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KURUŞ 

B a lt ık 
Devletlerinin 
_ ·eif araflığı 

Türk - İngiliz Askeri 
Müzakereleri 

Türk- Mısır Hariciye 
Temasları Sona Erdi 

Yazan : HtU.,.m cahid vAı..çıN Chamberlain Avam Kamarasında JA k d R A T b)•""' N d•Jd• 
Garp demokrasilerile Rusya ara- Sorulan Bir Suale Cevap Verdi n ara a esmı e ıg eşre 1 1 

lknda tedafüi bir ittifak akdine he-

men hemen yegane mani gibi görü- Londra, 21 (A. A.) - Londrada lnıiJtere, Türkiye ve LJ AT AbdiJl'r h V h D 
nen Baltık devletlerinin bitaraflığı Pıılonya mümcaıilleri arasında bir harp halinde üç meaıle- Mısır nariciye ı~azırı Tetta 1. a ya rafa 
rneSeJesinde Rusyanın nasıl bir nok- ket kuvvetleri :.in telif ve tanzimi için c ereyan etmekte olan A k R J _J B • LJ.•t b J B l d 
~ai nazar takip ettiğini komünist fır- Erkinıharbiyc müzakerelcrile aynı mabat için halen Tü:ki- Dün n ara a yosunaa ır nı a eue u un u 
asının resmi organı olan P.ravda yede buiunan İngiliz askeri heyeti bakku:.da bir beyanatta 

gazetesi bir kere daha anlatmıştır. oı·gv er Arap 
E bulunması Mandcr tarafından Chamberlaindcn rica edilmeai VVelce bu meseleyi mevzubahs 

ettiğimiz sırada, Pravda'nın ya- ı üzerine, Başvekil demiştir ki : M ) k tJ • d 
~ıst~ı izaha muhtaç bulmuştuk. Fil- "Görüşmeler memnuniyet v : rici bir tarzda devam etmektedir. C ID e C Cll C 
t akıka resmi komünist gazetesi Bal Fakat, bu husuıta tafsilat verme" umumi menfaate uygun S" d" b" d p kt 
/k havalisinde kend kendini müda- dü .. miyccek tir. ,, a a a a ına 
laadan aciz bitaraf devletlere yer O· ~-------------------- G . 1 
larnıyacağını açık bir lisanla söy - ~ irıyor ar 
enl" 

ış ~e Letonya ile Estonya'nın J 1 s t 
Ya garp demokrasilerine ve bina - a p o n a r v a o v 
~aleyh Rusyaya, yahut mihver dev 

etlerine temayül etmesi lazımgele- ş h • · G • d • ı 
~ğini, şimdiki vaziyette bu devlet- e r 1 ne 1 r 1 e r 
erin Alman nüfuzu altına gir'llıŞ 
Olduklarını ve bu halin devam ede-
rt\iyeceğini ihtar etmişti . 

1 
Baltık devletlerinin vaziyeti bu ı 

Şekilde düşünülürse, bundan çıka -1 
Cak nc~e, sulhün muhafazası na - · 
?nına Blıt de · la- & 

tını zorla re ·ı 
tilas ka .. rw s 
etrn ulh 
Ceph 

alden çok baŞ 
lacağı aşika .d. . r ı ı. 

lşte Pravda gazetesinin noktai 
nazarını izaha hacet görmemiz bun
dan ileri gelmiı:ti. Çünkü Sovyetler h .. kA "4!1 

u umett de bu fikirde ise beklenen 

Ankara, 21 (A.A.) - Bu akşam a
şağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

-cMısır Krallığının Hariciye Nazırı 

Ekselans Abdülfettah Yahya Paşa, 
Türkiye Hariciye Vekilinin geçen 
sene yaptığı ziyareti iade etmek (l. 
zere 19 haziran 1939 da Ankaraya 
gelmiştir. 

Mısır Hariciye Nazırı Yalova'da 
Reisicümhur tarafından kabul olun
muştur. 

Mısır Hariciye Nazır•, Ba~vekil ile 
Hariciye Vekili ve diğer Türk dev
let adamlarile görüşmelerde bulun
muştur. 

Fevkalade samimi olan bu görüş
meler, iki memleket münasebetleri
ne hıikim olan samim1 dostluğu ve 
tam anlaşmayı göstermistir. 

Bu ziyaret, Türkiye ile Mısır n
rasındaki ananevi münasebetlerin 
heyecanlı tezahürüne yesile olmuş· 
tur ve muhtelif sahalarda ve bilhas
sa ekonomik sahada daima saha sıkı 
müstakbel bir teşriki mesainin inan· 
casını teşkil eder.• 

Mısır Hariciye Nazırının 
hitabesi 

Japonlar tarafından eair edilen Çinli askerler Ankara, 21 (A.A.) - Mısır Hari· 
lSonu 3 ilncü sayfamızda) 

itil8.fın akdinden ümit kesmek icap 
ederdi. Pravda gazetesinin yeni ya
tısı meseleyi bu bakımdan teşrih et~ 
lllernek itibnrilc matlup olan tarafı 
temin edememiştir. Fakat eski nok
~ai nazarı üzerinde d~ ısrar etmediği 
~~in bunu birinci defasında fazla 
üeri gidilmiş olduğunun anlaşılarak 
herh · b Mısır Hariciye Nazırı jjaıvekilet binaıadan rıkarken angı ir mülahaza ile ondan İ · r 
v To~o.21 (A.A.) - Gencl Kurm~ askeri ve mblki J apon erkin~ ng~ C~~~~~~XXXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXX~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-azgeçildiğine bir işaret diye kabul 
etın ~ yın ordu dairesi neşrettiği resmi liz imtiyazlı rnıntakasına karşı takip 

ege imkan vardır. Pravda yalnız edi lecek hattı hareket hakkında bu 
garanti istemiyen Letonya, Estonya tebliğde diyor ki: 
Ve F " Ja,P.on keı:if tayyarelcrinden alı· sabah mühim bir konferans yapmış-ınlandiya devletlerini zorla ga- :ı 
ranı· nan raporlara göre, Japon kuvvetle- !ardır. 
le ı .:t.~:k noktası üzerinde müta- ri saat 16.30 da Svaton şehrine gir· Salahiyettar J apon mehafilinde 

a Yurutuyor ve diyor ki: 
E mişlerdir. beyan olunduğuna göre, Tientsin 

a c cnebi matbuatına mensup bazı Tokio, 21 (A.A.) - Tientsin'deki 'Sonu 3 ü r ii r.avfadaı l 
t.azeteciler iptida üç Bal tık dev le ti ~""''VV'VV'VV"-"'"-"'""'-".A.~~~ vv""'""''VV'VV'VV'VV'V'..'V'..".A.".A.".A.~~~~ 
~e~Iesinin bazı meçhul maksatlar
b~ ileri sürülmüş sun'i ve uydurma 
kır mesele olduğunu söylediler. Fa
da~ Şimdi, tahminlerinin yanlış ol-

Ugunu ve üç Baltık devletinin bi
~r~fiıklannın muhafazası keyfiye
tnın Sovyetler Birliğinin emniyeti 

tı.oktai nazarından hayati bir ehem..: 
~iYeti bulunduğunu teslime mec -

ur kalmışlardır.• 
Baltık devletlerinin bitaraf bir 

vllı.i 
h Yette kalmalarının Rusya için 
k ayati bir ehemmiyeti haiz olduğu 
k?laylıkla teslim edilebilir. Nasıl 
v 1 Yalnız gazeteciler değil, İngiltere 
t e F'ransa hükumetleri de bu husus-
a ausyaya teminat vermeyi kabul 

etrn· ışlcrdir. Ancak, c:rada çıkabile-
cek 'h. ta ı tılaf, Baltık devletlerinin bi-
la ranığı meselesinin ne manada an
h §ılacağı ve nasıl temin edileceği 
Ususundadır. · 

~altık devletleri bitaraf kalmalı
k demek her şeyden evvel müsta
d il' kalmalıdır manasına gelir. Prav
d a run ilk yazdığı gibi, bu küçük 
lt evıetıer kendi bitaraflıklarını 
!!lendi kuvvetlerile müdafaadan a-
ı oldukları için onlara Baltık ha

\'a}j . 
tn sınde yer yoktur denilirse o za-

1 an ortada müstakil Baltık devleter· 
tı .. 1 kalamaz ki bitaraflıkları düşü-
1.UlebiJsin. Böyle bir esas kabul edi
:_se, Baltık devletlerini Almanlar 
d Ptedeceklerine, biz daha evvel 
h aVranaiım da biz zaptedelim diye 
lea~~kete geçmek icap eder ki böy
.,.,. ,lrıır teşebbüs bütün sulh cephesini 

Vetmek için knfidir. 
HtMeyin Cahit YALÇIN 

(Sonu S üncü sayfaDU7.da) 

Dün Şehrimize Gelen 
Arnavut Kumandanları 

Drac Müdafiinin ·Gaz""etemize 
Beyanatı 

• 
Şay~nı Di.kkat 

İtalyanların Arnavutluğu işgali 
sıralat"ında Draç cephesinde yer :ı

lan askere k umanda ederek düşma· 
na karşı koyan binbaşıSabri Ceylan! 
ve Avlonya cephesi kumandanı Mi· 
ralay Ali Rıza dün sabahki Konvan· 
siyonel trenile Yunanistandan şeh
rimize gelmişlerdir. 

Tahsilini Avrupada yapan ve kıy: 
metli bir kumandan olan Sab ri Cey. 
Hini bir muharririmize .ŞU beyanatta 
bulunmuştur: 

c- Arnavutluğun işgali sıraların. 

da en büyiik mukavemet Draç cep· 
hesinde olmuştur. 

İtalyanlar burada 800 ölü ve 2400 
kişi yaralı vermişlerdir. Akan düş

man kanlarile Draç çarşısı baştan 

başa k"'.na boyanmıştır. 
Bizim Draç cephesinde muntazam 

kuvvetimiz üç taburdan ibaretti. 
Yalnız iki batarya topumuz vardı. 

Halbuki İtalyanlar 1500 top, 400 tay
yare ve sayısını bilmediğimiz birçok 
motörlü vesaitle hücum etmişlerdir. 
Buna rağmen askerlerimiz bUyük 
bir cesaretle kahramanca çarpışmış· 

Jar ve Köprüceye çekildikleri zaman 
(Sonu 3 Uncu sayfamızda) 

.. 

Arnavut kumandanlarından 
Sabri Ceyli•~ 

Eski Suriye 
Başvekilinin 
Evine Taarruz 
Şam, 20 (Hususi) - İki gün evvel 

kabine erkanı Başvezirin riyaseti 
altında bir toplantı yapmış, toplantı 
gece yansına kadar devam etmiştir. 
Başvezir dün sabah riyaseticümhur 
sarayına giderek Reisicümhurun ya
nında iki saat kaldıktan sonra diğer 
vezirler do.,saraya çağırılınış ve u
zun süren bir müzakere yapılmıj-
tır. • 

(Soı.ıu S üncü sayfamızda ) 

Millet Meclisinde 
Dün Yapılan 
Müzakereler 

Ankara, 21 (A.A.) - B. Millet 
Meclisi bugün Dr. Mazhar Germe· 
nin başkanlığında toplanarak ruz
namesinde bulunan maddeleri tas-

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Nazım Hikmet 
Sanatoryomda 

Dün Ağırceza mahkemesinde ko· 
münistlik tahrikatı yapmaktan suç
lu şair Nazım Hikmetle arkadaşla

lannın muhakemelerine dC\'am edi

lecekti. Nazım Hikmet, Yakacık sa
natoryomunda bulunduğu için mah 

kemeye gelmemişti. Nazım Hikmet 
hasta olduğu için altı ay müddetle 
hapishaneden tahliye edilmişti. 

Alakadarlar bu tahliyeye itiraz 

1 

ettikleri için kendisinin bir sanator-

yoında tedavi altına alınmasına lü
zum göstermişlerdir. 

Bulgaristanda iki Sınıf 
Silih Altına Alındı 

Harbiye N•zırı ihtiyat efradın 20 gUnlUk bir 1•
llm devre~I i çin çaAraldı~ını söylüyor ---=- c:c::s=------

Sofya, 21 (A.A.) - Harbiye Nazı
rı bu akşam gazetelere verdiği be-

yanatta iki pıyade jhtiyat sınıfının 
yirmi günlük bir devre için silah al
tına çağırıldığını bildirmiş ve bu ça-

-ğırmanın ihtiyatların yeni harp mal
zeme1erile ünsiyet peyda etmeleri ve 
askeri bilgileı·ini tazelemeleri mak-

sadına matuf bulunduğunu ilave e~ 
!emiştir. 

........................ , .............................................. ........ R • -

HER SABAH 

• 
iki Cocuklu 

' 
Ac Anne 

Yeni doğurduğu ikiz yavruları
nı açlıktan sütü kurumuş göğsüne 
bastırıp, diğer iki yawusunu da Fa
tihte yıkık damının altına sığındı~ı 
harap medresede aç bırakarak bir 
akşam refikimizin idarehanesine ko-1 
şan bahtsız Türk anası hazin mace
rasını anlatırken ezcümle diyor ki: 

- Duydum ki belediye ikiz doğu
ran kadınlara 3 lira aylık bağlıyor· 
muş. Müracaat ettim. İstida istedi
ler. İşte bu iş için belediyeye gidip 
gelirken bir hanım çocukları gördü, 
acıdı, beş kuruş verdi. Ben de doğ
rusu aldım. Tam bu sırada polis bi
zi gördü dileniyorlar diye mahke
meye verdi. Bugün akşama kadar 
aç karnıma mahkeme mahkeme do· 
laştık ... 
Başı sonundan hazin, sonu başın

dan acıklı bu açlık ve sefalet menkı· 
besinde göze çarpan bir nokta da 
zabıtamızın dilenciler meselesinde 
gösterdiği teyakkuzdur. Bir polt9 
memurumuz tkisl kucağında, birisi 
elinde ilç çocuğile dolaşan bir aç 

• 

anneye bir hanımın acıyarak uz: 
tığı beş kuruşu derhal görmüş 
mücrümü mahkemeye vennjşt 

Bu teyakkuz cidden şükrana şayan 
dır. Lakin gönül isterdi ki vazi.l 
hususunda bu kadar dikkatli da\· 
ranan o memur aç annenin o be 
kuruşu belki de istidasına pul ted., 
riki için aldığını da farketsin ve oır 

en yakın hayır ve bakım müesses" 
sıne müracaat ettirerek kamını d ' 
yurduktan sonra mahkemeye ver
sin. 
Şayet o memur bu temennimiz"-· 
- Şehirde böyle bir müesseF" 

yok ki müracaat ettireyim! diyecek 
olursa biz de: 

- İkiz yavrusu kucağında aç do 
laşan çocuklu bir anaya bir sıc -ı' 

çorba içiremiyen bir §ehirde dilen 
cilik nasıl menedilir? sualini sor 
rız ve bu sualimize ce\•ap verm· 
nihayet vazifesini yapmış olan 
memurdan ziyade belediyemize \ 
Şehir Meclisimize düşer. 

A . CEMALEDDIN SARAÇOC,. 



-1ay1aı • -------

Bes Neferle Bulgar Kıyafetine 
Girip İleri Gidecektim 

• Akşamın karanlığı, Karamandıra-ı 
yı karartmıya başlamıştı. Binbaşı u
z ndığı yerde sırtüstü yatıyor, göğU j 
bcnckliyen yıldızlara bakıyor, dil· 
şuniıyordu. Bir aralık doğrulmuş ve 1 

ibeni çagırafak karşısına oturtmuşt1 1. l 
Yuzı.ime dikkatli dikkatli baktıktan~ 
sonra; ) 

- Ateş Ahmet, demişti, işittin ya1! 
herifler yanında söylediler. Bu se· · 
fer niyetleri bozuk. Topraklarımızı 
~anla boyayacak, memleketimizi yı
kıp yakacaklar. Tabii hükumetimiz, 
bu hareketi de karşılıyacak tedbir
leri alacaktır. Tabii biz de calışaca
Iı z. boğuc;acağız ve memleketimizi 

.yakmak frtıyen düc;manların kanln-1 
rile topraklarımızı sulayacağız. Bu-
1na şüphe yok. Fakat, o zamana ka-
• d r bir birşey yapmayı düşündüm. 
Şu şeytan İstoyan ile bir tüı 1ü iste
dığim gibi karşılaşıp hesaplaşmıya 

muvaffak olamıyoruz. görüyorsun 
~ ğil mi?. Herif cıva gibi. nerede 
çevrelcsek muhakkak bir delik bu
hwor, akın gidiyor. Seni, bulgarca 
bilen dört beş neferle birlikte ve 
Bulgar köylüsü kıyafetile (Piredel) 
boğaıına göndermek istiyorum. Gi-1 
elersin değil mi?. 

Karşılıklı oturduğumuz yerde, hiç 
kımıldamadan tam iki saat konuş
muş, yapılacak işin bütün ana hat
larını, her türlü tef errüa~ma varın
eıya kadar kararlaştırmıştık. BC'n 
takımımda bulunan ve gayet iyi 
bulgarca bilen neforleromden Mu
harrem, Şükrü ve Cumaibfiliilı Mu
hittin onbaşı ile Sereze gidecektim. 
Tabur karargfıhında bulunan yine 
Cumaibahilı Tahir, İstrumcalı Hakkı 
çavuslan da alıp hep birliktP (Pire
de)) bogazı yoluna düzülccektik. , 
Binbaşım da, müfreze ile Dramaya 
gidecek, İstoyanın takibine devam 
edecekti. Şayet tutmıya veya itla- ı 
:fına muvaffak olursa, rnüracaati
mizde avdetimiz lüzumunu bize bil- 1 

dirmek üzere Cumaibaıa jandarma 
kumandanlığına telgraf verecekti. 1 

Binba<;;ım, bana yalnız emir ver
mekle iktifa etmemişti. Razlık ve 
Cumaibalada ve civar köylerinde, i
cabında kendilerinden istifade et
etmek üzere, tanıdığı ve hükumete 
karşı olan sadakat ve merbutiyetle
rini yakından bildiği bircok Bulgar 
isimleri de vermiş ve bunlnn ne gibi 
işlerde ve nasıl kullanabileceğimi de 
uzun uzun tarif etmişti. 

Ko!sef ad;;ıda bir Bulgara, Bulgar 
olduğumuzu hakikaten inandırmıya 
ve herifin yalnız dilinin altındakile
rini değil, hatta, yüreğınde saklı 

bulunan sırlarını bile sızdırmıya 

muvaffak olmuştuk. Koçef, hepi -
rnizc bir çiftlikte iş bulacağını va -
detmiş ve ancak yapılacak ihtilal 
hareketinin neticesine kadar beklc
mekliğimizi de ta'.'siye etmişti. Bu 
adamı bu kadar çabuk zamanda al
datmamıza ve içli dışlı olmamıza, 
Binbaşının tavsiyesile tanıdığımız 

(Yuvan )adında bir abacının dela
leti sebep olmuştu. Bu adam. bizi 
(Koçef) c tanıtmış ve hepimizin iti
mada layık ve: Osmanlı düşmanı 

Bulgarlardan olduğumuzu söyle -
mişti. Koçef, bütün manasile bir 
komite yatağı idi. Bu havalide faa
liyette bulunan bütün Bulgar çete 
kaptanları ile münasebeti vardı. 
Hepsile ayrı ayrı mektuplaşıyor ve 
bilhassa Menlikteki piyade alayı -
mızın vaziyet ve hareketleri hak -
kında bu 'kaptanlara malumat gön -
deriyordu. O, bu malOmatı, ,Menlik 

Bulgar papazı (Papa Yuvan) ile 
Menlik yakınında bulunan (Derei 
Müslim) adlı Bulgar köyünün muh
tarı Hacı Nikolar.ın gönderdikleri 
mektup ve adamlardan alıyordu. 

