
r 

CUMARTESi 

18 
MART 

ı 

-..,.....,.... =IJ9••M 
Telp'af: s: tw• P-'" 

1 1 ~ A • 8 •• -Telefon: - 10'711 

.............. .... ..... .............. 
- ••• .,.... 1Jll ... -·· . .,.... .... ... ,.,.... -·· ,.. na tze ,.,.._... -.. 

HER YERDE 

3 
1 1939 Birind Jı1 - lfe. 312 GÜNDELiK SiYASi HALK QAZETESI ... _ ...... , .. ,,. .. & ... KUR Uf 

Uludaa 
Şimendiferi 

Yazan: HU..yin Cahid YALÇIN 

ursadan gelen haberlere göB re, Nafıa Vekileti Uludağa 
bir havai demlryolu yapmak lçin 1 
tet.ldkatta buJwıma.k üzere bir he-
yet göndermiştir. Uludağa bir ~·~ 
mendifer yapıJacağmı duymak hızı 
pek memnun "etti. Fakat lşde daha 
slyade memnun otmaP değer blr 
elbet vardır ki o da Nafıa Vekileti. 
Din takip ettiği prensip ve zihniyet. 

Ur. 
Türk vatanının demiryolu ihti

yaçlannı karşılamak üzere tertip o
lunan muazzam programın bir an 
evvel tatbik ve ikmali için hummalı 
bir gayret ile meşgul N af1a Vekale
ti bu kadar iş arasında, Uludağ şi
medif erini mevzii, ehemmiyetsiz 
bir teferruat addetmeğe meyledebi-
lirdi. Halbuki Uludağ şimendif~ri 
demek inkıliıp Türkiyesıııin sarfetti
ği mesai arasında başlı başına bir 
medeniyet hamlesi sayılabileceği 
Nafıa Vekiletinin gözünden kaçma· 
DU§br. 

Memleketin hayır ve nef'ini 
böyle gümullü bir nazarla görmek 
ve ihata edebilmek hakikaten tak. 
dire ve memnuniyete liyık bir ha
rekettir. 

Çanakkale 
Zaferinin 
Yıldönümü 

18 Mart Cihan harbini:. en tiddetli ve amansız bir dev
rinde Çıtnakka!eyo taarruz eden muazzam bir düşma ı kuv
vetinin büyük bir hezimete uğradığı gilnibı yıldön&mildür. 
O giln mecmuu 200,000 to :o bulan büyük bir dOtman kuv
veti TOrk azmi &alinde perişan bir halde kaçmıtbr. 

Bu pnlı ~ntın menkıbesini 4 iincl 1ayfamrıcla btlth 
tafsilitila ok,.-vqnuz. Yaı lacak tetkikatın ne neti~ 

vereceğini bilmiyoruz. Şimdiye ka
dar, nazari bir tahmin kabilinden 

::yüz;..;::.?{; HasanEczaDeposunun 
ılı~ rgilı== Yanmasındaki Esrar 
dal fİQHIJlcllf erin hangi sist.e-
me te~ ed hakkında da he. 

.~e!~~~~aat yoktur. Bil. 
tan müteha•alar tarafın-
dan m·tnM•de J&Pllacak tetkikler 
neticeaiıade kararlalacalı .Uphealf
dir. ŞimdUd hal4e batDn tehmtn• 
timiz ltızum görUlec:ek maarafm bizi 
bir imk:Ansıır;lık karpwıda bırakma· 
masıdır. 

Maamafilı bu masrafın umumi 
memleketi menfaati bakımından 
çok ıUzumlu ve zaruri olduğunu göz 
önünde tutarsak baeJıyan gayretin 
bıkıtaa uğramıUian bizi muvatfaJd-
yete ve neticeye götüreceğine emin 
olabiliriz. 

Filhakika, Uludağ şimendiferi 
memleket içinde, iptida civar vili
yetlerden ba§lıyarak sonra dairesini 
genişletmek Uzere, bir ciddi turizm 
hareketine müşevvik hizmetini gö
receğinde şüphe yoktur. Dahili tu
rizmi yalnız mllll iktisat bakımından 

· muhakeme ile iktifa etmiyerek bu
nu, kalplerde uyandıracaiı vat.an 
aşkı bakunmdan da dilftlıımek icap 

Kundakçının sözleri yekdiğerini tutmuyor. işin 
içinde bazı parmaklar mı var ? 

•ılı• ••••••••• 

Hakikat Buglı Anlııılaat 

ltalya da Arnavutluğu 
illiak mı Edecek ? 

Macarlarla Rütenyalılar Arasında 
Çarpışmalar Oluyor 

lngiliz Başvekili Chamberlainin istifa Edeceği 
Söyleniyor~ Hitler Viyanaya Geldi 

Belgrad, 17 (Pususl)- DOıı bu· Stefani ajanal, böyle bir emriı 
rada, ttaiyanın Arnavutluğu bir em. vaki hazırladığı hakkında dolap"-
ri vaki karşısında bırakarak bir &n• rivayetleri son dakikada tekzip et-
da işgal edeceği ve bu hususta 1Azmı mi§t;ir. 
olan bütün hazırhklann itmam edil
diği şeklinde bir rivayet çıkmişbr. 
Son Çekoslovakya hidisesi netice. 
sinde esasen gergin olan Asap, bu 
havadis karşısında büsbUtiln geril
miş, bilhassa gazete idarehaneleri 
her taraftan yapılan bir mtlracaat 
bombardımanına maruz kalmıştır. 

Bu rivayeti takviye eden ~ 
!erden biri de bundan bir müddet 
evvel bir Alman mecmuasmda Av
rupada blklm olan Cermen ve ttaı
yan kültürilnün, geri kWtOrltl Av. 
rupa memleketleri Ur.erinde bir vesa 
yet tesisi lüzumu hakkında lntifar 
eden makaledir. Ve bu makale Çek 
hldisesine takaddtlm etmiştir. 

Çek hlcliıui 
Londra: 17. (LL)- İngiltere 

htlldlmeti, kendisile (lstiprede bu 
Jımmak tlaere) B. Heııdersonu ça 
ğırmıfbr. Mumalleyhe derhal Lon 
raya gelmesi emredilm.iftir. 

Bu karar, sefirin bu .ur.eti 
pğnJmaaa baklanda kendhdl~ ~ 
1abahtanberi mtısakereler cerey 
etmekte olan Frana hllkftmetine. 
teblif ecfilmifffr. 

tyi malfunat almakta olaa ma-. 
hafl1, B. Hendersonun pli çagnı... 
m11Pnın Çekoelovakyanm istila& 
keyfiyetinin tngilterede uyandırnuf 

(Sonu S Uncil sayfamı-fa) 

Mili~ ~ef Diin Bulgar Başvekili Anka-
Reyını Kullandı 
Mun11111ıbl .. n• eeçımı rr da Parlak Merasimle 

,..n1u. ...r 1ar1111..... K l d 
h•r• ..... devam adlJor arşı an 1 

n•ra: ı1. (AA..,_ Rlimıa. 

