
Varın 
başhyor 
Mükafatları-
mız arasında 

8tr 
~Yo, kristal büfe taknnlan, kıymetli ceb ve kol saatleri, 
le~ balar, elbiselikler, istenilen e§yayı alabilmek salahiyetini 
.._. 20. 15, 10 lira gibi para kıymetinde kartlar, muhtelif ev 
~1111 "'rdır. 

listemizin tamamım yakm bir zamanda 
~ . neşredeceğiz 
lrın ılk güzel göz resmini ve bu müsabakaya 

ait ilk kuponu koyuyoruz 

1<adın okuyucularımıza ; 
. Foto Etem sizi bekliyor ! '11,::: Yaprlan mUracaatlardan, bazı kadın okuyuculanmızm 

' lf buiunan resiınlerinden kesecekleri göz Jmmılarmın bir 
1'tt Jıiı. •de etmediğini, kendilerine r esimlerini çektirebilecek
~~ fotoğrafuane temin etmemizin çok yerinde bir hareket 

~' ll'ıusunda bulunduklarını öğrendik. 
~ten:Uz. bunu temin etti.. Bugünden itibaren her zaman 
O\b.,~'~ caddesinde foto Etem" milessesesme milracaat edecek 
~~. mezkflr mile.ssese ~esimlerini çebı~tıt ;ye bir ' kttr kendilerine, birini de müsabakaya i§tirak i~ bize gön

' dal • Kadm okuyucularımızdan gözleri, en çok rey 
fot.oıl..,__ er arasnıda bulunanlar, bize müklfatlarmı almak üzere 

~t~enin ellerine verdiği resimlerle mUracaat edecekler, 
dirde mükafatlarmr alamryacaklardır. 

'ndevucu Atinanın muhakeme
~ Sine gizli celsede bakıldı 
lıhakeme kapısmda şa
hitler dikkate değer 

