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ENYERAt.\ iN .. b 1 t· G .. 
· LÜMONDEKI RAR lstan u ımanı un 

v..ı w.ı- Tril Toıldkım: 70 den Güne Sönükleşiyo 
Enver Paşanın Arkasın Limanımızı Canlandırmak için 
dan Herkes Ağlıyordu Ne gibi Şeylere La.zum Var? 
ÔliimiJ Bii.tii.n TiJ.rkiatanda Son

suz Bir Matem Uyandırmıftı 
8eııelerdenberi ihya edilmesi- l'elen bf.ttw gemilM' sularını da 

ili aütüıı varlıiumzla temenni et- Pireden aımata baflaDUflardır 
tttimiz İstanbul limanı ıün geç - ÇünkU .bu ihtiyaçları Pin limanm
ük~ sönmektedir. Eskiden Ak - da htanbula nuaran daha. 11eu 

-..:t--t-· b"rfb" · ı· bai temin edebilmektedirler. Bu iki ul m118&lli tatma koaan tabutu lnünd~ ftnizle Kar~ı ı ınn • 
Enver papya IOJl Ultlram v • --- nam•!llft• kıldlrdl. Ve Balifeı hyarak bir transit merkezi olan noktadan birincisine ıtileplerimizin ......_=-: •• 'bile vanerıch'ar. Buatular.. - ------ k ı · b b l L6-.l 1 E ~ ~ ,,,__ ll'="=•"• ~--·=. n...1..-- Tllrki• ıımaıumızdaki faaliyet ~n a-eçtik- es i iiı ae e o maa"wır ar. re.15-'V'-...:ıı- Up -- y&taa pPDID "!!!!!!.!!!!_ WYll-UI WWM.., )[}" b biltÜ 
... ~ tan orduları kwnda•• J:llftl" pa- 9e azalmaktadır. liden kömür na ıya yapan n 

dudaklan aap Mft oldu. GQ.a yilztl _n_ --L,...., llOll fa+11.. .... olmdu. Kabotaj hakkını elimize aldık- şilepler 30 - 50 yaş arasında olduk. L.:...:ıı-nL.:-- beyaalaft,ı, ve usun ki~ - na.a- .-.,.. l d b" ük fl 1 • ı· e ~ uu-.ı ,...._ -·'•• al'll8IDCla ...ar& ko- tan sonra da limanımıza ielip ge- ann an uy masra ara ış ıy • Pı ..... •ı· ~.,_~ yav•• yav•• kapanma- ~ 1 - ı tf b·ı--1-t d" 1 H f · de yak ıu gu........ -v __, llUl Enver papnm llltll lrtlllrken çen ecnebi aemileri her tiirlft h • ı ~ e ır er. er se enn • 
la başladı. •ncadelo+- m._~ at1Jan ve \T.açlarını lil,ehrimizden tedarik e- mağa mecbur oldukları fazla kö San dudakları biraz btiztildii.. ·"' - _,,.... ,,. b k -·.... k t · 

~-...;"'• mal olaa bir ideen.tm eeeedl derlerken, zamanla bu vapurların milrden at a ıua sı amır para-C!--- -mtimıôyor gibi aQlch.. Ve ai· ~ ı ki .... ,. tın ah h 
ti:IVM.l• .... de go··k kubbe altındaki ebedi met· 8Qvıları günlHn güne azalmakta a.rı yapaca an na&1ıya P a ••ndan iki damla kan beyaz çenesi- -.r l • t t kt di B a 
8&&& 

1 --'-e ıömWüvordu. d-evam etmt'1. ve nıuhtaç oldukları omasını ın aç e m& e r. un -~ .. n---'-e do.r....• döküldü.- Ve 116- ~ııı:ıaıu .,, 'Y k b"l y . t 1 
...... - -"' •&• ....... kumanya, kömür ve h&tti sularım mu a 1 unanıs an esasen yen 
-- nı:ı ... lak gözleri tamamile kapan· ·ıı: i l Ti t --=ı ..... "-.. a 
- r- Şimdi, Çege:n. köyii mezarhğlll- bile ltat.ka limanlardan tedarı ve gen f o an eare u oeu uıuı-· dı. Herkes sustu .. Bütün harb ~ey~ .L.- •-'- En.ver paşanın ebedi etme~• ıb-lam••ıardır. sa filepleriıü Pnden güne aritıra-..a--. wstu. ve birkaç tarih 1abifeeı ums. a~u.n • -v MJ& k ed y ı -u m-~"-: ı.......... -'d--'" Wr fatilta Bu yüzden memlekete giren ser- rak yenileme t fr. a nırı geçen -n'-"·t U.inde kapaadi. ll:'ll~ ....,._ •• ..-- f a1.1 d 
-"' ~ okumadan aynlmular.... vetin mühim bir 'kısmı da Pire li - yıl içinde ngiltere tezgaıı arın a 

· ' · · · · · · · · a • • manına aıkm&ta bqlamıştır. Bu Yunani9tan için 11 yeni ,nep yapıl 
~ ~be~ ~~ itik gtlrtlltas1l ~ ~ vaziyetin muhtelif &mi11eri vardır. mıftıı'. 

tl Fakat bunlardan en acısı şudur ki İstanbul limanının faalf~in clbi harb meydanından maJtlara 1"ver naes.nm 80D gttnlerhü gÖll- 'zd k df 11 t k i i k ıd öaterd" 
Buharaya ve oradaıı btltün cihanll r-s- .kendi memleketimı e en e e- artırma ç n yu ar a • ı 

t.erea yudanmıs "'1ncla ldtti. Tarl- rimizle topraklarımızdan çıkardı- iimiz bu iki mahzurun ilk enel§ 
kadar akeetti,.. Jlia karalık bJan bu JrwnnJanaı ı · bi il · '--rt t d'I i 1 l kt Nasıl olmu .... ll ·, ktiytm garb tara- tımız 'kı&ntlr erın ecne- gem en ue ara e ı mes ne- ça ışı ma a 

!1" aydmlatmak. için uğraprken eserle- •- -1.:-..J • nı- l" anından~ d B d b .. ,_a limandaki a fmdak1 ukerler bu faciay.ı nasıl ... rauuu&n yıne .r-ace ım ır. on an _,a 

ftl"D1111erdl? riada, Jaatıralarmdan istifade etti- hDDllf olmasıdır. Bunun sebebi de repo derdleri hAIA halledilememiş 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Ankara radyosunda• 
bir temenni 

Hemen her Jllilletlerin radyola
rı her aabaJa muayyen saatlarda 
Killl mar§Jarmı çalarak neşriyata 
batlıyorlar ve milli marşı mUtea-
11.ibdl (bir çeyıek uat kadar) piya
no ile jimnutik yaptırıyorlar. 

Hiç ıüphesiz proğra.mlarmda 

yer verdikleri bu iki nokta· içtimai 
ktlltilr ve sağlık şartlarında ~k mü 
him bir kalkınmaya matuftur . 
X~Wc kızını piyanonun &hen 

gi ile yaptırılan jimnastikten ken-
disine göre bir zevk ve teşvik al 
m14 olarak ki, her sabah muayye 
vakitde bana (Sofya) istaı::yonunu 
açtırmaktadır. 

Yarının büyükleri bu günün 
küçüklerimizi, milli ve inkılabın 
VUlfJanna uygun kültiirel cJu~·gu
Jara ballamağa ve proğramh be
den hareketleri ile neslin aağiıkJa
nna hem ~e teşvık eıleooği 
qiklr olan bu Jnısuımn b~hı rad
,omus mtldUrltlğUnce de nazarı 
ehemmiyete ahnmasma, tvym ~a
~ delaletlerini ~ eder-
ken bu ve emsaJl meırıJeketirı her 
clıdıdf ı.1eaeleei "8erinde g&ter · 
mekte olduğunuz hassasiyetter 
dol'l)"l bir defa daha samimi teşek
ktırlerimi sayğılarmıla 8!•DB!'JDl. 

...... :A81m'Kaia• ~-ıı-'L..1- han --...ıanmda pa- limia ı.evat& llllhasea Alman muhar aayet basittir. Yunan vapurları -olduiuıadan birçok Ticaret mall I ouuvauın:ı ~.. rirlerinden Kurt Okay, Bav Suphi, d Ere"J"d "'ki '" k di L" 
ilik başladı. ve aeeler yöbeldi. tarafın an I' ı en Yu enereJL da mavnalarda. bekleme te ·r. ı-

Bay Hasan, Bay Muhittin Ue diler Pireye kadar götürülen kömilrleri- mandaki vasıtalar da buliia hayli 

Da.~ ı.ıru evvel ,......, = .:!::' '":" ~= ııılz orada :lstanbuldakin.ıe:_ .ı:ha eskimiş okluiiundan bul eenebl Gümriik ve inhisarlar doğru tmnanan bumac;lar ~i ehven fiyatlarla utılmaktauu. un vapurları yiiklerini vaktinde Qct 
rini b f . dtnyaya ebediyen yad. etmıeil lıir borç biliriz. elan başka Pire limanındaki yük - f&ltaınadıklarından Hmammızda \1 ~k .Ji A ... ., araya gitti 

gtizle u anı (Yal s.MJI) ı-e veıaı"tinı"n daha modern bir -..a 

İNHISARLARDA 

bpadılı tepeye doÇu ko§Uyorlar· ...... muayyen va.Jdtten fazla beklemek Bfr mffddettenberi şehrimJMAe 79

•••
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••--.......... tekilde olması ikinci bir tercih mecburiyetinde kalmaktadırlar. bulunmakta ola.n gfimrflk ve in-
ch. Meydanda at Ballan aeelerindell U b ·ı • -1 aebebi olarak görfllmektedir. Diğer taraftan son zamanlarda hfurlar vekfli Ali Rana Tarhan 
llqka lıir l8Y yttlıraehniyordu. Büt.tin cıey e lQaa Yunanistanda bizim kömürleri- bi~ok taccarlar da limandaki tah- dön aqamkf ekspresle Ankaraya 
.. - -•.......: _........ Hali. -r GQ lZ f • ·z • mizln daha ucu ıattlmasımn en 

1 
kta d

6
nmA.tf1r 

.... -.& --· --..... J- rı l'"Or mil tahıtye i~lerıooekı aksak ı n u'i'. • 
&6t BUBllYOrdu. Bu Bef'ahlik içinde %e ef l 'J birinei sebeıblerinden birincisi nak- şikayet etmektedirler. Vekili istasyonda şehrimizde 
llılr tek at 1ııirdenllire phlandı ft o- Deniz Bankın memleketimizin liye ı.ıerindedir. ÇUrrkO EreğJiden B" ihti .• h r . lm 

1 
bulunan bazı saylavlarla emniye~ 

WQa cloğru bqm.ı alarak Jwebı.. Dis her tarafındaki iskeleleri tamir et. latanbala kömtlr nakleden Türk iikl ır b 8881~'1 a ınıl aı ~ş 0 a.n müdfirtt ve-kilete bağlı teşkiIAtlar 
-"'-ı..,.;; kopm'""· _ .. _.._ ...... _ tfrma&e ,_arar vermeai berine bir .dJepJ.eri Yunan vapurlarının Pire- Y eme oşa ma ame e en ara • k"n uJC. lannaJard• .. 
._... _. u~,...... ... .a .,. sında son yapılan de~ııikliklerden ~~ur__,, ~~------- _ .,_ ___ ,_ w --'- hareketJer yapa· mtddettıenberi 7eni haftan yapıl- 1e kadar aldıkları nakliye ücretin- l§•r ~~ 
1a11an1& &-•r la 1 'L.6-d sonra e-hlivetsiz ameleler yüzünden Hakaret nk Jı:opn w aenem. aeneaı c1o1a- makta olan Heybeli hrkeleelndekl den daba faz iic:ret a maA.... ır • 
pn beygir En.ver paeanm aevgl1i bıpat hayli ilerlemfftfr. fakelenin Jar. Bu vaziyet tabii olarak kö- birçok vakit kaybolmakta ve bfJ- Kadıköy Yeldeğirmeni Nemli 
hayvanı idi. GUnlerdenberi onu aır- betonları tama.men d.Sktllmtlt oldu- mGrlerimlzin Pire limamnda daha. hassa meyve işleri yapan tilccar • zade Mkak 24 numarada mukim 
tmda tqayan at idi. fundan iDfUt Jmmma ~fJm" • ueuza ıatılmuına sebeb olmakta - lar da zarar görmektedirler. Ali- Hasıan kızı ~mfr ayni evde <>turan 

Bu sıralarda gökte iki bulut pey tir. Bttttııı in,aat l>ir &J'• kadar dır. .kadarlar İstanbul limanının bu - Haydarpaışa şimendifer kondoktör 
da oldu.. Ve bM1hı harb ll8huı ise- tam&mlaJlllllf olacaktır. Kömtlrden sonra bu vapurlann günkü 'halinden kurtulması yolun- )erinden Ahmet Ha.mdi oflu Kadri 
rine canh eekildıe tökttl. Birbç da- Bundan b .. ka Belediye de Hey- ikinci derecede gelen ihtiyaçlan da tedbirler almağa başlamıtlar- V'zeyfr tarafından hakarete uğra
kib geçm seabdik içlnde donan beliad&Jl gbelleşt:irmek ve bö- arasında su vardır. Limanımıza dır. dıtını 86ylemiş tahkikata başlan • 
ı.,mıen kanlar ylrlldll, 'Ve seJı:Alar tfln fJıtfya~ları gidermek için faali-~~~ Jll]fbr. 0

illerkcn birbiri arbamdan kendi ;yete pçmiftir .• Adadaki mevcut Erttln f-u•undo 
.Umlarile ebediyete DV1J18D insan- olan yansın yeri kAmilen temizle- Km,otlu yokuşunda 6 numarada 
1ar birer birer yere yuvarlandı.. l'er.e.k vııa burası bfr park haline I'• otar.an kaçaok~ı Ahmet oflu Nflz-

Artık tepe bir lıarb saham delil tlrllecektlr. Bundan başka daha Limanda ,.,mandıralar Yangın Jıetin azerinde iki paket eroin zu-
faclalan bir araya toplamıJ& bir ta- bası 70ııaı- açılacak bir tJaını da ·ı • Galata YUksekkaldınmda 70 •ar ettiffnden yakalanmış+ır. 
rftı meydan olmuttu. pnifletilecaktir. ~ yenı eş yor numaralı Avram Sofiyadisin vekl- Çanta kap"-'• 

