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italyanın Hazırlığı Türk - Rumen 
T emaslan Bitti 

Dün yapılan Millt küme maçlannda 
Beıiktaı Fener Bahçeyi 3 - O A. Gücü 
Doğan Sporu 4- 1 yenmiş Hilal Vefa ile 
1·1 berabere kalmıştır. Ayrıca Atletizm 
Güre' Bisiklet müsabakaları yapılmıştır. 
Yukardeki resimler Dün güreşen Tekir
dağlı ve Halille 8.J.K. F.8. maçından bir 
safhadır. ( Dev•me Spor Saylamızd•) 

Ru11ı .. • 4ariciye nazıra dtm gazetecilere beyanatta bulanurken 
Memleketimizi ziyaret eden dost 

Romen hariciye nazırı ile Hariciye 
Vekilimiz arasında evvelki gtin baş· 
lıyan görUşmeler dün de devam et
miş ve akşam üstü iki vekil de biri
birine veda ederek şehı·imizden ay
rılmışlardır. 

Evvelki gün dört saat süren u-

zun görüşmeden sonra, Hariciye Ve
kilimiz ve Romen hariciye nazırı B' 
Gafcnko, dUn de öğleden evvel yıne 
Perapalaı.ta her iki memleketı ve 
Balkanları ali.kadar edı:n meseleler 
etrafında hususi surette konuşmu5 
lardır. Bu konuşmalarda Bükreş 

(Sonu 3 i'i'cÜ aavfada \ 

Mimar Sinanın 
351 ci Yıl Dönümü 

Dan Saleymaniyede Büyiik 
Merasimle Kutlulandı 

Dllaldl meruimde .aı söyliyea bir ha tip 

Büyük Türk mimarı Sinanın ö
lümünün 861 inC1 yıldönilmü mü
nasebetiyle dün SUleyınaniye ca -
ınii yanındaki türbesinde bir ihti
fll yapılmıştır. 

Merasimde Üniversite, Yiiksek 
Mühendis Mektebi, lise ve orta o-

HE• 8ABAH 

kul talebeleri ile kalabalık b·r halk 
kitlesi hazır bulunmuştur. 

Evvela saat 13.80 da Evkaf mi
marlarından Mustafa, Silleymani. 
yede yüce mimarın hayatı ve eser
lerinin kıymeti etrafında bir kon-

(Sonu 3 üncü aayf ada~ 

Kurtla Kuzu Hikayesi 
Kartllıl kuza bikiyNI malim· ı 

clar. ~ bauh'Mhnberl ..,.,.. 
ilr ede• ve lmvwıtllala •fifa ~ 

daima ileri •iire seldili •udan bir 
özrün if ade•i olan bu hakikat aon 
Arnavutluk facia•ında da acıkh 

bir tatbik •aha11 buldu. 
Armwutluğa Ualyan hücumunun 

saiki ne imiş bili) or musun~ız? 

Ama\ utlar KoS<n ya saldırarak 
l"ugoslavya ile Ual)anın arasını a· 
çacaldarmlfd• ltalya buna mani ol 
mak için hücuma geçmiş ve Arna-

\'UUu ~ t iatlllya karar nnnlşmif !_ 

Bu iddia hakkında De wöyleaeW

llr'!' Hlkiye me)danda. Yalmz kurt

la kuzu hlka) ettinde kuzu kendini 
müdafaa etmez, mukadderatına mü
te\ ekkiline bo) un eğerek kendlui 
kurda teslim eder. Halbuki Arna· 

\'Utluk mnct>rasında kuzu kola' ko
lay tealim olacaıa benzemiyo;. 

Araı4 fark sadece bundan iba
ret. 
A. Cemalecldia SARAÇOCLU 
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1 Abanoıu Altüst Eden iki Sarhoş!. / Ok I - ' 
.. 

Tefrika No 56 Y•z•n ı M. SIFIR uyucu arımız 
Beylerbeyi Açıklarına 
Kadar Rahatca Gittik 

Kendilerini karakola davet eden polis memu- ' 
runun apoletlerini de ıökmeğe kalkmıılar Diror ki ı, 

Sokaktan akan 
Mustafa ve Bilal isminde iki ka,. I paplara ne iatediklerini aormuştur. lağımlar 

fadar dün Galataaaraydaki balık Ne istediklerini kendileri de bilmiyen Feriköyde oturan Ha.san ismin 
puarında biraz çakır keyif olmak i- u.rhoılar, (vay sis nıtainiz soran?) de bir kariimiz yaııyor: 

Tam Burada Bir Dilşman Devriye 
Motörile Borda Bordaya Geldik 

~ birkaç tek rakı içmek iııteml!· diye bu defa ulu orta söylenme 
lerdir. Fakat şişede durduğu gibi ğe ve hakaret etmeğe başlıyara · "Ferköyün Rum klidesi ile ~yaz 

ma caddesi, kışın çamurdan bir derdurmadlğı için birk'ç kadeh attık· etrafı bütün büttın velveleye ve~ 
tan aonra arkası gebrıii ve lkf ah- lerdir. Bunun üzerine zabıta memur- ya halini almakUı. ve buradan geli 
pap meyhanede burunlarını görmi- lan kendilerini karakola davet edin- geçmek imkansız bir şekil almak

tadır. Esasen şehrin birçok semtle yecek derecede aşırı gitmişler ve bi- ce sarhoşların asabı daha çok bozul- rinde bu gibi yerler mevcut old w 

Beklemekten dizlerimin bağı çö
zUlmüş, yutkunmaktan ağzını kuru
muştu. Nöbetçiler bir tiirlü rıhtımnı 
kenarına gelmiyor, sundurmanın al
tından ayrılmıyorlardı. Böylece iki 
saat geçmiş, nöbetçiler değişmişti. 
Yeni gelenlerin her halde başları 
biraz dumanlı ve ihtimaldir sevdalı 
olacaktı ki, ikisi de sigaraları yak
mış, sandık yığınlarının üzerine çı
kıp yanyana, sırtüstü yatmışlardt 

Seali eeali görütüyor, tatlı tatlı gU
IU,ttyorlardL Daha fazla beklemeğe 
ne vakit vardı, ne de bizde hal kal· 
mıttı. Baflmın üzerindeki kapağı 
kaldıra, kaydıra yavqça açtım. A-

ıılarak kendimi baı UstUnc attım. 
tki dakika ~nra, nöbetçilerin yattı. 
it yıfının yanında ve tam bqlan hi· 
zuında idik. Yanlarına sokulduğı·· 
muzun farkında bile olamamışlardı 
dalgın kopiller. Uzatınıyayım sevgili 
dinleyicilerim. Heyecandan nasıl yap 
tıtımızı, nasıl sıçrayıp ilzerlerine a
tıldıfınuzı, inanınız bana, biz de far
kedeınemiştik. Kendimizi tizerlerine 
çullanmış bulduk. Mipavrili İbrahim 
ile Hoca Bekirin nasırlı ve kalın par-
maklan altında ses ve solukları ke
silen neferlerin, Hemşinli He ben de 
ilzerlerine çokmilş kol ve ayaklarını 
sımsıkı bağlamıştJk. Gık bile diye
memişler, o anda kendilerinden geç- ı 
mişlerdi bizim ahbaplar. Bize eziyet 
etmedikleri için biz de onları fazla 
didiklememi,, canlarını yakmadan 
mavnalardan birinin baş altına in· 
dirmiftik. 

Salih reis ile arkadaşları kollan 
sıvamışlar, sandıklara atılm1'lardt 

Sanki akıyor gibi sandıklar birbiri 
· ardınca mavnalara iniyor, istifleni· 

yordu. Saat tutmak şartile yetmh 
iiç kişi tam on sekiz dakikada sun
durmanın altını dlim düz edivermij
lerdi. Hem de c;ıt bile çıkarmadan. 

Hepimizin yüzleri gülüyor, yUrekle
rimızden ı:..ınki E:e\·ınç ta~ıyordu. A· 
çıkta bekliyen motörlerin yanımıza 
sokulması, çımaların atılıp bağlan· 
muı da kolaylıkla olup bitmif, açı
lıp 'OskUdara doğru da yol vermiş-
tik. Talih o gece ve o ana kadar ger
çekten bize yarlık göstermüJ, gönlU · 
mii3U hoı etmiftl. Neye yarar ki, bu 
yarlıfı uzun sürmemiş, rastıklı bir 
kahbeninkine benziyen kaşlannı an
sızın çatm11, boyalı yUzünü asıver
mişti. 

Hava lodos olduğu için sular yu
karı idi. Düşman gemilerinin arasın 
dan tehlikesizce geçmiş, Paşa lima
nı açıklarını bile tutmuştuk. Sahile 
hemen hemen Uçyüz metre kadar 
bir açıklıkta, Beylerbeyine doğru 

baş vermiştik. Fakat, tanı o sırada 
taliin kahbeliği tutmuş, bizi bir !n
giliz devriye motörile borda bordayg, 
getirmişti. 

O sıralarda, diğer dilşman gemi
leri gibi, limanımızda bulunan şim
diki dostumın; Yunanlıların Averof 
zırhlısı ile Kılkiş kruvazörünü tor
pillemek için bir teşebbüs yapılmak 
li?.ere olduğu işitilmi§ti. Müteşebbis
lerin Paşa limanında Hilseyin Avni 
paşa yalısının gerisindeki koru için
C!e bulunan bir köşkte oturdukları 
ve müsait bir fll'l&t kolladıkları söy
leniyordu. Bu habri alan müttefikler 
limanın bu kısmını sıkı bir kontrol 
altına aimıilar, bir çok devriye mo
törleri çıkarml§lardL Yunanlılar da, 
geceleri Paşa limanı değirmeni ö
nündeki iskeleye bir torpito yana.j· 
tırmayı adet edinmişlerdi. tşte ras
Jadığımız motör hunlardan biri idi. 

Devriye motörünUn mağafon ile 
verdiği Dur! .. emri, bayağı sert bir 
sille gibi suratımızda çatiaml§tı. 
burmamak, emre itaat etmemek im 
Jcanı yoktu. Aksi takdirde, motörde
Jd polislerin, bizi durmafa mecbur 
ıtmek i<;in, silah kullanmalan ve ci
Yard• demirli bulunan mhh ve tor. 

pitolardan yardım istemeleri ihtima· 
li de tabii çok kuv\"etli idi. Bulun
duğum mavnadan, bizi çeken motör .. 
lerin knptmılarma bağırarak yol kes 
melerlni, ma' naların dümenlerini 1 
kullanan Hoca Bekirle Mipavrili ib
rahiıİıc de yan ~ a.na rampa ederek 
iki motörün arasına girmelerini söy. 
!edim. 

raz aonra da hesap görerek Abano· muŞ ve hiddetleri artmış olacak ki; 
· için bu muhitteki halk da buna kat-zun yolunu tuttııuılardır. ikili birden memurun tizerıne att· 

!anıyordu Fakat yaz mevsimi yaklaş 
Bu mahud sokağa girdikten son- larak apoletlerini sökmtijlerdir. Az tığı halde hurda hulunan lağımlar 

ra Mustafanın birden bire bütün er- sonra hadise mahalline yetişen diğer meydanda aktığı için husule gelen 
kekliği ayaklanarak sermayelere hi- polis ve bekçilerin yardımile karalm- çamur ve kokudan bütün halk bizar 
taben ulu orta, ana avrat küfretme- la getirilen kafadarların mahkeme- olmaktadır. Bundan başka burada 
ğe başlaml§tır. Bu İ§de arkadaşın- sine dün mqhut Asliye dördüncll herkesin önünü görecek bir tek. f e
dan aşağı kalmak istemiyen Bilal cezada bakılmıştır. Yapılan duruş- ner de olmaması yüzünden gecele
işi daha azıtarak öteye beriye sar- : mada şahitler dinlenmiı ve her Un yin buradan geçmek gafletine dii
kıntılık etmeğc bailamış ve yüz bu- 1 sarho§un da suçlan tesbit edilmit- tenler çamurdan bir banyo yapmak 

Dediğim yapılmı tı. Mavnalarh lamadı,ıh sermayelere de tekme ve tir. Ancak Mustafanın ve Bilalı"l tad 1 F "kö halkı b d rdte motörlerin arasına sokulmuştuk. ..... ır ar. en Y u e n 
tokat sallamağa b~lamıştır. Bu va- kendilerini bilmiyecek derecede sar ne vakit kurtulacak? .. ,, 

Devriye motörU de yetmie, seksen ziyet Abanozun bir ucundan ötekı · Yeni Sabah: Biz karümizin bu 
metre kadar sağımızdan, yaıım yol· 

1 

. hof oldukları esbabı muhaffefede 
la bize doğru ilerliyordu. Selamet ucuna kad~r devam etıni§ ve bütün ı addedildiği için her ikisi de birer a söylediklerine bir kelime ilive etmi
ve ikibetimiz tamamile §ansın eline evler hercumerç olduğu bir sırada ı hapse ve 30 lira para cezasına mah· yerek aynen muhterem Belediye re-

kalml§tı. Fakat ben ıanıın yaptığı 1 ~e,...m,,_u,.,r,.,ıa"'r"'ı~g"e"le""re"'k"""'a"'z"'ıl"'ı ""a""h""-"""k""'fı"'m"""e"'d"'il"m"'~">wl"'e"'rd .... i"'r."""""""""'"""'"""'""""'""'•i•s•iıni-ıı•·n-na•za-r.1 .d.ik•k•a•ti•n•e•k•o•yu-y•o•ruz-
1 ıu kahbeHkten ıronra, dönüp bize tek ı 

rar yar ve yave•· olmasından. üze- T rak Vapuru 
rimize çullanmak üzere bulunan ka- POLiSTE 4 Dm8AT IŞLBal : 

ra tehlikeden bizi kurtarmak gibi, Karaya 
ıerçekten bir mucize addedilecek Hırsızlıkmı, hastalıkmı iktisat vekili Ankaraya 

Paatahaneden bardakla gitti tekilde mUaait bir fırsat bağl§lama· Oturdu 
sından ümidimi kesmi,tim. Foyamı- tabla ç•lan bir genç Birkaç gUn evvel gehrimize gele-

lstikHU caddesinde Moskova. rek bazı tedkiklerde bulunan tkti9at 
pastahanesinde idare memuru Bekir Vekilimiz Hüsnü Çakır dün akşaın

Hora tahlisiyesi hadise Azar zabıtaya müracaat ederek P•lf· ki ekspresle Ankaraya gitmiştir. Vt: 

zın çıkmuı ihtimalini kat'I addede
rek, motör kaptanlarına, ilk işaret
te, hemen çımaları bırakıp kaçma
larını soylemistım. 

lki dakika sonra, devriye motö
rU bize yanlamış, iki pollıi ile bir ter
cUman da sağımızda bulunan "1hsa
nı Hiida,, motörüne atlamı~lardı. Ne 
yazık ki, gelen tercüman, anlaşma 
Umitlel'imi kıracak kadar ters \'!) 

nemrut suratlı l•erifin biri çıkmıştı. 
Elindeki elektrik fenerinin ışığını 
.tflzUme tutmuş, çok kaba bir ed\ 

ile: 1 
- Nereye gidiyorsunuz ulan, N·:! 

yüklü mavnalarda? .. demiş, mavna
nın ambarına jnmişti. Sandıklanııj 
üzerinde çekili muşambanın kenarı
nı kaldırmış, elektrik fenerinin ııtığı 
ile, sandıkların Üzerlerinde buluna•~ 

Rumca yazı ve markaları tetkike 
başlamıştı. Tercüman ermeni oldu
ğu için bu yazılardan bir şey anlıya-
mamış, kendi motörUnUn makinis~i 
olan rumu mavnaya çağırmıştı. Be
nim cevap vermediğimi de görUncı:? 
sualini tekr6lam11tı: 

- Söylesene ulan .kazdağlı. Ne
reye götilrUyorsunuz bunları? .• 

- Çubukluya. 