on Havadisıe.-J 

1939 S A L 1 

-

iLAN iŞLER1 : Tel. 20335 

Adliye 
etti 

hadisesini 
Eline geçecek parayı az görerek 

König ihbar etmişti 
T ah ki kat dosyasında nüfuzlu hiç bir zatın ismi yoktur 

-------~ -_-_ -_-___, -_-_-_-_ ------- - ----- Parti grup unda 

iki Vekil 
izahat 

verecek 
~~~~~~~~~--._......_..,;,........=-.__ 

Şahit sıfatiy le ifadeleri 
ahnan ' Fransız Ba,\•eki11ntn ziyareti esna smcla Tonosta yapılan g~lt resmin elen lkl görünü., ... . 

Avukatların 
verdikleri dikkate 
değer malomat 

Musolini bütün cüretini kullanacak ve ... 

Roma'da tehlikeli bir 
Ankara, 10 (Telefonla) - Ekrem 

O nanacak ' 
König meselesinin tahkikatile An· 

OYU n Y kara müddei umumiliği meşgul ol· 
• maktadır. 

lngiliz Başvekili ve Hariciye Nazırı Lond- dtndl~;~~!!;f:a~!kr~~~ 
• davet ederek hadise tahkikatına da· 

r'actan ,hare~e~ ettiler; bu ak.şam ~a~iste :;!~s:~1;::~."!~;~::ı1·~ 
Fran·sız hukumet adamlarıle muhım ıaıA!~~:~.ez~a:~~~y:t:~~;~;riağlebi 

bir konuşma yapacaklar rveı·amı 4 üncüdeJ; 
Reisicumhur. 

in önü 
Bu sonlarmda 

şehrimize gelecek 

Al ·ı lf 1 d Romanya Kralı manya 1 e a ya arasın a Yugoslav Kral Naibile 

gizli ittifak Bükreş. 9 ~~~şı~ cumartesi 
günü Arad bölgesinde bir av parti-

1 k İ devlet birbiri aleyhine sine iştirak etrniş olan kral Karol 
' dün kız kardeşi eski Yunan kraliçesi 

Ankara, 10 - Cumhurreisi

miz i smet lnönünün bu ay son· 

larma doğru l stanbula gelecek-

SÖZier söyliyorlar !eri bildirilmektedir. İnönü; bu 

~ce B ~ 1 .. be G' 
1
• 1 k .. ın· d"' y •• • • arada önümüzdeki ay içinde 

müteveccih ittifaklara gir• Elizabetin mali~a~esi olan Banl~~ 
da Xugoslav naıbt prens Pola mu· 

m 1 .. yece k 1 er., n ., ta ah hu•• t laki olmuştur. Bugün öğle vakti 
kral ve prens henüz Banlokda bulu 

et m .• ş 1 er nuyorla:dr: Görüşmel~r h~k~nda 
(Yazısı 5 incide) henüz hıçbtr ~Y neşredtlmemışttr. 

~ b;..b. eyog unun go - ız ı o ara gor ugu ıçın 
"'t lıa.:.-:'oir Trakyayı da ziyaret edecekler-
ı.... :~ l'e.zalete sahne olan muhakemenin safahatını bildirmek 
~t ~ e ışlettikten sonra ni- ~Devamı 4 üncüde _ di_·r_. ------
~ YX ele verip adliyeye --------

iıı:~hur .<Madam ı> Atina- S d lranın Paristeki F k J t 
~ .... "':::.!~:..~:~~:~ üriye e ran ocu arın aarru-
• nümayişler 1 memurları 
~kil ınebuslardAn devam ediyor ı MUnasebatm kesilmesi zu a.Aııııı.. kı• fil kaldı \le 1 Al üzerine Paristen ayrıldı ~ nera İ Beyrut, 9 .(A.A.), - . Suriyenin Faris, ı o (A.A.) -Alman ajan-

j " ~at ve Refet başlıca şehirlerinde gerginlik zail ol· sı bildiriyor : Iran b.ükCtmeti, i~~ 
· '1IJ9 muştur. Şam Halep ve Humus çar- memleket arasında diplomatik mu 

*-·' ~a!!!!~0!~~~:. şılan ~çılmı;tır. Maama!ih talebe, ~ı:::=·~;;~~:::~~;;;;:ı~ ~:: Buna mu kabı· ı c um hu rı· yetç ı· ı er d ı· g" er cephe 1 erde 
k.:- 4ıt ~ ti . numayış yapmakta berdevamdır. ri çagıy rmı"'br Orta elçi Sepeh Bo-~ ).. __ -__ , a a general Refet'm . :s • 

~'"'l't.iıhı.e kaydedilmek için Beş 'bın talebe bu sabah Şam so- di ile birinci katip m üstesna olmak ff k ti 
''~ lllUracaat parti genbaş. kaklanm dolaşarak tezahüratta bu- il.zere bütün memurlar bugün Pa- muva a ıye e 

abu1 edilmiştir. Iurunuşlardır. rısten ayrılacaklardır. 

25 Bin zayıat verdiler 

Ukranyalı Çeteler p.,~!~rli!~~!~ .cl •• 

ha~ dı·se çıkarıyorlar haberler cumhuriyet hükumetinin ·• Estramadure cephesindeki taar-
ruzlarının çok mühim olduğunu gös-

('ie k askerlerı· ı·şgal ettı.klerı· ~~;=:~:!~~kF~::~~:ul~:ta~O:)~:.: ·\' yaptıkları taarruzu durdurmağa 
mecbur olmuşla::-dır. Esasen Fran• • • t h 1 • tt • ı konun Kntalonya taarruzuna akim 

arazı Yl a 1 Ye e ] er kalmrş nazariyle bakrlabilir. Fran· İspanyada cumhurlyetçUerbl Mit alc1ıp ~ "gtilnl,, Je~nf; 
(Yazm 5 incide). (Del"amı 5 incide ) 1ılr pap... 
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.Asiedik 

Bir tayyare, bir tek bombardı
manla 160 bin kişi öldürebilir! 

Yazan: Jean Nocher 

• Şehrimize geldiğini yazdığımız Fransanın yeni Ankara büyük 
elçisi M. Rene lıfassigli dün Anka raya gilmiştir. Bugıinlerde itimalna
mesini verecektir. Sefir dün gazetecilere şunlara söylemiştir: 

bundan evvel Fransız hariciye ntta reli siyası ve tfrart işler "'~ 
dü. Resimde sefir istasyonda ktndı sini karşılıyanlar orasında 

,, 
"- Fransanın Türkiye ile olan dostlt1k münasebatını lakviye et· 

mek isi edili bir sırada Ankara elçi liline layin edildiğimden dolayı son 
derece memnıın ve balı ti yarım. Sele /im Ponso tarafından başlatılan 

dosllt1k ve yakınlaşma siyasetine devam etmek en büyük gayem ola
caklar. Türkiye ve Fransa arasında t.sasen hiçbir ilıtildf olmadığına 
göre, vazifemi kolayca ifa edeceğimi üirıt tdiyorıım.,, 

yor. M. Ma~gli eli bastonlu zattır. 
6
tf 

• Tramvay şirketinin lslanbıd halkının ba~tnrı bir dert olrrı vat• 
cesine olan gayreti devam ediyor. /Jcrgün bir veya birkaç ıra"' s 

Q 
ztllmakta, raydan çıkmakta, lıalk dakikalarca kesilen st.~~ 
:ünden işlerine geç kalmaktadır. Evvelki gün ve diin de gene ı 
vay arabası bozulmuştur. Resimde Sirkecide bozulan bir arabO 

Lejyon Donör tıişanının Komandör rütbesini haiz olan M. Massigli yor. 

''tded 
~fztı h 
ltldı~ 
ı! M 
'l·lız 

•ene· 
din, İı 
lıtıııı 

1938 yılı şubatının başlangıcında 'arla biçilmiştir... Merkezleri bir 
vukua gelen Barselon bombardıma· Jaireler halinde bu çatklaklar birkaç 
nınm ertesi günü medeni alemin metre mesafeye kadar devam eder. 
hayreti henüz unutulmamıştır: Da 3u geniş caddenin diğer tarafında 
ha o vakit, "Roma ve Berlin tek· misketler dükkan tabelalannı ve 
nikçilerinin bu bombardımanla şim· vitrinleri delip geçmişlerdir. Suğüt 
diye kadar görülmemiş cesamette ağaçlan binlerce kesici misket par
ve yeni harplerin malQm bilgileri de çasının isabetile delik deşik olmuş 
lfütirecek tabiatte yepyeni sistem ve tıpla mitralyözle biçilmiş ağaç 

Esnaf yardım 
teşkilata 

bombaların· insan vücudu üzerin· manzarasını almıştır. 8 
ae - hakiki bir tecrübesini yapmış Bombaların bu vaziyete göre yer U sene 25 bin lira 

sarfed'lecek olduklarını da ilk defa meydana çı· yüzünde yatmış ve ayakta olan hiç 
karanlar arasındaydık. bir kimsenin ölümden kurtulmasına 

Bu tecrübenin neticeleri çok kor- imMn yoktur. Bunlar bilhassa mil· 
kunçtu İnsanlar zulüm yapmaktan dafaasız ahaliyi vurmak için yapıl· 
hoşlan:ın bir katil elinden çıkmış ce- mış siUlhlardır . ., 
setler gibi delik deşik olarak yüzler- Bu yeni ölüm tekniği altında aca· 
ce parçaya aynhyor; yıkılan evler, ba hangi korkunç icat gizlidir.? 
bina, hatta. enkaz halinden çıkara!; Çift dişli bombanın esrarı: 
şekilsiz bir hamur manazrasını alı· Bu defa da meselenin esrannı ay· 
yor: tek bir kelime ile bu şeytani ve dmlatacak malOmat elde ettik ve 
esrarengiz keşif sayesinde bu hava bunları sütunlarımıza geçiriyoruz. 
bombardımanının tesirleri on misli V akia bu yazdıklarımız tehlikeyi or· 
artıyor. tadan kaldıramıyacaktır. Fakat teh· 

Esnaf Cemiyetlerinin yeni sene 
biltçesi için dün esnaf müşterel: 

!bürosunda bir toplantı yapılmış

tır. Bu sene müşterek yardım t~
kilatına 25.970 lira verilmesi ka-
rarlaşmıştır. 

Geçen seneden devredilenle bir
likte bu miktar 31,257 lira tut· 
maktadır. 

Diğer taraftan Esnaf Hastaha
nesinin kira ile durduğu binanın 

da satın alınması kararlaşnuştır. 

--<>-

Parti Umumi idare 
Heyeti azahkları 

Ankara, 10 - Hasan Ali Yücel 
ile Hüsnü Çakırdan açılan parti 
genyönkurul azalıklanna Giresun 
mebusu İsmail Sabuncu ile Ordu 
mebusu Hamdi Yalman seçilmişler 
dir. lkisi de dün vazifesine başla· 

Birkaç gün sonra • beş §Ubatta • tikenin menbamı gösterebilecektir. 
mevzuubahs ölüm makinelerinin Bu bom'balar gene sivil halkı öl· 
sırlannı kısmen olsun izah edebile· dürmek için te.-tip edilen cinstendir. 
cek malClınatı elde etmiş bulunuyor- Fakat B. G. tipinden hi5solunur de
duk. Bunlar Krup • Essen sistemin· reoecle farklıdır. Misket kenarlan 
de, humbaralı B.G bombalan idi. kesilerek sivriltilmiş olduğu için 
Albay Baker ve kimyager Abterin saplanma ve öldürme kuvveti daha 
uzun etüdlerinden sonra seri halinde fazladır, misket dağılma sahası da· 
imal edilmişlerdi. Bir bomba 14,5 ha geni§tir. lleri doğru aldıkları me
kilograrn geliyor ve içerisinde 6 mi· safc daha uzundur. Bu imkftnlar 
limetre boyunda 7300 misket parça· aşağıda anlatılan vasıtalarla elde mıştır. • 
sı bulunuyordu. Büyük bir iptidai edilmiştir. =il=er=id=e=2=6=m=il=im=et=re===k=aı=1=nı=ığ=ı=nd=-a 
süratle har~et ~ı:11 bu 1?<>mb~3:· ls?~ny?l ~ubayı~m ~isscttiği gibi levha!a.'1 delmişlerdir. Demek olu· 
huzme §ekimde ınfıl~ cdı.yor, ~nfı· ~emımn ınfı~~ daıresı etrafında. yor ki bu mesafe dahilinde bile öl· 
lak eder etmez rnayı halıne gıren ıç yuvaları ıhtıva eden merkezlen dürücüdürler. İnfilaktan sonra par
b~ ~sım yüz~den . tamamile öl· bir zarflar m:\'CU.ttur. ~~ z~rflann ı ça!ar yere temas ederek geçti&ri için 
durucü hale gıren ~ısketler, etrafı, dış saUhta.~ ~z~nnde gınntı ve ~- halle • yere yatsa bile • ölümden 
yere temas edercesıne yakı~ . geç:· kmtıla:ı bın?ınne tekabnl eden ?ır l 1<urtuhmazlar. Olüm dairesinin nı· 
rek, taramaya başlıyor. Buttin bır lakım ınce <lışler mevcuttur. Bu ın· sıf k:.ıtru 100 metre olarak tcsbit 
şehir halkının onda birini yok ede- ce dişlerin adedi merminin ayrıla· edılebılir. Bu asağı yul~arı bir hek· 
cek kudreti haiz olduğu kabul edilen bilec.'"f;i parçalara göre tehalüf eder. tar arazinin 4 de fiçil demektir. Şu 
bu bombalar, bilhassa şehrin ahali· Ve blt suıetle tama.mile istenilen halde '0 kiloluk 200 bomba bulun· 
sine hasrü tahsis edilmi~ti. Çünkü ~il1E' ve büyü~lük;,e misket parça· daran bir tayyare attığı bu iki yüz 
Frankocular daha şercflı maddt ve· .arı el~e e·mtk ımk~ı hasıl olur. bomba ile 160.000 misket saçabilc
sait }'Oksulluğu kaJ'§Isında manevi Eskı bomhal:ırda mıskct parçalan cektir. Bu misketlerin her birisinin 
tesir elde etmek gayesini güttükleri· biri birinden bü~ füıJükçe \'e şekilce bir i:'ı~na tesadüfü ihtimali kuvvet· 
ni söyleyip duruyorlar. farklı o1cuğu :çin yayılma ve ilerle- le mevcut olduğundan bir tek tay· 

Medeni lıalk için ölüm makineleri me r:ilahJan deği~iyor ~·e ço~ m~: yare 160.000 kişi öldürebilecektir. 
Bu sene de t~ }'l~başı g~, dut <nhıoıdl!. Halbukı çıft dı~lı Aiınanya ayni esas dairesinde tor· 

gene Barselon uzennde totalıter bombalar,Ja bu mahzurlar tamanule piller ve el bombalan da imaline 
rejimler eskisinden daha korkunç ortadan knU:n\ıştır. :nuv:ıffak olmuştur. 
yeni bir "insani tecrübe., yaptılar. Bu yeni 00.'"'11':ı!arda dahi değişik· Du malfunatı hiç kimseyi korkut· 
Burada, henüz sım kcşf \'e İf§a e- tiklerin yapılmak üzere olduğunu mak maksadile vermiyoruz. Yalnız 
dilememiş olan bir icat mevzuubahs söylenilir. Hiç §Üphe yok ki bu .A.\':: unarıın mnstakbel harp!cri için, 
tir .. Bu yeni icat hüktimet taraf tarı yenilikler de yakında tecrübe edile- labo~tuvarlardaki tecrübeler tav· 
tcknikçilcri adamakıllı şaşırtmıjtır. cektir. Yuvacıklann içerisinde sulb, canlar, veya hint domuzlan gibi 
Bu son bombardımanlara dair bir mayi yahut gaz halinde zehirli mad ~ecrübe neticesi mahiyeti alan zaval 
rapor tanzimine mem~r-~i!en mü· deler yerleştirilmek düşünülüyor. h t spanyollann ne!ere katlandıkla· 
tehassı~ subaylardan bır_ısının. ~ya· Bunlar şQphesiz bombaların "ma· nnı göstermek istiyoruz. 
natı bır akşam gazetesınde ıntışar nevi tesirini .. arttıracaktır. Bu \"nziyet karşısında dahi bütün 
etmi~tir, subay diyor ki Ort:ı znmanlaı, adam öldilrmek insanlık clele ve kardeş gibi birden 

"Evvelki gün dü~n bomba!ar 'çin böyle iı:~C'Hler düşünememişti. kalkarak eski Avrupanın harabele· 
§İmdiye kadar hiç malQm olrnıyan Bir tayyare, 200 1.ombo, 160.000 rin:ie kanlı çamurlar içerisind~ bo· 
bir ~ptedir. lheinsche Stahlv~~e Jlıi. ğuşma!(ta olan in"anlara "artık ye· 
fabrikalannda yapılmıştır. Ve bın· Bu yeni teaüoPIPr muvaffak ol· tic;ir durunuz!, diye harkırmazsa. 
birlerinden ayn olarak doldurulmuş mnsa bile B:ırSP.Jon bombardımanın· i;~h~m ycryUzUnde fena bulmuş 
olan birçok gözlerden veya yuvalar- da kullanılan lx'.nb:.lar k!fi derece· bir \'arlık olduğunu kabul etmek i· 
dan mllrekkep olmaları Hizımgelir. de korkunçtur... cap eder. Ovr'den 
Bu suretle infilak kudreti ve sahası Çift dişii bonıbafar 2,5 kilodan 
alelade bombalara nazaran ehemıni- ba~lıyarak 25 kilnya kadar çıkar. 
yetli surette fazla olacaktır .. Mis- (Bunlar Katalon} a merkezi QzerinP 
ketlerini teşkil eden ,~ıik parçacık· atılan -en büyük bombalardır.) 10 
lann dört tarafları keskin ve kolay· kiloluk bir bombada beheri 9,28 
lıkla vücuda batacak §ekildedir. gram ağırlığında 800 misket vardır. 

Nısıf kutru 75 santimetre \'e de- Tecrübeler esnasında bu misketlerin 
rinli~i 35 santimetreden daha fazla infilfilc yerinden bir kilometre ileri· 
o!nuyan- bir obüs deliğinin etrafın· sine kadar gittiği görülmüştilr; bu 
da yolun sert asfaltı arzani çatlak· misketler infilak yerinden 50 metre 

llir 
l' 

, . .. •' . _.. • ~· • - • - • . '1 1 • : ,_.. ; ,., .. " . .. t - ~ .. •.. ' • • , • ..... • I 

~ 
~Qı~ 
.,, hu 

Ereğlide iki şilep 
daha kurtarıldı 

Millet vapurunun Yunan vapuruyla 
çarpışarak battsğı teeyyüt ediyor 

Millet vapurunun ne şekilde bat· kemeye müracaat ederek zarar zi 
tığı, deniz ticaret müdürlüğünce, yan istiyecektir. 
kurtulan iki tayfanın ifadesine at· Diğer taraftan tahlisiye gemileri 
fen, tesbit edilmiştir, buna göre ev- karaya oturan vapurlardan dün de 
velce de yazdığımız gibi "Millet,.e Sümer ve Nomikos §İleplerini kur· 
yakın deıriirli bulunan Yunan ban· ı tamuştır. Şimdi Şadanm yüzdürill· 
=!ıralı Nomiks vapuru ile müsademe me3ine çalışılmaktadır. Daha sonra 
vukubulmuş ve kaza bu suretle ileri Samsun, Metez Galata ve Kaplan 
gelmiştir. Hadisenin hakiki suçlu·' vapurlanmn da kurtanlmasına baş 
su, Yunan vapuru kaptanının da 

1 

lanacaktır. Fakat Karadenizde dün 
~inlenmesinden sonra aınlaşılacak· tekrar karayel fırtınası ba~ladığın· 

tır. Eğer Yunan \'apuru suçlu gôrü· lan kurtarma ameliyesine devam e 
lilrse Millet '\'apuru acentası mah· dilem~miştir. 

Yeni mebuslar dün 
Mecliste and içtiler 
!'nkara, 9 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Rafet Canı

tezin başkanlığında toplanmış ve 
celsenin açılmasını müteakip yeni 
seçilen mebuslardan Hasan Rıza 
Soyak (Burdur), General Kazım 
Karabekir (İstanbul), ve Amiral 
Fahri Engin (Samsun) and içmiş
lerdir. 

Bundan sonra ruznameye geçi· 
lerek Büyük Mfüet Meclisi bilt" 
çesinin muhtelif faııılları artısın ·a 
63 küsur bin liralık münakale ya• 
pılması ve vak:flar umum mU6ilr· 
Jüğü bütçesine 68 An küsur lira 
munzam tahsisat konulması hak· 
'kındaki kanun ile inhisarlar u· 
mum müdürlüğünün 1938 yılı büt• 

Yeni Elllığ meb'u!oG 
Fethi Altıır 

çesinde l 50 bin liralık münakale 1 
yapılması hak1cındaki kanun layi-
hası müzakere ve kabul ewımııtir. Maarif umumi mUffettiş· 

Tür!:iye • Holanda ticaret anla§· 
masına ait protokol ile Türkiye • 
Yugoslavya ticaret ve seyrüsefain 
mukavelesine munzam protokola 

b a ğ l ı listede tadilat yapılma· 
sına adli evrakın p'»ta ve telgraf 

ve telefon idaresi vasıtasiyle tebli· 
liğine dair kanun la\ ihatarının b:
rinci milzakereleri yapıl:ru§ ve 
ı;arşamba günü toplanmak üzere 
içtimaa nihayet ven1ır.1şı ır. 

lr©ınıltolfil amca 
~coas 

leri teftişe çıkıyorlar 

Maarif Vekaletinin umumi mU
fetişleri yakında Anadoluda tefti§· 
lere başlayacaklardır. Müfettişler 

tetkikleri sırasında, tedris vazi-

yetleriyle talebelerin sağlık du· 
rumlan üzerinde duraı:cldar ve 

'nekteplerdeki gpor te~kilfıtını ~ 
~özden geçireceklerdir. Müfettiş 
l::r, teftiş neticesini raporla veka
'ete bildire;ekler ve ilkbahardc 
maari şurasında bunlardan istifade 
edilecektir. 

t~ b'. 
~ ır 

Tarih Kururıı0 ıı'it~ 
Qııu 

Başkanı ·~ ~d 
Alman arlmoloji ensb ~~~' 

azası oldu 
1 

.. r~ ~~~ 
Ankara, 9 (A.A.) -

0 
, ~diıı 

• del1· "!:' kurumu riyaset heyetın ~ '8' 
Dilnya arkeoloji ku. ,# )~ 

en b.ıyilklerinden ve yuı t ~1\4 
· · · le b" tıı ~e~en zengın mazısıy Dil' 1 ııı 

en aalfıhiyetli alemdarJarıı\ i ı:ıh' 
olan Alman devlet arkeolOJ j 

_ .. ıı~· ·~ 
tilsü, ahiren meşhur ~ı;11ıl •dıy 
loğu ve san'at tarih~ısı . I tal'd 

man günü şerefine terU~ ) ~· 
IevkalAde ~bir i~timada 'fi.iJ's.'1 •tıı 
aurumu başkanı ve Bol~ ~ \Ilı 
Hasan Cemil Çambeli it~f~ l~ 
titünün asli azalaığına iJJ ,,.ı ~-'YI 

ğ dP' 11•h mit ve bu intihap aşa 1 • ()P 

tupla tebliğ edilerek en.stı\ıl' "at 
zalık berau da gönderı~;/ı ~tt 
"Alman devle~i ar~e~~oJ~ ~ ~~ 
n:ln merkez dırektörJuğütl -il. ~ 
seneki genel toplantısıncı-.et.jl.J ~it 
kelman ıününün bu ~1 ',etı"'~ 
Birincik!nun 1938,, mUn•. 'I. 
sizi enstitüye asli aza ıa)'iS' ~ 
arzusunu müttefikan iJ~4 
bildirmekle şeref kazarııvJ 

Kendisine yalnız pe1' -~ı 
kiyetli hafriyatı değil, ,yssi;;: 
ıla pek kıymetli neşriya~/ 
olduğumuz TUrk tarih k 1 f .>aşkanı sıfatiyle, arkeoıoJ~ 
ne bUyük ve beka bula~ dC 
erde bulundunuz. Fe"kaJA .,il 

.:el sergisiyle birJ:kte idare /, 

.ında bulunmu~ olan geçe~ f 
Jüyük tarih kongresi en e d 
:-ıe ait araştırn:alerda ' bil' ;/' 
no'ktası olarak kalmüktl f/C dl'• 

1 
nuzda pek canlı yaşanıak'~P..J 

Enstitümüzün asli va1~1 yininiı, ıize ve çal•tııı. ısı I 
borçlu clduğumuz ıcyıer. ıS '/ 
cak mütevazi bir teşekkU' 
yetin dedir • ., 

' 

Prost Parise giP 
r 

Şehircilik mütehassısı ~ 
rise gitmi~tir. Mütehassıs ~ 
hara tekrar gelecek ve hefl~çı. J 
n ikmal edilemiyen Bo~ ,..M r-. 
·Udar ve Kadıköy seıntı~.J. 
şacaktır. Porst bu defa ~ıf 
~aldığı dört ay z:ı.rfında 

11
;Jl 

!\öpnisüm.in ıki tarafında e}ıl'e 
meydanlarla buralardan ş )<S~ 
acak caddelerin plaııJartfll ·d'1" ~ 

bundan başka Taksim ıne> ~ 
JY utı.ilme3i ile Beşikıaşw1'1 ~ 

ros türbesinin açılması 
.:>ırer proJe hazmamışUt· dıııı' .!) 

Prostun Pariste bullll'I ı:ıef r 
man zarfında desinatör J0~ 
nın çizilmemiş taraflannJ b 11" I 
caktır, Prostun muavini olaf1 .. -ı: 

üte' ... 
ayni zamanda burada ın 
dokuman hazırlıvacaktır. 



Nurullah AT . .\Ç 

Plarin yllzUncll 
~ Jıldönumu 
~ ~leriıı yüzüncü yıl 
ıı_~-.:::betiyle memleketin 
ıf-~'1111 ıa. bir aurbk maarü 
~l'llıelc üzere bir ser· 

~ :dtıı:u ile viltyet mek· 
fal; Sıc ettiı. ve muallimler-
•-~dUlciı bir komiıyon bu 

la..~ti r. 
~ ~ 25 inde 40 incı ilkQ

ctktır, 

. ···-·-·--------·--------,···-.. -·--··-· ----------,--~ 
l 

Ekrem Göynuk 
Nereye menaup buhmuna bulumun, onu 
eıpç ytıluek hlkimlerimizin huzurunda 

,arecep 1 
S KANDAL hUlsell, acı, acı olduiu kadar da merakh bir 

Rfha arzedtyor. Yalna bugün bizi ıellndirccek bir me
sele \&na, TllrkiJe aduu hasis menfaatlerine ilet edenler ara- 1 
ımda, elebqı Ekrem Göyntlk 'e Ruhi adındaki hariciye m"mu
