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Şef Rey Verirken Almany.anın Danzig 
üzerindeki Emelleri 
Berlin Hükdmeti, Polonyaya Bu .. 
Hususta Bir Ultimatom mu Verdi? 
Dün Polonyada Mitingler Y apildı. Halk, Vatanı için 

Ölünceye Kadar Çarpışacağına Aıid içti 

Polonya Bir tazyik 
ihtimaline karşı 
Tedbirler aldı 

Paria: i'r. (A.A.)- Journal ga.ze-
. tesinJn Londra muhabirinin bildirdi-

falnB •• refilnlan lldaci mD~!_~~p ılıfaktile Ankarada mebaa seçiminde reyleriıai ğine göre Almanya geçen cuma Po-
auuanır ar en lonyaya bir nota göndererek Danstg 

Mebus seçiminin muvaffakıyet- meselesinin Milletler Cemiyetini na. 

D 1 • ı le nihayetlenmesi mUnasebetile C.H- zarı itibara almadan doğrudan doğ· 

ar .. işleri 0 ayısı e Partisi Gen&l Sekreteri Dr. Fikri ruya iki memleket arasında halle. 
fl'Uzer İstanbul Vali ve C.H. Partisi dilmesini istemiştir. Notada ıunla.r . c h .d va 'çın Bqkanlığına aşağıdaki telgrafı gön- talep edilmektedir: 

Yazan •. U.JSse•vın Q l ı ı I~ dermiştir: 
flU '.T 

1 1 - 1. - Almanyaya bazı haklar V·l 

T icaretle i!:itigal eden okuyu. I 
culanmdan biri imar işleri 

dolayıslle bazı mütalea ve endişele
rini uzun bir mektupla bana anlatı
yor. Halkımızm kendilerini doğnı
dan doğruya. alakadar eden m~le. 
lerde füdr ve nıütalealarını bildirme
leri iş ba.'jındakileri tenvire ~ok hiz
met edebilir. Her halde, tedbir itti· 

_ baz ederken ha.lkm sesine de kulak 
vermelc h~bir zaman zart\l'h olmaz. 
Çünkü bwıla.rın ~inde istifade edi
lecek noktalar varsa onlar memnu· 
niyetle kabul olunabilir. 

Okuyucumun yazdığı mektupta
ki mütaleaları hülasa ederek bu sü
tunlara alacağım. Bu mektuptaki 
endişelerin bir kısmını varid göremi
yorsam da halk işlerinin halkın gözü 
önünde matbuatta tetkik ve muha 
keme edilmesi herkesi vatani vazi
felere alakadar olmağa sevkedcceği 
ve alıştıracağı için, bu gibi neşriya
ta mümkün olduğu kadar geniş b!t• 

mak faydalı olacağını dil. 

2 _ Belediye kendi eline geçe· (Sonu 3 \~cü aayfada) (Sonu 3 üncü aayfada) 
cek arsalan bahalıya satacağı için ~~~'N.WWVV"N'vv...,...,.VV>..,,...,..>A/".,..,...,IV'l"""'..,IV'\..,IV'\.l'V\""~~ 

üzerlerine yapılacak mağaza ve dille M k ı 
kanların kirası da. bahalı olacaktır. e tep er A s 
!~i~~~n~~:~;ry~:d~nb~:e!ic==~ rası por 
yet yüzde üçü geçmediği için bu ka· M •• b k J B ı 
dankariledahafazlakirayataham- usa a a arı aş ıyor 
mül edemezler. Kiralar artınca on-

.tar da fiyatı yükselteceklerdir. Ô • 26 M k b• 
3 Bolodiyc po.ro. lmeo.no.co. nümüzdckı Paı.aca; e te l 

ğım diye halkın dükkanlarını elle- •1 Ed } 120 G • "" f • k 'f 
rinden zorıa alıp fazla fiyata satma. T emsı en encın ış ıra 1 e 
sı ve koca bir şehrin imarını birkaç B •• •• k M • y } k 
yüz kişinin sırtına yüklemesi doğru uyu erasım apı aca 
mudur? Belediye geniş caddeler aç· •• p a ' 
bğı yerlerin civarındaki mülk sahip- Musabakaların rogr - ---
terinden şerefiye isteme1ı:1e iktifa et~ mını Bildiriyoruz 
melidir. İstanbul mektepleri spor böl-

Okuyucumun temas ettiği mese. . 10 gündenberi hazırlamakta 
. ~i gesı 

lelere ve bunlar hakkında serdettıg olduğu müsabaka programı ve talimat 
mütalealara göre, şehrin iman do· nameleri bitirmiş tasdik edilmek ' 
Jayısile pek çok vatandaşı a.IAkadar üzere dün Ma.arif Vekaletine gön
eden işler hakkında az çok genişçe dermiştir. 
bir kitlenin düşüncelerine ve endi- ' Hazırlanan program ve tertiO 
şelerine tercüman olduğu anlaşılı- edilen fikstür ro'ucibince müsa

hülasa e- yor. Onun için bu noktalan böyle bakalara 2 Nisan pazar günü Tıak
alenen düşünmek ve ~ir~ ?erinl.eş- sim sta.dyomunda ıbüyilk bir me

· önünde bir çok dük· 
ı yüzünden pek çok 

es müşkülat ve adeta felaket i-
·çinde kaldı. Bunların bir kısmı şu. 
rada burada zorlukla yerleşcbildi
lerse de bir klSlllı da dükkansız kal
dılar. Ta Sirkeciden Tahtakale ve 
Yemiş iskelesine kadar olan yerler
de boş dükkan kalmadığı gibi fiat· 
lar da pek yükseldi. Bu misal göz 
önünde dururken, Eminönündeıı 

Gazi köprüsüne kadar olan cadde 
25-30 metre genişlikte açılırsa ve 
iki tarafından belediye ayrıca arsa
lar istimlak ederse bugünkü bütün 
dükkan · ve mağazalar yıkılacak de
mektir. Bu, yüzlerce, belki binlerce 
tüccar ve esnafın dükkansız ve işsiz 
kalmasını ifade eder. Buralarda ça· 
lışan müstahdemler ve ameleler de 
açıkta kalacak, aileleri perişan ola· 
caktır. Şüphesiz ki belediye, kendi 
alacağı arsaları bir taraftan sataca· 
ğı için üzerlerine yeni hanlar, mağa
zalar ve dükkanlar yapılacaktır. Fa. 
kat bUnların yıkılmasi ve yapılması 
senelerce ı:;Üreceği muhakkaktır. 

Bu orta<1&~ka~~ yer bü · 
tün ta"I H'f yediren, doir[:i-ru.t, ya· 
şatan ~r satıa ar.a ihti-
yatsızca · • soifulduğu 
gün tst~ areti feL 
ce uğnyaJ;>ilir. fjn ~ıkılan 
bir tara.fiaiı p:•t.f başlanan 
bir sahada tica~ ·ôıamıyaca-
ğı, müştekierin geçemiye&ji, nak
liyatın te~in edilemiyeC'eği göz. ö-
nündeki miSaı ile~ · 

";. .. -.. t.. .. ~. 
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tirnıek m~asi~ olac~~. fıkrındeyım. rasimle başlanacaktır. 
Küçüciık bır Emınonü meydanı- Müaabakalar ve merasime ifti-

nm açılması teşebbüsü şehrin en rak edecek mektepler: 
hassas bir noktası üzerinde yapıl- KIZ MEKTEPLERi: 
mış bir ameliya~ teşki~ ettiği~~- (Kız Moollim Mektebi, Boğaz 
kaktır. Bunu bır tecrube mahıyetın· İçi, Cumhuriyet, Çamlıca, İnönü, Mektepler spor bölgesi geue! 
de telakki etmek ve ondan ders al· (Sonu '7 inci sayfada) sekreteri ·Bay Vahi 
mağa çalışmak çok doğru olur. Gö- ~~M!!!il!!.!!!i!!i!'!i'i!~il!!!!i!~~!!!!'!!!!!!!!iji!Ml!!!!!!!!!!911M1ill!!!!lilili!iil!ii!!liji;li!!_,..,..;..... _ _...,...~ 

riilüyor ki sadece yıkılmak ve enkazı E •• k v H kk 
kaldırı.p ~rtalığ~. te~izlemek bile za. trus a puro a ın-
mana ıhtıyaç gostenyor . .Açıkta ka- 1 

lan esnaf ve tüccarın başka yer bu· d A 1 Old 
Jabilme]eri ve işe başlamalar~ zor.o~ • a n asma u 
luyor. Bu zorluk onları ve ailelennı .s 
mutazarrır ettiği gibi müşterileri d•! 
az çok rahatsız ediyor. Husule ge. 
len dlikkin, mağaza ve yazıhane 
buhranından etraftaki ve daha e
peyce uzaktaki emlak sahipleri bile, 

•• 
Almanlar Vapura Ucüncü: Bir Ka-. ' 

zan Rave Etmeyi Kabul Ettiler 
piyanko çıkmış gibi istifa~e ediyor- Etrüsk vapuriyle iki eşinde ya-, kararlaştmlmıştır. Bu vapurlara 

lar. pılacak tadilAt Alman heyetiyle 
Bütün bunlar doğrudur. Fakat ~~~~~==~~=::~:i=~==~==~~=::i~~~~ 

bu türlü neticeleri düşünerek şehri ı l 
olduğu gibi bırakmak mı lazım? Bu· ı venı· Tefrikamız: 
na biz evet cevabını veremeyiz. ı 1 

O halde, ne yapmalı? -Bizim bir· 

::::. aklımıza gelen tedbirlequn- Su itan Aziz Devri 
Evvela, bir kamın yaparak: , P.i· 

vardaki emlak kiralarının artırılma- Baş Pe hı ı· va n la r· 1 sına katiyen müsaade etmemelidir 
Mahalle aşın emlak sahiplerinin bi · 
le imar hareketinden piyankoda ktı· 
zanır gibi gayri tabii karlar temin , 
etmeğe haklan yoktur. 1 

Sonra, açıkta kalacak esnaf ve tüc 
Hüaeyin Cahid YALÇIN 

(Sonu 3 ÜncU sayfada) 

Yazan: Sami Karayel 
Her aınlf Halkı aUikadar edecek fevkalade 
merakll ve güzel b•r yazı serisidir. 

=-------------~------------------------------

Polonyalı askerler sillhlannı temizliyorlar 
:::::::::::::::1111::11:1111111::111:1::::::::::::::111:::::::::::::::::~::~::::1: 

Macar HükUmeti 
Hırvatları ll·hak 
Etmek mi istiyor? 
Almanyanın bunu temin için propaganda yaptığı 
ve bir ticaret muahedesi akdi hususunda da 

Yugoslavyaya tesir icra ettiği bildiriliyor 
(Yazıs• 3 Uncu sayfamızda) 

Mussolininin Nutkunun 
Uyandırdığı Akisler 

Fransanın İlk Fırsatta ltalya ile Müzakereye 
Girişeceği Anlaşılıyor 

---~---

Paris: 27. (A.A.)- Bu sabahkf.I 
gazete tefsirleri: 

Matbuat, ıtalyan isteklerini tet
kik etmektedir. 

Petit Parisieıı gazetesinde Bour
gues eliyor ki: 

Famsanın ttalyadan isteyecek: 

hiçbir şeyi yoktur. Roma hükumeti 
müzakereyi mümkün görüyorsa, 
Fransa sarayında arzularını not e
debilecek bir muhatap bulabilir. v~ 
bizzat kendisinin de Fransız harici. 
ye bakartlığına bu arzularını bildire· 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 
:::::::::::::::=::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 

Ht::R SABAH 

Denizcilerimizin Mukadderatı 
Bir deniz faeiasından doğan içti

mai facıayı bu sütunlarda teşrihv. 
çahşmış, karada Türk i~ilerinin 
mukadderatını teminat altına. alan 
\'e rejimin bir nimeti olan iş Kanu
nunun, rızklarını ummanlarda arı
yan, cefa kesen Türk işçilerine de 
bir an evvel tefmilinin İnsaf ve mu
adelete pek uygun dü~~ğioi dili· 
miz döndüğü kadar anlatmıttık. 

Hele Deniz Ticaret Müdüriyeti
nin: ("Yeni Sabah., daki yazıyı oku. 
dum. Çok yerinde yazılmıştır. Dcni:ı; 
Ticaret kanunu hentiz hazırlanmak
tadır.) yolundaki beyanatı yakındr.. 

eğer işçilerimizin de, kara işçileri
miz gibi, iş Kanununun nimetlerin 
den istifade edeceklerini bize tebşir 

etmiş oldu. Ancak vaki şikayetler
den anlıyoruz ki, bu kanunun bir an 
evvel çıkmasını dört gözle bckliyen

lerin sayısı zan ve tahminden fazla
dır. Binaenaleyh altıncı büyük .Mil
let Meclisinin ilk iş olmak üzere bı.: 

fcragatkar insanların ylizlerini gül
düreceğini ümit etmek pek yerinde 
bir tahmin olur. 

Zaten milletin derdlcri ve istek
lerini birer hirer dinlemeği kendine 
en büyük gaye edinen aziz M.illi Ş~-

fimizin çizdiği nurlu fazilet yolu hıQ 

şüphe yok ki Türk denizcisini daha 
emin, daha rahat bir istikbale mut
laka ulaştıracaktır. 

A. Cemaleddin SARAÇOGLU 



!ayfaı 1 YENISAIAH 

Ba ı roy 
~~,_;:::;.~~~~~~~n,L,;ı: .. ~M~.~s~ı~F~=ıR~ Belediyesindeki O uyucularj ız 

fillor ki ı Arapyan an daC -r- Yolsu~~ 
Tekaüt edileceklere 
Kolaylık göstermek 

Lazımdır yan --...... en Bir vap 
'' Anadoluya Kaçırmak Ü zrere Sana 
Getirilen Top Kapsülleri Nerede? 

----. ... ~----
Emin efendini ~özii ağ2!1lda kal-

MUfettlşler, dUn tahkikatı 
ikmal etU r 

Bakır:'koy kazası bcledıye şube· 

sinde zııt i l ri mudurlügü tara
fııı<lan göri.ılen lüzum üzerine zat 
işleri mlirakipleri tarafından. yapıl
masına ba~lanan tahkıkat netice~n
miŞtir ve l•'ezle e r.ıyasetınc gönd~
rilmiştır. Riyaset Tezlekeyı tetkikten 
sonra bu hususta lazım gelen mua
meleye tıev<!ssfü ıe<iC'c_ktir. Sö}·lendi
ğine göre evvelce gôn.iien yolsoz
lu klar yapılan tahkikatla da tahak
kuk tmiştir. 

Vücudum 7.ınde, ç.a ısrnak kabi
liyetirn yerinde, tee.~ur ve teleh
h üfle arzede~ im iki b şeri kanunlar 
sinnin 65 i doldurmasile sa~'C hati· 
me ı,. kiyor. Bati :isden .çıkarı1acağı 
gün her ha'.k~ı ilizar ,.e ikmal e~. 
miş olarak tebligatta bulunu1sa yı

ne lıir lfib.ıf ve Met sHyılır !.. "Ma
atteessüf sinninizin 6,, i doldurması 

kanunen 1e.m lii istihdamınıza ma-. 
nidiı-., tcblığilc k:ı11ı dışa.11 ediliyor. 
Ondan sonra da artık uzun bir müd 

Hanın taş merdivenleı inden, sel~ ı 
kapılmış kütükler gibi caddeye a,i(an 
sürü, Arabyan hanm<lan katılım res
mi polislerle birlikte, Tophaneye 
doğru hızlı adımJarla yürümüş ve 
tam Emin efendinin anbarı önünde 
durmuştu. Polısler ellerinde tub, n-. 

mıştı. Bınba~ınııı odasına ..,oluk solıı 
ğa giren damgnlt c.asuSlardan FE:':Yı. 1 

kumandana bir kağıt uzat11:ış ve ln
gilizce bir çcık sözler söylemişti. 

Gerçi, Emin efendi söyl,,.nen ~en 

anlamamı tı amma getirııen kagıaı Beledı·ye bu·· tçesi 
tanımıstı. Bu kiı.ğıt, 'Emin cfendinlıı 
Bursava ka.<'ırdığı bır parti silah Vb 

·det h~ kkı~1zın ihkakı ic;in uğraşı· 
mz! .. 

ki yiğit Abdullah reis v 

Çoban Mehmet 

caları ile aııbara girmiş ve tercüm.a· 
nın helecandan titriycn sesi ansızın 
yükselmişti: 

- Eller yu'kan. 
Salgıncılar, ambarın içinde eşya 

yerleştirmekle meşgul olan bir ka ~ 
hammal ile, şimdi Robcrt KolleJ 
mektebinde kapıcılık eden, ambar 
kltibi Mustafa ve yazıhanesinde '.)· 
turan Emin efendil<>xe el kaldıtını§· 
lar, üzcrlerini aramışlardı. Ambar 
altüst cdıliyordu. Sandıklar, denk
ler balvalar yer dcğişliriyoı·du. Gü
le~ yüı r yine somurtmtl§LU. Nilın-
yetlenen araştırma yor~nlukt~·ı. 

v~~emi ti. Kapiten köpürmüş, po_ 
lisler küsmüş, hafiyeler kudurmuş 
ve !!mbaı1n önünde yığılan halk ta 
tabii ~Ulü mU:;tli. 

Utallnll lardı. Bu sefer elleri boş 

cepha~e için, mıralay Bekır Sa~ 
bey tarafından kendisıne gonder~. 
ıniş bir ta• dım ne ıdi. Eroin efend1 , 

0 güne kadar p.:?k haklı bir guruı· 
ve iftihnrla sakl dıgı bu bamiyyet 
ve hizınet vczı karşı ında t3 bii 
araarmış ve :ır ılmıştı. Artık inkar 
yollan ırnpanmıştı. lşi tenlden ba:ş
ılm çare kalmamıştı. . 

Uzatılan kagıdın ne olduğunu an 
lıyan binbaşı :Moıısin de go.ılcri dön
müş ve büyürnil§tlt. Oturduğu kol
tuğa dayaımrnk kalkmış ve haykır
mıştı. ;:l'crctirnanın da ayni tond::ı. 
çıkan bağırtısının akisleri, oda için
de birbirine kanşmı~. 

- Ne dıyeceksin bu kağıda. N,. 
mal olduğun anlaşıldı aıtık. Sandık
laıın ne olduğunu öylemedikÇ;e se
nin için buradan çıkmak yok. Haytlı 
düşünme. 

Emin efendi, lopyekün, bu kağı
dın da kendisine ait olmadığım söy
lemiş, 1stanbulda Mehmet Emin is· 
mini taşıyan yüzlerce a<lam olduğı1-
nu ileri sürerek kendini müdafaa ct
nıişti. Hatta daha ileri vamrak ba 

kağıdın da, düşmanları tarafındaı:. 

uydurulup konulduguııu iddia etmek 
vı'\ :UA'7:1hpn.QC:inrlo lr.on~i un.li:&on "'"•· 

pılaıı araştırma neticesinde bulunan 

Varidat ~ısını Encümenden çıktı 
B e e e nk 
bUdçe hangi dairenin? 

[stanbul Belediyebi 939 buütçesı 
vartdat kısmı uzennde daimi encü. 
men taı afmdan yapıları tetkikler b. 
tirilmiş ve ibutçc daimi encümenil'l · 
den çıknrilmıştlr. 

Ası\ mühim olan bütçenin masa
ı'ifat kısmıdır. Masarifat kısmı~
rinde riyaset ta.rafından son tetiti.lc · 
ler yapılmaktadır. Dün Veli ve Bet .~ 
diye reı.si Dr. LUtfi Kırdar öğle 

den sonra partide bütçe üıerind•.: 
uzun tetkikler yapmıştır. 

Bu tetkikat neticesinde masari
fat bütçesi son ve kaU şeklini alnus
tır. Söylendiğine göre biltçede <.·•. 
büyük masraflar imar ve temizlik 
işlerine t.ahsis olunmuştur. Ya.sarı· 

fat bütçesi daimi encümenine bu
günlerde sevkolunacak ve süratle 
müzakere olunacaktır. Şehir mec
lisi nisan devresi toplantılarına 3 
uısan pazıırtesi gtiııü saat 15 d~1 
itibaren ha~hyacak ve bu devre 
bütçenin çıkarılmasına hasredile. 
r.ektfr. M~r.lisin nı~7.sırt.-i criinli .,.,.,,,_ 

Halbuki b ına mahal verilın -
me'k ufacık bir gayr n f ~iyetc 
g~ıncsilc pck~la kabOdir. M 't..cka

idindcn i cler idnrede'd 'hiznı tlcri
ne göre zammı Hızım ıgel ~ f 1·kı.n 

tesbiti maliye vekaletine yazılır ''c 
o'ıizdanı ihzar edıli"', l\e ilen ıkefa
let.letin iadesi mımrnelc~i yapt.r:ılır. 

Vcrılecek ik;ramiye ve safre ihzar 
olunur. TekaUt .Pmrılc ibc.r'abeı· bun· 
lar da eline ver ilirııe o mütcessiri 
hiç olınnma o ıfak~ksı nevmi<l~d<>n 
kurtarmış oluruz! .. 

Bu çıkacakla1· meyanında aciz
leri de bulun<.luğuın icin :;;u tekem 
mülata mensup -0J<lı1ğum Devlet 

DemiryoHan idarPSinin a>iırcv '>ima
sını dilerim. 

