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Balkanlarda 
.yüzünden 

şiddetli 
ölenler 

soğuklar 
var! 

~ ı 111 a n y a d a n, 
lsviçreye ilk ihtar 

İsviçre de Almanya aleyhine tahrikat 
propaganda yapılıyormuş 

r Alman gazetesi 

bitaraflığını viçre 
b 0~uyor; Alman 

rQftarlanna kanun 

'tici muamele ve 
' 
1~et ediyor,, diyor 

• ve 
/ 

Çemberlayn dış 
politikasını 

müdafaa etti 
"Rom aya muayyen bir anlaşma için 

bir programla gitmiyorum,, ve muayyen 

l 
..................... "! ....... ···~ 
Fransa donanma-

•Sını takviye ediyor 
Bu sene 45 harp gemisi 

yapılacak 
Paris, 20 (A.A.) - Bahriye nazı. 

rı Campinchi gazetecilere verdiği be
yanatta 1939 yılı zarfında 355.705 

tonluk 45 gemi inşa edileceğini bil
dirmiştir. Bu suretle 1938 dekilerle 
birlikte inşa halinde 130 gemi bulu
rıacak~ır. 

Londra; 19 {A. A.) - Avam Ka
marasında dışpolitika hakkında mü_ 
zakere mebus Delton tarafından, A
vam Kamarasının hükumetin dışpoli
tikasına katiyen itimadı olmadığına 

dair olan bir takrlrile açılmıştır. 
Çemberlayn; söz alarak işçi parti

sinin başka bir dışpolitika teklif ede. 
cek vaziyette olmadığını ve altın po· 
litikasının İngiltereyi aynı zamanda 
Japonya, Almanya, ltalya ve General 
Franko ile harbe silrükliyi?cck malı f. 

yette olduğunu kaydettikten sonra de 
miştir ki: 
"- Hükfimetin politikası akim kaldı 

ğı takdirde başka bir politika takibini 
Dört adet 35 bin tcnluk zırhlı, iki ilk önce ben teklif ederim. lrrgiltcrc 

/sviçreaen bir manzara adet 10 bin tonluk tayyare gemisi, ga}Tetlerime devam etmckliğimi ar. 
.................................... .......... Uç adet sekiz bin tonluk kruvazör ve zu ediyor." 

'rlin, 19 (A.A.) -- Völkişer Beobah· dahili siyasetine karşı tahamm .. l edilmezi müteaddit torpido, torpido muhribi, Müteakiben Çembcrlayn geçen salı 
l\~~~etesi, bir makalesinde İsviçre'ye a- bir propaganda yapılmaktadır. Memleke-1 denizaltı ve küçük gemiler. gilnü yabancı gazetecilerin önıinde 
"\t•ki 'h d b l k d • _...Devamı 4 iincüdf' ci .ı ta~ a u~ma ~ ır: tinAlman~raftanolanbüllin dema~~~----~~-~~--------~-------
~i ·~ıçre bıtaraf hır devlet. olar~k ka~- rına eziyet ve kanun harici muamele etmek~ MecD Ds<dle d lYı n !!:tlYı m ÜJ(l:a ~erel eır 
~~ atıyorsa, Almanya aleyhındekı tahrı· Al k t h 'k" tt b ı k : 
~ \te propagandaya nihayet vermelidir. ve ~any.aya. arşı ~ rı a a ~ un~a ... -i B , k 
~tede, Avusturyanın ve Südetler mın- la fsvıçrenın bıtaraflıgını tamamıle, ıhlali 8 ra 8 mukabili 

alan •• mu-
'1tıın ilhakından sonra Almanyanın ettiğini kendisine kati surette hatırlatırız.,,~ ·· ·-------·· ... -..................................... ___ ....................................................................... : a p a r t m a n 
.....___ ,.,--.. - - - • _.,,._,. _ _...__..._ ...ı-. -

1 badi il er 

· :Ankarada ilk kar cumarfcsl gC<'csl yağın ıştır. Paıar ı;ııbalu kallmıılar lıütiin An

karayı beyaz bir örtüye bürünmüş gördüler. lksimler .Ankara<!Jn karlı iki man
zara gösteriyor ... 

Avrupanın birçok mıntakalannda 

~ 10 S e nede ·n be r i 
~tline gidecek lgörülmiyen soğuklar! 
~ heyetimiz Avrupa kalın bir kar tabakası altında; 
~ı~bakh Ankaradan geldi; 
~ a şam hareket ediyor Vistol nehri dondu; Yugoslavyada kar 
S ~~a. Ue Dlali anla~mayı imzalamak 7 Q f" f • b ı d 
"~~line gitmekte olan hariciye ge- san ıme reyı u u 
~~er{ Numan Menemecloğlunun Anadolunun ve Trakyanm bazı şehirlerinde tipi halinde kar 
~ 'l!b. tındaki heyet, bu sabah Anka- ..., d . I d f . . . .

1 
. 

~~ t'iınize gelmiştir. yagıyor; enız er e ırtma var, gemıler seferlerını tatı ettıler 
~ ~e~tı.ci.oğıu, Anknradan hareketin- Birkaç gündcnberldlr şiddetle esen §eklindcdir. Marmara bavzaBlnda §iddetli 
~ \'.ab Cu.nıburre.isl İsmet !nönil tara· karayel bugUn durmamış, biraz daha art- fırtına mevcuttur. Civara tehlikeli ve tipi 

l'~t ~ tll edilmiştir. mrştır. Rüzgar ~imali~arkiden saniyede halinde kar dilşmtiştUr. 
~~tır e.rın akşamki e reshı yola 7.9 metre hızla esmektedir. Derece 7 ye Kara kıa birdenbire kendini göster -

• milşlilr. Ege lıa\•znsmda rüzgar fırtına (Devamı 4 üncüde)) 

Ankara, 20 - Büyük Millet Mecli

sinin dünkü celsesinde bir tefsir talc

. bi dolayısiyle şayanı dikkat münakaşa. 
lar olmuştur. 

Tefsir talebi şu mevzu üzerinde idi: 

Mübadil, gayri mübadil ve muhacirlere 

kanunlarına tevfikan tefviz veya adi

yen tahsis olunan gayri menkul malla-

var mı? . 
rm tapuya raptma air olan 1331 numa-
ralı kanunun dokuzuncu maddesinde 
bir "beş senelik müddet,, kaydı vardır . 
Bu kaydın her türlü takip ve dava hak
kını iskat eden bir mürur z.ınıan müd
deti mi, yoksa muamelelerde sür'at te
min etmeğe m.ıtuf bir tedbir mi clduğu
nun tefsiri istenilmektedir. 

(Devamı 2 incide) 

~••••·+~••••••++n+••••••++++++•++• 

Yeryü~ü ins~nlannın esran .. , 

Vahşi kabileler 
arasında 35 yıl •• 

... 
" 

Medeniyet · meşalesinin 
henüz tutuşmadığı meç
hul ve esrarengiz iklim
lerde yaşayan insanların 
hayatları, gizli ayinleri, 

gizli adetleri... 

35 ıene Avuıtralya, Okyanuıya, 

Amerika, Aıya ve kutuplann 

en vahıi yerlerinde ya§amıı bir 

Almanın dünyaya yeni itıa-tı •• 

ölüm tehlikeleri içinde ~ilmiı 

fotoğraflarla (HABER) yakmda 

tefn1caya Leılayacaktır. 
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......................... 
Bir Çin ·Generali kuvvetle 

temin ediyor 

Zafer 
Çin'indir! 

ilk safta harbeden 

WAllEll - Abam PMfad' 

- ti Din Tramvay •e T811el elrket!erf ·lıeyett amnm!ye f.of'1antm )'al'''"'~. fffrkct.. 
lerla bllk6met.oe latmalmmuı et.raı.-.aa~liftllr. 81ibakerelorde, her Ud ıtr
lletla idare mecllal. amumJ be7etteo ullb lyet almışta. l'akmda, dc\ir işini mllzake-

20 BtRfNcfKANUN' - 1!! 1 • 

~~vc:;~u:::z~ Baraka mukabili Talebe ve muallimdlef' 
' zamdır, diyor .apaıtmaiı alan mü- sanatoryomu açıl ~ 

Xveiıov 19 
(A.A.) - Asker! ŞQra b d • ı ı r m ? Ba vgl ar başındaki prevantoryomda tesis edilen sanatorJ' 

Rela muavini general Fengyusiang a 1 er va 1 
7apbğı beyanatta Çinin nihai zaferin· . • küşat resmi bu sabah yapıldı ,,,, ~ 
den emın olduğunu ıöylemiı ve ilk aaf B O V ü k M l l I 8 t M 8 c O Is I n de Maarif vek!leilnlıı aağıarbaşmdakl mukarrer olan aanaton'()lll"° ---~. 
ta harbeden Çin ordusunun mevcudu- Prevantoryumdıı muallimleri ve talebele- smılar.ı da gelecek yıla kll~tl ~· 
nun bildirmemekle ~raber bu meVCU• Dun bu mevzu üzerinde mühim müzakere ri tedavi etmek Uzere ynpılan 110 yatak- mal olunabilecektir. Bu JıUll~-'J 
dun muazzam cldulunu, mühim Çi.'1 b modern aarl eanatoryomun 50 ki§.lllk tettlı doktor CelAl ~nıarı 96) lef ~ 
kuvvetlerinin Japon ordusu ıcrilerhıde ve 'mu•• nakaşalar oldu birinci pavyonu bu gUn açtlmıştır. "'- Bazı muallim ve ta1etıe fi ~ 
çete harbi yJpmağa haz.r bir vaziyete Açılmada İstanbul k~tUr direktlMl da verem alllml görnınıekt• ati-~ 
gctlr:Idiğini ve niha;et mlihim Çin (Ba§lara/ı 1 incid~) Vaki ihbarlar üzerine yapılan tahkikat Te\'fik, Maarif vekAletJ ba§mU!ettl{llerln • kette bunların tedavl.!lne Jdf ~ ,1 
kuvvetlerinin de ciddi bir askeri talim DahiJlye, Sıhhat ve İçtimai Muave. için ıarfedilen e.mekleri ve verilen pa- den doktor CelAJ Otmon, ba%l mU!ettle- unatoryo:n mevcut oıuıad"1 .,,et "fi 
vt. terbiye görmekte olduklannı kayd.. net encümenleri ile Maliye cntUmcni ralın hesap ctmiıtim. Bir d~ ihbar ne.. ler ve prevantoryom mUdUr \'e erklnı ve vaziyette kalmaktaydılar. )ı{ ~-" 
eylcmiJtir. bu blikilmdcn milrur ı:aman kastedildi- ticeılnde elde edilen malların laymetlni bazı maarif erkAnı hazrr bulunmuolardır. U bu ciheti dJkknt nuarııı• ~ I' 

ti mUtaleaaında idiler. Biltçe encümeni heup ettim. GördUm ki ara.daki fark Talebe vo muallimler araısında veremU yataklı bir eanatoryom teı~ i)_.ı 
General sözlerine 1öyel devam etmlı- ı 50 ki·"' ~ ite bu kayıttan milrur uman mlnası biç bir zaman hazinenin lehine olmamıı olanların tedavllerl için 280 bin lira tah· m şU. Bunun yata ıa ~ 

tir~ 
'ıkarılamıyacağı kanaatindeydi. tır. Beı ıene evvel vaziyet böyle idi. alsatla yapılmo.ın takarrUr eden aanator- dilmiştir. fd --~-

"- Ban cahil kimseler Hanko. n S<Sa alan bütçe encilmeni mazbata Eğer arkada§lar bu haldeki be§ senelik yomun bugUn açılan kmnı t50 yataklık Diğer kısmı ancak geteee' -o',er~ 
Kantonun sukutundan ıonra Çin ordu· muharriri Trabzon meb'usu Raif Kara- müddeti mübadele işlerinden son mü- birinci pavyonudur. 110 yataklı olması rlyet bayramında ikmal oluıı' ~ 

]arll\UJıW~B~qeğW zatı~ıpf - denb ezclimlc fPDlan aöyledi: rur~~~xRUt\~~~dil'e lqlbul ~er:- -Mı"ll"ı Müdafaa Vekılı Vek"ıller heY ........ 
dl Hakikat tunu lsbat ctml9tlr Et;' ytık- "- ~llba4liller, 111ıWıadrl•r ••sak-. "-l& artık aeoclden~ri \lZByıp ~den ,..., 
.ek kumanda he"'.ftı"h!&' büyük itina Jle bir çok emval aldılar. Yani onlara bu milbadelc i•i neticelenml• olur. h • • d ., · · h 91'5ff 

;~--~· 'S 'S şe e ı.c.sıcum urun r hazırladığı ve idare ettiği ric'at saye- mallar tefm olundu. Kendilerine mat rimız 
sinde Çin otdusu chemmi)·etsb zayiata verilirken onların nakledildikleri yer- Eğer (mUbadele iıi bununla bltml. ö dün loplandl ...ı ~ 

yor, ahk!nu umumiye bundan sonra Mllll Mudafaa Vcklll K!zrm zalp bu· ıır r 
uğramıt ve ecneb1lerin hayretin! mu· lerde bıraktıkJan mallara muk&bil ken· . 1 kt ) d k b" k d gUnkU Ankara treniyle at:hrim.Ue gelmla- Ankara, 20 - Vekillet d• 
tip olduiu Uzere tecavüze dahi geçmiş- .dilerinden taahhütname alındı. Bu ta- carı 0 ata :r erıe ırço vatan a~- ti akıam BUyUk Millet :Mcclitiı' - ..1111' 

lar bU vaziyetten muztarip olacaklar • r. ....:...de ":..i, 
tir.,. ahh:.:tnamelerinin bir çoklannm hilafı 4 Vckflı vildyct ,.e askeri erkln. tara- cumhur tnönünUn reislır;.....- ,. 

hakikat olduğu sonradan meydana çık- ır. ,,.ıa 
Londra, 19 (A.A.) - He:nen bütiln 

gazeteler, ilk plan.da olarak, Ingilterc. 
nin Çin hükOmetıne vereceği iıtıxru
dan bahsetmektedir. 

Timee gazetesi, ihracatm geni§letll· 
me-li hakkındaki ıon kanun r.erl".evcsi 
dahjlinde yapılan ve mare;il Çankay • 
ıekin yardım talebine bir cevap teşkil 

eden bu ilk istikrazı, daha diğerlerinin 
de takip eyliyete&ini 'kaydeylcmekte. 
dir. 

Dünya Yahudi 
~on gresi 

Amerikada bir kongrı 
ıo,ıanıcagı bildiriliyor 

Kudlls, 20 (A. A.) - Y&budi organı 

Haafeç, J'Uiltln meaeleslnl tet.k.lk etmek 
lllere Amerfkada bir dilnya yahud' kon
feraıısmın lçtimaa davet edilmesi dUgtl • 
nlUdUğUnU bildirmektedir. 

Resmen bildlrtldiğtne gare. dtln Na : 
im • Benrde bir müsademe olmuı ve a
rablar 30 ölll vermlglerdir. 15 Arab esir 
edU.ı.ttr. 

ispanyada müf are!<e 
ya:Jılacak mı? 

f rJn:tn va NeJr;na müracaat 
· edildi 

fından ko.rvılanm~tır. mı~tır. İ§itima iki ıaatten 1 

tı. 1331 numaralı kanunun ve beş sene. Müteakiben Raif Karadeniz tekrar 
lik milddetin hakkı iıkat eden bir miid- söz alınış ve biltçe encümeninin noktal F b k 1 tür. 
det otcluğu kabul olunursa, bu takdirde nazannın isabetinde israr etmiş, Emin €Cİ İr fren azC:SI 
b;ı gibi sahte vesaik ile hilafı hakikat Draman (Yozgat) tekrar cevap vererek 

6
. il k 1 o ~ ~ 

vukubulan beyanatlar nazan itibara •• biltçe encumeninin noktai nazarı aıey. ır zava mm o unu T k~f11':"' 
ıınmıyatak ve hazinenin nef'lne olarak hinae bulunmuştur. ıokomotit kopardı Maç~\adan a ~1 hiçbir muameleye girişilmiyete!:.tir. ,. Bazr hatipler daha ıöı almışlar ve DOn Samatya ile Yenikapı amsmda k.. r~'' 

"Burada hukuku hazine vardır. Ha. en son ıCSı alan Çanakkale mebusu Ziya feci bir tren kazası olrnug ve SalAhaddin aSm a OP • 
ılne:ıin hukuku demek Türk milletinin Gevher Etili demiştir ki: adında birinin sol eli lokomotif altında Ş .._. ' 1 
mlltterek emvali demektir. Bütiln bu - Arkadatlar .• Bu mübadele i§l bizi kalarak kopmuatur. 8.dr 
mallann tek phıılara, ıu veya bu tekil- bıktırdı ve uundırdı. 
lerdc tefvb edilmJı olma11 Tilrk mille- Damar Ank~tıu: HA:iise §Öyle olmuıtur 
tinin milfterek emvaline kal'fl bir hale. - Un çufflı cibl wrdukça, toa Çıb· Şehremininde Melekhatun mahallesln-
11ılıktır, nyor • de oturan Selim ollu Sa!Ahaddin. ıecıe 

Bu itleri kapıtahm, demek, hukuk ve saat yı"rmide Samatya tren yolunu takip 
Ziya Cievher MlzUne devamla ı 

adalet bakımından ayk n yola gitmek ederek Yenikapıya gitmek iatemit. fakat 
demektir. Bu igler içinde uhte veaaikle - Neden korkuyonıı. Bir ldmse hatr. bu sırada k8llldan trenin geldilini gör-
binlerto liralık mal tcf evvUı etmiJ o- ırı bir mal almıJ ise devlet •e miJJet l• mo,, lokomotif altında kaJıp parçalanma· 
lanlar vardır. Alcbkhrı malların her ne tene yU: sene sonra da onu arar ve a- mak için köprOden sarkma~ düıünrnüı 
aman olursa olsun hesabını açık alınla Jır. Ne mal\im bir baraka mukabilinde henilJ tedbir almala vakit bulamadan 
yermeyenlere bu ıeldldı bir tefsir fıkra. ıpırtımanlar alınmam.ıtır. Böyleleri .de lokomotif sol eli üzerinden geçerek kopar-
11 ile müsamaha glSstermek zannede- vardlJ', mı,tır. SalAhaddin bir ÇJllık kopararak 
rim ki yüksek heyetinizin kabul etml· yuvarlanmıcz, derhal ffe}en shıht imdat oto (Bravo sesleri). '.J " 

yecell bir ıeydir." mobili ile hastaneye kaldınlmı,tır. 
&aı aJq hatiplerden Yorgat meb'uıu Kiltahya meb'u•u Mehmet Somer: -o-

Emin Draman, bütçe encümeni mazba- - Vardır, diyorsun, varsa göster de 
ta muharririnin ıkal kanutte bulun- geri allhm. 
muı ve maliye encUmenl mazbatasını 

mu.:araa etmi~tir. 
Konya meb'usu Atı Rıza TOrel de bu 

' kanaatte bulunmuıı, ıeno ayni kanaatte 
olan mebuslardan Galip Peker ıunları 
M>yleııılftir: 
•- Mi!badele itlerinin bat·n.da ben 

de iki b-..ıçuk sene bulundum. Ne kadar 
brı91k ve ıUç blr it cldutunu bWrlm. 

Denizli mebusu general Şefik: 
- Hcrku hususi clarak bilir ki Ru. 

melind:n gelip hiçbir ıeyleri olmadık· 
ları halde köş!:lcr alan m::badiller var
dır. Hiikumet bunun gayri mevu oı-:tu. 
tunıt -1araa wsıııı :pri .ıbaWDI. Geri 

ı r . t .. 

Yontcn amca 
aveı 

lzmf rde gr;p salgım 
. Crib hastalığı tamirde salım hııllnl al
Ml!Jhr. Sirayetin l5ııUne geçmek üzere İZ· 
mlrdekl bUtUn mektepler b1r hatta mlld
detle kapatılmqt.ır. 

alacaktır. (Doiru doğru ıcaleri.) 
Ttfsir tale~)ir lctrt deadlipeq. 

cümeninde tetki~ olunma11 yolunda ve
rilen takrir okunarak reye konulmuı 

ve kabul edilmittir • 

Parla, 20. (A. A.) - Eski muharlblerl 
m.U1J konfederas··onu, Noel m.llna~betlle --------... ~---.--....;.;_....__.:;.._.=..:~;= ............ ~~---=~ .liuf\ l 
bir mütareke akdi lehinde J<•ranko ve 
Negrine ınUracaatte bulunmuşlardlJ'. ı 

• n r-~~ç;:/t::JEms:::=ııt.., 
GranJjk Vıl d nir Almanyaya F::::::;~t=:~-cı 

giUi 1 
Parta, ıo (A. A.) - ",Rusya lmpara

taırlu#u tahtm:ı narız~:l ! .. olan GrandlUı 
Vladmlr, dün otomobille BaY)'eraya Jıare.l 
ket ıtmı,tlr.o 

8.,o11a H ......... ı ,._1'.. 
ı•· ,, ,, 

Perşemb: cllnU ... t 6f1' ~ 
oflu Halkevinlıı TCJ'C~~ 
kez blnasmdı btanbul ~
dürll Cemal Ganen~ ~ 
E"deblyatt,. mevsumıda 
f craııı verilecektir-
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ı-rar1ıvay Şirketinin 
linde yedek araba yok 
. . Aa lskartallk arabalarda canımız 

kanalı Allaha emanet ... Süveyş 
"n millet.lere lazım olduğu için, bütün Sıksık savuşturulan kazalar gösteriyor ki, 

il milletlerin malı mı olmalıdır? daima bir Şişhane faciası tehlikesi 
ttııpı'den. \ Şir'ketin idaresi meselesinde, Pirelli k d 

~'fllcvzuu
0 

etrafında son defa müessesenin nizamnames:ndeki 24 ün- arşısın ayız 
)ı toplanan Volta konferasında cü maddeye istinad ediycr. Bu mad-
:naıı meselesi de ortaya atıldı deye göre şirket "Kanalla en yakın. 

bert Pirelli tarafından çok dan alakalı memleketlerden seçilen 32 
~~r §ekildc gözden geçirildi • azadan mürekep bir meclis tarafından., 

ın gerek harpten sonrakı kon- idare edilecektir. Halbuki, diyor, bu
'ırtıı da İtalyan murahhası, gerek günkü idare meclisi on dokuz Fransız

l( lcı ticaret odası azası ve reisi dan, on 1ngilizden, iki Mısırlı ve bir 
~dığı rollerin ehemmiyetini Hclandalıdan mi!rekkeptir. Demek olu-

tırlatanya lüzum yoktur sa- yor ki, nizamnamenin bu fıkrasındaki 

!Ucrıe uzun müddet uğra§mış 
t d u~Ya iktısadiyatı hakkında ge-

ktrın bilgi edinmiş bulunmasın
tla. kendisinde, herkeste pek te
lı~11lıiyen fikir meziyetleri de 
., ır. fikri, hepsinde de ayni de-

td iQ~ olmak şartiyle, dört dilde 
lt~bılrnesi Pirelliyi, beynelmilel 

'ii ·nferanslarda iktısat bahisle
ı:: c~ iyi dinlenen ve nüfuzu en 
b hır kimse haline getirmiştir. 
.~nun içindir ki, Volta konfe
<ı tebliği büyük bir ehemmiyet 
r. Pirellinin konferansta bu
tcbliğin başlığı şu: ''Süveyş 

'ti aıı geçen ticaret gemilerinin 

''kanalla en yakından alakalı memleket· 
ler., ibaresi kanal şirketinin sermayesi 
ile en yakından alakalı memleketler,, 
olarak tcf sir edilmiş, kanaldaki nakli
yatla alakadar memleketler gözetilmiş 

oluyor . 
Bizce tefsirde hiç yanılınmış değildir. 

