


T& ISAaA 

ŞEHİR HABE'.RLERİ 

Yuan : Kart Okay Ye.ıS. .... TarldT...._.47 

Enver Paşa Vaziyeti 
Çok iyi Anlamıştı 

Etrafındakilere: Bot,evikler bu iıte 
kaybedecelıler, yoruldular. Dedi 

Helvanın içinden 
Eroin Çıkb 

Bir kadınla doatu 
mahkemeye verildiler 

Galatada oturan aabıkab b&JU 
sebfr kaça.k~ılarından Permo 11-
llllncle bir kMbnm Jia• blfle ltlr 
mlleltdn 4o1ayı •ttn 8lb&h mall
keme7e celbi ieabetmiftir. 

Bunun için memurlar sidfp bn· 
aini &vden almışlar Y& beraberce 
80kafa çı1mıışlatdır. 

Bu sıralarda Pemıo doetu Sadık 
Ba ••ada papnm yanmda Od ~ Bu takctirdıe ftdyet feci 1- oflu Fazh ile Jca111laf1Dtşttr. 

tacik 'VVdı Bunlar ild kardeşiti. <anç kadm dostunu sörünce; 
llerd w kahraman olan ba genç- Gece yanamdu. amra kil. n-
Jer En\'er rwunm ı..ı.:.._ .. __,_: n-n·- raftan gel ..ww.unm-ı 1rd llenHtn cebinden bir paket tıkar -

-- ~ıı:mau - en 6".. .~.ne ID' an 1D1f ~ bunu Fazlıya uzatarak: 
M alımt 11b ,diler. artan bumacllar, prkbm" prb- - Şu helvayı a1. .• Ben mahke-

Pap. ne tarafa atılıraa o tarafıı dan ıiddetle I>Utembe Uzerine httcu- meye gidiyurum. Sonra yerskıl •• 
gidiyorlar ve onu kati.yen yalnız bı· ma halledılar. Yalnıur durmue w Demi,tir. 
nJneamega uğrapJorlardı. gaktekl bulutJar Jl.VBI Jl.ftl ge- 'Fakat :memurlar ; kadından 

Enver pasamn ar'--~- --ıt kilıneğe ı....ı .. -..... Donuk ay ·-.ıı:. ,.. a-UJUA .,_ u~- 1916& evvel atılıp elinden helva ( !) pake-
bir elbise olduiu için hiç timse 0 m1ak tabiata wrdukça glmteri D- tini kapmışlardır. = ~~~ .... ~~:: mqtıran bir parıltı ,.J>lyorda .. Bu- Bu paketin içindeki taban hıl-.__..........._.. una,..... ID&Cllar tehir kapılanna kadar da· vaları kınlınca içfndın bilyOk bir 
ıordu- Yalm& yanındaki baemaeı- yanarak tuyıka baelamJllardı. Ba 
lar onma kim olduğunu tanıyorlar- esnada patlıyan 8IWı ..ıert arum- paket Eroin çı1amtbr. 
t1ı. Biç kimseye aöylememeleri için da birçok acı feryatlar yWuıeldi. Memurlar Eroini bulunca; Sa
emir verilmlf o1dujundan Ruslar bir Arkasından sUngll ~ plenleo dık otlu Fazhyı da yakalıyar&k 
a lçiııde tereddUde de d81Dı81fer- rin eesleri duyuhıyorda. Niha,..t metresiyl& beraber mahkemeye 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Valimizden bir temenni 
''Ul.Ude bir JlailıfJGfG ~ 

ai Wt'Chr. B" ~ .- bnllata ........,.,.,. ..., ...... ~ 
,_, w" ... ~ .w ,..... 
"' tm'dw. B1CtllenlGft Wri tı,,,rü 
••••• " .ıı.w..,.,_ .. 1ı ...... 
ı.~r. y..,.. W:i&tt, kftR ,.. .... .....,,_ ,.,. ....... 
.. ,,,.,., c_. ua.lild Am,..,a 
kadar qni 11MifUku 1"C'mf' •e 
VUılwoe v• w Mril cı,,.,.e.nam 
aixerincle tGftr. Caddnin iaıdı
nmlcı döşenmesi para ve tWıayet 
bir b~e meselesi olGnık diif1in1lle· 
bilir ee ~ilk itnkcSacla h
nmnı da dii.zeltec"4i ümidi ile bir 
Milddfi daM beklMebilir. 

Fakat ikinci dert jHıra tle büt9e 
ü alclkalı dlliWi. Caddaia LcllcH 
'lan./tnllatl ~- kutllWICI bİ1' 
lıimbcı konulması bu derdi orta.dan 

Bir kamyon üç 
Eve birden çarpb --·--
Şoför muaYÜıi •....

basınca. .. 
Din Ş&Jrnmlnlw tuhaf ltlr u,. 

• elDıut v• bfr kamyon Uo eve bir
... prpm]ftır: 

ŞUHminbı Gtbaa7dın IO'fraim
dati eYlere cereyan vermete si • 
el• •leJdrik l4aNll __ arlan, 
k&m)'ODtı münasip bir J'eıdl bıra

karak ----... JamJtlardu' ... 
raz aonra toför JPetıd de tınl>aclan 
inmiftir. 

Bu malama '°tir yaohıde ota
ran yardımcı sareyya Jıer nasıls.a 
maqa baamlf ve araba 1uslıa Der
lemeie baf}amıştır. 

Acemi mu.rin; her ne ta 
tirene basmağa ve sazı losmaia 
plıfmışaa .ta bfltfln em.ırlm bo
ta çıkımfbr. 

Bu suretle daha hızlanan araba 
lııaırfııına gelen evlere şiddetle çarp 
tıktu 80•ra ancak clurdaralabil • 
miftir. 

Muaademe esnasında Mehmet 
Sadıiın 17, Must.afaıım 24 ve Bam
clinfn 24 1 numaralı evleri zarar 

dl. Oe1enler içinde Enver paşanm Ruslar perişan vaziyette priye çe-~ 
olup ohnacbğı meçhuldu. kilmeğe baljlachlar. 

keldanr. Jlailı~ cıa.ddeainin U 
lflli tıwa/111tl.- bubJSn ilk kısmı• 
da yıkW bir cami ,,, eski k1içU.k bir 
lll&ıaftık Nnhr. C~ •ikflt. 
iaclcır """'ta.zaM /~f'la tl:' 
mif 14mbalar old"'°" 1&alde ba,tam
fa b'r l6mbcı konulma.ıı "6d61Ue il- • N..,.,.,,..,..~,,..,..~....-~...,..,.,.,.-'V'Vvvııı. 

görmüıttilr. 

Biner pqenm b&yle çok az bir ( ............ , 

==t.=:-ı RADYO 1 
m 'heangcgrm ba ubğı Jraqmn- ----------
da biraz da hayret içinde kab111etı. ÇARŞAMBA - 18/1/939 
Bltihı nüfumım barekete peirmi§ ~~,.., ....... ,..," .......... "V'tln __ _ 

eldlliu içia ilendi kaıdbıe .lmayor- 12.30 Ttirk mtlaiai • Pi. ıs.-
... bile.. Saat, Ajans meteoroloji haberleri. 

ll'abt tam bu MDtda tepedeki 18.10.14. MGzı1c (Ri7ueti cumhur 
bataryada telefon ş.ıddetle çaldı. bandosu - Şef: İh8an Kançer). 

Şehirden teıef°'1 ~ G• 1 - Ibo Gotos • bpanyol mar-

.... Jmmanda• prb ce......... fi· 
JUÜ)arm şehre ~ bMnuı 2 - P. Lacomı - Werla • h-
cılarm ilerlediğim bildirıyordu. panyol stı ti. 

llaftl' l*P vuiyeti p iJI au- No. 1 Les TorOL 
1aımttı. DBfembe içinde belki kı- No. D La Reja 
1111 orduyu istemediği için oolann No. II1 La Zarzuela. 
~ ele tabii olarak ar· 8 - F. Lehar - Die Luıtiıe Wit-
• ~ we • potpuri. 

aa mebelltm f8)dr clahtllncle llOll 4 - E. Grier-Noneç dansı No. 2 
~ aluü kala Dd ,.. bdat' 1&80 Procram. 18.15 Tldl •hi
...... Jalçblr fayda beklenmemt. ti (İnce uz Sultani Yeglh tuh) 
Kmı wtald ubrJerirı de vui,eti Oku,.n: Tabain KarakUf. 
tamADMn taanan etmiftl. Bitin Çalanlar: H. Derman, B. K&clri, 
bnetler bu kadar oldaktan son- B. Otler, H. Gir, H. To~. 
.. kwJ onla utmerinl matıap 19.11 Kon....-. 19.IO TOrk 
an&k ~· bile deifldi. ml&iii (pqrev ve prkılar J. 

POVaki kmJ onla ukerlerinin 1 - Şehnaz pefNVi. 
B•ıl'laalll • irtibatı twla ecll- 2 -Tanbari Cemli • Şehnaz pr-
... w ...... a111p 111ta1erc11D de b • Feryadti fe17aduna. 
..... Mllllilllti -.. Sım ırbBIJ.. 8 - Bafıs YalUf. Hicu fRkı • 
._ llaıQa bnet ..... ce,e bdar Sevdayı. 
Dl& ......... cm1ua Bek eevatt 4 - Hafız Yuaf. llleu fU'b. 
MP 'I ....,_..._ Aflk oldum bsac.,,. 

..._ ,... 1lltla 1111 YMiJetl 1 - Kemal Ni7ul • Kemen~e 
iti' ....... ..,.. ...... h... tabim. 
dip lllr erkim harb aabltl mfatı ile • - Tııtyoa • Hazam fAl'D • 
t&bf7eıdni aldı. Ve aonra yanmda- KQıthuecle. 
)Bere llJ'lendi. 'l - Dede - Yilrilk Semai Rehl 

- BollevWer bu ifte ~ atkında. 
_...._ Q1n" cot fQnlldalar. 8 - Yuuf ı>af& • Hizam as 

y ...... lııir .... .- idi. ....... 
D111r •he etratmdaki beemamJar ba Okuyan: Sadi hat w. 
- lıbu daha ..-1rn111arc11. Bele Çalaalar: Vec.ih6; C. Çatla, K. 
._. e1nn ne Dıı mbe etnfw+" K. s.yıaan, ıwıt p...._ 
~ nelı:tdar cleHhph ftna 

llfhlDJ kapan •mnamJ•rm JaDina 
.....,., .. ellerindea .......... 
....... pılcllklei'lld .SjllJmlardL 

20.20 KonlJflU (Kizah aatl) 
20.40 Saat, Ajana, meteoroloji h ... 
berlm siraat ....... (fl7at) ıo.&e 
teman (J'ırtmadan •nn) 1uu: 
lbıürrefik Ahmet Nari Jlerlram. 

BELEDİYEDE 

Emi• ... llaclfti •ti.ıllma · 
teairlerl 

Eminöııtınde yapılan iatimlAk 
dolayısile Eminöntl civarbıdüi du.
klDJann kiralan ndlthll IU1'ette 
artlmlbr. 

Dtlkkln1an yıkılan tUccarlar 
konturatlan hitama eren düklrh
Jan lıdicar edebilmek lcln eül kola· 
taratluma- marlll gok ,.. p&• 

ra wrerek eski mtlatecirlerl dlık· 
Unlanndan attırmaktadll'. Bu hale 
mani olmak WiJU. eül mlateclr
ler de ~ fula para vermeğe w 
bu Btretle dftktlnlan ellerinden ÇI• 

karmamaP pbpıaldıdlf; 

mal edilıntf •e geuüri oHcietli• kf 
tamfıtulan ,,,,,.. mee&aen,ı,_. 
kalanlar karanlıkta çamurlaf'CI bat
maktatı 11e eski mezarlıkla Aa.nıp 

--- ilıeriU. öttfn bo,b,k
"" ıeslerindeta karanlık iriftde Aa
fiyt dvymakta" bril&latu.,,aüta
dırlar. 

B" eaclclnİll ar~ aokcık 
,,.,._ uı. ıernı.ru 1M ıcıüa 
...,._ Balbdi h M•fJ•m• io_,.,. _... A.,.,,. .,., t&NMI 

..... v • .. .,,.,-ttJICltlltl ...... 
ü ...-. .,.t..-tn ıtrm/I W/i M
tweü ~.,, 

YIJNI SABAH - Deierll n
limiıdn llMlhpqa caddelinin ntl
fwna ka'labahk halknq ~urlara 
batmaktan brtarmat tein bu ad
......... tııir llllda .......... 
tından emin bulunuyoruz. 