- Çubukluya mı ... Ne var san-
dıklarda? .. 

- Bilmiyorum tercüman efendi. 
- Sahibi nerede bunlann? .. 
- Vapurla gitti Çubukluya. 
- Kime teslım edeceksiniz ora-

da bunları?. 

- Yunan kumandanına. 
- Yunan kıunandanına mı?. 
Cevap vermeme meydan kalma

mış, devriye motörü kıç taraftan iki 
mavnanın arasına girmişti. Çıması
nm ucunu bulunduğumuz nıavnayn 
bağlıyan makinist, tercümanın yanı
na atlamış, sandıkları yoklamağa. 
yazıları, markalan okumağa başla
mıııtı. İki ahbap çömeldikleri sandı
ğın üzerinde görüşüyorlar, ara sıra 
da dik dik ytızbme bakıyorlardı. 

Bu esnada sağımda bulunan 
Hemşinli Nuri bir keklik gibi seke
rek İngiliz poliıılerinin bulunduğu 
"ihsanı Hüda,, motörüne geçiver
mişti. Hoca Bekir de Yanuna sokul
mlli ve kulafıma efilerek yavaşça: 

- Rumca söylüyorlarmış ağa. 
Bizi Baznavala götilreceklermlj bu 
herifler. Biz Nuri ile polislere gidi
yoruz. Çunaları bırakıp kaçacağız. 
Demiı ve bir çekirge ııçrayışile ya
nımdan uzaklaemııtı. Ve o anda de 
motörUn içi kal'Jlmııtı. Karanlıkta. 
nasıl olduğunu pek iyi göremedim 
amma bizim afacanlar fki düsman 
polisini, aili.hlanna el uzatmal~rına. 
meydan vermeden kıskaçla1'Dl§lar. 
bizim bulunduğumwı mavnaya bağlı 
olan çımayı bırakıp kız kulesi isti
kametine, tam yolla açılmışlardı. 

Polisleri bofuk boğuk çıkan fer· 
latlarını ftiten tercüman lle maJd• 

mahalline gönderildi tahaneye gelen Aksaraylı Mehıned kili i.Btuyonda vali muavini ve ye· 
Naml'nın· ı"kı' su bardagwı ı·ıe bir siga· kalete bağlı bulunan müesseseler er· Denizbankın Trak vapuru evvel- kA w ı lardı 

ki gün Mudanya gidiş seferini ya- "' ~ "' ~ ra tablası "aldıgıw nı BÖylemiı:ı, SU"lU ~van-.,;ıvuvgu.._r..,a"'m"""'ışvv-VV"r.,.. ----~ 
parken Mudanya ile Trilye arasmda yakalanarak tahkikata bqlanmış-
karaya oturmuştur. Trak vapuru tır. • 

tstanbuldan hareket ettikten sonra tao llr• P•r•nıri ••hlbl Suriye fevkalade komi-
Adalara kadar nisbeten hafif olan •r•nıyor seri Parise gitti 
· d :ı ·1 ı · t" F k t Osmanbeyde oturan Ohanne'3 sıs e cı.rızasız ı er emış ır. a a Fransarun Suriye fevkalade ko-

kızı Berubi Haçaduryan diin saat 11 bundan sonra git gide kesafet pey- mlıseri Puaux evvelki akl)aQlld eln;-
de Osıtıanbeyde çiçek satan Necati-da eden sis yUzUnden vapur Trilyc presle saat 20 de §ehrimUıe 'elmif 

yakmlarına geldiği vakit §iddetli bir ı nin sergisi önünde, yaya kaldırımı ve ayni akpm.ki ekapree}e Sirkeci· 
surette burun tarafından 'karaya Uzerinde 120 lira para bularak P<>U- den Parise gitmiştir. Komiaer Fran-

se teslim etmiştir. Polis paranm sa- h · · t" ·1 t d bindirmiştir. Vapurun birdenbirt hibini aramaktadır. sız arıcıye nezare ı ı e emas e e-
k l 1 · d cek Suriye vaziyetile Hataya ait iş· araya \"urma-ıı yo cu ar iizerın el I . ğ bl iki ti bl llkt 
bil ··k b" t · h 1 t' · t· ça CI ı • 8 • r 8 leri görUştük~n sonra tekrar Suri-yu ır esır usu e ge ırnuş ır. 
Bunun üzerine yolcular Mudanya yak•landl yeye dönecektir. 

Udd . 'l'ğ• . .. d d' ~- b" Fikret isminde bir çocuk Kadı- Yurdda hav• vaz:yetl 
m eıumumı ı ının gon er ıgı ır k'" .. d s·· ""tlU dd . d y · kö M t ı ·· · ta .. . oyun e ugu çeşme ca esın e eşıJ y e eoro OJı ıs syonun-
motorle karaya çıkarılmışlardır. SL., 312 numaralı dUkkanda bisikletçi dan alınan maifımata göre yurdda 
saat 14 de çekildiğinden Sus vapuru Necatinin bir bisikletini çalarak havanın orta ve cenubi Anadolu böl
yolcuların bir kısmını alarak tstan- kaçrnııtır. Dükkan sahibinin müra- gelerinde az bulutlu ve yer yer açık 
bula getirmiştir. Hadiaeyi müteakip caatı üzerine zabıta bir müddet son- doğu ve cenubi şarki Anadolu böl
Denizbank yolcuların bir kısmını al- ra küçük hırsu:ı bisikletle birlikt~ gelerinde Q<>k bulutlu ve pek mevzii 
mak üzere Konya vapurunu de gön- yakalaınıttır. yağlflı, diğer bölgelerde de bulutlu 
dermiftir. Bundan ba&ka Sus vapu- K•myona blndlrnn geçmiştir. Rüzgarlar Kocaeli. Ege 
runun bütün gayretlerine rağmen lr•mv•y bölgelerinde orta, Anadolunun şark 
kurtanlamıyan Trakı tahlis etmek ŞiiJ,iye gitmekte olan vatman A- kısımlarında şarki, diğer bölgeler-
u··ze ge ·kurtarmanın H ta.hl' de umumiyetle 11imali sıarkiden orta re mı ara •· demin idaresindeki 14 numaralı 1 " " 

kuvvette, Ege denizinde kuvvetlic9 I siye gemisi gönderilmiştir. Yolcula- Şişli- Tünel tramvayı §öför Hac;ik'iıı 
1 rı alan Konya vapuru dUn öğleden idaresindeki 3450 numaralı kam- esmiştir. Dün istanbulda hava bu-

h lutlu geçmiş ve rüzgar şimali şarki-sonra gehrimize gelmiştir. Hara talı yona çarpmı§ asara uğratm13tır. 
den saniyede 4-2 metre hızla esmişlisiyesi gece geç vakte kadar tahfüı Zabıta tahkikata başlamıştır. 
tir. Saat 14 de hava tazyıkı 1009mi~lerile uğraşmıştır. Trakın bugün PardeeU hırsızı yakayı libar suhunet en"yUksek 17,04 en 

kurtarılarak Horanın yedeğinde li- ~le verdi düşük 5,0 santigrad kaydedilmiştir. 
nıanımıza gelmesi beklenmektedir. Göztepede Bağdad caddesind~ ===================== 
Trak !stanbula geldikten sonra der 254 numaralı odun deposu bekçisi 
hal muayeneden geçirilerek tstinye- Yusufun kulUbeıdnden pardesü a-
de kızağa çekilecektir. Bu vapurun yakkabı vesair eşyasını çalan sabı- ı 
mutad Mudanya seferlerini bu sa- kalılardan Edirneli Niyazi yakala
bahtan itibaren Konya vapuru yap- narak Adliyeye verilmiştir. 

mağa başhyacaktır. B•ldıran otund•n 
nist·te vaziyeti derhal kavramışlar, 
sıçrayıp bulunduğum kıç üstüne fp· 
lamak istemiglerdi. Fakat Mipavrili 
ile çevirdiğimiz tabancalann nam
luları karşısında afallamı§lardı. Va
ziyete hAkimdik artık. Tutulmak 
korkusu kalmamııtı bizde. Hemen 
Mipavrili bu ahbapların yanına at
lallll§tı. Her ikislnf de sırt mrta ve
rip sımsıkı bağlamıı ve muoambanın 
altına saklanu,tı. 

DUımanları.1 tehlikesinden, ııer· 
rinden kurtulmuetuk gerçi. Fakat, 
biz de o sırada yola devam etmek 
boğazdan çıkabilmek ümit ve kuv~ 
vetini kaybetmiştik doğruı:ıu. Çün
kü, timdi ne motörUnün ve ne de 
kaptanının ismini söylemeyi uyguıı 
bulmadığım arkada§ınuı da

1 
yok ye

re telaşlanmış, daha açıkçası kork
mu§ ve yanım~daki mavnaya ba!th 
olan çımasını bırakmca savuşmuş
tu. Biz de mavnalarunızm arasında 
bağlı duran devriye motörile denizin 
üzerinde yapa yalnız kalmt§tık. 

(Oevanu Yar) 

zehlrlendl 
Şehremininde oturan dört yaşın

da Recep kızı Sevim arsada oyun 
oynarken eline geçirdiği baldıran ot
larını yemiş ve 7.ehirlenme ali.imi 
göstererek hastahaneye kaldırılmış
tır. 

içeriden •tef ala1t 
olomobll 

Şöför Muhaintn kullandığı 1843 
numaralı otomobil Tepebqındt bek 
!erken birdenbire içerdeki minder 
ateş almıı ve ıttalye tarafından aön. 
dUrUlmllştUr. Tahkikat neticesinde 
ateşin mUıteriler tarafından atılan 
sigaradan çıktığı anlaşılmıştır. 

B•ld•n zehlrlanme 
üsküdarda Hacı Cafer mahalle

sinde bostan sokağında oturan Ali 
oğlıl Allahverdi Üsküdar iskelesinde 
bir kutu bal bulmuş ve balı yedik
ten bir müddet aonra zehirlenme a
li.imi göstermia ve Haydarpaşa Nu
mune hastahanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştw 

NeteadarhOı basınca 
yere uzanmıf 

Samatyada Sandık burnu gazi
nosu üstünde bir adamın yerde yat
tığı görülmüş, yapılan muyenede bıı 
adamın Topkapı Havuzlu hamam so 
kağında 5 numaralı evde oturan Ar· 
tin olduğu anlaşılmış kendisinde ne
fes darlığı mevcut olduğu görül
dilğUnden tedavi için Cerrah paşa 
hastahanesine kaldırılm11tır. 

Motordan dUt•r•k 
••katlandı 

Fener caddesinde Bedroeun 236 
numaralı kereete depoeunda çalı§&Jl 
Osman oğlu Bekir, deponun rıhtı
mına yanqmıı olan motordan ke
reste tqırkeıı ayalı ka)'arak iskeJe.. 
den dtltmut. baygın bir halde Cer
rahpaea hutahanalne kaldırılarak 
tedavi altına alınml§tır. 

Klpek ıaırıll 
Samatyada oturan Kamil oğJu 

Refiki Hulueinin köpeği ansızın sağ" 
kalçasından ısırmııtır. Çocuk kudu~ 
ihtimaline kareı derhal hastahane
ye kaldırılmış ve köpek de mll§ahe
de altına alınmıştır. 

Baca tuıu,ıu 
DUn ıece yarıaı Balıkpazarında 

i.azarinin 10 numaralı kahvesinin 
bacası tutuşmuş ve itfaiye tarafın· 
dan söudUrUlmUştüc. 