Bize ,o derece emniyet etmişti ki, 
bu adamlarla bizim yanımızda ko
nuşuyor, gelen Bulgarca mektup -
lan, çok i~ Bulgarca bilen Tahir 
çav~a okutmakta mahzur bile gör
müyordu. 

Tabii isimlerimizi de değiştirdiği
mizi söylemeğe lüzum yok. Ben' 
(Ynnko), nefer Muharrem (Dimit
ri), Şükrü (Vasl), onbaşı Muhittin 
ile Tahir ve Hakkı çavuşlar da 
(Petro), (Tanaş) ve (Yorgi) olm~
tuk. 

Yirmi gün içinde, bu hnvalide ya
pılacak ihtilal hareketinin bütün 
teferruatını bile öğrenmiştik. Tabii 
aldığımız bu ehemmiyetli haberleıi 

olduğu gibi Bin başıma yazıyor, a -
deta her günkü vak'alar hakkında 
tafsilatlı birer tekmil haberi gön • 

TENISA8AH 

Fransa ile 
Yeni Ticaret 
Anlaşması 

~·----------,_,, __ , ____ ....._ 

Memlek~timizden bir 
heyet bu maksatla 

Parise gidiyor 
Fransa hükumctile aramızda mev

cut olan ticaret ve kliring anlaşması
nın fes hini ve yeniden bfr anlaşma 
yapılması için Fransanın hükumeti
mizc müracaat ettiğini yazmıştık. 
Yeni esaslara göre yapılac?)c olan 
anlaşmanın müzakerelerin<' başla· 
mak üzere bir heyetimiz bugünler· 
de Paris'e gidecektir. Haber aldığı

mıza göre murahhaslarımız Ticaret 
Müsteşarı Halit Nazmi ve Maliye 
Vekaleti Varidat Müdürü İsman 
Hakkıdan mürekkeptir. Fransa il!) 
yeni yapılacak anlaşmanın her iki 
memleketin menfaatlerine uygun 
ve müsait bir ı:;ekilde olması için ik
tisat müfettişleri şehrimizdeki itha
lfıt ve ihracat tacirlerinin bu husus
tnki fikir ve mütalealarını öğren· 
mek maksadile geniş mikyasta tet
kikatta bulunmuşlardır. 

Halen meriyettc olan ticaret an
Ja .. ması 15 haziran 937 senesind<' An
karada imzalanm1ş ve müteakibC'n 
bir sene temdit edilmisti. Bu anlaş-' 
manın Fransız hiikCımetince tedive 
şartları yüzde 65 Frans1z frangı ve 
yüzdP. 35 i serbest növiz esasına is
tinad etmekte ve ithalM bedelleri ele 
tarafımızdan vaİnız Fransız frangı 1 
ile tesviye edilmekte idi. 

Fransa ile olan ticaretimiz son se
neler zarfında hayli azalmıstır. 15 
sene evvel 26 mi1von lira olan tica
retimt., her sene tedrici bir surette 
azalarak geçen sene 2 milvona diiş
müştür. 'Ru itibarla veni anlaşmanırıı 
Fransa ile olan ticarC'limM inkişaf 
ettireceği ümit edilmektedir. 
""""A~""-"'"A"~ 

VlLAYlitl'E ı 

Yapı ve yoııar kanununun müza
keresi tehir olundu 

Hükumet tarafından bu devrede 
Meclise sevki mevzubahis olan yapı 
\'C yollar kanunu Meclisin teşrini

sani toplantısına tehir olunm~tur. 

Okuyuculanmız 

IDJor ki ı 
Karamürsellilerin 

şikayetleri 
Eski idarei zamanında İdarei 

Mahsusa namını taşıyan, meşruti
yetin ilanında Seyrisefain ismini 
alan, daha sonra Denizyolları, De
nizbank ve şimdi de ne nam veri -
leceği henüz taayyün etmemiş bu
lunan vapur işletme müessesesi bu 
kadar değişiklikler ve teşkilatlar 

görmesine rağmen hattımıza işlet
tiği vapurlarda yolcuların istiraha
tini temin eder bir surette maalesef 
eskiye nazaran hiç bir fazlalık yap
~amıştır. Eskiden körfezimize sey
rüsefer eden ve sür'atleri dört beş 
mili geçmiyen «Bartın», cKonfida», 
cSlivri» ve ila .. vapurlarını yedi 
sekiz senedenberi «Uygul'ıt namı 

verilmiş olan bir balıkçı gemisi is
tihlfıf etti. Bu vapurun 65 yaşında 
bir hurda tekne bulunması ve sey
rindeki betaettcn başka insanların 
hayvanlarla başbaşa seyahat et -
mekte olduklarını ve birkaç defa 
bozulup yollarda kalarak «Tayyar» 
ve «Kocaeli» vapurları tarafından 
yedeğe alınmak suretne 1stanbula 
götürülmüş olması itibarile de bu 
vapurla yolculuğun mahzurdan sa
lim olm1yacağını üç ay evvel İt -
mitte münteşir (Marmara) gazete
si bütün açıklığile yazdı, bu hatta 
elverişli bir vapurun tahsisi temen
niyatında bulundu. Bundan bir 
şey çıkmadı. cUygur> un bir defa 
harici ve dahili teşkilatına bakıl -
sın. (20) inci medeniyet asrında bu 
Vi!purla insanların sevahat etmele
ri için bir aklıselim erbabı muvafık 
görmek insafsızlığında bulunamaz. 
Bu vapurun, bu asırda yeri olma
dığı aşikardır. Bundan başka, Mu
danyadan üç mil daha noksan bu
lunan Karamürsele (80), Mudan -
yaya cTrak:• ve emsali lüks vapur
larla seyahat edenlerd(.'n (40) ku -
ruş navlun alınmaktadır. Navlun 
meselesinde de nisbetsizlik per ba
rizdir. İcap edenlerin dikkat nazar
larının celbile bu vapur derdimize 
bir çare bulunmasını saygı değer 

gazetenizin tavassutundan bekle -
rim. 

Karamürsel: Hasan Algüzey Lfıtfi Aksoyun h~ftişleri 
İstanbul Belediye Reis Mnavinit!im--

1
------------i 

Lutfi Aksoy dün İstanbul kazaları stimlak Kanunu 
dahi~de bir teftiş yaparak tarife-
ler üzerinde ehemmiyetle durmuş- Bu devrede yalaız iki 
tur. Belediye, bu nevi teftişleri dı?- maddesi çıkarılacak 
vam , ttirerek esnafa sıkı bir müca- Meclis tarafından bu devre toplan. 
dele açacaktır. 

tısında tamamen müzakeresi yapıla-
A.;•lar• hariçten •r•ba cağı evvelce yazılan istimlak kanu-

•hnmayacak nunun Meclisin tatil zamanının yak-
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Istanbulun imar 
Programı Kat'i 
Şeklini Aldı 

Halihazır lhtllif mevıulart 

-.. .. - -
Tasdik edilen programın ilk 5 
senelik kısmında ne'er yapılacak 

15 senelik İstanbul imar progra
mının il_k 5 senelik kısmını tasdilı:: 

ettirmek üzere Ankaraya götüren 
Belediye İmar Müdürü Hüsnü ve 
Harita Şubesi Müdürü Galip, dün 
şehrimize dönmüşlerdir. Evvelce 
yazdığımız gibi 5 senelik imar prog
ramı için İstanbul Belediyesi tara
fından 15 milyon lira tahsis edil
mişti. Fakat Nafıa Vekaleti bunu 
gayri kafi görerek 20 milyon liray!l 
iblağ etmiş ve 10 milyon lirasını 

vermeyi deruhte etmiştir. Bu suret
le her sene Nafıa Vekaleti 2 milyon 
lira ve İstanbul Belediyesi de 2 mil· 
yon lira vererC'k İstanbuhm imar 
programının tahakkukuna calışa

caklard1r. 
15 senelik prcıgramın ilk 5 senelik 

kısmına göre yapılacak oJan imar 
hareketleri şunlardır: 

Eminönü - Azapkapı. Azapkapı -
Tepebaşı. Unkapanı - SehzadP.bası. 

Karaköv - Taksim, Yolcu Salonu 
-Karaköy. Azapkapı . Karnköv, 1 

Koska - Bavazit, Barbaros Türbesi 
ve civarı. Maçka - Dolmabahç<>, Ka
sımpaşa • Sütlüce, Tozkoparan - Siş

hane bi.iyük caddelerinin açılmas1, 
1 

yeşil saha ve civarının tnnıimi. bun· : 
dan başka Sirkeci istasvonundan YC' 1 . ı 

dikuleye kadar sahada tren hattı bo- ı 

yunca imtidat ı>den harap evlerin 
ve teneke mahallt•lerin kaldırılması 
da 5 senelik program dahilindedir. 

Azılı Kadın 
Kıskandtğı m~tr .. sini ek-

mek bıçağı ile vurdu 
Küçükpazarda oturan Bahtiyar 

isminde bir genç kadın; beraber ya
şadığı seyyar satıcı Yaşarın bask:l 
bir kadına göz koyduğunu iddia C'· 

derek onunla kavgayn, tutuşmuştıır. l 
Azılı kadın, kavgada eline geçird iği 

bir ekmek bıçağı ile dostunu bacak
larından ağır surette yaralamıştır. 

Zavallı genç adam, bavgın bir hal
de hastaneye kaldırılmıştır. 

Bahtiyar da yakalanmıştır. 

GtlMR.tlKIAERDE: 

Gümrük muhafazası umum 
komutan.n.n tetlikleri 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunmakta olan · Gümrük Muhafaza 
Başkomutanı İbrahim Lutfi Kııra -
pınar, dün de beraberinde Muhafa
za Başmüdürü Hasaı'l Koper olduğu 
halde tetkiklerde bulunmuştur. · 
Komutanın, bugün Çanakkaleye 

hareket etmesi muhtemeldir. 

Beynelmilel siyaset umumi hatl5· 
rında bir müddet evvel kazanmış ol· 
duğu sükfuı devresini kaybed.yor 
gibi görünüyor. Filhakika, Merkezi 
Avrupl!_da, bazı müstakil devletl~!'.i 
ortadan kaldıran kuvvet tezahürle· 

rinin tevlid ettiği ilk zamanki en· 
dişeler kısmen dağılmış ve dünya~rı 

kana boyayarak bir felaketin biL· 
müddet uzaklaştırılmış olduğu ka· 

naati hasıl olmuştu. Fakat buna 
rağrr.en beynelmilel tcmaslardald 
vahim gerginlik zımnen devam etti· -ği ve her hangi bir sinir buhranı ne· 
ticesinde, kanlı bir ihtil5.:fm husule 
gelebileceği hatırlardan çıkarılma· 

mış, mes'ul devlet adanılan, memle
ketlerinin mi11i hudutlarını istila 
hırslarından korumak için lazımgc· 
len müdafaa tedbirlerini almışlar 
ve almakta devam etmişlerdi. 

Halbuki Uzak Şarkta Tien-T"·ıı 
hadisesinin doğurduğu gergin ha\'~• 
Almanların Danzigde tnkip ettikleri 

faal propaganda ve Slovakyadaki fa· 
aliyct, Baltık denizindeki Almarı 
diplomasisinin hukuki vesiknlnr ifll· 
zası hususundaki uğraşmaları, ve 
bütün bu meselelerin üzerinde mih 
ver devletlerinin hudutlarını takvı· 
ye ve sevkulceyşi noktafarda tahşi· 
clatta bulunmaları kcyfiveti nazar> 
<likkati yeniden celbetmektedir. 

' Buna mukabil, sürüncemede ıta· 
lan Rus-İngiliz konuşmaları, bu se
fer Moskovaya intikal etmesine rağ· 
men henüz kat'i bir netice elde edil· 

memis. ve bundan da mihver siV"ll' 
seti lfızımgelen propagand.t vesilelC· 
ri elde etmiştir. 

Fakat Berlin ile Romanın istif adC 
etmek istedikleri miihim bevnelıni· 
Jel hadise, İngiltere ile Japonya ara· 

snıda baş gösterıın Uzak şarktaki ih· 
tilaftır. Mihver devletleri başlangtC• 
it:barile y<'ni olmıvı;n ve Tokvonıı; 
içinde· bulunduğu müşkül iktisadı 
vaziyetten kı:rtulm ık makc;adile ~ı· 
riştiği ihtilaf mevzulanm. ker>di si· 
yasetlerinin inkisnfı zımn•nda kııl· 
}anmak istiyorlar. Bunun i" n de Jn· 
ponyayı taprik ederek ve Tien-Tsitl 

hadiselerini sırf milli Jnpon iddi· 
oları gibi göstererek sulh cephesiııe 
dahil devletlerin bir kısmını, vntl

1 

Uzak Şarkla alakalı olan İl'\-ıntcrc 
ile Frcıns;ıyı ve bir de Birler,ik-.Arn"' 
rikavı, A vrup:ıdan askeri km·vctle
rinin Vf> deniz harp vasıtalnrının bit' 
kısmını çekdirtccek, beynelmilel bİı' 
ihtilafa seb<>p olmıya teşvik etnıelc• 
tcdir. Burada nazarda tutulaca1' 
nokta, Japon hareketinin mihver sı· 
·as!,'tile bir alakası olup olmadığıttJ 

tetkiktir. Bazı hadiseler bu mesele· 

nin müşterek bir anlasma 11eticesil1' 
de vukua gelebileceğini göstermel<• 

tedir. Fakat hadiselerfo sevrinin da· 
ha fazla tetkiki, bu işin daha ziyadt 

sırf ,.T'1ponyaya ait bir mesele oldıığ•> Vakit gece yarısı idi. Ay, nurlu ı
ııklarını saçıyordu. Binbaşımın nur
lu yüzüne doya doya baktım. Müba· 

deriyordum. Artık Cumalbşlada 
yapılacak işimiz kalmamıştı. Esa -
sen General (Sonçe() in ve istoyan 
kaptanın da Piredel boğazına gel -

dikleri ve civar Bulgar köylerinden 
kendilerine iltihak edecek kuv\•et
leri bekledikleri haberini yine Ko
çef'ten aldık. Bu sebeple Cumai
bf.ılada daha fazla olurmıya lüzum 

Adalara yaz münasebetile İstan- laşması ve Meclis ruznamesinin çok 
buldan birçok araba sevkolunduğu· yüklii olması dolayısile şimdilik yal
nu, bu suretle adalarda çok fazlala- nız iki maddesi ayrı bir kanun layi 
şan arabaların yollan fazla miktar- hası halindi? Meclise se\'kolunacak
da pislettikleri, \'e hayvanlar için tır. 

VV'VV~VVVV'VVVV 1 ve fakat mihver siyasetinin, A,rrt: 

.. rek elini öperek ayrıldım. Biz Kara
mandıranın kara kayaları üzerine, 
ay ışığının aksettirdiği gölgelerimizi 
çiğniyerek Serez yoluna doğrulur-ı 
ken, koca binbaşım da, Dramaya 
gitmek üzere hayvanına atlamış ve ı 
aslan müfrezeyi önüne katmıştı. Ba
ğırıyordu bana: 

- Ateş, oğlum, sana ve arkada~
larına haktan selfımet ve muvaffa· 
kiyet dua ediyorum. Selametle gi
din, muvaffakiyetle dönün yavrula· 

nm. ı 
Gerçekten özene özene altı arka

daş, kıyafet itibarile birer Bulgar 
köylüsü olmuştuk. On beş gün ka-ı 
dar da sakal ve bıyık uzatmak su
retile çehrelerimizi tanınmıya -
cak bir hale getirmiştik. Cumai ba
laya gelmiş, bir hana yerleşmiştik. 1 Kahvelerde mekik dokuyor ve ken
dimize iş aramak bahanesile Bul -
garlara sokuluyorduk. Ben Bulgar
ca bilmediğim için dilsiz görünme
yi tercih etmiş ve yolda, arkadaş-

larla, işaretle anlaşmak talimi ile 
meşgul olmuştum. Arkada~lanın, 

,Bulgar köylüleri ile görüşürlerken, 
,ben aralarında büzülüyor ve haki
katen beğenilecek derecede bir dil
siz gibi görünüyordum. Bu sırada 
ın çok işitme ve· ezberl~me kuvvet
lerimi harcıyor ve bi.itün işittikle
rimi bir gramofon plağı gibi zapte
öyor ve belliyarduni. 

CumaibUfida tesadilf ettiğimiz I 

görmemiştim. Bir gün,, ansızın bir iş 
bulduğumuzu bahane ederek (Ko -
çef) e veda ile cPiredel» boğazı yo
lunu tutmuştuk. 

Maksadım, mümkün olduğu tak
dirde İstoyan kaptanın çetesine da
hil olmıya çalışmaktı. Buna muvaf
fak olamadığımız takdirde kalab& -

lıktan, kargaşalıktan istifade ile İs
toyan kaptana saldırmak ve yahut 
da yolunu bekleyip avlamak idi. Fa

kat, Cumaibala ile Pirede} boğazı 
arasında bulunan «Simitli• ye gel
diğimiz zaman, dilşündüğümüzü 
yapmak cleğıl, hatta boğazın komi
teciler tarafından işgal edilen kıs -
mına bile sokulamıyacağımızı anla
mıştım. Çünkü, tesadüf ettiğimiz bir 
Bulgar köylüsü, İstoyan kaptanın, 

boğazın şimal tarafındaki (Yassı 

iırt) ta bulunduğunu ve o havaliye, 
hatta, Bulgar köylülerini bile ya • 
naştırmadığını katiiyetle söylemiş 

ve bütün ümitlerimizi kesmişti. 

Bu imkansızlığa rağmen biz yine 
yola düzülmüştük. Yürüyor ve de· 

rin derin düşünüyorduk. ~ri dön -
meyi §erefsizlik sayıyor, vazifemizi 
ba~armak çareler.ini arıyorduk. Ne 
yazık ki, bulamıyor ve bu sebeple 
gerçekten bunalıyorduk. Çok a~si 
tecellilerle vazifemize engel olan 
kahpe talihe homurdanıyor, hatta 
affedersiniz, küfürler sıvuruy.or • , 
cuk. (Oevıuru ,,ar) 

sıhhi ahırlar ·olmadığından gayri Mecliste müzakere edilecek iki 
sıhhi şartlarla geceleri açıkta !;>arın- maddede takdıri kıymet ve tebligat 
dırılan hayvanlann sinek vesair ha· işleri mevzubahs olacaktır. jki mad
şeratın zuhuruna meydan verdikleı·i delik kanuna nazaran bir komisyon 
bu yüzden Belediye İktisat Müdür· torafından takdir edilecek kıymetleı 
lüğünün Adalara 1stanbuldan araba tamamile kesbi kat'iyet edecektir. 
sevkini yasak ettiğini yazmıştık. A- Diğer taraftan tebligat işlerinde 

dalar ka.,ymakamlığı Büyükada için polis tebliğ için mal sahiplerini bu· 
yazın rnzım olan araba miktannı lamadığı takdirde karar gıyabi ilan 
tesbit etmiştir. Bu miktar 51 dir. olunacak ve bu suretle kat'ileşecek-

6ardınbar sahasında bir tir. 

tiyatro yapılacak 
Belediye tarafından yıktırılan 

Gardenbar sahası üzerinde yeni bir 
bar inşası mukarrardi. Fakat bu sa· 
ha ayni zamanda yeni tiyatro binası 
hudutlan dahilinde olduğundan bar 

inşası için gayıi kAfi görülmektediı-. 
Burada bar yapılmıyacak ve ancak 

yapılacak 600 kişilik tiyatro sahası· 
na tahsis olunacaktır. 

llul•zlçl lakeleslnde yeni 
bllet a•~·••rl 1 

Şirketi Hayriye Köprünün Boğaz. 
içi iskelesindeki gışelerin halkın ih· ' 
tiyacına kafi gelmediğini görerek bu 1 

kı" .mda yeniden üç, dört gişe yap- ı 

tırmıya başlnmı~tır. Bu gişeler önı.i· 
rniizdeki hafta zarfında bitecektir. 