Aahra: 17 (A. A.) - BuJprıve m&J7etlerindekf HYat U. WrU.t
BqveJdU ve Hariciye nazın dok- te bu Nltah saat 10.SI de Jıuaull 
tor Kösefvanof ve bayanı refakat ( (Sonu 3 tincil •yf•m•sda) 

.bar ı..- ın&ıa ._ ~ ı...
ın&ıu, beraber1eriDde Bafveldl Dok
tor Refik Saydam olduğu halde bu. 
gün saat l 7'de Belediye dairesine 
gelerek mUntebibi saniler için reyle-

rbıi ~Fdd<J~-eli: Okullar Arası 
Ankara: 17. (A.A. )- tkincl mlD 

tehip 8eÇİIDiDill bugOn ttçttncil glnll S F 1 • t. 
bit~urdun her tarafında bu faali· po r a a 1 ye 1 
yet hararetle ve bUyik bir allka 
ile devam ediyor. 

Sinop vilAyeti intihabım bugün 
öğleyin tamamlanmı§br. Mevsimin 
yağmurlu ve fırtınalı olmasma ral
men bu viliyetin 108659 birinci 
mUntebibinden 103164'U iki buçuk 
günde reylerini k:uU•nmıg, bu suret
le yüzde 95 iştirak nisbetl iatiJı.. 

(Sonu 3 Unct1 eayfamızda) 

Yeni Spor Talimatnamesi Etrafın· 
• 

.da Açtığımız Ankete ilk Cevap 

~ = !:::!oğd!;~[:, Ham Ecza deposmum ya clıktn sonraki hali -K•• ··:;,··k··--· 
muhabbet ve merbutiyet dairesi ay- Bahçe kapu Hasan~ depo. aaı Öy'/inde 
ni canlılık ile, ayni surette mU&ah· sundan çıkan yanğuı tahlrikatına = re • B . C. 
bas olarak bllttın vatan topraklan- Polis' ve Adliyece ehemmiyetle de- T ecı lr ınayet 
nı kucakladığı gUn lıakild vatanper- vam edilmektedir. • _ 
verliği kuvvetlendtrmit oluru.. Depo ve yanındaki mağazalarda Bir ••rhof u•lura ile bir 

Vatan kelimesi mUcerred bir yanma için için dün de devam etti- berberi bolazından k•• 
mefhumu ifade eder. i'akat bJz VL ğinden itfaiye dün de ~ Zam&~ rek öldUrdU 
tan topraklannı gezdikçe, gördWtçe su sıkmı§ bir taraftan da cıvardaki 
o mücerred mefhum et, kan ve can ı Agopyan hani, Börekçi hanı ve Taş. 
peyda ederek müşahhas bir hale ii- ~ hanın bodrum katıannda dolan au-
rer. Gözümüze, dimağımıza, kalbl-1 ıarm bo§aiblmasına çahınnıtır. 
mir.e, ruhumuza nüfuz eder. Vatan Zabıta yanğın mıntakasında ter. 
topraklan üzerinde yalnız bir nok- tlbat alarak buraya klm8eyi yaldal-
tayı bilhassa sevmeyiz, her nokta· tmnaJD&ktadır· Dün de yapbllm• 
yı, öyle yakından alAka ile, bilerek tahkikata nazaran yanğmda kast 
ve tanıyarak severiz. tnsan ufak bir olduğu depodan kaçarken yakala· 
seyahatte gördtlğtl memleketleri bi- nan Alinin ttirafile kati olarak ta· 
le huawd bir allka ile hatırlar. Bu- )ıakkuk etmilth'· Fakat meçhul ka-
ralan kendi vatanımız olursa tabll· lan mtlhim nokta eudur: 
dir ki kalbimizde daha köldtl raba- Ali bu yanğmı kimlD tefVildle " 
talar uyanchnr. ne maksatla yaptı t Yakalanan. lıam-

tfte yine dahili turimd mBll ter. dak9ıDlll polil mldtlrlllbd• yaptıiı 
biye ba.Jnmından haiz olduğu b\l te- itiraf& nuaraD ODU bu ifl yapma#& 
Birden dolayı bilhassa göz önUnd~ Ka81JD p111ada otun.il Mustafa tee-
tutuyoruz. Dahili turizm.iıı inldl&fı Solcla kundakçı Ali, utda .vik etmlftlr. Mustafa eskidenbert 

fneticesinde hariçten de turist cel· (Sonu 7 ncl •7fada) 
• ~~~!!!!!~M:as:t~a~f a~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!I!~~~~~!!!!!~~~ betmek gibi muhakkak olan faydayı '!! 

eimdilik ikinci pl&nda tutuyoruz. " ; J aı ı · ... J k . 
Turizm hareketi bu bapta gerek iş Bankasının ıaare ırıec ısı •• ae ı 

:=~::ıner!t7; Meb'uslar Dan İsıifa Ettiler 
' Bt1119yiaCabldYALÇIN (YUI•. inci .. ,.. ...... , 

, .(Sou.11 a tmo1 ~>. 

Katil Feridun 
(Yazı11 7 iad 1ayfamızd-J 

Din maarifte ,apa1 .. toplaatlcla ..... lar 
Yazı& 7 ind sayfada 

H~R SABAH 

18 MART ŞEHİDLERI 
8qilD Tdrk yumnıiunun, TUrk 

lmenm• modern telmije, en aon 
alatem aillhlara, en korkunç tahrip 
vuıtalarma salebe ettiii sünün yıl 
dönümüdür. 

18 mart zaferi Türkün çelik 
söiaünü aiper ederek kartı.ama )'I• 
iılan bir diifman alemine kartı 
ko7mut olduju sündür. 

Mehmeclcik caaım elifin• ta-

karak o sün difman pnail.;n.ı 
·'G~emuainizl,, eledi w Olllan..,. 
\irmeclİ. 

T&rk tarihinin clön6m noktaq. 
Dl tetkil eaen o 9ehamet 1riiuünl 
anarke.a yurcl uinında temiz b. 
larım akıtan aziz ,ehidl ırimm 
tebcil eder, onların manevi huzm
larmda husu ve hutu ile eilliris. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOCW 
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f)f:<.§AN HA~A MEHAIE_DlttW~· E~ ~•ıaı~ HATlllA w ITIRA~L4RI 
H • • Çek meselesinin orta· 

Tefrika No 33 Yazan ı M. SIFIR 

Unıversıtede Ok I Fırtınanın dan kalkması 
İntihab uyucu anmız Karadenizde s lyasetilemindeuzwıbirdert 

§eklini ala.o Çek meselesinde 

Ansızın GöğeDoğru Bir 
Duman sütunu yükseldi 

Kon( eransları Diyor ki 1 T !~~~'!.!~Karadeniz ve ::.~~ === °ı:: 
Yeni teşek.kiil edeee.k altıncı Ramı·ıiler doktor ve Ege denizlerinde devam eden fırtı- lch'in bitaraf kalıp kalmı~acağım 

