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Hay ş ta ğ=====ı n=======i ç=t=i m a ı iı a k ad ar 
ınuvakkat birsükôn devresi başlıyor 
A.merika, Uzak şarkta ]aponyaya karşı uiJanık bulunup 
lngiltere ve Fransayı Avrupada serbest bırakmak istiyor 

Mesaj 
Bir ihtar 

mahiyetinde 
telakki ediliyor 
Vaşingtm:ı .. 18 (A.A.) - Ruzvel

tin mesajının Alman Ye Jtalyan 
matbuatında husule getirdiği akis
ler ıe buraya gelen haberler diplo. 
matik ma.hfillerde ha.kim olan bed
binliği arttırmıştır. 

~uz.veltin harekete geçmesine saik 
' olan mül!hazalar arasında 8 nisan-

da Avrupa muhbirlerind~n gelen 
l raporlar zikredilmektedir. Bu rapor 
j hrda yakın ~ir istikbalde vahim ha 
\ (liselerin cereyanına mani olmak i-
İ (Devamı 4 üncüde) 

lngiliz r.aTı iki gı'1n tvvtl Halton tayyare meklebini gezerkm ... 
~----~__..~~~---~....;~------- _....;........;... __ ~----~~---~~~---------

R©mc§ılfilY~ G=tlc§lrüc:öyce 
Nazırı- Re .lf·· <dl. ~ 
Gaf enko, Rom~nga,,.ın. hiı.dutlarl'f!;da 
tadilat kabul etmedi,ğiµi bildire~l!'k · 
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Mareşal Fevzi 
Çakmağı kızı oldu 

Marefal Fevzi Çakmak'm kerime
si Güze! Sanatlar AkademW MUdU. 
rU Burhan Toprak'm refikuı Ba
yan AY1e Muazzez uzun zamandan. 
beri mUptelA. olduğu hastalıktan 

lrurtulamıyarak 17 nl8an 1939 pa
zarteııJi gUnU akgamı eaat 22 de 
rahmeti rahmana kavupnuutur. 

*** 
Bilgisi, ahlakı ve faziletile tanm- Macar Hariciye . Nazırı da Romaya gitti" ~. · · ... 

Budapeşte, 17 (A. A.) - 'Macar rafından selamlanmışlardır. • ~devlet adamlarına en mUhim meseJI b~atı, Macar bagvekili Teleki ile mıg mllstesna bir aahslyet olan Ba. 
yan Ay~e Muazzezin öllimU Tilrk 
kadınlrğmm bilyUk bir kaybıdır. 

ajansı bildiriyor: Biltün Macar gazeteleri ve bil - ~leri tetkik ederek Macaristanm hariciye nazırı Caky . tarafındn.n 

Kcndislne Allahtan rahmet diler
ken bab!U!t Mareı.ıal Fevzi Çakmak 
ve kocaaı Burhan Toprak'a en de. 
rin tazlyetlerimlzi eunar, sabır te
menni ederiz. 

Macar başveklli Telcki ve haricL hassa hilkf.ımet taraftarı olan gaze. harici siyasetinin mihver devıetıe. Ctomaya yapılacak olan aesahatc 
ye nazırı Osaky, Romaya hareket İteler, diplomatik mahfcllero atfen rinln slyasetile ayni yplu. takip et- bllyUk bir ehemmiyet atfetmekte 
etmişlerdir. Yanlarında İtalya orta Macar bagvekili ile ' hariciye nazırı- tiğini bir kere daha teyid etmek dir. T84min edildiğine göre, tetkik 
elçisi Vinc ile hariciye yliksck me- hın Romaya yapacakları seyahatin 'tmkanını vereceğini yazmaktadır - edilecek mUbim meselelerden biri dç 
murları vardır. İstasyonda Roman- sulh lehinde bir hareket olduğ\ınu tar. · Macaristan, Romanya '\·e Yugoslav. 
ya ve Yugoslavya orta e}&Ucri ta. ve bu seyahatin. 'Macar ve İtalyan Gazelel~r. bu zilatetin Macaris.- ya arasındaki mlinascbetlerdir. Ya

tanla İtalya arasındaki dostane mil- kında Yugoslav meslekdaşı ile gö
nasebetıeri derinle§tireceğini ilave rlişecek olan kont Cakytılıı ~acaris.. 

Coe Luis şampigon_luğu 
' 

muhafaza ediyor 
,, Siyah kaplan,, dün yapılan bir maçta rakibini 

2 .dakika 22 saniyede nakavt etti 
Los Ancelos, 18 (A.A.) - Joe buna rakibinin vücuduna indirdiği rmek için bir gayret sarf etmiş ise 

Louis, dün 10 ravuntluk bir mü. bir sol ile mukabele etmiştir. de tekrar yüzükoyun düşmüştür. 
sabakanın birinci ravundunda nak Raper, ikinci bir sol kroşe ya. Hakem, nakavt olduğunu ilan 
avt etmiş olduu rakibi Jack Rape- pıştmnağa muvaffak olmuştur. etmiştir. 
re karşı ağır siklet ıdünya boks Bu ihtiyatlı vuruşlar.dan sonra Maç. 2 dakika 22 saniye sür-
?mpiyonluğu ünvamnr muhafaza Louis, mücadeleye esaslı surette miiştür. 

etmekte asla müıkülata uğrama • girişmeğe karar vermiştir. Louis, 
rruştır. Maç bilhassa sinema yıl- rakibini yakından sıkıştırmış ve 
dızlarmrn ve eski meşhur boksör ona şiddetli bir sol kroşe yapıştır
lerin de dahil bulunduğu 25.000 mıştır. 

kişilik bir seyirci kütlesi huzu- Raper, mukabeleye geçmiş ve 
run.da yapılmıştır. ıiddetle hücum etmiştir.. Raper, 

Hakem Jorj Blak, maçtan ev- kısa bir müd!det zarfında Louisi 
vel iki boksöre mütad olan vasa. fena bir vaziyete sokmuş idi. Ma
yada bulunmuştur. amafih bu kısa müddet içinde bi. 

Gonk çalınca, Louis ile Raper, le şampiyonun bir sol kroşesi Ra. 
ihtiyatla biribirini etüd etmekte, perin sol kaşını yırtmıştı. 
hareketlerini kollamak, yekdiğc. Bunun üzerine Louis, anudane 
rinin kapalı defanslarında bir a- taarruza geçmiş ve iki yumruğu 
ralık bulmak suretiyle ldövüşme- ile Ropcri şiddetle dövmeğe baş
ğ: başlamıılardır. lamıştır. Roper, ringe !düşmüştür. 

eylemektedirl~r. tanla. Yugos1aVya arasmda'.ki mUıs 
Fransız gazetelerine göre kUiatın halledilmesi için tavassut 
Paris, 17 (A. A.) - Cenub mat. (Devamı S incidl') 

ÇERÇEVE 

Sistemli taarruz 
Askerlik kanunu: Dü,manı nerede 'o no Yailyette goıilrsen, he· 

men 'e blltiln gücünle tAarruz edeceksin? 
Hayatta yalnız taarruz \ar, hayat yalnız taarruz. Her ~eyden C\. 

, d toeuk, erkcI,'1n taarruz mahsulildür. Dünyaya bir taanıu e~rl 
olıırak 'e taarruz elmck gayesne geliyoruz. 

Cemad ccmacJa, nebat nebata, bap'Bn haynuıa, in an insana le 

her aere taarruz t?dcr. 
Güzel sanatlar ~kle, sese \ 'C mana~ a taarruz, mllsbet bllgiler e -

, a ,·c hadiselerin biriblrlle mUna ebet sırlanna taarruz n felsefe mc~
hulP. taarruz lıtldlr. BUttın bonlımn mU~tcrek aleU olan fU.irse sadccr 
taarruz 'e letlh manh·elası. 

• u halde yapmak, etmek, oltlurmak, \'Ücuda getirmek \ 'C tscr l 'er. 
mek yalnız taarruzla kabil, Herhangi bir ı.ıeye ka~ı (ol!) hitabı, o §C· 

~e tıı.arroztlor. Dunıra ı:hl çakmaldan, "Arz cazibesi knnuno" nu 

ke,retnıeğe kadar. 
Şu kadar ki getireceği yeni bir ifade, taze blr ekil, başka bir ter. 

kip olmıyan her taarruz hareketi; düşen ı:ığ, :ıldıran kaplan n yorya 
eden giiruh gtbl mezbuh bir bozgunco. Taal'l'tlZun taarruz olması 
itin nkrln emri.ne glnncsJ, sf5femle"lnıC i Jiızmı. 

istemli taarruz! 1 te <'emlyetlerln bugün1.-ü da\ası! Bütlln dünya, 
taarruza kabiliyetli cenılyetlerle kabiliyet izler arasında Ud bölüme 
llofru gidiyor. Zafer taarruz edehllenln. 

<'t,ııcr·r. 
'"an lıarp tayyareleri uçuş Raper ilk olarak hasmının çc. Hakem, saniyeleri saymıştır. Raper 

nesine bir eol indirmiıtir. Louis,. kalkmak ve tekıu mücadele et. 

Mllılafaa U ı.tbsmm (ol!) dedt!f ~e (ohtwllt) demektir, • 
i.<'lz ~ilah! O olmak l!ltoemiyorsan ne olmak istediğini söyle ve ta.arnız 
eti Taamııu taarruz çUıiltiir. 

Necip Fazıl KISAKOREK halinde ... 
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1J ·· şiindüqüm qiS.i - • • Vatan müdafaası ıçın 

Bizim hasisin parasına değil, 
vatandaşın şerefine ihtiyacımız var 

Yazan : SUAD DERVIS 
' 

H ARICI ahvalin en heyecan lr ve en gergin günlerinde 
. Türk milletinin soqukkanhlı1c ve sükunu, dünyadaki bütün 

mılletlere örnek olacak bir derece gösterdi. · 
~~ç bir tesire kapılmadan, ka!Jınından, erkeğine, yedisinden 

yetmı§ıne kadar: ''hazır ol,, emrini almıı gibi ve yeni bir k u
m~nda _bekliyen: tam disiplinli bir ordu halinde gayri!uuri, vef11 
m~nferıd ~.ek bır Jıareket yapmaktan çekinen, yüksek seciyeli bu 
mı1let o gunlerde vatanseverliğin, en' bariz j~areti olan, bu tetaşsız
hkla, m~kadderatın~ i~are eden hükumetinin işlerini kolaylaştırdı. 

ye ışte bunun ıçın, evet dahildeki bu birlik ve bu sükun için
de mıllet şefimiz ve mesai arkadaşları en büyük huzurla harici 
meseleleri milletin en lehinde olacak bir şekilde tedvire muvaffak 
oLdular ve muvaffak olmalttadırlar • 

• Türk ~ol~tikasında görünen vakar, ciddiyet ve temkin elbet. 
tekı _devletı~ ıdare ettiği mi1letine, milletinin hayatını, istikbalini 
ellerı~e. t.cslım ettiği hUkumetine karşı sonsuz ve nihayetsiz mü
tekabıt ıtima t ve bağlılığın netcesidir. 

Türk milletinin içinde bu umumi S<?ğukkanlılığı bozacak hare. 
ketler y~pmak i~tiyenle:i~. bul.unm.uş olmasına ihtimal veremeyiz. 

Baz. tıynetsızler, butun bır mılletin bir vatanın seliimct 
. 'klAı• , ve 
ıstı a ı mevzuu bahsolduğu günlerde, be• on paralarının de ..:ı· 
d

.. .. :r n.ııncı 

uşup tc, b~nka kapılarına koştuklan .doğru ise, bunların sayısının 
pek az oldugunu tahmin etmek hiç te gUç olmaz. 

Bütlin Türk ~illeti istiklal mevzuu bahsolduğu .zaman değil, 
malını, canını dahı seve seve bu istikıate kurban etmeği bilir. 

Anafartala.rın, Dumlupmarların, Sakaryaların ve İnönülerin 
bağrını ldolduran Mehmetçiklerimizin k emikleri bu vatanın isf kr. 
line bizim. g_ibi c.~nınd.a~ baş'ka feda edecek bir şeyleri olmıyan;ar: 
bu vatan ıçın olmesını nasıl bildiklerinin birer işaretidir. 

:'atan .müdafaası için birim, hasisin parasına değil, vatandaşın 
ıerefınc ihtıyacımız var. Suat DERViŞ 

Randevucu 
Ati na 

600 Lira kefaletle 
tahliye edildi 

Bir müddettcnberi birinci aslL 
ye ceza mahkemesinde fuhp te,1· 
vik ve randevuculuk suçlarmldan 
mevkufen muhakemesi yapılan A. 
tinanın duru~sma dün de de
vam cdilmi§tir. 

Birkaç aydanberl mevkuf bu. 
lunan Atina, mahkemeden tahli
yesini istemiı ve kendisinin 600 
lira nakdi kefalet verdiği takdir. 
ide tahliye edilmesi kararlaJtml -
nuştır. 

A tina diln akıam kızı Zizi va. 
sıtasiy1e adliye veznesine 600 lira 
yatırını§ ve tahliye edilmiıtir .. 

-o---

" T rak ,, Pazara 
sefere çıkıyor 

Trilye sahillerinde 'karaya otu
ran Kasımpa§Cl havuzlarında ta. 
mirde bulunan Trak vapurunun 
pazar günUne kadar sefere ba§la
n.asr temin ~.dilecektir. Vapur yer 
1i malzeme ile tamir edilecek ve 
sonra Almanyadan büyük saçlar 
geldikten sonra c~aslı tamir olu. 
nacaktır. 1stinye havuzlarında 

tamdde bulunan Markas vapuru 
da cumart~si gü:ıil seferlerine 
ba§layacaktır. Vaı;.urun kazan 

tuğlaları değiştirilmektedir. İki 

vapurun seferlere başlamasiylc 

Marmara hattında hasıl olan ak
saklıklann önline geçilecektir. 

-0-

Kadm hekimleri aylık 
toplantısı 

Türk Ginekologi cemiyeti bu a. 
yın toplantısını Dr. Orhan Tahsinin 
başkanlığında yaptı. 

Bu celsede Dr. Hadi İhsan Gediz, 
(Gebelerde böbrek hastalığı ve ek· 
lampsİ,, hakkındaki mü~ahedelerini 

bildirdi. 
Dr. Malunut Ata Kısır kadınla

rın rontgen ile muayenesi (Hystero· 
salpingographie) mevzulu bir teb. 
!iğ yaptı ve münteşir bir gebelik 
dermatozu vakası gösterdi . 

Bu mevzular üzerindeki görüşme· 
tere "Profesör Kenan Tevfik Sezen· 
el, Dr. Ahmet Asım Onur, Hadi lh 
o;an Gediz, Nuri Süleyman Canba· 
kan, 11mn Arlf, Şüh.ıü Fazıl llkel, 
Sinay w Fresko katılarak fikirleri. 

ni söylemi terdir. 

ızmitte 
Müstakil ressamlar 

sergisi açıldı 
lzmlt, 17 (A.A.} - Halkc\•t 

kUtUphane salonunda TUrkiye 
mUetakU ressamlarının eserle· 
rlnl ihtiva eden gUzel bir resim 
sergisi vali ve . parti. başkanJ 
Ziya. Tekell tıırafından ııı:ıımış· 

tır. Ressam All Çelebi, ErcU· 
ment Kalmlk, Fahri Arkunlnr, 

Puat lzer, llhaml Demirci, Ke· 
mal Zeren, Sabiha, RUştU Boz· 
calr, Saim Ozeren, Sermct, Ali 

Nusret Suman, Ziya Keseroğlu, 
Mahnıut Cudıı, Tala.t, Emin Ze· 
kl Kocameml, t. Hakkl Oygar 
~·e Edi_p Hakkı Köseoğlunun e· 
serlerlnden mUrekkep 133 par
ça resmin teşhir edtldlği bu ser
gi halkevlnln teşebbUsU ile açıl· 
wıştır. 

Bu sergi Türkiye mtistnkil 
ressamlarınm 23 Uncu sergisi· 
dir. 

Halk, sergiyi bUyUk blr alı\· 
kaile ziyaret etmektedir. Sergi 
10 gUn devam edecektir. Sergi· 

nlu açılışı mUnasebctlyle bu ak
şam Halkevi müsamere salonun 
da 1stanbuldan şehrimize gel· 
mit bulunan lsmail Baltacı

oğl u tarafından sanat hakkın· 

da bir konferans vermittir. 
--o--

Ergani istikraz 
tahvillerinde ikramiye 

alanlar 
Ankara, 17 (.A.A.) - lkranfr 

yeli yUzde beş faizli 1933 Ergn 
nl istikrazı tahv1llerlntn bugUn 

Maliye Veklletl Merkez Banka· 
sı . Ye dtğer bankalar mUmessil· 
teriyle noter huzurunda yapılan 
on ikinci ikramiye ve altıncı a· 
moru keşldeıılnde: 

Numaraya. Lira 
121.313 30.000 
115.770 15.000 

11.920 3.000 
150.490 • 3.000 

169.992 3.000 

62.i38 90!) 

64.6~6 909 

70.858 909 

1G4.292 909 

198.295 909 
Ve ayrıca 289 tahvile kırkar 

lira ikramiye \'r. G.200 tah\'il<' 
de amorti isabet etmiştir. 

H '/\. B E R - Aliıam Postan 

_________ RNsirımıl111r ismet l nönii Pazar gii m"l Ankarada 19 mayıs stadında maçları seyrederlerken ... ' 

~lüJW~~ 
-'! • .. ., • • 

Hatay Devlet Oüg" · · J d 1 1 Denizbankın 
reisi ile Ba--vekili un er e yapı an 1 

~ f fA. f lağvından sonra 
Dun Mecliste mebus UZU 1 masra tar 1 sılatile yemin ettiler ·ıeni kurulacak teşkilll 

1,~:;~;i1~:~A~;;:,.~~~~::!:: Dahiliy~ Vekal~ti vil~yetlere gönderdiği oeni•~.:~! ,~~~!.~,. r"" 
tayın başkanlığında toplanmıştır. hır tamımle ısrafın o··nu··ne kurulacak Denizyolları Umum Mil' 

Celsenin açılmasını müteakip An· düılüğü teşkilatı hakkında Ankarıı· 
talya mebusluğuna seçilmiş olan geçilmesı· n·ı bı"ldı"rdı" da Münakale v~ Muhabere vekalt' 
Hatay devlet reisi Tayfur Sökmen tile temaslar yapan Denizbank tJ. 
ile Gaziantep mebuslaruğuna seçilen Ankara, 18 (Hususi) - Dahili. Diğer taraftan evlenme evrakın. mum Müdürü Yusuf Ziya Erzin ,-e 
Hatay ba~vekili Abdurralunan Me. ye vekaleti düğünlerde göreneğe u- dan alman ve tayyare resmi hakkın· Denizbank ispekterlerinden Raufi 
Jek l\1eclisin sürekli alkısları arasın )'ularak yapılmakta olan fuzuli ma. daki kanunun hu~usi bir kısmını te~ Manyas ~ehrimize dönrnil~lerdir. 
da biribirini takiben kürsüye gele· rafların önüne geçilmesi ve bu su- kil eden maddeleri tadil ederek, ev· Ankaradan verilen haberlere gört, 
rek andiçmişlerdir. retle gençlerin masraf yap'arak bor. lenmede kullanılan evrakın bazıla. şimdiki Denizbank teşkilatı iki)'e 

Bundan ~mra ruznameye geçile- ca girmeden evlenmelerini temin et· rını kıymetsiz bale koymak suretile ayrılmıştır. Bunlardan biri Limall· 
rek Meclis binası inşaah masraf. mek için vilayetlere mühim bir ta· bunların parasız satılmasını temin !ar Umum Müdürlüğü, diğeri Deniı 
ları faslından 90 küsur bin lira in· mim yapmıştır. eden kanun projesi \izerinde Kamu· yollan umum müdürlüğüdür. 
dirilerek Millet Meclisi 1938 '-'ıh Bu tamim ile bu gibi masrafların tay encümenlerinin tetkiki bitmiş· D . . il "d" l"~J 

J .. .. ·ı ·. . 
1

A entz)O arı umum mu ur U.!!· 
bütçe ine munzam ta'ld~t olaralt onune geçı mesı ıçın azım gelen ted .lir. Proje, önümüzdeki haftalarda • 1 d h'l . h . ek' r ntar 
koı1ulma"ına aı't kanun laA'-'1'hası't·le uıneııu ..tc.ııa1 aı ... nuı ı 'Lln.ııın .. ,__,. ?'u.c;ııc.rııı;ve ntıı ıa\:llıt J~ uımnm fit'. Ja nız~ a ı 'fC ~.pçt ı una ~ 

" J J tedir., " • • ) ı ;.' W•aııı ı ı.r.lı ı lt:n mml.Jı - nrasınu:ı ycıpı u c:u• .. ·cıp\&r c:or., .. to~ 
orman umum müdürlü~ 1938 mali yeıte muazKere eaııece ır. \·e şilepçilik işleri ile uğraşacak, ıı· 
yılı bütçesine 78 bin küsur liralık manlar umum müdürlüğü de kıl<ı' 
munzam tahsisat verilmesine ait Va 1 i An k a raya K 1 z ı I ay fa h r ı vuzluk ve fenerler müdürlükleritı· 
kanun lAyihasını müzakere ve ka- den teşekkül edecektir. Denizyoll:ıf1 
bul etmiştir. gidiyor reislig"' İ umum müdürlüğü Tophanedeki es· 

i-.leclis, çarşamba günü toplana· ki Denizyollan binasında kurul:ı' 
caktır. istikraz muamelesi le Kuruma hizmetlerinden çaktır. Limanlar umum müdüriüğiJ 

Ağnnın 
kurtuluş bayramı 

meşgul Olacak dolayı ise bugünkü Denizbank binasınd<l 
Başvekil doktor Refik çalışacaktır. Vali ve belcl:liye reisi Lutfi 

Kırdar bu akşam Ankaraya gide
cek, orada Belediyeler Bankasın. 
dan istikraz edilecek beş milyon 

Ağrı, 17 (A.A.) -- Dün ilimizin liranm mukavelesini imzalayacak-
22 inci kurtuluş )'lldönümünü, bil· tır. Beş milyon liranın iki milyon 
yük tezahürat ve sevinç içinde tesit lirası mütedavil sermaye olarak 
edildi. Kurtuluş törenine saat 9 da kullanılacak ve bu suretle beledi. 
cumhuriyet alanında ba~landı. ye istimlak mıntakalarında açıla-

Van ve Erzurum istikametinden cak yolların civarındaki arsaları 
gelen ordu süvari cüzütamları alkış- alıp satabilecektir. 
larla karşılandı. Tam bu sırada bayı , Vali Ankarada kaldığı mi.il:l. 
rak ağır ağır çekildi. Hazirun ta· det içinde Atatürk 'köprüsüntin 
rafından ihtiramla selamlandıktan iki tarafında açılacak meydanlar 

sonra, orduya şükran hisleri izhar 

olundu. l\Iüteakiben hatipler tara. 
f ından söylevler verildi. Saat 15 te 

için lazım olan paranın tedariki 
ve ııehir planının Nafıa Vekaleti 
tarafından tasdiki işleri etrafında 

da temaslar yapacaktır. 
memurin, şubay ve mümessillerden Lutfi Kırdarın Ankara.da bir 
mürekkep münevver bir kütleye çay hafta kadar kalacağı anlaşılmak. 
ziyafeti verilmiş, gece halkevi tem· tadır. 

sil kolu tarafından istiklfü piyesi 
temsil olunmu~ ve milli oyunlar 
gösterilmiştir. 
Kurtuluş günü neşeli bir hava i· 

çinde geçirilmi~ ve büyüklerimize 
tazim telgrafları çekilmi§tir. 

-o---

-0--

Ankarada feci 
bir kaza 

Ankara, 18 - Evvelki akşam §ehri
mizde ölümle biten bir kaza olmuş
tur. Radyo istasyonu mütehassı~Ja· 
rından Osman motosikletle geıer· 

Adalılarm bir müracaatı ken karşısına çıkan iki çocuğu ez
ıreybeıi, Burgaz ve Kınalı adala· memek için fren yapmış fakat moto 

rında oturanlar bir mazbata ile Da- ı siklet devrilerek yaralanmış ve öl· 
biliye vekfiletine müracaat etmişler müştür. 
ve Bilyilkadanm çok uzak olduğunu 
bildire-rek kaza merkezinin Helbeli 
adaya naklini istemişlerdir. Tont o n a m c a 

n ı n köpeğ i 

Saydama tevcih edildi Deniz ticaret müdürlüğünün dot 
rudan doğruya 1\fünakale ve MU· 

Ankara, 17 (A..\.) - Kızılay ce. habere vekAletine bağlı kalması , e 
miyeti 1939 yılı kongresi bugün sa· Deniz işlerini kontrol etmesi karar" 
at onda Büyük 1\Iillet Meclisi ikin· !aşmıştır. 

ci reisi Aydın mebusu doktor Maz. Tahlisiye ile gemi kurtarma j~· 
har Germenin reisliğinde merkezi relerinin de müstakil olarak idare 
umumi binasında içtima ederek edilecekleri söylenmektedir. J{a· 

1937·38 yılı hesabatı tetkik ve ka- sımpaşa ve lstinye fabrika haVUZ• 
bui ve merkezi umumi heyeti ibra larının ne şekil alacakları henüı 
edilmiş ve 1939.40 büt~esi tasdik belli değildir. 

ve münhallere yeniden aza intihabı Bütün bu teskil~t hakkındaki ye· 
ve yeniden mürakıplar seçildikten ni kanun projesi tamamen hazırlatl 
sonra kongre heyetinin ~lilli Şefe mış ve Başvekfilete verilmiştir. ()r3' 

faik tazımlerini, başvekalete, Büyük dan Meclis encümenlerine havalt 
Millet l\ leclısi, Bürilk erk6.nıharbi· edilecektir. Kanunların ancak oıı 
ye riyasetlerine derin saygılarını ve güne kadar Meclisten çıkacaktarf 
tayyare ve çocuk Esirgeme kurum· aniaşılmaktadır. 
lan kardeş teşkilata muhabbetlerini Diğer taraftan Denizyollan tJ• 
arz ve iblağa kongre riyasetini me. mum müdürlüğüne tayin edilen l b• 
mur etmiştir. rahim Kemal bugünlerde A.nkata' 
Şimdiki vazifesi dolayısile cemi· dan şehrimize gelecek ve derhal Pe" 

yet merkt>zi umumisi reisliğinden is- niıbankta umum mndür vekili ota· 
tifa etmi~ bulunan baş\·ekil doktor rak işe ba;lıyacaktır. Şimdiki U• 

mum müdiir Yusuf Ziya Efzin vedıı 
Refik Saydama cemiyete 1925 yılın 
d:ınbcri yaptığı büyük ve değerli 
hizmetlere bir mukabelei ~ükran ol. 

mak üzere nizamnamei esasinin 50 

ederek bankadan ayrılacak, vazife· 
sini İbrahim Kemale terkedecektir· 
Denizbank Iağvolarak Denizyollarf 
umum mildürlüğü kurulduktan satı 

incı maddesi mucibince fahri reis· ra da İbrahim K emal yeni teşkili' 
lik ve azalık ünvanlarını tevcih ve tın başına geçirilecektir. 
diplomdonör itasını ittifakla kabul 

eyliyerek toplantısına nihayete eı
mi~tir. 