Bu Jki zıt ta.rafın ıekahetinden 
llDl&lt -.lıtpl.-i llUfacle- .tna.elde ve 
dttkklnlarım mtlmldln olduiu ka-dar yQkaek klymetlerle kiraya ver··._ __________ _. 
ınektedirler. Hayırb im yarda 

Bil suretle vtıcude plea dllt· 
irin bahranlan Bmln&dlnden .... 
hyarak çok genil sahahn. kadar 

lmtldat etmektedir. Embı&ılndeld 
dftkla uhlpleri din ftll tıe beJe. 
cBJe ..... mtiracaat e&ret .. 
laaJe bir pre balmmuml ttca • 
mleler&. VaB w beleM,e nllıl mll
raeaatı gok haklı ve yeıtade bul-
11l111 ve bu vuiyetl yerlade teWlc 

etmek i9a lıir heyeti memur -., 
Cllllnl~· Ot....... tulalaıta-

in•tcek 
OtobllllClleril evrakı bele~,. 

daimi encllmenlnee tetkik 9d11Bıek 
tedlr. 'l'etkftatm oot )'Üill ..... 
na ..... lıltirbeeetli talnntw ola· 

K•empafa T-..ılar Kmuıuı 

"" ..... JO)mallarm& 18118 Jd l
.. - mntle ,..... ettlii gl-
111 ıa K. ..m - puar ... llllh
tlıa .. , et ""ı • .._ aeo 
dlJ9 ••la .. 'M'z b tldartk 
ederek her JObula birer ~ u. 
miri evierlne ..,._._ mretile 

dallbmfbr. 
Yobullana Jaer dentile ,.._. 

c1D all1rtdar oha - --.... 
reciJerinin yapılrlan ba iwal ım-

metlorilldea .,..,. ~--· illi tak· 
dlr edlr. bu .... ..,.. ..... daha 
pnioleteceıderinl kuvvetle Umlt .. ..... 

D11Jm"~tmu1a llUlll'UI beledi- Belediyenin yeni bütçeai 
ye ,.ı-viıle 9heak ~ fetanballehlrmeellml.U.lllt-
dm meftU tallmatllameje nuaran, ....... Nillan dnr , ........... ... 
........ 1llr ........ ,.,. eektlr. o devre .. de tetkik ... 

,..._._... ... pualU' ............... -- ..... 
tela lllr ta••Mtume llııtiJeoelı.tlr. oektlr. Kml ordu ·-ıan ha8!MC'larm. 

talaldllmı s&1lnce bana lminanda 
•Jllllllrbwlu'w •mct1m cDe._.....,... 

Mekteplerde 
21.20 )(bit. (ktlcik ....... 

aJ.
0 

u_.a_ .&.•'"-) "'~"".,:t_~~,._, ..... ~ .... -,,_.,._lll_,"""~"-.--.%,._~,..__..yç~~~~,.,,~""'#Y._...~ ........ ~%,._ ... ""' ... Y~lııl'l._~..-..,.,,....._-"!ııll_..Y~IWl"l.._~..._~~---J"ılll'4"11"1 .... .,._.~ ... :-~ .... y------.·~--,w .... llWI ... ~ .... ~--.--~v VWA .n-...
11 

.....- ........ _.. _ _v,.ıqp414".A".r.•.: ... ~..,.. 

........................ 
....... .,, bvwtl 1llru dalla 
lıaJWW)&Ck Çinli !eaerlamd
... banJa btvet pllncQ9 ...... 
...,.... mpltalrbk IGl9tt.e ...... 

ı - Fritl :aect.wald • v~w 
•lsikled • patpmL 
ı - wnu BicJaards. at......._ 

.. bir cfft 8flk • llffltlr, 

1-B-,Lllar-BCO,.PMll 
• .ı.. 

4-Amadet plan lllÜ d-

Mla•• · -.k 
1-llanal 

.... 1eate. 

il• 

7 -Peet•ıu• • •••ulto ...... 
1 - Vetıar Aaı.t. Ull...tl!ll.t 

l'lllld ...... 

- 12.IO 8Mt, Mam, tatmJlt, ba 

1 JUC ........ H,D M;ro. nubt bonua (~u). IUO 
Mil• n.. Kblk (auafonllt plltW) a Mtl-

t.:ÜU -J, 1 ll,tl sik (dam p11tı.,.). D.41.14 .. ----------1 =- ....... rumld ....... 

MÜTEFERRiK 

Salalaat Yizeleri kalclınlaa 
kGuolOllaldar 

PMentelerdeM ....-... 91· 
aeleriDi bldıraa itiJltnameye 11 
AfmtOll 888 e Jı:adar iltlrak eden 
memleketlerin ialmleri llPiJdadır: 

Roumanfıe (Ramaaya) 

Bermudee 
Gayane Britannltfae (bıgllitl Gu 

yam) 
Henduru (tngills Ben~) 
Ceylan (Seylan) 
Chypre (Kıbns) 
tıea Fallauıd et dlperdancea 

(IPalkand adaları ve tevUii) 
Fklj (l'lcl) 
GerNe (ontie el pr•çto. 

rat) (Gambiya) - Himaye mmtaka
m ve m6atemıeke) 

Glbraltar (CebelUttank) 
Cote de l'Or (Colnle) (ın.tenl· 

leke) 
Bong - Kong (llcıng. Kona> 
Benya CColonie et proteetorat' 

Kenya - <lncllla m6stem1eb81 w ......,..) 
... Malail: (llalesya lalkt· 

metleri) 

<•> mm confH6ai9 ,,.,. .. (Jllt-. 
teldt KaleSya laB6metlerQ: 
Negıi 8emb'lan (S..llllaa .... 
el hllllmtlllt) 
....... (Pmltg) 
Perak 
•ancor 

• 

(it) ...... f611ria Jlı•a•• ()la. 
... mtlteferrik ~ 

11G11 nanıhfdM#gdeg mama amllıllı 
Dla '1gt.9 1ılrtal'" .u.ınua da 
.ımm lı:a1t* ']ti. JIMar dılVWlııÜI 
gayeel. ba mnehedentn ,..ı 
tettlti ft ~ ,.ıen 
etmellydL KacariateD ba .-ıdlM' 
......... gıbnrten tktiaadea .. 
,ak ararJara maraz kahn11 w 
haaa onnan mmtablarmı 
••!etler paylapBelardı. 

Jlsaristaıı ayni gm .... 

tik itUlm teulllll • mlınt-11 
bir vaziyete d6imll w Kbnt 
len,. lilf1auetl. fngiltere ve ..,.. .... 
ile iJl mtmuebetler tellll Be 
ber bu ~mberf yı1muf oldu. 
bu hUSU8taki gayret w f~aalllwt:lert 

bota çıtmıttı. nra breı taraf 
.,_.. atatftonan muhat- idt. 

Bu aralık. ~ Ampdıırt 
l'ramnz nUfasmıu kamet 111tiJıe 
ıtalya Kont Bethlene milzaberet 
derek, Macar siyaeetini tutmq, 
llacar devleti siyasi yallmill:iulKl&Aj 
lmrtulmtllbL 

GenereJ Cromboes de ap llly .. 
aete devam etmil w ayni Rllum<llC 
iktidar DO\tiiktirıe gelen Bitlerle 
iyi mUnasebat teminine pbpnıtfJ~ 
1934 eeneetndeki tlaarf .,,,..,..,,. 
llaearistana. MmmJaya lbncatJııo 
m fazlalqbrmalr w aralUmdal<I 
mllDaihetlerin DıDl'tDal lılr ~ 
girmePM Jardm 811..... l'üa 
ADii• me1eM ba htlrtpl cıem,. 
8inl bomllJI, metDd Avrapada 
kut+etJenen ..... .,., llaeaılarm 

SloftkJa " Karpatlar alb ..., .... 
aan.ld metallbini kabul .. , ... 

" anlln oldUlııp ........ llllna 
Çelrmlovakya mmellll de ..... .. 
ebnJltlr . 

Bu llUl'etle lıfacarl8tama Polon
ya ile hem imdat olmam llqall" or
tadan kalkbfı gibi, elde etmek ... 
tedlği :yerleıln tok .. ._ kea
dildne ... edlllr. 

Fakat bu vuiJete nim- Al
JDaD dtplomullll ve ıtaıyaa ...,._. 
ti Kaeari8tam lrmdl inlhwderı.e 
ıaeJıfMlıW ... W1a,.ıt ıa.. 
tıermitier w buna da 1la1I Jmirda 
muftffak oJmualaıdr. .....fdb 
Kaear BarlC!ire ftman &at Olakv. 
lta1ya, Abnanya ve .TapoDJa ar.-
11111dald Antl lfomlnfMD pütma 
pmeyi clev1etinln lrabal ettljhd 
beya etmlt " BerllDe 7&# ,. 
yahat te, ..... 811Da m1lnerlidll 
... h111•Wd ~ ca.. 
t.91it1r • 
..... ltalJa - ..... ,., 

_._. .A:tu41• Tm n .. ....... '* ..ırı .... , ....... ......... ___.....,... 
...... -M+ lılr. ... • , .. 
dıklan g1111, .,... • r ıu lab 
•mdm .., lılacarllbmla ....,.,. 
JUll aralarmm ...... le\I• da 
Alretle 11aM ı& liı ..... A~ 
... ..,...Msar.._,lllM_.. 
,......_ ........ 4t ta
rafma dD 1 'ut.~ Po
ICilJa .. rrıllM Jmılut .. l lJ ifg 
•11111' iP mtedul ba ZD& 
lıı' rt edu ıl tir. 

ŞlmcMf halde. 1Rı Wıwlm Ma

car Barief7e Jfummıı 117111 faali. 
J'Jtl çok &bffe taMp e& :ır4 ı&. 
mm pim bir lıu9'ettlr. ........ -
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w~•=a=1:11;1!2;ı 
Amerika· Hava 

Müdafaasını 
Takviye Ediyor 

Amerikanın Kac • 
Tay;>•aresiVar? 

---oe-c:>::>o c:::>--
Nevyork: 17 (A. A.) - Milltl 

tayyare cemiyetinin sene-lik kong
resinde hava kuvvetleri erkam har
biyesinden general Frank Andrews 
bütün sanayi mı!rkezl&ri He sivil 
halkın Avrupa.dan Amerikaya ka
dar uçuak tekrar Avrupaya dö -
nebilecek muhtemel düşman tay -
Yareleri tarafından bombardıman 
edileceğini ve buna Amerikanın 
ancak müda..'faa kuvvetlerini arttı
rmak sa.ye~inde mani olabileceğini 
i!löylemiştir. 

Andrews, büyük denilen bom -
bardmıan tayyarelerinin İl\tikbalin 
tayyarelerinin küçük birer nümu
nesinden ba~k• bir şey olmadığını 
ilave etmiş ve 

- Tayyare fabrikalarımızdan 
her hangi~inin olursa ol ·;.rn mer -t 
halesiz 16.000 kilometre uçab:Je-

cek bo.mbardıman tayyareleri imal 
edeıbileceğini zannediyorum. A
nıerik~ fa brikalurı bu çe~il t-ı•y yu
rele.ri imal edebile eği gibi ecne
bi tay.ıı.releri de imal edebiiirlE'r. 
Ve imal edeceklerdir da. 

Demi~tir. 

Amerikanın ha va kuvvetleri 
bakımıııdan be~inci veya altıncı 
gefmt>kte olduğunu söyliycn And
re\\-ş, şan lan ilave etmiştir: 

__ Erkanı harbiyenin etinde 400 
harb tayaresinden başktt b.ıyay

re yoktur. 
Aııdı-ew~. h:.rrb tayyareleri i

mi11in\! :::on derecede ga~·ret edil -
me:;,ini ve atlantik :-ıahiliniu hava 
taarruzlal'ına karşı müdafaa terti
lıalının islah olunmasını istemek
~uretiyle :;öıferine nihayet vermiş-

tir. 

ispanya Harbi 
Son Safhasında. 
(Baıtaı-afı 1 inci sayfadai 

istikbal meselesini, bu günkü nü~
halarmda, ilk planda mevzuu bah
seylemektedir. 

Bortlctt, (News Chı·onkle) ga
zetesinde diyor ki: 

(Bizzat Fransa dahi, Chambeı·
lain'a İspanyanın mülki tamamiye
tine hürmet hakkındaki teminatı 

şüpheli görmektedir. Hitlere v·~ 

Mussoliniye bu derece borçlu olan 
Fra.nkonun, ne kadar arzu ederse 
etsin, Alman ve ttalye.n nüfuzuı1-
dan kendisini kurtarabileceği ı:ıanıl
mamaktadır.) 

Diğer tarafan News Clıronicle 
gazetesinin Barselon hususi muha
biri, gazetesine şunları bildiriyor: 

- C'..erek halkın gerek ordunun 
maneviyatı, hi<: bir zaaf eseri gös
temıemektedir. Kadın, er~ek, he'"
kes, mağlıib?yete :n.ınmak if;temi
rorlar 

Katalonya orduJan ba~ kuma.n
clanı general Juan Sarradia, (News 
C'1ronicle) muhabirine aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Katalonya mdutiu, sağlam· 

dır. Bundan başka ha.ıp, arazi ka
zaıımak veyahut kaybetmekle bile
cek değildir. Katalonyada eli siliı.Cı 

tutabilir bir tt>k insan knklıkça. 

mücadele devanı 1!·1eı•.cklfr. 