Denizvolları U. Müdür
lüğü yeni binasına 

ta!'ındı 
Bir temmuzdan itibaren faaliyete 

geçecek olan Limanlar ve Deniz 
yolları Umum Müdürlüklerinin ha- , 
zırlıklan devam etmektedir. Bu 1 
cümleden olmak üzere dün Deniz· ı 
bankta her iki teşkilatın umum mü
dürleri ve şeflerinin hazır bulundu-' 
ğu bir toplantı yapılmış ve hazırlık-! 
]ar gözden geçirilmiştir. Yeni tali· 
mata göre Denizvolları Umum Mü
dürlüğü Tophanedek eı;:ki Denizyol
ları binasına taşınacak olduğundatı. 

nakline başlanmıstır. Ayni binad~ 
bulunan Tn.hlisive İdaresi de Deniz-! 
bankın en üst katma ta"ınacaktır. 
Limanlnr Umum Müdürlüğü hfılen 
DcnizQankm bulunduğu binada ka
lacaktır. 

llAffKDılEl.DU>E : 

Gece vakti sokakta 
kız istenirmi 

pavı bu hadiselerle meşgul etmtY1 

ve Japonyayı kızıştırarak sulh cep· 
hesini meşgul ettirip, kendileri A"' 
rupa siyaset sahasında mümkii11 

Evvelki gece Sultanahmet parkı 
mertebe serbest bırakhracak bir ,·:ı 

civarından geçmekte <>lan Nurettin 
zivct ihdasını istediklerini göster· 

Kuran ismi~de bir mücellit, Saim 
ısminde sarhoş bir kunduracının bı- mektedir. 
çakla tecavüzüne maruz kalmıştır. Netice itibariie, bütün bu karanlı" 

Polis Saimi hemen yakalamış ve ve sonu belli olmıyan ve zaman 111· 

dün cürmümeşhut mahkemesinde man faaliyet VC' sükunet devreleı"1 

bu davaya bakılmıştır. gösteren bu hadiselerin cihan de"'' 
Davacı Nurettın Kuran demiştr !etlerinin sinirleıinde mühim tesiı'' 

ki: Jc>r icra etmekte ve zayıf anlaşma i1• 
- «Gece vakti arkadaşım Orhan 

1 
mitlerini büsbütün kaybolma dere .. 

ile kahveden eve gitmek üzere yola cesine getirmekte, umumi siyaset, 
çıktık. Sultanahmet parkının önün- 1 bütün çalışma ve fodakar1ıkl:ıt'ş 
de Saim kar~ımıza çıktı. Sarhoş bir rağmen düzenini bulamamaktadır· 
halde idi. Bana: 1 Dr. Rcrad SAGA ~ 

- «Sizin evden geliyorum. Kız jfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi 
kardeşini istedim. Fakat bana ver
miyeceklerini söylediler. Halhuki, 
ben muhakkak hemşircnle ev!~n -
meliyim!» 

Dedi. Ben, gece vakti böyle haya
ti bir meselenin konuşulmıyacağını 
söyledim. O kızdı ve cebinden bıça
ğını çıkararak bana hücum etti. Ce
ketimin yanı yırtıldı. Fakat kendimi 
kurtardım.» 

Mahkeme bundan sonra maznunu 
da dinlemiştir. 

Saim, vak'anın yalan, yalnız ken
disinin biraz sarhoş olduğunu söy • ı 
lem iştir. 

TAKVİM 
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22 Haziran 19J9 Pertemhe 

Hlcrlı 4 Cemazi1llenel Uıl 
a .. ıı 9 HAZiRAN ı".S 

RIDl hıaır: 48 

Y azıa batlangıcı 
O.t• uatl ı 4,29 

Otı. ı 12,tS - ltıı:ıa.tı ı 
Akta•• 1',44 - Yataı ı 

lauk r2,08 

ı"t1 
:n • ..ı 

Neticede kafi delil olmadığından 1 

maznunmı beractine karar veril • l '-•••••••••••1111 ... 
miştir .... 

• 



TaRliA• • Sıiitiaı. 

lngiliz - Fransız 
Sovyet Anlaşması 

Baltık 
Devletlerlnln 

Blf arafllOı 
(Baştarafı 1 illCI sayfada) 

Pravda gazetesi bazı kimselerin 
Baltık devletlerinin emniyetinin yal 
nız Rusya için ehemmiyeti haiz o· 
lup İngiltere ve Fransa için ehem
miyetten mahrum bulunduğunu id-

1 dia ettiklerini söyledikten sonra 
~r. Churchill gibi siyaset adamla
rının bile meselenin Fransa ve İn
giltere için de birinci derecede e -
hemmiyetini teslim etmeğe mecbur 
kaldıklarını• ilave ediyor. 

Dün Şehrimize Gelen 
Arnavut Kumandanları 

(Baftanf ı 1 inci sayfada) 

ancak. kan döldllmemesinl lstiyen 
kralımızın emrile ıavqı bırıkmıt
lardır. Arnavutluğun kurtulacağı 
hakkındaki ümitlerimiz kuvvetini 
.kaybetmemiştir. Bunun dünya u
mumi vaziyetine bağlı olduğu ka-

J andanna Kumandanı Şevki ~tko, 
Muhafız alayı kumandanı J.füseyin 
Selman, Debre mebusu Abdurrah
man Mlti, Draç mebusu Stavro, sa
ray nazırı Sotir Martini, Kralın ya
veri binbaşı O\oman Cupi, saray me
murlarından Celalettin Nuşi. Şur:ayi 
devlet reisi Yuvan 1'uvani, Mahke
mei temyiz azasından Yuvaniyı, 
Draç Jandarma kumandanı }linba~ı 

1 
Abbas Kosi, Körice mutasarrıfı Velı ı' 
Vastari, Şiyak kaymakamı Kurt Şe· 

1 
köti, Debreizir Malisyas eşrafından 
Murat Kaloş, biraderi Muhtar Ka
loş. oğlu Rama7.an Kaloş ve 25 k:ıdar 
binbaşı rütbesinden, dört dütbe de 
zabitan ve memurini mülkiye şehri
mize gelmişlerdir. 

Fakir Ve Muhtaç 
Halka Nasıl 
Yardım Etme!i? ~~va, 21 (A.A.) - Molotoflaf 

İnıılız ve Fransız büytlk elçileri ve 
tt'iU.iıun Strang arasında bugün ya
Plllll görüşme iki saat sürmüitür. 
Görüşmeden sonra hiç bir beyanat ı 
\'ertlmemiş olmakla beraber İngil
~ Biiyük Elçisinin Baltık devlet-

.~ hakkında yeni bir Fransız - tn
lüı.ı formülünü verdiği tahmin e
~ektedir. Molotofun bu görüşme
~ neticesini şimdi siyasi büroya 

lit edeceği ve cevabını perşembe 
~ı vereceği bildiriliyor. 

berliyn'in Ava m.Kamanı..~nda 
beynatı 

..._~. 21 (A.A.) - Chemberlain ; 
~ Avam Kamarasında yaptıtı 1 

Y•natta Moskova müzakerelf!rinin · 
~ran Avnıpa ~iyetine ait 1 

bulundutu11u teyit eylemiştir. 
Hongkong, 21 (A.A.) - Çinde pa

ra müşkülitı baş göstermiştir. Bu 
zorluk o kadar büyüktür ki, Çin ve 
yabancı mahfellerinde Japonların 

Su\'ateuya asker çıkarmış olmaları 
dahi ikinci planda kalmaktadır. 

İvi mallımat alan mahfellerden öğ 
renildiğinc göre Çin bankaları ya- ı 
rın .,Gemi bayramı• ol::ın iki tatil 
gününden sonra moratoryom ilan ~
deceklerdir. 

Bu bayramı müteakip alacaklılar
la verecekliler arasında hesop tes
vi:ırresi mutaddtr. Bu moratoryomun 
sebebi Çinlilerin bankalardaki mev
duatını geri çekmeleridir. Bu para 
çekmeleri Çin milli parasını ciddi 
surette tehlikeye düşürmektedir. 

naatindeyiz. 

1 
Arnavutluktan yeni kaçanlardan 

elcje ettiğimiz malümata göre İtal· 
yan ordusunda zaptürapt çok azal· 
mıştır. Askerlerin kuvvei manevi· 
yeleri gayet bozuktur. Şimdiye ka· 
dar 53 İtalyan askeri YugoslaVYaya 
iltica etmiştir. Bir İtalyan onbaşısile 
neferi Yunani.Stana kaçarken hudut- j 
ta İtalyan karakol efradı tarafından 
yakalanmış ve kumandanlarının em 
rile derhal kurşuna dizilmistir. Kral Zogo ile beraber Tirandan J 

çıkıp bir müddet Yunanistan ve Sır· 
bistanda kaldıktan sonra Amavu~
luğı av~ edenler: 

Türkün en büyük vasıflarından 
biri de fazla merhametli, cömert ve 
iyilik yapmaktan hoşlanrr tabiatte 
olmasıdır. Türk, kendisi yan tokken 
aç bic adam ondan yemek istese, 
tereddüt etmeden kendi <lokmasını 
ona verir. Kendisi titrerken bir yok
sula rastlasa tereddut etmeden ken
di hırkasını ona giydirir. 

Japonlar Svatov 
Şehrine Girdiler 

Bunda Pravda , gazetesi tama
mile haklıdır.. Baltık devletlerinin l 
istillsı filhakika Fransa ile lngilte
reye doğrudan dojruya bir darbe 
teşkil etmez. Fakat Rusya, Fransa 
ve İngiltere bir sulh cephesi teşki
linde ittifak ettikleri zaman Rusya
nm hayati menfaatlerine bqt vu
kua l!lecek herhangi bir tecavüz 

1 
müttefiklerine ele bir tecavüz •yıl
mak tabiidir. Mittefitler arasında 
her şeyden ~l sakı bir tesanüt 1 
hüküm sürmek icap eder. Arada bir ' 
ittifak teessüs ettikten sonn. müt
tefiklerin ayrı ayn menfaatleri 
hepsinin müşterek menfaati haline 
girer . 

İtalyanlar arasında bozgunluk 
başlamıştır. Kaçan askerler cCanı
mız. burnumuza gelmiştir• demek
tedirler. Bir harp çı~ takdirde İ
talyan askerlerinin çoju sillhlarını 
atacaklar, boş yere earpı.şmak iste
mlveceklerdir. Gerek orduda. ~
rekıle halk arasında tevkifat devam 
etmektedir. 

Kendi vatanımız telikki Pttiflmiz 
T6rktve Cürnhuriveti hflkt\metifte 
bize her daim gösterilen kolaYhk ve j 
'hüşnü kabule karsa sükranl•nml%ı 1 
•azeteniz vasıta.sile bütün dünv:ı 

muvaC'PhesindP bi1dirmPk istl"rim.. . 1 

Hariciye .Nann Elc~m Libova, b 
tısat NazıTı Gerah Rovgı. Debre me
busu Cemıtl Hoca. Draç mebusu Re
cep Y1~a . fktısat ikinci nazın Seyyit 
Tophnf, Tiran mutasamfı ıam;ı 

Pepa. ordu umum müfcttist Fikri 
Dine, alay kumandanı Ptt-nk Pervi-
7.İ. Kavmakımt Khım Komani, kay
makam HUsnü D@ma. kavmalcarn 
K~rim N::t~uh. K~'·mak::ım Seyi Ku
ka. binba~ı Lnni ~ekani. binbast Sn!· 
ro .Trıii. Stirayi Dt>v1ct azasından A
yrt Libova. 

Herhangi bir felaket anında, hal
kın izhar ettiği bu ıyi duygulann 
birçok misalleri.ne şahidiz. Nitekim 
Marmara adası zelzelesinde, Hisar 
vapurunun batıp felaketinde açılan 
yardım listelerine büyük bir halk 
.kitlesi iştirak etti. Yine benı.a to
pal bir gence 11U11'i ayak YBP'" mak 
için yazdığım bir yazı üzerine birçok 
vatandaşlar harekete gelerek bu iyi 
iş, müsbet bir şekilde neticelendi. 

Halkta, ırkının -necip bir mira3l 
olarak bulunan bu haslete raimell 
şurada burada yardıma muhtaç bir
çok vatandaşlar var. Ufak bir tefld
lit ve muntazam bir yardım saye
sinde bunlar kolaylıkla bulunduk
lan sefil vaziyetten kıırtanlarak ee
miyete nafi bir uzuv haline getiri
lebilirler. Gün geçmez ki ga~tele
rin kari sütunlarında, bulunduju 
müşkül vaziyetten şikayet eden • 
kuyucu mektuplarına rastgelmlye
lim. Şehrin kenar mahıllelıerinde 
böyle yardım dejil. hatti imdat bek 
Uyen aileler pel çoktur. 

... 
lııa.a. (llaftaı'alt 1 .. _,,..) 1 
~ hakkında Dooman asla A· 
~ın tavusutunu teklif etme
.:-tQI'. Bu huausta işae olunan hı
~ her halde şundan ileri gel
~tfıo: Amerika işleri bürosu Ga· 
~·ya müracaat ederek hidisenin 
-ut lçi.n İngiliz hükumetinin üç 1d· I 
~bir hakem heyeti teşkilini dü
~Üiünü bildirmiştir. 
~entsin İngiliz garnizonu kuman-

1 bu sabah Japon kuvvetleri ku
~anından bir mülikat jstem~tir. 
ı 1'Pon konsolosu, dün İngiliz ve 
~Pan ltonsoloslan arasında göriişü-

rneseleler tekrar edilecekse Ja
~ ~rnındanının bu hususta hiçbir 
~e bulunmtyacağmt İngiliz ku
-....dın1na ihtar eylemiştir. 
lea lngiliz aileleri Tiençinden 

çıkıyorlar 

~ntsin. 21 (A.A.) - 100 İngiliz 
~ ~ ~itu bu sabah Ching
~tao ve Peitaiho'ya gitmek üzere 
-~ra binmişlerdir. 

Loni H11lifabın beyanatı 
'lo l.oıadra. 21 (A.A.) - Dün öRled,.n 

nra Lordlar Kamarasında beva-
~ bulunan Lord Halifax. İngil- ' 
e.a . Tokyo sefiri Ccaigie'nin Ti-

laa:ı imtivaz mıntakasmm abluk:\ 
~i hakkında At"ita nezdinde 
tir bbüste bulunduğunu ~·demiş· 

~-Halifax, Amerika'nın bu •e· 
~ nazan dilduıte alarak tah
~.~-pacağını vadettiğini ilive 
·~r. 

ta..ct Ralifax, demiştir ki: 
~ Cratgie. dün benim de Japon
~ Londra sefirile birlikte tetkik 
~ "aziyeti aydınlatmıya çalı,
~· Craigie. İngiliz imtiyaz mın
~ iltica etmiş olan 4 tethişçi 
~,:bile meselenin halle
&._~ ne 'ft Çin'in şimalinde 
~ mabmlarile teşriki mesai 
~le.inin esaslı surette yeniden 
~ lbımgel~ne dair Tient
' Japon ordusu namına söz söy
'- lllr zatın bu beyanatına Arita-
,.;:: dikkatini celbelmiştjr. 