Devlet Demiryollan 9 uncu 4.~-
1etme Sfrke<>i ambarı ımıha~ip

lerinden Galip özi\ak 

Yeni Sftbah - Tekaütlüğünü 

beklediğini ı:;öyliy~n kariimi:r.in yu
karıkı rnektubıında t klif ettiği 

şeklin tatbiki ufak biı· himmetle 
~kila mümkündür zannederiz. Ez. 
cumle teknütlilğü yaklaşan memur
ların, hizmetten ı:ıkarılacakları ta
rih esasen çalıştıklaıı idarelerce 

ha!lebei hn~usiye biitçesi müzakere yenin hesabı evvelden yapılıp sair 
oluna.c."!ktır. muamelesi de tekemmül ettirilerek 

+~wı. -.1., .... - ........ --~---E .. ı.,,.,._a.•ııı-

Yeni bütçe şehir meclisinden çıkacak memura hizmetten ayrıl-
çıktıktan sonra Dahiliye Vekaletir.e ma. emrile beı ber cü?.danı da veri
gönderilecek ve ağlebi ihtimal mali liıse hem kendisi memnun edilmi~ 
sene başı olan Hazirana kadar A·. ve henı de rn~ tahsiBi için uzun 
karadan tasdik edilmiş olarak dö- müddet beklemeden kurtarılmış o-

aşxnda 
ir G ç 

Sevdiğin 
ız 

açtı 

Babası k dlslnl ve kGSÇ· 
bğı genci m~hakemsye 

v ı~ rb t 
u· kıl dar 

1}.Jdırnekapıda. 16 yaş'larında 'E-ı 
mine ~smmde bir iuz sevdiği Hüse~i~ 
ne kaçmıştır. Kızın babası Hüs<>yuu 

mahkemeye vermiştir. Dün bir~nü 
sulh cezada duruşmaları yapılmı~ 

, e kızın ~endi rızasile kaçtığı sabit j 
:gi..irülınü~tür. Bu scbeble suçlu ola.• 

nık gösterilen :Ehis~yin ''e Fatn.;ı 
serb'-st btr.a kı1mışlal'dır. 

Akden·zae fırtı~al 
Tekrar baş adığından "Sa
dı\ı z de,, v pm11nun tahlisi 
amel ye i durdu 

Kazaz tle o cu ar ugun ge1ı or 
Akden c di.ind n itibaren şid. 

dctli futmalar başlamıştır. Bu s~· 
heple sefeı de bulunnn bir?'k gemı· 
lcr mahfuz limanlara sıgımnıı:lar. 
dır. 

l<'enikc civaı rnda karaya oturan 
Sadık zade , apurımun tahlbi işleri 1 

bu sebeble inkılaa uğramıştır . .Ho~l 
ra tahlisiyesi vaka mahalline .gittı-

' <Ti halde ka.z..-rzede yapura :yanaşama-
1 ~ııstır. E yaian almak iızere ğldea 

ı~o~ya vapuru da fırtına yüzünılı::n 
\imnnlık bir yeroc deınirkmek nıec-1 
bmiyetinde kalmıştır. Ara isk~leler-ı 
de ç:ıkaca.k olan yolcular Mersın va
purile ·g Imcktefür. Bu vapurun bu
gu ıı limanmı12a gelmesi_ beklc~mek· ı 
tcdir. Doğrudan dogruy;,ı ıstinı

bulıı çıkacak olan yolcular da Aila
farta \'apuru ile gelcceklcmir. 

GUMRüKLERDE : 

Baş Müdür Ankaraya 
çağrıldı 

İstanbul gümrükler başmüdürü 

:Methi vekaletten gelen bir emirle 
Aukaraya <" ığnlmıştır. Umum mü· 
dürün bugiin Aukaraya gitmesi 
muhtemeldir. 

dönmemişlerdi. Ambar sahibi Emin 
efendi ile katibini ve hammallarım 
Arabyau hanına gl:\lilrnıtişleı-di. Pek 
tabü olarak, mutad ikrarulal'la yeni 
misafirleri a.ğırlamıtjlardı. Bütül1 
gözler Emin efendi iizerinde idi. 
Hırpalamak için sebep aramnğa fü
ıum yoktu. Gerçi tutamamışlarsa 
ıla, bir çok duyulmuş suçlan vardı. 
Ve sorgu ba hımı§tı. 

bu vesikanın kendine mal edilmeir 
istenildiğini söylemek cesaretini bi. 
le göstermi ti. Binbaşı, bu iddia v;~ 
müdafaa karşısında biraa yumuşa

mıştı. Emin efendiyi bir sandalyeye 
oturtmak lfıtfunu göstermişti. Ter. 
cüman da gevşemişti. Diller tatlıla"i
mış, ortaya padak vaitler saçılma· 

necektir. Bütçe Ankaradan mali_ı•u•r•! ------------'t 
sene başma kadar dönmediği ve tc· 
ehhiir ettiği Uı kdirde bir nıüddet 
devair eski bütçe ile idare oltına
caktır. 

Çeklerle gUmrUk mua
melesl nasll yapllacak ? 

Çeko~lo•:akyanın Almanyaya il
hak edilmesi ilz.:-rinc İstanbul güm
rükler başnıUdürlUğil gUmrÜk mua
melelerinin ne suretle yapılacağını 

Arabyan hanının kumandanı bin 
başı "Mori.8,, koltuğuna kurulmu~ 
tu. Karşısında ve iki süngfilünün a
rasında, bütün soğuk ka'tılıhğnıı mu
hafaza ederek dimuik duran Emin 
efendiyi hırslı bakışları ile siiziiyor 
ve tercUmana sorduruyordu: 

Kumandan sandıkların ue ol-
duğunu sonıyor sana? 

- Hangi sandık1arnıış bu? .. 
- Anadoluya kaçırılmak üzere 

sana getiı ilen top kapsüllerinin btı
lunduğu sandıklar. Bilmiyor musun 
sanki. 

Böyle bir §eyden malılmatım 
olmadığını söyleyiniz kumandana. 

- KumandRrı, bu siizünüzü ka· 
bul etmiyor, sandıkların nereye sak 
lanıldığmı "'ijylemcnizi istiyor, Aksi 
takdirde hakkınızda çok fena. mu~
mele yapılacnğmı da size söylememi 
emrediyor. 

- Söyleyiniz kumandana. Fena 
muamele dediği eğer dayak ise, ben 
onu aşağıda yedim de geldim. 

- Kumandan, sorulan şeylere 
cevap vermenizi istiyor. Söyle san
dıklar nereue ? .. Bnnlann sizin am
barınıza getirildiği hakkında çok 
kat'i haberlre var. 

- Yalan söylemişler. Doğru ol
saydı nm barımda bulunurdu. Bu h& 
herler 'her halde beni sevmiyenler t.a 
rafındtm uydurulmuştur. Böyle e
sassız şeyler için kumandan cenap
hırının bana hakaret etmemelerini, 
isimdP.n tılıkoymamalarını çok rica 
ederim. Bı>n böyle Anadolu ile, silı1h 
kaçakcılığı ile mer;gul olacak bir a
d::ı m ck0 ilim. Şimdiye kadar ..• 

ğa başlanilmı tı. Binbaşı Moris, b,ı 
işin hakikatini söylediği takdirde, 
Emin efendiyi, otuz İngiliz lirası m·.ı.-

aşla, maiyetine gizli memur alaca
ğını bile ı:;öyliyecek kadar kurnaz. 
la.ıJmıştı. Fakat karşısındaki baba· 
can da abdal değildi. Emin efendi, 

bütün bu vaitlere karşı için için gü
lüyor, Hiç bir şey bilmediğini ısrarla 

söylüyordu. Binbaşı Moris, bu yolun. 
da çıkmadığını görünce, tabiyesini 
değiştirmişti. 

Yapılan çeşit çeşit t.ehd~tler, şe
şekil şekil tazyikler Emin ef. ve ar
kadaşlarının dil bağlarını çözeme
mişti bir türlü. Binbaşı Moris.in bü-

tün ümitleri, suçluları söyletmek İ· 
çin aldığı tedbirler, giriştiği teşeb

büsler gibi, bu yaman adamların taş 
kadar sert olan inatları karşısında 
kırılmış ve el'inıişti. 1~ Korkerde 
ki Ballar karargahı da karışmıştı. 

DE.NIZl.QDI: : 

Mudanye hattının yeni 
tartfeal h•zırlandı 

Denizbank Mudanya hattı için 
bahar tarifesini hazırlamıştır. Tari
fe 15 nisandan 15 mayısa kadar bir 
ay müddetle devam edecektir. 

Bu tarifelere göre 1stanbul ve 
Mudanya arasında karşılıklı olarak 
her gUn vapur kalkacaktır. Bu va
purlarııı sefer saatleri 1slanbuldaıı 1 
8,45 Mudan~·adan da 17 dedir. Cu- ! 
maı-tesi glinleri de ayrıca saat ya
rımda bir vapur kalkacaktır. 

Yaz tarifesi 15 mayıstan itiba
ren tatbik edilecek olan pazar günle
ri karşılıklı bir sefer daha yapıla_ 
caktır. 

Orada da ayni sualler tekrarlanml§ """'"""""""""""""""~~"""""""""'~vvvv 
ve nihayet Emin efendi Krokerin POL18'.rE : 
alt katma atılmıştı. 

Fakat, o kurtuluş kapısını altın 
anahtarla açmanın yolunu bulmuş
tu. Bir tercümana vadettiği üçyüz 

lira ile, daha. o glin tutulan ve mü. 
rekkebi bile ktmımıyan tahkikat ev 

rakını, yazıhanede bulunan Beki; 
Sami beyin takdirnamesi ortadan 
kaybolmuştu. Akşam geç vakit, ni
çin ve kim tarafından Krokere ge
tirildiği anlaşılamıyan Enıln efendi 
de, ertesi sabah tekrar gelmek ve 

tevkifi sebebi tetkik edilmek üzere 
serbest bırakılmıştı. Emin efendi, 
bir kaç gün sıra. ile Krokerle Are.b-

yan hanı arasında gidip gelmek zait 
metine ve vadettiği üçyüz kaimeyi 
de tercUman efendiye vermek zara
rına katlandıktan sonra yakasını 
bUsbtitün kurtarm.ıatı. 

( D.,..amı Tar) 

Kaşla göz arasın da 
hırsızlık 

Jorj isminde bir adam dün Bah. 
~kapıda Hliseyinin yazıhanesino 
&itmiş ve 100 numaraya gitmesinden 
istifade ederek cebinden ikiyüz lira. 

çalıp kaçarken yakalanmıştır. Birin
oi sulh cezada duruşması yapılan 

Jorj tevkif edilmi§tir. Muhakeme 
bazı şahitlerin dinlenmesi için talik 
edilmiştir. 

Eroin 
Petro isminde bir adam dün Tak-

simde eroin satarken yakalanmı~
tır. 

Yapılan araştırmada üstünde 
bir tane bir gramlık ve ayrıca 9 ta
ne ufak paket bulunarak tevkif e
dilmi§tir. 

Bir kahvede 
Kanii Bir cinayet 
Oldu 

Evvelki gece Tophanede bir fLrı.
can kahve yilzünden bir cinayet iş
lenmiştir. 

Beyoğlu barlarıhdan birinde ka. 
pıcılık eden Arap Mesut isminde blı' 

sortnuştur. Gümrük ve İnhisarlar 
Vekfiletinden gelen cevapta ~imdilik 
e.skisi gibi muamele yapılması bildl
rilmlştir. 

-·-Mlaaflrllkte bırsızhk ya
pan adam 

Dün Arnavut köyde Hilseyin is-

minde bir adam misafir olduğu Ali. 
nin evinden Aliye ait 20 ve Hüse

yin isminde birisinden de 3 lira çal
dığı için tevkif edildi. 

-·-. 
Mevlud 

adam; evvelki gece, bar kapanıncı

ya kadar içmiş ve bar kapandıktan 

sonra, kör ktilük bir halde, Topha
nedeki evine gitmek titere yola ko. 
yulmu~tur. Babamız ve ka.in pederimiz 

bu şekilde ve W.! merhum komiser miltekaid B. Mah Arap .Mesut; 
yana yalpa vura vura Boğaz keserı 
caddesine gelmiştir. 

Lakin bu esnada; sarhoş kapıcı· 

nın gözüne, henUz kapanmak Ür;ere 

olan bir kahve iliı,miştir ! 

Halil isminde bir gemicinin iş

lettiği bu kahveye giren Mesut:. 

kendisine bir kahve yapılmasını o
cakçı Kadriye söylemiştir. 

Fakat Kadri; buna, kahveyi 

hemen ko.ı>atmak üzere olduğu ce
vabını verince Mesut arzusunda is· 

rar etmiştir. Bu suretle başlıyan 
münakaşadan sonra, Mesut hiddetle 

kahvenin camlarıni kırmağa kalk
mıotır ! 

Bu vaziyet karşısında Kadri; he· 

men sustalı çak tsını çekmiş ve esa

sen bit· kadın meselesinden dolayı 

arası açık olan Arap Mesudun üze

rine hücum ederek zavllllı adamı 
beş yerinden pıçaklamışbr !.. 

Yaralı kapıcı; öltim halinde has-
tahaneye kaldırılmıştır.!.. .• "'"'-

illtUdun tuhuna ithaf olunmak üze-

re yarmki çarşamba günü öğle na-

mazını müteakip büyükada catrıi

inde mevlltd okutulacağından ıı.k-

raba ve meı~humun dostlarının t~. 
riflerini rica ederiz. 

Zeki Haluk Cemal 
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28 MART 1939 

Uzak Ş rl'taki Avrupa 
siy s ti 

, 1 pa.da. oo l t.i bir mücade--
1. 3 c gt n biQ ük ill üstem~ 

lehci <.le' Jetler., Asywla. yekdiğerle
rine kıtrf11 iı.haı· ettikleri niıı.kul vc~a 
gayri ma"kuJ husu • tlcl'lc müteka~ 
hüc>J1 fanti~ c't:lerfüi felce nğ-ratırken 
,Ja.ılOn~·a uzun ınüdd ttenberi bcsle
dığj <Grnelleri ı · at sahasına. çıkar
maktadır. Bu istikamette olhtak 
!ızete, Çini zaptedtyor, ffindi Çinide· 
u I•'ransız nüfuzunu tehdide soku
yor ve hatta Hindi rta.na kadar e· 
ıncll-Orini götüreJ ek :Uzak Şllkın 
yegane \e mutlıı.k 1Jıakiıni olara.k or: 
üı' a ~lli,yor. Netlcede, bundan elli 
se~ evvel !il incl !l«l!I omun dünya 
nıü \ aeehe illde ilan ettiği Bö,;ik 
Asya tehlikesini l enillen meyc'laııa. 
ko)u~or. 

Bu ,~et lkar§)suıda, arzın bıı 
nokto.smdnhl ı üstemlckeci bey:ız 
de,~etlerin :t.nldp ettikleri si)·tı.Set 

sn.' nm . .ffik'katt:r. 
~ · ıuzaı~ Ş " ta lfinistem'lokeci :garp 
de,1etlcri, ('ini aldıkları gibi .Japon
lan da. ilmsaru 'c hatta askeri nii~ 
fuz.lan altına almak istemi.5ler, ve 
fa'ktıt .Japon~ s.nın modern teknili 
\e fonn·n te nl \C milli hislerinin 
gnlc). ne bu -emellerinde murnf
fak oıamamış ardı. Bunun üzeı-ino 
'nıli!s'teınlc ~i dedet1erdcn ba..Zllar~, 
gcro'k ı\\'l'lı}la \C gerekse A.syadalJ 
menfaatlerinin lıima) esi ve inkiŞ!l.fı 
.zınmtnda Ja.po]\l"8. ne hirlesmck si
yasetini .~iitmiişlerdi. 

ı~tc· 1903 tc, Uu.slarm Ilindistn
na do~ru iiay~mdaıı endişe eden in
ip; ~rt. Çaır Rusyası.n.a. karşı tesli~ı 

\ 'C t('Çtıiz ettiği, Japonya. ile \ıhieşt
yordu \'C yine 1914 st•nesinde ingil~ 
tere ile Franss, ıtapoıiları Kiao • 
'.l'dıcou diL icar ~linde yerlc~en 
A:lın3nlan t:ınl ile ~'erlerine geçme
ğc leş\ ik ediyordu. 

O ıınmandanbcri Almanya dik. 
kaUi bir si~-ııset takibine başladı ve 
, azi)·cü kemli lehine inkişa.f ettir~ 
di. •·rnnsa umumi harpte İtalyayı 

A''Usturya imparatorluğu üzerine 
saldırtırken, bugün de Almanya, t
talra.) ı J1r.ı.nı.uJanlan mutaleb:ıtta 

bulunmağ:ı cvkctmcld:c, \C kendi-
."""' taurakla.r aıan ı·e bu gün 

bunlardan bir k1smmı c ki salıipleri-
ne iadeye amade bir fanr takınan 
Japonya ile biri ~erek, bu de\lcti 
l<'ransa ile tngilterenln menfaatleri 
ni tehdit edecek bir faaliyete götürt 
mckt.OOir. Ve bu sureti-.~ de, garı> 

de,·Jetlerinin As~-:ufaki Jlegemon3 a,. 
hırı i~in gfüıtermek nıecburiyetiııtle 

kaldlltlıı.rı müttehit. kitte p~.alan
mış olu;\"Or, halhuld bu de' letler bir 
ıamanlur birbirlerine bu ~de ar
kll'I bir iyaset takip etme.ılerdl. :A
ralarında rekabet ,·anlı. Fakat ga
ye binli. O da, umk 1)8.l'k ınilletJerini 
bilhassa. Çini niifuzları altma alıp, 
mehkfim iktiwti pamrlar kllnde 
kullanmaktı. J•'ilhakika bu devletler 
tarihte birle1>memiıt değillerdi. 19f •O 
de Bokscr'lf':r bı~·anında. A\'nıpa lmv 
vetleri Alman lUareşalı Von Valde.r· 
see idaresinde menfaatlerini kor11-
muşlardı. 

Bugiin nziyet tersine dönmüş· 
tür. Gorp de\·lctlcri birbirleri ale~·
lıine amansız bir zımni harp ~mış
Jardır. Ve hın-ada Almanlann esld 
miistemlekelerini alamadddarı de\'• 
letlerin uzak !ojarktaki menfaatleriu~ 
den ehemmiyetli bir şekilde mah. 
ruın olmalarını lıo_ş göttceklerl tabi .. 
idir. 

iştıe, bu saha.da Alman mül!lte ... 
lekeleri meselesi kendisini göster .. 
mektodir. Bcrlin, 1014- lıarbiııe ka
dar te:;l<il ettikleri büyük müstem. 
leke imparatorluğunu istemekten 
fariğ olmaınaJdadtr, ifa.kat bu talell
ler bir türlü is':ıf edihnck yoluna 
F;idemiyor. Sehehi basit, fakat gi>:s
terdiği netil'e de muğULktır. 

Alman müstemlekelerinin hemeıı 
kısmı arr.amına malik yegi.oe de\'ll't 
Büyüle Britanya imparatorlufudur. 
Bu devlette hA.ldnı olan flldrle• 
birbirine te7.atla dolu bir naiyet al· 
mak'tadır. İngilizler bir taraftan ro. 
alltelere dayanarak 00 milyon nü4 
fusa varan Almanyaa1n eski mil!'(· 
t.ettılekelerfnden ftir kısmını iade m .. 
zumunu hlasedfyorlar. Fakat diğer 
tar.aftan da Almanyo.ya buı iade
lerde bulundkları to.l<diı-cle lig&l için, 
Almanların Afrllra kıt'asına ayak 
basmalıtrmı, Afrika milstenılokelcri~ 
fil yelli blr l'Uiyete sokaeağıntlau 
endi~ cdlyorlar. 

Neticede, Alınanların lıer hangi 
bir şekilde AlrikaY.a tekrar girme· 
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• ~. c l.. imar lşlerl Macar HiikQmeti 
Hırvatları İlhak 
Etmek mi istiyor? 

1 fi : § 1 'f ... 

Almanyanın 
Danzig Üzerin
deki emelleri 15 Günde Cinde Japon O~~~,~.i~_,.m·•>· 

/arla 210çarpışma oldu 
Bu Müsademelerde 15 bin 309 Ja
pon Askerinin Öldüğü Bildiriliyor 

Japonyanın Çinde Şimdiye Kadar ki Zayiab 
Dokuz Yüz bin kiıi 1 

cann nerelere yerleştirilebileceğini 
evvelden kararlqtırıhııalı ve kimse. 
nin faaliyetine ha:lel gelmesine mey
dan vermemelidir. Bir halle httkftme
ti için bunu düfflnınek ve temin et
mek en t.abit hlr vazifedir. 

tmar hareketinin hakiki bir iztı .. 

