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LZEL 

BOHEMYA, MORAVY 4 !talyanınArna"vutluğu 
~~~!,~iJ~~C·hUIY~ALÇIN DA İLK ALMAN VALiSi ışgal Hazırlıgı 
A":'ı;~t=!~i.::~:~!~ Fon Nöyrat Dün PrağŞatosundaıTeeyyQI Ediyor 

Orta Avrupanın 

letluın Bu) ·rrı ile B l J 
hürriyete kınu .. tuklar:~ ~1i;1~~;erin Resmen Vazifeye aş aaı 
Deri sürdükten sonra, . 
bir daha hürriyetlerini kaybetmı~ c· 
ccklerini temin ediyor. . 

· ·ııetıeruı Orta Avrupada hangı mı , 
bö 1 bedi bir hüı riyetc kavuşm~~ ı 

Ye e · ·· dü-ümu
olduklannı merak ile duşun g 
zü saklıya~nyac::ı.ğız. Orta Avrupa· 
da evvela Avusturya devleti ort~darı 

ı 'l buru· kalktı. A vustuı ya Alman ar 
d 1 anın atana yetlerine kavuşma 1 ar, .. b. 

iltihak ettiler. Bu onlann en tabu ır 

hakkı idi. b" .. k 
Ş. d' kadar Avıupada uyu un ıye • . et 

milletler milli vahdetlerini temın -
ıniş bir halde iken Almanlar devlet 

·itibarile hala eski ayrılıklardan ~ur· 
· 1 · sayesınde tulamamışlardı. Hıt erın ~ . 

~ bU~ Almanya teessüs ettı. F~~~t 
·n etmekle Hitler but~ 

ettarlığına ve teşekk~-
-.-. hak azanmış olduğunu iddı_a 

tl Almanları vahdete ı-
ez. ~: den ancak Alman mil w...-111' uyuz . 

pek Ss.mimi alkışlanna ~ıy~-
kat kesbedebilir. Fakat bunu hur.rı· 
yete ve insaniyete bir hizmet şeklın· 
de gostermesine imkin olamaz. . 

Hatta bu bahiste hürriyet kelı-
mesini ağzımıza almasak çok daha 
· · ed · Ç" kU Avusturya Alman· ıyı erız. un b. 
ları anavatana iltihak etmekle ırer 
ferd,sıfatile hürriyete kavuşmuş de· 
ğil ferdi hUrriyetten mahrum ol-

, t b bir dahili me-muşlardır. Faka u, . 
l ld _ . ı·n bu ııokta üzerınde sc e o ugu ıç . 

l ·· mıyoruz ısrar etmeg-e maha gore da. 
· · rta D Avusturya devletinın ° 

kaldırılması Alman kavminin en ta· 
bii bir hakkı şeklinde kabul olun· 
duktaıı so-. çao.Jovakya fada· 
sına 18.kıtdıyı nakledersek, bunu 

Çekleri hürriyetlerine ~·~~~ 
ki. de tasvı"r etmek eger bır istih §C ın . . . • 

za değilse hUniyet kelime&~ cı· 
han şUmul surette teessüs etmil ma
nasını tan:.:unen unutarak ona ga· 
yet kasdi ve yeni bir mana ~t.fetmek 
ten bafka bir surette tefsır oluna-

mazmtıenn nutkunda zihinleri tereci 
düde dUfüren esaslı bir ~d va 
müphemiyet var. Bitler temm ~~
ği Alınan vahdetine, vUcude getirdi· 
ği tegkilita ve muezzam orduya gtl· 

k bUtUn devletlere meydan t,enere ·-· _,_ 
okumak. gözüne kestirdigt mellllG9 
k~rruz ederek onlan zap.tet· 

Yeni umumi vali 
Mühim bir nutuk 
Söyledi 

Prag: 5. (A.A.) - Bohemya ve 
Mora, ya Alman himaye idaresi rei
si Baron Von Ncurath, bugün s:ıat 
ıo da hususi trenle buraya gelmiş ve 
istasyonda general Blaskovitz ve 
Gauleiter Henlein tarafından karşı· 
lanmıştır. ıstasyon dışında hima!~ 
idaresi reisini beklemekte olan ıki 
bin kişilik halk kendisini alkışlaml§-
tır. 

Alman ordusu başkumandanı P· 
neral Von Rrauchitsh, Prağ pto· 
suna geldikten sonra generallerle 
görüşmelerde bulunmuş ve ~~ara 
doktor Hacha'yı ziyaret etmi§tır. 

Baron Von Neurath'ın buraya 
gelmesi münasebetile bütün ~r 
bayraklarla donanmıştır. 

Bobemya, MoreYyamn yew;ai 
amuml Yaliıi Fon Nayrat 

):"eni umumi valinin nutku 
Prag: :S. (A.A.) - Almanyanın 

(Sonu 3 ~cü aayfada) 

Fransız Kıtaatı 
Şamdan Çekildi! 
Parise göre ; Suriyedeki son kargaşalıklar 
ancak bir sokak tezahürabadan ibaretmi r 

-
k emelinde midir? Yoksa hakika-

.,,. -:: milletler arasında samimi bir an- Şam aokaklannda aakerl kanetler 

taşmaya, el birliği ile bir çalı~: Paris: 5 (A. A.) - Muhtelifl yöz kullanmamıştır. Kıtaatın tek 
tesisine, hak ve adalete -amm~ 0 

Türk gazeteleri son zamanlarda müdahalesi on beş gün evvel ara-
denberi kabul edilmiş ananevı ma· Suriyede ezcümle Şamda, vahim larrnda hiç bir kadın ve çocuk bu-
nasile bak ve adalete taraftar mı- ha~ dı'seler vukubulduğu hakkında ı d 

unmıyan ve hiç bir ölü ne e ya-
dır~tlenn nutuklan bu suallere haıberler neşretmişlerdir. Bu ga- ralı vermeden dağılm~ olan bir te. 

Zetelere göre, Fransız kıtaatı halk 
kat'ı· bır" cevap vermege· mUsait sa· k zahüra•"ı grupuna karşı vukubul-

üzerine mitralyözlerle ateş açara ~ 
rahatten mahrumdurlar. Haktan ve kadın ve çocuklar da dahil oldu- muştur. 
adaletten bahsedış. ine, milletleri hlir· ı Sokak tezahOratı da bugün ar 
rivetine ka'"••turduğu yolundaki iu halde yüzlerce ölü ve yara ı vu- • 

.1 ·...,, kuuna sebeb olmuştur. tık nihayet bulmuş ve her tarafta 
.azıerfne bakılırsa hak, adalet ve 
sulh taraftan olduğuna hükmetmek Bu kabil haberlerin neşrini hak- sükunet avdet etmiş olduğu için 
lizım gelir. Bu teminatın doğru ol- 1ı gösterecek hiç bir hadise olma- kıtaat 1 Nisan cumartesi günün
madığı, zavahirden ibaret bulun~u· mış, hiç bir zaman kıtaat mitral- denberi Şam'dan çekilmiştir. 
ğu farzedilse bile sadece şu.~ava~ıre =nm::mu=na:ıım:::r.: 11:::1::111111:1:::ııı:: ::::::::::.-:11.-m:::::ı 
riayete kendisini mecbur gormesı o- R B 1 • M • h • 
nun maddi k~weti ~arici~de m~e~ oma - . er ın 1 verı 
vi bir kuvvetın ve bır ahlakın vucu --••••••• 
duna iman etmiş, yüksek bir mef • •• 
hum karşısında boyun eğmiş oldu· İtalya, Almanyaya karşı yapılacak 
ğunu isbat eder. katiyen müsaade etmiyeceğini 

bir çenbere 
bi.dirdi 

Fakat Almanyanın Çekosl vak- c::.o--

yayı ilhak ettiği gUndcn sonra aldı· Roma: 5 (A. A.) _ Stefani çevrılmc i metinde telakki edile-
ğı vaziyet ile bu prensipler arasında 1 d a nes c ııi \ e bu mih\ erin hiç bir vcç-

ub t d. d h. Ajan ı bugun og e en onr '. 
açık hır m ayene unya a ıç d Al a hile kendi inin çcnber altına alııı-
kimsenin gozUnden kaçınıyor. rettı •i bir komantcı e man~ay 

1 k b. çenberin Ital ma ıııa mu aad miycceğini a-Hitlerin: Çeko lovakyayı 7.aptet- ~ apı aca ır .. • 
u 1. hverının n etmektedir. me~Alman~i~nfuy~lıg~~m. ~=~~I:lo:m:n~-~n~e~r;ı1~1~m~ı~~-~--------~---~ 

zaptetmck fırsatını buldum ve bunu 
yaptım. demeyip te bin sene evvel 
orada Alınanların şato yapmL5 ol· 
malarını bir hak, eski bir Fransız 
nazırının yazmış olduğu bir maka· 
leyi Çekoslovakyayı imha için bir 
sebep diye göstermesi kendi davası-

Hüaeyiıa Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 tinci aylada) 

Amerikada ; Bitaraflık Kanununun 
Tadili için Bir Anket Açılıyor 

(Yazısı 3 Uncu eaylaınızda) 

Romanın MaksadıBelgradıtehditmi 
ltalya; Almanyaya Karşı Bile Olsa Yugos1avyanın 
Tamamiyetini Garanti Edeceğini Fakat Arnavutluk 
işinde Bitaraf Kalmasını Belgrada Teklif Etmiş! 

lngillz - ltalyan 
Deniz itilafı 
Fesih Tehlikesinde! 

Roma: 5. (A.A.) - Resmi mala 
tellerle Roma matbuatı Anıavutlull. 
meselesine dair birfey söylememek· 
te iseler de Bari'de çıkan gazete del 
Mezzogiorno, tedaftlt İtalyan Ama· 
vut ittifakının takviyeel için Roma 
ile Tiran arasında müzakereler cere
yan ettiğini itraf etmektedir. 

Bu gazete, bu müzakerelerin Ar
navutluk kralının talebi üzerine baf
ladığını ilave etmekte ve İtalya htl· 
kfımetinin Arnavutluğun istiklilini 
veya tamamiyetini ihlll etmek tasav 
vurunda bulunduğuna dair verilen 
haberleri tekzip eylemektedir. 

Bununla beraber pek yakında t
talyan kıtalannın Arnavutluk sahil-

(Son 3 üncü sayfamızcıa) 
Da. bir Veliaht dlbayaya r•tiren Arnantlulr ICr&liçem 

Jeroldin ral logo ile birlikte 
1111111 1u111111111nıu1111 m••••a 

u 
Görüşmeleri 
Bitiyor 

Paris: 5. (A.A.) - Polonya ha
riciye nazırı Beck'in Londra ziyareti 
mUnasebetile orada yapılmakta olan 
Dtjlzakerelerlll memnuniyet v"rici 
bir tanda devam ettiğini tebarüz 
ettirmekle beraber gazeteler, Alman 
yaya kal'fl sulhcu devletlerin mUş
terek bir cephe tesis etmesi yolun· 
daki gayretlerin uğradığı zorlukla· 
n da kaydediyorlar. 

l M. Leb;Ü;; Tekrar 
Cumhurreisi Oldu 

Sol cenah matbuatı hariciye na. 
zın Bonnet'~ 1ngilterenin gayretle
ri kal'§ısında muhteriz davrannı.ak
la tabtic ediyorlar. 

Londra: 5. (A.A.) - Bugün İn
giltere kıralı Windsor sarayında Po. 
lonya hariciye nazın Beck'i kabul 
etmiştir. 

Beck, yarın sabah Porthsmou
th'a giderek İngiliz donanmasının 
manevrelerinde hazır bulunacaktır. 

Lindra: 5 (A. A.) - Press as
sociation, İngiliz - Ler görli~mele-. . ' 
rının ehemmiyetsiz bir kaç nokta-
nın aydınlanması kaldığını bildiri
yor. 

B. Beck, bu ak~am Avam Ka
marasında B. Cbambeı lain le uzun 
bir mulakat daha yapmı~tır. 

İngilterenin 
Almanya sefiri 
Berline dönüyor 

Londra: 5 (A .A.) - Öğrenil
digiııe gore lngiltercııın Berlin 
sefirı N \ ile Hcııd ı on, bir kaç 
gu 1 kadar 'nz fc i basına done
cektir. 

11 ılı h ırclaki nıu kul ahrnl 
içıııdc efır n B ·Jiııde bulunnıx ı-

edılnıis ol n tinde 
degı ıklik ol agııı,l du·r uphe 
uyandıı·acak mnhiytettc d gildir. 

Dan Y apdan Seçimde M. Lebril.n 
Kahir Bir Elıaeriyet Kezanılı 
Paris: 5. (A.A.) - B. LebrUnliil 

reylere ilk müracaatta yeniden cum
hurrehıliğine ıntihap edilmeaine mu
hakkak nazarile bakılmaktadır. 

MilşarUnileyhin reye i§t.irak ede
cek olan 900 kitiden 600 UnUn reyini 
alacağı tahmin edilmektedir. 

B. Femand Bouisson, dün naıu
zedliğini geri alml§tır. Diğer n.'\m• 
zedler, yani B. François Pietri ile 
B. Henri Queuille ve Hemi Roy daha 
evvelce B. Lebrun'Un namzed oldu· 
ğunu öğrenir öğrenmez narmedlik
lerinl geri almı§lardı. 

B. Lebrun'e kal'§ı çıkan yegine 
nan~. ayandan Radikal Sosyalist 
B. Justin Godard'dır. Zannolunau
ğuna göre sosyalistlerle komünist
ler B. Godard'a rey vereceklerdir. 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

hk:.R SABAH 

İş Nöbete 
Azami teyakkuz ve dikkati öz 

) nrdumuzurı \arlığma \'e bütünliı
ğüne saklamakla bt nıber dışarıda 
olup h"t ·nl rlc hu bUtun alaka) ı 
ke mc ., lı oh .azsa memleket hari
cimlcl~i g,t ·n hadise 'e \akalan 
ibrt't ayna.. .. mdan se)Telıneınek bir 
gazch ci için ı.ck miimkün olamaz. 

A' ruıt.tmn sahne teskıl ct1ihi 
son hncliı;t•l+•r gözı1t>n geçirilecek o
hırsa. \lın.ııı rn ilr ttal~ a urasın da 
ful ·ta noht tir · hı mi 1 r ~arışı ) n .. 
pıldı ,mı ~dı ürıiz: Uirisi <luru) or, ö-
tı:ki lı\or. \lın ıl un !Ueıncli is 
gı\lindt>n ı.;oıım sıra \C nöbet itaJ)a· 
) a gt'irniı, olac:ık !d bir Arna\ utluk 
isgal 'e istilası me\ zuubahis olnıı) a 
başladı. 