._, hükt\meU, bu husustı 

... Lblr teşebbilste bulunmadıb I· 
411.:! eeaelenln mahallinde halle
~i henüz ümit ediyorm:. 
~tere hükdm~ J'aponya hükü
~ Hasen son derece nazik bir 
..-:.'-Ya girmiş olan m~at ve ih· 
~ arttırmak istemediğinden 
~· 
~~ hükt1meti, Paris ve Va-
~~~kibnetlerlle sıkı temas 

~' 21 (A.A.) - SaWıiyettar 
~:-bacbn bildJrilcfiline ıısre 
~He Craigfe arasında yapılan 
~ e, vaziyette bir değisı1dik 
~@ letinnt"mfştir. Çiinldl Arita, 

~ hükUmetinin vaziyetini bil
~ lf "e ~o'nun Tientsfn i
~ -.ııaw bir hldise mahıyetfnde 
-. aıt-!_ etmeyi kabul edip etmediği-

-Y4eftı1,..:-
l'~ 6fl.U". 

~ da bir mülAkat daha yapıla
~· ~u ıntlnasebetle Japon Ha· 

ztrının Japonyanııı nzi-

yeti hakkında malümat vereceği ü
mit edilmektedir. 
Bir Fransız gazetesinin mütaleası 
Epoque gazetesi yazıyor: 
cAmerika'nın Tokyo nezdinde ı 

yaptığı teşebbüste bilhassa şiddetli 
bir lisan kullandığı öğrenilmektedir:. 
Amerika yalnız İngiltere ile Japon
ya arısında bir mutavassıt rolü oy
narnıya hazır değil, ayni zamanda 
haklarını rnüdafH etmiye de azmet
miş olduğunu bu suretle t\}stermif 
oluyor.-

lngilizler Tiençine erzak 
gönderiyorlar 

Şanghay, 21 (A.A.) - Buğday, un, 
sebze ve yf'tnlş yüklü iki İngiliz v~
puru, bu sabah Tientsin'e hareket 
etmiştir. 

Amerlk• Japon~•JI .............. 

Pravda, Baltık devletleri Harici
ye Nazırlarının teklif edilen garan
tiyi reddetmelerinin bir sui&efeh
hümden ileri gelmiş olabileceğini, 

Rumanya ve Lehistanda da garanti
ye" karşı iptida bazı itirazlar serdedil 

mişse de tehlike vuzuh peyda ettik
çe anlaşmak imkanı hasıl Oldulunu 
yazıyor. Resmi kOmilniat organının 
fikrince, Baltılc devletlerinde görü
len itirazlar ya mütecaviz devletler 
tarafından kendi emellerini gizle· 
mek maksadile hariçten telkin e -
dilmişlerdir, yahut mürteci mebafil 1 
tarafındın ortaya atılmışlardır. Bu J 

tahmin doğru olsa bile. her halde 
şurası muhakkaktır ki Baltık dev
letleri garanti istemediklerini res
men kat't surette ilin etmişlerdir. 
Onlan bu karara levkeden düşünce
lerin filin veya ftlin membalardan 

Millf Müdafaa hım~k<"tlerine işti

nk ~ttikten sonra snn ffiin•ere ka
dar Arnavutlukta pi,.lerHlilctPn AAtı

ra memleketimin• erl"n Nııf·:ı Nt>7a 
rPti memurlarından Ruc;en dP cıehri- 1 
nıi,.e eehni~tir. 1 

Arnavut komutanhn dür. P"•l:'rı- . 
lasta bulunan Kral Zogo tarafından 
kabul edilmiı;lerdir. AhmPt 7.nr<rı <;(' . 

yhat hazırlıkbnna devam etmekte· 
dir. Kralın hul'ijn veva \':ırın Fran
sava müteveccihen ll\("IT\1eketimi'>:
den ayrılması kuvvetle muhtf>mel · 
dir. 

Kral Zot?o ile beraber Tir~nd!1n 
cık•o şehrimize simdive kadar (!:?· 

lem er: 
Prens Celal 7.ncıo. Mıuarif Nıt7tn 

Abdurrah'""" J)ph.--.. Jrhiliw• N'~-

İsı?a1 sıras nda Tiranda kalıp bir 
tar:lf9 f!itmi\·~nl~r ''c ftalvanlar:ı 
testim o1anlar: 

Malivt" Nazırı Koltuci. Matbuat 
müdürü Mibal Sl-roko. lıili'ımıım ne 
zaret müsteşarhrı . Tiran, Köricc, 
Berat mutasarnflarınd:ın baska oi
ğer mutasarrıflar orada ktlmı~la:-
dır. Berat mu,asarrıfı katleciilmistir. 
Janda rma kumandenhqı müfettişle

ri , bütün ne?.a~tlerin erkin nın ek· 
~erisi. mebusların kısmı kuİlisi .:ie 
T irand a kalmıc:lı:ırdır. 

Başvekil Koço Kota Yunanistanda 
bu1unm-ıktadır. Sehrimizc P.eler di
ğ<'r k::ıl rıbalık Sırbistenın muhtPlif. 

Bu işin ele hallini hükümetten 
beklememeliyiz. Vakii İstanbulda 
semt aemt bazı fıkaraperver cemi
yetleri ''ar. Fakat bunlar, lazım olan 
yardımı teminden çok uzaktırlar. 
Bunların faaliyeti çok dar muhitle
re münhasır kalıyor. Netice itiba
rile halkımız merhamet gibi iyi 
duygulara malik olduğu halele sarf 
-teşkı13tsulık yüzünden muhtaçlara 
yardım edilemiyor. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Hull, mat
buata beyanatta bulunarak Doo
man'ın Amerikalılara aft binalann 
J'aponlar tarafından bombardıman 

edilmesini Arita nezdinde Y(fliden 
protesto ettiğini söylemiştir. 

şıehırk-rind. bulunduktan sonra İs ·ı 
tanbula iltica eden zabitan ve mE.' Y-•rı Mıı~" Vnk". A~1ivP w ..... ., F~•~ 

çıktıklarım söylemek, kendilerini ~ııfko. MHlisi Mf'buun tkir,.; rt-isı murini mülkiyedir. Ayni zamand--.. 
zorla garanti etmeğe başka devlet- Hikmet TlPhnnıt. Miiıi .. r .... : u:1ı;..p Yunanistanda da bir miktar zabitan 
leri sevk için bir sebep teşkil ede - Kumandanı Cemal Araniki. Umum ve mülki memurlar kalm1,ıtr. 

Bence, bu iJ ancak Halkevlerimi
zin sosyal yardım :§Ubelerini kuv -
ntlenclirmek: sayesinde hallolunı

bilir. Halkevlerimizin en faal şube
si bu şube olmalıdır. Ve bütün .iza 
her şubeden evvel bu fUbelere kay· 
dedjlmelidir. Bu t.eşrbbüs. HalkeT
terin i halka bir adun daha yakın • 
laştıracak \'e sevdirecektir de. 
Halkevlerimizin i•are he~rinin 
bu yolda ~kı bir program ve propa
ganda ile faaliy~te geçmesini bekli-

mez. Baltık devletlerini ürkütecek=========== === = ====:::::=====.:===== 

••• 
Japonyanın Uzak 

ve sulh cephesinden uzaklaştıracak Al A b• f T•• k• Mı 
sebepler aranırken Pravda'nın ev- manya ra lS- ur ıye - sır 
veıce bahsettiğimiz neşriyatına da 8. o· I T I 

Şarkla Takip 
Edeceği Siyaset 

bir yer ay .. mak llzımdır. Bundan tana Jr JP Om lt emas art 
dolayıdır ki o yolda bir düşünce ol- G •• ..) _ • S E d• 
madığını kendilerine kat'i ve açık on -ıenyor ona r 1 
bir şekilde temin etmek icap eyler. Berin, 21 (A. A.) - cCorrespon-

..._,.. o.111& Y.&lıÇIN dance Pohtique en Dıplomatib ga-

Hongkong, 21 (A. A.) - Çok emin M·n M ı· . d- zetesinin bildirdiğine göre, Kral lb
blr membadan öğrenildiğine göre, , 1 et ec ısın e niauud tarafından eönderilen mu -
eski Çin icra komitesi reisi Uang - 1 M- 1. ) rahhaam, Hitleri ziyareti üzerine 
Çing - Vei, Japon hükumetine pro- Uzat· e ·e er Almanya hükümeti, Suudi Arabis-
gramınm şu dört nQktasını talı.ık - (Baştarafı 1 hıcl sayfada) tana dainı ; hır diplomat yollamıya ı 
kuk ettirmeyi teklif etmiştir: karar veımıştir. 

vib etmiş ve itiraz mercilerinin tl- D 1 ._ kH il 
1- Çin ordusunun cenubu gar - •nz il··· .• v et en yini hakkında kanunun ehemmiyeti- 1 lltz' 

biden silih ve mühimmat almaması na .... ne binaen muhtelit bir encümence 
için Svatov ve Pakhoi c.ahirlerinin · Varşova, 21 (A,,.A.) - Dantzig po-

r tetkik edilmesi hususunda Maliye 
işgali; lisi, Hitler aleyhinde sözler söyliyen 

Vekili Fuat Ağralı tarafından vaki I 
2 - Dördüncü kızılorduyu Çin Balrover vapurunun ngiliz müret-

talep kabul olunm&lftur. 
kuvayı asliyesinden tecrit için Yan- tebatını tevkif etmiştir. Bunlar ser· 

Bundan soon, devlet memurları best b k 1 d kl d 1 · gtse mıntakasında ·yeni bir taarruz- ıra ı ma ı arın an vapur ı-

da bulunmak; aylıklarının tevhit ve teadülüne da- mandan hareket edememiştir. 
ir olan kanunun müzakeresine de- ---.~---•TCT•-"ifaiii .. m-•.,....7..,.~ 3 - Scwyetlem her türlü yardı - E"-a.ı BurlJ8 h•R-ldllnln nm edilmiş Ye encümene tevdi e- .._... __.....,.. 

mmm önüne ıetmek için Sianfu - dilmiş olan 23-2S inci maddelerin i- evlH ... rraz 
nun 'ft Vennan'ın igali; leri llilrülen temennilere gire tesbtt ,..........,. ı inci aayfa•ısda t 

4 - Bu takdirde Uang-Çing-Vei edilmit olan muaddel fekill~ tas- Eski Suriye Başvekili Cemil Mar-
yeni hükümet teşkilini, antikomin- k. dd 1 dam evinde siyasi "'rkadnlarile bir vip edi~ mütea ıp ma e er o- • -s 
tem t"lkta iltihakı ve umumi bir konnıuna yaparken otoz kacbr aon" kwımUflur. .,.... .~ . .., 
harp takdirinde Japonya ile bir - evine hücum ederek pen,,_relerini 

Bu kanunun, hikimler kanunun- ıı-
Hkt.e harebtl kabul edecektir. + ... 1 .. mu:Jar, kapılarını kırmışlar, 

da yazalı haller haricinde hlldmler ~ ..... 
Honı - Konı'un siyasi mehafii, 

bftyilk devletler tarafından ittihaz 
olunacak hattı hareketin kat'l bir 
ehemmiyeti haiz olacağı ve ancak 
azimklr bir surette hareket etmek 
prttle Uzakprkta vaziyetlerini ko
ruyabilecekleri mütaleasındadır. -·-T• •l .... m• bir telrzlbl 

Moskova, 21 (A. A.) - Sovyet 
hükUnıetiAin, Sovyetler Birliğinin 
Uzüprk hud11tlannm İngiltere ve 
Fransa tarafından garanti edilmeai 
için ısrar ettiğine dair 20 haziranda 
ecnebi membalarmdan verilen ve 
Alman matbuatınca neıredilen ha
berler Alihiyettar bir memba tara
fından tekzip edilmektedir. 

Tu ajansı, mezkı1r haberleri aaıl
sız olarak tavsif etmektedir. 

ve mücldeiumumller hakkında da misafirlerini dövmüılerdir. Bu ara-
tatbik edileceğine dair olan hiJküm da bir t8§ da Cemil Mardama isabet 
üzerinde birçok hatipler söz alarak eder@k yaralanmasına sebe::ı olmuş
bunun hakimlerin terfii üzerin8a tur. Bu toplantıda partisi Cemil 

Mardamın camide bir hitabede bumileair olacatını ve bundan ileri 1····---.... ... lc - .. or vermifti. Bu teca· 
gelecek haksızlığın bertaraf edilme-
&i için bazı kayıtlar illvesi llzım- vflz üzerine karardan vazgeçilmi"?r 

ı~ijini aöylemişler ve mizakere- tır. 
ler 90nunda. bu maksadı gözeten tak
rir reye konularak madde encüme
nine geri verilmiftir. 

Kanunun muvakkat ikinci mad
desi ür.erinde de birçok hatipıer s6f 
almışlar ve müteaddit tadil teklifleri 
venniflerdir. 

Bu takrirler kabul edilmiş ve 
madde buna göre tanzim olunmak 1-
çJn encümene geri verilerek cuma 
lfinü toplanmak üzere tçtfmaa nf.i 
hayet Yerilmiştir. 

El "''*''' ..,... Tarlabapnda '1'l numaralı evde o-
turan Selimle kansı Natqa arasın. 
da dün gece blr kavga çıkaııftır. 

Bir aralık kavgayı kiracılardan 

Eleni de kanşm11 ve Natap. bu mü
dahaleye kızarak eline geçirdiği bir 
bıçakla Eleniyi sal kolundan yara
lamıştır. 

Yaralı kadın Beyoğlu hastanesinel 
tald.ınlmlftar. N atap da hemen ,a
blanm•p 

(Baş tarafı l inci savfada\ I 
ciye Nv.ırı Abdülfettah Yahya Paşl MUAAD SERTOCW 
bugün saat 16.30 da Ankara Radyo 

)Orum. 

merkezini ziyaret etmiştir. Burada ====================== 
Münakalat Vekil} Ali Çe\inkaya ta-r Çocuk d-tiinnek İster
rafından karşılanarak şereflerine ken zehir?tanen kadı" 
tertip edilen hususi konserde hazır Tophanede kahveci O&manın b
bulunm~"tur. Konserin sonunda ek- rw Leman; e\•velki gece çocuk dü
selnns Abdülfettah Yahya Paşa, şürmek için bir ilaç içmiftir. 
Türk milletine aşağıdaki hitabede Fabt genç kadın bu iliçtan z.ebir-
bulunmuştur: 

e- Türk halkına, Mısır halkının lenmif ve çocutunu düfüıdükteıı 
biraz .sonra sancılar içinde kıvran

kardeş selamlarını sunmak. Mısır, 
mıya baflamıştır. 

Hariciye Nazırı için bir zevk ve şe- Bu suretle üade veremiyecek bir 
re.f teşkil eder. Şanlı tanru birçoic: hale gelen Leman hemen Ha&Hi 
şerefli hAdiselerle bezenmiş olan, hastanesine kaldırılmıftır. 
kardeş. büvülc milletin tooraldarına -----~~~ı!!!!!!!!!l~-~11!! 
ayak basarken, bütün dü"1ncem. o 
büvük kahramana teveccüh ediyor, 
O bü~·ük kahraman ki. milletinin 
sevgisine dayanarak:, güzide rneslı 
arkadaşlarının yardımile Türkiyevi 
hayranlık uyandıran, disiplin~ kud
retli \'e daima ileri bir devlet haline 
getirmiştir. 

Eski Türkiyeyi tanıyan yabancı 

bir seyyahın, pmdi burada ka11ılaş
tığı manzara. "yiiksek bir içtimai ders 
teş_kfl eder. Ciddi, çalışkan ve uslu 
bir milletin yılmak bilmez faaliyet
leri karşısmda. h6rmetle kim eliJ
mez ve ldU ve basiretli bir hükfune
tin verimli çalışmaları karpsında 

kim havranlık duymaz ... 
Tarihi. uzun bir zaman. Türk im

paratorluğunun tarihine karışmış o
lan ve bugün istirdat ettiği istikli
line sahip bulunan Mısır, veni Tür
kiyenin sulhçu ve sadık bir dostu
dur. Ayni sulh gayelerini istihdaf e· 
diyoruz ve biricik emelimiz, dahilde 
faaliyetlerinin semereleri. hariçte ~e 
sis ettikleri dostluklarla, milletleri· 
rnizin saadet ve refahı~r. 

lleynelmfle1 VllzlV@tfn hu endfsell 

anında Türlı:iyenin de en milhim un
surları arasında bulunduğu şark, 

hak ve adaletin zaferini temine az
mederek sulh eserini tamamlamıya 
dt"vam ediyor. · 

Her yerde bize ıösterilen hararet
li kabulaen son derece mütehassis 
oltn dost Mı!lt", benim mütevaZ1 se· 
simle. asfl Tllrlı: milletine sürekli bfr 
malt ve s6re'kli btr taali devresi te
mennt etmektedir. 
Mısır da, dünvanın hakiJ:i bir em

ni~ ve muzaffer bir medeniyete 
kavuymuını istiymlerin gaytetterl
ne, yorulmak bilmiyen pvretlerini 
kataeaktr.> • 
Bütün Takıft.fark mftletferi S4cf4bat 

paktına girecekler 
Berut, (Husa.st) - Burada çıkan 

Savtillabrar gazetesi pek yakında 
SAdlbAd paktının bütün Yakınşark 
milletlerinin iıtlrakile daha ziyade 
kuvvetle~eğini vazıyor. Gazete . 
nln mevsuk bir membadan aldığını 
kaydederek Yerdiği bu habere göre 
Yemen, Suud! Arabistan, Mısır, F i 
ltstfn ve Ulbnsn hükQmeUeri d 
pakta gireceklerdir. 
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Hüviyeti Bir 
Çılımıyan 

Türlü 
Mü:thiş 

Meydana 
Bir Casus ......... ~ ... 

Baccioclıs ve Hyrvoix III üncü 
Napolyonun gizli emirleril}i tatbik 
ediyorlardı. Şehirde imparatorluğu 

·düşmanlarını bulmak vazifesile mü ı 
kellef bir sürü kadın ve erkek casus 
bulunduruyorlardı. 

III üncü Napolyon Tuileris sara
yına gelir gelmez, siyah bir oda te
sis edildi. Burada, imparator, şahsi 
emniyeti ile altıkadar adamlarla ko
nuşurdu. Casuslar yapmış oldukları 
hizmetlerin mükiıf atını almak için 
bu odaya geliyorlardı. 
İmparatorluk zabıtası yeni bir 

gizli ajan nev'i düşünmüştü. Bun
ların ismi «Muhbir• idi. Bu adam
ların şefi Logrange ismnide birisi 
idi. 
Münhasıran siyasetle meşgul olan 

muhbirler, cemiyetin bütün safla -
rında y8 aJmıılardı. Logrange'a 
sahte isimler altında rapor yazıyor
lar ve beraber yaşadıkları ~ahısların 
yanlarında bulundukları sırada el -
de ettikleri malumatı bildiriyorlar
dı. 

. Posta müvezzileri de gizli zabıta
ya menıup idiler. Bu adamlar, apar
tıman kapıcılarına • bunlar da za
bıtaya mensup idiler - mektupları 

veriyorlar ve müteakıp glişlerinde 

lüzumlu mektupları alıyorlardı. Bu 
arada, kapıcı odasına bırakılan mek
tuplar hususi müfettişler tarafından 
açılıyor, içindeki yazılar ZC\Ptedili
yor, ve zarflar tekrar kapatılıyor -
du. 

Bu esnada, Fransayı hariçten teh
dit eden tehlikeler tamamile unu -
tuluyordu. Memleket dahilinde vasi 
mikyasta çalışan milli casuslara 
mukabil, ecnebi devletlere mensup 
birçok ajanlar, zahmetsizce Parise 
gelip, bizzat imparatorun etrafına 

bile girmeğe muvaffak oluyorlardı. 
Bu suretle Pariste, muhtelif ~ekil -
lerde elde ettikleri mal(ımatı hüku
metlerine rapor ile bildiren birçok 
İtalyan ve Alman «Prensler.o gö -
rüldü. Bütün bu teşkilat, zayıf ve 
sun'i bir rejimi büyük bir feliıkete 
doğru sürükleyip götürdü. 

ALMAN CASUSLUGUNUN 
ORGANİZATÖRÜ: STİEBER 

Prusya gizli zabıta teşkilatının 

meşhur organizatörü, 1818 de Mcr
sebourg'da doğdu. Hal ve vakti ye
rinde olan ana ve babası, çocuklarını 
serbest meslek sahasında çalışmıya 
sevketmek istiyorlardı. 

Stieber'in faaliyeti garip surette 
başlar. O zamanlar Silezyada Scho· 
effell fabrikasına müracaatla, pat
ronun menfaatlerini korumakla mü· 
kellef bir nevi sekreter ·vazifesini 
,deruhte eder. Stieber daha başlan
gıçta, bizzat kendi direktörünü, ida· 
re makamlarına, ameleleri ihtilale 
sevkeden sosyalist faaliyetlerini teş
vik suçile ihbar etti. Bu ihbar neti· 
cesinde fabrika direktörü kendisine 
lsnad edilen suça tamamile yabancı 
olmasına rağmen tevkif ve muha
keme edildi ve bir sene kürek hap
sine mahkum oldu. Fakat Stieber'!q 
bu meseledeki rolü anlaşılınca 

Schoeffel fabrika.sında çalışma~ma 

imkan kalmadı. Nihayet fabrikayı 
terke mecbur oldu. 

Bunun üzerine, zabına hesabına 

olarak, amele muhitinde çalışmıya 
başladı. Mahir ve kuvvetli bir hatip 
olduğu için amele toplantılarında 

hakiki bir muvaffakiyet kazandı. 

Nutukları halkın hoşuna gidiyordu. 
Stieber'in bu §ekilde.ki hareketinin 
1848 arifesinde vukua geldiği unu
hılmamahdır. 18•8 senesi, ihtilal ha
reketlerinin Garbi Avrupanın bü
fiik memleketlerinin bir udundan 
öbür ucuna kadar yayıldığı bir de· 
vtrdir. Stieber, hükumete muhalif 
bir parti tesis ederek başına geçti 
ve kat't bir hareketle cmUcadele» 
sahasına atıldı. · 

O, rolünü çok iyi oynuyor, amele 
iınıfının şadık ve velakAr bir taraf
tarı olarak slhiiaUyordu. Avukat ol
~ulu i-1n, 1846 ~esi içinde fsyanlR 
itham edilen birçoll am.te~i muva!-

fakiyetle müdafaa etti. Bu ş_artlar 
dahilinde kendisinin ihtilalci telak
kilere, kanaatlere yakınlığından, sırf 
amele sınıfının hareketine müzahe
ret gayesinden nasıl şüphe edilebi
lirdi? !it·~ 1 O fi 

Stieber'in Kral Frederic Guilla· 
ume ile ilk karşılaşması çok ş~yanı 
dikkattir. 

Sarsılan otoritesini tekrar e1de et
mek için Kral, muhalefetin, yani 
Stieber'in Berlin sokaklarında atla 
bir gezinti yapmak defisini kabul 
ettiği zaman, amele kafilesinin ba
şında elinde kırmızı ve. siyah bay
rak olduğu halde atla yürüyen Sti· 
eber idi. Stieber, krala, bütün gezin .. 
ti müddetince refakat etti ve hü
kümdarın şahsı etrafında, gizli oldu
ğu kadar müteyakkız bir muhafaza
kordonu kurdu. 

Dorothee Strasse ve Friedrichs 
rasse'ın birleştiği noktaya gelince, 
kral etrafını kaplıyan halkın aruın
da işitti,i hasmane bajırmalardan 

bir aralık heyecanlandı. O zaman Sti. 
eber elindeki bayrağı sallıyarak 

halka: cEğer sükünetimizi muhafaza 
edersek o zaman kuvvetli oluruz.> 
diye bağırdı. Ayni zamanda krala 
yaklaşarak kulağına fısıldaclı: 

- Haydi sir, endişe etmeyiniz, her 
tedbir alınmıştır. Hiç birisi birşey 
yapacak vaziyette değillerdir . ., 

Gezinti nihayetinde Frederic Gu
illaume, şatonun büyük :merdiven
lerini çıkarken Genefal Raliowitz'e 
sordu: 

- Elinde bayrak bulunan eenç a
damın ismini not ettiniz mi? 

- Evet sir! 
, .. 

- Pekala, zamanında size hatırla-
tırım. Eğer o olmasaydı, benden ha
yır yoktu. 

İki sene sonra, 1850 de Frederic 
Guillaume, Meclisin feshi ile mem
leketi sıkı bır askeri tazyike ve za
bıta nezaretine vazettiği zaman, Sti
eber'i hatırladı. 

Kral polis Pefesi Hinterley'i ~a
ğırarak Polizeirath mevkiinde, ken
disine eskiden ckıymetli yardımlar> 
da bulunmuş olan Stieber isminde 