Büyük Millet Meclisi hakkında Ü- • • l ! na yüzünden vukua gelen kaza ha- düşünür, muht.eUf mütalealar ser· 
niversite ve yüksek tahsil gençliği- eczane ıst yor ar berleri şehrimize gelm.eğe başlamış. dederken hadisat dunnada.a ytirü· 
ni lizım geldiği tarzda tenvir et- Eyüp kazasının iki bin haneli müş, bugün Çek devleti nammda 
mek ma.ksadiyle Üniversite bugün- Rami köyü bu gün bir nahiye ol- br. Fırtına esnasında seferde bulu.; bir siyasi ve hukuki müessese dün· 

Bu Herhalde Ya Bir Düşman Tor
pidosu, Yahutta Bir İstimbot İdi 

terde bir seri konferanslar hazır- duğu halde hala orada ne gece. ne nan vapurlardan da haberler gel· ya haritasından slliımdştir. Umumi 
lamıştır. gündüz bir doktor ve bir eczahane mektedir. Cümhuriyet vapurunuu mahiyette olan bu vaziyetin Myrİ, 

Dün bu mevzu etrafında Üni- bulunmadığından oradaki halk bu Ereğli limanında olduğu anlaşılmış- dünya mUva.cehesine arzolamm ne-
versite Hukuk Fakültesi Roma Hu- yüzden çok üzülmektedirler. Bura- ticeyi gösurecek derecede idi. Mü-
kuku Doçenti Doktor Yavuz Aba- da bir itfaiye takımı dahi bulundu- tır. Batumdan gaz yüklü biı motör nih anlaşmasından sonra ortaya çı. 

Anadolu fen erini geçtıkten son
ra, btisbUtün kıyı sulara sokulduk. 
Yuma burnunu kıvrıldık. Soğan a
dasından (lrva) ağzım tuttuk. El
mas tabyanın bulunduğu yarım ada
nın ucundaki kuytuluklara ara sıra, 
düşman motorbotlarının sindiklerinı 
bildif;ıimiz için, açıldık. Çok geniş bir 
kavis çizerek (Eşek) adasına doğ
rulduk. Bu adayı geçtikten ve Ga. 
lara bumunu dolaştıktan sonra, 
kendimizi selamete erişmiş sayab;
lirdik. Çünkü, düşmanlar ekseriyet. 
le buralarda pusu koruyor, Kilyos 
ile Akçaşehir arasında gizli sefer 
yapan takaları gözlüyorlardı . Bu 
havalide ne Müsyü Leonun borusu 
ötüyor, ne de beşlik banknotlar işı 
görüyordu. SözUn kısası burda zor.
balık hüküm sürüyor, can alınıp 
ean veriliyordu. 

Eşek adası hizalannı da sela
metle gec;miştik. Galara burnun&. 
yaklaşıyorduk artık. Bunındaki sır

tm gerilerinden ans•zm, göke doğru 
bir duman sütunu yükseliverdi. Bu 
bizim ic;in t.ehlikeli bir işaretti. Çün. 
kil, bu kıyı sulara büyük vapurlann 
sokulması ihtimali yoktu. O civarda 
köy ve kömür torluğu da bulunma
dığına göre, öniimüzdeki yanın ada
nın arkasında beliren bu koyu renkli 
dumanı pUskürenin her halde ya 
Jdlçük bir istimbot veyahut bir tor
pito olması ihtimali kuvvetliydi. Bu 
döşünce ile hemen yol kestik ve dü
men kırarak sahile d~ha ziyade so
Jrulduk. Biraz daW\ ilerledikten son· 
ra da kuytu bir yerde durduk. 

Yüreğimi kemiren kuvvetli bir 
filphe bütün irade ve itidalimi sars. 
mıttı. Buraya kadar kazasızca gel
dikten sonra, her hangi bir tehlike 
ile kargılqmak korkusu da hepimi
zi samuştı. Arkadaşlarla yüz yüze 
bakışıyor, bayağı birbirimizden yar
dım umuyorduk. Deniz i§lerinde he
pimizden fazla tecrübe sahibi olan 
Hopalı Bekir, bu dumanlarm bizim 
için pek te hayıra ali.met olmadığını 
Beri attrttyor, bulunduğumuz yerde 
kalınarak gecenin beklenilmesinde 
JSrar ediyordu. Mipavrili İbrahim 
ele, bulunduğumuz yerin Elmas tab
yası ile :Eşek adası istikametinden 
Plecek her hangi bir tekne tarafın. 
elan aynada gibi görüleceğini söylü. 
yor, geri dönülerek Elmu tabyanın 
doğu tarafındaki koycuklardan bi
rinde gizlenilmesini münasip görü. 
yordu. Fakat Bekir bu fikri doğru 
bulmıyor, Elmas tabyaya gldinceye 
kadar bu dumanı püsküren tekne
nin Galara burnunu dolqaeağını 
Ye bizi apaçık görebileceğinden bahs 
ile bulunduğumuz noktada kalınm~
mnı müdafaa ediyordu. Nihayet it
tifakla Hopalının f"ıkrini kabul et· 
tik. Bulunduğumuz yerde kalarak 

· ortalığın kararmasını beklemeği ve 
motörleri ağaç dallarile maskeleme
fİ kararlaştırdık ve ite başladık. 

Yanm aaatlik bir ~ışma ile m~ 
tarleri olduğu gibi yealı bir örtü aı
tma almı§tık. Silivrili hr.eti gizctl. 
Jllğe bırakmış, biz de güverteye u .. 
u.nmııtık ve derin bir muhabbete 
ialmıştık Bir aralık, motör dolabı
mn üzerinden uzanan !zzetin kısık 
bir sesle ansızın: 

- Vay anacığım. 
Dediğini ifittik. 1zzet dolabın U

serinden sıyrılaı·ak birden güverta
Je İllmi§, 18hadet parmajım dudak~ 
lan iU.erine koyarak su çıkarmama 
1DW ipret etmifti. Ayni zaıııa.ncı., 
rtızü koyun stlrilnerek bize dotru 
ilerliyor, mınldanıyordu. 