Negrin Fransadn.n .rarıJını is{i_t'tlr 

Lonı.lta, 17 (A.A.) - D~1.i He-ı 
rald gazetesinin za.nne:Uğı..ıe gö. ~. 
Başvekil Negnu. rlu· 1 gjı li hl.!' v"
zi~e)_ ile Barse?onda.ıı. lı~"-eket et-ı 
mıştır. Mumaileyhin .Jn öğleden 
sonra Pirene hududunu teçUı?'• ~öy-1 
lenmektedır. 

Daily l1erald. ı,u malumat.:. ila
ve etmektedir: 

(Negrinin nereye gider.ege ~hli 
tutulmakta ıne de cumiım1' .... ·~tÇ\ te- J 
panya. Başvekilin.fil P~ giderek f 
Fransız hududunun açılması VEi 

cümhuri~'l.·t ord~unun silah ve cep
hane itası suretile takvi:re edilnı~l 
lehinde son bir t~bbiliı?P. lıutuna. · 
cağı zannedilmektedır.} 

Geuera.l .fı,raukonua mesajı 

Burgos, 17 (A.A.) - Na.syo!Ul
list radyo postalan General lt?aa· 
konun İspanyollara ve bilhasetL 
Ke.taıoııyalılara hitap eden ve bun· 
lara (yakın kurtuluşlarını) bildir
mekl& berabeı· ayni. zamanda bir af 
\'\? bari§ işarfl?':l 'llan bır meıajını 

neşretmektedir. 

Mesaj, a.kao kıuıhmıı bOtün m~ 
suliyctiııi düşına.n §eflere yiilde
ı:nekte, zira Bllbaonun sukutundan 

beri bunların barbı kaybeJecekleri

bl bilmcl<te olduklarım bi~
!edir. 

Santaııder'ln sukutunda ya1Jtık· 
lan gibi o zaman da yabancı mem- ı 
leketlt.ırıt kaçtllar. Bu gün Kataloa~ 

yarla ki :r,aftrriıniz düşmanı elimizir. 
ic.ine düşürmekte, fakat o, buna 
rağmen, faydasız ve caniyane rou
ka vemetine dcYam etmektedir. Ta

mamen nır..ğlup oldunuz. Hali ka.n 
akıtılnıasma ancak yalanperverlik 
ve insanlık hisleı"inden tamamen 
nıahrunı olmak müsaade edebilir. 
Şeflerinizin mütemadiyen bahset· 
tikleri 1spanya milletinin sel"gisi, 

köprülen ha\·aya attıklat'ı ve ar
tistik miraslarımıza hürmet ve ri
ayet etmed!kled mü<ldd<;e aldat
madan başka bır şey değıldir. Geri 
kıtaatıınız A rrupanın takdir ve 

hayranlığını celbetmektedir. Harp 
hnlinde bir millet hiç bir zaman 
milletin refahına bu derecede hiz
met etmemiştir. Avrupayı komü
nil='t tehlıkesindeıı kurtaran, bKrış 

i~in teşriki mcsaisini arzeden, ana
nevi ve kahraman bir İspanya der 
piş ediyoruz. Kinler, iftiralar niha-

yet bulsun. Zıra zaferimiz, hakikat 
kadar ~üratle ve yeni, civanmert 
ve aılil bı~ tspan~·a ile birlikte iler
lemcıktcdır. 

Gerçeğe dönimüz. Aldaumıı; o
lnnlar bir şeyden korlnrrnsınlar. 
Kin ve intikam nedir bilmediğimi· 
ze 270 bin eirlr şahittir. Yaşrumı 

1sp::ınya.) 

Alman guzetelerini yuzıla.n 
:-~~:-Jın, 17 (A..A.) - Alman ga

ze ~~erinin Akdeniz "c İspanya me
selelerinde ileri suıcfükleri fıkirie

-:.-;Tl hillastısı ıı·iur: 

Frankon1.&1 tam zafcıi ile ts
panyo! meselesi halfüdilmedikço. 
Akdeniz meselesine hiç bir bal ça
~i derpiş olunamaz. 

Bör~en zeitung diyor ki: 
{Almanya ve İtalya, General 

F'rankonun zaferini el1.em telakki 
ı:ıtmekte müttefiktir. Bu iki devleti 
bu bapta 1ttiham eden cihet. Stra~ 

teji. veys!:ıut arazi mülahazaları 
değfüür. Fakat Almanya ve ltalya 
İspanyanın kendi amansız düşman
ları olan bolşevizmi kovmağa azm
etmiş bulunmaktadır.) -·-Ba!kan bisiklet antantı 

Sofya, 17 (A.A..) - Balkan Bi
siklet kongre.'ii dtin akşam Mesai
sini bitirmiştir. Kongre bir Balkan 
bisiklet antantı ihdasına ve her se· 

ne Balkan şampiyonu müsabakalll 
yapılmasına karar vermiştir. .nıc 
mUsaba.ka. bu yaz Sofyada yapıla-

caktıı. Bu möısa.bakalardan bir kaç 
gUn evvel Balkan delegeleri Sotya-
da toplanarak Balkan bisiklet an· 
tantının kat'J te§kilab hakkında 
karar vereceklerdir. 

Maarif Nazın cIDn öğleden son
ra delegeler ~ine bir öğle ~a· 
f eti vn.rıniştir · 

T&NISABAH 

KOMONIZME 
KA ŞI OCADELE 

(88Jtarofı 1 inci aayfam.ızda) 
Komünizm ile faşizm arasındn 

demokrasiler prer.sip ve metod iti-
1."1 rile büyük bir fark görmezler. 
Jfoı· iki rejim de ferdleriu t:.ı.mamilc. 
aleyhindedirleı·. Onların nazarmda 
ferd yoktur, ftrdin hakkı yoktur. 
f.'tırd yalnız devletin elinde bir \8.St

tadnn. cansız bir malzemeden iba
rettir. Onlara devlet istediği gibi 
tasarruf \ e tahakkiim eder. Bu i
tibar ile, gerek komüniım geı·ek fa
. iznı insanlara ayrı ayn bir ferd 
s1fatile bir hak tunıyan ve sosyete
yi ferdlerin her surette inki-\'afı ve 
saadetlerinin temini için vücut bul 
muş addeden denıokııısile.re karı;ıı 
düşmnnlık hisleri be ]erler . .Bir nok
tacla da onlar birleşmişlerdir. 

Fakat milli hiikinıij·et rejimini 
istihkar ve teT.yif hu ·u. unda birle
~e_n ve onu yıkmağa çalışan komü -
niz.m ile f ~iznı ideallerini fille çı
karmak husu::ı.unda kurdukl.arı mü
tehakkim rejimdekı müşabehete 

rağmen biribirleriııi sevmezler. Kar 
şılıklı olarak IJiribiderini beşeriyet 
için en lıüyük bir musibet ve feti
ket addederler. Her iki rejimde a-

a e 
z 1 ' 

fa Ett· .... . 
A 

zım 

isti
attı ın 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
Ba.şve.kil, bunu müteakbb ay -

nen şunları söyledi: 
- Şunu da ilave etmek mec

buriyetindeyim ki, Milli Müdafaa 
i, leri hakkında madde tasrih ede
rek her hangi bir iddiada bulun -
nıak veya sual tevcih etmek isti -
yen bir arkadaşımız varsa kavu 
açıktır. Ona doğrudan doğnıya 

ben muhatabım ve yahut yeni ve
kil arkadaşımız tetkikatını yapa-·., 
rak liizım gelen cevabı vermeye 

1 
hazırdır. · 

Başvekilin beyanatından soma, 
reisin davetine rağmen, mevzu 
üzerinde ~öz alan olmadığından 

ruznameye geçildi: 
2 - Bu celsenin ruznamesin

de ebedi Şefimiz Atatürk için yap
tu·ılacak anıt - kabir ın~P.lesi mev
Cllttu: Müzakere açıldı. İlk ola
rak parti komisyonunun mazbata 
nmharriri kü1"8iiy~ geleli, ve ko -1 
misyonunun ıne~aisi ve tetkika.tı 1 
neticesinde vanlan kararları izah 
etti. Müteakiben bil·kaç hatib,j 
tetkik komi.ı;yoırn raporu h.akk.ın

da bazı h~tibzu.da bulundular vej 
komisyonun anıt - kabir için teklifi 
ettiği yerden başka yt!l"ler hakkın
da beyanatta bulundular ve müte 

addit takrirler verdiler. Söz alan 
hatibler, mtıtalealarını bitirdikten 
sonra, verilen tekliflerden evvela 
eski B. M. Meclisi bina mm bulun· 
duğu yere ait takrir re~'e kondu ve 
reddedildi. İkinci olar.aık anıtın 
kule üzerinde yapılmasını istiyen 
takrir rel'e arzolundu, umum! h&
yct. bu teklifi de büyük bir e.kse
riyetle reddetti. 

Çankayaı.nın a.nıt - kA.bir y&'i o
larak intihabına dair verilmi' olan 
takrir de pek az rey aldı. Nihayet 
tetkik koınisyonunu1J raporundaki 

ekseri.> et kararı ile teki!! edileı 

Re sat tepeı.ıi anıt - kabiı· y~ri olma.k 
üzere ittifaka yakın bir ekseriıd
Je kabul olundu. 

Bund1111 sonra encümenlerin nıe

sai"ine dair ruznamede mevcut ()
lan dahili niz.amnameye müteallik 

takririn nıüzakere::ıine gelecek cel
sede dcv~ım edilmek üzer& cel:ıe

ye nihayet verildi. 
Yeni Milli Müd~ba Vekilimiz 

Ankara, 17 <A.A.) - Milli Mü· 
dafaa Vekili Kazun ozalp Vekalet 
va~ifesinden istifa etmiş ve Milli 

Mi.itlafaa Vekaletine Bur~,_ mebusu 
emekli General Naci Tına.zın tayi
ni yüks<'k ta.sdfüa iktiran eL'lliştir. 

te~li bir iman hamle i ile canlı ol
dukları için itikntlarında 8011 dere
cede. nıutu.asiiıphrlar. Bu taa..-ısu

buıı <ıitideti onlan kanlı müc:ıdele
lımı ~e\'ke<liyor. 1 spaııyada cereya · 
eden ve guya cfahili harp adını 
taşıyan mfü;adelc dünyadaki bu ko
müııi. t ve fu~ist idoo~jileri~n hlr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanyada Yaptmlan Vapurlar 
Tetkik Ediliyor 

'nttrp sahne. ini t.e ·kil etmiştir. 
Bıı iiç grup içinde <lünya . ulhü 

hakımınılım, be~erİjdİn kültiiı- \'c 

medeniyet ırnane.;i bakımından t·n 
sağlam vergi ve ue,;1eriyetlıı halas 
ve terakki ümidini milli hi kimiyet 
devletleri vücude geliriyorlar. Fa
kat bunlar müdafaa vaziyetinde bu
luııduklan, dünyanın hiç bir mem

Jel\.etiııe ideoloji Öl'tiisii altuıda mti
dahale emelini lH.ısle.medikleri için 
sükütlun ve siıkunları bir ııevi za
af alamPti t.etakki olunuyor. Halbu-

-·-~ ... ··+4--
(Baıtarafı 1 inci aayfada) 

cinde atfedilen iştigal ve tetkik 
nıev~ıılarınuı rıakikate uygun ol
madığını bcyaıııı. Anarh'llU .'ıjansi 

meırnndur. 

Komisyonun me~ul olsra.ğ'ı ~
lerden bazıları şunlardır: 

1 - Bu vııpm'lan daha müsait 1 
şartlat'lıı ba~ka ll'zg·illılnra yaptır

mak kabil miydi'? 

Son Posta gazete.!l~njn 2 - Ehemmiyetsiz farklar ka-
vcrdiği malumat bul edilmek suretile dah:ı. sağlıı.m 

ki lııgiltere ile Fran.;a ve Amerika 
rlan nıiırekkeµ bir blok bugün .ırerek 
komünizm kitlesi gcrl'k fa~fat lıii7. 