zeki bir şahsın tayin edilmesini arzu 
ettiğini bildirdi. Hinterley bu ismi 
işitince oldukça hayret eseri göster
di. Stieberi tanıyordu, o, Berlin zabı 
tasının kullandığı birçok muhbirden 
bir tanesi idi ve işte birdenbire, kra
lın şahsen tanıdığı Stieber bir şf.h· 
siyet oluyordu. Hinterley için hü
kümdarının iradesi önünde eğil
mekten başka yapacak bir iş yoktu. 
Zabıta müşaviri tayin edilen Sti

eber sekiz gün sonra, Prusya gizli 
zabıta teşkilatı şefi oldu. Bu tarih
ten itibaren otoritffii mütemadiyen 
tezayüt etti ve kralın mutlak itima
dını kazandı. 

Fransa'da, Avusturya ve Rusyads 
Prusya casus teşkilatını o tanzim 
etti. Yalnız burada, krallığın yeni 
zabıta teşkilatının esaslarını çizmek 
hususunda bizzat kralın, gizli teş

kilat şefile birlikte çalıştığını da i
şaret lazımdır. 

Tayin olunduğu memuriyete baş
lar başl!!maz Stieber, krala, memle
ketin gizli zabıtasını, modern ve hu
susi bir teşkilat halinde ve tamamile 
müstakil bir vaziyet olarak düzel
tilmesini teklif etti. 

1854 te, kraldan, teşkilatını harice 
ve ezcümle Fransaya teşmil etmek 
müsaadesini istihsal etti. Bu proje
nin izahından altı ay sonra, 19 mart 
1885 te, Reichstag devlete faydalı 

bir istihbaratın kazançlarını temin 
etmiye matuf 80 bin thalerlik (yani 
yüz bin frank) bir tahsisat kabul 
~tti. 

Bu devirde Stieber kudret ve nüfu 
zunun zirvesine vasıl olmuştur. HU 
kümdarın en yakın mahremi esrarı 
olan bu adama, ~n ufak bir ailenin 
kulübesinden U prens saraylarııııı 

kadar uzanan umumi nezaret şebeke 
sindep kurtulamıyan kral hanedanı 
azaları bile korku ve endişe ile ba
Jnyorlardı. 

.(Devamı var) 
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Bu laafta Aakara Wrlacildderlle l.taaW Gll bpua •laaba
kalanlMla kua•••ll lnrnetll elu atletlerı.iadea luauları 

Bu hafta, biri Ankara birinciliji, 

dili Gül kupaaı mü11bakalan ol· 

mak üzere Hd büyük atletizm hare-

il • • 

Borsadaki 
. 

ketine tahit olaeağız. 

U9 phlr karıılapnalan, atletizm 
(8o•u 'J 11Ci uyfun•da) 

• • 
Güreşler 

Dinarlı Habeıe, Kara Ali Polon-
yalı Pehlivana Galip Geldi 

Diaarh Ye Habet güretÇi m&aabakadaıı eYYel 

Bursa (Hususi) - Pazar günü 
Atatürk stadındaki güreş müsaba
kalarını binlerce seyirci takip et • 
miş ve müsabakalar çok heyecanlı 
olmuştur. 

Müsabakalar tam 15,30 da başla
dı. İlk müsabakayı 56 kiloda Acar 
idmanyurdundan Hamdi ile Akın
spordan Hüsamettin,, halkın alkış
ları arasında açtılar: Bu müsabaka 
15 nci dakikada beraberlikle neti -
celendi. 

İkinci müsabaka; Merinos güreş
çilerinden 72 kiloda Rahim ile Re
cep pehlivanlar arasında oldu. Bu 
serbest güreşin ilk dakikasında Re
cep pehlivan galip geldi. 

Üçüncü müsabakada: Bursanın en 
küçük pehlivanları Hasan ile Selim 
arasında oldu. Selim, uçuncü sani
yede Hasanın sırtını yere getirdi. 
Çok alkışlandılar. 

Dördüncü' müsabaka: İzmirli Ya
malı Hüseyin pehlivan ile Edirneli 
Süleyman pehlivanlar arasında ol
du. Bu müsabaka, 30 dakika serbest 
güreş neticesinde beraberlikle bitti. 

Bundan sonra, Bursalıların on 
beş gündenberi sabırsızlıkla bekle
dikleri müsabakaya sıra gelmişti. 

Bu müsabaka, 115 kilo Habeş 

Katsem Tafari ile teknik güreşçimiz 
Dinarlı Mehmet pehlivanlar arasın
da id. Habeş ile Dinarlı, alkış.lar ara 
sında ringe çıktılar. BtJ pehlivanları 
hakem Cemal pehlivan seyircilere 

takdim etti. 
Pehlivanlar tutuştular. Her iki 

pehlivan da çok sert ve çetin hare
ketler yapıyorlardı. Bilhassa Habeş 
bazı yerlerde hileye müracaat edi -
yor, bunu gören hakem Cemal peh
livan, afka arkaya Habeşe iki defa 
ihtar etti. İlk devre böyle bitti. 

İkinci devre başladı. Habeşe, son 
yaptığı hile yüzünden yine ihtar o
lundu. Bunun üzerine üç favul ile 
Dinarlı Mehmet hükmen galip sayıl
dı. Geçen hafta da Polonyalıyı mağ
liip eden Dianlrıyı halk, ringden el
ler üstünde aldıl&l'. 

Bundan sonra Yarını dünya Sil -
leyman ile Bulgar Feriştino arasın
da idi. Yarım dünya Süleyman gel
mediği.m'cn Bulgar hükmen galip 
geldi. 

Son güreş de, geçen haf ta Dinar
lının mağlup ettiği P9Ionyalı Gens
viski ile Kara Ali pehlivanlar ara
sında idi. Her iki pehlivan da al -
kışlar arasında ringe çıktılar. Ha -
kem Cemal, pehlivanları takdim et
ti. Giireş ba~ladı. Bu da çok heyecan 
ve sert devam ediyor. Fakat 60 in
lı ve sert devam ediyor. Fakat 50 in 
ci dakikada Kara Ali, Polonyalının 
sırtını yere getirdi. Alkışlar arasın
da Kara AJ11,i ~ ringden aldılar. 
Ve güre~l· Afhay&t buldu. Şehri • 
mizde bulUJtan pehlivanlar yakında 
İstanbula ıfdeoeklerdir. ı 

• ~snt Altan 

K 

Kambur Mustafa ve Silivrililer panı biamandır ... Mustafa duyduıtl 
Bekirin sırtında gömleği olduğu için duymadım deme, kolla kendini .. • 
daha vücudünü görmemişlerdi. Bal- Deyince; Silivrililer oldukları yer· 
dırlarının, oyluklarının, kalçalarının de sallanmıya, biribirlerine hayretle 
yerinde olduğu görülüyordu. bakmıya başladılar ..• Karşılarında-

Kazıkçı; güreşin te_hlikeli olduğu- kinin meşhur Kazıkçı olduğunu av 
nu sezmişti. Karşısına çıkacak ada- lamışlardı. 
mm tam bir pehlivan olduğu görü- Silivrililer de, Mustafa kadar btJ 
lüyordu. İçinden söyleniyordu: işe sevinmişlerdi. Bekir, hazır lol' 

- Ulan, Silivri dedikleri kadar ayak~anna gelmişti. Demek Sulttı' 
var~ş ... Hakikaten burası geçi~ ye- Azizin çağırttığı pehlivan meğer blJ 
ri imif. idi. 

Mustafa iyice yağlandı. Bekir da- Silivrililerin kulağı delikti. JC,.. 
ha hlll gömleğini sırtından çıkarıp zıkçının Şumnudan sarayı ç~ğırıl· 
yajlanmıya başlamamıştı. cbğını haber almışlardı. Güzel ve hf" 

Daha doğrusu şaşırmış J:talmıştı. yecanlı bir güreş seyredec~kleri11" 
Güreşin çok çetin olacağını .anlamış- den dolayı çok memnun olmuşlar~ 
tı. Dalgın dalgın etrafına bakark~~ Bekirin Varnadan deniz tarikıw 
cazgır yanına sokuldu ve: tercih etmeyip kara yolundan gel-

- Pehlivan, haydi bakalım! .. Göm mesine memnun olmuşlardı. Pehli
leğini sırtından at ve yağlanmıya vanlarından emin idiler ... 
başla!.. Çünkü; Kambur Muş\afa, PK 

Bekir, cazgırın bu ihtarı üzerine Mustafayı da, Kündeci Hüseyini dl 
hemen kendini. toparladı. Acele ile mağlUp etmiş bir pehlivandı. JC•' 
gömleği sırtından çıkardı. Kazanın vasoğlu ile de üç güreşi vardı. Biti' 
başına geçip yağlanmıya b.işladı. sinde açık düşerek mağlup sayılnııf' 

Bekirin soygunluğu görülecek ha- tı. Fakat diğer iki güreşten de nıütı• 
rikalardandı. Geniş omuzlan safi a- zaalı olarak ayrılmıştı. 
dele idi. Pazuları, Tekirdağ karpuzu Yani, Kambur Mustafa sayılı fıt' 
gibi dolgundu. İki büyük torik balığı tınalardan biri idi. Kazıkçı Bekir dl 
yatırılmış gibi adale kaplı idi. bu m~seleleri işitmiş ve biliyord~ 

Hele, bu adaleli ve sırım gibi vü- Kambur Mustafa ismini işitir işıt 
cut zeytinyağım yedikçe büsbütün mez belaya çattığının farkına vat' 
müşekkelleşiyordu. Be'kirin koltuk mıştı. Zaten kazan dibinde yağlaJl~tlt 
altı adaleleri bir öküzün ı;öğsü ka- bu herifin ne mal olduğunu görnıil 
dar vardı. ve anlamıştı. 

Silivrililer. Bekir Soyurıduktan Bekir; idman üzerinde idi. Neft' 
sonra; ne olduğunu anlamışlardı. Tattı si, sıhhati, besisi yerinde idi. 
Dikkatle nasıl yağlandığına bakı- hızında ve kıvamında bulunuyordıl· 
yorlardı. d' 

Bekir, tam bir pehlivan gibi usta- Karşısındaki hasmı da öyle i ı. f 
Nihayet; peşrev başladı. İki tar9 

ca yağlanıyordu. Hem de yağlanma- . .,,, 
ta çıroınmalarda huzur pesrevı J 

sına çok itina etmişti. Şaka değil, & • r-
pi ·orlardı. Kambur Mustafanın çı 

karşısında bela bir adam olduğu bel~ 
d b pınışları fevkalfide güzeldi. 

1i i i. Darplı ve boğucu ir güreş ) 
yapacağa benziyordu. (Devamı var.; 

N 'h t 'k. hl' "1 ....................................... . 
ı aye : ı ı pe ıvanın yag anmı- - ) d 

sı bitti. Kıbleye saf baj{la.vıp durdtıı 1 Is tan bu Ka astrO 
lar ... Cazgır duasını yaptıktan son
ra; Kambur Mustafanın menkibesi· 
ni şu yolda okumıya başladı: 

- Buna, Çatalcalı meşhur Kam· 
bur Mustafa derler ... Hey pehlivan 
kündesinden, çaprazından sakla ken 
dini. Duydum duymadım deme ... 
Göreyim seni ... 
Cazgır. Mustafa hakkında sözle· 

rini bitirdikten sonra; Beki re sordu: 
- Pehlivan, Bekirden başka ismin 

ve 15kabın var mı? 
BE>..kir; saklamıya lüzum görmedi, 

sövledi: 

- Kazıkcı Karabekir ... 
Cazgır bunu işitince gözlerine, 

kulaklarına inanamaz oldu. Şaşala
dı, duraladı ve sualini tekr:ırladı: 

- Pehlivan! Lakabın ne dedin? 
Bekir, caıgırın şaşaladığının far

kına varmıştı. Sükunetle mukabele 
etti: 

- Söyledik ya ... Kazıkçı Karabe
kir ... 

Bekirin bu sözleri, hasmı Kambur 
Mustafa üzerinde suitesir hasıl f'· 

dcceğine bilakis onu sevindirdi. Hiç 
olryrnzsa Kazıkçı Karabekir ayağına 
gelmişti. Onu nerede bulup ta güre
şecekti? Gelecek sene Kırkpınar gü
reşini beklemek lazımdı. Bu sene 
hastalıktan dolayı güreşlere gide· 
memişti. 

Fakat; Bekirin Kavasoğlu Koc~ 

İbrahimle güreşlerini duymuştu. 
Hatta; Karnabatta Piç Mustafa ile 
yaptığı güreşlere de agah olmuştu. 
İyi bir güreş yapıp kozunu pay et· 
meli idi. 

Hele Bekiri Silivri meydanında 

mağlUp ederse, Kambur Mustafa. 
Bekirin yerine saraya kendi giderdi. 

Mustafa; sevincinden olduğu yer
de duramıyordu. Cazgır, bağırdı: 

- Ey ahali, buna Kazıkçı Karabe
kir derler ..• Kazığı, çaprazı, kurtka-

Faaliyeti 
İstanbul Kadastrosu sekiz kold,ıa 

ilerlemektedir. Şımdiye kadar J\d'' 
lar, Üsküdar, Eyüp, Eminönü, B" 
yoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Fatib ~~ 
dastro sicil muhafızlıkları k~ it 
muş ve işe başlamışlardı. Şimdı b ıJ 
de Blb'koz kazası için muhafııl 
teşkilatı yapılacaktır. Şimdiye 1'~ 
dar kadastrosu yapılan yerlerde 
sicil muhafızlığı teşkilatı gayri~e: 
kullerin alım, satım, ipotek, ve ıı> 
kal işlerini çok kolaylaştırmıştıı-. 

Eskiden aylarca, hatta senel.'1 
süren gayrimenkul ihtilafları t1~,. 
günle. hatta saatle bile ölçüleJlllY ,sJ 
cek kadar azaltılmıştır. Ankaı:a'd ol 
terfien Kadıköy sicil muhaf ız~ı~ ;. 
tayin edilen Eşref bir muharrif~. 
ze hasbihal esnasında demiştir )ll• 

- Ankara'da ipotek ve ferağ.~ 
leri artık günle, saatle değil dalt1 

O' 
ile yapılmaktadır. Bir gayriıneıı1'. 
lün 15, 20 dakikada sahibini ~e~ 
tirme!ll veyahut ipotek edilmesı tı> 
amelesi yaR_Jlabiliyor. ş1'i' 

Devletin sicil muhafızlığı te 1, 
!inden gözettiği. gaye de b~d~.r. 81, kında telefonla bile her turlu g ,. 
rimenkul işleri yapılabilecekti~· ~e• 
selfı malını satmak veyahut ıpO JıJ 
etmek istiyen birisi mensup oldı.J 9s 
muhafızlığa telefonla mürac• 
eder ve: sJ 

G · k 1" ·· rnar' - Tayrımcn u umun nu 9, 

şudur. Falana da satıyorum. ?AıJ ııJ 
mel esini hazırlayınız. derse derlt ,. 
muamele hazırlanır ve imza forr;,, 
litesi için de üç, beş dakika kafi 
le bilir. ~, 

Kadıköyde Osmanağa ınahaııe tı' 
rlıl 

nin kadastrosu tamamen hazı d' 
mış, Raaimpaşa mahallesininlti 
hayli ilerlemlstir 



2THaziran. 1939 

Y~ZAN:. , 
~Y-MV/fJAD SERTOCLU -

-33-

Çakırcalı Mehmet Başını Yavaşça 
Yastığından Kaldırdı 

B1.ı iki cümle, Hac.:. Mustafanın 
bütün hislerini altüst etti. Efe ne d~
tnek istiyordu? Niçin fazla içmesina 
ınüsaade etmiyordu. Yoksa Çakır
calınm kendisine şimdiye kadar söy
lemediği bir niyeti, karın mı vardı? 

lfacı Mustafa fazla içmedi ve işin 
sonunu beklemiye başladı. Çakırcalı 
biraz sonra yine bir iırsat bularak 
liacı Mustafaya doğru eğildi: 

- Çobana söyle, o da fazla içme
sin! dedi. 
Hacı Mustafa yanında bulunan 

Çoban Mehmede Efenin bu emrini 
t~bliğ etti. O da fazla içmedi. 

Geee bir hayli ilerlemişti. Poslu 
t1ehmet Efe de dahil olduğu halde 
bütün kızanlar adamakıllı sarhoş ol
nıuşlardı. İçlerinde bir ağzına içki 
ltoymıyan Çakırcalı ayıktı. Hacı , 
~fostafa ile Çoban Mehmet de az iç
Jrıişlerdi. 

Efe vaktin geldiğine hükmederek 
ayağa kalktı: 

- E, artık yatsak mı? dedi. · 
Bu emre derhal hepsi iiıkiyat e

t!erek herkes ayağa kalktı. Çakırca!ı 
devam etti: 

- Poslu Efe! Sen kızanlarınla bt:
raber benimle ayni odada yatacak
sın! Hacı, Çoban siz de bizim odada 
bulunursunuz. 

Derhal harekete geçti. Ev sahibi
nin uşakları odaya girerek yemek 
ve içki artıklarını dışarıya t::ışıdılar. 
\re odaya altı tane yatak getirerek 
serdiler. 

Poslu Mehmet, Çakırcahmn ken
disile kızanlarını gece kendi odasın
da alıkoymasından çok memnun ol· 
du. Çünkü efeler, ancak f ~vkalade 
en:ıin oldukları kimselerle avni yer
dt> yatarlar. Çakırcalı böylelikle 
Poslu Efeyi kendi odasında ahko:v
llıakla kendisine olan büyük itimadı 
gösteriyor demekti. 

Bir ara Çakırcalı Odada Hacı 
Mustafa ve Çob-çn Mehmetle yalnız 
kaldı. O zaman ufak bir hareketle 
onları yanma çağırdı ve gayet yavıış 
bir sesle şu emri verdi. 

- Hiç biriniz uyumıyacaksınız. 

Biriniz Poslu Efenin bir kızanının, 
Öbüriinüz diğer kızanının yanında 
Yatacaksınız. Kendinizi uyur gibi 
göstereceksiniz. Hep beni gözliye: 
Ceksiniz! 

Çakırcalı bir saniye sustu ve kı
zanlarının gözlerinin içine baktı. 
liacı Mustafa'nın yüzü, lambanın. 
solgun ışığı altında büsbütün daha 
korkunç ve hırslı görünüyordu. Ço· 
ban Mehmet sakin ve lakaytti. Hacı 
Aıustafa dayanamadı: 

- Sonra Efe? 

Çakırcalı, onun bu saniye içinde 
bulunduğu haleti ruhiyeyi çok iyi 
•nlıyordu. Kendisinin sırf itimadını 
kazanmak içiu Poslu Mehmet Efeye 
gösterdiği yakınlık, Hacı Mustafayı 
harap etmişti. Çakırcalı onu daha 
fazla merakta bırakmadı: 

- Hep bana dikkat edeceksiniz. 
aen Poslu Efeye ne yaparsam, siz 
de öbür kızanlara ayni şeyi yapa
caksınız! 

~ Racı Mustafa bu sualle tatmin e
dilmemişti. O hakikati yapacağı şeyi 

·bütün çıplaklığile bilmek istiyordu. 
'aunun için Poslu Efenin hükmü i
daınını Çakırcalının ağzından açık
ça duymak istiyordu. Fakat bunu 
sornuye. da bir türlü cesaret edemi
Yordu. 

Bu sırada Çoban Mehmet birşey 
sorınak ister gibi yutkundu Efe bu
tıun farkına vararak sordu: 

- Birşey mi sormak istitorsun 
Çoban? 

- Şey evet! Martinlerimizi do!
dur«lıın mı? 

Bu sual Hacı Mustafava büvük 
bir inşirah verdi. Şimdi w dört g.öz, 
1~ir1ü lıi1Jler taşıyarak Ç;ıkırcal.ıya 
ç:ev~Inıişti. Çakırcalı gülümsedi: 

- Elbet! 
li~·seyi ~ttJıtmı~lardı. Çakırca1ı· 

nın gülümsiyerek telaffuz ettiği bıı 
basit gelime, en kat'i ve vazıh bir 
hi.ikmü idam idi. 

Hacı Mustafa, geniş bir nefes aldı 

ve Çakırcalı gözünde bir kat daha 
büyüdü. 

Az sonra Poslu Mehmet Efe ile 

iki kızanı da içeri girdiler. Poslu 

Mehmet te dışarıda kızanlarını ça
ğırmış ve şu talimatı vermişti: 

- Çakırcalının itimadını kazan

dık. Bize inanıver. Yalnız Hacı Mus

tafanın bize kini var. Bunun sebebi 

basit. Çünkü onun yerini aldım. A· 
man bu adamı gözünüzden uzak tut-

mayın. Şimdi bir odada yataca~ız. 
Belki ·gece uyuduktan sonra birşey 
yapar. Onun için biriniz onun ya· 
nında yatın. Eğer gece kalkacak fa- ı 

lan · olursa uyanırsınız. Karadağ ta
bancalrınızı da yastıklarınızın altı
na koyun! 

Evvela Çakırcalı soyundu. Hacı 
·Mustafa ile Çoban Mehmet kendisi-

ne yardım ediyorlardı. o,ıu müte· 
akip Poslu Mehmet Efe yinP. iki kı-

zanının yardımile soyundu. Yatak
larına girdiler. Çoban lambayı üf
liyecekti ki Çakırcalı: 

- Işığı söndürme! Sadec~ lamba
yı kıs! Emrini verdi. 

Çakırcalı ile Posfo Mehmet Efe 
orta yerde yanyana iki yatakta ya

tıyorlardı. Diğerleri de odanın '.!11-Uh
telif yerlerinde yanyana serilmiş i-

kişer yatağa girdiler. Ve o an odayı 
derin bir sükunet kapladı. Çakırcalı 
hafif hafif ve muntazam bir şekilde) 
horlamıya başladı. Hacı Mustaaf ile 
Çoban Mehmet te uyumuş göründü
ler. Poslu Mehmet Efe bir türlü u-

yumıya cesaret edemiyordu. Az son· 
ra yatağında doğruldu. Çakırcalıyı 

ve diğerlerini dikkatle tetkik etti. 
Sonra tabakasını çıkararak bir siga

ra sardı ve yaktı. Çakırcalı, büyük 
bir dikkatle gözlerinin arasından 

Poslu Mehmet Efenin harekatı.nı 

tetkik ediyordu. Fakat bunu o ka-

dar ustaca yapıyordu ki, bizzat Pos· 
lu Efe bile Çakırcalının hakikaten 
uyuduğuna inanmıştı. 

Pos]u bir ara, minderin üstüne bı
raktığı martinine bir göz attı. Sonra 

yavaşça_ yine yatağına girdi. Aradan 
bir saat kadar geçmişti ki, o da ken· 
disinden geçti ve uyudu. 

Bir saat daha geçti. Çakırcah, kuv
vetlice bir iki defa öksürdü. Poslu 

Efe bu sesle uyanmadı. Yalnız ya· 
tağında vaziyetini değiştirdi. Çakır-

ca lı bu vaziyette bir saat daha bek
ledi. Artık ıızaktan uzağa horoz ses
leri duyulmıya başlamıştı. Sabahın 

serinletici soğuğu. odaya sızıyor ve 

uyuyanlar yorganlarma büsbütün 
daha kuvvetle sarılıyorlardı. Uyku
nun en tatlı anı idi. 

Çakırcalı yavaş yavaş başını yas
tığından kaldırdı ve etrafına baktı. 
ayni saniyede ölü gibi uyur görünen 

iki baş daha yastıklarından doğrul
dular. Bunlar Hacı Mustafa ile Ço-

ban Mehmetti. Bu vaziyette bir 
müddet durdular. Çakırcah doğrula
rak oturdu ve orta kuvvette bir ses
le: 

- Sabah oluyor. Abdesti tazeli
yelim de namaz kılalım. Rüyamda 

b~l:>amı gördüm. Erken erken ruhu
na bir Yasini şerif okuyayım, dedi. 

Poslu Efe ile iki kızanı her şey· 
den habersiz uyuyorlardı. Uyar;ıma-
mışlardı. . 

Çakırcalı yatağından çıktı. Hacı 

Mustafa ile Çoban Mehmet de ka1k

tılar. Lambanın ışığını hafifçe kuv
vetlendirdi. Sonra: 

- Namaz için Poslu Efeyi de U· 
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Vaziyeti, Kuvvetli Ve Zayıf Oldukları Noktalar Nelerdir? 

Alman Ordusunun Vaziyeti 
Fransızca intışar eden «İllustra· 

tion» mecmuası, bir harp vukuun
da karşılaşacak siyasi zümrelerin 
harp muvazeneleri hakkında şayanı 
dikkat malumat vermektedir. Bu 
malumatı umumi olarak okuyucu • 
larımıza da nakletmeyi faydalı bul-
d~: . 

Almanya - Şimdiye kadar Füh· 
rcr'in bütün fetihleri, tehdit ve kor• 
kutma vasıtasile tahakkuk ettiril .. 
miştir. Bu suretle Avrupada en 
fazla tayyareye malik, kudretli bir 
surette mücehhez muazzam "!Jir or
dunun devamlı idaresi, Alman mil-

. Jetinin nazarlarında muhakkk br 