-
Fransız Cumhurreiai M. Lehrna 

• 
mı Bindi? 

• 
1938 'e 89 seneleri bazı dedet-

lcrin dünya haritasından siliwue yıl
lan olarak tarilulc iz bıraktılar: lla 

beıJİS l, A\usbırya \e Ç'.eko 10\ak· 
)a • dıe karıshlar. Her milletin 

mukadderatma hfıkim olmak hakkı 
nı l endısine ' ren Vllson prensi c 
ri O<' oldu? Hani beş sene bu tün 
dünya)ı kana bo.)1.)ao cihan harı ı 
ZB.) ıf milletlerin lıulruku prensipleri 
namma )np lnm;h'? Bu sartlar al
tında Mill tler Cemi~ eti denilen ve 

zümrüdü ankaya dönen müessese
nin h"kmetiviıcudu kalmıf mıdır? 

Ve nihayet imanlar ve İnaanlak bu 
gidifle nereye gidiyorlar? 
A. Cemaleddia SAllAÇOOLU 
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~ SON HABERLER ~ .. 
Hırvat - Yugoslav 
'Gö_rüşmeleri 

Başvekille Maçek Arasında itilafa 
Varan Görüşmeler Paskalya 

Münasebetile Muvakkaten Kesildi 
~b. 5. (A.A.) - Vladm r itimadım vardır. 

Matchek, havas ajansı muhabirin·~ B. Matchck, demiştir ki: Başve-
beyanatta bulunarak başvekil B kil varılacak netayicin kendisinP. 
Tsvetkovich ile yapmış olduğu gö-

1 
bağlı olmadıı?ını ne benim ne de ken

rüşmelerin müsaid bir hava içind.! i disiııin Sırp milletinin hakiki mil· 
başlamış olduğunu ve bu görüşme- messillerinin hakiki mUınessilleri i
lere paskalya tatilinden sonra d.- le yani muhalifler de dahil olduğu 
vam edileceğini söylemiştir. halde bütUn hakiki mümessillerle 

Mumaileyh, ilaveten de.cıiştir ki· mesai birliğinden vaz geçmiyeceği· 
Bu görüşmelerin ne suretle hita- mizi anlamıştır. 

ma ereceğini bilmem. fakat iyi baş. Habrlardadır ki. B. Matcheck i
lamıştır ve ümitvarım. Her halde le Hırvatlaar meselenin esası hak
Hırvatlar, hürriyet ve müSRvat iste- kında hükumetle müzakereden ev
mektedirler ve bu noktada asla fera- vel de~ra~ bir esasa ~den 
gatte bulunınıyacaklardır. Görüşın~ yani hafı ıntihabat yapılmasını iste· 

1 rd 
_;:._.. .. 80··yliy,.,..,.k olanı mektedirler. Şimdilik müzakereler e en sonra -unu ~ . .. . . 

naibi hükfunetin adalet .zilıniyetinne usul mese~~~liktir. 
~~ 

Cebelüttank ve Rife Taarruz ihtimali 
ltalya ile ispanyanın bi~ h~rektt .. i~~ası ibtima· 
line karşı dün İngiliz kabınesınde goruşmeler oldu 

" 
lnımz Harbiye Kazın Ceza~ra ve Cuılittınka fidiyar 
Londra: 5. (A.A.) - tyi malıl

ınat 8.lmakta olan siyasi mahafil, 1-
talya ile tspanyanın CebelUttarik i
le Riff'e karşı müşterek bir hareket 
icra etmeleri tmkimnm bu sabahkı 
kabine içtimaında müzakere edilm!ş 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Paris: 5. (.n..A.) - ........ ~yirde. 
bildiriliyor: ,,- . 

lngiliz harbiye nazırı B. Hore Be 

Fransız askeri ricalile görüştükterı 
sonra Beytülebyaza gidecek ve 11) 

nisana kadar orada kalacaktır. 
B. Hor Beliacha Londraya Oran, 

Cebelüttarik, Tanca, Burgos veya 
Salamanka, Lizbon ve Parisden g~

çerek tayyare ile dönecektir. 

Amertkada Bitaraflık Kanunu 
Mezkur kanunun tadilini tetkik edecek olan 
hariciye encümeni ilk içtimaını dün yapb ___ ,..... ...... ___ _ 
Vaşington: 5. (A.A.) - Pala

'mea.to, 11 nisandan itibaren bitaraf

lık meselesi hakkında umumi bir 

anket açmağa karar' vermiştir. 

Vaşington: 5. (A.A.) - Bitaraf
lık kanununun tadilini tedkik edecek 
olan hariciye encümeni bugün ilk iQ
timaını aktedecektir. Müzaker~ler 

aleni olacaktır. Encümen birçok ze • 
vab ve bilhassa sulh cemiyetleri a
zası ile harici siyasetle alikadar ba
zı gruplan dinliyecektir. 

Encümene 14 kinun llyıhası tev
di ednmıtür. Demokrat liderleri bu 
ankete mani olmak istemektedirler. 

,..,...,,..,.,vvı.;v..,..,..'VVV'V'<~fVVVV'V°'A~~VV'~ 

Arnavutluğu 
Hazırlığı 

İtalyanın 
işgal 

-------
' (Daa tarafı 1 inci aayfada) Javyanm bitaraf kalmasını istemek-

leriııe İhn.ç edileceğiııe dair burada tedir. 
pyıa1ar dolqmağa devam etmek- ?.mıedildiğine göre c:İiln Lord 

Perth ile Kont Ciano arasında yapı· 
tedir~dra, es. (A.A.) - lyi babe': lan mttlikat vaziyetin aydınlanma· 
alan mahfelJerde kaydedildiğine gö- sına yardım etmi§tir. Mamafih bu 
N 1taJyaDm Arnavutluğa~ muh hususta malQmat atmmamı§b.r. 

~mel bir hareketi Akdenizde .ıatu A dk ı· 1• k un muhafazasını derpil eden rnavu ra ıçes 
1~~ tarihli tngi1iz- ttaıyan. itilif· Dan bir ekell evlat 
1armı iptal edecek mahiyettedir. dUnr•r• getirdi 

. l'akat ayni mahfeller bu itil~· (l'iran: 5. (A.A.) - Bir veliahd 
· lar tngDtere tarafından feshedildiği- dünyaya gelmiftir. Bu mesud hA. 1i · 
takdirde 1talyanlann tspaııyol top- se 101 pare top atılmak suretile ilan 
raklanD1 ve Balear adalarım tahll- edilmi§tir. 
redeD imtina etmelerinden korkmak HUkfımet merkezinin sokaklan
tactırıar. Buralarmm da tahliyeai m dolduran halk, httkftmdarle.rla 
meskOr ittifaklara derpi§ edilmi§tir. kral ailesini hararetle alkışlamakU1-

Neticenin Yugoalavyanm tarzı dır. 
hareketine batlı bulunduğu iyi ha- ii!!!!!!!1155!!!El!l!!i5Ei!!!l!!EEiiiE!!Biiiiiii!IEEE 

ber alan hıglHz inahfeUerinde sÖY· Baıvekilimizin 
1eıımektedir. Bu hwnısda teeyytld T kk- I • 
etmiyen ball 1&YJalaar dolaşmakta- eşe ur ~rı 
lır. Verilen haberlere göre Trentlo- Ankara: & (A. A.) - Başvekil 
DOda müşahede edilen askeri Jıare. Doktor Refik Saydam yeniden Baş 
ketler Yugoslavyanın korkutulması4 vekAlete bıtiha.blan dolayı!iyle 
m ve bitaraflığının tem:inini istihdaf yordun her tarafından almakta 

ıbulunduldarı tebrik telgraf ve 
.itmektedir. 

Dl,_. cilwtteD aıman haberlere mektuplarma ıayn ayn cevab ver-

,_re ttaıya, 4ımanyaya karşı olsa mek imklnsızlıfı dolayıaiyle hak
ille Yugoalavya.p. tımamiyetinitı kında g&sterilmekte olan hislere 
~ tüBf etmekte ve buna karfl tetekkürlerini iblağa Anado

~ Araavatlak Jliade Yugoa- lu .Ajauııu tavıit buyurmul)l~dır. 

·T&Nl lA8A• 

Orta Avrupamn 
Hürriyeti 

<Battarafı 1 5..--; .. ,.fada) 
nı ?.ayıflatıyor. Çünkü delilleri çil· 
ı·üldüğü hiç bir belagatle gizlenemi
yecek kadar zayıf olduğu için Alman 
ya bile kendi yaptığının bir tecavüz 
teşkil ettiğini gizliyemiyor dedirti-
yor. 

Almanyanın yalnız icraatı değil, 

Hitlerin bazı sözleri de kuvvet hak
kından başka hiç bir şey tanımamak 
istedikleri kanaatini tevlit ediyor. 

Fübrer İngiltereyi muahaze e
derken kırk milyon lngilizin dünya-
nın dörtte birine hi.kim olmasını. 
mukabil seksen milyon Almanyanın 
mahdut bir sahada hapsedilmek is· 
tenmesini haksız buluyor. Demek o-

luyor ki, Almanya da yayılmak az· 
mindedir. Bu yayılmanın yani arazi 
zaptetmenin harpsiz wkua gelme· 
sine imkin var mıdır? 

Almanya ~ böyle hayati bir 
zaruret varsa, bir taraftan bu za
rureti ilin etmek cesareti gösteri-

lirken diğer taraftan sulhperverlik

ten bahaolunmaeı lilzumsuz bir zah
met sayılmaz mı? 

Almanyanm yayılnıuı kimin -
rarına olacaktır? Yahut, bu köhne· 
leşmiı telakkileri bırakarak, Flih. 
rerin moda yaptığı tabir ile, hangi 
milletlerin ebedi hürriyete kavuş
malan sayesinde .Alİnaııya büyüye-

cektir? öyle göriilüyor ki Almanya
nm tngiltereye kızması kendisinin 
yayılma arzulan karşısında onu bk 
engel görmesindendir. Demek ki tn .. 
giltere bu gün Almanların istilisı 
tehlikesine maruz bir takım millet-

Ierin hürriyetlerini ve istildillerini 
müdafaa eden bir sed teşkil ediyor. 
Filhrer kendi sözlerile işte 1ngilte4 

reye böyle şerefli bir vaziyet veri
yor ve bütün kavimlerin, milletlerin 
ona göz çevirip ondan imdat bekle
melerini Ftihrer huırlamış oluyor. 

Açık söylemek l!zım gelirse, bü
yük Almanya orta A vropaya hürrl-

yet değil, istikrarsızlık, en~ ve 
tıeldlh~. 

Htiaeyia Cahid Y Al.ÇIN 

Rumen Hariciye 
Nazırı Almanya 
ya Gidiyor 

Zamana Göre :-

Din, Taassup ve 
menfaat Telikkileri 

Mukaddes kitaplarla ve mucize- Bugün gördüğUmüz şu kırk elli 
Ier gösteren peygamberlerle yer yü- katlı binalarile; muazzam fabrika
zündeki insanlara yayılmıt olan din- larile cesim vapurları ve şinıendi
ler esas akidelerile lüzumu kadar fel'lerile gözlerimizi kamaştıran dün
nafiz olamamışlardır. Yalnız bu dün yanın dirilerinden ziyade ölüleri ta
yada insanın işlediği günahlara kar- rafından sevk ve idare edilmekte 
11 icad ettikleri teselli ve müsamaha- olduğuna kim inanır! 
larla ve öteki dünyada ebedi bir sa- Yirminci asrın evladı. Nekadar 
adet temi\ıi için gösterdikleri men- mütekimil ve medeni olursa olsun 
faatlerle müessir bir edebiyat yap- hakikat halde yalnız kendi ebevey
nuşlardır. Medeni ve gayri medeni ninin değil, mensup olduğu ırkın 

insanın en zayıf noktalarına bu ila- daha doğrusu bütün gelip, geçmıs 
hi edebiyabn neşideleri asırlardan- ecdadının uzun zincirinin halkala
beri nüfuz etmiştir. Elde mevcut din rından biridir. 
kitaplarının birçok ibret verici ma- Bugünkü milletler mücadek!si de 
sallan ile, gösterdikleri ahlak ve dünkü din muharebelerinin bir te· 
fazilet dUsturlannın çoğu mümin- m&disinden başka bir gey değildir. 
lerlnin hafızasına tamamen gireme- İdeoloji müminleri, kilişe ve cami pa 
miştir. Buna mukabil her dinin sa- pas ve hocalarından daha az müteas 
1iki bu dünyada kendi mabedinin sap değillerdir. 
lot kubbeleri altında fel!ket ve a- Yalnız din, ilk plindan alınını!} 
ciz ıamanlannda bir teselli arar ve ve ismi değişmif bir tarzda maddi 
bulur. ölüme yaklqbkça duyduğu menfaatler gösteren yeni peygam
korku ve debteti ibadet zamanla- berlerin yeni kitaplarına girmiş bir 
rmd& kendisine telkin edı1en uhre- tekilde devam etmektedir. 
vf mdete kavupcağı ümidile tadil Nihayetleri (izme) ile bağlanan 
eder. bütün bu yeni akideler lsanııı. :Mu-

lıfamafih: İnsan yalnız bir u- ıanm mezheplerindeki esasa daya-
luhiyete, bir ahrete taptığı vakit narak mütemadiyen Vaid ve tebşir 
dindar değildir. İdealini temsil e- maddelerile doludur. 

Fraasada 

Dün cumhurreisi 
Seçimi yapıldı 

M. LebrUn tekr•r 
lntlhab olundu 

(Bathrafı l inci sayfamızda) 
Yalnız bu sabah intihabdan ev\'el, 
(sembolik) namzedler göstermeleri 
ihtimali vardır. Bu namzedlerin sos
yalistlerden eeki Nafıa nazın B. Al
bert Bedouce ve komünist ayandan 
komünist fırkası lideri B. Marcel 
Cachin'in olması ihtimali vaıdır. 

Paris: 5 (A. A.) - Milli As • 
samble rei i Jcanneney saat 17.2G 
ye doğru Cumhurrreisliği seçimi • 
ııin resmi netice:sini tebliğ etmiş
tir: 

Verilen reylerin yekunu; 910. 
Muteber o) an reylerin ade

di: 904, mutlak ekseriyet: 453, 
A>ber Lebrun: 506, Bedouce • ~ 
yafüt - : 151, Cachin . komünist • 
7 4, Godard - radikal sos. 57, Her
riot: 53, Boisson: 15, Pietri: 10 
queuille:3. 