Yerli kumaşlarda 
damga sahtekarlığı 
Yerli kumaşlara ecnebi damıa· 

lar vurarak satanlar hakkmda1'1 
tahkikat geniılctilmektedir. Bıl 
hilenin zannedildiğinden daha ıe· 
niş olduğu anla1ılm11tır. Bu iti 
yapanlar yerli kumaılan bir jJıi 
misli fiyata satarak halkı aldat· 
maktadırlar. Hazırlanacak rapor 
bUgünlerde vekalete gönderilece~ 
tir. 

' ) 

~ 

1 
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On yılhk sulh 
lı\ !te~lK.A Birleşik _ Devletleri 

bı rtısi n . . r ld 005e,·ell'ın Cl\'aıııııl'rl 
tıır. n~~:ldu#unda şüphemiz )ok· 
deııbtrı d ''aııresine seçildiği aün· 
llıaı lıa ünyada bir muhabbet ili· 
ti tası e • ' 

llldeıı srnesı fcın çalıştı, sulha 
>.1.tllitk.~~l~iAI kadar hhmet elli. 
dl llıillc~· ~ır de\'Jet reisi yalnız ı.en. 
'a•detıni1 " 1 n .. d.~ğil, bütün milletlerin 
~CIJıi~tı· duşunmeklc mükelleftir,. 
ıısanıa~ lloose\'elt de o knnaaltc olan 

llıiz ıaın dandır. "Demokrasi,, dediği· 
hatlı 01 an kn5detti:i miz. esa~lara 
nuıı d an her insanın °önlunde o· ah' • , ır ) eri Yardır. 

l-akaı 
&e!tth son mektubunu ne ' ·alan 
II •Cl·i ' • 
1 tltiA· nı ! Pek anlıyamadım . Tek· 

t~rutıa 1 ·Şcy nedir1 On yıllik sulh. 

1
1e ltaıy dc\·.~cllcrl, bilhassa Alnı:ınya 
tkeıe a, huyilklü küçükl!i otuz mem 
>'ltıııı'l~n Yıl, cesaret edebilirler~e 
c.ıı_ltri 11 111Üddetle tcca\'ÜZ etmiye· 
01-cak?ııc söz verecekler. Sonra ne 
'lıllı lek ~loose\'clt dünyaya ebedi bir 
it balaılır etmeliydi demiyorum; böy 
'~k ler devlet adnmlarıııın değil, 
litGeu ııelsnrnberlerin, peygamber 
l!ı:. ı.· ~de ol:ın Jdmselerin şnnından
hft 111:1 ~•1 mııd'alı barış görüşe de 
IÜlıııı· u aklım yatmıyor. On yıl de-
ıı. ıı lll"·• . ~ i'l Uudet, mllletlerın hayatın· 

l) ı •tıp kapam:ıdan gelip geçer, 

tıııı1111 )'1l &ıkıntı içindedir. " Yapma· 
te1'ıİ1~1~eyin !,. sırası dejlildir. Böyle 
ltt( llerı , insan l arı siıkı'ına, lıiribir
I ~ hoı 11cçinmcitc davet ar:ı:ııla· 
Ctj b· a........-~---ı.~-"' de,•l el· 

•ııı; Ilı '1hassa iki dC\·lelin ldeolos ia
Onı esu1 tutmak fikrinden geliyor. 

:ırın 
tıı; ( J. Clraflnrına saldırdıkları doğ 
q•er~ at bunu gönül eğlendirmek, 
~n er lleşinden koşmak ic'in değil, 
~dı~ılür!ü hareketlerine imkiın ol· 
da.11 b· itın yapıyorlar. Yalnız onl:ır-
1'tıı ırtakım fedaklirhklar is temek 
14~· desllclir, bn3ka dC\·lellerclen fe· 
ile :tlık istemek JAzımdır. Almanya 
"eı ~1la "demokratik,. csnslnrn da 
l~line llil'or; haşka milletlerin istik· 
~'rlee lıurmet etmeleri ltızım geldiği 
hGıu nıYor. Çok iyi! Fakat hu da\'eti n 
lııııdn dünynya t eşmil edi lmesi U · 

ıı, sa;r. Yıllarca, asırlarca etrafları· 
ct, lcıdırınıı,, hiribirlerine dilce, din· 
leu,tiette hic lıenzcmcz birçok mil· 
llıa~la ~10.yunduruklrırı altında tut· 
~U"'° ıttıtıar eden dc,·lctlerin bugün 
l·a111:

1 aleyhinde bulunmaları, dün· 
lerı h Oldu{!u gibi knlınasını istcnıe
l~ıı ~·Iı gariptir. Dir demokrat o· 
llıoı. OOsevell'ten, L;endilerini de· 
1 ~ta ·ı tre b sı erin hamilleri sayan de\·let· 
oıııa 11 hakikatleri de anlatmasını, 
ili b tık da demokrasiye d:ıYcl etmesi· 

e !erdik. 

bi1· l' 
•ııııı:ı e ırn ki bugün bunların görü· 
lı ~at\j sırası tld'iilılir. Ate~in 1ı11ca
l~rd/llıak istidaclıııı gfülerdif(i sı ra
ti 

11 
e~ki ka\'galnr açılmu:, el lıirli· 

flo~: feI~kete ınani olınağa çalışılır. 
'~llıuu, Faka t leklir edilen on ~ ıllık 
~tt k 11 ınüeyyidesi nedir? Ö)'le müd· 
ııı •. 1 al"dı olm ıyan birtakım alı idna· 
'er· 

'-.k. ~il talıuc:ık yırtıldıklarını 11ör-
~Grnı n senelik sulh nlıldnaınesine 
le .. et edilmezse ne olacak? Yeni-

" h' ı.ır e<J·ır on yıllık sulh daha mı tek· 
hır l{jı:~~ek? Yani bu fasit dnircrlen 
Cıılc lu kurıulnınk knlıll olıııı ) a-... 

() . 
bir~ )'ı l mille tlerin lıayatıncla büyük 
de~ıe~lll~n de#ilrlir ama bazı hü~iik 
\'ttıi erın şimdikinden de daha im\'· 
l·ar

1 
bi r hale gelmeleri için pek işe 

~Uı~na~ak bir mfihlcllir. Jn.san lııınu 
lfeıc lt~cc on y ı l lı k sulh tekli finden: 

l·ıı,0 hıraz daha hazırl analım, on 
~, llra ortaya daha korkunc lıir hal 

tık 
OJ~11~ arı, düoyadıı ınulı:ırebenin ne 
llı~na unu asıl o zaman ııörür.,ııilıi hi r 
f.ıJ~l· tıakrıyor \'e tü~·lcrimlz climılil.. 
llı~tlc Ojr. noo~C\·elt'in kasclı hudur de-

ste · on ınıyorum; tekrar edeyim 
~ll~ı u ıı ch·anıncrtliğindc şüphemiz 
)a11ı~r. Fakat on yıllık ımlh ıihlnll'fi 
Jilth_ırrn:ıktan ziyade lıulnndırmağa 

"acak ı,· . ır Şt'~ dır. 

Nurullah ATAÇ 
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Yerli 
sahte 

malına vurulan 
damganın manası 

i 
1 

i Yazan: M. Dalkılıç. t 8 AZI aanayl mÜ(":l'!5CllCl<'rinde yerli kumaşlara foglllz dam-
İ g:uu yurularak halkın. ~· üksck fia.tlar almak ı-uretllr do. : 

i landırıldığı iddialan üzerindeki tahkikat derinleştlrilmiı; \'e ıamil I! 
1 bir ıekll aldığı anıa,ılmı,tır. ==.=. 

Bundan birkaç yıl öııoc plya.oında kmkımlanaıı bu m~t:le, 

0 zaman layık olduğu C'hcmmlyetle ltarşılanmamı, ' c lştn biiyl<:-. 

ce alev bacayı sarnnş bulunuyor. Dundan blrka~ ay C\ nl de ) i· ! 

=====. 

ne Haber ~a7.et esi sütunları arasında bu mc mlcl•f't m<'selel§ine 

dikkat na7.annı celbe gayret etmişti. 

İhmalin , .e c.Jlkkabizllğin bila nçosunu yapacak değiliz. Hadi. 
ı;enin mahiyeti ü1.rrlnde biraz durııc.a~z. Ünce bu mesele bir 
haleti rulıhe do,asıdır Halkın bu \adicl<'kl rü~dü Ye yeril mahfiu
lit , .e ma.~nu:ı.tımıza kar~ı alakası kiri de recede t ekemmül f'tti· 
rUml' dc~'11dlr. Halk, yerli malının , ... bllha..ssn yerli lmmaı;larm, 

A nupa mamulatı ,·anında ıı.şnğıhğmıı. kanaat ta.~ımaktad ır. 

Bu mütereddi ruh haletini pek iıla paraya tah\ll e tmesini bL 

len b:ıılre;anlar da yine ayni m:ılı, bu zübbe zihniyete göre alla
yıp pulhyarak fiatnuıktn ' e böylece bir ruh zaafından istifade et. 

. . 
1 
i 

mektt'dlr. • 
Hadisenin mahiyeti nekadar bir ihtikar olarıık mütalca olu- : 

n.ablllnıc, o nl!.pdte de bir kemalslzJlk olarak, bir 7.:ıaf olarak, İ=:.·:! 
bir ruhi !'!&katlık olarak, bir milli rüşdsüzliik olarak te tkik oiun-

mağa değer. 

I Halkın, kendi malımı, milli yarlığına, yerli mnmulatına, 5 
! kendi alnının teriyle mPydana. getirdiği maımuatına karşı snyı; ı- İ 
i 111, lllban, bağlanışı, ae\'gisl ol!'layılr ,· bir be7.ir~an onu h~rhan~l i 
f bir yabanrı milletin dıı.mga!'li!e kandıramaz, aldatarnazdr. t herln· 
i de tnglllz ,·e~· a bilmem herhan ıt;I bir damg:ı. bulunan kumn~ın ; bir 

'

• aı Utü tutmıyan n belki bir müddet sonra. pantalonda diz yermek 

gibi küçük bir hata!llı olabilen ht'rlı :ın~I bir yeril kumaş )·anında 
1 iftiharla ta"!ınnbilceeğinl dü45ünmck zaafı bizce mllli nrlığımızdt. 

bir ihtikirdır. Bu daha mühimdir. Müca<lele eılilmf'sl bilha~sa li. 
umgelen daha mlihim bir noktadır, halkın kayıt!'lız , .e ~art ız ; 
memlf'ketlne, yurıluna. mlllctint', ,·artığına bağlılığı yalnız boş J 
kellmel("rle olmaz. F111 ,·e icraat lazımdır. Bunun da en bUyük 
mlyan, kendi yaptığımı7.a itibar, ı.ııc,·ı:i n hürme!tlr. 

Türk m&lrna yabancı damga \'Uran sahtf'kİlr m: nispette nıes· 

ulııJe, Türk malı yanımfa yabancı damı;alı bir mala. itibar da o 

ntııpette mf'~'ully<'ttlr. 

, .... P <"' ili) eon o liıı llıı.nılma!'ltın h ir c;enccle Ct'ôklc;ln. Zaten ds:rn.. 
nıklmıu flatllf! clayanıkııızın llatı araııındakl fark, korkulan bu 

mUddetl<ı mü!'ltanıt , .c rnu\·a1.at halindedir. 

Fa.kat buna mnkabil Türk emeği kadlrşlna..'llık görmü' olur. 
Türkün alnının teri, yine kendi yurdu içinde öclcnmı, olur, Tür· 

kün paruı ~ine TUrki.in olur. Bunlar o kadar ııöylennılı:; Şf'ylcrdlr 

ki tekranndan buı:iinkii cumhuriyet ink.ılab evladı olmnk itiba· , 
rlle utanc duymak J iızımdır. Artı!\ bunlar blılm muJ,add<'slerlmiz 

olmak gerektir. 

Ceke tinin yaka!'ltını arkaclaşının eline sıkıştırarnk: 

-A uupa malıdır! 

Dlye böbürlenen bir ıı.darn, 
- l" nll malıdır! 
Dlye iftihar e<lt'bi\ccck ıııcwiyf'ye t'rlştiğl ıı:ünclür ki, mrnıl<'. 

kette bu kötü ruh zaafınd:ın iıt.ttfade edebilecek dola.nclınrılar, 

.ahlik düşkünleri, h<'zlrıı:anlar pılı \ 'e pırhlannı toplayıp clt:fo· 
Jorlar nyahut ec-mı,·ctln bu korkunç şamarını yiyl'rek !'ltalah bu. 

lorlar. 
Yani iş h:ı.lkb.thr. Milletinin dıungaın olmıyt.n ııeye sırt çe

viren Türk, bugün kanunların, adaletin arkasına. <lil<'}tüğii bö)·le 
m\krlmleri yüksek -;eclye \'e karaktcrile otomatikman dumura 

uğratır. 

Cumhuriyetin layık <'' liulı olabilmek için bu rüşdün husulü 

ıuttır. 

\ 'e görüliiyor ki önce miihim bir dna. karşunnclayız. Ye öy

le bir dau DIU\ arehesin<leyiı ki, Türkün ycdldf'n ,·ctml!l!l' kıı<lnr 
çocuı;u , kadını, kızı, t'rkt>ği, mii~l<aidl, memuru, büyl.lğil, küçüğü 
,.e yani bütün ılha~·at nıcHmllle bu öz \'a.rlığınl\ taalliık f'<lf'n 

hadl"e karşı"mda lrşa<l , trll\lr beklrmck!li7.ln ıııefcrhrr bir kiiUe 

olmak mE'Cburiyı-tındNllr. 

Bnra<la ndMrt w: kalite ""ıuı değildir. Kendi malımız olmak 

hedeftir. 

tizerlmlzc ~eçlrdlğlmlz üç metrelik bir kuma.,rn, zlnrlrlf'me 
hlr yUrüyli,le Türk nrlıifna kazan<1ıracağı neticeleri h<-sab et. 

mek Yttlbesl ihmal götiirml'z. 

GI) lnlrken de Türk toparğına, Türk f'Dlf'jİnC', Türk hazlneı.i
ne, Türk senetlne, Türk l~lsinc, Türk ekonomisine, ıııanatma, 
hayatına hizmet t.fmek gibi bir ~t:ref kazandığımı7.ı, ne , ·akit öğ • 

ren mı, olacağız! 

Halkf'\'leri, sanat ft'lf('kklillt>rl , mektcbler, müetıses<'lt'r, da
rüıuıınaalar, hükümrt te"f'kkillleri, f'konoml ldarcltrl, ticaret o
dalan, Türk halkında gf'clkmlş gibi görünen bu rü'd , ·c k<'malln 
hn"ntune el birliği yapııl ımıpa;andalar, ne,rlyat, konferanslar, 
terhi~·e,·i filmler, ~erler, sanat eserleri, sanat filmleri \ 'f' !'laire 
yoluyla , ·e mümkün olabll<:-n her ~yle çalışmak m\·kllndedlrlf'r. 
l"ok"a, Türk mamulatı damı:alanarak plyuaya çıkarılmak ,.e bu 
damı:a~, ihlal ectcne şlddrtli reıalar ta,·ln etmek surc tlle bu i"I 
önlf'mek kolaydır. Fakat önfonmesl lizımgelcn hu 1.aaf, bu ruhi 
tezahürdür. 

Tür' ht.JI,, ! hf'r türlü teminatı yalnız kendinden alnbllmı-f( 

gibi yüksek milli bir inanışın her nçhemlzde te7.ahürüne muhtaç 
bulunduğumuz bir tarih ~ryri ~~ıncltyla. 

• 

i 
Malına yabancı damgayı ııen \'urdurma. Bu lılikilmet 1~1 <le. : 

ili, hu lif'nln ı,ındlr! i - .......................................................................................... 1 . . . - . .. 

~ co 00 Ç"J o•~ 
~c; ii~; ifitt:.l;'@ c;t;i im 

Bir mütekait, maaşların ~razi 
tevzii suretile itfasını teklif ediyor 

Mütekait işJerile araziden alınacak vergiler, maaş 
suretile verilenin yarısından çoyuna baliğ olacağına 

göre iki kath kar demektir; diyor 
Devletin mütekait ve yetimlere 

bir senede ödediği maaş 17,132,877 
lira tutmaktadır. 1938 haziranında 
hazineden maaş a!an a~keri yetim· 
ler 21037, askeri mütekaitler 23322 
mülki yetimler 140.60, mülki mü. 
tekaitler de 10096 dır. 

1937 haziranından 1938 hazira
nına kadar ikramiyeleri ve on sene· 
likleri birden Yerilmek suretıle ha· 
zine ile aiakaları kesilen askeri duı 
ve yetimler sayı~ı 1636, mülkı 

dul \'e yetimler sayı;,ı da 1829 ol· 
mak üzere hep:.i 3465 kişidir. 

Bu vaziyet münasebetile müteka· 
itlerden biri diyor ki: 

"Bugün devlet bütçesinden müte· 
kaitler ve yetimler için senede maa~ 
olarak on yedi milyon yüz otuz ıki 
bin sekiz yüz yetmi~ yedi lira çıkı. 
yor. 

Filhakika bazı mütekaitler ölüyor 
lar, fakat maaşın bir kısmı retım!e· 

re intikal ediyor ve böylece bu ye· 
kıin bir taraftan azalırken, dığer ta 

m~k smetile faal olurlar iki. 
Dö) lece bu maa~atm bir kı~mı 

arazi ve emlak teyzii yoluyla itfa 
olunur i.ıç. 
Bunların içinde i~ yapamıracak 

reya boy!,.. kombinezondan isti!ade 
•dcmiyec':!k olanların aylıkları da 

.;igortalar yoluyla nemalandırılır ve 
:lc\'letten bu yük alınmış olur, dört. 

\"c ~amrım ki bugün bütçede mü 
• 1im hır yekQn tutan bu maaşat d .... 
voluna girmi~ olur. Kendi hesabı
ma. ara~i veya emlak mukabili ma. 
aşatımın itfa \'C alakamın kat'mı 

isterim. Filhakika burada da. bu 

Yerilen para değil arazi ve mlilktür. 
•?ara dc\let bütçesine kalacaktır. 

lşlıyen araziden alınacak Yergıler, 
,·erilecek maaşa yakın bir yekun 
halinde gene devlet hazine.ine gire. 
cektir. Bunun bu suretle m.iihim bir 
kar tarafı Yardır. 

I lükfunctimizin bu meseleye e· 
hemmiyctlc nazarı dikkatini celbe· 
derim. !\lemleketimizin böylece te\""' 
zi beklıycr. mühim arazisini ve em • 
lak ve gayrimenkulleri yardır. Bil
:niyorurr., ama. bence çok ~vafık 
olur.,, 

Not· Biz yalnız bu mfüekaidin 
kadar parayaı alacağım ne malum? nokta; ;1azarını yaırlık. Kendi hesa· 
~ibi bir sual varit olur. Fakat bana bımıza bu fikre iştirak ederiz. 

P. T. T. Umum müdürünün beyanatı 

Şehirde otomatik telefon 
hücreleri açıhyor 

raftan yeniden ila\·e edilen müteka. ilk d~fa P0sta Ve Telgraf merkezine konu
itlerin - ki yeni kanuna göre maaş-
ları epeyce tutar. - Ge_ne kabarıyor. lacak olan bu hücrelerde mükaleme ÜCretİ 
Bir hesap yapılsa mütekaitler \C 1 beş kuruş olacak 
yetimlerin aldığı maaşların her sene . . 
gittikçe dc\'let bütçesinde büyüye. !.:>ost~, ~~lgra~ .'e Teleıon um~m \erilmemiş olan bir kısım havalele. 
ceği görülüyor. Ayrıca bazı mütcka· muduru .Nazım I urum; bazı tetkık- rı de memurlanmız vasıtasilc doğ· 
itlerin muhtelif i;;;lerde çalıştıkları !erde bulunmak üzere Ankaradan rudan doğruya mürselünileyhe gön· 
da malCım<lur.Ya;i yekunun yüzde şehrımize gelmistir. l:mum müdür dererek onları postanelere kadar gel 
kırkı gene mfü.tahdem halindedir. \ ~cndisile gorüşen gazetecilere şu be. mek külfetinden kurtarmağı karar· 

Tekaüt sinni kanunla mukayyet-• > anatta ibulunmuştur. la§tırdık. · 
tir. Ama, tekaüt o an ve:ra yelim 
bulunan behemehal enerjisi 
kalmamı~, hizmetten büsbütün dur 
mu5 adam demek değildir. 

Oyle tekaütler me\'cuttur ki dev. 
let işlerinde kullanılıyorlar. Demek 
ki tekaütlük, hizmet edememek ifa· 
de etmez. 

Tekaüt maaşının bugünkü vazi· 
yeti, hiç hizmet etmeden bir memur 
emeklisini geçindirD'~tir. llal· 
buki hizmetlerinden i tiafdc oluna. 

"- Po ta, telgraf i§lerini clnhrı Telefon işine gelince: Sôn z:ıman. 
muntazam ,.c daha modem bir hale larda lf·ldomı rağbet pek artmış ol· 
getirmiye çalı~maktayız. Bu me· duj;:rtından hazirandan itib~ren yeni 
yanda gerek posta nakliyatında ~ebckeler kurmağa çahsacağız. 
ve 6erekse seyyar posta işinde kul· Yeni yapılmakta olan Gerede - A· 
!anmak üzere yeniden sekiz vagon Japa,m: telefon hattı ikmal edilmiş 
alacağız, bu \'agonlar, trenin uğra· \'e çalışmaya başlamıştır. lzmir .. 
dığı her istasyonda mektup alıp Tepeköy • Ödemiş arasındaki yeni 
verebilecektir. hattın inşaatı da ilerlemiştir. Ya· 

ı\yrıca hava po::ıtalarmı da teksir kı:-:da burası da işlemeğe başlıya· 
ve bunları yabancı memleketlere de caktır. Istanbul Ankara hattının 
te~mii etmiye çalı~ıyoruz. Yeni te. üçüncü denesi ikmal edilmiş ve a.. 

bilecek \'e memleketin hizmet bekle· sis c-!ilmiş olan lzmir - İstanbul ha· çılmıştır. 
\'a seferlerinde po:;ta nakliyatı da Aynca Ç.Orludan Yunan hududu· 
) apabiliriz. Po ta, tcl~raf te~kilfıtı na kadar reni bir telefon hattı tesi· 
olmıyan bir çok yerlerde ve bilhassa si kararlaştırılmıştır. Bu hat Ke· 
köylerde pul bayilikleri ihdas et· şan ve 1 psala üzerinden hududa ka. 
mek surctile bu ihtiyacı tatmine dar uzanacaktır. Önümüzdeki sene· 
çahş~cağız. de!l itibaren Anadoluhisan • Kuş· 

diği birçok de\'let işleri haricindeki 
mc.5elelerde fayda b('klenebilecck 
bi r çok mütekaidin \'C eytam mev· 
cuttur. 

Kendi hesabıma. de\·lete pek ağır 
bir vaziyet gö::ıteren bu maaşaun 

müteda\'İl sermaye halinde i~letil

mesi lüzumuna kaniim. 

Bundan epeyce evvel, sigorta usu. 
lü ihdas olunarak tekaüt maaşları· 

nın bir kısmı ile sermayesi kurulup 
bu suretle memleket için iktisadi 

\'e ticari mües::cseler de açmak ,·c 
nemalandırmak bakımından çok 
faydalı bir si,tem düşüntilmüş \'e 

faka bu tatbik saha'-ma sokulma. 
mıştı. 

Şimdi benim düşündüğüm bir me· 
sele daha \'ar : Memleketimizin bir 
çok yerlerinde boş \'e faaliyete sevk 
o1unmamı5 arazi, emlak ve gayri. 
menkuller \'ardır. 

Birçok yerler \'ar ki biz bunları 
maaşlı hademelerle, bekçilerle idare 
etmek ~urctile kazanç alacağımıza 
üzerine masraf yapmak vaziyetinde 
kalıyoruz. Halbuki hükumetimiz 
şöyle hir şey i dü~ünüp realize ede
bilir: 

i\lütekaitlerden \'e yetimlerden 
bir çoğu , on senelik tutarları müka 
bili arazi, emlak almağa razıdı rlar. 

Hatta bir miktar da terketmek su· 
retilc. 

Böyle birçok boş arazi faaliyete 
geçirilmiş. çiftlikler, bağlar, bahçeler 
tarlalar meydana getirilmiş bulu 
nur bi r . 

Gayri faal mc\•kide bulunan mü. 
tekaitler \'e yetimlerden istekliler 
faal;yete geçerek memleket için çok 
müfi t, faydalı \'e gel irli işlere gir· 

I\Iiktarı hakkı~da henüz bir karar çalı, Tepe.köy • .Nazilli, Afyon .. 

T erkos gölünde 
bir kaza 

Bir k&yık devrilerek 
dört k i şi boğu'du 

Çatakarıın Balaban köyü halkın
dan beş kişi komür kayığile Terko::ı 
gnlünden karşıya geçerlerken kayı· 

ğın su alarak batması üzerine içle. 
rinden dördü boğulmuştur. 

Kaza kurbanlarından Hüsnü, 
Tomak ile Hüseyin Tomakın ce· 
~etleri bulunmuştur. 

;:ie\'kİ Yılmaz ile Şevket Kuzucu· 
nun cesetleri bulunamam15tır. Be
şinci yolcu kazadan sağ olarak kur. 
tulmuştur. 

Metresinin paras1nı 
çalmaktan suçlu 

Bcyoğlunda oturan Keti ismin. 
de bir 'kadın geçenlerde polise 
müracaat etmiş ve dostu K oçonun 
950 lirasını çalarak kaçtığını bil
dirmiştir. 

P olis Koçoyu takip ederek Pan 
galt.:laki evinde yakalamıştır. 

950 lira evin döşeme tahtaları al
tından çıkarılmıştır. Koço suçunu 
itiraf ederek demiştir ki : 
"- P araya çok ihtiyacım var. 

dı. Ketiye bankadaki paralarını 

aldırdım .. Sonra da bunları evime 
götürdüm.,, 

Burdur, ıvas - Erzurum hatları· 
nın da yapılmasına başlanacaktır. 