. keyfiyet olarak gözükmektedir. 
Bu ordu 1. 500.000 kişiyi toplıyan 

55 inci fırkadan mürekkeptir. Bü -
yük Almn vahidi harple~i, sulh ha· 
!inde bile sefeı·bidikte normal ola-' -
rak teşkilata giren unsurları da ih-
tiva ettiğinden ve alayların mikda
rının harp kuvvetlerine çok yakın 
bulunmasından dolayı, bu ordu, 
fazla ehemmiyetli seferberlik ted
birleri almadan, her an için, kendi
sini iyi muhafaza edemiyen her
hangi bir komşu devlete karşı Ani 
bir hareket yapabilir. Bu nevi ha
rekatı gösteren, ;kuvvetlerin evvel
den temerküzü meselesi bu sebep
ten çok azaltılabilir. Zira mevcut 
55 fırkadan 13 ü motörlü veya zll'h
lıdır. Ve imparatorluğun şarkından 
garbına, veya şimalinden cenubuna 
yirmi dört saat zarfında nakledile· 
bilir. Büyük masraflarla yaplıan ve 
Alınan topraklarını örten otostrat-

, 

Alma• piyadeei lllr geçit rasminde ı 
metli mü~has&ıslara malik olduğu sıl hart~ket edeeeğini tetkik lazım· 
şüphelidir. Bugünkü vaziyet, Al - dır. 

manyanın. faaliyete koyabileceği 1 - Gıda v~ yaşamak: Tabii ah
tayyare aded 3500 .olarak tahmin e- val içerisinde Almanya 1938 e ka -
dilirse, bu mikdarın uzun müd~et dar, halkına yetişecek buğdayın 
bu şekil~e kalacağını düşünmek yüzde 70 ve 80 ini istihsal edebili • 
doğru olabilir. Hattl bu rnikdarın yordu. Hububat noktasından fakir 
ilanihaye bu s~iyed~ bulunduru - ola·n Bohemya ve Avusturyanın il
·ıacağı şilphelidir. Zlra ihtiyat mal- hakı ve fabrikalar, ziraatle meşgul 
zemenin bolluğuna rağmen her dü· kimseleri çeken silahlanmanın tek
,en tayyare, umumiyile bir pilotun sifi bu vaziyeti daha müşkülleştire
hayatına mal olur. Ve pilotların ye- cek ve hariçten mühim mikdarda 
rine malzeme gibi kolaylıkla. başka idhalatta bulunmak mecburiyetini 
bir tanesi ikame edilmez. tahmil edecektir. 

Alman bahriyesi, 1918 de hemen O suretle ki, vazedilen tahdida -
hemen tahrip ve müsadere edilmiş ta ve hububat stoklarına rağmen 

ofuıasına rağmen, harikulade bir Almanya, harbe, 1917 de gördüğü 
ekmek vesikasile başlamak mecbu
riyetindedir. 

Et de yoktur, zira kabili ekil 
canlı hayvan mikdarı da azdır. 

2 - İmalat ve fabrikalar: 
Alman demir sanayii çok kuvvet-ı 

lidır. Alman fabri~aları 193~ de ~5 
mılyo:ı ton çelik ımal etmı.şlerdır. 1 
Yani Ingiliz ve Fransız fabrıkaları
nın birleştirilen imalatından fazla. 
Halbuki, Çekoslovak fabrikalarının 
ilhakından sonra Alman istihsalatı
nın rakam lan beşte bir fazla olark 
gösterilebilir. Tyyare fabrikaları da 
aynı devirde, İngıliz ve Fransız fab
rikalarının mecmu malatından faz
la tayyare çıkarıyorıt.rdı. 

Zihinlerde tesir edebilecek bu 

Alma• orduıunun moderııs ıilihblnndaa biri 

müşahedeler, Almanyanın, harp i -
malatına lazım ilk maddelerden he
men hiç birisine malik olmadığını 
ve bunları hariçten idhalc mecbur 
bulunduğunu göze göstermektedir. 

la bu gaye ile inşa edilmiş~~r. . . 1 
Jman tayyareciliği muthıştır. 

Buhunla beraber bı.zı tahmin ve 
takdirlerin mübalağalı olduğu da 
ilave edilmek lazımdıf · 
Alınan tayyarelermin mükemmel 

olduğunu derhal söyliyebiliriz: 14:v
cı tayyaresi olarak Messerschımıtt
ler, saatte 525 kilometre mesafe ka
tetmektedirler, Bombardıman tay
yaı·esi olarak da Dornier'ler, ~aatte 
450 kilometre sür'atle, 750 kıloluk 
bir bomba hamulesini üslerinden 
1600 kihmetre mesfeye götürebil

mektedir !er. 
Faik surette mücehhez ve harp 

zamanında imiş gibi geceli gündüz
lü çalışan Alman fabrika~arın~n. ay
da (lOOO) tayyare inşa ettıklerını de 
söylemek 19.zımdır; }lu fabrikalar 
için Almanyayı 12000 veya 15.0~0 
tayyareye malik ·kılmak kolay bır 1 
iş olacaktır. 

Fakat bu maıumattan da, Fransız 
şehirleri üzerinde binler~e t~yya:e
nin uçacağını ve şehirlerın yuz bın
lerce b~mbanın altında ezileceği 
kanaatini de izhar eylemek fazla o
lacaktır. 

Hakikat ciddi de olsa, öyle facia
vi değildir. Bir tayyare havaya uça
bilmek için, radyo, makinist, mit -
ralyözcü.. gibi diğor mütehassıslar 

mevzubahs bile olmasa, bir pilota 
muhtaçtır. Halbuki Almanyanın bü
gün mevcut ta.yyarel~rinde ve fab
rikaların vt\cude getirmek iktida -
rında bulunduau tayyareleri kul -
Ia.ndırmalt htJn lb1m1 kadl\r b'..ı kıy-

1 

surette ir.kişaf etmektedir. Bugün 
Almanya, Deutschland tipinde, 
Fransız zırhlılarından daha seri ve 
kruvazörlerinden daha kudretli 
«Cep kruvazörü» tesmıye edilen üç 
zırhlıya mal~iir. Ayrıca, Dun
kerq1 'e karşılık olarak yapılmış 

26.000 tonluk iki zırhlı ve elli kadar 

denizaltı gemisi, umumi olarak 
150.000 tonluk bir deniz harp filo
SUIJ.U meydana getirmektedir. 

Nihayet Almanyanın askeri kud· 
retinin tablosunu bitirmek için şark 
ve garp hudutlarının müstahkem 
mevkilerle muhafaza edildiğini i -
şaret lazımdır. Garp müstahkem 
mevkii, yani Siegfried hattı, birkaç 
ay içerisinde, tam Fransızların Mo
ginot hattının karşısında 300 bin a
mele tarafından vücude getirilmiş
tir. 

Yine Alman arazisinin, tayyareye 
karşı mükemmel surette hazırbn -
mış müteaddit ve kudretli toplara 
malik, çok sıkı bir müdafaa mevzi
ler ·şebekesle örtüldüğünü söylemek 
iktiza der. 

Bu suretle Almanya, herhangi bir 
komşu devlete karşı ani taarruzların 
en müthişini derhal yapabilmeğe 

imkan verecek şekilde muazzam bir 
harp malzemesine maliktir. 

Fakat, bu iptidai ağır tazyik, ta
savvur edilen kat'i ı1eticeyi verme
diği takdirde bir milletin, uzunca 

sürecek bir harbe devanı edeblmesi 
için zaruri ve aşağıda nakledilen 

şartla~· kar~ısmda A1mıı.nysnın na~ 

Almanya kömür bakımından zen
gindir. Topragı, senede 250 milyon 
ton maden kömürü veriyor ki bu -
nunla fabrika ocaklarını yakabildi
ği gibi, teknik mütehassıslarının is
tedikleri kimya harbine yarıyacak 
zehirli gazların ekserisini imal et -
meyi mümkün kılar. 

Bilhassa Çekoslovak ormanlarını 
istediği gibi işlettiğindenberi odun 
ve keresteye de maliktir. Fakat bu 
kafi değildir. Daha birçok ilk mad
deler, silah, cephane, tayyare, tank
l&r, clbseler yapmak iiçn mutlak 
surette ]azımdır. Halbuki bu.nların 
kısmı azamı için Almanya, az veya 
çok mikdarda harice dayanmak 
mecburiyetindedir. Bu ne nisbette 
olabilir? Mıesea, demir. Bugünkü 
seviyesinde demir istihsalatım tuta 

bilmek için Almanya, her sene bu 
cevherden 30 ila 3~ milyon tona ih
tiyacı vardır. Halbuki madenleri, 4 
milyon ton Avusturya ve bir o ka-

dar da Südet demirinin yardımına 
rağmen, vasat derecede takriben 
12 milyon ton cevher vermektedir, 
Demek ki sen~de en aşağı 20 milyon 
ton demir cevheri dhaline mecbur
dur. 

Nikel de hariçten gelmektedir. 
Bakır cihetinden Westfalya ve Saks 
mad~nleri, ihtiyaçlarının yarısını 

bile kapıyamaz. Çinko ve kurşun i
çin de vaziyet böyledir. 

Buna mukabil, şayanı dikkat kim
yacı olan Aln.ım!ar. sentetik azot 
imal ~ı:Hyo.-Ju ve lıu da b~yağı nit-

rat madenlerıne müracaatten ken
dilerini vikaye ediyor. Ve yine Al
manlarkükürt, asid sülfürik, asid 
kloriduk'ü harice müracaat etmek
sizin imal ediyorlar ki bu da kim
yevi harbi teksife imkan verecektir 

Petrole gelince, Almanyanın va· 
ziyeti ·çok müşküldür. Sulh halin· 
de, senede 7 milyon ton petrole ih· 
tiyacı varken Alman kuyuları, an· 
cak 300,000 ton veriyor, buna, Al
man sanayiınin maden kömürü kat
ranından çıkardığı sentetik 1 mil
yon ton mahrukatı ilave edilebilir. 
Bu sebepten Berlinin Rumen petro· 
lüne yaklaşmak için yaptığı faali -
yet anlaşılır. Filhakika senede 8 
veya 10 milyon ton petrol çıkaran 
Rumanya, bu mikdardan, Almanya
ya sulh halinde ihtiyaçlarını kapı
yacak 4 vey a5 milyon ton petrol ve
rebHir. Fakat bir harp vukuunda, 
utihlak, sulh. halindekinden takri
ben üç misli daha :fa.2la olur. Yani, 
harp ordusunu faaliyete get!.rmek 
içm Almanyaya takriben 20 milyon 
ton petrol la~ıtndır. 

Bunun içindir ki 19333 senesinden 
beri Berlin hükfuneti 5 veya 6 mil
yon ton petrol stok etmiştir. MilU 
istihsal ile birlikte Almanya, bir 
buhran ·başlangıcında bir harbe 
~ş ay müddetle yetişecek mikdar
da yani 8 milyon ton kadar bit mah 
rukata malik olacaktır. 

Bu suretle, bir ihtilaf vukua gel
diği zaman, ve Almanya, bir ablu
ka ile ilk madde bakımından idha -
latta bulunmak imkanında bulun
madığı takdirde, harp sanayii pek 
çabuk felce uğrıyacaktır. O suretle 
ki, oı·duları, malzemelerini güçlük
le yenileyecekler ve motörlü harp 
vahidleri ve tayyareleri, lazım olan 
mahrukattan mahrum kl.ılacaklar -
dır. 

Dahas vıar... Alınanyaya tahmil 
edilen harp malzemesi imalatına 

müteallik müthş çalışma nihayet -
lenmediği takdirde, uzak olnuyan 
bir zamanda, bir yorgunluk buhra
nının sulh halinde de vukun gele -

· ceği de düşünülebilir. Dört seneden 
beri dört milyon amele, fabrikalar
da on saat, ve kömür madenlerinde 
8 saat ve üç çeyrek çalışmaktadırlar. 

Fizik ve moral yorgunlukları, ha· 
kiki yeya yalan, gittikçe fazlalaşan 
hastalıklarla, ve bir memnuniyet -
sizlikle kendini gösteriyor. 

Bundan başka, harp sanayiinin 
müfrit inkişafının ziraate de zarar 
verdiğine işaret lazımdır. 

Nihayet, Almanya, herkesin bildi~ 
ği gibi, uzun müddettenberi altın • 
dan mahrumdur, bununla beraber 
iflas ve kalkınmalar arasında, sana
yiini yeniden kurdu, silahlanmasını 
bitirdi ve propaganda için muazzam 
paralar sarfetti. Hı:ırp bütçes bugün 
gizlidir. Fakat Hitler'in iktidar mev 
kiine gehnesindenberi silahlanma i
çin sarfedilen paralar 19:i3 de, 2 
milyar, 1935 de 9 milyar, 19~6 da 
11 milyar marktır, yani 4 senede 26 
mark sarfedilmiştir. Ve bu masarif 
müteza);it bir cereyan ile gidiyor. 
Bu gidi~in nasıl bir netice ile bite
ceğini tahmin etmek kolaydır. 

3 - Talim ve terbiye görmüş in· 
san ihtiyatı. Nazari olarak, 90 mil
yon nüfusa malik Almanyanın in -
sn bakımındn sen·et meın 1Jaı tüken
mez gibidir. Bu nüfus arasında çalı
şacak vaziyette olan 25 mılyon ve 
silah taşıyabilecek 15 milyon insan 
vardır. Fakat Alman kuvvetlerinin 
kullanması meselesi bu şekil altın
da henüz kendisini gö:ıtermiyor. 

1918 de Alma~yaya, on iki sene 
hizmet edecek 100.000 ki§ilik blr 
ordu veren v~rsay rııuahedesi, genç 
yaştaki Almanlara asbri talim ve 
terbiye vermeyi yaı;;a kıstınt§t. O l!IU

retle ki Hitlerin muaheıd~yj yırttı

ğı, yani 1935 • bdar, 17 Al~n ımu
fı, yani aeferb-.r h•lde bulumın 15 
milyon insan tt~.riwlen 10 mllyönu 
askere ılırwtn>JUrufb. 

,~ ....... ~tımtla) 



Pe!J!Jmt.e Hikayeleri 
--- i 

DEL 1 

..... 11bıtnde namına para M• 

...... 8ebnmı ...... , ...... 
·Wdlaf q ..... kD ;.pdı; fakat ba· 
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lMralrmMI Jhttmallnl dil~ A· 
~ bulunan Perviz! dant 
ettiler ft Hürmilziliı ele pıerm. 
all9*0er. 

Penis, pQltahta bfto. Ordunun 
1qıaa a.ret Behramla muhan
..,. ~ 9ebramuı cuudarı. fra. 

1 ... 
r 

am her tınfmda oldup llbi Per
.mkı Cll'dUluntla '1a OllUD JehbMle 91-
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.............. """9tU .. Beka
- orm.ma iltlhak etti. Pemı ele, 
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idi. 
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BIUln lnnm MUdimdın olarak tah
ta aeçti. 

s.nun. Behramm h6kGmd1r ol · 
mua lwrlne, aray nuarl:ılmdm il· 
tlfa etti.. Penlde beraber lfzimsa 
llnr eden alha cFerruhzld• 1D U.. 
fttlne katlanmak fçln lronıfına çe
kildi. 
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YBNI HADtsELD 

Biuuta, biJik babalı Nqinva
m ballalp eden JIGria hükilmdardı. 
flhı bimQ9 etti. Batta ona, km tr., .... Bir lliıdlcldet sonra da 
...... 1 ............ venrtll ........... .,.. .. ...... 

/ditlyat Kaymalıamının 

mm lberille ,aaderclL 
Hımev Penis, bu cJefa Behramı 

malll1P etti w lldGrttl. Tekrar tah· 
tına kıvU,tu. 

Saypn, bu imin bldilllere p· 
hlt oldulrtul soma atclfl. Ollu «Fer· 
nıhzlcb o maJarda on dokuz ya • 
..... klL 

* Pemıhdd. habutnm, anannm 
Tllrt otmalatma ntmen Acnı mu· 
1dtlnfD an._ ft lUt1erlnln tellri 
altmda yetifU. Bet yapna kadar, o
nu, ,.ınıs .... tıerbl19 etU. Ondan 
..... babalınna emri aıtma prd1. 
ilim, edebiyat 81Nndl. Ata blnm@, 

ok atma, nmrak nUatma w kılıç 
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ınak 6-re Hd pYe riayet eclfyordu: 
Yalandu linatJONu. Yalan 111 • 
•• •wllıw -.- .-wt1•· ... 

- a-

peygamberden bahledtyor, onun 
emrtle fran Şahmı ve fran ahalill· 
nl lsllmiyete davete phlllfni l&J· 
in yordu. 

Basev Perviz, aaa humrana b
bal tttill zaman, Ar1p, bltQn mar-

Ferruhzld, metin alılakh, baba- Jara rajmen, Acem ... ,. &ılfrUa· 
Jilit tavırh, lflzel bir delikanlı idi. tana ..,......., .. k6mdır ininde 
O, babasuwı sarma brfı clurnq, llede19 ftl'lll...., Jaba '* ..,. 
•bit olmımlfb. Sarayda, fnmn kl· IAm alefb cllmlt. letlrdill IMkba
hlnleri. dJn ulenwı olan dıftbtda tN Şaha Yel'IDlfti. 
lere kanp&ıtı. Onu: dini, esrarh Şah, dlcleat !lılflrentna emsallb 
itler cezbetliyordu. lü 99k w itina ile ,......,... d'a· 

Ferruhdd, bir a&n. çok menkh la Jaa» AnJ'lndaJd IMrlMI', I· 
bir hidiaeye phit oldu. Sınya, Hf· J pet ve mtomıerlerle 1111enm1f 
cardan bir Arap •1dt. Bunan ilmi, taht salonunda, elmas, yakut, aa.
Abclullah bin Hadle ldL 811 Arap, rlll n lncılı.Je IDlll ,-... altın· 
lırkık açJan ve bıyık!m, bir tu • dan tllltıDlll a.rindıe bu Araban 
tam .-.ıı, Şam alacuındln enta- cAUalatan ~ ldmlJ• llc:de .ut
r.lal, bqmdakt örtüsfl ile İran 10 • mn!• deJifiDe .... hlnnet ,e.tm· 
kaklanncla dolıpa Arap dllenelle- fiDdnl bMlt clddiJete lbılrı..untt, 
rine benztyordu ve atellde insan • _.... btr ,., IDfiememtf; fabt 
dan batkı bir .-re ~nd)'Ol'du; ı mektubu okuyunca birdenlllre le • 
füal kara ftSıltrtnde &yle cevvali nran etmlt. mektubu parça parça 
ve majnar bir bak11, 6lerm~ 8yl. ıier91t ~ullah bkl Ballfaa Din 
bir ttA!f, heJe hüküm ve ira!lJat19rln' 4Untml larlamnt ve: 
de okaclar vuzt1htu bir katlyet vardı _ Dil fUAc... --' bir -wı mi 
ki.. aarar halknun NıJııu imchrip ene •-- 3- r-
blr ~ iGJdGrdftlO halde chr- 91ktı! Artık taJlclHJerJe. mi muve
ruhl&~11 ı 4tf11Mff1J'Gyonta; çftnkfl 11..t Wtl)' Ydi clbl .• JIDl 
hu An,, YMf Mr 11!"41-. vePf lllr: Jte1PfftMr .. M ı,ltırır, O Mü • 
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SPoR - A~kerlik Köşesi 
Pazar GiJnü Ya- Al 

l k l 
. man Ordusu· 

pı aca at etızm v; . t. 
·Mf'•abaLala•ı nun azıye ı 

·Ua R • ' (Battarafı 5 inci aaybda) 
{Baftiıra.f' .ı cil sa11frula) O zamandnnberi 350.000 kişilik 

• bayramıan, teşvnt müsabak~rın- dört sınıf askere alınmış ve terbiye 
Ua büyük muvaffakıyetler gösteren görmüştür. Buna, meslekten 300 
aUetıerlmizden cumartesi günü bin askeri ve eski 100 bin Schupos 
bqlıyacak Ankara birinciliği, pa- ilave edilirse, Almanya, azami ola
zar günü İttanbulda ib~yacak Gül rak tamamile talim ve terbiye gör
kupuı müsabakalannda da güzel müş 2 milyon askere maliktir. 
dereceler bekliyoruz.. Zabit ve küçük 2abit kadrosu çok 

'Vakit vakit :!erden ve takım ha- daha zayıftır. Versay muahedesi 
linde muvaffakıyetli yarışlarını hükümlerine tevfikan Almanya 193~ 
iÖrdüiümüz milli atlet takımına senesinde beş yüzü topçu zabiti ol
Rasim., Şevki, Hakkı, Galip, Faik, mak üzere, dört bin zabite malikti. 
Seınib LUtfi, Selim, Muhittin, ma- Bu esas mevcuda, 1935 denberi her 
ratoncu Şevki gibi kıymetli eleman sene askeri me1tteplerden 'Çıkan 
lar yeti~tirnı~ olan Ankaralıların, 3000 zabit Haye edilmiştir ki bu su
bir lki senedir, eski atletleri bir ke- retle mevcut 16 bin zabit, sulh ha
Dara bırakıp, genç elemanlar bulup !inde Almanyanın silah altında tut
ıneydana çıakrmıya çalıştıklarını tuğu 1.500.000 kişilik orduyu rnüna
hildiğimlı: için bu müsabakalarda sip surette çerçevelemek için azdır. 
tutacakları ferdi derecelerin yük - Bu iş için en aşağı 30 bin zabit ıa
~eklıği değil, mekteplilerin girmiye- zımdır. Bu, birçok seneler devam 
Ceğ~ biri?ciliklerde klüplerin takımı edecek musırrane faaliyet derecesi
halindekı muvaffalayetleri, bu spo- nin halledeceği bir meseledir. 
ra verdikleri ehemmiyeti gostermesi Neticede, Almanyamn askeri va
itibarile enteresan olacaktır. 1 sıtaları muazzamdır. fakat ihtiliıf 

Bugun için Ankara atletizminde~ vuku unda yegane muvaffakıyet şart 
en ıleride, mekteplerde Harbiye, ]arı, kendini fena muhafaza eden 
klüplerde Demirspordur. bir komşuya karşı Führer'in 

Futbolde de Ankara birincisi o - daha sulh zamanından itibaren, ani 
lan Demirsporlul:ır, iki senedenberi olarak harekete geçcbilmesidir. 
kıyrnetli arkadaşların idaresinde Fakat bu ilk şiddetli tazyikin has
gençlerden müteşekkil bir atlet mı yere sermemesi ve karşı tarafın 
kadrosu vücude getirmişti. kendini toplaması. ve ekonomik ~-

Bu haftaki birinciliklerde 200 de milleri geniş mikyasta faaliyete ge
Sevki:ııin, 400 de Nurinin, 800 de çiren bir abluktının müdahalesi ha
Galıbin, 1500 de Adnanın, 3000 de linde, Alınanyanın muvaffakıyet 
Mustafanın, 5000, 10.000 de Musta- şansları ~ok münakaşaya gelir bir 
la \'e Şevkinin, yüksekte Jerfi'nin, keyfiyettir. 
sırıkta Mı!hittinin, uzun ve üc adım ................................. - ...... .. 

da Ömern, ciritte Mustafanı~ ka - Perfembe hikayesi 
zanrnası, takım birinciliğini Demir- • 
~run alması, Ankara Gücünün i- D E L J 
kıncı, Galatasarayın üçüncü olmaı:.'1 
nıubakkaktır. 

İstanbuldaki müsabakaya gelince: 
.~tlctiımin 100, 200, 400, 800, 1500, 

gulle. disk, cirıt, üç adım tek adım . ' ' 
:\Uk ek atlama numaralarını ihtiva' 
cd n birinci k tagori. Gül kupası 
Karsılaşmaları da hayli entcresn o
lacrıktır. 

Mevsim bidayetinde 7 metreyi 
.koıa, lıkla aşarak yeni bir rekor ya-l 
Pan Muzafferin, Mısırda 1,82 ve is
;~nbulda genç atlet Süreyya ile bir-1 
ı~te Ul5 i kolaylikla aşan Pul~dın.1 
~~~e üç adımda 14 e yakm athyan ~ 
s~.reyyanın, 50 üzerinde 400 koşan 
G~orenin Veysi ile Beşiktaşlı Aratın 
g~Uc ve diskte günden güne forma 
g!.ren Rıza Maksudun, 1500 rekor tec 
rubesi, 100 metrede Vedat İrfanın 
200 ' rnetrede İrfanla .Muzafferin va-
t~ları alaka ile ve merakla bek~
Dıek tedir. 