Denizbank tarafından Avrupa· vapurlar yaptırılamaz nu;ydt? 

da muhtelif iuşa.-t tezgahlarında 3 - Testim edilen vn.purlanr 
yaptırılan ve biı· kısmı da limanı- vaziyet ve e' safı şartname hükiltTı· 

mp;;j lrnrşı~ııırla hiç baı:; igmi~·l'ct•k lerine tamamen mutabık mıdır? 
mühim bir kmvct vfa·u<le getidr. mıza gelerek sefere ba~lanıı~ olan 

vapurlara ait ınukuvelelerin ve bu, ·1 - Şimdiye kadar muka,·ele-
fşiıı rnhim tantfı sıı·f fikir, ka- hmmstaki teknıil muamelclcri.'l e- nam"ler hükümleri harfiyyen y~-

naat \"e foJJefe s~iklerine ~iya~i is- rine getirilmiş midir". saslı biı şekilde tatkikıne baslanıl-
tilü ve hegPmon\·a ;;aiklerinin de 5 ik' · mışt.ır. Bu maksatla hir komisyon - ıncı parti vnpurların si-
karışmış bulunma~ıchl'. Deyn ~ ırkm teşkil olunmuştur. parişl"'ri ışinde bazı ehemmiyetli 
ve bunun muhtelif Çl.!~İtleri idn de Hu komi:;yoıı, Milli Mudal'aa teldiflerin mevzu haıi<'l lt.t.:lduğıı 
şimal ırkının düm·:ıya hJkiın olmak Vekaleti deniz iı:ılerı mi.ı8teşarlığın- doğru mudur? ı 
üzere yııratılmış oidıığu kanaati, dan yiik~ck rütbeli iki deniz mti- 6 Yaptırtlıın vapurlar kalxı
dünyada jfn edilecek lmdsi hir nızi- tehassırıı, deniz ticareti müdürlüğü hı.j ihtiyaçlsnnıızı. v~ rlJ.!:i servislere 
fe:;i bulunduğu iddiası me~eleyi hil.. fen hey(.'ti reisi, Ziraat BankaRI hu- ait pr·ugramhın ka• şılıy.lbllece.k 
tün' n te~vi;: ediyor. kuk muşaviri ile, sivil deniz mÜte· tıalıie midir~ 

şu c:ctden endişe eılilecek mım- hassısfanndan nıllrekkcp Lıulıın- Komisyon aznlnrı gemileri hıı.-
z.rı.ra kar~ı ·ınıla kaH>t' biraz sükun maktadır. vuzıı ccltcı ek cl•·ufh ı ir ı--ı kilda 
ve emniycl 1,·ereıı yegane amil lrn\ Komisyon ilk içtiınııını deniz tetkik edccc!dcrci:'. 
vet mu\'azenc~inin bugüne kadar az ticareti ınfüHirlüğüniiıı Vekiileh! Evvclki giln Elıi.i.3k vapuru !:)Ü

çok muhafaza edilebilmi~ ohna..;ıdır. mahsus odasında yapını ve derhal ı val'ı \'e çark!,ı>.ı:ıın .. ıa ifadt-IPliılc 
Macaristanııı kominter aleyhindeki çalışmalarma başlamıştır. . r.iıracaat olı.;nrrıı .... r.tur. 
misaka i,. tiraki vaziyetinde bir ba- - -- • - -