(11 .. tarafı J inci •Jf•da) 
rilmeef, 

2. - YUksek komile14u>. .maka· 

Paris: 27 (A. A.) - Havas bfl .. · Yogııslavyadaki 460 lbln kit!ifll· nunuı3 ilgası, 
clirtyar: -r ıa • - Polo.uyanın Damlg ~ 

Alman ekalliyetini temsil eden Of nuıdan iatlfade etmek haJrJrmm ib-
Belgraddan gelen haberlere gö- Alman parl&mento Azas-, müet.a- kasL 

re, B. Mıaçek fi& yapılan mühim cel surette BerJine çağrılmı•tır. A l 
raba yol açmaması için. yıkma iline bir konferansı müteakip, harp mu··11- v yn muhabire göre 1ngllt.ei'e w 
hep 

l.J~- ba .. ı .. -.. ı.- "'dd t r Yoguslavyıa, parlAmentosu-ndaJd bu Polon- htlkA_ ..... , _ _. maU _ a.ac..-
1111vıı:-n ~JIP - mu e - terek mu halef et grupu ve "V'0 nn.._ ~ - ~ .... ~~ 

1 :..ı..c1e ... 1...1. ..-..L.. __ ,, rl X ' e.......- Oç Alman mebus 9'6 a..a .. a-- Al- df bir.__. ..... -~-ı.. ı... .. ı.- ~a.-
er ~· .YıuıuuP ..,- .... nne yııı::ıuue lav mfllı partl8f yani iki Belgrad .JIW& ---. ...,,..ıa& -.uuu. ~ _..... 

ıl b·ı k tte ııı.-ı. b" · manya ve Yogaslavyadaki gizli lan üzerinde mu•--L. ı...ı-.... -...a.-
yap a ı ece sure pılUlll, ır ıc- muhalefet teşekkülü hilkQmet ı'le ... UllL ~· 

t ·ı k " ilk k k k ı devlet polisi Gestapo teşkiltı aJ"an- Berlla ~ ...u-. , raa ı e üç üçü ısım ar üzerin Hırvat muhalefeti arasında yakın- P -.ıvr._ 
d w... k i t mini k bul tme ları ile be11aber '"&lılln'lakta ve .... a. Paris. 27 ( .. A.) n-..t:-~-

liedirç.auııma 8 8 e a e · da yapılacak görüı1melerde, kendı" 7 v··· .m. • • -. - DÇ&'Jİm.ıaa 
v cari•· w. n k.a.nalı ile Hırvatların Ma- bildiriliyor: 

Şunking: 27 (A. A.) - Res -f yanın teşrinievveldenberi yaptıit Bele<l' taraf d dd . iki adM.rına da hareket etmek üzere, caris l a ilhakı için çok faal pro-1 Almanya hükQmetlJiin _,,_ 
lMn. bildirildiğine göre, mart ayı-J askeri raflll~ ta.hli_l eden central j tarafın~Y:timli: :u;-=ak B. Maçek'e tam salAhiyet vermiş- pagar (, ı yapmaktadır. Bu suretle hafta Polouyaya tlg nota~ 
nın ıJk on beş günü içfnde, Çinli- daily news dı;vor ki: . . . ~ arsalar üzerindeki yeni dflkkln ve tir. Zagreb ile .Budapeşte arasında dur rek Danzigin AJmanyaya iadeshd, 
ler ve Japonlar arasında 270 çar- "Japonya Çinde 900 btn kışı ! mağazalar kiralarıııın pahalılı"' bil- Belgrad muhalefette.şek.külleri madan gidiş .. geliş vardır. Ve bir Oderberg lje)ırinin P.l'i verilmeıtin• 
pışma vukua gelmiştir. Bu ç.ar- kaybetmiştir. Ha~buki 1901S Rus ·i yUk bir rol oynayacağı zannın! de- ve B. ?tlaçek, görflşmelerin yaınlz kaç gündenberi Macar hUkOmet ve Polonya koridonından PGmek ü 
pışmalarda 15.809 Jta.pon • askeri Japon muh:arebesınde ~a~onların / jilim. Çtlntll belediyeaiıı eline geçe- Hırvat meselesine bir hal sureti mahfilleri, Budapeştede Yoguslav- zere bir otomobil yolu Ü\§ılfllna mU 
öl.mfl.ş '". 128_6 J_ apon askeri esir., kaybı 200 bini geçmemışti. cek bu ---•-- ....... '- caddenbi ••• hazırlamata matuf olarak takip k b saade edilmeemı· • ~·...a:&;..... dair ..a-aa-....a- .,.._.... _____ .. edil k 1 ,._ ri yanın a i etine uğrıyacağuıı, zira --6M""" _,... 
dilmıştır. Çınlıler, 155 at, 547 tü- Japon ordusunda man.e-viyat da ı.--da '--•-- 1..._ .... , _ _.__ Jd f'l._·t· ece usu -e nele yapılması H 1 la§8D-VlaJan 1• .. .ı haL-- -•-- "-·---

IUUllll --~ ~.7• behaiııd tabık k ırva.t ar ile Slovenlerin Sırplar ile _,,. "'" uw- - -......,, 
fek, 21 makineli tOfek, 9 top, ve bozulmaktadır. Bozgu.nculuk hA- lan ehvendir. 1'-..a..a-ı- .-.1.a1-1-ı • mu alllllflardır. mahfelleri tebip etmektedirler • .1000 k h" k ~ -ı---·- Diler ta-•-n Ba T b hiç bir alikası olmadıgı"' m a.-ıkça 
• asa mO mımat elde etmişler- diseleri ve isyan hareketleri gitti • bunlar teekll edince fiyatlan yiUate- ~..... ' yan a ou- ba.bsetmektedir. 7 

Almanyanm cenubwıda, ~ 
dfr. Bund~n b8:'k~ dttşmanın 5Sj çe çoğalmaktadır. lecebe de bustlnldl caddede bulu- isin Oevre pzetesinde yazdığına hududunda Alman k;ıt'alannm bur 
tankı ta~p ~ılmı~r. Sekiz Ja- .. ZI Japon ~I•" imha nan emlik ftyabm pek geçmiyecek- göre, Almanlar, bir ticaret muahe- Bu arada da, 48 saattenberi Al- hareketlerde bulunduğuna dair ftri. 
pon harp gemısı hasa.ra uğratılmış- olundu lerdir. Buıfkıldl caddede oturabilen- desi &kdetmek için Yoaııslavya manya, Yoguslavyaya zorla kabul len haberler de ayni suretle t.ekılip 

; tır. 88 Kilometre demir yolu bo- Hona'kong: 
27 

(A. A.) _ Çin ıer, yarmkl caddecle dtlkkln tutabt. üzerinde teafr fcra eylemekte ve ettirmek istediği yeni ticaret mua- edilmektedir. 
'Zulmuştur. 'U<Ç Japon tayyaresi dil- Ajansı bildiriyor: lirler. Hırvatiltanın Macıariatana ilhakı hedesinin akdi için Belgr.ad üze _ Diğer cihetten yan resmi malı· 
şftrUlmu.,tfir. Cuikovda Hann tehrini •erme- Emafın yüzde bk, n.. ticaretin· için de f.iddetli bir propagandayı rinde. şiddetli tesirler iera etmeık- feller, Polonyawn garbiııde Jr&.:n 

.. 7 uv ilham etmektedir. ted L dg szezde 
rAPONLARIN UMUM ZAYiATI ğe teşebbüs eden Japon kıtalıarı den baheoluauyor. Bs bu ticaretin ır. Y 

0 
dün (Polonya bir.) 

Şinking: 27 (A. A.) - Japon- tamamiyle imha edilmiftir. pek u ~ ~ aanmda- E •• k v H tarafından Almanya aleyhine 1-u 
Y~~· H~lcı~tte onların daha fazla bir trus apuru akk tqkuılıklar y&pıldığı hakJm!dald-

n 8 I Si k M 
y~e ile ıı aörclflklerine ihtimal ve- 1 n- beri itirazla kafll)aıiıaktadırlar. • 

JC8ret ankaSJ 0V8 • 8Car rıyorum. Hem bu nisbetteki kinn d • mahteıter, dttnJdl nttmayitlerfn 

U 
her muameledeld Urdan ibaret ol- a A 1 Old ferid bir vaka mahiyetinde oJmadt. 

• Heyet ı·çtimaı Mu·· zakereleri dutunu unutmamalıdır. Sermaye bir n aşma u ğmı ve Almanya aleyhinde Japılaa 
ed 

ı,...,. bu ta1km1tlrlarm maaleaef ~ 
sen e........, devir yapıyor? .Ayda yal- ..... .._.. 

DUnlr nız bir devir yapsa kir senede yflz· artbğmı kaydet.mektedlrler. 
8 loplltnb ...... nim- Hadat meseleaiain halli için dün de otuz altıyı bulur. (a.,tarafı 1 inci aayfamazda) "- Almanlarla Denizbank a- Polan)"llda ..._, ..........., ve 

ntn bu eene t maro• Bedapettede lro•utmalara Belediyenin yeni açacağı cadde- üçüncü bir ~azan ilave edilecektir. r.asında mevcut ihtilat teferruattan metillgler yapdıyor: 
Ura kar ellll -...ıllflldt 1 bapanch ler etrafında kendisi için arsalar is- 1cabeden tlçüncfl kaJan ihtiya- ibaretti. Gemilerde fevkalade bir Vaqova: 27. (A.A.)- Reutet-

Ankara: 27 (A. A.) - Türk Budapeşte: 27 (A. A.) - Hu- timlik edip sonra satması hiç te cım Denizbank fen heyeti teşriniaa- anza mevcut deiiJdir. Alman ter- ajansı muhabirinin biktir.-diğlne 16-
Ticaret Bankası h1'aedarlar umumt dutlann tahdidi hakkında müza- haksız ve mantıksız deflldir. ni ayında Alman tezgahlarına bil- &&nesi esasen gemilere u&k bir ıca- re Almanyanm Polonyadar talebie.: 
heyeti lbugün topl&naı'ak bankıaınm kerelerde bulunacak olan Slovak- Okuyucum da tasdik ediyor ld dirm~ ve oradan gelen mühendis- zan dıahi ilavesini kabul etmişti. de bulunduğuna dair verilen haber-
1988 seMai muameletına aid id.a· ya hariciye milsteşa.n Zvrkovec'in ~in6ntlnde yıkılan dtlklnlar ytl- lerle yapılan protokolde bu esas Buna mukabil biz m&vcut kazanla- ler, teeyyüd etınemi§tir. Bununla be. 
re meclisi ve mflrakipler raporları riyasetindeki Slovak heyeti, bu zUnden ta Tahtakaleye kadar geniş kabul -edilmişti. nn eb'Jdında yeni bir tane daha raber DanF.ig Btatlistlnfuı tadii.hıi t.e-
ile kir ve zarar hesaplannı tasdik sabah buraya gelmiştir. bir mıntakadaki emWr sahipleri ı. Yeniden ilave edilecek bu ka- ilave edilmesinde ısrar ettik ve Al- min etmek üzere Almanyanın bir taz 
etmiftir. Macarlarla Slovaklar ar.asında tifade etmişlerdir. "Şerefiye,, m~ zan sayesinde geminin kabiliyeti manlar da bu arzumuzu kaıbul et- yık yapmasından korkulduğu i4;in 

İdare heyeti raponına nazaran ilk müzak('reler öğleden sonra baş- buriyetini genieleterek uzaklara. ka- artacağı gibi sürat bakımından da tiler. bazı askeri ihtiyat tedbirleri almdt-
1988 yılında bankıaya. yapılan ta- lıyacaktır. dar teşmil ettikten başka beJedive mühim fqlahk elde edilecaktiT. Gemide can selametini tehlike- ğı ~edilme~. 
aaftuf tevdiatı, '.377 .616 lirası va- Orta elçi Vomle'nin riyasetin- caddelerin etrafında da arsa ~l- Bu suretle geminin kıymeti bugün- ye düşürecek muvazene cihetinden w oıo:yamn ~~yatsız bulunma
d~ olmak üzere 3.329.544 liraya deki M.acar 1Aey~, bilhassa as- w<ılıdu: kl iLU.Ycu oı.ugı 1MG.o10..atı ıw:.. künP. nazaran asgari vilzde 30. 60 bir arıza olmamı~tır Rn nnlrbıi na • ~ g yret ettiği IJÖYlemnektedir. 
~- .k-1 eksperle.de tebikçile.tden ma. men~ Bele• ancalt'cfe. ııitbetinde artmış bulunacaktır. ~~a:aııid~eminin vermiş olduğu ne~ Polony~ 4imau~ ~ ::::.:...~ 

1937 71lında ,apılDU.f olan ta - rekkep olacaktır. jfll- fl$atmı pfJ1bi ~ litiırıllk •enliy• bir kasan illveainden baş- ~e ıy w. doıımdan J- "'vr.-
aarru! tevdiatı yekfinu 2.504.454 BiR YANDAN DA HUDUTTA yapaiald:a-. O 8l'8&lamı fazla 'ftll-- b t_nevcut muvazenesfzJifi gider- Etrn-L4. bki pçece:t bir yol Ü$8I hL r-- ek iç' d lOG uar.e ta kat yapan Kaz - •'8Uııda 7BP'M• m~ ......_,. 
Ura idi. BOMBARDIMANLAR etmesi belediyenin yaptliı fedaktr- m m • ton kadar da Afra har Nedimin riyasetindeki komis - teklif'ıni aıiddetle~. ~ 

Yine rapora göre, umumi mev- OLUYOR lık neticesidir. Binaenaleyh emllk konacaktır. Ancak Etrflskte yapı- yon vermiş olduğu raporda emnl- Krujer p 0raMf ~t.es1 diyor ti 
ciuat hesaplarında 1937 senesine Bra.tislava: 27 (A. A.) - Slo- sahibi bir şey ziyan etmiyecektir. lacak olan tadilatın icrası için ge- yeti tehlikeye döf(irecek mahiyet- (Polon.yama ukeri kaVfttiıe"t-
nazaran 2.908.718 liralık bir te- vakyadaki Almanların naşiri efka- Belediye demek. §8hir demektir. miniın Almanyayı& gidip gitıniyece. te olmıyan noksanların heyeti umu- timadmua vardır. Harieden gelecek 
~ayüt vardır. Bankanın 1981 so- rı olan Grenzbota gazetesi, Macar- Biz, hepimiz demeldz. Blediyenin ii Umum mUdUrfin Ankarad•ıı av- miyesinin nakdi kıymeti takriben muhayyel yardJmlara bel bağlam~ 
ııunda 682.721 lW& olan tutar gayri ların Slovak hududuna ta•rruza yani hepimizin cebimizden çıkacak detinde belli olacaktır. Öğrendi- 9,000 lira olarak tesbit etmişti Bn- y.onız.) 
&afi kin bu sene 103 lirası geçen devam ettiklerini yazmaktadır. para neden yenj caddelerin iki ke- f!mize gör& Etrüsk'fin Almaııyaya na m\lloabil inp.at komisyonumu - DUn blltiln Polonya.da vatani ..... 

tesa..a.ut .. _ ... :ı. ad tin gıtmesi ıcabettiği takdirde Tırhan id _. yıldan müdevver olmak üzere Bu gazeteye göre Macarlar mü- nanna uw. e~~ sa e e zun gem ~ yaptırmış olduğa faz- &ekldQJer mitingler tertib etm.,_.. 
~l.026.027 liraya baliğ olmuştur. zakereler başlamadan evvel mflm- mazhar olmq emlAk l&hiplerinin ce. ve Kadeş vapurlan ilk olarak Et- la tesisat takriben 23.000 lira ka- dir. Kabul edilen muhtelif karar 81l• 
Edenin tatili: ı kün olduğu kadar en müsaid nok- bine girsin? Şehrin parası şehlre rOsk'te tesbit edilen esaslara gö- dardır. Bu itibarla gemiler şart- retlerinde ili tipik cümlelere '--· 

llaldr '·-•-·- 1ı1..-.n~ de hi 1-1- re tadil edilecek ve bu müddet zar- n1 b ti d -. .. a8111'8f kit• fi bit kifiplari taları işgal etmek tasavvurunda - IUUDl&I ve -~ çuu- saraR name n eye umumfyesine na- üt edilmektedir: ıp Y dırlar. uğramasın. İfte prensip budur. fında Etrüsk mutad Mersin sefer- zaran noksan olmayıp fazladır.,, (Polonya iÇlll her tilrlii fedakir-
llSIJ iCf8 181DUrD DfabilaC8kJef ? Hlinka, muhafızlann erkinıhar lltllıeyln CRhld V t "iN lerine devam edecektir. Diğer taraftan tema ettiğimiz hklara lıazanz) (Kanmnmn llOll 

•------------ Almanyaclaki vapurlann tadiJA. IAk d ı ......_O k ~ 1 _, Ankara 27. (Telefonla), lcra biye reisi Macarlara muka"emet • • a ar ar .c.ıor ~ vapurunda ya- aam aaıa kadar Polonya :..ı- nrilc:a-

M ıı • Ş ( R tı neticelendikten sonra Etıilsk ıı k ı tad fA d ı ~ memur ve muavinliklerine orta tah· ederek bunlann ilerlemes.ine ça.lı- ,· l e ey Al P aca o an 1 atın Haliçteki e e etmek istiyoruz.) 
manyaya ~ecektir. Dün kıen- •-- le d ı b'l w• ==================== Bili ikmal etmiş ve adliye dairelerin- şan Slovak kıtalannı teftiş etmiş.f e""\ -.ı--ne r e yapı a ı eeegıni bu 

de en qağı 3 sene muvaffakıyetle tir 1 r • ,, diai:yle görUştQtUmflz Denlzbank sebepte geminin Almanyaya ka • Mussolininin 
Nutku Akisleri 

hizmet etı:ni§ ve yaşı henüz S5 i geç- . Macar kıtalarllllll zayıata: ,. erır en fen işleri mıtdflrü Bıa.run şu izahat- dar gönderilmesiıne Iazum olmıa.-
ta bulunmaftur. dı~nı " 1 kted' ı 

memi§ olan kitip ve başk&tiplerden Nagyberej nada 4 yaralı. .v.o- (Bq tarafı 1 inci aqfada) r.-:=--~-~-~~--m!!!!!!i!~liiiiİta;-·.sv;iİy•e~m~e~~ır~e;_;r~. ---
ehliyet ve iktidarları icra kanunu- branede 17 ölü, 44 yaralı, 4: otomobil Vail ve O.R.P • ........... ta. Profeso·· r Pı•ttar 1 
•ua tfıtlrikatile kanunu medeni, borç 3 taktör ve sekiz ev hai-ap olmtllbır. tubul: A man propaganda 
lar kananu, hukuk usul muhakeme. Ungvarda bir yaralı, 3 otomobil ha· Tllrldye Bayiik Millet Jıfediainln G Jd nazın Atinaya gidiyor 
leri ve ceza kanunu, ceza mahkeme-- rap. Roznyoda bir yaralı, bir otomo- altmoı intihap devresi için J&Pl)an e i 
1eri usulü kanunu, icra illerine taaı- bil harap ve henüz teabit .uı.ı.-n- meb'us aeçlml Yurdumumm lıer ta- Berlin: 27 (A. A.) - D. N. B. 

~3""14 ~..ı: aı!- L..-a- •-k• .. ada AJanaı bildirfvor: 
lftk eden kısımlardan imtihan ilean· diğer bazı tahribat. Poloode 3 yaralı rafında t.amamlamn• ve bltUıı ee- ._..._,. 1111111 

._.. .... na ~ oT 

laeıt•nlatın tayini takamır etmiş. • iki otomobil ve ev harap olmqtur. çiciler reylerini tam bir ittifakla koaferaularma başlıyor Nazır do"ktor Göbbels, bu ak-
tir. Bern hududu l•l•mlarlll Partimizin ııam.Ntleriae ~ Tttrkltlk lehine nepiyab ile ma- şam, bir kaç a-Onlük bir seyahat 
lmnbul ticaret bo .... 8I dolduruldu dir. !ki ay devanı eden intihap faali- nıf olan Cenevre Unlversitesi (Ant- için Berlinden hareket etmiştir-. 

kmnl•rllll Bern: zt. (A.A.) _ Reuter ajan. yetinin her safhasında iDtilıabr meb.. repoloji) profesörü M. Pittard bir Doktor Göbbels, evveli Budıapeşte 
Ankara: 

27
. (Telefonla)- tş 8lDlD muhabbinin öfreııdJ#ine göre usan kanununun Parti mevzuatının seri konferans vermek üzere refika- buradan da Atinaya gidecektir. 