l'Wlclan batka biç klmseDla aJikalı balunmadığmm söylenmesi· 
cllr, Temennimiz bayda \'C gene temennhnizde musır kalalım ki, 
böyle olınm. 

Ekrem Göynlik'ün mazüıbıl kanıtıran gazeteler, onun hiç 
de sağlam bir ayakkabı ohnadıjını ortaya çıkarmakta güçlük 

1 
çekmediler. Hayatında dalanreU lılerden baıkasma iltifat eder 
nesneden bulunmadıilllda mUttefikler. 

Bugünkü nüshamızda okuyacağınız Yawz • Ha\ uz mesele. 
•hıdekl \ azlyetl de ne mal olduğunu bize .ancak bugün uğretl-

yor. 
i 

Hayatmı namuslu adamla• gibi meıru yollarda kazanmak- i 
ta aramıyan böyle bir adamın, sahteki.rhim her cinsini milbah ı 
göreeeğbıe inanmamak bilyttk bir afiık olursa da, buna tek ba-

1
, 

ıma başarabileceğine inanmak da ayni Dlsbette sanık olur. 
Ekrem Göyntlk, sahtekirlıfuu, ıu nya bu yollarla yapma

yıp da, tebaumdan bulunduğa diirilst, dilrilıtlUlft derecesinde 
yüksek ,.e baplyetll de\•letlnln admı llet etmek suretlle yapmak 
cesarethıl kendbfnde nud görebllmlıttlr! Bu dttşilnce, Göyntlk 
softllnln muhakkak \'e muhakkak yalnız bulunmadıfuu, ya söy. 
lendlğl gibi beynehnllel kaçakçılık şebekesine dahil olduğunu, ya
hut da memlekette aüfaz sahibi olanlarla alikası bulunduiunu 
hatırlatu. 

Bu dakikada "bu itle, te~klf edllmlı bulunan Ruhiden bat· 
ka kimsenin allkalı bulmımadıiı,, llÖzilne inanmak zaruretinde 
bulunduiumaza göre, Göynttk senerlılnln bu iti beynelmllel te• 
bekeye dayanarak yaptıir tezahür eder. Ba öyle bir 19bekecllr 
ki, izahına lüzum gönnliyorum. Buna dair gazetelerimizde, stt
tu.nlar dolusu yazılar netredlhnlttlr. llerkes, lllr çll'plda mUyon· 
l&r k•nnmanm yolunda kopa bu te,ekkWlerhı salıteklrlıklarm. 
da, de\ let adlan arumda namuslularmm adma bile te,ebblls
Jere ıfrlıebllecelderbade en küçük bir flipbeye diltemez. Böyle 
tefekktlllerbı uteak ancak Ekrem Göynük gibi adamlar işine ya
rar ve öyleleri de de\'letlerl adma tttrlli sahteklrlıldara başnra. 
blllrler. 

OöJDlik bu te,ekkW adamlannclan birisidir. Onu, yakalan
dıiı söylenen Fransacı.. retlrlp adllyemlz huzunuıda görmemiz 
bir amaa ili olaeaktır. 

Bmaanla beraber, hlk6metlmlzbı, nere1e memub bulunursa 
bulUJIAll, adım ldrletme1e te,ebblls eden bir dllfldlnll crgeç bi

: ldınlerlaln humrana çıkaracaimda en ldlçUk bir tereddüdümüz 
! yoktur. R. 
... -.. ...-.. . ---- --·---··-··-·· .. ··---· -----,··------
Devlet Şurasmm yeni reis ve 
azalan yarm seçilecekler 

Ankara, 10 '(Hususi) - Da· Fevzi Toker, Tunceli vali mu 
hUiye vı :AdlJye encümenlerin- avlnf Sedat Erim, mUlklye baş
den müteeekkll müşterek encU- mUfettlel :Alt Server, lskAn mU
menln Devlet Ş~rası reis ve Aza- fettlfl '.Adil, varidat umum mu
bkları için Meclis Umumi Heye- dUrü tımall Hakkı, mnıt em
Uno gösterdill namzetler tun· ilk mtıdtırU KA.zım Sargln, ma
lardır: 

llye teftiş reisi RUşttı Kuray, 
ŞQra relsllllne tanzimat dai-

resi reisi lsmall Hakkı Görekll, orta tedrisat umum mUdUrü Av-
mUlkiye dairesi reisi Mltat Ka- ni Yukarıuo, Nafta teftiş reisi 
labalık, deavl dairesi reisi Saf- Şefik, Çorum posta işleri reisi 

f et Tuncay, daire relsllttne lza- İbrahim Besen, Sümerbank 
dan Nuri Kayaalp, Nusret Dof- teftiş mUdUrU Esat Abayt, or· 
ruer, Sallhattln Odabaııotlu, 1.- man fen heyeti reisi Fahri Bük, 
zalıklara ŞQra başmuavlnlerln- tapu fen reisi Halit Ziya TUrk
den Tallt Balkır, Memduh Oz· kan, iş dairesi Diyarbakır Amiri 
oran, Zihni lnceoilu, lhsan At- Refet Kutbny, eski Ankara me
tUrel, vakıflar idare heyeti Aza- busu lhsan, lsparta vallst Fev
sından Hakkı Haydar Berksun, zl Daldal, maliye hukuk muşa· 
lsmall Hakkı Yücel, vakıfiar u- virt Kemal. lbrahlm Ali Balkar, 
mum mudur muavini lsmet Ber- Fazlı Güleç lzmir valisi, ~l Rı
kll, Ankara hukuk mahkemesi za Çevik, Muhtar Akman, Faik 
reisi Nalll ':'ezgören, lzmtr ce- Ustun, Mlthat Saylam, Matbuat 
za hAklml Ramazan Onat, mer- Umum MUdUrtl Naci Kıcıman, 
kez bankası mtıraklbl Naci Ak- RUknettln Nasuhoflu, Hallt Ak· 
bay, dahllfye teftiş relıl Tallt soy, Nedim Nazmi Güremen, 
Hl tay, Afyon valisi Durmuş Süreyya Kip, Salim GUndoğdu, 
Evrendllek, Bilecik valisi All hariciye birinci daire şefi Ce
Rıza Oskay, Burdur valisi A~ lAI, Besim Kadırgan, A vnl TU
dülhak Savaş, eski Aydın valisi rel, eski devlet demiryolları u-

Dünya hAdiseleri karşısmda 

Ey ahaU! 

ftnli;~wl:ılltl 
Mektep çocuğu diş bakım 
e vleri niçin a~ılamadı? 
Diş tababeti mek lehinde çocuk dlşlerl tedavi ve 

Maarif 
nedir 1 

·bakımı için yeniden bir ser\·ls açıhrken 
VekAlel 1 ol-' dUşen vaz f e 

Diş Tababeti mektebinin çocul Fakat bu işin bütün memle •et( 
dişleri seririyatırun liğveıdıldigi .• şmili iç:n evvelce düşi!nülmiış o· 
ni ve fakat ahiren ihyası için pro- .ar tarz hiç şüphesiz ki daha çol 
jeler ihzar olunduğun yazmıştık. .salıetlitlir. 

Bu cümleden olarek Maarif Ve- Bu husustıı alakctdarlarla gö 
kileti Diş Tababeti mektebinde bir rılştük. Muallimlerden bu işle. 

teklifte bulunmuş, bütiln memleke· mc gul olanlardan b:r zat dıyoı 

te ıamil çocuk diş bakım tesisat ki: 
örneği meydar.a getirilmesini is ''Dişler:n hastalıklarını önle 
temişti. n tk için çok lcüçuk faştan b. şla 

Tesis olunacak "Mektep Çocuğu yan aksaklı~dan göz önünde bu
Diş Bakımı,, örnek servisleri ya- lundur:nak lazımdır. 
vaı yavaş bütUn memlekete teş Bugün mektep çocukları ve bil 
mil olunacak ve çocuk dişlerine hassa ilk okullarda dişleri bozuk 
layık olduğu ehemmiyet verilmiş . yüzlerce ta le be vardn. 
bulunacaktı. Bunlarla sistemli ve takip şar 

Buna mukabil Dit Tababeti tiyle meşgul olabilmek için maa· 
Mektebi de mukabil bir teklifte rif:n teşkilatı yoktur. 
bulunmak vaziyetinde kalmıştı .. Yalnız istanbulda bu işin olma· 

Bu teklif açılacak yeni servise sı ve hele tam bir şekilde 'bulun
.iki asistan ve bir hemıire kadre-- ma"ı bittabi gayri kafidir. Bütün 
sunun kabulü mahiyetinde bulunu- memleket çocukları buna muhtaç· 
yordu. tır. 

Maksat ta ıu idi: Bu apayrı bir iştir. 
Gerek hemşire ve gerekse asis- Küçiık iken önlenebilen diş has· 

tanlar, bu serviste ihtisaslarını tal klan, ihmal edilip dikkatten u 
ikmalden sonra peyderpey açılacak zak kaldıkça bir afet ~eklinde te 
örnek dit bakımevlerine tayin o- zal ür edebilir . ., 
lunacaklar ve yerlerine diğerleri Diş tabiblerindcn bir zat ile 
alınara'lc: bu suretle mütemadi bir de görüştük. Bundan on yıl evve· 
şekilde bakımevlerine eleman ye- D~ı Tababeti mektebinden çıkmış 

tiştirilecekti. olan bu zat Avrupanın da muhte· 
Nihayet bu ihtiaaı müddeti için lif yerlerinde bulunmuştur. 

de bir, bir buçuk yıl klfi görüle- Etraflı bir tekilde vaziyeti şöy-
cekti. Bu ıuretle ıür'atle bu pro- lece anlatıyor: 
jenin tahakkuku im'kanlan bulun- ''Dünyanın her yerinde çocuk 
muı oluyordu. dit bakımı ayn bir iştir. Bi..y 'k bir 

Maarif Vekileti bundan sonra ehemmiyetle karulanmııtır. Biz 
bu nokta üzerine israr etmemiştir. de bu işe ehemmiyet veı ·ımiyor, 

Halbuki Dit Tababeti mektebin- virilmiş olduğu zamanlan da b:r 
de projeleri ikmal olunup yakın- yoruz, Bu da kafi değildir. 
d·. faaliyete geçece'.ıc olan çocuk Bütün çocuklar Avrupada her 
dişleri balam ıervisi kurulurken altı ayda veya üç ayda bir diş 

memleketi doğrudan dJ;!ruya ali- tabiplerinin kcntrolünden gc ı.i
kalandıran bu nokta etrafında da lir , 
çalıımak gerektir. 

Yalnız pek sistemli olmamasına 
ve matlQp neticeyi vermemesine 
rağmen Maarif Müdürü Tevfik 
Kutun tetebbüsiyle Maarif idare· 
since dört diş tabibi muallim ola
rak alınmııtı. 

Bunlar, mıntaka mm taka tak
sim olunan İstanbul mekteplerin
deki çocukların dit tedavileri ile 
meşgul olmaktadırlar. 

mum mUdUrU Rıfat, Enis Be· 
biç KoryUrek, Doktor Ekrem 
Tok, Edip Cemil Ayhan, Bekir 
Şasa, Ali Kemal Arar. 

şnra reisliğine hUknmetçe 
gösterllen namzetler arasında 

bulunan Meclis Reis Veklllerln
den Refet <::anıtez ile Faik Oz
trak bunu bir itimat eseri telft.k
kt etmekle beraber, Mecliste 
calışmalarına devamı tercih et· 
tiklerinden bu işten arıarlle lis
teye dahll edilmemelerini Muş. 
terek Encümenden rica etmiş
lerdir. 

Encümen bu ricalarını kabul 
tmlştlr. 

Mecllste seçim çareamba gU 
nU yapılacaktır. 

Yeni lJaılıyan vak'alar 1: oy lece 
heı:r.en yakalanarak tedavi 1 nur. 

Çocuk büyüdüğü zamr ka-
dar bu kontrola alışmıştır. ::ıd; 

de cemiyet hayat:na karıştığı za
man ~enede hiç olmazsa iki defa 
dişlerini bir tabibe göstererek her 
türlü tehlikeden kendini muhafaza 
eder. 

Bugün Diş Tababeti eskisi gibi 
değildir, Çok ilerlemi1 ve tababe· 
tin mühim bir şub:si haline gel
miştir. 

Nice vekayi biliyoruz ve görü· 
yoruz ki bunlar ilk bakışta opera
törleri, dahiliyecileri, gözcüleri, 
kulakçıları alakadar eder gibi gö
rünüyorlar, fakat, diş tababetinin 
vak'alarıdırlar ve adamakıllı bir 
diş tabibi elinde düzelirler. 
Diı tababetinin bu kadar ehem

miyet aldığı bir zamanda memle
ketimizde, mektepelere ş:ımil bir 
dit ba'Jc:ım teşkilat nın olmamas 
r.ıühim bir noksand_r bence .. 

Haber aldığıma göre Diş ta· 
bctbeti mektebinde böyle bir ser
vis tekrar faaliyete geçecekmiş 

Bunun ne dereceye kadar doğr 

olduğunu bilmiyorum, fakat ihti· 
yacı düşünerek muvafık buh yo· 

mele baflamışlar. Bundan dolayı zarar gö
•m J11111urt.acılar, mttracat.t ederek bu itin 
önllne geçllmeslnl rica etmişlerdir. 

mm ve muvaffak olacaktır \imidi
r~ daha çok mütemayilim. 

Bu servis açılırken Diş tababeti 
• cktebiylc Maarif V ..:k"lel~nin bir 
lbirligi yaparak ;oı:u lanmızın 

m:htaç bulundukları bu iıe bir 
.wtikbal haz rlamaları gc.rektir.,, 

Me.ttebe giren veya her yeni 
}il kay<lını yeniden yaı tıracak c-
acak talcbeı.ir. çiçek, yerine göre, 

tifo aşısı kagıdı göstermek ve sıh· 
hat raporu almak gibi mccburiyeti
il"r: malümdur. 

Sıhhat raporu bir talebenin sıh· 
lıatının yerinde oldl•gunu bildiren 
vesikad r. Fakat bu a'el tla'lc bir 
hükümet doktorunun veya beledi· 
ye tabibinin verdigi rapordur. 

Acaba o talebenin di~leri ne hal
dr dir ?. Diş sıhhat umumiyeyi ali· 
~adar eden 1.ıir uzviyet bölümü de· 
gil midir? Halbuki birir.ci derece
~ talebenin dişlerini çocuk dit 
bakım müesseselerinde icabında 

r.:ıntken muayeneleriyle inceden 
'nceye tetkik edip ona g~re bir ra· 
?Or vermek ve bunu da kayıtlara 

:;art koşmak lazımdır. 
Maarif Vekaletinin bu işe layık 

:::dugu ehemmiyeti verecegine ka· 
nüz. 

htanbul Muhabiri 

Tarihten evvelki 
h_ayvanlar 
mezarlığı 

Azerbaycanda asfalt 
gölünde bulnndu 

Azerba> canda Baku şehrine > irmi 
kilometre kadar mesafede bir } erde. 
tarihten evvelki hay\ anların bir 
"mezarlığı,, keşfedilmi§ bulunmak· 
tadı::-. 

Bu "mezarlık,, Kali!orniyadaki 
Rancho La Breaya çok benziyen. 
250 metre murabbamda bir asfalt 
gölüdür. Hayvan kem"kleri ile dolu 
bulunan satıh derinliği iki metreden 
fazladır. 

Bu asfalt içinde, mağara 

aslanı, mağara ayısı, kurt ve daha 
birçok tarihten ev\elki ve sonraki 
ha}\ anların iskeletleri ve kemikleri 
bulunmuştur. Bu keşif, Kafkasya 
ha}\ anatı tarihi için zengin bir do
kuman menbaı ortaya ko) muştur. 

Bu "mezarlık,. şu suretle meyda
:ıa gelmiştir.: Binlerce sene, hay
ranlar \e kuşlar, bu gölun parlak 
.;athmİ su sanarak buraya gelmişler, 
balçık halindeki asfalta tutulmuş

lar, çabaladıkça daha ziyade bata· 
ak burada ölmüşlerdir. (Tas) 

--o-

lrakm yeni elçisi 
lrak dahiliye nezaretine tayin e

dilen lrakm e ki Ankara elçisi Nad 
e\ketin ~erine, I tanbul konsolosu 

Kamil Ge) !aninin tayin edildiği ha· 
Jer \erılmektedir. 

-0-

Eminönü meydammn 
• plAm 

1 - Çlnlller ton taarrmlannda Japon 
lutaatma MOO zayiat verdirerek böytlk bir 
safer kuaacldar. Dünyada umami harb \'al' da kimse 

farkında deill ! 

Şu lstanbullulann ağzı var, dlH yoktur. 

ı - Sarl7e teblrlerlade aimaJlller Ja
pddr. 

S - DUn:ller .. tlldU haı'eketlerlne baf. 
laddar. 

Boyah makarnalar 

Boyalı makarnalan kemali afiyetle yeyip 

mldeelkJerlJıj altüst ettikleri halde ·~· 
lerlnl bile çıkarmıyorlar. Balbukl yumar• 
taealar feryatta. 

B ledi)e imar b.üro u, Eminonil 
me) danının kati şekli için bir ma
ket hazırı matadır. Camiin ön ta
rafındaki caddenin meydana ba· 
Aan rne~ illi kısmı merdi\: enli olacak 
tır. Yalnız şimdilik burası tahta ile 
kapatılmaktadır. 

t - Flllltlncle pleJM. Kadtla, Nülu 
\'e Safet'de kanlı~. 
ı - Çelı: • llaear 1ua4t1411Dta ela.a bir 

hlcllıle. 

• - İspulJada Fruko menlleıtal eum
laarlJ~Uer oevh'dl· 

'I - ltaı,u • Fruan UatlWL Qbattde 
.....,...._ ,.pddı. 

P lY ASADA boyalı makanıalar ço
iabmt· Belediye boyalı oldajunu 

yumık suretiyle makama eatııma müsaa
de efmlıtL 

-Varl 
De7bıce: 

- Öl4Url 
anlıyu makarmeılar boraya .lnlnes, 

makarnalara bo)'ayıp bopyıp piyasaya ıtlr-

Haaglalııl memnun etmeli~ 
Boya menol•ma yumurtaedann yttzil gtt. 

ler, boyaedar kara bailar, abl olsa boya
alar göler, makarnacılar atlar. 

N uıl obıa midemi• pltklndlr. Bari bu 
saTillWann dlleklcrlnl yerine ıetlrmek için 
clrlk ramartadaa boya yaptmp makarna-
1• kanştmnak aaulünil bunlara öğretmeli 
de ortada :wvb kbueclk kalmuınl 

~ Dr. Hilmi Koşar ~. 

1 
Haydarpap haa~bancıi züb· 
revi hastalıklar mütehaasıaı 
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Ankara radyosu 
DAl.GA UZUNl.UCU: 

lli39 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q. 
19,14 m. 15195 Kcs./20 Kw. T. A. P. 
31,70 zn. 9465 Kcs./20 Kw. 

SAT.I 10-1-939 
18,30 

Türk müziği: lnces:ız: Scsulı fnslı. 
Okuy:ın: T:ılısin K:ır:ıkuş, Ç:ılanl:ır: 
H:ıkkı Derm:ın, Eşref, Kndri, Hnsıın 
Gür, JJ. Tok:ıy. 19,15 Sa:ıt, oj:ıns hn
lıerleri, meteoroloji ve zirıı:ıt borsası 
,(fiyat), 19,25 Müzik (Operet J):ırc:ıfo_ 
rı - Pl), 19,15 Konuşma (Hukuk ilmi 
yayma kurumu}, 20 Tcm$il: Bir l~n. 
rngöz gecesi: Tcrllp eden (Ekrem Re
şit), lstıınbul Şehir Tirntrosıı s:ınnt. 
J.:ürlarınd:ın Hazım l\örmiikçiinün 
temsili. 21 Sıı:ıt, esham, t:ıhvil.lt, knm
lJfyo, nukut l>0rs:m (fı)al), 21,15 
l'ürk müziAi: Ş:ırkı \'e Türküler. l -
Lemi: Seni :ırzıı eder hu didcm, 2 -
Lemi: Günler geçiyor, 3 - Lemi: Ru. 
bunda buldum, 4 - lndim yarin b:ıh
~csine • türkü, 5 - Tazelendi tııbı fı. 

lem, 6 - Rahmi Iley: U:ılınr oldu, 7-
Ay doğdu lı:ıtm:ıdı mı? llnlk türküsü, 
8 - Yürü dilber - )folk lüfldisü, 9 -
Ya kJz gel )D kız _ Türkü, Qkuy:ınl:ır: 
Semahat, Sadi, Ç:ıÇl:ınlıır: Yccibe, 
Reşat Erer, Hıışen Kam, Cevdet Ko · 
zan. 21,45 Konuşmıı (Turldye posta
sı), 22 Müzik (Küçük Orkestra), 1 -
Fuji S:ının etr:ıfınd:ı müzik sesleri 
fanl:ızi (E. T.), 2 - Hazin Y:ıls (Alo. 
is Pachcrncgg), 3 - Prens lgor ope
rasından Konçakovnnın şıırkısı (Bo
rodfn), 4 - Çigan se,·gisi {A. Ferrn. 
.is), 5 - l\"nnov - Sercnad {A. Ama
'dci • E. H:ıensch tcrtibı), G - lt:ılyıı 
şarkıları - Potpuri {Di G. Michcli Op. 
37), 23 Müzik (Cazb:ınd), 23,45, 2i 
Son ajans haberleri YC yarınki prog
rnnı. 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 
11 - 1 • 939 ÇAnŞAMBA 

12,30 'l'ürk müziği (Pl). 13 S:ınt, n
Jan:s haberleri \'C Meteor Ankara. 13, 
10 • 14 Müzik (Riy:ıseticumhur D:ın
iiosu, Şef: lhsnn Künçer): l - Marş 
- Cnddelen (J. P. Sous:ı). 2 - Ynls -
J.es p:ıtineurc (Valdtöfcl). 3 - Bar
bfye clö Sevilin uverlilril • {Rossini). 
4 - Melodi (G. Dizel). 5 - Offcn
b:ıhynnıı (J. orrenbah). 18,30 Türk 
müziği: Yurt b:rr:ıl:ırı ''C türküleri: 
l, 2, 8 - Oyun hnvnlıırı - Sadi Y:ı
\"Cr Atnmnn. 4 - Ifolk türkii5ü - Alı
verin bağlamamı. 5 - Halk tilrkfisii -
Ey serenler serenler. G - Halk tür
ıı:n.~ü _ lkl karpuz. 7 - JI:ılk türküsü 
.. nnııını ne gezersin çukur ovada. 
8 - Halk türküsü - Bülbüle kurdum 
tuzağı. 9 - Türkü - Ay doğdu b::ıtma-

'dı mı. 10 - Türl,ü - Gülşen b:ıhçe. 
sinde. 11 - Tüı kü - GcYenlik yolu. 
12 - Tüıkü Sinemde lıir tutuşmuş 
)'nnmış oc:ık olaydı. (Oku) anlar: .Mü
zeyyen Sen:ır, Mustafa Çnğlar). 19,15 
S:ıat, ajans haberleri, meteoroloji Ye 
ziraat lıorsası {fi;ı:ıl). 19,25 Konu5· 
mn. 19,40 Türk ıııiiziEii: Jrıec•;nz fas
lı: Şeddi nr:ıb:ın. Okuyan Ye çalan
lar: Tahsin Knr:ıkuş, llııkkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, H:ımdl To
k:ıy, Dasri Üfler. 20,30 Müzik (Radyo 
orkestrası) Şef: Prnctorius. 1 - 11 
Signor Dru'.ichine - UYarlür (Rossi
ni ). 2 - Senfoni - l ıı minör - L:ı Pns. 
slon (Haydn) - Adagio - Allcsro eli 
molıo - i\Icnuet _ 'l'rlo - Final - Pres. 
to. 2 l S:ı:ıt, cslı:ım, 1:ılı\'ilı1t, lrnmhi 
)'O - nukut bors:ı'iı (fiyat). 2J,15 ?ılü
zik (R:ıdro orkestrası dc\':ıın): 3 -
P:ıstor:ıl d'elc (Honcsscr). 4 - Nnot· 
muslk (gece müziği). 21,45 l'onuş
rna (mizah saati). 22 Müzik (Kiiçük 
orkestra): 1 - R:ıks:ın süilden Blö 
andante (E. Künnekc). 2 - Göl kı. 
yılarındn (Karl Duınc). 3 - Jl:ıg:ıtcl

lo - (Ş:ık:ı) (Gustnv J.indncr). 4 -
D:ıcch:ın:ılc (Ş:ır:ıp füıhı Dnküs şere
fine dans (G. J •• ). 5 - J>rclOd - Op. 
lI • No. 4 (A. Scri:ıbinc) T. lfnrtmnn 
lerl. 6 - Çareviç operetinden potpu. 
'ri (F. l.elıar) O. I.incleman tertibi. 
23 ;\hizik (lı:ıri( parçalar -1>1). 23,4:i 
24 Son :ıj:ıns haberleri ,.e ~ nrınki 

ıırogr:ım. 

Çinlilerin büyük 
bir wnvaff akiyeti 
Hongkong, 9 {A.A.) - Çin ajan

.il bildiriyor: 
Seri bir çevirme hareketi yapan 

Çin kıtaatı bugün Tscn·Çeng şehri
ni muhasara etmişlerdir. Sabahleyin 
saat 10 da düşmanın hezimeti kati 
bir şekil almış ve düşman arkac:ında 
500 ölü, bir çok mühimmat tcrket
miştir. 12 tarik tahrip edilmiş ve ild 
Japon zabiti esir almmıstlr. 
Ta·Bi-Şan bö!gesinde mühim 

ltratejik nokta olan Yinşamn zap· 

tmdanberi Çin kıtaatı cenuba doğ

ru devamlr bir mm·affakirctle iler

lemektedirler. 

__ :z::::ı: :::u:: 

Tayyare kaçakçılığı 
10 l'KlNciKA.NUN ~ 

Randevucu 
Afinanın 

muhakemesi 
ihtimal bugfuı Meclisin parti gru· 
punda bu hususta izahat verecek
lerdir. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
Dahiliye vekili ve parti genel selc

reteri Refik Sardam şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"-Gazetelerdeki neşriyat eski bir 
vakanın matbuata intikalinden iba
rettir. Tahmin ederim ki Adliye 
ve Hariciye \"ekili arkadaşlarım bu· 
na dair Hlzımgclcn izahatı bugün 
Partinin Meclis grupuna verirler. 
Şimdilik benim söyliyecek bir sö· 
züm yoktur. Herhangi bir ima ve 
ithamda bulurtabilmek için müsbet 
bir delil olmak lüzımdır. Nesriyat1 
vakından takip ediyorum. Fikir ni· 
~amım ilıltil edecek herhangi bir Tza
reketc müsaade edemem.,, 

Vekil ve mebus ismi 
geçmiyor . 
öğrendiğimize göre resmi tahkı

kat dosyasında eski ve yeni hiçbir 
vekil ve mebusun ismi yoktur. Bu i
tibarla Dıvanı Ali teşkili yolundaki 
neşriyat, Haberin evvelce de yazdı· 
ğı gibi katiyyen asılsızdır. Bazı 

gazetelerin imalı neşriyatı bu sebeb· 
le salahiyettar makamlarca tamami
le yersiz görülmektedir. Bu hadisede 
!;imdiki halde Ekrem Königle Ha.ri
~iye memurlarından Rohiden başka 
hiçbir Türkün ismi geçmemektedir. 

Adliye tahkikah 