Uzaııdılutı yerden biraz dofru .. 
lup merakla denize baktım. Şimdi 
llizdeıı aakhyacak değilim a sevgili 
okuyuculanm, birden sarardım ve 
Jruriunla vunılmuo gibi sarsıldım. 
Tahminen bfr mil açığımur-Oa, bir 
D§man torpitoau De Od hüoum botu 
tlunıyor ve torpitonun kaptan kule.. 

ai .. de bulunan bı'r zabı'tı'n du"rbin ile d ta f d t 17 d k f arili" d . t kan statükonun muvakkat oldu.;;.,, ~ an ra ın an saa e on e- ğo halde bir doktor ve bir ecı.a.bane hamulesinden 55 v enıze a • 6 .. 

sahile baktığı apaçık görünüyordu. rans salonunda bir konferans ve- bulunmaması ger~.ekten düşünüle- mak suretile güçlükle batmak tehli· müşahede edileb~ 
Silahlarımızı alıp karaya atla· rilmiştir. cek bir meseledir. kesinden kurtulmuştur. Bundan Çünkü Bertin, ÇekosloYa.k devle-

maktan başka, biziıp. için yapacak Bugün de Hukuk Fakültesi De- Diğer taraftan nahiyenin gerek başka dün limanımıza gelen Fele- tini, (Biiyük Almanya) ya ithal et. 
iş kalmamıştı. Çünkü, bulundukları kanı ve Hukuku Esasiye Ordinar - Eyübe inen ve gerekse Edimekapı- menk bandıralı Apollonya vapuru mek gayesini taşımakta idi. Falmt 
yerden, bir yeşillik kümesi halinde yüs Profesörü Ali Fu:a.d Basgil ya giden yolu gayet bozuk, berbat 40.30 .arzı şimalidc ve 27 tuli şarki- bu lıarcket bir defada. olup bitecek 
bulunan motörlerin, değil dürbinlc tarafından saat 11 de Üniversite ve geceleri kaplW'anlık olduğu için de doğan Arsla'n fenerinin beş mil bir politik hadise neticesinde ola.. 
hatta gözle bile görülmemesi imki- Jconferans salonunda bir konferans hele geceleri bur8da hastalananlar gün doğuşu istik~metinde alabora mazdı. Buradaki hattı hareket Çe-
nı yoktu. Nitekim görmüşlerdi de. verilecektir. Konferans münase- olmuı:ı bir gemi ankazının yüzmekt.e kosloYakyayı evveli y&ŞlyBDllyaCak 

ve acele doktor ve iiaca Uıtiyacı o- "' 
Hücum botlan ikisi birden başlarını betiyle Üniversitenin bütün Fakül- old~gun-u görmüş ve vaziyeti Deniz bir hale getirmek, iktl&aden, tabi 

lanlar ne yapacaklarım pşımıak-
sahile çevirmiş, sulan yararak üze. telerinde saat 11 den 1 e kadar ticaret müdürlüg-:üne bildirmiştir. kılmak, ve S<>nm da münasip bir fır· 

tadırlar. Gece yansı buradan Eyü-
rimize doğru ilerliyorlardı. Altı ar- ders yapılmıyacaktır. Müdürlük vaziyeti bütün denizcilere satın zuhurunda veya lhdasmdaı 
kadaş mavzerlerimizi birden kaptık. Konferans saatlerine t.esadüf he, yahut Edirnekapıya gldJp b.88- tamim etmiş ve bu hUS,!lBta tahki. son kalan t.opraklan da Alman ~ 

b 1 taya bir doktor getirmenin katiyen kata gı"n"şmiı:tır' . Fırtına '"izünden ~1 altına almak ·ıdi. Motörleri sahil arasındaki denize a- eden lisan dersleri de tale e erin ~~ J u "'1!H 

tıldık. lki dakika sonra, kenarda v<ı mamaktadır. imk8.m yoktur. Çünkü gece vakti, bazı kazalar olmueo'l-ur. Ayvalık ll- Nitekim Bertin de bu yolu takip 
hasta sahibi bütün müşkülat ,.e ii?~ 

fundalıklı bir taşlığın arkasında u- manında iki sandal batmış ve içinde- etti. Ayni hareket A~"USturyaııııı 
zanmış, tüfeklerimizi de deniz.e doğ. BELEDiYEDE: me§•kkatleri göı.e alıp Eyübe, ya. kiler de güçlükle kurtarılmıştır. Almanyaya ilhakında mlilahede e-
ru uzatmıştık. Helecandan nefes bi- hut Edlnıekapıya git'se bile orada Bundan başka İzmir Yeni kale ge- dildi: Bidayette dahili karg&§alık 
le alamıyor, botların motörlere so- Beş milyon liranın doktor bulup onu bir çok ücret mu- çidindeki ziyalı şamandıradan tzmi- ve memnuniyetsizlik. Alman ekalll .. 
kulmasını bekliyorduk. muamelesi kabilinde köye getirmek için evvela re girerken geçidin iskele tarafında yetlerfnfn miltalebatı, ve yine Al· 

Bu üzüntülü intizar vaziyetindtı tatanbul belediyesi için Belediye. bir otomobil ister ki o \'akit bura. kalan ve yeşil ziya gösteren şaman- man kuvvetlerinin bu topraklardai 
batınına acı bir ihtimal daha geli- ler Bankasından istikraz edilmeğc larda otomobD de bulunmaz ve bu· dıra da mevkünden kopmuş ve sey.- BuJh ve nizamı temin suın11nda ~ 
verdi. Bir hissi kablelvuku, kara ta- karar verilen 5 milyon liranın istik- lt11158ı da yoUann bozukluğundan rü sefer bu yüzden hayli aksamıştır. jmlmuı. 
rafından da üzerimize doğru bir teh- raz muamelesine başlamak için Be- dolayı bu otomobil oraya gitmez. Fırtına dünden itibaren hafifle- Çek meselesinin nihai olarak bu 
like yaklaşmakta olduğunu bana du. lediye riyasetinin Şehir Meclisinden Bundan dolayı Rami köylüleri meğe başladığından limanlara sığı- vazlyett.e halledDmesl, Berlln-Roma 
yurmuştu. Hatınma gelem, sağ ge- aalihiyet alması lizımgelm.ektedir. "1ndl bir ahiye merkezi olan bu nan vapurlar sefere çıkmağa başla. mihveri karş1Suıda, Akdenlzdekl mU 
rimde bulunan Mipavrili tbrahime Şehir Meclisinin nisan devresi koca köylerine bir doktorla bir oo- mışlardır. ta!ebatile zlhlnlerl JneKO) olan, ts-
söylemek üzere, sürünerek biraz ge- ilk toplantısında riyaset bu salibi- zahane, hiç olmazsa şimdilik bir panya meslesJDln kendi lehlerlııe fn .. 
ri çekildim. Başımı sağa çevirinco yeti istiyecek ve salihiyeti alır al· doktor istemektedirler. tKTISAT iŞLE~ klşa.f etmesi için faaliyet sarfetmek-
hatırıma gelen tehlikenin karaltıla- maz Belediyeler Bankasile istikraz Ayni zamanda. Rami-Sirkeci o- El dokuma tezgAhlan t.e bulunan garp devletlerinde derin 
n gözUme batar gibi girmişti. Bt1· ~a,,_k"'e"re"l"'er,....in"'e'V'>.;bvavşlvanvavc"'ak""'tı.Ar . .AA"1VV toböslerinbı bazı no~ kongresi akisler uyandıracağı muhakkaJdu. 
lunduğumuz yere nisbetle çok dik dolayı, belediyece plakalan alın- Yakında Ankarada toplanacıık Fakat bu aids nereye kadar gidecek 
ve yüksek olan gerimizdeki yamaç- GtnlRtlKLERDE: dıklan içia on gündür bu köy hal- olan el dokuma tezgilhları kongre·;i ve çarpıp dönecekttrf t§t.e bono ö-