Müşterek emniyet ,ceasilga 
BerffR • Retlla aeriRI 

mukabelui 
Bertin- Roma milınerinin A 

p~daki faaliyeti ve bllhusa Alman' 
yanın siyaset haritasında vücud 
getirdJğt deififkUlı:Jer tngiltere · 
Fransanın hayati meııfaatleriııi 
h srette haleldar etmeğe b:ıtJaDllii'" 
tır. Loııdra ih Paris bloku, ms 
Avnıpadan ve dola)'J8Üe prld A 
rupedan ellerinin umamjle ~ 
Jerek, armı bu lmmmuı AkdenİI" 
den Şimal denizine, Baltlk denizi.ne 
kadar ikiye aynlacağmı katt ota.rak 
anlamışlardır. Bu aebepden bu nok· 
tatarda, son kuvvetli bir devlet olalı 
Polonyayı kendi taraflarına celbe 
uğraşmışlar ve Alman tehdidinin 
Val'§ovn.yı endişeye düşürmesinden 

istifade ile bu gayelerine de muvaf • 
fak olmuşlardır. M. Beck'in Londra· 
daki görüşmeleri, Polonyanın het 
hangi bir Alman taarruzuna karşı 
İngiliz yardımının temini, bunun ya
kın bir atide resmi olarak tesbit v• 
yine bu şekil yardım garantilerinin 
daha bazı devletlere teşmili netice-
sini vermiştir. Bu diplomasi faali
yet, Berlin ile Romayı mukabil bir 
harekette bulunmağa sevket.ıni§tir. 

Filhakika, Alınan ve İtalyan er
kim harbiyelerinin tnsbruk' de gö
rüşmeleri, Yugoslav ve hududu bo

yunda külliyetli Alman kuvvetleri· 
nin toplanmaaı, nihayet Arnavutlu· 
ğun itgaline iptidar keyfiyeti bu hu
suada dikkate p.yandır. 

Artık, ttalya da, merkezi Avru
padaki komşusunun hareketine mu
va7:i olarak Akdenizde faaliyete geç-
miştir. Müşterek emniyet prensibi 
sistemine idhal için uğraşılan Yu· 
goslavyayı çenber altına alını§, bu 
suretle, karadan ve denizden kendi 
ve Alman kuvv-etleri sayesinde çevi· 
rerek ve ayni zamanda Yunanista
nın yanı başına yerleşerek Balkan
lara ayak basrtll§tır, 

Bu hareketin Akdenizde statu· 
koyu ihW edebilecek mahiyet kes. 
bettiğini kestirm ROma, Yen!~ 
panya devletini de yanlannda cep· 

he almağa .sevketmektedir. Hali
hazırda Antikomintem pakta dalı.il 
olarak Bertin- Roma mihveri siyase-
tine sarahaten temayül eden yeni 
İspanya devletinin müstakbel faali-
yetinden bUyük ümitler beslenmek· 
tedir. Burada Berlin- Roma mihve-

rinin gayesi Akdenizin garp metiıa· 
llni, yani Cebelüttarık boğazını ın .. 
gilizlerin elinden kaçırtmak ve hig 

olmazsa bu müstahkem mevkü garp 
demokrasilerine bir istinat noktası 
teşkil etmekten menetmek ve dola· 
yısile Atlantikten gelecek tııgilia-
Fransız deniz kuvvetlerini Akdenize 
geçirtmemektir. Tabii böyle bir ha· 
reket tarzı Akdenizdeki statukonun 
tamamen ihlilini mucip olacak ve 
bu cihetten İngiliz- Fransu:, siyase. 
ti, her zamankinden ziyade nazik 
bir vaziyete dUşmUş bulunacaklar· 
dır. İşte İtalya Akdenizdeki vaziye
ti kendi lehine inkişaf ettirmeğe 
çalışırken, binnisbe başına musallat 
ettirmek gayesindedir. 

Şimdiye kadar merkezi Avrupa
ya inhisar eden siyasi karışıklık, 

bundan böyle Akdenize de sirayet 
istikametini gösteriyor. Franeuı ve 
İngiliz siyaseti artık kati bir hare
kete geçmeğe mecbur olacaklardır. 
Zira bu defa hayati menfaatleri do
layısile değil, bili.kis doğrudan doğ· 
ruya her yandan tehlikeye dilfmilş 
bulunmaktadır. 

Dr. Retad SAGAY 
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Amerika· Yeni iktısadi 
Tedbirler Düşünüyor 
WarmspııAgı;. 9. (A.A.) - Be

yaz- sarayın fikirleriDe makea olan 
hır zat, bazı milletler tarafından 
mütemadiyen yapılan askeri taar· 
ruzlann Amerilwım emmyet ve hu-
zurunu zafa uğrattığuu beyan et· 
miştir. 

Aynı menbadan öğrenildiğine, 
ıore mlltecavizler tarafından kur· 
banlarına tahmil edilen mudahale 
usulünü Rooee' elt Amerikayı aşa· 
ğıdaki ttç şekilden birinı kabul etmek 
mecburiyetinde bırakan bir tehdtd 
mahiyetinde telikki etmektedir: 

1. - Amerıkanm etrafında tıca· 
ri bır (Çin seddi) tesis ederek ken · 
di menbalarıle yaşamağa uğraşmak, 

2. - Bayat standardını indir· 
mek ve yevmiyeleri azaltıp iş saat· 
terini çoğaltarak bunları mübadel~ 
Iİatemi auretile dünya piyasaların· 
Ja rekabet yapmağa çalışmak. 

3. - MUıt mabsullt için tahsisat 
a)'ll'mat ve bu U8Ulll sistematik bir 
~kilde tatbik etmek .. 

(!t~~r~~ 
tüt•ildimetiaia.-ıiki ...-n 
•• te:rden enel Adri7atifin bp1-
aı olq Otrente kuwhna kati MI• 

rette M•im almalıbr· Roma ... 
kUmetinin Arnamaluk aahUlerine 
hiaihacette ltalyan hareketinin ,._ 
ni inkitaflarma •ismet edecek aal 
lam bir köprilbqı kunnak lstedl
tiae flpbe yoktur.,, 

Excelsior gazeteli, f(Syle yazı
yor: 

"Alman • ltalya plAnı tem• 
atim ediyor. Franaa " lasfltere-
79 U..,. asami ...,...ı&t çakar
lllak, ı.a memleketleri uamt maa
l'afa ft tehlike7e 80kmaJı İçİn lmY• 
Yetlerini akdeniz havzaama yay • 
lllak ....Jfeainİ ütüne aldıjı tah· 
IDİn edilen ltalpa İglll. ... plAa ol
dakça endi.- www lclcllr. ÇW 
llMrkezi olan •aaiyetWen istifa • 
de eden Almanra hedefi Berliade 
•H tatulan mUhhn •r clarlte için 
kunetlerini toplamaktadır. ltal· 
ya milleti, ltu tehlikeyi anladaiı 
zaman ne auretle hareket edecek
tir1 

O zaman herhansi hir tetelt • 
•a.te bulunmak için ltiften seçmİf 
olmayacak mıdır?,, 

M'l.tin gazetesi, Brindi ide pek 
mtıhim askeri hazırlıklar yapıldı
iını haber verdikten sonra .Arna
vutluk meselesınin 10na erdiii ,u 
sırada "~ kilometre azunlqunda 
ki fU ~am1on koluna, bu trenlere, 
kıtalara, milislere ve yakında ge
lecekleri bildirilen vapurlara yük
letilmek üzere vagonlarla taşınan 
bu tayyarelere, cephaneye ve mit
ratiyöslere neden dolayı ihtiyaç 
C6Nflilnfl,, ormaktadll'. 

Petft ~al diyor ki: 
"ltal~aam J'•PIDÜ iatediti ve· 

J'• ,.apaWlıc•li ......... hlun
dufu ,.,., Yasa••1•1• •arçala
mak, u•-·· ..... .. dlaine 
•w rol açm•k ,,. M•~ ile 
.,...,.,,. iltiJ• ............. ,..ld ............ 

Jour ,öyle diyor: 
"Muuolininin Hitl• kMlar ..... 

eı yok. Mitler heatia kana buJaa. 
ID.a•'f lıtir el •w.rebilir. Halbuki 
Maaeolini Macll beaalHna mukad· 
tlea bir sUad• yaptaiı bir kaaapla
fl kaTCletmfttir. ltalya Berlia la• 

rafmdan kendiae .W•ilen muıta. 
bela Ballra•larcla Y• ahmt bulu
..,_. hal,.... ,..i ka-.uları 
..ı.. Y--'alar Ye TusoelaYlar 
....._ d..hal flddetll bir tuyl
ke ıaifecellae tlPhe )'Clba. Di
ler taraftan ftalya Ro6ioe Ye 12 
adalard• da ........._h hazırlıklar
da~•· 

Parll " !Aldrayı alüadar e
._ nslyete .. lince, totaliter 
......ı.utJer tarafnulaa İmR edil-
..... bltiln ............ ~ ... 
kit .......... :rahat ... i&kit olmak-
ta IMalunmufttir. Biaim nsllemb, 
lm..etıı olmak ve öyle pqqan,11. 
tir.,. 

FfsAN ji7or Jdı 

Beynelmilel vaziyetin Amerikan 
milletine bildirilmesi lizungelen ilk 
safhaal budur. ÇUnkil bu vaziyet 
Amerikan endüstrisini, amelesini ve 
çiftçllenıu mutazarnr etmektedir. 

Ayni zat, Arnavutluğun istila 
sının Avrupadaki askeri tecavüzle· 
nn ıkinci safhasını teşkil ettiğini, bu 
halin dlinya ticaretinin vaziyetini 
daha vahim bir şekle soktuğunu ve 
Nazi ve Faşıst milletler tarafından 
tatbik edılen mübadele usulünü•ı 
nufuzunu artlırdıgını ilave etmiştir. 

Bir itiraz 

Vaşington. 9. (A.A.) - Bitaraf· 
lık kanununun tadili hakkında ayan 
meclisinin hariciye eııcümeninde ce
reyan eden müıakereler ayanda.4 
Borach'm itirazını mucip olmuştur. 
Borach, Amerıkan devlet adamlar.· 
nı Avrupa mUnakaplanna iftiri.k 
ederek memleketi harbe aürükle
mek tehlikesine manız bırakmakla 
ittiham etmlftlr. 

Hazırlığı 

Şehrimizdeki Anaat•tlak 
koolOlo•uaui 

"lnsilten artık hakikate siz 
yummaz. AraaYUtluia indirilen 
darbe, 12 adalar,,. Tr.Wuta ya· 
pılan tah,idat ve ltalyaa lmYYelle
rinin lapanyada ipkaaı Akdeniz 
atatiikoeunu tarain edecek laareket. 
ler deiildir. tnsiltere Fatiat deY· 
letlerclea siriftikleri hareketlerin 
neyi iatihdaf ettiiini artık açıkça 
_..wıir. Bunlann pse ..._ ae
bebi tudur ve birdir: Aakeri ve 
ltahri menfaatleri.,, 

Populaire de söyle yazıyor: 
"Tek bir 1imid kalllllftar, tek 

ltir baraj mümldindUr: aulbu koru
mak ~· lnartarmaia azmet • 
mİf olan ltütün deYletleria derhal 
ve aamimi olarak birlepaeai ve 
Poloa:ra, Scwyetler Birliii .- ln
•iltere araamdaki ma,killerin der
hal halli. Diler taraftaa lnailte
re ve Fnau .. ki clahlli •11ılele• 
rinde ltir milli eMl'jİ bll:r==•• 
n. keailip atalmau ica'*'--" 

Genevieve Tabouıs "oeuvre,. 
gazetesinde yazıyor: 

"Romacla dolafAD itası ha...._ 
lere sin, AnaaYUll ...... it..U ta• 
mamlanır ta .. ••·-•• Belsratl 
hüktmetl Rom•cl•• Ye ._..... 

ayni zamanda Wrw ultimabma a• 
lacaktır. YusaelaYJ'a bplu lılaca
r~n ıibi biç deiilae Almaaya Ye 
ltalyaya inkiyacl ettirilecektir. E
i•r mukaHmet a•terine. .....ı 
Fatiat mahafllinde iddia olandaia 
Gsere, iJ:rj nüfuz nuatakHPM aJ'• 
nlacak ve belki de parçalanacak· 

br. 
l•arla dola,.n •iter bazı ha

berlere söre, YunaDiatan ela cid· 
di aurette latihdaf edilmektedir. 
Birkaç ah• l:radar Arnavutluk •· 
hWerinde bulunao Yunaaiatana •· 
W Korfo adumm ela ltalyan l:rıta
ah tarafmdan ltl'•li pek mubte • 
meldir.,, 

Pari8: 9. (A.A.) - Birçok gar.e
teler, Alm&Dyanm asken hazırhJda. 
n haklmlda endlfelerinl üUr edl· 

Tehdit! Türk - Rumen 
(Baştarafı 1 inci sayfamızıla) 

geldi oemiş. Bugiın Avrupa,.ı bu 
ı uhı hıilet içi nele gôrtiyoruz eler
sek çok hata etmemi oluruz. Her· 
ke , rahat nı bozmamak için, işi 
ba,ındaıı atmak i ter bir tavırla, 
Arnavutluk işgalinin )cendi men
faatine dokunmadıgını söyliyerek 
kendi ine bir te elli bulu.} or gibi 
goruı m~k edir. Fakat ahsap bir 
mahallede ıkan yangının nerede 
duracağı ke tirilebilir mi? Ve bu 

Temasları Bitti 
(Battarafı 1 inci Nyfamızda) ı 

bUyUk elçimiz ile Ankaradan şehri
mize gelen Romen büyük elçisi de 
hazır bulunmuşlardır. öğleden evvel 
yapılan görllşmeyi müteakip dost 
Romen hariciye nazın otomobille 
şehirde bir gezınti yapmıştır. Bu a· 
rada ilk olarak Sultan .Ahmet camii 

• angının bugun b'zim evimize 11- ve meydanını gezmiş, müteakiben 
zakc;4l oJnıası alevlerin bize kadar Ayasofya müzesinı dolaşarak oto-
ıçramayacagını temin eder mi? mobille Gülhane parkında bir tu!.· 

Boyle bir hadise kar ısında. yan- yapmıştır. Buradan <lonilgde miıze
gm uzaktadır dherek U.} kuya mı leri de gezerek otomobılle doğru 
dalarız, .} ok>1a ~angını söndurme- Park otelme gelmıştir. Hanciye 
ye mi yardım ederiz? Vekilımiz ŞUkril Saracoğlu burada 