İstanbul ve Ankara adliyeleri-

nin tayyare iskan.dali dolay:ısiyle 

yapmış olduktan tahkikat bu işin 
gerek dahilde, gerekse hariçte 
geçen bazı karanlık safhalarını ay

dınlatmış tır. 

Evvelce yapılan tahkikatta, Ek
rem Königin faaliyeti hakkında 
bilhasas üç kişinin mal.Qmatı ola· 

cağı anlaşılmıştır. 

Bunlar Armstron silah fabrika
larırun mümessili bulunan Ke
rr.alle, İstanbul barosuna kayıtlı a
vukatlardan Necip Abdullah Ha· 
maden ve A vrupada'ki bir ~ok si
laf fabrikalarının hukuk mUşaviri 
olan Metr Biliotidir. Bu üç kişi
den Kemalin malUmatın&. birinci 
sorgu hakimliği müracaat etmiş • 
tir • 

Kemal buraya verdiği izahattn 
şöyle demiştir: 

''- Ekrem Königi Pariste Şan· 
zelizede bir çok kereler Metr Bili· 
eti ile beraber gördüm. Bir defa
sında Ekrem, bana, silah fabrika
lariyle temaslarda bulunduğunu 

söyledi.,, 

Ankara müddeiumumiliği Ke· 
malin bu ifadesi üzerine İstanbul 
müddeiumumiliğine bir tezkere 
yazmış ve Avukat Necip Abdul· 
lah ile Fransı tabiiyetinde bulunan 
Metr Biliotinin m:ılumatlarma mü
racaat edilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine İstanbul birinci 
sorgu hakimliği avukat Necip Ab
dullahı davet etmiştir. Necip Ab· 
dullah Ha.desinde şunları söylemiş
tir. 
·~- Ben Ekrem Königle Anka

rada tanıstım. Fakat kendisiyle 
temaslarım; rağmen bu şekilde 
kaçaksılzk işleriyle uğraştığını hiç 
bir .zaman öğrenemedim. Kentlisi 
de bana yaptığı işler hakkında bir 
şey söylemezdi. Onunla samimiye
tim de yoktur. Yalnız ara.da sırada 
bana pazı işleri için danışrrdı.,, 

lstanbul birinci sorgu hakimli· 
liği avukat Necip Alb<lullahın bu 
izahatını Ankaraya göndermiş ve 
bir müddet sonra da avukatm biz
zat kendisi Ankaraya davet edile· 
rekbir kere daha §ahit olarak 
maJUmatına müracaat edilmiştir. 

Bu şahitlerin ifadelerinden son
ra Metr Biliotinin de ifadesi alın· • 
mıştır. 

Avrupaadki en büyük sildh fab
rikalarının milmessiliğini yapan 
bu zat, üç kişiden en enteresan ma 
lumatı veren şahittir. 

Çünkü, kendisi kaçakçılık şe· 

bel:esinin en ileri gelenlerinden bi· 
ri olduğu muhakkak olan Ekrem 
Königi silah fabrikalariylc tanış
tırmış ve bunun için beraberce Av· 
rupada uzun seyahatlerde bulun-

muştur. 

Metr Bilioti bildiklerini §Öyle an 

latmı§tır: 

"- :nen Ekrem Köniği Pariate 
gördüm. Derhal husust konU§aca
ğını söyliyerek beni davet etti. Ba-
na: 
"- Ben :tngilteredeki Armst· 

rong bahri inşaat şirketinin mil -
messilliğini almak istiyorum. Siz 
bütün fabrikaları tanıdığınız gibi 
İngilizce de biliyorsunuz. Onun 
için beraberce Londraya gidelim. 
Beni bu müesseseye tanıştırın ... 
Bu hususta yardımınızı rica ede
rim.,, dedi. 

Ben kabul ettim. Beraberce :Lon 
draya gitik. Kendisini şirketle ta· 
mştırdun. Buzf dan sonra yalnız ba 
şma müesseseye gidip gelmeğe ve 
temasa başladr. Fakat görüşmele
rinin mahiyeti ve neticesi hakkın
da bana hiç bir şey söylemedi.,, 

İstanbul birinci sorg ubakimli· 
ği Metr Biliotinin ifadesini de 
Ankaraya göndermiştir. Bu zatm 
izahatından Ekrem Königin son 
tayyare iskandalinden başka diğer 
bir çok silah kaçakçılığı ile meş

~ul olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
say.drğımız avukatların ifadelerine 
şahit sıfatiyle mUracaat edilmi§tir. 
Kendilerini suçlu vaziyeti yoktur. 

Yavuz - havuz işindeki 
alakası? 

4500 lira versem kabul eder misin? 
Diye Ekrem K'Dnige teklifte bu· 

lundu. Ekrem König de taş atıp ko
lu yorulmadığı bu işte bu parayı 
fenimelmatliıp bilerek aldı ve ayn
ca bir hak iddia etmiyeceğini va· 
adetti. 

Hadisenin Divanıilide 
cereyan eden safhası 

Ekrem König 2 şubat 1928 de 
müddeiumumilik yoluyla Divanı 

Aliye Yavuz ve havuz meselesinde· 
ki ihbanru yapıyor. 

\' c bunun üzerine kendisi celbo· 
lunuyor. Ekrem König hu ihbarın
da Yavuz ve ha't'UZ i~lerine na.ıl 

başlandı.'!ını, Sapancalı Hakkının 
rolünü, Koniçeli Nureddinin mevki· 
ini ,·e bahriye vekili lhsanın vazire· 
tini tasrih ediyor ve teferrüata ka· 
dar hesaplarla izahat veriyordu. 
Divanı Alinin 28 nisan 928 salı 

günü saat 14 toplantısında muhbir 
sıfatile Ekrem König dinlendi. 
Hadise~·i yukarıda izah ettiğimize 

yakın şekilde anlatan Ekrem König 
Yavuz ve havuz davasına kansan 
Gador adında birinden bahsederken 
demişti ki: 

"Mösyö Godar lstanbula geldi. 
Onu da otelinde ziyaret ederek Ya· 

(B t(JT f 1 • 'd ) B "l . . bu Atili a§ a ı ıncı e - ı mezsınız, . riJ 
kanunen mümkün değildir. Anc~k vi;ı.de neler çektim, dıye ~ 
muha'keme devam ederken, ~ahıt· Şım':li umumi bir evde r~ 
!er ve bu işle alakalarından dolay. ı.:ı :leyim. Bu kadar düştıı~ 
mahkemenin kapısı önüne, adliye I yemin ederim; hayatıl11~a; 
koridorlarına yığılmış bazı adam- nanın pençe.sinde oldugıııı'I 
lar ~~~sı~~~. ~ok garip vak'alar j m:ınkinc nazaran çol.: daJıl 
geçtıgı goruluyordu. Şurada bu m..num. 

vak'aları kısaca anlatal•m.. öteki kadın <ta tekrar 1' 
Atina, hapishanenin kırmızı o- s~ · .... !muştu. Ve lafa karııtı 

toın:•bili ile adliyeye getirilmeden _ Bu Atina, Türk kıı~ 
daha çok evvel, mahkeme salonu· ziyct ve bin!>ir tiirlü talı 

. "" h .ı.. dl t ••• d nun onu ınca uınç o muş u. mckten büyük bır :ı:ev .. 
Bu kalabalık içinde evvela bu- Elinden neler çckt~k. neler~, 

gün şahidlik edecek oknlar na- Bunları söylerken kcnd•tl 
zarı dikkati çekiyordu. Bunlar A- mamış ağlamağa başlal111'tl• 
tinanın pençesine düşilp mahvol· Şükran usulcacık jzaha\ 
muş zavallı beş genç kızdı. _ Bu zavallı kız, beŞ er 

Daha sonra zavallı kızlara borca hit olmuş bir ailenin kız:ıoıı'~ 
1 · ı d · d d " ·· At ma verıp on ar n aıma ran evu- sılsa bu hayata uştu. 

051 cunun pençesinde kalmalarına yar· Katina ona ç.ocuğunu g 
dım eden Atinanın kunduracısı, bahanesiyle yapmadık şt1 
t ~rzisi ve kfirkçüsü göze çarpıyor- maddar. 

du. Daha fazla tafsilat B' 
Umumi evlerin bulunduğu so· tıeride bir patırdı oldU· 

1 l:aktan da gelm:ş bazı kadınlar bu af .. "' d" Kısa b01 tar a yuru um. 
kalabalık arasında vardı. adam biraz evvel kızlarını!\ 

\'UZ İ~İni görüştük. il 
Ekrem Ko~nigin bundan on ''il Bizi~ meslektaşlar ise, arı gibi na sokulan ihtiyar 'kadın .ı Hakkı bey Ankaradaki i~leri ben 

O"nce ccre'-'an eden Yavuz ve havuz sağa, sola gidip geliy::r, hava.dis yor. 
.ı takip edeceğim başkası karı5ffiasın • . 111 

davasına karıc:tıg-; 1nı vazrnıstık. God almağa çalışıyorlar. Bu sırada §a· _ Vallahi müddeıu 
" .ı ~ dedi. Bundan sonra mösyö arı . 

Çok meraklı ve müheyyiç safaha· . . . . . hitlik için bekliyen beş kad ndan haber veririm. Şahitıerı ~ 
bır ikı defa daha zıyaret ettım... S Ş"k t ııo 

1 
.• • !$11 

tı olan bu tariht vaka etrafında o· . . . .. .. . . . ervet ve o ranın e aş ı ve ur- mağa nasıl cesaret edıyo 
Bınsınde, goruşeccl<le:ımızın a.ra· ı kek nazarlarla etrafa baktıklarım K-.Jın rumca bı'r «eyler kuvuculanmızı tenvir ediyoruz. d k 1 ·· 1 d bah °"" ır 

J mız a a masıru soy e ı ve rıye .. .. 1 k ld B" dU 
6 c:.ubat 1928 de Divanı Ali kurul· . . . r • • • f gorunce yan anna so u um. ı- di .. Belli ki yalvarıyor ~. 

" vekılının "'ı: avuz ışınde bır men aatı "b" 1 • 1 k 1 dı '· pı .. 
du. Tahkikat safhalarının tenvirin- • .. .. .. - .. · · · rı ır erıy e onuşuyor ar : Bu anda mahkeme ~• 

şahsıye du~unup duşunmedığını G- d'. •. d b' 
de alakalı bir ihbarname de o gün .. - or un mu, utanma an ır 

Divanı Alirc sevkolundu. sordu.. . . k de "ifadeni değiştir., diyorlar. 
. r" · Cavıt beyın rnalıye nazmy en Halbuki unuttun mu kardeşim bu 

Bu ıhban yapan Ekrem ~onıg· yaptığı istikraza kendisinin muave· . . · · 
d' o aman Ekrem Hamdi adıyla . . b. b uk kadın bıze ne kadar ezıyet etmıştı. 
.ır. z. . • . • net ettiğini ve bunun ıçın ır uç · Vallahi mahkemede de her ~eyi ay-
tıcaret ı~lenle uğraşı}or \e Sapan 1 milyon altın frank aldığını ila\'e et· .. . . 
calı Hakkı ve Koniçeli Nureddinle nen soylıyeceğım.. . .. 

mü-.terek çalı~ıyordu. ti.Gene ifadesinde: - Ben de .. Fakat galiba bızım-
H .. • d" K"' ni nasıl kilerden bazısını kandırmışlar ... 

a ıseye o g "Hakkı bey bahriye vekiline veril· B k .. ı·· ·r d ki • . . . aş a tur u ı a e verece erml§ •. 
gırmışti mek üzere mösyö Godardan >·üz Bu sırada, ihtiyar bir kadın iki 

Ekrem König havuzlar müna~e: bin liralık mektup alını~.,. kı,;ın yanma sokuldu. Bir kaç ke-
betile Bahriye vekaletine teklilte bu Demi~ti. lime fısıldadı. 
lunmak üzere Ankara)'a gitmi~ti. Divanı Ali reisinin: Ve ten bir cevap almrı olacak 

Ankarada Yavuzun tamir oluna· - Ne iş gördünüz ki size bu 4500 ki, somuna somurta uzaklaştı. 
cağını öğrendi ve derhal Istanbula lirayı verdiler? Servet sinirli sinirli ıöyleniyor-
dönerck Koniçeli Nureddini buldu. Sualine de ~u cevabı vermişti: du: 

Ona, Yavuzun tamir olunmasının - Yavuzun tamir edil~ini öğ· _Utanmadan hala israr edi· 
mukarrer bulunduğunu söyliyerek renen ve Nureddin beye beraber ça· yor: "Ne fenalık gördünüz ki ona 
ou işte beraber çalışm<!tarını teklif lı5mağı teklif eden bendenizim. kötülük edeceksin?., diy:>r ve illi 
etti. O aralık Sap:ıncalı Hakkı da Ekrem König bildiğini ifademi değiştirmemi istiyor. Ka-
Ekrem Hamdiyi görerek bu işten neden haber vermemiş dından adeta korkuyorum. Başı-
bahsedip beraber çahşmağı ileri sür Divanı Ali müddeiumumisi Ek· ma bir iş açabilir. Fakat ne olur-

dü. rem Könige şu suali sordurmuştu: sa olsun, hepsini söyliyeceğim ..• 
Zaten buna hazırlanmış olan Ek· _ Bugüne kadar neden haber ver Bu sıra.da onu başka bir kız ça-

:ek Hamdi, Nureddinle Sapancalı memişlerdir? ğırdrğından Şükran yalnız kaldı. 
Hakkıyı biribirine ta.n~ttı.. . Ekrem König demişti ki: Yanına sokulup konuıtum. 
Hakkı, Ankaradakı ışlen bızıat _ Tahkikat komisyonunun beni 

takip edeceğini söy~i~·erck Ekr~ 

1 

çngırmasına ıntızar ediyordum. Bır ettiğinde ~üphe yoktur. 
Hamdi ve Nureddını lstanbuldakı şey çıkmadı. Benim filvaki ihbar Bir tavzih ve bir meslek-
' şlere bıraktı. etmekle menfaatim muhtel olmak- taşa ipucu! 

açıldı, mübaşir: 

- Şahid Yolanda! .• 
Diye bağırdı. 
Yanımdaki kadınlardarı uııı' 

mırıl.danıra'k sesini dufd • 
- Çoktan kaçtı o .. l\{ı•ır 

li ay oluyor.. :si' 
Mübaıir tekrar bağırdı. 

hiJin gelmediğini anlayın'' 
bir ~hit çağırdı. Bunların ~ 
da yüksek tahsil görürkerı 
nt:\ pençesine düşmüş bir 1<',_ 
· ı· d "h t .;ere ttnanın e ın e nı aye 
muş bir biçare de vardı. 

Her giren ~ahit içerde 
du. Karanlık çoktan gelıııl: 
çok geçmişti. Fakat hS.li 
larda bir yığın p.bid ve 
bekle§iyorlardı. dP 

Muhakeme geç vakte lc~ıcli
vam etti ve celse tat!l edı t 
na tevkifhanenin kırmız.' ~ıd 
tiyle tevkifhaneye götUr\I 
timal bu celsede de tel~ar; 
tahliye talebi kabul enıll11 
lacaktı. 

' . ..A 

9Köyl 
Ve böylece Ekrem König Yavuz ve tadır. Dün Ekrem Königin, yabancı dev 

h:ırnz i~ine al attl. Fakat bir memleket meselesi mev· let tebe:ısı silah kaçakçılarile müna- do n d tJ 
Para teklifi zuubahs olduğu için ihbar etmek sebctlerinden bahsederken Pol Ji· 
tşlerin epeyce ilerledii:>i bir sırada mecburiyetindeydim. lon isimli bir Fransıza dair de ma· Ankara, 

10 
_ Dahiförc \tJ 

oir gün Hakkıya tesadüf eden Ek- Yav .ız havuzdan bugüne lfunat vermiş, bu adamın Ekremle ne gelen bir tezkerede, 
rem Hamdi komisyon meselesini intikal beraber Jstanbula geldiğini, onunla fırtınadan sonra yapıla~ ~ti' 
sordu, alınacak paranın sureti tak- Ekrem Königin 4500 lirayı yalnız beraber dola:;tığım yazmıştık. Bu da, Kozlu nahiyesinin S1_'~· ~ 
simini ileri silrdü. Sapancalı Hak· ı Yavuzun tamir olunacağını haber adamın babac;ınm Ilaşet şirketile takasında '9 köylilnün cc~1 Ji 
k d hiç bir alakası olmadığını sonradan · 1 · t bıt ıv ı a: vermekle hak ettiğini kabul etmek mu~tur. Hüvıyet en es ,Aı~ 

öX.rendik Jilonun ölmüş olan babası ba ı CJ'I' J - Biz çalışıyoruz. Sen de bizim :Jitlabi gülünç olur. Ekrem Königin ıs yen bu adamların, ay Ş • r. 
arkada~ımızsm. Netice de sen de 1 daha o tarihlerde bu gibi dalaverelı Haşet şirketinin dei:ril, Larus mües- ocaklardan paralarını ala~di 
müstefit olacakc:m. Lilzumsuı }ere 

1 i~lcrle meşgul olarak şantaj yapmak sesesinin sahiplerindendir. Pol. b:ı· rine dönen köylülerden ° 
bac;mdan kalan parayı sefahet f\lem- ~ 1;:oşup yorulma, dedi. !;Urctile para kazandığı bugün sarih sanılmaktadır. 
!erinde '.·emiş ve türlü şekilde dala· 1 tı Rundan sonra Ekrem König yal· bir şekilde anla~ılmış oluyor. Ayni Diğer taraftan yapı an 't 
vereli işlerle para kazanmak yolunu ~ retı··_; nız ic:in safahatını takip ederek fi· zamanda o gün bir memleket rne5e- ta, doruna ,.e bogulma su 'il"" 

" tutmuştur. . k ~ "lA e<Jı 'ı len har0 kctc germedi. Hiç bir ser- lesi karsısında olduğunu sö'-·lemek terin ellıye çı ·tıt>ı ı cıve 
"" > ~ .ı Diln bu hususta verdiğim.it malQ· 

mayesi ve faaliyeti mevzuubahs ol· vaziyetinde bulunan Ekrem Köni· matı tahkik etmeğe çalrşan bir ga· dir. aı bi! J 

maksızln P3ra vaadoıunan Ekrem :ı:.in, kendisini tatmin etmemelerin· b k Bir haftadanberi fasıl 1 ·"' r ı,; zetenin epey yorulduğunu u ar ·a· .. rıdcr 
Hamd·ı, bundan sonra muttaıı· ol· 1 den dola\.'ı lıu ihban yaptığı da sa· te yağan yağmurlar yüzu 

dasımızm bugünkü neşriyatından 
1 1 

tıh 
dugu~ bu"tu··n esran sakladı. rahateıı belli olmucı bulunu .. ·or. 1 b duz ve Güzelhisar çaya! ,.,., 

J .ı öğreniyoruz. Pol Jilonun " stan u- ~ ~ 

4500 Lira Bugün memleket meselesi ihdas lun büyük otellerinden birine iQdi- 1 k 1 hanesi 
. " ' . . .. .. ··ı·· k edecek bı'r sahtekf'ırlılTa kalkıc:~n ~· . b' . d -x. ran onso os rJ~ Bıdayctte , avuz ışı goruşu ur ·en ... . . .. . • ı,; ır- gını.. ızım razın:ız an Ot;renen ar· t b'l' I ıyO il 

Ekrem Hamdi açık gözlüli.ık ederek 1 l~onıgın şuphclı ve gıllıgı~lı hayatı kacla~ııruz Tokatlıyan ve Perapalas 0 OmO 1 1 Ça I~ 11ıs 
kendi namına olduğu gibi Koniçeli nı gö teren bu Yavuz ve havuz i5ı I otell;rinin defterlerinde böyle bir Diin gece meçhul bır §:.~~ 
Nureddin ve Sapancalı Hakkı adla- bu bakımdan çok enteresandır. isim bulunmadığını öğrenince elde konsoloshanesinin ototn° ~ 
nna da ayn ayn komisyon mektu· Daha o zamanlar Alman tayyare 1 ettiği bu "yeni malQmat,.ı bugün n.ak istemiş, fakat teşcb jdJI 
bu almak teklifinde bulundu. motör fabrikalarile tanışma vaziye-1 hemen sütunlarına geçirmiş. Arka- muvaffak olamanuşt1r. ıi 

0
-,; 

Bu işin bozulmasına sebcb olacak tinde olan Ekrem König, biribirini daşımıza bugün de çalrşabilmesi i· meydana çıkmasına ,otort>,,.I_ 
bir teklifti. Diğer arkadaşları bunu takip eden dalgalı işlerini Türkiye·! çin yeni bir ipucu verelim: rajdan çıkarılırken kapı ıt11'fl 
telif ettiler ve : ele ilcrletcrniyeceğini anhyarak Al· ı Pol Jilon belki de Park ot,ıe git. nın duvara çarparak kı~ı.,e ~ 

• G .. "Jtııı - Aramızda taksim ederiz . manyaya Ye oradan da hanc:aya mişt'.-. Bir kere de oraya sor.sa... bep olmuştur. uru ,ç•~.U 
Diyerek Ekrem Hamdiyi ic;kat et- geçmiş ve .Fransada Alman fabrika·! Biz oormamış vo onun için otel 1 kavaslar garaj kapılarını tı1'"r 

tiler. Ve nitekim l<oniçeli Nureddin !arından bazılarının ajanlığını yap· ismi yaımağa lüzum görmemiştik. otomobili de dışarıda bU ,.,t 
i~ bittikten sonra: mağa başlamıştır. 1 P:ırk Otelde malumat alanıazlan;a dır. Pciisin tahkikatına ,,,;ı I 
"_ Biz parayı aramızda taksim Ekrem .Königin bu münasebetle mcslckdaşımızn başka otel ismi ver- : "'.~çhul hırsızı bulmak ne 

ettik. Fakat sana kendi hisscmden kaçakçılık işlerinde maharet iktic:ap 1 mcği de ihmal etmeyiz! kun olmaıştır. 



Beheri 110 milyon dolara 

Dünyanm en büyük z1rhhları 
Amerikada yapıllyor 

~~rlt, 9 (A. A.) - Nevyork Taymls gazetesinin V&§lng
'-ıııt latihbarma göre kongrenin tasblvlne arzedilecek olan 
~gt"am eimdiye kadar inşaat tezgahlarına konulmamıı 

8ıı b1lyUk ve ıüraW iki ıırhlmm lneunu ihtiva edecektir. 
Yeni gemilerin bariz evsafı aunlardır: 

• bin ton hacmi lstiabl. 
taJuıa: 16 pusluk 9 top. 
ıo ti& 33 llli1 .urat. 
~ Ceınuertn teslihatı, ,tmdi inşa edilmek here bulunan 3Sooo 
'-4- ~rlerln tesllhatmm ayn! olacaktır. Tonaj fulalı
'"'·-- .. •llertn zırhmı arttırmak euretlle muhafualarmı m1ah 
~da istifade edılec ktir. 
.._ Jıa •eırolunan haberlere glire, bu gemilerin herblrtnJD in-

OO Ul 110 milyon dolara malolacaktır. 
" ~er, Panama kanalını geçebilecek SUJ'ette lnp edlleeek 

tf, t'4a &art tek~Ullt ile mncebbes olacaktır. 
~ ~ • Taymla gazetesine g6re lyt ma16mat almakta otan 
... • bu devasa remUerin in UI keyflyf'tinln Japonyamn 40 
ı.... ._bJıı ton hacminde 11rhlılar inen edeceğine dalr olan haber. 

IDukabele olduğu mUtal asındadrrlar. 
~ ..................... ~~~--.,._--,,....,.... ...... ~ 

Eensr@ıuıtrMHIHIR 
Amerikadan ispanyaya 
silah gönderilecek mi lO[""ıK~ 

Ç k 
ltaJya, Almanya vt- Japonyaya tçERDE: 

e A . k d · ıa h .. d • ı . Şehircilik mütehassısı Prost Pa• 

nı men a an Sj gon erı - ~:::~:::~·J=~ 
lY.l QCQT memeS'I 1'Sf8Udl. o1:~~:~· sanayi birliği umumr he-•t •ı A'f yeti senelik toplantısı ayın 'J:l sin-
l l a l B I k I I k k d cıe yapılacak. toplantıda yerli maı-u mem e et ere yapı aca re i ]ar serıisi hakkında heyeti umuml-

Budapeşte, 9 (A.A.) - Dün Ma· k b yeye izahat verilecektir • 
car· Çekoslovak hududunda cere-- Ve İ razata da am argo • Romanyanm Ankara orta elçl-
yan eden hldiseler üt.erine §İmal hu· liiini büyük dçiliğe çıkarmaaı Ozr 

dudu uzunluğunca yeni müdafaa konulmaSI muhtemel rine. orta elçi Telemak Bükreted&I 
tedbirleri ittihaz edilmİ§tir. müştür. 

Prag, Macarlar tara(mdan yapı- Vqlqton, 1 (A. A.) - Amerika- ye~ lapanyaya ıanderDecek llllh-1 • Toprak mahsulleri ofisi müdO.rl 

lnumz 
lan tahribat dolayısile tamıinat is- da toplanan ıulb ve demokrul kon- tara komnq olan ambaraonun kal- , Hamza Osmanla muavini, merkezle 
temektedir. ırea1 dtln kabul ett!li bir karar n· dı:nlmumı da lltemektedlr. temasta bulunduktan sonra ı, An&" 

nazlrlarln·n Roma r .. tr h retlle Alm~ Japonya'" hal. . ..an.-Siyasi mahfiller, ~oslovak 6· KoqreDbl murabhulan Ameri· I doluda "e) ahate çıkmak Ozere uuu 
• kQmetinin "bu ıibi btdiselerin te- ~ tablla edilen llllblara, kredt· kacla memat bin tetetttUO teaısil Ankaraya hareket etmi§lerdir. 

kerrürü beklenilmiyen neticeler do-- len •• lkruata ambarp konma- • <::...).,ı'rde yeni asfalt U'\llar ya-ı. 

h t
• ıaı-• .. •- etmektedirler. Bu tetelı:ktlllerln ye. -J<J• JV ı--seya a 1 lurabilec:eğini" anlıyacalmı ümit llDI ....... ._. dıktan sonra at arabalarmm bmr 

Koqre ayni samada camlnm dl buçuk milyon bam ftı'Clır, 

~ ıo (Haber) - İJıglliz yetini aıacatmı llbe etmektedirler. ne~oslio~~latalan'nin M~~~mm·- F r.a n k o c u-1 a r 1 n ta- !~= ~~ 
la- bu aab&h yanında harici- *- l F ba v- uwuu mesine dair belediye umuJDUaD 1115" 