lann üzerinden, başlarında çerkef Gümrükler Başmadürü kı tstanbula ~ip gelirken ve ha· için hazırlıklar ikmal edilmiştir. nömilzdekl gtbılerdeld faaliyetler. 
kalpakları, sırtlarında siyah çerkes husus akşam karanlığından sonra Kongreye Anadolunun muhtelif yer. den öğrenebtleceğli. Yalnız nmllak· 
gömlekleri bulunan on kadar silihh geldi köylerine dönerken akla gelmez sı- terinden gelecek heyetler iştirak e. kak olan bir şey varsa, Parls- Lond· 
ile iki dUşman polisi, sahile mücazi Bir müddettenberi Ankarada ~tılar ~kmektedirler. Bu pl&ka- deeektir. tstanbuldan da yazma ve ra bloku, Çek meaeleainin bu kadar 
olarak Elmas tabya istikametine bulunmakta olan İstanbul gümrük- lan alman ot.obtislerbl bir aa ._,., dokuma kooperatif başkanı Yahya cabuk bir sure~ bir neticeye bağ-
A:gr" u Uerliyor•--..ı.. laoaca.ıı:....· pek unnnuy---
ıı.u ...-uı leri ba1' mttdilrtt Medbi diln sa - noksaııla.ruwı tamamlattınıarak Yılmazın riyasetinde bir heyet An·· suu unau. 

fl'ehlike katmerleşmişti. Şu vazi- bahki ekspresle şehrimize dönmüş- tekrar işlettirilnıelerini ehemmiyet-, karaya gidecektir. Halbuki Berlinin bu hU&llSta ta-
yette iki düşman ve iki ateş arasın- tür. Baş müdür Ankarada bulun- le rica etmektedirler. Diğer taraftan yazma ve doku- kip ettiği siyasi yol ·pyuı dikkat
da ve muhakkak ölUınümiizle neti. duğu müddet zarfında Vekiletle~-------------- ma kooperatifi kongrede tetkik edil- tir: Evveli Paris De Londnuım lsti-
celenecek bir akibetin arifesinde bu- temaslıarda :bulunarak gümrtik if- KVÇVK RABEKJ.ER : mek üzere ıstanbuldaki tezgfıhlardıı nat etmek istedikleri bu yerlenleo 
lunuyorduk. Kaçmak, kurtulmak l~ri etrafında direktifler almış • dokunan dokuma nümunelerinden her iki devleti na-kJaı1tırmak, kenar-
imkansızdı. Yegane yapılacak şey, tır. * Şehrimiz Heyke.ıtraşları !bu- hazırhyarak kongre riyasetine gön- da bU'Bkınak. Bu çok güç bir mesele 
göri.\nmemek için mümkün olduğu vvwvv->A.A-...'V'V'V'Vvv-""''-A""'VVVV gün saat 15 de Dağcılık klübOnde dermigtir. • idi. Nitekim, bu işi Berlln, Avropa-
kadar saklanmak, görtildükten ve HALKEVLDINDE: bir sergi açacaklardır. Kongreden maksat gayri mUte· da \'ahim bir buhran t.evUt etmek 
onlar tarafından ateşe başlanıldık- * Bebek ile Dolmabahçe ara- canis vaziyette bulunan dokumala- bahasına başardı Bu gayeye var· 
tan sonra da ölüm muhakkak oldu- Koa.ferau sındaki açılacak yıolun projesi tan- nn gerek kalitelerini ve gerek fiyat chktall soma mUnferlt ve puçala-
ğun Eminönü Halkevinden: "'"'k devi ti "·--·-.ı- '-· a göre yine mUınkUn olduğu ka- zim edilmiştir. Birkaç güne kadar lerini birle§tirmek ve rekabetin or. nan Y" e -~ gok auV• 
dar hayatımızı bahalıya satmaktı. 19 Mart 939 pazar ak,amı sa- Nafia Vekiletine gönderilecektir. tadan kaldınlmasını temin etmek· vetli bir mevkide kalacaktı. Ve kal· 

Vaziyetimden ve pek tabii ola· at (20.8Q) da Evimizin Cağaloğlun- Yolun açılması Uç sene sürecektir. tir. lılalt'.Un olduğu üzere bundan bir cll da. 
rak sararan rengimden, tehlilteyt daki salonunda Bay Aziz Çorlu ta- * Gümrükte, kanunt müddet mtıddet evvel Ticaret Odasında bu Artlk, aoa lalcllle.lıer iberiae Al-

rafından (Garp musikisindeki ekol· 
sezinliyen Mipavrili İbrahim de ba. zarfında sahibi çıkmıyan hurma- maksatla bUttın el dokuma tezglh- ......_, flJlddea ima ~ htL 
şını geriye çevirmiş, birden büyüyen 1er ve karakt.erleri) mevzulu bir Jar fakir balkıa ve talebeye dafı.. lan sahipleriıUn i§tirakile bir top- ttiD bir lofaJı idarelerille alarak 
gözleri gördüğü manzaraya dikili- konferans verilecek ve bu konfeıan. tılmuı için Halkevleri ile kültür Jantı yapılmış ve bUtlin dokuma ne- merkeıd Avnıpada mevldlerlal da
vermişti. Diğer arkadaşlan birden aı .konaervatuar Şan Profesörü Ba. di11ektörlUğüne verilmiştir. vileri tesbit edilmie ve bir nizamna- ha fazla tanla Mmlllerdlr. Budan 
telişlandırmak, pek nazik olan va. yan Ren Gelenbevinin piyano refa· * Terbiyevt filimlerin resimsiz · me projesi hazırlanmı§tı. Bu proje· böyle, Çek devletinin JVlllde AL 
ziyetimizi bir kargaşalıkla büsbütün katinde bir şan konseri takip ede- olarak ithalini tetkik etmek üzere de Ankaraya gönderilecektir. maayum bir eyaleti vardır. Alman· 
fenalqtırmak istemedim. Mipavrili- cektir. Gelmek arzu edenlerin davc- 2 komisyon seçilmiştir. vvvv lar, Mtlıılhfı81a sonra.. a11mt oldaJda. 
ye, ses çıkarmamasını, gözlerile bun tiyelerini Ev Bürosundan almaları Keyfiyet Gümrüğe bildirilmiştir. lltn'EFERRtK ı n t.opnldana fımaadlslal iktisap e-
lenn harekeUerini t.akip etmesini rica olunur. * Eyübsultan cami avlusu ta- denk nuulell, ldraat, ormevdlk 