kıma hıç bit' deği-:iklik yapmnz. Fa- B d T b • • • • ı 
~~~,;.:~:"~~~:":,~:;'.".11~::~,p~~~'. e en er ıyesJ ısbşa-
me hizmet etmek b::tkımmd: n ayrı H t • d •• t ı d 
b?" elıenımiyeti haiz bulunduyu aşi- re eye ı un o p an l 
kardır. 

HÜ!Wl in Cahid YALÇIN 

Fransızlann 35000 
Tonluk zırhlılan 
Denize indirildi 

Brest. 17 (A.A.) - Fransanm 
35.000 ton hacmindeki ilk zırhlısı 
olan (Richelieu) zırhlısı, B. Cam
pinchi ile diğer bir çok zevat hazır 
olduğu halde bu sabah denize in· 
dirilmiştir. Zırhlıyı derhal iki .ro· 
morkör çekmeğe başlamıştır. 

öğleden sonra B. Campinclıi. 
35.000 tonluk ikinci zırhlı olan Cle
manceau'mın ilk çivisinj çaka<'ak
tır. 

( Bqtarafı 1 inci sayfada) \ 
da.ki salonda l>aşba.kan Celiil Ba -
yar huzuriyle ilk toplantı:-ırnr yn.p-ı 
m~tır. Başbakan C'cliil Ba.~·ar r: -
yı-ı et mevkine g~erek miiuıkcre
yi açmış ve o;;u bcyırnati.a bulunmu~
tur: 

- Hükumetin sı>ora ve beden 
lerbiye~inc nasıl bir ceçhe i~tika
met V('recağ}ni Tlirkıiye n. M. Mec-ı 
li!iinde hükumet ııamrna soyledi· 
ğinı progTa.mda iuh etmiştlın. Bu f 
İ1.11th netice.:ıi olarıtk da elimizde 
olan kanunu B. M. Mecli~i bize ver
mişfü·. Bu kanunun hükiinılerl da
iresinde memtekf'timizde l!poru ge
nı,ıetme1., telrAmlil ettİl'mel arzu-
sundayız ve vazifemiz budur. 

Riclıelieu zırhlısının uzunluğu 
2~ ve geniŞliği 33 metredir. )3u ŞUphe etmiyorum ki, gerıel di _ 
zırhlı, 150,000 beygir kuvvetinde rektörlük bu vazifesini bUtün 
motörlerle mücehhez olacah."tlr. ıru- memleket gençf:iğine şamil ve sey-1 
hafaza Zlrhı, 20,000 ton ağırlığın- 3 an bir ımretie if.a eclccc,ktir. Ve 
dadır.. Zırhlı, iki taretinde 380 mi- yine şOı>hc etmiyorum k'. seyyan 
limetrelik 8 topla teslih edilJMj.ektir. keli~1~sinin ifad~ eUıgJ manay~ 
Bu toplar, 40 kilometre me'Tafeye ~wın. ınşasına karar vermiş ol-
900 kiloluk obüsler atabilecektir. duğu otuz beşer bin tonluk dört 
Bundan başka. zırhlıda 152 mili.met- zırhlının birincisidir. Bu zırhlılar 
relik 15 ve 100 milimetrelik 12 top şunlardır: 
bulunacaktır. Richelieu, Clemeuooau, ' ın 

Bu zırhlı, Frans~ amirallık da.- Bart, Gasgogne. 

diktı t etnıi:;-.... !ııiz d İl'. .M eı .. lek~:: 
mizcleki ~porun gl!Çİl'll~ği tnkE!mü! 
:-afhaı;ınııı takdiı'hiırıyıı. Lıı itk 
hoşunıu;r.a gitminm nok~ala,. oR 

vıırdıı·. Vt:ı bunhır nıt<rn 1 {'h >t genç! 
liği <ıı:asıııı~b ~_vu.-i .. ·flı·ıl'I"' ~etir -ı 
ınek lazım ık<>u oar.ı 1ıtı.nldt- ke ı
dilel'iııi hirıbirlerındPrl ı:ı::•k::ı~ı..:r- •

1 
maya . ebeb Leışk• ed~1c.ır. Se '.' van 
Vt! muhKbbet kf'JUnf'!Iİni bıı ;~;~tk-ı 
sathı kulhtnmıı,: oluyoru'l'!. ~'m"t C· 

diyorum ki. ~izin muhtcr..m ~il"'-' 
nmz" tevdi &dilen mem •1'.et ~po;e 1 
!iğin i-n beden terbh e~ı v·~ ı,ıatf!•ıı; 
lrOltfln\ hf110rı mill"'t;irı u~•. elt:fr~ · 
derı·<"crl" r~r•kki ve .. Jomul g-nı:;
L-r.rereittiı· \'1:' blltnn mt'!rnfokefJ .. [ 

berll.bt:t ıır<>nçlıgımn.· -.iz rı hizmet . 
le:inizi uık,tırle kar~tıvacaktır. 
Buru nıazh:.ırt) ec -~~· tPmenui eder 
Ye. r: .. piııizt tebrik ed"rim. 

VLRU.KS lZAllAT 
Ankara, 17 (A.A.) - BaşbakR· 

nın beyana.tından sonra Beden tıor
biyesi genel direktörü Tıimgenenıl 
Cemil 'l'a.hır Taner tşe ba~ladığı ta . 
rihten itibar~ geçen zaman Ztir
fında meşgul ol1uğu aşağıdaki mev 
zular Uzerlnde izahatta bulurunuş
tur: 

Sayfa: 3 

Tekaütlerin 
Terfileri 

5 

Birkaç gün e\·v~ı, yine bıı sü - · 
tunlard~ eski asken mütekaidter·' 
den bahsetmiş ve çok az tekaüd · 
ma~ı .alan bu askerlerin t.erfihler.i 
lüzumund.an bah.setnıı~m. Hak; • 
ka.ten son tekaüd kanunu, daha ev
vel tekaild edilmif olan bm;ok at:
kerlerimizi buKün zaruret i~ode 
yaşatm.a.kt&dır. 

Dün. müstaJdl ınebuslarımızdan 
İzmir mebu~u Halil l\Ienteş'in mec
lise bu mevzu etı·şf mda, f.akat da
ha geniş olaraK ynni eski kanun
la tckaüd edilen mülki ve a~ken 
biitüıı memurların terfihiııi temen
ni eden bir takrir \•erdiği bildiril-
di. Takrir aynen şöyle<lir: 

"Sayın Reisi.cumhur, intiha -
bını mÜtt>akib irad buyurdukları 

nutukta, "Bütün vatandqlara mü
aavi emniyet verici tedbirler alı

nacaktrr,, buyurduJar. Memleke· 
tin bünyeeinde iztirab verici bir 
müsavatsızlık yftıamaktadır. O da 
eaki mütekaidlerle, yeni kanun 
mucibince ma•t alan vatandaflar 
arasındaki farktır. Bunun izaiesi 
öyle zamlediyorum ki, Reisicumhu
run asıl aö:ıleri en necip cayi tat
bikini bulmuf olacaktır. Bu hwus
ta hükumetin ne düşunmekt'! ol
duğunu Maliye Vekaletinden ıual 
ederim.,. 

Sayın mebu~umazun takriri ba,.
kıı bir kelime iliivc etmeğe liizu~ı 
bira km, yacak kadar heliğdir. 

MUKAD SERTOGLU 
........................................... 

Arapların 
Talebleri 

Berut, 17 (A. A.) - Londra 
konfcra.•1smda arapların alacakları 

hattı ba.!eketi tesbit edecek olan 
karar su.-eti, pek yakında, biitün 
arap devletleri bükümet merketle
ri.'lde ayni günde, neşredilecektir. 

Sanıl<lıQmn göre, bu karar su
reti, arapların Londra konferansı
na ·ljtirakleri ıçiıı aşağıda!<i husu
satı .~arL koşmaktadır: 

l - Konferans, )iiksck nrap 
komitesi tarafından tc bit edilmiş 
ola11 ttı·:ıp talı-hlednc istinat elıne
liıfır . 

:? - Filiı;I in nasy malistTeriıv.: 
nııılıt11if Nuşn.!':ibi partisi, mü.7.akc
ıelcre lştid\k ettirilmemeli. ve yül:
~ek artıp k •ı..ııitesi Ifilistin arnpfa.
rınıo. yeı:ıi.nP mümessili olarak ta· 
nınmalıdır. 

Karar sureti, şu iht::ı.rln nihayet 
bııl:ıca~dır. 

AJ..:;i takdirde, a.rnplar, tnlırikıl
ta devama davet olunacaktır. 

--o--
KONT CfANO YOGUSLAVY A 

YOLUNDA 

Roma.· 17 {A. A.) - Kont Ci
!tııo, lııı gece saat 12 de Yogu lav
·' aya hart \ı:.t ec!ecel<tir. .... 

G "'~ı direktörlük kndıosu vs.! 
muv~Jlkat bütçesi, 

'l\-. ıcil işl ... ri, 

Url!.umi vaziyet hakıtl~da böl
gdcrdcJı istenilen maitimat, 

M ütelıa~u.; ı.ev,.t ara:;oında. ya
pılan aııkt.:t, 

Altı aylık faaliyel prognı !:~. 
Kış sporlan için yapılan muvak

kat ve miistnccl yart'fımlar, 

Güreşçiıeriın!zi:ı yapn(,akları ec
n .... h: ı;.:;masl .. r.na ha2ırlık ?lıırak 
Ank rn . .laki çahş .. "llnlan, 

f'ut.bol hakem kursları, 

Ci\ ar koylcrde yapılan tet!tik-

~nel d~örlük tararından 
neşrine b·•<jl::-nan beden terbiye.'°li 
ve spor adlı meem ua. 

hanunun tathikat.ına müteallik 
huZ!rlanacak talimat ve nizamn8-
m""leı, 

Kammun istişare heyetine vcr-
dıf?i vazifeler·. 

Bu izahattan .t>Onra istişare he
yetinin milU şef cÜ!nhur reisi t,.m.et 
tnôn üne tazim ve bağlılıklaımnı 

arzı t"klifi itt'fnl,Ja kab·ıI edilerek 

çarşamba günti oaat 10 da \'e yine 
Türk Ha'"R Kurumu genci merke
dnde toplanmak üzcı e toplantıya 

son verilıni§tir 



l•Jf•: ~ • TBallA8AH 

Eski Tiirk Şehirleri Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampiyonu Oldu ? 
Ankara radyosu Tefrika No. 28 YAZAN: TEVFiK PARS 

Memleketimizin boyok ihtiyaç- Markonolonun Anlattıklarına Göre Moğol Medeni-
ıarından birine cevab verbilecek I""' Rus Şampiyonu 

Güreşmek istemiyordu 
bir mükemmeliyeti• yeniden inşa yetinin yanında Avrrına Medeniv.ti Bir Gölae 
ve tesis edilen Ankara r.adyosunun I""' V - O 
!küşadını takib eden günlerde prog- v _, s ·z1: J.. Sö ak v ' _,__ 
rammda yaptığı tenevvülerle her- n.auar 1 11J 08 n AGılyOruu. 
kesi memnun edecek bir tekil aldı• l"••••••H• .. ••••••••-.... ------.... 
tına şabid olmaktayız. L y AZ AN ı 

Sayın Nafia Vekilimizin aarfet- R Ça d b 
=:ı~:: ;: ;::;!:-:.ee!n?d~ --~~~-····· ~. ar 
dem teeısatın ıyi elemanlar elıne 1293 d bir ihü 
tevdi edildiğinde şüphe yoktur. nmdald 

0
;. y~ ::.u:.:: 

Bugünkü Ar.kara radyosu be - lannda çantalan yorgun w bltab 
m&n herkesi tatmin edebilecek bir bir halde tekrar Venedije P'D'illeı\ 
programla çalıştığı için umumi tt kl 1 · • -.:ıı- ldo,_ . . . unu u an ev erınm ner.,._ o -
memnunıyetı toplRmakta gecıkme- 1annı oradakilerden eormata balla• 
miştir. mışlardı. 

Birçok oku) ucularııı yazı ve Bunlar önlerine her gelene anla· 
sözleriyle vaki müracaatları da bu tıyorlardı. Neler görm9'1er, del!iz. 
;noktayı teyid etmektedir. Bilhas- ler, yüksek dağlar, kumluk salıraJa-r. 
sa Alaturka musiki neşriyabnın geçtikten sonra (Hatay) Wkesine 
fasıl sazı hele eski asırlara ait par- gelerek orada yirmi aene yapmıt
çalan cidden zevkle dinlenecek tardı. Bu Markopolo ve babası idi. 
ı,eylerdir. Bu (HataY) dedikleri Ulke hili-

Radyo idaresi her sahadaki hara İngilizlerin Çin ismini verdik
neşriyı!tını tamamen ehillerine ter- leeri kıta değildi. Bu (Hatay) Wilel 
Jcetmi1;1 ve belli ki bunları intihabt.a Durant'ın de pek iyi dikat ettiği gibi 
bir bayii de titizlik göstermiştir. (llogol) ülkesi idi. 
Ankara radyosunım tatbik etmekte Markopolo bUyUk ve muazam 
olduğu programııı tevlid ettiği bir imparatorluktan bahsediyordu. 
memnuniyete tercüman olduktan Bu imparatorluğun '8hirleri çok 
sonra, yin'! hu hı.cıusta herkecıin kalabalıktı. Bunun kralı bütün Av
müteşekkir ı:rnlun..~.uğu müh!m bil' rupada tanınan krallann en zengini 
noktayı da tet.arU7. ettirmeden gı;. Jdi. Burada siyah taşlarla ocaklarda 
çemiyeceğiz. ateşler yakılıp odalar ısıtılıYordu. 

Birçok masraflar ihtiyar'yle (yani maden kömUril ile); klğıt 
tesis edilen Ankara radyosunıın bu- paralar altın yerine para olarak 
aünkü haliyle tek bir derdi var- kullnrulıyordu; Burada bUyUk bir 
dır. Bu da Paris radyosunun tesi- serbestlik ve hüriyet vardı: Ecnebi
ri altında kalmasıdır. Radyomu- ler gayet iyi tutuluyorlardı. 
zun neşriyat saatlerinde k•s!i fası- Markopo1onun bu sözlerine hiç 
lalarla ar.ıya giren ve bir hım oım kimse inanmak istemiyordu. Halk 

onun bütün bu söylediklerini yalan 
şivesiyle samiayı tırmalayan bu te- zannediyorlardı. Bu sebebten dai-
8irin izaler;i neye mütevakkıfcıa ya. 
pılmah ve halka bir zevk, ncı;ıe ve 
her ttirlü malômat menbaı olmak 
gayesiyle kurulan bu miike· mel 

istasyonun bir takım ııdık, ıl •dük 
ve hım hım sesleriyle bir sinir ınen
baı olmasına nihayet verilmelidir. 

Bu da, zannederiz, o kad:ı" güç 
bir şey olma11a gerektir. 

Fransa ile .anlaşmak miil"'lkiln 
değil e bae masrafı müstelzeın ol
sa dahi, tulümcvci değiştirnıt.k su
retiyle bu güzel eserin kurrı.rıl -
masına çalışılmalıdır. 

Sayın Nafıa Vekilimizin bıt i~i 
ele alması ve alakadarlara kat'i 
emirler ve"mesi meselenin halline 
.kafidir. 

TtJ .. KI 

Belediye istimlik kanunu 
değiştiriliyor 

Belediye şehrin imari mesele

ainde çok mühim bir engel olan bu 
gUnkU belediye istimJak kanunW!JJ 
tadil etmek ve onu bugünün ihti
yaçlanna göre tanzim etmek kara
nndadır. Bu hll8U8ta ilk ihzari top
lantı yapılmıştır. Toplantının üze