Hakikatta, Ferdinand de Lesseps (Sü
veyş kanalını açan Fransız mühendisi) 
kurduğu şirketinin sermayesinin geniş 
mikyasta beynelmilel olmamasında is· 
rar etmiş değildir. 

Süveyş kanalı şirketine kendisi biz
zat "cihanşümul,, vasfını vermiş ve şir
ketin 400 bin hisse senedini yirmi muh
telif memleket arasında taksimi bir va
zife bilmişti. 

Yalnız, Fransaya 40 milyon altın 

Franklık, İngiltereye de ayni değerde 
bir hisse iştiraki ayırmıştı. 

Şl_şhanc faciasında 'birı=oli ntandasm ölm~~"tne \'e yaralanmasına scbeb olan 
bozuk fren ll araba ..• 

Tramvay ve tünel şirketlerinin hüku· 
metçe satın alınmaları meselesi bugünler· 
de daha büyük bir ehemmiyet almış bu· 
lurunaktadrr. 

Birkaç gün içinde tramvay arabalarının 
artık jşe yaraımyacak bir hale geldiğine, 
halkın hayatını tehdit eden bir çok acı 
örnekler görülmüştür. 

k:tybetmez. Hakikatte arabaların fren 
tertibatının 938 tekamülüne uydurulma· 
sı lazımdır. 

Bir de bu arabaların hemen yüzde sek· 
sen beşi tekaüde çıkarılacak haldedir.,,. 
Arabaların frensizlikten dolayı büyük 

tehlike gösterdikleri yerler düz sahalar 
d'!ğildir. Şişhane yokuşu, Karaköy döne

3 

ıçımut.: 

• Yugoslavya ile }:apılmakta olan af· 
yon anlaşması müzakerelerine dün de de
vam edilmiştir. 

• Maarif inzıbat meclisi dün toplana· 
rak 10 ilkmektep mualliminin ihtar ceza· 
sı verilmesi kararlaştırılmıştır. 

•Yeni gümrük müdürü Methi dün va
zifesine başlamıştır. 

• idarelerin muhasebe usulleri üzerinde 
esaslı tadilat yapmıra karar veren Dahi
liye vekfileti A vrupadan bu işler için bir 
mütehassıs getirecektir. 

• Paşabahçe ile Üsküdar arasında ya· 
pılacak olan şosenin in~aatı 33 bin liraya 
münakasaya konulmuştur. 

• Defterdar Şe\ ket Yekaletle temaslar
da bulunduktan sonra Ankaradan şehri· 
mize dönmüştür. Bu arada. yeni açılacak 
maliye şubeleri meselesi görüşülmüştür. 

• Orman umum müdürü bazı tetkikat· 
ta bulunmak üzere şehrimize gelmiştir. 

• Türk - Amerikan ticaret anla~ması
run imzasından sonra tüccarlarımız Ame
rikaya mal sevki için hazırlığa başlan: ş· 
lardır. 

• Ünh·ersite serbest konferans serisin· 
den bugün saat 18,15 de profesör Şvarz 

tarafından "insan doğumu,. hakkında, 

bir konferans verilecektir. 
• Tramvay şirketi işçileri teavün san· 

dığmda birikmiş 750 bin lirayı şirketten 
istemişler ve mahkemeye müracaat etmiş· 
!erdir. İşçiler Ankaraya da müracaatta · 
bulunmuşlardır. 

• Yunanistanla yeni ticaret anlaşması· 
nı imza eden heyetimiz lstanbula gelmiş 
ve Ankaraya dönmüştür. 

• Ellerinden ruhsatiyeleri alınmış olan 
otobüs sahipleri dün vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdara müracaat ederek ruhsati
yelerinin iadesini istemişlerdir. Otobüsçü· 
lerin talepleri tetkik edilmektedir . 
•Kadıköy ve Üsküdar cihetlerinde pro· 

fesör Prostun hazırlamakta olduğu pilin 
dahilinde yeni inşaat faaliyetine yakında 
geçilecektir. 

• ~ıı.;lıktan da anlaşılacağı gibi, 
lllcacleyi siyasi sahadan tetkik 

'Çekiniyor ve tetkikatını yal
tnin iktısadi cephesine inhi-

~~t ~~r. 
~ dıye sorabiliriz, bugün Sü

'clcsi diye, bir mesele var mı 

Fakat, İngilizler, hükumetlerinin 
şiddetli bir hücumu ile, kanala karşı O

lan itimatlarını kaybettiler ve topu to
pu 42 bin 500 franklık (yo.ni 85 hisse 

senedi aldılar. Italyanlar da 2719 
farnklık bissı: senedine iştirak ettiler. 

Hava biraz bozulup yollar ıslanınca, 
arabalann fren tertibatının bozuklukları 
meydana çlkmış ve meseli. bir gün içincle
on tramvay arabası büyük tehlikeler at· 
tatmıştır. 

meci, Aksaray yokuşu, Tepeba~ı yoku~u -8-----.--.--h--I ~k----
gibi yerler en tehlikeli sahadır. Halbuki OğaZIÇI a inin 

t 1 b 
te U suale , evet diye cevap ve-

ba.kın bunu nasıl izah ediyor: 
· htıgusi bir şirket tarafından 

td~t ~§lanmış ve gene böylece 
ltlıştir. Halbuki, kendisinden 

;
11 işin mahiyeti itibariyle kanal 

b~!dasr ve beynelmilel menfaat 
~lılı linYanın yarısının münasebatı 

il ~kak lazım olan bir münakale 
'lıı .. ~tsınen Mısırlı, fiilen bir Fran-
'!ı.. ~iliz • k . 1 b" .. .~lı3a §ır etı o an ır muessese 
ııqd~ idare edilmesi biraz garip 
~~t .1r? Pek tabii olarak, şirketin 

tll'i, Vazifeleri iktızasr, kanaldan 
1.ı.ı. Ctin . d 
,~:ı menfaatlerinden zıya e 
~arının menfaatini düşünecek-

~il:ı kuııanan memleketler arasın
tcı' ltatya, ingiltereden hemen 
,l/ trck, ikinci derecede bulunu-
~t'ik~c İtalyanın kanal faaliyetin
lllıi 11 Yilzde 16,04 nisbetinde 

! <tt!tir. İtalya bu bir sene zarfın
~h 17 ?nilyon liret ücret vermiş· 
lcı:ın, Habeşistan müstemleke-
lt t tsi, tabii bugün bile kabarık 

ilkarnıan daha fazlalaştıracalt
lıcr 
~ bi~t.~i İngiltere Kanala daha 
~ ı.ı:ret veriyor. Fakat İngil

k llıuıteri, hem hissedar oldu-
tllt ~rıa.ıa verdiği paranın bir kıs
(J, 1 tndi cebinde kalmış oluyor. 

'lııt!tııta.ıyanın vaziyeti böyle değil
t~~anal şirketindeki hissesi 
'lir 1Yetsizdir. 

le.., ttıc, İtalyan iktısadiyatçısı 
"t '!'!Yor: Bu bir haksızlık değil 

litkc:Caba gerek kanalı ku1lanan
t~ir n :menfaatleriyle alakadar 
t Ctck k . k • "d • tlli • gere şır etm 1 aresıne 

\>~~ bir beynelmilel şekil vere-
4ıt? 1

Yeti düzeltmek mümkün ola
tJt. 
~· kanalın 1937 4eki faaliyeti 

ı,, Ve "} 
-~be :1 en rakamların asıl sebc-
~ İ&t !~stan harbi olduğunu, bina
lı:ıd sınai bir şey teşkil ettiğini 
~ i'c:· bulundurmamız lazımdır • 

ta( 
1 

•0 rtaya çıkan ve daima böy 
'lnltı,~k b~ır vaziyetin ifadesi olarak 

lt" b" tcd 1 ır takım yanlış hesap~ 
er., 

=~~~a isliyen arabalar bilhassa bo· Ş İka yef i 
Fransanın hissesine gelin-:e; kendi

sine ayrılan 40 milyon franklık hisseye 
mukabil, 106 milyonluk hisse senedi 
aldı. 

1868 de şirketin varidatını arttırmak 
için 100 milyonluk istikraz tahvilatı 

çıkarılması lazım gelince gene Fransız 
parasına müracaat olundu. 1871 de de 
yeni bir tahvilat çıkarıldığı :zaman ge
ne ayni şekilde hareket edildi . 

Londra hükumeti ancak 1876 da, 
şirketin muvaffakıyetinden artık şüp
hesi kalmadıktan scnradır ki, eski Mı
fur valisi Hidiv lsmailin 176.602 hisse 
senedini aldı. 

Kanalın işletilmesi hususundaki teh
likelere hiç iştirak etmemiş veya gayet 
az bir nisbette iştirak etmiş olanlar 
hangi hakla bugün, bu tehlikeleri he
men hemen tek ibaşlarına Üzerlerine al
mış olanlarla müsavi derecede menfaat 
ve hissedarlık istiyorlar, anlamıyoruz. 

Kanalı kullananın hakkı mı dediniz?. 
Fakat, bir sına1 veya ticari müessese
nin müşterilerinin bu müesseseyi ida
reye hakları olduklarını iddia ettiği 
dünyanın neresinde görülmüştür?. 

Fiili sahada - Pirelli de bunu JUtfen 
'kabul ediyor - Süveyş kanalı şirketi ta. 
rifelerini yavaş yavaş azaltarak, kendi 
karından mü'§terilerini de müstefit et
miş bulunuyor, 

'Bugünkü ücretler, kanalın ilk nizam
namesinde tesbit olunan fiyatların ya
rısından daha aşağıdır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Dikkat olunursa bu hadiseler Karaköy, 
Tophane, Şişhane, Voyvoda, Maçka, U· 
leli, Tünel, Eminönü, Taksim gibi semt· 
lerde vukubulmuş ve yani her hatta işli· 
yen arabalann bozuk olduğu neticesi ba· 
riz bir şekilde görulmüştür. Bunun sebeb
Jeri etrafında eski vatmanlardan biri di· 
y,or ki: 

"Arabalar çok eskidir. Sık sık şirketin 
tamirhanelerine çekilir ve burada kalafat 
görür. Fakat mevcut olan tamir malzeme· 
si çok ucuza mal edilmiş, dayanıksız şey· 
lerdir. Bunlarla üstünkörü bir tamir ya· 
pılarak araba derhal sefere çıkarılır. 

Iskarta edilecek araba hemen hemen 
yok gibidir. Çünkü şirketin elinde bu ih· 
timallerc karşı yedek araba mevcut değil· 
dir. Seferlerin azalmaması için süratle ta· 
mir yapmağa mecburdur. 

Prim işinin tamirlerde rol oynadığına 
ben kani değilim, bazı gazetelerde oku· 
öum. Tamir malzemesinden yapılacak ik· 
tisat nisbetinde alakadarlarma prim ye· 
rildiği bildiriliyor. Bu doğru dahi olsa ni· 
hayet ne miktar arabanın tamire çekile· 
ceği mala.m olmadığına göre tamirhaneler 
de çalışanların böyle bir şeye bel bağlıya· 
caklarım sanmıyorum. Tamirhanelerde 
çalışan arkadaslanmıza hepimizin itimadı 
vardır. 

lş primde değil tamir malzemesinin ma· 
hiyetindedir. Bilhassa arabalann tehlikeli 
olan tarafları frenleridir. Halbuki fren 
tertibatı gerek zincirli olsun ve gerekse 1 
havayla olsun çok basit esaslara istinat 
eder. Bunlar ne kadar tamir görse, aslını 

Nitekim evvelki gün bir gün içinde 
olan kazalar arasında 86 ve 190 numaralı 
arabalar Karaköyde, 108 numaralı araba 
Şişhnede, 169 numaralı araba Lfilelide, 
130 numaralı araba Voyyoda caddesinde 
fren tutmamazlık tehlikesi geçirmişlerdir. 

Daima bir Şişhane felaketi memul olan 
bu vaziyetin tetkik için belediye mühen· 
d:s1eri tetkikatta bulunmuşlardır. 

Mühendis Yakup ve Yaşarın tesbit et· 
tiği noktalara nazaran da arabaların bo· 
zuJ:luğunun şirket tamirhanclerindeki üs· 
tünkörü tamird<:n olduğu tahakkuk et· 
me!<tedir. • 

Tramvay şirketinin yeni bir 
marifeti 

Dün saat bir buçukda Şi5liden Tünele 
gitmek istiycn yüzlerce yolcu gayet garip 
bir vaziyetle karşılaşmışlar ve .şirketin ye· 
ni bir münasebetsizliği yüzünden i5lerine, 
yarım saat geç kalmışlardır. 

Saat 13,30 da Şişliden kalkan 149 nu· 
maralı Şişli - Tünel arabasr, Bomonti is· 
tasyonuna yaklaştığı zaman birdenbire 
durmuş ve beklemeğe ba5lamrşhr. Evve
l§. cereyanın kesildiğini sanan yolcular, 
~onm, arabanın biletçisiz hareket ettiği 
için arkadan yetiştirilecek bir biletçiyi 
beklediğini öğrenerek fena halde sinirlen· 
mişler fakat bflctı;i gelinceye kadar ara· 
bayı kaldırtmak mümkün o1amamr~lır. 

Kendi kabahati yüzünden 20 dakikadan 
fazla münakalii.tın durmasına sebebiyet 
veren şirket, acaba bu seferinde de yolcu· 
!arı parasız taşımış olsaydr iflas mı eder· 

·---·-~ .... Gazh balıklar neye IJıııı-{tl-••······· 
yarar ? 

S OX günlerde bazı <lalyan· 
larn düşen balıklar satıl· 

maz olmuş. Sebcblcrini araştır
mışlar. Bcine adında bir ,·apur· 
dan, müsademe neticesi dökü
len gazların bir çok dalyanları 
istila etmiş lıulunm:m sC'heh o· 
!arak görülmüş. Hatttı balıkçılnr 
'\"apur :ıcenlası aleyhine 300.000 
liralık protesto çekmişJcr. 

Hüdavcr,di gaz dcpocuklnrı iş· 
le! pekal:i önce sıkıp yağı çıkarı-
lır ve sonra sar gaza lrnrıştı

rılıp yerli .ı;ıazyn~ı io;lihs:ıl olu· 
nur. Lambası olanlıır Jıilirlcr: 

Cızır cızır litili yanıp kendisi olın:ıı.: üzere Çin ile muv:ıs:ıl:ıyı 
:r:ınmıyan, .kokusu g:ız, rengi Birm:ı~iya larikile kurmak Hk· 
sarı, asla uçmaz, gazynğı a ıyla rindcdır. 
anıhın mayiin safiyetine bu halt Dinacnaleyh Çin ile Birmanl· 
ediş halel mi getirir sanki ı yayı birleştiren yolun önümüzde 

... ki sene tamamlannc:ığı ümit celi· 
lngilterenin Çine Jiyor. Yardım deuiğin ·de lıöyle 

olur işle! 
yardımı lngilterc bir )'lla kadar yollara 

. , . . diken ekecek ve lıural:ırdan pa-S U~DA ~ :ım~.s g:ızelcsı ln· nıuk ·yüklü kervanlar geçerken 
gıltcrcnın C.:ınc yardım c- dikC'nlcrc sarılan pamuklar lop· 

ccijini bildiriyor. Yapacağı malt lnııacak, rğirilcrek, dokunup ku
·ve iktisadi yardım ciinılesindcıı maş yapılarak, satılacak ve Çiııe 

yardım olunacak 1 

Ne o Çinlileri 

Peşin parayı ı;ıürdijnüz de sı· 
rıtıyorsunuz değil mi? 

••• 
Pamuk ipliği buhram 
T lCAflET odası 1stanbulda· 

ki dokuma tezgahlarının 
pamuk ipliği mcsclC'si üzerinde 
bir rapor hıızırlıyarıık \'Ckfılclc 
vermiştir. 

Diz hu lıuhranın nereden gel· 
diğiııi biliyoruz. Olur olmıız ~ey· 
!er ııamuk ipliğine lınğlanırsa 
elbette buhran olur. 

8,40 Postası köprüye Uç 
saatte geliyor 

Boğaziçliler sabahları muhtelif iake
lclerden köprüye olan se!erlerden §L 
kayetçidirler. Bu arada bilhassa saat 
8,40 de Kavaklardan kalkan 76 numa
ranın Tarabyaya kadar bütün Anadolu 
iskelelerine uğradıktan sonra ~eykoza 
geçerek oradan da Usküdara kadar bü
tün iskelelere uğradığından şikayet e
diliyor. Çünkü bu suretle hemen bü. 
tün Boğaziçi iskelelerinden yoku alan 
vapur çok kalabalık olduğu gibi köp
rüye de 3 saatten fazla bir müddette 
varmaktadır. 

Bcğaziçliler ya bu kadar islceleye uğ
ratılan vapurun büyük olmasını veya
hut ta 76 numaranın daha az iskeleye 
uğramasını istiyorlar. 

---o---
Mesut bir evlenme 

Belediye daimi encümen hesab mü
meyyizi merhum bay Ethem km Saliha 
Zaiıı ile genç mühendislerimizden Kenan 
Akalın'ın evlenme törenleri dün gece 
Turing palasta icra edilmiştir. Yeni ev. 
illere ebedi saadetler dileriz. 

di... Hem şirketin hata mı halk neye 
çeksin? 

Otomatik kapılı arabaların 
iç yüzü neymiş ? 
Verilen malumata göre, nafia Yekileti 

tramvay şirketi tarafından son zaman
larda tadil edilmek suretiyle otomatik 
kapılı olarak işletilmeğe başlanan tram
vay arabalarını seferden menelmcğe ka
rar vermiştir. Buna sebeb, bu arabaların 
istenilen 5ekilde inşa edilmiş olmamala. 
rıdır. Bilhassa bu nevi arabalar motörle
rl tamamen eskimiş ve biltün makine ak
samı hurda haline gelmie tramvaylar -
dır. Şirket bu makineleri hurdaya seYket
mcmek için ilzerlerine birer yeni karose
ri yapmıe ve sanki yeni arabalarmı~ gi

bi sefere çıkarmıştır. 
Yapılan muayenelerde bu arabalarm 

kapıları tam otomatik olmadığı gibi bU
tün fren aksamının da tamiri kabil plmı. 
yacak derecede bozuk olduğu görülmüş
tür. 

Şirketler baıımUfettlşllği bu hus~~takl 
-raporunu vekllete gönderm~tir. 



(20.12-938 Salı) 
Trırklue Raduodi/ll:yon postaları 

Ti1rkige Radyosu Ankara Radyosu 
1639 m 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 94G5 Kes. 20 1-\w. 

18, Müzik (EAlcnceli pllıklor). 18,30 Türk 
müziği (lncc s:ız f:ıslı). 19,15 s:ınt :tl:ırı ve 
haberler, 19,25 müzik (Bir solist - Cunı. 

Daşk. Flarm. Orkcs. dan IU.irinclist lloy· 
nıllııh Duysu). 19,45 konuşma O>oklorun 
sıı:ıtl. 20 Türk mOzigi - Olunir Nurcllln -
konseri). 21 sıınt oyan, ,.c p:ırıı, kambho 
ve toprak mahsulleri hor :ısı. 21.15 müzik 
(KQçfik orkcslrn). 22.15 konuşma. 22,30 
sinema sesi. 23,30 - 23,45 son haberler ~ c 
yarınki program. 
SENFONİLER: 

23 Ynrşovn: Fitclbcrsln idaresinde sen· 
fonik konser (Moz:ırt, Spohr), 
HAFİF KONSERLER: 

7,50 Varşova; plllk konseri, (8,15: keza~. 
7,10 Bcrlin kıs:ı dalgası: Sabah konscrı, 
'(8.15: Devnmı). 8,20 Praı;: Musiki ve şarkı. 
7,35 BratisU\vn, ı>lAk. 
ODA MUStKJSt: 

:15,30 Prog kısa d:ılgası: Ya~ lı :ızlrır 
kuarlell. 19 nükrcş: odn mu~ikisi tri)·osu. 
:<Moınrt). 
RESiTALi.ER: 

15,15 Derlin kısa dol ası: S:ırkıl:ır, (J 8. 
30: Armoniki}. 17,35 Vnrşo\'a: Phano resi· 
t:ıli (Bralım~. Rcgcr.) 18 Bilkrc,: Şarkı rc!il 
t:ıli, 18,25: Peşte: Koro haYnl:ırı. l 8,25: 
Prns: şarkı, piyano, 18,25 Hrnlisliını: Mn· 
car hn"\"olnrı. 

flo.litila 
Süveyş kanalı 

.- Baştarafı 3 ü11cütt 
İtalyan iktısadiyatçısı Süveyş kanalı· 

nın beynelmilel iktısadi hayata muhak. 
kak surette lazım bir müessese ve ''ci
hanşümul ve umumi bir yardım,, olma
ıı keyfiyetini de ileri sürerek, hususi 
bir şirket tarafından idare edilemez dL 
yor. 

idare edildiği takirde bazı mahzur
lann ortaya çıkacağını söylüyor ve 
bunlardan bir ikisini işaret ediy.cr: Me
seHi, ıirkct;- masrafını azaltmak ve va
ridatını arttırmak maksadı ile, Kanalı 
kullananların istifade edebilecekleri 
bazı ıslahat İ§lerini ihmal edebilir veya 
bunlara pekaz ehemmiyet verebilir. 

Pirelli derhal ilave ediyor ki, şirketin 
ıimdiye kadar böyle bir hareketi gö· 
rUlmcmiıtir, kanalı geçen bütün yolcu
lar da bu fikirdedir. 

Pirelliye göre, şirketin umumi men
faati göz önünde bulundurmadan gemi 
sahiplerine, ve dolayısiyle anayi mü
es:eseleri ve tüccarlara yüklediği ağır 

masraflar yüzünden, kanalın faaliyetini 
gitikçe azaltması ve öldUnnesi ihtimali 
de vardır. O zaman kanal milletler ara
ırnda bir bağ olacağı yerde bilakis bir 
mania teşkil edecektir • 

Bu itirazlar ıtatistiklerin gösterdigi 
rakamlar kar§tsında sıfıra inmektedir. 
Harpten evvelki senelerde kanal faali
yetini en yüksek dereceye çı'ktığı yıl o
lan 1912 senesine nazaran 1937 sene. 
sinde yüzde 80 nisbetinde bir fazlalık 
vardır. 

Volta konferansına verilen bu rapo
run muharriri, çizdiği çerçevenin dııı
na hiç çıkmıyor, yani i~in siyasi tarafı
na ı:cçmiyerek sadece iktısadi sahada 
kalıyor. Rapor, bilhassa vu cihetten gö. 
ze çarpmaktadır. 

Fakat ''Gazette de Francf crt'' un 20 
teırinisani sayısında "Süveyş kapan
dır .. başlığı altın.da çıkan yazı hiç te öy. 
le değildir. Bunda, hiç şüphe yok ki, 
siyaset amil olmuştur. 