Dağınık reylerin adedi: 53 • 
bunun 19 u General Petain veril
miştir.-

Assamble reisi, B. Lebruıı cflın 
hurreisliğine seçildiğini ilin etlllİf 
tir. 

Bunun üzerine sağ cenah ve 
merkez partileı·i marseyyez m&rfl 
nı söylemeğe başlamışlar, müfrit 
sol cenah sıralarında deceğini zannederek yükselttiği Şimdi bu yeni dinlerin peygam-

mi.budunun da dindan olarak ya- berleri de ümmetlerine mucizeler sesleri yükselmittir. 

gamak ister. Vicdani akidesi UE- göstererek prestij (preatig) lerini 8 h 
rinde binlerce senelerdenberi devam arttırmak mecburiyetini hissediyor- o emya ve Mo
eden ve hiç yenilik kabul etmiyn bir lar. Bafka tUrlU yapmalarına imkan 
istikrar kendisini ister istemez (Ta- yoktur. Din esaslan .Allahuı vere- ra vya da ilk 
assup) dergesi.ne indirir. ceği bir saadeti bek.lemeği tavsiye 

Yine bunun gibi içtimai hayab- etmekle insanlan meçhul bir atiye Alman valisi 
nın esaslarını tanzim için iradesinin mıhlamıştıt. Fakat ideoloji esasları 
bütün itaatlerini verdiği (İdeal) a- bu dünyada tahakkuk etmedikçe (B.,tarafı l ind .. ~.....-) 
dama karşı da bir mümin kadar ta· gevşemek tehlikesine maruzdur. Bohem.ya ve Moravya umumi Vlllal 
assup gösterir. Bunun içindir ki: Daima vaka- Von Neurath bugün Prag 1&toltm.• 

Cahil 've alim ne olursa olaun ların efsanevi ve mucizevi cihetle- da resmen umumi valilik vazitfAIİDI 
insaıı her iki dünya menfaatleri hu- ri milletlere hususi bir tesir yapar. illerine alml§br. 
zurunda tausubun btıtün ateşlerini Zaten medeniyetin hakiki mes- Bu münasebetle söylediji nut 
muhafaza eder. nedi keşifleri, icatlan ve binaena.. ta Von Neurath demittir ki: 

Dinlerin böyle asırlarca müddet leyh kişifleri ve mucitleri olmak la- (BugfJn tarihin bir hadisesi \Tuk11 
insan ruhunda payıdar kalması hep zımgelir. buluyor. O hidise ki bwıdan binse-
bil yUz.deA ~ süıi diPa,pdaJd Y w ideolojilerin mübeşfirleri de ne evvel kıral W enze1 tahakkuk et
kavgajaruı, muharebelerin stırüu bir efhetten bu kifttler ve mucit- tirmefe ca11tmll ve b.iWlara BAlllJfıl'i 
gitmesi de yine .ayni sebebten ilerl lerin va.ziyetindedirler. burglar da başarmağa muVaffak o. 
gelir. Me§hurdur ki: Napoleon (ken- lam.aınt§lardır. Fakat Bitler bunu 

Zaten malfım bir kaidedir ki: dimi katolilt yaparak dır ki: iki milletin nefine olarak hh•lrkllk 
Dünyayı hiçbir zaman fikirler idare Vande (Vendee) muharebesini ett.inniftir. Bu hidiae ild milletin 
etmez. Arzular; ihtiyaçlar; ümitler ikmal ettim. Kendimi mUsJttman ya- nefine olduju kadar Avrupa ve Jtat 
korkular ve bütün hiSBt anasınn parak dır ki: lıl1111ra Yerlettim. ti bütün dtlnya sulhunun da n6ftne 
teainrinden doğan Jwvvetle-r idare Kendimi Ultramontai yani Papa· dir. Gerek benim vazifem l'erek 
eder. nın hük6met ve nüfuzunun taam- arkadqlarımın vazifesi Bohemya ve 

Biikreş: 5 (A. A.) - .Hariciye Taassup fikri ka:vıtsız, şartsız mümtt taraf darı yaparakdır ki: İtal- Moravyaya btlyUlr Almanyanm çer. 
nazırı Gafenco batı Avrupası se- ve niçinsiz bir bağlanışla başla.r. yada papasları elde ettim. çivesi içinde s&adet ve refahı temin 
yahatına 16 Nisanda çıkacaktır. Her diniıı istediği birinci iman flU'h Eter Yahudi bir kavmi idare e.- etmektedir. Çek mfllettnln benJm ft 

Mumaileyh Berline de gidecektir. budur. Ve her müminin kalbinde decek olsavdım (Salamon) un ma- 1rendisinin kaJ1J}ıldı vazifelertmili 
Bir Rumen guele&lnln bir Allah korkusu bulunması klise- =in)i =,.. tem ve ihya eder- idr&k edecetinf ve halisane bir tef-

ntUhlm n•frlyab yi ve camii mektepden ve tiyatro- ·· ~"" • rild meal ile ağır vazifemi koJayJq. 
Bükreş: 5. (A.A.) -Hariciye na dan evvel öğrenmesine sebep olur. Dr. F.-1 Kemal Heldmoflu tıracağmı bUt8ıı kalbimle tememd 

zın Gafenkonun gazetesi olan Tim ~----~~R!!l~-~-----~....., ...... ll!flo@~--.;. ederim. Almanlar ile Çeklerin teerf.. 
p~. cıı~be~lain'm beyanatı etra- So vyet ve Man- ı lngiıterede ki meu.isl tarphkh itimada istinat 
fında diyor kı: edecekür. ) 

. R_?manyanın hatb har.eketi hiç- çuko Askerleri Kabinede T ebeJ- Müteakiben Bohemya 'fe lılorav. 
bir şupbeye meydan vermıyecek su- ya devlet reisi Hacha Von Neuratlu 

rette ~a.rihtir. Romanya, başvekil Çarpıştılar dül Olacak mı? ziyaret etmiş ve Von Neurath d& 
ve harıcıye nazırının da dedikleri gi- __ derhal bu liyareti iade eylemiştir, 
bi, teahhütlerine riayet edecek her 
ne olursa olsun istikliHni müdafaa 
eyliyecektir. Bu sözlerin Uzerind~ 
tefsiratta buhınmafa mahal yoktur. 

Böyle bir vaziyette bittabi Ro
manya diğer devletlerin müzahere· 
tini haiz olursa memnun olur. Fakat 
onun ideali ananevi istikW siyaset:
ne devam hususunda diğer bütün 
milletlerden yardım görmektir. Böy
le bir yardım sağlam esaslar üzerin· 

de sulh davasının tutulmasına h·ı· 
dim olacaktır. 

. -·-
Hırv•U•rla Yugoelavlar 
•r••nd• •ın bir ltlfll 

baeıl oldu 
Belgrad. 5. (A.A.) - Başvekil 

ve dahiliye nazın B. Tzvetkovi .~h. 
köylft Hırvat fırkası lideri Matchck 

ile Zagreb'de yaplm§ olduğu göri.ie
meleri dün sabah hitama erdil'1T.i$ 

ve dün akpm Belgrad'a hareket et· 
miştir. 

Başvekil ile B. M:atchek arasmJn 

Hudut boyundaki mDsa
dema • saat sUrdU 
Tokio: 5. (A'A') - Domei ajan

sının harbinden öğrendiğine göre 

son günlerde kuvvetli Sovyet müf
raeleri Mançukovunun harp hudut
larmı Liuçla civarmda birkaç defa 

geçerek lılançukov hudud postala.~
na ateg etmişlerdir. 

Yüz kadar Sovyet askerin• 
milrekkep bir müfreze topçunun hi

mayesinde dün ayni ·hudut karako

luna taarruz etmi§tir. Birkaç saat 
attren mtisademeden sonra Sovyet 
müfıw.esi geri atılmıştır. 

S lapon 4 Sovyet Mkeri öldü. 
Tokio: 5. (A.A.) -Hsinking'den 

öğrenildiğine göre, Mançulruonun 

garb hududuna Japon ve Sovyet kı
taları araamda bir çarpışma olmuo
tur. Bu çarpışmada üç Japon asbı.. 
ri ölmüştür. Sovyetler tarafından da 

atü vardır. 
_.,..~ 

yapılan görüşmeler sonunda neşre- A , 
dilen tebliğ mttnasebetile gazeteler, iman pr,apnda aazın kabiradl 
Dd deYJet adamı arasında tedkik e- Kahire: 5 (A. A.) - Tayyare 
mten meaelelerin umumu hakkuıda ile Radoatan gelen Goebbels, Heli
bir prensip itilAfı ba8JI olmul oldu· poliı'de karaya inmiştir. Muma -

jwıu yazmaktadu'U- : lleyh Mısırda 24 saat kalacaktır. 

Edenin ve ÇurçlUn de 
ubln.,. g1rece11ıer1 

allytenl)'Or 
Londra: 5 (A. A.) -İyi haber 

lzmitte Belediye 
Seçimi Ayın 

aıan mahfillerde söylendiğine gö- 9 nda Başlıyor 
re kabine bu sabah hükumette bir 
değişiklik yapılması ve yeni blikCı.- lzmit S (Husm) -
mete ChurchıU ve Eden'in girme- Belediye ihtilifı devam e~ 

d1r. Nisanın 9 unda tekrar lleçlna 
ei ihtimaH hakkında müzakereler- yapılacaktır. Vali Ziya Telreli, araıa .. 
de bulunmuştur. Bu takdirde rında fikir ilıtilifı olan tarafları ba· 
Churcill bflyük bir ihtimalle mü- l'llbrmak istemit, bu mlimldin ota
himmat nezaretine getirilecektir. mam•ıtır. Halle tamamUe hitaraf 

Bu değişiklik ağlebi ihtimal dm.reden kuvvetle belediye heyeti 
Ark Royal gemisinde dün heyecan- tqkiliui iatemekte Ye yalan hiki
Iı bir hitabe irad et.tiiinden dolayı yesi dCinen ihtiWların h. aaret
istifa etmek mecburiyetinde bulu- de halledilebileceği bnaatmı ~ 

ebnektedir. nan Lord Stanhope'un çekilmesin-
den sonra vukua gelecektir. ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

Kabinenin bu sababki içtimaın
dan evvel Lord Stanhope bu hadi
se hakkında Chamberlain ile uzun 
bir millakat yapmıştır. 

Çoe~ insanJan çiçejidfı. 
Seviniz, okşayınız fakat öp .. 
meyiniz. 

Çocak Eairaeme Kuruma 
Genel Merkezi 

IB 88 1111 
Salahiyettar m:a.hfillerde söy

lendiğine göre Stanhope sadece 
"donanmanın harekete geçmeğe Çocuğu refaha bvııştuf. 

mak istiyoraamz Çocuk &a. 
her an hazır bulunduğunu,. söyle- geme Kurum1111& )'llda bir llıW 
mek iatemiftir. Mumaileyh, hiç verip üye olumız. 
bir veçh;Je fevkalade bir vaziyet Çoc.k Eılr• s K..-amu 
mevcut olduiuna ifaret et.memif • Cwl Mwlme:ci 
tir, ı~~ 
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Cezall otobüsler 1939 Beynelmilel Nevyorkr Sultan Aziz Devri 
Vall ve belediye reisi s • • • LJ l d 

~~E~Z:.n:.;~r~!~:~~~~~: ergısınınazır ayana am Başpehlivanla_rı 
rinin ruhsatiyeleri alınan İstanbul 

otobüsçülerinin Vali ve Belediye rei
sine müracaat ettiklerini yazmıştık 

Otobüsçülerin evrakını tetkik e
den Vali ve Belediye reisi Doktor 
Lutfi Kırdar belediye daiıni encü
meninin verdiği takdir hakkına isti
naden yekunu otuzu bulan cezalı 
arabaların hepsini affetmiştir. Dün
den itibaren cezalı otobüsçülerin 
ruhsatiyeleri iade olmağa başlan
mıştır. 

Otobüsler yine eski çalıştıklan 
ha tlarcla çalışacaklardır. 

lli.TtSAT tŞLERt : 

Tüccarlar şeker şirketini 
protesto ediyorl&.r 
Şeker Şirketi ile şeker tüccarla· 

... rı arasında biı müddettenberi de-' 
vam etmekte olan ihtilaf gün geç-1 
tikçe artmaktadır. Aldığımız habe
re göre Şeker Şirketinın depoların
da stok olarak bulunan mühim mık
darda Alpullu fabrikasıııın küp şe
kerlerini piyasaya çıkannak içiu 
müracaat eden tüccarlara şirket bu 
malların Anadoluya sevkedileceğinı 
söyliyerek vermekten imtina etmiş
tir. Bu vazjyet karşısında tüccarlar 
şirketi protesto etmeğe karar ver· 
mişlerdir. Ayni zamanda An.karada 
alakadar nıakamlara da müracaat 
ederek şirketin tstanbula yalnız bo
zuk şekerleri verdiğini bildirecek
lerdir. 

Ambarlarda bulunan iyi şeker
lerin Anadoluya sevki ile şirketin 
vagon başında yüz lira fazla bir 
menfaat temin ettiği ve bu sebeple 
İstanbul piyasasına bu malların Çl· 

karılmadığı iddia edilmektedir. 

• 

ı::.~···.;;.:~ı::-~·;iı~··i~i~~···~·~ 
..................................... : 

Davetler 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Bu kere askerlik yapmamıs e-

, rattan 316 - 334 deniz 316 _ 333 
dahil gümriık. harp sanayii 316 _ 
331 dahil gayri mLis.lim erattan :::ev 
kNlilecc kl erdir. 

Deniz eratının bed~lleri 14 Ni
san 9:JD akşamına kadar alınacak 
ve 15 Nisaıı !)3!) giini1 saat 8 de 
~ubed.? to_~>lanacaklal'dır. 1 

Gumnık, harp ;-ıı1·nayi ve gaYl'i 
islam eratın bedelleri 25 Nis~n 
939 akşam111a kadar alınacak. bun 
lar da 26 Nisan 939 saat 8 de ;;;u-
hede toplanacaklarrlır. · 

Tayin edilen günler zarfında 
subcye gelmiyen miikellefler hak
kında askerlik kanununun 89. un
cu maddesi tatbik edileceğinden 
.bu vatandaşların cezaya çarpılma
maları için muay,,·en Riinlerde su
bede toplanmaları ilan olunur. · 

• • • 
Fotih A.<~kerlik Ş11besiııdeı1 

·· 1 - 316 - 334 (dahil) doğum
ludan ve bnnlarla muameleve tabi 
yoklama kaçağı bakaya \Te ·!Saklı _ 
!arla hiç a."kerlik etmemiş olan 
deniz sınıfına men~up erat aske
re sevkedilecektir. 