Etraftan kOIUl&Dlar .. BiWıl&rmı Bundan ba,ka Hey:belinfn pllij lstanbul limanında mevcud o- Jetiyle icl8l'e edilen ve evvelce de Birkaç giln evvel Fatih Binana 
atanlar .. beygirlerini bqı boe bıra- tarafına bu sene bir vapur iakelesi lan tamandıraJarm b a s 1 1 a r 1 YaJlllllf olup d~rt kirgfr duvar ara- fa mahallesinde .Naim Nimet ile 
.kanlar .. hep tepeye dofru tmnaııı~ ""· esklmif oldufundan Deniz Bank amda bulunan binamn mtlştemili Cahide isimlerinde iki ka.dlllm ak
yor ve birer fatiha okudvktan sonra Y~b~ılacak '"b bflytlkdaAdada ;ıdus... bunlardan bazılanm deiiştinnefe tından şapkacı Yakonun 1350 Ura- f8m karanlığlndan bilistifade bi-....... u_,, ... a· OPt>ip oturuyorlardı. l'ı ı yazın uraya. vapur ar ya- ,_ -t~... B --..:1- lim&DID 

uav ......... e-~ ktı ·aarar veuw~. u ..-.... ya Anadolu firk,tine ve Madam Es- rinde 6'50 diğerinde 1300 kU?Uf ile 
Nihayet yaşlı &'özler biraz kuru- naşaca r. dalla bazı yerlerine de yeni f& - terin 700 liraya Danflb firketine birtakım eşya bulunan çantalarım 

du. Ve bozulan asab biraz dtlzeldi. ] mandıralar konulacaktır. sigortasız binamn şişe ardiyesin- kapıp ka~?J EdirneJr;qudıa mukim 
Herkes tabiatın büyük emri karlı· L Toplanblar T•rhan ve K•d• ........ den yangın çıkımt ve yetifen itfai- \'e eskiden de.rıirci çıraklığı yap-
aında baflan önde Enver paşayı çe- lerlnln le•llm l~I ye tarafından etrafa sirayetiJ1e """" "' n Nicı'1.n o;;'lu Leon alınan 
len köyOne götttrerek ebedt medfe- TUrk duygusu YllJllNI Almaııyadaki tezgihlarda ya- meydan kalmaksızın söndfirOJmoı,- tertibat neticesinde çantalar için-
mne koymağa karar verdiler. Bu kurumunun mU .. mer&81 pılmakta olan Etrüskün tipi Tar. tilr. Yangının sebebi zuhunı tah- de bulunan eşya ile birlikte yaka,. ~ bir acı manzara idi. "Türk dili ve duygusu 1a7ma han ve Kades adlı gemilerin illfU. kik edilmektedir. lan.mıftır. ;:: 

Paeamn arkaaından btttt1ıı as- kurumu" dün Taksimde Cennet kötl tı heniz tamamlanmamıt olup ya- GIDmle tehdit Yar.lamak keıier .. ballllacılar.. başlan önde h b" d "'--- i nd bi...:ril .x.a '- B .. 
11

11.fa• DiJdH+ ... Saraka -kak fatihalar olmyarak Uerliyortanh künde çay ır ana m--eres kın bir zama a .,. ecea• &Dl&"' . Arap camH Sanseybek sokak _..-~ .u....., .... 
..,..,. bi h bten d"" t1 • vermiştir. lılttaamereye JatikJAJ flknaktadır. Bu sebebden bu va- 26 nomaradıa mukim Kostafa -&. 8 numarada otoraıı Abidin ve ba 

Enver pap. ., ..... e r ar on · fl b ı ti d · ~-•· ec1·1 ~ ı.. .. ._ vg ..... a. 'lltehml ile ayni soka~- "LT-un' m&rfl e &fanını, ve m sa.mere purlann evrı -un ı !e u-r 1 H di A---
1 

H H vaa.a r · ..... "-
nrdu. Fakat bu harb dllnDşD en eonıwnda aDrprizler 1japılarak, 1 ludıldan lıallında bir aabah ga- • am m..-t a • m otlu Kenan aralannda eoki bir kiıı ;ptt-
IOn ve tarihini kap11aa bir hare- hal'- _.._ 1 ır.ıene.u bi akit ı-..:1 ,_ __ h di8 uıJsızd Şflkrtl tarafından Glflmle tehdft e- zanden '"Wn kava-ada Kenanm A-Aet idi. . .. • .... e ve ea r v 1 seteeiuue çı..... ava ır. d 'ldiffni Jddi etm. 1 • • 

.. ~'- onun ...-......... ... , ... "uenJer ~eçirmişlerdfr. BaıMll milat Etr1lak vapurunda 1 ,_ a lf ve auç u 7& - hfdfn ve Fehmiyi sopa ile batın -
.ACUA ~ ., ...... ,, 1 1 kalanaraa. tahldkaCı& baf)anmıt - d h .1. k -ın aL...--- .... ,..__ 1ar be.....;..ı .. ..r Bqkan Yılmazın bu mUnaae- yapılan aon tetldklerden..onra bu an yara ;r.anA açtıiı iddia 'INu-

llD uuaruu ~.,ur ve ,,...,. ..... - .,,._ tadilat ...+.-.. ır. tır. .-.la. - waralılar Be·votlu '--~-'--_._ w- lerf ela '--Al htle 16ylediii nutku davetliler aa- aemilenle IHIZl • ya., ............ a '"'U\' ....... , .,, --

.-ua .......,eme aramn _,.&&& ve B b bl b 1 ·---bu ve moa.-.-lklet n·-'ne --tedll--'" ta .. ,_u..-~- ...... rlardı. Y: afıBI ıbir allta De takib etmit)er. karar vermift,ir. u 11e e e un- u...... ınnt -· ....... --- Ll&UUl- v_.-
prblar llllyliyo &hm iık mU .. deme•I JanmH•hr. ...... dlSkllen fatlhalarm 411r. ların teslimi i•i bir müddet gec e- ~ ... 

.,....._ wllrl anda lll'ada aki11Jer ya- Bıfba, Tlrk obnıyu llDIUJ' • cütlr. Cumhuriyet Gazetesi mohaae- ~----------~ 
JDıwda. larm. nflfuwıu tafıdıklan meın. Denlzb•kln SU .. nida- besinde ~ahşan Nuri Kayacan mo- T A K V f M 

- l'atiha... • lekete kartı yabancı tavır f:abtma- nnd• PPllllcltlr ........ f(Jsikletle BU711kdereden gelmekte "'""'""""'""""" .. ~.\UN 
Blı faflhelrr wıld lllltla BDa- Jarı ve Ttlrk~e koD11fJU71p 7&bu- Denfzbantm IOll olarak Alman.. Dren Jleeidiye kGyClnde abi istf - IS Şaı.t 1959 Pu.rt.1 

ra wremu lltlla etmt, ft Mrb1f cı dillerle konuttUJannm ..,._. ,ada PPtırdılı 811 tevzi pmfleri- bmettm ıelen lfanol otlu Xoeti 
,....,. arkıamta tlir fatiha ab- fa.met lnönlnlba Ye lfflili YMam • m makfnelerinfn tunetafs olda- Jlfn fdareaiadetf 114 numaralı oto
.... dawt eteitti. ~ •kwam mızın haldk! ve ••kfkatll nl&tlan tu için limandaki ıu verme ame- mobilin aademufne ui1'17arak dev
Wll Qıııca. ~ aeldiil amaa denDmete llylk ve ma.tahak ola • ll.Jatlannıa dratJe Uerilemedilf rilmif ile de insanca bir kasa n
tarttan, cvbclaa, blttla bir "- bDmemia için, hepimi• lbım o- faakkmda bazı allkadarlar arum- ba sehnemı.tfr. 
anı.; OJ'&.P topiın-.ıa. Ona lna· lan Tlrk liaam. Tan kaıtara, Tiril da :r'vayetler ~. H ... rel 
IWllar, .,.Vrler, ba•amıar, molla· ıut icabındandır. Bfu ve nlW- S6;vlendittne nazaran bu .., 

lıar •• arbdqJan, Maiyeti .• tarihin lanmıza 7&r8f&Jl 4• INadar.. mll&r ealdlerfne nazaran daha u 
bbul ettlllDe ah •.ooo 1naan top Demiftjr. ,kullnlfh Glap .. boralamun tt. • 
ıu.n.tı Bundan eonra kunnnan tül» & pola.ra nuaran bir PUC& J'Ubnda 

ms..nm. llder .. httncllr htlngOr tiff ~aye •• uJ.lf!Mlı l8tediii ile - olmuı &Dl8fllmJf ve ba IU ~emile~-· teaellt anyuıJar arum- deflerden bahederek .dre.tH al • 
da fnıam efendi cemaatı Yararak laflar içinde IGaleriae .UU.7et 'fV• rinde Jcabeden t.adilAtu. l'apılmuı-

BOlbflldere caddesinde 18 nu
maralı Taban fabrikaaı aahfbl Ha-

Hlerl ı 2S Zil la 1 e e e 1S57 
a-ıı sı-au..us. 

K ... : 98 -
-

Ôife ı 12.21 - bd.dı r 15,20 
Akp•a 17,41 - Yaba ı Jt,11 

t..ak ıS,Jt . 
• Deriye pçtt. ._. Pl18D'D mift.ir. u ıkarar 'Hrilmiftir. 

fik otla KJrllıor, İcadfyede Çamlıca 
eaddeelnde 88 numarada mukim 
Artin oflu Edvaıd tarafından ha
bNte marn bldıjuıı ldcUa .tmft 
"H ıuçlu yakalanmı,ar. ~--••••••••"' 

.. 

POLJTIKA · 
ispanya mes' elesinde 
Parla- Londra bloku

nun faaliyeti 
1apanya metıeleıli, askeri vaziyet 

tebelliir ettikçe, ~ 'hekımd•A 
ve bilha- bu mesele ile allkwr 
devletJerin faaliyetleri cihetinden 
pyam dikkat bir mahiyet anet
mektedlr. J'Dbaldlra hukuk •bum
da, eııeümle memlekette pbD c1ahili 
ihtiliflarla, hele lliWıh mac.dele
lerle, o memlekete eival' ftJ& muh
telif menfutlar Diki ile ellbdar 
deYletlerin mUdahıle etmemem ve 
milli fUUl'U teman edeeek kutvctiıı 
tanınmam esaabr. Halbukl tspaııy:ı 
meaeleBinde mildalıaleler YUkua gel
mil ve Londrada vlcude getirilen 
bir ademi midıhale komillymuma 
rağmen buı devletler açıktan ..Xa 
1apanya ili ile maddi ve JDIUlft'I be· 
kundan alibdar obnUllardJı'. Da a.
rada ttalyan g&atmilleri ve harb 
mal?.ffl!M'lli de pneral Franlaımın 
oldukça iline J'&l'UDll ve bu kutvet· 
Jerin kuandıkJan galibiyetler &illa 
Bertin mihverinde btlyilk bir lallllıil 
kabul g&milltilr . 

Roma- Berlin mihverinin .tapuı .. 
yadaki bu dahili Mdiaeclen l'rwa 
ve tngilterenin garbi .ü&mWeld 
nUfuzlanm kumala ça1ıp'ba br· 
il taraf da etkin um~ 
teairile l8pmyada faal lıir lllyuet 
takib edememillefdl. 

Fakat l'rankonmı nllW ..teri 
yakh~, hlUdbnetçi lmnltler 
de teslim olmak " mtlcadeleJI _.. 
tık beyhude yere uptmapm Jlllmn• 
mluğu flklrlerl 'a"'elaet'kça Lmd· 
ra ft Parla bu P?ZDJelretteld faall· 
yetlerinl arttJnnağa ye mB '• lalr 
~ ptiıJiıele batleıqJaıdlr. 

Hakibten general l'rankonwı 
nihai aferl... ettikten 801ll'a ... 

tumak •clKırtyetinde kaJdılt lla· 
yatf 11iP mesele: Yeni f8panJamıı 
lmnllueu, aı ~alnın fe
ci dahili harbın tesirlerini -sDratıe 
ortadan bJdumak ilidir • 

Bunda AJın&nıa w ıtalyuun 
faaliyetleri, Paris w LondramııJdne 
nisbetle çok llÖntlk kalabilir. Bu ka· 
lerde ... ikUa&dl Y8 maU tef"""1r· 
w. ı>andflı111ıt~ft ı h Mi > -.a ve 
ttaıyamn kendisine yaptığı yantma
larm mubbıUni ne Ue &liyebiUrT 

Burada illi aureti hal ftrdlr: 
Birincisi Almanlara w ıtaıyan. 

Jara İspanya . .... tmerinde, ı. 
puıyol fuındaa bul lmti)'ular ..... 
rilmesi; diğeri de ha ~ 
mucib olduğa mUraflarnı pua ile 
öcJemneei. 

Birinci mretl hal, hiçbir cte.let 
wmmm bbul edmdyeceğt '" .. 
neral Frankunun da buna bttJm 
ruı olmadJğmı miiteaddit kereler 
'beyan ettlii bir keyfiyettir. 

tdııei nretf ham tabu!, p..eral 
l'ranko için mecburi olacaktır. J'a .. 
bt bu ödeme Y88lbunm nereden bu
lacaktır? Her h . .Jde !talya w Al· 
manyadan değL O vakit bu meeeJe. 
de Lmıdra w PRrh!ıht faalm-tk-rf 01" 

taya.çıbeattır. hpanyanın yeniden 
kalkınması ışmdc mühim rol ynı-

yaeak lngliz ve Frarumı acrma,.a 
faile bir mevki alacak, b~ Ro
ma- Bertin mıhverinin bealediğt m. 
çok emeller ortadan kalkacaktır. 

Zaten genenl l'rankomm .. 
umu•ırda takibettiği aiyuet de 
yavq 1&'9111 bunu g&lt.erlyor .... 
cümle bundan birkaç ıene evvel lnp 
lis aerm&Je ve ntalwneaiJe tahkim 
edilen Kinork ad•emm J'ranko tuv-
fttleri tarafmdan ye ıngn, ....... 
retile itial ediJıneBi 'ftt baraJa .... 
1U ~gimıenaeai-· 
yam dikkattir. 

Aynca pınaaJ l'ıulrıo- .... Dl 
hWd\metine Pirene1erde ublt taJı. 
Jdmat yaplmıyacap 'ftt h11CL111tam 
maimi bir m.afeJe adı r ..,,.... 
~ vtlcude ~ 1aaJr,. 
"1nrhıld ..... dl IRleUaettea ..... 
BllJetlldfr •• 

Netiee olara';. NdlMtm Nlti 
....,_ ••cJeet•ln, lllad .-.t 
pllblJetln WO-Bndaa ma toıır 
....... mwuaJar ~·n1 
de~ bir noldaıllr. 