bihledim '"""~VV"o,,~.A;v""""l'VV'o-.,~~~~-· Mı·mar sı·nanın 351 ı·ncı· B0 • ..-___ .,1__ t abil A-ten · ve deniz tarafına döu- ~~n mir edilmektedir. ·--sene me~dll.., ar-
düm. Botlardan birinin Elmas tabya DP.Mtzı.ADE : * Gilmrük Muhafaza Komu- yıldönümü tumışlardır. 
iatikametine döndUğünü, diğerinin H . . tanı General Seyfi Düzgören ken- 9 Nisan &'Ünü büyQk Ttlrk mi- Bu arada. Almanyum yuunda 
de yolunu kestiğini, pek yavaş bir alıçtekı mavuna adası di isteği ile tekaüd olarak vazife- marı Sinanın ölümünün 851 inci ayn devletler de ba. payh§lnadu.n 
hareketle ve Adeta dtlmen sulan ile Deniz Ticaret Müdürlüğü son sinden ayrılmıştır. yıldönümüdür. Bu milnasebetle istifade ga.yeelDıdedirler. ~ 
IOla doğru, yani Ga1ara burnu isti- günlerde Haliçteki mawna adas!~ * Kartal kazasında bir fidan- Tilrkiyenin bütün şehirlerinde bü- bundan bir müddet evvel tmar et-
kametine kıvrıldığını gördüm. Fa- mn vaziyetile ehemmiyetle meşgul hk tesis edilecektir. yük üstadın hatırası anılacak birer tikleri gayeye varmak iiseredlrler. 
kat bu manevraya bir mana vereme- olmaktadır. Atatürk köprüsünün ihtifal merasimi yapılacaktır. Ya- Çüııkü Macar askerleri Polo1Q'& hq. 
dim. Çünkü, bizim motörleri görmüş inşaatı tamamlandıktan sonrı.ı bu Kurşun hırSl'7.I pılacak merasimin pro1Tamını ha- duduna yaldaşmalda, ve Polo~· 
olmalarma nazaran, her halde bot- mavunalann çıkıntı te§kil ettiği sey Mahmut isminde biri Eminörlin- zırlamak maksadiyle lstanbulda Maear hudutları bidepıaektedlr. 
lardan biriımin olsun bbe doğru rü sefer için daha ziyade tehli.keH de yıktırılan binalardan birinden mimarlardan müteşekkil bir ko • Diğer tanltaa da Bolllea kuv· 
yaklapas1 icap ederdi. Halbuki, bir vaziyet ihdas edecektir. Çünkü bir metre uzunluğunda kurşun bf'lru misyon teşekkül etmiştir. Komis- vetlerinbı Kaıpatlaraltı Uluanyası
botlar birbirinden aynlmışlar, aksi Atatürk köprüsünün ağzından çı- çalınış, kaçarken yakalanmıştır. yonda, Kemal Altan, Harun Çe- D1D buı llllllıakalarım İşgal ettikleri 
fsttkametlere yol almışlardı. Bulun- kan her hangi bir tekne Kaıak:Sy Yapılan muhakemede suçu sabit gö- çen ve Vasfi Egeli vardır. de haber verilmektedir. 
duğunıuz yerden yarımşar milden köprUsünün gözlerinden geçmek i- rülrnüş ve bir ay hapsiyle tevkifine DUn gelen ••JY•hlar Bu hidlseııin garp c1ftleUeıtnde 
fazla da uzaklaşmışlardı. çin büyük bir tur yaparak oldukça karar verilmiştir. Dün Alman bandralı "General ki akisleri .aonnal ııentat talrlp ede-

Sırtın tepesindeki kara kuvvette tehlikeli bir manevra yapmak mec- - - ---,_- Von Stoben" transatlantiil 800 ceğe veya putlmeatoJudül IDlna-
Elmas tabyaya doğru ytlrUJllünE' buriyetinde kalmaktadır. Bunclan Amerikan ve İtalyan se11ahı ge- kal& ve math-ttakl alıevlwnaJe:re 
devam ediyor. yalnız, PoUain biri ara batka bu ~vunalar içinde birçok T A K V l M tirmiştir. Seyyahlar dtın şehrin rağmea emri vakii kabul ~ğe 
Bir& torpitoya doğru dönerek kollaı·ı eeyayı ticanye de aylarca beklemek- 8 _ .......................... iMAi görülecek bazı yerlerini görmüş- benemektedlr. 
ile anbyamadJ.ğım baza ıpre'tler ve. te ve her hanıi bir kazaya karşı ar 1 Mart 1939 Camartesi }erdir. Bugün de mflzeleri dolaş- Fakat Md menle, ,._.-.kezi 
riyordu. (Devamı Yar) çık bulHnmaktadır. Denizbank ida- - tıktan sonr.a akşam Yunanista11& Anapada, JUi (leblloftlr tereke-

resi de bu ı il k de.n Hicri : 26 Mulaarrem t3S8 . meae e e ya m meş- müteveccihen şehrimizden ayrıla- .m.ı. hallbasD"clald varüleria ara• ••• 
Olna1"1C111armuzdaa Ba:r Y •· 

fal' Yulaca: 

Mektubunuzu aldım. MUtefek
kirim. Arzunuz yerine getirile • 
cektfr, ıaygı~ar. 

Ali Onnan Kahyaya: 

Pazartesi günü aa.at dörtte mat
baada bulunmanızı rica ederim. 

M. 

rul olmaktadır. R••I ı S Mart 13SS kl d 
ca ar ır. larmdald taluün ......ı.a Ye IRmma ---·-OtÖmobll kaz••• 

Çağıaloğlu kadınlar hamamında 
çalışan Fethiye isminde bir kadına 
Bahc;e kapuda yolun bir tarafındıın 
öbür tarafına geçerken şöför Mu
harremin idare ettiği 2091 numaı ab 
otomobil çarpml§tır. Vakayı müte
akip §Oför 'Muharrem kaçmIŞtır. 
Suçlu her tarafta aranmaktadır. 

Kaaam: 1.31 

Det• uati: 6,6 

Ôfle ı 12,22 - lldadl : lS,46 

Akf&•' 18.19 - Yatsı : 19,49 
laıak :4,26 

-

-·- > - Aletle .......... tJdlr. 
Otomobil çarptı Dr. Reıad SAGA y 

Fatihte oturan Vahide isminde ============ 
bir kadın kucağında Uç aylık çocu· 
ğu ile yolun bir tarafından öbUr ta. 
rafına geçerken kendisine şöför A. 
nastasın idaresindeki 1507 sayılı o· 
tomobil çarpmış ve ana ile çocuitu 
nu yaralamıştır. Suçlu fiÖför yaka
lanmıştır. 

• 

23 NtsAN ÇOOUK BAYRAili 
ÇOCUK zevk ve nete .kayııa- ı 

ğıdır. Çocuğu sevi Jfdr leyden 
mabnım yavruJan da sevebil· 
mek ,için yılda bir lira ftl'ip Co· 
cuk Esirgeme Kurumuna trYE 
olalım. 



~~,~·~MART~1·=-~----..... ~~::::-.-:;::::~~·~·~··~·A~·~jE,~B~a:n~k~a:s:ı:n:d~a:kı;:;ijMİLejb~u:s:ihh;ıal;ya:d:da;-vllll!I!!!!~ 
: UludaQ • • • Arnavutlugu .SON - - ---· -"' 

' ~ ~.:;.&.;~~- Şimendiferi . idare Meclısı Heyetı ilhakını Edecek? 
Bulgar Bqvekili ~~~:t:::.-=~ istifa Ettiler oldulu~~-=' ... 