1nsaatı bitmiş olan Şişli santralı 
için sipariş edilen makinelerin gel· 
me.sine intizar ediyoruz. Ey!Cıl ni· 
hayctine kadar bu reni santraldan 
:.!000 kadar abone kaydedeceğiz. 

l\ Iuayyen bir yerinden 5 kuruş at 
makta açılacak olan otomatik tele. 
fonlann konulması için lAzımgelcn 
hücrelerin imaline başlanmıştır. 
Bunları ilk defa posta telgraf mcr· 
kezine koyacağız. 

Radyo işi ise: Halen mevcut olan 
ıslığı susturmak için sipariş ettiği· 
miz kristal gelmiştir. Bundan sonra 
halkın daha rahat radyo dinlemesi 
mümkün olacaktır. 

I Ialk tipi ucuz radyolar getinnek 
için dı.lnyanm tanınmış firmalarım 
haberdar ellik. gelecek 11ümumene
Jcrdcn bir tanesini intihap edeceğiz. 
Bu radyoların 30 liraya kadar alı. 
nabilcceğini tahmin ediyoruz. Hali 
hazırda Türkiye dahilinde atlnuş 

bine yakın radyo vardır. Halk tipi 
ıadyolar da gelince bu miktarın bir 
misli artacai:,rım ümit ediyoruz. Bu 
radyoların bir kı mı elektrik olmı· 

yan köylerde pil ile de çalı~bile· 
ccktir. 

Aııtenlerin fenni bir ~kilde çe· 
kilmcsi için bir parazit komii)'Wm 
te;kil edeceğiz. Parazit tevlit eden 
antenler derhal süktürülecek ve 
fenni şekle ifrağ edilecektir. 
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ayş ag n iç imaına kadar 
muvak at bir sükôn 

devresi başlıyor 

K orf u adasının tarihi 
. --

"Bura ya taarruz 
edilemez; harp 
tehlikesi var!,, , 

1ta1ranm Arn~mıtluğu i~al et· kamağa giden bir genr kız geÇtİ 
Başlarafı 1 incidt 

çin de!1ha1 '111r teşebbüste bulunulma 
sı tavsiye edilmekteydi. 
Mesajın diktatörlük'lere bir ihtar 

mahiyetinde olduğu ve aşağıdakı 
noktaların teminini isihdaf ettiği 

gün geçtikçe daha iyi anla~ılmakta. 
dır. 

1 - Muhtemel yeni taarruzlara 
karşı bir emniyet cephesi teş~il et· 
me!!e azmetmi~ bulunan bütiin mil· 
letierin a:-asındaki tesanüdü takvi· 
ye etmek. 

2 - Bitaraflık hakkında kongre
nin semere vermiyen müzakereleri 
neticesinde yolunu sa~ırmış olan A
merikan efkarı urnumiyesini temir 
etnıek. 

Efkarı umumiyenin büyük bir 
kıc:mı bugün Ruzveltin te~ebbüsüniı 

takdir etmekte ve bu teşebbüsü sul· 
ha azimkarane bir da\et mahiyetin 
de telakki eylemektedir • 

Hitler orduyu teftiş etti 

mesini çok arzu etmektedir. Eğer 1 kimseyi tehdit etmediği halde 
denildiği gibi Hitlerin yapacağı bir mesajda bu mihverin barışı tehli
takmı mukabil teklifleri o1duı;u doğ keye koyduğunun ihsas edilmesin. 
rusu ise İngiliz milleti bunları bek. den dolayı hiddet göstermektedir .. 
llyecek ve hayırhahhkla tetkik ede- Bununla beraber bu mahfeller 
cektir. barışın mihver için meşru telak. 

Sulh cephesinin hodbinane he • ki edilen haklardan vazgeçmek 
defleri olmadığı gibi mtitearnzane manasına gelmesi icabd:leceğini 
hedefleri de yoktur. Binaenaleyh a. ve ancak Alman ve İtalyan istek
zasından herbisi herkese itimad tel- terinin tatmin edilmesi demokra. 
kin edebilecek yeni bir emniyetin silerin totaliterlere karşı hasma. 
mUşahhas delilini görecek olursa bu ne maksatlardan vazgeçmeleri 
cephe milsı>et bir sulh aleti olabilir. teınin edilebileceğini ilave eyle • 
Fakat biiyle bir giln gelinceye ka. mektedirler. 
dar sulh cephesi azmini ve teyak- Bundan başka aynı mahfiller 
kuzunu asla elden bırnkmıyacakttr. konferansa ve müzakere usulleri. 

Amerikan 
hareketi 

filosunun 

ne muhaliftirler ve me!:elelerin 
çok mütewdit ve karışık olduğu. 
nu ve ancak birer birer ele alına
bileceğini teyit ediyorlar. 

Almanlar Sovyetlerle ayni 
masaya oturamazlarmış 

:MADRtiTEN YOJ<SEJ,EN SF.SLER ·11-· 1 :r M .ıoınden bir gün ·onra Korfo sahil. kral Alkino un kızı 'osJkaw 
Madrtt. 11 (A.A.) - Ruzvcltln mc. lerine kocaman bir le\"ha asıldı: devırde kral kızları da ç<ıın3,ır\" 

sajı haltlcında yegfine mUtalca beyan "Buraya taarruz edilemez, harp arka'l:ış'arile beraber bizzat yıV 
eden }"a gazetesi, Amerika rels:cum. l l'k · d · ~ te 1 ı ·csı var ır.,, Bu ıhtar le\'ha ını !ardı. ve kar gibi ramasırJarI 
burunun teşebbUsll He lstuı.zıı. (ltmek. :r ~ 
te ve ~öyle yazmaktadır: tngiltere asını~tı, \'e Arnavutluk lr üzerine serdikten sonra toP 

Bu mesaj, hayalperest Amerika re. ;öreğini iştihn ile yiyen ltalyn)·a iç narlardı. Iste kızlar top o)'rı'~ 
ıstcumhurunun mutadı olan Amerikan. açan cazip ve minimini bir lokma kahlrnhalanndan Ülis uyandı. IY 
\'Ari ve tiyatroya. yaktşır jestlerden. gibi görünen bu adacıI;rın çok tehli· dis•ni çml çıplak görünce ut~ 
dir. keli ıiı ~·er olduğunu anlatmak is· ~·n. aklarla örtündü. \·e sonra ~1 

Bu gazete, ltalya fle Alruanyanın tiror.:iu. kızların karşısına çıktı. Kızlar" 
sUMıların tahdidini \"C B. Huzveıtın Ü kl 
şimıll tavsiye etmekte olduğu iktıııa. En geniş noktasında ancak elli ki· 5ıları~<hı lisi görünce kor et 
dl mU.savawzıığm ortadan kaldınlma. lom~t e geni~liğinde, ve 6 Okilomet. \e .l{Jç_ıştılar yalnız Nosika ıııt 
smı ııtızaın etmiş oldultlarını ıınve et. re uzunluğunda o!an bu çakıl ta~ı m yenemedi \'e orada kaldı. 
mekto ve So\'yet Rusyaya tecavUz e. ,. · · 1 ·ı · r.· b J"fff yı~mı ıçın ngı ıı aınıralliısı ütün Clis genr kıza güzel bir te ıJ ; 
dllnıemesinl talep etmenin kabalık :.-
oldu~ınu yazmaktadır. Me~er ld, bu. donanma· mm çelik ağız:armdan .ıitap etti, felaketlerini anlattı. 
nıın cebebl, Rusyanın ı.·rnnsa ile lngil. at~ş saçrnağı göze a:mıştJ. ı\rif olan başını dizleri üzerine korarak " 
terenin yanı ~ında ve ins:ınlyetpcr. leh demeden leblebiyi anlar. Korku mak arzusunu izhar etti. cerıÇ 
ver Amerika relsicıımhurunun totali. kıvılcımı .\nup.ınm bugün cepha· Olisc mukabe!e etti, babasınırı_,'ı' 
ter devletlerin tnmahma kurban olma!~ 11 l · b'l' · · ·; ne ı ~ erıne ah:ş ,·ere ı ır, nıçın mı. \el ve satvc~ini anlattı, sonra. , 
tnn vlknye ctmelc lııtcdlğl zavallı kO. _ 
çille mll'eUerin arasmda bulunması Tabii adada dola:?an birkaç keçi· da~lannı çat:ırdı, elbi e ve bı~ 
otıun.. yi, sert rüzgarlar önünde büyüye· !ek verdi. Ve kendisini araba~·-,ı 

miyen lıodur ağaçları, Ycncdikten bp babasının sara'-'lna gotüt""' 
Buf'no~ . .\ircs, 1i <"· \.) - <:um • " 

Va:ıinglon, 18 (A. A.) - Atıan

tik denizinde daimi surett" 60 ka.. 
dar harb gemisi bulundurulacaktır. 
Bu gemiler 1932 S"nesindenberi 
şark sahillerine gönderilen filola
rın en kuvvetıisini teşkil edecek • 

lnırrci'.';i Oıiz, Hııncllr hiı· lrl~rnf ~ön kalma harabeleri, Yunan kralının teklıi etti. 
Bertin, 17 (A.A.) - Rayştağ ı dcr<'rck, kcnıli~inin oli<"rnah:ı"c hol. köskünü müdafaa için İngiliz aslam ' ~ 

28 nisanda içtimaa davet edilmiş. lı lııırckelinc illilııtk ctli~iııl bildir • kukremiyor. J\driyalik denizinin cc. ülis bu ask dolu gözler ka~ 
Bcrlin, 18 (A.A.) - Bitler, Ber. !erdir, Bu filo 3 zırhlı, 4 nğır kıuva

line gitmek üzere Stockerau A\Us· z6r, 5 hafif kruvazör, 1 tnyynre g"'

turra garnizonundan trenle a)nl misi, 25 de troycr, 20 d"nizaltı ge. 
mıştır. misi ve bir tayyare muavin gcml-

tir. Hitlcr bu münasebetle 28 ni. rııi~lir. nubunda, lyoniren dcnizinın eşı· da mağlOp olmadı. Kızın iın ~ 
sal\Jtı. Ruzvelte cevap verecektir. IJllııwıı, 17 Anıcrıka inde olan bıı ada Yummistanm 'e tekliflerını reddetti. Onun~ 

Matbuat, Ruzvclt:=ı tekliflcrinı ın11-;Jnhatsfi1.m J~~ ~·!ar;,-Hcıskuııı - nöbet bckliycn muhafızıdtr. Tabiye kmdisine bir gemi verilmesi içiıl, 
''G"l" 1 ı ıt ı ı ı k \'assut etm~--ini rı·ca ett~ı. ıN'osik• u unç.. o arak tavsif etmekte- ııır ıınc le gonı crı rııe · ıııcn· ı nokta ından S<ırki Akdenizin ımi· 
dir. Gazeteler, Hitlerin Almanya. !ılackcııııc hiııg'dcn hlr nıcı;:ıj nl - him lıır kı~ımı hakimdir. Birçok gm olarak L'listcn aynldı. Hitle:. beşinci ordular grupuna sinden ibaret olacaktır. Bu gemiler. 

gönd.erm:~ olduğu bir e.T.ri ye\'lni· I den iki kruvazör, 10 ~eslroycr v:' 1 o 
de bılha~~'\ kttaatın talim \'e terbi. tahtelbahir en son sıstcm gcmılcr-

nın Sovyetler birliği ile aym ma. ıııışlır. 1 devletle.in erkanı harbiyesinde Ülis, Korfo adası kıyıların'!.; 
saya oturmak istemediğini beyan l\k-;:ıjdıı Hımclıin ıc~cl lıüsiindcıı ''Korio do )a 1,, etiketini taşıyan Robinson hayatı yaşadıktan • 
edeceğini yazmal:tadırl3r. lıararclle lıah~cclilcrck me"Snjın lll'r kocaman birer dosya vardır. kralın huzuruna çıkabildi ,.e i!ıS >·~inin memnuniye!e şayan bir dere <lir. 

Bitler, büyük bir ihtimalle ı.ısııııııın chcınnıi)cli tclrnrin: ctıiı il- cdi!cn bir gemi ile yolun:ı devaıı1 
cede olduğuna se\inç ve iftiharla Bu gemilerden b:ışkn ıo tahtel
kanaat r,etinniş olduğunu bildirmiş· bahir daimi surette Panama knnnh. 

diklen ~orıra şo) le tlenllıııcklf'dir: Bazı crkamharplcre giire ada tay· · 
Sovyetler birliği ile demoksrasi- tı. 
leri halihazırdaki beynelmilel va. ''Hci~:cııııılıur, lı ırııtcıı sonra de • yarclerc nni'•cmıncl bir hedeftir. 

tir. 

A \'Ustur) a garnizonlarının tefti~i· 
ni, bu teftiş esnasında hazır bulun· 
muş olan Lokal Anzeigerin hu~u i 
muhabiri, beynelmilel vaziye le a. 
lti:..ah görme!•tedir • 

.Bu gazete, bilhassa §()yle yazıyor. 

"Führcr, Hantagm, içtimaa da· 

veti gibi mühim bir kararı ittihaz 
etıni~ olduihı gün, yepyeni ordular 
grupunun talim ve terbiyec;inin de· 

rece ini bizzat görüp öğrenmek is· 

terni~tir.,, 

Gazete, general Listin terfii keyfi. 
yetinin Bitlerin teftişten memnuu 
kalmış olduğuna delil teşkil etmek· 

l" bulunduğunu yazmaktadır. 
GJze~. yazısına şöyle netice ye· 

c or: 
" \ kerter. Führerin kendilerine 

r· \cnebileceğin iisbat etmi~lerdir. 

c'ur. 
Lı·ıgim elde edilmiş olan netice, bu. 

İtalyada harp bütçesi 

Roma, 18 (A.A.) -- Hesmi ga. 
zctede ncşre.:'..ılen bir kararname i· 
le kara ordurunun muharebe kabi· 

liretini arttırmak üzere 1938·939 
Eenesinden itibaren 10 sene müddet 

le harbiye nezaretinin bütçesine 500 
milyon liretlık munzam tahc:i at ve. 
rilmi~tir. 

"Muvakkat sükun devresi,, 

Londra, 18 (A. A.) - Bitlerin 
Ru.zvelto vereceği ce\""abın §imdiye 
kadar teahhur etmesi için h!çbir se
beb göstcrllmcmektcdir. Bu ecvab, 
herhalde Rayhetağın iı:timaı gilnil 
verilecektir. Kanunu csaEt muci -
hince Raygtag, on günjen evvel fı:. 
timna davet edilemez. Bununla be
raber lngU.iz ve Fransız mU§ahid. 
ler, bu mUhletln Avrupnnm muhte
lif mmtakalannda nskcri foalı)·et -
ler yapılmakla olduğuna dııir ort.n. 
ya çıkmış olnn ~:ıyialıır yüzünden 
dahn had bir ııekil nlını~ ohm ger
ginlilt devresinden sonra muvakkat 
bir silkün temin edeceği miltalcnsı. 
ru ileri sürmekte müttefiktirler. 

Bitlerin yakında vereceği cevabın 
ne olacağı hakkındn birçok farazi
yeler ileri sUrtllmektcdir. 
Ta.ym~ gazetesi, yazıyor: 

•,.,\mnrfka htlkümf'ti gibi 1ngilte
re hlikli.mı!tl de halcik! bir sulh tesL 
sl maksndllo m1lzakcrelerc giri{iil -

nın ımothalinde durmakta ve iki gan 
botla iki muhrib orta Amerika sa· 
hillerinin açığında bu1unmaktadır. 

ziyctten mesul tutacaktır. ğıl, harpten c\'\'cl bır sulh konfer.ın. Bazılarına göre miıtecaviz tayyare. 
51 loplnnm:ısmı teklıf ctmektcdir, lıl~· (ere mükemmel bir tuzak olabili~or. Talisiz Kraliçenin 

Korfuda\tı hayatı 

RUtUn gcızetelcr, donanmanın btl 

yiık l>lr kısmınrn :QüyU.k Qkynnusa 

Sovyetl~r Ruzvelti tebrik 
ediyor 

bir ıııeııı.ck~ı. nı~ıl~ııiyetı ve keııtlıııı I Bahriyeler, tayyareciler ve askerler, 
kurlnrııı.ık ı~ııı uııunc ~·ık:ın lııı fır • , . . .. 
":-ılı ı·r.ddNl,.ınr.:r. "onnrlıı kmuım,.ıı • l unıfomıalannm re.ngıne gore bu a· 
nun bu makul h:ırckctini tuo;,·irı \t Jaya ta· r~a:<an::. tek 

.not.: ,.,._,~ 'nTpnrcrt'\'H'U ~ 
.:ıU\'a Jozcfın talisiz J,an"ı Elit8 

g6ndcrilmcs1ne dair bahriye n('zarc 1 Mos'kova, 17 (A.A.) 
tl tarnfmdan verilen karar hakkın- jansı bildiriyor: 

nılıiın ol.ın v.ııi)elİıı frııı> ctıiı·ı\iği zençlerİ \'C sarfolunacak mühimma· 
- Tas ;ı. 1 lıır ce\ oplu har~ılnıı:ıcnğını ı:ırurcth· o, yahut da müdafaa için icap eden 

A\ usturyanın saraylarında 
sene sıkıntılı bir ömür geçirdi~1 
sonra sahilleri köpüklü dalga!~ 
döğülen Korfo adasında huzU! 

da tefsirlerde bulunmaktadırlar. Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 
Evening Star gaz('tesi diyor ki: meclisi divanının reisi Kalinin 16 

"Donanmanın avdeti Jap~yaya nisan.da Ruzveltc aşağıdaki tel

Vaşingtonun Büyük Ok) an usta mü- grafı çekmiştir: 
teyakkız bulunduğunu gösterecek "Almanya ve İtalya hükumet. 
ve bir d('receyo kadar da tnı;iltcre !erine yaptığınız asilane mi.iracaat 
ve Fransanın Uzak şark hakkında. tan dolayı derin sempatimi ve sa. 
ki korkularını nzaltmağn hazır bu- mi!ni tebriklerimi bildirmek benim 
lunduğunu işaret edecektir.,, 1 için zevkli bir vazifedir. 

Teşcbüsünüzün cihan karşıs n-
Ruzvelti tebri~c da muhafazasını samimi surette ar 

zu eden Sovyet sosy2füt birliği 
N'evyork. 18 (A.A.) -- La Guar :nilletlerinin kalbinde en derin bir 

dia. Faris belediye mecli!-.i reisin. akis bulmakta olduğundan emin 
den aldığı telgrafı Huz\ ~ite te\dı olabilirsiniz.,, 
ctmi~tir. Telgrafta rebicumhur ALMAN .MATBUATINI-: DİYOR 

"sulh lehindeki ce:.uranc müdaha1e· 

sinden rlolayı., tebrik etli!mcktcdir. 

I a Guardia, Pam belledi~ c rei i 
Leprt:vo .. t - Dt'!aunllgn teşekkür et· 
miştır. 

Avrupa buhranı dolayısile hari. 
ciyc nezareti 2 ı saat de\ arnlı suret· 
le faaliyette bulunmuştur. 

Cordel Hull, dün bütün haberleri 
tasnif ederek reisicumhura arzetmi~ 
tir. 

Bcrlln, 17 (A.A.) - :P.~ntbuaL, ııuz. 

\'eltin lrkllflerlni sinsi ve gtilUııç ola. 
rak tav5lf etmekte:ilr. Gazeteler, Hlt. 
terin Alroanyanm Sovyctıcr llirllğl ile 
nynt mıı.ca.ra oturmak istemedlğ ni be. 
yan edeceğini yazmaktndırlıır. Hlllcr, 
bUyllk bir !hUmaUc Sovyo~er Birliği 
l'o dcmoltrndlcrl lıalihnzırdakl bey, 
nelmilcl vaziyetten mesul tutacaktır. 

Berlin, 17 (A.A.) - PoliUsche und 
Dlplomallacho Correspontlenz. B. Ruz. 
\ c:tin mesajına. hUcum ve bu vesika
yı "BUtUn dllnyoyn yayılmış rcktO.m,, 
diye tnvsl! ederek netl~slz kalacağı_ 
nı beyan etmektedir. 

Bu gazete, B. Ruz\'cltl Sovyet ıtuıı. 
)'a ne .Filistin! tch<!.lde manız dc\lcUcr 

de dahi r.ıükemm'!ldir. Siya. i ınah· arasına ithnt etmiş olduğundan dola. 
emer, Amerika eficarı umumiyesi ta yı tarafgirlikle ithıım etmekte \'e A. 

r::ıfmdan iyi karşılanmış olan mesa· merlka relııicumhurunu Hitlcrlzmin 
jm cumhurrei inin bitaraflık ka. dUşmnntarı ile tcso.nUdUnden dolayı 

ınuahazc eylemektedir. 

Kongre mahafilinin Ruz,.cltin 
m~jı hakkında intıbaları, en ha 

.-aretli tecr.rrüt taraftarları nezdin. 

nu·1uııun tadili uğ;ı.mdaki gayretle· Bu azete, dJyor ki : 
rini kolayla~ırncağı kanaatindedir-! g 
ler . .Bahusus Jd b:ı mesaj. tecerrüt "EylOl ayındaki buhran esnıısınd& 

amil cdcrt,. erzak ve <:ephane ile ce areti bir 

1 n ı. Y .\N' G.\ZETEr.ımı:..:ı ~ ;)'ok cief alar hesaplamışlardır. Muh· 
NEŞHIY.\'fl .eli! milletlerin erkanıharp!erine gö. 

Hoımı, 17 (,\,,\.) - ltnlyaıı ın:ııhu- re Ada ltalyanın elinde iyi bir ta· 
ılı lıu"uıı HuzYcllin tcklirJcrinc k:ır arruz Ü'-~'i olabilır. Bazılarına güre 
şı vnziycl :ılııııştır. .le Homamn kalbine te\ccci.ıh ede· 

nıı teklifler, kohn l.ıir itlılio, gıiliinı,: 1 cek bir düşman taarruzunun merke· 
lıir küslnhlık \'C ımitlıiş lıir c.ılıalcl 'zıdir. 
ıeı:ılıürlı surctıııdc ı:ı,sif olııııın:ıl, - K.orfo asırlardanberi yalnız er. 
ındı r. (;:ızclclcr Huz\"dlin hizzoı şıılı 1•• n t "rpl--rin dikkat ve altıkasını 

l ı - .. . ... a ı ı.. .. 
sınn t :ı nıcuın cylcıncı;tc 'c me~:ıııııı .::eıı..... 1 l k 1 t ı H' k 
d;ılıili mıilrıh:ıznlıırclnıı ınülht!ııı I.ıir ııdınc.i P. a mamı~ ır. ırço 
tahrik ,.e hnrpcilik ol:ırnk tclükki tuzaklma sahne olmu~. birçok JC:· 

eylemektedir. ~ırapları ~lemiş \e uyutmu~ bir 

Huı.,•cllin teklifini i..rlıırnrı.ı reci i. ym·a.iı:-. Adada ölümün sesi duyu· 
çin ileri sürülen diE';cr hlr delil de .ur ~iLid•r. Fal~at her şey gibi ölü· 
.ı\\nıp:ıııın kendi işlerine \'ilsondoıı mü de §İırleştiren deniz imanı ceı. 
.sonra Aıncriknnın bir dnlıa karışına. )j!(}er. Bura 1 deniz ortasında a ılı 
sınn ınüsaııdc cılcnıil c.ccktiı-. .)ir hahçedir. 1·arıhin her dc\Tinde 

?\ihn~<"I ı;:ııctclcr gerek l\lusolini· ı.>U a•lanın çok tatlı masallara ol· 
nin g.crrk Ifitlcr1n n~ nı nı~h~·er zih- j :nu~tur. Esatir (~eu;n·a hal.im kalı· 
nı> clılc h:ırckct <'d<"ccklcrını > ~ııı · 1 r:.ım3nı Ulıs yüze yuz:! çıktığı tu a· 

Yo.rlnr. j-tanın kum-.allarında olüm tehlike i. 

Popolo tli Hoınn J;nzetesi, llur.vd .1i atlattıktan sonra Se\ gi ile kar~r 
tın nı.ıııasız harc:kct iııe kıırı,>ı 1'.on· 1 ·an:iı. Son a rrda .tısu turya impa· 
Ci> :ıknonun •. aıiınkk:.r, dulı ü~t \ki! ııclıl. 1 ::ıtoriçe ,i ElııaiJct bUyük kedct inı 
mıl unu rı..ıırma tn ,.c 1u ııut un ııı . . · Ad d k' 
kiki hir sulh :.h ·ıı>ctı oldıığunıı lıcHııı ..ınutr.ıak ıçın burayı ~tı. a a 1 

ctınektcuir. • • · meşl.ur ı\-şilyon kö~künü Eliı.abet 

J.\PU;>;\'A fıA7.ETEl.Eıtl ~E 

UJYOR? 

1 'o1') o, 1 i (A.A.) Jııpon rııalbu. 

atı, Bıınelliıı tclgı"ırlarını uıuıı ıız:ı 

dı) ıı IJ1C\'ZUh:ıhs clnıcktcdfr. 

Jnpulll .ıy:ı l.ııı IC'lgr:ırJarıı laııı hıı 

ükuneı ılc ıııuıtali olmuştur. Bu ıclı; 

rnn:ır ıliploıııalik hir ıarııiıııılc.ı lın~. 

l.:ıı lıır ŞC) dcğıltlır ve cntern:ısl uııııı 
nııiycti hiç dcğişıirıııeıııişlir. llıııı . 
tarı lnsilıcrc ilhnm ctınıştir \'e düıı· 
r:ı sl:ıtiıkosıınuıı ınuhaf:ızasıııı ic;tılı

J:ır eylcmc'ktcdir. Ameriknııın .h·rıı. 

yaptırmıştır. Adanın bu iki masalı 
ia :.ııılatılmağa deeğr. 