Bugun \angının ilk alevleri mısafir nazır şerefine bir öğle zıya
Balkanların bir köşe inden yüksel- feti vermiş ve bu ziyafet çok sami
meye başlamıştır. Bu noktada İn- mi bir hava içinde cereyan etmiştir. 
gilterenin, Fran anın, Rusyanın, Bundan sonra Romen haricıye nazı. 
Birleşik _ devletlel'in dogrudan rı otomobille Perapalasa gelmiş, Ha 
doğruya bir menfaatleri olmıya- riciye Vekilimız de Beşılrtaş sahasın 
bilir. Fakat .} arın Korfo adası iş- da oynıyan Pener- Beşilrtq maçına 
aal edildiği ve Yugoslavya ile bal- citmiflerdir. Saat 17 de her ilri ve
ayı pek tabii bir ıeçimsizliğe inkı- kil Perapaluta millüi olarak bir 
lib ederek Yuaoslavyadaki zulüm saate yakın bir konutnıa daha yap
ve istibdada nihayet vermek fa- mışlardır. 
,\IİZm medeniyeti için bir insaniyet Bu görütmeleri müteakip kendi
vazüeli tetkil ettiii, Balkanlar ta- lerini bekliyen gazetecilere Romen 
mamen Berlin • Roma mihverinin hariciye nazın şwılan uöylemiftjr. 
emrl altına sirdiii zaman da ln- "- Tebliii sördünüz. Buna 
gilterenio, Fransanın, Rusyanın, ilave edecek hiç bir şey yoktur. 
batta Amerikanın aynı likaydlığı Amerikalı bir meslekdaşınıza da 
muhafaza edebilmeleri mümkün söylediğim gibi, Türki.} e hariciye 

görüşm ler yaptık. Bu göriışmeıer Tiran 
bir kere daha gösteı dı kı iki memle-
ket ıicahnin bu meseleler etrafında- Radyosu 
ki gôrüş birliği tam bir ahenkle de-
vam etmektedir. Bu ahengi bir kere Dün matbaa a gelir gelmez iki 
daha müşahede etmek fırsatını ver- gündenberi alı mı olduğum b'r 
mi§ olan arkalaşım M. Gafenko ay- hareketle Tir, n radyo unu ac;tun. 
nlırken bu ahengın devam edeceği- Birdenbire odu ı dolduran ltal.} an
ne kanaat etmekte olduğumu soyle- ea kon şan pikerin e i, beni bir 
meliyım.) an içmde düttügum aanetten &t-

Bundan s nra Hariciye Vekili- ) andırdı. Tiran artık Arnavutla
miz ile do t memleket hariciye nazın rın degıl, İtal.}anların eJ'nde bu
ve maiyeUennd kı zevat otomobil- lunu ordu. 
lerle Galata rıhtımına gelmişlerdir Ha1bukı bir gün evH'I bu rad
Haricıye Vekılımız burada kendisil'i ) o spikeri, Arnavutlutu mücadele 
beklıyen lstanbul motoruna binerek 'e mukavemete da ve edh ordu. 
Ankaraya gıtmek üzere misafir na- Hele İngilizce konu1'an ve 
zıra veda etmıştır. Harıcıye Vekili- dfım adan yardım 'stı~Pn ' dın 
miz1e birlikte Romanyanın Ankara sp'kerın hıçkınr gibi du~ ulan se
büyük elçı i de rıhtundan a)'rllm1'- si hilA kulağımda .. 
tır. latasyonda kendilerini hariciye- 1 te boğazlanan Arnavutlntun 
ye mensup erkan uğurlam.ıfbr. sesıni ve fer adını bütün dOnyaya 

Dost memleket hariciye nazın duyuran bu radyo da burOn ha.i
M o .} ö Gafenko da beraberlernae yanca konusuluyor. Zehir .ıbl 
Bükreş bUyiik elçimiz Hamdullah acı ve \ alvancı bir tonla konu an 
Suphl olduğu halde buradan doğru e ki spiker, yerini aert ve kaba bir 
Daçya Yapuruna binmiştir. Vapur aeale konupn yen bir apilre bl
saat tam 20 de nhtımdan aynim~ rakmış ! 
tir. Misafir Duan nbtımcllr Vali, Bu hidbe. iJu hudut iteılUzde 
F.mni,_ı müclllrü. Romanyamn ta- cereyan eden kanh harbi ne ka
tanbul konsolo&u gazıeteciler ve ka- dar belii bir şekilde anlabyor! 
tabalık bir hallc kiltıeai uturlanwt- MUAAD SERTOOLU 
tır. =====::=:======= 

müdflr? vekili ile benim aramda muzakere- Reuni telalij: Sinan GilniJ Böylı bir ihtimal tahakkuk et- ler olmamıstır. • Çunku müzak~re, Türkiye hariciye vekili Şükrü 
tiği gün Rusyanın Garbi Avrupa biribirine aykırı veya hiç deJiilae Saraçoğlu ıle Romanya hariciye 
ile, Garp medeniyeti ile alika ve birfüirine benze mi~ en menfaatte. • naz rı Gafenco arasında yapılan 
münakalesi tamamen kesilerek ~ rin telifi yolunda b'r gayreti ta - mtllikat nf't c: 'nde asatıdak' teb
yanın içlerine doğru atılmağa ve zammun eder. Biz aramızda asla lii nesıredflmı~fr: 
aürillmeie mahkum bir Asyal dev- böyle bir u kınlık m «hede et - wr••isre •e Romanya harici. 
Jet vaziyetinde kalaeajı muhat- medık. Dostum Sar r.oi'lu ve ben ,.. •uarlan latan .. ldaki tellkile
kakbr. Franaaya Şarki Akdeniz karf)hkh malftmat almak ve i ti- rinden iatifade ederek .on hidiae
ufuklanna sözlerini ebediyen ka- şarelerde bulunmak ı~in buluşu • &erin ..... 1 altmda, IM'lllleketlerinin 
pıyara.k, yalnz Tunusa değil. bü- ruz. V.e tam fikir ve duygu mu- Balkan Antanhnnı çe~neai için
tün Cenubi Akdeniz kurılarına da tabakatını mö~ahede ederek de bo de m6'terek Ye •Üt ... nid menfa. 
veda ederek, batti Uzak Şark antantı kuvvetle biribir'mizin elini atlerini tetkik etmifl•dir. 
mil.stıemlekelerini dlinden kaçır.-. sıkarak mühüı· eı iz. Sizi temin e- iki hariciye nazırı, Balkan An
rak Maginot hattı arltaunda mu- derim ki bu se{erki el sık~ımız tanh,.m, hedefi dost Ye mllttefik 
kadderatını beklemekten rb8fka ya. bilha888 kuvvetli olmu tur. 1 milletlerin emai,..t ,,. iatDdllinl 
pılaca'lr bir it kalmıyacaktır. in- Hariciye Vekili ŞWn1i Saracoğlu talrYiye etmek Ye '"-ta anllletler
aılterı Hindi9tanı setr ve hima,e da şu beyanatta bulunmuştur: j •e olan baiları Selinik pakb zilt
fçin ileri ve en kuvvetli bir kale (- Müttefik Ronıanyanm dost niyeti içmde aıldatbrmak olan aulb 
makaımJHla Wifade ettiji yalnn ve kıymetli hariciye nazırile memle- c:u ve aaimkir •~uetinia asimle 
fAl'ktaa mahrum olacalrtır. Bugün- btledmisl w ••lır•••n •IAkwr -...... u... Witf 
ki düny& vaziyetinin anahtarı BaJ- eden meseleler etrafında çok faydah ... talnk ıu.ı.J:n1 ... ,, •• c ... 
ka~irdll'~ ~lkanlar i~e hh~ ~·····~~~~~~~w~~"~-~~ı~~~~~~-,~~,~.;.;~••~•~~~~ 
kededir D • f Mı~.Sh • 

• H ...... CahW YALCIN rarıs e u ım 

Çember lain 
Romaya DöndiJ 

Londra: 9. (A..A) - Cbambel'· 
lain. 10 dakaka teehhürle Kirıperoes 
iataayonuna gelmiştir. Bafvekil, 
yorgun görünmekte idl V akün er
ken ve günlerden puar olmaama 
rağmen oldukça kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından ıUotlanııuttır. 

Mumaileyh balkı bir tebesBümle '"' 
elinin bir hareketi ile sellm1adıktan 
sonra otomobiline ~. 

Saat 10,da başvekllet binaBlnın 
öııiiDe biriken halk bqvekill tekrr 
alkı,ıamıştır. Cbamberlaiıı, ppka&l
nı sallıyarak dostane bır selamla 
mukabele etmiştir. 
Bariel,e .....,. .... , ..... yalllllda 

Loııdra: 9. (A.A.) - Lord Hali
faka, Cbamberlain'm muvasalatmı 
müteakip Yunan elçiai SJmopulos 
ile görllltükten IOllra saat ll.30'da 
bqveküete gıtmif ft Cbamberlain
a mtuiki olmuttur. 
== 
yorlar. 

Flgaro IU malftmatı vermekte· 
dir: 

Bir ictima 
' Pari8: 9. (A.A.) - Havas ajans. 

acele kaydile bıldinyor: 
Milli müdafaa komıtesi bu akşarr. 
&aat 17'de ve Daladier'nin riyaset 
altında harbiye nezaretinde toplan 
mıttır. Bu içtımadaki müzaket'at 
bahriye nazın Campınchi, hu a na
&11'1 La Chambre, genel kurmay bq-

kanı general Gamlin, v s mirat 
Darlan, general VIIlemin ve mustem-
leke ordusu umum müfettışi gene
ral Bufrer iftlrak f!tmıflerdir. 

Hariciye nazırı B. Bonnet bera
berinde hariciye nezaretı umun•t 
katibi B. Alexis Leger olduğu hal
de (açılış1,pdan birkaç dakika soc
ra) bu müzakerata iltihak etmittlr 
Yunan mubll terinin 

bir ...... keti 
Paria: 9. (AA.) - Yanan elçili

ği tebliğ ediyor: 

Yunanistanın sablk etyuet a· 
damlarından Şiliman, Argiropalo ve 
Venizeloa, Ywwıiatanuı Paris elçi
sine müracaat ederek gerek Jıreudi 

Vedet Nedim Tör 
Nevyorka Vardı 

(Ba tar"~' 1 inci aana-.a .. , 
nan pa\ yonlarımızm inşaatı pek 
çocuklarından sonra ite giriştiii -
m'z halde bOyOk hır hızla inkipf 
ederek programa uvgun bir safha
ya Yarın" bulunmaktadır. Bizim 
onümüzde siderken geride kam 
memleketi r'n sa) ısı yedi ıekizf 
bulm ktadır Türk ergsinln, 30 
Ni &nda altmı mılJet arasında Nev 
yorkta vukubulacak er f müsaba
kasında pav onumuzun u tün bir 
yer alacağını ve omumun dikatinl 
yer alaeatmı ve umumun dikkatini 
üzerine toplıyacağını kuvvetle tah
min etmekteyiz. 

Sergiuin harici fıbe reisleri 
B. Rooze\elt ve B. Holmes Vedad 
Nedm Tor şerefıne serainin ldU
bfirıde çok samimi bir hava içinde 
geçen hır öfle zi afeti verm'şler
dir. il. Holmes sen Jeree lzmirde 
Amerikanın baı, konsolosu olarak 
bulunm ... tar. Sergiyi! aft fşleri

mi~de diier arkad-.lan B. Rooze
velt ve Clnson le beraber dama 
bOyOk bir yakınlık ve alaka ıöeter. 
mektedir. 

CBaıtarafı t 8ICİ .. ~~·d•) 

ferans vermiştir. Bu konfera 
orta okul1ar, liaeler, YOksek M • 
hendfs mektebi, GOzel Sanatlar 
Akadem i le kal:&'balık bir halk 
kitlesi ta fından dınlenmiş.tir. Bu
nu müt akıp toplu olarak b ta 
mektepl r olmak üzere Sınanıa 

ıbulundu~u mahalle aidilmif r 
Barad k meraaime saat tam 

1"30 d& latiklal muti le baflan
mlfbr. 

Ban• müteak'p Yiibek Mühen 
di• mekWbi IOD aınıf talebesinden 
Fakih ÖZien tarafından bir söylev 
nrilmif ve bunu Üniversite Ede
biyat Fa.kültesi Tarih bolGmtlnd n 
Ekrem Üf1ittün natku takip eı • 
miftir. 

Bütün halk ve okul talebeleri 
bu ıö~ levleri büyük bir alaka ile 
dinlemitlerclir. Bundan sonra kir 
siye Mimar ve Kühendialerle 
teknik okulu namına Beledi.Ye 
aular idareıi direktörtl Yusuf Ziya 
Erdem ielerelc Sinanın eserleri. 
bayatı ve yarattıtı taheaerler hak
kında uzun bir nutuk aöylemiftir. 
Jıllteakiben yine btild&l maıt1 ile 
mera im nıhayet bnlmut ve )'Qee 

Türk ,Umannın türbesine birçok 
tefek.küller namına müteaddit çe
lenkler konulmu ur. 

Gece aat 20,30 da Eminönl 
Halkevınde de bir merasim yapıl~ 
mış ve bu mera 'mde müzeler mi· 
marı Kemal Altan tarafından 
(Mimar S nan ve eserleri) mevzu .. 
lu ozon bir konferans ven1m' tir. 