Dr. UŞAD BAQAF 

0.,-
Parmakkapıda imam apartma 

ımım Udnci cla!nainde otura Ar. 
a.t Hatfee Gfllar tof6r BanMa ta
ra-tından dövtıldf!tonil lddıa .u.m. 
ve suçlu yakalanm)ftır . 



Türk Topraklarm- Bursa Hava Kurumun
da ltalyanm Gözü daki ihtilis 8,300 liradır 

F ansa ltalyaya (8aftarafı1 İDeİ .. yf . ... , 
~ • ie 9aı ..... ıı.roı. Beş on T1l111t aa- Bu nevi ihtilaslann önüne geçecek ve 

~ Cevap Verıyo. r bitinin disiplinefz, sfJAbels, para~nll Hava .Kurumuna büyük maddi fay-
bir miktar kuvvet it. yaptıkları c..alar temin edecek güzel bir teklif 
ınüdafaanııı yetmff Mbea Mil kiti-

Manasız Bir 
Müşkülat 

bi öıtillf çıkaracak mıdır! Bis kea li.t bir İtalyan ordunaı.ı aylarca (8 .. taralı ı haci •yfadal l'lıll daha aaamitıi temin olunmu mı 
• (S.frafı f lacl .. ~! : ~ ıntıdafaa mecburiyettııde ka- ahil• mıbll bir halM tuttutumt slyle aptıdaki tavzihi aldık. Tav- ve bugün temin olunan faydalar 

.ı:r.ereQe- }>ulunurken ~~-. .. dan lacal& rant Roma'da bu lauauata cihan bfllyor. Faşistler ist.erJerH Jlihte görllleoeti veçhile ıhtUu em. aıaml nuktarda mıdır!. 
nm ıtaıya.n tayya.reJeri wı::=_..._ _.,_._ JM9C0t oıınum: JMadl· ba biklyeyi o zamanki İtalyan len para 7,500 lira değil 8,300 lira- Bu suale hayır diyecejial. buun 

--~ ....---- )lig rı-- _.:ıı.......;w. ye rranaıı pomba.rdım&m .... ı-aau--- müd mtldafaa ~~- BqnıkiJI Gt-olftti'nia latıralannda dır. da sebebi g~Un mahdut bulunan bu 
nna hWm olıaadJPll lılbat ~ .metf usun mtlddet aptetütl lddde olcuyabllirler. "Gaze.tenizm 10 şuha 939 t.arihH teşekkWün &.,bu mahdut geluine 
tedir. .aı.-.....t tini 0 uman s6stereoekti!~. ada Herha.lde, d-0silarımıı İtalyan nüshasmm birinci aahifeslnm UçUn- nısbetJe lti&unıHm görmekte olduğu 

Diğerleri itııe eöyle ~.:;:· Pra Roma 11. (A.A..) - -r-Y • !arın hafızaları TOrklerf unutacak cü sütunund4 Bursada mühim bir te killtının geuifliğt gözünden bo-
Bize mm.nettar obnMI .....- ıtaıyaa mub.arlpleriniıl ancak kadar zayıf ola.eatına i'htfmal ver- fhtilb başlığı altında nefl'edilen ha- fuldugu fazla muraftır 

koya hizmette bulunalım, OD& aeka· ~oaua aiyul saferindllll 110nnt. meyis. Bugünkü tt.alyanın dünkü vadisin bazı noktalaı ı tavzıh 'e. tas- 1şte llizumetu olan .. e§!ekktiller-
dar açnı 
ba..şla1 ır 

dar çabuk ~ o toprakla· oeldlecekleri hakkında bugllnlerdtıı ltalya olmadığını biz biliyoruz. hihe muhtaçtır: elen 11ütevellit maMa if 'aı idatın 
lannda yerteomil ola&~; Wr mık&Mı netretmif olan Oiorna11ıt Fakat on milyonluk bir İtalyan or- Şube muhasibi Miimtaz'ın zim- coğalnıasma mani olduğu kadar atl
okadar çabuk bertanf ~uP D'İtalia bui'ÖA ll'kri•i •" ıtUretl• ı du:iU sözlerine gttlıne\ i Mt.lk unu- metine geçirdiği tettiş neticesindt sfnin .ıhtı zıman ,.e emniyette bı·-

öğı~ıın i tı a 
mı ) apmaları H\zımd ı. 

Tutulacak olan yola & net· turlh etmekt&dir. tan zavıallı ltalyırnlarm bile gülA- anlaşılan para (3.767) lirası piyan- \unduğuna kani olanuyacak olan bu 
anlaşılıyor. Htlk6metol ı.paD1 4i ttal)'a rrankoya olan y&rdmıı· ~klerlne eminiz. Acaba ltah anlar go bileti satışhmııdan (4,6:J7) lirası teşekkül mensuplarının seciyelerini 
dindeki tngtill ft rraa- bil~ ~11l ancak hentls dıpndan tehdit &- bugtinkil TUrkh>rin de Trahlu<ıgarp Yılbaşı piyango biletleri satış beyi· sarsarak bunlan azami ıstifadeye 
leriııill vutfeiıerined&IParteleril' :.ekte olaa bu lllyui zaferin mtt- muharebe.~! e na,..ındxki Türkler yeterinden olmak üzer (8,300) lira- sevkt>tmek suıetile ihtilislara ka-

Bir gün tar'ht e\ ı·akımız okka 
ilı uç kuru on ı a.ra~ a Bulgaılara 
sa ılnııştı. O ' kı Ba"v k'I bulu 
nau lılh Şefimız t me 1 oı ü bu 

didell kararlalmJltlı'· Tutulaa yg· dafaMUl& lüMIDl Ja-1 olduiu tak· olmadıkla1·1111 hiliyoı-lar mı't Bilmi- d-ır. Bu muhasip (70) lira ücretli ve dar götUrereği de tabii değil midir? 
lun iyi oldujullU anlamak için Al~ dirdıe devam ecleeektk· Fakat ıtal· vorlar!4a. zh am :\ok, vttcutlariyle ~a- kefaletli bir memurdur. Kendıa!nt:: Bu itibarla bu defaki ıhtili.a yeri o 
man w ıtalyM ~ okumıt teadi8iM 8lyul ateri asil em- 1 hillerimi~i ı.ıerPflPndirdfkleri ıa- yüksek maaş verildiği ve kefaletsiz hm Bursada oldugu gıbı dıger vilil· 

kuı..u- ya ~--1r tasavvurunda defildlı·. man ö·ıcTenıı·ler kullanıldığı hakkındaki fıkra yerin· yet merkezlerinde \e hatta kazala1 
11.1.ıuu-. • • ...,_ po• ~!Qa ..... • • 

Ordre ıuetesi Re1n11olll ~..- 1talya yarmki tapanyaıım siy~· HlUeyin Cahid YALÇIN de değildir. Mümtaı istanbulda bl · da teşk.Ui.tı olan bu cemiyetimizin 
ternazionaıt'.ııill dlJl)dl .. t&WJıni "iminin şu veya bu tanlda fafll· ~======-=;:· · sinema yaptırmış olmayıp tahkikat· mahdut olan \'aridatmın tahsıl iR 
telmih edecek diyor ki: :ı. ayni oııaasmı iddia etmektedir. lstinye havuzlarında esnasında bir sinemanın işletmesine şark viliyetlerimizın birçok kazah-

B ~ tı.Jyan )aeyeıanJarmın 0 abus bu rejimia doğru yoktu • tik i§tirak ettiği anla.şılıruştır. rmda hususi ıdareler içiu tatbik <'-
Fra~ ietthfalklr bir süktiJlet'.e ~büecek yabuıeı telrir ve ııU. ifS1Z 1 Tevkif ve muhakeme altına alın- dilmekle oldugıı vechıl~ umumiy . 
karşaludajıal blhMfidir. Bu pet& fuslanndaa iri yani tap&l'lya lapan· Cllattarafı 1 inci ••fada\ mış olan muhasibin .!SUÇ şeriki olup le mal memurlukl 11 vasıta.siyle tl\h 

yi mabatlanaa alet olarllk kuJJ8· aliJarmdır tornriilün• UflUA Jıa1s ta röı-e mevcut amele kadı·otamıı- olmadığı tetkik edilmektedir. Alına- sil edilmek ve kıymetlı evrakııım d· ı 
Mil olMlan ~-=ta~ ~ Wr ltıpaa)'aalll JDiRf U'llW'lU· dan 150 kf,iye yeniden yo! verile- cak neticeye göre kanuni muamel@ damfa ve han~ pulları gibı sair kıy 
~ .,,...._ w- aa tetaböl atalllini arwu ediyor. Hfi ann.,ılmaktadır. Söylenditine yapılacağı tabiidir. metli evrak hakkındaki mu&meleyı 
JıwnmUi .,..,._ aaal ve am--M ValeuiJ•· 12.(A.A) - Diln ak· ıöre amele tenıdkatı •u '4ebehler - T6rk 'Hava Kuruma hakkıada tabi tutulmak sureti} le tedviri halin-
morlukl&ra _... ve kendi laalklan iP' aut 18, fO'da dlh)man tayyaN- deR tteri ıetmektedir. ıftzel bir mltalea de hem murafm ualmaaı temin ve 
arumda tklti atttJlr4e artan bir leri ...... defa -o1ank Valensiya ı:Dıden yabancı bir ~rket elin- Diğer taraftan bu ıhtilia mesele- -hem de lbtitblara meydan kalması-
..ıc.ı..--....... ulıtdl il obn•lana• ~--• ~ etmiller'dir· de hulu nan bu mfi~ler fabrika na mani olunabtlir. Bo takdirde :li ....-.l'ramlulll--..-_.. •ti'ııd o&ma:!Jk.. --Dla abala _.t lt,30 ... _ yapd· si münesebetite memuriyeti itibarile t Ba k 'd 1 .. 1 ted . - ~··- - - uoa... u. idare-'nı·n dünyanın bütön .vabancı raa n üı ı are en ı e vır o-l "'' salüıtyettar bir zattan çok pyanı 
111 k........,_ ~- m • olu tik ~ 46 eY Ulkelerinde ya~ıtı propqaoda ve dikkat bir mektup aldık. Bize <:ok Junan veznelere sahip olarak vücud .. 
•ade~riDl de& ~--~ ::..... 8 kifl elmöt 25 kili yaralAa temaslar nettceainde ltir tek pn mtlllyim gelen bu mütaleayı ali.ka· ıetirihn~ olan kontrola iliveten mlı 
latık6metiıa pekte p.ta ~ mlfbr. ~taraftan 6 AD&)'a tay· bot 1o&lmıyor n muhtelif mflletle-1 dar makamlara duyurmak maka- keffel memur olan malmemurlan·' 
llir ....,.._ obn ...... ~ aN1i VallDSYUUll no kt1ometN c.o:e- rin ibayr•klarmı tuıyan lalrçok P· dile sütunlarımıza aynen geçiriyo• mızla ita ettirilecek olan ba hiaa:et 
Kendini_,.... .. Jıılr ıln'ek bap. 1~ )ıbDuel 1tuahu11u aut mJl.er İstanbul limanında lstinye rus: için bir maddelik kanunla bu tetki· 
-----• A•4117S u dalall oldu· : ....... L.---~·-•n _.._,~~-. ir t h ı ld ıı:... b'ld'k Jlt muarlfinin ylillde onu kadar bir 
~--.· ltm olall ...- ......-- __.._.... tam a anı arı 0 ua .. nu 1 1 

• 10 ıubat 939 tarihli nushaWZUl mıktannın al&kadar memurlara 
tu.ı.aldeı.-lll...,.,.•• -~ leri için ie&bettlii vakit burada b' · · hlf d B d tıh" 

,..,..,,.,.,,,.,~ k ınncı 88 esm e una a m ım munzam tah"ı· ..... t olarak verilm-ı'nin 
- havuza ıirl,yorlıardı. Bu •ir et bi- bi 'h ·ıA- 1 h 1 T "' °"" .,., • E • r. ı ü . ._ ser ev. aaıy • ayyare oe- kabulü ki.fi gehr kanaatideyim. 

K- g roın zl'Rl elimize reçtikten ~nra vazi- t h tb raf d T l 
Ek m On 1 mıye ı mu ae ı ta ın an ayya- Bu suretle kanunlarımızın tahtı re yeıt bir muı ıltııt daha bu ş&kilde de- re bileti paruından 7560 liranın ih· . . 

vam etmi,. fakat bir zaman son- . . . W• • • zmmanında olııll'ak te~kıl ve vaı·ıda ı 

d 
tılu edildıgı .ve bu p.aranm. ken~.- dahi ~"ne 0 menba vasıtasile temiı. 

k 1 V ra havuza ıcireıı ecnebi gemiler ta f d 1 d f -.1: - 3~ 

K ÇI lgl a ra ın ana ı ay a ıt a ""11.lecegıni edil-elmekte bulunmu" olan Ta'. aça yavaş yavaş .azalmı~ ı.+0 ı zanurnlu- de t h d k 1 d ... ~ -" ·ı • 
da ela bu havuzlara yalnız De- 00 er uıurun a 1 rar 0 un ~u yare~ tefkili.tıw bı 

d 
ft "81"8l edildikten maada bu aatm m.eriLemde i<lareldle tetkilit nıurafı 

Y m 1 lr -, niz Bank vapurlı&nmn tamir e-dil- şok ytıksek biı maaşla mUatahdem wn ar.almaswıdan haaıl olacak var apm ,, . iMie geldiklerı wöritlnıüıpttlr. bultınmuına rağmeıı kefaletı olma-t dat fulahğından maada bu kabil 
Bunun en başlıca ı.eb~b· de dığl ve inşaatc;ılardan biriyle mU.· ihtil8.slarm online geçilecegi gibi bıı 

illol ~ada) 1 yaptıta lıOll tayyartıı 'k:ıt.Ça.kçıhğı hi-ı Den is Bankın propaganda f'. ne t~rek n Samat) ada bir de sinen• teşekktllleı mUnaaebetiyle bililü 
~ ( ... tan!• ~ ı·af • kaçakçı dJMAinden e', el n8 sft»i itlerle me~- riyat servislerinin bu .volda KÖti - bınası yaptırdığı ışaret tdilmek su- zum sinesinde banndırdığı gençleri-