Alman gazetesinde çıkan bu yazıda 
kınat idaresinin iki lbüyük demokrasi
nin iskanda! doğurucu bir inhisarı al. 
tında kaldığı ileri gürülüyor, Süveyş 

kanalı teıebbüssü hakkında V enedikli· 
lere verilmesi lazım geldiği hususun
da, hiç beklemediğimiz hal.de, Valterin 
ıöylcdikleri delil olarnk gösteriliyc:-. 
Netice olarak da deniyor ki, Süveyş 

kanalı, bütün milletlere lazım olduğu 

i~in, bütün milletlerin malıdır. Alman 
muharriri şöyle d:ycr: 

"Yalnız bu esas bile kabul edilse gö
rülür 'ki İtalyanın kanalın askeri mü. 
dafaasına, idaresine ve ilcret tarifeleri
nin tesbitine iştirake hakkı olduj;u hu
ıusundaki iddiası yerindedir. 

"Roma ile Paris arasında başlıyacak 
*8 mttzakcrelcrde, Fransayı, milletler 
arasında bite artık mnl sahibi sıfatı 

olmadığını, yalnız çalışan milletler bu 
lunduğunu ne dereceye kadar anlamış, 

:.u Btr..tr;..;.;.;~f'.~rt';~~ .. ; HABER - :\kpuı pottuı ~ 
C::===~:=--=-~===---=-===='.'""":"~==~=======~====c-="= 

Çemberlayn dış 
politikasını 

müdafaa etti 

Fransız - ltalqan ihtilaf! 

Musolininin .. fl rsal 
beklediği söyleni~~ 

(B<J1tarafı ı incide) Çemberlayn, lıundaıı sonra Alman· Paris, 19 (A.A.) - Stefanı ajansının 1ngilterenin ,·e bılhassaak ozert ~~ 
yaptığı beyanata bazı umumi müla- yadan bahsederek, MUnib anlaşma - muhabiri bildiriyor: bir hczimetinı ha~ırlarn etınd'ieditl .. f 
bazalar ilave edeceğini söyledikten sında Almanya ile mUnasebetler!n Siyasi Paris mahfillerinde, Carboniac~" gitmek istem:kle ıth~ ç.enıtJe!I~;>" 
sonra şu suretle devam eylemiştir: kendi arzu ettiği gibi tesblt edilmiş söylediği nutukta Musolininin harici si· Petit Jurnal gazetesı, caJdafl ~ 

"-Çok 5m:ür, dünyanın büyük bir- olduğunu söylemiş ve sözlerine şu su. yaset meselelerine ve bilha.sa Fransız - Halifaksın Rom~):a ya~uğunıııı 
kısmında huzur ve intizam "aridir ve retle devam eylemiştir: ltalyan münasebetlerine doğrudan doğ· tin Fransız· lngıhz dOS ı.a~ erfıf 
bu kısımdan bahsctmcğe lilzum yok- .. _ Harptenberi geçen yirmi yıl zarfın ruya telmihte bulunmadığı keyfiyetine i- taşı mesabesinde oıacar;;yan tal~ 
tur. da Alman mHleU hakkında pek ma- ~ret edilmektedir. ve ln~iliz nazırlarının.b. ıtati bit t etd' 

Amerikaya gelince, lngiliz·Ameri. hlrnne bir şekilde muamele yapılma. Bununla beraber nutkun İtalyan mil- Fransanın yapacağı g~ıcrirıi (11111 

kan ticaret anlaşmasının akdinden dığmı gördük. Nlhnyct bu milletin Jetinin kim olursa olsun herkesin yüzüne, ccvabile mukabele ed, ~ıı 
sonra her hangi bir endi§eye mahal bUyUk vasıf ve meziyetlerini teslim gözünü kırpmadan bakma~a muktedir ol· ğini ilave eylemcktedır. 'foP\l" 
\•erecek ne zorluk, ne de ihtilaf mev- cttl1t ,.0 Almnnyanın Avrupa medenl. duğunu kaydeden kısmı, Musolininin 1· Musolini nutku?da . ,.ti 
cut değildir. yetinin ihdasında teşriki mesalsl ıu. talyanm tabif emellerinden hiçbir feda· niçin bahsetmedı 53~ •• kiııd Şuna mukabil, Avrupada ve Uzak zumunu anladık. Almanyanın lnklşn· kfu'lıkta bulunmamağa azmetmiş oldu- Paris, l9 (A.A:) ,-: B~ .. r~~§tl 
doğuda bazı zorluklar mevcuttur. Fa- fını asla zorlaştırmak istemiyoruz. ğuna bir delil addedilmelidir. el · M solınının '-"' ~~..11.' 

ı · d ki ~1usolı'ru'n'ın daha milnası'p bı'r fırsatta gaıet en, u 'ni ıne' ,111 .. -kat Fransa ile ngıltere arasın a Bu kuvvetli ve hayatiyet dolu mille· !' kunda İtalyan tal~lerı fsitlef 1 

münasebetler mUkcmmcl olmakta ber tın diğer milletlerle teşriki mesai et. bu meseleyi resmen ortaya atacağı sö}- mesi hadisesi uzcrınde te Alt: 

devamdır. meslne muvafak olmazsak, A\"rupada lenmektedir. t . '--
1
_
1

_ mektedir. ı..,biri >.,;ır~ 
Akdeniz meselesinde, itiraf etmelL hiçbir sahada ne barış ne de terakki Timcs gazetesi, talyan,taleplen ıWN\ın· Figaronun Roma muu ... 

1
e t~ bit ti 

yiz ki, İspanyada mücadele daima de- mUmkUn olacaktır. lnglllz milleti ln. da bir anlaşmaya varılması ve İngiltere· "Musolininin bu nutku dıı bil~· ~ "-
vamdadır ve hitamını hnber vcre<:ek gutere ile Almanynnın, Avrupa Ale- nin bu hususta tavassutta bulunması im· tel . . · atı arasın 1~_,.1..1ı k kA-1anndan bahsederken Çemberlavnın erının neşrıy . l\iUSO .tOfY ~ bir işaret de yo tur. minin diğer mllletlcrle birlikte, harp cuu ~ zat var<lır. Maamafıh, '"ftJ11U'• P 

Yabancı müdahale mahsüs bir su- tehlikelerini bertaraf etmek yolunu Roma scrrhati esnasında bu meselenin ku esnasında da halk. bil'_ 
rette azaltılmıştır. bulmalarını arzu etmektedir. Bu su- görüsfileceğini ihsas etmek istediği aşıkar- diye bağırmışlardır. . . ~ ~ 

Fakat, İspanyol topraklıınnda ya retle dUnyanın diğer mUletlerlnln de dır. Müfrit sağ cenaha ve sol cenaha men Filhakika. Musolini 01çı11. ~kllJ 
111 hancı kitaat ve yabancı teknik kadro kanaatlerini ifade etml'ş oldu~unu sup Fransız gazeteleri daha ~imdiden tukta İtalyan taleplerı~. bil~ 

daima mevcut bulunmaktadır. lspan. zannediyorum. Çemberlaynı bir "Akdeniz Münihi,, yani çok zor oldu. E~er ~~us01t1ı~
1 tiiflil 

yada yabancı kıtaat mevcut bulunduk nJ k d sıne P t 
İngiltere, diğerleri de kendi emnl • • Her daimsr en heyeca ı ve en tiyar etse}·di, ·en ı diJef .411 ça, İspanyol m~selesinin katt su. -"t- \'t ... sır 

yet menfaatlerini g6z6nUnde tutarak iyi filmleri göstermekte lık kapısını khap1}:a~us0l:.,jtıl•· el 
rette halli başanlamıyacaktır . ., - !"' .... 

aynı suretle hareket etmelerl şartlle, ıöhret kazanan. asıl buhran, cnuz •·Uf·•' . ..; , 
Çemberlayn Romadaki ikameti es· "" lı"11C3~ --~·bl1 • 

sllAhlanmayı, tahdide dalma hazır • ALKAZAR mediği bir saatte u..ı.Ş / 
111w·" nasında bu meseleyi ne dereceye ka.. • · Roına ,.~ 

dır. Fakat diğer mllletler gece gün· Jurnal gazetesinın ~ dar yoluna koymak mpmkün olacağı .!L- ı .... 
dUz siırıhlanmava devam ettikleri Sineması yarm matinelerden iuu.- lan bildiriyor: . . "'d"'(!İ •• ıcp~ m bilemediğini, fakat hUkiımetin poli " b . . J e , .. 1 il' 

tik prensiplerinden katiyen inhiraf et müddetçe İnglltere de aynı şeyi yapa. ren 938 • 939 ıeneainiın irıne1 ''İtalyan gazete en .: rıtJlafl~,~n 
ı C .. ktır. I GAl.ASl §crefine PRAMOUNT talyan milletinin tabıı a •fı' ıf6rı>": ~ rniyeceğini, esasen spanyol meselesi- .. d'l'k ka " "' 

İ Baa••ekil mUteakı'ben Amerı'kanın ıirkctinin en güzel filmlerinden daki ne~riyatı şim ı ı . t ... i!ttl J~ ı nin kati hallinin daima bizzat span- w• ıs ç.ı~ P:-... 
Yollara ait bir ia oldug .. unu söylemiş Çi:ıe yaptıgı .. ihracat kredisinden bah ı N E W Y O R K' U Filhakika bu neşriyat, rısYa ~ 

~ - le\ in parlak bir tarzda 0 1...,ıi ~1.ıı ve demiştir ki: ı sederck lngilterenin de Çine olan ibra. TiTR EfEN A ()A M d n "5 t<>""" 
· ı l catı k"'layl"..+ ........ ak ıs· tedı'gwın• i ve bu çin ocağı lüzumu ka _ar ..11ı .ıı - Romanya, muayyen bır programa ., <>w ..... ~ """' aı"- .ı ... 

m"ouı.1"'""····n iı. .. acat ga-ntı'sı· hakkında.1 dır. Alevin parlıyaı.a:. , n.--d P 1,(, veya yeni bir hususi anlnşma için git ........., .... ıu ... ,·ey- cV v 

mlroruz. Romaya ltnlya hUkrımeUle ki kanun Avam kamarası tarafından herhalde, Ç.emberlayn f j bl3 & 
mUşterek altl.knlardan bUtnn mesele. kabul edilir edilmez tetkik edileceği:ıi 

1 

Romayı ~iyar~tinin. ari es r).ıJJ 
ler hakkında noktal nazar teatisi tctn bildlnniettr. Populaıre dıyor kı: d ki 1)11 al>? 
gidiyoruz. Sözlerini, politiknsmı değiştirmeye -, "Musolini, Carbonis a .Jci tt 

1 ""ğinı' sövlı'yerek bitı"ren Cemberla'-"" Tunus ve Korsika haJckıOd_~i dstı' Romnya., iki noktai nazarı an amı. ~ J .ı.. e.fl'IC) ..,ıa 
demı'atı'r kı' •• Jeplerinden hiç bahsetrn tarı"". er ya gayret ederek karşılıklı mUnasc- ... bU · .... ıı .• ıı 

betleri lslıih arzusu ile gidiyoruz, Bununla beraber bu politikanın he. bulmustur. Filhakika. . ne tt>'_, t.Y 

şahsi temasla karşılıklı itimadı art. defi yalnız lngilterenin ga~Tetlerilc el etmek suretile Musotını. de ttal~ıf 
tırmağa ve bl\ suretle de Avrupa te. de edildi, fakat bu hedefe varamazsam leyhinde bulunmu§. ne nıilAt ~ 
sanUdünti ve bilhassa Akdenfzde mil. dahi. bunu tccrUbc etmiş olmB.:ltn ye_ )erinden herhangi bir ~t1t •·~ 

Bu meseleyi tamamile 11cı ~ ıetıer arasındaki ltlmndt tekrar tesise rinde olduğunu söyliyebilirim. Çünkü solini, ayni zamanda )'aba c!t ~~ 

hizmet eltmoek lsstl)e'onruz

8
. denberı1ötekig§ık011mruu1~a,kmkakebimr h:ırpştir. !i::.•~MIROFF ~~p~~!~~nd~:~~:;;~~:~~_, 

LLOYD NOLAN • Çemberlaynın Romayt ~1~ .. ot F.ıj!ll" 
BU STER GRABBE ması ihtimalinin de ö!'lh~~t ~ 

k 1 
' 

Amerika polis teşkilatını şaşırtan, M f'h b .. kQttan ,.,, 

S O gv u a r 1 aama 1 • u .s~ . 'li1' Halk Düşmanı ismini alan büyük tice çıkarmak ıçın şırndı 
gangster filmi. çok erkendir... ~1~1 

çidi kardan kapanmıelır. Bu ha valiye 13 \' A R l N H AŞ L ( V O R pll·"')I ~~ 
.. 

( Baştarafı 1 iııcide) ı 
miş \'e bilhassa dcnir.lerde kopardığı fır-
tınnltır dolayısi.} le vapurların seyrüsefer
lerini ihlül etmiş bulunmaktadır. Karo. 
deniz seferleri tntil cdilmi§ gibidir. Bir 1-
ki vapur Knradenize aÇJlmışsa da fırtına
nın dehşetinden bir limana ilticaya mcc. 
bur olmuşlardır. 

Knradenizde taka, yelkenli ve kayık 

nakliyatı tamamen durmuştur. 
BiiyUkd "'re ö:ıünde hav:ınm süküncti-

ni bekliyen \'apurlar vardır'. 
Antalya vapuru epeyce leahlıurla ti· 

manımıza gelebilmiştir. Ereğli, Zongul • 
dak, Trabzon sahillerinde havanın dU-

zelmesini bekliy<'n vapurlar vardır. :Kara
ya oturan Duvastar vapuru kendi ken
dini kurtarabilmiştir. 

Romanya bandıralı Bcsarabya vapuru 
biraz teahhurla olmasına rağn)en, kaza. 
sızca limanmıızn gelebilmiştir. 

Denizlerde olduğu kadar karada da ti-

pi tehlikeleri belirmiştir. Netcklm Trnk· 
yaya giden yolcular Kumburgaz ve SeJi. 
miyc önleirndc tipiye yakalanmı§lar ve 
ancak ch·ar halkın ve jandarmanın yardı
mlyle l:oğulmaktan kurtulnbilmişlerdir. 

Anadolunun da birçok yerlerine şid • 
dctlc kar yağmaktadır. 1'~ğribcl dağı ge-

göreceğiz.,, 

Burada artık vaziyeti açıkça göre· 
b:Iiriz. Şimd: ne iktısadi bir mesele kar -
şısında bulunuyoruz, ne de hukuki ih
tillflar.. Fransızların hakları tarihe 
dayanıyor. diyorlar. Ne yalan 1 Eizim 
haklarımız ihtiyaca dayanır (Not 
kennt kein Ceb:>t • neye ihtiyac·m var
sa almml) diyorlar. Dizim de buna ve. 
re::cğimiz cevap şudur: Elimde ne v.ar
"a muh::faza ederim!. 

Mauricc Pernot 

santimetre kar düıımü§lür. ~~~~~~~~~~~~~~!!!! 1.,....g3S<J 
Londra, 19 (A.A.) -Avrupanın birçok men donmu~tur. Nehrin üzerinde vapur- 20- .. 

mıntakalan Siberyadan gelen soğuk rüz· tar işliyemcmektedir. Pur.k mmtakasın· nı:şaını s"
1 .ı 

garların tesiri altında bwunmaktadır. da Baltık denizi sahilden itibaren 4 kilo· 0~ı 
Bilhassa İngiliz adalan on senedenberi metrelik bir mesafeye kadar donmuştur. ,·ı~ı>S . Jf 
bu rüzgarlann tesirini hissettirmemiştir. Dün akşam Polonya sahillerinde şiddet· ~ 
Birçok yerlere hafifçe kar yağmakta ve 1i bir kar fırtınası hüküm sürmekteydi. 

Londrada hafif kar parçaları uçu5makta· Yugoslavyada kar 70 santimetre da telefon muhabereı:ı' ~ıçtilld' ; 
dır. Vu vaziyetin daha kesif bir §Ckilde r 

Belgrad, 20 (A.A.) - Yugoslo\yanın 
kar yağmasını intaç etmesinden korkul· . 1. d .. h t d · b'rd b' d" dilmektedir. P~·". ,,,, 

şıma ın e su une erecesı ı en ıre uşe _. t9 
maktadır. Sabahleyin vasati sühunet 26 Soğuk d 1 h'l k d 1 Bul01trı"standa don!.. tı'd ~ müştür. a gası sa ı e a ar yayı - 6 - .v" V" ,-
derece Fahrenha}1tr. Soğuktan ölenlerin M I k t' h t f d k ğ Sof'l·a, 20 (A.A.) - td .ıfıl ~ mı&tır. eme e ın er ara ın a ar ya - , ue~ 
miktarı şimdiye kndar 12 kişiyi bulmuş· maktadır. kişinin soğuktan öl~Uş 0 tar' , İ 
tur. Cenubi Sırbıstanın bazı mıntakalarm· rilmiştir. Memleketın ~er aıctadd·!~.,-

lsviçrede da karın ytiksckliği 70 santimetreyi bul· derece sidde~i kar }~ ,ıtt 'il' ol;, 
Bern, 19 (A.A.) - lsviçrenin birçok muştur. Bu mıntakalarda şimendifer ve ketin her yennde mun~ /."'. 

yerlerine gece şiddetle kar yağmıstır. yol nakliyatı güçlükle yapılabilmektedir. duğu gibi şiddetli bir f it<Jl il ~ 
BUtUn Avrupa kalın bir kar Niı;te termometre sıfırın altında 13 de· sünnekte olduğu Karade11 ,j 
tabakası altında rece);e kadar düşmüstür. Karfırtması do· fain inkıtaa uğramışU~ttl•rd' • 
Paris, 19 {A.A.) - Devamlı cenup rüı layısile birkaç köy hemen tamamile teait Kar, bazı dağlık mın 

garlan sebebiyle şimdiye kadar nisbeten edilmiş bir vaziyette kalmıştır. dem boyuna ı;ık.mı~tır. 
iyi giden havalardan sonra hemen bütün Belgrad, Saraybosna ve Zagrcb arasın· 
Avrupaya antisiklon gelmiş ve şimal ve -----------------------::::.. 
şark rüzgarlarının tesiriyle kuvvetli bir 
soğuk hüküm sürmcğe başlamıştır. lngil 
tere de dahil olmak üzere bütün Avrupa, 
kalın bir kar tabakası altındadır. Hara
ret nakıs sekiz, Berlinde gene nakıs sekiz, 
merkezi Avrupanın ve Polonyanm dağ

lık mntakalannda nakıs yirmiden aşağı· 
dadır. lngilteredeki soğı:ık, on senedenbe· 
ri görülmemiş bir derecededir. Soğuk ve 
çok şiddetli fırtına dolay1sile dün İngil
tere ile Avrupa arasında irtibat hemen 
hemen tamami>·le inkıtaa uğramıştır. 

Vistol nehri dondu 
Varşova, 20 (A.A.) - Bütün Polonya· 

da soğuk dalgası devam etmektedir. Va· 
sati suhunet derece i sıfırın altında 18 
santigrattxr. Vilno civarında termometre 
30 dan aşağı düşrnü§tQr. Vistol nehri kıs-

ile sabah, öğle ve 
Her yemekten sonra mutazaman dişleriniz.i ftrçalarınlZ· 



~ lO BfR!NC!KANUN - 1938 

t 

r Roma - Berlin ·nıihveri 
Macaristan 

. 

ve 
Macar Hariciye Naı:ırr diyor ki : 

''Mihverin yardımiyle kuvvetli bir 
Macaris!an kurulabilir ! ,, 

ispanya Cumhuriyetinde ·büyük bir 
casus şebekesi keşfedildi 

~ Macar . BaşvekiH ile ltalyan 
~ııd 
~~ Harfciye Nazırı arasında~·<İ 

200 Kişi idama, 200 kişi de ağır 
_ hapis cezalarına mahkum oldular 

~: konuşma iki saat sürdü 
yt' ~ lr._ 1'tıdape§te, 20 (A. A.) - ltalya bari ciye nazırı kont Çiano, dün öğleden sonra 
J1 bi' d ~tan başvekili lmredi ve hariciye nazrl'I Kont Csaki Ue takriben iki saat eti-

11' pııf b~ mti.IAke.t ye.pmı~tır. 
ofS1J.11 ~ ltu aabah saat 8 de Naib Hortl Çiano yu otelde ziyaret etmJ.o ve bunda.n 11<>nra. 

1ltiaı de Göbölloe'ye domuz avına gitml elerdir. 
'( ~ '~aib ve ha.rlclye nazırma naibin yave riyle kont Çie.no"nun malyetlndekl Ud me-
:~ 'le ltaıya'nm Budape5te sefareti kAtlbi refnkat etm.işlerdir. _ 
~ iİ ıı. lıfatbuat, kont çıanonun JJudapeotede geçirdiği ilk güne birçok ea:yfalarmı tah· 

~ ebnekte ve dUn. akşam İtalya harici ye nazırmm aereflne başvekil hnredl ile 
t' flıtaaı tarafmda.n verilen ziyafet hakkın da tafıillt vermektedir. 

~ f.tacu Hariciye Nazınnııı 
llltibin:ı sözleri de, bUhatısa 1tmall ve cenubi Aırıerikada 

iri~ audapeot.e, 19 (A. A.) _ Macar ajan- bulunan ınllyonlarca Avrupalının memle. 
tı bu .. u_. kııtlerlne avdet etmesı. .• ,, 

-..ırıyor: 

ı..,l!a:ıciye nazın kont C'.!eJd, mebusluk Buda.peşte, 19 (A. . A.) - Yo.kmda ~·a
~ tlaınzetliğini koyduğu Ozd seçim mm- hudiler hak.kl'.llda bir kanun çıkarıl'!l.cağı 
le.~ası ınUntehiblerl önünde bir nutuk söy. kuvveUe tahmln edilmektedir. Eu kanu
,. ind na göre, bUyük be.balarından en &§ağı ı... _ıg ve Macaı:istanın 1919 seneı: en-
~ ta.kip ettiği baricl politikanın tarfh.. bir tanesJ hrlstiyan olanlar ve 1 kAnıınu· 
~'1ııi: yaptıktan ıonra ezcümle demi§tir san! 1938 tarihinden evvel briBltyanbğr 
q kabul etmi§ bulunanlar, yahud.1 addedllml-

'ıracar harfe! pollttkasmm uınuml ha~ yecektir. Entellektflel falerde yahudllerin 1
·- di nispeti, işe glSre. yUzde 7 lll ytl%de 20 ye ~ değişmemi" bir halde devam e yor. 
""Car hUkftmetlnln hrisUyan, etnik ve lndlrllecektir. Ekonomik he.ye.tat da nJa. 
lft... tik pet, yUzde 7 Ue yilzde yirml arasmda .. Yal poli~lkası, Maee.rlst.anı, otoma 
"'-. tehalüf edecektir. 
~tte tooma • Berlin mihvel'lerinln yanı ---""!-~~:--::......,~~~~----·~da abı:r mevW ettlrrniatir. Maceria .. 