rinde durduğu mesele istimlik iş
lerinde sür'at temin etmektir. 

Bilhassa istimlik kararlanrurı 
a>•kadarlara daha çabuk ~bliği, 

yapılan itirazlarm sUratle tetkiki 
w bir karara bağlanması hususun
da kanuna yeni maddeler ilivesJ 

• bazı maddelerin çıkartılması dil· 
flbıWmektedir. 

Belediyede Wr tayin 
Belediye refa muavini Rauf De

mirtatm Sıvas viliyeti idare heye
ti ualığına tayin edtlmif oldufuna 
Ye bu tayinin ili tasdika iktiran 
ettiğine ,ıair olan tezkere dUn vili
Jete gelmiatir. 

Rauf Demlrtaıuı .fatanbuldan 
•Jnlılı aon belediye dedikoduJariıe 
aıat•dar değildir. Dlhı Vali Latft 
Kırdar bir muharririmbe IUDlan 
86yleiniftir: 

(- Rauf Demirtq temiz ve 
d8rUst bir arkadaştır. Kendisinin 
bu tayini belediye dedikodularile 

kat.iyen allkadar değildir. Deiilti
rilmeaf Dahiliye VekAletinin l'öster 
dili lüzum üzerine olmllftur.) 

Haber aldıpnıg göre, Jatanbul 

belediye refa muavbıliifııe Alrbiear 
kay.makamı Rifat taJbı edilecek-
tir. . 

ma milyonlardan bahseden Marko
poloyu, (milyon Marko) ismini ver
mişlerdi. 

Marko, babsısı ve amucası ile 
beraber, kendisine inanmak istemi
yenlere ehemmiyet bile vermiyordu. 
Onlar bu uzak ülkelerden, birçok 
elmaslar, pırlantalar, kıymetli taş

lar getirmişlerdi. Çok zengin idiler. 
Ve bu zenginlikleri sayesinde, bir 
hürmete. bir itibnra nail oluyorlar
dı. 

Nihayet Markopolo (Venedik) 
in (Ceneviz) ile yaptığı muharebede 
Cenevizlilerin ellerine esir düşmüştü. 
Orada hapishanede bulunduğu za. 
man bu büyük seyahatını bir kati
be yazdırmıştı. 

Hatay yani Mogolistandaki fil. 
kenin bUtün şehirlerinde kanallar 
vardı. Bu kanallarla diğer şehirlerJ 
de gidilirdi. Bir nehrin üstünde on 
ikı binden fazla köprU vardı. Bu 
köprülerin bazıları, yani şehirlerde 
bulunanları okadar yükseğe kurul
muşlardı ki bunlann altlarından 

gemiler direklerile geçerlerdi. 
Büyük şehrin içinde on tane bü

yük meydan vardı. Bu büyük mey
dana gayet geniş sokaklar gelirdi. 
Meydanlar ve sokaklar pazarlarla 
dUkkinlarla dolu idi. Büyük sokak· 
lar birbirlerine muvazi olarak yapıl
mışlardı. Bu pazarlarda her Uç gün
de bir kırk, elli bin kişi toplanırdı. 
Bütün sokaklar tuğlalarla veyahut 
da taşlarla döşenmif)erdi. Bu yol
lann etrafmda onar adımlık trotu
varlar vardı. Sokakların ortası ça
kıl taşlan ile döşenmişti. Bunlann 
41zerinden arabalar, hayvanlar yU• 
yordu. 

Bu arabalarda perdeler, ipekten 
yastıklar vardı. Bu arabalann içine 
altı kişi binebilirdi. Eğlenmek isti
yen erkekler ve kadınlar onlan kira 
ilee tutarlardı. 

Bur.alara o kadar çok balık getiri 
lir~i ki bu balıklan eabahleyin gör. 
dt1ğU zaman bunlan kim alacak di
ye düşttnmUetU. Halbuki iki saat 

sonra bir tek balık bile yoktu. Ne
hirlerin iDerinde hatta sokaklarda 
soğuk hava banyolan da vardı. 

Bu banyolarJ erkek ve kadın 
beraber &irerlerdi. Bu bamamlarm 
bUtUn hizmetini kadınlar görüyor
lardı. Erk~k. kadın bura halkı ço
cukluklarındanberi bu soğuk havada 
yıkanmağa alıpnıılardır. bunun sıh
hat için çok iyi olduğunu söylerlerdi. 
Fakat bu aoğuk su banyolannm 
içinde h118U8! odalarla ayrılıq sı
cak 1111 ba.nYolan da vardı. Burada 
)'allyan]arm hepsi, her gUn yemek-

.-

Son zamanlarda MarkopolODma laayabu dair çemlea filmden 
bir alme Markopolo ft KabiJAy hamn luzı 

Eğlence yerleri çok boldu. Bura-
ten evvel behemehal yıkanırlardı 1 

Yetifinciye Kadar Giireşmekten 
Yılan Rus Pehlivanı Nihayet 20 
Dakikalık Güreşmeğe Razı Oldu 

gibi IÖZlerle bağrıpyorlardı. 
Halkın hep bir ağızdan bağır

dıklan bu sözler, hakem heYetini 
de heyecana getiriyor, onları da 
kendilerine uymaya mecbur ediyor
du. 
Nihayet Rus pehlivanı mindere da
vet edildi ve bu şekildeki galibiye· 
tin hükmü olmadığını kendisine bil· 
dirildi. 

Fakat Rus hakemlerin kararh· 
rma da itiraz ediyor, bağnyor, çağ
nyor, bin bir dereden su getiriyor
du. 

O bağırdıkça, halk coşuyor, gü
reşin yeni baştan yapılmasını, 

böylelikle Kara Ahmedin hakkının 
korunmasını istiyorlardı. 

Halbuki Pitlasiniski (cihan peh. 

- Aylardanberi aldJiım miıki· 
fatlaı'dan mevcudum olan bin ~.
yüz liramı kendi hesabıma takdim 
ediyorum. Eğer beni yenene ne a• 
il.. Ve ben de yirmi dakika içi:ıde 
kendisini yeneme2.Bem anamın ak 
südU gibi heW olsun! 

ötedenberi Kara Ahmedimize 
meftun olan Fransız kızı derhal lo
casından ayağa fırlıyor: 

- Viv le Türk! 
Diye baykınyor ve hınçkınklar 

arasında: 

- JrUrkün nefsine olan itimadı 
okadar büyük ki, Rusun kazanaca· 
ğı galibiyet bile onun yanında sö
nük kalır ... 

Diye illve ediyor. 

(De•amı •ar) 

lan en güzel kokular içinde kokl.l'
lardı. Her yerde çalğılar çalınır, 
dansözler oynar, prkılar söylenir
di. 

hakanın yanına çıkanlırlardı. Bun
lar hakanın zevkını ekip halınde nö
betlee tatmin ederlerdi. Her ekip 
Sa majestenin yanında tıo giln, Uç 
ıece kalırdı. 

Marko bunlann da uasmda 
kalmış, onların verdiği zevk He 
sarhot olmu§tu. Şe~ bir sokağı 
sadece doktorlara tabSis edilmişti. 

livanlığını kazandım. Bu akşamki _._ ____ _._. ___ ...... 

Genç Markonun, en ziyade dik
kat ve nazarını çeken eey (korti
zanlann) evleri olmQftu. thtiyarh
ğında bile hali onun hatırasile genç 
legen ruhunda, bu çapkın kadmlann 
yakıcı hayalleri yaşıyor, dol&§lyor
du. Bu kortizan kadınların evleri, 
ona sahifeler dolusu yazılar yazdırt
mışlardı. 

Şehrin en büyük sokaklarmdan 
birisi, baştan bata bu kortir.anla
rm evlerile dolmuştu. Bu evlerde 
oturan (Çapkın kanarya)ların ade
di okadar çoktu ki, Marko bir ttlrlU 
bunun sayısını öğrenememişti. 

Kortizanlann evleri çok şıktı. 
Gayet iyi dötenmiş, birçok hizmet
çi kadınların çalıştıkları bu evler 

(Kortizanlann) sokağ•11ın arka
amda barlar, sirkler, tiyatrolar var 
dı, Bu sirklerde en güael kad,ruarla 
beraber Atlar, etekler, aslanlar, 
kaplanlar da oynatılırdı. Canbazlan 
hokkabuları akla hayret v~reeek 
insanlardı. Hele harlan, ve bu bar
lardaki dansözler, Markoyu çıldırt
IDJ§lardı. 

1tte Marko, bu yerlerde. J{ubi
Jiy hanın yanında, onun bı.iyüit lu-

tuflannı görerek babası 1le amca· 
sı ile beraber tam yirmi sene ) aşa
mıştı. 

bin bir çeşit kokular kokarlardı. Hakandan geriye dönmek üzere 
Bu kadınların hepsi de ipek elbise- izin aldıkJan vakit Kubili.} han 
Jer giyerler. ipek kollar arasında bunları son derecede tarif etmiş 
beyaz vUcudlannın hemen her tarafı bir de papaya bir mtıktup yazmış 
nı tatlı bir şekilde gösterirlerdi. onu da Markopolo vasıtasii~ gön-

Bu kadınlar çok giU.el, çok be- dermişti. 
yaz, sarışın şeylerdi. (l) uzun bor- tıte buralardan geçerek .Marko-
lan, narin en damlan, yumuşak 
tenlerile bütün lnsanlann akıllarır.1 polo evvela Trabzona gelmiş oradan 

baştan çıkartacak derecede dilrübu da ana vatanına dönmüştü. 
idiler. Bunlarm tık elbiseleri, oka- Bu ihtiyar tamam yetmi, yaşı. 
dar bahalı idi ki, milcevherJerile be- na kadar daima bu cennet gibi yer-
raber bir kadının eelbisesi onun leri düşünerek yaşamıştı. 
üstünde başlı ba§ına bir aervettl. Nihayet artık ölmek üzere ölünı 

trenle Paristen hareket ediyorum.) 
diye Moskova belediye reisliğine tel
graf çekmişti; şimdi vaziyet nasıl 
olacaktı? 

Eğer hemen fırlayıp salondan 
çıksa, trene atlaYıp Paristen uzak· 
laşsa, memleketine gittiği zaman o
na: 

- Hanı madalyaların, hanı cihan 
pehlivanbğı kordelalarm? 

Dimeyecekler miydi? 

Ve o bunlara karp ne cevab ve
recekti? Her halde madalyalarmı 
ne ve cihan pehlivanlığı kordelala
rını almadan bir yere gidemezdi. 
Fakat dakikalar geçiyor, ne yapac;ı
ğını bir türlü kestiremiyordu. 

Nihayet hakemlere vaziyeti an
lattı: 

- Ben memleketime telgraf 
çektim. Beni istıkbale çıkacaklar, 

burada geçirecek vaktım yoktur, 
Verin benim madalyalanraı, cıhan 

pehlivanlığı kordclalarımı ben yo
luma gideyim! 

Diye dayattı. 

Hakemler ve halk onun bu tek
lifine itiraz ediyorlar: 

- Katiyen böyle 
maz! 
diYorlardı. 

bir şey ola-

.Aşıklan çalğılar çalarak, §&l'kı· yatağına yattığı bir zamanch, onun Rus şampiyonu vaziyetin git-
lar söyliyerek eğlendirirlerdi. Şara- kltabmı okuyanlar ve bütün bu an· tikçe vehamet kesbettiğini görüyor, 
bı çok içerler, içtikçe penbeleefrler, lattıklannı yalan ve masal zanne- i§i biran evvel halletmek için dövü-

daha gtl7.elleşirlerdi. denler, ruhunu teslim etmeden evvel nüyordu: 
Bu kortizan evleri htltftmetin son defa yanma gelmişler ve sor- - O halde dedi, Türkle benıeıı 

muayene ve teftişi altında derecele- muşlardı: güreşmeği kabul ediyorum. Fakat 
re aynlınıştı. En aşağı halekın eğ- Ve Marko bütün bize anllltblt- bir prtla ... Trenin hareketine yir-
lenebileceği gibi ucuzlan olanlardaıı mi dakika kalmıştır. Eğer yirmi dıi. 
tutunda en zenginlerin masrafına larm masal mı? Yalan mı? Yoksa kika zarfında Kara Ahmet beni 

doğru mu? 
dayanacak derecede bahalı olanları mağlfib ederse ne ala.. Şayet bu 
vardı. Marko bunlarm arasında bu- Fakat Markopolo ölüm yatağın· yirmi dakika zarfında ben Kara AJı-
lunduğu zaman hiçbir vakitte sı- da bile bunun bir hakikat olduğu. medi mağlflb edc:rsem tabii mesele 
kılemamıetı. nu söylemiı ve ıu sözleri ıiive et- yoktur. Fakat bu müddet zarfında 

IDİ§ti: Fakat Sibiryanm, TUrkista- yenilemezsek ben madalyalarımı ve 
nm güzel beyu kaduılaruı.ı, kubi· - Şimdiye kadar si?.e ıınlatbltla. cihan pehlivanlığı kordelalarımı .ı. 
lly banm yanında da görmeğe alış- nın, gördüklerimin yarısı bile de 1ır hemen yola çıkanın. Zira mem-
IDJ§tı. fildir. leketime telgraf çektim, beni istik· 

Hanın dört kadım vardı ki, bun- Bu l<Szleri ,.CSyledikten sonra bl bale çıkacaklar, burada kaybede-
lara (İmparatoriçe) denirdi. Bun- raz sonra o da ölmüştü. İtalya 0 cek bir dakikam yoktur. 
dan bqka hanm birçok gözedeleri, zamanda, kendi medeniyetindeu Diye beyanı mütalaa ediyor, ha
cariyeleri de vardı. Bu güzel cariye- çok yüksek bir medeniyetin bulun- kem1erin cevablannı sabırsızlıkla 
lerin hepsi de Tataristandaki An- duğuna bir türlü inanmak istem:- bekliYordu. 
gut memleketinden getirilirdi. Zira yordu Markon,un anlattıklarırıa g'i Hakemler i8c: 
Kubiliy han bu memleketin ka- re Mogol medeniyetinin yanında A '1- - Böyle şey olamu ! GtlrtJI ye· 
dınlannı çok beğenir, çok severdi. rupa medeniyeti bir leke kai~ sö nişinciye kadar dev~ etıMU,imağ 
Her iki senede bir Tatar Ulkesin~ nük kalıyordu. liib ve galib seçilmelidir.! 
hususi bir heyet giderek, hanın e- ~~~~~~;;;;;~;;;;;;;;;~ Diyorlar, ve bu kararlannda 
mirlerini, onun tab ve arzusuna uy-r r halkla beraber israr ediyorlardı. 