2 - Şubede içtima günü 15 
Nisan 93!) cumartesi sabahıdır. 

3 - Bedel vermek istiyenlerin 
•bedelleri 14 nisan 939 cuma ak
famına kadar kabul edilir. 

4 - Gelmiyenler hakkında 
1 
kanuni takibat yapılacağı ilan 0 _ 

lunur. 
• • • 

Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubede kayıtlı ve ı:ıimdiye 

ka?ar sevkolunmıyan 334 '(dahil) 
dogumuna kadar deniz eratı celp 
ve sevkolunacaktır. Bu eratın top 
Janma gtinü 15 Nisan 939 günü _ 
dür. Bunlardan bedel verecekle
rin bedelinakdileri 14 Nisan akşa
mına kadar kabul edilecekfr. 

2 - Gümrük ve harpsanayi 
eratından şimdiye kadar sevkolun-

. mıyan 83 (dahil) doğumlu ve gay
ri islAm 316 : 331 (dahil) doğum
lu erat celp ve sevkoltmacaktır. 
Bu eratın içtima günü 26 Nisan 
939 dur. Ve bunlardan bedel ve
receklerin bedelleri de 23 Nisan 
939 akşamına kadar kabul edilir. 

3 - Alilkadaranın muayyen 
fiinlerde fttbeye müı·acaatlan. 

Amerikaya Gelen Meşhurları Karşılama Müte
hassısı Gruver'in Sergüzeştler Dolu Meraklı Hayatı 

- Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
-&- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Sıvaslı Pehlivanın 
Güreşindeki Esrar 

Nevyorka her hangi meşhur bir 
sima geldiği zaman, mesela bir ilim 
adamı, bir boksör, bir sinema artisti 
veya havacılıkta şöhret sahibi bir 
zat Amerikanın bu muazzam şehri
ne ayak bastığı zaman, onu vapura 
gidip karşılıyan, ağırlıyan adam 
Graver Wholen'dir. Bradvay boyun· 
ca muzikalar, serpantinler, konfeti
ler, otomobil kafilelerinin geçit res
mi hep onun eseridir. 

Ve işte 1939 büyük beynelmilel 
sergisini idare edecek te bu zattır. 

Graver, kendini nasıl bu şekilde 
tanıtmıştır? Babası İrlandalı olup 
Nevyorkta ticaretle meşgul idi. Ye
gane arzusu gösteriş ve alayiş .Ji. 
Fazla zengin olmamasına rağmen, 
beyaz iki atlı bir araba satın almtç, 
ve büyük geçit resıtnıerine iştirak 
etmeyi kendisine bir gaye edinmiş
ti. Halk, bundan heyecan duyarak, 
boyuna arabanın sahibini ve güzel 
atlarını alkışlayıp duruyorlardı. Ve 
bu vaziyetten de memnun olan kt\
çük Graver idi. Ve günün birinde 
babasının resmi geçitlere olan me
rakı, oğlunun askeri bir akademiye 
gönderilmesine de sebep oldu. 1917 
de Graver, 31 yaşında iken siyaset 
filemine atıldı. Demokrat partisinin 
belediye namzedi olan Yohan Hylav 
m intihabı için çalıştı ve neticede 
demokrat namzedi kazandırdı. Belki 
de Graver'in çabşması olmadan da 
bu mevkü ihraz edebilirdi. Fakat bir 
şey muhakkaktı: 

Graver'in tertip ettiği alaylar, 
tenvirat, ilanlar ve havai fişekler, 
kır baloları bu intihabata oldukça 
tesir etmişti. 

Artık Graver, tam manasile, po . 
litikaya atılmış, belecliye reisinin ka
tibi olmuı::tu. Fakat burada çok kaL 
mıyarak kencliı:ini teşrifat korrıiteı:ıi 

reis muavinliğine tayin ettirdi. Bu 
suretle Nevyoka gelecek meşhur 
kimseleri "resmen., kabul edecek ·~.'e 

karşılıyacaktı. Bu b\iyük mağazalar 
kıralı Vanamaken'in fikri idi. Fakat· 
bu zengin adamın vticude getirdiği 
ve mali yardımı ile yaşıyan komite 
bir iş yapamazken Graver'in başn 
gelmcsile va?.iyet değişmişti. , 

Ncvyok artık fa7.la surette mi. 
safirl<'rini karşılıyor ve hatta her 
zaman, Nevyork, yalnız Belçika kı
ralı müteveffa Albert ve kraliçe Eli
zabeti, ve geçen sene ölen kraliçe 
Mariyi. Prens rlö Gali, Beneşi, Lind
berg, Joffre. Clemanseau, Toeh, A
miral Byrd, Gertrud Ederle'yi kar· 
şılamakla kalmıyor, ortada karşılı
yacak kimse kalmayınca da ikind 
derecedeki simalara meylediyor. 

Bununla beraber bu merasimler 
pahalıya da mal oluyor. Her karşt
larrıa mıuırafı, vasati olarak 50 bin 
dolara kadar çıkıyor. Lindbergin 
karşılanması 70 bin dolar tutuyor. 
Bazan da işin gülünç tarafları oldu. 
ğıı ela vakidir. Mesela gayri rsmi 
seyahat eden ve otellerine gelmiş 
bulunan Belçika kıra! ve kıraliçesi, 
resmen karşılanmak i<;in tekrar li
mana dönmeğe mecbur olmuşlardı. 

1928 de Graver Nevyork polis 
müdürü olmuştu. O zamanlar henUı 
Gangster'ler modası yoktu veyahut 
gizli idi. 

Her ne ise, polis idaresi, kabili
yetlerini inkişafa imkan verdi. Tev
kif, hapis, yakalamadan ziyade P.

h~~~iyet verdiği şey reklamdı. İşi 
gucu, meşhur katilleri ve korkunç 
ve görülmemiş cinayetleri meydana 
çıkarmaktı. 

Graver, burada da fazla durm1. 
yarak hususi sanayi hayatına atıldı. 
(I'abiatile büroları Nevyorkun en 
lüks yerleridir. Burada çalışan yir. 
n:1i _katibi de eski güzellik kıraliçele
rıdır, hususi katibi, Birleşik Ameri
kanın en güzel kadınıdır. 

Yaptığı ticaret nedir? Tam ma
nasile bunu bilen yoktur. Daima mi· 
safir ve mü$teri kabul etmektedir. 

Ve bu suretle tanınan bir zat 
beynelmilel Nevyork sergisi fikri or~ 
taya çıkınca, ilk düşünülecek bir 
&ahsiyet idi. 

Şimdi, Graver'in bütün faaliY.eti, 

Hamam Tellağı Beni Nasıl 
Birde.nbire Y enivermişti ? 

---::> c::ac::a--

Güre~i nerede yapalım diye dü- Hatta, ben de güreşil'dim küçükk\!u .. 
şünUrken; düşüncelerimi makasladı dedi. 
ve, yılışarak: Uzatmıyalım, ısrarım üzerine 

- İster isen hinci hamamın kül- tellakla güreşmeğe karar verm~5tik. 
hanında yapıverelim.. Onun bildiği gibi karakucak tutuş:ı-

Dem~:~in mi?.. k c:.ı tık ... 
Bu söz üzerine kafa ta:sım yerin- Ben, serbest, alafranga, yağ gi.i-

den oynamıştı. Tellağa haddini bi~- reşi bildiğim için hiç korkmıyordum. 
dirmek lazımdı. Hamam sahibi Ali Sıvaslıyı nereden olsa aldatıp y .. me· 
bey tanıdıktı. Külhan bahçesinde bu bilirdim... Onun bildiği karakucak 
işi bir elde yapabilirdik... güreş te ne olacaktı? .. 

Nevyork sergisinde yapılacak olan alev •• ııık oyuDları 

kendi phsi ibdaı olacak sergi etra- torunu Vilyam Cody getirildi. Vakit 
fında temerküz etmektedir. Ve bu- kaybetmemek için federal otoriteler 
rada görülmemiş şeyler vticude ge- tayyare vasıtasile göz ya.,artan bira. 
tirmeyi gaye edinmiştir. Ve geçen- bal~, dinamit ve saire yetiştirdiler. 
lerde irat ettiği bir nutukta, serginin Taarruzun başlıyacağını işiten bir 
ortasında bulunacak olan kilrrenin çok meraklılar, sabahleyin erkende'l 
dünyanın meşhur eserlerinin onun- · etrafına toplanmışlar, cereyan ede
cusu olacağım söylemiştir. cek vakayı sabırsızlıkla bekliyorlar-

Keseyi, yıkanmayı bıraktım. Peş 
timalımı topladım. Dışarı çıktım. Ali Donlarımızla güreşer.ektik ... Yal. 
bey kasanın başında oturuyordu. nız, donlardan tutmak yoktu. Oyun· 
Gülerek yanı.aa geldim ve şunları lar ve tutuşlar, don paçasından, don 
söylemeğe başladım: belinden, don bezine dokunmadan 

olacaktı. 
- Ali bey; müsaade edersen şu 

senin tellak ile külhan bahçesind~ Tellak her şeye razı idi. Halb:ıki 
bir güreş tutalım... bu şekil tam benim istediğim gibi 

Deyince; gülmeğe başladı. Ve: idi. 
_ llahi beyefendi; işin yok mu? Saydığım yerlerden tutuş olma-

Bu yabanın ayılarile güreş yapılır dıkça, ben hasmımı nasıl olsa hatta, Bu zat, serginin en ufak teferru- dı. Fakat son vakada beklenilmedik 
atma kadar meşgul olmaktadır. Hal- bir hadise olmuş ve çiftçinin bir kere 
kı, sergi dahilinde gezdirecek reh. daha muhasırlarının haberi olma
berler için bir kurs açmıştır. Bu L dan, sıvışıp gittiği ve izini kaybettir
damlar, en müşkül suallere cevap diği anlaşılmıştır. 

mı hiç?.. belki de bir elde yenebilirdim. 

N k ? Külhan bahçesine çıktık. Etraft· - e çı ar ... 
- Ne çıkar olur mu beyim?. mızı yağlıklı Ahmet efendi ve ha .. 

Bunlar sakatlarlar adamı? marn sahibi ile hizmetkarlan aldl. 

Demesin mi? .. Ali bey de, tıpk1 Ben, o zamana kadar ne karaku· verecek ve mesela, istikbaldeki me- IHI 8B 1111 
tellak gibi beni kUçük görüyor ve cak güreş görmüştüm ve ne de işit
hiçe sayıyordu. Kızdım ve cevap miş ve yapmıştım. 

deniytien ne şekilde olacağını en u- Amerik d k. haydutlar 
fak noktasına kadar izah edecek ka- a a 1 

biliyette yetiştirilecektir. - Sinemalarda, romanlarda, hika· 
Amerikada, sergiyi ziyaret ede- yelerde son senelerin ortaya koy

cek kimselerin 60 milyonu tecavüz duğu ve müthiş alaka uyandıran bir 
edeceği tahmin edilmektedir. Yalnız mevzu: Ameı·ikan haydutlarıdır. Be 
bu rakamın altmış milyon insanı mı yaz perdenin herkese tanıttırdığı meş 
göstereceği, yoksa sergiye gelen kim bur bir sima, Amerikaıı Gangster
seleri, müteaddit defalar ziyareti ile lerinden bahsedilince, kendisini gös· 
mi bu adede varılacağı clfüıünülmek- terir. Bir numaralı halk düşmanı 
tedir. Zira Gravcr, sergiy~ gelen bir ve tam bir haydut tipi 0lan Al Ca
kimsenin en aşağı üç kere tekrar zi- pone'dir. 

verdim: Yalnız; harman güreşi diye köy· 
- Ali bey; sen de Sıvaslı oldu· !illerin kuru bir güreş yaptıklarını 

ğun için tellak gibi beni hiçe sayıyor işitirdim. 
sun değil mi? dedim. Maamafih; kendi baba köyiinı-

Ali bey, kahkahayı salıverdi. ve: den gelen amuca çocuklarımın kara 
- A, beyim! .. Ben Sıvaslı isem, güreş tuttuklarını bilirdim. 

sen de Kastamonulusun ? .. jTosyalı- Yani; okuyucularımın anlıyaca
sın. Hem de gargısındansın ? .. Hiç, ğı, düpedüz karakucak güreşi bilmi
iki Anadolu çocuğu birbirile alay eA yordum. 

yaret edeceğini iddia etmektedir. İnsan, bu hususta biraz tetkata gi-
der yan~a koyar mı kendini? .. l\fak- Niyetim; tellağa bir alafranga 
sadım: bunlar köylü adamlar, neza- ' kafa kapıp sırtüstü yere vurmak .. 
ket bilmezler. Bir yerinizi incitirler Hem de bir elde ... Her ne hal jse sergiyi ziyaret e· rişir, yazılmış bazı kitapları okursa 

decekler, Nevyorkun meşhur bir si- bu fenalık dahilerinin nasıl bir kud
masının neler yapmağa kadir oldu- rete malik olduklarını göriince hav-
ğunu göreceklerdir. retten donacak vaziyette kalır. ı.İe-

diye düşündüm de bu suretle muk~-
bele ettim, dedi. 

Olınadığı takdirde ; bir kol kap-
masile işini bitirmek ... 

Ben, ısrar ettim... Nihayet; Ali Karşı, karşıya gelip güreşe bas· 
bey ag-zmdaki baklayı ıslattı.· ı d -a ıgımız zaman, tellağı, ellerini top-

llll eıı 81! sela Al Capone haydutluk hayatın-

SergÜzeşt romanlannda da 14 milyon tngiliz liralık bir ge. 

ld 
.. . . lire malik olmuştu ki bu meblağ bu - O, yaman bir güreşçidir, dedi. rağa ve yere vurup yaylanarak.ıize

Hamamcla bulunan hizmetkar rime yerden çıkıp dalar gibi hare'ket
Sıvaslılar bu konuşmamıza şahit · o· ler yaptığını gÖl'düm. 

o ugu gıbı.. günkü kambiyo farkı ile 2 milya!' 
Arrıerikada Vyoming devletinin 492 bin frank eder. Şüphesiz ki Al 

Cody İ8mindeki küçük bir şehı·inde Capone bu meblağ üzerinden Şikn 
çok garip ve ayni zamanda serkü- goda, serbest kalabilmek için ı mil
zeşt romanlarında ve filmlerinde na. yar 68 binini dağıtmak mecburiw-
dir görülür bir vak'a cereyan etmiş- tinde kalmıştır. · ~ 

luyorlardı. Her halde; bu hareketleri dalrru-
Külhancı dn havuzun başında yı- yayım diye yapıyordu. Ben öyle zan 

!ışık, yılışık gi.ilüyor, beni tanıdığı ı ediyordum. 
için hiç çekinmeden gözlerile benim- Halbuki; karakucak güreşin hcıs. 