.'"Ilı taıııverin kuvveW tesirinden kork· 
'•dır. Zira Macar milleU, btnleıı:e 
~ııeı11t an'anesi ile, eğer bir dakika da· 
~ lııuıtıaııne ltnrşı olan sarsılmaz ünanını 
16, ~heder5e, Macar kelimesini taşnn:ığa 
~l'ılt değildir. Mihver, Macarlstanr, mil.. 
....._er itin bir felaket olan Bolşevizmden U· 

, tiı.tacaktır. Roroa - Berlln mihveri Jle, :1 ıa.ınanda, ekonomik istikrar elde e-
!!bUecek ve kuvveili bir Macaristan ku

~t 11'1 ~labuecektlr. 
·ı ~ ~en. bizzat Hitlerln ve MuMlinlnln 
1 

,)' ~dıı.n kuvvelU ve bUyUk bir Macaris
{ı ' ~Ilı 13e~Un ve Roma men!aatlerlne uy. 
~ ; ~ Olduğunu dinledim. 
Jı ,n~ ~l«acari.stan, Polonya. ile otan e.n'anevf 

, tltıID.nu üa derinleştfrmektedir. 

Kdık<S:ı'• Mıerrhoflu yoku§U, tram
vay caddeal No. 5 ev satılıktır. İçi dı§ı 
yağlı b-;ya, muşambalı. 6 oda. ele'ktrlk, 
havagazi, su tesisatı, hamamı, bahçesi, 
vardır. Arka tarafı galvanizli 11.çla 
kaplıdır. Orta kat tameki.nlan açılınca 
muauam bir salon olur. 

G3rmek için içindekilere, konuımak 
için Bahariye cadde::t 15 numara.da Srm 
Cel!le 12 • 13 e kadar. 

Barselonadan bil -!iriliyor: 1 1 
Resmi bir tebliğde Katalonyada biL 

yük bir casus şebekesinin keşfedildiği 
habor verilmektedir. Tebliğin bildirC:i
ğine göre, bu şebeke bir mil.el.det evvel 
keşfedilmiş, fakat şimdiye kadar O.Zerin 
de bUyilk bir ketumiyet muhafaza cüi
lcrek ancak bugün, tahkikat tamam
landıktan ıonra meydana vurulmu§
tur. 
Tebliğde timdiyc kadar 200 kişinin 

idama, 200 ldıinin .de 20 ile 30 sene a
rasında hapse mahkilm edildikleri bildi· 
rilmektedir. 

Şebekenin mcnsup1an za~it. doktor, 
avukat, rahip gibi oldukça yüksek mev· 
ki aahibi kimselerdir. Bunların bütün 
Katalonyada köylere' varmcıya. kad...r 
geniı bir faaliyette buluru.iukları anla. 
ıılmıştır. _ 

Casus.lar düşınan:ı cephelerdeki va
ziyet hakkında ı:nalilmat vermişler, 

Devletlerin Çindeki 
imtiyazları 

Japonya tarafmdan ilga 
edilecek 

Tokyo, 20 (A.A.) - Hariciye nann 
Arita yabancı gazeto mümessillerine 
beyanatta bulunarak Japonyan:n diğer 

devletlerin Çindeki bir klsmı istisnai 
haklarım peyderpey ilga etmcai muhte
mel olduğunu bildirmiştir. 

Japonya ile Sovyetlcr birliği ara.sm
da bir baı:bin sakınılması ittıkatısu bir 
gekil aldığı hakkındaki matbuat negri· 
yabna dair fildi aorulan nazır, bu hU
susta beyanatta bulunamxyacağuu bil -
dirmi~tir. 

~~ d 'lb~lter komşu ynemlekatlerle normal mn-
~betıer tesisi için de gayretler sarfe. 

,.ı: 
,~- tıt ttr. Macaristan, kendls1nl · yenideın 

Halkı sinemalara çekmenin I insanlardır, derhal yeni bir çare bul~yor· 

1 1 
lar: , 

JO U · Piyango gene çekiliyor ama, adına pi· ~f ~ ~etu bteseyledlğlndenberl, komgulan • 
~ tlt daha kolaylıkla dost elini uzatabtln:ıig
~ r r~ tiu pyretler, bazı komşularla muvaf· 

' obnut, bazılarlle olmamıştır. Fakıı.t 
., ~.:' rnea'uliyet Macarl!tana raci değU-

~ f: ~t0nt Csaky, bundan sonra e.kalltyetler 
;, ~ letesın, temas etmJ, ve dem.iştir kl ~ 
j/ı. lbı~llltftınet, akalJiyetlerin rahatı için e-
:...ıt ~ ~ ~tı. geleni yapmağa azmetmiş bulun· 
~ it lttadrr. Ake.lllyetler, memleketin kanun 
~~f bbı~' hUnnet ettikçe ve ekseriyetin aley. 
' . .J ~ e haklar istemedikçe, bUkQmetin hl • 
,,;ıP' ~esinden emin olabilirler. Fakat eğt'r 
,.. «t lıı.r Macaristan aleyhine olarak ken

~ ~~leketlerlne iltihak poUtlkasmı ta· 
~" ba~Iartarsa. devletin kuvvetli ellnl 
~larrnda hissedeceklerdir. 
~ tn.ik prensipln galebesi kat'lyyen Ma· 
t1ıı ~an aleyhinde ,değildir .BilA.kls, Maca
Qa tan, lı4Unih konfernnsmı ve yukarı Ma

~lannı ana vatana iltlhakmı, bu pren. 
' katebestne medyundur. Btr gttn ge
' it 1tt Mtlnlh konferansı, tarihte bir dö-

l:l lloktasr olarak telA.kkl edfiece'ktlr.,, 
'dapeşte, 19 (A. A.) - Hatfoe gaze· 
' ti beyanatta bulunan ye.hudfllk kanu-
1\\~tt 1'aportöril mebus Nakkaf, yabudJ 
~ltd~eıstnfn ham için cema 8 milyon ya~ 
~ hı Yl'lşad.rğı Balkan memleketlerlle 
~~!'!,tan ve Polonya anı1'mde. bir itil!! 
~~ll~rek ıııu esaısatm kabul edilmeslnf 

• l'ktedtr• '.\ . 
'tııı \truı:>ada bulunan :rahudllerln hlcret 

ll1ııtirıe mukabil ecnebi memleketler-

1 NSANLAR her §eyden oldu~ gibi yango demiyorlar, imtihan diyorlar, ve 
sinemadan da bıkıyorlar. Bu· M- kazanan biletin sahibi parayı piyangodan 

dise bizde ve diğer Avrupa memleketlerin· çıkmış diye değil, bir ücret olarak ahyor. 
de henOz gör(ilmeınekte beraber Ameri- Yapacağı iş de "hUsni.iniyet etçiliği,, gi· 
kada ortaya çıkmıştır. bi garip bir vazifedir: Bu adam veya ka-

Sinemaiara rağbetsizlik bundan bir dm bir hafta maddetle, her gördil~ne. 
müddet evvel başlamıştı. O zaman sine- o sinemadaki filmin propagandasmı ya· 
ma biletlerine numara konmakta ve bu pacak ... Yapmıyanlar, bu onun sütnne 
numaralar üzerinde piyango çekilerek ka· hav:ııe edilen ~ir şey. Fakat asıl m~sele, 
zananlara otomobil, gramofon gibi bedi· tabıt, böyle bır vazi~e.a~ma~. yani pıyan
yeler verilmekteydi. goda kazanmak Omıdi ile sınemaya müş· 

Fakat Amerlkada otomobilsiz, graıno· teri çekmek. 
fonsuz, radyosuz kim vart Bu usul de si· 
nemaya halkı çekmeye kafi gelıµemiş, bu· 
nun üzerine ba§ka çarelere baş vurulmuş· 
tur. 

Bugiln hemen bütün sinemalar piyango 
tertip ediyorlar. Bizim paramızla 3 lira 
ile 700 lira arasındaki para mükMatı bu· 
lunan bu piyango biletleri ufak bir fiyat 

mukabilinde satılıyor. Piyango film fa· 
sılasmda çekiliyor. Yalnız bir şart var: 

Kazanan biletin sahibi derhal çıkacak 
ve sinemada bulunduğunu isbat edecek. 
Eğer kendisi orada değilse bileti yanıyor 
ve kazandığı para kendisine verilmiyor! 

Fakat Amerikada piyango hakkı herke-

se verilmez. Hükfunetten mtısaade almak 
l!znndır. HfikQmet de sinemacıların bu 
piyango hastalığını memleket için zararlı 
bulmuş ve menetmiştir. 

O halde sinemalar kapılanru kapata· 
caklar mı? hayır, Amerikalılar sivri akıllı 

. Avrupa • Amerika 
seferleri 

hava 

A TL.AS oh.-yanusunda en bilyilk ve 
süratli transatl!ntik kavgaSJ Fran 

sa ile lngiltere arasında devam ededur

sun, şimdi iki kıta arasında hava se!er· 
teri de bir mücadele mevzuu teşkil ediyor 
ve bunda lngiltere ile Amerika çarpı~ıyor. 

Amerikadan Avrupaya tayyare ile ilk 
defa olarak bundan on, on bir sene evvel 
geçildiği' halde, iki kıta arasında henilz 
t: yyare seferleri yapılamıyor. Bu yolu, 
ha'lada, sevki kabil balonlarla Almanlar 
elierinde bulunduruyorlardı. Fakat 1'Hin· 
denburg,.un yanarak kazaya uğramasın· 
dan sonra bu seferler de durmuştur. 

Bugün, iki medeni dilnya arasındaki 
gidiş geli§in dört, be§ giln gibi u:un ~(!)" 

Franko tayyarelerine hedef göstermiş
lerdir. Şebeke müsait bir zaman bekli
ycrek dahilcıc bir isyan. çıkannıya ha.. 
ı:rrlanmaktaydı • 

Bunkrdan bazıları İspanyada ilk is
yan çıktığı zaman hUkumet aleyhine 
kalkanlar, fakat o zamandanberi ıak

lanmıya muvaffak olanlardır. 
Tevkif edJlenJerden biri erkanı harp 

zabiti Antonio ,Aimat'tır ki Frankonun 
tahıt doıtu olduğu .söylenmekte ve şe. 
bekentn batında onun bulunduğu ı:an... 
ncdilmektedir _ · 

Amerikalı haydut 
Al Kapone 

r,ıuddetini ikmalden bir seneı 
evvel hapisten çıkamıyacak 1 

Nevyork, 20 (A. A.) -Adliye ı:nakam
Jan haydud Alkaponun ta~ıdtğı zihniye. 

thı ken<lliinJn tekrar tehlikeli bir adam 

olmasmı intaç edebileceği millfilıe.zasile 

hapishanedeki iyi hareketi dolayısile mUd

detJnln ikmalinden bir ıene evvel ser -

best bırakttacağme. dair yapılan vaadi ge
ri almıştır. 

Saatte 163 kitomefre giden 
tren 

Roma, 19 (A.A.) - Musolini, saat 
9,30 d:ı yeni tipte bir elektrik treniyle 
Romaya d8nmU1tUr. Tren saatte 163 
Kilometre ıür'atle Napoli ile Roma a 
rasındaki mesafeyi · bir buçuk saatte 
kat'ctml§tk. 

Seyahat eınaamda MuSQll.nJ makinis
tin yanında durarak katarın sevk alet
lerinin İ§lemesiyle alikadar o1ınu§tur. 

hir müddete bağlı olması medeniyet be- ( 
sabma bir eksile sayılıyor ve tayyare se
ferlerine ~erhal ba~anması isteniyor. 

Bu yaz İngilizler Amerika • Avrupa ha· 
va seferleri için tecrabeler yaptılar ve yo· 
lu tesbit ettiler. Fakat, henilz seferlere 
başlarunı~ d~ldir. Bu hususta Amerika· 
!darla anlaşamıyorlar. ÇünkO yeni dün· 
yalılar bu işte kendileri başa geçmek ve 

bu seferleri tek başlarına tesis etmek isti· 
yorlar. 

Fakat, onlar bu ııekilde rekabet müca
delesi derken bu sahada Almanlann İ§İ 

ele almatanndan korkuluyor. Çünkü, Al· 
manyada son günlerde A vnıpa • Amerika· 
bava seferleri yapmak üzere tetkikata gi
rişmiş bulunmaktadır. 

En çok meyve yiyen millet 

H ER millet kendine mahsus bir şam· 
plyonlukla ö~nUrken Ingilizler de 

dünyanın en çok meyve yiyen milleti ol· 
duklarmı söylüyorlar. 

Hakikaten, statistiklere göre, nüfusuna 

nfsbetle en faıla meyve yiyen memleket 

İngilteredir. İngiliz imparatorluğu ikti· 

sadt komitesinin son bir raporunda, ha

riçten en fazla me}'Ve ithal eden memleket 
olarak İngiltere gösterilmektedir. 

tngiltereye en çok ithal edilen meyve 

de portakaldır. !kinci olarak da elma.ge
liyor. 

''Ona kalbim kapah ... 
ne yapaynn? ,, 

M. Rebeka yazıyor: 
"Küçük yuştan heri tanıştığım 2cngin bir 

deliknnlı var .•• Bize sık sık gelir, lıeraber 
oturup konuşur, eğlcııro yerlerine gideriz. 
Fakat kalbimde bu clelikanlı için duydu
ğum his sadece bir kardeş sevgisi, bir ar• 
kadaş samimUiğiılır. Bu delikanlı resmen 
benimle evlenme~e taliptir. Daham, bilhas• 
sa Annem bu tnlebi kabul etmem için beni 
zorluyorlar, hnttA annem bu teklifi tedd~ 
dersem baba ocağında yerim kalmıya<'.ağı• 
nı söyliyecek kadar ileriye gitti_ Çok şa• 
şırmı, vaziyellôyim, bana nn!;ihnt veriniz.,, 

Bir defa annenizle açıkça ve samimi ola• 
rnk f!Öriişiinü:r.. Du zengin delikanlıya karşı 
kalbinizin kapnlı bulunılıığunu iyicn onla• 
tınız. Anneniz de sevginin i(irmed!Jıi bir 
yuvada saadet nrnnınırnco~ını bilir ve bit 
kadın kalbi hassa~iyctile ı;izi mazur görüıı 
sanıyorum. 1-"alrnt bu görüşmeyi 3·spmadan 
cnel sizin de iyice clü,i'nmaniz lllzımdır. 
Bilahnre, buF{ün lıir genç kız hülrası Ue 
reddettiğiniz hnyatı, yarın hayatı bakımm· 
dan anlamı~ ve tatmış bir kadın olarak ara• 
yabllirsiniz. Kallılnizde başka bir sevgi ya• 
şıımıyorsa, daima beraber ya~adı#ınıı •e 
hakkında bir arkadaş sempatisi duydut.ı• 
nuz bir adnmı. koca, hatta bir sevgiJl ola
rak kabul etmek daima mümkündür. 

Fatma Şeng-Onül: 
••neni seviyor \•e benimle evleneceğini 

tekrar ediyor. Fak::ıt aleyhinde bJrçok de
dikoclular işitiyorum. Bu rivayetleri tahkik 
etmek istiyor, fakat <lo~ru tıkar diye fil'6 
küyoruın. Ne yapmıılıyıırı? Doğru çıkırşa 
ouunJa alılkamı kesmek lazım gekcek,!akat 
onsuz nasıl yaşanır?,. 

Eııııeld her fÖyTeneıı süze kulak asmamak 
en doğru lılr hare/;etlfr. Birçok dedikodu· 
ların altında bir menfaat veyahut da bir 
kısl~aııç/ık olzlidlr. Fakat şaue! bu rivayet• 
ler miisbct vakalarsa ve ıizin de bu huıus• 
ta kail delilleriniz varııa ~fmdide.n bu :at• 
la altikanm kesmek daha doğru olur. ile,... 
halde bu delikanlı ile olan mıirııuebetlııi: 
evlenme gibi katt bir saf haya girmeden ev
vel rok düşürıiinüz ve kenclini:i illi dinle• 
11/niz. 

(Kalbi kırık) suruuur;. 
Oo beş senedir evliyiz. Kocam beni ıl· 

daıtı. Vokia başka bir kadınla olan nıüna
sebcU çok kısa sfirdü, şimdi kendisini af
fettirmek için elinden geleni yapıyor. f'a· 
kat ynptıklarını unutamıyor ve onu artık 
sevmediğimi sanıyorum... Bana ne tanl· 
ye edersiniz?,. 

Biraz merhamefll ve erkeğin ufak kusur
larını affetmek kadına çok yakışan bJr ba
reketllr. Mademki k()('onıı: yaplıltından 
pişman görünüyor. on be~ senelik aaadet 
hatıraları bir znnf dakikasının doğurduğu 
bir buhrana kolay kolay feda edilmez. Bı• 
na kalırsa onu affediniz. Ve sizi rabataıı 
eden meşum hatıraları unutunuz. 

Holivut rezaleti 
F lLIPlN şimendiferleri tahvUAtı 

üzerinde Amerika hükOmetfnin ~ 
minatını elde edecek kanun projesini ha• 
zırlatmak için, bazı güzel kadınlan ve si· 
nema yıldızlarını Vaşington Ayan azalarr 
na musallat eden, güzel yıldız Loretta 
Yungun dostu Viliamm tevkif olundulu
nu yazmıştık. 

Amerika polisinin yaptığı tahkikat ne· 
ticesinde mesele çok geni§lemlş ve sinema 
Aleminin birçok yJldızlan da bu dolandı
ncıhk hadisesine karışmışlardır. 

Bu vakada. ilk zamanlarda yalnu Lo· 
retta Yungun ismi mevzuubahs olmak· 
taydı. Güzel yıldız, dolandırıcılık plAnı 

ile münasebeti olmadı~mı, rabrtalannm 
\ 

hissi olduğunu ileri sürmektedir. Fakat 
ne bu ifade, ne de elde edilen delmer, IH 
retta Yungu zan altından kurtara~adılJ 
gibi diğer birçok yıldızların da Mdlse t· 
le al~kalannı meydana koymuştur. 

İçinde birçok meşhur isimler taşıyan 
bu liste daha ziyade bir filmin ilk ttmsl· 
tindeki rol te\'ziatmı andırrnnktadır. 
H~dise ile affı.kadar oldukları zannedi· 

ten artistler şunlardır: 

Ronald Kolman, Miryan Hopkins, Her 
ber Marsel, Bing Krosley, Frank Morgan, 
Gari Gran, Jozef Şenç ve Binnie Bames, 

Bu artistlerin hepsi te\'kif olunan iş a· 
damı Vilyam ile münasebetlerinin §eklini 
isbat etm~k mecburiyetindedirler. Bu hu
susta daha ctranıca tahkikat yapabilmek 
için Los Ancelosdaki hakimlerden biri 
bizzat bu i~le meşgul olmaktadır. 



Beden terbiyesi 
teşkilatında 

tayinler 

• 
yenı 

Umum Müdür tetkik seyahatine çıkıyor 
Ankara) (Hususi) - BeG.en Terbiye. ı idari teşkilata tahsis edilecektir. 

•i Umum Müdürlüğü teşkilatında bir Spor ajanları jimnastik mual-
çok yeni tayinler yapılmaktadır. !imlerinden seçilecek 
Eıkrim federasyonu reisliğine eski Ankarada dolaşan bir rivayete göre, 

federasyon reisi Fuad Balkan, muavin
liğine Rıdvan, Dağcılık federasyonu re
isliğine Bursa dağ alayı kumandanı Al-

bay 1smai1, Beden Terbiyesi Sıhhat İ§
leri müdürlüğüne eski ııporculardan 

doktor Adnan tayin edilmİ§tİr. 

Eski teşkilatın gazetesi 
kapatıldı 
Türk Spor kurumunun üç senedenbe. 

ri çıkarmakta olduğu "Spor Kurumu 

Dergisi,, kapatılmıştır. 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

tarafından her ay neşredilmek üzere bir 
spor bülteni hazırlanmaktadır. 

Altı aylık bütçe 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

kaorosu için altı aylık muvakkat bir 

bütçe yapılmıştır. Bu muvakkat bütçe
ye yüz bin lira tahsisat kcnulınuştur • 

Türk Spor Kurmundan Beden Ter
oiyesi Umum1 müdürlüğüne geçen btL 

tün memurlar, altı aylık muvakkat büt
çe dolayısiyle ücretli olacaklardır. 

Yeni kadroda idare müdürleri dcksan 
lira alacaklar.dır • 

Federasyonlar ayn binada 
çalişacaklar 
Eski Türk Spor Kurumunun Anka

rada 300 lira kira ile tuttuğu bina, Be. 
den Terbiyesi Umumi Müdürlüğü için 
kafi gelmediğinden ayrıca bir ıbina daha 
kiralanmış trr. 

Teşkilata bağlı bulunan federasyon
lar, yeni kiralanan binaya taşınacak

lardır. Eski bina da doğrudan doğruya 

m.mtakalarda bulunan spor ajanhkları.. 
na beden terbiyesi muallimlerinin se
çilmesi düşünülmektedir. 

Jimnatsik muallimlerinin mektepler

deki çalışma vaziyetleri müsaid görül.. 
mezse başka çareler aranacaktır. 

Umum müdürün tetkik seyahati 
Umum Müdür general Cemil Tahir, 

pek yakında memlekette büyük bir tet
kik seyahatine çikacaktır. Bu arada ge
neral mmtakaları ve klüpleri de teftiş 
etmiş olacaktır. 

lzmirli Cemil 
İzmirliler 1stanbula akına başladılar. 

Ba.sriden, Sabriden, Niyazi.den sonra hali 
hazırda Ankara Galatasaraymda oynryan 
Cemil Ankaradan 1stanbula. nakil imkan
ıarinı aramaktadır. 

Ankaragüçlü Semih 
Ankaranzn Hasandan sonra en iyi san

trhafı Semihin !stanbula geldiğini ve Ga
latasaray takımıyla antrenman yaptığım 
öğrendik. Galatasaray Semihle iyi bir 
eleman kazanmış oluyor demektir. 

~er,,,,orılden sonra CaTa1asarayla 'Mıt~ıalızgncrt yaPtılı 1msrıst maçta, ı1fıı1ıafızgii· 
cü ltalecisinit; bir kurtarışı ve Harbiye takımımn yediği gol 

.(B11 u~ reeiınle.r Ankarada FOTO CELAL). tarafından ~ekilml~tlr.) 
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Salıadan ~ekildiği için hükmen mciğlı2p oaln Mulia]ızg"üc·ü ve bu maçı hükmen lia zanan Galatasaray_ 1a1iımlarının mo,ltJ1S 
evvel alınmış resimleri · 

An ka r adak i 
Lik ma~larının tafsilatı 

Ankara. ilk maçlarının neticelerlnl dün 
ha.\ladls olarak kısaca bildirmiştik. Bn
giin de bu enteresan ma.çlan bütün taf· 
silatiyle veriyoruz. 

Hafta içinde spor meraklıları arasında 
Ankaragllcü. - Harbiye idman yurdu ma.. 
çr epeyce milnakaııa mevzuu olmuştu. 

Çünkü, likin ilk günlerinde fena netice 
aldıktan ı:ıonra günler ilerledikçe puvanı 
yükselen Ankaragücilnün devre birincisi 
olmak ihtimali doğmuştu. Buna mukabil 
bu sene metndlu çalışmalarmm semeresi ... 
ni nedense elde edemiyen Harbiyelilerin 
bu müsabaka ile vaziyetlerini düzeltmele· 
ri bekleniyordu. 