Ankara.da :...m:: ... ~ mıt;:.~ır... .... 
ıııah8WI tellerdea, ufalt Aabra: lf. (A.A.)- İl B•nka. 8er iki tabir heyeti umumiJ'8.. Duff Cooper'in kabineye girecekıe.. 

TEA Ti EDiLEN SAMiMi =- bablol':muyor. OraJum a 1Wıiıedaıt&ft ıJellde ımuml He,. Din ttttfakiyle tanip edilmlı ve lda- ıi tıhnatntncJe lıuJnprqakt&d'ldar.. 
(B••tarafı 1 iDoi .. ,ı.mıs4&) N.-..,. .. &• "'-""'' -----•·-· eald emerlıerta ti bu""" .. --'--. idare mecJlsl reüll re mecliei Reiai ve ualariyle mura- Bu mahafil, B. Chamberlain'ia 

_,. dir uı~ ....-~--- e- -- istifa etmesi ihtimalini derpİf ed• trenle febricaise ıelınifl«' · Ankara: iT (A. A.) - B....,.. harikalan da inzimam edince cul- Rize mebusu Fuat Bulcanm ri~ kiplere verilecek tah•ut mlkdarla-
Kisaflrleri TttrkveBulgarbar- kil Doktor Refik Saydam bu ak- beleri bütUn btıtUn artıyor. tinde topla.narak 1938 yJlı billnço&u n tayin olunduktan m toplantı. oek ~ileri gitmektedirler. , 

raklariyle silBlenmif olan sardıa. A.nJcarapaluta eklellm K6- ıruat bddeki turism JweJretL ne kir Ye zarar hesaplarmı tasvip ya nihayet veriJmittlr. R....,. harekete aeçwdJor 
1 Ba.şvekil Beftk SaJ'da• ile Harf- :::anof şerefine bir ziyaf« ver- nfn en bflyük nobam arfectnen ederek idare mecliaini ibra eylem.it- İl Bank•&\ umumi heyetinin bu- BUknıt: l'l. (La.)- Qrpat 

ciye Vekili Şflkrtl Saraçoğlu1~.v: miştfr. gayretlerin mllteferrik ve insicam- tir. günkü toplantısında okunan idare UkraııyUllld& 1* taraftan tJkran;; 
bayanı, Ankara Vali ve Be ıy Ziyafetin sonlarına dotra Dok- sız kalmasıdır. Ta Hopa kıyılarm· Toplantıda Riyaseti Cümlıur U- meclisl raponınun başında bankanın ya Asileri ve diğer taraftan memle-
reisi Tandoğan, Mevki Kumandanı tor Refik Saydam aşağıda.ki nut- .:ı-- ı...aı.var.,k Mersin ve takende- muml Ki.tibl Kemal Gedeleç ile keti ilCale çalıpn Macar kıtaatu.ra-

Pr tokol ~ --...,-- büyük kurucusu.. Türklüğün ebedi kaili .-.u-: ... 
General Kem.al G6kçe, 

0 
• Jru söylemiftir: runa kadar uzanan sahlllerimiz ve Cllmhwiyet Balk Partisi Umumi Şefi Kemal Atatilrldbı ytice ve aziz sıııda kalaR Macar e Ycwuaa va. 

umum mUdttrtl ile Devlet D~~r Bay Ba~bakan, bazı noktalarda içerilere doğru yer- KAtibi Doktor Fikri Tuzer sabık hatırası hürmet ve tazim hisleriyle ziyetl, RomanyJL htikillııetini bu e-
Yollan umum müdürü, .Harıc~ye Bu akşam burada ekıellnsmı- terimiz dünyada gilzellikleri ile iftl- Bqvekil Celil Bayar ve Maliye Ve- tekrarlaiıarak şöyle denllmekte idi.: kalliyetle meskOn olan köylerin der-
Vekale-ti birinci daire reıs. vetkıdllı: zın şahsında komşu ve dost Bulgıa.- har edebilecek kadar tabiatin ı<ıt- klletini temsilen de cemal Yeşil hal itga1i imklnan tuavvura sev-

y e - B ı bazı (Türk milleti, bu cihantumut unla --~ -1:. .... : merkez kumandanı ve emnı ristanln gftzide mOmesstlini ve u - funa mazhar olduklan gibi yer. bulunmakta idi. ketmiftir. Bun .-."""'- DaMUU· 

rektörü ka~lam1,tardır. hükfimetinin reisini se1Amla - lerde mecvut eski eserlet gerçekten Fuat Bulca Heyeti Umumiye kaybın tesellisini CUmhuriyetin ve yettar mahafillerde böyle bir hare. 
Eksellns Köseivanof ve baya~ı :::k benim için ~k büyü~.lbir ma- eşsizdirler. Buralarda turizm saha· toplantısı ıçm muktezi hissenin inkıllbm en btlyiik evlldı ve Milli ketin derhal vukubulmıyacağı bildi

trenden indikten eonra Başve~ı~ mak benim için ç<>k buyük bir ıarı ve merkezleri vücuda getirmek temsil etJUmekte olduğunu bildire- Şefi tsmet tnönUnUn kudretli şahsi· rilmekt.edir. 
Refik Saydam ile Hariciye Ve~ılı memnuniyettir. için iptida en ltızumlu ihtiyaçlardan rek celseyi &Çllllf ve ki.tipliğe Baki yetinde bulunmaktadır. Şimdiye ka- tWyaa guetıelerl • dlyorf 
Şükrü Sara.çoğlu ve baY'anı kendı!e: Aramızdaki bu ikametiniz, Tür~ başlıyarak hedefe doğru yllrilyebiL Sede8 ve ara tasnifine de en fazla. dar Cümhuriyet ve inkılip eeerleri- Roma: 17 (a.a.)- D.N.B -Ga-
rine hoş geldiniz demişler ve ıkı mfletinin ve Ciimhuriyet hükQme~- mek merked ve salAhiyetli bir leş- JıisBeyi temsil etmekte olan Ankara nin en bUyilk yapıcısı olan Mili Şe. :r.eteler son hidiaeleri mihverin yeni 
Başvekil refakatlerinde~i zevatı . Bulgar miletine ve Buhrana- kili.ta ihtiyaç gösterir. Böyle mer- mebusu Mümtaz Ökmen ve Maliye fimizin kuvvetli ve dirayetli idaresi bir Avrupa tevkil etmekte ve mnrlılt 
biribirlerine takdim etmışler '!e bu :~~ bükftmetine karşı besledi~ ha- kezi bir teşkillt kabul edilmedikçe mUsteşarı Cemal Yeşil seçilmiştir. altında bu eserlerin ve hamlelerin tarihe avdet edilmekte olduğuna i· 
.ıırada bayan Köseivanof'a mütead· raretli sempati ve dostluk hısleıi- turizmin cansız bir gidişle olduğu Umumi Heyet ve Jrlürakipler rapor- gittikçe inkişafı ve yenilerinin yara- §8.l'et eden büyük bqlıklar albnda 
dit buketler verilmiştir. Bu mera- nin ne .kadar derin olduğu h&kkın- yerde saymağa mahkfun kalmasın· lannı bilanço ve kir ve zarar he. tılması Türk milletini parlak bir re- neşretmektedirler. 
simi takiben müzika Bulgar ve da sizi hiç şüphe.iz tenvir etmiş dan korkulabilir. saplannm okunması takip eylemiş· fah seviyesine çıkaracaktır.) Popolo di Roma gar.et.esi, Biti
Türk milli mıarşlarını çalmış ve olacaktır. . Turizm işinde, şimendiferle nak- tir. Raporda bankanın bir senelik markın şu sözlerini hatırlatıyor .. 
dost Bulgar milletinin muhterem Tarihin mütesel15i1 devrelen i- llyatı ali.kadar etmesi dolayıaile Na- tdare Meclisinin ibrasından son· mesaisi tahlil edilerek memleketimi· (Bohemyaya hikim olan, Avrupa.
mümessili rasimei ihtiramı if~ et- çinde iki memleket biribi~inl e d~ar· fıa Veklleti, Denizyollannı alAka· ra da idare meclisinin aşağıdaki zin ekonomik vaziyetini ve bu me· ya hakimdir.) Gar.ete ili.ve ediyor 
mekte olan askeri kıtayı teftış et- şı daima hürmet göster~ş .er .ır. dar etmm dolayıaile :tktisat Vekl- mtlşterek istifanamesi okunmuştu\'. yanaa, dtlnyanm umumt ekonomik Dört senedenberi, mihver dev• 
ıniştir. ' h b Son yılların hadiseleri ve ıkı bü~ft- leti yakından bir rol ifa edebilirler. İdare meclisi Reisi Fuat Bulca- hareketleri de kısaca tatbik edil~ !etleri askeri diplomatik •balanııda 