Ü!ise aşık o1an genç kız 

Ulıs, Tru\'a harbini bitirdikten 

ı;onra \•olunu ~aı;ırdı. Gemisi Korfo 
ada ı sahiHetfode parça1andı. Za\'al· 

:ı adam, kuduran -denizin dalgalan 

amsmıla iki gün, iki gece çırpındık 
um '30nra kırı;-ı tutabildi. Ve saiıil. 

ier üzerinde baygın uyudu. 

iikiın içerisinde yaşamak arzu 
kapıldı ve burada Asılyon kö;1'11 

yaptırdı. Köşkünde heykeller, ~ l3u 
nalar, madalyonlar ara mda, b3111 lı b' 
!erinde serviler, güller, zeytin vıJ b .. 
seminlcr içeri•.inde gunlerini g ·( ~t n 
di. Bu köşk zayallı imparatof1 "tkıı 
nin gcnçHğinde imparator için~ llaıı 
duğu :ıtec;li aşkın mezan oldu. ~ Jlanl. 
casmın hiyanetlcrine, ihmallt"tt ~ 
burada ağladı. Zavallı kadının ~,{, dan 
f ında ya~l) ~·1 bütün insanlara bl C~a 
felaket sinmişti, kız karde§i So~ ~.:'.ı.u 
yangında diri diri yandı. Koc~ ./ '°\lir 
;arde5i !\laksmulyen Meksilr>~ da a 
km ~una dizildi, kanc:ı $arlot Ç~ 
.h. Kuzeni Lui gölde boğuldu.. ~ 
Ma~rcr1ig şato unda csrarengıı 
ckilcle ö!dü. Korfodaki köşkte)~ 

;·an kadın bu matemlerin can!~ 1'~ 
keli olan bir hayalden ba~ka bır r 
.1eğıldir. O buradan hayatının trP 
um a!dbetinc boyun eğmek için b. 
rad.ın a)·rıldı, ltalyada bir ~nar~ ~ 
tin lı:ınceri altında can verdı. v~Jc 

· · ba tıflı' ~a 
Cihan harbinde arazısı Ş 1 l{ 

;a i tıla edilen Sırp hükumeti 'b~ %ti 
facığa sığındı. 1917 d~ ~~rfo tf }·(), 
,ile Yugoslavra dcvlclırun ilk tc 
ıi burada kuruldu. 

1923 de öldürülen bir ltalyafl ~ 
nerali:ıin inlik~mını almak İ)1 

~lusolini adavı bombardıman 

tirdi. Bu6ün gene Korfo gu!r 
;iyasI -.:e &skcri meselelerin te 

:cüz ettiği bir yer olmuştur. 
P,ari • Srwar'dan hükfs4· 

./ 

~,iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiEiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiii•u-~~ < 

taraftarhınmn Ru;:\'elt dış pe>litika., B. Ruz\·cıt. mUmlyane bir ııurette Hit. 

k ı , , . . d . lcrdc Bohemya mesc'e!li lçln bir hal 
ına ·aı::ı o an en· ... -1"1 e bı~ " · •. • ·~• :· . • sureti bıılunacıığı Umldlni uynndırmııı. p:.ı i~lerine L:orışııc.ağını susterınekkn 

1creceye kad:::r · ~ .~ın ctmı,.tır. tır. MUtoaldben 1ngtltere ve Fransa I J:ışl.a bir ıuıı.lıiyeti }oktur. 
Erte·i sah.ıh oradan, çaıruış1r yr· 

RoınaDJ!l lnnaati ıı;:ın açıkça yııpılıın harekAtı t~ı için . J~ııuny:ı)o {leliııcc, si):ı~cıini de. 
tara!mdıın Almanyayı ihata etmek 1 
her §eyi yapmıştır. ğı~lıl'l'lllez. Jnpon _ Amerıknnın hıı. 

Amı::rlka-.. reisicumhurunun ıılmdiltl del siyasetine mütce5$ıftir. Amel'lk:ı 
Ro:na, 17 (A.A.) - Havas a h:ıreketı de bu çerçeveye dahildir. bugünkü Auupa hııhrunının h:ıkikt 

jınsı bildiri yor: 

Ruzvcit:n mesajı hakkındaki 
ner Montag, me:ııajt, •'Tahrlka.tı nrt. 

Lırmap matuf çirkin bir ihata ma. 
nevnun", '1ktısadi menafii gözlerde 
bUyUtmcğc matuf kQstahane bir tu. 
zak .. diye tavsif etmektedlr. 

aınillcrıni :ınl:ııııuk hleıııiyor. Tok • 
) 'O Asnhi Sinıbun gazetesi de. hiıznl 
Aıncrikıııl:ı HuHelt ıckllflcriniıı Al
manya \ 'C ltalyıı tnrnfınd:ın kıılııılünc 

ınıkilıı olnıoılığıııın te~liın cdildiAini 
chemnıi.rclle k )dcttiklcn soıı~ıı 

mcıl\ür lckliflcrin ı!:ılı:ı ıiHıdc ılıılıi. 

1 
Akla sığmıyan harikalar ... Göz kamaştıran güzellikler •• 

Sayıs z milyonlar.. Kasırga gibi dünyayı saran ordular .. 
Fırtına gibi ülkeler dolapn alaylar ... 

KEŞiF ALAYINDA ..• 
ERROL FLYNN • OLIVIA de HAVILLAND 

LALE 
7 d Görülmemi! ve iıitilmemi~ e rağbetle devam ediyor. 

resmi hattı hareketin menfi oldu. 
ğu anlaşılıyor: Faşigt mahfiller 
mesajı totaliter devletleri son söz. 
lerini mutlaka söylemek vaziyetine 
Jüşü:mek için bir manevra olara'k 
~vsif etmekte ve mihver hi!ibir 

Sulh, nncal< A vnıpada haldk1 l:Jr 
hukuk mUııımtlı temlnctliğt ve bütün 
dllnya bo'~e\1:une kar§? mücadele için 
blrlc,,Uğl zaman hUkUmran olabilir. 

ıı il·asct .nıııl;c;.ııl:ıJ·J ı.ıijljü.:Jjııü .ı .uıı. ••••••••••••••••••••••Oıı:;ı. 
yor. ' ...... 



~ 18 l'USAN- 1939 

HABER'ın 
Güzel gözler müsabakası 

,,... Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müıabakaııdır 

( 

< 

Oku No: 106 Beyazit Sabiha 
1'1Clılarnnıza dnğıtuafnntt mükafatların kıymeti 800 lirayı 

180 ~kındır. 

\' lira kırmctınde bir radyo, kristal blife takmllan, kıpnetll ccb 
rn.e koı &aatlerl, muoambalar, clbl"ellldcr, lstcnllt'n eşya~, alabil. 

1 eıc ııaflbJyctlnl \'eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymctlndo kart· 
ar tn ht 

~:~~re. -- wv 

~)" ~Ietha:t barajlarla kapabtan \'e 16 Fran!!l7. harb gcmlı.I tnrnfınilan 
~dilen Cebelüttanktnn bir manzara ... 

~omanya Hariciye 
Nuzırı B erlinde 

ta b ~ Baştara/ı 1 incidt 
cı!lla Ul~nınruımın hitlmalden uzak 

dıgı ilave edilmektedir. 

Gafenkonun seyahatı 
}3··k 

tı b~ reş 17 (A.A.) - Rador ajan 
ıldiriyor· 

~·ebun Berli.ne hareket eden harici 

\'ek ~a~rı Gafenko, istasyonda baş· 
lla 1 ıle maliye ve ordu techizat 
n~'tları, Polonya büyük elçisi, ls
~ll orta elçisi, Belcika maslahat. 
d~ rı ve hariciye erkanı tarafın· 
"n u~ C gurlanmıştır. 

114,~f~oya protokol mudürü ile 
t .;,ı 1 kalem müdürü refakat etmek 

lrAı l' ' Fb' ' da · "ıınanya orta e çısı a ncıus 
a~ni trende bulunmaktadır. 

leh Hariciye Nazırile 
llıülakat · 

ııa V <lr§O\'a 17 (A.A.) - Hariciye 
lo ı.ırı Bek trende Cracovie ile Kat-
~b . . 

~~ . arasında Romanya harıcıye 
ltj ltıle bir buçuk saat görüştükten 
tt~ra Kattovitzde trenden inmiş ve 
~ «~ l'etneğini yedikten sonra \'ar. 
~'aya gitmiştir. 

'» l?ınanya hariciye nazın ile ma
~: ~nclckiler Bedin istikametinde 

· rır.a devam eylemiştir. 

Neler görüşülecek ? 

~tlin 17 (A.A.) - Ha,·a~. 
'Jla ar;n Berline muvasalat edecek 
le~ 1~omanya hariciye nazırı Ga
k! o C<ırşamba günü Bitlerle görü. 
t~ktir. Bu mülakatla Romanya ha 
~'e smi . . . ta hazmnm re zıyaretı nı· 

ko! "' bulacaktır. Maamafih Gaf en 
~U!>usi olarak bir gün daha ka
lı \'e lngiltere ile Fransa tara. 
~'l ~omanyaya verilen garanti 

~ıni Alman hariciye nazın 

~'-n· ~ibbentrop ile müzakere ede-
•'.Jr 

yanın herhangi bir devlet tarafın. 

dan Romanyanın hudutları hakkın· 
da başkaca verilecek garantileri de 
memnuniyetle karşılıyacağı cevaben 
bildirilecektir. 

Romanya hariciye nazın Roman· 
yanın hudutlarının tadilini katiyen 
reddettiğini de söyliyecektir, 

Parisi ziyaret 

Paris, 17 (A.A.) - Romanya ha· 
ncıye nazırı Gafenko, Berlin ve 
Londraya yapacağı seyahatten !'On 
ra 25 nisanda Parise gelecek \'e ü~ 
gün burada kalacaktır. 

Ruzveltin mesajı 
hUkOmetimize bi ldirildi 

Ankara, 17 (Hususi) - Ame • 
rika Cumhurreisi Ruzveltin mesa
jrmn metni Amerika büyük elçili. 
ğine geldi. Büyük elçi suretini 
Hariciye Vekaletine verdi. 

-0-

Polislerin harcirahları 
Ankara, 17 (Hususi) - Nakil 

ve tahvil olunan polislerin harci • 
rahlarımn vilayet hudulduna ka · 
dar verildiği haber alınmıştır. Ma· 
liye alakadarlara bir tamim yap • 
mış polislere tayinleri vekalete 
ait diğer memurlar gibi harcirah 
verilmesi lazrmgeldiğini bildirmir 
tir. 

-0- -

Filistin Yahudileri konfe
rans kararmı reddettiler 

Kudüs, 18 (A.A.) - Yahudi Par 
tisi yaptığı gizli bir toplantı sonun
da n~rettiği tebliğde lngilterenin 
Filistin meselesini hal için Londra 
konferansında yaptığı teklifleri kat' 