Maç, saat 10,15 te hakem Muzaffer 
Ertuğ'un idaresinde başladr. Takımlar şu 
kadro ile oynuyorlardı: 

Ankaragücü: Na.tık - Karta.1, Enver .. 
Nusret, Semih, Abdili • HamdJ, Fikret, 
Muzaffer, All Riza., Hamdi. )-~11karngi'icü taTmnı , petıs1• 

ağlara gitti takıldı ve gUç lehine bir gol ve tsmailin çelerek kurtardığı bir petılil" 
oldu. tı fırsatından sonra Gençlerin ve 0JdU• 

Harbiye: Fethi _ Şiikrii, Abdürrahman 
Şerif, Muhterem, Neca.bi • Mücahit, C:i
ha.t, Zeki, Ha.blb, Fazıl. 

Oyuna Harbiyelilerin vuruşiyle başlan
dı. Fakat top kaleye inmeden güçlüler 
tarafından kesildi ve hemen hücuma 
geçtiler. Harbiye kalesi ilk dakikalarda 
epey tehlike geçirdi. Altıncı dakikada 
Harbiye aleyhine çekilen ceza vuruı;ıunu 
Fethi çok gilzel kurtardı. 

Bundan sonra Habibin şahsi bir akını 
ile Harbiyenin beş forvedlni güç kalesi 
önünde gördük. Natık yerinde müdaha
lelerle bir iki akm kesti. 

Bu karşılıklı akınları görerek hükmü
müzü verdik: maç mütevazin geçiyor ... 
Devre sonuna kadar bu görüşümüzü de
ğiştiren· fevkalade bir manzara olmadı. 

NASIL OYNADILAR? 
Her iki takım da fornılarmdaydılar ve 

güzel oynadılar. Daha soğukkanlı ve bil
gili olan Güçlüler, neticeyi haklı olarak 
kazandılar. 

Harbiyelilerden bir iki oyuncunun ha
taları mağlubiyetlerinin başlıca sebeple
rindendir. 

Güç takımında Enver, Semih, sol açık 
Hamdi bilhassa çok iyi idiler. 

Harbiyelilerden ise Kaleci Fethi, Şe· 

rü, Zeki ve Mücahid vazüelerini hakkiy. 
le gördiiler. 

DEM1RSPOR • GENÇLERB1RL1Gt 
İkinci müsabakay} da Muzaffer Ertuğ 

idare etti. Ta.krmlar son müsabakalarda 

!ki taraf birer gol çıkardılar. Bu goller gördüğümüz şekillerini aşağı yukarı mu-
şöyle oldu: haf aza ederek şu suretle kurulmuştu: 

Hakemin Harbiye aleyhine verdiği iki Demirspor: İsmail • Gazi, Nuri - İb-
serbest vuruş bir netice vermiyor. Fakat ra.Jıim, Şemsi, Kamil - Zeki, Fethi, Or
top da güçlülerin ayağından ayrılmıyor- han, Arfi, Zekeriya. 
du. Devrenin ortalarına doğru güç sağ Genı;lerbirliği: Rahim _ Nuri, Naci -
açığı Hamdi ilerlerken karşısına haf çı_ Keşn, Hasan, l\lünir - Edib, Sellin, Sa. 
kınca. birden uzun bri pasla topu Ali Rı- dık, Ali, Reşad. 
za.ya gönderdi. Ali Rıza vole bir şiltle Demirsporun hücumiyle oyun başladı. 
birinci golil attı. İlk akınla top Rahime kadar geleli. lkin-

40 mcı dakikada Zekinin yerinde bir ci bir akında Zekeriya ofsaydda kaldı. 
pası ile topu kapan ljarbiye sağaçığı Mu: Üçüncü dakikada Alinin bir serbest 
!Cahid, aşhsi gayreti ile kalenin sol zavi- vuruşunu İsmail güç yakaladı. Bir daki-
yesinden beraberlik sayısını yaptı. ka sonra Reşadın bir şütünü İsmail yere 

İKİNCİ DEVRE yatarak yakaladı. 
İkinci devre güçlillerin vuruşiyle baş- Devrenin ilk dakikalarında Demir-

ladx. Bu haftaymda iki taraf galifüyet sporun vaziyete bakim olacağı zannedi
golünU çıkarmak için çok çalıştılar, !Ik lirken oyun yav~ş yavaş Gençlcrbirliği
dakilı:alarda güçliller netice üzerinde çok · nin baskısı altına geçti ve bu üstünlük 
müessir görü~jyorlardı. Sonra Harbiyeli- son on dakikaya kadar sürdü. 
ler birkaç defa gol frrsatmr kaçırarak 0 _ Gerçi bundan sonra Gençler üstilnlli. 
yunun cereyanmr lehlerine çevirdiler. ğü , tamamiyle bırakmadılar. Fakat iki 
Bu vaziyet 20 inci dakikadan sonra de· gol yemek suretiyle fırsatçı rakiplerine 
ğişti ve güçlliler maçı gal~p bitirmek L karşı k~zandıkları avantajı kaybetWer. 

tJ0 ( 
sporun yaptıkları goller şu su~e ·.1i fo 

1 bitli" ··ıı 16 mcı dakikada Genç er 0rdU ' 
vetlerini hep birden hlicurnda g ~ 1<1' 

9oıı )(• 
Arkadaşlarından aldığc postan ut ~e 
sa bir dribling yapan Ali ani bir §t 1'ııç9• 
ti. Top lsmailin eline geleli. F'31>S. 

rak ağlara takıldı. lS! )!\' 
26 ıncr dakikada Demirsporlu ,şı~rd1' 

lelerini açık bir vaziyette b1ı1lıat1 toPu 
v • deJle ~eıı 

Sadık sagdan gelen bır şan ,·er" 
yere indirdikten sonra ilerledi ,,e • 
bir şütle ikinci golü yaptı. ·ği ıııt 

35 inci dakika.da Zekinin çe1"tl. )'ere 
korneri müteakip çekilen şütil ~u:ci bil' 
yatrak başiyle defetti. Kamil ılt e fet· 
vuruş yaptı. Kalenin önü karıştı. ~ gollt' 
hi bu arada güzel bir sokuluşla 11 

rini attı. rde~ rPe 
Gene Zekinin çektiği bir ıco rduP 

sonra top Nuriye geldi onun :~~~ 
top, ayaktan ayağa dolaşarak re ~~ 
ulastı. İbrahim fırsatr kaçırnıadı ~il ıçlP 
kemin düdüğü ikinci Demirspor g 
çaldı. 

İKİNCİ DEVRJ!l ~el 

Bu devrede maç mütevazin ..,e tıı9t. 
cereyan etti. Demi.rsporlular dall& eJı f' 

"rer 
çıydılar ve bunun mük9.fatmı go 
libiyet golünü yaptılar. ~·et}' 

Bu sene hemen her maçlarında ıU'eıe 
. . r "ıı. ,,. 

leri her golden sonra sınır 1 tııır} , 
düşen Gençler ise daha çok fırsabl~ 
kaladıkları halde oyunu mağlflb 
l er. ti di~e' 

18 inci dakikada, OrhanID ese ye ~ş' 
b.l -· . b. 1 ld J{eJC ıe• ı ecegımız ır go yapı r. b~ 

b . ·dCll ılcıl dar yaklaşan Orhan topu ıı vı.ır ' 
kiye atlı. Zeki de güzel bir ka~aıyet ,,. 
ile kalenin solundan üçüncü galıb 
yısmı çıkardı . çin bütün şartları cami bir oyun çıkara- 13 üncü d~kikada Keşfinin atamadığı 

..;...._:_....:_~~-.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

r ak üstünlüğü bir daha rakiplerine bı-

rakmadılar. İkinci devredeki goller · de 
şu şekilde yaplldı: 

Dördüncii dakikada gilç sağaçığı sol
dan gelen güzel bir pası aldı. Gayet ser
best vaziyette ilerliyordu. Bir gole an
cak şanssızlık mani olabilirdi. Fakat 
beklerden birinin müdahalesi buna mey
dan bırakmadı. Penaltı oldu. Ali Rizanın 
vu~iyle güçlüler ikinci sayılarını ka· 

Galatasaray -
flzgücü ma.çı 

niçin oynanamad! ,~; 
. Cumartesi günü 19 Mayıs stadyomun- dakika sonraya kadar beklendi~aı~t~ ·~ 

da maçlarda Galatasaray - Muhafızgücü sabaya çıkmamış ve bu sebeble ıı ~IJU 

Mu ha" 

zandtlar. 
13 üncü dakikada bir Harbiye akrnın_ 

da gerilere kadar gelen Ali Rizamn sıkı 

1 
bir vuruşu topu Nusrete çarptırdı. Ceza 
çizgisi içinde topun Nusretin eline değ
diği anlaşıldı ve bir penaltı ile Muhterem 

. beraberlik sayısını kayda muvaffak oldu. 

. 19 uncu dakikada sola.çık Hamdinin i
lerleylşinl lUzumsuz yere favu11e kes<!n 
bir hafm hatası Harbiyeye. bir gole mal 
öldu. Serbest vuruştan sonra Abdürrah-

nıanm ayağına gelen top falso yııparak 

maçının bir seremoni ile bittiğini yazmış
tık. İşin tafsilatı bilinmediği için bu ha
dise İstanbulda büyük bir alaka uyandır. 

h .. kJlle ıı 
raylılar seremoni yaparak u eJııtO e· 
gelmişlerdir. Bu suretle ı.ru~ asSıı. Ov• 
mağlUbiyeti diğer klüblerde~ ~~e c.;eıı 

mıştır. Ankara muhabirimiz bu hususta mirspor, Harbiye, Ankaragucu ,·~ 
şu tafsilatı veriyor: lerbirliğinc çok yaramıştır. fılbıJıt ,. 
· 11,15 de başhracağı ilan edilen ve bu Yapılan seremoniye rağı:ncn 11 ıiıııı~ııı1·ç 
saatte sahada ispatı vücut etmiyen ta- Galatasaray takımları tekrar ka lJıl jl'l~ 
knntarın hükmen mağlfıb olacağı Jile h r · lardır. Hususi mahiyette yapıJııllc btıl 11 

• 
yetinin son toplantısında kararlaştırılmış 
ve kfüblere de tebliğ edilmiş olmasına 

rağmen Muhafızgücü maç saatinden 20 

tnrafeynin üç er sayı ile beraber~,; 01 

dukları bir sırada havanın karMıştıf• 
masından dolayı tamamlanııIJlııPl 
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66 Yaşında on çocuklu 
çete reisi Emin Dayı 

llilıin tesbit edemedıği mütevazi, fakat, Milli savaş ideolojisine 
tanh vesikalar ve müeyyedeler mahiyetinde olan hatıralardan 

~li Emin dayı, San yerde, Ev
-ı '-hçesinde bahçıvanlık eden 
tQı.t alhlık bir ihtiyar, ama, kaç 
:~ a11rlık gençleri yarı uçları 
~an elinde sıkıp suyunu çdca· 
~>gönlü taze, yüzü pembe, 
~~~ canlı ve ferli ihtiyar deli
~ hiridir. 
'tlo...~ kii~ük yavrusu üç yaıında; 
_ ~ menevrek, biribirinden 
~ on evlid sahibi olan Emin 
ro...ı~ delikanlı değil, belki çıL 
~lı demek yva11r. 

lftpai bir anadan on bir evlad 
~ döl veren bu Türk babası, bir 
·:Yl'1lsllnu, daha minimini yaıta 

~iikten sonra, 12 yaıındaki 
~ Saİrneftin mangalda yanan el
~ tedavi ettirdiği Gülhaneyc 
,._ .~ele biraz daha ihtiyarlamıı 

Sölanüı oluyor. 

bir kaçını yazıyoruz 

}~rnin ılaYJ, Sanyerde, mektcb yanmda (15%) numarafı ~\·lınle oa ~ğu ile 
beraber 

'1 

Doğu illerinde 

Erzurum modern bir 
şehir haline geliyor 

Fransız mutahassısmm yaptığı planı Belediye şimdiden 
tatbike başlalh. Erzurumda bu plana uygun olarak 
açılan geniş caddeler üzerinde büyük binalar yükseliyor 

Erzurum, (Hususi) - Erzurum ve Trab
zon'un planlarını yapmakta olan fransız 
gehlrcllik mütehassısı Lamber buradaki 
tekiklerini bitirerek projelerini hazırlamak 

üzere Paris'e gitmiştir. lki senedcnbcri bü
yük bir ihtimamla çalışan maruf şehirci 
bilhassa Er:zurum şehrini asrileştirccek bir 
plan yapmak için bu işi kendisinin telakki 
etmiştir. 

Yapılan projeye göre gehrin fabrika YP 

iktisadi teşebbüs yerleri, nehirden g C'n 

İran transit yolu cephesine konulmuştur. 
Erzurum'da yapılmakta olan giınendifer 

istasyonu ve mahalcsinin yeni Erzurum'a 
bağlanması için geniş caddeler açılacaktır. 

Bu planı Erzurum belediye ve vilayeti ainı
diden tatbika koymuştur. 

Erzurum'da gnıp 'inşaatı bilmiştir. Bu 
arada yapılan şunlardır: Müfettişi umu
milik ve kolordu daireleri; halkevf, posta 

iz mirde 

telgraf, inhisarlar baş mUdiri) eti, yeni 
büyük lise, müfettişlik, kolordu ve mev
kil müstahkem evleri, 15 sub:ıy ve me. 
mur evi, vilayetçe yapılan hnstnnc do
ğum evi ve gene büyük bir mcktob. 

Trabzon'da 

Modern bir hastahane 
yapıhyor 

Şehir içme suyu da bir 
müteaahhide ihale edildi 

Trabzon, (Hususi) - Trabzonun bü• 
yük derdi içme suyu işi halledilmiştir. 

Suyun ~re getirilmesi için bir ~irkete 
yanm milyon liraya ihale edilmiştir. Şir· 
ket bir sene içinde bu işi bitirmeyi taah· 
hüt etmiştir. 

.... ~ dayı on evladı ve bir ka- ı 
"- ~e mütevazi bir yer odasın- ayak basmamış, fakat Aanadolu için rından bir kırk kişiyi toplayarak hep- y • h d 
ıııı_ bi~ bir yoksulluk içinde hi. çin her taraftan saldıran iç ve dış düş- sine silah buldu. Cephane dağıttı ve: enı ava mey anı 

Trabzonda yapılmakta olan büyük nü
mune hastanesinin ikmaline ait büyük 
parçası 70 bin liraya ihale edilmi~tir. Bu 
hastane Türkiye cumhuriyetinde mevcut 
hastanelerin en modern, en güzellerinden 
biri olacaktır. 

. ,_.ız, muavenet.iz, müzaheret- manın kabusu altında patlamağa mil- - Arkadaşlar, dedi, analanmıu bizi h 1 
~~di dertleriyle l>efbaıa bı· heyya ve rehberine muntazır bir hal- bugün için doğurdu. Ti içimize kadar azır anıyor 
~t, muztarip ve zebun yap- deydi. sokulan çetelerin namuslarımıza, evle- İzmir, (Hususi) _ lzmirin Cumaovası 

bQ. tarihtir, bir kahramandır. Şark dağları ve bilhassa Allahüek- rimize girdiklerini görüyorsunuz.. Öl- nahiyesi dahilinde tesis ve inşa edilen si-
' ~ır suyunda mektep yanın. ber dağlan, Erivan taraflarından top. mek var, dönmek yek .. Benimle bera. vil hava istasyonunda ş!mdiye kadar ya- lzmitte yeni hastahane 
L ~152) numaralı evcikte oturan larup akan muhtelif ve hunriz çetelerin ber çalışmağa namuslarınız üzerine ye- pılan muhtelif inşaat ve tesisat tetkik e-
:"'llll ..ı..yı Girici h-_._~.:ı-, Kan- kasıp kavurduklan yerlerdi. Köyler, min ediniz. fakınd• yeni binanın ...._-: ... aru.>Ue dilecek, sivil tayyare meydanının yolcu 
~~. Şükrü Papnm yanında halk daima bir baskın tehlikesi içinde Ve işte böylece kurulan Emin dayı ve posta tayyareleri işletmesine ne vakit b I k 
--..rttli lhir kale topçuaı idi. ve ölüm tehditleri karşısında perişan, çetesi dağlara çekilerek kendilerine e- açılabileceği tesbit edilecektir. inşaat 1 o a • ş a o 8 c a 
~~~erlikte ıburadan tezkeresini ümitsiz bir haldeydiler. min ve mahfuz meskenler hazırladılar. Şimdiye kadar Cumaovası sivil tan·are 17.mit (Hususi) _Haber aldığıma 
~ memleketi Rizenin Salaha Oralarda kurulup nizamlanmış aske- Emin dayı çetesinin bir tek hedefi meydanında bir hangar, bir istasyon bi· göre, Sümerbank kağıt ve karton fabrika-
:'•llle dönen Emin daymm ha· ri teşekküller mümkün olduğu kadar vardı: Türk köylerine saldıran Erivan nası inşa edilmiştir. Devlet demiryolları sı ile vilayet hususi muhasebe idaresi müş 
""-hiç ıükUn içinde geçmemiıtir. inzibat ile meşgul olmalarına rağmen, çeteleriyle mücadele ve icabında milli idaresinden alman mühim miktarda kö· terek olarak şehrimizde 70 yataklı bir 

Jııı.. '-~tar soyadmı hemen he- bu iç düşman çeteler, pervasızca köyle- teşek'küllerle temas ederek direktif alıp nıür cürufu ile meydan, kışın yağmur yü- memleket hastanesi inşasını karar1aşhr-
~ -ınuım teriyle lr,a,..,an bu ri basıp yıkmakta, köylüleri soyup, dilşmanla savaıtı. zünden çamur deryası halini almaktan mışlardır. 
~-.&cer, htiklil aavaıınm en öldürmekte, Türk kızlarını, kadınlan_ Çete reisi Vebible kUfı ka111ya kurtanlmıştır. Cumaovası şasesinden tay- Yeni yapılacak hastane k~ğıt ve kar
i._ • • atetin tarihinde çete re.. ru birer meta gibi dağa çekmekteydiler. Buradan sonrasını Emin dayının ken- yare meydanına kadar olan kısım yaptı- ton fabrikası taraflarında olacaktır. Sim
~~ Anadolunun Şark dağ- Emin dayıyr, bu sırada yurd vazife- ı di ağzından dinleyelim: nlmış, sivil hava istasyonunda telefon diki paç tepesinde bulunan ve daima u-
~ "-ahitinde korkunç §Öhret bı- sine başlamış olarak görüyoruz. "- Evvelce de duyardık. Paşa laka- tesisatı ikmal edilmiştir. İstasyonun içme zakhğı, bilhassa sarp yolu şikayeti mucip 
.;:-ı adm: bir milli kahraman- Kırk kişilik çete biyle şöhret bulan Vehip adında biri- suyu ihtiyacı da temin olunmuş gibidir. olan hastane oradan kaldırılacak ve İzmit 

Emin dayı, her Türk gibi için.de nin yanında 1500 den fazla silahlı var- Bütün tesisattan, bilhassa meydanın ıs- çoktandır tahakkukunu arzu ettiği büyük 
~~tün, onun on evladını değil memleketinin, yur.dunun en yaralı bu mış ve bunlar ufak çeteler halinde Türk lar edilerek mükemmel bir hale konma· bir emeline daha kavuşmuş olacaktır. 
-.._.il ve terbiyelerine, ~dalarına zamanında silaha sarılmaktan başka bir köylerini muhafaza ile uğraşırlarmış, smdan sonra Ankara - lzmir arasında Yeni hastanenin yeri intihap edildik· 
~olabilecek kazanca kaw_ şey düşünmedi ve Rize ve havalisinde Dağlarda nice cidaller yapmışlar ve yolcu ve posta tayyarelerinin işletilmesi ten sonra istimlak: muamelesi yapılacak 
~ peripn bir halde kaldı- kendi ekmeğiyle yetişmiş Türk evlatla- _.. Devamı 11 incide için hiçbir mani kalmamıştır. ve hemen inşaata başlanacaktır. 

'-lcendiağzındanduyduğumuz .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..I 
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~ayniateJ,ayniduygu ve 1 ..................................................... ,.. ................................................................................................... .. 

'• dudakıan köpürerek milli 
~ 1 h.ttralannı anlatan bu ihti
h... il_ çete reisliği zamanında 
~I kahramanlık vak'alannı 

~~ir menak ve heyecanla 

t......._ • 1 
~ dayı hakkında bir teY er 
~~· den, dinlemeden önce, 
""1' larihin tesbit edemediği bu 
~~zi, fakat milli savaı ideolo
~ canlı vesikalar ve müeyye
~- bıahiyetinde olan habrala· 
~ lhir kaçını yazmak isteriz. 
~ lezzet ve heyecanla oku. 
'- birer milli tarih aayfalan• 

tınin d~y~ n~sıl çete 
~ reisi oldu ? 

ı::Yı, ~mumi harbin sonlarına 
~tb~ Cde he iş üzerine alım satım
. ~ ıs _ 20 bin liralık bir zen-

~~ harbi, normal ticar:t usulleri
~~ llarnış ve bir takım tufeyli ce-

Cti "l . 
tni yonlara ulaştırmış, mıL 

d~ Ceplerini boşaltmış, bütün 
\in._ l .. . . 

J ••ını .a t ust etmışti. 
;an mahrum olan Emin dayı, 
)l •rbin bu amansız neticele

t 'oi 'kasını kurtaramıyarak bir
~Js~ kaç dönümlük bir bahçeden 

~ili. r !eyi kalmamak haline dü-

' bir .. 
\ 11.ln bir sel baskınr, bu bah-
t!.ll•Yrp çamurlu bir bataklık 
-llf'diır;• 

•• 61 zaman, artık Emin dayı 
'lt,.Xiklendiği altıya yakın evladı 
1:) it katıverdi 

~t henü~ :Atatürk Samsuna 

O'·'·· 4/ITllf TlfHllMMÜ. 
l.IİM lf4LMA01 ... liN(il.~ 
llı'N Ml/lllfL~ltE1İlıiİ fl"10İı. 
V# ..... 04.11 ICIM$8Nllıl lffl
l0f"'l~YlliNI 4411/t HS 

l"lı YOAl'v..,,.. 

1<ız1t GöL(if vo~u~u Dlll.ıJıAllJ4"1 
SONl91f __ Nl~EI NFÇl.JE OlN4~Nl. 

Y~Oll ••• 

Bu NE l(JI sus / lt'ızıL t;iJtn 
Nllıl a~&JP 8ENı' KU~T.ı9/i• 
""" .. J1'./-4 04 illf· '"'• ___ ... 
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Haber'ln tarihi Romanı: 4 Vazan: lklmım 

"A bdurrahlhan kif ir dilberiyle 
birlikte lıuzura çıkmak ister,, 

Saryayı kapandığı odasında lııçkınklar

la ağlarken buldular. AbdUrrahman kw 
çevirdi ve yüzQnU glSrUnce dayanamıya
.rak haykırdı: 

- Barekallah ! Bir lnııan değil hap me 
lek bu! (1) 

8aıya gözlerini allerek AbdUrrahmana 
baktı. Kalkmağa çalıştı, muvaffak ola -
madı ve ayaklannın dibıne yıkıldı. 

Abdllrrahman gazi bu ne!lı ganhnetln, 
baygınken bile göz kama§tıran tatlılığını, 
gllzell@nf lenetle aeyrettf. 