ıun yüzlerce genç kadını intihab Helkevleri ı Rus i1:1e katiyen bwıa yanqmıyor, 
ederek getirirlerdi. • kendi ytlrüttüğtl fikri mildafaa e. 

Bu kadınlar saraya getirildik. Muzik denleri diyordu. 
ten sonra tekrar sıkı bir teftif Ye Befiktq Halke•indea 1 8'l vaziyet k8J'fUUllda artık ıılbz 
muayeneye tabi tutulurlar, içlerin- Evimizde geçen aenelerd& oldu- Kara Ml'mede dtlftıyor, Rusun yil-
den ancak otuz kırk tanemnı beie· fu aibi bu sene de kadın ve erkek rUtt'Qi4l Jıer ftkir .zavalhnın kal'line 
nerek hanın hizmetine verilirlerdi. istekliler i~in 6ilzide aanatk&rlan- ~ 

Sonra bu yellilenen kadml•r da mız tırafmdan Piyano, Keman, Vi. O, en çok gi11'e§ 7aptınlmıya· 
geceleri evveli ihtiyar, tecrübe gör- yonsel ve Mandolin dersleri verile. cak ve ı.naiJQbiyet uhdesJnde kala· 
mil§ kadınlann yanında bırakılır- w.:- cak ~e korkuyordu. 

CeAW&"e u---
lar, olur ki bir kqsuru veya gizli &;UUDeD ortaya fırladı, iri kolları· 
bir hastalığı olup ohu1tdıpn tetkik D rslere 1 Şubat 939 tarihin- nı kalYon kilreklvj. gibi kullanarak, 

den ıtibaren lb-Janacaktır. Kadın hak--1- 1 R olunurdu. Horlamıyorsa, tatlı ve -v ıçıuu;r e usun birbirine girmif 
lleVimli yabYona, vllcudunun hlg- ve erkek arzu edenlerin her l'iln vUcudlarmı aralıyarak lafa kanetı. 
bir yeri fena kokmıyol'lla o vakit halkavi idare memurluğuna mora- Tuiıç gibi aten sesi her taraftan 

(1) Sibliji kwlıin ......____ caat edOl'e.k kayıtlannı yaptırma - duyu111yor, Alon derin bir BUkU 
._.,.,... Jarı lbımdır. içinde onu dinliyordu: 

Galhane 
M6sameresi 

Gt Mtisamerelerinin 25 inci yt· 
lmm ikinci toplantısı 13/1/939 ta
rihine rasthyan Cuma gUntt eaat 
17,30 da Prof. Dr. ~emal HUaeyi· 
nin başkalığında açılmıştır. 

1 - GI. Hastahanesi profesör· 
lerinden "'Kemal Hüseyin tarafından 
bu sonbahar esnasında Ezine, Bay
ramiç havalisinde ufak bir aa1gm 
şeklinde boyun ve koltuk lenfa bez· 
lerini tişiren bir hastalığa ait ve
kayii takdim etmiştir. 

Salgın hastaülar arasında za. 
hiren en ziyade Tularemiye andıran 
bu hastahğm bir müddet evvel bir 
kaç lngiliz müellifi tarafmdan tet· 
kik edilen (Sari Lenfa tkdeleri ilti· 
babı) na tevalak ettiği; mahaJUn
de ve tıç aydan beri Gillhane tnta
niye şubesinde ve li.boratuvarınra 
yaptığı tetkikleri anlatDU§, hastalı· 
ğm sebebi olarak bazı müelliflerin 
tahlUleri gibi süzülen bir mikrop 
olmayıp is~reptekok denilen mik· 
robun ayn bir cinsi tarafından hu· 
sule geldiğini ve menşeinin llbora· 
tuvar tcri\beleri ve hıısta tedavile
rinin gösterdiği üzere büyük bir 
aglebi ihtimal ile ehli hayvanlardan 
olduğu veyahut bu cinse pek kan'b 
bir istereptekokt.an mütevellit ol· 
duğunu bildirmiştir. 

2 - lJariciye asistanı Dr. Bil· 
mi tarafından (TUberkillozdan mil· 
tevellit bir em'a darbğı vak'ası. 

3 - Dahiline asistanı Dr. Ali 
Nejat tarafındlln ayakta ve otu
rurken büyük farklar gösteren bir 
hipotansiyon vak'ası. 

4 - Asabiye asistanı Dr. tzzet 
tarafından tedavi ile iyi olmue bir 
menenjit seröz vak'ası. 

5 -- Dahiliye asistanı Dr. Fah· 
ri tarafından (Riede Tllmör hissi· 
ni veren bir peri hiler ttlberktllos 
vak'ast. 

6 - Hariciye asistanı Dr ... 
fit tarafından bir koledekodiyed8-
nektomi vak'ası takdim edilmiş ve 
yapılan münakqalara Prof. Ab
dWkadir Nöyan, Prof. Süreyya Hi· 
dayet Serter, Prof. Murat Cankat, 
Prof. Nazım Şakir, Prof. Niyaıd 
1amet Gözcü, Prof. ŞUkril Embı 
Caqör, Prof. Dr. Vahdi 0an ~ 
tirak ~er ve mUaamere on b8' 
ilin 110nraki cuma günü ayni saat
te yine GHJbane haatUaneeinde 
topluımık Usere dıli'mlfbr. 

Edinede baftlar aual sidb'or? 
IDdirne (HU8USI) - Bir~ giln

denberi havalar devamh bir llllJlette 
Bisli gitmektedir. )(ınt.akupwn ba· 
.a yerlerine yapaur da dllmtıettlr. 

Şehrimizde devam eden bu ke
sif aiain yağmura çevirmeal de 
muhtemeldir. 

Son gtln1erde bavaJarm biru 
mtlaait litmeıli tlzeriDe emıtmı
muhtellf yerlerden fala mtlrtaıdll 
odun, Wbntlr. .. .... tom8rtl 
plmiftbt. 
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Boğazları Kapatmak 
Enver Paşa Türkten Ziyade'.~~:::~l&UN!&l·· ..... 

Menfaatine Hizmet Etiitişti 
Enver Paşt- Bu Vahim Hatayı Nad ~18tll I 

' 

Yazan: General 
lazım Karabaklr 

- 2:1 -

H..-be giritimiz I 

meselesi 
Kararglhı umamt tefekkiil et • 

üten BO'IU'& istihbarat fQbelinfD 
eni •azifeaine dre ieabeden ham· 
~ yapabilınek için mnumt ve 
ıususi siyasi vaziyetimizi ve tecem
~~Qıö anlamak üzere mafevki&
~ tıer birerlerinin fikir ve mu· 
"'1iaJannı sordum ve emirlerini al

Jmı. TopJad!Pn M18 netlee fU iki 1 
..adde ile hul'8a olunabilir: 

ı - Bejıılın iü&U dff)etleriDe 

Çaulrk lıdı• ........ bpcaii .... ,....... .. ,__ • 
eepheliae a~ ..,.Uer 

.... kapatmak. lann tefavvukile er~ 
ıı - KotW~ harbi ~pnelel'e JOl •· v~ 

ı.azanmalarma yardım etmek. iyi )favrı~ igin· peku ben· 

elem. ve br& Jmntleri olarak iki 
fıkrada g8ıellm: 

- DeıNs ~· Jtue do
nanmama .faik bJr donllJIJN1& ih· 

Za .. ••••rda 1* Çoralu 
ajlamhjam tetldk Fakat Erkinrharbtye reisimiz zeyiei o:&nakla berah8r· ma'lsalıibi 

Almandı. Heyeti isWıiye reisi Li - ile insafsız bir kiracmm zıt menfa
ınan da ayni- ~ınUda gerek kuv - atleri gözöntıııe g9tiril8fn: Kemle
feti ve gerekse bulunduju, mevkii ket bizim, ordu blZtm. Bazardi. bi· 
io)ayısiyle en kuvvetli ve en mUes- le yapılmaması Jbmı iken aefer
dr bir vaziyette olQ birinci orduya berlikte hem de riyaseti ellerine ve
~dan tayin olunmuştu. Bunlar rerek 33 yaolarındaki tecrtıbeslz 
ta iki esas meselenin hallinde baş- bit bqkumandanm etrafına bJr Al· 

tfyacımız vardı. Bu suretle lltan'lııl 
bojumJD. kara ıBtldcfaa bnetleri . mUfklltl yenen azmimfzfn önünde 
tasarruf eciilmie oluyordu. Donan- 'JNlıi muhali mftmktbl 1apan, her §Oraba UIDJI &nur temin etmek it-

ıumandan vekili ~nver paşayı Türk 
menfaatinden zi, ade Alman men -
fa.atine hizmet ettirebilirltrdi. 

Envel' bu vahim hatayı nasıl ir
ttl&p dtti? Ha~ diyeUm ~ onu fU 

~ - tanıta~ teta. 
rill>esizltiine kurban ettıJer, ya bil-
.iıimet, ya btlkiimet fırkası, ya a
f&'I). ve mebuSKn meclisleri ayları, 
ra matbuat... Her taraf bunu gö
tüyordu. 

Hiçbir taraftan tek bir itiraz 
yapılmaması nedendi? Genç ve tec
lilbesiz bir ~dan Alman ge
iıerallan eline nasıl bırakıldı? 

işte ben askeri vazifelerime hu 
~a':sl vaziyeti de ekliyerek Enver 
paeaya ilk fortarakımı verdiğimi; 

f-1cat hiçbir tesirim olmadığını yu
kan bahiSte yazmllbm. Burada 111-
11.u kaydedeyim ki~~ .. 
de ,.._tar Eltvıer papya 'kartı 
pek namı.: ClaYl'8DChkıarı halde ... 
kAnıharbiye reisi thonqrtıa retsi
Unl Safız Hakkı beyin araaı öt.e· 
denberi geçimsiz bir halde idi. Su
reti 1DmJmiyede de AimanJar, zabit· 
ailiıdae -. aeıt iliu8me1elerl yn. 
.... bndlleriDi pek eevdlrme· 
ın"llardi. ömldan bqka .uuar m:t· 
l&irntsde bile- &ıver papnm bizler
den ~ tılhr1 AJmanlarla biP 
Dı. bMbell 'fti'lf ~de 
~ ~ fma ijld,r. ..._ 

llmrda -- ~ ~' t ... 
tillı1an, ••••il..__. r c ,. .. 
1eıtDdlılıı -.-~ &)'llllli ..... 
di geJdemelere ve nDlayet A.Jmaa. 

man ~nberi geçirilmesine milsaade 
etmek tarihi ınr cUıiim idi. Bu va
ziyette AlmanlaPlD bizden Azami is
tifadeye koşacülan gayet tabii i
di. Bunu da ne memleketimlzh'ı ve 
ne de ordınınıZlii Jııa'llit takatijd 
bilmi7en Alman k~ 
emredecekti. 

:tşte Cihanharbinin Osmanlı or
dusuna yüklettiği ild esas vazifenin 
tatbikinde bunlan görmtte ~ 

Boiulan kapatmak 
Boğazlan itiW devletlerine kar-

11 kapa.tmak meaeıestni birinci ki· 
tapta geregı ğibi izah etnüftim. Btı· 
rada kısaca diyebilirim ki: ~ 
ları kapatmakla ~ ..... -
manca bir hareketle ftn&fin .. . 
ra yerlepıesine maDl ol~uk. 
Bu, bizim için hayati bir meaeJe idi. 
ııtıtefilderimia için de btlyllk yardım 
idi. Bu emetle DdnCl maddenin ele 
kısmen bliJmıtbıl )'BPIDll ~le. 
Demek birinci m&ddede ~ 
Alınanı.ar akort tditer. :ralat ~ 
madde yani iDUt~ larbl 
........... ~etmek me&Eı
le8l iki 1111 ttııbliilii ~ ma· 
da:lyaya bem:lyoi'dCL &irbil badi 
hopa pten yUaln1l ~ isti· 
y.prclu. Bu hal bojMlarm mtıdafaa 
)amretleriDlll nuttaıma • ~ 
mlln t.arRM da t.ellr :vap>'ordu. 
S-:iki ..... .tatlıiiUt ......... 
.......... • lld yUdBI. de ....... ....... ~ 

•r1idl1LiHll6W'*1 •rMltlfal . 

mam• zayıf . oldutmıcJan, &til bir 
vaziyette Adriyatik denlgiDde kapa· eren• h.' 
h kalan A~ donum.., batı· Cft.Wl"' MEKlUPLARJ 
ra gelirdi. Atmanlarm &ıver pqa-

~~Y= Berlinde kurulan Güzel 
da K&Ndenilıe çıkarak Rualarm 

:=::;.::uo.: Sanatlar Sergisi · 
llir8 r '1'!" a«.Pe~ ... 1 1 

1 

1 '; 1' • 
=:2:B!•.'~::::: :ı .eşlBr Edilen Porselen Sanayiine 

\it Eserler Arasında Neler Var ? 

Bu: ieta'kfe, bilhassa on seki • 
zinel ura ait eeerler pek mebzul
tllr. TUccar "Gotzkavlkf,, tarafm
dan tesis edilmif oJan fabrikayı 
teeia tarihinden iki sene sonra en: 
D& ~fren biijtti]t kral, bu mtlesse
seıılıı inkişafı hususunda birçok 
PJ'l'ttler ita.tletdıtf ve ihtimali mf
lıal s6riinen birçok mflfkOllta raJ· 
men, himayesi altıiıda ~lan fabrf .. 
ıka birinci amıf ve sana.ı mer~eJİ 
olniakia •ecfimedL T~ edll'en 
_. aramda b01.lk 'Trledl'lch,, 
tudmdazi', flltf)Jeı'ı l§!n alpar)f edi-
len _... 4abııtahn 4a aiSr8ıı8For. (1) BW wı... ..... .. 
Banlar o kadar kQmetll kolleksl-l•l!!!!!•!!!!!l•--.... ıiiii 
1onludır ld bQlhıktl lDJmetlerüü 
akü edebilmek mtimktln8tlsdti 
Zira Çinlilere inhisar .alp amı.;. 
ca umumu aıbtuuu celhetnaiık 

porselen i!fı&U, A. vrupa1a nakle-
4fbnff ltir haclı bulaaatorc1a ar • 
tık" 
Saııatm ,.mliiüı• talmen, mem 

letette mal6m olan hlkimiJetf 11• 
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Pfnl1Z» IWMMI 

BiR 
Samsun Muallim Ve j 

MACERA Talebeleri Sıvasta 
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f i k t • 11, ~an kua'Dhk da
_. ed.,. iprkiv ak atta. Tam 
................. day ... 
.., 'dört kllıfe portatif .. .. 

iskemlenin ilerine bnmuttu. 
-C)daJa a;biı Iİ.Y• dtwanllti kaaa

kap111m1, IPlmit bir laatı ve ki· 
p .- a;tlamum temlB ldeeek tıutl

....,. phpw iki ime n ma-
ili arimlatJ1onlu. 
Aca a.rdomıa eaketiDi ft 

Dllmlllllilla aftlı nhnAllW1 1DI J>e. 
••slm4a lllr tair 7apbf Her 
.... i8f Memıa DUUI adeti 

Wr amilı• ...... brJGlaDm 
-.tı• dotru aitti. -.....un eake 
,... tllerlnde tllerlnde ldL Ca-

0.ltln a.tOnde beJa fpJlkt.eD bir 
..., .. w onun azerfnde de bir oto-

tlbanea duruyordL Ba ifil -
-~eti Dai teshir etmit 

. takat blcfllUMllie ı.Jan Jd 
idllhtan - &flliı OD Jard& 

9cla idi. Daha ~lıkl& it 16-
lmlOlllllt ._. llılıdut ..... eehln 
~ ilk tahllte anında 

-labll-ll IU • .., ... buQ. 

duğu için etrafına hiç bakmıyor, 