tir. 
Durand isminde bir çiftçi zabı. 

taca aranmakta idi. Bu adam Yol. 
lovston milli parkında yapmış oldu
ğu müteaddit kaçak av suçundan do
~ayı konulduğu ceza evinden kaçma
ga muvaffak olmuştu. 

. . Polisin takibi üzerine, çiftliğine 
iltıca etmiş ve fakat mevcut polis 
memurlaıı etraf mı sarmışlardı. Ar
tık çiftçinin yakalanmasının bir saat 
meselesi olduğu düşünüldüğü sırada 
hakikat kendisini zabıta kuvvetleri
n~ tam manasile göstermişti; Gece
nm karanlığından istifade ile çiftçi 
çiftliğini muhasara eden ada.'nfar:~ 
~r~sından kaçmış ve beraberinde 
ıkı mavzer ile dört te tabanca gö
türmüştü. 

tki gün sonra Durand ismindeki 
bu çiftçi bir dağ geçidinde sarp ka
yaların üzerinde görülmüştür. Dh
rand burada bir mağara hulmu"' 
?.ok mahir bir nişancı oJdufunda; 
oldürdüğü hayvanları çiğ çiğ yiyc
~ek yaşa~ağa başlamıştı. Bulundu
gu yere kımsenin gelemiyeceğinde 
okadar emin idi ki, kendisini taki n 
ed:n zabıta kuvvetlerile a<;ıktan :. 
çıga alay etmeğe başlamıştı . 

İki şerif ile müteaddit gönilllül" 
v er 

magaraya kadar çıkmağa çalıştılar 
Fakat çiftçi bunların yarısından f · 
ı . az 
asın_ı nışancıhğı sayesinde yerlere 
~er~ı. O vakit fevkalade tedbirlere 
ıhtiyaç ~~sse~ilerek, kayalıkların et_ 
rafına yuz kışiden fazla b" k 
diz "idi ır uvvet 

ı . . Başlarına, meşhur ve her 
ıencın tanıdığı Buffalo.Bill'in hakiki 

Haydutluk hayatının kapanaca~ı le konuşur gibi alay ediyordu. ma giriş tarzı böyle imiş ... 
zaman da, yani işlemifi olduğu ve Hatta dayanamadı. Lafa karıştı. Fakat ne çevik, ne çalak hareket 
meseıa bir bayram günli bir garaj. Ve şunları mırıldandı: ediyordu. Eğer, böyle giderse has-
da yedi kü;inin ellerini bağj ,yarak - Beğim; o benim dayım çocu- mımm değil göğdesinden elindeu ve 
sırtlarını mitralyozla delik deeik et- ğudur ... Malum ya; bizim Anadolu kafasından tutmak kabil değildi. 
tirmesinden değil VP. fak;~t vereceğı çocuğu hep pehlivandır. işleri güç- Ben, tetik durmakla beraber, dik 
vergi miktarını doğru söylemediği leri güreşmektir. Bu da memlekette duruyordum. Lakin, aradan beş da
için yakalanmasından az evvel, bfr güre!']ir dururdu. Ali beyin dediği kika kadar geçtiği halde hasmınun 
numaralı halk düşmanı hcsaplam'ı gibi bunlar gobat adamlardır, sakat elini bile tutamamıştım. Ense, eme-
tanzim etmeyi düşündü. Ve hüküm lık olur sonra... ye bile gelmemiştik ... , 
sürdüğü mıntakaların adiiane ! tak- Diye lafını tamamladı. Tellak ta, Daima kaçak, fakat; kollayıcı ve 
simi zımnında memleketin başlıca dayanamamış gelmiş bizi seyredi- kapıcı lı.ir tarzda mütearız bir güreş 
gangsterlerini Atlantic Cily'nin bir yordu. tarzı vardı. 
palasındatopladı. Hamamda bir müşteri vardı. 0 , Ben ayaklarımı korumakla bera-

Mu .. h. mikt d 
1 

d h ıı · be:r, yavaş yavaş ona sokulmag~a ,,.3 . 
ım ar a po is kuvvetle- a,v ma a emız eşrafından ihtiyar ~ 

ri bu kongrenin hitamına kadar o yaglıkçı Ahmet efendi idi. Hamr.ım- lışıyordum. Hasmım ise, hiçbir va-
t li d F k b d 

kit belini doğrultup bir kere olsun 
e sar ı. a at u vaziyet, fırsat- an yeni çıkmış, istiraha tediyordu. 

t . t'f d d dı.'k durını_ Y.ord. u. Daima; kurulmuı:ı 
an ıs ı a e e erek meşhur haydut- Nihayet; o da söze karı11tı·. b b ~ l k ı ~ ır yay gı ı hır dikiliyor ve biraz e-

. an ya a amak için değil, Capon~ - Bizim lspartada da heı·ke"' ğil' h l k d l " ıp Ucum vaziyeti alıyordu. 
ı e ar a aş arını konımalr içindi. güreşir, güreş bilmiyen yoktur .. 

1 

Mem~btin,~e~~~~~cin•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(D~~~a~m~ı~v~u~)~ 
yetlerin uyandırdığı heyecan tesiri- 1 
le,tevkifiııi istediği sırada, 0 sakina- Tramvaylar durdu... Görülmemiş bir kalab lık 
ne işle_:ilc meşğul oluyor ve Şikago- Otobüsler işli yemedi... lstanbulu ist'I A tti a ' 
mm 

4 

eglen~? yerlerini dolaşıyordu., Otomobiller geçemedi... ( Milaakalit 
1 

:ur~u j) 
Yegane mudafaa tedbiri olarak ta FERAH AZA 
ismini değiştirmekle iktifa ediyor- 1 - K . . Siaemalanaı 
d Al c .. . w ıstiab edemeyen hallı 

u. apone yerine bu yerlerdt!ki • ütun cıvar eglence mahaller~ni doldurduktan IOIU'a 
ismi Al Brawn'dı. Çinden (Tongs) b 1 A 

ler vasıtasile geldiği söylenen gangı; mu a agasız "3000,, kiti geri döndü, 

terlik'in içtimai ve siyasi hayatın SBeab•.eı.bti.. y A ~ A s 1 N A ş K aTrftarpkççae t•srökzıllDı 
her kademesinde nüfuz ve tesir ka. .,, q 
zandığı ve su üstünde yüzen yac-
damlaları gibi durduğu görülur. J ABDULVEHAB'ın Şaheseri büyük fedakarlıklarla ·gösteriliyor. 
mumi olarak, bulundukları şehrin f E R A H ' da A Z A K 9 da 
yegane hakimi onlardır. Fakat bu 
gibi şehirlerin de nadir olduğu zan. S ı 10 30 1 3 30 ned~Jr.ııE?şin! Bir çok büyük merkez- eans ar . - - • - 6 Seanslar 10,30 -1- 3,30- 6 

Suare 8.45 de Suare 8.30 da 
(Sonu 6 ncı sayfada) 
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Dersim Derdı 

, 

Tekniğin Bir Mucizesi 
İciiıde Tek kişi Bulunmadığı HaldE 
' Manevralar Yapan Zırhlı 

35 Kuruş Yüzünden Kırk Yıl 
Devam Eden Kanlı Boğuşma 

YAZAN: A. OIEMALEDDIN SARAÇOGLU 

Bu C hil İnsanların İrşadı ve Yola Getirilmesi için 
a O Vakit Dtş-'"ndüğiim Çareler 

sa ile bağlıdır. Ruslar btı 
Erzincan, ~rumabşo zı dar kavs veya dik mc· 

mir etınışler ve a . 
şosayı ta ~ d -· tirmişlerdir. Erzı· ndan . .. rgi.hı cgış 
yillerde gtıze s· "k""r dag-ıannJan a 8 ı · ınd l . den şosa ıpı u 
Trabzona gı 

302 
de ( l9Sfi da) yapılmış ol.ın bu şo-

kışın kapanır. 1 . . d k" güzı-rgahı zararsızdır. . can cıhetın e ı 
sanın Erzın d 55 tane zikzak var? Ruslar bu 
Fak t imal Kısmın a . . 

a ş _. . . 1 de kısa ve eronıyetlı ol· 
·· ihı degıştttm.ış erse 

guzerg alk b\ı zikzakları tercih ediyor. 
masından dolayı ilh ,.,,_bzona buradan gittim. 
Ben de otomobil e .a.ao 

• • • 
'yeUe prkm iki bUyUk derdi Enincanm, umumı . . 

• belisı, diğeri de demıryolu ıfo 
vardır: Biri DenrllD 
garba ~ bulunmamasıdır· 

))er8lmin ne cahil insanlarla mesktin olduğunu 

göstermeP 111 misal kifidir: 
Kırk yıl önce iki aşiret arasında otuz beş kurwş 

y6züDden bir kavga çıkmış! 1337 <1921) yılma y~ı 
._._.~ı;. h 1...1-:~n içine kadar bu iki aşiret on sekig 
JBWD&I aru.ıııu- • .. tki 
defa birbirlle çarpıpnış! Bir çok kimseler olmtlş. 
qt.ret arasuıda ka.1-.ıı topraklar. da ekilememiş ! .. ts
tikW harbi içinde bu qfretler banftıJ'ÜDlJI. Kana 
karl1lık olarak, Adetleri' veçhlle, üç dört davar vt' 

aalre verllmlt! 
Çop TOrk olan bura halkı hükumetin, bilgisiz-

liği ve beceriksizliği yüzünden kısmen kürtleşmiş ,.~ 

vaqileşmiştir. Bir çok aşiret isimleri bile hata türk-

• • • 
Erzincanın kurtuluşu Uzerine ordu kumandanı· 

mız Vehip paşa teftişe geldiği zaman Dersim hakkın· 

d bildiklerini, uzun boylu anlatmıştı. Vaktile Erzin
a d bulunduğu sıralarda Dersim tedibile de hayli 

cana . · bd" 
ld wu İ"in · "Burası vahım bır çı an ı •. 

meşgul o ug '!$ • 

. . d sarfolunan paranın ve dökülen kan-
şımdıye ka ar Utal 

hesabı yoktur.,, demiş vem eamı 
ıarm had ve : .. H 

Ben de eu miltaleaları arzetm"""'m: 
sormuotu. 

_ "Yemen isyanının sebcbleri ne ise aşağı yu

karı Dersim isyanlarınınkilerde ayni olsa gerektir. 
Ben bu sebeblerı b~lıca ikiye ayırıyorum: Biri siya
si, diğeri midevidir, Birincisi; memleketimizde aşa
yiş olmadığını göstermek, menfaatleri icabı olan 
ic ve dış entirikacıların marifetidir. İkincisi de hal
kın yoksulluk dolayısiyle şekavetle geçinmenin 
kolayını bulmuş ve buna alışmış olmalarıdır. 

Birinci sebebi ortadan kaldırmak için; Dersimll· 

lerin halis Türk olduklarını ve esasen Kürtlerin de 
eski Anadolu Türklerinden başka bir eey olmadıkla
rını her vasıta ile ve bir dQzüye işliyerek din birliği gi

bi milli birliğin dahi bulunauğunu kendilerine anlat. 
mak llzım.dır. [1) Bu işi temin için ytıksek mUnev
verlerimizden bir miktarım; epey ktlrtçe öğreterek 
ve •dini mahiyette isim ve kisve vererek ve nimlanna 
(Seyyffi) ide ekliyerek halk arasına karı§tımalıdır. 

Bunların bazılarmm doktor olması ve halkın an'ana· 
tını okşıyacak bir şekilde tedavi etmesi muvaffakı· 

yeti çoğalbr. 

Eginde tecrübeli bir asker çavuşun dervi§ kıya· 

f etine girerek geçinme yolunu tuttuğunu ve holkı et
rafına topladığını gördüm. [klğıttan altm yapma 
oyununu yukarıda anlatmıştım.] Bazı açık gözlerin 
dervişlik ve şeyhlik maskeleri albnda mi1reffeh btr 

(Devamı •ar) 

[1] tstikW hArblnde Şark muzaff~yet.lerbl
den sonıa ordu kısmı kWlisl Garb cephesi emrine 

gönderildiği halde dahi ne Dersimde ve ne de diğer 

Kürtlük mmtakalarında bir iıyan hareketi çıkma

maıınm büyUk aeheblerinden biri de beJliın 'bu bu

ıu .. nrdiiim ehemmiyettir. 

v lav Mimari T qlebeleri Din 
ı agos . . G d·ı 

Muasır donanmalar atış talinı 

ve tecrübelerini artık üzerlerine ten
te bezi gerilmiş, sahih hedeflere a
teş etmek suretile yapmıyorlar. Es· 
kiden sal bozması bir mavna kuv· 
vetli bir romorkörün yedeğine alınır, 
mavnayı romorköre bağhyan halata 
miimkün olduğu kadar fazla kalama 
verilir ve mavnanın üzerine gerilmiş 
duran hedefe atış yapacak gemiler 
sıra ile ateş ederlerdi. 

Bu gün atışlar artık hizmetten 
çıkmış hakiki harp gemilerine ateş 
açmak suretile yapılıyor. Llkin ate
şe maruz kalan yani bütün bir filo· 
nun atış tecrübelerine hedef teşkil 
eden geminin zırhı ne kadar kalın, 
mahfuz mahalleri ne derece emi".l 
olursa olsun içindeki mürettebatının 
hayatını yüzde yüz teminat altına. 
alamıyacağından muasir bahriyeler. 
de hedef vazifesini gören bu eski 
zırhlıların mürettebatsız olarak sey. 
retmeleri, manevra yapmalan im· 
k&nlan arqtınJmıe ve bulunmue
tur. 