8•19111 .... MfNtl
etnlrn111119 

Brtlbel: 9. (A.A..) - Koniteur 
guetelli, bugOn kralın bir emfrna. 

meeinf neeretmfvtir. Bu eminıaJne. 
de, sivil makamatın vuı'yed halda· 
DID derhal teıriıdaf natıt bulunmak· 
tadır. Bu emirname, bu makamıba 
harp baltnde eef'elbertlk ve ~ 
tedbirlerini almıtl•n için aarurt oJail 

vazı'yed saWıiyetlerfne malik olma 
Jarmm ook mlUdm olcluiunu tamiJl 
~-

(WlpPertal ve Obetfeld Alman 
zırhh fırlralan lmmıen Rur vadisini 
terkederelr Hollanda Lımburguna 
doğnı yaldaımaktadır. 

namlanna gerek general Plaatiru 
namına entemaayonal vaziyet ve bu 
vaziyetten Yunanistan için çıkabile
cek tehlikeler kareısında Yunan 
hükUıneüne karp her türlö muha
lefetten vu geçmiş olduldarmı bil· 

Nevyorktaki bu ilk temaslar • 
dan sonra Vedad Nedim Tör tay. 
yare ile V aşingtona giderek sefiri- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiı.. 
mizl ziyaret etmif ve bu mllnue
betle aef arette verilen q.ıe yeme
sinde kıymetli Tark do.ta Amfral 
Bristol ile eti hasır balmm11flar • 

KEŞiF 
ALAYI 

AJman erki.ııı harbiyesi Crefold
e gelmi§tir. Bundan bqk~ Stutt
gart,daki beşinci kolordu i1e Muns
terdeki altmcı kolordu Francfurt
daki ilrinci ordu lntaab ile takviye 
edilerek kara ormanda bazı hare
ki.tta buhmma.ttadır. Constansce 
göllı civarmdaJd yeraltı garajlanna 
son gtinlerde möhım mıkdarda yem 
kamyoolar gelmiftır . 

tkincı ordunun btltüıı bu hareket 
leri, Münihteki yedinCJ kolordunun 
ve Salzburgdaki Alp Jntaatınm se
ferber edıhıwriyle tamamlanmıttır. 

dirmiflerdir. 
Bu dek1aruyoaa 8ebep, hlQdhne. 

tin ber türll düill bnaJardan a· 
zade olarak harici tehHkelere kal'll 
koyabilmeli için takviyeeidir. 

....... ......_ barln~ı 
lelll.U ••celı ...,.-. 

Sofya: 9. CA.A.) - Hltleria • 
ğumunun 50 iDei yd d&ıtlmil lldlna· 

dır. 
Amiral Briltol, Jfnyort sersf. 

ainden idacle ederek iki IB81DJe • 
keti bfrlbJrine bir Irat daha tamta
eak •• yakl~k mahiyette 
hareket ve faaliyetlerde faal btr 
rol aknafl bDyUk bir memn1l11i7et
le lrabul etmiftjr. 

esbetile BerliDe P*elı olan Bulgar -----------
heyeti, IU seyattuı mtlrekbptit.: Çocuk bir clbaDdJr. Çocuk ır.lr-

JılaliJ9 num, lkti8ad DUll'I, er- ..... Kuramu ............ 
kbı harlıiJııa reisi, hava lmnetleri kucaPda tqıyan lıir-mabed-
tefi. donanma tefi, Sotya beledi~ dlr. Yalda Bir Lira verip Sis de 

Tanh n bir alba 1&7fa. en 
kudretU qk, u bl)'Clk ıı.. 
ket ka,ynaiıcbr. llfb'onlarm 

hull'J.Mlıtı San'atuı 7arattı1ı 

Wr tabeaer, &arihde parlayan 

Af~ deltım kalblenlt ıtzı .. 
nen bir &fk h Jl)dızla

na 7araUılı bir an•at ..rı. 
Asker ll8Yldyab dolaymiyle dOn 

BerliDin biı1ıDk.. mahalleri geçilmez 
b1r hale pl•llf ir.) reisi. O,. olluıua-

ı------------------• .. llliı .............. .-



Milli Küme Karşılaşmalannda 
eşiktaş. F enerbahçeyi 
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3 -O Ankaragücu 
Mağlôp Etti 

''Beden Terbiye i,, , İkin i Kame Kupa Maçlarına Hararetle 
oam Edildi. ~ilt Dömifinalinde Hildl Vefa ile 1-1 Berabere KaltA 

•8ftbnln u mlbim maçı din 
leref uhdında Betiktaf ile Fener 
~ 'arUlnda olcl 

s.. w takim. mrtıı k ede
Jd .ntileri-1 IO ayacak olan 
P11M1•tl ıJde etnJek ıç1n ~lıştı -
Jar " bu tabfmadan da Beflktat
hlar tlldlD cıkmal& muyaffak ol-
~ 

D(bl M00 •)'ireİ 6n1Bde J&P1-
Ju .,_ maca iki takım f11 b4ro llı 

-·= a•l•TAŞ: iL Ali - H~ 
••P.. .... P~

ili-1.nJlili11ıt·JliiM&.· ..., ...,, 

0811 torlar biribirlenyle J&rlf eder Fenerblahçe st.dınd• : 
derecede ı na oyn makta arar et- Dün ~ref stadında mill1 küme 
m e •ol yapmalanna minı olu - ve Beden Terb ye i Umum MQdOr
yordu. Oyun da b"raz onra Beşik- IOgfi kupa maçlan yapılırken Fe-
taşm 3-0 ıalıbiyetiyle bitti. nerbabçze stadında da Demirşpor-

NAllL OYNADILARı la Kadıköyspor aruında ikinci 
....... )(. Aliye it dfltmedi. küme kupa. Vefa ile Billl,aramı-

Bn--• ı...t 1-1 GI ı· lb h. b da tıld maçı yapıhnıttır. 
ueuu y. elJU nq ı ra ım o- ElllRSPO 

akta. Hafta Bedi ~ok iyi fdi. Za- ~IKOY~! ı 
ten BeflktAflılar ıallbiyetlerini bu 
~canan .. yeetnde kazandılar. 
Bileyin ft Feyzi çalıfblar. For
da Bayati. H'akkı ve '4ref ~ok bo-

soktalar. lPoı hat.tmda 9al•n ve 
it &lnn Nunn n eent idi 

~..ımc.ı HOU
meddin birinci ve il nd soldan ha. 
talı idi. Lebib çallfb Ya.pi' ut
'*fın• a ratmen muvaffak ota
ma-dl Takımın en iyi tarafı haf 
hattı bılhaua iki 1an haf Retad ve 
Ali Rıza çok SGzel oynadılar. 

For hattı bqtan &f&iı7• bo

caladı. Toplan k~ biı1Wr
Jeıi7Je J&ftf ettfJer Vı ~an-

ıeıvı. 1~ ettiler ve tam••annıa 
~Jetla• ı.ı,.._ llBll oıaa.. 
lar. 

BU- tul TDQn wnası "lr 
.... \ ıcıu, «ti. 

• • • Beden TeıbiJ 
kupa maçı 

.._, l&b&IUlda ilk maç Bey
~ D• ..Aaacleldan aruında 
~ ... 

J1k 4"7811 sola• berabere 
bitiren lil takim .-aseı .OJD&iiiai -
ta biribltleriyle J&l'lf ediyordu. 
ikinci devremn ortuına dotru 
BeJlerbeJI bir ıol 7aparak oygpu 
1-0 tazamnata muvaffak oldu. 

G8nOn ikinci oyunu Kasımpqa 
- Galataapor muhtellti ile Topk&pı 
• Arnavutk6y muhtelfti arasında 
OJD&ncb. 

071111un ilk dakikalannda Ka
mmpqa • Galataapor muhteUti 
rbalr lehlerinde k&l'fl tarafı .,.. 
damakılh çent>er altına alclılar. Ve 
IOl lcJeriyle antraforlannm atbk
lan iki aollı Dk devreyi 2-0 plfb 
bltirdller. 

bdnci devrede i• Toptapı • 
Anantkl7 ıııu~Uti daha iyi 01• 
~ onlar da .-ntraffrlannın M
tlil bir aolle 0111nu ı-1 matltp 
bltirdiJv. Galip Kamnpqa • O. 
latupor motelltlndı •thlafaa sa.; 
ul orudJ. llafllp Topbpı - Ar. 
nantke, mütelltiDCle dı .__ Jaat
tı ı,ı~. 

K.uuap• • Galftupor mü-

GlnOn ilk maçı Demfnpor De 
Kadıköyapor anamda idi. 

Çok hlkhn ıblr oyun oyntTU 
Demin)>orlular kendilerinden • -
nerjl itibariyle pek aşalı olm11&.J1 
rakiplerine birinci devrede 4 ye 
ikinci devrede d& 7 aoı yaparD. 
11-1 sfbi kahir bir sayı farldyle. 
plib &'•idiler. 

VEFA: ı HiLAL ı t 
Ganon lk ncl ve Fener ltadında 

yapdan eon kaqılqma. Vefa De 
HU&J arasında yapılan flld dömifi
aaJ maçı idi. 

Her iki takım da kartı kld'fl)'a 
fU k~Jarla dtlfldiler: 

BIJ4L T.taUII: llw .. -A
W, '!il'- C.ı ht, ze,.ıt. 
... - Udi, ....... Halda, .. ..,..,_ 

VEFA TAKDıfl: Aat - R
ı.,-. W.-M- Ulfl. 
.....,Mwt,N W, 
teı-.N..._ 

Oyuna tam uat 11 de hakem 
Reffk Oaman Top ldarelfnde bq -
landı. Çok pçmeclen oyun Hllll 
hllömiyetl altına tfrinete batla -
dı. RH&llller 1aptrkJarJ, ~ • 
cuidlirdlln Mrllide w ~İıid daki
kada bir tirildlden Raafun &J&iile 
ilk 18)'11&nm bsandıfar. Ba aoı
den sonra V efablann bera1Mtrllif 
ı.mn. Hillllllerin pllblyeti elden 
bırakmamak f~fn canla başla çalıt
mata b&fladJlını a&111orus. 

Kaqılıldı yapılan hlcumlar a. 
rumda 'birinci dene 1--0 Bll&l le
hine bitti. 

ikinci devrenin ilk dakikala • 
nnda Vefalı Sulhi PPııiı ıkel 
bir l'Olle takımına beraberUii b-
undıML Her iki taratın bitin 
pyretine ratmen netice delftme
den mag 1-1 berabere bitti. . . . ... 

. 
ANKARAGOCOı ' 
DOCANSPOltı ı 

.. 
• 

lsmir: t (Buut) - llilD 
kime mqlarma Ra1ln de devam 
ohama... Anbftdcl bqb 
J>osauporla pptllı ikblel ...... 
ela Mre kartı dlıt •11 U. bua-..... . 

Uço&ı 4 

.. _ ...... 
İaveç UaallJ 
Jimnaatik 

Tllrk sporu, imparatorlufun in· 
1dtat '" lnlarQDe mltenulp bir .. 

Profesyone G 
Müsabakala 

F takip ederek DlhaJet AbdUlha- T 1::-- bi • • • T k. ...1-JC.1 H.. • 
midi dni devrinde hasuta utra- ür-..7..: nac•ı e ırua15.ı flD 
mıttıKe.ruttJet IDkıllla, ber .,.._ bir mtlik rUretten .,.... berabere 
maddlw lllllDnl varbjmı ~ 
bu-muhtelif cam••p veçhe veı._.. 
......... T8rk llpOl'UJlU da dUfb
ft. 

Jl'abt: llu dllllln8'. miDI mtlda· 
faanm w mtDI blnyenhı itil& w in· 

Diba ~ .taclmda .......... 
Dk pvfeBJCIDBI 11r91 _...._1ra1mn 
yapdmJltır. (UIOO) e ~ MIJinl 
&ıUnde cereyan ec1en ml•mnJar. 
da 1U neticeler elde eıclihnipir: 

ldtafmdu m,ue koamopolit bit- Birinci mflaabakada; Kalkarah 
lluata(a .çtttJcıaJJ ~J.f ..._... ı..-w ••• 

zfhn&: v=-~:':~polit da.~~~-~~~-~~ .... - .... ~ sihDl,.un bayraktarları mtlll Jrarak _.,. __ _. .._ ..,_w.,._~._ .. __ ~ - 81 

::mıa:eu==nem: Altın 1 1 1 t zm ---· 
meje ... ,,,.. 

fite; ba 1ÜUCl '" Jr.omnopoBt 
.... ftrk aponmm felüet ........ 
cimi idi. 
~.YamyGl'du...DeV-

let maarifi ft -- iclncle ,. .... 
jarda. !imi muattaln da ta idi: 

- ..,., 11--MtlJrlll'I, •lıbe•l-
dlr- tn-o jlmn•drJll'I.. ..... ~ 
lın-vlm • ._...... ....... _~ 
,......,..... --·-·- ıın.c jlm ........ Misicltr ... tneg Jim"•• 
Ulrllii, becllidlr ... 

Düa, dalla'·· 
ineç jmnlllltiklen bnkter fa• 

ratar- llftç jhnnwıtllrlmi ce.ret 
• elnıt ............ JnWo .,.. 
+eUJrlerl allJü wrir DAiı. •• 

f.wıo ~ baJnktat 
lan -- ft ..... ........ 
IUDlan da lllft ~ 

- Gllnlmek bammlhJrtır, vtıca
da arar 'Nl'lr. Bob ,apmat bir re
alettlr. Vlcadu ma1mMlen bir vuı
t.dlr ... Jürim 18P"•k JDIDHnJdr• 
ar.. Spor atletlklerln mM w tllllal 
hknndaa ararlan YUldlr. GiDi. 
Buflb, Panlel J'APP•k en t.ehllteli 
hareketlerdir. ~ yelken lml
lanNk, .,..... tırmanmak nımlr
dlr. lltlcadele 8fOl'lan. bJr mlDetl 
öldllılr .. Bele. futbol, ~ bir 
apor OJUDuclar. DiL 

!ite, •B11'111:1J9t inHllllm .... 
&kip, .. ..ııte ilim cııiutlmaJan. 
'nrk lldDI lllhayellnl, bralrterlnl ...... 
.. ..,..., komepallt 'V'8 ...... 

~~ 
Bil mretle Tiri mlJletinl atalete. 

......... chh ............. 
icln eUerfBden ne aeWf ile mevJdle. 
.. latlnat ederek yaptaıar. 

Ortaya; bir milleti eıctaııaete, ha 
relmdr'ı lnletta.,...,.. .... .... 
lmra, n,lueu, .......... ,.ı-.... lrla '* _____ _.. 
111 .. JroJdalar. 

... tm ....... ,. ...... . 
"" • .... 'llHı ........ ftrk ki ..... 'llriE u-hM _._.._ __ _ 
11~ <~~ ..... ...... _ ................ ...... 