Ta n 
1hı 

0 yük düğüne 
Alh 

{ı :·kası 
• 

Alman 
ltalyada 

aldı mevz ı 

n yor 
lran veliahdile zevcesi 

ahrana vardllar 

~~~] 
iÇ.ERDE: 

iki ltalyan taburu da 
ispanyaya gönderildi 

Londra, 18 (A. A.) - Evening 
Standard gazetesinin gayet emin 1 
bir menbadan aldığı knydile verdi
ği bir habere göre iki İtalyan dağ 
taburu daha İspanyaya gönderilmiş
tir, Esasen iki İtalyan taburu Pire. 
nelerde bulunmaktadır. 

• Fatihte 1 ctanbul defterdarlı~'l
nm tahsil. malmüdürlüğü \'e eytam 
ve aramil maa~ tevzi şubesini de ih
tiva etmek üzere yaptıracağı bina 
51000 liraya ihale edilmiştir. 

eyetin1iz ve askeri ınüfrezemiz dün 1 ~l~~r:~rt?!~r:;:;r~~~0~~~!at:!ı~ T h d • ı k 1 d • Ortamektep muallimi olmak is· a ran a merasını e arş11an 1 tiyen ilkokul muallimleri arasında 

Diğer taraftan altı Alman fırkası 
ltalyan imparatorluğunun muhtelif 
yerlerine gelmi.ntlr. 

Arnavutlar esarete 
razı almıyorlar 

Tahran, 17 (A.A.) - Bir kaç eden ahalinin önünde dizilmişti. 
gün sonra lran veliahdinm dil. Finlandiya ve Norveç heyetleri 
ğünü dolayısiyle yapılacak şen. dün sabah gelmiş \'e hariciye ba. 
lıkler için §ehir donatılmakta ve kanlığının mümessilleri tarafın. 
her tarafta zafer takları kurul • , dan selamlarunışlardır. 
maktadır. DUn öğle vakti Kazvin'e muva. 

Ecnebi heyetlerden bir kaç ta. salat eden Türk heyeti Türkiye 
rfesi gelmiştir. General Wey- büyük elçisi tarafından kar'§ılan. 
dand'm riyasetindeki Fransız he. rnış ve saat 17 de Kemece'ye var
yetinin de bugün buraya gelme. , mıştır. Türk heyetinin, hariciye 
si beklenmektedir. Hc~et, dost j nazırı B. Al~m, kolo:du k~.m~: 
memlekete Fransanın iyı temcn. , dam Ahmedı. ve te~:ıf at muduru 
nilerini bildirecektir. B. Foruhar ıl~ mulakatları çok 

Tahran, 17 (A.A.) - lran im. samimi olmu.5tur . .Nazır Alam, 
N ovyork, 17 <.A:~·) - 200 Ar- paratoriçesi ile Mısır kraliçesi, L majeste Şehinşah ve İran hük\ı. 

navut 20 şer kışılık gruplarw ha- ran veliahdi, prenses Feniye diin meti namına heyete hoş geldiniz 
li?de Arna:utlu~ konsoloslugu.n~ öğleden sonra hususi tren.le Tah. demiştir. Miiteakiben yliksek zi. 
gıderek a~agıdakı karar suretını rnna varmı§}ardır. Da.ha şafak raat mektebinde çay içilmiş ve 
vermişlerdir : ! sökerken ı:ehirde tavsifi imkan • samimi hasbihalde bulunulmuş • 

"istiklalimizin ilgasını hi~bir sız bir şevk ve heyecan ve hum. lur. B. Tarhan Türkiye heyetine 
zaman gönül arzusiylc kabul et. malı bir faaliyet görillmekte idi. karşı gösterilen ihtimamdan do. 
miyeceğiz. Mücadeleye devam c- Tahran pitoresk bir manzara al. layı B . .Alaın'a teşekkürlerini bil. 
deceğiz.,. mış, her tarafta ba}Taklar dal • dirmiş ve heyetin kendisini ken· 

200 polis asayişi muhafazaya galanıyor, zengin tezniyat umu. di memleketinde hissettiğini k~y-
memur e.ciilmiş bulunuyordu. mi hayranlığı çekiyor, bütün çeh. deylemiştir. 

Marsilya, 17 ( A .A.) Marsilyaıda- relerde sevinç eserleri görültiyor. Heyet Tahrana saat 18.30 da 
ki Arnavutluk konsolosu Tiranda du. Sevin:ten tnşan bir kalple varmtf;tır. Pehlevi caddesinin 
hariciye bakanlığına bir mektup mutattan evve1 uyanmış olan bil. 1 methalinde heyeti bir askeri 
göndererek ''herhangi bir Arna. tün halk vcliahdıni karşılamak 1 miüre.zc karşılamış ve iki kardeş 
vutluk muvakkat komitesinden sa. için sokaklara dökülmüş, herke. memleketin milli marşları çalın -
dır olan emre itaat edemiyeceğini sin elinde istikbal programı bu. dıktan SOIU'a B. Tarhan askeri ta· 
bildirmİJ ve buna binaen Arna- Iunuyordu. Alayın geçtiği bUtUn zim mernsimi eden milfrczeyi tef. 
vutluk hür bir memleket iken ka- güzergAhta çiçek buketleriyle ta. tiş eylemiştir. Civarda toplanan 
bul ettiği, Marsilya konsoloslu. lehe ve izciler yollarda, yeni ev. halk Türkiye mümessillerini ha • 
ğu vazifesinden istifasının kabu. lileri alkışlamak i çin memleketin raretle alkışlamışlardır. 
lünü rica eylemiştir. her bucağından gelen ziyaretçi. Heyet, kendisine tahsis edilen 

Antalya kaza kongresi 
toplandı 

lerle bir kat daha kesafet peyda güı.el bir otele inmiştir. 

kuvvetleri Çin 
taarruza geçtiler 

bir müsabaka yapılacaktır. Yazılı 
imtilian 16 haziranda yazısızlar da 
19 ağ•Jstostadır. 

• Müddeiumumilik Sultanhama· 
mı yangınından dolayı Ata Atabek 
hanının en üst katındaki Fahri tri. 
kotaj imalathanesi idare memuru 
Sua\'i aleyhine dikkatsizlik yüzün
den yangına sebebiyet davası aç· 
mıştır. 

• Bahçekapı yangını tahkikatı is· 
tintak dairesinde devam etmek~ 
dir. 

• Ernrigan vapur iskelesi yanın· 
daki rıhtımın tamirine ba,lanmı~· 
tır •• 

• Sümerbank ve Bakırköy bez fab 
rikası belediyeye ba~vurarak Ha,il 
ve Apre dairelerinin cumartesi ve 
pazar günleri ç.alı~maları için izin 
istemi§tir. 

• Seyyah mevsimi dola:yisile E. 
dirnekapı ve Mevlevihane surları 
önü hergün belediyece sulattınrla· 
caktır:. 

• Yali ve belediye reisi dün düş· 
künler evine giderek burada yapı.. 
lacak yenilikler hakkında tetkikat.. 
ta bulunmu~tur. 

• Bebek • !stinye :·oıu üzerinde i .. 
ki yalının daha istimlak muamelesi 
bitirilmiştir. 

• Belediye Filoryada yapılacak 
büyük gazinonun inşasını, keşif be· 
delinden 11800 lira noksanile ve 
64032 liraya ihale etmiştir. Inşaat 
aç ayda bitirilecektir. 

• Yalova kaymakamlığına Çorlu 
kaymakamı Niyazi tayin edilmiştir. 

• Gümrük kanununa göre saW. 
mast icap ooen 9956 kilo şekerle 
bundan böyle sahipsiz sayılacak şe· 
kerler memlekete ithal olunacaktır. 

• Bugün İngiliz bandıralı Lettitia 
vapuru ile 350 İngiliz ~yyahı ge
lecek ve §clırimizde iki gün kalacak. 
!ardır. 

Antakya, 17 (A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri biL 
diriyor: 

Şungkimgh, 11 (A.A.) - Harbin 
son 21 ayı içinde 937 temmuzundan 
1939 martına kadar Çin hükQmeti 
hari i borçları için 198.764.508 do
lar ve dahili borçları için de 
~)31.60.392 dolar tediye etmiştir ki, 
yekünu 530.414.900 dolar idi. 

• Konyada elektrik §İrketi montör 
!erinden Osman elektrikli rnakkab" 
la demir direk delerken rnakkabın 
dahili tertibatı bozulmuş, cereyana 

malin<leki mıntakayı işgal etmişler kapılan genç öltnüstür. 
dir. Bu mmtaka Haikovun 40 kilo-

Cumhuriyet Halk Partisi An. 
takya kaza kongresi, parti bina· 
smda merasimle açılmıştır. Bu 
münasebetle teşkilatı kuran Te. 
kirdağ mebusu Rahmi Apak bir 
müsahabe yapm~ ve partinin al. 
tı \'a.c;fını halkın gayet kolay an
lıyabileceği şekilde izah etmiş • 
tir. Bundan sonra kaza idare he. 
yetiyle vilayet kongre mümes. 

silleri seçilmiştir. Kongre azası. 
nın müttefikan ve sürekli alkış. 
larla kabul ettikleri bir takrire 
göre, partimizin genel başkanı 

Milli Şef lnönüne, kongrenin say
gı ve bağlılıklarının arzına karar 
verilmiş ve kongre dağılmı§lır. 

Kongre mü•·asebetiylc parti bi. 
nası Türk ve parti bayraklariyle 
donatılmı§tı. l{ongreye bUtün 
köy ve ocak mümessilleri iştirak 
etmişlerdir. 

Harp dolayısHe memleket iktisa
diyatının hozukluğuna \'e harp mas 

raflarına rağmen yapılan bu tcdi
yat Çin hükumetinin taahhütlerine 
riayet için gösterdiği gayreti isbat 
eder. Hususileki harici borçlar bu. 
giin JJponlann elinde bulunan güm 
rilk \'aridatı ile garanti edilmişti. 

Harp vaziyeti 
Anlu ve Ciukova sığınmış olan 

Japon kuwetlerine Han nehrinin 
şimali şarkisinden hücum eden Çin 
kıt3atı kati bir netice elde etmişler 
ve düşmanı buradan da atarak şi· 
mal i5tikametinde kovalamağa baş
lamışlardır. 

Hainan da Çin çeteleri adanın şi. 

metre cenubundadır. 

Muharebe Hanon eyaletinin şar
kında tekrar başlamıştır. Çin kuv
vetleri ~iddetli bir taarruz yaparak 
Kaifenge girmişlerdir. Bu şehir 
Lungai demir:rolunun üzerinc~ir. 

Muharebe şehrin sokaklarında de.. 
' \•am ediyor. 

Madridde " zafer ,, 
resmi geçidi 

Madrit, 18 (A.A.) - Şimdiki 

halde 15 marısta yapılması karar
'aştınlan Madrit zafer geçit resmine 
'ştirak edecek kıtalann mevcudu 
300.000 kişiden fazladır. Bu geçit
le muharebe resmen sona ermis ad· 
dedilecektir. Talunin edildiğine gö. 
re Franko, bu münasebetle mühim 
bir nutuk irat edecel<Lir. 

DIŞARDA: 

• Hitlerin ellinci doğum Yildönü· 
mü münasebetile 20 nisanda bütün 
Almanyada ve himaye idaresi top
raklarında "milll bayram gQnO,, o .. 
larak ilftn edilmiştir. 

• Altıncı asırda şarktan İspanya 
ya getirilmi§ olan ve hakild salibin 
par~lannı ihtiva eden ~ur san 
dık Oviedo kiilisesinden kaybolmu§· 
tu. Bu sandık Madridde bulunmU§· 
tur. 

• Belçikada milli banka iskonto 
faizini yüzde iki buçuktan dörde çı
kamnştır. 

• Varşova • Bertin - Londra hava 
hattı dün büyük merasimle a~· 
miı1 ve ilk tayyare hareket etmi§tir. 

• Londrada çıkan l ngilizce "Ni· 
yuz Kronikl,. gazetesinin Ber~ mu 
habiri Harrisona onbeş gün ıçinde 
Almanyayı terketmesi i_çin .Alman 
makamatınca emir \•enlml§tir. Bu· 
na sebeb olarak Berlin mahrecile 
mezkfir gazetede bazı haberlerin in.. 
ti~r etmiş olmasıdır. 

• Amerikanın MoSkova maslahat· 
güzarı Coms~ Kir~, öle!1 <.!il~ 
tin yerine Berlıne tayın edilmıştir. 

• ltalyan hükQmetinin daveti il· 
zerine Italyaya gitmiş olan Lehi&. 
tan ticaret nazın Roman orada bir 
hafta kaldıktan sonra V~vaya 
dönmüştür. 

Kaçan muhacirle 
yakalandı 

~erİincıeki Romanya mahafilinde 
ı1ta endiğine göre bu garantinin bir 
lı:ıı~ flr olarak kalacafına dair Ga· 
b)11ı.<ldan teminat istenilmesi pek 

iyyen reddetmekte \'e Filistinde ya- :f -, 
hudi yurdunun müdafaası için bü· ı i:" • t ... • 

Hayfe, 17 (A.A.) - Sahil pofüt, 
H:ırfa ocıklarında Konestrio adın • 
clnkl Yunııt )'2lkcnl!sioi )'&k:>l&aılf 

\'r. musndere etmiştir. Gemide 160 ka 
\'ak muhacir bulunuyordu. Bunlar 
karaya ~ıkanJmıunıllar.dtl\ 

""1tenıeJdir. Bu takdirde Roman· 
tün dünya yahudilerine müracaat l :. ,, .. : .. ', .: .: . sv "' : .• .ıi saıny11.111 ya;fma cdıldiğini yazmı~tık. Yukarıdaki 
eylemektedir. 1'1hu~alık _ odasi}' kralm m~i oda~ ş_al.m!1d!" ıonraki haUni göstırl!f"- ( 

1esimler, l:raliçeı:iıı 



ltalyanlar 
Cenubi Amerikadan yine 

1 O oyuncu çektiler 
İtalyan klUblerinin ve bilhassa A. 

S. Romanın tavassutu ile cenubi A· 
merikanm en kuvvetli 10 oyuncusu 
ltalyaya gitml§lerdir. Bunlar §U o· 
:,VUnculnrdır: 

Providente (Roka Cilnyor) dıı.n 

Spitale ve Kampllongo (Platense) 
den. 

Panto (San Lornzo) dan Pompci 
(Rasing Blienos Ayres) den. 

Bu beş oyuncu Romanın en kuv. 
vetli takmılarından A, S. Roma ta
rafından ve diğer beş oyuncudan 
Bnrerayı L:ızyo, Bolonya ise Porta, 
Petrone ve ltalyanın merkez mua
vini Andreolonun kardeşini angaje 
etmiştir. İşte İtalyan futbolUne ye
ni canlılık verecek elemanlar. Acıı.. 
ba daha kimler gelecek ... 

--o-

Eski 

Binicilerimiz ve 
stad ihtiyacı 

Yazan: Cavit S. Tulça 
Bütün büyük şehirlerimizde, spo· nizasyon yokluğu mudur.Yazık, ne 

rwnuzun en eski ihtiyaçlarından bi kadar yazık ki bunu düşünmekte bu 
:i olan sahasızlık derdi de, bilhassa kadQr gecikmekte}iz. 
Beden Terbiyesi direktörü sayın Bundan evvelki bir kaç yazımda 
Generalimiz Cemil Tanerin yüksek kl:ip!erimizde biniciliğin gerilemek
himaye ve teşebbüsleriyle yavaş ya. te o'duğundan bahsetmiştim. Bu 
\'nŞ gideriliyor. tl.'Cienninin en büyük sebeplerinden 
Kıymetli Generalimizin gençliği • biri de hiç şüphesiz sahasızlıktır. 

ınize yaptığı unutulmaz hizmetleri, Sipahi Ocağıı~m öPündeki bahçe 
ancak bir nesil tamamiyle bu di • <,.Clk az bir ma~rafla güzel bir stad 
fiplinle yetiştirip evvelkilere muka olur, ve buranın a\·antajlan hiçbi r 
yese nümunesi olduktan sonra la} i. yrrc benzeme?. Zira iki kapalı me · 
kile takdir ve idrak edebileceğiz. najr 180 • 200 atlık ahırları ocak bi 

Ancak bütün bu kalkınmada heı nac:ı duşları es."!c;en mevcuttur, geri 
nedense zavallı biniciliğimizin de ye yalnız f.ahaıım tanzimi ve tri · 
bir defa olsun sözünün geçmiş ol bü'l!er k?hr. Do.husus meydanın 

duğunu işidemiyoruz. iilçi'sü de ı:izami olduğu için bey -
Süvari ve binicilik okulumuz istis. nelmilel kQnkurların yapılma"'ı~rl~ 

na edlip umumi sivil biniciliğimiz da hiçbir mahzur gost:.-ri lemez. 
gözönüne alınırsa, binicilik ismini Gelecek sene bi.itiln dünyanın Avusturyahlarla verebilecek bir hareketin seneler • gözü 194G Heb:=.gfors olimpiyat • 

M 
1 denberi bunca ihtiyaçlar içinde elAn lannda olacağt için Avrupa beyneJ acarlar karşılaşil ~aşırabilmiş olmasına şaşmamak mılcl konkur hipikleri pek o kadar 
ımkfinsızdır. ehemmiyet celbcciemez. Fakat 19.tl 

Geçen hafta zarfında paskalye 
münasebetile Viyana ve Peştcde 

Fcren~roş, Hungarya ve V. A. C. 
ve Austrfa arasında tcrtib cdllen 
turnuva nihayet bulmuştur. 

Maçların neticesi şunlardır: 

Bilhassa sahasızlık yuzunden ge· senesi, bizim de ıbu konkurları ter • 
rek binici \e at sahiplerinin, gerek tip edip bütün dünyaya ilan etmek 
Sipahi Ocağının daima içinde bu • için en münasip zamandır. 
lundukları vaziyetler tasavvur edilr Vakıt epey uzun, ümit edelim ki 
miyecek kadar müşküldür. o zamana kadar kadrinin eseri bil · 

Sporumuz için yüz binler, hatta tün milletimiz taraf mdan alkışlana 
milyonlarca liranın sarfedildiği bu cak bu himmet doğsun. 
sıralarda nihayet 25 • 30 bin liray:ı Cavit S. TULCA 

400 Lira kıymetinde bir mayo ! 
tl39 olimpiyadında bir bardak şampanya içtiği için Amerikalılar tarafından Bcrlindc tam nıUSa~ 

dan bir gün evvel diskalifye edilen meşhur Amerikalı yüzme eampiyonu ve güzel sinema artisti ;sıeoıı 
Holm'u tnnımryan yoktur sanırız. Yukarki resimde, §imdi işi tamamen sinema artistliğine vuran bu ıııal' 

,.soprcuyu yüzerken görilyorsunuz. Üzerindeki mayo bizim paramızla iOO lira kıymetindeymiş. Sudan , 
cuz değil mi? ./ 

--------~~----~----~--------------------~--------~----------------------~--------------------__.,-

Orta Avrupa Jutbulu 
kıymetini kaybediyor 

Ort:ı A Hupanın hillın ""tl. A' us
tury:ı.nın futbol balumındnn bugiln 
hayli za) ıf bir ,·azl~ ctt~ olılu!;"Unu 

söylersel< herhalde adcM haMluıti 
ortaya \'Unn ş oluruz. Sinılclarm Ö· 

lümlindcn sonra me5hur Ylyann 
futbolü 1 la<ıınıl:ın oılıımnlulh tlU~

mUştiir. 

nuı;ün mulıalikak kt \'iyanadı:ı. 

ağl:un ve t.emiz bir futbol me\cut
tur. lJikln bu meşhur. Vundertlnln 
oyunla.nnı epey aratmakta , .e hal· 
lun zel'ldnl hlçhJr .,urctJo tatmin 
edememektedir. 

Rıı h:ıl yalnız esld A' usturya 

şey \ardır. 1nsıının bunl:ı.n dilsUn. l:n111nın, partnnın, Ylyenıı 
•lüktcn onra "Ortn J\\·rupa 1 tc. Au trinnın \'C h:ıttil Fcrcnç,ıırD 

mi,, diye anılan in a pa h müessir slmdlkl vnziyctlcrl ancnk bu tıı.J.1 
Ol unun da. nrtılt ynn\cı ya\ aş orta- l:ırın eski h:ıllerintn gölgcslJlr. 
dan lmllcfıi;"Tfln hülmıedceef:i gell - . da bclld ... 
yor ki, bu lılc de ynnh bir noktıı.1 :ıroşilertn, Gc , ııydllerln, !\İil' 
nrızar değllılir. Jllerin oyunlan ancak blrrr 1; 

.i•ercıle cslıl A\rupa tnlnmlan! ... h:ıtıraıl:ın ibaret kaldı. 

Maarif Vekaleti 
Nektepli sporcular 
hakkında bir tamim 

gönderdi 

Şlmıll si::ı.dlıın hallı: e"-ldst ~ 
merakla, işti) nida doldurmu) ot· 
yecnn Tuna ,.e \als mcmlcl•etlıt 
,·nk11l lo elinde futbol krnllı~-ıntıl '° 
snsını tutan \ 'e senelerce cşstı ~ 
bolclilcr olan İnglli7tlerc bile bOJ; 
eğıllrcn, harika futbollc brJ11 
l'll,·aş yanış lmybolmal.ta. 

nu 'nzlycti gören bircol< kıSıllc Fere~varoş - Avustrln 6 - 1 
Hungıı.rya -V. A. C. 2. O 
Fercnçvaroş - V. A. C. 3 - 1 
Hungarya _ Austria 1-1 

dayanan bir konkurhipik alanının 
in;as1 çok ,pek çok ilunal edilmiş ye 
geri kalmış bir iştir. 

• hahucıu Yly:ınn - da kcndlnl gö _ 
termekle kalmıı.mı~tır. Çelrnslovnk • 
ya \"e hatta. lUacarlstnmla da nyni 

1 Ankara, 17 (Hususi) - Mek • 
~-..... """"'~-"7?.,... ... --:::-"'~~------..,,,.-· ........ ~...- tcplerarası ma~lar da sporcu ta· 

il clcmanl:ır alıal, • bir dııhn a~ 
meme!• üzere • tcrkediyorlıu. ~ 
l>lr profC"l onel futbolcu bundan~ 
sene C\ vel J<ıızandığının üçte lı Yapılan puvan cetveline göre 

Macar Ferenc;vnroş birinci, Hun -
~ rya ildncl, Ve Viyana klilblerl i-

8 UçlincU olmuşlardır. Bu suretle 
Ferençvııroş mevud kupayı alın!§ bu 
hmmaktadır. 

Romanya milli 
takımı 

Bu stadı beleJiye, Beden Terbi 
ye.si Direktörl;jğü hatta bir cemiyr.t 
yahut şirket dahi yaptırabilir, zi~ 

ra _(Senelerce evvel halkımızın, Bul 
gar süvarileriyle fehrimizde ~"'atıılan 
müsabakalara gösterdiği ehemmı · 

futbol yete istinaden söylüyorum) masra • 

Cenubi Amerikaya mı 

fmın çıkarılması nihayet iki azami 
üç beynelmilel konkurun tertibine 
bakar. 

Memleketimizde bir beynelmilel gidecek ? ... 
ltomanya futbol federasyonu ce. konkur yapmağa bizim bu günden, 

dUbi Aıncrikada bir turne yapmak dünden de~il senelerden,suvarileri· 
Uzere urugıl°vaY. federasyonu ne mizin zaferlerini işitmeğe başladığı 
teıı,ıasa girmiştir. Muvaffak olundu· mız ilk senclerdenberi ihtiyacımız 
ğu takdirde Romenler üçü Urugu- \'ar. O zaferleri gözlerimizle gör . 
\•ay ve diğerleri Brezilya. ve Arjan. mek, işitmek ve o gururun sonsu· 
Unle olmak Uzere altı kaI'§ılaşma zevklerini tatmaktan, o heyecanla 

!ebeden bazılarının müsabaka he· 
yecanının tesiri altında biribirleri. 

1

. ni rencide edecek tarzda, hatta ba 
zan çirkin sözlerle sahadaki arka -
daşlarına bağırdıkları nazarı dik • 
ka,tl c~lbetmiştir. Vekalet mektep 
..,, .. ,.Jüc •r.ına hu" o- n.s• • t.;: •• <"•"• 
münasebctsızliklcrc meyi:lan vcn-1 
memesi ve talebenin irşat edilmesi 
lüzumunu ileri sürerek gönder
diğl bir tamimde şöyle demekte • 

dir: 

1 
"Türk çocuğuna yaraşan yiğit . 

çe duygularını ve kardeşlik sevgi 
sinin tezahürüne vesile olması i -
cap eden mektep sporunun kendi 

ol bile nlarnıyor 'e t:ı.bli haklı ol" 
rnk puro 'mla ediyor. r.u Jıııl ~ ı 
nt :retlscnlere ıle te lr C<ll:ror ,c' 
Ya; yımış por nşkı ortadan Jitl) tıt
luyor. 

Dünyn fııtbolU için ne nrınnc1' 
<ıcy! ... 

yapmak için cenubi Aınerl.kaya gi- n duymaktan bizi mahrum eden :Cerlindf'kf spor muallimleri rı ektclJtnılc t:ıtclıclcr lılnbtr turlü vn. 
deceklçrdir. nihayet bir saha ve basit ıbir orga. sıta.lıı.rla pora nlı~tırıhrlar. Yukıı.n kl re imde lm: muallim ıuımzetle • ..;.:;..;,_....;.._____________________________________ rlnılcn dördünli bir ko~u lclmanına 

asıl karakterlerini kaybetmesini 
mucip olacak bu nevi hadiselerin 
önüne geçmek için mektep idare -
!erinin müsabakalardan evvel ta -
lebeyi irşad etmeleri ve spor tali· 
matı hükümlerini kendilerine ha. 
tırlatmalan lüzumlu görülmek -
tedir. Gerek müsabık sıfatile sa. 
haya çıkan, gerek de seyirci ola 
rak etrafta yer alan talebenin iste· 
nilmiyen hadiselere sebebiyet ver· 
memeleri için mektep müdür mu • 
avinlerile beo:ien terbiyesi muallim 
lerinin kendi mekteplerinin mü· 
sabaka günlerin.de sahada ve tale. 
beleri arasın<la bulunmalarını dile 

rim.,, 

Slıı' yıınm, Spart:ınm, AdmınıııJI' 
coljkun oyunlarını giircnlcr lJllt 
nac:ılc onl:ınn hahrnl:ınnı y:ıı;ııyııtı1 

lll orlar. Su altında güreş! 

Almrı'l b&• barb r.kndemlslnüe çalışmakta bulunan iki yllzücü bir lıava mücadelesini tanzir eden ra
:A bfl' pnndomfm:ıyt ~ altmda oyn ~mışlnr ve orayı ziyaret eden bir gazeteci de su altı foto~r:ıfilo hu 
ganö oyunun rcslınlerini almıştır. 

Reltm1er, pka ve eğlence için yapılmııı olıı.n bu O}'UDun muhtell! tlgtlr1erlnl gö.stermektcdlr. 

haı:ırl:ınırkr.n görüyorsunuz. 

Belçikalılar 
Pragrn Sparta klübile 

karşılaşıyorlar 
Belçikalılar önUmUzdekl pazar 

gUnU Anvcr.s şehrinde orta Avru • 

panın kuvvetli takımlarından Spar. 
ta ile bir maç yapacaklardır. 

Takım §U §Ckilde tcrtib edilmiş-
tir. 

Kaleci: Bacu. 

Müdafiler: Paverik, Homblet. 

Muavinler: Vau Alfen, Ştimc-n, 

roı Ilanri. 

Muhaclmler: Fiyev, Vurhuf, 1 -
zamborg, Seylcrs, Bren. 

Avrupalı bir futbolcunun 
Cenubi Amerikadaki 

muvaffakıyeti 
Merkezi Avrupa takımında ve 

Bud:ıpeştcnin Hungnrya klübünd<e 
sağ açık oynnmı:ı olan ml!chur Sns 

bundan bir mUd<kl cvV'C'1 vntnnınr 

tcrkedcrck cenubi Amcriknya git -
mişti, Buenos _ Ayrcs şehrinin 

Boka Cilnyor taknnında oynamağa 
başhran Sas cenubi Amerika fut· 

bol cfkiırı umumiyesinde çok mü · 
salt bir tesir bırakmıştır. Bilharsr 
takımının 2.0 galib gc>ldiği son o -

1 
yununda. gollerden birini kendisi 
yapmış ve diğeri de keneli ortalama· 
larından istifade llc kaydedilm!ştl. 

Türkiye bisiklet birinciliği 
Bölgeler arasında yapılan bisik -

!et müsabakalarının sonuncusu 150 
ltilomelre üzerinden önümüzdeki 
paor günil icra edilecektir. 

Türkiye bisiklet birinciliği bütün 
bölgelerin işlirakile 19 mayısta yn. 
pılaeaktrr. Müsabaka lstnnbul - E
dirne arasında gidiş _ geliş sure.tile 
oı'l.caktır. 

Uzaktan uzaI,ra nltseclcn "l\lı:ı.,ı 1' 
na" nın latif nnı:;'lllcleri gibi,.. 

Yugoslav • Macar 
Futbol maçı yapılacak 
:Mayısın 24 ünde Yugoslavya ' t 

Macaristan milli ta kımlan Bclgı o~ 
da kar§ılnşacaklnrdır. 

--0-

Bir Macar takımı 
Danimarkaya gidiyor 
.Macarların kuvvetli takımların ' ıı 

l:m Nemz"tli bcış maç yapmak uıe 
re Dnnimnrkaya davet cdilmişılf 
Bu turne haziran bidayetinde yıı 
pılacnktır. 

t" , l. 

_: Dün tıhl otomobİtİntı:~c geza-tnneği naclctmI~Untz. l~tc gctdiJ>I 
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rzak ve sıhhi 
Yardım bombaları 9 Vt\Z~\l: t..Busc l1 35Yıhmvahşilerarasındageçirm iş bi rA1manseyyah ı 

1rı9nterede yardım tayyareciliği için kurslar va:dır; Bu çırçıplak insanların en birinci süs~.eri:. boğa~· 
Buralarda erzak tayyarecileri yetiştirilmektedir larına Veya kollarına taktıkları Saç orguJ.eridlr 

. -
-11©©-

lklimin daha değişikli olduğu yer_ 
!erde ise serin havalara veya yağ· 
mura karşı korunmak üzere sırtla
rma kanguru gibi hayvanların de.. 
risinden bir parça iliştiriverirler •• 
Hepsi o kadar! .• Avusturalya ba· 
yanlarının giyim tarzlar ıda aynı· 
dır! 

Onların da sırtlarına yegane gi • 
yebildikleri şey, içinde çocuklarını 
taşımalarına yarıyan kanguru kür. 
küdürl Bunların dışında bu kıtanın 
geri kalan insanları söylediğimiz 
gibi kadın olsun, erkek olsun, ana· 
dan doğma çırçıplak yaşamayı ter 
cih ederler! .• 

Garibi nerede: 
Biribirlerini arasında, tabii hayat 

Gökten para:ütle inen erıak bombası 

1 ıarı içinde çırçıplak yaşıyan bu in
;,anlar, bilakis, dans ettikleri zamaı' 
dır ki vücutlarını baştan aşağı ör. 
terleri.. ~·· ~e ~~takil harplerde en ku\.'Vetli 

ret llluessir vasıtanın muhakkak su· 
,.. le tayyare olacağını hemen he- ' 
"'en ct·· ı 
~G .. unya kabul etmi~ bulunuyor. ' 
ııı··tun cihandaki devletlerin milli 
tı!Udafaa bütçelerinde bu silaha ay· 
~an akıllar sığmaz derecede yük.. 
~ fasılların bütün manası, her 

tnleketin erkanı harbiyesince o· 
~ a~~edilmekte olan ehemmiyeti 
;ruz ettirmeğe kafidir. 

r~ ayyare gibi daha nice yeni ve 
"llnt d vasıtalar me\·cut olduğu hal· 
e~ bil~assa tayyareye atfedilen 
İS] tnıını:retin sebebini, onun birçok 
q erde kullanılmasında aramak hiç 
~~·anır~ olmaz. 

e!d mareşal Hindenburg Tan. 
enberg harbini nasıl kazandığı so. 
duğu zaman "tav,·arecisiz Tan-e ı.. • J 

~uı:!rg olmazdı,, cevabını vermiş. 
Vet, tayyarecinin yalnız hücum· 

tda değil ayni zamanda keşiflerde 
.kadar kuvvetli oldubru ve aldığı 

esırnıerle bir harbin ne dereceye 
dar amil bulunduğu malıimdur. 
l\eşif tayyareleri ordunun gözü 
YI!ır!ar. Tayyare ile keşif yapıl
arJan evvel başlayan hücumların 

:tı~~i.in hiç bir tc.::ıiri olmadığı görül. 
. UHür. 

~~ işle rne~gul olan tayyareciler 
~}'i.ik bir sükun içinde çalışırlar. 
h lann orduya yaptıkları büyük 
e ~illetlerin kim<:e farkına varmaz. 
~~~~ hizmetlerle hiçbir zaman 

Yuk şôhretler kazanamazlar. On
t<lrın kıymetini yalnız kumandanla· 
/ :·e erkanı harbiye!er bilir. ve top· 
akta ınücadele eden silah arkadaş
~1 Onlara birçok defa hayatlarını 

<!clyun kalırlar. 
h l\eşif tayyareleri, ekseriya bulutlu 
lı avaıarı severler. Onların vazifesi 
lı?tbetmek değil bilakis, kendisini 
ıs,ettirmeden düşman mevzileri ü

~:rincten uçarak mümkün olduğu 
~bette düşmanın vaziyeti hakkın
ı llıalumat elde edilmektedir. On
<a.r hazan iş icap edince binlerce 
llıt:tre yüksekten uçarlar. 13azan i. 

Böyle anadan doğma çıplak insan 
lar arasında bile süs merakı olmı-
yacağı zannolunmasmt Avustural· 

Çocuklara dans dersi t)CTİliyor 

ya irış_anları arasında da süs en bü· mızr boya!arla türlü türlü şekiller "Ihhi bir fikirle adet edinmiş bir u· 
yük zaaflardan biridir. yapmaktır!.. ~ul olarak telakki edildi. 

\ En lüks ve en başlıca SÜ$leri de Yani, türlü ti.ırlü renklerde elbise Fakat bugün bu adet tamamilc 
boğazlarına veyahut kol bazuları_ ~iymekten ebediyen mahrum olan başka suretle izah olunuyor. Bu ga· 
na bağlanmı~ insan saçından bir ö· ı\yusturalya insanları vücutlarına rip ameliyat Avusturalya erkekle
rülmü~ ip, yahut da gene boğazla· boyalarla bir nevi hayali ve scmbo. rinde erkekliğin tabii vazifesindeki 
rı.~a veya kollarına. bağladıkları b~r 1 lik elbiseler gi} dimı~kt~~rler! Bun heyecanı pek ziyade düşürmektedir 
kurk pa.:ç~sıdı~. Bırçok l'.~r~crd~. ı-1 d_an başka gene de~ıler~nı bıçakla [ lalbuki Avu::ıtural) a imanları cinsi 
se en buyuk z1rnet, en bµyük luks çızerler .• Bu yara ızlerı de en bü· duygu bakımından hararetli, ateşli 
küçük hayvan kuyrukları takınal(. I yük ~ıklıklardan biridir!.. Avustu· insanlardır. Buna rağmen bu hara. 

Tekerlekleri yanında erzak ve sı lılıt }'ardım bombalarım taşıyan bir 
tayyare 

cap eden ağaçların boyu hizasında 
yol alırlar. 

Bütün gayretleri kendilerini gös
termemek, gözükürse de kaçıp kur
tulmaktır. 

Fakat bunu söyliyerek keşif tay· 
yarelerinin silahsız olduklarını ileri 
sürmek istemiyoruz. 
Rasıdın yanında: bir makinelitil

fek vardır. Ve icap ettiği zaman en 
çetin mücadelelere dahi girişir. Ve 
nihayet kurtulabilip karnrgahımı 

döndüğü zaman alınabilmiş olan 
resimler üstünde uzun, uzun tctki· 
katta bulunulur. Kumanda he~eti, 

bu resimli istihbarattan öğrendikle

rine göre düşman meYzii hakkında 

bir fikir edinerek yeni planlarım 

hazırlamak için kararlar alır. 

Tayyarecilik yalnız hücumlarda 
ve müdafaada da değil, söylediği· 

miz gibi daha birçok surette orduda 
müessirdir. Mesela bu son seneler. 

de tekamül ve inkişaf etmekte bulu· 
nan erzak tayyareciliği, tayyareyi 

başlıca ve en mühim vazifelerinden 
hirinc hazırlamak için ~arfer!ilen 

!lir gayretin semeresidir. 
_.. /Jevamı 10 uncuda 

tırl.. ralyahlar. pu çizgileri e~seriya gö- reti asgariye indirecek bir netice 

Ç lak · b"l t b' tt h ğüslerine, göbeklerine ve sırtlarına meydana getiren bu nevi garip bir 
ıp ınsanı ı e, a ıa e er ·· ı· "d t · 1 1 ıı.. •• 

1 a 1 1 k d , · d yaptırırlar. sunne ı c:ı e etmış oma arı, uugun. 1ayvan a o up ya nız en ısın e . 
~ . . . . • A vusturalya erkeklen arasında gay-

olmryan kuyrugu, yanı kendısının A vusturalyalılarda pek garıp an· .t b.. . . .. b Ad . 
• A • • A ' rı a ıı cınsı munase et a etme at· 

sahıp olmadığı bu yegane şeyı en \ laşılmaz, sebebı hala meçhlil kalmış (ed'l kted" 
b .. ilk - bilıni r ı . l me ır. 

uy sus ş ır hır a.det. d.aha _ vard~~: Avusturalya Av usturalya insanları arasında 
Bunun haricinde adi süsler ola-ı erkeklerının sunnetı... gerek kız ve erkek erkek çocuklar 

rak istiridye kabuklan, hayvan diş· Bu sünnet hiçbir ülkede misli daha pek küçük yaşlarında bi~ 
leri, kereviz kabuklan, kamış sapla- görülmemi~ bir şekildedir ve ao;la zat anaları ve baba!an tarafından 
n v~ kurutulmuş otlar gibi şe) ler bilinen manada bir sünnet değildir. cinsi münasebete alıştmlamktadır .. 
gelir. Orada erkek çocukların tenasül !ar. Bir çocuk 8 yaşından itiparen 

Daha garibi şudur ki A vusturalya aletlerini ortasından yararlar ki bu büyüklerin bu ne\ i hizmetine girer· 
da süs merakı, kadınlardan ziyade adete orta A vusturalyada (mika) ler. 

tabir edi'l·orlar. Bunun hiluneti ha· Esa3en Avusturalya insanları a-erkeklerin kullandığı bir şeydir! O. ., 1 · b' 
ıa meçhılldür. rasında cinsi ahlak telakki erı üs· 

ıada kadından çok erkek süslenir! bütün ba~ka şekildedir: Onlar seç. 
A\11 t aıyan "ık erkel·lerı"nde- Bu ". arip adet önceleri cahilcesL · s ur ın ~ "' ... me ve beğenme olmal(sızın cinst 

ki en 'büyük zarafet ise vücutları- ne yapılan bir ne\ i sünnet usulü. münasebette bulurunamakla bera· 
nın derilerine siyah, beyaz ve kir yani daha çok iklimin tesiri altında ber, daha çok aşk duygularını ce· ---------------------------------- 1 ~~~~~W~ned~~ 

1 H A B E R , 1 N R E s 1 ~, L 1 z A B 1 T A R o M A N 1 : 148 Ve ekseriya bir kadının bir çok Kızı D ~ © 1 (Sj e erkeği tatmin etmesi 1azımge1ir. 
1 l\ıesela Avusturalyalılann (Korrobo 

Bll 8~W!J.qJtıllll~04 Gi"J'llEN. 
MEi( DOGJluNIU SiL~EMt. 