Meseli bu mUeahabemin mevzu. 
unu teeJd1 eden Alman dmanmaaı
na meııaup "Heaaen,, mrhhsı dntnot 
BIDlfmdan evvel, (1906) yılında in· 
p edilmiı (13200) tonluk bir zırh. 
hdır. BU gemi Versay muahedesi 
mucibince Almanyaya bırakılan zırh 
lılardan biri idi. Kadro harici edil
dikte "Hassen" in atış hedef gemi. 
si olarak kııUanılmam takarrür etti 

aen,, m mtırettebatı atıf baeJamadan 
evvel ınrblıyı terkedlyorlar .. arbk 
bundan 80Dl'& koca ınrhlı "Blitz,, den 
gönderilen te1abl mevcelerhıe kuzu 

gibi itaat ederek BOD a8ratle seyredi. 
yor. yavaelıyor, iskeleye veya san. 
cağa duman ltlnyor. HWlaa içinde 
abitan ve efradı tamam bir harp 
gemisinin yapabileceği manevralarm 

hepsini mükemmelen yapıYor. "Hes· 
een,, kendi.mi telsizle idare eden 
"Blitz,, den bir mil kadar uzakta 

Zatllhareke hedef: 0 Heuea. 

~tu vardır. Aneak unutm•mak Jl. 
mndır ki 'bu zatillhareke hedef mJı 

lılara talim mermllerile •tef edlJmelr 
tedir. Bu talim mermileri ya tuzla 
veyahut buna mtlmull DUMMelede 
döldunılmue Olmakla beraber hedet· 
te bazu. çok mUtlıit tesirler hUBQle 
getirmektedirler. 

"Hessen,, deki yenillklerden hl-. 
risi de bir mermi kazan veyahut ma

kine dairesine isabet edip te ora.lan 

ta ve yangını hemen söndilrmekte-
• 

dir. Muhakkak olan bir eey vana 
o da bu mtlteklmil hedeQer sayesin· 

de muasır filolann, atıe ~ 
tıpkı bir deniz harbinde oldufu gibi, 

pek istifadeli ve hakikaten ağretiQI 
bir mahiyet alm1§ olduğudur.,, 

İngiliz deniz yazıcısının bu Batır. 
larına illve edilecek bir 191 JOk. Ga. 
rtllUyor ki insan oğlu karada oldufu 
gibi denizde de fazla miktarda can 

Muhtelif Yerlerı ez ı er 

Giresunda mo. 
dern fındık fab
rikası yapılıyor 

ve zırhh havuza alınarak 1~9371 durmakta ve kendisine atee açan 
senelerinde yeniden inp. edibnifçeai. bütün bir filonun savurduklan mer· 

ne esaslı bir tamir gördU. Zırhlmın ~----------------------baeka bir gemiden telsiz mevcelerile 
1 11 1 ~-

Bu lf için eo bin llr• 
urtolun•Cllk :::::-:.:

0b: Zeytm mucadelesı 
musluklarını kendi kendine ac;ıp ka-Giresun: (Hususi) - Vilayet 

Umumi Meclisi 1939 malt yılı bilt -
çesini 522, 731 lira ~larak yapmış 

Daiınt Encümeni seçerek dağılmıştı. 
Diğer taraftan Fındık tarım satış 

kooperatifleri birliği 60 bin lira sar 
fiyle modem denilecek kadar her 
turuı vesaiti haiz Fındık fabrikası 
yaptırmafa bqlanması kararlaş

payan tertibat, keza te!_sizle dtınıe - Gebzede de •••alı bir 
Din iskeleye veya sancaga alabanda U d 
etmesini temin eden hususi aıetıe1· m cadelere batl•n ı 
btlyilk bir ihtimamla zırhlıya yerleş- Gebze: (Hususi) - Gebze Zi-
tirildi. ra&t memuru tarafından Martın 

tınlmıştır. 

Zaten Almanlar "Hessen,, zırh· 
lısından evvel yine böyle telsizle 
sevk ve idare edilebilen ''Zahringen,, 
zırhlısını yüzer hedef olarak kullan. 

Naci L4çitı mışlardı. İlk tecrübelerin vermiş ol-
Y eni Uluborlu duğu neticelerden de istifade olunK· 
bel ... l~e Nlel rak "Hessen,, bllsbtltUn mtltekimil 

bir gekilde meydana çıktı. O kadar 
Uluborlu (Husual) - Aylardan ki zırhh4a uzaktan telsiz mevcelerile 

d beri vekileUe idare edilmekte olan harekete gelen duman saçıcı terti-
• taleL-lerl TaUbn 8 belediye re1IUğine Bay Galip Ongun bat bile mevcuttur. Atışlar mtlessil' v-••:,, 11" ittifakla ....... n-ı•ı... Killi kavaacfa .... - edfnei gfln« de aaba;h ~ .• ., olup ta mermiler hedefin ttzerinde 

Evvelki ...n .. denberl --.... -t-ı•~e Afl11 yk dar bazı cami ve tflr- Çay-Mudanya cpheleıinde bilfiil fazla kUmelendiji zaman "Hesaen,,i 
..... "'1ll"~ t 9 ıa a •~--b 1 çabpn11; taktir edilmiı soma bele· idare eden -ı.ı 

·-1umnaJtta ve 40 w-•den mflrekkeb saa ildn .... en sonra .ut~ u uzaktan telsizle ÇDAJ tor-
'"" ...,. 1 ~ ıA• 10 d diyeye ve billlıara da adliyeye geç- l bo uh b:-..a..- .. d . bi ola 'l'QGlll&v ifıltluılM ~Niaanda be er •v.- . . iyaret ederek a P to t m ri ~u gon erilen .,r 

tesını z mittir. Her sabada muvaffakiyet il d a, tl f febriuıizd• ~. Jlhıafi tl'niversı klardır· mevce e uman saçıcı 1&1e er aaJi. 
iimiz bulundukl-.n aç dil zarfın. tebrimizden ayrılacal L.-ten• l&ıtermİI lmirlerine ve muhitine yete geçmekte ve hedef kesif bir du 

yirmi dördüncü günü halka zeytin 
liklerde meveut bulunan hastalık
lar hakkında bir konferans veril -
mişti. Halk konferansla alikadar 
olmuş ve yüzlerce kişi konferansa 
iştirak etmişti. Konferansçı vazi-
yetin islihı için alınması lazım 
gelen tedbirlerden bahsetmiş ve 
neler yapılacağını halka iyice an-
latmış oldufundan kazmasını be
lini ve desteresini kapan halkımız 
umum! bir seferberlik halinde zey
tinliklerimizi berbad eden hasta -
lıkla mücadeleye bqlamıştır. 

4a tehrimizln ınııhtelif yerlerini, Yugoslav tal edeum. kendini •'ftU.rmilti. man tabakası altında kalarak endahtı 
ı ri d Jaaacaklar..a·- t e Onun otoriter 1ftlgial, aplmaı e- bozabilmektedir. "Hessen,, den bab· ınttze e o ":-f"7 \&U°o u .. aivers y.u:r-AIAV dahna 

Dün muhwıf Cpil ve .eeki eser- ...,UDAA• nerjlsile birleeiJrtlr. As sa- Beden bir tngills deniz mecmuası di· den bir dileğimiz daha vardır ki 
"uitkten sonra KM ın'..ı.....:-:.da buıunatı ..._,en· dilD manda Uluborlunun eehresini de- yor ki: 

ler ,ar'"" ~..-e Yeırıeif uı~~Aeuıi&J. taıe~ _ _.. _._ Jll.:~-....M .. den hepimiz eminiz Bll o da zeytinliklerimizde ve bafla-
Beledi1• lokantilmda Y~. ~& ~ .. --:..ı ziYaı"" cıv- &.:.~~-- · · "Alman bahriyesinin hali hazır. nmızda davarların, keçilerin vem-
011...ı..,.. sonra saat 8 de Bn&ı...ı;;.ıD· ...... __ .bul Universi~ tün Uluborlular yeni belediye reisle- da hedef olarak kullanmakta oldu-

ısu- -•-..,,. .&11\&ll iırların başı bot dolqmalannm önU 
•Jle bir -..t .. ttye çıkıl.mıftır. mielerdir. _......... rini candan kutlular ve bqanlar di · &. eski "Heuen,, zırhlısı hemen hft-
" •-" eikf ....- 8 "' nün alınmasıdır. Kasabamızda B~ akademı, eserler -.... .__ .... ...,. REKORU ıer. men batmaz ~ir teknedir. Zırhlının (400) kadar hayvan vardır. Gil .. 
... aat.,t mıtz& ziyaret edilecek, YENi BiR HAVA M. A. A. taretlerl, toplan çıkanlmıştır. Oto· 
t>eı.clf1•d• yemek yenecek, TopU;. Nevyork: ,, (A • .A.) - cıare 1!!!!!!!!!!9!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! matik bir surette ateşlenen kazan- zelim zeytinliklerimizin, bağlan -
pı mbel! •ezilecektir. 'Dalebeler Lunch, bir kftilik hafif bir taY1'7' daki meaaf eyi 28 saat 26 dakikada lan gemiye saatte "20,, millik bir mızın ve bostanlanmızm sellmet 

1emetten 10nra aaat 9 za bclar Ue Anıerilr.a ıatasını merhalesil ,katettikten sonra saat 18,07 de stırat veriyor. Bu zattllhareke hed..efi ve emniyeti namına başıb09 gezen 
18fbe8tf• do18faeaklar 9 da Gala- ~ :rekorunu kırmıştır. .. Greenwich saati - karaya inmit- sevk ve idare eden dimağ eski tor~ hayvan bırakılmıyacatını bdd 
taaan1' ~· 1Ynivenltenfa K..nerıı Bur.bank .. ][aJifo?- P,tqbot ·~ .. tQ~. "Bea e.tml}' ilteria 

~ ~~~~Fiel~·~~~~it;~~IM~lilllİiliııİiıı(ii~~~~~~..aıWiatıııııııti.MlLıılİlllilrıll!Oi=:L~~~Wliiıiiiliiliillilııiillll 

Şilideki Alma11 
Sefaretine 
Bomba Atıldı 

Berlin: 5 (A. A.) - Alman 
matbuatı Santiago • Şilide Alman 
bOyü.k elçiliğine karşı yapılan sui
kastla meşgul olmaktadır. 

Berliner Bör en Zcitung diJOI'. 
ki: 

· "Bomba ile yapılan bu suik ... 
tın faillerini polis hen8s bulama
mışsa da bu suikastın kimlerin tet
vikiyle yapıldıfı maUlmdur. Bun.. 
lar, Almany.aya karşı mlcadele 
etmek için her vıasıtaya mtıraeaat 
eden Yahudi • demokrat - franma
son mahaf!lidir. Bunlar 7alant1aa 
bombalı suikatlere kadar giden her 
çareye fütursuzca b8f vuruyorlar. 
Santiago - Şili hldisesi buna 46 
lidir.,, 



---

Kutu gibi tertemiz bir mutfak; 
dıvara asılan aleminumlar parıl pa
rıl parhyor. Raflardaki kutular mwı 
taam blr aıra il• cftzUmif, Gaz oca· 
im.da kaynıyan tencereden nefis 9ir 
koku intltar edlyor. fnaanm "erin 
bammı ekmek almak igiıı dıp.nya 
.-.. neredeyae plecek,, dlyeceli 
aellJcıl". ııutt.pı yanındaki ;yemK 
ocfMmda ild Jdtllik tttis blr aofra 
haarlumuf. .. 

llerdiftnlerde ayak aealeri ieitil· 
.... Ş'ı .... bir adam görilndtl. Elin-

" e'mMJe arif bir bllket vardı. Ek 
......... tlJıarlDe koydu. Çiçek· 
lılll'l ele 1dlclk bir vuoya yer1eettrdi. 
W.'UP'du. Bira ıeri çekildi. El-

- blçamnda gOler yOzle ese-
11111 teıtkQre daldı. Sonra odanın k6-
ıı•de duran kocaman bir paketi 
acank mini mini bir biaik1et çıkar
dL Adam kendi kendine: 

- Nejad kimbilir ne kadar aevi
ıııecet? diyordu. Nejad altı yapıa 
-girmlfti. Bu hulrbklar hep onun i
tin )'&p1hmetı. Çocuk babum• çok 
... lbadfl.. B&buı da ODU deli gibi 

ordu. Zaten onun için bu me
pkkatli hayata tabammil etmiyor 
~? 1 

Adam biJ'1.Z sonra çocuğunu ae· 
~k olan bisikletin öntınde ta
hyyW&ta daldı. 

Selma, onu tam tıe eene evvel 
terketınifti. Zavalb adam küçUk Ne· 
tuta hem analık hem de babablt yap-
IDJlb. Karısmı bütün kalbile aevı
JOl'du. Fakat çocuğunu bu kiiçtlk 
J81ta terkedip gitmesine bir ttirlü 
akıl erdiremiyordu. Onu hiç bir za· 
man affedemiyecekti. 

Selma, yirmi beş yafDlda çok gü. 
sel bir kadındı. iri yeşil gözlerinin 
lllizglalilğl, kendisi.ne müstesna biı• 
8'izellik bah§ediyordu. Y apr, otu?: 
bet ya§larmda dtirüst abli.klı bir us
ta bqı idi. Karısını bllyük bir aşk· 
la severek evlenmişti. Selma da onıı 
lıı8tan kalbile sevmifti. Fakat nasıl · 
A eıeylaııa uyarak onu terkebni§ti. 

Yapr çok prurtu olduğu içi:ı 

bidiseyi bfta,ıı tutarak kendi der
dine kendi yanmıştJ. Yalım onun 
her sabah yavrusunu çocuk bahçesi. 
ne götDrdttğlinÜ görüyorlardı. 

Çocuk bftyltytince mektebe baş
ladı. Akşam beri, babası işten çı
lnnca mektebe uğnyaralr ofJunu eve 
aetiriyor. Ve neşeli neşeli yemekle
Dni JiyoıiaıdL 

Çocuk babamna ekseriya amıe
elnden bahsediyordu. Babası da ona 
hakikati tamamile nalatmamakla be 
.ıaber yalan da aöylemek istemiyor-•: 

- Annem ııeyyabatte.. Uzan bir 
91)yabatte l.. 

- Peki haha, niçin mektuP yaz
mıyor? •. 

- Huta da ondan oğlum .. 
KtıçUk Nejad hiç bir zaman daha 

Perisine gitmemitti. Fakat bazan in 
siyah gözlerini bir noktaya dikiyor, 
uzu uam dalarak IUmelliDi dfilüntl· 
yordu. Bir giln mektepten bir artist 
brb getirdi. Babasına göstererek: 

- Baba, bak, dedi. Annem da 
lftı im kadar gbeli detft mi! Gazle
rini hatırhyorum. itte hep bu k~ee
Cfe otururdu. Mektepte, arlradqları
.ma da annemin resmi diye kartı g&J 
•dlm. Onlar henimle: 

- "Abdal! Sen hiç hayatında 
..... ,. gitmedin mi! dt19 benim
.. alq ettller. J>otruau çok canım 
•laldı. Fakat IM!lllimi çıkarmadım. 
.. ,... bll nm:nl sakhyacafmı. 

