ve elektrik dairesi, in§aatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fennt şart.na· 

meleri. proje keşif hula~asile buna müteferri diğer e\'rak Elli bir kuruş 

mukabilinde F. i. M. Jütünde verlleoektir. 
Muvakkat teminat (76/) lira (23) .kuruştur. 

İsteklilerin teklü mektupları ve .bu ite benzer iş yaptığına dair ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 8 gün evvel dile'kçe ile alınmış eh· 
liyet ve 1939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat temina\ 
makbuzu veya mektubu ile beraoer usulü dairesinde ihzar edecekleri 
teklif mektuplarım havi ka'!>Blı zarflannı ~039 pazartesi günO saat 14 
e kadar Daimi Encümene vermeleri lizımdır. (4051) 

f ST AN BUL DEFTERDARLICINDAN : 
15/6/939 tarihined satışı ilan edilmiş olan Beyoğlu Feriköy eski Bahçe 

yeni hzetpaşa sokağrndıı kain eski 5 yeni 67 sayılı cephesi 6,30 metre ol
mak iizere 76,50 metre murabbaı c;nha iizerine mebni bodrum katile be

!'aber beş katlı kargir ve bodrum katında bir kapıcı odasile çamaşırlık 

halen ve beş adet odun ve kömür depolarını ve zemin katında biı' hol 
ile üç, oda matbah bnnvo ve helftyı birinci ve ikinci ve üçüncu katlarınd'.l 

bfrer hol ve dörder oda ile birer matbah \'e banyo ve helSyı ve arka kıs· 
mında açık balkonları m\iştemil elektrik, Terkos ve havagalt tesisatını 

havi 7000 lira muhammen kıymetle apartmanın kapalı zarf usulile satışı 

19/6/939 pazartesi gününe tehir edilmiştir. 

tsteklilerin 525 liralık muvakkat teminatile teklif mektuplarını mez
kür gün saat 14 de kadar Deftçrdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte
tekkil satış komisyonuna tevdi etmeleri ve saat 15 de zarflar açılırken ha-

zır bulunmaları. (4359) 

Orman Koruma Genel K. lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

Claıl 

Ekmek 
Sığır eti 

miktarı muhammea laetleli ihale tarihi ıü• S. 
lrilo Gr. Kurut Sa. 

11000.00 
3300.00 

8 50 . 19/6/939 perşembe 14 
32 00 > > • 

1 - Orman koruma Zeytinburnu talimgahı ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve miktarları yazılı iki kalem erza."lt 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin 
cA> fıkrasına göre pazarhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı yukarıda yazılı gün ve saatte Sirkeoi Demirkapıdaki 
Orman Koruma İstanbl:ll Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her eün komisyonda parasız gru-ülebilir. 

' - hteklilerin komisyona müracaatlar~ c4353. 

• 

Muamele ve İitihllk Müdürliljünden müdevver J)efterdarhk 
binasında mevcut 267 parça sandalye, masa ve saire 
Defterdarlık binasında mevcut müş1amel sandalye ve koltuk 

168 85 

14 parça. 16 00 
Defterdarlık binasında mevcut Buik binek otomobili. . 800 00 

Yukanda yazılı eşya ve otomobil hizalarında g&terilen muhammen 
bedelleri üzerinden açık artıranı ile satılacaktır. İhale 8/7/939 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. Satış bedelleri nakden \'e peşindir. Taliple
rin % 7,6 teminat akçelerini yatırarak mezk(ir giin ve saatte defteradr· 
lık Milll Emlak Müdürlüğündeki komisyona miiracaatları. ('357) 

arbiye-F atili 6. 

i 
=============================~-============~ 

MÜNAKALAT VC:KALETI :1 yazit • Maç. 6. 50 24. 1 

İstanbul Elektrik işleri Umum Mldürlüğünden : :, A Maçka-E.ano 

1 - Muhammen bedeli 1131,35 c bin yüz otuz bir lira otuz be~ kuruş> :J l E.~aD•Maçka 
tutan muhtelif demir cıvata perçin çivisi duvar cıvatası demir rondell a- ,,,_ 
çık eksiltme usulilc satın alınacaktır. ';j.. Şlıli- Sirkeci 