. 8tJNt41t. .NE, DE 0LS4 VAH.fi 
404ML4q ... "IEM Bı~ 

>t4f>ıNl>A H t).q "' 
lı'oflK .MJ>Z L4~ 

~~~~UE"'1 ... _J 

ri) denilen ayinlerinde danslar he· 
men baştan aşağı gayri ahlaki ve e
Jeb fikri haricinde hareketlerli do. 
ludur. Birçok balilelerde bu damı· 
!ar mfr;terck ve tabii aşk sahneleri· 
le hitam bulur .• 

lhtimalki bir kadının hissesine 
pek çok erkeğin düşmesinden dola. 
p da \\ u~turalya erkekleri bu ga· 
rip :-.ünnet adetini vücuda getirmiş
lerdir. 
Şunu kaydetmek lazım gelir ki 

\vu ... turalya kıtasmda yaşıyan in. 
:.anlar, henüz, insanın tabii müna
sebet netice::ıinde dünyaya geldiğini 
bilmezler! 
ln5anların doğuşu hakkında bilgı 

\'C fikirleri son derece iptidaidir. Bu 
in,.anl:ır, ölen insanların ruhlarının 
ormanlarda dolaştıklarına, ağaçlar· 
tla , e nebatlarda yaşad1klanna ve 
oralardan tekrar kadının karnrna 
~irip etlenip kcmiklenerek yeniden 
dün) aya geldil:tine kanidirler! 

Avusturalya insanlarınca bir ço 
cuğun dünyaya gelmesi bu suretle 
vald olur! .• Dünyaya gelen çocuk 
yeni bir insan değil, gene evvelce 
v-a~amıs olan ayni insandır!.. Avus
~~ıların ölüm fikirlerinin bi· 
le ne karlar ba5ka ye garip olduğu 
buradan anlaşılabilir. 

{Devamı. var) 
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HABER'IN TARiHİ ROMANf: 27 Yazan : M1U1zafifer Muhittin 

liıegöl 1 ekfuru Nikola bütün 
çağırdı tek/ urları imdada 

1neg61 tekfuru Nikola, bu hadi. 
se)i haber alınca: 

"- Bu yakında yerleııen TUrk -
!erin biz.imle cenk ve cidalde giln
den gUne faaliyet ve cesaretleri ar
tıyor. Eğer biz de bunlara kaı-ıı 

el birliğiyle hareket etmezsek el _ 
lerimlzdekl yerlerin Tilrkler eline 
geçeceğine ııUphe yoktur (1).,, 

Diyerek biltiln tekfurları tekrar 
imdada çağtrdr. 

mut değildi ki ağaç sallanınca yu_ 
varlansın. Elbette bir yerinden 
kendini tutamıyacak bir yara al _ 
mıştı. Çam dibine fırladı ve çok 
Bevd!ği kardeşi Sarıbatı kolları ti
zerinde, gözleri O!mana miltevec -
clh can verdi. 

Osman ağlıyarak haykırm~tı: 
- Haydi, bunun intikamını alınrz 

bahadırlanm. 

Kara Teke bir sat ilerde elinde 

bir balyoz şiddetiyle indirdiği yum
ruğu ile yarı cansız koydu. 

Osman da yetişmiş ve atı ilze -
rinde hayknın~tı: 
- Karnını !deşin, yerini eşin! ( 3) 
İlk hançeri indir.en Kara Teke 

oldu. Ve bağırsakları duman tüte
rek dışarı uğradılar. Birkaç asker 
üşüşerek tekfur orduları kumnn _ 
danını dellkdeeik ettiler. 

Bir milnadİ h!lykırdı: 
Karacahlsar tekfuru 

çekinmemiıti. 

iştirakten kılıcını ıınğa 80la çarparak harbe- - Flatos geberdi, ordular teslim 
den Fl!tosu gl:lrUnce atını bu tara. olunuz! 

Nik:ola, en bUyUk kumandanla _ 
rmdan (FIAstos) u çağırttı ve en 
musanna kılıçlanndan birini bedi -

fa sUrdil. Bu haykırış, derhal tesirini gös-
:r"lAtos haykırdı: termL5 Ye tekfur orduları dağılıver-
- Sokulma Teke, ıeni tanırım, mişti. 

ye vererek: kanını dökmek btemem ! 
- Bu kılıcınla Osmanı perişan Teke haykırdı: 

edeceksin. Senin kudretinden bunu - Kendini koru Flltos. Sanba-
beklerlm Fiil.tos. tıyı ucuza vermem. 

Karacahiııar tekfuru kardeşimizin Ve iki cengi.ver biribirine aaldır-
askcrinl de tevhld ederek ba§ları - dılar .. Eğer savaşın en kızgın za. 
na geç ve Domaniç derbendine ılgar manı olmasaydı, bunların etrafını 

et. halkavari çevirip bu mUııaraayı sey 
Haydl! Muvaffak olaca~rına cml- retmekten zevkli hiçbir §ey olama7.-

nim. dı. Her iki.ısi de ayni kuvvet ve kud 
Osman da lıazırlanmıştı. Bu mu_ rette, ayni meharetteydiler. 

harebeye kardeşi Sarıbatıyı alarak İlk hamleyi Flatoı yaptı, fakat 
hareket eden Kara Osnııın, tam düg palası Tekenin başınuıın sıyırdr, i
manından intikam almanın zamanı kinci hamleyi de Teke ;aptı, fakat 
geldiğini görmiltı ve en bahadır as. Flatosun omuzundaki kayı~lardan 

kerlni toplıyıı.rak derbendde ııa! birini koparablldi, 
kurmuı,ıtu. Beri tarafta ısava1' bir .kızgın 10.v 

Osman atı Uzerlnde tekfur ordu- gibi katmerle§erek tl uzaklara ka. 
larmın yaklaştığını görünce hay ~ 1 dar §iddetlendikçe şiddetleniyordu. 
kırdı: Hakan Osman, karde§inin sönmU§ 

- Türk budun yok bulmasun! gözlerini kendi ellt-tiyle l:Srterek: 

Dağlara kaçı~an bu can korkusu
na düşmliş düşmanı lezzetle sey -
reden hakan Osman haykırmıştı: 

- Takip etmeyiniz. Varsın sağ 

olsunlar. Kılıçlarımızın muzafferi -
yetini ve kahrını bir defn daha gör
mek nasibleri olur. 

Ye ordu S:ırıbntmın naaşını ala. 
rak geri döndil. 

Sarıbatı Ertuğrul yanına defno
lundu. Osman kabir başında ve göz 
yaşları içinde şeyh Edcballnin omu
zuna başını koyarak kılıcını çeltti 
ve 3pilp Uç kere başına koyarak Y<'
min etti: 

Çapraz eğlence : 

• ~-+-

- Bu kabrin Uzerine Nikolanın 
gözleri akıtılacak! 

ÜÇÜNCÜ SAFJIA 
7 Ramazan 683 

Selçuktan artık imparatorluğun 

son .saltanat nimetine kavu3an aul. 
tan GıyalK"ddini Mes'udu sani geniş 
bir hnyal peşine dilşmUı,ı bir biça
reydi. 

Yeniden ecdadının vfısi hliküm 
darlığrnı kurmak istiyen Gıyaseddt
ni Mc,'udu Mni kalpleri kazanmağı 
en büyilk siyaset biliyordu. 

1 

(Devamı t'OT) 

(1) KUnhUllbbar, sayfa, 28 clld 5. 
(2) İbntkemal, llayrullah efendi 

tarihleri. 
(3) Tarihte Oımanın bu sözü 

meşhurdur. Osmanlı tarihi şöyle 

unlatır: "ICarınd:ısının ehadcti ile 
cıı;eri dağlanan Osman bey düş -
ınanm da kumnmlıuıını kaybettiğini 
g<frdül..ic "karnınr deşin, yerini e
~ln ! ,, diye bağırmış ,.e bu münase
betle buraya (lt<'~inl) adı rnrllnılıJ. 
tir. 

Vli&t-0ıı öldiikten sonra harbin mu 
kıuldcrah Osman lehine dön il\ er -
mlştl. 

Yukardan aşağı: 

l - Tören - göğsümüzde bir ke
mik cüzü , 2 - Anların bal yap· 
tıklan yer, 3 - Tuğgenerallerin 

1 

Ve blitiln bahadır1ar bir tek ıes - Gözlerin açık gitme! diye hııy-
gibl 'bu eözü tekrar ettiler. kırdı. Senliı kanın yanında sana k'ı-

__,...._.....J r eski tabirlerinin cemi, """ Bir. ne• ' ı--.ı...-+-+.-
' t--~t--1--1_.._.._ 

Osman: yanların kanı dökUlecek! 

- Haydi aslanlar! dedi. İ§te ııl- Ve palasını çekerek: 
ze muvartalcıyet ve muzafferiyet 
için bir fırsat. TUrk kuvvet ve kud. 
retinin ne olduğunu bu maskara \'e 
liiin tckfurlara gl:Sstereceksinlz. 

- Allah! Allah! diye haykırarıı.k 
ortaya. aUldı. 

• ı.-.~--+~
~ ......,1--4--+-+
• ~ı--ı--ı--ı--ı--
7 

8 
9 

\i taneli yemi , 4 ......_ Ru bCygirlerl 

- bal yapan, 5 - lpekböceğinin 

yU\·ası - beyaz. G - Humelinde bir 
hitap ifadesi • çalışan, 7 - Kesil. 

mi~ ağaç gö\'desi - tersinden okuyun 
ra beyaz olur, 8 - Hir edat (nida) -

- - - .. ,._ ... -. _ ....... , ..... _. - ... --- - . 
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H ABER'in memleket 
kültürüne yeni bir hizmeti 
Büyük fedakArhklarla hazırlatttgı 

TÜRKCE - FRANSIZCA 
INGİLİZCE-ALMANCA 

DiLLERi ÜZERiN~ 

Resimle 

Büyük LUgat 
A 3 

Kılıncını.z: mu:r.affer olsun. Dö. 
nen kahpedir. 

Bir aralık bunu gl:lren Teke, ye. 
niden kazandığı mane\1 kuvvetle 
bir hamlede Fliıtosun atı ilzerJne 
fırladı ve ikisi blrden beygirlerin a-

1f bedava su \'erilen yer, ve su verme -''ll 
11 Mayıs 1939 tarihinden itiba. ter, askerler, seyyahlar bu bUyv 

Ve öyle bir sav~ başladı kl, blz
zııt Osmanın ve F1Atosun bile tUy
leri ilrperdi. Palalar :işledikçe kafa
lar kopuyor, insanlar gövdelerinden 
ikıye a) rılryor, bıı.ğırsaklnr deşlll _ 
yor ve atlar parçalanıyorlar. 

Meydan, korkunç bir mahşer 

manzarası nimi§, gUneıı, kan koku. 
sunu etrafa yaymıştı. Hıı.flr bir 
rüzg:'ir bu uğultuyu civar dağlar
da korkunç akisler haline getiri -
yordu. 

Bir asker haykırdı: 
- Hakanım, Snnbatı bir çam di

binde ırtmdan dUı,ıtU (2) ! 
Bu haber Osmanı beyninden 

vurmuf}tu. Nihayet Sarıbatı bir ar 

yakları altına yuvarlandılar. 
~oldan sağa: 

Boğuşma deh§et verecek §ekil - l - Tasarruf ettiğimiz nesne • 
de)di. Gert:k FlAtosun, gerekse Te. meıe olarak makbul olan \'e balık. 
kenin yUzlerlnden Ustlerine <loğru tan yapılan bir yiyecek, 2 - Bir 

kan sızıyordu. ya~ yaz yemişi - sihir, 3 - Şayia -

Bir aralık Flltos Kara Tekeyi al- ~öhret, 4 - Elcezirede yaşamıs bü
tına aldr ve palasını bacnğma doğ- yük bir Türk ulus u. altın nksi, 5 
ru şiddetle indirdi. Eğer Teke bir. - Sol elini kullanan - bir edat -
denblre bacağını bir tPsbilıböceğl içinde oturduğumuz, G - Bir Rus 
gibi gö\·desine blizü\·ermemiş olsay ı adı - bir vilayetimiz, 7 - Ka,·ga • 
dı bacak bir kamı§ gibi çatlayarak ıısrar etme, 8 - Anadolu ajansının 
kopacaktı. rumuzu, 9 - Eskiden lmdınlann 

Bu Tekeye tehlikenin nekadar bU ctlerine sürdükleri - bar aklar, 10 -
yük olduğunu göstermişti. Koca a. iki şeyin ortac:ı • başmda saç olmı
dam, göbeğinden kavradığı Flatosu yan, 11 - Menedilen ve kasa ta. 
bir hamlede altına aldı ve kafasına şıyan bir nevi hamal (çift kelime), 

- ilaç (öı: türkçe), 9 - Re~it olma -

dokuzdan bUyük - lbir göz rengi, 10 

- Alametler. 11 - ltalyamn işgal 
ettiği memleket ahalisi - isyan eden. 

4 ı-:-ı--ı~--t ..... ~"::""+-:+,-< 
1 ı-;;..ı~--+--411 ... 

ren her giln forma forma Haber'lc esere ba§\'Urmadan yapamıızlar. 
birlikte verilmE"ye bnşlıyor. 

Jt:s<:'rıle en kiiçlfü lılr fE"rilb hat" 
I:eı.lmle Biiyük Liıgat, yalnız sı bırakılmamasına azami ılrr<'• 

Türk kütüphaneleri l~ln değil, dlln· cede dikkat için lazımgelen teclblt· 
ya kütüphaneleri için bir kazançtır. ler alınmı5tır. l 

® a 
ti 

Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti· ı lstiyenlere para$ I t 
yen herkesi, her !cviyedekl talebe, 
meslek sahiblcri, teknik mütercim. b r o ş Ü r g ö n d e r i 1 i (, 

.. - ... ~ \ ... , .. ' .. ·. . ' ,_,. -. -~ 

Leyla sual do!u gözlerle sokakta- mı~la!, bir şey mi.v~r?. ~ . . 1 Dikkatle bak~ak, tanunak i~tedi. Avni neredeydi? Kopuk! 
HABER'in Edebi Romam ki insanların hepsinin }ilzüne ayrı lhtıyar kadın dışsız agzıle bır şe) Fakat ne bakabılcJi, ne de tanıya· Leyla zonk!ayan :>akaklarını elle- Ah neden bunu yapmıştı? Kar:: 

ayn taktı. lçlerinde bir tanıdık ler söyledi. Fakat ~al ağzını kapa· bildi. rile sıkıyordu. kolun önünü geçmişti. Bir kere dtı 
aradr. dığr için Leylfi bu cevabı anlaya. Pencereye yan duran bu adamııı Amile bir seneden fazladır sevişi. 

1 
ha geri dönmeğc cesaret cdcnıc 

. Hayır! Buradaki in anların hiç madr. Sualini tekrarlamağa da ce- profilini Avnınin arkada~ı şoför yordu. Fakat bu dakikaya kadar di. 
birini tanımıyordu!.. Bunların hep- ~ardi yoktu. "Belki bir ~ey görür, Ferziye benzetti. Bir de odanın a. onu böyle aklını kaybedecek dere- • • • 
si mahallenin adeta yabancı~ı olan ~ir ~ey anlarım .. dli5üncesile },ara- ı;ık l.apı ından dı'iarda sap arı saç· cede sc,·diğıni anlamamıştı. En fe- Şuursuz adımlarla yürüdü. Aya1' 
bir takım çehrelerdi, hergün Amile '·olun bulunduğu tarafa doğru yü arı darmadağınık bir kadın gürdü. na bir iş yaptığı, bclkı de bir in· :arı bozuk kaldırımlara durmada!l 
iskambil oynıyanlardan bir tanes: "Üdti. Bu kadın da ~ofôr Feyzinin karı ı san b:dürclüğü bu dakikada ona es.1 çarpıyor, yeni yürümeğe başlanıJ b 
bile burada yoktu. l\ lahallenin merkezi iki l:ath, daı Lemana benziyordu. kisinden daha fazla bağlandığmı ::>ir çocuk gibi iki adımda bir sen· 
Sokağın orta!'ıında toplanmrş olan .:ephcli bir bina idi. Alt kat pencc. O kadın da böyle boyalı saçlı hissediyordu. deliyordu. 

in-anlar da gecenin bu .aatiııde tel; .elcri çok ytik·ek olmadığı içir !)ir ~eydi. Ah şu işsizlik! Nereye gidiyordu? 

1 
ba.ına dola .. an küçül~ kıza tuhaf, '>a~ı haldırımdan geçilecek olur a Bunlar onbr mıydı?~ Niçin bura- Ah şu kumar! Etrafına bakmdı. Avninin soka 

, tuhaf baktılar. :~omi-.erin oda mm içi görünürdü. :!aydılar? Şahitlik için mi yoksa Onu işinden atanlar, onu ~u is· ı ğma giden yola sapmış olduğuııtl 
Ley:a, kendi ine çevrilen bu goz· Leyla da karakolun kaf'ihı lda· 'ene aralarında ka,ga mı ctmi~!er· kambıle alıştıranlar Allahlarından , gördü. Adımlarını tahteşşuuri o ta· 

}erdeki hakiki m::ına~ ı kavray::ıma_ ':i kaldırımdan dı\ ara adeta siiru· li. bulsun!.. 1 rafa scvketmişti. 
dr \e b:r ... uç ortağı o!mak \el.mılc le, -:ürune} i.irudü. Fena bir e\den tö\'be ettirip aL O Arap Salihin ne dünyada inc:an- Avninin, gidip anasını gömıesİl11 

1 bütün \'Üetıdu ürperdi. Kom: erin oda rnın hiza ına ge· lığı bu kadınla Feyzinin kavgaları ı ların yüzüne bakacak, ne de ahrette i.:.tediğini hatırladı. E\'et! Kadııı3 
• • • ince içeri-;ini gı.i:-dli. 1er zaman mah:t!leyi bizar eder, iki yatacak yeri vardı . ".!idecekti. 

Fakat her ne baha ma eı:u~a ol 0.!anın ta\ anından :• .ai"..rı c:alla :ü:ıdc Jir ka.a'.o'lu:. c.iuıla:-dı. Avniyi şimdı tutarlarsa ne ola- Tıpkı bir tirbuşon gibi kıvrılB 
- 27 - sun hakikati öğ:"enm.ğe ihti~acı \a ·ıan bir kordon uc•ında ütü re;ii Belki de bu ak~am da böyle bi. .:aktı? Ka; sene yatacaktı. kıvrıla uzayan daracık bir sokal' 

Kimse ile konu~muyoıdu. Yalnız dr. 'lir tabakla örtu:mü5 hır ampul ) a ebe'lten buıadaydılar. Bütün hülya!ara, bütün üınitlcıc girdi. Köşede yanan fener artık b\l' 
bir çift l,edı gozu gibi ı~ıltılı göz- 1 Böyle garip bakı~larla kendi in· ııyord~. E1er Feyzi. Aminin en iyi arka· :ıöyle bir <.:ebebten \"eda edıyorlar. raya ı~ık vermiyordu. 
lcrile ortada konu.an crke!.leı\! ba. ~iizen erkeklere) akla .m:ığa, onl:ı- Ya komi "r, ya nöbetçi bir rne· da~ı oıma ;ardı. Bunun böyle olma dı öyle mi.? O zifiri karanlık sokakta 
kırordu. 1 r:ı bir c;er ormağa ce:.arct edeme· mur ma,.amn ba.ında oturuyor ve ından en ufak bi:· ~üp!ıe durmıya· Artık babasının kendini böyle eli inc::iyakla evi buldu. 
Kadının yanında bir de bir Sı'-1.a eli. Kaldı~ımın ü,tünde duran ihtı. 'car~ısında ayakta duran adama bi; :a:~tı. !rnnlı bir adama \'errne .. ine imkan • • • 

kedi \"ardı. Sırtını •şırmi5 u1 ::ın bu yar kadına c:okuldu. Telfı~mı yen· e' 'er oruyordu. Acaba d"'r1 y:ı .. a'nnc1'j~ı ,..,!d' :ar mıydı? Yanan ellerinin serinliğile kapı' G 
kedi kadının ara!.Ja. ma u. u 1c.e:, mek i t~:f ji hir ses!e: l\a . n:1 l::ı :l\·a'.t:ı du:an adarr f''ey:i .. \ vnile Lerajer Arap Salihir Zaten işsiz olduğu için anac::ı o-

1
-un ağır tokmaJının serinliği birlef t 

-aX-dan, !!Ola, aoldan sağa, dönüp! - Ne olmu~ teyze? diye 90rdu kı.a, c!~rid"n bir caket giyirordu '.ah\'C3indc mi bulunmu~tu? 1 na: ti 
duruyordu. Bu adamlar niçin burada topbn-Vc önünü ellerile kavuştunıyordu. Leman neden buraya gclmi~ti? - Kopuk! d~miyor muydu? (Dt.ııamı t•ar), 
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- 16 - Nakleden : IF. IKa 
-~t t 
il Vikt. fa~tul, aslen Fransız o· pı Yardı. Yatak odasının koridora 1 üzüldüğümü ,.e ayni zamanda ~aşır· 
lrda Ça}or lödu isimli biri.. Bir açılan ikinci kapısı battal edilmiş. dığımı tahmin edemezsiniz. 
r ci.rıay:;ı}~Ordu. Kadın yüzünden ti. Böylece apartımana ancak salon - Kederinizi anlıyorum \'e böyle 
İlUz ne , ? duğunu sanıyoruz. Ar. kapısından girmek mümkündü. bir zamanda sizi rahat:;ız ettiğim i· 
- Pet }_dı M. Furlong? Rid saatine bakarak: çin de mütee:-sirim, fakat mecburi. - Bonsuvar! 
Partı~rev meselesi için geldim. - Burada yapılacak başka bir ret... E\·rakına baktınız mı? Dalgın dal;:ın düşünen Bertron 
tdizn ını §Oyle bir görmek is· ~y göremiyorum. dedi. Pettigrevin - E\'et. Çok bir şey yoktu. Bana bu sesle bir:lenbire irkilmişti .. Bu 

li karde~i de bizi bekliyor. bir mektup bırakmış. Başına bir fe· Olga idi. Bertron da zaten bu an-
~~ or~~:aha~. komiser Rid de biraz Sivil polisi orada nöbetçi bıra· laket .~elirse bunu he~abının bulun· da bu kadını düşünüyordu. 

lllUz, Pett~ıdec~kti. Beraber olur· karak tekrar otomobile binip pek u- du~u bankanın direktörüne götüre· Olga iki gündenberi otelde de. 
l geldi ıgrevın kardeşi Londra- zakta olmıyan Pettigre\'İn evine rek oradan ,·a::.iyctnr,-nesini almamı ğildi Ve şimdi hiç haber verme-

1' 'onu orada goreceksiniz. gittiler. yazını~. den bir:lenbire otelin tarasasında 
e[.ekkü ed · ~ · · k k d rahat r erım. Komıser Rı. Müteveffa Pcttigre\· apartımanın Komiser: arşısına çı :yor u . 

.ltid· sız etmem ya? da hizmet için temiz bir aile almış-[ - Ya? dedi. Şayanı dikkat. Delikanlı, genç kadının elini 
Esta"f tı. Erkek usaklık yapıyor, karısı da - Olümünü bir his..'>ikablclvu. öptil ve tarasanın kenarına daya-

t llilaı/ Urullah M. Furlong, de.· yemek pişirirordu. Kapıyı uşak, kuyla anlamı~tı mı drmek istirorsu- narak onunla konuşmağa başladı . 
1' ıs .ı:o.k memnun olurum. Grin açtı • nuz? Karşılarında ay, harikulade gü. 

~YI ~o:ekkur ederim. _ M. Lavrens Pettigrev sizi bel.'.· _ Aşağı yukarı, evet.. zel pırıltılarla .denizin sathını yal-
V so:du: liyor. - Yanlış dü~ünüyorsunuz. Çün· dızlıyordu. 

~ ?lıi ~ı ~alumat elde edebildi-, Maktulün kardeşi şişmanca, elli kü bana bıraktığı ve şimdi size de 

1 

Olga: 
li, · Furlong? beş yaşlarında biriydi. . göstereceğim mektubu beş sene ev. -: Allah:m, ne güzel bir gece!. 

l r rn~rır. __ Simdiki halde maktule Komiser: ı ,·el yazmış. Hatırlıyorum, bizim eve Dıye mmlda~dı.. . . 
tat to ~rnkun mertebe VtZla malU· - Sizi beklettiğim için affediniz, misafir geldiği günlerden birinde, Genç adam şımdı onun ellerını 

'B~ <llnağa çalışıyorum. dedi. Bir iş yüzünden geçiktim. Sizi otomobil kazasma kurban giden bir tutmuştu: 
ız de ayni fikirdeyiz. M. Furlon~la tanıştırıyorum. Tah· ahbabımdan bahsediyordum. Vasi. - iki gündür neredeydiniz, 

l>oı· kikatla Sir Peter Til namına meşgul yet name falan hazırlamamış olduğu ne yaptınız?· 
ıs ll1Üdürl ..... .. .. o· b"l" l 1\1 F 1 1\1 T r. • k k - Bertron, çok mütecessissiniz. 

1 ÖnUnd h ugunun ır otomo ı ı o uyor. • . ·ur ong... • . J..,dnens içın ailesinin \'aziyeti karm::ı ·arışı Halbuki böyle olmama ğı bana 
in , e .ekliyordu. Furlong, Pettigrev... olmuştu. Ben bunu söyleyince "be· 

\anın . evvelinden vaad etmiştiniz .. Yok-
l ;. . _a geçtı. Komiser: Furlong uzatılan tombul eli sık. nim ba~ıma böyle bir şey gelmez,. 
~u sa bu vaadinizi unuttunuz mu ? 

ar• cınayeti tahkikatile ba~- tı ve birkaç taziye kelimesi söyle· dedi. "Ben intizamı severim. Vasi· 
~da l İki ay evvel tanıştığımız zaman 

• ı1 ar meşgul oluror ama, di. yetnamemi çoktan hazırladım. Olür· 
·. ~r benı"m de aır.ı.adar olmamı T kk"" ed . 1\ll F 1 k a· ek . .. .. aramızda böyle bir karar verme. ~ - eşe · ·ur crım • 1. ur ong. sem ban ·amm ır ·forune mura. 
ı, Bu &ebeb miş miydik?. Nitekim siz benim 

·ı. le e\'\'ela oraya gide. Xe feci hadise! Kardeşim Tomla a. caat ederek \'asiyetnamemi alırsın.11 • kim olduğumu bilmediğiniz gibi, 

' 

Casus! .. 
Çeviren : SUAT DERViŞ 

arasında yaşamasına imkan kal- na böyle elemli gözlerle bakmayı-
'Tladığını yazıyormuş. nız. 

- Bu bir suiistimal işi mi, yok. • • • 
sa bir casusluk mu? . Genç kadının , otomobiline bi. 

- Anlaşılır gibi değil!. nerek uzaklaştığını gören Bert-
-:-- Zanne.dersem siz onu bir ron birden yerinden doğruldu ... 

gün evvel görmüştün uz.. ı Ve ani karar vermiş bir adam tav-
- Siz bunu nereden biliyorsu· 1 riylc telefona koştu .. 

nuz ?. 1 Uzun müddet ko~uşmuştu,. Bir 
- Evvelki gün sizi Zolon da: kaç dakika sonra o da bir otomo. 

görmüşler.. bile atlayarak hududa d~~:;ru sür-
- Ne o, yoksa beni takip mi et- atle yol almaga başlamıştı. 

tiriyorsunuz?. Olga otomobilinde artık Mon-
- Bayır .. Yalnız sizi sevdiğimi te Tulonun ışıklarını görmeğe 

bilen insanlar var. başlamıştı .. Gcl)Ç kadın başka bir 
Şimdi ağır adımlarla tarasada otomobilin bir kaç zanıandanberi 

:a 
yürüyorlar:h. kendisini takip etmekte olduğunu 

Uzun bir sükut olmuştu .. Son. hissetmişti. Bir çok kıvrıhşlarla 

ra Bertron yavaş bir sesle sözüne dolu bu yollarda olanca hızıyla 

devam etti: ilerliyordu. Başını geriye çevir • 