Bankası idare meclisi azahğma seçi- bir ihtiyat tedbiri olmak u.ere hu· Te ,.,. lekreterlik tebliğatmm btl- aı ile beraber eehrimize gelmie ve hlff DfUI Matbuat U. llOdür. 
len ı.t.anbuf Ticaret ve zahire bor- dud mqlıafızları takviye edilmft v" ttin hukuklarını glinU gönüne ve tam Ankaraya gitmiştir. ,..11 ... komiseri Reridiu yerine tktisat federal meclia, bir kararname netre- olarak yerine getlrmif olan bqta Değerli profesör konferansları- llşafirl oluyer 
v••ıett mUraldp komiserlerinden derek yol, köpril vesaire gibi budu· siz muhterem arkadaşımız olduğu na Ankara Halkevlnde ve Gazi ter- Ankara 27: qrelefonla) - Beşin: 
llalunud Tekil tayin olunm\lltur. dun milhim noktalarmı muhafaza halde Parti teşldlltuımda vazife a- biye enstitttsUıtde bugiln bqlıyacak- ei Bttyttk Millet Meclisinde KUtahy& 

eden 1lğımla.rm doldur.ulmasmı em- lan btltUn arka.dqlarmııza gerek is- tır. Konferans saat 17 .30 da verilt-~ meb;ısu olan Nqit Uluzun; bu kıen 
retmiştir. , tltare ve gerek resmi intJhaplardtı cektlr. meb us seçilen Sadri Etemden açılan •lerlle, ... d r w .............. da 

l'rwnılU' •ld111ılelelcıfnlll ltisln 
dea w • ı ......... takip M1p 111. Frankoculann taarruzu 
llayet Venay • ..,_. • ~a inkipf ediyor 
'* ..-.....-..ı .a.tıe aleb • Roma: 27. (A.A.)- Burgoatan 
pu'lltorlakllnn •..,. ettllllsıl &ğrenildiğine göre Fraııkist taarru 
milsimıleke mlln••••' h ......_ zu mUsait bir aekilde inkişaf etmek· 
eajuldaa~-. tedlr. 

l'abt ba flldldeld fmıeddlit kar Franconun Jntaları Almader hav 
.,....., 4 -..,. lstıelderladen,... ıasuu lstill etmektedir. 
~medW ga,ı, _. mtlltemlekele- Bir Yolcu tan•resl • 
......... tlnMleıfll '*k IUk- roıcueu ... beraber r•ndı 
tül meefaatledlll, lllllawrlerinla Oklaıha.ma: 27 (A. A.) - Chi· 
~ hld oJaıa lapoap ta- ca.go .. d..tlaa hattında ç&ll.f&tl bir =:-lb.tehlllrep iUktar.mak lola :tolcu tayyar81i dfltmilf ve f9inde 

; zuıt talllp eCmHtıdr. bulunaıılardaa 8 l J&an11f, ' a ya
Dr ..... SAGAY rüanm._. 

g&terdilderi ytllaJek ve aiyast olgun- Eıkiıehir valiHği ıııatbuat umum müdtlrlqtı -.ıe-
luktan dolayı bOtUn ildnei mUntehip Ankara: 27. (Telefonla)- Millet ket maaa11 müşavirlipe tayj 1 

arbdqılanmıza candan teşekkürler Meclisinin befinci devresinde Çanak- olunaeaiı slylenmelttedlt. 
ve derin takdirlerimi arzeder hepk- kale meb'usu olan ve yeni meclise Yani d.,,._. tla:wlp JOlan 
nizin' sevgi ve saygı ile. gözleriniz. dahil bulumnıyan !ö.!nt-. Y8 .PO••• ,_._r•f umum 
den öperiın. '.:iua.n& .;;;.::..ar--

Fakiphir valiliğine tayin oıunmat. •lll!llllJllDrlarl 
O.H.P. Genel Sekreteri tadır. Ankara: 27. (Telefonla)- Dev-

~Jcıille= Jet Demiryolları müdürü Ali RızaE. 
daalanmın sevgi ve teveccühlerini i- ~ bu kere mebus seçilmem .tuıe-

Cllmhurrefsbaln f.efekldlrll: fade eden bir çok telgraflar alıyo· rine yerine üçüncü kısun illetme mü 
Ankara: 21 (A.A.)- Reisicfun.. rum. Yürekten tefekkürlerimi kabul dtirU Bay Tahsin tayin olunmu§tur. 

hurumuz tamet tn.öni1 aeağıdaki buyurmalarını rica ededm. Posta, telgraf ve telefon umum mn-
mektubun netrini Anadolu Ajansına TUrki)e Reisiclimhtı- clDr8 B. Tahsin de mehuJuia 
emir buyurmuşlardır: ru ve C.H.P. değipnea aeçilm ile p 

~-.......... • "--· .· es osta teJgraf ve telefon ... _....,. ... ,.,,._-- Genel bapam: 1llD1IDl --......uan ~.t.IJ.-
Mebus arJladqlanmm ve vatan- ----~ •-:-u. • _,. .... Y-...a B. Na-,.. __,. ._.. mm intibab olunmqtur. 

(Ba,tarafı l iaci aapaanm.!•) 
cek btlyük elçiıR mevcuttur. ttaıya 
Fransız topraklarını, Korsikayı, Iİ
mal Afrik3.SID1 ve Si1riyeyi çeviraa 
denizi (Hayati 88ha) olarak telekki
de israr ediyor. ttaıya unutm•ma
hdır ki, Akdeniz bizim için hiç değil. 
ae İtalya için olduğu derecede eJıem.. 
miyetli bir sahadır. 

Müzakere iCJa bnat belrielllıen 
Parla 27. (Huswıl)- ~ 

Fransa' müzakerelerine ilk ı.-u. 
başlariılacağı ~ V8llİ78'tea 
an18'llmaktadır. Umumi knaaata 
göre Mw••oliatnm IRltlAı v'nn&ıe 
kapılanm yen1deıı &çlBJf ~ 
tad!rr 

Amerikadald intiba 
lfe9oyn 27. <BidJo>- ıtaıyu 

devlet reWain autku burada -~ 
bir ferahlıt tevlit etmittfr. Ta.Irat; 
1talyamn l'nn•1hıı aruıl~ 
bulunmaktan 'Al: ,,, , ti . 7 . ,. 

~f1Jlııa..: 
LoiıctN "'· (~)W- l'UtB. 
~ 

B. Hn11d' l ıla mıtJauiaan llOIU'a 

baevekllette büy'Jk bir faaliyet gö
rlUmektedfr. Nutkun bi.Uı.._ D'la 
.... ltalyan lhtflltJRrlDUl tUfl1eal 
fmJrlnmı aezdiren kwmlan allkQı 
çekmekte ve B. M•..,..hssı •6 _.. 

=!';.Q:.9 amade oldüfu zau-



SaJfaı 4\ .. ygflllSA8AH 

Taklit Beşibirlik 
siirücüleri 

----- ~~';'!j, ~~~-·~o~~±---ı..~ ~ 
DUn ğırcazada muha

keme ohındular 
.traklit beşi hır yerde altunu sür· 

mek istiyen İbrahim ve Hulüsi is
minde iki kişi, dün Ağır cezada mu ALMAN BAH İY SiNİN DiRiLiSi 
hakeme .olunmuşlardır. 

Dünkü celsede Saim, Cemal Ş·.ı· Al 
kir v~ ~evki is:ninde üç de şahid din.' mani ar 
Jerunıştır. Şahidlerden Bursada bu- Hiç Yoktan ~atırı Sayılır 

Bir Donanma Vücuda Getirdiler 
lunan Arif Hikmetin istinabe surf:- · 
tile ifadesinin celbi için muhakeme 
talik olunmuştur. 

BELEDiYEDE : 
1 

Kooperatif umumi heyeti 
bugün toplanıyor 
İstanbul Belediyesi Kooperatifı 

senenin heyeti umumiye toplantısı
nı bugün saat üçten itibaren Koope· 
ratif lokantasında yapacaktır. Bü
tün hissedarların iştirak edeceğı 

bu tophıntıda Kooperatifin bi:r t1ene. 
lik faaliyeti ve hesabatı tetkik olu
nacak heyeti idare raporu dinlene
cektir. Bu arada bir hayli münaka. 
şalar olacağı znnnolunuyor. 

Kooperatif ni?.amnamcsinin bir 
maddesinde heyeti umumiye içtima
Janna hariçten kimse giremez. dı:

nilmektcdir. Bu maddeye istinaden 
içtimaa hariçten hiç kimse alınmıya
cakt1r. 

Ucuz su verlllnclye ka
dar hamamcllardan para 

ahnmıyacak 
İstanbul Belediyesi, hamamcıla· 

rın daha ucuz su alabilmek için yap
tığı teŞt'bbüsii tetkik etmiştir. HJi
mamcılar suyun tonunu 7,5 kuruşa 
istemektedirler. 11eri sürdükleri es
babı mucibede halkın sıhhatı ve te
mizliği noktasıdır hamam fiatleri
nin ucuzlatılması için bu tetkiki bir 

. zaruret olduğuna işaret etmişlerdir. 
İstanbul Belediyesi hamamcıların 

bu arzusunu is'af etmeği kabul et
miştir. Fakat bir defa da işin Şe
hir meclisinden geçmesi lüzumunu 
ileri sürerek hazırlanan teklifi Şe
hir meclisine sevkctrniştir. Mecli::ı 

bu hususta kati kararı verecektir. 
İstanbul Belediyesi Şehir Meclisinin 

~f~c~-ve-ham-:ını~iia;nı 'bir· ~~gau-
riyetine mahal ı..·ermemek için ha. 
mamcılardan su paralraını alınacak 
karardan sonra tahsil ctmeğe karar 
vermiı:ıtir. 

Yeniden birçok esnaf 
cezalandırlldı 

İstanbul Belediyesi temizlik mü
fettişleri tarafından yapılan teftiş
ler neticesinde belediye nizamlarına 
riayet etmiyen birı;ok esnaf tesbit 
olunarak süratle cezalandırılmıştır. 
Yalnız Beyoğlu kazasında cezalan. 
dınlan esnafların mıktarı 71 bul
maktadır. Cezalandırılan esnaflar a
rasında fırıncılar, şoförler ve kah
veciler vardır. Fırınlarda yakalanan 
eksik ve bozuk ekmeklerden 153 
kilosu müsadere olunmuştur. Ada. 
lar kazasında da 16 esnaf yakalana
rak cezalandırılmıştır. Belediye bü
tün esnafa göz açtırmamak ve halkı 
aldatarak gayri sıhhi gıda satmala· 
~na ~a~i olmak için yapac~ğı tef
tışlerı zıyadeleştirmeğe karar ver
miştir. 

.......................................... 
Çingeneler 

o~man c~mal Kaygılının en .. -
z~l ese~·id~r: Buncian iki yıl önce fe~
rıka edıldıği zaman binlerce ok uyucu 
yu ~ayretler içinde peşi sıra sürük-
lemış olan bu fevkalade ve orijinal 
roman, denilebilir ki yalnız Türkçe· 
de değil, başka dlIIerde de bir ben
zeri yaz1lmam1ş bir romandır. Yann 
kitap halinde çıkıyor. 

:: 

"Versay,, muahedesi Almanların 
inşa edebilecekleri harp sefinelerinhı 
azami tonajını 10000 olarak tesbit 
ettikten sonra, Alman hükumeti 
1928 i!c Hl33 arasında üç sefine inşa 
ettirdi. O devirlerde bu gemiler, mo
dern tekniğin birer şaheseri olarak 
telakki edildi ve bunlar yeni kruva
zörler için "30,, mil devrini açtı. 

Cep kruvazörü namı verilen ve 
"Deutshland,. , "Scheer., ve "Graf 
Spee,, isıınlerini alan bu üç kruva· 
zör 10 bin ton hacminde (10.000) 
millik hareket siasına malik azami 
28 mil sürati seyre malik gemilerdi 
Silah kuvveti 280 lik altı, 150 lik se
kiz ve 88 lik altı topa inhisar edi
yordu. Ayrıca top ateşine ve torpil
lere karşı da sağlam bir müdafaa 
ve muhafaza tertibatına maliktiler. 

Almanya, 1934 de, Versay mua
hedesinin bahri hükümlerini atar
k~n Fransızların inşa ettikleri "Dun 
kerk,, tipi zırhlılarına mukabele ola·! 
rak, 26 bin tonluk ve "Scharnhorst ,, 
ve "Gneisenau,, isimlerinde iki gemi. 
yi tezgaha koydular. Bu zırhlılar da 
32 mil sürate malik (28) santimet
relik dokuz, 150 santimetrelik on iki 
tane tayyare dı..fü top ve 4 tayyard 
taşıyan vahidi harplerdir. 

Müdafaa tertibatı zırhlı bir ke
merle iki zırhlı güverte vasıtasile te
min edilmiştir. 

Bunu müteakip, AJmanya 1936-
1937 bahri progıamında, muvakka. 
ten G ve F tesmiye edilen, 35 bin 
tonluk iki zırhlı inşasına, ve 1938 . 
1939 programında da H ismini ver: 
diği bir üçüncü geminin tezgaha ko. 
nulmasına karar verdi. 

. Bu l?'emile.r. 380 mm. lik sekiz vP 
15~ lık on ıkı daf ıi tayyare ·batar~ 
yasına malik olacaklardır. 

Bu suretle serviste ve hali in
şada bulunan Alman donanmasının 
tonaj miktarı, 1 kanunusani 1939 
da 207 bine varmaktadır. Bu tarih
te, Britanya tonaj miktarının 650 
bin olduğunu ve 1935 teki 1ngiliz _ 
Alman · bahri itilafının derpiş ettiği 
% 35 nisbetine erişmek için A1man
!anın a~c~k 20 bin tonluk bir gemi 
mşası kafı gelebileceğini zikir de la~ 
zımdır. 

Kruvazörlerin ferdi tonaj mikta
rı da Versay muahedesile 6000 ola
rak tahdit edilmişti. Harpten sonra 
Alman tezgahları 5400 tonluk Em. 
den'~ inşa ettiler. Bu gemi bugün 
tatb1kat :mektebi mahiyetinde ola
rak kullanılmaktadır. Bunu mütea
k~p ~~29 ile 1934 arasında tamamile 
bırbınne benziyen beş kruvazör ya
pıldı. Bunlar sırasile: 

"Köln", "Kolnigsberg" "Karı -
sruhe,, , "Leipzig,, "Nurnb~rg,, idi. 
Bu kruvazörler, 32 mil sürate malik 
o_ı.up, 150 lik dokuz, 88 lik dört da. 
fıı tayyare bataryasına maliktiler. 
Aynca, kendik alibrelerindeki silah
lara karşı zırhlı idiler. 

İngiltere 18temmuz1935 te Ver
s~y muahedesinin hükümlerini tesir. 
sız bırakan anlaşma ile Alnı 1n . . , anyaya 
. gılız kruvazörlerinin % 35 nisbe-

tınde gemi inşasına müsaadede bu
lund~. Almanya derhal faaliyete 
geçtı._ 10000 tonluk ve 203 lük sekiz 
150 lik on iki dafii tayyare topuna 

DiKKAT: BU CUMA glin~ MATİNELERDEN 1T1BAREN

J AKSİM SİNEMASI 
Mevsimin en büyük macera 

filimleriain en milthişi 

BAY TEKiN 
YENİ DÜNYALARDA 

( Flash Gordon ) 

Müessir .•• Büyük... Merakli ..• Heyecanlı Süper 
Filmi Başlıyor 

Baş rolde: B US T .E R C R A 8 8 E 

I 

Alman donanmuının yeni eüzütamlarından Leipıig zırhlısı 

malik, saatte 32 mil si:ratle giden 
A serisi kruvazörler inşa etti. Bun· 
lar: "Amiral Hippe.r'', "Bucher ve 
nihayet 22 ağustos 1P38 de Maca
ristan naibi hükfuneUn\n huzuI'UDda 
denize indirilen "Prinz - Euıen,, dir. 

150 mm. lik kalibreden a!}ağı ve 
ya ayni derecede toplarla mücehhez 
B serisi kruvazörlerinde de K ve L 
tesmiye edilen 10 bin tonluk ve 32 
mil süratinde iki, ve sonra da ayni 
seri dahilinde, ve bu sefer de 7000 
tonluk, dört kruvazör faşasına 
karar verildi. 

Berlinde geçen kanunue\'Velde 
yapılan müzakereler esnasında Al_-

manya denizaltı gemilerinin Britan
yanmkilerin % 45 nisbetine getirile· 
ceğini tebliğ etti ve ayrıca 10000 ton 
luk ve B serisindeki K ve L kruva. 
zörlerini A serisine ithal edeceğim 
yani 203 lük toplarla teQhiz edece· 
ğini bildirdi. 

Bu karar, 3 şubat 1939 da res
men ilin edildi. 

Netice olarak .Almanların beş a
ğır kruvazörii tamamile müttehit 
bir bahri kuvvet teşkil etmekte ve 

Alman bahri siyasetinin denizlerdeki 
gemi kuvvetleri telakkilerjnde deği
şiklikler husule getirmesi mümkün. 
dür. 

aıvasta · vcııar 
Nasll Çallşıyorlar? 
Uçara ve Kaçara Atıcılığın Moda 
Haline Geldiği Sivasta Avcılık 

Bir Meşgale Değil, Bir Aşktır!, 

Sivas avcılarından hir grup 

Sıvas (Hususi) - Her teşekkU
lün bir içyüzti bir de gösteri taraıf 
vardır. Her teşekkül az çok göste
rişli çalışmayı ihmal etmez. Her şe
yin bir istismarı olduğu gibi Sıvas 

Avcılar kulübünün de bu gösten 1• 

şinde müstesna bir yol tuttuğu u 
kulüple yakından bir temasla a11la
mış bulunuyoruz. Ve bu yakın temas 
şu hakikati ortaya çıkarıyor ki Sı
vas Avcılar kulUbü ne yaptığını ve 

n= y~pacağını pek iyi bildiği gibi bu 
gunkü cemiyetin içinde üzerine nü
ş~.n .. vaz.~felerin nel~r olduğunu da 
butun şumulile kavramış bulunuyo!". 

Neşe için, sıhhat için, yurt ve 
~rttaş için bir vasıta olan avcılık 
bılhassa tabiatin yalçınlaştığı ıaa
manlarda eşi bulunmaz bir zevk ha
lini alıyor. 

Bunu bana bir avcı şöyle aalatı. 
y_or: 

"- Tipinin kapılan &a.rdığı, fır-

tınanın ortalığı altüst ettiği srralar
da dağlar, bayırlar, burnumuzda tU
rüm, türüm tüter, bizim neşemizi o 
zaman görmeı: ! ... Soğuğun şiddetin-
den herkesin burnunu kapıdan <:ı. 

karmağa cesaret edemediği anlarda 
biz avcıların şehirden kilometreıl'rc: 
uzaklarda günlerce av peşinde koş
mak için hazırlanışımızı ve o anda 
duyduğumuz zevki göımek cidden 
kaçırılacak manzaralardan değıl
dir !..,, 

Sıvas Avcılar kuliibü uçara, v~ 
kaçar~ atışı, moda haline koymuş
tur. Bırkaç Yıl ·evvel burada u<;ara 
atan avcınm sayısı çok mahdut iken 

bugtin uçarı vurmıyanlar parmakla 
göstE>r~emiyecek kadar a·za lmıştır. 
Atıcılıgı her giln biraz daha ileri gö-
türmek başlıca· hedeftir. Memleket 
müdafaası bakımmdan atıcılığın e
hemmiyetini lA.yıkile an1a:rrı--1§ bulu
nan kulübün bu çalışmaları takdirle 
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Tiyatro Tenkidi: • 

orkunç Gecenin 
Temsili 

YAZAN:BAHADÜRDER 
İstanbul Şehir Tiyatrosu, değil 

tstı:rnbulun, hatta TUrkiyenin yega
ne sanat evidir ve bütün tiyatro ha. 
reketlerini sinesine toplamak için 
uğraşan, tiyatro ihtiyacının hepsine 
birden, gücü yettiği nisbette karşılık 
vermeye çalı§an bir müessesedir. 
Zaman zaman lüzumu olmıyan eser
lere sahnesinde yer vermekle bera· 
ber, bütün piyes çeşitlerinden nümu
ne göstermeğe kalkması, onun faa.. 
liyeti hakkında bize kafi miktarda 
malumat verir. 

Memleketimizde bir kaç tane bu 
ayarda müesı:ıese bulunsaydı, klasik
leri oynıyan tiyatro, modern eserler 
tiyatrosu, yerli eserlere yer veren, 
tezli piyesler oynatan, korku, poli~ 
ve adliye gibi nevilere perdesini a
çan tiyatro ilah ... gibi isimler verip, 
onları kendi sanat telakkileri ve sa· 
nat hudutları içindeki eserlerini sey
retmeğe giderdik. Lakin iş, tek ti
yatroya kalınca, onun oyruyacağı 
her janrdaki eseri; yapacağı ve yap 
makla mükellef olduğu vazifelerin
den birini, daha, yapmış saymak i
cap eder. 

Bu hükümde yürüyelim: Şehir 

tiyatrosu dram kısmı "Korkunç ge
ce"yi oynamakla vazifele.-inden bi
rini daha yaptı .. 

Şimdi, ismi aklımıza gelmiyerı 

bir Fransız muharriri, en ince kısım. 
larını göz önünde bulundurarak, ro
manların, yüzlere baliğ olan çeşit
leri bulunduğunu yazmış ve bunları 
bariz vasıflarile meydana koyarak 
iddiasını isbat etmişti. Tiyatrod:ı 

da, malum olan nevileri böyle geni~ 
bir tasnife tabi tutup ince ayrılı~ 
noktalarını tetkik etmeye kalkarsal: 
romanda görülen -velev gayri tabii 
bir tasnif olsa bile. yüzlerce nevila 
karşılaşabiliriz. 

İşte geçen haftadanberi, büyük 
bir alaka ile seyredilen "Korkunç ge_ 

ce" korku, policier piyeslerin evsafını 
içinde toplaması ve sahneye konur
Kcn mızansenlerle süslenışi bakımın-
dan olduğu kadar, eserin atmosferi. 
ne uygun ışık tertibatı ve dekor şek
lindeki intizam bakımından da mu
vaffak olmuş bir eserdir. 

••• 
Kısa~a mevzuu verelim: 
Küçük ve ıssız bir adada baba

sından kalan bir şatoda yaşıyan v.: 
günün birinde buraya arkadaşlarım 
?~~et eden (Gregori); mütemadiyen 
olumden, cinayetten, polis vakala
rından bahsedildiğini görerek ufak 
bir şaka yapmak ister ve arkadaşı 
(Donald) ı öldürmüş gibi görünür. 