Aydos"lu cariyeler kızı kucak!~ ~ 
tağnıa aldılar. Ayılttılar. 

nı kaldırdığı zaman hllnklr kansmm glSz
lerinde yaı glSrUp daha tlstUn heyecan duy 
du. 

Alleddiıı ve hllnllr Orhan arka arb• 
ya birden kaldmp AbdUrrahman guiyi 
lSpttller. 

HUaklr tltrfyeıı bir tıesle cevab verdi: 
- Berblldar olun aslanlarnn. Hak Ri· 

se dalma zaferler naalb etsin, Tanrımız 

liz gibi kabramanlan ba§ımızdan ek8flt • 
mesln. 
~er gönDUerfnla uyduysa Saryayı •· 

na tezvl~ 8ttlm. Allah mUbarelı: etsla! 
Var kullarmuza ibllf et. Ellenip pdima.. 
nl ebılnler. Saryanm esrarnu bilen gUzel ve kUçWı: 

cariyesi Haros, AbdUrrabmana aokulL Aydoeuıı fethi, Blzan" Yolunu ar.,mak 
manasınadır. Mabzuzum. Saryanm baba

- Sultanım, buglln nekadar betlemif- ın kale kumandanını, Oıımaıılı ordusuna 
t1 Sarya! Onun hayatım bafıllıyacaUm hbmetl kabul eyledllt takdirde Aydoaa 

rü: 

delfl m1 T ~VUI tayin ettim. 
Eter kan dlSkmeıı:-- tstlyonan bizimle Alleddia hllnkl.nn ba tabet.it karar ve 

kendini tatmin et. O aenl ~dırt.Jcı bir hllkmll karpamda koskoca kumandan Ab
qtıa sevdi. Hayatında ilk qkı eenabı e- dllrrahma-ı gazinin yanaklarmm ateı el· 
fendim! bl km1lqt.ıtnu görmllf, bir çocuk kadar 

Abdllrrahmaa heyecanından l~e .ıcak maheob ba fedaklr kahrama1arm daha 
sa akıtılmış bir ıtıe rfb patlı)'acaktı l&D· nice ve M btı)'Uk aferl~ kazanacağını 
ld! dllfllnmllt ve: 

.Askere haykırdı: - OuL Demfttf. D0t0n de bbden r Var 
- Konura haber aaJm11! Ben g(lzel Sar- bamrlıt ,arr 

,a De teVketlQ hUnklra mtıjde Detmete Buraada btı:,rllk tenlikler var. Sokaklar 
Yolcuyum! Kale, ıize emanet! glSrUlmemJt mahterl bir manaara arzedi-

Htlnklr Orhan, NUUferfn eakaklarmı ~ yor. 
luYordtı. Mavi gözlC.rinde kanamdan bile Her evdtın çalgı aealerf, guelhanlamı. 
.Utıyamadıfı bllyDlı: bir cnd.l§enln izleri tatlı avueıleri Bursaya bUyWı: bir bay-
&8ı1llllYo·· ram ba\tUI vermlftl. 

Hllnter-aordur En btlyQk Dete, Abdllrrümaa pabıln 
- Ne var Orhan, ~eytn.,... yellttm? mtıtevuı evlndeydL En btıyUk huırbk 

~ Bllmem Nlftlfer, bl1l ae Abdtırrah- pıdnJa mndt oluyordu. Gut Abdtırrah. 
avaa:~ tran ............... iM - .....,.... ....... .. 
dı. Aydoı ele geçmedi demekr DOğUnde Konur, Akçakoca, çaVU1Jar, 

- Ne UzWUyomın Orhan, yum 1en .._ ordu meuuplan, btlyUkler, veair Alled· 
flf eti c:Un, battl btlnUr ve battl nltan NUQ. 

BllDlclır NlUlfert nasd eılımca MVme- fer de bulunacaktı. 
llıt. mf kendl!l için ıeferdea blchlmı Bulundular, Şnbahlara kadar eğlendiler, 
bUdifl efendlalnln OzüntUde blrnumı yediler, IcWtr ve koca AbdUrrahman da 
lstem!yerelı kendi huzurunu feda edebili- boynunu niklb zincirine taktı. o da dlln· 
)'Ordu. ya evine girip koltuk oldu. 

8lmdlyo kadar hangi Jradm bu kadar dt- Ve itte bu geceııhı mahaulll Kara Ab-
lergiuı o1muıtu. Fakat. hentb karatlamıı dllrrahman. babalı AbdllıTahman gazinin 
vermeden Orhanıa kardeşi valr Alled - blle ha~t ve hayranlıklarla serilip ser-
din (2) odaya tell§la girdi. pllcUtlııl ıö~lllU bir babayelit oldu. 

- Abdllrrahman ıul. peetnde bir U- Kara Abdllrrahmaıı gazi lf&&detiıı ..,. 
tir dilberbrlll birlikte hll&Ul'1ID& tü-ık ıuma ermJt b\Uunuyordu. ll\lnld.r Orlıu, 
ı.ter Orhan! sultan Nililfer Saıjaya bir ağabey, bir 

Htlndr şaşaladı. o, mOjde beklenen baba ve bir anne te!kaU lle bakWa.r. 
1ılr bdmla huzuruna çıkmak 1steytpn1n Fakat ne p.rlb bir tecellldlr ki 

dl ., Abdllrrahman, bthıklr ve aultaD kuca • 111&n4111 ne,, . 
- Ben. dedi. eevketıQ biraderim, blf ltiıda bllyDdUIO balde, Saeya ıtbl Mf'r. 

"l 18tlınzag etm.edln mJ? yem kadar temlz bir anne eefbt ve lhtJ-
- Yabıaı 1ana arzedecekmlf Orhan! mımu altmcla yetlftlrUcltll halde ve nlha-
- Buyursun, fakat sen de otur. Bu St ,et Abdllinhman sul gibi kendln! blltlln 

beni mf"raka dllıUrdQ tı:ardeıtmt varhtıyJa. benlltlyle mlllete ve orduya 
Ntnıter eektlmet tetemlıtl. Jl'akat hlln· vakfetmlt blr kahramanm evl&dı oldufu 

kir. lı:ansmm ber hanıt bir fOpbe,e dllf- halde blcblrlDden hlue almadan bllyU • 
11aemMlnl ete istiyordu. Hllntlr olduktan dtl. (8) 
IOD'l'a ona belki ~yle beatyeler, gani • Kara Abdtlrrabman, ildncl Omıanh 

metter. ellreltır retırebnlrdL Fakat NI· hUnkln Orhum '6lu'etlnden bUytık ı~h
latefl varken onun artık kadnı lelerinden retle bir an içinde blltlln Osmanlı Wke
etıaı. etetfnl ~kmlt olduflana blaat lbıe yayılmq biri oldu. 
NUtltere ~errnt'k lstemJttL Abd11rrahm&11, babalı AbdGrnbman p. 

TalUn neJer ıö1tereeefl bllhimea, hl
dtlelerln lnııanı ne lsteme4llt yerlere IG. 
rlllledttf anlqılamu, ama, ıhndlltk Or
hnt NDllrertne bafh ve tarihte pek u kJ. 
bbık bir bftııklr olarak rlh'Qyoru. 

- Hayır. Dedi. Baemı art ve Mil c1e 
otar! 

AbdDrrahman gazi yer Bperek hh 
hUZU'l1l:ıa ılrdi ve yerden bqmı bldır
makmtn mnteheyylc bir ıesle anlattı. 

- ŞevlietlO han, bUnlrlrrm Orhan! 
Hat nasJb etti, Aydos ilk gUnet ıuala

ft yaytltrlı:en hUnklrımm hlldmlyetl altı. 
na girdi. Mubalız1ar tamamf'!n kılıçtan ıe
c:lrildiler. Kumandan eairimlz:lir. 

Kerimesi Sa.rya kalenin aabt n fetbtn-
4e bize yardırnmı eel,tremeınlf carlyen • 
dlr. 

sl pbl buğday renginde bir delikanlıydı. 
Ona bu (kara) tablrtlli önce babası ver
mlftlr. 

Fakat lht!yar baba, bayrtllhalef olabil· 
mek takdirlyle oğluna venUtt (kara) UD• 

vamnm, onun tarlhlal karartan , korkunç 
blr VUJf olacalmı aklına bllfl ıetlrme. 

m1ttL 
(Kara) tabiri Türklerde uğurlu bir 1&

kap tellkkJ olunur. 
Bu tablrln bilhaua eheınmlyet ald:fı 

tarth, ilk padll&h O.mana (Kara) lüabı
nm verilmesiyle hatlar. 

itte Abdllrrahman da henU.. on dlSrt 
yqmdayken göeterdlği cesaret, tecaat, 
kudret ve zeki ile bu llk&bı ku&DDUatı. 

llanadaı 

- Bre ataıar, yanma bot koman, va. 
l'Ull domunı. 

Arkasmdan kırk elll k~ kUllhlmm 
nef eı nefese kovalachklan bqı •çık. aaç.. 
lan glSaleri!Jtn tııerlnde Juvnmlı bir 1H3r· 
gem gibi uçuprak kaçan çocuk, 8nlemek 
18tlyenlere .çarparak bir gUlle parçuı gt. 
bl Buna eokaklarmm birinden girip dJ. 
lerfnden çıkıyordu. 
Kalabalık takipçiler arasında bu mahal

le çocuğunun arkasmdak.i heyecanı anla· 
mryanlar da vardı. 

Bir çocuk .nlhayet ne yapabilirdi? A • 
dam mı öldilrmllgtU? Bir yeri mi eoymuıı. 
tu. bir devJeUlll•a mı çatın~b? 

On nt. on dört yaşında ba11 kabak, ya
lmayak bu otıannı bq gldlfle rUzgln. 

m btle yakalamafa da lmkln y9kta. 
Bir aralılı: bUnklr evinin caddeıslne dol· 

- j.i; ""8a ... ~ .,.,..-. ..... 
zerinden kamçısıyla sokağı . kesen bir ye
.nlçerlnbı &ntlnde ptı.rmlf bir halde dur
du. Herif gırtJalmın olanca vtltı'u De bay. 
kırmıştı: 

- Dur bre pi~! Yokla canını cehenne.. 
me yollarım senin! 

( Dıt1a,,.t 11111) 

(1) Yasal fıkrusmdan. 
(%) Alleddln hloretln ('726) .. cstnd«' 

veslr oldu derler. Hacı ı: 1llfe bu tarihi 
(1:8) olarak &&ltcrlr. A!Aeddln, O:muuıh 
devlttlnln ıılyul ve mlllld mliesaeselerlnln 
ilk vaai olq blr nzlrdlr. Bunun bak • 
kında llıunmer t:ıyor ld: 

"Raltu Orhanm "Verdiğim at, a.ta ve 

b;raaJan kabul etmlyonaa. but mi • 
illa fJ)bıw ol,, mealbıdeld IUVllU reddet.. 
mlyerek IU'khlara auaru llumd& ... 
uaaı yaptıklan slbl bu'glıaa aman dev. 
leU blnderUe beraber )'Uldeadl.,. Blrtnel 
dlcL uyfa 117. 

(1) -.. tıeelıhllln ...Walll olmü I· 
...., oeDNtte pederlJle mu.baka& ede
rek M)'lk Mr ... 1tıralaDJt .. Kara 
AWtlrnlunan dllnp,_ lebnlttlr· 
Vefatından §Ok ıeaeler geçt.111 hald~ 

Ram lladmlanaın ~'itte bra Abdllrrab

mut" dl1e ~ korlmttalılan mu
....uepıa llka eyledllt cfehtete bir atıma
aecDr.,, llammer, 1ıhtacıl clld. •Jf• 118. 

Nezdi şahaneoe getirip mUbarelı: e.Jle .. 
rtDdea lSpttırm~k dlledlm. Affeyle teV •

1 

lletlt lltlnklraa t 
Rnnklr .<>rh'9l gllzlerlnl lıt.payıp btl • 

"'1t bir lemet ve Yecd l~bade t.a befa!Tl 
ı_.bertq.t dinledi. - T_, 117! Dibe ,.eıii ltf lvuryt nam ol#/' do ifitnJıdlnlı.' 

- Kanırda kavıo ıdiJ'ord""' do... - ltalyan kadkatürü .:. NllGfer, koll&.., aruma koydulu bap· 

s.rtu mı .oaba ! BeJkL. Jan Dilran neeeJJşdl. 
Y-.n s6ale 8artaa baktı Ye 1m lhtlm&- dl: 

Un de .doğru o~ an1a4ı. ~t.6- - 'Ozertne 8ltı tbpflls -" 
rl1ı1 ,..tJDlıfı ya~ defidl. adamca- bu T On bet dakikadır f 
tıs onunla berab4tr bu lfhı aırrma akıl - Anahtarmıı yok ın111'4" 
e~U. · - Burada uautmuıum. 

O baJde kim! Bu~ kifcl4n betka tam-ı · - KaybetmJf oıacak91Jlllt 
dıltlan kendiılne blSyle bir yardımda bu- Bartu mani dereceıtndt 
Junacak l.Jmıeler değtldL Martgle, Nelken 

1 

ktlnUydU. O glln de doktor 
tal veya Suzan ını? Böyle bir UıUmalJ dil.. ra ortahğı ihtimamla to 
ıtııımek bile manaeu \'e sUHlnctn. anahtarlannı unutmue o 

Söylendi: paeafı muhakkaktı. Ya ..... --... 

- Elbet atrenecetmı1 BuJmaın, .el • rada "berhlllde ka)•betd. 
renmem lbım... • "Halbuki bu aqam 98i'W 

Bir poll.e hafiyesi $katiyle zarfı, JIOll
tahane mllhrUnU, gazetenin tarihini tetkik 
ettL 

Poetahane mllhrtlnde 88 lfareti vardı. 
Bu numara ayeetnde poetahanenln nere
de oldufunu, Bartazm birkaç dakl1ı:a Jçln
clvardaki bir bakkaldan aldığı telefon 
rehberine bakarak lSğrendi: 

- 68 numaralı poeta bDron Rofguar 
bulvarında ... O tarafta oturan ktmıeyt ta
DIDlJYonım. Zartı niçin o mahallede poe • 
taya atmiilar? Herhalde bl Jı:arıttmrıak ı. 
çln '!Bu kadar tedbire ne Hlzum va.r4ıT Bu 
meçhul hayırpe"er kim? 

Zarftan çıkan puıladakl izahat bllhaaa 
merakmı uyandırmrııtı. 

- lierhalde araştırmalarmn bilen blrL 
111? diye· dUıUndU. Mahallede bu it tızertiı
de o kadar gevezeıtk edOiyor kl. duyulma-
11 bUsbUtnn lmklnm değil ... Fakat meç
hul adam mesaimin ciddi, alilıa ve yardı
ma d,.ğer mahlyetı. oldu~nu nered"1! 
bUeblllr? Bilee ne mak1&tla yardım edet'? 

Aklma gelen ıuallertn hiçbirisine eevab 
utalft~orau. Bartnr !ıl!dildnıff~. n 

kat lyt bir preparatör olan Badazm polis 
baflyeJiğtne blc de lltidadr yoktu. Dokto
run her euaU onu bllabUtUn afallattı. 

Jan, dalgın, fikrini yUkaelı: lellle söyle
di: 

- l~i ama, bu parayı namuslu bir a
dam sıfatiy!e harcamağa hakkım var mı? 

TereddUd lc;lndeydl. Derunt kısa bir mil. 
C4dcleden sonra karımnı verdL 0ml,l% 
ıilkti Masasmm çekmesini açarak para
lan içeri koydu. Çekmeyi lı:Wtledl. Barta
a hltab ederelı:, yan ciddi, yan eaka say. 
lendi: 

- Eninde ıonunda bu para benJm; ba
na .ait olır.amakla beraber! 

Bu esnada Nelkental, kup pavyonda, 
oduına kapaamıı Berllne gönderecelf bir 
mektubu filrelemetıe metruldtı. 

Bu ltl bitince, Jan I>Uranm maldncai
nln yapıp hamlamq oJdufu tıatftnklS.rD bir 
krokisini muanm Ozerlhden alarak mek· 
tupla beraber zarfa koydu. 

Doktoru slyaret ettltl gl1n. onun orada 
buJıınmamumdan istifade ederek aealzce 
llbor:ı.tuvara gtnntı, perdeli aralayıp ma
kineyi bir mQddet tetkik etmlftL Sonra 
hemen salona lı:°'mut, bir mUddet-.evvel 
Ba1'tamı giSeterdllt koltukta m1Lsumane o. 
turmuttu. Bir kaç dakika yan odaya ıeç
mlt olan Bartu bunun fartmda bile ol
mam13tL 

Ne1kental faaliyetinden memnundu. 
Kendi kendillne homurdandı: 

diyorsun. 

- Size mJT Aıla!- O 
ecllyorum. 

- Merak etme dostum- O 
nim için 1&deee etlence yol 

İki gUn sonra Jan sabahlll 
de vllllnm 8n0ııd·ı taltaidel! 

__ ,,__ 

kolund"ydı. 

Onlardan btrkaç düllı:a ..
kental yerlere yıkılacat k-"1 
lan MartlSleyt getlrml§U. 

Doktorun ve Suzanın peril" 
ceyt uykusuz ve eğlenceyi• 
duklarmı açıkça bclll etmtİ 
kaoın yüksek t<'puk:ı.n 11J 
llyordu. 

Kapıcı kadm onlar geçtııcıe 
... Ona yakıııır mı bu hal T 

tor, llim olacak! 

Jerar Gallua hu mrada ıoe6 
Arkad \,a..ı catırdı: 

- Jan! 
I>Uran. yorrunJut ve 

sapsan olmuı ytlzllnll cevtrcll-

- 8arh0ŞS1Jn MDf 
Jan kelimeleri aismda 

cevab verdi: 

- Evet. Barhofum. JDVet 
urhotUm, earbot t 

Jerar ceva.b vermedi. 
de evvııll mlltebeabn, eoııt9 
yaglan içinde bir çehre 

Frans Uveyrlye.-

- Makinenin tam bir lı:rokislnl yapma. DönpU hTZla azaklagtL 
clım. Aldıında kalan etkilini oldukça mu. KUçUk dairesine gtrdill 
kemmel bir krold halinde teebit ettim. Sa- dın aeal onu DJ'llladı: 
nmm ki ••c.. 49" bir mllk1fat hak etti. - Bonjur Jerar! 
General fon Roıvic benden memnun ka· Koştu: 

Iacak ! - Anne! 
X Annellni kucakladı, ~ 

EGLENCE ALDILERI gibi öptll. 
Gece:vanaından aonra uat Uçe doğru Madam Gallua aenelercl _-. 

Bartu yatağından aıcnyaralı: uyandı. romatizmadan rahatatzdı. il 
Uyku ıersemlilfyle bir an, damı delen klStilrtlm gibi, günlerini kol 
mUthlş bir dolu 11a1Janağmm camlan, du- mekteydl. O~lu onu iyi euo;s.. 
varları kamçıladıfmı 11andı. Yatağında reyP haşwrmu,, hiçbiri ı~ 
do:ruıdu, göılerlnt açtı ve ne oldulunu tL Annesinin mtrrabtarml 
anladı. dlndirebillrdl; fakat ~yleetl 

- Kapı cılmıyor, tim olabilir? ılnln hayatını kısaltmaP ~ 
Elektrik ım, ıinlrU hamlelerle, kesWp razı olmuyordu. Madam Ga! ,, 

tekrar çalıyordu: tlfi, biricik oğlunu UDıe111tJr 
Bartu eJektrW yaktı. Kapıya ko§tu: nlannı &izlcmefe baflansıt"' 
-Kim o? - Uyanab çok oldu as• 
- Benim. Ag... l - Hayır, On dakika ~ 
P reparaUSr, doktorun eellnl tanmı11tı. eoktan blkmlfllll. 

Hemen kapıyı açtı. · 



~C!KANUN - 1938 RABER - Akaam postası g 

= 

Delil 
lıan: Eric Sinklater . Çeviren: Efdal Nogan 

Yazan: !kimim -39- llatıraları anlatan ve vesikaları veren: A.K 

idam cezalarının tatbiki aza 

1ıidc 
'

11 cenuba, Kokona.doya git. 
~ ' sakin ve sıcaktı.. Limana 
~ ' ıı:ı "akit hava kararmıştı.. Bir 
~ · tırak ışığından başka bir şeyi 

i'crı ıahilden açıkta demirle.,, 
?\ıı .. 
'Cıı (O'Ye} bir yerdi ki gündüz bile 

r ~:ıla bir §ey görmek kabil ola
il. i} a, bunaltıcı bir sisle örtülü 
~ erıeıneden, mavna ve kayık

il. ar 
eo~ asından çıkarak vapuru. 
~}tıJ. geldiklerini gördük; biraz 

Pamuk yüklemeğe başladık ... 
'Stpiak vücudlu Hindli, vapu

"1 ~rı kaynayan ambarlarında, 
~dir.dikleri ağır balyalan is
aı §~ardı. 

, dugu halde iş bitmemişti ... 
•r 
~ elektrik ışıklan altında ça-

r _, devam ediyorlardı. Epeyce 
tlf 'sonra son balya da yerli 
1 . ınu§, Hindliler vapurun kü. 

'b " ~ agJı auran boş mavnalar.dan 
~ra~lık ambarına dolarak y.cr
'tı~ bıtkin, kuru tahtaların üze

§, <Slü gibi uyuya kalmışlar-

~~ 
~d l'alnız beş altı yolcu vardt. 
t~rı Maysner adında bir Al-
t.~~~tede parmaklıklara dayan
Q) Üıü garip bir cazibe ile çe. 

tıa'Yan kadavralara bakıyor-
'tta,da 
~tı kaptanla acenta göründü., 
~"~ll.ı elinde bir sürü kağıtlar var
~~dı 11 ~lini sıkarak ufal< bir mo
'~i'~ tlotör de mavnayı yedeği.;
~~tıı ak o zavallı insan yığınr gö-
~'ıı \ıtakiaştırdı. 
ı.ı.·Cr d ~ 
~Pla •0 grularak esnedi ve sonra 
t-.-t'J • 
.. ~ bunı .. d"1: "1" •· Qr an gor Uı:.;Çe O umu 
'k~ dedi .. Haydi gidelim birer 

•:ıcr .. 
t )~l kısa boylu, dolgun vücut
~l~tında kadar bir adamdı .. 
~~ u, etrafları kırışık gözlü, 

ı. ~lı id' 
"(f ı. 

l t 
,, ıııuk•tnaınen dökülmüştü .. 1ngi-
-~btı e~cl konuşuyordu. O gün 
~cı Ilı bır kaç defa izhar etmişti. 
(\hac acele viskisini içerken an
~la.ı llcınuştı : 
~.d:r~en nefret ederim. Kat'iy
·~tı ~rn .. Hele §U kadavra gi
·~k gorınek hiç hoşı:ma gitmez. 
h.. d:ıı._ . . • - ') "'öl.d ... lCl ıçmcz mısınız. 

t d~. Yanırnıza kaptan da geL 
ıııt 1ka kadar durarak bizimle 

ij~t: u. kaptan ayrıldıktan sonra 

·"ib· 
"ar ır adaın, dedi. Yalnız acayip v,,, •• 
"<lfiJ 
~ ~,~edirn. Şimdiye kadar duy 
~t;ı,}' dır bir isim. 