2 - Muvakkat teminat 84,85 cSeksen dört lira seksen beş kuruş. dur. 17 
3 - Eksiltme 4/7/939 günü, saat 15 de Metro han binasındın beşinci Sirkeci·Şifli 

katında toplanacak olan arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Bu işe ılt şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden para· 
sız tedarik edılebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlarile ilan e-
dilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. c4247> 

lstanbul Emniy~t Sandığı Direktörlüğünden ; 
Mehmet kızı ölü Bayan Cemile mirasçılnrına ilan yolilc tebliğ: 
Murisiniz 29/9/36 tarihinde 2'231 hesap numarasile Sandığımızdan 

aldığı (300) liraya karşı Kartalda Maitepe köyünde e ... ki Cami, yeni İske· 
le caddesinde eski 354/11.131/6 yenı 334/24 en yeni 14/l ve 14 numaralı 
dükkanı olan kagir bir evin tnmamını birinci derecede ipotek göstermi~ 
idi. 

Borç ödenmediğinden faiz, koıni~von v:e masraflarla beraber 10/12/ 

urtu. - Beya. 

eya. - Kurtu. 

A. urlu. • E.&r.ü 

19 E.öatı - Kurtu. 
37 tarihinde (341) lira (80) kuru5:a varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı ---------+--·-----il 
kanuna müsteniden ve 937i115 numııralı dosya He yapıl:ın takip ve açık _ 
arttırma neticesinde işbu gayrimenkul (1700) lira bedelle talibine mu- en 
vakkaten ihale edilmiştir. UI 

İşbu ilan tnrihindC>n itibaren bir ay içindE' borç ödenmedi~i takdir- lfi 
de kat'i ihale kararı verilmek üzere· dosyanın İcra Hiıkimli~inc tevdi o- ID 
~nacağı son ihbarname mak .. mına kaim olmak üzere ilan olunur. (4368} ~ 

B. Taş-Bebek 
Bebek- E.önü 
E.&nll-Bebe .. 
Be bek -B. Taş 

5.23 -
s. 4523. 4 
5. 5424. 25 

Maarif V ekiletinden : 

wr Ortak6y-Ak. 

""" c 

1. o 

~ 
~ 

1 - Or.ta okullarda Tii:rkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, ii).~ 
Fransızca, Almanca ve İngilizce Muallim mua\•[ni olmak istiyenler için Llıl 
bu sene imtihan açılacaktır. m Fatih - B. Ta~ 6. 42 21, 2 

2 - İmtihanlar bir eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde ba~lıya. -":"l-ı~-----------1 
caktır. - ~ ıa-Topkap 5, 24~ -

3 - Bu imtihana dahil olacak)anıı:, = 2 T~pka~ı-Sirlr.e S, 40 3, 
A - Türk vatandafl olmaları, = SırkeerTopka, 6, 12 4, 
B - Yqlarmın 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, • fopkapı-A - 24, 
C - Hüsnühal erbabındaa oldl.lkian, her hanıi bir surette manıtOmi- J S 291 -

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· s: 45 23, 3 
den alınmış bir mazbata ibrn ~tme).e-i •Hilen memur ve muallim olan· S 6, 17 24, O 
lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daire .Amirin ia verecett • - 24, 3 
vesika kafidir.• ic 5, 23 -

D - H~r türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vilcut irızala- t- 5, 45
1
23. 