Tabii; kafaları ölüm ve cinavet ba
h_islerile dolmuş, adanın ıssıtlxğı i
çınde korku ile sinirleri gerilmiş mi
safirler, yastıktan yapılarak denize 
atılmış bir mankeni hakiki ceset zan 
nederler. 

(Donald) ı; karısının asıkı oldu
ğunu hisseden ve kanun ~azarında 
suçlu olmadan onu öldürmeyi düşi.i. 
nen (üsten), bir an bu işin şaka ol
duğunu anlar. Ortada cürmünü iti· 
raf etmiş bir de katil vardır. Bu se
fer kendisi (Donald) ı ortadan kal. 
dırır. 

Bu vaka karşısında (Gregori) 
masumiyetini kimseye anlatamaz. 
Herkes şüphededir. Issız adadan s _ 
hile gidecek hiçbir vesait vokt a 
Polis gelinceye kadar bu işi mey:~ 
na çıkarmıya çalışırlar. 

Bir konuşma esnasında, katil 
o~ıyan (Gregori) nin kendinden 
şuphelendiğini anlıyan (üsten), onu d: ortadan kaldırıp büsbütün rahat 
e. mek ister. O vakit mesele basit 
bıtecektir ve zehirle öldürdüğü Gre
gori'ye intihar ettiği nazarile bakL 
lacaktır. Vaka icra edilir. Cebindeki. 

I!'! - --

siyanürU, (Gregori) nin viski bar
dağına -onun arkası pencereye dö
nükken- boşaltır. {Gregori) yere yu 
varlanır. Fakat, bütün izleıi orta· 
dan kaldırıp onun, kendi kendini ze
hirlediği süsünü verdiği a.n<ia, içeri 
(üsten) in karısı girer, yerde cese
di görür, bir münakaşa başlar ve 
kocasına hakikati itiraf ettirir. 

Bu sefer, deli gibi olan (üsten) 
karısının boğazına sarılır. Fakat bir 
mucize, evet bir mucize ile yerde ze
hirlenmiş olan (Gregori) kalkar. 

Mesle basittir (üsten} zehiri o. 
nun bardağına korken camdan gör
müş ve siyanürlü bardağı d~giştir· 
miş, ve zehirlenmiş rolü oynamıştır. 

Eserdeki esrarengizlik ve bilhas 
sa tiyatro darbelerile hazırlanan 

Trükler gayet güzel tertip edilmiş
tir. Bilhassa polis dramlarında en 
ön safa alınan, korkuyu besleyici un. 
surlara, başkalarının üzerinde şüp· 
he toplamak ve bambaşka bir neti
cey~ varmak hususuna çok dikkı:ı t 
edilmiıştir. Gece, cinayet bahsi, fırtı
na, sahnede.Ki hususi ışık tertibatı, 
adanın fenerinin mütenavip ışığı, 

ecdattan kalma ve içinde bir şeyler 
olacak olan, şato, hasta deneı.:ek ka. 
dar cinai ve polis romanJarı müpte
lası kadınlar .. Yerinde kullanılmı~ 

mizam;enler .. Bize bu eser için faz
la itina sarfedi1digini anlatıyor. 

Bu eserle İııgiliz ve Amerikalı
ların fazla alaka duydukları bu nevi 
piyesler bizim de ihtiyacımız oldu
ğunu meydana koymuş oldu. 

Bundan evvel bu janrdan olan 
Meri Düge'nin davası, mukaıldes 
alev, bir mektup gibi eserleri de ha· 
tırlarsak. Muhsin'in bizi her çeşitte!! 
piycslerJc karşılaştırmak planını:rı 

güzel tatbik ettiği neticesine varı · 

rız. 

••• 
Eseri (Howar I. Yung) yazm~ 

ve şairliğinden çok daha kuvvetli 
mütercimliği olan Halit Fahri ter· 
cüme etmlştır. Hakikaten tiyatro 
tekniğini çok iyi bilen Halit Fahri 
evvelce çe\·irdiği Robotolar, Altı şa
hıs muharririni arıyor, Maamafih 
yalnız tekniği kuvvetli bir çok yaz. 
ma piyesleri de vardır- ümit, Ken
dini bil, vesaire gibi. 

Çevirdiği eserlerle yau!ıih şiirle
rini kar~ılaştırmak istediğimiz va
kit; yaptığı tabloya seyirci bu· 
lamıyan ve kemanile alaka cel
betmek maksacliyle halkı oraya 
toplıyan ve "Kemanıma neden geli
yorsunuz, ben sizi tablomu seyre çıı 
ğırdım,, sualine "Sen ressamlığı bt
rak ta çelebi kemanına devam et, 
çünkü onda daha çok mahirsin,, ce
vabını alan adam aklımıza geleli. 
Sevmek ve muvaffak olmak, başka 
başka şeylerdir: Halit Fahri de çok 
sevdiği şiirden ziyade tercümelerle, 
-çünkü Rafael, Grazielela, Pual dö 
Ku.rot, Bir Sipahinin romanı vesa. 
ire gibi güzel tercüme edilmiş roman 
lan da vardır- bilhaeıı::;a piyes tercü
mesile uğraşsa daha iyi olmaz mı? 

• •• 
Sanatkarlar umumiyet itibarile 

çok iyi idiler. 
Eserin başından sonuna kad..ı.r 

kin ve ku~ırn nçllğı snğ11 k kanlılık 
maskesi altında s::ıldamıya muvaf
fak olan Galip (üsten); şahs1ndnki 
bütün değişiklikleri kudretle idare 
eden KE::mal <Gregori); korkak halı 
kaline uym1yun romancı Mahmut 
( An~o~I) ; soğuk kanlı !ngiliz tipini 
~ok }Yl yaratan Sami (Con Kuper), 
ilk a~~a ~.a.Ueri ve makyajı ile şüp
~~lerı i.lstunde toplıyan hiv.metçi ro
lu~d~ (Hadi): ve eserin kadın rol
lerını Yapan Şazi'-'e Cahide N · .. .J • , evın, 

sozleri u olmasına rağmen Satr..iyil 
ve Perihan iyi idiler. 

karşılanmaktadıı. 

Avcılar arasında teessu··s . d?laşlıran sevda da bundan ba~ka 
etmış bır şe" değildir ı 

olduğunu gördüğümüz b ~lılı " .... ,, 
karşılıklı sevgi bu teşek:~-- k ve lşte bunun için, avcılar kuJübü 
kuvvetli tarafıdır. Kultip üy ~n . en · etrafında topJanan OC'!seur ve faali
rasındaki bu teaanüd b' e ekrı a- yetli arkada!fla.rı candan Bevgi VP. 

.. ıze ulü- takd' ı k 1 J bu'!'ı geçen yılki umumı· k . ır e arşı a.mak ldzımdır! .. 
d ongreınn- ~~~~~~~~~!!!!!11!1!!'!!!!!!!!!!!!'!!'11!!!'! e okuanan rapornn ı:ıu son .. 1 ~ -· s a .. ı t 1 y cum e- ~·vvvvvv'" 
sını .. ~: 1rttma.ktndır. (YILDA YALNIZ DtR LiRA) 

' vcı ıgın, bizi birbirimize ve Verip Çocuk 'FA!lrgeme Kurumu-
yurduınuza bağlıyan bir kudsiyeti na üye olursanız KJıruıesi.1 Yavrula
vardır. İşte avcılığa bunun için vur. nn Sağlığına ulatnn~ olUl'llunuz! 
gunuz. Gece gUndtiz bizi dag~, dag" ~ 

s a""'~vvv 
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Erzin canı Zabt Planım 
Efradın Gece Açıkta Kalarak 

Donması Mahzuru Vardı 

Yakacıktaki 
Heyelanın 

Sebebi Nedir? ---

Sayfaı 1 

Çanakkale Zaferinde 
Türk ahr·yesi 

- - -
Dün ma allindc t e tkikat yap~n i Mar G. D .. ,.,..ah• 

heyet ıcisınin beya atı ınaraya tren uşman l t 

Yakacıkta Ayazma mevkiiııde 
Şeker suyunun bulunduğu semttC; 
dört gün evvel bir heyelan hadise
sinin b~ladığmı ve Üniversiteden 
bir heyet tetkikatta bulunmak mal~
sadile Yakacığa gittiğini yazm1ştık. 
Giden heyetin profesör Dareja<! Pro
fesör Hamit Nafiz Pamir \'e birkı;ıç 
jeoloji asistanından mürekkepti. 
Giden heyet dün akşam Yakacıktan 
dönmüştür. Dün akşam hadi~e hak. 
kında kenJisile görütüğümüz Bay 
Hamit Nafiz Pamir demiştir ki: 

telba,~ri lıı1..Jsudiyeyi Nasıl Batırdı 
-to 

B-11 botunun daha derin su
lardan seyrettiği tabii idi. Du nıu
n:.f.ı:aki\·eı. ! l ' '\ !~ii müstahkemce tah 
min edılenıunişli. Mesudiyı:-· ölüm 
darbesini 600 yarda mesaf cden san
cak kıc; oınuzluğuna yedi ve sa~'\ 
doğru yıw:ış yavaş devrilmeğe baş· 

Bunun İcin Bir Gün Evvel Hattı As/ide Toplanarak - Hadise bize bildirildiği kadar 
büyük değil bilakis mevziidir. Ve 15. 
20 dönümlük bir arazide vuku bul
muştur. Hadiseden zarar göı·en yer
lerde birkaç ev ve bir ağıl vardır .. 
Heyelanın sebebi arazide birıken 
sulardır. Biriken suların derhal kal. 
dınlması için kaza kaymakamile gı5-
rlil?tük. 

ladı. ayni .zamanda bu ta.raftaki top~ 
larile, su üzerinde yüzmekte olan 
pl'iskop üzerine seri endahtlar icra 
ediyordu. Puslasındaki arızadan talı 
telbahir ha.l·.ık;ı ten bir müddet DI"iı:>
kopilf! se:yr-; ' miş ve sonra bu kUçük 
aleti dt~ a~:ı~!~·a çeltcrek yine pns
lasının rehbt.:ı·Jigi:" yoluna devam e

' Bir Gece Yürüyüşile Erzincan Ovasına lnmeği En 
Münasip Hattı Hareket Olarak Seçtim 

J 1 1 • s 

E r zincan ve cİ•arının mufassal haritası 

Birinci Kafkas kolorcius~mun 36 ncı fırk:ıdan 

bir piyade alayı, knlonltı avcı l.aburu, bir süvari bö
lüğü, bir kudretli ceb2I bahır.vası ve mikdarı kafi 

sunufu sairesi Kemah boğazından ve !.l uncu ftrka
dan iki piyade alayı v~ bir süvari böliiğü ve bir kud
retli cebel bataryası ve m ikıf:m kafi sunu fu saircnin 

Çardaklı boğazından hareketle 12 şubat 1334 :ık~:ımı 
Kemah boğazı - Y:ılmzbağlar hattına vasıl olması 
ve 13 ımbat sabahı Erzincan ve lıavalisini işgal et
mek ü~ere taarruz etmesi ve bu hareketin ani ve 
şedid olması), 

Tebliğ bulunuyordu. Fakat yine 9 şu-
bat tarihi ikinci bir emirle hareket tarihinin tecil 
olunduğu bildirildi ve birinci, ikinci Kafkas kolordu
ları at·asındaki hattı fa~ılın Mcnkut - Seyarati Ulya
Geleııkeç - Karadivan olup bu hattın ikinci kolorduya 
aid bulunduğu tebliğ olundu. 

Harekete iştirak edecek olan kıtalardan 36 ıncı 
fırkadan 108 inci alayı Şekerlik civarına, 9 uncu 
fırkanın 28 ve 29 uncu alayları da Kaçak - Eke
cek - Melekı:ıerif - Dökemezreasında konaklarda; 
bu konakia;da.n Erziııo~n ovasındaki köylere ka
dar yürüyüş mesafc~i asgari 50 kilomeb·edir. Ko
naklarından çıkacak kıtaların bu köylere bir gün
d e varması mümkün değ-ildir. Şu h:ılde gündüz yü
rüyüş yapılm;a geceleyin efradın bu soğuk hava
da. karlı boğazlar içinde açıkta kalacağı mahzu
runu da düşündüm. Bunun için bir gtin evvel hattı 
aslide toplanarak bir gece yürüyüşiyle Erzincan o
vıasına inmeği münasilı buldum. Bu tarzı hareket
le sarp •boğazlarda müdafaaya kalkacak Erıneni
leııin mukavemetini de bir gece baskını ile kırmış 
olacaktım. 

Fırka kumandanlarına bu mutalfiamı şifahen 
bildirerek kıtalannm gece yürüyüşü hakkındaki 
ıkabiliyetleı1ini sormuş ve bu tarzı hareketten pek 
memnun olduklarını görınüstüm. Mutn.Iaamı ordu 
kumandanına da yazdım ve' tesbit olunacak hare
ket gününün bfr gün evvelinden bildirmesini rica 
ettim. 

Ayni günde yani 10 şubatta aldığım cevapda: 

"İstanbuldan vüruduna intizar olunan vapur 
1 2 şubatda muvasalat edeceğinden ileı,i hareketin 
13 şubatta başlıyacağı ve hareketin tam vaktinde 
bir emirle tebliğ -edileceği v kıtaatın 11 .şuıbat sa

~ahı tahrik edilerek 12 şubat akşamı Erzincan o
vasına hakim sırtların iF,1.gal olunması ve gece yürü
yüşünün münasib olmadjğı ve bununla beraber ha
rekatın tanzimine serbest olduğum,, emrolundu. 

Ben gece yürüyüşü hak.kında.ki kararımı de
ğiştirmedim ve al5ks.Jarlara şu yolda emirler ver-

200 000 

elim. Hareket edecek kıtalar birinci lıatda 12 şubat 
günü istirahat cdr.ccktir. 13 şubat günü şafakla 
beraber boğazlardan kurtulacak şekilde hareket
leri tanzim olunacaktır. Gece yürüyüşünde dökün
tü verilmiyecektir. Boğazlarda muhtemel Ermeni 

çetelerinin mukavemeti imha edilecek ve avcı ta
buru Kürcföirasniki üzerinden gönderilecektir .. 
9 uncu fırkaa:n Kedek'clcki taburu Zazalar'dan ve 

bu fırkadan müntehib efrada Çardaklı boğazı ~i

malinden Eı:;pha çayırı - Ahmetli'ye sevkoluna-

cak ve Erzincan ovasına inilince fırka süvarilerinin, 

fırkalamı iç cenahlarında istihdamı suretile irti
bat temin edilecektir. 

Ben de karargahımın birinci kademesile 11 şu
bat sabahleyin 8 de Rcfahiyeden Kcmah'a hareket 
ettim. Dört saatta Elmalı'ya kadar faytonla gel
dim. Blirada öğle molasım verdik. Buradan 1.15 de 
atlara binclik 5 sat sonı)a da Kcmah'a \·ardık, 

36 ncı fırka karargahına misafir olduk. Ordudan, 

(lJ şubat 334 öğleden sonra 1. 45) tarihile gelen 
bir emirle hareket kat'i olarak şöyle tebliğ olu
nuyordu: 

"Vaziyet ileri harekete bir an evvel Ha:;:lamağı 
icap ettirdiğinden ilk kademe ile 12 şubat 334 de 
harekete başlanmalı ve birinci Kafkas kolordıı!':u 

aksamının Kemah ve Çardaklı şark medhallcri ay
nı zamanda ve ani surette işgal olunmalıdır.,, 

Erzıncan'da Ermenilerin 3500 kişilik bir kuv
vetleri olduğu ve beraberlerinde top bulunduğu da 
anlaşılıyordu. Bunların boğazları, 500 zerden aşa
ğı olmıyacak birer kuvvetle müdafaa etmesi ihti
malini dikkat bakışına ,alarak oı·dtrnun islediği veç-

hile ayni zamanda ve an~ surette işgaline imkan 
göremiyordum. Kıtaatımızın o gün boğazları geçe
miyeceklerini ve geceleyin açıkta kalmalarının da 
doğuracağı mahzuru tekrar düşünerek, geceleyin 
baskınla Ermenilerin mukavemetini kırmak, soğuk 
gecede her türlü meskenlerden ma·hruın bulunan 
boğazları yürüyerek geçmek ve ertesi sabah boğaz 
medhallerindeki köylerden istifade ile it>tirahat 
ettirmek şeklindeki kararımı değiştirmedim. 

Ermenilerin bilhassa sarp yerleri me~hur olan 

Kemah boğazında mukavemet göstermeleri ihtima

l ini düşiinerek kıtaata ona göre emirler verdim. 
Emirlerimin hulasası ~udur: 

"Evvelce tebliğ etbiğim kıtalarla 12 şubat 334 
den itibaren harekete başlanacaktır. Boğazlardan 

ilerliyecek kıtaların üç, dört kilometre ileri.;;inde 
Sebükbar ve muhtelif pirer ~ıta sevk olunacaktır. 

(Devamı •ar), 

' 

MAHKEMELERDE: 

Hapishanedeki meydan 
muharebesi 

bu hapishanesinde meydan muhare
besini andırır bir kavga olmuştı.ır. 

.Kavgaya sebep de azılı bir katil o. 

lan Mustafanın üzerinde eroinbu
lunmasıdır. Mustafa, bu ihbarı Fa

ik isminde bir arkadaşından zannet. 
miş ve kendisini yakalıyan gardiya
na çatmıştır. O aralık orada bulu-

nan Faik araya girmek istemiştir. 

Dün duruşmaları yapılan kavgacı

lar kabahatı birbirlerinin üstülle at
m1şlardır. 

Neticede mahkeme şahitlerin din 
lenmesi için talik edildi. 

Acele lazım oldu diye 
blslklet çalmıtl 

Sobacı İzzet isminde bir gene 
Cihangirde Necdet ismınde birinnin 
bisikletini çalmış ve kaçarken yaka
lanmıştır. Kendisi mahkemeye sev
kedilmiştir. 

Suçlu genç; ifadesinde: 
- Çok acele bir işim vardı! O

nun için bisiklet lazım oldu. Haber
sizce aldım!) demiştir. 

NUfds kağıdında tahrifat 
yapmış 

Nişan isminde bir Ermeni nüfu~ 
kağıdındaki asıl ismini değiştirerek 
.Şahin yapmıştır. Dün birinci sulh 1 

cezada duruşması yapılan Nişan 

muhakemeyi müteakip tevkif edil
miştir. 

Bekçiye hakaret eden
lerin muhakemesi 
Kasımpaşada bekçi Recebi döv

mekten ve hakaret etmekte.n suçlu 
Mehmet ve Sabahettinin dördüncü 

cezada duruşmaları yapılmıştır. 

Mahkeme şahitlerin dinlenmesi için 
3 nisan saat 14 de bırakıldı. 

Atabek yangını lahklkah 
Atabek hanı yanğınının tahkika~ 

tına dün de devam edilmiştir. Ehli 
vukuf dün Aı ta Atabek ve Zam~n 
manifatura mağazalarının defterle· 
rini tetkik etmiştir. 
~/vvvvvvvvvvvvvvvvvv 

BALKEVI..ERINDE : 

Konıe .. ana 
Eminönü llaJke\·inden. 

1. - Cağaloğlundaki salonumuz. 
da 28/ 31939 Salı akşamı saat (20.-
30) da muharrirlerimizden Bay Pe-
yami Sefa tarafından (Türk inkıla. 
bı) mevzulu bir konferans verilecek
tir. 

2. - 29/ 3 /939 Çarşamba günü 

akşamı saat 20,30 da Doçent Dr. 
Bay Orhan Alisbah tarafından da 
(İlim ve terbiye) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

Her iki konferans için davetiye 1 
yoktur. Arzu edenler gelebilirler. 

••....... , .. ~ .......................... .. 
• 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı ) ~ 
Sinema sahiblerine; 
Çocuk bayramı yakJuşıyor. 