- Yarın beraberce bir gezinti dikçe ar'kadaki otomobilin fcner-

yapabilir miyiz?. lerini görüyordu. O, bu bozuk yo-
- Hayır, buna imkan yok... la daha kestirme olduğu için gir. 

Ben bu gece gene gidiyorum. mişti. 

- Nasıl? Bu gece gene mı gı- Arkadan gelen otomobil de ay-
diyorsunuz?. Nereye ve ne için nı yola sapınca, artık takip edil~ 

gidiyorsunuz?. diğinde şüphesi kalmamıştı. Yü. 
- Çok rica ederim Bertron, zünün manası değişmişti.. Sol eli

gene beni istintaka başlamayınız. ni yağmurluğunun cebine sokarak 
Eğer bu huyunuzda devam ede- küçük tabancasınr yokladı. 

1 :,_, ramızm iyi olmadığına şimdi ne ü· Güldüm ve ondan ev,·el ölmem da-
~u ben de sizin hayatınıza ait hiç bir ru tanır mıydınız? zülüyorum bilseniz... ha muhtemel olduğunu söyledim. 

cek olursanız sizi bir daha görme. Kendisini takip cıden acaba 
mek mecburiyetinde kalacağım. .. Bertron mu idi? Eğer öyle ise o
Buna inanınız... nu artık bir daha görmiyecekti... 

Şaıı şey bilmiyorum. Bunun böyle ol-
lld san tanımıyordum. Fakat Furlong sordu: Kısa bir sükuttan sonra Hid: ması lazımdır'. Esasen bu sır aşkı-

·ldr da epey malumatım var. - Dargındınız demek? - Kardeşinizin evrakına bakma· mızın en güzel tarafı değil mi ? .. 
g~.a a ahçılıkla işe başladı. Son· - Hayır, aramızdaki soğukluk ma ~üsaade eder misiniz? dedi. Her şeye ra~men aramızl:ia böyle 
'<!son ' · t ~ · d t .... ~ ilı ·e metrdotel oldu. Zeki dargınlık derecesıne varmamış ı. - Hayhay, sıze yar ım e megı bir sır bulunması, daha güzel, da-
n~ok malumatlı biriydi. Son Tomla benim karakterlerimiz biri· çok isterim. Kardeşimin katili bu· ha romantik değil mi?. 

ekt .. arda "Mandarcn klılbiı.,nde birine hiç uymaz. Ben sakin tabiat- ~.unmahdır. Bütün evrakı burada... _ Peki, öyle olsun .. Fakat e. 
de 

0~ muaviniydi. Bu gibi yer· li bir adamım. lkimiz de ~ehirden \'anıma verilen polis memurilc be. minim ki gene gidip şu küçük Fen 
·~·sık kavgalar olur. Şefin uzakta büyüdük. Ben babamın ölü. raber bankaya ~iderck oradaki hu· lon Vareşi gördünüz .. 
lıund ettıği gibi kadın meselesi münde onun mesleği olan noterliğe susi kasasından hep~ini almı~tım. Olganın yüzündeki mana bir -
2ınu en Çıkan bir ka\•gada öldü· intisap ettim. O dalia haristi, Lon· denbire değişmişti.. 

.~olması muhtemeldir. draya geldi ve gazetecilikte ilerledi. Evrak, komisere yeni hiçbir ipucu - Bana mülazim Vareşden 
t? :S 10ndaren kWbii11 mü dedi. Fakat dargın olduğumuzu sanma· vermedi. Kısa bir vasiyetname ile, bahsetmemenizi rica ederim. 
~n böyle bir yer bilmiyorum. ym. Sadece fikirlerimiz uymuyordu. Pettigrev, bütün mirac:.ını kardeşi· - Ya! .. Neden?. 

tle ereden bileceksiniz? Bu nevi Biribirimizi nadiren görüyorduk. ne bırakmıştı. Aynca uşağı Grin· - Vareş kaçnuş, ve ortadan 
bi r 0 kadar çok ki, mantar biter Memlekete geldiği zamanlar evi- ile karısına da bir miktar para ayır yok olmuş .. 

· •I g~çt~Yorlar, bir müddet i~leri mizde kalıyor, karım' rahat etme.si mı~tı. Evrak arasında vasiyetna· Bertron, genç ve güzel kadının 
fn . 1 ten sonra kapatıyorlar. için elinden geleni yapıyordu. mesinden ba~ka birkaç tah\•il ile bir gözlerine •:likkatli dikkatli baktı. 
lrı ~tki halde "Mandaren klübü., Komiser Rid sordu: masraf bordrosu vardı. - Kaçmış mı? Ne zaman? . 

ışleri iri... _ Onu en son defa ne zaman gör - Her şeyini size bırakmı5 değil - Dün .. Kumandanına bir <le 
· 'er~e bu yer? dünüz? mi? kağıt bırakmış ve ortadan kaybet. 

<'· ~~d l.ion Squarc'aa - Bir seneye yakın oluyor. Ol· - Evet. Esasen aileden bir biz mtıış .. Bu kiğıtta, yaptığr bu na-
tr· , ır bar için çok uzak bir semt! dürüldüğünü öğrenince ne kadar 1 vanz. (Devamı ı,•ar) mus\uzluktan sonra artık onların 

l1.,}
1rndi orasının modernleştiğini ( 

·••l}'O 
tt ecııı r musunuz? Eski binalar ta· 
ile e_rek büyük apartımanlar ha-

% o!d~etırildi. Şehrin moda bir sem· 
tı s· (, · ı.ımdı oraı:ı ... 

~u, bir yatak oda ile bir salon. 
ı:llnaa~et küçük bır apartımanda 
1 ktaydı. Sh il bir polis orada 

lij~·ordu. 
r }'e .a~on kapısının arkasında 

fl ışaret ederek \zahat verdi: 
ta Ceset burada bulundu. Fo· 

İl~ fta da gürmüş olacağınız veç
l 4 ilrkadan vurulmuş. Katil onun 

~
lrıi r~ber içeri girmi§ olacak. Tah· 
e Inıze göre Lödu kapıyı anahta. 
lktrnak üzere öne geçmiş, kapıyı 
!lıı-ı ··n sonra elektriği yakmak için 

ıı t?Q uş, 1'am bu sırada katil bıça
- heri 0~un sırtına yerleştirmiş ve 
· ~sallaya sallaya çıkıp gitmiş. 
~ttn·· i öğleye doğru kapıçı kadın 

uş. 

~~ geoeıeri geç vakit, hatta sa
Ya?ın erkenden evine dönmek i· 
h ~ndaydı. Kapıcı kadın ona sa. 
ak ah\'altısmı verirdi. Lödu öğl_e 
il Sam Yemeklerini barda nrdı. 
b~ hiraz müsaade ediniz. E~ri ~Y 

r doıa~avım ' p . . . 
ljir armak izi ,·ar mı? 

l t masa ü tündeki ktığıtlan tet. 
, eden komi er cevap \erdi: 

.,_.anı 11arır. Sinema ve zabıta ro· 
~ ~rı saye inde mücrimler cii· 
tı..~ ~~li}·ecekleri zaman eldiven giy 

l1 azımgeldiğini öğrendiller. 
dıra~11 rne lek tecrübesinin kazan
~rıutgı bir !;abuklukla komiser sa
':ı~ S<Jnra yatak odasını araştırdı. 

Odasilc salon arasında bir ka-, . 

-
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gün, bu saat Altiyeriye doku
nursanız her şey, her iş bozulur. 
Mahvolur.. Kendi menfaatiniz 
namına beni bir l:lakika dinleyi. 
niz .• 

Foskari geri çekildi, elini al
nına götürdü .. 

Bu sırada muhafızlar zabitle-
ıi ile beraber koşmuşlardı .. 

Foskari kendini çabuk topla· 
dı. Muhafızların zabitine sert 
bir sesle: 

- Ne o? Ne var? .. Niçin gel
diniz? diye bağırdı .• 

- Pardon monsenyör.. Bizi 
çağırd nız, zannettik te, onun 
için ...• 

- Yanlış işitmişsiniz .. 
yalnız bırakın .• 

Beni 

Muhafızlar şaşkın bir hal<le, 
çekildiler.. Cumhurreisi, polis 
mü:lürüne döndü: 

- Şimdi söyleyiniz bahalım, 

sizi dinliyorum .• 
- Monsenyör? Bütün ihtilal 

heyetini azaları ile beraber şu 

anda avucumun içinde tutuyo. 
rum .. Biliyorum ki başkmanda

nınız bu heyetin reisidir. Siz de 
benim kadar Altiyeriyi bilirsi
_niz .. Böyle mühim bir işe teşeb. 
büsten evvel her halde lazım 

gelen tedbirleri almıştır. As
kerlerin ekserisini 'kendisine 
bağlamışt r. Şimdi emir veriniz .. 
Hemen g~dip bizzat başkuman-

danı tevkif edeyim. Fakat iki 
saate kalmaz sarayınız muhasara 
altına alınır, askerler isyan eder. 
lcr.. Artık ne yapacaklarını o 
zaman kentlileri bilirler, • 

Foskari: 
- Mahvoldum, diye mırıldan

dı. 

Polis müdürü devam etti: 
- Halbuki monsenyör, Aiti

yeriyi tevkif etmez, ihtilalcileri 
kendi i~lerine tcrkedersek, arka. 
ların:lan da sıkı bir tarassut ağı 
kurarsak onları daha kolayca el, 
de edebiliriz. 

Foskari gittikçe sükünet bu
luyordu. 

Kido Cenaro: 
- Müsaade ederseniz 

fikrimi söyle}'Cyim, dedi. 
size 

- Söyle, Cenaro, söyle .... Sen 
bugün bana o kadar büyük bir 
hizmet gördün ki, her şeyi söy. 
lemeğe hak kazandın .. 

- Monsenyör.. Ben sizin 
yerinizde olsam evvela Altiyeri 
tarafından verilen liste üzerine 
hapse at lmış olanları serbest 
bırakma'k ile işe başlardım. 

Roskari biraz tereddüt etti. 
Sonra: 

- Hayrr, dedi .. Olma:r, ma
dem ki bir kere hapse girmişler. 

- Fakat bu betbaht masum. 
tarın e'.serisi sizin dostlarınız .. 

- Hapse attığrm için şimdi 

- Olga, beni seviyor musu- j Artık o, m~nasız kıskançlığı ile 
nuz?. tehlikeli olmağa başlamıştı. Ka. 

Olga genç adamm ellerini tut- bahatin asıl kendi~inde bulundu-
tu: ğunu bu genç adama karşı hisset-

- Sizi seviyorum, Bertron, de. tiği zaafın ne kadar münasebetsiz 
di, sizi temin el:lerim ki hayatımın olduğunu düşünü:yprdu. 

en güzel saatleri sizin yanınızda Bu meslekte en ufak manada 
~eçirdiklcrimdir._ Sizin yaıunızda 
olduğum zamanl(\r ,kendimi em
niyette hissediyorum.. Siz.den 
başka kimse bana bu emniyeti tel
kin edememi~tir. Hayatımın ne 
kadar müşkül ve nasıl tehlikeler. 
le dolu olduğunu bilseniz .. 

bir kalb rabıtasına yer yoktu .. 
Zaten Bertrona karşı du}l:iuğu 

his ufak bir kalb rabıtasından çok 
daha kuvvetli bir aşk ldeğil miy. 
di?. Şimdiye kadar hiç bir erkek 
onun kalbinde Bertronunki gibi 
bir yer işgal edememişti. 

Bertron heyecan içinl~eydi. O· 
nu göğsünün üstüne doğru çekti: 

- Hiç olmazsa ne zaman dö
neceğinizi söyleyin bana .. 

... $: * 
Arkasındaki otomobil gitg!:le 

yaklaŞıyordu. Bir kilometre • .c'laha 
gidebilse emin bir yere ulaşabile
cekti. - Yarın akşama doğru dönebi. 

lcceğimi zannediyorum.. Haydi 
artık gitmem lazım Bertron .. Ba-

Evvela, kendisini takip eden o. 
( J,ütfcn sayfa~ i ı;:r.\ irinlı ) 
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Altiyeri fazla olarak daha bü
yük emell::r peşinde koşuyordu. 

Eline geçireceğine artık iman 
ettiği cumhurreislik makamını 

daha ziyade büyütmek, o maka
mı kraliyete çevirmek arzusun
da idi. 

O zaman daha kadir, daha ka
hir bir diktatör olurdu. 

Kendisini şimdiden asrının 
kral ve imparatorlan Şarlkenlc
ri, Birinci Fransuvaları ile bir 
seviyede tutmağa başlamıştı .. 
Fakat bütün bu işler acaba neden 
pek çabuk ve kolayca meydana 
gelivermişti?. Niçin o zamana 
kadar düşmanı zannettiği Vene
dik büyükleri bire rbirer gele. 
rek kendisine iltihak etmişlerdi. 

işte kurulan ve meydana ge
len ihtilal tertibatının karanlık 

ve esrarlı noktaları buralarıydı. 

Öyle zannediyordu ki, meç
hul bir kuvvet talihini eline al
mış, ken:iisine yaıt"Jım ediyor ve 
zafere götürüyordu. 

Bazan da aksini düşünüyordu. 
Zannederdi ki Foskari her şeyi 
biliyor. Kendisi ile eğlenmek i
çin şimdilik serbest bırakıyor .. 
trk can alacak noktasından vur
mak için münasip vaktini bekli
yordu • 

O zaman yumruklarını sıkar, 

asa hını gerer ve irade metane
ti benliğinden !daha kuvvetli yer 

tutar, mücadele etmeğe hazır bir 
vaziyet alırdı . 

Bütün bunlar ise Leonora kar 
şı hissettiği ateşli hırs ile birle
şiyor, mevcudiyetini büsbütün 
eziyordu. Bu hırs tıpkı ilk gün
lerdeki gibi şiddet ve kuvvetini 
hala muhafaza ediyor<du. Altiye
ri bazan Leonordan korkuyor, 
hazan ondan nefret ettiğini zanne· 
diyoI1du. Son ümidi başına düka
lık tacını .giyeceği günde idi. 

- Lconor ne olsa, gene bir 
hükümdar, bir cumhurreisi kızı
dır, diye düşünüyordu.. Evet, 
Rolanı istemesinin sebebi onun 
bir gün cumhurreisi olabileceği
ne ihtimal vermesin.dendir. O 
mevkie benim çıktığımı görün
ce kimbilir, belki beni de sev.er. 

Bu suretle Altiyeri iki maksadı 

birden takip ediyordu. 
Bir taşla iki kuş vuracaktı ..• 

Bu iki düşünce A.ltiyerinin hare
kat ve icraatına kuvvet veriyor
du. 

İşte başkumandan, Fosk~rinin 

huzuruna girdiği zaman böyle 
bir ruh haleti içinde idi. Hatta 
ufak bir şüphe görmüş olsa he
men cumhurreisini hançerleme· 
ğe hazırdı. 

Foskari tatlı bir tebeooümle: 
- Ne iyi ettiniz .de geldiniz, 

aziz dostum .. Sizin mevcudiyeti
niz benim için hakiki bir emni-



tomobilden kurtulma ı lazımdı. 

Belki bu telaş lüzumsuzdu. 
• * • 

Arkadan son sür'atel gelen oto
mobil birden yan taraftaki kırn 

saparnk genç kadının yolunu kes
mişti. Olga arabasını durdurmuı
tu. Avucunun i~inlde küçük taban 
casmı sıkıyordu. Yolunu kesen 
Bertrondan başka kimse değildi .. 

- Demek beni takip eden sizdi 
• ? 

nız .. 

- Evet, bendim .. Dikkat edi
niz Olga,, sizi takip etnieğe lü
zum gördüm .. Siz otelden şık • 
tıktan beş on dakika sonra iki kişi 
gelip sizi aradılar. Halleri bana 
oldukça şüpheli gekii. Siti haber
dar etmek istedim. 

Bu adamların şimdi nerede ol
duklarım biliyor musunuz?. 

- Onlann da sizi takip etmek. 
te olduklarından korkuyorum. 

Olga yerinden lırlamıştı. Sisli 
yola bakıyordu .. 

Daha dik'katil baktığı zaman u
%aktan iki otomobil feneri gördil. 
Evet, Bertronun hakkı vardı. O 
takip ediliyordu. 

Sahil tarafından lda bir motör 
sesi geliyordu. Etrafını mı çevir • 
mişlerdi? Dişleriyle dudaklarını 
ısırdı: 

yar m o ] 
(Başta rafı 7 focıde) olarak kullanıldığı devirlerde hava 

Tan'nreler daima ~ehirlerin üze· j-.;ilfı.hlarma da yeni, yeni vazife!eı 
tine zehirli gaz bombalan. rangm 1ü;mekte olduğu şirndi}e kadar gö. 
bombalan, tahrip bombaları \e ö· .ünmüş nümunelerile bu ilahlarıı. 
lüm saçmazlar. Harp tayyarelerinin ., vazifeleri ba.ardıkları zaman ne 
bir de başka bombaları Yardır. Bu kadar çok lıarat kurtarmağu mu· 
:la erzak bambalandır. vaffak olduklan da an1aşılmıştır. 

Harpçi değil, sulhcu; canav~rca Feyezanlarda, büyük zelzelelerde, 
değil insanca niyetlerle bir mcmle. dağ felaketlerinde ve füih ... lnsan· 
ket ü~tüne salıverilen bu bombalar dan insana en çabuk \'C en kolay gı· 
oraya deh~t \ereceğine bilak:ı . a- den ilk yardımın bu \a .ta olduğu. 
~ıldığı rerin manl!'. iyatnH yükseltir. nu dü5ününce bunu kabul etmek 
Bombaların içinde yalnız erzak mccburiyetmdeyif. 

değil, ilfiç. sargı ve ıhhi ) ardım Medeni ve modern bir icat hiçbir 
malzemesi de vardır. azman kötü bir .ey değildir. Bunu 

Atıldığı yerlerde onlar hakikaten 
gökten gelen bir selam gibi se' inçle 
karşılanırlar. 

kötü ve iyi şeylere \'aSlta eden elle 
rin 'ahşet veya insanlı3ı tebcıl ve· 
ya tel'in edilebilir. 

Öyle haller ,.e öyle \ :ıkalar ola
:>ilır ki or:ıda bir açlık tehlıkeslnc 
maruz olan inc:aıılata ancak hava. 
Jan yardım edilebilir. 

Erzak veya sıhhi imdat bombala· 
·ı l'\'\'e1ft malum ve nıuayyen heı;ap. 
.arla malOm \C mua)'Yen bir ağır 
'ığa kadar doldutulduktan sonra 
tayyare tckcrlckl<"rirıin her ıki ya· 
nında bulumm ü tü\·ani mahalle 
ycrlcştiririrlcr. 

Bu bombaların birçok şey istiab 
edebilecek vüsat ve kı tıballan 'ar. 
dır. Bir manh·ernnın kalkmasile her 
biri bir para5iitle mücehhez olan 
bombalar clüşerler. Paraşütler oto. 
matik bir şe!dlde açılmaktadırlar. 

Bu suretle erzaR bombaları emin bir 

ıurette toprağa inerler ve indiklcn 
r.aman da kırılmaz, parçalanmaz. 

ziynn olmazlar. Tayyareciliğin harp 
teki ve su'htcki ehemmiyeti mu-

- Bertron, dedi, beni hakika
ten söylediğiniz gibi seviyor mu-

Mesela, harp içerisinde köti.i bir 
vaziyette \'C aç kalmıc::, bı.itün irti
batı kesilmi~. erzak bekliycn birkaç 
tabur için gökyüzünde bö}le bir tay 
yarenin görünrnec:;i ne buyük sa· 
adettir! 

sunuz?. Hayatım tehlikede.. Be. Tayyarelerin artık nakil , a .ıtaqı 
ni kurtarmak ister misiniz? Şu 

zarfı alınız ve kaçınız.. Sizi gör-
seler bile ehemmiyeti yok .. Çünkü çekilerek kapıya doğru ilerledi. 
kimse sizi takip etmiyor. Fakat kapının önünden Bertron 

hakkak olan bu branşı günden gü. 
ne tekfimül etmekte yalnız lngilte
tede def:il Avrupanm diğer mmnl~
kctlerinde de inkişaf cttirilmcğe uğ. 
ttışıl~aktadır. 

Çindeki Metlerde birço!c kere tay· 
yarelerin oynadığı miles:.ir ve yar
dımc.ı rolü gördük. Hatta bizde bir 
iki sene enoel Karadenlzd::: vuku· 
bulan deniz felaketinde ancak tay. 

1 
yarclerimiz kazazedelerin irndtıdma 
ko~abilmiş, onlara yiy~cek battafli· 

- ---Bakar mağazalarınm 1 
Sattığı kostüm ve par:Je

süler, emsal.siz bir biçim:Ur - Nasıl? Gecenin bu saatinde ayakta duruyordu. 
ve siz böyle binbir tehlike içinde 'Uç kişiden biri genç kadına 
iken sizi yalnız bırakacağımı mı yaklaştı •. Onun ceplerini aradı .. 
zanncı:Jiyorsunuz ? • Sonra bir başkası Bcrtrona döne 

- Bunu yapmanız lazım?. İ§- rek: 
~c geldiler bile •• Allahını kaçacak - Zarf siz de mi? diye sordu .. 
vakit kalmadı .. Geliniz §U ileride. Olga sapsarı kesilmişti. Yal. 
ki binaya gidelim.. Orasr kapan- varan gözlerle Bertrona bakıyor 

mış eski bir lokantadır. du .. Şüphesiz Bertron kendisini 
Bertron, genç kadının verdiği kurtaracaktı .. Onun aşkına güve. 

zarfı cebine koydu ve onu takip niyordu. Onun ele geçmesine el· 
etti. Bir iki dakika içinde koşarak bette mani olacaktı. 
bu viran binaya vardılar. Olga Olga birden dizleri üstünde ısal 
cebinden bir anahtar çıkararak landı .. Yi.izli korkunç bir renk al. 
kapıyı açtı. mıştı. Çünkü Bertron cebinden 

- Nihayet!. • çıkardığı zafı elinde tutuyordu .. 
Diyordu. :Karanlıkta ilerledi. Ce Bu zarf iki gün evvel mülfızim Va 

binden çıkardığı küçük bir mumu rcş tarafından sevgili Olgaya ve. 
yaktı .. Geniş sofa biraz aydınlan- ?:ilmişti. 

dı. Başını yukarı kaldırınca kor. ŞirnJi Bcrtron bu zarfı teslim 
ku ile bir kaç adım geri çe1:ildi ... edece: miydi?. Bu daki1:ada Olı;a 
Karşısında üç adam vardı.. içle- nıahvulrr.uş demekti .. Gen; kadır: 
rinden biri: birdenbire dizleri ü:;tünC:e sallan. 

- Bonsuvar, Vero Nomoniev, .dr ve olduğu yere yıkıldı. 
dct:ii. Bertron soğuk bir sesle: 

Olga bu sözlerden bir şey anla. - Evet: zarf burciJa, C:iye mı 
mamı~ gibi bir kaç adım geriye rıldanmıştı .. 
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ye ve il:fü ... atabilmişti. 

Umumi harptedc de tayyareler 
askerlik saha ıncla bu nevi yardım· 
!atı, kapalı. mah ur, uzak veya ~·e· 

tin yerlerde her türlü irtibattan 
mahrum bir vaziyette kalmıs arka. 
~a;lanna yapmı~lardır. Harpte sü· 
tatle yiyecek nakledehllmenln ba· 
zan ne dereceye kadar lazım - Hl· 
ıım değil elzem - oJduğ JnU bütün 
nskerler bilirler. 

Çindcki, l panyndaki son hadi -
lerde börlc bir yardımın ehemmi· 
yetini tebarüz ettiren birç6k vak' 
afar kar515;ında kahnmıstır. 

1 ngıllere:tlc bu yardım tayyareci
!iği için ayrı aytr kurslar vardır. 

Burada erzak tan ~ırecileri )'tti~
tirilmektedir. Yapılan talimlerde 
nazaP ıtibare alman ~ey, atılan 
0')0mbaıun ylizdc, yüz atı'ına o.ı ımıt
üp oıan mahalle dahiline i abetini 

'emin cttirm~ğe çalı.,rnaktır. 
Bu nevi vaıif e1crde kullanılmak 

ize·e lngilteredc reni bir lip erzak 
ı .ayya cleri y2pılmı,,t1r. 
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rafı. 4 - Reşat Erıır - Keman tak. 
simi. 5 - :Sltakttı - Buselik maka. 
ınmda §:ırkı - dônUI veritıcz. 6 - lD 
Selim - Bu selik nıakamınüa. ~ar1tt -
Bır pUr cefa. 7 - lll Selim -- Buse. 
ilk saz semai:ı!. 8 - Neaetkllrın -
.Mahur şarkı - GUccndim ben sana .. 
9 - Fo.lıcntn - Nihavent şarkı -

Kız sen gclcll.tı çe.:keşC!Cll. 10 - Sa. 
dotUn Kaynağın - Nıhavcnt şarkı 

Kil'.fllklcrlnln gölgesi. 
21.00 Mcm•eltet S3ıtt Rynt'ı. 21.00 I<o 

nu~ma (Hukuk ilmi ya:,ma kurumu). 
21,1:1 Esham, t.ahvlU!.t, kambi)'O nukut 
bôrsası (fiyat). 21.25 Ne~ell plAklar 
R. 21.30 MUı.lk (ltadyo tır1cMtl'1lS1, Şet 
Praetorlus). ı - Henr)' Rabau<l - Eg 
logue op. 7 2 - V. A. Mozart ..... Seıı. 

fon! ol mlnör, op. 183. al Allegro Con 
Brlo, b) Andante, c) Memıelto • 'I'rio, 
dl Alle~ro. 3 - Jıtn Bmndts Buys 
"Snlzb11rg .. :ıı •renatı, op. fil, 2) Alleg_ 

l'O Molto, bl Larğhetto. c) Adagio 
Asııi.I, dl AJlegro 'Molto. 22.SO :MUzik 
(Opera aryaları T'l.), 23.00 MUzlk (ca.:ı 

bant Pl.). 23.45 - 24 Son ajans ha. 
berlerl \'l' y11nnkf pro.,ram • 

Çarşamba - 19-4-39 
12.30 Program. 12.85 Türk mUz.iğl, 

Çalanlar: Fahire I<"ersan, Rc!tk Fer. 
aan, K<!ttiııt • ·ıyazl Seyhun, ZUhtU nar. 
dako~lu, okuyan: ırnttıy:,en senar. 

l - Hicazkltr p~rcvl. 2 - Lem.lnln 
- HlcazkAr ıar\u ....... Son aşklmı can. 
!andıran. 3 - Suphl Ziyanın - Hicaz. 

r oarkı - Ehli :ııcvfcin, 4 - Kemal 
ıyıızı ~Jhtın l{emct1ce takıdml. l'I ..... 

ŞUkrUnlln -- Muhayyer farkı -- Ya. 
dında o sovdrur ycııı. 6 - SadotUn 
Kaynak - llubnyycr &arkı - SUrmı>. 

yi göz öldürür. 7 - Sıılllhattinln -
Muhayyer $arkı - Cökler perisi glbl. 
l~.00 MMfllel.~t saat aynrr, Ajans ve 
m,.tcorolojl haberleri. 13.15 14 ı.rnzı~ 
(nl»asctıo.ımh ır bndosu. ŞcJ: f?ıs:ııı 
r<:Unı;cı·). l - C. Urhlı11 ~ DUğUn mar 

şı 2 G. P~res - Mıızurkn. 8 - Ke. 
!er B~ll\ • Macar Uvr.rtUrU. f - Goıı. 

nod _ Fııust oprrnı;mda"'I ftı.ntczl, 5 -
R. \ aı;ncr. ı.ohcngrin opera.sının me.r. 
,ı. ti =o ı<'.onu• mıı (tnl<ııap tnrlhl dcr11 