....... - ..... lılrst±utb. 
.......... :lllrldll,tlltlllll. ,.... ............. ; ..... 
~---b·•--blıll ...... ..,,. ,. ....... . 
..... .. ..... ııtıı'ft11 ... ............... zs""' ... 
..... ittim.•-; lılrprt ... 111o,.... ..... 

..... .... ..,.. .. bir deU 
~,.,...,.. dij8 Arilt.okrat-
ftıl deR:jM,.... ba .a.t.evll falı 
._,..,, ..................... bir ol-

clblm laalcle. ,._ -- Jrantlr
Jar .. otm - ...., ,........ ... _ 

Yabm; mevkllerl yıwteeQe JmUa 
arkaemden çahrlar 

J'üU.nlll&Jlltoa. ........ 
................. '"benim fllaim -...nm.... .... 
..... Oalarm ..... llltlnat • 
dm rtt 11111 e ...... 
lan&llLA,Wa 

il OA.110. --~.--~ 

.... ~-~~~~ .... ,: 
1 Bilenct D. L. 
'~metH. P. 
Kataprl 
1Jl11&1DlerR.~ 
2 ecm1 D L. 
8 Hayri O. O. 
Kataprh iV. 
l İhaan Ş T. 
2 Kemal 
8 Stavro S. K. 

tat. t 

UZUN A 'n.AMAaJ 
Katqwlı L 

12.88 
12.00 
1189 

1 Halid D. L. 1.11 2 Yatar D L. 
2 Vedat 'Onlv~ 8 ~~ 

• 
1 1 

Seri blafJdet Janflaruma Je -
cUnclıit din abah aat dokuzda 

Topk.apı ile Silivri. arumda sidfp wN.wıNiııııı.eııR•~~wıW~N*
plm• 111 kllemetrellk Mı 701 .. 
serinde yapılmıtıar. 

Topkapı stadı 111aıacı. MN 
ket eclen k9"1Calardaa llelam'bo 
n. Tork .. bet, ıe ldlı•ıtre aon
ra dli8'leriilMli Q11k'11I•• ve 
~---•..-...nuldta
-,.bdaf6 ....... 

Birik o.ırm.c. 1obtwm ._ 
aq. '10 ldloilletrellk bir llratle 1-
nq ld ~ kot11ca tat.ilan 
iri 4* tampo De 101..._ c1nam 
.arken l>IJtt Çekmece ktpr.._ 
Din bfru Herillnde il lad ~ 
m*1ede TorkOIDUD lüd'lf Mllk· 
let bbOına 't&tlaİalt .,... 
meebari7etlndeW••· 

Ohlatp.li.....m,._ .. 
sun 1&l'lfDl llltlr9*4t ~ 
1eden Jlaıialambo 4 .ı IO üld
kada filriael, ~ NJ. 
,.... lklncf. Ball tltlne8 ollllaf • 
tur: 

BEYOCW HAt.UYINDI 
IWIUT80L 

Din Beyoflg Halkevinin ter. 
tib etmft oldatu Baüethol ma.. 
bakalanna devam edilnılt 1apıJa 
fldncl ve Qçtınca btaeorl kanaılal-f 
•larda '8 neticeler &bn~: 

o,e ............ 
Alman Hlui Bamelllailımn ., .. , 
Sa Kmtul\lfll -il.it 
Gala ~ u,.n 
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35 - iKTiBAS Ve TE."RCÜMc HAKKI MAHFUZDUR - --
i are atta 
Yiyecek Sı ıntısı 

Er · · vve ler· Çek ·ıirlerken 
Yakıyorlardı Erzak Anbar arını 

Yol Haricinde Aykırı İstikametlerdf .ki Anbarları 
da Ahali Yağma. Etmekte İdi 

----·,--------
Bu "'Ün Sansa müfrezesi kumandanı Hnlit bey

den aldı~ım rapor hiç tc hoşuma gitnn•tH. J.. ıı~~-ru.n 
hülasası şu: "Bican ve Kargın işgal olt:ndu. h.utuc 
köprüsü de bu gün işgal olunacaktır. ErmcnilPr bu· 
ralardaki ambarları yakarak M.amahanıııa Çl'kı1mıı:;
lerdir. Dördüncü kolonlu mınta!oısından çekilen Er
meni kuvvetlerinin de Mamalıaluna gittiklen haber 
alındı. Ermeniler aınharfaıı yaktığıı:dan ve DL't'sim 
milisleri de uğraclıkları köylı::re ('l•kirgl' ~fetine ma
ruz kalmış bir tarla manzara~ına koyd•khırındmı 
faşede- mfü:külı1t çekilivordtı .. ,. . 

Dersim milislerinden baı;;ka bir ~ey de beklem:-
yordum. Her taıaftaıı aJdtğıın haberlere göre de bu

na pek sıkılmadım: 
Sırtına bir çunıl erzak yiiklen<:?ıt _Dr!·.-iın_li 'llt'm

leketine gidiyordu. Bu beklcnebıkn bır şeydı. Fakat 
.ın fena havaıJig Ermenileriıı aınbariarı ya km ası 
idi. 

Bu vaziyet ilerideki müfrezenin de geriden iaşe
sini ve bunun da fırka tarafından tanıimini icap et
tiriyordu. Bunun jçin Sansa müfrezt-sini 16.ğvettim. 
Kolordu pişdarı olarak 9 uncu fırka kunıan<larıı 
Rüştü beyi 20 şub:ıtla Bicana yola çıkardım ve Ma
mahatuna bir ba:skın yaptırarak boşa çı!onış olan 
erzak bulma ümitlerimi telafi etm~k istedim. Bunun 
için Rilştü beye \'erdiğim emirlerin hülasası şudur: 

1 - Kolordu avcı taburu, kudretli cebel takıınt, 
36 ıncı fırka. s\ivari bölüğü, 28 \nci alay ve kudretli 
cebel takımı ... Kütür koprüsUnü işgal erlecektfr. 

2 - 9 uncu fırka aüvari bölüğü ile bu fırkadan 
17 inci alayın 51 inci taburu Kuşmaşat mmtak::ı.sm· 

dan Pirise yüriiyt'cektir. 
Bu iki kuvvet Kütilr köprüsü - ikicc arasıntlald 

kara su geçitlerini setir ve tarassut ve icabında bn 

hattı müdafaa edecektir. 
3 - 180 mevcudundaki şarki Dersim müfrezesi 

dördüncü kolordu ile irtibatı muhafaza ve Habek 
dağı şarkındaki Parsnik-Kozvira~-Kız~lca~Ç~kır 
kaya mıntakasını işgal ve Tuzla deresı gecıtlermı ta-

rassut edecek. 
4 _ 80 milis ve 140 nizamiye efradı mevcudun· 

daki Halit beyin garbi Dersim milisleri fırka s\ivari
lerile de takviye olunarak müsait bulursa Mamaha

tunu işgal edecektir. 
Fırkanın Erzincanda kalan kısmı iaşa imkansız-

lığından dolayı §imdilik yerleıinde kalacaklardır. 

••• 
Dersim milisleri hakkında ikinci ordu kuman

danlığı vekaletim sırasında defterime kaydettiğim 
§U rakkama hayretle baktım: 

919 insan 3arkf Dersimde, 2567 insan da garbi 
Dersimde besliyorduk. Erzincan hareketine pek zayıf 
mevcutlu bir nizamiye taburu da beraber olduğu hal
de garbi Dereimden 78~ insan iftirik etti ve Erzin 

/ 
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c:ına geJ!n.:e de 250 milli; ve 30 nizamiyeye inmişti. 
Şimdi i:ı!! hu mi!i:;lcrde elimize 80 kişi kalmıştı. 

* 20 .;:ııbat ak:;;amı 9 uı?cu fırka ka~ugahı Surp .. 
vir:ııı"cla, 2~ ;nci ala;: Savsa'da gecele-ai. 

;{ö ncı fırka kumandanlığına tayin olunan Mi
m J ,ıy lI acı H amıli Bey Erzincana geldiğinden fır
ka.;;ı na \'"!dilet eden Cavid Bey kolordu erkanıhar
biye ı· ı> İ . .;!"ği vazife~ine geçti. Reis vekili Avni Bey 
de ycdiııci şube miidUrlüğü vazifesine naklolun

du. 
22 ~ubata kadar müfrezeler vazifelerine de .. 

\':tın eltiier: Bugün :-:aba hl eyin saat 10 da Hali.d 
Hey kendi rr.iıf! eze3i ve 9 uncu ve 36 ncı fırka sü
vari bölükleriylc l\Iama Hatun'u işgal etti. 

9 uncu fırka karargahı Bican'a vardı. Dör
düncii ve ik;ııci Kafkas kolordulariyle irtibat için 
kuvvetli keşif kolları da sevkolundu. 

Sanı:ıa'da telefon mMkezi açtırılarak bir ra .. 
por merkP.zi tesis olundu. 

Kolordu telsiz ista.syo.nunu da bugün Refa .. 
hiyeden Erzincana yolıı. çıkarttım. 

9 u ne•! fırkanın 29 !.mcu alayı da Erzincanda 
17 nci alayiltı birleşti. 

36 llcı fırkanm 107 nci ala.r Kemahdan Er
zincana yiiriiyüşte, buradaki (108) ı~ birleşecek. 
Bu suretle her iki fırka kısmı küllileri Er:dncanda 
toplaıımı~ oluyorlar. 

KrokirlP görüJdüğii üzere kolba,ııııız .Mama
hatun'da. ·Kol nihayetleri Refahiye, v& Kemah da 
olmak üzere 16 kiiometrelik bir yiirüyitş halinde· 
yiz. Kısmı küllinin bulunduğu Erzincandan ml\da
faa hattımız 80 kilometredir. :F'akat bir Ermeni 
taarruzu varid olmadığındnıı mahzurlu bir vazi .. 
yette değiliz. Bir taraftan da katli Amlardan halkı 
kurtarmak arzu.su, diğer taraftan da iaşe kaygu
su bu vaziyeti almayı zaruri kıldı. 

23 şubat 1384 (1918) de ordu emrile hattı 
fasıllar şöyle ayrıldı: 

I. ve II. nci Kafkas kolorduları arasında ke
şif ve emniyet fas11ı: 

"Karadivan karyesinden sonra Kagbeştan'ın 

tam şimalindeki dönek mahallind' Karasuyu kat' 

ve Karabıyık cenubuna kadar Karasuyu tRkib ey
ler. Karasu müşterektir. 

J. Kafkas ve IV kolordu ıuasındald emniyet 
ve ke~if hattı faslının Balırpaşa dalı - ICoş11n da· 
tı _ Sercilek (O.mal) daaı • Beyaz dalı - Kerken
şeyh cenubunda tuzla dueaini kat'eder. Tuzla ya-
diei. 1. Kafka11 kolordusu, daiların hattı balaları. 
iV. kolordu d& dahildir.,, 

(Devamı \'ar) 

... 

Erıuruma Öcjnı tierleyiı yolu 

u ae ; • p c9w!!fh!?!" ;ı ı;csa:+wı,43ç4 +e 

Yusuf Köyüne Dönüyordu 
Yolda Gelirken Hep Zalim 

intikam Alacağını Nasıl 
Bolu Beyinden 
Düşünüyordu 

Deli Yuşuf otlu Alinin bazılamaı yokladı -·Şimdi o, göıforini kaybedince lniçük Alisine kim 
bakacaktı. Kim ona kılıç oynatmasllll, at eizerlndo 
\'Ul'Uşmarun lncellklerlnl öğretecekU '? 

Ah ne olurdu, hiç olmazsa o, klt~ük Alisi burada 
olaaydı da onu aon defa olarak ıörebilıeydi. 

Cızzzzz •••• 
Cızzz-a •••• 
Evet, o, tam bunla.n düşünurken merhametsız, 

Jri yarı cellatlar, kıpkızıl kesilen şi~Jeri gözlerinf' so· 
lmvermi!}lerdl. 

Bu manzara karşısında halk gözlerini ~umdu, 
suratlanru buıu3turdu. Daha. yufka yürekli olanlar: 

-Ayl 
Diye bağırdılar .• 'Fakat Jıa) ret! Ô, DeU Yusuf, 

bağırmak şöyle dursun, dudaklarım bile kıpİrdat· 
matlı. 

Yüzünde, en ki.i!:ük bir ~izginin oynadığı görlil· 
nıedi. Sanki doruuuştu. Taş gibi duryordu. 

Cellft.tlar ljişfort gözlerinden çıkardılar. Şlmdi 

yüzünün iki yanından iki kan deresi alnyordu. Bir· 
den, Bolu oo)iniu bedbaht seyisinin dudukları kıpır .. 
dadı. Herkes kulak kesildi. Baka hm ne söyledi: 

Dinle)İn ağalar, dinle)in beyler, 

Sorarım bunları bir ıün olur ki 

iyi olup koç kir ata binersem 

Kırarım belleri bir gün olur ki ... *. 
Ben yolumu dağ başma çizersem 
SU'& 81.1'8. koç yiğitler dizersem, 

Yiğitler elinde bade süzersem, 

Ararun bunları bir gün olur kl 

'• 

Deli Yusufun sesi çok boğuk ve acı eıkıyor \'C 

lhıllyenleri ürpertiyordu: 

Al yanağlm kızıl kana bulandı 

Akan kandan cotkun aular bulandı 
Dü~man söyledi, paşam inandı. 

Soranın sizlerden bir gün olur ki 

• •• 
Ben Yusuf bey idi nıkendi başını 

Düşürürüm koç yiğidi pe.~ime 

Kü~ük Alim çıkar dağlar başına 

Ararım sizleri bir gün olur ki 

!§onra iki elini öne doğnı uzattı. Dü"jmenwğe, ye
re kapaklanmamağa dikkat ed(•rek ilerledi. Cellat 
başının bir i~areti iizerine iki cellılt yamağı kollarına 
girmek istRcliler. Fakat o, iki dirsek dnrbesilc ikisiui 
de yere l1I\'arladı. Böyl~ce h;r yanda durun \'e füi ~ö
zünün kör olmasına sebebiyet wren zayıf kll'fll;\ a 
yaklaştı. tJzerine bindi ,.e taya: 

- Ben artık görmi;rorunı. Haydi beni köyüme, 
lcüçük Alimin beni beklecliğl köye göfür diye söyledi. 