liava müsait olduğu takdirde eğer 
au ınüsabakalarda yer alacak olan 
~ektepli atletler imtihanlardan faz
.3 Yorulmamış vaziyette iseler her 
tlalde uzun, yüksek, l500 metrede 
>'eni. re'kor olmak ihtimali vardır. 
Ankaralı Ye İstanbullu atletlere r 

muvaffakıyetler dileriz. 

Atlet 
~Uzme te,vlk mUaab•
kitlarının ikincisi bu 

hafta yapaltyor 

SU sporları ajanlığından: 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi! 

(Baş tarafı 6 ncı nyfada) 
Şimdi kar, sahrayı ve ormanları· 

donmuş köpükten bir örtü altınd'1 

kefenliyerck gece gündüz yağıyor, 
kurtlar kapılarımıza kadar gelip u· 
luyorlardı. 

Bu kaybolan kadının düşüncesi 
kafama musallat oluyordu, ma1ümat 
cdinrbilmek için Prusya makamları 
nezdinde müteaddit teşebbüsler yap
tım. En sonunda delinin kurşuna di~ 
zildiğine hükmettim. 

İ!.kbahar tekı·ar geldi. işgal ordu
su uzaklaşh. Komşumun evi kapalı 
duruyor, sık ı\ tlar bahçe yollarında 
:fışkırıyordu. 

1htiyar l-"ı ınetçi kadın kışın öl
müstii. Bu macera ile artık kimse 
meşgul olmuyordu; yalnız ben, mü· 
temadiyen bunu düşünüyordum. 

Ne yapmıslardı bu kadını? Or
manların ortasından kaçıp gitmiş 

miydi? Onu bir yerde yakalam1ş1ar 
ve hakkında hiç bir malumat edine
meden bir hastaneye mi kapamı1-
lardı? Hiç birşey şüphelerimi hafif. 
}etmiyordu; fakat zaman, yavaş ya
vaş, kalbimin üzüntüsünü yatıştır

dı. 

Böylece, müteakip sonbahard.;ı 

çulluklar gene sürü halinde geçtiler 
ve, nakris sancılarım biraz yaka/ıı 
bıraktlğından, ormana kadar gide· 
bildim. Dallarla dolu bir hendekte 
göulen kaybolan bir tanesini vurdu
ğum vakit, henüz daha dört beş u
zun gagalı kuş öldürmüştüm. Vuru
lan hayvanı almak için hendeğe in
meğe mecbur oldum. ü"nu bir ölü 
kafasının yanına düşmüş buldum ve 

Bir Sabıkall Hapse 
Girmek için 
Hırsızllk Yaptı 

Ali isminde blr sabıkalı, Beyazıt
ta Miha1ın dükkanından elbise çal
mak ~çile yakalanarak dün Sulta
nahmet birinci Sulh Ceza mahke -
mesine verilmi~tir. 

'Üstü başı peri§an, pejmürde bir 
vaziyette bulunan solgun yüzlü suç
lu, mahkemede cürmünü itiraf et • 
miş ve şunlan söylmfştir: 

- •Hapishaneden bt?nüz yeni çık
tıın. Beş parasız ve işsizdim. Bazı 

yerlere başvurarak iş istedim. Sa
bıkalı olduğum için iş vermediler. 
Açlığım ise artıyor, bir yandan da 
gece yaklaşıyordu. Yatacak bir ye
rim de olmadığından, açlığın üstü
ne gelen bu sıkıntı ile büsbütün fe
nalaştım ve kendi kendime: 

«- Bu vaziyette sokaklarda sü -
rünmektensc, hapishaneye düşmek 
en iyisidir!» diyerek •hırsızlık» a 
karar verdim. Yani, ben bu hırsız
lığı, sırf o gün çalacağım şeyi sata
rak karnımı doyurmak ve sonra lia
pishaneye düşmek için bile bile 
yapbm. Kabahatimi itiraf diyorum. 
Cezama dn razıyım. Şahit çağırmı -
ya liizum yoktur!» 

Mahkeme, bundan sonra maznu
nun sabıkasının sorulması için baş
ka bir güne talik olunmuş ,.e maz
nun Tevkifhaneye gönderilmiştir. 

tirmiş ve bunları temizleterek eski 
vaziyetlerine getirmişti. Belediyenin 

verdiği karar içinde bu mezarlıklar 1 
da dahildir. 

-·-Kartal mendlr•ll 
yapllmar•c•k 

Evvelce Deni Ticareti Müdürlüğü 
tarafından yaptırılmasına karar ve
rilen Kartal mendireğinin bu sene 
için yapılmasından sarfınazar edil· 
miştir. Bu mendireğin önümüzdekı 
seneler zarfında yapılması muhtc· 
meldir. 
lnglllz ve Fransız taka• 

prlmlerl yUkeeldl 
Son zamanlarda Fransız ve İngi-

liz takas primleri mütemadiyen 
yükselmektedir. Hazır İngiliz takas-

ları yüzde 60 tan yüzde 75 e ve 

l - Su sporları federasyonu tara
·ı~dan evvelce bütün klüplerc ta 
ftıını edilen 1939 yılı yüzme progra
tnı mucibince (Bölge teşvik yüzme 
~üs~bakası) 25 haziran 1939.. p::ızar 
!Unu Şeref stadmdaki yüzme ha -ı 
\'uzunda yapılacaktır. 

ani olarak deli kadının hatırası kal- Fransız takasları yüzde 65 ten yüzde 
bime bir yumruk darbesi gibi çarp- 92 ye kadar yükselmiştir. 