lerl _ llıUlıevın:ı .. n MklenJ. 18 30 
Program, 1 ,aı; MUı.lk (KlrtUz'ar • Pi) 
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yettir. Sizi görmelden rahat cdc
miy.;>rum. .Hatta bir kaç gün
denberi ziyaretinizi seyrekle tir
diniz. Beni ihmal ettiniz diye s.i 
ze şikayette bulunacağım. 

fırı.da on beş l;işi ~.lam edildi 
Eskiden, sokaga çıktığı-n za
man alkı~ sesleri ile kcırşıhmır

dım .. Şimdi dahn görünür bc>
rünmez yolumun üzerini kor. 
kunç bir sükut kaplıyor.. Ve 
sanki uzaklardan gelen bir ta
kım sesler kulaklarımın. içinde 
uğultular bırakarak haykır yor: 

fadır r.'lnarak korkmuştum. 
Dedi. 
- Hayır, hepsi bu kadar 

monsenyör.. Bunlardan baika 
lı'..ıtiın VeneıJikliler zatı asila
nelcr:ne muti ve hürmetkfirdır

lar. (Ayağa karkarak) tJç güne 
kadar merasim günü maiyeti. 
nizde bulunacak zabitan ve ef. 
radın listesini takdim edeceğim. 
Öyle arzu ediyorum ki etrafrnız
C:a yürüdükçe daimi bir muha. 
faza kordonu mevcut oliun. 

buk izah ediniz .. Hem de §iırı:ii.. 
Çünkü yanlış işittigiır.i zanne
diyorum, ve yahut ta ııizin clcli 
olduğunuza hü'kmcdc:cğim. 

- Affınızı istirham ederim ... 
ı;akat gaybubetim esnasında ta• 
mamen sizin menfaatiniz için ça
lıştım • 

- Bilirim aziz dostum, bi
lirim.. Bambonun kaçmasın

dan sonra z~ten sizılen başka sa. 
dık, vefakar ve hakiki bir dos
tum l a!madı. 

Altiyeri, Foskar:nin bu söz 
Jerin.deki alaylı manayı farke:le. 

medi .. Alrunda'ld tndişe çlzgl1e
ti zail oldu. YUzü parladı ve 
gerildi: 

- Size yeni bir listt daha ge
tirdim .. 

Dedi .. Hükumet reisi Foskari 
yorgun bir vaziyet aldı: 

- Gene mi liste, gene mi tev. 
kif edileceklerin isimleri?. 

- Si:dn kuvvet ve kudretiniz 
kariısm:la bunlar pek az-Oır. 

mons~nyör. .Yoksa şimdiye ka
dar tanıdığım•z gibi azim, irade, 
cesaret ve metıtnet sahibi olan 
metin seciyenize zafiyet mi arız 
oldu ?. 

- Memtekct fijinde fazla kan 
d!Sküldü.. Vatandaşlıırdan bir 

çofu kaçtı .. Hapishaneler c-;tı• 
na kadar dolu .. Son iki ay zar. 

Artık dokti.iğün kan, akıttığın 

göz yaşları kafi. Sebeb olduğun 
matemler yeter. 

- Ert sort bir ciir'et, b:r cesa. 
ret daha yapınız .. Çünkü elzem
dir. Ondan sonra artık tamamen 
emin ve müsterih bir halde şu
bat merasimini icra t*:lcbllirsi • 
niz. Hatta bu metasim gUnU 
alkışların daha ziyade artmış ol
duğunu göreccğlnlıı! size ye
min ile temin ederim. 

- Demek gene merhametsiz 
davranmalıyım? 

Foskari, Altiyerinin uıattıı;;ı 

kağıJı alarak açtı .. G:;.ıleri biı

yüdü.. Burun delikleri ~ı~ıp 

şişip iniyor ve m rıldanıyordu: 
- Nasrl, bu <la ha?. Daha 

dün bana sada'katterı •:lem vuru
yor.du .. Ya şu! .. Oh, zaten ilci 
yüzlülüğü hareketinden b<ılliydi. 

Fosl;ari okuduğu her isme 
karşı böyle birer mütalea y:lrl:t
tül.ten sonra listenin nihayet:ne 
ecldi ı 

- Otuz altı isim .. Daha faz. 

- Teşekkür ederim, sev~ili 
ve sa:lık dostum .• Gene söylü
yor ve tekrar ediyorum. . Ee
ni'Il senden ba~ka bir adamım 

yok .• 

Fo~k;:. .. i böyle söylcycreK Al. 

ti;·criyi dış:ırıya kadar teşyi <"t

ti .. Salona dönünce, perdenin 
i:r';r•.nd::n çıkmış olan polis 
m Uürünü gördü .. Kido Cena
ro: 

Monsenyör! do:li.. Biraz 
evvel bana kimi tevkif ettirme. 
lı i 'hı cliye soruyordunuz .. Za
t "li:ıize ~irr.<li crvap veriyorum: 
Bira- evvel buradan ç kını§ ol:ın 
;:.J,m y;ıl::alayın z .. 

Fosl:ari rapsarı kesilerek b1-
ğır lı: 

-Altiycriyi mi?. 
- Ev::t. ba 'cumandan Alti. 

veriyi m:ın:;~nyör, . 
- Mösyö, maksadınızı ça -

:Foskari o ka:lar fazla hiddc!. 
lenmişti ki polis müdürü ne 
sCiylcycceğini bir müddet ş~ş:r

dı .. Bu sıracla cumhurreisi ma
saya yaklaşmış, elini altın bir çc. 
kiç alarak masanın üzerinde du
ran ve hizmetçileri çagırmaJa 

yarayan zilin iizerine viddetl: 
vurmuştu .. 

Hatta bu vuru,Şun şiddetinden 
çekiç bile kırılmıştı. 

Ki:lo Cenaro hemen kap1ya 
atladı. Gelecek olanları menet
mek ister gibi yolu kapayarnk 
sorci u: 

Ne yapmak istiyor5unuz, 
monsenyör .. 

- Baş kumandanı tcv'kif etti. 
rcceğim .. 

- Hayır monsenyör .. 
- O ha!C:c seni yakalataca-

ğım.. Kapının önürJ3en ~ekil, 

ı;efil yalancı .. hey muhafızlar, 

neredesiniz.. Buraya gelin .. 
Fo:::kari yumruklarını sı!ıarak 

kal:lrmış. polis müdürünün üze
rine doğru yürüdü .. Kido Cer.a. 
ro vaziye~in vsıhımetini anladı .. 
J\ccle. fakat yavaş bir sesle: 

- Monıcnyör . .dedi, beni tev
ki {ettiriniz •• Hatta öl<lürtünüı. 

Ne ehemmiyeti var.. Fakat bu 

19.00 Konuııınıı (Çocuk Eslrt:"' 
ı-umu). 19.16 Tilrk mUZlği (ff= 
yeti). Cı,llll Kbkseıı, Tahıi1ıl 
\'e Safiye Tokny, Çalanlar: JJ 
man, Eııref I<ndrl, Hasan Gll1• 
dl Tokny, Basri UOer. 

20.00 Ajanıı, meleorolöjt 
zlrtlllt borSallt (fiyat), 20.lfi 
z:ığl, Çalnhlllr: Fahire • ı-·e~ 
Fersan, Cevdet Çağla. Oku)'~ 
dl Hoşses, Semahat Ozdensell· 
gt\h peşrevi, 2 - Kemani ~ 

cgt\.h çhrkı - RUhumcb aıeii 
tfc. a - Siılf\hntUn Pınann .., 
şarkı - 'Bilmem niye. 4 -
s mln ScgıUı şarlu - JJı 
n msin. c; - Cevdet Çağ-in l{t 

simi. 6 - TUrkU Gi5resln rtıl ! 
- Tilrkll Boşan dağlıır oo:ııtı· ıt 

dJ tbrnhlmin - Ktlrdlll hlG.'r.1< ~ 
- Sine'er n kihla irtleır. 9 -

Sehalun - Kürdili hlcazkflr } 
~""ılgınca 11evlp. lO - TUrl<U 
olur ltcrvnn iner yokli~a. 21.~ 
lcl<et saat nytırr. 21.00 Konuşr-ıl' 
E3ham, tahvlUıt, kiımtityo • 
borsası {!lynt), 21,25 Nl'!:ıeli f 
R. 21.30 Tem.sil (Vapurda ... lf'l 
zan: ErtulğUJ Şevket. 22.00 ?d 
çlik orlteslra • Şef: Ncdp .At!tl.1l 
Thaler • KUkuk poll<am, 2 .,.. 
mann _ Ebedi ıırkiıdtl§lılt rııııJf 
Lcuschner • Mnzurkıı. tnnte~ 
J. Str us.q _ Hızlılapna ,·al 
ırnnncke • Dans sUIUnden ıı 

Sorge • J:ııkla.r yunıyor, 'i 
kel _ Polka. 8 - Frlclc • ııenıl t' 
evimde Ciblsim. 9 - TrııpP • 
etrafında. armoniler. 23.00 ı.11)$1' 
bant Pi.), 23.(:1-24 Son nJAC' 
teri ve yarınki program. 

Yabancı Radyolar 
Seçilmiş Parçalı' 

Programdııki '·aldller TurS.1 

ti üzerine ve öğleden sonr 
olıırıık ,·criJmişlir: 

ôf'hRAI.AR VP. SENfO~ 
rm;ısı:m.Enl 

10.1:; Tıcronıünstcr: Ştrnuss 
10.Jj rrankfurl: Şııbert. 
10.30 1~\"fcl kulesi: Chııbri 

Slrn\·iııski. 
11. Turlııo gr.: " .. ·cron" ( 
11. Ynrşova: $ııman'ın 

konı;crtoı:u, r.ch mu~i~ 
ODA MUSJKJSt \'E KONSf.fl1 

8.15 lliikreş: Nefesli ôlellcr 
seri. 

8.15 Berllıı (Gzun D.) : 
!l. 1.ille: Shopin. 
9.30 lsıokho1rn: l<oro. 

Jl.1j Bre hn·: \'l)olonçC'IJo, P 
11.1:; l.ond rtı (X.): floınn kt•• 
12. Budap<'şle: .l\mı3n. 
12.1:; Hndlo Pariı:: Debus~Y P 
1 :!.l:; \":ı rşorn: J.\u:ırtef . 

HAFiF l\ll SIKl YE OPEnF.'f1 
:l.:i H:ıılio Paris: Orkc'>trıı 
8. 1 lol.holrıı: ~kşlıur ki 4 

den. 
!l. llııdııııcşıe: Çıgan orkt4 

9. lilnih: }Jafir musiki. 
O. \'arşö\"n: ll:ılk orkcsırıı 

!>. ıo J .. ondra (N.): "Çingen• 
( Lclıar). 

J0.15 Hrcsl.ıv: Halk musikisi· 
10.l:i Yb:ımı: Oper.1 parç:ıııır* 
10.30 l>aris (P1'T): Operet f' 

lnrı. 

J 1. Bcrlin: Dııhar mu ikisi· 
ı 1.30 Birçok Alman istııu 

llo fıf porç:ı!nr. 
1. lludapcşlc CSubcrl). 

l'lYES, KO.Tf"F.TlANS \f. 
KONUŞMAJ.AH 

G.25 J.ondr:ı (N.): lnsnn 
lıılılnr. 

7.10 J;)fcl: "Benumarchaig'll1 

le h:ıynrı". 
9.10 Ucromilnsıer: Mlllellcr 

) eli rııponı. 
8. Kolon)'a: Hnbbeldcn :ılı 

ı.sipzlg: "Ademle Ha'''"' 
lludapcşlc: İngilizee hll 
1Jükrcş: İngilizce ha'"ııd1" 
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'ttilôılf~ Tt•m1 
~aş'ta imar faaliyeti 

Kanlıdere sıhhat 
bulvarı haline geldi 

Derenin UstUnde geniş bir cadde açıldı ve 
~ bu caddenin üzerine de bir köprü kuruluyor 
11 • (liuaual) - Marqta imar ı yarak yUzUnli ek§lterek nefretle ge 

11 ~ları Yeni bir hız almıetır. çenler, bugün bu caddede haz du -
M,ıı..._ lene içinde belediyenin ba- yarak geziniyorlar. 
-'"'61 itler araamda Kanlıdere Şimdi derenin üzerinde aon ala
~ l?llUıim bfr yer almaktadır. tem getıiv ve zari! bir betonarme 
ftuf ?dere bu adı aaltanat tarihinden köprli yapılmaktadır. Yarınm kıy _ 

lı. O tarihlerde derenin lld ta- metli tarihi eserlerinden birini tea-
li~~ Yll§ıyan ild tagallUb ve ta- kil ed.ecek olan bu köprUnUn yanla
. leli ıüın~ı mUtcmadiyen blrL rmda yapılacak merdlvenll yollarla 

1 Yle boğazl&§ır ve hasnnlarmm alt cadde ve llst semtler blriblr!e
e ,'le.VUcutıannı bu korkunç dere- rine bağlanacaktır. Sonra yolun ke_ 

tlatdı narlarına dikilecek çaınlarla yolun 

~ llıreu: vah§l :ıevklerinl tat _ Jki tarafı bir orman haline eokula-
ed caktır. Bu sene tokuzun mUtebakl 

d erlerdi. ltte bundan dolayı ,__ ehrin nlh tin k d er ~mı § aye e a ar yap-
~Ye Kanlıdere 1mıl verilmfe- tırılacaktır, Şehrin iki güzel semil-
i lıderen1n bugünkü kınk ve nı biribirlne bağlıyacak olan bu köp 

beuı \ısPrilaUnden geçenler, 0 rU. rll altından güzel bir parke yolun 
derinliklerde o iğrenç dev-

eııti geçmesine mllsaade edecektir. 
VaheetJn lcan kokularmı du-

tnıı Bu çalışmalarla meydana çıka -
ler, iltperme ve heyecan geçi- cak olan manzarayı evvelden gl5ren 

l"tkat 
Ortaçağdan kalan o köhne 

Yetı biltUn teferrUatiyle yıkan 
Uriyet, bu korkunç yerde mU-

lt el bir eser yaratmıştır. Dere
ÖPrUye kadar olan mUhlm bir 

t~ Oelırin ana kanalizasyonunu 
tlt edecek tarzda kArgir tonoz-
1\g lı::apattlm13 ve üzeri aolduru -
h~t genıv bir cadde haline sokul_ 

ve anlıyan belediye, bu yerin iımıl
ni de değiştirmiş ve meohur kanlı
dere tabirlnl tarihe mal ederek, 
bu caddeye "Sıhhat bulvarı,. demle
tfr. 

Belediyenin son günlerdeki mU -
him eserlerinden biri de 11ıhhl im-
dad otomobfli almak olmU§tur. Be
lediye, memlekete tam tesisli bir 
baktcriyolojihane de bediye etmlg. 

'il ur ..... u 
~n buradan bumunu tıkı- tir. 

Muhasip aranıyor 
J."l\BRtKA MOMEsstı..t btr ticarethanenin mnhasebe&lnt tota

: dabnJ bir mohaslbe acele ihtiyaç \"ardır. Almanra bllenler ter. I 
b edilir. Mül"M'.aat yeri htımbul Anlcara .. <'JUld~t 99/1 Adalet 

:ı.ıı ~o. 8 Ferdi Selek m\lcssescsl. 

H "li B E R - ).ICpm Poıla11 

Yeni Neşriyat 

Yazı dersleri 
lstanbul Erkek Öğretmen Okulu 

öğretmenlerinden Fevzi Selen ile 
ŞUkrU Özaltan tarafmdan bUyük bir 
itina ile hazırlanan Okullarda yazı 
dersleri adlı eser ı;ıkmı§trr. Bllhas.. 
sa ilkokul programına göre Temel 
yazının el yµısmın ve Dekoratif ya 
zmm nasıl öğretileceğini izah eden 
bu eser, zengin yazı örneklerini ih. 
tJva etmektedir, Gayet nefis bir su. 
rette tabedil.miştir. Her öğretmenin 
klltUphanesinde bulunması lazm1drr. 
lstanbulda, Ankara caddesinde 1N_ 
KtLAP kitapevinde satılmaktadır. 
Fiatı 75 kuruştur. 

Lokman Hekim 

Lokman Hekimin (29) uncu 
aayısr çıktr. (Freng~den eriyen 
genç), Kabakulak hastalığı 
(Apandisit hastalığını nasıl an. 
lamalı), (Yemek yer yemeı yat
mamalı), (Çocuklara sıhhi terbiye 
vermeliyiz), (Sağlam çocuk ye
tiıtirme'k), (Burun kanamasını 

kesmek), (Pembe benizli olmak), 
(Her zaman ağıı açık kalanın 
hastahJdan), (Medeniyet &lemi) 
ıibi çok kıymetli makaleler var. 
dır. 

Tanesi 7 buçuk, :Yıllığı 100, 
yaldızlı cildleri 70 kuruıtur. Di
vanyolu No: 104. 

IVAKIT kitabevi! 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11-20 ikinci ıeri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 tlkbahar selleri 75 

14 Engerek dUğUmU 60 
15 Rasin külliyatı ID 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 istatistik 30 
18 Çocuk düşürtenler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı . . 

530 
Bu serinin fiatı :S.30 kuruştur. 

Hepsini alanlara yllzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 ku~un 
1,24 kuruııu peııkı alınarak mUte
bakisl ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite kğlanır. 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KiTAP-EVi 

t-10 kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 

Dün ve yarın 3 Ticaret, Banka, 
Borsa 

Kuru~ 
100 
100 
75 

tercüme külliyah 14 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 751 

7 nci seriden 6 J. Rasl.n külliyatı l 75 
61 • 67. 7 kitap 7 İşçi smrfı ihtilAli 60 

8 Ruhi hayatta ıaeuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı II 75 

61 Vikontun ölümü 3 o 
62 Leneit il. 1. 
63 Liıa 1. 

64 Evlilik 2 o 
65 Gizli Pamuk harbi 5 o 
66 Bizans tarihi 1. 
67 Senyolbeos Avrupa 6 o 

46 o 

• 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mek fü:cre dört taksite bağla-
nır. 

VAKiT Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
Kr. No. 41..50 5 ci uri 

41 Dö Profundis !50 
42 GünUn hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 EflA.tun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
41 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 -610 

Bu serinin fiatı 610 lı:uruıtur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak mUte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
üzere Uç taksite bağlanır. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyah 

51 • 60 on kitaplık 6 ncı seri 
51 Leneit I 1.00 
52 Para 25 
53 Sezar 40 
54 İlmi Felsefe 40 
55 Karıncaların hayatı 75 
56 Demosten 35 
57 Çiçeron 40 
58 Hipnotizma 1.00 

tarihi 
59 İnsan 50 
60 Yeni kaıdın 40 

-
545 

Bu serinin fiyatı 5.45 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde yirmi is· 
konto yapılır. Kalan 436 kuruşun 
1.36 kuruş peşin alınarak müte -
kisi ayda birer lira ödenmek üze-
re üç taksite bağlanır. 

Bir ihanetin 
hikayesi 

Vatan haini Çek 
generali Gayda 
Prağm işgali günlerinde yagmacıllk yaptığı için 

tevkif edildi 
26 mart cumartesi sabahı iQi u. 

ker dolu bir kamyon Pragda Fu
cistiky Narodin Tabor'm merkes 
binal!lı önUnde duruyordu. Bu a.sker
lere kumanda eden bir gestapo ıa. 
biU kuru ve .sert birkaç emir verdi. 
Askerler derhal içeriye girdiler ve 
bUtUn geçidi tuttular. 

Bir masa etrafında arlı:adaşlarlle 
beraber bir oey mlizakere etmekte 
olan zaü, uzun boylu ve general U.. 
ni!ormasını ta§ıyan bir adam hay
retle ayağa kalktı. 

Kolunda gamalı haç işaretini ta
şıyan zabit-: 

- General Gayda, dedi, lQtfen. 
beni takip eder misiniz? Sizler de 
baylar! 

Alman umumi kararg!hmda, bir 
kaç dakika sonra bir Refiıaver ge. 
ncrali sert ve keskin bir sesle Ber .. 
!inden gelen emirleri bildiriyordu: 

"Mösyö Rudolf Gayda, bundan. 
on gUn evvel fUhrer bu vehre girer 
girmez, uzun seneler Alman me • 
nafline vaki hizmetlerinize mUkl • 
faten size eski rUtbenlıi iade et. 
mck IUtfunda bulunmuştu. Siz ve 
Çek faşist partisi erkAnma mUhim 
ve mc.s'uliyetli vazifeler tevdi edil. 
dl. Siz buns. lAyık olmadığınızı is
pat ettiniz. Elimde bulunan ve ve-
saike istinat eden bir polis raporu Gayda 

şehrin i.ııgııllni takip eden heyecan_ ! burl \.ekaütlilkten aonra Çdol1o .. 

it ve karışık günlerdew sizin ar- vak halkı tarlhlerlnde bayle bir Jaa. 
kadaşlarınızla yağfüacıhga başla - inin buJundafmnı unutm,.ta lıGw.. 
dıfmrsı ve ellıı.lsde taharri fçln ve- . 
rllmiş bir emir bulunmadığı halde Mllnllı anlavmasmdan 80DI'& Al-
zorla girdiğiniz umumi milesaese • manya onun affedilerek tı1kJV ı..ı 
ler ve husust ikametglhlarda clL orduya almmumı late~ ~ 
nlze gcçirdiğlııiz para ve roUcevhcr- üzerine Gayda tekrar ile "9Jedl. 
Jcri gaspettiğinlzi bildirmektedir. Bu çalışmalarında Almaıı - Olll an. 
Sizi tevkif etmek emrini alınış bu- l&§ma komitesi mlikemmel 1ılr ft-

lunuyorum.,, Sita ve Alet oluyordu. 

• • • BilyUk Reich'ın motörltl krt'alan 
General Gaydanın ikbali çok ga. Bohemyanm merkezini tga1 ettik. 

rib ve kısa bir ba.sllbadelmevtten leri gUn saklandığı gölgeden bir -
sonra böylece tekrar nihayete eri-
yordu. 

1927 senesinde bu adam Çek er
kanıharbiyei umumiyesinin eefl oL 
duğu halde memleketteki demokrat 
hUkflınetl devirmek ve yerine tota
liter bir idare getirmek için ecnebi 
devletlerle gizli anla~alar yap -
mıştı. Bu ihaneti Benes tarafmdan 
meydana çıkarıldı. Dlvantharbde 
muhakeme edilen bu generalin rUt.. 
be.si kaldmldı, ihanet suçundan 
mahkfun edildi. Birkaç sene mec -

denblre meydana çıkan pnera1 
Gayda radyoda Çek milJetlu Jalta
ben söylediği gllrUltUlll bir mıtm. 
ta: ''Hiç bir sınıf ve fikir farkı &8-
zetmekai.zin,, biltün milletin 79Dl 
efendinin emrine boyun elm81bd 
taleb ediyordu. 

On gün 11llreıı bUyUk bir -.ıtm, 
ahllksızca hareketler on'Qll tekrar 
bqqağı yuvarlanmamıa klft pi•· 
mietL 

(H&rlaae) ... 
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f..4aj&ı11,, 4H. ~ve~~~ 
Toptan ve perakende sa bf yeri: İstanbul Sultan
hamam Hamdibey geçidi No. 48 • 56 Tel: 21295 

lstanbul Telef on Mudurluğunden : 
22-4.939 cumartesi günü saat 11 de İstanbul Telefon müdürlüğü 

eksiltme komisyonunda 7150.04 lira keşif bedelli Şi,Ii Telefon santralı 
binasında yapılacak iışlat ve tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuş.. 
tur. 

Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel, hususi f ennt şartname 
Jeri, proje, ke§if hülAsasile buna mü telerrl diğer evrak hergün levazım 
dairemizde görillebilir. 

Muvakkat teminat 537 liradır. İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe 
benzer it yaptJlma dair idarelerinden almı3 olduğu vesakilara istina
den Jstanbul vilAyetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınnu3 ehli
yet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikal:ırlle gelmeleri. (2359) 

'1939 Resimli Haf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

HA B E R - ~kpm Postası 

Aimanyada 19p1l• .. 

11ağlamlığı blltUn dün -

yaca tanmmı~ SOO de

fa talmakla. bozulma • 

dıi;"I teeıilbe ile sabit 

elan 

POLYDOR 
Plllkları 

BELKIS PLATiN BAYAN NEDİME BtRsES 

incitti sözilm (karacı). a Ayrıldım gülüm sendPn 
8051 şarkı) k 806 IKıdk gidelim dallara 

;eni ancak (Uşak şar ı) 

BAYAN NEVZAT ORGUPLÜ REFiK BAŞARAN 

Şiddetli hicran ile Rast ga-
8060 

Kız senin adın Emine 

8052 
zel Aman Allah 

ı.atemisin (Neva Türkü~ 
BAYAN BELMA ZARALI KÜÇÜK HALİL 

~özyaşlarım (Uşak farkı) Pencerende perde ben 
8054-saı;larının her tcll Hilıam •8059Kaşlıırın başka başka 

-sar. 
GramofoncuJardan ısrarla isteyiniz. 

-~· 
d ' 
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Pastil Antiseptik 

Soğuk algınlığı. nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz: rahıtaı.ılık
larında, ses kısıkbğında pek fay
dalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYO~LU • ISTANBUL 

·ıs NiSAN - 1939 :ezfi"" 

P ....................... . 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan &aya 

çocuk gıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmıt - -

l ,HASAN ÖZLU UNLA8 

~-W/@~ .... 1!11!1! • • 

Hasan özlü unlannı çocuklanmza yedir· 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem! 
avdarözU Unlarını çocuklarınıza yedirin• 

Henüz hiçbir ıcy 'kazanmadım diyenlere-

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi Yapurlanna mahıuı ilkbahar tarifesi 20 Nisan 1939 Cu· 

ma sabahından itibaren tatbi kedilecektir. 

[ıoo~;,~~ 2!~~~T 
mütehassısı 

Beyolllu Yerli l\lallar Paza 
karşısında Posta sokaJ• köşesin 

de Meymenet apartımanı. 
Tel. 43353 

Y eni Tertip biletlerini 
Bahçekapıda it Banbsı brpamda No. 17 

YURT GiŞESiNDEN 

CAFER 

ıı.mıııııl 

. ' . ·: . ·\ 
...... ~ .. . . . . 

.... 6 ... ; i • 

Resimli Hafta'nın 
Zengin hediyeli mnaabaka

sına i§tırak ediniz 

almal~ tavsiye clderiz. Talihli bilet alrnıt ve bu surede 
bahtiyarlar aerlsine dahil olmuı olurlar. 

Taşra siparitleri muntazam '"' Ye sür'atle gönderilir. 
_.. Mehmet Kıvanç 

f BUGÜN· KU~BARANIZA·ATACAGl~IZ · 5· KURU$ ı 

--·-- -:_ *-= - o 

-

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
F 0 •u=.-

T. C, 
ZiRAAT IANKASI 

MUSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüıhil şekeridir. Biliimuaı " 
zanelerde bulunur. 