Tay yürtimeğe başladı. Halk dehBetle bu manzaraya 
bakıyor \"e kendilerine yol açıyordu. Za\'alh seyis, 

böylece Boludan çıktı. 'l'ay sanki gideceği yolu blli

yormu' gibi doğruca Deli Yusufun köyünün yolunu 

tuttu. Yolda :.-ep küçük Alisini \'e zalim Bolu beyinin 
kendisine oynadığı oyunu dilşUndU durdu. Aklından 
bir ~ok ıteyler ı~lrdl ve iotlk&m almak l!,;ln bir plin 
hazırladı, 

KöylWer bir &iin Bolu beyinin yanına seyis gı. 
rt'n Deli Yusulun gözleri oyulmuş, zayıf bir tayın iis· 
tünde ~ıkareldiğini görünce !l<>k hayret ew.•.-r. He
men etrafını aldllar: 

- Bu ne hal Deli Yusuf, g~miı; olsun 1 
Gözlerine n~ oldu? 
- Seni bu hale kim kodu? 

Sesleri ~iil<selıü. Deli Y usul bu ·sözlerden keuaı 
köyüne gelmi• olduğunu anladı. Bu lutfundan do
layı iki elini havaya kald1Tıp cenabıhakka du a et
ti: Sonra ~ö.rmiyen gözlerile, aanf<i ııörüyormut ıi
bı batını ıkı yana çevirerek batına gelen hidiaeyi 
köylüye anlalt1. 

J{öJlüler, Deli Yusufun, Bolu he~inin gazabına 
uğrıuhğmı öğrenim•e, korku ile yekdigerlerine bak~ 
tıılar, ch•h!:oCtle titı·eclller. 

Çünkü bu ~,alim rlerehe:ri, onlara Azraihten da
im müthiı; Ye daha korkunç geli~ordu. 

Deli YusuJ, süzl<.>rini şöyle lıitirdi: 

- Yazık ki artık gözlerim gömıiiyor, kör oı
duın. intikamımı kendi elimle alıımıyacağını. O zalim 
derebc~ine nıiista.luık olcluğu cezayı kendi elimle ve
~mi~ ~cı;im. Fa~at alla ha çok ı:ıikür ki arslan gibi 
bır oglnnı \'ar. Ö)le bir oğul ki, babasına "apılan her 
fenahğın inülmmını alınağa muktedirllir." Beni onun 
yanına göUiriin . 

Köyfülcr, tayın dizginlerini tuttular. \Te ouu 
küçük Alinin ibtilar bir ko<>.akarı ile beraber yalnı~ 
ya5adığı kulübeye götürdüler. 

Ali, babasını senelerdenberi görmemişti. Ouu 
birdenbire böyle peri~ bir halde görilnce yıldınmla. 
\·urulmu~ döndü. Fakat bunu hfç belli ebnedi. Ko
prak babasının yanına vardı. Elini öptti. Deli Yuwf 
da .titr~yen dudaklarlle onun gözlerini öptü. Beraber
ce ı~n &irdiler. Köylüler, baha ile oğulu başbe.ı a bı-
rakma!• lazım geldiğini diiıtünf!rek se8siz ~ 
çıkttlar. Baba ile oğul, odada yalnız kaldıla:.e şarı 
, .~ ~an De~i .Yusuf ellerini Alinin pa.zllarmda, 

le goğUı adııleliınııın üzerinde gezdirdi. Sanki bu kol· 
lar, sanki bu göğüs tun~tan dökWmü!tii. OkRdRr sert 
\'e o kadar s•flam idiler . 

Omlan ~nrn başmdau geçen hadiseleri birer bi· 
rer anla&.tb ve sözlerini şö3·le bitirdi: 

· - Şfmdi oğlum AIJ! Sana ılüşeo \'azi1'e babamn 
intikanuru hu alçak noıu beyinden aJmaktır. Bu za
lim llerebeJ;, şimdiye kadar yüzlerce ocak söndür
müş \'e biıılerce bigiinalım kanına girmi!?tir. Bu iti
barla ondan intikam alm!lkla binlerce masumun da 
nıhunu şad edec'e!rnin-

S:ma ~iınıliye l.:adar, gUcüın yettiği kadar kılı~ 
kullanmak \'C at O.) nıttmllk dersi Yerdim. Elinde sağ
lam bir l,;ılıç \'e altmda. İ) i Lıir at ola<'.ak olursa, kimS(I 
ı;eniııle baş edemez. fülıç olarak ımna b('nimkhıi veri· 

yamın. Bn k.Jlıcı ban:ı bah!tm, son nefesini \·erirken 
emanet etti. Ona da büyük babamdan kalmış. Bu ya 
ınau kılıç şimdiye kutlar binlere~ savaşa glrml§ ve 
hepsini yüz alule hitirmi"tir. Hiçbir dii~manıo önün· 
den yüz geri etmemltotir. Bıındau sonra ı;enin ellndt. 
de a~ nl şerefJl İ];l başaracağma eminim. 

(Denmı var) 
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MD~· 
- B11gün hiç ne ·en yok. 
:Esmer dlmeje ça wtı ı 
- Yoo •• I 
- Canım 'ben anlamaz mı-

!)'lm, Iakırd"•rınm ~et. dunıu
ıyorsun öyle tuhafsın ki .. Yerinden 
ıkftktı stdirin tştflnde ,..ır:laıa 
tr'8illni8'; •'-~ dum..tmıa 
dupi dalN-babn ._, kad}ıblı 
yamna otUH~ • ilini •uçl .... a 

:.:ı~ç~~IÖ:::::·: :ir Doğu Anadolunun baş şehrı oluyor Birdenbire Ak Koyun 
şey mi söyledi. 

Onun bütün sakladıklarını bili
yormut sibi D-Z«J'la.nıaı aözlerine 
S'apladım: 

- Ne monaatbet, siziti için ne 
söyl yebilir. 

...._ Bir tef mi gösterdi? .. 
- Belki. •.•• 
- Doiru söyleyin •• 
- Ne söyledifJmi iştiyorsu· 

ıuız? XeDdi şan' atını takdir etmem 
için resimler sösterirken, sizinkile
ri de •6remez miyim? 

- Fakat ben ona tell'Oıh etmif-
ti~ kaç poz s6rdOnUz? 

B&az tereddiitteQ sonra: 
- 'O~ pliba, dedim •. 
FU.at onan teJifı anlatu-ordu 

S'b11 resimle•tN ~e1dlmlf poz 

Alta Düşüverdi 
Ayıboğan Hasmını Yenmek 

Hemen Burgu Takıverdi 

haiiıilM,_,. lan &en~ ~PiN yet\ "il 
t>tr bdlaa •liitiii ~attıımıt. 
Soiui' kanhbkla ilive ettfnı: 

IJlral '1.U ~ ft W.i...ıar alewsatıaa plea JOI 
.... 

0 14 lılllt• w••et ,.... vardır. Diyarbakır ipe~ri civar 
_.1 tıı , ı-JW: vttf.yetlerde çek rajbet gormektedir. 

- Pnzlar harikulide. ne uy
gun bir çift lninmak istemiyor
du: 

DIJ'arlUır, ,...._ Doju Aalıdo· Çermik ka.....,. il& mahallf ihti· 
lunan deiD. ana vatanmmm m es- yaca~ dokuma telglhlan mev 
ld ~ blrtlldlr. VJil,ttanf cuttur. 

yltz 1JIJalrca 8VWi1 Kömuk TlfrkJeri ' Dlyarbakırda faaliyet halinde 
tarafmdaa tellle eclilliD 'N eibana b. 1300 d\lkkln ve mafaza vardır. Se· - Ne vakit drdUnttz, dedi T 

- Cumartesi gtinü. 
- Saat kaçta? 
- Dart buçukla beş arasın • 

da. 

eallNI Komu ...-.Uyetlaill .eım nelik ticari muamele dört milyon li· 
bir parçumı temd e)'ltye Diyar· ra ile beş milyon lira arasında ta· 
bakır. Komuld&rm bir ..,.ıık Asur havvtll eder. lktisadl hareketleri son 
hi~miyeti altına sfrmeleri beri- yıllarda arttıtuıa göre ticaret ve •· 
• yukarı Mezopotamyayı Aauriler4 nayide yer- hıl daha büy&k bir terat 
dm tlmfzlfyen madl Türkleri eline ki ve inkişaf milfahede olunacağına 
,eQı fidr. şüphesiz nazarile bakılıyor. 

Dtyatia1nr bmıdan sonra hayli ••• 
~gönler ya,.,.,., sayumı itgal 
ve ıiWllan. ~. miteaddit de
falar tahrip ve imar edilmiftir. Fa· 
kat, blltUn bunlara, -~i aal
dıtsl •Wlll&ra ~ ~
nn bllyllk. ıv ~ müdafaa 

Ancak: ve muhafaza eylemiftir. Bunca gay-
- Güle, güle diyebildi. retler, tehdit ve tazyikler, vait ve 
Belki yalnız kül olen bir abltler onun temiz ve asil Tü.rkJffğü 

aenetin hayali ile müteessirdi. Hal üzerinde en ufak bir değişme husule 
baki zengin olmadıiımı bilse lh- getirmek iliyle dursun. w,. her 
timat MViaeinden SIÇl'IP~ ~ lfddetle karplatmuş. bu 

İşte Limia küçük bir tesadöf maksatla izhar olunan her arzu da
miııasız bir kuruntu hakıkati orta. ha Anında JarıJımetır. 
ıa çıb.nverdi. Kaderimı çizdi, tle. Ommicba ~td, btı tarih 
.ae• ,,_lan mı belkf fellketlmi ha- b•zinMincle rut1anan esetlerin he

zırlı1or ! men tamamı Türklere aittir. Milli
Sarışın kadın göğsünü geçirir- yetleri ve )'Ul'tları 1-.bsindell tam 

ken nazarları kurşunt •maya D- ı;a liı-myet Afllbi olan Diyarba· 
kılmış sa71klar gibi mınldandı: lmhlar, tıpkı Tllrkliilderl gibi Tilrk. 

- Kimbilir belki de saadetimi: eserlerini de ayni titizlikle muhafa. 

========lıl=•h=ID8illl======i za eylenrlf.lerdir. JI~ )tfrfsl başlıba
.._lir ~et oll.n bu: ewlet' Tllrk Kaçak Balık tarfhl wtrkeoıojlk nottadin buyu.ıt 
ellemıniyet ve değeri hatzdtr. 

Avhyanlar 
Yakalandılar 
~ kara suJarnımda 

8faiın Bmanmda kayıtlı 11 toıılut 
.Katma adil "1f ~ mot~ balık 
~ arrau )akalanmıttır. ııe
tötde kaptan Y..,u oğlu Vasil Kara 
Yol'lf, malrfnist Yorgi oflu Panay0t 
Yorgtyo. tayfa Vaııgel oflu Hala
Jambo, 11ati1* oğlu Yorgi tspilyo. 
SeNitultlo _,ıu Wtiryanoa, Koatan. 
tin ottu Yorgi Marsela bulunuyor. 
d1L Saç.lular, t1ittukları balıklarla 
birJild:e adliyeye terlnıiflerdlr, 

••• 

• 
..... llABIZW&all 
~~ ...... 

pyıuı bir ldHtOr cel'eJUl ve hareke
ti meveuttUr. Lilenin mevcudu do
m )'lal. ....... obhmun -.veu 
lullie JUzll biaJDı\lltllr. Her iki iıfaıı 
Dll•••nafn.dea ~ Ültifade ~ 
den bll)'Ukttır. Villyet merkezincle 
.._ _.. merkezlerinde birer, kbJ· 
)erde ota ilk mekt.ep vardır. Oku
ıaııların sayısı her sene biraz daha 
artmakta ve mevcut mUearıeaeler ih
tiyacı kaqdı)'alDUDaktadır. Aqaat 
tıs eaııat 8iıatitü8U t.ahmtn•ıtn ı. .. 
... rajbat .-.ltttlr. BUBUiil a· 
na mektfılıılnin ,-. da k1I 
tez&)'lt.ttdr .. 

Baaev1 

ınez.. 

Evet; Amerikan aerbest gü.t'efte 
olam, alafrangada olsun bütlilı o
yunlann neticesi köprily~ bQJanır. 
Koprttyii bozmasını bilmlyen bir peh 
livan bu ~e toJay, kolay bu 
mının iki mtını Jere ~ 

Fakat; ı.raJmcak gllreote köprü 
falan yoktur. Oyunlar, kendi vaıiık
bıile sırta doğru gider. Bfİ' kere 
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T&NISA8All S.7faı "t 

Hitlerin ''Mein Kampf ,, 
Eseri Bir Bankadır 

Yalnız bir tek tüp kul- ı N ı B .., 
!andıktan sonra ayna- ez e ve aş agrısı 

ya bakınız 

RADYOLIN 
Söğuk afgınfl(ınm 

Bu ilk alametlerini 

Alman Devlet Reiainin Müellif 
Hakkı Senede Kaç Para Getirir 

in 
Mükemmeliyeti hakkıada en 

son ve dojru aö1ü size 
o ı&yliyecektir. 

GRiPiN 
ile bertaraf ediniz 

GRiPiN 
Hitlere "Mein Kampf,, eserinin 

satışı dolayısile gelen mUelhf hakkı 
kaç.'il. baliğ olmaktadıı ? 

Bu kitabın evlenen çiftlere dil· 
ğün hediyesi olarak mecbuı i olarHk 
verildiği malUındur. Ayrıca, bir tah· 
sil diploması alan her Alman talebe· 
~ede mükafat olarak verilmektedir. 
Alman kütüphanelerinin hepsinde 
bu kitap mebzul miktarda bulundu· 
ğu gibi yabancı m<:nıleketlerde hu· 
su i tabılıı.ı çıkarılmaktadır. Alman· 
yada "Mein Kampf,, 8 buçuk mark.ı 
satılmakta ve bu fiat Iuks tabılara 
ait bulunmamaktadır. 