..:. ::-ırı lo mgi iz n ramız pe- tak ........ d-hal tabii- etmİ"'~r. . beled. b-'-·'- '-'-~ a...._- -rd H&lifaka olduğu hal- Gi>&IM ... J.. !I'"...... mlanan pro,e ıye UAUA ~ ... -

'-~ 11 kiUeri bu,nn prtıfecekler ça bOkQmeti de esirlerin m61-· k • k 1 d · .. d .. ı-ğ"nde tetkik edilmekW 
,~ ııa!:! =tir~adra- Pari.t, 10 (Huaual) - lngili.1 bae· delesini kabul etmi~tir. a r r u z u a 1 m a 1 ~i;~e~i~t~ so~ Dahiliye wkl-

\i.,;.:- Gfled- eoııra bqvekil Cem· vUill Cemberlayn ve lord .ı:ıaı.h&Aı Yeni bir hAdise }etine gönderılecektir. 
~ rlyaaeu altında nazırlar bugtln A&t 11,40 da buraya gele- Budapqte, 9 (A.A.) -Takriben (Baıtaraft ı inddı) ~e Cabzea de Buey bölgelerinden ı • Karadcnizdeki fırtına dolayı!iM 
~ ~lanııue. Rom.ada yapıla· ceklerdir. Fransız bqv.Jk.!a Dala· 200 Ukranyalr tedhişçinin dün ak· ko ve mnttefllded bu cephede " takviye kıtaatı getirmillerdir. son günlerde limanımıza bnyük bir 
~ ~ereıertn tefenilatı ıea. diye ile hariciye .ıazın Bone ve İD· pm Ungvar dvarmda Maar hu· bin zayiat vermişlerdir. Almaden lltikametinde, hUkimıet balık akını görülmektedir. 'Yalrus 
' J uttur. Bu arada lngilte- • 1111 dlplomatlan aruında bir ıö· dut muhafulanna taam11 ettikleri F.stramadore cephealnd~kl hare- çiler ldontcrrubieye hiicumlarma dun 10 bin kilo uskum..-u, 23 biıl 
"la ... ~~ya kartı takip ede- rllfm• yapılacaktır. bildirilmektedir. kita dalı- gelen malftmat ıunlarchr: devam etmektedirlor. 1 çift torik tutulmuştur. 
"ta~ )'olunun da konutula· Sal1b1yetb.r mı'batn, tnpıtere Hudut muhafızlan mütecavizleri Cumhuriyetçilerin Faenteoveju. Banelon, 9 (A. A.) - HU&nme. ı •Taksım bahçesinin yeni bir t*' 
~ ~~nıeı gôrUlmektec:ır. hllk6metlnln l'nn•nm İtalyan mO. geri püsldlrtmele muYaffak oıımq. nayı vı Cueneayı .saptetm)f olan Jn. tin resmi tebliği ezcümle diyor Jd: le konulması kararlaştm~. 811 

-....~- t'«aıı Taymfı gazeteal bq- talebat.1 hümdakl nokta! uzan • lardır. taatı. prbe doira ileri hareketine "FAtramadure cepbeainde, cum- arada bahçenin kapıSI, pıino • 
~ ıu tamamlyle tuvlb etmJe olclulu· Si -'-' M 1 j al ••- huri t ıı Co d ve "-•'a S • eıcnmıe diyor ld: OTIUUU' Ye acar ar den.m ederek Dada os ey e'""'e ye c or. rona a ..,&....., sahne tertibatı değiştirilecektir. 
~ lı:Ollferansı, lngllb b8"- ını beyaıa etmektedirler. Bu nottal iyi pçinmeli sbmll ve Fuateovejua'nm 20 ld· detorreberma11&'ya kadar bUttln •· j •Eski Alman elçisi Nadolni dOn, 

.. iter bir mllletıe. mUnha- ııuar pdur: Prar. 9 (A.A.) - Slovakya Pro- Jometre garbinde ve tııerenaıım 43 rulyl ete ıecirm~lerdlr. Yeniden hususi i~eri için ~rimize gelmiı 19 
~~nıJ kette b&§ka bir hU- 1 - Bone'ııln ~- Mrlnelklnun paganda tefi Sano Maclı rad~ kilometre ıarkmda k&ln Granjayı alman mUhim mevziler araamda Alman bankası müdürlerinden bhr 
~l otduflondan dolayı an- •JIDDI 18' inde mebuBaa mecıt.mde söyledili bir nutukta demiştir ki: zap.tetml§tlr. Lamorata, Elgamonal, Retamala, nin evine misafir olnm.ıur. 
~ bnttna etmediğini g&t. dedfli llbt l'ranl&, arulllnden bir .. - Macarlarla iyi ııtonaatbetlet Jlavu mulıablrt fUD)an blldlrt· Cerretonclll Ilı Slerra de 'Erjonera ı • Tıp fakültesine almaaak er S ~ delltdlr. tng111s bll- k&l1I yer bUe vermekten imtina e- tesisi llmndır. Bunun için. bOtQn yor: mt1an ftl'Cbr. çentlerin imtihanı dün yapürmıtır. 
~ .:-aıııau dofruya mtızake- der •e Daladlye'ııln lfmaıt Afrika hAdieelere ralmen. Slovaklar IOluk Juente Ovejara b&tpllndekl lark cephlllnde, d8pla.D Ulde- • Maarif inzıbat komisyonu dilıl 
~:' lılrı:ok engelleri bertaraf e- seyahati eaumda beyan ettlğt kanlılıklarını m~aıa etmeli ft cumhartyet kıt'alan dolu flmaJtn • monll, Albuoa " VUlanutft • de • ali vini Hüdainin ri-~tınde 

·~ kaııaatindedir. veçhlle gerek doğrudan dofruya - 1•• deld •·-"'"'•rlnl arttırarak etrdm· Pndeı'l lfpl etmJttlr. v mua J-

111 ~ ltoma ve gerek dolayısiyle lmparatorJufu.n tahrikata kaptlmamabdır~-....- dakt ;;i:t llk:Jtbnmftardır. Yel- Btrook ellrler Ue FruklBt kuv- toplanmııtır. 
~ bÖ - Berlln mihveri- tamamlyetine dokunalmuma ula tehlikeli netloeler dolun ... ntlerdell bblm hatlara kaoan kim· • ~aarif müd~ Tevfik. Kut• S bnq makadmı gütme- mlllaade etmlyecekttr. Macar Hariciye Namı pue pkllnde açılan cumhuriyetçi aeterfn ifadelerine ~re. dtıpıanm kAletın daveti üzerine, tedrisat ~ 
~ • ltoma gtSrilşmelerinln 2 - Fraııla. Ulak prk JOlımda mlB=~~;.;-~:: ::::nert ;:::. :::..~ı: eıenmte N tınctı ve 92 inci ftrkala. 1 yeti hakkında malQmat vermek ıçfn 
~- btr Proıramı yoktur. Çem· Fransanm eaa.ah '" ehemmJyeW de Ml cenaba ayni :amanda hOcnmı rıııda İtalyan krt'alan mevcuttur. Ankaraya gitmlı.tir. • .. s; lenılılı JOklamatr ~yesinl bir llllQ olu ctbatl bakknıdatl 'ber =:-=un=:ı -=:: etmlllerdlr. 63 nncn fırkada da lapanyaya yeni 1 • Gümrilk teftış heyeti reısı Mur 

ı..bt. ~. G&ilpneler lıfOııflı hangi bir talebi auan itibara al • .__._._ pt ttlk ıelmlt bulunan 300 kadar ttalyan fa Anıl dun şehrimi~ ıelmit. bar 
~ - ltaıyaıı antapn•1arma maktan Jmtlııa eder. dolı'u Berllne pdea:ktir. Aitler, PQID a .... ...,. .. a. e • but----"'ıa.a-.,. 1 miıdürlükte bazı tetkiklerde bul\llt'" 
il ~ teri arutyt mubafua için AIUera uıuuaa """ 

.._ _ _, ve neticetenmele- 3 _ J'raDa Adllababa • QbuU -=======================- muştur. ~ ~~ ntealnı fU bqanatta bulunınUf- -; j 
~-- L _ _::

1 
_ d•rt demlryolwum bl lllemeelnl telllln tur: d5rtler konfer&'naı kabul ıdanes., ai muhtemel~r. . •Gümrükte .a~ılan kolculuk imtl-

~~· llUD n• u için İtalya De tetrlld mealde 1nl· ,._ Franam aahlll...mia ~ Pranaa ne ttalya araaındald mil- Şarkt Afrıkadald tnciliı ve t· hanında beş kişı k~tır. 
~t lumnafa amadedir •• ba hattın .., ... , ~-iyi orpaiu ıdil- nuebetlerin berıeyden evvel nor• talyanın ıra.ileri ıraaındaki hu- DIŞARDA: 
~ ltJUI mabfellertnde alSy- ~O aksiyonuna İtalya lallktnnetl. mittir. Bununla beraber Fran- mal bir safhaya girmeıi lazımdır.,. 1 dutların tahdidi ile Jngiliz • Ital- 1 • Sovyetler birliğinde. 1938 lllW' 

'-~ &Gı. Romada yaptlaca.k ne fent etmekte bu babclald btlanQ auun büyük harp aemilerine ih- Ordre 18yle diyor: 1 yan ticaret m~badelelcri meıelele· sinin ilk dokuz avı zarhnda, Seçell N • İtalyan glSrUpıelerl niyetini ~rmlttfr. tbıacı •ardır. Vı 1939 bütçeİi "'H;çbir ademi mUdabale form!i· ri de dahil olmak üzere aıünhası- senenin aynı aylarına nazaran 
~ d&rt devletin !ııpanyol fh- f - l'raıısanm sonn bnal111m t.hriye için a buçuk milprlJc lU ttalya ile Almanyaya ispanyayı rak ttalya ve tngiltereyi altkadar 117.397 fazlası ile. 1.011,154 rvlelr' 
~ tavaauıta bulunması im- idaresine diler devletlerden daha bir tahaiaat derpif etmektedir. kütlo halinde müdahale etmek hak eden meseleler de mUnlı:ere edi- me yapılmıştır. 
''ıa letJdt edilmeal muhtemel- bUyük mikyasta f1tlrak1 - kanalın 1• Fımaa plıpım.- 1944 ele Ak· lanı veremez. Bu rnlldahale, vic- ıocelrtir. Sallhiyettar mahafil, ln-1 • Pa ifik denizinin cenup kit-
~ llabteUer, lapanyol meae- dare mecll!lnde 19 P'ran.911. 10 hll- 4eaizcleld mevldJnl .. .,._... danı tuip etmekten Ak.denizde- slltere ile ltalya aruır.da bir ti- mında bulunan 16.600 tonukun lr 
~ ..... lılltuıı m...ıetere ta.. U.. 1 - .. 1 llollaadalı - • lir. ki mU.takbel -ruaatlerimizl teh cuet ltllllı akdedllecetw tahmin giliz Rimutııka vapurunda Yll1&lD 
aa._-: ~Dl. çUııkQ bu lfln llt1 dır • 800.000 ablyou l&h1b olan Franıız harp filon SOO Wn likeye dUıUrmekttdir. 1 etmekted:rter. 1 çıkmı§tır. Vapurda 286 yolcu var-
~ ~ -ıacı IUtı tellkkl edildi- l'ranı111aermayeatnln18H a1mJI ol· tea ltabeam ki ile 480 Wn Çemberlaynın Muıoliniye ıç• "'"""""'"""'' , • , " ' dır . 

......... lbneıı:tedlrler. dutu zarar ve llyan tehlikeleri De t•:lar· Franaa llO bin, ltalra racatı yeglne ıual ıudur: j o·ızı·ı ı·ııı·tak • Musolini, Libyada 20.000 kolca 
~ !apanyada ~ıpn muhDr gasterlltr. ttatyamıı mOtale- İle 160 bin toa İDp etmektedir. Londra itillfına uyaralr kıtaları· )'erleştirilmesi için 1939 zarfında J9 S lto.na mUaJıereterlnin ari- batı bllha.asa Mmn allbclar et• Fnnaa 31 . Kinaauenel mrı tapanyadan çekecek ıniılni$, Londra, 9 (A. A.) - Deyll ni mahaller inşasına dair olan p1lm 
S ~ lnrfnw mentt temin mektedir. Çilnktl tlmdlld lmtlyu 1939 a kadar apiıdlki .,..uleri çekmiyecek ıniıinlı?.,,. Ektpres gazetesi, Almanya tle tasvip etmiştir. . 
~ l'raııktatter Kataton - 1968 tarlhlnd• mOnkul olc!ala •- lnp edecelıtir: Jngiltereain tavauuta ttaıyanm 1937 eyl61Unde gtzU • Çekoslm;akyada eski bqveldl 
~ ~1ll1yetçller Estramadu- man kanal Mıma alt olacaktır. iki arbb, Wr Jmnuör, ,.edi • f bir ittifak akde!ınlş .• .aklarmı Hodzanın organı olup Çeklerle Slcr 
'· bir- l&yrette bulunmakta- 5 - Tunu. l:!lttln ahaUatnln in. ._haltı, 24 1ııia t• hafif n = 1: (A.A.) _ .. Havaı a- ve bu ittifak mu lblnee Ud ta· vaklann anlaşmasını ilt~ ctmiı 
~ desiyle l'ransnıdır, Daladlyenln IOll mania ...,aer. Bu iapı.t _.,... jantı muhlibirinden :" !yi malGınat rafm yekdiğeri aleyhine mtıte. olan Slov~nsky .H~as gazetnı netri· 
~: ~;=riyae!..lS.r: ... tndagllyf:~ ~tl=!\1:'.!.tın ..ı::: ..ı Witse ile derpiı ecliJ_mi1 o- almakta olan mahafil MU1olininin veccib herhangi bir ittifak ak- yatını tatıl etmişlır.. ..-ı 
~ ....._ -·-aaaı .... _.. mı ~ _,,. ...... ı.a Bd ~ cemlal, bir len- Çeınberlayn ilo ,.apacap ın\ilikat d .. tmemelf taahhUd etmit oldu- 1 • ltalyada satıf miktan 5~ .. ~ 
~ 1-Qı,a ve cumhuriyetçi İ!- olan eadakat teuhllrlerl bana ı.. ftÜ 8 torpido .,. ı d..Wtr nnuında Akdeniade lıtikran tı- ı;unu yumaktadır. de müşteri ba~ına ~ grama tndi.-
.:"'ll .. }ldlert, ağlebl lhtlmal pat etml§tlr. .-ma1ne iPBkı ltlllllıt8dir. min etmek için !tal-""' haklı "'"""""'""""'""''"'"'"'""""" rilmiı olan kahve, pnıdi adeta bu-
~ ı;IQeceklerdlr. e - Franu, 19311 te nrihnlt o- J -- unmamaktadır 
~ &11>a, zamıedtld ~ne P'~rt' lan a&zil " ttaıyanm 0 tarihteki t- Musolinlye sorulacak ıual mütalebatmm tatmin edilmeli za· l • . ka-
' ~etlnt tem n @d .. ktlr wuı fesbetml1 otmuma ratmen ne olmab ? ruretine ituct edecefini b:yan et- Alman iktisat Nazırı •Polon~ en yaşl11

1;1ngy°:mda 
11n. ~ • •- .___..... n...a. n (AA) -ıt'· ... ·t ıne,_edır' ter dıru olan Kozarova, ...,. •• 
~ ""~~ 4.. .... n"'a'l.'J t JI" ı ('~P- kendi lmza:mıı muteber tu~.-· ~9'... .. . . - - llU9 • 'Al. • Berlı'ne döndU millet-
~~IQ ktın olduğu b ntız m:ıltur Çemberla1ftlll Roına ıeyabatl kak Ayni ınahafil Muaolininin, Çem- ölmüş ve cenazesine birçok 

ı,..:;· arı;;_ ttalya hOlı:6metl. 1938 ıae. kmda tefdrlcrine clnam etmekte· berlayna tnıUterenin Fransa ile Roma, 10 - Birkaç ~enberi taşlan _iştirak etmiştir. • 
ltıı....~ lf"Ut mf',.ahltTicrl ,. baılangıcmda Jtomadüt l'ranlll dlrler. ttalya araaındı bir tavaaauttı bu· Romada bulunan Alman İktisat na· j • Stugratta ~1~ ~lu bir~ 
~hl t'! ,..b"t'1.,,,.,,'\ b zt ,..,,.,,_ "ftaalabattfOzan .Julea Blonc!elln * Plıaro ıueteal diyor 1d: lunmaaınm zaruri olduğuna da m:1 ~· Funk Berline hareket et- vay. ~~ bır vıraJda devrilerek 
~bt'bıb~ntnde ttah'M ,-ısrım~ -rt1' oldufa mnzaterelere tekrar si- "Dusı borıe,.e buır olclutu- ipret edeceği ve ttalyaıun Fran· ı mııtir. ı on iki kip yara!~. 
~ ~ ahmrıasmt tt,·llf .-dt1- ~'11tek tstedllt ta1uUrc!e " tatecB1t au n Jılsblr eeyden korkmaclılı· a.ya kartı ıerdttmekte olduğu mU Dr. F~ ~ ltalyan ~orporas • B~lgar kraliçesı lvana. İtalya· 
~ ~ etrıektedlrt r. Nrr,-- •ıunan Fran• 19315 ttnltlumm der nı Çemberlayna anlatmak lsln bll· talobat ile tıpanya lspanyol ıne- yonlar ve iktisat naıırlan ile partt da gnpten ağır surette hastalanan 
a..t" ta"'-nıt 'kabul etrı k frfrı P'' etmekte olclula munzam mub- tUn dlr'ıtlııi kuU..ıacalrtır. Bu aelaiııi biribirine bailıyacap mü• &ekreterini liyaret ettikten sonra kız kardesi prenses Mafaldayı siya· 
~tı!t\'tt IJartlar matrımsa dP velelerl akc!etmek tein m•ôftr iti· oyun, tebllkell olmakla beraber t.ıeaamda bul~dır. Muıso- ~usolini tarafından kabul edilmir ı ret ~~ Sofyadan Romaya barmt 
S ~~'tontın •aT'tl"" """"z tlflar etUma lttfnac!en ltalya De Muaollnl bildin melıu.s tehllke· 1lninlıı lıpanyadaki ltalyaa ıa- tir. etmiştir. 
~ltıc11r. Ant ınOı,ahfdler umerata ~n~ete am&aedl!'. lm cldnDne almzttır.,, aUDlllerinin &eri almmaı:na mua-1 Kral, Funka Seummil nipnmm 1 • DQn Sofyaya bir Alman tlell.ıt 
t1tt t-_ .. ~buldufu takdirdi' Parlı, o (A.A.) - Blhrlye na· Petl Jurnal 98711 JU1JW: bil ceneral Frakonun muharlplikJ bQyük hac rOtbaini ftl'Dlİp. 'bereti ae1mil w derhal ~ 

--.. .._ 'bir teeebbtıaa maııı. .an Camplnchl lntreftllıeant sa- ''l'ranaa baUhanr1a ,..ı bir hakanın 11abal edDm•nl .......,. ı. bltlınıp. 



Askerô ınseıer şamıP>DV©>naso 

Maltepefü1böfŞaıiıPIYônu oldu 
Dün Maltepe Kuleliyi ve Deniz lisesi de Bursayı 2 - l yendi 2-0 

kalan ikincilik için geri üç takım yeniden çarpışacak 
ler muhakkak bir gol tehlikesi at-

Deniz lisesi ve Deniz 
harp okulu; Bursa 
askeri lisesi maçı 

Askeri liseler arasında Uç gün
dllr devam eden futbol maçlarının 
sonuncuları dün az fnkat heyecanlı 
bir seyirci kitlesi ö:ıünde Şeref 

stadında yapıldı. llk maç deniz lisc
t1l ve harb okulu ile Bursa askeri 
lisesi ariısmdaydL 

Takımlar sahada dizildikleri za
man Deniz Lisesi ve Harb Okulu 
takımının: 

Tank - Sadi, lbra.hlm - Vahid, 
Rasito, Efdal - Nijad, Muzaffer, Nu
:rl, Arif, 

0
Ec\'ed, 

eeklinde teşkil olunduğu ve Bursa. 
ı:Jarın da: 

Remzl - }'ehnıl, :'.\lahlr - :\[elih, 
Ralf, Sabri - Necdet, Sabahaddin, 
Sadeddin, Necmi, Saliihaddbı 
eekllnde dizildikleri görüldU. 

Hakem: Şazi Tezcrn. 
Oyun Bursalıların hızlı bir hUtu

muyla baeladı. Deniz Liseliler der
bat mukabele ettiler. Oyunun ilk 
dakikaları iki takımın karşılıklı sı

Jq. hUcumlariyle geçti ve her ild ta
kını da llst üste fırsatlar kaçrrmak. 
ta: biribirlcrine yardım ettiler. 

Deniz liselilerin ortadan yaptık
ları hücumlar iri Bursa mUdafileri 
tarafından kolayca. kesildi, Bursalı
ların da sağdan tazeledikleri hll -
cumlar sağ açıklarının acemiliği yU
zUnden neticesiz kalıyordu. 

Oyun karşılıklı ve geli11igllzel hü
cumlarla devam ederken, on ildnci 
dakikada mUsalt bir fırsat elde e
den Deniz lisesi sol açığı gilzel bir 
vuruşla takımının ilk golünü yaptı. 

Bursalılar canlnndılar. Fevkalade 
enerjik bir oyun çıkardıkları halde 
tccrilbesiz oluşları netice almaları
na mani oluyordu. 

Deniz lisclilerse bilhns'3a sağ a • 
çıkları vasıtnsiyle güzel hücumlar 
yapıyorlar ve daima tehlikeli vazi
yetler yaratıyorlar. Yine sağdan so
la geçen bir hUcumda sol için nefis 
bir §ÜtU direğe çarparak muhakkak 

Duna askeri ıı~csı l'e Deniz lisesi fathoJ talnmları bir arada ... 

tiği penaltı direğe çarptı. 

Deniz liseliler yine hücuma geç. 
tiler, Bursa knlecisi yerlere yuvar
lanaak muhakkak bir gole mani ol-
du. 

Son gol 
üst Uste tazelenen deniz lisesi 

hilcumlannın birinde nihayet sağ 
açık Ecvet, 35 inci dakikada vole 
bir şiltle takımına galibiyeti kn -
zan dırdı. 

Oyunun bundan sonraki kısmı 
kareıhklı ve neticesiz akınlarla 

geçti ve netice değişmeden 2-1 De
niz lisesinin galibiyetlle oyun sonn 
erdi. 

virdi, top direğe çarparak Kuleli 
muhakkak bir golden kurtuldu. 

.Maltepelilerde "nasıl ols:ı galib 
geliriz,, haleli ruhiyesinln tesiri gö 
rülilyor. Halbuki Kulelilllcr Bursa 
kareısındaki mağlubiyetlerini telafi 
etmek için canla başla çalışıyorlar 
ve çok güzel bir oyun tutturuyor

lar. 

Gol yapılamıyor 
Netekim oyunun yirminci daki -

knsmdan soara Maltepe nısıf s:ı.hn
sma yerleştiler ve soldan, ortadan 
yaptikları hücumlarla Maltepe ka -
lesini tehlikeye sokmağa başladr. 
lar. Fakat Mnltept )Qıılccisl Rifıı.t 

lattılar. Oyun milteva:tin bir §ekil 
aldı. Gayetle canlı ve tehlikeli hü
cumlar yapılmağa başlandı. 

ikinci gol 

Yirmi yedinci dakikada Maltepe 
sağ açığı Kemal, uzaktan kaleye 
yerden bir şilt çekti. Kuleli kaleci- , 
si topu ayağıyla karşılamak istedi, 
ıska geçerek Mnltepenln ikinci go. 
lü kazanmasına sebebiyet verdL 

Bu golde kalecinin bariz hatası 
vardır. 

Kulelililer yeniden Maltepe kale
sine hücum ettiler, fakat milessir 
olamadılar. Galilıiyeti sigorta et -
miş olan Maltepeliler <lnha düzgün 
oynuyorlardı. 

Oyunun son kısmı Maltepenin U

çUncil 'Sa.}'lyı da çıkarmak, l{uleli
ninse şeref sayısını atmak için kar~ 
şıhklı çırpınmalarıyla geçti ve neti
ce değişmeden 2.0 Mnltepcnin gııli
biyetile nihayete erdi. ,. -

Nasıl oynadılar 

Her iki takım da ı;ok canlı ve e
nerjik bir O)"Un çıkararak uzun za
mandır sahalarımızda göremediği -
ınlz bir me:tiyet gösterdiler. 

bir gol kurtnrdı.. Şampiyonlut.,1 knz:ııı:ın l\laıteııc askeri 11 esi tnlunu .. \ 
Bu tesirden kurtulan Bursalılar 

eağdan isabetli bir hücum yaptılar, Maltepe - Kuleli maçı 
ve müdafiler yerinde müdahaleler- Her iki takımın da yılmadan, yo-

sağ içleri bir ileri pasıan sol mü- GUnün ı'kı'nci ve mühim maçı Ku-
le s~'l yapılmasına miıni oldulnr. Bu rulmadan, canlı, sert ve centilmen-

öafi ile ayni zamanda yetişti ve leli ile Maltepe askcrl liseleri ara-
na Kuleli sağ içinin topu fazla geri ce oyunu cidden 5a)'anı takdirdir. 

ah i k d d 1 
alması ve sağ açığın isabetsiz oyu- Her iki takım da i'-i o'-"nadı. Malte-

müd alcye vak t bıra ma an er- d ld B ta Maltepe J J 

lial yord<'n bir vuruşla taknnmm :::ı:ı '::;a~~re ud:;:~~alsa §ampi- nu da sebebiyet veriyordu. Bu sı- peden bilhassa Kemal. Muzaffer, m. 
b b l'k k d tti rnlarda Nndinin çok güzel bir şütü- fat temayüz ettiler. 

era er 1 sayısını a.y e . · • yon olacak, ancak yenildiği takdir- nli Rüat güçlUkle kornere atnbilili. 
Bursa: 1 ' Denız lısesı t de Kuleliyle ikinci bir maç yapma- otuz sekizinci dakikada sol nçık Kulelinin sol ınuııvin~ Suphi mii-
Oyunun bundan sonraki kısmı sı ı·cab edecekti. 1 b' l - ·• Aliden Aliden güze ır pas a an kcmmel bir oyuncu e>ldugunu go~ · 

karetlıklı seri, fnknt isabetsiz hü - ~ampl~·onlug-u tayin edecek olan t k 
"' J Burhan topu dışarıya n ara mu -

tumlarla geçil. bu mühim maça her iki takım da en hakkak bir gol kaçırdı. ve bu suret-
Deniz lisesinin bir hücumunda kuwetll şekilleriyle çıkmıştı. le ilk haftaym nihayetlendi. 

kaleci kalesini bıraktı, çekilen şütU 1 
Kulelililcr: 

il k k h k ikinci haftayım mUdafl kafa e çı nrara mu a • Rahmi - Nlhııtl, }'anık - Suphi, 
ı · · Id B' l · dev !kinci dc\•rede her ikl taknn da kak bir go e manı o u. ır ncı • Abdi, Yaşar _ Ali, tlurhan, X:ıdl, 

re netice deği,,meden 1-1 beraber- mütevazin hır oyun tutturdu. On da. 
" Şefik, Muzaffer. 

Jikle bitti. kika karşılıklı hücumlarla geçti. 
l\J altepelilrr: 

ı.kı'ncı' haftayım ,..10 i UI • Maltepeliler yavaş yavaş oyuna hU.-Ulfat - Kamran, •• n r • \1, 
kim olma"a başladılar. Soldan ve 

terdi. Muhacim lın~tmc:ı Eurh:mln 

Nadi de iyi bir oyun çıkardılar. 

Maltepe askeri lisesi bu netice i!e 

askeri liseler futblll ı.ı~mplyonu ol

muştur. Kendilerini tebrik ederiz. 