ı:ından salim olduklannı ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, • 6, 14,24, 1 
E -·En az lise veya 4 veya S veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu dirnek -Akı - 24, 3 

veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 7 Haziran 1939 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim-1=== =========== 

SultanaJımet 3 üncü Sulh Hukuk lik etmif bulunmaları lazımdır. 
Hcikimliğinden: 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlar Davacı Ortaköy Yalı çıkmazında 
dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile- 6 No. da Emine Mi.ınire Marlalı ve
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
müracaat edece1'}erdır. Bu istidaya ıu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl ve
yahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbat&sı, 

D - Bulundukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre a-
lınm11 tasdikli sıhhat raporu, 

E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekilete gönderilmif 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete müracaat etmiı olanlar imti· 
hana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Adalar Sulh Mahkemesi Satıt Me- ilin edilmiş ise de tarih sehve müı; 
murluğundan: tenit bulunduğundan ikinci ırtiır-

Büyükada Karanfil mahallesinde ma 21/7/939 cuma günü saat 14 ten 
eski Hekim, yeni Sakarya sokağındı 16 ya kadar icra olunacağı tashihen 
sakin iken ikametgahı meçhul Ka· ilan olunur. (18645) 
tlnaya: ~~S~u~l-ta_n_a_h_m_e_t_3~ü-n_cu._· _s_u_lh~H-uk~u-k 

Büyükada Karanfil mahallesinde Hakimliğinden: 

eski Hekim, yeni Sakarya sokağın~ Davacı İs. T-elefon Direktörlüğü 
da kain 8 No. lu gayri menkulün i- avukatı Emin Raif tarafından Bey; 
kinci arttırması 16/7/939 pazartesi oğlu İstiklal Ca. No. 398 Klfpolivios 
günil saat on dörtten on altıya ka- aleyhine 37/2103 No. lı dosya ne a
dar icra olunacağı 2/6/939 tarih ve çılan 14 lira 40 kuruş alacak dava-
338 sayılı Yeni Sabah gazetesi ile sının yapılmakta olan muhakeme-

· kili avukat Memd:ıh tarafından Yah 
ya ve Jt'ethi ile Ortaköy Taşrnerdi· 
venler Palanka so. 35-87 No. lu e'''" 
de Sadettin oğlu Ahmet Cevdet a
leyhlerin 39/816 No. lu dos
ya ile açılan izalei şüyu davasının 
yapılan muhakemesinde müddela· 
leyhlerden Cevdetin ikametgahınuı 
meçhul olmasına bJJ aen ilHnen d:ı
vetiye ve maumelell 'gıyap karatlari 
tebliğ edildiği halde mabkemeve 
gelmemiş ve vekil drthi genderme
miş olduğundan şuyuun izalesine ve 
gayri menkullerin bilmilıayede sa-; 
tılmasma 13/6/939 tarihinde aıya· 
ben karar ''erilmiş oldujundan ta
rihi illndan itibaren 8 ,On rarfında 
temyizi davı edUmediff takdirde 
hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilJ. 
nen tebli~ olunur. (93Q.816} == y 
sinde rnOddeiıleyhin iltametrahmın 
meçhul olmasına binaen ili nen da. 
vetiye ve ınuamelelf gıyap kararla 
n tebliğ edildiği halde mahkemeye 
gelmemlı ve vekil dahi g6nderme· 
miş olduğundan müddeabih H lira 
40 kuru§un maafaiz ve maıartf ve 
ücreti vekAletle tahsiline Hl/12/938 
tarihinde gıyaben karar verilmfş o1-
_®ğu JJ!nen teb.tlj ,olunur (93~·2103' 



11 Haziran 1939 

DiKKAT: - - - - -

EN BiRiNCi. KAN, KUVVET, iŞTiHA _ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

----- bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede buluaur. 

rlpln ıu11uıarinın Uzerln• roalmde glrilUIUna 
kllde kabartın. puUar lllv• edllmlttlr. 

Her r•rde lararl• puHu kul"91an isteyiniz. 

Sütçüler aleminde bir hadise ... 
SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri · gahniştir 

Oonl'anıa en sailam ve ea ucaı -

SOT MAKiNELERi dir. 
Paslanmaz, lekelenmea ve bozul· 
.aaz. Yedek alo.mı daima meY• 

cuttur. Mıele makinelerimize 
mah.suı buauıi yağımız gelmiı
tir. Fiatı diğer yailardan-

daba ucuzdur. Anadoluda acen· 
te aranm1ktadır. 