Bayramda çocuklara öğretici, 
terbiyevi filmlerle bayrama 
hazırlanınız .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

derek badezzevnl saat 2 de boğazdnrı ps Maıt mağluplarından: İng;}i 
çıkmıştır. Mesudiye şehitleri, maat- filosu kumandam liva amiral 
teeı-,sü.f künye!erini bilmediğimiz '20 ( Robck ) 
nefer ıle çarkçı yüzbaşı z;ya ve çark 
Çl mU:azimi Mehmet, Hasan, Meh. 
met Yaşar, Şükrü Cafer efendiler
dir. neminin garkından 36 saat son. 
ra deı ununda adam bulunduğu hiı:.
sedilmek lc karine delinerek üç z.ı
bit çıkarılmış ve bunlardan çarkçı 
mUl.'h.ımı Jlullısi cfcntli tahlisini mi.i-1 

n, sulh zamanında bütün dünyaya 
neşrı~dilPn kifayete malik olup ta 
laakal yüzde on nisbctindc isabe~li 
enJaht icra ebeyıliler Kumkale is. 
tihkiimile Orhnaiye ve Ertuğrul tab
yalarının ı.:elik bir tabaka ile örtiil· 
meleri lazım gelirdi. Halbuki 19 ~u

bıı t bomhardım:ıııı neticesinde, bu üç. 
mevkiin zayiatı iki zabit ve iki ııefm 
~chitle on bir n<>fer mecruhtan iba 
rettir. Muharı>be tam 7,5 saat de· 
\'am ettiği halde bataryalar birkac 

tcakip w'f at etıııi~tır. 
Mesudiyenin batırılması, torpil 

hatlarının tahtelbahir siperlere hail 
olamıyacağını mütJafilere öğretti \'~ 
netice itibarile bu ders, hiç olmazsa 
zırhlının maıldi kıymeti derecesinde 
faide bahş oltlu. Bu vakada nüfus 
zadııt ınrl:rn ~unra gelen en ehemmi
ydli zaı ar 9 kıt'a 15 lik topun elden 
gitmesi idi. Bil ahara iskele borda. 
sıııda kalan üç kıt'ası çıkarılmış ve 
sahilde yeni bir batarya tesis edil
miştir. Talıtelbahirlerin Marmaraya 
geı,;meleri mümkün ve hatta kolay 
bir iş olduğu bu hadisenin delfiletilc 
anla.şıldıktan sonra vesait her su
retle tcışdit edildiği gibi Aydın fü~is 
ve Nurulbahir ganbotlarile münasip 
sefaini harbiye boğaz mıntakasma. 
celp ve tarassuda memur edildi. Bu 
ısuretle ·ı urk t:ıahrıyes1 gayri mer''. 
bir unsuru taarruzla gayet müthiş 
bir müendclcye giıişti ve bizzat tor
pil hatlarından başka boğaz batar
yaları ve deniz tayyareleri bu mü
cadelede kendisine yardım etti. Ka
nunusani ortalarında Fransızların 

Safir ve büyük taarruzun arifesinde 
fugilizlcri E-15 tahtelbahiri batml
dı. Taarruzdan ve karaya asker ilı. 
racından sonra cidal hem boğazrla 
hem de Marmara dahilinde daha ce
surane bir şiddetle devam etmiş, bir 
çok düşman tahtelbahirleri garke. 
dilmekle beraber bir takım müessif 
zayiata da uğranılmıştır ki Barba· 
ro:; Hayrettin zırhlısının ziyaı, bu 
acı zararlardan biridir. 

Metlı:ı.J grupu aleyhine ikinci t..ı.. 
arruz 191:5 şubatının 19 unda ve i'ı· 

çüııcü taan ıız 25 inde vuku buldu. 
Her ikisinin hc<lefi bu istihkaınlar•.n 
tahribi idi. Binaenaleyh biı-i di~erİ·· 
nin mlitemmiıııi ol<lu. Bu taarruzlar 
İngiltere ve Fransanın o sıralaraa 
boğaz öniinde mütchaşşit bulunarı 
bütün kuvvetlerile icı a edilmiı:;tir. 

İngiliz filosu tnfileksibl (17.000 
ton, 8 kıt'a 30,5 ve 16 kıt'a 10,5 san
timetrelik top), Lord Nelson ve A
ğamemı-;.un (Her biri : 16,500 ton 4 
kıt'a 30,5 ve 10 kıt'a 23,4 santimet-

relik), trrezistibl (15000 ton, 4 kıt'a 
30.5 hık, 12 kıt'a 15 santimetrelik) , 
Kornvalis ·c14,000 ton, 4 kıt'a 30,5, 
12 kıta 15 santimetrelik), Vencens 

(12950 ton, 4 kıt'a 30,5, 12 kıt'a 15 
santimetrelik) zırhlılarla bir kaç kU 
çük kruvaz5r ve bir hayli torpito 
muhribinden, Fransız filosu da Süf
ren (12,750 ton, ·1 k1t'a 30,5, 10 kıt'a 
16 santimetrelik), Buve (12205 ton, 
2 kıt'a 30,5, 2 kıt'a 28, 8 kıt'a 15 san 
timetrelik), Şarlman ve Galuva 
(Her biri: 11,260 ton, 4 kıt'a 30,5 
luk, 10 kıt'a 15 santimetrelik), zırh
Warile kruvazö~· ve muhriplerden 
mürekkepti. Müttehit donanmanın 
refakatinde bir çok torpil taharri 
vapurlarile tahtclbahirler de vardı. 

19 ve 25 ~ulıat bombardımanla
rında methal grupu, mücehhez ol
duğu 12 top ile düşmanın bir bor
daya ate~ eden 44 kıt'a 30,5 ve 66 
kıt'a 15 ila 21 santimetrelik ki ce. 
man (110) tane uzun menziHi topa 
karşı mevkiini ~üuafaayn çalıştı. 

Eğer 1r.glliz ve Fransız topçula-

, ~ 

günliik gayre>tle eRki halini bulacak 
derec{'de ehemmiyetı::iz hasarata uğ 
ramış ve zabitan ve efraddan hiç 
biri top başını terkeJerek gerideki 
m&hfuz mahallere çekilmek lüzumu
nu duymamıştır. Bu muharebede • 
Ağam'-"'rnıııın zırhlısı, biri direğine 
ve diğet'i kıç taretine iki isabet al
dı . AteşP. istihkamların menzili ha
ricinden başhyan muharebenin ikin
ci devresinde yaklaşmağa başlamış 
ve Ağ:ımemnun ile Kumkale sahili
ne takarrüp etmek istiyen bir Fran
s1z muhribinin yaralanmasile met
hal hattınm henüz sukut etmediğini 
anııyarax ·rnRrar genye çekumıştır. 

Çanakkale harbinde Türk mermi 
sine hedef olan ilk düşman zırhlısL 
nın Ağamcrnnun olması tar ihin ga
rip bir tesadüfüdür. 

Malfımdur ki !1air Omirosun (1L 
yada) sı, Ağamcmnunun Truva mu· 
hasaralarını idare eden (Misen) hü
kümdarı olduğunu söyler, Ağamem
nun, efsanevi olmasırıa rağmen Tru 
vayı zapta muvaffak olamamış ve 
kahraman Aşilin· gelmesine lüzunı 
gösterilmiş ve bu sırada şark mema
likinden gelen bır kuvvei im.dadiye 
,trruvalılarla birleşerek muhasır or
duyu mütemadi felaketlere uğrat
mıştır. Bu kuvvei im.dadiyenin kim-

lertlen ibaret olduğu mütehassısin
ce halledilmiş bir keyfiyet değildir. 
Bazıları Amazon olduklarını söyle
mekte, bazıları Asuryadan geldikJe
rini dermeyan etmekte ve diğer bir 
takımları Oğuz Türklerinden b!r 
müfreze olmalarına ihtimal evrmek. 
teclir. Bugün Truvalılnrın ırkları da 
henüz tanyyiin etmemiştir. Bütün 
himasi efs:ı.nclerden ve tarihi teteb_ 
bulardan çıkan netice şudur ki Ağa
memnun TrU\•anın YunanWar tara_ 
fından fethedildiğini görmeden, sa· 
ir bir çok muhayyel mabutlar ,.6 
nim mabudlar gibi muharebede te
lef olmuş ve sonra Truvanm zaptı 
da galiplere şeamet getirmiştir. 
1906 modeli bir sefinei harbiyeye 

İngilizlerin ne maksatla bu ismi ver" 
dikleri bizce meçhuldilr. Yalnız Tm
va muharebesinden binlerce sene 
sonra bu maruf harabenin yanı ba
şından ondan daha büyük efsanevi 
bir harp başlamış, Misen kıralırun 
ismini taşıyan İngiliz gemisi, müda
filerin ilk yaralnclıklan sefinei har
biye olmuştur. 

Şubatın 19 undan 25 şine kadar 
devam eden sükun, lngiliz ve Fran
sızlar tarafından havalal"ln ademi 
müsaadesine atfödiliyor. Hakikaten 
bu hafta ham hoznıuş ve methal 
grupunun cüz'i hasaratım tamir i
çin müdafilere fıt-sat vermiştir. (25 
şubat 1915) bombardımanı aynı· _ 
f .. h se 
aını arbiye tarafından icra edil-

mekle beraber düşman bu taanuz_ 
d~. geç~n der.!lerden mütenebbih ve 
mustefıt olmuş görünüyordu. Atcf1 
saat onda başladı ve bilaf&sıla 7,5 
saat devam ettJ. iDevamı ·~ 
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'' şe '' Abidin KısakUrek 

O; dağlarda gezer, ormanlarda 
dolaşır, yoruldu mu dere kenarına 
iner bir söğüt a lt;nda dinlenirdi. 
Köyde ona bazan erkek Ay~e. hazan 
da (Keven Ayşe) derlerdi. Bu isim
ler hem erkek gibi cessur olduğun
dan hem d~ (Keven) i çok Se\rdiğ.n
den söylenirdi. Kendisi ağ:ı kızı ol-

. duğu hlilde hıç ~vde durmaz, at üze
rinde tarladan b$1.ğa, bağdan bahcl,;
ye koşar a!.t•cle gibi çalışırdı. Bazan 
kızdı mı bh· efe olur, silahlanır. çift
liğe gider, isçilere çavuş gibi sert e
mirler verirdi. O her hangi bir iş i
çin bir dt:fe olur veya olmaz dedi mi 
kimse ıtiraı edemeıdı. Baba.sı bilt 
kızının bu halinden korkardı. 

Bu gem'. kwn düny1d« sevdiği 
şey çobanla beraber kendi ,,Urüleri. I 
ni dağ yamaçlarında ollatmağıı ko- 1 

yulmaktı. Hele kavalı ~lir.e Plıp şair 
ruhunurı tabiatt~n duynıı::; okJu~ıı 
hislerini t'!kr1:1r talıi111e ha\·111 n&ğM 

meler ile du~ urrrw 'k erı f.,zJa IJayıldı-ı 
ğı şeydi. 

Fidan gibi boyu, iri siyah gözleri, 
engin bakışları k...rşısında köy ere. 
leri deli gibi olurlar, fakat ~esaret 1 
edip bir kelime olsun söyliyemezler· 1 

di. Nasıl söylesinler; o; efeler in efesi 1 
idi. Köy kızanları bir ah çekerek: 

- Cennete gitmektense bu ta~ 
taş yürekli kıza yavuklu ol, derlerdi. 

Keven Ayşem, bir yaz sıcağında 
sürüyü yine Söğütlü dereye indir
miş, uzun bir öğle molası verdiriyor
du. Şimdiye kadar hiç dikkatle bak
madığı çoban biraz uzağa oturmu,· • ı 
köpeği ayaklarının ucuna yatmış. 
dertli dertli kaval r.a.lıyordu. Bütün 
koyunlar, kuzular hep baygın bir 
halde çobanın yanık kavalile mest 
olmuşlardı. 

Keven Ayşem gözlerini çobanın 
g~niş omuzlarında, bakır renkli çeh
rea:nde, da.lguı bakışlarında gezdire- ı 

1 

rek dinledi! Dinledi!. !cinde i.irper-/ 
meler hasıl oldu. Kalbini sicak ne· 
4";Aa1A- "V-ı-- ,,,:.1.-~ :ı..:.. ~J\"'-., lılo:J~\.J. 

Nihayet çobanın kaval nağmelerine 
uyan Ayşenin titrek sesi derenin şı. 
rıltısile dalgalandı. 

Gözümde kalmadı dağlar, 
Avutamaz 'fa.rhı, bağlar 
Ben on sekiz yaşındayım 
Bilmem içim neden ağlar. 

Çoban kavalı bıraktı. Düşündii, 
düşündü. Sonra birdenbire gür St:'. 

sile cevap verdi~ 

- Kalbe tann \·eıir sızı 
Sensin bu illÖ ~ ıldızı 

Bağrunda bir se~·gl vardır, 
Söytiyeıncm ağuın hızı. 

- ı·ara~·a melhem edelim, 
l'....,vı, barkı biz uı>delim, 
\'ardınıcımız Tanrı olsun. 
Bu diyardan kalkın gid('lim, 

- Anan du~ar, bahan duyar. 
Arkamıır.a ath ko) ar . 
Gelen atlı cana kıyar, 
Ben ;.;idemern ağnm kızı. 

- Auam duysun, babam du~·suıt. 
Aı-kamıza atlı ko~ ·un. 
Gelen atb cana kıysın. 
Bu diyardan kalk gidelim. 

Gece ol<lu, köyde gene;, ıhUyı.u· 

herkesin ağzında dedikodu ç:-ılkala
nıyordu. 

- Keven Ayşem çobanlarile kça 
mış. 

- Kaçmış değ°il, çobanlarını ka
çırmış. 

- Eyvah! Ağa ne yapar acaba? 
- Ne yapar. Kızın karşısına 

kim çıkabilir ki: 
- Yazık etti kendine, ~nanın, 

babanın bir kızıydı. 
- Adam sende, nasıl olsa sonun. 

da bir erkeğe meyli akacaktı ya! .... 
Çoban ua enme boyuna 

arslan gibi. Tanrı boyle dilemiş. 
- Bırak şu çobcı.nı, soy:..mzun 

biri. 
- Soyuna, sopuna bakma çam 

gibi bir delikanlı. Ben de kız olsam 
onunla kaçardım. 

- Yalan bu haber, o erkek gib~
dir. Yine dağlara ge?.meğe gitmiş, 
gece yarısı çıkar gelir. 

- Doğru, doğru. Hatice Nine 
0!1lar1 dağ ~·olunda görmüş. Hem 
kendisi kurkn1 adan "Babama söyle, 
biz gidiyoruz, aramasınlar,, demiş. 

Bu haber biraz sonra ağanın ku
lağma gitti. Ağa hemen Hatice Ni
neyi SOl'guya çekti. 

- Söyle bakalım Hatice Nine, 
Keven Ayşemi nerede gördün ? 

- Ağa ben odundan geliyordum 
onlarıı kanlı kaya dönemecinde rast-
ladım. 

- Peki. sana ne dediler? 
İhtiyar kadın burada yutkundu, 

söylemek istemedi. 
Fakat ağa haykırdı: 
- Söyle diyorum sana! Ne de

diler? 
- Ağam Keven Ayşem dedi ki: 

"Babama söyle, biz bu illerden gidi
yoruz. Sa kın arkamızdan kızan, efe 
filan göndermesin ha-.. Sonra gelen
lerin hepsini ekin gibi biçer, köyü 
de yıkarım,, dedi. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınkllk ve bUIUn atnlarınızı derhal keser 
.. • icabında gOnda a ka9e allnablllr. • .. 

Bir yerinde canavarın ruhunun 
Hamand ailesine ebediyen bağlı ol
duğunu söylüyordu. Tabiate karşı 
3·npılan bir suçun bu ir.:ıi asabi buh
ranı tevlit etmesi takdirinde sizi 
kurtarabilir miydim? llk tecrübele
rim bana ümit verdi. Fakat mezar-

diniz Siğmund'un bir günah işlediği . 

ni ve bundan zavallı hafitlerinin dı
mağında irsi bir hastalık vukua gel
diği neticesi çıktı. Bu hastalık belki 
tedavi edilemez bir hale gelebilir. 
Fakat benim muhakeme tarzım doğ 
ru çıkarsa sizi bundan kurtaracağı
mı ümit ediyorum. 

YENISABA.H 

• 
esı 

" Kanun Adamı ,, Muvaffakıyetle 
temsil edildi. Milli oyunlar oynandı 

----==>-==> c:::-----

Toroslu sporcular Hataya Gidiyo~_ 

« Kanun adamı ,. muvaffakiyetle temsil eden Adanalı geaçler : 
Mtiddeiumumi Yusuf Ayhaa. Mlibatır : Necmi. Serkomiler ı 
Recep. lamail: Hilmi Nihatı Hikmet, İhsan: Reımi Ayhau. S•k
reter : lhıan. Uşak : Fikri. Jandarma : Hamit. 

nan lbrahim Burduroğlu'un bu klü
bün başkanlığında bulundukça daha 
bir Çok muvaffakiyetler kazanacağı
na şüphe etmiyoruz. 
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Tefrika No: 39 

Zira her zaman yorulmak bil
miyen bacaklarım bugün nedense a
deta titl'iyordu. Her halde yaklaş
makta olan fırtınanın tesiri buna 
sebebıyet veriyordu. 

Birden arka tamfuna doğru, ki
lide sokulup çevrilen bir anahtarın 
çıkaı ·dıgı bir ses duydum. Başımı 

çevh·dim. Baktığım tarafta, dıvarm 
içinde açılmış, boyası atmış bir ki.ı. 
çük tahta kapı vardı. Burası yavaş 
yavaş açılarak, dışarıya bir kadınla 
bir çocuk çıktı. 

Kadın ince, genç idi. üzerindt3 
boyası solmuş bir pcnyuvar vardı. 
Gayet munta.ıam, teni mat olan bu 
kadının yüzünü koyu kestane rengi 
saçlar çerçiveliyor, ve büyük mavi 
gbzlerine değişik bir cazibe veriyor
du. Bu yabancı fevkalade güzeldi. 
Çocuğa gelince, yaşını kestiremedi. 
ğim zavallı küçücük bir mahluktu. 
lp ince bir vücut üzerinde kocamar .. 

1 ve hemen saçsız bir kafa taşıyordu.! 
Ve ilk nazarda, tecrübesiz bir kim- 1 
sede olsa, bu zavallının tamamıle ab 1 

dal olduğu zahir oluyordu. 
Yabancı kadın, beni görünce hiç 

bir hayret alaimi göstermedi. Güzel 
gözlerini bana dikerek bir kaç sani
ye durdu. Sonra çocuğu elinden bı
rakmıyarak yavaşça ilerledi. 

Biraz hafif bir sesle: 

- Kimsiniz siz?. İsminiz ne? d.1-
ye sordu. 1 

- Cahide4 

Bir dakika düşünür gibi oldu. 
Sonra başını iki tarafına salladı. 

- Tanımıyorum .. Nerede oturu
yorsunuz? 

- Ta ileride, sahilin kenarında
ki büyük beyaz yalıda. 

u 
Nakleden: ORHAN s. 

Sarardığını farkettim. Ayni za · 
manda yabancı ka.dın bir kaç adım 
gerılemişti. 

- Büyük beyaz yalı mı!.. öyle 
ise Naili de tanırsmız? 

Sesinde büyük bir korkunun mev 
cut olduğu görülüyordu. üzerim~ 

diktiği gözleri hemen fırlıyacakmış 
gibi bir hal almıştı. 

Kalbim çarparak ayağa kalktım 
ve: 

- Nail mi dediniz diye kekele
dim. 

- Evet... Evet ... Şair Nail. i.5te 
beni burada mahpus tutan o adam: 

- Neler dıyorsunuz? 
- Evet, beni buraya kapadı, ta, 

uzun scnclerdenberi Beni o derece 
be<lbaht etti ki! Her şeyden mahnı· 
mum. Bak'in, .;u üzerimdeki elbiseye 
giyecek bir şeyim yok. Zavallı ço
cuğumun da vaziyeti ayni şekilde. 
Emri ile hizmetçi Seher bu korkun~ 
evde hem kapalı tutuyor. 

Çok şiikür anahtarı koyduğu ye· 
ri keşfe muvaffak oldum ve bugürı 
uyuduğu sırada anahtarı aldım. Ne 
ise uşak Kamil dışarıya çıkmıştl. 

Rahatça hareket ettim. Bakın oğlu, 
mu gördünüz mü? Yarın öbürgün 
bu çocuk mühim bir şahsiyet ola.· 
c:aktır. Fakat nedense babası OillJ 

semtiyor ve ölmesini istiyor! 

Çocuk bu sırada bana doğru boş 
bir nazar attı. dü~üncesiz olan bıı 
büyük gözlerdeki yeşil nüansa işaret 
etmemek imkanı yoktu. 

Kısık bir sesle: 
- Babası? .. Babası kimdir diye 

sordum. 

- Fakat o Naildir! .. 
- Siz ... Nailin karısı mısınız? 

Adana (Hususi) - Çukurovanınl 
en çok sevilen (I'oros spor klubü bü
yük bir müsamere tertip ederek 

Temsil, Konser verdi ve Tofoğraf 

Fikri Sayar ile ilyas Çelik tarafın· 

dan meharetle Aydın zeybeği ve 
azerbaycan oyunları oynandı. Bin 
Toros sporlunun uzun uzun alkışla

rile taktirler kazan konserde Neri· 
man Demirbilek, Ali öner, Adil üL 
kü ve İzzet Gerçek misilsiz muvaf
fakiyetler kazandılar. 

Mardinde Trahomla 
Mücadele Faaliyeti 

Ellerini uzatarak, garip bir ta. 
vırla büktü ve: 

- Söy!ediğ'inı şey doğru idi. O 
bana karşı bir cellat vazifesi yap
maktadır. -Ondan bütün kalbim ile 
nefret ediyorum. 

Yusuf Ayhan'ın monoloğu da
RıKaıarca ı:uKu,;ıanmaK ı:;ureme oır 

kaç yerde tekrarlatıldı. ---
Remzi Ayhan'ın sahneye koydu. 

ğu Vedad ürfi Bengü'ün (Kanun 

adamı) isimli piyesinin temsili cid

den bir temsil hadisesi oldu. Bilhas
sa Remzi Ayhan ve Yusuf Ayhan'ın 

rollerini büyük bir kudretle başar

maları karşısında adeta piyesin eş

hası arasına girdik ve göz yaşları

mızı, hıçkırıklarımızı tutamadık. 

Sahnemize iki büyük elaman olar::ı.k 

yetişen bu iki kardeşi tebrik etmek 

yerinde bir takdir olur. Topoğraf 

Fikri Sayar ve Başkatip Recep Tek

eş de güzel birer muvaffakiyet gös· 

terdiler. 