Kuleli, Bursa ve deniz lisclı>ri ay. 

ni puvanla ikinci vaziyet tcdirlcr. 

Neticenin kat'iyelle belli olabilm,' · İkinci haftaym karşılıklı hücum- Ferda, Salahaddin - Necatı, l\h11.af-
larla. başladı. Deniz liseliler bUyük rer, Mehmet Ali. Bcllri, Kemal. sağdan iki Haltepe hücumunu Ku- si için bu Uç takımın yeniden çar-
bir tehlike atlattılar, fakat hemen ı;eklinde dizildller. leli kalecisi kesti. pışmalan icab etmektedir. 

açılarak Bursa nısıf sahaamn yer- Hnkem: Şazi Tezcan. İlk gol 
Jeştiler. üst Uste dört korner ka - Oyuna Maltepeliler başladı, fabt Onuncu dakikada so.ğ açık ke -
z:ındılar ve hiçbirinden istifade e- dnha santra çiz~i~indcn topu kapan mal çok s •rl bir sürüşle lopu Ku
demediler. Kulelililer Malteep kalesine aktılar. leli kalesine kndıır indirdi ve çizgi 

Bursalılar bu tehlikeden kurlu- Top ortalnrda dolaştıktan sonra, üzcrindC'n gcdye doğru ufak Qir 
lunca hücuma geçtiler, Sağ açık to. l Kulelililer merkezden tehlikeli bir pas vC'rdi, müsait bir vaziyette bu
pu sağ İÇ(' geçirdi. Deniz müdafaa- hücum ynptılar ve Mehmet Alinin lun:ın Bedri plase bir \"Uruşla ve 
.sının tereddüdüne rağmen sağ iç şütünU kal<>cl Rnhmi yakaladı. kalecinin halasından istüade cde-
topu hafif bir vuruşla kalecinin eli- Maltepelil<>r açıldılnr. Sol iı;leri rek topu ağlara taktı. 
ne verdi. vasıta.o;i:·le iki hücum yaptılar ve Kulelılil,...r, gol il ye~ ince açıldı -

Hemen arkasından da deniz fü:e- nst UstC' kazn'ldıklr.rı iki favldcn is- •ar, seri ve enerjik bir oyun <;ıknr
li Arif, çok mü"nit bl rfırsatı d~a. tifade edemediler. rnağa bac;ladılar, ortadan bir frikik 
rıyn attı. j Mallepelil<'rin hafif bir lıtıkilT'i- k:ızan1ıl:ır. McrkE'z muavinin çekti-

Kaçan penaltı vetl e;öze ı:art'mn"'a bn~l:ıdı. Yedin- ği şJtü, m ıl:ez muh clm, ~ole güzel 

---- -· 

~· ' ' 1 ' . 1 ' ı 1111 , 

Askeri liseler şampiyonasından 
intibalar ti)J 

Askeri liseler altı gündenberl muntazam bir faaliyetle 'P"'plt' ~~ 
luk ~ları yapryorlar... ~ ~ 

l\lckteb sporu namına, gerek he\'es, gerek kabiliyet ,·e 11 ftftt" bıcltı 
disiplin bakımından n.sl<eri lisclerlmlz göj;r\islerimizi haklı bir 1 '1:-dı~ ,. 
la kabartacak vaziyettedir. "'O~U p 

Askeri li elerin futbol, atletl:an, hendbol, boks, gUreı: ,·e eri ,. bliltrı 
bol _şubeleri arasında yapılmakta olıın m~lar neticesinde 861' ~t 

1 

seler spor ısampiyonu meydana çıkacaktır. ,ıfl_ fıllu O 
Dün futooJ şampiyonlubru final macı yapıldı ... Dört ta1WD Ç ~ karıs 

Seyrettiğim kırk dört oyuncunun kırk dördünde de Türk kU,.,.~ 1' S 
~ılmak, yorulmak bilmiyen enerjinin tlınsallnl gördüm ... :Bir btıÇ J l0p

1 
at mc:;;ln t-Op pc~inde koşan gençlerin, y'ann günlerce, aylar~ ,, nıuıı 
kuwetle say~abilecck c;ubay namzetleri olduklannı görüp lfti.b•' l<!art 
tim... ,,,,, raıtaıı 

Ayni gaye uğrunda mckteb sıralannda tekamül eden geıı~ ~ . 
c;por sa.hasında hason vazlyQtteykcn bile biribirlerino karele~ ' 
dıklarmı, sert, fakat centilmence oyun oynadıklarını gürdüm. ~ l~ 

Askeri !beler takanları, birçok birlncl mır takımlanmız.a deıf f N. 
recek kablliyettelllrler ... llilhas a muntazam hayatın verdiği cncrJ : 

yanı takdirdir. • eti' 
Tribünlerde belki yüz kadar. se~ ircl yol.tu. Fak:ı.t yükselen ~ 

rl duyan bir kimse her takımın muhakkak binlerce taraftarı old ~ 
zannedebilirdi. Tamamen ıısl\eri liseler talebelerinden ibaret 01.,. ıaı' ~j ti 
a.\ uc genç her takımı ayni §hlılct, ayni muhabbetle alkı5tıyor fi ~ ' 

G<.'çf'nlcrdc ııehrirnizo grlen J:Omcıı taJunıının kafile reisi: ı•St •' ~ 
cilcrlniz heyecansız,, demi~ti. :'.\luhterı-nı misafirimizin böyle can~ ) 
wsll ve bilhass::ı. ceııtilmt'.n bir kitleye tesadüf etmediğine ınU ~ ~ 
rlm. Oyun imtidadınca bir dnkika bile kesllmlyen feryatların • t 'la 
bir küfür, bir "yuha!" kelime lııin ltarı5tığ1111 duymadmı ... 1'•1pJj ,f ~ h 
yuncuların de,>iJ, bütün a.'ikeri li eler talebelerinin de büy\ik bit ~ · 
terbiyesine malik oldaklıırmı bir daha anladrm... ~ "..'~ 

Askeri liseler spor muallimleriylc tanısnınm, bu kararı:ınıP '- ~ 
betli olduğuna. ~Uphe bımlan:ulı ... Bu Jmdar mükemmel ldarceUe~ ~ 
de yeti~cn gençler pek tabii ki, centilmen olacaklardır. Dört 1 ~; ~ 
muallimde gördiiğüm meziyetler o kadar cok, o kadar mutene'" ~ 
bu satırlara ~ıkıştınnak onların kıpnctlcrlııl ira<lc edemez... t1' ltıııu 

Ac;kcri liselerle yakınılan aüıkndar olmıyanlara tavsiye od~ 
A~keri füıelertlekl spor har<•kotlerini takip edin, idarecilcrUe 13 
edin, centilmenliğin, sporculuğun yüksek manasını bulursunuz. , ~it 

;Beden terbiyesi kanununun tatbik olunmağa başlandığı bd ti ~~· 
lerılc, asl•eri mek1~plcrclc gördüğüm miikemmel talışmanın diğer ııı _,r "tt ~ 
teplerlmizo de teşmilini canı gönülclen diler, gösterdikleri mu'-af~ ?1ıı 
yet ve mükemmeliyetten dolt\yı askeri liseleri tckr:ır tekrar lıt~ 
ederim. 

Lisanslannda 
Futbolcu kaydı olmıyan
lar oynayamıyacaklar 
Beden Terbiyesi Istmıbu1 bö7-

gesi başf-xınlığmdaıı: 

Mrızaffe~ 
1940 

Olim piyatların8, 
Şimdiye kadar kaydol~ 
milletlerin sayısı 20 1 

buldu 40 o 1 - Bazı klüplerimizin son teb. 
liğata rağmen takımlarında fuL 
bol vizesi olmıyan hüviyet cüz
danlı idmancıları oynattıkları ve 
hakemlerin de bunlara müsama. 
ha ettikleri görülmektedir. 

Helsinski, 9 (A.A.) - 19 •. ,e~ 
limpiyatlarına iştirak etmelc il Jf 
şimdiye kadar yirmi millet ıca> c# 
lunmuştur. Olimpiyat .cyuola dJı ~ 
tertip eden FinHindiyadan ~~ ~ljj 
Belçika, Kostarika, Danı~ ıf ~ 
Almanya, Yunanistan, Büyü1' .;r llt 

tanya, Hayti, Holanda, italr"1~ 

Badema bu gibi hüviyet cüz. 
danlarile müsabakalara iştirak 

cdilcmiyeceğine klüplcrimizin ve 
hakemlerimizin dikkat nazarın _ 

goslavya, Lüksemburg, ?4'0 
• .1 

nnı çekeriz. -p.o' 
2 _Bölgemiz çevresi içinde bu Norveç, Filistin, Portekiz, 'f.f 

Ya, İsveç, İsviçre, Çekoslo'la lunan bilcümle gayrifcderc klüp. 
!erin salahiyetli birer rnürahhas -o-- yri 
larmı derhal Bölge Merkezine Asker ve talebeler ga 
göndermeleri önemle tebliğ olu- federe klüplerde dl 
nur. --o- oynayamıyacaklar 1• 

Klüp Başkanlarını davet Federe :.ıüplerde oyna:a~et" 
n~dcn Terbiyesi 1stnnhul Böl- talebe ve askerlerin garyı ~ef:: 

"'Csl nn.sknnlıl'.,rından: lerdc oynadıkları görüırne ., ~ 
., Bölg~mize bağlı bUtUn klllıı Bölge bu klüplere de yaptığı ıı'" 

· bl' v ·ı b d b ıdbi o)'\l ,,. 
başkanlarının. 13 - 1 - 1939 cu- te ıg 1 e a ema u 0 ıneıı>e"', 
ma gUnU saat ıs de sayın bölge' lara takımlarında yer ver . ~ 

1 

· · b ı kı·· 1 'ndelcı başkanmın rivaseti nltmda ya. nnı ve un arın up erı . ·.ti!• 
• l k' · · ~·ıdırıtl1' 'lılacak toplantıda hazır bulun- yıt arının ter ınını 1 

mnları lUzumu tebliğ olunur. --0--

Davutpaşa deijil 
BarutgücU galıP ,_uoo ıı 

Dünkü savımızda. pazar gii~ 
I3akırkövünde ovnayan Barı.it .., ~ I~ . . ıı""' 

A takımı ile Yıldırım DavutP : -:ı~ di 
!'bl,, 

takımı arasındaki maçın ga 1 

3 
p" 

Baruçg\;cü iken yanlı~lıkla 5· '1 cı~· kı 
vutpa~a yazılmıştır. Yanlı~lıf:' ~ 
zcltcrek ozür dileriz. ~ 

\ -·O-- . 
Bisiklet kongresı ,,r'· 

Sofyada ilk toplantısını > dt" 
• 'kl ı-ot1• cak olan Ball:an bısı et • \lrtl 

sinde Tiirkiyeyi sefaret nıe~ 1( 
tıcıı'· 

rından bir zat temsil edece ııt· Deniz lliesl cold:ı'l yeni bir lıU- el dakiknda sıı~dnn bir kornı>r kn. I bir vuruşla knl"YC h .vale C'tti. Top 
c• ~~tr~~a mUdafii topu eli- zandılar. Kemalin ı;elüiği şütii Mu- <'WC'lu dirc:;c, sonra da kaleci):e 
l~utl'Lf.~""den~ liselilerin çek- z:ıffer nefis bir k:ıfa ile knlcyo çc- çar;:,:ırak kornere çıktı. Mnltcpeli-

Kuleli askeri lisesi takımı .. tima bu ayın 13 ünde olacalc 
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llABER - Aktam postuı g· 

lhtHiim komitesi oiZİi-bi"~'.,hükö~~t;sa~Sin;.K. E.u da bir fikir! 

. tamamile kurmuş bulunuyordu 
~ lasnunm başında: j .a•ac. ~,na bağlanmıştı. Hfilise hak· ı Tahliflerde Allah ve kartal üzeri· 

...,.,.llllN~ .. h~tabtcı~ınçak gazetcsile AY- ·1 bt tün mülkiye amirlerinin ve ne remin ediliyordu. Efradda üç 
~~ ıp memleket dah.. t ~ c kumandanlarının gizlice kısma ayrılmı~tı: 

daIDara ve ~aricindeki Er· na uınatı vardı. Ancak aldıkları e- ı - Asker, 
ltıtrt i~lan diğer ennenicc. J .n · mucibince gafil da\Tanarak fe- 2 - Hami 
~ \'e ~ ~en__ Papaz~an :Mı- c:at L~kilatmm tevessüüne ve daha 3 - Millet 

il l-'tzaro goz oglu Artın, Ader tam tabirle kaymaklaşmasma göz Eli silah tutabilen genç ve kuvvet· 
ill~Yan J\s, Vartan oğlu Mihran, yumuyorlardı. Andon Re~tuni bir li. llmçak amaline hizmette kusur 
~ Clııan 0~op, Nihanyan Niha- aralık "bu teşkilat böyle olmaz. Bu· etmiyeceği takdir edilen Ermeniler 
il Ohann glu Marnas, Karakülah nu ıslah edeceğim,, diyerek Torna- bilhassa mektep talebesi, i~siz, ha· 

~st t':liz i l(arabet Tomayan yan ve Parsihin Hmça!c teşkilatın- deme gibi kısım a ker oluyordu. J 1~ oğı~ 
0 

a;-ser oğlu Avadis, da muvaffak olamadığını kasdetmiş Bunlara en kuv\'etli silahlar verili· 
' n'ltirkor b hannes, Ç.Olakyan A· ve o tarihten itibaren de Ropen Ce· yor ve onar onar bir onba~mın em· 

lda.ı Uıılar An ulunuyordu. vahirciyan - Andon Reştuni ve To· rine bırakılıyordu. On onbaşı \'C ya 
?t'dUiy don Reştuni tarafından mayan arasında bir rekabet başla- ni yüz ki~ilik bir kuvvet de yüzba~ı 

"_ ... a,,. da korl~rdı. Bu kısım bir ta- mıştr. Ropen Cevahirciyan fiilen i· emrine veriliyordu. Yüz kişinin üs· 
l>araYıoınıte hazinesi için icap dare başına geçmek istemiyorsa da tünde kuvvet yoktu. Yüzbaşılar 

l , tedarik işile uğraşıyor Andan Heştuniyi geçirerek idareyi doğrudan doğruya komiteye bağlıy
daz.ekısnu elinde tutmak istiyordu. Bu vazi· dılar. Komiteden direktif alıyorlar 
~: 1'onıa ~ın başında birinci de- yelten Torna yan gafildi. ve şubelerin üstünde olarak komite 

·tciYan }an Karabet, Ropen Bir taraftan da memleket içinde· ile resen muhabereye salahiyet sa· 
~· aKyayan Ohanne~, ki protestan mekteplerinde ve kili· bibi bulunuyorlardı. 

l\illci de Agop, Andan Reştunı, selerinde \'aaz ve nac;ihat yoluyla Alettahmin mevcut olduğunu 
. ·bakın re:ede: Alacacıyan Kara- halk ye talebe Ilınçak ihtilaline ha· söylediğimiz 4500 azanın ancak 

ti, O.tu~·an Parsih, Rahip Da- zırlamyordu. Bu İ§leri de: 1500 kadarı Hmçak askeriydiler. 
~. J\ derecede Kertmanoğ· Andon Reştuni, Rahip Daniyel, Bunların hep.)ine birden fırka ismi 

, Ch gop, Pehlo, Keçeciyan Karakülah oğlu Ohannes, Kayser veriliyordu. 
~ :>anyan Mardiros bulunu· oğlu Avadis, Kertman oğlu, Arsin Hınçaklann esas kanunnamesin· 

~ ~r §Ube . . . Kalfayan,Şenarcs lsay.an, M;ırdiros de gördü~üz gibi fırka komitenin 
tt' ~ l'rarttı len ıdare edıyorlar, Civanyan, Vaız l\fardıros, Karabet emrindeydi. Komite namına da To· 

tıı,.~ İ!el'Inakla: teslihle, cephane- Tomayan, Ohannes Kayayan, Ke· mayan Karabet hemen hemen baş-
,, ;.~llll}rı; dasken teşkilatı ihzarla bapçıyan Sinekerim, idare ediyordu. kumandan vazi}etinde bulunuyor· 

r ı ı· d ekT d '- lk~u: ~ Jtı · • Bunlar mual ım, papaz, ava v ı ı u. 
~~el, .ı\ Stnın başında; Rahıp idiler. Tacirler, işi iyi olan esnaf ve yani 

; k'". l>at\os l'ınıon oğlu Ohannes, Ya- Hmçaklar bir bayrak da kabul et· para kazanıp Hmçak amaline nak· 
~ ~ \'e 'l'' Ahçı Parsih oğlu Gül mişlerdi. Yalıuz gizli faaliyette bu- den ve malen yardµn edebilecek o· 
~ Jlıiı ~u t~:os oğl~ Mihircan, Bed· lunmaları dolayısile meydana çı· !anlar da hami Hınçaklılardı. Bun· 

Ut<>rdu. lSak, Gıronlu l'oros bu· karamıyacaklan bayrağı şimdilik !ar gönüllü olarak askeri teşkilata 
~tı:ılar arına hali~de k~llan1?·o.r~ar~ı. :<Ka· dahil olurlarsa ya yüzbaşı, yahut 

1lıe:ıceıı da komitenin tayin ettiği ma \ c çekıç) resimlcrını ıhtıva eden onba~ı olarak tayin ediliyorlardı. 
"li~Otlaetde tedhiş siyasetini tatbik bu arma rnuhaberat evralcında, isti- Bir de (millet) denilen Hınçaldılar 
-.tt toıu;~e bi.r taraftan da §eka- mal, ediliyor?u: Çek!ç ·~mesai)', ka- mevcuttu. Bunlar küçük Ermenista· 
~orı hazıneye müfit olma"'a ma (kuvvet) tımsalıydı. nın halkı m:ıhiyetindeydiler. Yaşlı-
"'tttıer ilrdı. Bu tiç esas teşkilat Bir aralık (kanatlan açılmış bir tar, kadınlar, l:ilçükler, fiilen asker 

~ l~tij~ ~U~ler takip ediyordu. kartal)1 k_üç?k ~rmenistanm ~cmzi, tik yapamıy~ca~ vaziyette olanlar 
~ 0ınıtesi gizli bir hükfunct kabul edıldı. h.artal (sat\'et) ışare· ı bu sınıfa dahıldı. 

dıı, ~ile kurmuş bulunu- tiydi ve Ararat taraflarında yerleşe· ! Bütün hepsine birden de (Hmçak 
~ ad erkez :Merzifondu. HükQ· rek Ennenistan büyük krallığım/ yan taraftaram) deniyordu. Hınçak 
l t · 

1 .küçük Ennenistan cum- tesis eden Dikranın tacında bulu· ' tarın umumi vaziyetleribu kerece 

~t~~1• nevlet reisi Tomayan n~ ?u ~artal işareti. ayni z~ma~da öğre.~~ikten ronra .. i~.til~~in üçüncü 
Jı .. ~ ()1\ l::rrnenistan mecli~i umu tarıhı bır kartal halınde telakkı o· ve f ıılıyala geçen uçuncu safhasına 
)"'1 ~~bustan toplu ve daima lunuyordu. giriyoruz. (Devamı t'ar) 

~:{ıı ~da bulunuyordu. lki bö-
40 1~ ~kanunnamesi mevcuttu. 
uııt' ' ı. \'atdı. l!tı, hazinesi, müfettiş-
•1" tıı ın . 
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Bay Sadık'n him:etçisi içeri bir 
kartv:zit getirdi. Sadık, kartı o
kuduktan sonra gözlerini tavana 
dikti. Ceıaı E mmos isminde ·bir 
adam tanıyıp tanımadığını düşün· 
.diı .. Acaba bu . :m oluyordu? Zi
yaretçinin kc ıd"sine scrmaktan 
başka çare yO. u. Hizmetçisine : 

- Gelsin b...;.:ı.Iım. 
Dedi. Celal Evranos iseri girdi. 

Bu, genç, biraz ka:nbur vücudlu, 
kısa ve sivri bıyıklı, alabros saçlı 

bir adamdı. Temiz giyinmişti. 
Tavrında kibarlık yoktu. Seliim 

verir vermez söze başladı: 
- Bay Sadık ile görüşmek §e· 

rcfine nail oluyorum değıl mi ? .. 
- Evet efendim. Fakat ben za· 

tızlilerini 

olacağımı 

için .. 

tanımak şerefine nail 
tahattür edemediğim 

- Ziyaret sebel;imin ne oldu
ğunu merak ediyortıunuz değil mi? 
Eğer vaktiniz müsaitse biraz son· 
ra anlayacaksınız. 

- Dinliyorum efendim. 
- Zannediyorum ki siz bir kaç 

sene evvel Bayan !Makbule ile 
evlenen Bay Sadık'sınız. 

- Evet, ti kendisi ... Fakat .. 
- Ne güzel kadm!.. 
- Bu hususta fikirlerimiz bir-

leşiy::::r .• 
- Ne iyi bir tabiat! .• 

- Ancak bunda fikrinize işti-

rak etmemek için müsaa~enizi is
tirham edeceğim .. Fakat bu beya
natın sebebini sorabilir miyim?. 

- Oh, bilirim. .Bir tabiat dai. 
ma diğer bir tabiate karşıdır. U
mumi bir tabiat iyi<lir denemez. 
Başka tabiatlara uyan, anlaşan ta· 
biatlar vardır. Bunun aksi de oldu
ğu gibi, zannederim ki bayan Mak 
bulenin tabiatI ekseriya sizin tabi. 
atınızla sarpı§tyOrdu; yahut sizin 
tabiatınız Bayan Makbulenin tabi· 
atiyle .. Hülaaa geçinemiyordunuz. 

- Pek iyi maltımat ahnı§sınız .. 
Yalnız, artık anl2mak istiyorum 
ki... 

- Biraz sabır, şimdi her şey 

anlaşılacak, hayat gerek sizin için, 
gerek bayan Makbule isin cehen
nem olmuştu. Her gün bir kavga, 
her gün bir gürfüt..ı .. Artık biribi· 

rinize tahammül edemiyordunuz .. 
Böyle feci vaziyet için yalnız bir 
çare vardı. 

- Boşanmak 1 • 
- Evet, boşanmak.. Binaena. 

leyh her ikiniz birden buna karar 
verdiniz .. Zaten izdivacınız esna· 
sında yalnız bu karan verdiğiniz 

gün mutabık kalmıştınız .. Fakat ... 
- Rica ederim, bana nihayet 

bilmediğim bir şey söyliyecek mi-
.. ' sınız .. 

- Hayır, bay.m .. Fakat siz ba
yan Makbuleyi çok seviyordunuz. 
Tabiatlerin biribiriyle uyuşama. 

ması şiddetli bir aşkla sevmeğe 

mani olmuyor. :tşte siz de bayan 
Makbule için böyle idiniz. Kendi· 
niz onunla beraber yaşayacak 

halde değildiniz. Fakat istemiyor
dunuz ki bayan Makbule başka 

birisiyle yaşasın. Talak davası es
nasında karınıza müteaddit defa 
''Bana bak, tekrar evlenmer.'! hiç 
razı olamam. Şayet evlenir en ko 
canı, bizde adet olmamak!. 
ber, düelloya davet edeceğ'm ve 
bir tavşan gibi şişe geçirec.egi ı ', 
demişsiniz .. 

- Tavşanlar şişe gesirilme 
ya, neyse .. 

- Filhakika garip bir tr: bir; fa. 
kat bu tabiri kullanmışsır, •. 

- Dcğru, doğru. Şimtli anl::ı

takip etti.. Bay Sadık'ın gözleri 
artık parlamıyordu. Şimdi, yerde
ki halıya bakıyor ve başını kaldır
mıyordu. Alnı da endişeli bir su. 
rette çatılmıştı. 

Celal Evranos, selefinin ru
hunda şiddetli bir mücadelenin ce
reyan ettiğini anladı. Bu müca. 
dele kıskançlık, evvelce söyleni· 
len bir sözün yapılamamasından 

doğan mahcubiyet ve korku ara
sında geçiyordu. 

Halbuki Celal Evranos hiç kim
seyi öldürmeği düşünmüyordu .. 
Bilıtkis herkesin yaşaması lazım 

geleceği fikrindeydi. Bu iiebeple, 
Bay Sadık'a sordu : 

-Eğer arzu ederseniz size de 
eskrim dersi veririm!. 

Bay Sadık düşündü ve kemali 
hürmetle §U cevabı verdi: 

- Bu da bir fikir t •• 

HiKAYECi 

Bir kadın 

banyoda öldü 
dım. Sabık zevcem galiba tel ra. 1ngilterede 20 yaşında bir genç 
evlenmek istiyor ve sizi <l • b kadın, banyoda elektrikle ölmüş 
fikirde hala israr edip c'm J :>!arak bulunmuştur. 
mi anmak için gönderdi. f;·ınu b: Yapılan tahkikattan anlaşıldı-

liniz ki fikrimde sa bitim.. e ı, ·. ğına göre, Misi& Con Vinfild is
bir zaman müsaade ctmiyeregim. minde'lı:i bu kadın, gece banyoya 

- Acele etmeyiniz cf t"ndim, girmiş, eline bir kitap almış ve ya 
Bayan Makbule evlenmek istiyor nı başına elektrik lambasını k-;ya
değil, evlendi bile!.. rak okumıya başlamıştır. Bir ara

Sadık·ın gözleri hırs ,.c 'nf 1 arı hk, herhangi bir hareketle, lamba 
ateşiyle parladı ve tehd ·ı t.. "' • _ ·rrilmiş ve kadın elektrik ecre· 
şu sözleri haykırdı: .-·--:ı ~utularak banyonun i~inde 

- Ah küstah ah t. 'i::Ur. 
Celil Evranos, bu sözleri · 04 

memezlikten geldi. SükQnctlc .... 
vam etti: 

- Evet, benimle evlendi.. 
- Sizinle mi? Bunu hu.::ı.:rum-

da söylemeğe cesaret ediyorsu. 
nuz l Siz kimsiniz ibakayım?. 

- Olimpiyatlarda eskriır: Lirin
cisi olan bir sporcu. 

Bu cümleyi c!crin 1:Jiı t ~ \ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

KAHRAMAN HA YDUD 165 ~ ~llrj~. nokta Ennenistan 
r 'tik ının tam istiklaline ka

bili t~. a Inandası altında tc~-
1' ~ ~ 'l esasının kabul edilmiş 
~ r: llttict ~dı.' lhtilal hareketi müs

o.--" ~ h..~erırse - ki bütün Hmçak 

ceğiıni söyliyeyim .. 
- Dinliyorum. 
- Biyankayı kaçıracak ve size 

için? Sizi öldürmek isteseydim, 
bunu şimdi, bugün, bu dakikada 
yapamaz mıydım?. 

dan tutmak istediyse de Rolan 
şiddetle itti ve birdenbire boğuk 
bir sesle: 

çok daha iyi olur. ÇUnkü sizi ya
kından alakadar edecek çok kıy
metli şeyler söyleyebilecek bir 
vaziyetteyim. 

oflT ıı: 'akcı.~~ lanıamiie kanidiler • 

a-e ~'1 ~·Osmanlı devleti ile Er 
rı.ı. rJda b' llnaye eden Amerika a· 
"' ır nt'· 
'e ı\ıne Uzakere cereyan ede-
~ lıuılltı rika mandası altında A
~ 1 oıllrıa ~kında bir Ennenistan 
~ ııı ~ ~o caktı. Gayenin tahakku· 

tı'1~ ~~ili ta Pen Ce\ahirciyan küçük 