Yukuıdakı te 1 '-vvelce bU- iYi olduiunY tayin etmek çok mö-1 termeleri icabeden .ıcıwreti ııarfet- ret:Ue ihtiliam daha yüksek mıkdar- mizin enerjilerinı memleketi .. 
c_ Ek m Könil'fn '"' .aft ! , d 1 d B' d ı 'h ı· d · mızın .. şı re . it damda ol- itim bir me.ıte1e4ir. Btr au.amın. memilf oldllk arın a arama ı ır. ıı· a oması ı tıma ıne e ıpret edil- tiddetle muhtaç oldugu dığer saha-
dirdiğimlz glbı Anı :ı~. bittin hayatını dörCl:rt J'ttÇfrdfktetlj ç.ok wı.pur firımaJ.arının müteaddit mMimn ihnıal ~itmediğini gör?üm. larda arf ttirmeye m ydan bnakı
duiunu teyid etm~~ U;.ı,ŞTURU· tonra !birdenbire nıuasHm bir lca-l ~emHerin' ı ularımızdım l{elip Ta~y ı~ eını~etmde bu kabılde'l larak vücutlarından hakkiyl istifa
EK.REM KöNIGER KAÇAKÇILl~I oakçılık ifini b&far .. bilm.,oıd~1e eıWı- ~er i~ haldt> son zan•anlarda hiç fhtih,slımn not lut111adıgım iç ıı kati de edilm ide temin edilmi olur. 
CU MADDEL . rendiğimize aen imk.l• voktur. Bıı ittbsrla ı, e n b' it ı · · lı v ı · r nııza adedeni ~Y~. ~demiyorum a~a Bu t~bıi netıcelcri vatani çoı< 

Diter tarafta~ . öi•alm:ı. ta) _ ke-ndiainin daha enelden hirçOık •irmemittir. Buna ayrıca fiyat pa- memleketiouı:m 'ıliyet merkezlerm yüksek gayelerle ugra ıklarmı ga-
g'Öl'e, Ekrem K~ı~ıı ~ e il bir k~kçılık işleriJle m9"ıul olması, halıltfı ve daha bir ta.Jcım sebeb- den kazalannd ki teşekkUHerinc zetenin si.itunlarında h 1 gtin intı-
yare ka akçılıgt ıı~ıyle d *. 'ı . ·le be~nelmiI.1 kaçak•ılarla tema ta Ier de inzimam etmektoo'r. kadar biı ç0ğıında \•uku bulduğu şar eden muhtelif pünızlu yurt ne-
takım ba,ka kaçakçılık ~~=~~~ın b ·hmmal'ı, bunNırla muhtelif · J.er Buna mukabil havuzlarda ise ötedenberi olan neşriyattan hatır- seleleıimiz hakkmdakı kıymeti 
ile me gul olnıuştu:dde ka.ç.ak- : nıatıı tab'bdi. Bi~1at>nale~h Mf hacmı azaldıgı n'sbette İ!4<'. kad- lamaktayım. mütJtlealarından ani makta oldu 
'ba ıncJa uyuşturucu m Y t Köniı'in bu tekılde u~ u•- rolıu ı azaJmnnm bil ak· fazNı las- Acalıa bunun oııiuw geçilıneı mi? ğum yU\sek yazı arkada lar mızıa 
çıhiı .relme~~~i.r. ··re i>\ından ~ r~e= m&ddeleı· ka~kçılıtı yap- mı~ ır. Şahsen bu teşekklililn temin f'ttiğt canlı ifadeleriyle teb rilz ttirmeı< 

İddia edıla sıne go d tnt•r u yab\id bu 1,ı.rdı rol oyna - Faaliyet bu tebeblerden ~on faydaların kıymeti hakkında sö,; l!luretile temine muvaffak olw.:ı.nır· 
birkaç sene evv8l Alman)~ ~a bir aaaı, çok kuvvetle muht..Meldi. zamanlardıi bitsbtitiin az lnu~ ol- söylemeği zayıf göt mekteyim. Ar&- yurdum namına candan dilerkeJ 
Kontinental Del GroçY• a \ ak m~~n . tW• eWtiınla ınaltıma.t dufundan Deniz Bank da birçok cak temin olunan kıymetli fayda icten olan sayğılarımı da sunarım. 
bçak~~vk~e~lm~i.B:~~ N~=-~yutl~~*ı~~at amelenınme~i~neni~y~~um~=-~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çının vanmda -'00 kı} U) "' nk' bı mecburıyetfnde kalm~ır. Buradan M 
madd~ bulunmuı~tu. o zam& ı ettf, . btl çıkarılan ameleler Gölctik ve daha yerinde Bir lfl'fl Kurtulue 
tahkikat, tayyare ile yapı~an ~ "Y•ıt1i ::::·~=ı:er~r çalı: bazı fabrikalara gitmektedirler. Y Y 
kaçdcçılık ~ind• xkrent Kön.. •ff•U. • .w. et Taltif Bayramı Kutlulandı ~,. parma.iı olduju :n.tfotMlini 'f•P. .. ,aJK dikkat maltlll•t • Dlkketelz ebeveyni 

. Okuy8ftlanmıı 1anndaa oku8Ullltlr Kayiseri valüd Bay Mustafa Ad· 
ınitt:; hidi enin ne ıuretle .... •bAye- =~ ... tc* meraklı maeeralan t&ıait, (Huswd) _ Akme§e na- li Bayman tarafından Kayseri ha-
t. wlıtiııi, Ekrem Könı.'~ ldr •• _._..,_ııda )>Ulaoaıklardır. Ga- lliyMinin Dtlğmeciler köyünde llu- va kurumu muamelf,tımn intizamı 
•l teTdlı edilip edihne411ial MI .. ;.;:d artadaflmı• nMrltum Talll- ı.rrea oğlu Numi isminde 3 ya- ve hasılatının inkişafı uğruada göe
fttfJ'ON&. Tal•IS, Ml'b .tayyare· 1'111 .Anbrada ~' flbl dl- .... Wr oocuk ocafa düşerek yan- terilen candan al&ka. kurum mua
lıeri kaçıran n IWrletl«'i dolandı-

1
.,._ ..,..1 Wr cıatttm ıaaıtnd• _, 'ft almltfttlr. Çocuklw.ruu yalnız mellt ve heeaplarmı tetkik eden mtt 

N.11. ~ elmJlel Wl' l&llMkinA b• •al u--lr meffleler b3Tl4H ve tehlikeli bir şekilde blrakan ana fettişler tarafından takdire mazhar 
-;, n ... ....,.ı........ ~alun.. "'KY"- k4-- .. M...... ktadı u 

aibi itleri de ıootaybJc1- »~;~ı;: artfıala .... olacakf:ar· . :s: döiöDM ....,. ve 915 ..... a r. olmuş ve kendisi nava kurumunun 
ffti ~ . . ... keıw-•.,. ''* ---- ---· murassa altın rnadalvasiyle taltif 

.A.. ı:::a·n· ların • • , 'Beneı yakında çan :::":.::UP .ı"';;~:.ıı. içlen ı•ıen bir ... 
lı.. • ı • Loadra: 12 (A. A.) - Şan.r - . nıimiyetle çalışan Bay Adli Bayman 

B~v•.L sır· Harb ı.ıntıma ı laay-d&1'l bildiriliyor TUrkly• Hmalarının mUdafaasını 
u_, lll'C Ç'n Milli yard1111 komite!inin temin eden Hava Kurumunun Kay-

1.J G ·~ • G6rmıyor . RtfreWli rapore .are, :harbin ilk seri ıubesinin çok verimli bir mU-

Ma~: 12 (A. A.) Buıün 

Maral1m kuriulu,unun ıs m ı rıl

dönilruudılr. Bu münuebe le ıııe

hir daha dünden baştan !b&f& ıü~

lenmi• her taraf bayrakl•rla dona

tılmtftır. Maratlılar dO,mıana ilk 
defa atılarak ilk darbeyi vurm•k

la i~gale utrıyan yuı-dlarını tık 

.kurtaran kahramanı..- aruında -
dır. Cumhuriyete candu batlı 

ve onun yolunda canla batla Yallf

mayı, Yatamalan fçf btlyftk bir 
borç bJlirler Şehrin h&r tarafın

da mekt&blll• kafile kafile dola.

acıa\ı haber .ahı, alna satıl 

hazineleı ımı ı gıttıai \ den g 
getirttiler. Sonra da t anhuld 
Baş\ ekale e baglı b ·ı A .,., ·v kur 
clurdul.aı·. Bu uretle ızd Avru 
paı n.ana lyle ilk arı,iv kurma ~ 
refi ı' kazandılar. Bu ar ·~ ·n me 
murları bir aralık Topkapı s~ra 
na geçtiler. Buradaki ik yQz b 
tarlh yadigArını da ta nif ettil 
ft"lerlni h,azlt'ladılar. 

Eskiden Türk bilginleri. Türk 
mütetebbflert müzelerimizden, a 
tlvlerfmziden istifade edemlyorl 
dı. MOzelerimlz ve hazinel evrak 

narp emıaf )f qon• ti (A. A.) -$ik-.O • y-" ayı urfındıa. 80 f>fn kadar easeır. haline gelmesinde büyük bir 

]hrH1l- 11 (A. A.) - M.000 .. )(~ ~ :.: •&yıi nniharlh Çiali ölmilf Te ,.. &mil olmuttur. Bu çal"kan ve hiın
tıonlu.lr i1t AllDM aau•lrtllla-.. •• ........ • _..., ~k Nl&mnlfbr. Bu Jntlddet lfiude metli idarecimizi tebrik eder, c;:alış
\1sini_.il.Ol•9e=ıtefl"tl 1111...-tlllitr -- ._,_.....,.,._ il f81llr 1311 kerN lioml>ardmıan tığı mıntakada yenı yeni başarıla-

mak adırlar. B~Un aut 20,80 da --.,......----~~~~•""""'ıoı~ 

lıitltM :AlllN' larllr, ...... ,.. ... -:. ,. ~~ ~:.: edflmı. ve bıı bom})anfım~nlardan rını kaydetmek fınatını bulacağı-
andem ............ INCCD ... ~ ..=......11 Jlelı•........ 13.tlf .nn mmu, " ''-060 atvil mım kuvvetle Umtt ederiz. 

.. .. - llWr ....,. .... .-.-...---- yara.laıwnlfhr. A•~• Antıkomltern 
ş kum•arML J KM•• AY· 

...-..a -:k- ••n• • elll' • ,. i*2 ••· "' ~'- x.. konl•r•n•ı .... -· - .... 1 1 llllPM• _,,... ..,.tlmth " • 11 Y• ,ı.4Md v.ml7• •t.nt•ıı •. 
..._. 1'9suriyk • tr .:. li " .. ıı• ...,_ ..a.. lllltl:ık ....,._ı. Jr.....a m..alüetfnhı in-
.r 11J1M1 ., asker! muaa• '* ___ ....._.. tllbt .... ,._, • imam k.,..• olmatil. Mıinci ol-

tlahilre ve;ıiJe ı.- ,il edecektir. ~ ..,_.-~ l:llı .... - -- 4' ~a-
..... ı2".5 r: • · • nutuk ..,ı llW si ~ ........ ık \ela. 
~ " 1'a'fB.-~••• -

Tokio: 11 (A. A.) - T-okioda 
M>plameak olan Aıya antikomitern 
konferanı11nı hasırlamıya memur 

komite, 41a bur&da toplanm~tır . 

• 

~lama.le Uzer. Halknf Wöeter:f 
kolu tarafından bir mtııam•re n
rflecektir. 

:W E S~ 

Bu toplantıya kırk kadar delel'• 1'-
tirak etmiştir . 

Bunların ara8lnda, İtal1&11 ve 
Alman ve Naayonafitt t paı.,, 1 ne 
le&"eleri fle muvakkat f"n hükftme

tf delereleri de vardır. 
ragınıi ı .,. 



G. Saray Beykoz Maçı 1·1 
Beraberlikle Netlcelendi 

Diter Maçlar: Beşiktaş 6 -Hilal O 
F enerbahçe 14.. T opkapı O 

Oyna •••ılllı uman iJd ta· 
lam o~ da .fatekel11Hğt 
a&ie QUpDakta idi. Beukcmlular Ça.•lar ar...a yap1la• maçt• Galat•urayhlpr.n neticeıiı kalan bır llkuma 
t1alla enel ••'n*ı.r Ye cmlarm Çlbnlmuı oldu. Ve lld • taraf da 
PJNti Galat••nyblan da bat- ıol çıkaramadıklan ~in ınaç 1-1 
brdL DlıldbJar llrtedlkge oyun '9raberlit• bitti. 
fmlatıJw Ye.,_ 7flr IU bfriklntilerf. • • • 

le l'f!i!9f• tuDW' .Uacla bakin.... ~ e • HDll o 
~~ ::1 .. ~ ~~•.JOrdu. 0.- Hava yağmurlu saha çok çamur-...... ,,.,.__ -T- mtldafaam• "9t t · n ........ ...w.. w..a.-- fır.. lu idi. Muayyen zamanda takunlar '" 

lstanbul Bölgesinin Kn Koşulan 
Dün Topkapı Sırtlarmda Yapıldı J 

yun çıkaran Ankara güçlülerin yap
tıklaıı iki sayıya mani oJmadıldarm 

' am cm ~---.· .... A9tl kadrelarla sahaya c;ıkWar: 
lat Jit kollae+madı. c.nn San· Befiktq: Mehmet Ali- Hüsnü· 
bnlm laleua Mttliu llllrttldiyea Tail- Ş.bıb- Kayım HUseyia, F+ 
...a Wr OJUll OJlluyôr&. ret, bedii Rıdva, Hayati.. 

"l!rmiaei 4aldlrMa 8Uleymu, BiW: Murat, Akif, Muammer 
ualta '* -.a. ~JIU Mu aflarına Cevdet, ~ynel, Mustafa, Haluk, 
takti. hlU top Jr11eemia mldahale- Ltatft, Rtiatem, 8alim. MU8tafL 
lılM Talmea M:-• 'ft ~ Pmlt- 8efikta1War aon dakikaya ka-
til'. dar ... oyuaeuian gelmemtf oldu-

tuadu oa ldli olarak lahaya t*mJI 
ı.r ve buaclaa oyma tbilı kadro ile ......,...... 
BW.Ş..Tw 
O,U.. RIMlw ...,........ J'a. 

w ............... ....... 
- .. Mr .......... .. tul-
.... ... _.,.... ..._. ıol-
lllllll m 'w.• ftMsa lOara 

.... ,. .. 