O'n1r' dedllJm liW anneme oot ben 
lbw. Ktmldllr ... Amıectifm nereler
... tilndl! Bir tirli plmjyor ti .. 

Adlım .,... Jraab. Blwlkleti pa
wı.. gabıdl. ~ liJerek 
mutfağa gitti. Bir kaeıt alarak o
caktaki ~ tadma baktı. 

- A'lmlddı... Yine tuzu. unut
•1111UD. ~ mmldandl. Kapa çahn
flı. 

- Giıiais. •• Sis mlldnfs lratfee 
aln9f .. Ot••lldan 81Ddalyenbı üze. 
.... ~ lillMll pliyonun. .. 
lada. isim llbdl lala aımt- Jıediye-= .. ·· Gtllllldlııill ar ı.te..,. .. ,,.. ... iJldUjlm. 
..... durülldı. o.ı. ..... 
...,, .... -- .... Jfarla ..................... 

ytldDii Yqara çevirerek onu süz· 
gün gözlerle stlzüyordu. 

- Selma! •• Senin burada ne i§iu 
var?. Niçin geldin? .. 

Yqar, teeadttfen bir gün kansil'3 
bqı)aaaoak oluna. .. Onun kendisi
ne yapllll§ oldulu blltlln fenalıklan 
biıw birer aymağa yemin etmift: . 
Fakat O limdi her pyi UDUtm\11 gi· 
bi s6rtinyordu. 

- Y&f81' bırak beni, biraz otu· 
rayım .• Kalbim fena halde çarpıyor. 
f§te görilyoraun ya ••• Artık ta.bam· 
mülQm kalmadı. Eğer şimdiye ka
dar mesuttum dersem dünyanın en 
büyük yalanım. söylemiş olurum. 
Altak adam beni bırakıp kaçtı. 
tur. Onu aklından çıkar. 

- Peki anladmı ... 
- Rica ederim, bırak ta konu-

pyım. Sonra ben aenin için gelme· 
elim. Evet, seni bütün kalbimle sevi· 
yordum. lyi bir İD8all olduğunu da 
biliyorum. Zaten, aynlı11mız ildnu· 
zin hayatını da mahvetti. Katiyerı 
dönmiyecektim. Fakat evll.t muhab· 
beti gurur filin dinlemiyor. Yavru· 
cuium yanımda olmasa yaşanl&l!'a 
ihtimal yoktur. Ben ona liyık bir 
ana değilim amma ... 

- Buna imkan ve ihtimal yok
tur. Onu aklında çıkar. 

- Çocuğumu öpmeme de müsa
ade yok mu? Kalbimdeki analık mu 
habbetini çocuğumdan eairgiyemem. 
insan, ekseriya elindeki cevheri kay 
bettikten sonra kıymetini anlar .• O 
kadar ağladım ki ... Yapbğım kaba
hati göz yqlanm sildi. 

Nejad, bu gOn altı yatına bastı. 
Kimbilir ... Arbk bir delikanlı olmuş
tur. Onu bir çok defalar görmek is
tedim. Fakat mahallede beni taru
dıklan için, belki biri: "işte .. bu se
nin annen!,, der diye çekindim. Ce
vap versene Yaşar! .. 

- Cevap versem de vermesem 
de neye yarar! .. Aıtık ll8DİD bura· 
da yerin yoktur. Sen o yeri muha
faza edemedin. Nejad aeni seyahatte 
biliyor. Allahapına çabuk giL çnn. 
k\l onun seni göı ID8lline hiç bir za
man razı değilim • 

Selma, kocasma bakıyordu. Göz
lerinden sessizce akan yqlar, dım 
eder sibi kavuşan ellerini ısJabyor-
du. . 

- Bırak ta bina daha kalayını 
önünde .• eviıuizde. Yavrumun tenef

füs ettiği hava biraz da benim ci
ğerlerime nüfuz etsin. Ben zavall1 
bir kadınım. Bana acnnaham. Ca
nım yavrucuğum. tşte onun maki
neli atı bili duruyor. Hatırladın mı! 
Noel akşamı almıltık. O zamanlar 
o kadar mesut idik kL Satıcı bile· 

"Bay ve bayan biribirleriyle muhak 
kak ki çok iyi anla§Jyorlar.,, demek· 
ten kendJsini alamaml§tl. 

Zavallı kadın hıçkıra hıçkıra ağ· 
hyordu. Yaşar §8Şll'DlJŞtı. Başının.. 
nüne ejmiş, dalgın dalguı dilşünU
yordu. 

YENllA•AH 

Beden Terbiyesi Genel Direk- kanı ile kulüp mflmeBSilleri ka111· 
törtı General Cemil Taner dün sa- lamıştır. Sayın General tehrimls-

• de bir hafta kalacak ve İstanbul 
hah ,ehrimize gelmittir. Kendisi- sporiyle yakından metwuı olacak-
ni Haydarpaşa garında bölge er - tır. 

• • • • • 
Tark Takımı Seçildi . ......... ~·· 

Norveçte yapılacaic olan Avru- pılacağı için kafile •bugün şehri • 
pa grekoromen birincilitine işti - mize gelecek cumartesi günü de 
rak edecek Türk milli takımı se- Köstence yoliyle Norveç'e hareket 
çilmiftir. edecektir. 

Takım: 56 kilodan Kenan (İs- 8arbeatgUrefler b•••ıyor 
tanbul), 61 kilodan Mustafa (An- T" 
kara) 66 kilodan Ya (A k _ Pazar günü Taksim stadında 

' şar n a b t ·· · b k 1 
ra)' 72 kilodan Celil (Ankara), ser es gur~. müsa a a arı yapı-
79 kilodan :Mersinli Ahmet (İstin- lacaktır. :MuRabakalara saat 15 
bul) 87 kiloda M t f (İ ta _ de başlanacaktır. Gilnnü en mil-

' n us a a s n h. .. b k T k. d JC.l H 
bul), Ağırda Çoban Mehmet (İs- ım musa a ası e ır a5 ı üse-
tanbul) tarafından teşekkül et _ yin ile Manisalı Halil arasında o
miştir. • laeakhr. Bunlardan evvel Receb 

Kafileye güreş federasyonu ile Mustafa, Ahmet ile ·Bekir, Ser 
başkanı Vehbi ile eski şampiyon • vet ile Şiikreddin, Ali Ahmet ile 
lardan Tayyar da idareci olarak Pomak Mustafa güreşeceklerdir. 
gidecektir. Orta hakemliğini Sami Karayel 

Maçlar 17 Nisanda Osloda ya- yapacaktır. 

88 • il • il 

Atletizm mUAINlk•a." f P•zar gUnU yapdac.k 
Beden Terbyeai fatanbul bölp- llNIÇlar 

ai Atletiam Ajanlıiından: F enerbahçe Stadı. 
l - 9-4-939 pazar günü sa

at 10 da Haydarpaşa lisesi sahasın 
da yapılacak olan atletizm müsa
bakaları programı aşağıda göste- ı 
rilmiştir: 

A) Birinci katagori: gülle, disk, 
cirit. uzun atlama. ilç adım, 

B) 'Oçün katagori: Gülle, disk, 
cirit, uzun atlama, Uç adım. 

C) Dördüne il katagori: Gülle, 
disk, Uç adım. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı ha
kemlerin o gün ve saatte müsaba
ka Y.erinde hazır bulunmaları rica 

Demirspor - Kadıköyspor sa
at 11 de Hakem Rıfkı Aksoy. 
Yan hakemleri Şahap Şişman oğ
lu ve Talip Gürkan. 

Vefa - Hilal şilt maçı saat 13 
de hakem Refik Osman, Yaın ha
kemleri: Şahap Şişman oğlu ve 
Rıfkı Aksay. 

Şeref Stadı: 

Anadoluhisar - Beylerbeyi. 
saat 18 de hakem Sami Açıköney, 

yah hakemleri: Fikret Kayral ve 
Fahreddin Somer. 
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Aşkın Kuvveti 
• Tefrika No: ... Nakled•: ORHAN s . • 

Gayri ihtiyari: f 

- Anlamak . isttyorum r.. dl ye 
mınldandım. 

Acaba neyi anlamayı &rzu edi
yordum! .. Bunu ben de tasrih etmi-
70rdum. 

Yalım bu suyun renginde ild y.-
şil gözün ta içlerinde, esrannı o
kumayı iatedifim bir ııeyin mevcu
!lyetini bilmiyor detlldim. 

Otlann esllmeainden çıkan bir 
hlşırtı başımı yan taratıma doğru 
çevirmeme sebep oldu. Bir kaç adin\ 
ötemde Naili gördfun. Gözlerine 118· 
kınca, her tarafımda bir saadet tit· 
remesinin dolaştığını hissettim. Çt14 
kü vasim şimdiye kadar bana bu ıe· 
kilde bakmamıştı. 

Süratle yanıma gelerek o da, be
nimle bir hizada bulunmak üzere çi· 
menlerin üzerine diz çöktü ve otur
du. 

- Teyzem burada can sıkıntı· 
smdan eridiğinizi ve benim çiftliğe 
gelmemin hayırlı olacağını ve sizi 
sevindireceğini yazdı diye mınldand 
dL Bunlan söylerken sesi öyle tatlı 
idi ki... 

- Evet, doğru!.. Nail, sizi .... E
vet sizi görmeyi öyle istiyordum ki-. 
Siıi okadar seviyorum ki! .. 

Birdenbire ağalamağa başladım. 
Hıçkırıklar söz söylememe mani olu
yordu. Nail ince vücudumu kendine 
doğru çekerek şefkat ve sevgi ifo 
dolll bir sesle: 

- Ağlamayınız, sevgili çocuk 
dedi. Mademki siz beni seviyorsun~ 
ve ben de si.ti, evet sizi seviyorum. 
Hayatta bundan daha iyi bir şey o· 
labilir mi? Ben sizin, kuracağımız 
~e yuvasında eşiniz olurum. Ve ay
ın zamanda yol göstericiniz. 
~ Nail!.. Bu ne kadar tatlı bir 

şey ... Ben böyle bir saadeti duyaca
ğıma katiyen inanmıyorum.. dive 
!cekeledim. • 

- Seri inkipfmı bllytlk bir 
sevinçle gördüillm ve o kadar dotru 
ve sade, tabii bir küçük genç kız i· 
çin, yani ıizin için hiç bir ,,ey fazla 
clegildir Cahfde! •• 

- Blllkis sizin, bana kal'§1 gös. 
leJ.'dllinlt: hareket ve verdiğiniz mi

saldir ki eğer bende varsa, bendeki. 
bu vasıflann meydana çıkmasına se
bep oldu. 

Fakat bnmz olabilmek igin he

nü.I fikren olgurılqmamıo olduğum· *°" çocukluğumu blralrmıma11 bu
lunduğumdan korkmıyor musunuz? 

Gülerek: 
- Hayır, Ct.hide, hiç bir pyden 

endite etmiyorum. Böyle, tabii bir 
halde, naaü iseniz, sizi aynen bu şe-
kilde görmek isterim. Sizin ahl&kt
mz, terbiyeniz ve tahsiliniz tam b~r 
idealdir. Henüz çocukluğunuzu bı· 

rakmamanızın ne ehemmiyeti var. 
Hayattaki mesuliyetlerinis sizi ça.
buk olgunlqtıracaktır. 

- Ve geçirdiğfnlz... 1ztirabı u
nutmanız için ben sizi çok, çok me . 
aut etmek için uğraşacağım.. diy~ 
mırıldandım. 

Blr mtıddettenberi elimi tutan 
elinin titrediğini ve gözlerinin bir an 
için hUzilnle dolduğunu gördüm. U. 

zun dakikalar ses çıkarmadan dur
duk. Gözlerimizin önünde, B... deki 
kayalıklar berindeki kliotık evin 
mecburi mezarlığı olduiu ve nihayet 
hayattan göçen Aliyenin o son gOn

kü hali duruyordu. 
Nihayet bu düfüneelerden Naili 

uzaklqtırmak için: 

- Nail, 6uraya gelmeden evvel, 
ne için birdenbire gittiniz ve bizi bek 
lemedinlz? diye sordum. 

(Dewınu va.r) 

-
olunur. 

Ali Rıza Sözaralp, Vasfi, Bal 

Gayrimenkul Satış ilinı 
lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlüXı..•-tlen : 

Topkapı, Arnavutköy - Kaslm- ~uu 
paşa, Galata spor muhtelitJeri. sa- Ba~an l\lelahatın 4256 hesaı> numarasiyle Sandığımızdan aldığı oğlu, Afobyan, Tevfik, Sudi. 

Blalldet mU••b•lual•n 
Beden Terbiyeai latanbul Böl

sesi Biaiklet Ajanlıfıadan: 
1 - Seri Bisiklet yarışlartnın 

yedincisi 9 ( 939 pazar günü 
sabahı yapılacaktır. · 

2 - Yanşa tam saat 9 da baş
tanacaktır. 

S - Yanş yolu: 
Topkapı stadının önünden baş

lamak ve ayni yerde bitirmek ü
zere Silivriye kadar gidiş geliş 125 
kilometredir. 

4 - Koşucuların yarış saatin -
den evvel hazırlanmış alduklan 
halde yarış yerinde bu!unmalan 
ve isimlerini hakem heyetine yaz -
dırmalal'J lüzumu tebliğ olunur. 

Bir Hava faciası 

at 14,45 de hakem E~ref Mutlu, ' C400) Jıraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
yan hakemleri: Halid Galib Ezgü vermediginden 3202 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin matufa 
ve Ferıdun Kılıç. 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Boğaziçinde Kandillide 

F• ·· rbahçe __, Beşiktaş. saat Sı~a mahalle ç~kmazı sokak eski 30 yeni 1 kapı numaralı ahşap bir 
16,2 Hakem Şazi Tezcan, yan evın tama~~ hır buçuk ay müddetle açık . arttırmaya konmuştur. Sa
hak~ • ,·i Ahmet Adem -OögdUn ·tış tapu sıc ı l kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ~irmek iati ~ 
ve Adnan Akın . yen (30) lira pey ak~e i verecektil'. Milli 1bankalarımızdan birinin 

Ankaraya gidecek te~inat _mektubu da kabul olunur. Birikmiş büt ün vergilerle belediye 
muhtelit , resn~le:-1 ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçıu ... 