Torosla gcnc:ler Hata;ra gidiyorlar 

Dört maç yapmak ve dört temsil 
vermek üzere muı:;iki kolu He bera
ber Toroslu gençlerin yakında Hata. 

ya gideceklerini de haber aldım. 

Memlekette nüfuz ve faziletile tam-

Mardin (Hususi) - Merkezi Ga
ziantepte olan trahom mücadele 
teşkilatı Mardini de içerisine almış 
ve. uu ~lı:;t Maraıne DUyuK tay<1alar 
temin eylemiştir. 

Fil'hakika Marö1.1.1de Gaziantep, 
Kilis, Siirtte oldugu kadar mühim 
nisbette trahom yoktur. Fakat vasa
ti nisbeti %30 dan aşağı düşmez. şu 
halde, tizerinde durulmaya muhtaç 
bir nisbet mevcut demektir. 

Alakadarların Mardini de teşki.
Ia ta dahil etmeleri üzerine başhyan 
faaliyet, iki yılda gayet faydalı ve 
müsbct nctiyceler doğurmuştur. 
Sayın genç Dr. Bay azizin idaresi 

altında çalışan trahom hastane ve 
dispanseri, iki yıllık mesaisi sonun
da binlerce vatandaşı tedavi ve mu
ayene etmiş.hastalık nisbetini yan. J 

dan aşağı düşiirnıfüştür. Bununla be
raber lüzumlu teçhizat ve malzeme
nin tezyidi ve kadronun tevsii icap 
ettiği kanaatinde bulunduğumuzu 
söylemek isteriz. 

00 00 l!8 

Blteclk umumi m eclls 
içtimaı 

Bilecik (Hususi) - Vilayetimiz-

:~ udin Trahom mıicadele teş
kilatının genç ve çalışkan 

fokt ru B. Aziz 

de Umumi Meclis içtimaı devresini 
bitirmiştir. 

Son celsede encümen azası o
larak seçilenler merkezden Bayan 

Remziye Gören ve mülhakatta.n A
li Osman Timurlenk, Reşid Baykal 
ve Mehmed önerdir. 

- Haydi Oliver, kuvvei manevi
yemızı kırmıyalım, işi oluruna bı. 
rakalım. Allah vere de muhakeme
miz sakat çıkmasın. 

Vahşi bir hiddet, sesinde parh. 
yordu. Fakat ben aldırmadım. Her 
şeyin etrafım?a. döndüğünü hisset
tim. 

Genç kadın, biraz yana dönmüş 
denize bakıyordu. Takallüı:; eden çeh 
resi yavaş yavaş kendi halini al
mış ve elleri heyecan içerisinde ol
lunuyordu. ·.Onu ancak uzaktan - . 
penceremden görülen manzaraların 
arasından görebiliyorum. Halbuki, 
denizin yanında uzun zamanfar gf 
çirdim. Evet, hep denizle arkadaşlık 
ettim. Nail gelip beni alıncaya ka· 
dar ... Ve vefa.kar denizi, nail içir 
terkederek hayata atıldım. 

Birdenbire yumruklarını sıktı ve 
çehresinin hatları takallus etti. 

- Denize yaklaşmamı, oğlum3 
bu engin diyarları tanıtmağa o ma. 
ni oluyor. Fakat şimdi dışarı çıkmak 
inıkanı var. Geceleri bundan istifa
de edeceğim ve eğer bir kayık bula
bilirsem, memleketime kadar dön~
ceğim. 

Yine bu sözleri söyler söylemez, 
başını çevirdi, ve bir aralık elinde~ 
l~urtulan çocuğu tutarak: 

- Haydi yavrum, içeri girelim, 
sihirbaz uyanır ve bizi bulamazsa ... 

(Devamı var) 

daki muvaffakiyet.sizliğimden sonra 
vaziyeti hemşirenize anlattım. vi} 
buna inanmadığı için de sizi uyut
tum. Gizli odaya getirdim ve buhra
nı tevlit ettirdim. üzerinizde haiz 

olduğum manevi tesir vasıtasile 
ceddinizin ruhunu çağırıp bazı malU-

Oliver başını kaldırıp genç kaM Tefrika No 
dına dikkatle baktı. Luna sözlerine 

56 Çeviren : R. S AGAY 

Svanild ile Godard gizli odada 
bekliyorlardı. Madam York piyano
ya oturdu. üçü de Lunanın ne yapa -
cağma bakıyordu. Rüzgar, reçine 
kokusu, haznedeki suyun şırıltısı! 
hep mukadder havayı yaratıyordu. 
Oliver, yerde çizilen beş kö~eli bli
yiik yıldız şehrinin ortasına konan 
koltuğa çöktü. 

remiyorlardı. Etrafta bir kaç sani
ye süren bir sessizlik hakim oldu. 
Luna, dişleri sıkılmış, elleri terden 
sırsıklam hareketsiz duruyordu. Bir 
denbiı'e, koltukta koyu bir kitle ar
zeden Olivcrin tarafında iki kırmızı 
nokta göründii. O şeytani uluma 
yükseldi. Luna lambadan kartonu 
kaldırınca oda aydınlandı. UJuma 
yarı kesildi. Çizğinin içinde Olive~-: 
ayağa kalkmış, yilzü tekallüs etmiş 
bir halde duruyordu. 

' mat elde etmeyi arzu ettim. Fakat 
ben de iyi neticeye varamadım. Er· 
tesi gün Müayü Godard, Slinfordun 
anlattıkları şeylerin hülıi.sasını ge
tirdiği zaman, bu faraziyemde ha}tlı 
olduğumu anladım ve mezarda bul
duğumuz taş üzerindeki ibarelerin 
de manalaı ı anlaşılınca i5 tamamile 
anlaşıldı. 

Bu ibarelerdeki manalardan aL 
lenizin ta lskandinavyarun ilk za· 
manlarına bağlandığını gördüm. ve 
bu hususu baaı efsanelerden ilk ced· 

devam etti: 

- Şimdi bir tecrübede buluna
cağım Müsyü Hamand. Sizi ta ilk 

zamanlara, bronz devrine götürece
ğim ve sizin bizzat Sigmund olup 
işlemiş olduğunuz fena hareketten 
affedildiğini söyleyip ikna edeceğim. 
Anlıyor musunuz? 

- Tabii ! Ah, şu tecrübeniz bir 
muvaffak olsa ... 

- Okadar nikbin olmayınız, bel
ki de efsanedeki bu fikir bir şair 
muhakemesidir. Fakat biz hiçbir şe
yi ihmal edecek vaziyette değiliz. 

Eğer giıJi ·odadaki tecrübeden 
sonra, buhran vukua gelmezse, su
reti katiyede iyileşeceksiniz. Eğer. 

vukua gelirse, üzerine istinat etti
ğim efsane yanlış olacak. 1şte o va
kit istikbaliniz, nasıl hareket edece
ğiniz işi ortaya çıkacak. 

XXXVI 
Saat yedide Luna ile Oliver, bil. 

yük salonda kısa bir konuşma-fa bu
lundular. 

Genç kadın: - Vaziyeti ihata 
ettiniz degil mi Oliver dedi. Bir mu
cize beklemeyiniz. Bana 5elinc·\ ne. 
ticden ümidvar olmam lazım. Zira 
ümit beslemezsem n.uvaffak ola
mam. Bütün işler beniın üzerimde. 

- Luna, bulunduğunu~ vaziyE>t 
çok müşkül. 

- Muvaffak olmak meselesinde 
benim de ~izin J~adar alakam var. 

Her halde Svanild ile Godard söyle
diklerimi yapmışlar, pencerenin et
rafına çam dalları koymuşlar, ha
lam da piyanonun götUrülmesine ne 
zaret ediyor. Etrafımızda canavarın 
meydana çıkmasını temin edecek 
havayı yaratmağa çalışıyorum. 

Oliver, genç kadına ümitsiz na
zarlarla bakarak: - Ölüm karşısın
da hareketimi tesbit edecek saat 
yaklaşıyor Luna, diye söylendi. 

Luııa da heyecanlanmıştı. Birşe:v. 
söylemeden ellerini uzattı. 

Oliver, Lunayı kendine doğru 
çekti. Fakat iraıleı;iııe hakim olarak 
genç kadıııın alnından öptü ve ateş 
gibi yanan yanaklarına "Lunanın in
ce parmaklarını götürdü. 

Genç kadın, Olivere dikkatle ba. 
karak: - Bu çizgilerden katiyen çı
kamıyacağınızı akhn:za yerlcatiri
niz dedi. Ve etrafınıza b:ıkm: Her 
tarafta çamlar var, yıldızlar, pence
renin kenarından görünüyor, rüz
gar buz gibi esiyor, ve ... siz, yanınız
da tek bir insan ile yalııız bulunu. 
yorsunuz hortlıyan Hamand ... 

Luna, yanındakilere çekilmeleri 
için işaret ederek lambanın ziyasım 
bir büyük kartonla kapadı. 

Merdivenin basamaklarına otu
"an Oliver iie Codard hiç bir şey gö-

Luna, otoriter bir tavırla elinı 
uzattı ve: - Oturunuz, hem de uyu
yunuz, diye emretti. 

Genç adam bu emre itaat eder
ken gözleri do kapanıyordu. Luna 
bazı hareketlerde bulunduktan son
ra Oliverin hafızasını ta ilk ceddi 
Sigmund devrine kadar götürdu ve: 

- Sigmunt, kurt olup mabudun 
Odin'i öldürmek arzusunu gösteretı 
prens Sigmund, Elana söylüyorı:vn 
dinle! diye süze baçladı. Haydi aya
ğa. kalk ve arkadaşlarının çağırma
sını işit. 

(De,·amı ,·ar) 
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İçi lisesi. Darüşşafaka, Galatasa· Biltun ~ Pd Deniz "Ticaret 
ray, HaydArpaşa, Hayri, İstanbul rak 6 hazı~an a a ılacaktır 
İstiklal, Iş.k, Kabataş, Pertevnihal, saha~unda fınal ma~~A~ALARI • 
San'at okulu, Şişli Terakki, .Tica- FUTBOL ~~RO 
ret, v e~a ve Yüce Ülkü Hselennden F tbol mü.saıbaka-
( 40) ardan 1120 sporcu iştirak e- Mektep arası fu .. .. 

1 d kt" ]arına 2 Nisan pazar gunu yapı a-
ec;. ı~İacak meraiim: cak merasimi müteakip (İstanbul 

P k k ı· · Galatasaray) Per-Liselcrin sporcu talebeleri 2 er e ısesı - .. ' 
Nisan pazar günü saat 14 de Gala- tevniyal - erkek oğretmen okul i-
tasaray Erkek lisesinde toplanarak arı ar sı l l 

. a, nda yapılacak maçlar .a 

yanlarında öğretmenleri oldukları baı;:lanacak maçlara her .hafta .cu-
~alde İstlklAI caddesini takiben Tak marte:i günleri dev~1:1 t:~~::.!t;~-
siM~ gJtlecekierdit Ve Cumhuriy~t 1 Nısan cumartea • 
Abidesine çelenk koyacaklar, hep dmda ı 
bir ağızdan söylenecek İstiklal (Kabataş ....... Ticaret)• Cı.ık __.. 
marşından sonra yürüyüşe geçile- Şişli Terakki) (Yüce Ülkü - Da • 
rek Taksim stadına gidilecek kız rüşşafaka) · 
talebe sahanın sağında erkek tale- 15 Nla.n e11111arteal: 

ki (Vefi Jfleıi - Sa.ıı'at mektebi), 
ileler solunda jlmnuti-k tenli 8 

• (Hfl'll'riye _ Itllydarpaşa), (İstik-
rinde olduğu gfüi koşar adımla yer .J 

lerfhi dacaklar evveli Ebedi Şt:f li1 - llo~ziçi) • 
Atatttrk'ün hatırasınıa hfirmetle 8 22 Niaaıt euftlAl'tealt 
dakika sükftt edilecek, t&tan!bul 81'· (İttanbnl Galatasaray llHst ~a-
ıkek muallim mektebi talebesi tara- Jibi - Pertevniyal Oiretmen oku
fındaın yıapılacak bayrak meruimi- Ju galibi), (Kabat&t - Ticaret 
ıti müteakip V4'tilecek ikinei bir galibi ile Işık - $fşll Terakki ga
.kumlUldıl ile ve kotar i.dıınla spor• libi karşıJa~cak maçJ.arm aonu lif 
enlsr yerlerine gideceklerdir. Mayısta alınacaktır. 

...._._. arMUMla yapalMak 88 • il 

•e;::,~; aramnd• şimdilik Gençlerbirliğinin 
(atıetfım - a.tıt voleybol, futbol) Seyah atı• 
musabaJoa.Jan yapılacaktır. 

ATLETIZMı Gençler Blrllll KUçllk 
Atletizm müaabakalaruıa 6 Jda.- y ... ,...... » _ ,... .. 

tuı eıaınate.1 .ana if&ıtinın *4tn- Aılllara ~- il JllliliJt 
da ba,ıanteaktır. O gDrı dô met- bir sporou kat'llftlJ'le ıatçnıt 
re dilz ve 71 metre m&niah kotu Yozgad& giderek bir tutbol maçı 
)'l&pılacaktır. Bu müsabakaya mek- yapmıştır. Yapılan bu gezi her ba
tepler 20 şer atle~I~ iş!irak ede: kımdatı faydalı olmUŞtur. Yozgat 
ceklerdir. Haketnhi• ögretmenlen barut gUcUne mensup kalabalık biı-
fapacaJtlardır. sporcu ve idareci kafileBi misafirle. 

ATIŞ t rini istasyonda büyük bir eevıt ile 
Atış mUsa.bakalarına da 6 ~fa- kartılaımt ve gereken al&kayı gös

tıst& b-.lanacak her mektep bırer terrni3tit. 
kJcıınla iftiralt edeeektir. Saat 11.30 da maça ,,.........," 

VOLIYIOL: bavanm yajışh ve sahanın çamurla 
Kdlat atullMla •oleyi.ol mü- oltnuma rağmen oyun 'blly&lk bil' 

.......... ffludrlı enerji ve kardei)lk havuı tcinde 
.11 NllMı cumartesi saat 15 de: devam etmiştir. Barut Gü(!Uftflft iyt 
Ouınhuriyet kız lisesi - Erenköy elemanlara malik olduğu ilk oyunda 
Kız ltaesl. dikkati çekiyordu. 
Kandilli .Jnz lisem - Öğretmen Gen~lerblrlift Güce nazaran d:•-
okulu. ha üstün bir ~un çıkararak maqı 
'CsltOdar kız enstitüsü - İnönü S-1 farkla bitirmiştir. Maçtan aonra 
kız Uteli. kulüp lokalinde misafir sporcular 

M Nlaaa eumarteal •at ti de .,erefine verilen çay çok samimi gö· 
lloinf.oi kıs lisesi - .İstanbul ıiiemelerle sonra erlilil ve Gençle:-
ıltız liıul. birliji aJqam Ankaraya dönmtlftUr. 
Çamlıca kız lisesi - Selçuk kız Yapılan bu gezinin sporcular H~ 
lileai. terinde bıraktıfı intiba çok müsait 
Şıifli Terakki lisesi - İstiklal li- ve gttsel oım~r. 
aMf. Ordutl• kur.: llNlçlan 
29 ~ .......... ti der baf adı 
(Cumhuriyet kıs liafti - Ered- Ordu (Hususi) _ Ordu kupa 
köy) gıaU.bi ile JDA91anna puar tuntt kalabalık bir 
(Kandilli kız li~esf ........ ötretınen 11eyirci kütlesi önünde başlamıttır. 
okulu) galibi. Zevk ve aJAka ile takibedfleıi 
Son maç galibler arasında oyna- spor, Gençler maçı 1-0 sporun fa· 

boaktır. lebeı!lle neticelenmiştir. 
r.tucEKLER ARASINDA YAPILA- ===~===~:=:::::::====== 
CAK VOLEYBOL M0SABAKA-

L.UI FlltSTÖRO 
ı 4 9at euMarteıl rtJıi& aaat 
il ... 
(Deniz Ticaret ıaltaınnda) -

'(Darüff&faı. - Ttearet), (Pttr
tevniyal -Ualatasara7), (~aba· 
tq ıahaeında) - (Dofaz içi -
Vefa), İstiklll liaesi - Yüce tlı
kfl). 

ll 4 939 cumarteai aaat 15 de 
(Deniz Tfcıuet sah.asında) -

'(Haydarpa.p - Şltli), (btanbul 
- Hayrtye). 

(Kabatq sahasında) - (1.fık
Kabat.aıı), (San'•&t - Erkek öfret
meıı). 

12 4 •• cnaas......a Mat il 
der 

Deniz Tfca.Nt sahasında - (Da-

Fransada Yanı 
MUdaf aa T edbirlerı 
Ola toplaaan Nawlar Mecliai 

mülaim kararlar Yerdi 
Paris: 27 (A. A.) - Na.zırlar 

meclisi, bu sabah memleket ~ü
dafıaıının takviyesine dair tanzım 
edilen bazı kararnameleri tasdik 
etmiftir. Bu kararname neşredil
miştir. 

1. - Bahriye kadrosunun tak
viyesi, 

2. - Askere ıalma usullerinin ta
dili, 

3. - Deniz mUhlmdisLeri mfk. 
tannın arltınlma&ı. 

4. -Sahil müdafaa.sının tallvi-

Kaçak tntünO yakalayan 
Haaan Balcı 

Çar§amba 22 - mart· 939 ıünfü ma günü omı 29 mart 939 günün!! 13,45.14 Konuşroa (Kadın 
ceridenizde bız kimsesizleri de düşü- kadat nüfuz e\bldaalaıile şubeye gel- Ev kad'ınlarma dair) 

nerek (Dti§künler evi) mizi tasvir leeeklerdir. Bedel vereceklerin be- 17,30 Kon11•ma (1nkılip ~ 
ve agırv ismini degıv"atirmegı~· teklif d-11ert -- .__ ... IY.>A akşam-.. ka· -w 

"' eu "'" _." -"' ~ dersleri - Halhvinden naklen) 
eden gUzel ve heyecanlı bir yazıyı dar kabul edilecektir. 18.30 Program. 

zapdedemediğimiz göz yqlanınızla ı - 318:332 Dahil piyade sınıf· 18,35 .Mlmk (Nqeli müzik-PL} 
0ıw::~* tdbt y.uniziıl Jan. 19,00 Konupna (Tnrkiye ..,,..,,.., .... 
iami (Devlet bakım ve ya.Hım evi) 2 - 318 :883 dahil muhabere sı- sı ) 

mtıarı. 19,1~ Türk mtıziği (tı'asıt heye. ne çevrilinceye kadar hüviyetimizi 
aaklayacağız. O mes'ut unvan kabul 
ve ilin edilince:we ayrıca minnettar· 
hğımızı imzalarımızla da beyanede-

ceğiz. Müşfik belediyemizini (düşkün 
ler evi) ismini biran evvel (Devlet 
bakım ve yardım evi) ne tebdil 
•tıl.efidrıi dört gözl~ bekliyoruz. 

Yeni sabah - Belediye rei"liği
Din bu hususta faaliyete geçerek 
müessesenin şiındiki ağır ismini bir 
sn evvel dğiştiterek bu suretle yu
kandaki mektup sahibi dört ikfii·at' 
gibi bütün kimsesiz ihtiyarları s~ 

3 - 316 :333 dahil nakliye sınıf
ları. 

4 - 316:333 dahil muzika sınıf· 
Jarı. 

3 - 316:333 dahil istihkam sı· 
:Difları. 

6 - 316:334 dahil t~& smıf
ları. 

tf) Olmytrı: Tahsin Karaku§ \ı'e Sa
fiye Tokay. 

20,00 Ajans, rneteorolÖji ha 
!eri, ziraat borası (fiyat) 

20,15 Türk müziği: 

Çalanlar: Zftb'tü Bardakoğlu, 
Cevdet Çağla, cevdet Kozan, Kema1 
Niyazi Seylnm. 

Okuyanlar: Sadi Hoşses, Sema
hat özdenses. 

1 - lficaz peşrevi - Osman be. 
yin. 

lÇin devriye çıkan 146 No. lu p.'rab~ 

zoa, S6nnerıe Köpriibaplı Hasan l!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!~!'!!!!!'!!~!!!!!!!~!!!!l!!!~rr~~ 
JWcı, ısı No. lu Hasaıı Bayraktar; 

vindireceğini ümidederiz. 

2 • Teif'ip - 938 celbinde bedel 
vermiş olanlarla daha evvelki celbfoJ' l 
de bedel verdikleri halde kanuni 
sebeplerle dolayısile sevktdilınemif: 
olanlann da30 mart 939 günü ş11be· 
ye gelmeleri aksi taktirde hakların. 
da kantmun gösterdiği ceza hUküm
lerinin tatbik edileceği ilan olunr. 

2 - Şerif içlinin .. Hicaz şarh 
Detdımi ınnmıma döktüm. 

112 No. lu Hasan Koça tarafından 
Gemici kın kö)'il civarında gecel"" 
ym fırtına 'Ve yajmurlu bir havada 
yolda gideıı bir merkeple eabibindeıı 
~rek yakalatımıe, fakat ita~ 
ranlık ve fırtınadan istifade edm 
merkep sahibi firara. muvaffak ol-
111.uttur. Kerkebiıı Uleriöde 28 ldlö 
yaprak ttttttn zuhur etmiştir. 