• 

Haydarpata liaeıinden Abdullah 3500 metreyi 
Demirspordan Hüseyin 7500 metreyi kazandılar 

Gen.l direktörlUJc kupa kros
Jarı dttn sabah yafmurru bir ha
vada çok çamurlu bir arazide ya
pıldı. Havanın bozuklutuna rağ
men İstanbul Böll'Ninin te:rtib et
tili bu mevsimin sekizinci ve 
dokuzuncu kroslarına on dört hJ
tekkftle menaub 59 atlet airdi ve 
t,i 4erece aldı. 

Battan bata .t0Mu1: ~ir tekit
ae içeriainde r~en her iki 7an
flll t•knJk netittleri föyledlr ı 

il. 

llOO lhtreı 
l i~f A!Hlullü Ha,.Jarp .... 
1 f.uci lıak B. 8. K. 
1 ıaee llnr Y. K. 
C hol B1i B. R. 1. 
1 hMf X&mm Xuımpa ... 
t ıncı Haa,tn B. H. 8. 
...... ~ •• t 

.t 

l 1a.t Haydarp..,. u...t il •-

ı ı.eı Yem Xartuktt 21 •n. 
1 beti Jte""6o'*J N ...,._ 
• tlnetl B. 8. :r. 4! sayı. 
8 inil luat mektebi 191&7\. 
1 l90I HVdarp&f& ttıelf 14 utı 
' '*"Top.tapı 14 •11. 
t fnet hn@r Yıhnas 811q1. 
Noo Metre. 
l Jilet Hflff.rtn A•.,_w.,. .....,_ 
, ... ~J.J.ıt . .... ,.... ... -. 

• 

4 üncü Nuri Kasımpa,,a. 
5 inci Sulhi Kasımpaşa. 
6 mcı Todori B. J. K. 
Takım iti'bari~le: 

1 inei Ka ımpaıııa 8 4+& -
12 aayı. 

2 inci B. J. K. 2 1 1 - 11 
Nyı. 

Beyothı Halkfffıtht ıper Mhı 
bu mevsimde bölıttniHe 1apıla • 
ealt ola• on birinci howau .-Meılr 
puar ıüna itin He,rbıl:i MiMi& 
1000 ınetff ls•in4e Jluırlamak
tlıdm. Y&nf& 1~.a-.11 lçtn . 
HqlteltMlaya rlUneir lıtM Hp -
rlden ıaat 1 de ••1• u at 14a llaıl
:ka• yapurlara allllu l&llıa4Jt. 

• •• Ka•mp•f• A 9Urullu 
,.mplrenu eltlu 

Bu. yapılmMI - ,- ildll· 
" ktw ~lanndall ,.... ..,.. 
be,t Davut paea lll&Cl yapı .... 
Ktütlde S.,lerbeıf ~ 6--f 
ıallp ı•lmifdr. 

Bundu b&P& X... ,..a M-
fu lglDe lltlkmen Kara~ • 
haya T kili pla few )"hm• Jaa. 
mmıallpplmtettr. ~ 
• .,., w erta 118)' W ' n .. 
............. Ddtu.tda ... 
.._ ma11tb a6hellmWa Ilı 

'INmacJudu ... --it\ 

dan 4-2 l'ibi bir farkla galibiyeti 
Ankara gücüne bırakarak eahada 
,,;ekildi. 

Harbiye: e a .. •ea r ay • 
ömerin hakimliği altında yapı

lan Harbiye Galatuaray maçı i&e 
az kaldı büyük.bir ı.Urprizle netice
leniyordu. CUnktı Harbiyelilerin ra
tıb takıina kıymet vermlym oyunla
rı kutıemda iti daha ciddi tutan Sa
rı- Kırmıaı takun derhal u.tlbllQI 
tem• ederek oyunu HarWye pn ... 
huuia 110ktu. Ve bu arada da elde 

etUit Wr fınıatla ilk 8&J'l)'I da -
..... Tülikeyf •akUDde - pili 
l&1blm Harbiye iti ....... dalla akkl 
tutarak bera~ temlD ....,.. de 
Sa~ kırnwa tak1Dl t1t llM lld pi 

ha yaparak 1-1 .....,eti J'IM 
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1SfUBAT ı• 

İstiklal harbinin ilk Kıvılcımı General Kazım - c·RD-K ,, 
BÇYOK HARBE NASIL ı 2 ı '• 

Müşterek Vu'!a'!-Bu!-; 

Buna Karşı ista~bBu! CKıvarın:kı 
6 Kolordu Ki.fı ır uvve 

- Asıl Yapmak /stediğ_im Tesir, 
Raporu mi~ Paşayı Altı Kolordu ile Kış ÜstlJ 
Alm~nların nveSr iirii.klemel~rine Mani Olmaktı 

Bır Maceraya 
' 

U.umi laarpte efradı• toprak it1erile iftlpli 
ğazı düşse dahi tstanbul Çatalca 
hattının müdafaasına kudretirnis o
lacağını kabul ediyorum. İ§ler baş
ka suretle tecelli ederse her hale 
karşı elimizdeki kuvvetler toplu bir 
hald olduğunaan icap eden yerleıe 
SC'-' k ve nakli gtlç olmaz diyorum. 
A ıl yapmak istediğim tesirde A! 
manlann Enver paşayı şu eldeki 
altı kolordu ile kış UstU bir macera
ya sevk etmelerine mani olmaktı (1 l 

- Oemanlı orduyu numaY_Un baş-
kumandanhk Veklleti Erkanı har· 
biye tstihba.rat şubesı. 

J>ersaadet 8 1 T6!1riıı 1 33~ . 
hnrbi 1 rn mısınde 

330 sene ı . tak 
itillf µıüsellesö iltih k ett klerı -
d'rde Bulgar ve Yunan ordulannm 

ı k t milşte devlet alıye) e karşı hare a ı 
r-ekelerinin en müeSAıri. 

1 - Bulgaı ordusunun Çatalca 

Uz . "ru"mesi Yunan ordusunun erme yu 1 
-

da kısmı küllisile Bahri scfıt boga
. . d ....,,ede kuvvetle iz

zına ve ikıncı e • ..,., 
mire dcbarkman yapılmasıdır. But• 
retle de Çatalca ordusunu Bulgar ~r 
Bulgar ordusunu da Yunanlılar his-

eelerine aınıar. 
2 - Romanya hesaba kattlmak-

aımn hareket halinde dahi Sofy~ 
bir Bul kıta81, Selinikte de bır 

gar te ihtiyat 
~unan kolordusu bidaYe idi 
olarak bırakılmall atlelıi ilıtim• ·- r 

yazan: General 
Kazım Karabekir 

- 46 -

l 
. 1 (3 kolordu) Bah isefıt boğa· ı 

!Si) e b' • 
h k'kl taarruz yapması ve ıı :una a ı . 

kolordusu ile daha e~ el ~ını_re ı-~
ker çıkannası en mUeessırdır. Bı-
. cı Atına kolordusu en evvel ir-

rın c· 
kap edılebileceğinden seferber ıgın 

.. u" ızmir civarına debarkmana ongun 
hazır bulunur. Ve bu suretle asıl 
ordunun harekltını aetre çalışır. 
Bahrisefit Boğazına debarkman se· 
ferberliğin 12 gilntt baelıyablltr. (I'&· 
bil donanmalann bombardmWU da

ha evvel hatlar Def'aten: debark-
ana möaalt vapura Ywıanlat&D 
~k olduğu sibi istediği ka~a 
da malik olablltr· Bundu bafka e-

..... 1erı.areket~da 
Dlrdlace ertha .-dl ~ mahallerine yakın Tened0& 

Bu aUNUe muk&Wl -.ni,e* t.-ı :'!81:bl ada1ardaD lılt1fade eder. 
ve hini baeette de Slrtttya erduıuna ~ _ SeterberllitD 10 ,unu tmıtr 
•ua....t mtbnldbl oı... lJ stmtl Ba}ır.llıeftt bcJiUmdaD 

uı.um ı&nllen yerleTdl de ko· den ~ gibi 18 sttntl 
layblda IRı hnet1erln eelbi 90(' ~l :a:. villyeti budutıanncla ta-
mu. Ymaaablarm mulıaddM ilpiP nıaruı: kalıns· 
taburlan Al"llaVlrtluta Jrlft gttrttte- I arrusa en ıua •men1a.r 
butır. Bojua ~bil~ llp-

s - Bulgar ordusunun aeferberH da pek mne- ı için belki W Jwlo;tha 
finm 18 gttntt hudutlanmıza ~ kile. mudafauı terir. blnlN bundan 
vtız edecefi mtlerrebdtr. Huduttan ya ihtiyaç P k&n ~· ş. 

Harekat şubesi müdürü erkinı
harb binbaşı Ali İhsan bey de ayni 
günde verdiği bir layıhada şu haki
katı bildiriyordu ; : (HUkümeti Os
maniye Balkan harbinde dUçar oldu 
ğu zayiatı telafiye vakit bulamadan 
bu seferberliği yaptığından pPk çok 
ihtiyacatın zebunudur. Binaenaleyh 
Osmanlı ordusu bugün bir taamı
sf barb, bahusus k ş seferi icra e
decek halde değildir. Çıplaklık der
hal tesiratt vahime&ini gösterecek 
ve ordu harpten ziyade dizanteri 
kolera gibi emraman bitecektir. Uk 
bahara lı:adar bu vaziyetin fslAhı 
mtmıkttndUr. 

(HUkftıneti Osmaniye için şimdi 
blltlil harbe müdahale etmek, gerek 
heyeti umumiye için ; gerek kendi 
kunetbıi muhafaza için fayda defli 
•aaarrattır. 

Odeea ve Kafkas taarruzlarının 
tehlikesini de izahla llyıhasını şöyle 
Detice~ndlriyor: 

(Mıaınn Hint n Japon askerli• 
takYiymi pek mttmkttndttr. Yalnı• 
KJEır hareketi için bötttn ahillerl
ml9cle attt.eyakU beklemek her 
tGrltl muvualai bahrlyeyl katet
mek; m. Ordu)'ll muharebeye sok· 
ınak kit bir IUn!lte münuıf p 

dltlJdlr. 
m. Ordwau .... mtlaf..-iden 

Jl'lllllar taraflndan perJl&ft edilmeliy 
ıe bu defa Rulllann Katkuyadan 
garbi Jtuayaya asker sevketmeleri 
11m1tterMldlr. Mak at Stivente 
..Uyatı ballriyeyi menetmek iee 
lN geteiel'lır ı>ara ile elde edilmetıl 
.emldtn fed ıleı le; auikut tekUn· 

de, w aarb ihdu et.miden yapıla
bilir. Afrikayı eenubf ieyanı, Hint 

-..kertırill ftmabad oraya 1evki icab 
ettit'ni de habrdan çıkarmamak 
lbınıdır .. {l) 

(0..a•t nr) 

ltrgene hattına kadll' uaml meaaft azami bl~= dört kolordunun "'° 
(1'50) (.tult yokuolar da dahli) kilo. hakN m da!Ul bir ıruvv~ olması 
ltıetredir. Kurak havat~a. ~amf dayet~ :eınecburl olarak Ergene 
11 gtııı ya"'-ur oluna ikı mıalı gön dol&yiml daha ileriye aörWmMI 

6"'~ L-1..:1 aeferberllğin hattıDa veya ------
•artolunur. Şu DIW4-•e Bul- tehlikeli olur. . (1) llfüM düi Broaart n 
25:30. gttntt Ergene Jral'ltlmda abl- 6 - Her Jıalde yegbe eımeııdtl· Ea ........ h .. blledhdittm ... mu 
ıar orduu muharebeY• başby f rlll Meriç v• Arda köprWeri ta- W.lr wr Wr Wr 7apm11 oldu· 
lir. Bu h.ap BuJlar ordusunu~ .:Ur kabul etm• bir halde berhaYa t- llarM pdlktea IOIU'ald Mhl
lılç'blr ınukaftlll8te u#J'aınadan ı- edftlDell ve diğer natıa köprtıd. ır.- , ..... ~az Broaartl• 
1erJemeeme ........ Binaenaieyla tl pendttfer köprftltt de MUll llrt rrt -~ 
l&ag da kıunmak MmaıpUnl ona ta)ırtp 0ıunması ellemdlı'· (\) o ...alk CeHW AfrlliMa 
sar. Jnınette ... n-netJarl terU· Kkml ~ ... 
.. Yt Dert .aı1llmell Jlmmllll"· .. lıill ~""-- )lo- ..,.. ....... ..,. ...... ,_,... ............ -' 

Maraştci Nasıl Parladı? 
23 Giln Siiren Kanlı Çarpışmalardan Sonra. 
Franaızlar Bir Gece Silahlc..rını Bıraktılar ve 
Atlarının Ayaklarına Keçe Bağlayıp Kaçtılar 

Kelln ... n Man9lller bir kurtuluf bllJ ... mlannda 
'flla1 'bqlugM111 bayrağuııs derhal inecek yerine bt 

1919 da umumi harb bitmiftl. Bu bayrak çekilecek! .• 
lıarbd< nUttefikletimis mağ16b oldu Mahmut bey - Evvela Fransı 
iv için Çanakkale galibleri Türk· zabiti beyefendiye söyle: Askeri va 
Jer de )'8lil masa başında ~tnb- zifeeini ifa etsin, resmı selhn versin 
lar arumda sayılıyo-duk. Sevr) bakalım. 

muahedealııin agır ahkamı, istiklll Tercüman Fransıza bunu söyle
bofucu siyah dumanlar-halinde A- diği zaman zabit zoraki bir se.li.nı 
uadoluyu kaplıyor! Avnıpanın bil- verir. Mahmut bey ..Ozüne devR.m e
ytlk kapitalist devletlerl bakir yur- der. 

Mahmut bey-TUrk bayrağının dumuzun maden ve topraklarına aç 
kurtlar gibi göz di.lmıİ§ler, yeşil 

memleketimizi sararak orta Anado
luya doğru dört taraftaıı ilerliyor
lardı .•.. 

tstanbul düşman donanmalarının 
büyük çaptaki toplariyle tehdit al
tında bulunuyor? Türklerin elinden 
bütün harb sil&.hları alınmış, istih
kAm ve tabyalanmı? kendi ellerimiz-

le tahrıb ettirılmiş, umum askeri 
kuvveUmiz i e Uç mılyondan otuz 
beş bine indirilmiş bulunuyordu. işte 
bu sırada da Anadolu taksimatında 
cenubu arkf vilayetlerimiz de Fran
sızlann payına isabet etmişti! .. 