.,.!- Müsabakalara saat 13 de baş

..,.nacaktır. 

d,,.~- Beden_terbiyesi hüviyet cüz
;uıu hamil olmıy&n yüzücüler mü 

hakalara giremezler. 
I> t - Bir yüzücü bir günde (Su to
.a u hariç) ancak iki yarışa iştirak e
\{ebnır. 

tı 5 - Müsabakalar bey11elmlel ya
l ş ?ılıamnamesine göre yapılacak-
ı.r. 

'he - Jüri heyeti: Ahmet Fetgeri 
"'1~n S ' ~ ueri. Hakem Sıtkı Eryar, Alt 
~rl sa~.eralp, F'1bri Ayyad: Suad 
~ er, liusamettin Güreli, Bekir Ma 
~ lifkmet 't.tstündağ. 

lar Ukanda .isimleri yazılı arkada§
k ın tnezkOr gün ve saatte müsaba-l: llla.hs.llinde bulunmaları r~ca o-
~ur. 

iL Bu meş'um senede belki de bu 
ormanlarda daha bir çokları ölrniiş-, ,-··•A•••••••••••:··-,---:-;--ı 
lerdi: fakat bilmiyorum niçin, rast- skerlık şlen ·ı 
ladığım kafanın bu zavallı manya- - .... --.--.. ·-----
kın kafası olduğuna emindim, buna Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
~mindim diyorum size. Kadıköy Şubesinde kaYıtı"7ik';ı 

Ve birden her şe ri anladım, hep· 934 senesindenberi lkibetini meç· 
sini keşfettim. Onu ıssız ve soğuk or bul bırakan kamacı ustası (321 - 3.) 
manda, bu yatağın üzerlnc1e bırak- Konyah 301 doğumlu Hasan oğlu 
mışlardı 1.'e o, kafasındaki fikri sa· ismar 1 be .. tı ·ıan 
bite udık, karların kalın ve hafif 

1 
ın ace e jU ye muracaa 1 

o W1Ur
yumupklığı altında, kolunu yahut 
bacağını kımıldatmadan kendini Ö· 

lüme bırakmıştı. lstanbul ffalkTiyat rosu 
Sonra onu kurtlar parçalamışlar· 

dı . Kenan Güler Y• ariladaşlan 
Ve yırtılmış yatağının yoolerile 

ae kuşlar yuvalarını yapmı.5lardı. 
Bu etleri dökülmüş hazin kafn}'l 

aldım ve muhafaza ettim. 
Şimdi, o<rullarımız n artık ash 

harp görmemelerini temenni ecli-
yorum. 

Ba akfa• Yediluue 
Pıaar bahçesinde 

Amca Bey 
Vodv11 3 P. 

RADYO 

DENiZ KENARINDA Y ~ZLIK 

BiR EV ARANIYOR 

Modadu Suadiyeye kadar 
ıalıilde deniz keaamada yaz

b'k b·r eY araDmaktadır. Tel : 
22615 No. müracaat 

~,,., ., . 

-KANZUK· 
., . . ,,.. ·.' ' 

.·K u v v E T "ş u R u B<.~ '.::-. ·~ 

. V İ T A L i N, < .. : ;·.~;~~ 
Kansırlİk, Dermansızlık, )ştahsızlık .gibi ,.v~k'a~ 

' ,. . . ~ . .. ._. 
larda kullanıiar:ı en tesirlı şuruptur . . Çocuklar•n 
çabuk büyümelerini temin eder.. . . ; . , ''.! .. _- ~ 

İstanbul Daimi Encümeninden: 
Bedeli muhammeni 5928 lira olan Taksim bahçesinin sahne, Amerikaı 

Barı, Salon Bar kısmı ile he18.lar, mutfak ve nhşap çardak kısımlarının en 

kazı kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. Buna ait şartname heı 
gün Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kalemine müracaatla görülebilir. t. 
hale 23/6/939 günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 444 lira 60 kuruşluk 
teminat makbuz veya mektubu ile bu baptah; teklifleri hnvi zarfları yev

mi mezkurda saat 14 de kadar Dairni Eı;:ıcümene teslim etmeleri lüzumu 

ilan olunur. (4006) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

• 
Bay Ali ve Bayan Hümeyranın 22565 hesap No. sile Sandığımızdan 

aldığı (200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı knnunun 46 cı 

maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Cerrahpaşa· 

da Keçihatun mahallesinin Ahmet Kahya Camii sokağında eski ve yeni 16 
No. lu bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ny müddetle açık art· 

tırmaya konmuştur. Satış tapu sicil knydına göre yapılmaktadır. Arttır

nıaya girmek istiyen (112) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalar!· 
rnızdan birinin temınat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergi

lerle beledıye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rü· 

sumu borçluya aittir. Arttnma şartnamesi 24/6/939 tarihinden itib~en 
tetkik etme · istiycnlcre Sandık Hukuk İşleri Scn•isinde açık bulunduru· 

lacakhr. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahnt ta· şartnamede ve takip 
dosynsmda vardır. Arttırmaya ginniş olanlar, bunları tetkik ederek satılı
ğa çık::ı.rılan gayrimenkul hakkınd:ı her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu

nur. Birinci arttırma 7 /8/939 tarihine müsndif Pazartesi günü Cağaloğ· 
lunda kain Sandığımızda saııt 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 

ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bcdelın tercihan alınması icabc· 

den gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen gecmiş ol· 

ması şarttır. Aksi takdirde son artlıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
22./8/939 tarihine müsadif salı günü arni mahalf e ~ c ayni saatte son art

tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en cok ar~tıranın üstün

de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ir

tifak hakkı sahiplerinİİl bu haklarını ve hususile faiz Ye masarifc dair id· 

dialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerlle 

beraber dairemize bildirmeleri lfızımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin payla~· 
masından hariç kalırlar. Daha faila malumat almak istiycnlerin 938/1113 

dosya numnrasile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri 

lüzumu mm olunur. .•. 
•• 

Emniyet Sandığı; Sand:.ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

ıistiyenlere muhamminlcrimi.zin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz 

etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suıetile ko-

laylık göstermektedir. (4481) 

zArt-4n1mh~ff1~~===============~========~ 
numaralı menşe şehadetnamesini 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Adres; Yağ iskelesi Yoğurtçu so
kak No. ~3 (Yuda Rafail Saban) 

Zayi - Türkiye 'İi bankası ano
nim şirketi İstanbul şubesine bir 

sene vade ile yatırdığım paraya mu
kaQ.il meikur şubeden verilen 

12423/1037 numaralı ve 30/5/938 ta
nnli 451 lira 50 kuru u natık 31/5/ 
939 vadeli bonoyu kaybettiğimden 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Korik oğullanndan Şükrü 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 

ı _ Tophaned~ 2 No. lu dikim evi jçin saraç el işi ve makine kal· 

fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 _ Ya~ ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 _ 'Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aşı ka· 

ğldlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. c4000> 

Beyoğlu KlübUnden: i'~Jı;;:t;::llg+:;m:a: • ;4"'.I; •::saat 
1 Ankarada 

AKBA 
to Haziran 939 da içti
maı Hin otunan Umumi 

1stanbul Asliye Altıncı Huku.k hey'et ekseriyet olma-

1 
Mahkemesinden.: _.. 

Müddei: Kemal vekili avukat •lllıntlan toplanamam1.,. .. r Kitapevi - KiatcıJık Türkçe 
Necmüssakıp. Muhterem azanın 28 ve yabacı dil eaute, mec-

Müddeiateyh: Makbule Aksaray Haz1ran 939 pazarteal mua kitap alparişlerbü ea 
Çakır.ağa mahallesi Külhan sokak gUnU aaat Zt d• KIUb 1 
No. 4. t iti I rlc. doina yapaa bir yerdir. 

Müddei: Kemal tarafından müd- binasına •tr er Erikaveldealyaı:ımakiaeleri 
deialeyh Maltbule aleyhine açılan olunur. t "d" T t-~ . 3377 

· · - dd · ı sa ıı yen tr. • non . 
~~anma da\•ası ıçm mu.. ~ıa ey- '-•, •c• •••,., pgı~,/J 
hın 15/6/939 perşembe gunil saat .............................. - .... , 

~ası. lüzumu i!ane~ tebli~ edilmesi Or Haf iZ Cemal 1 Adalar Sulh mahkemesinden: 
10 da mahkememizde haz.tr bulun· f 1 

üzerıne mumaıleyhın o gün gelme- 1 Bah ~ k 
Lokman .ueki B"' rük dada çıvanoğlu w a-

mesi veya bir vekil göndermemesine n m ı U} a 
mebni hakkında gıyap karan itti- Dahiliye Mütehassısı ğında 9 numarada oturan Mahmud 

haz olunmuş ''e imla !olman bu ka- Divanyolu 104 1ı tiulUBinin akıl hastalığına müpteHi 
:rara ait bir nüshası da mahkeme 

M Saatlerı. pazar hariç bulunduğu cihetle hacir altına alın-
dksnbanesine asılınış ve keyfiyetin uayene 1 
on beş gün müddetle ilanı için tah· 'her gün 2,6 - 5 salı ve cumartesi 1 
kikatın 28/9/939 perş('l'T1be günil sabablan 9 - 11 hakiki fıkara : 
saat 10 a bır::ikılm ş olduP.u tebliğ kabul olunur. T. 22398 5 
yerine geçmek il:r.enc Ufın ohınur. • .................. - • • .. -·-

masına ve annesi Saliha Tanyunun 

vasi tayinine karar verildiği ilan 

olunur. (20/939) 



• 
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DIKKA T 

Grlpln kutularının Jzerlne r e•lmde gördUGUnUz 
feklld• kabartma pullar lllve edllmlftlr. 

Her yer de ı•rarla pullu kutuları l•teylnlz 
ve ulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu için satın alınmak Ü7.ere azami 1800 ton 

tüvenan maden kömürü 14/VI/939 tarihinden itibaren on be~ gün müd
detle ve kapalı zarf usulile eksiltme ye konulmuştur. 

Eksiltme 29/Vl/939 perşembe 6ünü saat 15 de Beyoğlu İstik1a1 cad

desi Karlman karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde 

toplanaC'ak olan komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli beher tonu 11 lira 50 kuruş hesabile mecmuu (20700) 

ve ilk teminat 1553 liradır. 

İstekliler şartnameyi her gün mesai saatleri içinde mektepte görebi

lirler. Eksiltmeye girmek istiyenlerin cari sene Ticaret Odası vesikası ilk 

teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını ek

siltme saatinden en son bir saat evveline kadar m&kbuz mukabilinde ko-

misyon Başkanlığın~ vermeleri. • 

Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının zamanında gelmiş olmaları lazımdır. (4222} 

_ ........................................ ~ 
8 ı 1 

Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

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

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me· 

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

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 8703 lira 60 kuruş olan muhtelif cb'atta bakır çek

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

levhalar, külçe çinko ve nlüminyüm, muhtelif cins ve cb'atta demir, çelik, 

'bakır, pirinç tel, galvanize kablo, sinek, kalbur, pirinç kafes telleri ve 

oağdadilik kafes teli gibi madeni malzeme 10/7 /939 pazartesi günü saat 

H on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka

palı zarf usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 652 lira 77 kuruşluk muvakkat teminat, 

kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni giin 

saat (10) ona kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(421R 1\ 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direkt9rlüğünden : 

l•mall oğlu ölU Ahmet Sadık mlraacllarına Hin 
yollle feblll : 

Murisiniz 10420 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 600 liraya karşı 

l8/3/931 tarihinde Boğaziçinde A.nadoluhisarında Göksu Kandilli cadde

ıinde eski 7 mü. yeni 38/l No. lu maabahçe bir kagir evin tamamını bi
rinci derecede ipotek göstermişti. 

12/3/938 tarihine kadar borç ödenmediğinden faizin komisyon ve mas

raflarla beraber mezkur miktar 1586 lira 56 kuruşa baliğ olmuştur. 

Bu sebeble 3202 No. lu kanuna müsteniden 938/360 No. lu dosya ile 

rapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul (480) 
Lira bedel ile talibine muvakkaten ihale edilm.i§tir. 

İ§bu ilin tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödeıımcdiği takdirde 

kat'i ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi edile

ceği son ihbarname makamına kaim olmak üı:ere ilAn olunur. (4482) 

Türkkuşu istanbul ispekterliğindenı 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkku§una yazılan üyelere kamp için 

resika verileceğinden 26 haziran akjşamına kadar ctaşrada.kilorin mek-
tupla, müracaatları. · 

z - tatUıanlarmı bitirenler aerhal sevkedilt cektir. ....... c"506:t 

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

T raı olduktan soara cildin.ize 
krem ıilr•eyiaix 

ERP 
-Traı bıçaıuarı cildi yumuşabr 

Ye yU.zünüzü pamuk gibi yapar. 

Her yerde POKER tr aş bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz, 

En Fazla ·~ 
~ 

RAOBET Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

-

MEŞHlJK BiR · 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 
Bu kıymatll 

tavsiyeler de 
:bulunuyor. 

- Şa!'Ka ve Roplarda olduğu gibi - .t"udra reııklerinin modası da daima 
değişir. Bunun için Tokalon mücss~sesinin güzellik mütehassısı, yeni vıı:?, 

ca1lp renkleri hemen bayanlann enzarı istifadesine arzeyler. 

.v. Peche - İlkbahar tuvaletlcrile ren ve bilhassa suare tuvaletlerile 
ahenktar olan ve bilhassa sarışın· ahenktar bir pudradır. 
Iarla saçları kestane renginde olan- 11- Rose Ocre - Sıcak tenli es-
lara yakışan cŞeftali yumuşaklığı• merler için son moda pudradır. 
tesirini yapan pl!dradır. "' Bütün bu renklerle sair bir 

• Ocre - Esmer tenler için ga- çok renkler cKrema köpüklü, meş-
yet sevimli ve cmab bir tesir ya- hur TOKALON PUDRASININ bü-
pan ve bugün Parbtc pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tane güzel ve 

"' Rachel Dore - Zayıf tiplere nazik bir cFinimah vermek için 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve· hassaten tetebbü edilmiştir. 

Pudranızı nasll intihap etm eli? 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: köpüğü> bulunmalıdır. Bu kıymet· 

Adi pudralar, cildin tabii yağlarını li ::evher hususi bir usul d.airesind~ 
massederek kurutur ve seıtleştirir. Tokalorı pudrasında mevcuttur. Bu 
Ve buruşuklukların serian hu- pudra ise cildinizi kurutmaz ve 
sulünü teshil eder. Bu· halin önüne sertleştirmez. Bilakis kadife gil:>i 
geçmek için pudranızda cKrema yumuşatır ve ta~lılaştırır. 

Cazlb Renklerin BUtUn Serisini TacrUbe Ediniz 
Birçok kadır.lar, maalesef pudra tecrübe ediniz. 
tenlerine uygun ohm pud- SiZE HEPSİNİ Adresimize yazınız, si-

rayı kullanmıyorlar. Bu- p A R As 1 z ze parasız muhtelif renk· 
nun için yüzlerine makyaj lerde 6 adet nümunelik ye-
olmuş ve sert bir manzara GÖNDERECEGIZ ni TOKALON pudrası gön
vt..ciyor. Teninize uygun --.....,,-==="""1 dereceğfa. Ve bu tecrübe· 

pudrayı bulmanın yegane çaresi, yi kolaylıkla yapınız. 
yüzünüzün bir tarafına bir renle Adres: İstanbul 622 Posta K. (27 
ve diğer tarafına başka renk bir No. Tokalon Pudrası Servisi.) 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Yol inşaatında kullanılmak üzere satın alınacak 85,000 tane parke ta

şının nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 637 lira 50 

kuruştur. İhale 7/7/939 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla

caktır. Şartname Zabıt ve MuameHit Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. 

Taliplerin 47 lira 82 kuruşluk ilk temınat makbuz veya mektubu ile ihale 

gQnü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4505) 

İzmir Belediyesinden : 

Herkesin Üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat: 

Sat,ab, atle ·re akıam her yemekten ıonra 

Kullanmak 
Şartile 

y 
dişlerinizi tertemiz,hem 
beyaz ve sapsağlam 
yapar. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların
dan biridir denilebilir. 
Kokusu gü:ı.el, lezzeti 
hoş, mikroblara karşı 
teıiri yüzde yüzdür. 
Sabah, öğle ~e akşam ber yemekten ıonra günde 3 defa 

Kuliananıar işlenni en ucuz e 
sigorta ettirmiş sayılırlar 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

• 

' i 

I - Şartnamesi mucibince Çamaltı · tuzlası için satın alınacak 160.00() 

Kg. ağır dizel yağına 25/V /939 tarihinde tnlip zuhur etmediğinden pazar· 

lıkla yenide~ eksiltmeye konmuştur. -

il - Muhammen bedeli 1120Ô lira, muvakkat teminat: 840 liradır. 

III - Pazarlık 29/VI/939 perşembe günü saat 16 da Kabataşta Le· 

vazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri (4202). 

% 7,5 gü 

* Cir si Miktarı Muh. B. 0/ 0 7 ,5 te- Ekıiltme 
Şekli Saati · Lira Kr. 

Kamyon 2 adet 3 tonluk 4800.-
Kamyon 1 adet 6 tonluk 4000.--
Satış kamyonu 1 adet 2 tonluk 3100.-

minatı 

Lira Kr. _______ ,,,. 
360.- Açık ek. 

300.-

232.- , , 

14 
14,lJ(ı 

15 

I - 21/IV/939 tarihinde talip zuhur etmediğinden ceman 4 adet karı1• 

yon ye?Jiden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, mu'{akkat teminatları, eksiltme şekil V8 

saatlerı hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/VI/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve mıı· 

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilcCe' 

ği gibi kapalı satış kamyonu planda görülebilir. 

V - İstekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme uarDl 11
• 

rile birlikte mezkur komisyona gelmeleri (4176). 

• 
Cinsi Mil.: darı Pl.uh -ı m- 0/ 0 1,5 · Ek!iltmenio 

menB. Teminata Şekli Saatı 
L. Kr. L. Kr. 

Sömikok 50 ton 1137 50 85 31 Pazarlık 14 
Maden kömürü 60 > 840 - 63 - , 15 

I - 18/VI/939 tarihinde talip zuhur etmediğinden şartnameleri ırıll' 
cibince yukarıda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye k011' 

muştur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve ssst· 
leri hizalarında yazılıdır. · 

1 

III - Pazarlık 7 /VII/939 cuma günü saat Kaba taşta Levazım <ti 
Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıd~ 
adı geçen komisyona gelmeleri. («72) 

==============================================~ 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları ~ 

Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

309 80 23 24 Fatih Sarıgüzel Hüsrevpa,Şa türbesi karş1sı11d~ 
İvaz Ef. vakfından 238,84 metre murabbaındııtc 
arsanın tıımamı. • . ı;ı 

204 52 15 35 Çarşı Ressam Basmacılar sokağı eski ve yen1 

No. lu dükkAn tamamı .. 
. cıı• 

Yukarıda yazılı emlakin pazarlıkla satılmak üzere ihalesi 80/6/939 .. 
1939 İzmir Enternasyonal Fuarı tezyinatı i§lerinde çalışmak üzere {W 

ma günü saat 14 de icra edileceğinden taliplerin Çemberlltqta Vtı1'1 
muktedir ressam ve heykeltraşlara ihtiyacımız vardır. Arzu eden sanat· 
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darlarını tevsik edecek vesikalarla İzmir Belediye Riyasetine _pıüracaat- Sahibi: Ahmet ~mal~ SARAÇOOLU 
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