ede..ıi. i'(U i 0~1n Amerika mümessili 
"te1;1 tıa ı~ . a~tı. 

1ğ1 ( d ~İll:r~eıhtıltılinin üçüncü safüası· 
y"ıı~,. tt: ·'\rtılt ,n ~unu manzara böyley 
edle.. it buı azıyet tamamile taayyün 

•' ı. Undıılh. · . 1ci \ 'I: hic b.~"' ı~ın filiyata geç-
itti!' ~ ~ler b" ır ~hzur gôriılmuyor 

dı ıı alı ıran evvel ıhtilfı.1 tedbir· 
a llnıa ını teklif edi} orlar-
t 'r,~ 

' ""Q Oldu" 
t • ·t3oa, g~. üzere Hınçaklar 
ll ha lamı de buyuk ihtilal hareke

le u Um ~!ardı. 
h;. Utnı ,,,.,. t .• d b' d <la. ~ lt\evc ..... ı Ye ıçın e ır c 
bbu lata uttu. A<.:ıl mühi molan 
'\!)ilen (tı. 

~bir i~\ah~rciyan bir taraftan 
~ t dı8er llalcı rolüyle çalışıyor. 
ka "~tıeti. tarartan bütün hükUınct 
~ \e;ır:_~uhcyya olarak ar 

~~Ulharru etegı ı .areti bekliyordu. 
)ı a~oPen t.taın bir itimat \e i 

'allazıatın Ce,·a~rciyanm O mar 
1 

bu ı~ten !yüzü ak çı· 

teslim edeceğim. 
Bambo sevincinden boğulacak 

gibi old:.ı. Rolan sordu: 
- Nasıl? Kabul mü?. 

Bambo mırıldandı: 
- Şayet bunu yaparsanız ben

den ne isterseniz isteyiniz. 
- Size evelce de söylemiştim . 

Karşılığında sizden başka bir şey 
istiyeccğim.. Şimdi söyleyiniz .. 
Tcklifi:ni kabul ed:y.:r musunuz? 

-Evet.. 
- Ala .. O halde yarın saat do· 

kuza doğru Emperyanın sarayı ö
nünde bulunun. 

- Ya beni görürlerse?. 
- Ne çıkar .. Sizi görmeleri be-

nim işime daha iyi gelir. Çünkü 
bazılar nı kandırabH:r.em için bu 
lazım .. Saat 11 de Biyanka kol· 
}arınız arasında bulunacak .. 

- Buna muvaffak olabilecek 
misiniz? Nasıl?. 

- Orasını siz dü§ünmeyin .. Yal 
nız siz yarın söylediğim saatte 
bulunun. Fırsatı ka!l:ırmamamz 

lchinizdedir. 
Bambo önce Emperyanın sara

y.na, sonra da Rolana baktı.. Ka
ranlık bir sesle: 

- Sakın benim i ~in 

hazırlamı~ olmayın .. 

bir pusu 

Bambo mırıldandı: 
- Doğru!. 

- Gelecek misiniz?. 
- Gayret edeceğim ... 
Bambo, bu "gayret edeceğim,, 

ı:özünü şüphe götürmiyecek bir 
şekilde söyledi ve hemen uzaklaş· 
tı .. R:lan bir müddet arkasından 

baktı, sonra limana doğru yürü
dü. Harap bir evin önünde durdu. 
Merdivenlerinden çıktı. Kap·yı 

çaldı. Kapı açılmakta gecikmedi.. 

Kapıyı Iskala Brino açmıştı ... 
Haydut her zamankinden daha 
muztarip görünüyordu: 

- Sizi, dedi, gondolda yalnız 

bırakarak kaçtığım için beni affe· 
diniz monsenyör .. Aklım başımda 
değildi. Söyledikleriniz ç ldırma
ma kafi geldi .. O zamandanberi, 
bunun mümkün olup olmadığını 

düşünüyor, hakikaten çıldırmak 
dc::ecelerine geliyordum. Fakat 
şimdi, her şeyi hallettim. 

- Neler düşündün? Bunları <n· 

lat bana ... Kızını kolların arasında 
sıkmak, .cnu, alıp, V enedikten u
zak yerlerde başbaşa kalabilece· 
ğin dak:Kaları değil mi?. 

- Evet monsenyör .• 
- Üzülme .. Bunl:ır olacak .. A-

- Bir pusu mu? Ne yapmak nasının, kızını çok sıkı bir şekil· 

- Dokunmayınız hana! diye 
bağırdı .. 

Bambo iki adım geriledi. O da 
boğuk boğuk mırıldandı: 

- Bu sesi 
Rolan işin farkına varmıştı. Saf

dil halini takınarak ilave etti: 
- Fakir bir şaire karşı böyle 

fena bir niyet beslediğinizi farkct· 
m:ş olsaydım .. 

Bamb:> ilave etti: 
- Demin bir isim 
. ' r.ız. 

- Biyanka mı?. 

söylemişti. 

B:ımbo dişlerini gıcırdatarak ce· 
vap verdi.. 

- Evet Biyanka. Fakat bu ismi 
b·ı kadar teklifsiz bir şekilde teHif. 
fuz etmek satiihiyet:ni kimden al· 
dınız ?. 

- Bu suali ben de aynen size 
soraLiliri:n. Siz de bu kadar küs. 
tahça bir vaziyetle bana hi!ap et· 
mek hakkını kimden aldırız?. 

Bambo homurdandı: 
- Benim kim .clduğumu bili

yor musunuz?. 
- Şüphe mi var? Siz Venedi'k 

Daşpiskoposu değil misiniz?. 
Rolan ilave etti: 
- Bana karşı tehdit dolu bir 

tav r alacağını::a sakin bir §ekil
de konuşmrya çalışsanız, sizin için 

Bambo sordu: 
- Neye dair?. 
- Biyankaya dair.. Sanırsam 

sizi dünyada bundan daha çok a
lfikadar edecek bir şey yoktur. 

Bamb:> hançerini kavradı ve 
Rolana baktı .• Rolan devam etti: 

- Sakın ha 1 Gözlerinizden o
kuduğum cinayet işine teşebbüse 
kalkmayınız. Menfaatiniz için 
şimdiden haber vereyim ki daha 
eliniz harekete geçmeden, son ne· 
fesinizi vermiş bulunursunuz. 

Bambonun çehresi değişti: 

- Siz dedi. Sanırsam delisiniz ... 
Ver.edik başpiskoposuna kapıcı

nıza yapacağınız muameleyi ya
pıyorsunuz. 

- Fikrinizin fenal ğını anladık
tan sonra nasıl hareket edebilirim. 
Fakat benim kolay kolay öldürü
lecek bir adam olmadığımı 

nasıl olup ta anlaya;nadığınıza *
şıyorum. Ben de sizin bana karşı 

duyduğunuz nefret ve düşmanlı· 
ğı size karşı duymaktan geri kal
mıyorum .. Hele şu karşımdaki, 
mehtap altında parlayan meş'um 
y~züni!zü ömrüm oldukça uwt· 
mıyacağım .. Ma~mafih ş~ınu da 
söyliyeyim ki size bu gece hiç bir 
fenalık yapmak niyetinde değilim. 
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Yeni 

el 
~ 

ettiği büyük mükafatlı 

müsabakası 
19:19 Senest içinde ~'apıla<•ak müsabakaların şüphe 

~·ok ki en bllyüğüdür 
Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına basacağı 11 ikincikanunun 1939 tarihinde baŞ

lıyacaktır. 

MUsabakamızın izahı: 
Kadın okuyucularımızın evv~lce çektirmiş veya yeni

den çektirecelderi resimlerinden istiyenler baş resimler:ni 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlannı yu· 
karıdaki resimlerde işaret edildiği şekilde kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyucularımızın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 1kincika
nundan l 1 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayn ayn numaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözJer cldu2u O

kuyucularunızdan sorulacaktır. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettiği müddetçe, ga

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkım haizdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunacak nu· 
maralan topladığı kuponlarla birlikte idarchanemize gönde. 

rcrek kullanım~ olacaklar ve idarchanemizdcn bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyuculamruzın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde 

izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
sı bırakmamıya çalışacağız. 

Kadın okuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kazanan beş kadın okuyucumuza ay
t"ıca ı ara mükafatı verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklarc!_ır. 

1steyenler:n yalnız göz resimleri neşredilcceğine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken
d:lerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahl!Olamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüş bulunacaklardır. 

HABER, ken "isine göz resimlerini gön.dermek suretile 
yardım eden kadın okuyuculannın hu zahmetlerini mukabe
lesiz bırakmak istememiştir .. 

Okuyucular mız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyün edecek en fazla rey almış bulunan be~ göz sahibıne şu 
miıkafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz sahibi 
,, 
,, 

ikinci 
Oçüaıcü 

Dördüncü ,, 

" 

" 
" " ,, 

20 
15 

12.5 
lt> 

lira 

JI 

Be .. inci 7 5 s ,, ,, ,, ,, ' ., 

NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin müste
ar isimleriyle neşrcr.dilebilcc.cfi gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

DIKKA T: Mükafat kazanan göz ~hiplerinin mükA-
fatlannı alabilmeleri için, bize gönderdikleri göz resimlerinin 
birer eşini de kendilerinde bulundurmak zahmetine katlanma
ları lazımdır. 

Mükafatlarını bize ancak kendilerinde bulunan göz 

----
Halk endişe 

içinde ... 
Zetzeteye karşı yeni 

tedbirler ahndı 

Kırşehir, (Husus[) - Geçen ni
sanda bUyUk bir zelzele fel1keli gc. 

çircn l\ırşehir, eon yer sarsıntıları· 
nı UzlintU ile knl'§ılnmıııtır. Geçenki 

zelzelenin tahribatı bin bir emekle 
yerine konurken, yeni bir fclıikct

le kar&ılaşmn.k ihtimali herkesi kor 

kurmaktadır. 

BugUnlcrde hn\•alnr yağışlı ve so
ğuk gittiği için çadırlara iltica et
mek imkıinı da yoktur. 

Geçen gün vnlinfn baekanlığı al
tında toplanan komisyon, kazalarla 

ve hafif sarsıntılarla devam etmek

le olan zelzeleye karşı alınacak ted

birleri karnrla~tırmrştır. Bu tedbir. 

!er arasında; zelzele vuku unda bü· 

tün memurların derhal yapacaktan 
işleri güstl'rir talimatnıune hnz.: -

lanmıştır. Bu talimatname bütün 
memurlara dağıtılmıetır. Halkın a-

lacağı tedbirler de tesbit edilmiş

tir. Diğer taraflan lüzumu kadar ça

dır malzeme, ilaç ve saire de tc -
m f n cdilniiştir. 

Bilytik zelzelenin tabrib ettiği 

köylerin yerine yeniden lnıa edi ~ 

Asfalt ytUI 
faaliyet 

Edirnede bu yıl ~ 
cinsi pamuk ekile 

jjtJP' 
Edirne, (Hwıust) -

1 
Edirne asfalt yolunun Lti ~ 1 
danbcri olan 30 kllonıet~,y.ı 
mında itl§aata devanı ol ~ (' 

lı tt6\ dır. Lüleburgaz Kule · ~ 
smı teşkil eden bu kısı111d3 ~ 
amele mikdnrı çoğaltıtaca~ ılı' 
lelikle inşaata hız vcrfleC~e,: 

Bu yoldan başka önÜJfltl .p 
ne başından sonra KePn -ilJI~ 
ra yolunun 0,000 x s.500 
lomelre arasındaki 70()0 ı; 
kısmına blokajh şose inf3; 
başlanacaktır. Ayni yoJuP '(.İ 
vlldyetine düşen kısmı ti~/ 
Gelibolu lwnnları yapı.lJJl • 

Mcrit; _ UzunköprU, I{e~ 
sala vo Hnvza - Uzunk0P~ 
rma da önUmilzdeki ilkbll 

vam edilecektir. J 
Tatbik mevkilne konan~ 

muk kanununa tevfikan .,pıl 
!Ayeti pamuk yeti!,ıUıicl ~11 
lar arasında yer almıştır·~ 
nun icablarından olıırak ;;) 
!iyeli hudutları dahilinde tolı 
makta olan açık kozaJakll al> 
nn bundan sonra kuTiıınıltıl ııtl 
sak edildiği için bunlar d~-1' 
ha olunacak ve yerlerine cl'tif' 
nen Adana tohumu ekUCC ~ 

Edime vilayeti dahilinde 8" 
almıı olan eğitmenlere ~ıs;ıe 
ğıtılmak Uzerc Ziraat 'c~' 
rafından 97 pulluk gönde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kil· 
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne şekilde yapılacağını bilahare esaslı bir şekilde 

resimlerini göstermek suretiyle alabilirler. Herhangi bir 
ihtilafa sebebiyet vermemesi için bu resmin, söylediğimiz gibi, 

len ayni tipte evlerden baulart aon rarlaııtrrılmıştır. 
gazetemizde neşredilen resmin ayni olması lazımdır. • - sarsıntıda çatlamrvtır. Şchrimlıde 

lllllMll'_,~,.. ........... -. ... ~--~--~~~~-.lt.Aıf'_,~ ... --~tdl~tılt:e•lll._llıı~-ır.._ .. -f!l • ._111 ... lla ,. .... lltıltııııl_._._,~1111-11111 ........ _, .... , hilkfimel binası da tamire ihtiyaç -n---

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
1 -Telefon §ebekesinde yapılacak tevsiat ciolayısile İstanbul Vila

yeti hudutları dahilinde yapılması icap eden tahminen 4022 M2 parke, 
1000 :i\12 çimento ve 100 M2 asfalt kalclınm tamirat işleri açık eksilt
meye konulmustur. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Üçüncü keşide: 11 ikincikanun 939 dur. 

sösterecek derecede çatlamıştır. 

Geçen zelzelede harab olan orta 
mckteb binası yerine yeniden ve 
çok mUkemmel bir tarzda yapılan 

2 - Muhammen bedel 4290.78 muvakkat teminat 322 lira olup ek· 
siltmesi 14-1-939 cumartesi günü saat 11 de müdürlük binaçmdaki sa
unalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün levazım fımirliğimizden para51z olarak 
alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat 'e kaldırım işi yapabilecekle
rine dair İstanbul belediyesinden alncaklan ehliyet ve:;air \esikala· 
rile mezktlr gün ve saatte komisyona müracaatları. (9494) 

Hüyük ikramiye 50,0UO liradır 
Bundan başka: 15, 12, 10 bin liralık ikramİ· 

yclerle (20 ve 10) bin liralık iki adet mükafat 
vardır ... 

bina, törenle açıl~tır. Vail, me. 
murlar ve bülUn halk haıır bulun· 
muştur. Halk ve tıılebe, cumhuriye

tin çok kısa bir zamanda ve bUyilk 
fedakarlıklarla yıkılan mektebin 

yerine dııha modern bir bina yük -
seltilmesi takdir ve minnetle kar§.1-
lanmıştır. Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş <:lursunuz. 
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- Benden ne istiyorsunuz? Be
nim bi!( bir deliyle halledilecek 
işim yok.• 

- Yalan söylemeyiniz monsen
yör piskopos cenapları.. Hakika· 
ten hi~ bir deliyle halledilecek işi
niz yoksa buradan gidebilirsiniz. 
İ§tC hala buradasınız? Neden gitmi 
yorsunuz?. İçinizden benimle ko
nu§mak ve bazı şeyler anlamak 
i~in yanıp tutuşuyorsunuz. 

- Garip .. Nereden de anladı-

nız ..• 
- Bunda garip olan lbir taraf 

yok.. Yüziınüze kim bakarsa 
baksın bunu l:olaylıkla anlayabi· 
lir. Hnydi ... Deni sor6uya çekiniz 
bakalım .• Emin olunuz ki sorduk-

Şunları .. Önce siz kimsiniz?. Ken
diniz. Aratenin kiitibi ve lbir ~air 
yamağı olduğunuzu söylemiştiniz 1 
Filhakika sizi orada gördüm. Fa· 
kat ben bunları bir maske sanıyo
rum. Siz her halıJe bir baş'kasısı

ruz .• İ~te asıl bunu öğrenmek isti· 
yorum • 

- Hakikaten çok zekisiniz. Ba
kınız daha ilk bakışta, hakikatte 
Aratenin hizmetçisinden başka 

birisi olıruyan bir adamdan bile 
şüphelendiniz .. 

- O halde siz nesiniz?. 
- Farzediniz ki demin de söy-

lediğiniz gibi bir Allahın belası .•• 
bir cin, yahut bir ifrit olayım ..• 

- Bir cin, bir ifrit .. 

larınıza açıkça cevap vereceğim. - Bunda olmıyacak bir şey 

Bambo, ıztırap ve korkudan görmüyorum.. Siz pisk:.pos ve 
titriyordu .. Şimdi, kendisiyle es- kard'.nallar böyle şeylere inan
rarengiz bir oyun oynayan deh· mazsıruz •. Belki inanmamakla ya· 
şetli bir rakip karşısında bulundu- nılıyorsunuz. 

ğunu anlıyordu. Bambo etrafına korkulu gözlcr-
Bambo kötü niyetini yerine ge- le bakındı .. Geri geri çekildi.. 

tirmekte bir dakika tereddüt ctmi· - Siz dedi, manevi ruhlar ta· 
yccekti.. Fakat bundan kendisini rafından gönderilmişseniz size 
alıkoyan iki nokta vardı: Biri, her şeyi itiraf etmek mecburi}·e-
karşısındaki cı.damın tanıdığını t :ndeyim. 
z:-nnettiği adam clup olmaması. Rolan istihza eder gibi tebcs· 
ikincfoi, bu adamın kim ve ne gibi süm etti. Umduğundan daha kor
bir niyetle gece yansı 'kar§lsına kak bir Bamboya rastladığını go· 
çıkt1ğt noktalarıydr. ' rüyordu. Kardinalı titretecek bir 

Bambo ateş sa~n gözlerini Ro- şiddetle cevap verdi: 
fana dikti ve: - Ya ben bir cin değil de biı 

- Ne mi öğrenmek istiyorum? melek olduğumu söylersem daha 
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memnun olmaz mıs·n? Sen seç: 
Ben ya bir insan, ya bir melek, 
yahut ta bir cinim .. Hangisi i,ine 
geliyorsa onu kabul et .•• 

- Ne olursan el.. Yalnız sen 
bana taalluk eden esrarı kimden 
öğrendin, onu haber ver. 

- Nasıl olacak, sizi ta'kip ve te
cessüsle_, 

- Buna da peki .. Fakat Bi· 
yankaya vurgun olduğumu nere
den öğrendiniz? Bu sırra nasıl 

agah oldunuz?. 

Rolan bağırdı: 
- İ§te, nihayet halledilmesi 

icap eden meseleye gelmiş bulu· 
nuyoruz. Günlerce düşünseydiniz 

buna cevap bulamazdınız. Çünkü 
siz Biyankaya kar§ı duyduğunuz 
aşk ve §Chveti bir sır olarak telak
'ki ediyordunuz .. Böyle düşünmek· 
te de haklıydınız .• Çünkü aş•klar 

herkesi kör, atemi sersem s::ınır

lar. Gözleri hayal peı:inde ve dai· 
ma civarda olduğu için ayakları

nın ucunu görmezler. Ben vakti· 
le böyle bir genç tanırdım. O da 
genç ve latif bir kızı seviyordu .. 
Hemen hemen bütün vaktini sev
dif!~nin evi etrafında dolaşmakla 

geçirirdi. O da sizin gibi, sırnnın 
bir ba~'kası tarafından keşCedilip 

edilmediğini anlamak için yanıyor
du. Tuhaf değil mi, o da böyle 
bir gece yarısı takip edilmi2 ve 
sırrı orta)-a çıkmıştı. 

Bambo derin bir helecanla sor
du: 

- Sonra?. 
- Sonra mı ? Ne olacak bir 

kızgınlık neticesinde gözlerini ha· 
yata kapadı, öldürüldü. İşte siz de 
sır sandığınız maceranızın keşfe

dildiğini gördünüz •. Fakat sizinle 
o delikanlı arasında bir hayli fark 
var .. O delikanlının gece yarısı ö· 
nüne çıkan, onu ölıdürmck için 
çıkmı§tı .• Sizin önünUze çıkansa 

size yardım eddbilmelc için .. 

Bambo homurdandı: 
- Bana yardını edebilmek için 

mi? Neden?. 
- Bundan size ne?. Emperya

nın kızını metresiniz olarak göra 
mekten belki bir menfaat umuyo
rum!. 
· Bambo sevinçle titredi.. Karşı· 
sındaki bu adamla anlaşmak li· 
zımdı. Şimdi bUtün ıstıraplarını 

unutmuş yalnız nefsini düşlinü· 
yordu. s~ğukkanlılığını toplaya
rak: 

- Söyleyiniz o halde... Bana 
m.sıl yardım edeceksiniz ve buna 
mukabil benden ne istiyorsunuz? 

- Şimdilik sizden hiç bir şey 
istiyecck değilim. 

- Belki isteyeceğin şey pek 
büyük bir şey olacak. • 

- Müsterih olunuz .. Bunu &ize 
bir başka şekilde ödetmek istiye· 
ğim. Şimdi size nasıl yardım ede• 

Afyonda --
Elektrik kudret 

artlrllıyor 
Afyon, {Hususi) - şeb1 

lediyesi, hususı idareden 
müessesesinı devraldıktflII ~b f 
aehrin ihtiyacı ile mutena~.Jf 
tesisat yapmak için uğra!P"' ı 
laml§lır. Şimdiki tesi531~ 
mUddet çahşamıyacağı ~~ 
olmakla beraber, bu gUıı .. ı 

)'e" 
ihtiyaç lmrııılanmaınakta, f;# 
lepler üzerine cereyan 

mektedir. ıı•• 
Yeni tesisat şehrln buı:U ~ 

ziyetinln iki mL~lini ıaı.nıiJI 
kuvvette yapılacaktır. ,İ. 

"e Bundan başka buzhane ut 
ihtiyaçları da nazara aJJnt11:~ 
zı atölyelerde sarfiyat y~P crfl 
çln gündüzl~ri de elcktrtlt ~· J 
mevcut olacaktır. Yeni (abibtlf 
ruluncaya kadar mUstaccl 10rl ları karşıhyabilmek iı;ln !l ~ 
t&ldrlk i.~tihsal eden ınotlir ~ 
kh:ıcleri belediyece kiraları.& 

lzmir civarına aaaf 
dikiliyor f, 

lzmir, (Hususi) - ~ tıl 
&inil ziraat fidanlığında 1;00 ~J 
fidanlardan 100 sarı çaın, .,e ~ 
1000 akasya, 500 isfcndalı P", 
dut fidanının !Iaınsktıl~ e~ 
kurumunun maske fabril', ~· 
fma dikilmesi içln kızıla1, ~ 
:n& verilmesi için r.ırnat ,, 
den İzmir ziraat nıUdürl-:_,ttf 
di.rilmiatlr. Ambalaj ve ::;;j 
reU kurum tarafından al'. 

Kadife kalesinin bulUlld 
penin teşclrl için Me~~,ıs j 
ğmda yeUuUrilen fi~;;, !ı 
san çam 400 fıstık çıııııl 1'. 
alonlk, ambalAj ve nakID-e ııeıeı9 
!ı alınmak suretiyle tznıJt 
~~ıtna yerilmiştir, 



ıo trrtN 
~ClRANUN - 1939 

.... a. t 
lııı. ~aranıı.rda pek ~ok alaeak-

' ta için kala;)cılı'ra ba~ladı. 
'lıterdaat! S gönnüyor musun? Ala. 

'tt. a görtınmeden dolaşablll • 

~ ~eknam 
' ~h zengin fabrikatör Rof' Yareu esna~.nc!a papa tara· 
, ı.t kabul edilmişti. Papaya: 

"- btrllhterem peder, dedi, emrl
~ • 04 tı:ıllyon dolar vermek ta • 
~daYnn. 
..... 8ra levindi: 

ili •!be \'o! lsa bu gUzeJ hareketi
' 11' t lllUklf aUandıracaktır. 

\t'hı .. d8~t muhterem peder T"lu. 
~ e eizd ' 

' en bir eey rica edi -

'~ed 
' ir o rican? '!::: bUtUn papaslara emir 

'-' tttı 1 ve böylece onb.rın dua
"'ı,~11tnda bir kelimeyi değiştir-
l\ıı. isUyorum. 
, ıı' hayretle sordu: 
, ., lUıgi kcllmc~i? 

'-" ~~·· yerine .. Radyo Pa· 

lieavau ve 
°' ao he !!(o ~at 
~ ~ b'c~ arkadaşUe mUştcre
~11 Uçtık llrnlık bir bilet almıo 
~Ses~ için rad) oda yılbaşı lk· 
~~ ~ çekilişini bllyük bir a
IAtı. iç taltip ediyordu. Kansı tc· 
'~rt girerek haykırdı: 
'~ Jde! bir telgraf nldım, amil(' Ut \'e sana blr milyon lira· 
'bırakmış. 
, ~ hiddetten köpUrdU: 

"- etnı Yle §eyler için beni rahnt
~~~ BUetlmin kaunıp ka. 