Fakat onceden tnglizlerin l§ğali 
aJtında olan bu yerler; her nedense 
görülen lüzum üzerine Fransızlara 
terkedildı ve 335 yılının sonbaharın
da çekilen tngllzlerin yerine Fran
sız askerleri girdi. İşte Fransızlann 

bu hareketleri Suriye, Mersin, Ada
na, Kilis, Urfa, Gazi aııtebden bq
hyarak Maraoa kadar dayandı. Fa· 
kat bu hareket Maraeta aendeledl 
ve durdu!... 

inmesini mi istiyoreunu7. ! GidiniF. 
ve muhterem genn111l (Keı-at)a 

söyleyiniz ki, blt TUrk lı' hncıya ka· 
dar buradan TUrlı: bayrağının inmı· 
yeceğini düşünememiş mi? 1 

Tercümanla Fransız geri d"nlip 
gitmekten başka çare bulamaala.r. 

Bu hadise Uzerinc dUşman daha 
fazla taşkınlıklar yapmağa basl!idı. 
Şehirde emniyet ve asayiş ta.mami· 
le kalktı. Mara hl ı bunun onün · 
geçmek için gcnerala bir heyet gön
derdıler. 

Giden bu heyet : 
B 1 n d ül ,.k b r 

damla kan yerine şehnn etrafın 
daıı ve mllnevverlennden kur-a ust 
lile otm mUsluman başı keserim , 
bundan aonra hUkiımet muamela· 
tın da benim kontrolUm alt nda o· 
lacak! .. ) Cevabını aldılar. 

ZUlilm arttıkça arttı. Evlere ge-. 
celerl bombalar atıldı ; Çallf&n çocuk 
lar çamqır kazanlarmda kaynabl
dı, nihayet TUrk namuauna tecavös 
bqladı. O amana kadar büyüklük 
IÖlltelWl ka1lraman Marqhlar ta

Marat Frustslan• 
ela: 

iıttall altm hammtU edemediler ve edemezlerdi 

Fransız aakerleri Marqın kıı· 
luına, büyük binalanaa yeıieıftiler. 
Şehre hlkim öç tepeyi tahkim etU. 
ler. Soma çarp!a puarda ıururta 
geun askerler, Maraeh>&nlı ftlltlm· 
.er çehreleri takat Mict ve ~ ba.k14 
ları kal'f.!uıında lıftlmefe mecbur 
oldu. 

Mfüıltiman olanın bi\tlln eHlhhı
rı fl)plattırıldım. Bu VUİ1•~re 

Tiirkle · g1Udü Gece ~aba'htara .ka. 
dııır ı>enc~relf!rderı ve f'"flıe,.,_,. ••n 
kufllrl• kantılc ~ltı, ~rtı.,. n ıtl· 
ra tı~leri N>kalıtarı doidul'da. 

ilk kmlcum lt*e bu wretle ıı.....
atet alda. 

(Kaml1, ~tla Wr hoiufma) 
Artık oehriD her tarafından kur

fllll Jaiıyor, toplar durmadH atee 
pQKtlrilyorlar, bombalar hiç du.
me4en •vrulıyordu. l'ranBızlarm 
bukadar kuvvetli ve çok ll8tt1ıı ... 
- ft harb ılllhlaruı& kl.J'll lılarq. 
lalar ancak av ttıtenkleriyle mub,. 
bele ediyorlardı. GUnler kan fışklne 
7or, geceler insan dojnyordu. Bq 
bufutmaya gök de lftlrak etti. 

Rttzglrlar, karlar. fırbnalar, U. 
Jller blrblrlne kah§b f •• 

Bot yere bukadar kan dökölnle
meal ve eehlrdea hlc olmıBM çoeal 
hdm. ihtiyarların çeldbnesl icill 
Marqhlar l'ranaıs kumandanı ı-=-
ral (Kerat) a Dott.or MnatafR beJI 
eelçl göudertlller. Elçl gitti. fakat 
dönmedi. 

ÇUnkU: V1Jrdular! .. 
Bunun llzerlue harb gittiltçe 

§id\~etlenJi ! Mar-.Wu Tar ku•,·• 
tile »aldın) orlar Ba'\>afl kazanmal 
için kendi evlerlne k~ndi ellenle atet 
veriyorlardı 

DU4ruamn oukadar hücumuııa 

karşı Türkler sUAlı~z olarak çahetL 
Top mermiJerl uııarıla dolu göğtis· 
lerde tıidi; atılan be ınbalu patı. 
madau tekraı kendiler ın. iade edildi 
Yağan kunmnlar Maraşlı!srm gtı. 

lerini bı e kll'pıtamadı Ylrml ut 
gün ıdh en böyle bir kanlı, ateş», 
kcmiklı, etll buğuşmadan BOJJın 

Frantıı lar Mra topraklarında da· 
ha fazla tutunıunıyncağını anla.ddı\J 
Bir g.,;ce top, tUf nklerini bıraknwa11 
atlarının . klarına ke c ba~hyıp 
habcrsız ka tılar!.. 

(llarbm sonu) 
(Verduu) g bleri, bir MDf 

Ma.raşluım nUn e pe an olup •a. 
çarken JI'Urktln şanlı b yrağı )DJHt 

kalede dalgalan d ı 1 na göfllen 
7.afer selamı g nrlcriyor, an ım ba· 
buını, kard ini topr -a g&nen 
Maraşlılar dil ~tiklll havasını aftr. 
Jce1: 

{Şehıt verdik) diye övünüyor
lardı. Bu ~mede yerden göı.. 
•adar haklıdırlu. 

Ey llarqblar: Hakkıma ola. 
bu kurtulut bayramını ben de eQ 
ve göatllden kutlu oleuıı derim. 

Mar~hlar w.tular! .. 

( Artık •ite hayat }'f)k !..) 41.l- &Uzel M•ratın llllMlnte ,....._ ..... 
diler. ı 

M6ıl.ra19hlar llN çılıaraıadüa.r!. 

Şehrin ID\alyet vı Hayiet mede
alyet aaınına ortadu kaJlnyordu: 
Maratlılar; vaatte ve itlerine ıitme· 
dtler ! .. Oecelerl aokafa çakmadıla.r !.. 
Hf!r sabah hUHmet ulneu peMlrt 
ke.ilen ölUleı le &ıluyordu ! .. 

tşte haftalar; aylar böyle 1'99Ü . 
Kahraman MaratlılanD yeıAne te
sellisi; tarihi kalede ancak cumadan 
cumaya mahzun mahıun dalgala

nan Ttirk bayı ağı idı. Bir .-Un bu 
bayrak da ok görüldıl. Kumandu 
general (Kerat) Ttirk h&Nuıı.n 

indirilmesi \ e yerme Fı ansıı bay ra
fının çekılme ı ıc;m k~ye btı· nıl1· 
llzimi sani gönderdı. M&J.} .. Unde do
kuz jandarma bulunan kale muha-
1121 Mülbim Mahmut be)'H Jl"ru
sız zabiti arasında rtu muhawre 1'8<: 
ti.= 

Mahmut bey - (Tercllmua ~ 
taben) Ne ietiyonuna! 

Tırdman - (yı ı~rak eliruWd 
l'raDell bayragını ıoeterdi) liml 

Çünlti 'l'tirkön can daman olu Da-ı 
mu.una dokundular. 

Türk naıauıu naeıl olur da leke· 
leairdt! .. 

Buna nasıl iahıtmmill edilirdı., 

Marathla ·öyle bir hale ı•ldiler ki: 
S.tdn mak ic;in gözleri bUyümüt, 

1\trıından pen'ı-'f'leri açıp kapanan, 
inttkam diye yelesi dalgalanan bir 
&t'jjlan gibi kükremek istiyorlardı! .. 

( Harb ._,.ıyor) 

f-. 
Yalrus 'buıttJı lıltlkW YI aint-

ytıt içhıde )'alark• Kant ....... 
de IOD derece fedatlrlaklar .... 
ren tehltler et. akJvn•an cı'"N .. 
Hacı Evliya bef 1 Doktor lıl..,_ 
bey, Rtyulye mualltml Ha,,... , 
bey, Yôrük Selim be)', Killlt ... 
Nuri bey, 8utçn imam, Cok&du .. 
de AH bey I ve diler .. hitleP btı 1 

n 

zin şad olaun ruhunua: • 
Son derece fedülrbklu ...... • 

rip bugün hayatta olan Tlb:c ari 
Bır gün llundı tletU hamamdan Osman Tufan, eabık 1ılanl ..... 

çıkan Türk kadm anna urhoş le- Aılan bey, Mektupçu mDt4btdl~ 
daıler ~rtı ortuında taarruz ede. 
rek çarşatlannı yırttılar, göğttaleri-

ai par<;alamaga kslkı11tılar! .. Orada 

met Muhtar bey ve dtfw !'mwliı 
lar Sizler de hep ya1&)'Ull •• YN&1'lf 

Allldla••••A 
-----~~~~---~--~~-

teeadufen bulunan aUtçtt lmam na- -----••••İlll .. IİIİii~ 
Jııında b"r kahraman (Bu kahrama-