'lür~e umum dı~posu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul Tahtakale No. 61 
TAŞRA SA l'IŞ :YERLERi ı 

t Ankara acentemiz: Yuauf Eıendemir •• oiulları 
Adana ,, Ömer Batefmoz 
Konya ,, Mehmet, Şükrü, Necati K&ftkçı 
Ceyhan ,, Said Akman 
Gazianteb - ,, Mutafoilu M. Şakir Öztekel" 

Erzurum .,1 Net'et Solakoilu 
Pplath ,, . 5üleyman Uzceneci 

Eıkiıehir ,, Alanyalı Abdurrah:aan Şeref 
Trabzon . ,, l>olathaneli kardeşler 
Trabzon İ<t•ıumaluaut og· lu Hafız Salih 

" Bolu · Mehmet Y6ader 
" Sivas ,, Mustafa G6ıü Küçük 

Rize ,. Musa Güveli •e Ş:riki 
Bafra ,. Saim Çelebi 
:<astamonu ,, Mustafa Lütfi ~ ·uhoğlu 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - Şartname~i mucibince Çat}'laltı tuzlası için satın alınacak 160.000 

Kg. ağır dizel ya&ına 25/V /939 . tarijılnde talip zuhur etmediğinden pazar
tıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı 840 liradır, . 

HI - P.azirlık 29/Vl/939 P.erşembe günü saat 16 da K&bataşta Le
ta~ım ve Mubayaat şubesindeki . Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözli geçen şu~en par•eız alınabilir. 

V - İstekliler p~zarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
ıe~ pıµ-elnriıe nvr7.k.0.r komisyona gelmeleri (4202). 

Vatandaş Paranı Avrupa Mallarına Verme! 
Memleketimiırle Türk itçileriaiıa elile yapıla& 

K A 
A vrupada kilerin· 

en daha acuı, da· 
ha ıailam ve daha r":':"'::-.nı. 
ıkhr. Sandalya aJ
adaa bir kere 

g6"1aüı, 

T 

Slparl4lerlaiıı:I Mala•utpafa • KOrkçQ iç haıa No. 12 ye 

L 

- Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Dişleri mikroplardan, çürükler
den, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de minele
riniıı bozulmasını ve sararması
nı menederek daimi bir güzel
likle muhafaza eden asrın en 
kuvvetli diş macunudur. Her 
Sabah, Öğle ve Akşam yemek-

lerden sonra 
. GÜNDE (3) DEFA 

DYOUN 

Gll81 il 
KORUYUNUZ: 

MEYVA :ruzu 
Eb bot ve tabit mey.a 
uıarelerinden vapılmıthr. 
Amerika ve Av.rupa fen alemi

nin terkiblerjne uygun tesisatla 
hazırlanır. Mide, barsalt, kara -
ciğer ve safra yollarını temizler, 
muannid inkıbazları ve ağız ko
kusunu giderir. Hazmı teshil 
eder, nefaset ve fevkaladeliği i
le en müşkülpesentlerin bile se
nelerdenberi maılıarı takdiri ol
muş en hoş mcyva tuzudur. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCiLU - ISTANBUL 

HR$RRRT 
sıhhahnizl 
h/Jrliı/ edigor 

-~ 

D!ILR/ll 

ııı ·öldürUnUi 
• .,._, ..,_ 1 ............. , ............. .,.,... .... 1 

Dr. Kemal Ôzsan 
clrar yollan butabldan mat 

bau111 Ttbıelb8fl • Bur.sap, ........ lI -
lbtl - Ohuyaa apt. No. 3 

&kirlere cumartui paraaı 
Telefon : 41235 

AclcHa.r Sulh M«hkemeri Satı§ Ma· 
murı~undan: 

Büyükada Karanfil mahallesinfl• 

eski Hekim, yeni Sakarya sokağındı 

k&in 8 No. lu gayri menkulün ikinci 
arttırması 16/7 /939 pazartesi günö 
saat on dörtten on altıya kadar icra 

: olunaca~ı 2/6/939 tarih ve 338 ~yıl( 
; Yeni Sabah gazetesi ile ilan edilmiı· 

se de tarih sehve müstenit bulundu
tundan ikinci arttırma 2ın /939 cu
ma günü saat 14 den 16 ya kadar ic~. 
ra olunacağı tashihen ilan olunur. 