'' ııı 8lııı anlamağa çalı"trken 
' eş~l ederek radyoyu dlnlc-

ıtıln.ı oluyorsun! 

'-t~Se kal'&n9am sizi 3pe· 

'-t:~' 
''-._~cm. Bir iskemle UıdU· 
~ .. bendi 

- ltaylan karlkatllrll -

l;gttıraoı ıoıu

mnyen saade· 
tı tadamaızK 
Akıl hastalıkları hutaneslni ge

ziyordu. Koğuolardan birinde bqı· 
na mütemadiyen çeklçle vuran bir 
zavallı görerek duraladı: 

- Bunun elinden niçin çekle! al
mıyoraunus ! 

- Bqkasma vurmaz. Kendl!lne 
\"Urttıasma m!nl olursak kıyamet
leri koparır. 

Hastaya yaklap.rak sordu: 

- Neden böyle bqmııa vuru
yonıunu.z ! Canınız yanmıyor mu! 

Hasta izahat verdi: 

- Canım tabil yanıyor. Fakat 
vunnnğa fasıla verdiğim zaman 
duyduğum zevki bir bilseniz; tadı
na doyum olmuyor! 

- Aman aalmı kGeana ıaaf gh· 
terme. Ben daha Dk gtlnll kocanım 
clgara lçmeabıl, ~ki kuJJanmumı, 

g~eJerl aokağa ~ıkmaam.ı. e\"e arka
da~lımm cağırmaamı menettim. 

- Peki, kocaa bunlan kabul etti 
mır 

- Bilmem 1 çünkü o gttn evden 
çıktı \ e bir daha da kcndUiıldcn 
haber alamadım. 

M6yvest (sevgflllllne) - Bbu 
bekle oekertm. Czttıme, timdi ıene 
gelip kuoatma otururum! 

ıaıı mece 
İki arkadq trendeydiler. Uzun 

yolculukta vakit geçirmek için biri 
bilmece oyunu oynamağı teldlf et· 
tl: 

- Fakat kaybeden para verecek. 
- İ)i ama sen çok zor bilmece. 

ler bilirsin. Senin kazanacafm mu. 
hakkak ... Onun fçln vereceğimiz ce. 
zalar mu.savı ohnamalL 

- Kabul. Sen bilemezsen on ku. 
nıt verirsin. Ben bilemezsem sana 
jirml bea kUrtlG veririm. 

- Ben de kabul edJyonım. Fakat 
ilk bilmeceyi ben soracağım. 

- Sor bakalnn. 

- Karadayken iki ayaklı, uçtu-
~ znman Uç ayaklı, tekrar yere 
konduğu zaman dört ayaklı olan eey 
nedir? 

Arkadqı dakikalarca dileUndn. 
Nihayet nmtdlni keserek: 

- Al yirmi beş kuruşu. Dedi. Hak 
etUn. Neydi o eorduğun? 
Parayı ceb!:ıe koyan arkad&§J bir 

on kuruşluk uzatarak cevab verdi: 
- Al on kurueu. BeJl de bilml -

yonıml 

il AB P:R - A k~ıım postuı 11 

Otoınobll, kazası gcçlttn adam 
(müzede) - Geno benim ta1llm 
\'armış! 

işler ,,oıuırHdlaJ 
lklsJ de palnvracılıklarlyle meo· 

hurdurlar. Yolda blriHirlerlne teaa
dUf edince işlerinden bahsettiler: 

- Be3 bin JJrahk blr sipa.rit aJ. 
dmı. 

- Ben de on bin liralık blr Bipa• 
rııı aldım. 

- Evet. İşler yolunda, buhran 
geçti artık. 

- Ha dostum, bana bir lira borç 
verir mlırln? 

- Yapma yahu, ben de senden 
tramvay parası lstlyecektim. 

- Karun kendini ~tmü.Ş ~rln 
s!iyllycmlyor. Bu gec5 bl::e buyurun, 
ho~a vakit ~ 

Tem~zlDk 
- Doktor, geçen ıene benJ mu

ayene ettiğiniz vaki,t hutalığıma 

romatizma te§hİai koymuııtunuz. 
- Öyle mi? nasıl oldunuz? 
- O zaman riltubetten l&kınma. 

mı söylcmi3tlniı. Yıkanıp yıkana· 

mıyacağunı sormağa geldim. 

Romanya hUkQmetlyfe beş 

arasında 
tayyareci genç kız 

ihtilaf 

Eteklikli yüzbaşıya 
itaat edilir mi? 

Harbiye Nezareti emrinde çahşan kadın tayyareciler, 
yuzbaşdığa terfllerini ısrarla istiyorlar 

Soldan IUbaren: Nadya Rulo, Preues Marina 8tlbey, bina Bun.ıatya 

Bugünlerde bütün Romanyayı a· 
ilk.adar eden bir mesele, beş genç 
kız ile harbiye nezareti arasında çı· 
kan bir ihtilAftır. 

Romanyanm asf1 ve zengin aile
lerine mensup olan btı ~ genç kı· 
zm beşi de tayyarecidirler. ZekAla· 
nnı ve maharetlerini Romanya har· 
biye nezaretinin emrine terketmi§· 
terdir. Rumen ordusunda çalıııırlar. 
Şimdiye kadar orduda kendilerine 
verilen bütun vazifelerini muvaffa· 
kiyetle ba~nnı~lar, manevralara iş· 
~ etmişlerdir. 

lşte bu ~ genç ktz bir ay kadar 
evvel Rumen hükfunetine müracaat 
ederek kendilerine yütbası rütbesi 
verilmesini istemişlerdir. 

Romanya harbiye nezareti, pek 
nazikçe cümlelerle genç kızlann bu 
talebini reddetmişlerdir. Harbiye 

nezaretinin verdiği cevap, nezaket 
tabirleri kaldınlırsa "ordudaki genç 
teğmenler eteklikli yüzba,Uann em· 
rine itaat etmek istemiyeceklerdir,. 
cümlesinden ibarettir. 

Genç kızlar harbiye nezaretinin 
cevablfl mukabil ikinci blr istida 
ile ba,vurarak evvelki taleplerinde 
ısrar etmişler ve '"biz taliın ve vaıi· 
f e sahasına eteklikle gelmiyoruz, de
mi~erdir, sonra tayyare ~tm· 
da en küçük cüzütam böUlktür. Bö
lük kumandanı ise yüzbaşı olduğu· 
na göre biz kumanda altında bulu· 
nacak ve kimseye kumanda etmiye
ceğiz •• ,, 

Harbiye nezareti bu ikinci müra· 
caati de §ti cevapla karşılamıştır: 
"Kendilerine yüzbaşılık rütbesi ve
rilince seneler geçtikçe kıdem alma· 
lan ve terfi etmeleri icap edecektir. 
Bu takdirde daha büyük cüzütarnla 
ra kumanda etmeleri ve general rüt· 
besine kadar yükselerek nezarette 
dahi mühim mevkiler almaları muh· 

temeldir. Halbuki Rumen subayları 
kadın amirlerine itaat etmiyecek· 
!erdir. Bunun için taleplerinin is'a .. 
fı milmkün değildir.,. 

Genç kızlar, terfi istemiyecekleri· 
ne dair senet vcnneğe hazır olduk· 
lanru söylemişler ve "bugün fiilen 
orduda yüzbaşılık \'azifesini görü· 
yoruz. Yiizbaşı maaşı almak ve ü· 
nifonnası giymek hakkımızdır,, di· 
yerek eski taleplerinde ısrar etrni~· 
lerdir. 

Simdilik mesele bu safhada ... 
Bu be~ tayyareci h-ızm isimleri 

şunlardır: 

Uç haf ta evvel tayyaresile geçi,
di!,ri müthiş bir kazada tayyaresi par 
ça parça olduğu halde kendisini ya· 
ralanmadan kurtaran Nadya Russo, 
Romanyanın en güzel kızlarından 
oirisl sayılan lrina Burnaiya, pren• 
ses Marina Stirbey, gökyüzünde 
canbazlık hünerlerile şöhret kaza· 
nan Virjinya Dutzesko, Melek la· 
kabile anılan Maıyan Dragesku. 

Türkiye 
Kızılay Cemiyetinden : 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullan:!. 
mak üzere: 

- Şu Awupalılar da ama aç gözlü feylenniı ha! Bir kiti için 
altı yumurta lazım olduiunu yumıtlar!. 

5.500 metre kum~s 
- ltalyan kanbtürii -

- Beri orası sıi mıT 

- Ne mllDaMbetl Ben batan transatıantlifn dlreilnba 
duruyorum! 

aeand:ı 

(Yerli veya ecnebi malı) satm alınacaktır. Taliplerin nümu. 

1 
neyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 24. 1. 939 salı gi1. 

nil saat (15) e kadar Yeniposta.ne karşısında Kmlay latan.bul 
deposu direktörlilğüne müracaa tlarr. 

Resimli Hafta 
, Yeni yıl nüshası 

şekilde 
fevkalade 
çıktı 

bir 

MDvezzııerden ~steylnlz 
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CAFER MüSHiL ŞEKERi 
10 1K1NC1KANUN ~ 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BiIUınUIP 
zanelerde bulunur. _.,,/ 

Sabırsızllkla 

A 
D 
y 
o 
L 
A 
R 
1 

Beklenen 939 Modeli 

Her Tipten Mebzulen Gelmiştir. 
Had) o rekolğlnlo Şaheseri OJan Bu Markayı 

görmek mahiyeti hakkmda bir fi.kir edinmeğe kafidir. 

• 

Umumi Vekili : ABDURRAHMAN IMRE 
İstanbul: Bahçekapı Hasan deposu üstünde - Telefon: 23521 

SünıerDank 

Birleşik pan1uk ipliği ve dokuma fabrikaları müessesesi 
PAMU:{ lPLIGI SATIŞI: 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 " 
Nazilli Basma Fabribsı ,, 24 ,. 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyclik siparişler için ,, ,, 

:15 
25 
5~ 

,, 
" 

" " 
" 

,, 

,, ,, ,, 
,. ,, ,. 

" 
,, ,, 

Fiatlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

Paketi 415 kuruş 
.. 480 ,, 
.. 580 ,, 

580 '• 

5i5 '• 
570 •• 
565 ., 
560 ,. 

İplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde 
ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif maksatla. 
ra yarayabilecek pamuk ipliği mfü:;t?hliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yalnız E.. 
reğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunuz. 

• , ,,,,• • .. .;:'f.~ •• ~ • ~ 

Nevralji® NPzle Baş VP Diş ağrılar• 

iMA 
Din.dirir 

• 

, 

' BIRl:-ı:Cl SINIF OPERATÖR 
Dr. Cafer Tayyar Kankat 

Paristen nu=un 

1 
Umumi cerraht; dimağ, sinir 

·crrahisi ve kadın doğum mülc
hassısı, erkek ve kadın ameliyal-
1.ırı ve modern ameliyatlar, dimağ 
,inir, Y. buruşukluğu, meme, ka
ın sarkıklığı, ameliyatları. 

Mııauene: Sabahları 10 dan 12 
e kadar. Salı, perşembe ve cu
ıwrlesi giiııler 10 dan 12 ye kadaı· 
ııeccanen. 

Beyoğlu Parm:ıkk:ıpı Rumeli 
ıı :\o. 1: Telefon: .ı tosrı. 

d .. Dr. Suphi Şenses ~ ~ 

ı 
1 drar yollan lıastalıkları 

111ütelzassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Lekler apartıman. Fa

kirlere paraı:ız. Tel. 4392 ı -
ZA Yt - Beşiktaşla Karaköy a

rasında içinde Karaman nüfus dai· 
resinden aldığım nüfus kağıdımla 

üç lira ve bazı eYrakım bulunan 
cüzdanımı zayi ettim . 
Bulanların, para kendilerine ait 

olmak üzere evrakı ve nüfus tezke
remi bana iade ettikleri takdirde 
ayrıca ikramiye vereceğimi ilan e
derim . 

Ortaköy - Karakaş sokak No. 1 
Kerupe oğlıt Karabet Ifobeser)'an 

ATATÜRK 
Albümünün 

3 Uncu tabı ç11kt 

M Uvezzilerden 

lsl'lteyD uz 

TEPEB.\ŞINDA: 

DR.\:'ıl KIS:'ıII.:-;DA 

10 - 1 - 939 Sıılı günli 
akşamı saat 20,30 da 

ASl\IODE 
5 perde 

HALK OPERETİ 
llu akşam ).'eni operet 

(ÜÇ YILDIZ) 
Yakında (:'ılodern Kız

l:ır). Yıızan: Mahmut 
Yesari. Tel: 4033:> 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

T;ıl.simde (Bu gece) 
HlSSEl Ş.\ YI.\ 
Yodvil 3 perde 
Pek 11akında: 

1:1\S.\~ MABUT 

SAGLIGl~JIZI 
KORUYl\]Z: 

f:rı ııo, ve tabii meyTa usare
lerlnJen yaıııımı~tır. 

THk!ld edl!ınesl kabil olınııy.w 
bir ren burıkasıdır. 

L'<GILIZ KANZUK ECZANESi 
t!EYOGLU • IJT AN BUL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın aıına.cak 

metre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltıneY' 
muştur. 

11 - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruŞ b 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 21-İ-939 tarihine rastlıyan cuınartesi 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki .ı\lJ1%l 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçeıı fJ 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 9' 1, 
venme parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihti\ff. 
cek olaı1 kapalı zarfların ihale günü en geç saat 10 a kadS: 
karıda adı geçen Komisyon Bafikanhğına makbuz m.ukıı.b 
verilmesi lazımdır. (113) 

• • • 
Muhammen bedeli % 7.5 te-
beheri tutarı minatı ek!U ~ 

Cinsi miktarı Lira K. Lira K. Lira !{. j4 

Düz beyaz alemin_ 250 kilo 1.70 sif 425.- 31.88 
yum. kağıdı 

1 
Baskül (500 kiloluk) 5 adet 300.- 1500.- 112.50 

I - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 36 1' 
eb'adında düz beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı TuZla.91 

500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri tfJ 
hince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - Muhammen bcdellerile muvakkat teminatları b. 
da gösterilmiştir. . i1 

III - Eksiltme 20-1-939 tarihine rastlıyan cuma gi1Jl 
zalarmda gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mil 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fl ;1' 
alınabileceği gibi Aleminyu.m kağıdı nümuneleri de görUieb 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz al 
yum kağıdına ait fenni teklif ve nümunelerini tetkik etıne~ 
re ihale gününden bir hafta evveline kadar lnhisarlar uınuJ%l 
dürlüğü Tütün fabrikaları şubesine ve 5 basküle ait fiatsJj 
lif ve katalogları eksiltme gününden 5 gün evveline kada.t 
sarlar tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabutu.ııil 
tazammın vesika almaları lazım dır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saa 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen ıco 
na gelmeleri ilan olunur. (9273) 

* * • 

6/ 1/939 tarihinde ayrı ayrı ihale edileceği il~ edilen j; 
adet su altında kullan.mağa mahsus elektrikli kapsül ile ''450· 
adet 22 lik uzun ve "5C.OOO,, ndet 22 lik kısa nişan fişenı1 
tetkikat yapılmasına lüzum hasıl olduğundan açık eksilt °" 
nin 17-1-939 tarihine rastlıyaıı salı günü saat 14 ve 14,tl"'· 
tehir edildiği ilan olunur. (142) 

Mikdarı 

440 adet 15.480 ın 
135 ,, 3.921 •' 
135 ,, 3.510 ,, 

1 710 23.271 ,, 

• • • 
ÖlçüsU 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

I -Yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı 232.71 metre mikabJ 
ta açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 39 lira b 
le 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. 

III - Eksiltme 13-1 -939 tarihine rasthyan cuına gil!lU 
at 15.45 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Komisyonunda yapılacağından isteklilerin tayin edilen gilil fi 
atte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

* * * 
I - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname fi 

munesl mucibince satın alınacak un gibi ince şey kona 
standart normal sık örgülü (6000) adet tütün tozu ~u\'all 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 16,o 
muvakkat teminatı 121.50 liradı:-. 

IlI - Eksiltme 25-1-939 tarihine rastlıyan çarşaIJJ.b& 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alıııl 
misyonunda yapılacaktır. ,il 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geÇ8!! 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve-~ 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen ko 
gelmeleri ilan olunur. (193) 

• • • 
I - İdaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabn1casında &IJCI' 

cut olanlarla Mayıs 939 gay~sine kadar birikeceği tahnıirı 

160.000 kilo tahta parçası pazarlık usuliyle satılacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabiyle 

lira ve ~& 15 teminatı 120 liradır. O 
III - Arttırma, 13 - 1 - 939 tarihine rastlayan Cuma l~kil 

15,30 da Kaba taşta Levazım ve mübayaat şubesinde mUtetp"" 
misyonda yapılacaktır. ~ 

IV - Nümuneler Cibali ve Kutu Fabrikalarında göı-01' 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatt• 

15 teminatlari ylc birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge 
ilfin olunur. (9484) _,/-

lstanbul Emniyet MUdUrlUğUndttf 
Polis süvari hayvanları için azı 45 bin çoğu 50 bin kilo y~l~ 

e~~iltme suretile alınacaktır. 1:.teklilerin 16·1-939 pazartesi gi1D 
14 te 206 lira 25 kuruşluk teminat makbuzu ile defterdarlık tll 
be müdürlüğü dairc:ıinde kurulu Romisyoııa müracaat!arı. _(lOl)J 