nın lbidesi Maraşa dikllmJltir) bu LAA LE 
m&UHraya tahammül edemı~erek 

cebinden çıkardığı tabanca ile aar-

h<>ilan blr hamlede yere serdi. Bu 

lladbtt &lelin bUyttmecine sebeb ol- latanbul kal)a lçla 
du. TMeU MBleri her tarafa eira- hi-'"· bir 8 ::-..rz 1 
z,t t\U. Jınlı•fet ı.tiklll •'f_,uılJUt ... _Iİ,_ .... ___ ~ ..... _ ·-· 

~~~~~ ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bir Mektub 
- 1 -

Yazan: MUZAFFER SE.VIL 

Cicim. 
(Sana biraz: geç cevab verdim. 

Bunun sebebi aşağıda anlatınca be· 
Jli affedeceğini ümit ediyorum. Ha
tırlar mısın seninle blr yıl başı ge
cesi aile toplantısında tanışmıştık 
Zannederim buna vesile de tombala 
ıyununda eş olmamızdı. Birlikte oyu 
na girdiğimiz için birlikte kaybel· 
Jniştik. Böylece yeni seneyi de uğur 
51uzlukla karşıladık. Sisli .. Kasvetli 
bir' gece ... 

Biı ara elektrikler söndU. Karan-

ne pek az kaldığını haber veriyor
lardı. Sıhhatlı bir vücudtan bir arı
za haberi ruhu ve bünyeyi nekadar 
saısarsa ben de okadar bedbin ol
dunı. Doktorlar gittikçe zayıf düş
meme, iştihadan kesilmeme ve son 
bahar yapraklan gibi sararmaına 
bir mana veremiyorlardı. Nihayet 
ciğerlerimin bir filmi alındı. Sağ ci
ferde büyücek bir iz vardı. O zaman 
anlamıştım. Evet şüphesi?. ki ben 
veremdim. Kan kusan, yorgun hal
siz, ruhsuz bir verem. Sana söyleme 
diın. Ve senin duymaman için elim
den gelen her şeyi yaptım. 

· Hayat nekadar tatWaşırsa mut 
okadar aranıyor. Habrlıyorsua cS. 
lil mi. V anı.köyünde bir incir afacı 
altında haf bap boğazı Hyrettiğt
llllll günleri. Karıncaları kavga etti· 
rerek aeyrederdik. Sonra yine boğa· 
zırı parılıWı sularına dalarak uzun 
uzun derdleşlrdik. Aqam kwl &aç· 

laruu ıstanbulun bendlerine yayınca 
bizi bir mah&unlu.k aarardı. öyle ki 

ufuktu dan duıjun. aemad&n da
lla yorğun olurduk. Bu qk ve Uıti · 
ru beldesinin kucağında eMtiri at
kt tereenüm ederdik. 

ıık nckadar devam etti. bilmem. Yal
ınz ışığa kavuştuğumuz vakit göz 
göze geldik ve ellerimiz çabucak bu
luştu. Yılımızın mesut geçmesini te· ı 
menni ettik. Sonra. herkes rolet ba· 
ıına toplandığı halde biz iştirak et
medik. Onların dalğmlığından isti
fade ederek biru 'ha va dan sudaıı .ko 
ııuştuk. Bu konuşma pek bos değil 
lıtefki biribirimizi imtih».ndı. Öyle gi_i
rtişmeler vardır ki altından gizli bir 
maksadın çıkması pek geç kalmu. 
öyle oldu. Saat dörde doğru hep 
birden sahili bir yılan gibi saran aa· 
falta çıkbk. Sen bir kut gibi ~rak 
ben de aeni seyreden ve h@r hareke
tini gözden kaçıı'Dllyan avUM kolit· 
yan bir kedi gibi lllnai, liul peP· _ ______ <So_n•u-y•a•rılillln•)--
ten geliyordwn. Meeutdum. ÇünkU A d h • 1. egimi bulmuştum. Bahtıyardua ÇÜll· ava a amıyet 1 
kti hakiki hayat baaa kollanaı aç· 6 .. 
1111Şt1. s• kuvvette~ ..r- Bir Vatan...1--
lmftı. Bu hava neeemm biru daha "'Cl9 
arttınyordu. Arkadqurusm 1tl9b.at 
ba.kıllanna ehemmiyet vel"llÜJerelt 
arasıra birbirimı.i ~ 
kendimizi alamıyorduk. Bu llal ... 
kadar devam etti bilmem. ra1m1 
1ıava iyice aydml&JMhjı vakit~ 
~ki bir Band da JUl )'an& otaru
)'m'duk. Aramızda clerta bir mı ... 
k6tu .. Hayır blr .aok attk6tu vardı. 
Benim o samanı kadar her kl4ma 
karşı btllbül olaa. 4Wm tutulmuftu. 
Ne söyliyeceğlmi bilmiyordum. Çön 
kti sahte ve yalan söyliyemesdlm. 

Nihayet ststell bahis açba. Ya· 
va.ş yavao eana ve kendime döndüm. 
Bonra seni sevdiğimi aöyledim. J'a.. 
kat ne yazık ki oevab aJamıdm ar· 
kadaelar bili aldılar. birlikte vapur 
iskeleain• gittik. 

Y&NISA8AB 
5 

Kazaİıan Numaralar 1 

10!10Cl0 
Lira Kazanan 

1 

16338 31004 29761 27076 38015 
34563 15545 20462 26229 81526 
21152 ~496 14355 16999 87318 
18764 1169 38542 29648 80410 

6324 
1000 

Lira Kazananlar 
7t42 24948 

soo Lira kazananlar 
10379 17663 27557 5610 86216 
25748 4605 3682~ 17802 16236 

814H 36556. 

aoo _Lira kazananlar 
18890 4415 24487 398~9 17147 
4979 20677 2448 1309 s2s3a 
8581 39479 84934 4361 32620 

26601 21182 17478 10173 5077 
4286 22128 22935 32466 18056 

!761117208 37580 32153 3508 

16168 

too LI ra kazananl•r 
279 36122 9850 l~U~~ 17387 

81218 22ö2l 2382-6 32:132 6243 
1946S 38707 49a3 7011 30637 
112'1 2966 26940 26660 9801 

136 80216 4793 14699 9389 
2632 8946 30767 8836 25:156 

l 3509 lS71S7 30107 28404 2110.t 
76 26651 ~8924 21045 10566 

22282 28S74 3805 27196 29999 ' 

1'8SO 21871 30188 

llO Ur• kazananlar 
T&61 37266 15229 28814 18493 

10t5T 21783 1594 21143 28144 
7090 5642 11939 80042 2507 
1145 13257 18654 17507 8ij94 

16471 ~8727 ~4271 5861 8382 
17901 14032 83157 a2S98 27260 
14818 3851 3729 5731 16376 
18099 37918 15302 34885 8041 
11,11 80220 23153 6726 12335 
12821 38201 7282 32650 319~ 

88811 12150 22572 28947 4500 
11888 17948 81607 12060 35164 
85164 2S805 26000 3:3:120 282la 
UlOöa 80881 26229 6ö25 7:>20 
1300 25953 17823 19882 39'262 

11978 26497 24623 26768 12766 

31647 35041 16467 15450 29220 
29220 17703 13118 12569 11751 

8947 15452 ~7870 24096 37488 
37954 32538 10086 28689 17051 
12211 4358 28022 31707 39684 
11362 24766 16985 23031 9272 

3539 4536 15702 33960 8Gl85 
10395 37728 34300 28712 13020 
10275 10010 29603 2~305 39842 
20918 13082 19326 32101 5389 
23300 26335 2772 37994 7517 
. 83~ 27070 35575 12440 3886 
17201 20958 15203 3670 4704 

6607 35245 24575 13846 10913 
333 36657 6585 6723 36922 

3s7;,4 32497 1556 30583 2634~ 
85242 39501 5432 ~4948 35280 
24314 27560 18085 ~133 33225 
86678 14~75 17482 8675 971 
1171 ~ 3ou.ı8 22262 16584 19878 
82910 37766 37048 3~0~0 22878 
;{27;>,8 3!H60 38705 26;158 :ı6R49 
18444 ~;>802 2öft;J4 ~H27 I !lSO:! 
. 848 696 2766!\ 118·18 6~~:11; 

23239 11422 32041 16511 270&ô 
25502 7579 21697 37634 S4~4 
252~8 30441 17908 28167 6H2ff 
18508 34848 9767 11987 4649 
24081 3846 31919 1940 16511 
25062 8260 26607 30590 2239~ 
29930 8356 19260 32652 1 ~027 

8428 1259 33476 5067 3279 
7168 778 31966 32717 ;11)840 

20274 21134 26021 24061 36230 
83891 80286 4147 11774 23020 
15094 13601 30403 39603 99-01 
30993 25177 28634 19952 20752 
21914 26235 28633 6931 6476 
1518 29186 15983 21~86 815~ 

:~:Jı 5 10::16 ı :ı:n 14 121 :>1'00 

20K8 1286~ ~~12 26608 39916 
34419 1216 3Y442 10331 2264 
36498 2633 28203 60S8 16399 

178 22280 38708 46~~ 4266 
24897 29511 21790 ;~7U!Jl 36664 
221 ~16 4604 24882 13689 1979 
1071U 15347 15873 39358 37370 

795H 11475 25445 278~)9 204HO 
15792 36478 26806 2475~ ~~i~9 
39759 s111s 8485 217~7 ~~U~6 
a5580 12764 HIOO l~f)l')!I .')8.rn 

8701 23080 59;~~~ 17968 ~09i!I 
2901 10194 12820 31462 ~60~1 

13390 25472 38689 3925 13971 

8(126 16120 16440 3863 a6~71 35242 8245 ~6279 39651 341~9 
10078 2'474 24601 34631 94:J ı ı21:rn ~rn2:> 146?.o ı :-,ı .tıı 2~r,2 

11111 84555 2114s 41 n 36202 38029 

20!100 0 

15fU8AT 19.19 C 
.. 

'~\~' ~ .. · ' . . . . 

, . ·.·· . -al.' ' ?.,,:>.. . .... ' . " ~ .. ı-.· t\. J; . ".ı· "~ : . p ,.._ . ~ ., ,•#..,.~r.: ~'"':·· ... -

. . . . . . 
. . . -. 

. . . 

Tefrika No, 31 Yazan: BEDIT ESEN 

Bu yıpranmıt, çök.mili hallmle l 
vira.neye döneıı mevcudiyeyiıni sa· 
aa dönPmem artık.. Gördün ya no 
dayanıksızmışım. Birkaç ayın madJt 
manevt yorğunluğilc bu hale gell· 
verdim. tşte şimdi boya.lan dökUl
roüş bir eski yapl gibi önünde salla
nan kadın, eski canlı, taze, diri M~
didi içinden çıkara<:aktır. Ben nasıl 
sensizliğe alıştımsa sen de öylece 
avunur gidersin.. Ve birdenbire 
duyduğu merhamet h1ssile knrarııı
dan dönerek: 

- İstersen m hkemeye mi'ı aca
at edelım. Hayatıt)'ltzı kati bir şeKle 
sokalım. O zaman yeni bir l\ıt:ı>dit bu 
hırsu::ı Kim bilır .. belki yine me;ı:ınt 
olursun .. hem belki daha cok ... 

Yanaklarından dunnadan süzU
len yaşlaı a rağmen okad.ar ginaye
siz, okadar sitemsiz eöyliyordu ki 
ve bu hislerinde· okadar samimi ic'li 
ki... 

Nebil omuzlan sarsıla sarsıla, 

ağlıyarak: 

- Sus diye haykırdı. Bana böylP 
şeyler söyleme. Ben seni istiyorum. 
GUzel Medidin de .. zayıf, tesemy._ , ı 
tedaviye muhtaç Medidin de içinde
ki kadını seviyorum. Sonra dudakla· 
nnm ucunda titriyen yaşlarla gli
IUmsemeğe çalışarak ona baktı .. 

İ Şimank bir çocuğu azarlar gibi: 
! - Asıl şimdi bir dayak istiyor-

! 
sun çapkın ... 

\ 

Köy a.ğaları gibi evine döndUr1 

mek için tokatımı atayım sana .. Bu 
sefer ciddi surette hak ediyorsun: 
Çirkin olmuş, viraneye dönmüş .. ha-

l rab yapı g'ibi sallanan kadın t~v.e 

Medidi içimden cıkanrmış. 
Ben bu hasta Medide işıkım .. 

Ben bu solğun yüziin ışığında günitb 

tuuyonsun ! Ben1m kadar iğre~ 
adamı hali sevmekten mı uta.nıyo~ 
sunT 

inan bana Medit .. Senın dwerı
nin dibinde, senin kudslyetine llyık 
olmağa çalışacağını. Senin bir azr'tt 
kadar temiz ruhunun iı adıle eski 
Nebil olacağım.. Meditciğım .. Yav
rum Meditciğim.. Çek ellerini yı\· 
zUnden 

Ve yavaşca bıleklerinden tuta· 
rak ellerini ylıziinden çekmeğe ça· 
lıştı. Bu temas altında titriyen ka 
dm, son mukavemeti iflas ederek 
buğuk, tıkayan hınçkınklarla onurı 
omuzuna kapandı .. 

- Nebil .. Artık bitsın bu azab. 
Peki Nf>bil.. Fakat oraya nasll döne
ceğim? Bu çökmüş vUcudumla. btt 
büzülmüı yüzümle, (onların) bin:.r 
defa ziyaret ettikleri evime, onlar o 
alaycı hain gözlerinin önüne nasıl 
döneceğim? .. 

- Çökmüş vücudundan, büziıl· 
müş yUzUnden bahsetme artık hill4' 
niçin kendini öyle zannediyorsun• 
<;ok zayıflamıgsm, sararmışsın o· 
kadar .. Hali. tap taze yüzUn güzel. 
Halı. "içek gibisin.. 11<>lğun bir ci
çe lc. Bilsen bu gU:ı.el .solğun çehrede 
sevdiğim gllzel gözl~rin nekadA' 

<:anlı, nekadar derin şimdi.. Bent 
böyle. olmasan da za.nnettigin gibi 
<ılsan .. Ytne beıılm btriclk Medidim· 
sin. Bırak Allah qlnnı lledtt .. Derıf 
ağlatır aşk !!6yletlrmiı .. G&tt Yaıt'1 
sair ettin beni de .• 

Böyle söyliyerek gülmeğe ça.&· 
şıyor, onun Raçlarmı oktıyordu. 

larımdan yıkanmak istiyol'Um. R:ı 
giizel muztarip, olğıın bakışlı ve~·] 

1 gôzlerin önünde ölmek istiyoı lı: . 

1 
anlıyor musun? Ba§ka bir Medit be
lurmu~uın .. belki daha <·ok mc~ıı• 

olımnusum.. dilnyadn bir ba . ı . 

- Evet bitecek yavnm . H t

bitecek. Evimizin bütün &8)'alat • 

değıştireceğim. tstt-r misin eentnact 
bir seyahat yapalun? Akdentzde :.,'ti· 
zel uzun bir seyahat.. Sonra dön~ 
te Emoh de annenden alır (B .. l ye 
gidenz 'l'ekrar Hanife kadını, Hati-

Mt>dıt var mı; Alınıı.ıl,ça lıiı- illdı.i<;:I · 
uyandığım o ı iiyn sıııu!C'tinin di:• 

ceyi buldurtur·uz. Ba.k seyahatl.& 
giyeceğin, yuvamıvda giyec. .,zm btı
tlm elbisPleı in hurada ... 

(Devamı var) 

yada c~i var mı': Bunu. bu ıi.iyodn ,- =ı 
uyandıktan sonra ben a.cı ac1 d•l\ Halkevlerİ 
dum. Bensi7.liğc alıRmışsın. inanı ._ _ ________ _ 

yot· mıyım~ hic; in;rnıı· mıyım ? ) 

rlolaptakı resim M'! !<;melin, (si. 
bitli diye aıınt-m e,\nitnrlf' ağlıyoı 

dedi~i ıfola pts. ki me'k t uplarım ru 
dir7 

Muaıkl dereleri 
B< i-llkfllş Halkf~ı·inden: 

Reşiktaş Ha!kevinde Ken a11. IJİ

.ırıo, mandolin ve Viyolonsel derg_ 
~riııe 18-2-9.HI cumarte ·i günü. a-

16 da ha l: 11aca.kt1r. 
Bazı miaafirleri teşyi ettikten 

aonra evlerimiJJe döndük. Zannede
rim Uç gfuı sonra evet .. Evet üç gün 
aonra bir cuma gtınü yine vapurda 
rastladık. Ve arttk ifı. o Rman 

83582 84474 7200 JH608 7146 
25813 6581 15234 10045 ~797 
14488 10490 26846 900 36494 
25817 31685 9960 17710 1177~ 

Lir a mUkllat kazananlar 

Merlit dC'hsı•tlr. kılidi kınlan l· 
laba bakarak hafif <- bir eıglık J 
pardı ve elh·rile ~ ih;iinii kapadı. 

l'bııı~ ,r ınıı ... t n 7 .N'if'in 

g·ün Il alke\· ış

ecl il mcsi iazım-

anlaştık: 

Saadet ve aık perilerinin altuı 
taslardan sunduğu taraba içtik. ır..e-
11 atkı kalbledmlR akıttık. Artık 
Dirbirimizia olmuetuk. B1al hiçbir 