Bu h ılattan, Jngiliz matbuat1· 
nın verdığı izahata naz ran, M. 
Bitlere: 

1936 ne ınde 18 mıl)OD frank. 
1937 ı,; nesinde 21 mılyon fı nk 
1938 en ındc 30 mıl,> n frank 

gelmi tir. 
Fakat bu hasılatın hepsıni de M 

Hi 1 Partının ka asına 'eı miştir 
J~u eım hu u ı lı'r is• d.unı ta-
rafından ıd~e edılmekte ve 11ax A 
man isminde olan bu zatın ~ 
Yadan b ka, lsviçred , Hol.bu•' •• 
Belçikada, Polonya, Macal'lltan. Y'• 
goslavya ve hatta Fransada. Mmka
Jarda mevduatı olduğu soJI tt,. 
dir. 

llp dall•nnı 1111• --• 
latlyen muh•rrlr 

Pasifikte bu günlerde bir dram 
VUkubulmaktadır. Çnıde büyük bir 
ava yahatı ıpan "C r or · Cly
per,, deniz tayyaresi bir radyogram 
almıttır. Burada şayanı hayret bir 
haber vardı: Ganp seyahat seriler!· 
ni takıp ed n Amenkah muharri'" 
Ri ard H 11 u t Pa 'fik deni
zini y Ik nI g rek Sanfransisk 
ya gıderken bır tayfunun kurllllm 
olarak k ybolmak tehlik~ ..,, 
nıiJ . car ornı lıppe 1 ha 
valeaemk araotırma.lar& iltirak et· 
miştır. Şimdıy en bulu 
namamıştır. 

9 d o ur o , s-
kı zamanlardaki se,ahatlerin 
ve hatta mıtolo,.Pe«ı eları!llieki se· 
yahatlenn bir ço~ Jıallll&Jl ak· 

lına koymuştu. Bu adam, Anibaliu, 
yaptığı seferin tarihen inkar edile· 
miyeceğıni isbat için fil sırtmda Alp 
dağlarını gcçmcğe teşebbüs etmekle 
şöhret kazanmıştı. 100 fil ile hare· 
ket eden Anı bal Romaya tek bir hay 
van ile girer ve bu da soğuktan yarı 
kör olmu v zi) ettedir. Halliburton, 
bilakis dört h.ı~ \anı ile b~~Ji~tı: d~ğ- 1 
Iar1 geçmişti. Fakat bu dort ırı cils· 
seli hayvan da soğuktan müteessır 
olmuşlar ve bir İtalyan devrıyesi ta· ı 
rafından arılan atec:le yaralanmış· 
ı 1 dı. 

Şımdi, tam Pnsıfık Okyanusunun 
ortasında mu kül bir vaziyette bul· 
ı man Am ikalı muh rrir sayıRIE 

ımacerallll' ~i tı. Everst siJBİ· 
Je;ıiru ta)'Y te ile aŞllWI ve Borne:• 
adal nnm, Arabi tanm, Habeş di
yannın ke~f edılmcmiş kıt.9alarmda 
heyeti s f rıyelcr tertip etmişti. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlayan 
cliıler, tatlı bir nefea, pembe, 
sıhhatli dit etleri, temiz birdi~ 

mikropsuz bir ağız... lıte. 

Radyolin 
in ess"t 

Buıünden ilil • ..ı,.ı.., 
6ğle wa ' e- lııer J I IEa 

so .... 

gıir-de üç defa 

Ve yıne: bu zat. 1918 de Atlan- K 11 Ball J 
tıkten Pasifığe P nama kanalını yii· u aomırı yı nız 
zerek geçmı. ti. ~imdi müteaddıt ge- 1 
mi~r~hatti~~arclerbu~nı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mış muharriri ve garip seyyahı ara.· •-----------------"•••••• 
maktadırlar. 
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EV 
••nın, 

ı.._._nln -h•ulU ..... 

Wr i' Mhti ea· 5 'ati D 
ı.r.,. m 1 ' z' ... , mda Jlllll-: 
lacak şenIDttmde "'* W .. 'Dlıe
benm yap cagı j tik 1mz ' F 
rini tesbıt e8lrelr mwtr 1 r Jil. 
lerine bilı6 sıııdştır. Vet91ıt 8J19a 
şenlildlria sureti icrası hakıa.ia _. 
tıP-•ame hazırJamaktaıılır. • 
~b~~yı ~'ı'ıE'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mit n orta tedrisat ı•I e' lw 
bildiril r. 
N~rytl 
gtind rllecell npor --u. v kil ~dan ma

ynmı birinde ADJrarad ıçtimaa da 

Cinai Madarı 

150 K~. 
2&0 Kg. 

Tahmini tutsı 

800 lir 

Mmvak. teminat 
o/o 7.5 

60 l ra 

e me i 31. 3. 1939 gu il aat 15 rle b8*me'fimi de ya-

Bütftn agn, sızı ve ıancıla· 
rı dindirir. Grip, romatiz· 
ma, dit, ıinlr, adale ve bel 
ajTılarıua müessirdir. 

Tecrübe ediniz. 

AIJ ıaymız. Rajbel pren her ıeyin ta;didi Ye benzeri 
vardır. GRIPIN yerna ba,ka bir marka vcrır erse 

ıiddetle ..Wediniz 

Vapurları Haftalı raket Tarifesi 
lslid11 17 lfsııa kadar lllllUf atllrı kıtıcık tapurln 

kıtk ı 181 " ri " kıiıcaklan nMllllr 
Kim ....... w .... , Salı l14e (Ege), Pe nıbe 12 de (Cumh 

t) 9'lzar ı6 da (A u). Galata nh ımı da 
JlaJa !8 de (Antalya) 18 de ('Ol 
-) , Sirkeci rıhtımı d 

lzma hattma - S lı, Persembe ve Pa 9 Od 
hane rıhtımından. 

Mud.-ya llıattına - H rgiln aat 9 da (Su ) 
biri, ayrıca Cumart i 1 d 
~ ne rıhtımından. (15 Nı a 

... , bah po talan aat 8 45 de k 
Banf ... a hatb1U1 - Pazarte ı, Çar am"a ve Cuma 
, rıca Çarşamba aa 20 d ( 

te · aat 20 de (A al a). Top a 
. d 1. 

... _. .............. - Sal • tnlll-.'ıı 

mı dan. 
vet olun n ne rıyat kogresme gön· 
derılccek rapor hazırlanmak üzere 
t tanbul Basın Kurumunda bir-tıop 
lantı yapılm1 ır 

JIÜMalr .ran c n ve mıkdarı yukarda ~azılı hıarfl r · in i t kl' zuhur 

etllleifi:i ıdeA açık ek iltmenin 12. 4. 19 9 Ç• mba gunil saat 'JI e 

lmroz hattına - Pazar aat 9 da (T 
d il. .. 

A,..alık hattına - Ça amba 15 d (Saad ), Cumart i 16 d 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. makıldıgı ilin olunur. (2187 

lzmir Sür'at hat, - Pazar 11 de (Ankara). Galata nhtımından 

RADY PROG Trat olduktan ıonra cita1 't 
krem ıBrmeyiniz 

- Sah 10 da (Etrü k), Cuma 10 da (Dumlupı-
ar). Sirkeci nhtımından • 

• PAZABTE8t: 10 4 989 

12,30 Program. 
12,35 Tllrk muzıgi • Pi. 
13 00 Memleket saat ayan, a· . . 

jana ve meteoroloji haberlen. 
13 15-H Müzik (Eğlenceli pli.k· 

Jar) , 1 

ti) 

18,30 Proğram. 
s.8,35 Müzik (Dans müziğı·Pl) 
1~ 00 Konuşma (Doktorun saa· 

19,lei Tilrk 111üiğı (Fasıl beye· 
ti • Kiıfttil Jll'Gll'&ID) 

Balda Dennan, Ep-ef Kadri Ha.
san GUr, Burt Ufli , Hamdi Tokay. 

19,48 Tllrlı ~ {JiQruı Fey
ha Talay • Tanbur solo) 

1 • Tanburi Cemil - Hicazkir 
peorevl 

2 • Tuıbwi Cemil 7 Hicazkl 
IU aemaisl. 

3 • Tanbur! Cemil • Suzidilara 

1U semaial 
20,00 Ajans, meteoroloji haber, 

Jerl. siraat bonıuı (fiyat) 
20,15 ftrk nlziği (Klasik pro· 

IJ'llD) 
tdare eden: Mesut Cemil 

Ankara radyoeu küme heyeti 
1 • N.,..a ()onan dedenin-Mu· 

laan- ..... petnVL 

2 • Varda Koeta Ahmet Ağamn
tıfuhan:er aUnbaJe prkı , Ey ııtııali ... 
a.ıµ.wa·~*" 

bl1lt .... - ·-·· ~ • NlbP atum • lıhlaan.-r 
pı • Var 1111 laacet. 
• -..... 1ltlln • MullQY..W tkl1ldl... . ... 111 ... 

'. = .... &.,• .. -
• be1,bı • ~ fdl • 

JW-.ra llM&I' lal. 

9 - •Ulltlllfa ....... Bayati pr· p o K E R 111 • SellllP • ..-ııyor . 
• .._ • Ok gıbl buplar bent 

.... )lemleket saat ayan. 

Noh Vapur f rleri hakkında her tilrlU malam t a agıda Te-
lefo n marala ı yaııub acentelerden ötre lir. 
Ka köy Ac t' - Karaköy KöprOb ı 
Galata Ace lığ' - Galata Deniz T care · 

42382 
Mtld • 

40183 
22140 

21,C» Konuşma. Trq ltıçaldarı cildi )'11111UfAbr 
tı,15 F.sham, tahvılit, kambiyo- Ye yilziDOd pamuk pbi yapar 

binası altında. 
- Sfrkecı, Yolcu alo Sırkeci Ac ntel' gl 

nuıc;:.~:u'fi.:!:ar. R. Her yerde POKER trq bıçaldanaı 
21,30 Folklor • Halil Bedi Yö- ısrarla iıteyiaiz. 

netken. •••mİİlll•••••••••••••••••••lııii Kollnos'u 
21,45 Müzik (Keman resitali • ======================== 

KULLANMAKLA G0ı.0ş0N0Z0N PARLAK
LlaINI TEYZID EDiNiZ. GOzellllc ve culhe. 
aatla. " reftak dlfle le kaimdir. K<>LfNOS 

Profesör Necdet Atak) 
ı . CoreJh • La folia (V aryas-

yonlar) 
2 . Matbeson • ..\rie 
3 • Koraakow • Kreisler • 

"Seh berazade , baleeinden bir par 
ÇA. 

Piyanoda refakat edep· Ulvi Ce 
mal Erkın. 

22 OCS Müzik (Küçük orkestra • 
Şef Necıp Aşkın) 

1 , Paul Lincke. Danlma (Fan
tezi) 

a • Brahams , Macai dansı No. 
a 

3 • RecktenwMI • Vl,yana mü
zikleri • Potpun 

4: • Gerhani Wınkler Donna çi-
kita , tspanyol u.erttırll 

5 • Micheli • Çocuk oyunl rı 
6 • Kutsch • Çıgan fantezisi. 
23,0CS Müzik (Cazband • Pl.) 
23,45-24 Son ajans haberleri va 

yarınki program. 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Kaside; 11-N lsan -939 dadır. 

BUylk lkrnalJa: 200.000 Liradır, 
Bum - 40.000,25.000,20.000 
15.000 10.000 liralık ıkrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet miikdf at vardır 
DiKKAT: 

1111e1 ... n herk• ., Nl .. n ... gDnU •k..-

KENDiNiZE eazih •• ..... olclat•uza bl•ltlle 
r .. K...._'u tecr• ....... Tue ... .,.._ 
...... ltlr 1111 ........ tlal .............. 
autmaia olabilirılnls 

Üniversite RektörHiiünclen ı 
Tıb Fa.kültesi Çocuk ha talıklan ve !bakımı 

taçıktır. Asi tanlık talimatnamealnde a&terile f& 
lann Tıb Fakültesi Deka Iıtma mUracaatlen. 

Devlet Demiryollan binlan 
......... .u 4100 Ura atan malıtelif tüD 

adet ~ Jllmtrl Ot llOO eclet .._.t lll•lrl 
================:=======I fMllbe slnil saat (10 80) on bapkt& BaY4&ıt•• .. -•Dr· lhaa s..u--.. ı lu1fndekl komıayon tarafuidın açık aJrllJtıne • 

Glai ... BIU.YELD Öksürük Şurubu Ba fft aırmek llteJ'•ııltrln IOf ._ • bnflü llSft1IW ~ 
Ökdrlk ... ..,.. ........ aat .... kanunu taJhı eWil ...ate ...... tblıt. .... •nah. 
hojmaca ve lnıı••lr ıbü- kadar kom o a mttra aa lan llzımchr. 
r61rJeri lçia pek temlrli il&ç- Bu ife t rtnam ler kom yondan par111& ~ali 

-iDi beyta • Bay.ati pr'ID· ·--------· •tlııl ... NllıliM pilnP 

.. .aHI JUU7el•rl bir .... 
raY& toplıyalı bu reeim1i mecmuanın 
Jı[art a.yıaı çok zengin bir oeJdlde 
v• realmll bir. kapa!da .uaıtı olarak ....... tar. lilrkes JmMueWllr. Wır .. u: 
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.. - ____ ,. 

Tane .. Kuruş 

Samsun 25 ' Madeni kutu) 45 .. 

Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 -5 · 

- Sipahi 
Sipahi 
Yaka 
c 

Tane Kuruş 

25 (Madenikutu) 50 
. 

20 35 
20 30 
50 72, 

"' 

• f 

ı; . . u . yelpaz8 :·_:yara~.ı~r . 
• . 1 • .· "'-

~ - . 
~ .. 