mahir ve ince parmaklı elleri dur
madan banıket edl)otda . 

n.. llı8 J'•pK'•ğNP lraldi Jrendi
- dOll'Ddll Parlak prUli ... oda· 
da QD yarda_,.,,. cibiUttt etmr.-
dea ilerlemeğe mavattak olaak my 
dı ! Bayatı buna tabi idi. SBAba 
yaklqbktu llODr& iller gayet ko
lay olacaktı. sıwu alıp elindeki a
letle baJdadun ....... bir darbe in· 
dlrerek llermmletmek birkaç miy• 
'ilk Ur flCl Dm. ,. .... ida
ma.tın enet bir dalriJta dmda. So-
jB bnlıbpn lrayl»etmemek lkmı· 
dl. Baadan eoma l8ldn, laıadlndeG 
.... ft - tlrll haJNt ftl'ld llale... lraril..,,....... bir l8tilde -
... ..... Mr ... llmiJe attı. 

at adan atlmf, Reandon yfm 
me•uıt ebj 'ati. Colı .... ti 
... ta1da JIUCMI ,_ ........ dlJrt 
..... 1 ! 

7 

li)r lolrilllade '* ~ 
lo çekle oldu. Dm. eUnde PJll Ddl
ıarl lll&Jlll1IDCUia tata)ıak dafttla. 

BeNMlomla ~ 'n-11P' 
lrapm 8Rrlnde gldip gellfOl'du. D-.1 
~orda. ........ d&alf .-r1-
ıd bldaraak mQdı! Jlqdm. ,.. 

........... 
sn. (B...r} - TıJMtl ta

tilfnf PCPmek bre SaluUll ... 
dlrettM Oa.er Beytonu ı.e.ua. 
Jıiı altmda tız orta okul ha direk
Url Leman, .... ... dlnktlrCl 
z. T1mt. ... .,.,. llretlllenl • 
aszes Top, Pisik llrwbD..U Br • 
11811 öneel, Bi7&sf7• llNtmeni 
tice Baklavae!Ofla. Colr&fJ• 11-
retmeal Perihan Aüol, Tabi1e 81-
nt:meıd llazaffer AHhıl, Besim 
moalli•I Şahi• Özattn, Jlazik 11-
retmem Repd Sezer, limnutlk 11-
retmenl Şftkrtl Tuluk, Tarih Qret
meni Emin HekimJil, tOtapha11 
memara BeflMl Yete. kent Y• llOll 

amıt talabesnden mtltefelddl ldll-
8 • 

ideal Türk talebesi 
böyle olur 1 

tzmir, (Bı•swll) - Aleancakta 

'* .......... phpll l'atma --
deki bir ieçl kadın, puaport dal-
reai mumdan QaP bprak .. 

--~-Bunu gören lise taJebelinden 
Bay Refik bemen denize atııYarat 
Walmak illere ola kaduiı kur
tarmlfbr. 

1 Yunan balıkçısı 
yakalanch' 

c.ne. (Baaual) - o.ne ka
--- Ddr klrfMillde Battal a
dası eivannda kara aulanmızda 

b4;ak balık avbyul 4 Yunan ba
hkçıl&. g6mrük muhalm .,...._ 
tmm 15 AJlla motörl tarafından 
yablwınmtlar ve elbnhmiyet mtld· 
deimn.....,... ptiri)erek te8liJD o
hnnnnll•"'tE 

tir bftllli ~ pb'Jler • 
dlr. Tarild bnarnfD toplandılı 
ama lilılin-de -..& Nh1mifler -
dlr. Oinmm we talebeler iki ab 
.... Jma bir ....... biqok istifa
... etldJer J&pmlfllrcbr. 

Şelainl6 Selpkllerin yer, 1• 
IHiütlklan tarihi eMrleri pzmft • 
ler •• qn arn i..Utmı toplamlf
lardır. 

Halkevi tarafından da terefle
rine Orda evinde bir oayh toplantı 
yapılmıttır. Samau muaiUmleıt 
mulektaflan Sivu muallimlerini 
kurban bayramına Samauna davet 
etmişlerdir. 

• 1 1H1ınarah Y ahucli 
düpnanı mahkUm 1 
İzmir, (Huemıl) - İamet P• 

wphı'ffleinde obaraD makara tuc-
oarı Bay Sa••"'<Ml Gabaya tehdlt 
mıektWN ~k 200 lira ı.ti
,.. ve zabltaca ~ üti yakat..-n 
kuap Bay Hüaeyin ajlr ceA mala
~ 1 ~ .a ay )apee ıaah• 
k6m olmuttur. 

Bu suçlu tehdit mektubunda 
ima olarak; (1 IJ~ )'&hudi 
dftpını!) gibi garip bir clJDle 
koymUlbl!-

Göçmen evleri hemen 
tamaml•nae-ak 

bmir, (H ..... ) - RolDUly.ıı 

ve Bulpri8tandm ~ geti
~ malıtelif köylerde iıskln >
lllnu. C6çmenlerbı Mu, yeni ..... 
ettirilen göçmen evlerine iskla o
luDmUliar.lır. 

KAT L ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YElll SABAHIN POL/s ROllANI • 

71 ç.....ıR. ~y 

bir le çektiktell aonra VuQıeti de
iiltfrdi. Ve yme iline devam etti. 

Şimdi altı adım ilerlemitti. Sa 
adam el& ne gbel ellere malik iill. 
4>11wu.t Ne fıle atdaak dlSrt ,. 
dnn bhrnftı. Den adeti ııeftw alma· 
ftl"W ...... ~ 711~ 
... Aıtllr........ P'f'r• ...-. 
mnda hafif bir lell leldlyoıdrı. Bir
........ hanbtle Den kolunu ta....,. dolN ilerletti. 

RMrdoa Prf7• Clonerek eliıal 
......... dQıadl. Ve Deni g&lln
ee koyu.., reüt.eld yOd blllblt8n 

IUUdı. O&rleri ·-~ .... 
bt ....., llıDğladan ~ ldd-

cletia Jl&ldm olllia aMlll~dL 
Dent ....... ~~--
hal '* .... aeriJı8 ~ 

Km& bir aellle: 
- Bleler yabn. •• lııalunduta-

·-~ çalnmz Dedi. 
Bil --. :ratatm öblr tarafın. 

dan bp:ya klçQk ve dnamlı dar
beler indirildi. 8-rdoa ommlanıll 
~ glJUmeedl. BuıwDla be
m. bpp ~ J)(ı.nin emirlerl
.. itaat etti.. Kapmın uhsmdan 
.-0 Jmm .... laeyecaa .. endi'8 
dmJUl Jtwhmt lılr Mide: 

- BID'im Ma.Dai, Jmıa1ı açum, 
difOl'du. 

~ Bir bdmı dleandan 
bankae ... nıs ya• Dedi. 

Dm, lwl geri giderek w taban-

Tefrika No. 8 v ... : SIEDIT ESEN 

- Ba Jldk fena tlell- Wabt 
lıiru blb'llk ola.. Bil çok ufak.. 

Adam emıeeini kqıJanık: 
- tste«qi• gibi bir way ftl" .. 

ma JmDunJın11 dedi. Daha dthı p 
tirdiler. l'akat ..aıtblnl gayet ıyi ta.
mnm. IWd mlllterimdi. Çot .ldbar 
fmanlardlr.. Kim bilir ne eebeble 

- 'Bııllıa! Bllb lılr 19)'! •• Diye 
.... Kuyumcu ayıü fllpheli g&ı-
lerJe gv6&Cl-~ bakarak 0.

Janm bldııdı.: 
-Batta . DüWnda meveut bl· 

tUn milcevheratı öalnlm döktum. 
BanlardaD bqka JaiCl*lal beğenm> 
dink. 

din bndW getirdi attı. Yani ya Nebil son derece darğm bir ye. 
teınizliğlndell :rana emin olabüirsl- le: 
Diz. Zata oaa da Yaktile ben .. 
ıqbm .• at ~ sene olu,or. 

Böyle söyli,_.ek kendi aağuıdaki 
bllyllk Jrasad•n binlik eok iyi tam
dıp; aol köteal kendi küçük blll.
lanlada hafifçe küflenen beyu fil· 
dili mahfuayı Çlbrdı. Nellil u 
blmn adamm boynuna aanlacalrtı. 
Kendini unutarak: 

- Hep bukadar mı? Yalma bu· 

- .. attı! Diye balJrda. KllJUID· 
ea lllplle ile onan ..._illin içine 11a· 
bnk: 

~Ne tutuyor. dlJe ..-ela. 
Kuyumcu feYtanca &'11Gmaiye. 

relı mahfaman dlmltiyor ftk.\ 
bzanmağa çabtıyordu. Bu mfllle
ride pdb bir ltal vardi. (Ne lltteae :4 

vereceie benziyor.) cli7e dlfOn
dtl. 

Bu kruvue ~t ea
yormusunuz tqlar m tqbr! B6Y· 
le.. Bu irilikte, bu kıratta. birblrl· 
ne bulrlMlar IMmi)en bir dit tq bil 
mak çok zordur. 

Nebil abarms bir llanket yapa 
-:- mmrtlt lılr y6dk illtemedi· ti: 

nia mi! Diye &0rda. Bil 1lüat Mebi· - Hekadar istiyonamm! 
B kaMBne getirdi. Jl"edlpi tcıflı1a- _. kru\W yildk ild bin ~ 
rak: lira.. Bu dmrilt aeJdaJtla, plAt_ 

- Bayır •• Bqb..,... de ala· HafifQe elini bqıD& gOtlrQp ı.-
uiJin. Bu tanda elden clOşme mil- reddlldGntı bıbar ebDektm bDdllJI 
•nec acuzea olar da Bqka h· alamıyarak devam etti: 
yumcular elden dlllüıe deyince kaba _ Sim için JdJIL b•ıeM 
aapa 1911er Çlkardılar. Bu yUdk çok ilçyüz .• 
hoeuma gitti. Temiz iş . A>'ni ham- Nelı6l u;pret il;iade. ~ 
mm sattığı başka temiz mücevher· 
ler vannı diye soruyordum. Elmas okadar bUa1ı Jkm aldljı 

w bin lirahlc )'ibik .. - dlKuyumcu yanm sağa dönerek. lllk u-anda Ud ilin 8abe, ..,.._ 
- Var. Dedi. ADalı bilir ama ı-· 

liba biltün mücevheratı bunlardı. eDi Jeira.ya aldaMan dmrllt J8ztlS 
Paraya çok aılalmıt olacaklar .. Ço.c eetizytbe, belYk Urabk plak ;redl• 
amg1n g<Srilntıyorlardı ama beDi ybe, iti )'llz em liralık bllalk IOl
olmaz.. Çok temı. mallar .. Şu imi· sıe çdmutb. Kederi U'URl«k gllllm
vue yOzllğe ne dersinis ! lliyerek elini ldlpeleıin mahfuuma 

Nebil kararan gözlerile öntın.s Jroydu.; Bu kaç Jln1a ! 
açılan mahfualara bakıyordu. ffte - Bunun da pırlımtalan Jldk· 
karısına düğünde taktığı iri bir çift ten aşail değildir. l'üat ~ 
pırlantadan Juu\•ar.e yapılmış yn. fazla ve etraftaki bu iri pırlultalar 
züJr:, işte doğuın hediyesi diye ken· çok tutar. Sizin ~ aon ftJat iti 
dl :ınusuna bırakarak yaptırttı~ ~ ~ Jijz liradan aNı olm&s. 
)'ine tek tq iri pırla}ıtah llZUD kfl
peler, bi senel C!evriye hediyesi o-

larak aldığı p rJanta bilezik ft o
nun okadar iyı titriyerek iatcdiği; 
gtlnlerce yalvartıp nazlanarak içlu, 
~ ailun bu sokulu larmdan RVk 

•imasına sebeb olan plik .. Bir gtl'l 
peçesinin altında bu mahfazaYı bu
lunca lfe çaJğlnca bir llff~ göster
milti- Deli gibi boynuna atllmıs; 
ya.naklarındu, giiızJeriDden, dudak. 
Jarmdaıi rut gele 6pm6'tö. Okadar 
ll8Ydiği bu lfJ1leri hep birden getirip 
satarkell kim bilir nekada: acı da)'· 

mu.ttu. <> bir teY miydi., Aml o be
ni terfıedeften Jdmbllir nuıı aızla. 
myordn. O aemm yanında bunları 

Mtmamn ne ehemmiyeti var!! 
Ya Nebil az mı eza duyuyordu. 
Fakat bütün bwı1ara sebebiyet 

ve~ kendisiydi madem bu UabR 
Jly(k~ 

nuz ve maldan an1adığum beDi. e
nun ~ ful& ieteıaiyGrmD yoba... 

Nebil~ ..,...ıd• ..,.. 
ftlpıdım Mtıia1eD paketini ve lra
lemini çıkanb kYBllı lledidl ... 
madrabaz adamlar kim bilir • Jm. 
dar aldatmış~ bunlan nekadar u-
cma kapatmlflımll. Şimdi de hepa
ne uluJdan • aNı yGz' lira falla 
istiyorlardı. Paketin 68tilne ilk •· 
lmdlğı fiyatleri yazarak lm)'UIDCUJa 
uzattı: 

- Oldu nm 9 Vaktult Jok BIJ· 
le olaraha abyoıw. Ulamaım 

itte bu kadmcağadan ldmlJIHr -
kadar eksiğıne aldınız. Bukadar kir 
çok bile .. 

Kaı~faltql &ilil"9hne 
göllerle bir pakete lalr eblle hala-
yordu, çop kendinden alman vw 

KQ,)'wncu elmaslar meth dUp kend1M ıamarluwı Mı elma•n 
duru)or, Ne~ ~WrilU dinı..miy:)l' vaktile tam atlara ~ 
du. .. kanama ait bütün ....... Bir fllda aeJndei' gibi irperdl. '" 
lar .. yalnız pırlanta 1aatile al,.an hlcbh- cnab vermedi. 
yoktu. co..- Yar) 

camım namluaunu hayduda dlktltf nı imiş ... Dedi. 
laalede yatalı dolaprak kapıya yak Den 80ğuk lHr tavır Wnnaıak: 
Jqb ft: - K8ıR aÇdmif mı bir baka • 

- Sir.e tavmyem. rahat durma- ye llOl'<ha. 
nmhr. Belki bftwinhc, epey :tuv- Genç lnz odayı dolqtı. KaMND 
vetli bir llJl&llcıymı. Pencereye doğ- kap!81111 ag1rak Jatecl1. llabwmet 
ru bir adan .w.ms ,.e am ola· ~ ıc..a aı>atın ...,.,,. 
n1ı: mriBn1nta. Deci. ba• aüda deriD bfr llktt 'flU'dı. 

Kapmm ~ gwı1mi1ti. 81ai V• K""'D bpm qdda. 1l'CIJdl. llaara 
..... doira ptia•• _ •• , 1 bpaUa,. Dene datra ...... 
oeviıdi. Nami aeele ile iglil prdl. - BiQ11iı> 117 ..... _ Dldl. 
Beadonu g&tnce oldal*,... bl - o,te t.,..,.. lnıWe llu-
da. bra yanma Dml filBde 1*" t.- lllm c:alretia uıhıW 
'banca okluta halde d1lld1aimttl ~---Bİllll lillat 
~ Veıunı.ıt karbw-.,. JJ1L 
__,... dııjfp •Wı"llalde. lıllW. •IMllre•1ea -....,...k 
d1181• tilllL Ve etftl& ., ..._ ın r !(JI üll. Ve: 
- tım:l elllek: _...,.. ,._ ........ ,. • 

- Baaada • WH1Uliiaaas! Dedi. ........ tnir en,. emir ...... 
SnalM eenb aluıqmla ba.. Nami koladan tutarak· ('et 

fs lıir l8Y .n,-.-Dine..... rlea ..... glıtlltl JNt ~ .. 
Fakat gldıdade Qld mi .....,.. JalvudL Te,... ....,., - .... 
O.:.-.,~ baJı..... ,..... .. odada...,_. oma.,.._ 
etti. OdMalrl ırv.tMr. ,_-- nrwms. . 
~ par&ftlla, ac* bp. .. 
mile ........... Ull c1llncecle 
belif Mr m---. NI. Gklerl ti& 
tet1e &çJlarak priledi. 

Kıaıkblr.-e.: 

- Demek ld llByledilderlıda dol· 
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