kuvvet ayıramıyacaktı. Bir aene .• 
1Jıir sene deli gibi.. çıJtın gibi Yata· Agva (HulUSI) - .Agva naiı . 
dık. tatikbalim yavq yavaş bana yeeine baflı Gökn köyUnden Ah
doğru geliyordu .. Evlenecek ve ıne- met Çolak nahiye hava kunımuna 
1111t olacaktık .. Fakat... keeeoeli kurbanı canlı olarak teber-

~ırtımda ciuyduğum ağnlar, aa
m&D amu ökstınnelerim hatif ter· 
lemeler bana bir h&stabğın gelmtsi· 

Svanlldi garip bir hls kaplamıt· 
tı. ı .... tepeler, yaylanın üzerinde 
insan ıfeklinde vayalık n 8essizce 
biı· takım hareketler yapmağa ha-

, zırlanan bir kadın etrafındaki bu 
pyri muayyen gölgeler kendisine 
yabanoı relmiyordu. 

vm 
Luna blrdeubtre 88.llanmasını ke 

erek dunt .... Elinde tultuğu değne
lhı çatall&Nıdan bir kalkmıi, ufkt 
bir vazly..t almıştı. Genç kadın ıs
lak çimene eğilerek baktı: Çimenin 
üzerinde! pıhtı halinde kan vardı. 

Svanild burada, kardqini or
mandan çıkanrken bir aralık, y-::ıt~ 
lnrakmıştı. Mis Bartendal, orman i
çindeki açıklığa 1riden yola saptı w 
bura mı ge«~ti. :Arkadaşlan kendisi· 
•i t l.ib tf. D ğnek kalkıyor &oura. 
tekrar düşüyordu. Genç kadın ikin
oi açıklığa geldiği zaman değnek sa
la doğru meyletti Luna'nın köpe
li arbk ıörnlmeğe bqlıyan ku ı.. 
kelerbıl bklıamata 'bafla.'1Uftı. 

Daha Deride kUl parçalaruuıı iı.
ıant ettltl 111111: meydana çıktık~ 
depek de 1lofuDa Uatlsu ediıord'1. 

nı etmlttir. ReBimde Ahmet Çolak 
teberru ettiJi kurbanla ıörUlmekte
dir. 

Oliverin köpeğinin bulunduğu yer~ 
gelince Luna'nın iri köpeği Oskar 
homurdanıağ'a başladı. Fakat sahibı 
aldırmıyarak yoluna öevam etti. 
Biraz sonra S\'anlldia kardetinl kan 
lar i~risinde bayğın bir halde bul
duğu me!lll" ağacını da geçti. Genç 
kadın olduğu yerde durdu. Biras 
tepindi. Sonra tereddüt göstererek 
yıldınmın yalctıfı çam ağacının et
rafını dola30. Değnek yalnız gelmii 
oldukları yol üzerinde ihtizaz ediyor 
du. Çamm gövdesini kaplıyan diken 
li çalılar o derece birbirine karışmıt 
idi ki, ttUnları bozmadan ancak bir 
yılan, aı-gJarmdaJl geoe bilirdi. Hal
buki çalılar bozulmamljtı. 

Luna: 
-· Canavar acaba hangi yoldan 

geldi ve gitti.? diye mırıldandL Ge
riye döndU YUrüdUkleri bUyükçt 
yolft çıkan birçok patika yollar ba
şında durdu. Değnek sallanmadı. 
Yalnız yine, köpeğin parçalanmış vtl 
oudunun bulunduğu mahalde thti
aı:a bqladı. 

Oliver ağlı yarak: 

- Kat ile benim ilk defa yürü-

1(548 32275 663 13294 38621 
8811 28466 28008 30363 ~4401 
•795 20223 28509 2887 16558 
1089 31157 33670 18275 21468 
1003 19199 28505 13451 25363 
286~ 22019 9397 13728 263~9 
8694 5940 17992 39706 36gg9 

28488 31666 7835 8413 8181 
15081 2920 22682 24096 39588 
87240 3490 34466 35939 18795 
18704 ~4582 2243 9143 34644 

30 LiRA KAZANANLAR 

8393 33006 21060 8676 85120 
39432 21445 1~000 24608 31174 

8682 30883 6676 2041~ ~07!8 
33455 27308 15671 1359 ~88~R 
11264 14842 :~::o.ı 2077n 2rno~ı 

15210 23604 11776 14015 11932 
119:rn ı ı:;5s:~ 2527a 1 {80 l 5;J;16 
188:~4 :lHD62 472:: 20798 ::0402 

32745 14813 31486 2835 28440 
22146 ~76~3 5402 15883 7JIO 
23084. 

10!1000 
Lira MUklfat kazanan 

aasao 

Tefrika No. 14 Çevire n : R. SAGAY 
düğümüz yolu unuttunuz dedi. 

Luna, genç adama açık, mahzun 
ve tatlı gözlerini çevirdi. 

- Miisyü Hamand ben tabii in
sanların izlerini aramıyorum ki. De
di. Buraya kadar kan lekeleri ycga
n~ ehemmiyetli i.§aı ettir. 

Ve yerde duran köpeğin cesedi
ni 'östererek : 

Bu cesedi, rahatça tetkik e
debileceğim bir yere götilrebilir mi
siniz? Diye ili.ve etti. 

Svanlld: 
- Neden? diye sordu. 
- Belki onu öldüren mahlfikua 

mahiyeti hakkında bir ize tesadüf 
edebilirim. 

Ollver: 
- Köpeği11 bana haber v.....t-

ne rağmen hala maddi bir ~beb mi 
arıyorsunuz dedi. · 

Tabii hayaletler bile, madde
nin bazı kanunlarmdan haric kala
mazlar. Bu şekilde ~aralar açabil
mek için, canavarın ma idi elle tıı

tulabilir bir ~ekil göstermcsı lazım. 
Varen, köpegin re~e<lini getiı·tli

ği bir örtüye sardı ve J ,una.ya done· 
rek: 

Affedersiniz madam, Haya· 
letleri mevzuubahis etmeden bu ha
diseyi izah edecek bir şeyler bulu
nabiijr dedi. 

Oliver sordu: 

- Peki Varen, bu iri leke bir 
köpeji. bu sekilde parçalıyabilir ml
&inlz? 

- Yallua bq&ma yapamam, fa-

kat iki insan bunu pek ala t>ec.re· 
bilir. Luna düşiinecli duruyordu. 

Eğer müteaddit nıtiteaniz fik 
rini bir· ta.l"afıt bırakaC'alıo. olursak bu 
nu yapanın kuvvetli ve parçalayıcı 
pençelere malik. neredeon geldiği ve 
nereye gittiği bilinmiyen müthiş bir 
mahlfik olduğuna hükmetmek icabe 
diyot'. \'arerı cevab verdi: 

Bu hayvan. belki de iri bir 
maymundur. Ch-ardtı höyle bir hay 
van olup olmadığını \'e me\·cut ise 
kaçıp kaçmadığını öğrı>nebiliı ız. Fa
kat iııı boy!(! çıkmaz inşallah zlra in
tikaınım1 a!mHmıı:c olurum. 

Artık sessiz sadasız geldikleri 
yoklan dönii) orlardı. 

Luna: 

Müsyü Haman&. Polisi haber
dar etmelısiniz dedi. 

- Pekala - V ıı.ren, mösyö Godard 
zavallı köpeği küçük arabaya götür 
meğe yardım ettikten sonra ıatoya 

gidip bu ceeedi M1a Ra.rtendolenl ra
hatça tetkik edeb~ bir yere 
koymaauıı aöyleytıı. Soıın. da polW 
haberdar edtıı. 

Her iki idam d& 11•klqbktaa 

.. ~· .. ~,ı ·.4;."_ ~ .~ ~· r' 

sonra Luna: 
Eğer bir i:r: clde ~demez.sek 

bekçinin söylediği gibi bunu ya..,. 
um bir maymun olabilecegiııi ılett 
sttN·biliriz. 

- Buna inanıyor mU"Ulıt z? 

Hayır. Fakat ııolific çalıı ına-
3ı için bir b: ucu gi)steı mek luım 
Şimdi tekrar ormanda bir aı aştır. 
ma yapalım. 

Ormanda yeni bir ŞC) c ra.~tlıya
nıadılar. Genç kadı.ı ormanm öte ta
rafında çamlarla örtUIU kilcük bir 
tepecik önünde durdu. 

Svanild: . 

- Burası eski bir mezardır. ts
nıi -de JIUn~rbaroi dTdl. Tepeniıt 
yamacını tırmandılar. 

Danoi adaıaı ismini olan k&yahğa 
temqa eden lA.ıha: 

- Acaba bu tepecikle canavar 
arasında bir münasebet var mı diye 
söylendi. 

Sva.ııild, ka dettM bakarak: 
- DotruYu btımtyonım cftye ee

n b verdi. Oll\'W bqmı llalhyarak 
kardelıbM t.ut.tt tttl.' 

(D. ... ,...) 





Kadın, eTkek lterk• Ye h.er Hazı•aııbft, mide 
ya~t• sat.alaları at kar ... a yaamalanm 

bİt' hllYe ı-..• .. 

MAZON 
at.ı.rtr, ıa ...... zltlıffa , .. 

luyk....1111.ju defMe~ Mhle .,. 
.. ~.heşattarak 

~-- W.Zbk y\lı { ... 
ltekuyu tıat. .... •• 

pmektea IHN " 

" MiDE -
ve vücudunusde. 

\ 
.................................. 

Dr. Hıf ız Cam al 
Lolaau .Jı.kim 

Dahiliye Miitehassısı 
DİTaft)'Oka 104 

MEYVA TUZU , .KABIZLIGI - hfssettitfaiz 

o1!~,!.-

Kallı taıfiJe eder, Yariı ve 

~· 8asurun tedavlaitae : 

kuffetli turette yardua ecMr. 
Hl9 bir mlmuılt mn.talızarla 

kıyaı kahl etmeı. 

MAZONiahn HOROZ 
Maa1en • f:'Mtleri panr hanç 

kH a1la I~ - 1 ••11. perpmbe 
'ff orurıarteıll sabahlan 9 . 12 at..üchr. 

8-tlalm ....... izale ad.•. 

ALM·AN KOKU 
A N K A R A JDemurlar kooperatif prketi tarafıadan 1etirile11 enr,1 
ALMAN KOKU depoda teslim 

TONU 25 LİRADIR 

Ku~ t::::tuA:;~~~çı~~;;r; ~;;~:;a;~•m Ntıır., 
r- yen sirkeli lstanbul irtibat Dro ~u 
Sirkecide, Yaht611ıcü caddesi de1 Liman haaı kar.şıaıa

da Mühürdar zade l\aoınch No. 32 Telefon: 23074 

DEPOSU 11 

Kuruçeşmede Altın Çapada 
2 No. lu Kooperatif deposu 

Telefon : 35 - 69 

fukara1a T.12391 . ..... 

_.. 

PA&rlLKATAANNAKKI ~==-

10 Tane Yalnız 

Gümrük Muhaf azcı Genel Komutanlığı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1- Güml'Ük Muhafaza eratı için 1500 çift kunduranın 14-2-98~ 

lala sına aat 16 ele kapalı zarfla eksiltmesi yapuacaktır. 
1 - Tahmini tutan 7060 lira ve ilk teminat! 529 liradır. 

1 - Şartname eft&f komisyondadır. GörilJebilir. 
C - ı.t.Jdtterin o stın eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar 

M90 u.rılı kanunun S2 inci maddeei hükmüne göre bazırlıyacaldan tek· 
Hf mektuplanaı Galat.& eeki lthalit GümrUiündeki komisyona vermele-
1'1. • ...,, 

TORK HAVA KU-RUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Kaside; 11-Mart-939dadır. 

BlyUk lkramlJeıS0.000 Liradır, 
• 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet milkaf at vardır. 

Bu lertlpten bir bllet •larak lfllrlk etmeyi 
111nua1 etmeyiniz. Siz da plJ•nıonun m••'ud 
ve ..... ., ........ •N•n• glrmlf dluNunuz. .. 

il 

1 Ş T E 

Briyantin 
RTEV 

ile alıştırılmış 

b'r saç tuvaleti 

Kayseri Vilayetinden: 
Bünyan civarında çıkan kardin değirmeni civarında Kızıl Irma

ia dökülen Sarımgaklı suyunun• 106 kilometrelik kısmının etüt edH-
miı, ve fenni keşfinin tanzim işine m .artname mucibince eksilt-
meye konulmuş ve bedeli keşif iki bin :ı.n ibaret bulunmu11 ehHyet 
16 şubat 939 perşembe günü icra kılınacağından taliplerin yüzde ye-
di buçuk teminatı muvakkate .alcçeleriyle ı_,· e Kayseri VDAyet maka-
mına müracaatları ilin edilmişti. 9 - 2 - l'ihinde umum medı~ 1 
azaları intihap müddetinin sona ermesi vı nlara niya.beten vazift• 
wörmekte olan Da.imi Encümen azaları vazifelerinin hitam bulmaı-ı , 

ve yeni encümenin teşkili için birkaç günün gecmesi muhtemel hulun- ' 
duğundan ihalenin 27 subat 939 pazartesi gününe taliki mU\ afık lfÖ 

rülmüş olduğu ilan olunur. 

lzmirde Şark Sanayi K~mpanyası 
f. A. Ş: BEZLERiNiN 

• 

36 metrelik bir topunun 
Peşin, anbalijsız ve fıabrika teslimi fiatı: 
Tip 8 85 San..im Loro~ 731 Kuruş 
» 9 90 ,. K lepek 705 • 
)) ,. 80 ,. • » 645 ,. 
• » 70 » » 585 » 

Umumi sahş acentası 

RIFKI ERER 
Sultabamam Dikranyan han No. 1 - 2. lstanbul 

......................... ıııimı ............. ... 
Sahibi: Ahmet Cema ledclin S A R A Ç O C L U 

Meıı·qaL mUdilrü: Macia ÇETiN 0..ıldJiı ,_ Matlııaai EWlu9a 

ll • 

J 
$ 

Vapurların Kalkış GUn ta Saallerl 
ta fub•tllln ao ŞL1bata kadar kalk•c•k olen 
v•purl•nn lelmları, kalkıf gUn ve uatlert ve 

allulcaklan nhbml•r . 
Karadeai&' - Salı 12 de ,Aksu), pe?fembe 12 de (Tan), 
hattma Pazar 16 da (Ege), Galata nhıtımmdan. 
Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 

de (Ülgen). Sirkeci nhtımmd&n. 
lzm:t hattma - Pazar, Salı ve Peqembe 9.30 da (Ular). 

Tophane nhbmınG&n. 
. M11clan)'a hattma - Her gün 9 da (Jrlara.kaz) vapura· .ı.teml

vapurlardan biri, Cumarteli ayrıca 18.80 
da (Trak). Tophane nhtımından. 

Bandınn• hatbna - Pazartesi, Çarşamba. ve Cuma 8.15 de 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 de (Saadet) 
ve Cumartesi 20 de (Bursa). Tophanı nh
tımından. 

Karabira hattma - Salı 19 da (Bursa), Gwna. 19 da (Baıtıa). 
Tophane nhtımından. 

lmroz hattına -· Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın-
dan. 

Ayvalık hattana - Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartelf 15 
de (Saadet). Sirkeci nhtımından. 

lzmir aürat - Pazar 11 de (tzmir). Galata nhtımmdan. 
hattana 
Meram hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Sadık-· 

zade). Sirk-eci nhtımından. 
Telefonları 

Merkez - Deni~knk binua 4.t497 
. Acenteler ) Karaköy IL6prlibql' 42362 

) Sirkeci Yolcu aalcmu 22740 

* Boya Malzemesl Salih Alınac.k 
Bahkamız ihtiyacı içirı pazaı bkla bir miktar boya malzemesi 
satın ah.nacakıtır. tı:ıteklilerin şeraiti öğrenmek ilzere nflmuneleri
ni Tophanede Deniz hanında Deniz Banlt alım &atım ıservls'ne ver.·
meleri. Ve pazarlık 'ç'n de 20 - 2 - 939 günü aaat on döıttAa yıne 

ayni servise müracaa.t ~tmeleri lizımdır. 

lstanbul Hamamcılar Cemiyetin en : 
Cemi.yeU.mizin 938 yılı 1a aid he abıa.t ve muamel&.tının tetkikiyle 

heyeti hazıranın ibra ı için gazetelerde UAn edilerek 25.1.939 çar 
şamba günü umumi heyet toplantısında eberiyet temin edilmedijin
den toplantının ~kinci defa olaraık 15.2.989 Ç&1'f&mba trüntl aa.at 14 
den 15 e kadar Belediye cive.rındaki Cemiyet merkezinde toplanacaı
ğını bildirir v• kqıtla kamısm herhalde pı.tlai illa oJııuım. 