(18645) 

,.._._ Çecuk Hıkill 

Dr. AtlmH AkkOJUnlU 

Tak•l• - Tall•laaae Palu No. 4 

Paaartlaa ••atla ller ~· 
ıs t•• 1011.ra Telefon : 40127 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 

Yaz •cnimiai Bota.ziçinde geçirmek için mektebleriu umumi tatfliae iatfur ede- .. , .. 
halkımıza mahıuı 1 temmuıdaa eylül ıayeıi•e kadar 3 aylak fe•kalide tenzilitlı kart aboae-
manlannın ikinci seriai 15 bazirudaa itibarall satılığa çıka11lacaktır. . 

Bu kart abonemanlan, ÜıkGdardan (Üıktidar dahil) Çubukluya, Rumelibiaanudan (Rumeli- . 
hiaan dahil) l.tiayeye kadar 0;0 40, Paıab•hçe, Beykoz •• Y eaiköydeu Ka•aklara kadar 0/o 50 
teazilita tabidir. . 

Yüzde 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) ku
ruş yerine (1188),ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve f stinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş yeri
ne (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1J88)karuştur. 

Yüzde 50 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara 
kadar birin~i mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuruş, ikinci mevki(2700) 
kuruş yeriae (1350) kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab· 
eden (234), jkinci mevkide (195) kuruş, işbu kartların yukarıda yazılı ten
ıilatlı fiatları da dahildir. 
Bu karttan hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri 
gibi pazarları da mıntaka farkı aranmaksızın Boğazın her iskelesine 
gidebileceklerdir. 
Kontrolü teshil için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlarının ih· 
raz buyrulması muhterem yolcularımızdan sureti maJ,susada rica olunur. 

••• 

ABA VAPURLARI A -A-D 

Ücret tarif el eri ~e yeni · tenzilat 
Araba •apurlarile kartıdan kartıya nakledilecek binek otomot,illerİl~dua alıamakta olaa tıcret, 

yalnız azimet ve yalnız avdet için yDzer, azimet ve avdet yetmiıbeterden yllı em, Jirmi yapraklı 
abonemaa kartları alındıiı takdirde gidiı ve geliş elliıerden ylı kvuttaa ibaret iken hu defa 
bunlardan başka C?larak iki sahilden •ünakaleyi fe•ka'ide kolaylaştırmak içla y•niden "1,,, "2,, 
"3,, aylı" tenziJAtı havi abonem~n kartİuı ihdas edilmiştir. 

işbu kartlar "1,, temm11zdan itibaren mevkii tatbika konulacaiıadaa bapadeııı iti•t-.a hır 
gün Kabataı iıkelesi giıeaindea satılacaktır. · 

"1,, aylak tenz:ilitlı aboaemaa kartlarını• fiatı yirmi iki buçak lira olup aıimet ve a•det 
letl~rine nazaran yapılan tenzilat, yüzde elli aisbetindedir. 
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2,, aylak tenzilatlı aboııemau kartlarının fiatı otuz beı lira olup keza azimet ve a•det bi
letlerine nazaran yapılan tenzilat, yüzde altrııt aiıpıtind~dir. 

"3,, aylık tenzilatla aboneman kartlarını• fiatı kırk bet lira olup keza azimet v. a•det bi· 
!etlerine aazaraa tenzilat yüz.de altmıı yedi nispetindedir. 

lıbu kartlarda numaraıı yazılı otomobiller ayni günde tarifede yaıılı böttlD Hferlerd• 
mükerreren Ye bili ücr~t nakledilir. 