~er~ bakalım aslen nereli .. 
~ıı .1~~e olan bu muhaveremizin 
l ı,..ı .. 
ıı;(i,, •• gun geçmişti. Bir gün 
· t<t\isu 1~iıı . nde oturmuş, kaptan ve 
~Otdcı kaptanla öteden beriden 

Uk 
l ate .. 

1 ~ du Ştcn bir balon gibi uzakta 
!lıata.n Ufka doğru iniyor, de. 

~lırı ıf kıpırdayan soluk mavi bir 
tit-t"t atıyordu. O sırada Nikobar

Ilda b' ~k ır yerde bulunuycrduk. 
ırdı • 

~b arasında: 

<>roıuyum, dedi, i:tinci kap_- . 

şayrli sayılırız .. 

arasında korku uyandırmışh 
İçtima bitti ve esas kanunnamenin i- Papazyanın Hınçakhlara iltihakına 

kinci kısmı mevcut mebuslar adedine gö- b~n sebeb oldum demektir. Bu adam bana 
re teksir olunarak kendilerine tevzi edil- (x). işaretini halde çok yardım etmiştir. 
di. ..:ırası gelince anlatacağım. 

Bana dahi bir suret \'ermediler. Denim yol programun komitece şöyle 

Bu tarihe kadar üç binden fazla aza- tanzim edildi: 
mız olmuştu. Bunlar gizlice muntazam Merzifondan Mecitözü yoluyla Susur
bölüklere aynlmış, başlarına on ba5ıla- luğa geçecek ve oradan Bozuka uğnyacak, 
rı, ve on onbaşıya da yüzba~ılar tayin Boğazlıyan yoluyla Kayseriye gidecektim. 1 
edilmiş, böyle küçük bir fırka teşkil olu- Orada üç gün kadar şubeyi teftiş ettikten 
narak komite emrine verilmi~t;, ~1ektep- sonra Everekde bir teftiş yapacaktım. 
lerde hani hani propagandalar yapılıyor Bundan sonra Incesudan Niğdeye geçecek 
ve Ermeni gençliği ihtilfil fikrine sevkolu- ve yukarıdan Asapsona uğrıyacak Ye o
nuyordu. . radan da Avanos yoluyla Kırşehire, bu-

Arada sırada idam cezalarının tatbiki radan Ankaraya ve bugünkü tren yolu is
aza arasında deh~tli bir korku uyandır- til.-ametini takip ederek Istanbula gelecek 
mıştı. Nitekim dava Yekili Artinin mah- tim. 
kernede "haber verecektim ama, hayatım- Hınçak teşkilatının umumi vaziyetini 

- Yizeli Boğos, Panos \ c Misakla bir
leşmiş. lçlerinc l\lihircanla Patsih oğlu 
Gülbenki de almışlar. 

- E, zaten bunlar beraber çalışıyor
lardı. 

-Oyle değil azizim. Ba~lannda kim ol
duğunu henüz öğrenemedik. Fakat bun
lar tamamen kendi menfaatlerini temin 
için hususi bir şirket yaparak çalı~mağa 
başlamışlar. Bu · bizim için büyük bir 
tehlikedir. 

- Elbette tehlikedir takdir ederim, a
ma, kabahat komitededir. 
. - Neden? 

Maysner birdenbire alakadar olmuştu 
ve kaptana hitapla: 

dan korktum,, demesi doğrudur. Belki ben görmek için bu seyahat zaruri giöıydi. 
de haber \'erecektim, fakat dedim ya ha- Bana Ankaraya kadar baron Vahram 
ber verirsem Hınçaklar, vermesem hükQ- refakat edecekti. Kayseriden de mebus 
met elinde ölecek-tim. Bu itibarla rnukad- baron Amrap iştirak edecekti. 

- Neden olacak; böyle şakileri müın
kün olduğu kadar ayn semtlerde istih
dam etmek gerekti. Bunları yanyana ge
tirmek ve yani çok kuvvetli bir hale gel
melerine yardım etmek işte böyle neti
ce,lere sebeb olur. - Sizin bir sinemanın bitişiğinde 

mağa.tası olan Vilifild adındcl mücev -
herci bir akrabanız var mı? diye sordu. 

- Sizin bahsettiğiniz mücevherci Vi. 
lifild benim amcamdır. Epeyce oldu ö
leli. Mağaza da başkasına devredildi. 

- Ne yazık! Bakın bu saati amcanız-

aerata boyun eğerek işimde devam ettim, Son hafta içinde komite sık sık ve çok 
Fakat Osmanlı devleti hududundan dışa- gizli içtimalar yapıyordu. i-.lüzakeratı da 
n kaçmak fikrini de hiçbir zaman unut- benden saklıyorlardı. Gerek Tomayan ve 
madım ve muvaffak olmuştum, ama, bir gerekse Artin gece yarılarına kadar çalışı
ahmaklıb'lm tekrar buraya dönmeme se- J:Orlardı. Vahramm ağzını aradım. 

- Bir çok ermeni evlerini basarak ko· 
mite adına soygunculuk yapmışlar. An
don Cevahirciyandan bir mektup alındı. 
Bu işin süratle önüne geçilmezse hın~aklı
Jann dağılacağı bildirinyor. Filhakika 
kendi kendimizden olanlara karşı bu tar 
zı hareket böyle bir tehlikeyi dOb'Urabilir. dan almıştım.. Kaç senedir bala ayan 

bozulmadı. 
beb oldu ve işte o tarihten sonra da hü- - Benden de saklıyorlar galiba madam 

- Şimdi ne yapabiliriz? 
kUınetin eline geçtik . Elizden bir mektup gelmiş, dedi. Sor-

- Once vaziyeti tahkik etmemiz laznn-Benim Papazyan Keronik adında bir duın: - Amc~m umumi harbin son sene
sinde öldü. Yani o öleli yirJni sene.den 
fazla oldu. Şu hesaba göre size verdiği 
saat hakikaten pek mükemmelmiş .• 

dostum Yardı. Buna bir mektup yazarak - Madam Eliz şimdi nerede? 
dır. lşin elebaşısı kimse onun kafasını 
koparmak gerektir. 

Bu sırada ikinci kaptan söze karış
mıştı. Maysnere dönerek: 

memleketteki arsamla dükkanın münasip - lngilterede, 
bir paraya satılmasını ve parasının dc.ı- - Bunları bu kadar meşgul edecek ne 
hal gönderilmesini istedim. Maksadım yazmış olabilir? 
öa gene bu bahaneyle lstanbula giderek - Bilmiyorum, ama, herhalde crnelle-

Vahram bunu söylerken dişlerini ~ıcır
datryordu. Hakikaten bunun eline geçer
lerse vay hallerine! 

- Siz o saati alalı yirmi seneden de 
epeyce fazla olmalı, dedi, çünkü Alman 
elmanız münasebetiyle 1914 den sonra 
İn i eredeki Skarboroya yak a
mazdmız. 1 

oradan Ati naya geçmek ve oradan da Ay- rimiz etrafında bazı şeyler olacak • 
rupaya giderek bir yerde bir iş tutmak ve Yahram aldığı vaziyetle bundan başka 
bir daha dönmemekti. Nasıl olduğunu bir şey bilmediğini ve söyleyemiyeceği

!bilmiyorum, bu işi haber almış, na ı dur tıi anlatmak istedi, dedim ki: 
muşlarsa duym~lar, Ropen Cevahirci- - Bir kadını ;böyle mühim işlere sok-

- Peki, ama, dedim. Cevahirciyan 
bu işi nasıl bizden önce haber alıyor? 

- Bize şimdi burası lazım değil. Veri
len haber mühimdir. Onunla uğra~mağa 
mecburuz. 

- Yanlışınız var .. Ben bu saati 1'916 
:cta aldım .• 

Sonra kaptana 'dönerek ilave etti: 
- Sinemayr hatır1ıyor musunuz? 'A'. 

yandan Tomayana bir mektup geldi. Bu anak biraz hoppalrktır bence, 
mektupta Papazyanm Merzifona çağrıl- Yahram kahkahalarla güldü: 
ması ve bu satış işinin tahkiki isteniyor- - Birader, öedi. Eliz şeytanın kızıdır. 
öu. Kaç tane benim, senin gibisini cebinden 

- Tabii ama, bu cihet ôe bizim için 
meçhl kalmalıdır. Ropen Cevahirciyanın 
istihbarat vasıtası komitenin teşkilatın

dan çok daha J.."\lvvetlidir. 
Öı Emperyaldi .• 

- Hiç hatırlamaz olur muyum? O 
zamanlar İngiltere donanmasında mü
lazimdim. Her izin alışımda ilk gitti
ğim yer o sinema olurdu. Gişede çok 
güzel bir kız dururdu. Sinemadan 
sonra onu bekler, bir fırsatını bulursam 

Haftalarca bu mesele uzatıldı. Nihayet ~anr. O olmasa Avrupanm kapıları bi
bana sattırmadılar, fakat lstanbula git- zc kapanırdı. 

Vahram dudaklarını bükerek: 

mem için lazım gelen harcırahı meclis Ve birdenbire cidclilc~rek: 
bütçesinden verdiler. Hiç olmazsa böyle - ,Ç.Ok dikkate değer bir haber aldık, 

- Evet, fakat, Cevahirciyan da komi
teden ôahi daha kuvvetli! dedi. 

bir harekete sebeb oldu. ama, temenni ederim ki doğru çıkmasın. 
Papazyanı da Merzifonda bırakmadı-ı Bizim teftişimizin gayesi bilhassa buna 

lar. Orada teşkilatta kullandılar. :Adamca- • mütcveccihdir, dedi. \ 

İnanırım bu hükme. Bu Cevahirciyap 
bir cevahir yumurtlayacak, ama, Allah 
hayra ç-e\irsin! 

_. Devamı 11 incide ğızı rla yerinden ettim • . - Nedir mösyö Vahram? 

92 KAHRA.YAN HAYDUD' 

' zel ve süslü laza baktı. 
Juana hakikaten güzeldi. 

Bugüne kadar araların.da en 
küçük bir münasebet geçme
mişti haydutla .... Haydut onu 
günün birinde sokaklarda he
men hemen dilenirken görmüş, 
acımış. O zamanki küçücük Ju. 
anayı himayesi altına almıştı. 

Iskala Brino geniş ve derin 
bir nefes aldı ve .sonra mml
dandı: 

- Ne .derlerse desinler .. Ha
' yat güzel şey doğrusu.. Yaşa. 
mamış olsaydım, şimdi burada 
şu masada, benim sevgili, mi
ni mini Juanamın karşısında 

bulnabilir miydim? Oh .. Bil
mezsin o zmdanlarr, o tulumba 
altlarını Juana .. Onunla bera. 
ber, o müthiş yerlerde geçir
diğimiz scfilane hayatı .düşün
dükçe çıldıracak gibi oluyo. 
.. um .. 

- O kim?. 
- Sus Juana .. İsterse ken-

disi kim olduğunu söylesin .. . 
Yalnız ben onun esiriyim .. . 
Sen ne kadar da büyümüş ve 
güzelleşmişsin.. Gel seni bir 
defa daha öpeyim .. 

Juana, haydudun boynuna a
tıldı .. Haydut, Juanayı yeni. 
den 'Süzdü: 

- Evet, dedi. Çok güzelsin .. 
Bundan başka eskisinden şuh 

ve §ıksın •• 
Juana sarardr., _ 
İs kala Brino .devam etti: 
- Hele şu saçlarını saran 

kordela... Hele boynundaki 
gerdanlık .• 

Juana başını eğdi.. 
- Sana kim baktı bakalım, 

ben yokken . . Yoksa aşık mısın 2 

Juana derin bir elemle cevap 
vereli: 

- Hayır! .• 
- O halele? Haydi cevap 'ter, 

bakalım. 
Juana cevap vereceğ~ yerde 

birdenbire ağlamrya başlamıştı. 
Haydut: 
-O zavallı çocuk 1 Biçare 

Juanal Demek benim bulun
mamam.dan istifade ederek sen 
de kendini o kötü yola attın .• 
Kendini kirlettin öyle mi?. . 

Juana hıçkırıklar içinde: 
- Beni tahkir etme 1 dedi . 
- Ben, ben mi seni tahkir 

ediyorum l Tuhaf şey .. Ben ki
mim ki seni tahkir edeyim. Ağ
lama .. Sana laf söylemiye hak
kım mı var •• Haydi yavrum, 
üzülme! Git .. Galiba benim ya
nımda sıkılıyorsun .. 

Juana gözlerini silerek: 
- Sen çok iyi bir kardeşsin t 

.dedi. 
- H.lydi yavrum müsterih 

ol .. l3iliyorısun ki 1Seni çok 'Seve"' 

Çektiği bütün acıları un~t

muş gibiydi. Şimdi her. yerde, 
çağlayan sularda, çarpan fırtı
nalarda sevgilisinin hayalini 
görüyordu. 

Olivoli adasına gidecek, 
kendisini Dandoloya tanıttıra
cak, Leonorla görü§e~ek, %ayıf 
annesini, alil babasını bulacak, 
Ya Floransada, ya Milanda o
turmak üzere buradanı bu meş
um şehirden uzaklaıacaktı. 

O, bu dakikada kimseye 
karşı kin ve garaz duymuyor
du. 

Yalnız babasına gözleri önün 
de yapılan işkence tüylerini 
ürpertiy.cr.du. Yalnız ondan do
layı, Venedikten ayrılmazdan 
önce, babasına bu şekilde ha. 
reket eden Foskariyi öldürmek 
istiyordu. 

İskala Brino birdenbire: 
- Monsenyör, geldik ı dedi. 

Rolan kendisini topladı, ha
yal uykusundan uyandı. Hay
dut gondolu rıhtıma yanaştm
yordu. 

Etrafına göz gezdirdi. 
Vaktiyle buradan, aş"lt şarkı

ları söyliyerek büyük bir neş'e 
içinde geçtiğini hatırladı. Bu 
hatıralann verdiği şevkle tc
bessUm etmek istedi. F~kat 

birden dudaktan lcrsıldr. Ken. 
di kendine: 
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- Gülmeyi de unutmuıum. 
dedi. 

Gözüne tentenin altında bir' 
.de gemici elbisesi ili§ti. Sür'at
le aldı ve giyindi. 

Geleli, daha iki dakika oL 
mamııtı ki Iskala Brinonun çir
kin, yıkık ve ufak bir merdi. 
venle girilen harap bir evin 
kapısını çaldığını gördü • 

Kapıyı genç bir kadın açt.ı .. 
Rolanla arkadaımın görünüı

leri pek kcrkuox olmalıydı ki 
genç kadının :kapı aralığın.dan 
bunları görür görmez korlmıuı 
ve titriyerek ıgeri çekilmitti. 
Kadın mırıldandı: 

- Kimsiniz? Ne istiyorsu.. 
nuz?. 

iskala Birino cevap verdi: 
- Juana demek bu kadar 

değişmişim öyle mi? Beni tanı
yamadın mı?. 

Sesi titriyordu. 
Genç kadın hayret ve kor. 

kuyla büyüyen gözleriyle hay
dudu tetkik etti. Neden sonra: 

- Aman yarabbi ... :Bu müm. 
kün mü? Sen ha? Sen burada 
ha?. dedi. 

- H"!::le içeriye girelim de 
görüşürüz. 

Rotanla bkala Brino ne 
girdiler. 

Ev, raı..;r olmakla beraber te
mizce döşenmiıti .• 



Konuşan taksimetre şoförlere 
tehlikeyi haber veriyor! 

Otomohllln suratı ~oğaldık«;a tehlikeyi 
ihtar eden makine, sürat 120 ye geldi mi 

haykırJyor: .. Allabtan ruhuna 
mağfiret dllerl m!,, 

öldüren kadına 
ihtifal 

Cenovada böyle bir ihtifal 
yaplldı 

Cenovada geçen hafta, üç asır evvel bir 
adamın başına bir tencere kaynar su dö
kerek öldüren kadının hatırası anılmış ve 
ihtifal yapılnııştır. 

Bu kadın Cenovanın kahramanıdır. 

plftm hazırlamaktadır. 19 milyon İngi
liz lirası tahsis edilecek olan bu planla 

Mısmn milli müdafaa tertibatı takviye 

§oförlerin ve~ra kendi otomobillerini şan taksimetreden o kadar memnun ol- "Krallık anası., ismi verilen bu kahraman 

olunacaktır. Bu plana göre, Mısır yeniden 

500 tayyare alacak ve 110 bin kişilik bir 

ordu t~kil edecek, ufak bir donanma ku· 
racaktır. 

kullanan kimselerin ihtiyatsızhklanm göz muşlardır ki, hepsi o müesseseden benzin 
önnüde bulunduran Amerikalılar, onlan almaya başlıyorlar. 
yola getirmek için güzel bir çare icat et- Piyasada aynca "konuşan taksimetre,, 

kadın, Savoyalılar 1602 senesinde şehri 

işgal ettikleri zaman onlarla mücadeleye 

karar vermiş ve elinde geldiği kadar talış· =============-== 
mişler: lerin satılığa çıkarılacağı söyleniyor. Fa-
"Konuşan taksimete,, ismi verilen bu kat benzin deposu bunları müşterilerine mıştır. Bu arada, sokakta düşnan asker-

makine şoförün kulağı dibinde daimi parasız olarak dağıtmakta devam etmek· !erinin kumandam geçerken, pencereden 
bir öğüt verici halındedir. Şoför, otomo- tedir. Bu takdirde Aınerikada bütün oto- büyük bir tencere kaynar suyu adamın 
bili saatte 60 kilometreden fazla süraUe mobillerin o şirketten benzin alacakları başından aşağı boşaltmış ve Savoyalıla
sünneye başladr "mı, makineden bir ses tabiidir. Yalnız, diğer benzin şirketleri de nn kumandanı bunun neticesinde der-

hal ö!müştür. ZAYİ eııli18~c· 
4242 sicll numaralı ıoförık:;.ı-o~ 

rnl zayi ettim. yenlafnl ç 
Ceno,·alılar kadmm bu hareketinden 

cesaret alarak düşmana karşı harekete 
geçmişler ve Cenova bu suretle onlann is· 
tilisından kurtulmuştur. 

eskisinin hUkmU yoktur. ,.,... 
M'arac! oJhl 

duyuluyor: müşterilerine ayni şekilde hedi)'e vermeye 
- Dikkat et! Aşırı gidiyorsun! hazırlanıyorlar. --------------------------------------

Fakat, §Oför buna aldırış etmez de sü- Diğer taraftan bildirildiğine göre, konu- • --.--.-ıw-.ı11111ıııı1111ıı•-~M-.lllllııııllllıı,__.~M1-.ıı-..ı"'"_.~ı.m-.ı11111ıııı1111ıı•-.-.. --.. ,.,.-
rati daha fazla arttmr ,.e 71 kilometreye §Clll taksimetreli otomobillerin daha az 
çıkarsa makine: kaza yaptıkları görülmüstür. 

- Şehir iı;inde bu süratle gidilmez!-------·------
Burası dağ başı değil! gibi daha şiddetli 

b~~=i~U::J~~e yükselmekte de- ltalyada ilk televizyon 
vam ediyorsa "konuşan taksimetre,, aı- • f 
tJk kendinden günah gittiğine kanidir. ıs asyonu 
Fakat, bir kere daha ihtar etmeyi bir va- lngiltcre ve Fransadan sonra ltalyada 
life biliyor: da ilk televizyon istasyonu kurulmak ü-

- Ba,ma gelecek kazadan sen mes'ul- zeredir. 
sOnl Yeni icatlar içinde en yava::t ilerlemi~ 

Şoför, 100 kilometreden daha fazla sür olanı televizyondur. Sesli sinemadan çok 
atle gitmel~te gene devam edebilir. Sürat evvel keşfedilen televizyon, sinemada 
120 kilometreye yaklaştığr zaman taksi- bir diğer inkılap renkli film inkılabı oldu· 
metre artık ölüm tehlikesinin yaklaştığını ğu halde, henüz tamamile tatbik sahasına 
hissediyor ve: konulmamı~ bulunuyor. Bugün Fransada 

- Allahtan ruhuna mağfiret diltrim, ve lngilterede birer televizyon istasyonu 
diyor.. vardır. Fakat bunlar da ancak muhitlerin-

Bu, §Oför için son bir ihtardır ve bunu de 40 kilometre içindeki bir araziye neşri
makine sesini mümkün olduğu kadar hız- yat yapabilmektedirler. Çünkü tcleviz· 
lastırarak söylemiştir. Şoförün nihayet yonun bugilnkil §ekli ile, daha uzak yer-
aklı başına geliyor ve sürati azaltıyor. lere televizyon nesriyatr kabil olmıyor. 

Bu yeni icat fileti ortaya bir benzin de- ltal~·adaki televizyon istasyonu Roma-
posu çıkarm13 ve kendisinden benzin alan da kunılmaktadır ve insaatına bugünl~ 
otomobillere bunu bedava olarak \'ermiş· de başlanacaktır. İstasyon iki, üç aya ka
tir. Şoförler \'e otomobil sahipleri konu· dar bitecek ve faaliyete geçecektir. 

ISTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

Beher metresine tahmin edilen fiat 
18 kuruı 88 santim olan 200.000 met. 
ro sargılık bez müteahhit nam ve he
eabına 22 .. 12 • 938 perşembe günü 
saat 10 da Milli Müdafaa Vekaleti Sa
tınalma !komisyonunda açık eksiltme 
~uretiyle satın alınacaktır. llk teminat 
2832 lira.dır. Şartnamesi 189 kuruşa 

Milli Müdafaa Vekaleti satınalma ko
misy.cnundan alınır. Eksiltmeye gire. 
cekler xanuni teminat ve 2490 sayılı 

'kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıh 
belgelerle beraber eksiltme günü ve 
saatinde Ankarada komisyona gelmele
ri. (616) {8081) 

KAHRAMAN HA YDUD 

Genç kızın 1>oynunu bir kor. 
~eli ve bOncukla süslü güzel 
bit gerdanlık ailslüycrdu. Sa
bah tuvaletiyle de, güzeldi. 
Bu beklemediği gelişten hay. 
r~t içinde, elinde tuttuğu tir§e 
bir lclğıdı büknıekle meşguldü. 

Rolanm gözleri bir tirşe ka
&ıda iligti. Genç kıza yaklaştı. 
Juana, haydudun arkadaşının 

yanına bu kSğıdı anlamak için 
yakla§tığını anlayarak izahat 
vermiyc başlamıştı: 

-Dün Notrdatn dö Salot ki. 
lisesinin kapısından koparmış
tım .• 

Bu kağıt fskala Brinonun 
idam edileceğini bildiren ilan

lardan biriydi. 
4 Temmuz 1S1 S tarihini taşı

yordu. 
Bu tarih, Rolanın gözleri 

önUnde büyüdü. Onu derin bir 
heyecana sUrilklcmişti. Mırıl. 

dandr ... 
-Altı sene ..• 

E\Tet tevkif edileli altı sen'e 
olmuştu .. O zındancıya sordu
ğu zamanlarda kendisine iki Cç 
sene diye cevap vermişti. Me
ğer, meğer tam altı sene olmuş. 
tu. 

Rolan masa Uzerinde .duran 
kUçllk bfr aynaya yaklaşarak 

yüzüne baktr .. Bu akis; Rolan 
mıydr?. Kendisini tımtyarnadı ... 