Pfrar eden ~1 poSt4 kumati-
4anı Jfasaıa Balen t&nllJlll, Kahv ... 
tepe k(tyünderı e8Jti liorucu Hasan Ol 
cluğu anlaşdtnıştır. ('ok lelü bir 11• 
kilde hareket eden lfasaıı :Balcı mer· 
Jrebi sabaha kadar Gemici Kın kö-

yünde alıltoymuş, sabah oltınca yü. 
kile beraber başı bôş bırakıp yanın. 
dalô arkad-.,lan ile arkasını takibe 
koyulmuşlardır. Evini pek iyi bilen 
merkep Gemki Kırı köytlnden doğ .. 
:ruca bir buçuk saat mesafede bulu· 
n,p.n Savaşwpe köjüne gelerek 8'fl. 
INn evi öaünde Guımgpw. 1te ft· 
llyet eden .tandamüifat Eyyübe 
merkebin kime ait olduğunu &Ol'llluş 
Iar, Eyüp te kendisine alt olduğunu 
faliat ne IUtetle 8\rinclen galındığıaı 
biimedijöıl söyletbiftir. Tütün1ar 
fnhiaar idaresine te.Jim edilmif, a. 
bık korucu Hasan ile ~yüp hakkın. 
da da kanuni takibata bqlanmıtttr. 

Büyük inhidam 
Faciası Tahkikatı ----==- .._ __ _ 
Beyotlunda Yeııi9ebirde Maıı -1 

&"asat eaddll8inde T•~ aoka
tmda \'dkaa K"elen • 'AıfUH apart -
manı i1rhidamı ~ıdkatına Adliye
ce dun de ehemmiyetle dentn o
ltJtımuştur. 

8 v.atandatımızın feci bir şekil
de ölümü ve 11 vat&ndatımızın da 
yara&anmasiyle neMoeleneh bu ha
diaenin tahkikatını idare eden müd 
deiumumi muavini B. Bifat; 71 • 
kılıan apartmanın sahibi B. Roko ile 
hadiseye şahid olanlarııt dün ifa
delerini almıştır. 

ŞAT ANI Dik.KAT IF AD&l.ER 
ifadeleri alınanlardan ve kira· 

cılarda.n Yusuf il• komfulardan 
Nilco ve Mihal; taranı dikkat be
yıanatta bulunmUflardır. 

Bunlardan Mihal dün bir mu -
barririımize demiştir ki : 

- "Bu !binanın yıkılacağı daha 
çok evvelden belliydi! Dıvarların
da çatlaklar da vardı. Boo; birkaç 
defa mal sahibi Rokoya; bu tehli
keyi anlattım ve her hatırı muhte
mel bir faeianı.n önüne derhal geç 
mek için tedbir almasını bildirdim. 
Fakat kendisi beni istihkar etti ve: 

- Böyle küçük şeyleri bana d. .. 
ğil : a nartmanımın kalftc~ına söy-. . ,,-
leyiniz !,, . ....._. 

Adlı tahlükatt&; bu ıf.adeJerin 
de üzerinde ehemJDb.tle tlanaJa -
rak feci hAdiaenin hakiki mualfl
n ün kim olduğu aranmaktadır. 

117 Al'f!NIN F AALIY!TI 
aım 
Diğer taraftan hadise mahallfn-

de itf ai1eni11 faaliyetine evvelki 
gün öğleden ıiıübaren nift.ayet ve.til
miştir. ÇünkU insanca başka bir 
kıyıp olrnadıtı kat'fyetle anJaı,ıl
mıştır. 

ENi.AZ ALTINDAN YENİDEN 
Çll{ARILANLAR. 
İtfaiyenJn evvelkf günkü araş-

tımıgnda; enkaz altında buluttan 
646 lfftden bafka yentd&h ~unlar 
da çıkarılmlfbt: 

İki altın köstek. Bir altın saat. 
İki adet Mıeır tahvili, ikinci seri
den 18 tane Yunan tahvilltı, 3 
dolar. 

Bu eşyaların sahilbi de bulun
muştur. Enkaz altında başka para 
bulunduğu da iddia olunduğundan 
hAdi.se mahalJiıırl ı · -ı kordo
nu henüz kaldırılmamıştır. 

* B eyoglu Y e1'li Askerlik Şubesi1ı-
den ı 

1 - Askerliğini henüz yapma -
mış 316 - 332 (dahil) doğumlu islant 
piyadelerle 816 - 333 (dahil) doğum
htıatdan Tcrpçu, lmhk&m, Jııf vhabe-
re, Nakliye ve Milzika sınıflarına 
mensup İslam erat ve 334 doğumlu 
yalnız ialAm Topçu erat derhal aske-

re sevkedileceklerdir. Bu maksatla 
bunların 30 ınarta 939 sabahı saat 
(8)· de hüviyet cüzdanlariyle şubede 
bulunmaları. 

2 - Bunlardan nakti bedel ver
mek istiyenlerin bedeJJeri 29 mart 
939 akşamına kadar kabul olunacak
tır. 

3 - Evvelki celplerde naktibedel 
verip te henüz sevkedilmemiş olan
larla bu celpte naktibedel verecek 
ol:ı.nl:mhn'I RlR ~!!.?. (rlnhil) dağımı. 

Jular 30 mart 989 da askere sevkedi
leceklerlllden banlama da a;fllf .Un 
ve saa"'1 ftlbed'e bulunmaları. 

4 - 833 ve 3'14 tf'lf-0TY1Julardan 
naktibedel veren ve verecek olanlar 
emsalleri olan piyadelerle askere 
sevkedilmek Uzere bu celpte geri bı
rakılmışlardır. 

5 - Yoklama k'faklıfından do
layı Askerlik kanununun (86) ıncı 
maddesi hükmüne göre cezalı olan 
333 doğumlu Piyade, Topçu, İstih
kam, Muhabere, Nakliye ve )(ftzika 
İslim erat da bu celpte nvkedilmek 
üzere ~ubeye behemehal mOracaat
ları ilin olunur. 

* Kadıköy yerli ve yabancı şube-
lerinden: 

1. - 938/ teşrin celbinde bedel 
veren erlerle 939 ni8aıı celbinde be
del verecek erler talim için l/ Nisan 

3 - Şevki beyin· Hicaz şar .. 
AI eyle suç1ım ey güli ter. 

4 - Şekip beyin - Hicaz ıtarn 
Mahvolsıw o tali. 

5 - Kem-1 )UyUi ~yhuD-Ke
mençe taksimi. 

8 - Yesari Aaıinm. • Hicaz ta'· 
kı - Sazlar çalınır. 

7 - Hlcu tttrknstı • Çıkayım 
gideyim be kuzum. 

8 Mahmut ~ P1f111. • 
Htızwn şarkı • Kerem eyle wıeetane 
kıl. 

9 - Rakımın • Htmam. IUiı • 
Atları bana bir glsli elem oldu ,..r. 

10 - Leıninin • Ktlrdill hicaz• 
kir l&l'kı - Nazlandı bülbül. 

21,00 Memleket saat ayan. 
21,00 KonutmL 
21,15 FAham, tahvillt, kambiyo. 

nukut borsası (fiyat) 

21,25 Neşeli pllklar - R. 
21,30 Mblk (Radyo orltestrası

şeı: rraeıonUH) 

1 - L. Van Bethoven: ......... _ .. 
Uftltlr, op. 1* 
2 - L. va Beethoven: s 

eealani mil t..oı majör (Ero" 
op.ftS 

Allegro can brlo 
Maroia funebre, Adagio assai 
Schenl, ADerro vivace. 
J'lnal, ADerro nıolto. 
22,30 Mftalk ~retler - Pl.) 
28,00 lılüıik (Cazband - Pl.) 
23,46-M 8on ajans haberleri ve 

yarınki PJ'Ol'IUl • 
,. .......................... ... 

ENi Nl~RIVAT 
SABNIÇ 

Değerli 

Said Faik hikayelerini bu taiın aı
tıııda topla1Jl1', btı pııeı MC!t Cığııo 

Kit.abevi tarafından n8'1'fıdihniştir. 
Tavsiye ederiz. 

/939 da kıt'ada bulunmak üzere 30/ !!!!'!"'!!!!!!!'!!!~~!!!!"!!"'~!!"!'!!!'!'!"!!!!!!!!!!!!!!!le!!!!!!!!!!!!!!!e. 
Mart/ 939 da sevkedileceklerdir. 

2 -- Kadıköy ~li ve yabancı 
ıubelııde k•YJtlı bidel 8$rinin meı 
kôr gün aaat 9 da tubeye gelmeleri 
ilin olunur. 

3 - 333 d.gjumlu erler aevkf!
dilmiyeceklerdtr. 

(tÇkt iÇME) 

Alkol Hayatı Kısaltır. Uzviyeti 
ölcftlrilr. &rhOl\lll Cocuiu C1L1ts 
ve Haatalıkla olur. 

. Çocuk Ellrpme .Ktll"UW o.1111 
Merkezi. 

dı.} erek benimle görü11meğe 'bi-
le tenezzül etmedi!. 

FACfANIN Mts•ULO 

Bu sebeple; evınııı u r kısmı yı. 
kılmış olan Mıadam .&rost> lııminde 
bir kadın evindeki e~al&rı almak 
flzere dün vilAyete müracaat ede
rek müsaade istemifth'. Vali B. 
Litfi Kırdar, ıaabıta matif etiyle 
eşyalannı alıabileceğini bildirıtıiş• piil~iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
~";:.~ı.n kendisin• teslim olu•· İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Yu~uf ve NikoH de aynt tehli

keye f.\Wlret tıttiklerf hald& Rokanın 
ehemmiyet vermedil'inl söylemiş • 
]erdir. 

1e8l, 
ıs. - "Endüstri seferberlili,, f~ 

tı&hliaat Aynlması. 
• Bonnet, beynelmilel \1aJUyet ve 

Lebrun'un Lonclrayı ziyareti mfln_. 
sebetiyle Fran• ile İnsilter• ara
sında yapılan görütmeler hakkın
da izahat vermiftir. 

Daladier, arkadaşlan namına 
Lebrun'u tebrik etmiş ve mumai -
teyh tarafınttıın Londraya yapıtatt 
ziyaretin lnrms .. 1raıı~ı~ t@!tanU· 
dünü takviye ettiğini söylemiştir. 

Bu sabah alınan tedbirlerin ı. . 
mamlanması için nazırlar mecliei 

çarşamba •ilnU bir içtima daha ak
tedecek1ir. 

KEŞiF. 
AdHyece, yıkılan apartmanın 

temelleri fJtsetJn~ yapıJıtta!lına ka
rat verilen keşif; dUn yaJ)ılanıa
mı,tır. 

Temellerin üzerindeki enkaz 
kaldırıldığı takdirde keşif bugün 
yapılabilecektir. 

YARAULAtUN \r AZİYETI ı 
İnhidatn esnasında yaralananİa

nn sıhht vaziyetleri 4f12elmek1edir. 
DUn "Beyotlu" \'e "Hasl!-ki" has 

tanelerinden yaptıtım1z tahkikata 
•öre Beyoğlu baatanesinde bulu .. 
nan yaralılardan Pavli, Tod.ori ve 
Donne ile lgtifaJiinin ve Fatma, 
Hasan, Katina, Anesti, Ligor ve 
.Mihalin sıhht vaziyetleri iyidir. 
"Haşeki" hastanesine kaldınlmı,, 
olan Eleni ve Koço da iyileimekte
dirler ! .. 

1 - Şartnanıeleri mucibince "200.000,, adet "100,, kiloluk ft 
"50.000,, adet te "50,, kilowk tuı cuvalı kapalı ıarf usııHle 
&&tın alııiatalrtır. 

il - "100,, kiloluk ~uvabn nhetinin muhammen bedeli "46., n. 
nıf, "60,, kilolult fln•alın beherinin muhammen ttedeli •'lf,,, 
kuru9tan '105.&00,, lira, muvakkat teminatı "7912,, lira ,,..._ 
kurUftur. 

m - JOkslltıne 12 - 4 • 939 taribind& Çat'famba dnil aaat 11.80 .. 
Kabata,ta Levuım vt .M ubatut flıbe&indekt ~lam JComitJ .. 
nunda yıpılacakttr. 

IV - Şartnameler her g'(ln ıöıaU PO• f'lbeden vı tamir, Ankara, 
Başmildtirlüklerinden "525,, kuru:; btdel mukabilinde alı .. 
na bilir. 

V - Ek.si!tmeye ittirik edecekler 

kanuni vesaikle % 7,6 güvenme paruı m~kbu&u , e a ban .. 
Jta teminat mektublannı ihtiva edecek kapalı aarilaruı in&ıW 
eaat!nden blr ıaat evveline kadar k~miıt)·on •atk&abiı?uC 
acıkbua nnıkülUnde vumtleri llıımdar. (1141) 



Sayfa: S 

~URAN TlYATROSU 

Bu nkşam 
Halk gecesi 

Ertugnıl Sadi Tek ve nrl1fHfa~lıtrı 
IfAPLTCA DÖNÜŞÜ Vodı•il 8 P. 

{se) Atila revüsü. Miçe Pençef 

.tT&Nl5A8AH·. 
aese t&U4Wf AF >& • ?AA &@ e a 

• 
1 1 

Ve Sabah, Öğle Ve Akşam her yemekten sonra 
lazımdır? niçin onunla dişleri temizlemek 

28 MART 1939 
g 

~ ..................... m'il'!!ll ....... ım ......... . 

Mersin Salı Postası 
\. varyetesi 

Localar 100, her yer 20, Paradi 
10 Kuruş. 

28 Mart .alı günkll Menin postaeı yapılmiyacakbr, una 
mukabil 31 Mart Cuma günü Mersin postasına kalkacak 
{Tarı) vapuru yalınız salı posb:sında olan iskelelere de 

ilaveten uğrayacaktır. 

.. 

* 
Tepebaşı dr:ım kısmn•da 

Bu akşam s:ı.at 20,35 te 
KORKUNÇ GECE 3 P. 

* Kadıköy Siircyua Sinen.asma: 
28-3-939 Snlı günü akşamı 

saat 20,30 da 

BiR 'lıfUIJASlP ARANIYOR 

-'PERDE 

* Halk Opereti. 
Bu akşam 9 da 
(Aşk Borsası) .son temsil 
Çarşamba: 

(Çardaş) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıt• •• 

( Dr. Hafız Cemal ·~ 

Çünkü 

Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima 
mikropların yaşadiğı bir uzuvdur. Her yemek· 
en sonra dişlerin boşluklarına kırıntılar do· 

la . Onların tabammürü hem di,leri çürütür, 
hem d:ş etlerinde iltihap husule getiren ifra· 

zat yapar, mikr plar çoğalır. Geceleri basıl 
olan ıfrazat ise sade dişleri değil, bütün ha 
um cihazını bozar. Diflcrinizin sağlamlığmı 

midenizin bozulmamasını ağzı~ızın güzeLliğini 
istiyorsanız, 

Sabah - Oğle ve aksam, ·her yemekten sonra olnde 3 defa dişlerinizi 

.. a&•& *' M 

-----------
lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve eksilt

me komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Nümune hastanesi erzak anbarJ 

inşaat i~i. 

Keşif bedeli : 1994 lira 22 kuruş. 

Muvakkat garanti : 150 lira. 

Haydarpaşa Nümune hastanesi erzak ambarı ınşaatı tşi açık eksilt;. 

meye koııulmuştur. 

Ek: iltme 29-3-939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh

hat ve İçtimai Muave-net Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda ya

pılacaktır. 

htekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her giln k'>
misyonda görebilirler. 

j Lokman hekim 

t Dahiliye Mütehassısı 

t~te k 1 il er cari seneye aid Ticaret Odası vcsikalariyl~ 2490 8ayılı 

kanunda y<ızılı \' Csi k:ılar n' bu işe yett.?r nıu,·akkat garanti makbuz 

veya b~nka mektul.ıu ile birlikte en az bu işe benzer 1000 liralık iş 

yaptığ-ma dair ihale tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden al

ını.~ oldukları ve~ikalariyle birlikte belli giin ve saatte komisyona gel-
J Divan yolu l 04 

meleri. (1666) • 

' 1 
Muayene saatleri ~zar hariç 

her gün 2,5 - 6 salı, pe11embe 
ve cumartesi sabahlan 9 . 12 

......... !'.'!!.~~=~! ......... !:.!:.~~~ ... :{ Diş macunu ile muntazaman rırçalafınız 
.--• H a k i k i --~ 11- Dr. IHSAN SAMI 

• . - l • 
- ... . ! 

lstanbul Defterdarlığından : 
• 

Tophanede Necati Bey caddesinde kışla altında 373/ 383 sayılı 

dükkan muhammen senelik (160) lira üzerinden ik~ sene müddetle 

ve senelik kirası 4 taksitte ve taksitler peşin vviJmek şartiyle açık art-
- --tı nn a usuliyle kiraya verilecekt.ir. isteklilerin Tftzde 7,5 teminat akçe-

teriyle beraber 4--4-939 salı gtinil saat 14,30 da Milli Emliik mü-

dürJUğünde toplanan komisyona müracaatları. (M) (1799) 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu. 
Altıncı Keşide; 11-Nisan-939 dadır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır, 
Bundan başka 40.000, 25.000;20.000 
15.000 10.00'0 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet ahın herkes 7 Nisan 939 gUnU akfe
mına kadar hiJatlnl değlftlrmlf bulunmahdır .. 

. .. ~ ·:· ... - . ..._. ~ 

ÜKSURUK ŞURUBU 
1 

"Sirop Pectoral,, 

r.aıcı ve yenı butun okaurükleri 

geçirir, bal,.am söktürür, bron9-

ları temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhaaaa tayam tavsiyedir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu. lstanbul 

İLAN 

1 

il 
Berlinin en mutena bir mevkiinde, iki, üç, üç buçuk, dört, dört 

buçuk, sekiz ve dokuz odalı daireleri, asansör, sıcak ve soğuk su, kalo

rifer tertibatı ve her türlü konforu havi senede 12 bin mark safi vari
dat getirir bir mülk bedeli İstanbulda Türk lirasiylc ödenmek ve yahut 

mülke · karŞı mülkümün değeriyle ayni değerde bir mülk ile mübadele 
edilmek şartiylel Türkiye ile alakasını keserek vatanına avdet etmek 
emelinde olan bir Almanla müzakereye hazırım. 

ADRESİM: 
B. Z. 

Pastlagernd 
Postamt Wilmersdorf 

BERLtN 

Lietzenburgershasse 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderea üzerinde Işıklı gölünün sulama suyu id

dihar havuzu haline konması, keşif bedeli "1133860" liradır. 

D A i M o N GONOKOK AŞISI 
Markalı Cep • Pil - Fener belsoğukluğu ve ihtilatlarına karş ı 

ve ampullere pek tesirli ve taıe aştdlr. Divanyol 
DiKKAT ultanmahmud türbesi No. 113 

Kaşe OERMAN. Tababetin son ke,fldlr. Her evde 
bulunması zaruri olan DERMAN kafelerlnl 

eczanelerden ahnız. LUzumunda gUnde 
t • 3 ka,eye kadar alınır, 

Devlet Demiryolları İlanları 
2 - Eksiltme 13-4-939 tarihine rastlıyan Perşembe günü sa

at 15 de Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komis-
1 Nisaın 1939 tarihinden itibaren D. 0 / 25 numaralı mnden cev

yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılaeıaıktır. 
heri tarifesi alelumum taşlara te~mil edilmiştin Bu tarifeden istifade 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır-
edecek taşların blok halinde olması ve nakledildikleri mahalde aynca 

lık İşleri Genel şartnamesi, fennt şartname ve projeleri "50" Jira mu-
işlenmeden mimari tezyinatta, mobilyada vesair eşya imalinde ve di

kabilinde Sular Umum Müdilrlüğünden alabilirler. 
ğer herhangi bir mahalde kullanılmıyacak şekilde ve nakil e~nımııda 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "47 765" lira "80" 
ambalaj ihtiyacı hissettirmiyecek derecede satıhları kaba tarzda yon-

kuruşluk muvıakat teminat vermesi ve eksıltmenin yapılacağı günden • 
tularak düzeltilmiş olmaktan daha fazla ta:o;fiye eclilmemi11 olma;ıı şart;. 

en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütiln vesikalarla birlikte 
b tır. 

' ir istida ile V&kalete müracaat ederek bu i~e mahsus olmak üzere ve- Fazla taf:iilfı.t için ista;ıyonlara miiracaat edilebilfr. (l018) 
sika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. (2035 

Bu müddet içindo vpcika talebinde bulunmıyanlar ek~ltmeye iş- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evvelioo kadıar Sular Umum MUdiirlüğüne makbuz mukabi -
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul .edilmez. "820'' "1654" 

Sahibi: Ahmet Cema leddin SARAÇ O(; L U 
~ .... Q-at mtldilrilı Macit ÇETiN B•atldıiı yel'. Matbaai Ebü..ı:ı:iya 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
Edirne ıne::bahasma yapılacak ohn 11832 lira 61 kıı ı-uş be.cleli ke. 

şifli soğuk hava dep •. su ve buz fabrikası 45 güıı mliıld <•t ; t> kapulı za r f 

usulile münakasaya çıkarılmıştır. Talihler şartname proje ve keşifııameyi 

İstanbul ve Edirne belediytl&ııde görelıilirier. İhale 25 Nisan 989 tari-

hine müsadif salı günü saat 16 tir. (1867). 