Beykoz - Taksim Yeni yıldız ya aıttır. Arttırma şartnamesi 6 4 989 tarihinden itibaren tetkik 
kurtuluş muhteliti iki maç yapm•k etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servi9'1nde açık bulundurulacak
ilzere cuma günü Ankaraya gide- tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip 
cektir. Muhtelit takını orada An- dosyas.ndn vaı-dır. Arttu·maya girm~ ohnlar, bunlan tetkik ederek 
kara -şampiyonu Demirspor ve satılığa çıkarılan gayr i menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti
Geoçlerbirlifi ile iki maç yapa- bar olunur. Birinci arttırma 23-6-989 tarihine müsadif l&lı sflnii 

caktır. Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 den 16 ya kadaJ" yapılacak

- Beni dinle .. Şimdi Nejad mek- lld deniz lllJJ•resl h•v•
:ı:en ~lecek. Onu görmene mUsa- d• Çllrptfll. • kiti lldU 

ediyorum. Fakat ona bir defa Braintree-Amerika· 5. (A.A.) _ 

Amerikadaki 
Haydutlar 

(Ba,t,arafı ..ı ri ım11fada) 
ler, meseli Konsas.Clty, Des Mou· 
ri&, ToJedo, Şikago ve Nev-York'ta 
ayni vaziyettedir. Bu sonuncu şe-

tır. Muvakkat ihale yı(pıla_bJlme'Si çin teklif edilecek bedelin trcihan 
alınması icaıbeden gayri menkul mlkellefiyeti ile a!Mlık acafmı ta
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde aen ıarttıramn taahhüdü 
baki kalmak lf&rtiyle 9-6-989 tarihine mlsadif cuma rilnU ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapıblcaktır. Bu~ ta7ri 
menkul en çok arttıranın Ustflnde bırakılacaktır. Haldan ,.,_,. .ıcıı
leriyle saıbit olmıyan allkadar•ar ve irtifak hakkı uhfplerlnfn H 1-ak· 
lannı ve hususiyle faiz ve masarif e dair lddialaruu flln tarihinden itiı
baren yirıni gfln içinde evrakı müsbitelerfyle beaber dairemise bildir
meleri lizımdır. Bu suretle haklarım blldfrmelıdt öl&ııları. hatJ 
tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar &atıf hedelinfn paylafmasmdan ...: 
kalırlar. Daha fazla maUlmat almak ı.tiynledn ~~ 
numarasfyle ıandıtımız hukuk itleri sel'Viai iJit~· ıu. 

bakıp gideceksin. Göz yqlaruu sn. 
Seni aflarken görmesin. 1tte zanne
dersem geldi. 

Bir kaç saniye sonra kapı bir
denbire açıldı. Sevimli bir çocuk i
ceriye girdi. 

- Baba- Babacığım!.. 
Kadını görOııce, yanma doğru 

yaJdqtı. Ve ona uzun uzun baktı. 
Setmanın analık muhabbeti ver

diif slSzlere galebe çaldı. KoBanm 
açarak evlidma sarıldı. NcUacf da 
onu tanımıştı. Gözleri Yaearm.ıatı: 

- Anne.. Anne!.. diye haykın. 
)Wda. 

OnlUiünüıı tenile göz yqlaruu 
ailmete 9'111&D adam kekeDyebildı: 

- NejadL. Jfa.ydt amıeabı taba
jmı masaya ltoy yavrum... Yemek 
huır! .• 

tki deniz tayyaresi, bin metre yük
seklikte çarpıp.rak yere dil§lllilşttir. 
Her ild tayyare de tonajı ve atWı
lan gizli tutulan (Wasp) tayy-.ıre 
pmiainin denize indirme meraatmi

ne iftirak eden altı tayyarelik bir 1 
gnıpa mensup idi. 

Ka~ tayyarelerden biri bir! 
evin üstüne dUtmüe ve ev yannuş- 1 
tır. Diğeri bir çiftlik civarında yere 
dilpnU§tUr • 

Grev 
Bel(tllla kDmllr amel••I •rw ppll 

Brulaıel: IS • .(A.A.) - Belçika 

tömUr amelesinin bttyllk bir Jwımı, 
ücretlerin yi1zde 32.5 indirilmesini 

JllJ Dur.. lraaaalAaa ._ Lll protesto için grev ilin etmi(ltir • ... ...... -•·· -·-y aDi Bulgar General l:onsoloau Pr11nko; bDtan eski 18•h-
B. Biaerof, Atinadan tehrimise gel hlUerl leeh•tu 
miş ve Galata rıhtımında. sefaret B~: 5. {A.A..) - HWd\met, 
v• ~onsolesluk arkAzU11e Bwa&r IBkl idare wmemnda tapuıyamn 
koloJllti tarafından llaqdanmlf • ~ bllUbı ~uhbltJed f•ıı.t-
W. JldlUr. -

hirde hAkim olan Tommany Hall is- ı 
minde birisidir. 

Bu Amerikan haydutlarının ba· ı 
zılaruıuı, meselA AJ Capone, Gu." 
Winkeler, Bugs Moran, Pretty 
Baby Face Nilson'Jarın bayatları 
müthif, korkunç ve alaka uyandırı
cı bir mahiyettedir • 

Fakat ne de olsa bunlar Amen
kanm umumt aimUJ, yilkset mtıva
zeneli ve ahlik seviY.esinin araaında 
kilçftk bir nokta olarak kaJmakta
dJr. 

........ IMl•H•l-M ............ l •••••• ._ .. N.M• 

\ENi NEtRIYAT 
Çin geneler 

Yazan: Oema.n Cemal 

•umu ilin o1unur. • 

* DiKKAT 
Emniyet Sandlja: S.ndı.kt.n &baan aayri menkuJG fpotet deter·' 

mek istiyenlere muhamminlerblıiztn koymu.ş oldutu ]Qymetln nllflnı 
tecavüz etmemek Clzere:.. ftıate bedelinin yar.ısına kadar borç 'ffrmek 
suretiyle ko\ayhk s~dfr. (2809) 

-------
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t RADYO 
__..;,...~;;;;.,._..---

6 - Massenet - Kavi gözlerini aç 
(Melodi) 

21,l50 Müzik (Bir solist - PJ.) 
22,00 MUzik CKUçtık orkestra • 

Şef: Necip Alkın) 
1 • Azzoni • Melodi. 
2 • 'Bob1ler • Sa.Janmya Wytö 

duaları. 
1 • Schmldt • tncller .. Vals 
1 • Gebhardt • Remaııs - V°1'6· 

JoDltll ve orkeetra Jçfn 
& .. Beethoven - Skoçya havalan 
8 - Oanglberfer • Aşk çanları • 

~ 
t .. Gamof. ... 
t · B•1ı••nfd .. or&ıılngde • 
~ 

....... (Cazbüd • Pl.) 

...... an ajaU llaberlert ve ,..... ...... 

, 

Y&tü,r_." ...... 
Ma1mfr1e ..- talamlara ...ı. 

.............. wı,...-ı 
B A it 1 R (..ıd HATDIN> ......................... 
....... ,.. ..... 11at .. 

ıl .. 11 ............. 1 ......... . 

atılık 

YaRllA84M 

DAVETiYE 
İlkbahar ve yaz mevsimleri milnaııebetile salonlanmızda teşhir 
ettiğimiz SON MODA ve ZENGİN çeşitlerimizi &'Örmek için Galı&ta 

EKSELSYOR 

POKER 
~ lwipklan • wt ..... bile,_., .... ,.....tır .. 

HerJl(dl POKER ............ .... . .............. .. 
l1tanbul Delterclarlığından ~ 

'Oaldldar Balaıban ..ıflmrtlk muhafaza 'Jdfibesi amkaz). 
Çengelk :vd• ,, ., ,, 

" Kanlıcada ,, ,. ,, 
" Çubuklu ,, ,, ,, .. 

BU,ylkde~ ., ,, ,, .. 
Haakö1 ,, ., ,, 

" Halıeıotlu ,, ,, ,, 
" Galata kürkfl Jaapısı .. ,, ,. •• 

Galata kalafatyeri ,, ., ,, "' 
., Azapkapı nokta ,, ,, .,, ,, • 

htaJibul Ttttf1ı'ı ıomrtttn iskelesi :ralcılar muhafaza 
blllbesf anJc.azı 
lstanbul Bali iakelesi J&iellaf nokta kulObesi ankazı 
İstanbul ayazma 7eni Hbse hAli arkası lwlübeai ankuı 
Halif faeri dmrflk bltlbeaiııin ankazı 
Balat lfbm'lk kulflbtlinln anbsı 

AJY .... .-a kul.fesinin anbm. 

Mu hun.,. 
Kıymet Lira 

::c:: 20 .. 
20 
11 
80 
4G 
86 
~ 
'6 
o~ 

20 
02 
08 
46 
ıe 

4P 

insani ve Totaliter Devlet 
Richard Condinhove • kalera-i'nin seneler süren tetk0 kinde 

ıonra meydana getirdiği eser eııki Moskova sefiri Galib Kemah 
Söylemez oğlu tarafından dilimize tercüme edilmiştir. 

Totaliter ve Demokrat devletlerin yekdiğeriyle tesdüm etti 
i'i noktai nazarlarının en hararetli bir anınd'8.. yaşıyoruz. Bu iti
barla bu eserin mütaleası her Türk fçin lüzumlu olacaktır. 

Kanaat .kitabevi tarafından ııeşredilmekte olan Ankara kütüp
hanesi serisine dahil olan bu eser 50 kuruş fiatla satılmaktadır. 

90 

21 kalem 4775. - 858 12 
zem esi 
Pirinç etiket 81. 770 adet 672. - •2 90 ,, 

1 - Değ~rllen tartnamesi mucibince v• teniti aabıka d · 
ilinde (l) adet bulatık yıkama makinem.vı. yakanda eı. ve ml'Jr4m 
yazılı (2) kalem malzeme hizalannda gösterilen usullerle~ 
konm11F. 
11-JI~ bedelleri, ~ ... atlan••...,. ... 

lerl hlsalari.n4a ıw.n~. 
.. W - Ekilltme 11 C 989 u1ı dal Kabaıa.,ta !Mama 

bayat tuıl>esindelri alam. konıisyonund-. yapılaoaktır • 
iV Şutname ••Bit.eler her sin tisi Pf'8 f81*l• aldlililllflP 

celi .rtei etiket numuneleri de slrfiJebilir. 
V - tstekU erin eksfttme için tayin sin ve ~e 

nunt veaaıkle birlikte mezkdr komiayona ,.lmehd Hb ....... 
(2168} 

684 42 ıA.fık eksi tm& 

1 blem \O.M 70 82 11 # ,, 

ve eczası 
Yangın tulumbası 5 kalem 1>9& - 4' 62 

,, l)ortumu 75 me e 118 87 1 91 
Kamyon 2 adat 4800 - seo -

8 tonluk 

Kamyon 4000 -

Kamyonet ,. " 
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ile SABAH-DGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi . fırçal3ymız. 

Samsun 
Samsun 
Salon 
Çeşit 

Tane Kurut 
25 Madeni kutu 45 
20 30 
20 35 

100 145 
•:\ 

Sipahi 
Sipahi 
Yaka 

_ Çeşit 

Tane ICurut 
25 Madeni kutu 50 
20 35 
20 30 
50 72,5 

~lınAN~Ml ~~-------------~--------· 
BAKTERiYOLOJi 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilin. Frengi nok 
tainazarından Vasserrnan ve kan 
teamülleri, kan küreyvab sayıl
ması Tifo ve ııtma hastalıkları 

teşhisi, idrar. balgam, cerahat. 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlar· kazurat ve su tahlilatı, Ultra mik
ca vatandata itimadla tavsiye ettikleri en mükem- roskopi, hususi aşılar istihzarı. 
kel bir kuvvet fUrubudur. Daima kanı tazeleyip Kanda tire, şeker. klor ür, kolles-
çoğaltar. Tatla bir İftiha temin eder. Her zaman terin miktarlarının tayini. 
gençlik, dinçlik verir, zeki ve hafıza kudretini Divanyolu No. l13. 
yükseltir. Sinirl~ri, adaleleri kuvvetlendirerek Tel: 20981 

uykusuzluk, halaizlik, fena dütün-celeri giderir, vü- ---m!l----BllEll--ıi 
cut makineaine lazım olan bütün enerji ve kabili-
yeti vererek insanı daima azim, irade, nef'e sahibi 
eder, 
Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muan
nid hıkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi ik
tidarda şayam hayret fayd ,, lar temin eder. 

.... --- -- - - ----
SADETTİN KAYNAGIN 
yeni bir şaheseri 

1755 GEMİCİLER 
FOSF ARSOL'u ; Diğer bütü 
Kuvvet ilaclarından ayırap 

Okuyanı r: 
1 

Hamiyet Duygulu ! 

başlıc hassa Beşlktaşh Kem al Şenman 1 
1 

Devamlı bir surette kan, k uvvet iştiha yaratması ve ilk kullananlar C OLU M B 1 A Plaklarında 
dn lbile mucize gibi tesirini d erhalgöstermektedir. Tifo, Grip. Zatt.lrrie, . t ' t . t' B' k di I . . . ın ışar c mış ır. ır ere n eyınız: 

Sıtma ve umum .kansızlıkla neticele 
nen tehlikeli hastalıkların ııekahat gülme den katılacaksınız. 

devirlerinde en müırnınmel bir der-
Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

m, n ruhudur. Sıhhat. Vekaletinin 
l eo:>mi mu:su .. nie;,;11: t, .. dzu.ir. Netriyat müdürü: Macid ÇETİN 

Her eczanede buluULu·. Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziva 

Her güzel kadının yeğiae 
dütüncesi 

KREM PERTEV dir 
O. Senelerdeaberl cin•İ latife 
verdiği vadi tuttu Ye tutmak· 
tadır. Ne mubalaj'a ve ne de 

lnki.nrı hayaldir. 

KREM PERTEV in 
Gilde yapacağ'ı tesir herhangi 
bir kremin işi detildtr. Binbir 
isimle türlü mubalaga ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

kartılayınız. 

KREM PE~TEV in 
Şö~reti bey h ude değildir. -o '** 

KURU SiSTEM 
r 

• 
KURU SİSTEMLE 

yapılan KELEBEK Marka 
Kontr - Plftklar 

Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
ıaire gibi hiç bir ilrıza göstermez 

Kontr Plaklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile s~tılır. 

KIZ!L, KAYIN, 
KARAAÖAÇ' dan 

mamul Kontr PJAkiar Stok ola
rak her zaman mevcuttur. 

HER YERDE SATlŞ YERLERİ VARDIR 
Yazıhane adresi : Sirkeci Mühür·darzade han Mo. S 