Alnında iki aerin çiıgi vardı .. , 
Dudakları sclmu§tU .. Yanakla· 
rında derin iki çukur vardı. 

İlanın altına baktı .. Uç kişi 
imzalamıştı : 
ı.- Dandolo: Büyük cngi-

.zitör. 

2 - Foskari: Cumhurreisi. 
3 - Altiyeri: Başkumandan. 
Bunların altında da mahku-

mun ruhi istirahatı için dua c
edilmcsini isti yen Ven edik psl
koposunun imzası görünüyor
du: Bambo .. 

Rolan hiç bir şey söyleme· 
den bir iskemleye çöker gibi 
oturdu. 

Dirsekleriyle masaya daya
narak başını elleri i'ine aldı. 

Bu sırada, masa üzerinde du. 
ran llfın Uzcrlnd~ki jmzalar bl· 

rer ateşleşıniş gibi düşüncesi

ni kavuruyordu: 
- Dandolo t Fcskari 1 Aiti. 

yeril Bambo! .... 
-19-

J U ANA 
fskala Brino da, ilana ha?:

m•ş. fakat onda, hiç te Rotan
da . uyandırd ğı teııiri yapma. 
mıştr .. Yalnız omuzlarım la
kayd bir hal(le silkmekle iktifa 

etmişti.. 

Sabahtanberi kendisini ka
sıp kavuran heyecandan hiç 
bir e!!er kalmamış gibiydi. 

1. iş Bankası'nııı 
939 KUMBARA İKRAMİYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFA1 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 ~yıOI, 
1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektır 

iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık t:::: 2.000 lira 
5 tf 1000 ,, = 5.000 

" 8 ,, 500 
" = 4.000 ,, 

16 ,, 250 ,, = 4.000 " 60 ,, 100 Jt - 6.000 ,, 
95 ,, 50 ,, - 4.750 

" 250 ,, 25 " 
- 6.250 " ...._ 

435 32.000 

rııtf 
T. lf Bankasma para yatırmak hı, yalnız para btrlktll'ı: ~ 

olmaz, aynı zamanda tollhlnlzl de denemiş olursurıll ~ 
• -;-y~:-<N7i. 

CAHRAMAN HA YDlJD 91 

Birdenbire genç kadını kol
larından yakalayarak kaldırdı .. 
Yanaklarına &af ve samimi bir 
buse kondurarak sordu: 

- Demek bu sabah beni gö-

receğini aklına getirmemiştin? 

Juana gözleri dolu cevap 

verdi: 
- Dua ediyordum. 
- Demek beni unutmadın! 

Den.den nefret etmedin?. 
- Senden ncf ret etmek mi?. 

Ne münasebet .. Sen ki beni hi
mayene almış bir adamsın. Sen 
benim karde§illl, her 5eyimsln ... 

Sen herkese karşı bir haydut, 
bir cani clabilirsin .. Falcat ba-

na karıı .. 
- Doğru ... Beni. doğrusunu 

söylemek lazım gelirse meftun 

cuiyorıun Juana .. 
Juana haydudun dizleri üs_ 

tüne oturmuştu. 
Neden sonra Juana sordu: 
- Senl nf mı ettiler?. Nasıl 

oldu da geleb'ldin !. 
- Af mı? Bc:n kendi kendi-

mi affetti:n .. 
- Ne diyorsun. 
- Ne diyeceğim .. Hakikati ... 

Kaçtım .. ''10'' ların müthiş cel. 
ladı ve hafiye1eri benim burada 
bulunduğumu bilseler vay ha
lime .. Az sonra Sen Mark mey 
danını boylar ve kanlı taşlar Ü

%erine cansız yuvarlanmış bu· 

lunurum. 
Juana, titredi ve sıçradı .. 

kapıyı kapadı. Sonra dönerek: 
- Demek kaçtın öyle mi? .. 

diye sordu. Fakat buna nasıl 

muvaffak ela bildin?. 
- Nasıl o!duğunu bana sor • 

ma .. Aslını sorarsan ben de 

pek iyi bilemiyorum. Şimdilik 
bildiğim bir şey varııa karnı· 

mın aç oluşudur. 
Juana, Rotanı göstererek ve 

hafif bir sesle: 
- Ya o? dedi. 
-O mu?. 
-Kim?. 
- Sus! Sus ı Onu bırak .... 

Ondan bahsetme .. Sen gel bana 
biraz yiyecek ver bakalım. 

iki odadan ibaret olan evde, 
şimdi bulundukları o.dayı ya
tak, diğerini mutfak olarak kul 
lan ıyor la rdı. 

Juana İskala Brincyu sürük. 
lerces:ne mutfak gibi kullan· 
dıklan odaya getirmişti. Genç 
kadın, belki bir hafta yetecek 
kadar yemek vermi§ti. lskala 
Brino, hararetli bir iştahayla 

yiyor, ara sıra da boğuk boğuk 

mırıldanıyor.du: 

- Ne kadar da nefis ... Hele 
ekmeğin beyazlığına diyecek 

yok .. 
Haydut kamını iyice doyur

duktan sonra karıısındald ıiL 
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liDk&ye 
Delil 

m- Btı§taraıı 9 uncud' 
otlu tvinc kadar götünirdilm. 

l.fayancrin gö%ü uzaklara dikilmişti: 
- embeyaz: dişleri, kırmızı saçları 

~dı, dedi .. Çok güzel, lüzumundan 
•zıa güzel bir kızdı .. 

Söze gene ikinci kaptan karıgm:§tı: 
- Nasıl clurda o lazı tanır&nız? Siz 

0 .'ırada Alman donanmasında değil 
ııı,_Ydiniz?. 
. - E.vct, bir Alman denizaltı gemisi. 

ilin kuınandanıydım. 
ııl' - Tabii emrinizde bir denizaltı ge-
p• 1'ılsı olduktan sonra Skarboroda sine-

llıaya gitmek zor değildi, değil mi?. 
~:inci kaptan bunu söyliycrck öyle 

lc&hkaha atrnıgtı ki yüzü 'batan gü. 
" rı~ k 

-:ı adar kızarmı§tI, 
lıtayıner büyük bir sükunetle cevap 

\'erdi: 

(j - llvct, o sinemaya nıkaık gldiyor-
lıttı., 

leaptan: 
- Bu güzel bir nu:aye, oeaı .. 
lıtaysner: 

"-- Değ:l mi 1 dedi .. Tabii joğruluğu
t lrıanıyor::.ınuz .. Yoksa sizin amcanı. t heınen harbin akabinde satılan ma
b lıt&ını bilm~, lazıl saçlı dilberc!cn 
)' 

11
l'lda bahsetmezdim. Onu mütareke
~ \at!ar orada bıra'ktıl.larrnı zannet. 

1'orurn.. 

' l3ir Kanadalı ile evlendi.. (Kap
~ bunu düşünceli dü;Unceli söylemi§· 

Sonra birdenbire canlandı: 
ti - Fakat nasıl olur 1 Buna inanamam 1 
... ~sıı olur ôa bir Alman denizaltı ge. 
'<411' 
, 

1nin kumandanı umumi harp esna-
Utııda Skarborodaki sinemaya giclebi-
t? lı• b . 

•ııç u olur §CY mı? 

l\taysner izah etti: 

Çı~ 1§ olmadığı zamanfar Skarboro a. 

· 66 yaşında on çocuklu) 
çete reisi Emin Dayı 
nice Tilrk köylUsUnU kurtarmı§lar, nice 
iç düşmanlar temizlemişler. 

Merak ederdim .. Bu V ehibi tarumak 
isterdim. Henüz çetem büyUk muvaff a
kıyctlcr göstermiı değildi. .Fakat bir 
yıl sonra Sarık:ımışla • AllahUekber da· 
ğı arasında.ki Pc.nek civarında bir Tilrk 
köyüne baskın veren bir çeteyi hemen 
tamamiyle imha edip elinden, müsade
re ettiği mallan kurtardığımız zaman 
bizim de şöhretimiz dağları. köyleri, 
Eşrp gehirlere vardı. 

Dunu Paşa Vehip duymuş. Bir ge· 
ce bir dağda kuzu çevirip biltün arka· 
daılar eğleniyorduk. Hepimiıin Uç beş 
kuruşumuz vardı. Köylüler bize yard m 
ediyorlardı. Sırttan iki atlının sür'atle 
bizim tarafımıza doğru geldiğini gör. 
dük .. 
Haykırdım: 

- Silah başına ı . 
Fakat bu tedbirirniz boşa çıktı. Bun

lar elçi imişler ve Paşa V ehipclcn geli
yorlarnuş. Reisi sordular: 

- Benim dedim .. 
- Adın ne? dediler. 
- Emin dayı .. 
Ve göril§tilk .. 
- Seni, Paga Vehip rica ediyor, hu 

kahraman Tilrkle görüşmek isterim, 
diyor .. Biz bin beş yüzden a§ktruz.. Siz 
azs·nız, ama, bafardıklannız bizden üs
tlin r. 

Ncş'elendim, bu hareket hoşuma git. 
ti. Zaten pn~a Vehiple görüşmek isti. 
yordum. 

Atlanmız vardı. Hazırlattık ve o ge· 
ce CöJe taranannda bizi bekliyen Pn
şa V ehlbin çadırlarına vardık. 

"Sonu var,, 

RABY.R - Aqam poırtuı 

Ağaran saçlara 

Kumral ve siyah renkte 11hhi aaç 
boynlandrr. 

JNGtLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU. ISTANBUL 

't :.. 1t• 1 • • • • • ' 

Ut. Hafız Cemal 
Uahiliyc miıtehassısı. lstanlıu 

Oivanyolu. No. 104, Tel: 22398 

""1l'ındaki "At kayası,, denilen kaya

~ dibir.dcki kumluğa gemiyi oturtur u., 
~· lcrdik .. Ben ataletten çok sıkıldığım 
~ııı karanlık <:lmas.nı bekler, zaten gc-

~ ~~ örtm~ğw~ko~~d~ -~~~~~~~---------------------~Sıkar_ Ufak bir sandalla karaya Muhammen B. ~ 7,5 Eksiltme 

dım.. Cinsi Beheri Tutar1 tC'minatt Saati 
ltaptan ikinci kaptana döndü-: Lira K. Lira Lira K 

he':"" Dolabımda bir §imal den:sf reh· 
il \tar, Getirir misin?. 
~•Ysner güldü : 
~ ~ Rehberde yazılı olc:ını size ezbere 
~lıycyim .. Vbite Nab ile "Atkayası,. 
~~ ' 1nda denizin dibi kayalık ve arıza
.~~·: Maamafi.h, Nevbiggin Vykc'in 
~ dühul noktaıı ndan denize doğru 

• ~~:ıan "Atkayası" nm cenup sahili tii 
ı~ "'rr Nase,, ye l:adar dümdüz ve her 

114 lu tehlikeden aza.dedir.. Oraya ce~ 
~n gelir ve çıkıntının denize doğru 
1- n ucundan az içerde, zemini kum
h datcli uf acık bir denizaltı limanına 
~~,ridik .. Su bizi ancak örtecek dc-
1\ıı •tc idi. Ben Vy'kede sahile çıkar, o. 

ltı Skarboroya yürüdilm. 
t_Ptan pgırmıgtı; inanamıyordu: 
'' l3u işte muhakkak bir yanlışlık 
~diyebildi. 

' ~ "Yancr gülümsedi. Cebinden §İtkin 
'iir .. Portfoy çıkartarak içiuden bir 
ı.~ ~ B:>Iuk mavi kağıt parçası çekti 
~°ll ııe uzattı.. Bunlar zımbalarından 
tltı <lrıJnıı§ sinema bJetleri idl Uzerle
~I ~c Sknrboro Emperyal sineması ya· 
.. ıı1l'dr, Hepsinde sıra numarası vardı. 
ltt~ranın altında daha ince yazı ile 
IQ1~ Yilııh idi. Tarihler hep 1916 ve 
~ llcneJerine aitti. 

'>'•ner· 
' 'li . "-tt afızarn ve saatimden başka harp 

'- ratı olarak elimde yaln1% bunlar 
ltt' dedi.. İyi bir hatıra değ~l mi? Gün.. 
~lhıu bir denizaltı gemisinde otur· 
~~ "ok &tkıcı idi. Kırmızı saçlı kız da 
~il ~ip, çok cana yakındı.. Kaptan 
~~ttcelcri bekleyip evine ka.dar gö
'ttt~lt nıüsaade ve imtiyazı sade size 
~ı ~ 'tni§ti .. Umarım ki onun Kana.. 
d.... Oc<ıaı onu benim kadar - gey, par
.~ b· ~ lziın kadar _ sevmiş ve takdir et-

Olıun t 

- lıııgilizcedcn-

O f;fi7 hekimi 

t t Murad Rami Aydm 
lkeırn - Ta li!!lhane. rarlabaşı 

Caddesi No. ıo Urla apt. 

Tel: 4 ı .55:i 

Elektrik motörü 2 Adet 175.- 350.- 26.25 14.-
Elektrik motöril "0,5., B. K 
kudretinde 3 Adet 75.- 225 
Elektrik motörU "2., B. IC 
kudretinde 3 Adet JSO.- 450.- 50.62 14.30 

6 675.-

I - İdaremizin Ir.mlr tUtün fabrika!ı kıyım makineleri için 2 adet elektrik 
mot1Sril ile p:ıket makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de ii 
adet olmak Uzere 6 adet elektrik motörU şartnameleri mucibince ayn ayn 
pazarlık asulile sntm ahnncaktır. 

tI - Muhammen bedellerlle mu vak kat temlnatlan blzalannda gösterilmiş. 
Ur. 

IIl - Eksiltme ı :>-.:1-939 tarihine rasthyan cuma gUnU hizalarında yazı. 
h saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün eözU geçen 6Ubeden alınabOlr. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiycnLin fiyatsız fennt teklif ve kataloğ

larmı tetkik edilmek üzere ihale günUnden en geç bir hafta evveline kadar in· 
hisarlar umum mUdürlüğii tUtün fabrikalar şubesine verilmesi ve tekliflerinin 
kabulUnil mulaza.mmm vesika almala n lazımdır. 

vı - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve sanUcrde yüzde 7.:5 gU. 
verune paralarile birlikte yukarda adı geı;en komisyona gelmeler! illin olunur. 

(8632) 

Cinsi 

Sert l!stik 
Yumuşak şambre l~stiği 
Ebonit 

• • • 
. Muhammen B. 

Miktan Beheri Tutan 

300 kilo 
300 .. 
180 ,, 

Lira K. Lira K. 
2.80 810.-
2.80 &40.-
2.80 504.-

% 7,5 teminatı 

2184.- 163.80 
1 - Şartname \'e nilmuncleri mucibince yukarıda cins Ye m:ktarı yazılı kau~uk· 

far açık eksiltme usuliylc satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalannda gösterilm'etir. 
111 - Eksiltme 22·12·938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergfin sözü geçen §ubcdcn alınabileceği gibi 

nümuneler de görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güvenme pa

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8895) 

. . . .. . . . . "" . ~-· : . ' . . . 

"IstaıJbUl 'Befodiyesr :nanı?I-ı 
. . . . . . . . ' . . . .. . 

1 Beher metre murabaama beş lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde A-
zimkA.r sokağında 26 mcı adada 657 harita numaralı arsanın yanında 4 metre yüzlü 
38,50 metre murabaaı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmu~tur. Şartnamesi 

, Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 14 lira 45 kuru~luk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 23·12-938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encil· 

jmende bulunmalıdırlar. (B) •. (8936). 

n 

1 a üllillı!ınmwnııı '~ H 1 ç B ı R H E D ı y ~ ~ 1111•.• 
HACI BEKiR ŞEKER ve LOKUMU 

kadar makbule geçmez 

.\ Li MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

lı.ılJ Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ~ 

DENiZBANK 
(remllerlmlz için Kamarot, Ahçı ve 

Meterdotel yetiştırilecek 
Denizbank gemileri için mütehassıs ahçılar. kamarot Ve metrdoteller ye

tiştinnek üzere açılacak kurslara kayıt ve kabul şeraiti: 

1 - Denizbank Umum Müdürlüğünce Avrupadan sureti mahsusada mfite
hassıs muallimler celbedilmek suretile nazari ve ameli kurslar tesis edilecektir 

2 - Bu kurslara kaydedilebilmek için asgari ilkrnektep mezunu .(tercihan 
ortarnektep mezunu) olmak ~tır. 

3 - Kayıt şeraitini muhtevi ve kurslara gireceklerin müstakbel hukuk ve 
vezaifinl müş'ir talimatnamenin talep edilmesi ve alakadarların 15 ikincikanwı 
1939 tanhine kadar Denizbank Kamara servisine müracaatları ilAn olunur. 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Büyülk IB<ıramnvesn 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, ıso.ooo, 100.000, 10.000, 60.000, 50 .ooo, 30.000, 20.000, 15.000 
liralık ikramiyelerle (400.VOO ve 100.000) liralık iki adet mUkAfat vardı~

Keşide yılbaşı gecesi yapılncaktır. 
Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınıL 

Y~N i T~SliMAT 
iLMüMABERLE~iMiZ 

:"tc,..~. . ·~···· .• ·\"i. •. : . >-;-> • ' • . ". 

Atatürk 
Albümünün 

3 Uncu tabı çıktı. Müvezzi· 

lerden isteyiniz 
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V~ urubu 
Zaafı o umumi, kansızlık, sıraca, kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
... 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

~..-ı-- Hususi Çay ve Kahve Şekeri - , 
T .. r i e e r Fabrik ları A.Ş. 

Çay· ve kahve için 2,5 kiloluk kapalı paketler 
içinde Kare şekerleri çıkarmıştır 

Fabrikada el değmeden otomatik makinelerle paketlenen bu şekerler temizliğin bütün şeraitini toplamıj bulu
nuyor. Sıhhatini . venler şüphesiz bu şekerleri tercih ederler. Hetlkımıza hizmet emeliyle hareket eden 

T O R K t Y E Ş E K E R FA B R J K A L A R 1 ambalaj masrafından da mühim feciakarlık yap-
mak suretiyle muta.el fiyatlarla kiloda ancak iki kuruş zammetmiştir. 

ANKARADA UMU\1 ' DEPOSU : Her şeyin en iyisini, en te'n1izini en ucuz fiyatla satan: 

MEMURLAR KOOPERATİFİ ŞİRKETİ 
VE ŞUBELERiDiR. 

Toptan alaplara ayrıca tenzilat yapılır. 
Her bakkaldan bu şekerleri istcrsen:z hem temizliğine, hem tartısına e"l'lin olarak tedarik edebilirsiniz. 

(9067) 
. .. . ·. . ~· ' .................... 

r-l:a.ın.ız-------.1 
...... - ..... --------------E y 1 N 1 z D E fi H er kc~idcdc en biiyiik ikranıi) c lcri , ·ermekle meşhur 

değil • • 

• 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir şişe 

bulunmalı 

ERVıN 
ASABI OKSOROKLER 
BAŞ DONMESI 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 

RAl/ATSIZLIKLARI 
1Yl EDER 

TERZİ 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Pannakkapı U3, Türk fo. 

I to evi UstUnde. -

1 

1 

Sizi clo zengin ettiği bahtiyarlar ara ma almak' tırsatını , ·eriyor: 

500.00 - 200.000 .. 150.000 .. 100.000 liralık 
İI;:ramiyclcrden başka ()alın b ir çok b üyük ikl'nmfye l c ri bulunan 

Yılbaşı Biletlerini 
J~mrinizc hnzır lmlunclurnıaktadır. RilcOcr b itmek üzcro olduğundan 

KADER GiŞESiNDEN. 
TAL İH L İ BİL E TİNİZİ 

almnk lc;i n acele ediniz. Geçen Yılhn~mın e n lıüyiik ikramiyeleri 

K A D E R G t Ş E S 1 N E isabet etmişti 
TUrk Hava Kurumu Piyango 

Ser Bayii K A D E R G 1 Ş E S t 
tstanbulcla Tiahçekapıcla Tram,·ay caddesinde No. 19 da Telefon: 23970 
Taşra siparişleri derhal göndcrııır. Telgraf: KADER lSTANBUL 

..................... .-ımıı1ımıı1 ...... ~ 

Ka_yserili meşhur 

Sucukları bütün Türkiyede bir tanedir. Sıhhi ve t emiz, namlı Türk su. 
cukları yalnız APIKOGLU imalathanesinde yapılır. APIKOGLU 

markasına dikkat ediniz. Her yerde israrla arayınız. 

D i K KAT lfÖr.. nirinci sın ı f opera tör .. 

--------- •- -•, Dr. Cafer Tayyar Kankat 
Ufak bir masrafla ç-::cuklarınızın , . 

OROLOC = OPERA TöR 

ı>r. Kemal ()zsan 
Karaköydeki muayenehantsini (Tü· 

nelbaşı lstiklfıl Ccl. No. (380) Ohan· 
yan Ap. nakletmiştir. Telefon: 41235 

A 

. . . . . . l arıslen mezun. 
sevıncını, memnunıyetını, saacle- ~ 
. . • . . . . Uınıınıt ccrrıılıi: <linrnK. sin ir <'crr:ıhl -

tını temın eclebılırsınız. si, Ye kııdın ıloğum ıniitclıassısı, e rkek 
n ~ 12'5) IR\ ~n \ 'C kad ı n arııcliyatları \·e moclcrn aınrli-

eı:;/J ~ IF"' ~ U~ yutlur, cliın:ıjt, sinir, )İ\Z lıtıruş11klıığ11 , 

M 8 ıra z '..llı ı- r 1n1 n ıııcıııe k:ırııı snrkıklığı, :ınıeliyatları. 
,... u u Muayene ; s:ıh:ılıları 10 dan 12 ye k:ı-

1 
Pek zengin çeşitlerini ziyaretiniz ıl:ır, sal ı , perşeınht>, '\"'c cumartesi Rünlui 

10 dan 12 ye kadar meccanen. lleyo~lıı 1 
kafidir. P:ırmal,lrnııı Rumeli han 'No. 1 tclefo· ı 
Pcvo<tlu, Istiklal Caddesi No. 150. •ı .. •••••••••••4•t0•8•1i I 

üSH" ER' 

Günün 24 Saatiude 

HASTA 

Baı ağnlarma kartı 

GRiPiN 
K.aıe~erüü kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağrı, 11ZJ ve san

cılan keaer. 

GRIPtN: En tiddetli bat ve clir 
ağnlannı ıüratle din· 

dirir. 
GRIPIN: Nezle, erip •• roma

tizmaya kartı çok 
müesıirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabi/İt 
• • markaya dikkıtt ısım ve 

TAKLiTLERiNDEN SAKlNlNIZ 

~----------------------------..... 1 

1 
1 

KREM PERTEV 
"' Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii ~~ 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir \'e faydaları 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. '/I• 

K.REM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış mark~dJC· 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevt tetkikler sayesinde ihraz etmi~tit'· sıııJ' 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmis yaşın~ kad~şrsıı· 
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız K.fem Pertevı ~etiııl 
daki tarifat dairesinde kullanınız. K.rern PerteYin gece ve gündüz k ub'f~ 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet ın 
e-jiniz. )Jeld, 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa ~ 
teri i~tifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev ~ 

sizlere vermek istiyerekleri herhangi bir kremi derhal reddediniz. .................................. 
e'' 

tesiri kat'i., alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Biluf11o.t" 
zanelerde bulunur, 