Köseivanof askerleri ' mer a a metin biribirine karşı ittihaz ett~k- Dahilt turizm hakkında bir program nm imzuını tapyan bu istifaname- mekte idi. Billnçoya nazaran ban- dikkate değer zaferler kaycletınifo 
asker" hitabesiyle selAmlamış ~e len' hal:a.ane hattı hareket bu hür- tanzim ederek oldukça genli bir de töyle denilmekte idi. terdir: Babeeistan, Ren, AVUllblr .. 

k belesm ._ --u.'": tini kaya ait tasarruf tediyab 8,621.-askerlerfmiz "sağol" mu 8 
• met ve riyaseti, söylemekte te- bütçe ile işe girişmek DaMWUye (Mebuslulda idare meclisi azalı- 7a, Südetler, tspanya ve Çekolılo-

:c. kezi b' ....... ı.nıı.tuı 176 liralık bir artıt ile 30.260185 li. de bulunmuşlard1r. . reddUt etmiyorum, hakikt ve saır haiz olacak mer ır ~ ğmuı birleşmiyeceğl hakkında ~e- vakya Bu devletler bu Blfttle Av-
Bulgar Başvekili ve refık~sı ~aar- lam bir dostıux- ,.evrilmiştir. lüzumunu kabul ile ıimdilik bu iki bus olduğumuz Cümhuriyet Halk raya yttkselmiş bulunmaktadır. rupanın ana mevzilerini ele geçire_ 

asım .. 15
"" y d bağla k çok h Bankanın safi kan 830,289,91 lira· dan aynlmada.n önce mer · 18 Tefrlnevvel 1925 de ak e- Vekiletten birine ma . o.. Partisi yüksek başkanlığı tarafın- rek kuvvetlerinin tevezzuu taraftı 

Ionunda fbif müddet tevakkuf ede- dilmiş olduğu için daha şimdiden yırlı bir başlangıç olacağı fikrinde- dan alman bir karar neticesinde dır. baştan atağı değiftirmiftir. 
rek istikbal töreninde başta Ro - uzun sayılabilecek bir mü!ldetten- yiz. hepsi mebus bulunan idare meclisi. Umumi Heyet idare Meclisinin LONDRADA ASABiYET 
manya büyük elçisi olduğu halde .. . bizi bax.tıyan ebedt doı;t1uk Hfheyin Cahid YALÇIN nizin bugün yüksek huzurunuzda teklifi veçhile, 1938 yılı için 10 lira-

l B lkan 111erı 15 Londra: 17 (A. A.) - Alman. hazır bulunmakta o an a muabe..:ıesı' ve 6 mart 1929 tarihli • müçtemian 1stifa ettiklerini arz ile lık beher hisse senedine yüzde 10.37 
~ l · • ve bu " S • d • t "' if ya ekalliyetlerf nin ilh•kının nu-od evletleri elçileri, »1.ISlr e çısı oJan ve temdit edilmiş olduğu için UfJVe e V8ZJye gergın istifalarının kabulünü rica ederim,) hesabiyle kanuni Vergiler tevk· C· r 

1 ·· na: fl..+ür o/ yonal aosy:ılist Almanyasmın yed elçilikler erkAnı i e gor...,.m ;;'" • m"nasebetlerimizi t.anzime de • Şam·. 17. (a.a.)- Suryede vazi- Heyeti umumiye idare meclisi- dildikten sonra safi olarak 90 kuru, 
k ıA Köseiva u ne hedefi ve hududu olmadıtmı11 Müteakiben e se .ne • vam etmekte bulllnan bitaraf11k ve vet gergı·nliğini-· · muhafaza etmekte- nin bu suretle istifasına ittila kes · kir tevziini ka.bul etmiştir. r Dokto Betik Say ~ Çekoslovakyanın da ilhakiyle sa-nof Bqveki r - -kem muahedesi, mün.ase.betle-. dir. Şehnn' bUtUn mag-azaJarı kapa- bettikten sonra, Riyaseti Cümhur -======================= ·ı bi k 'stasyon na - bit olması ttzerine İngiliz matbuat.. dam ile otomobı e nere 

1 
• rfmizfn samfmtlffine barız ışaret- bdır. Ve sokaklarında tezahüratçı- Umumi K&tibi Kemal GedelPI', Pa-r. 

d ld ran kalabalık bır -~ M•ll"' Ş f Diin nın endişeleri mütemadiyen art-fç ve dlşını 0 
u ıerdir. alayları rrelmektedı'r. tik defa o- ti ı Sek t · Fikri Tuzel ve l 1 e 

h ık .1-IUJ f 'n samım' t tezahGra- • gene re en maktadır, hususivle ki hi,,.bir Al· a auı. ea nı •u münasebetle, imzanızı taşı- )arak Fransız askerlerinin de izinleri ., ·~ 
ık 1 arasında gardan ay- n Maliye Vekileti müsteşarı Cemal Re~ı·nı• Kullan -1.I man vaadine ve 1özüne inanılmı-tı ve a 1' ar • mak şerefini haiz olan ve imzasile iptal edilmiştir. Ui 

rılarak ikametlerine hususi daıre- Balkan milletler.inin Bulgar ~ar : !9!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!1!!!1!!!!!!!!!!!!!.!!l!!!!!!!!!!!!J!!!!!~'9 Yetil tarafuıdan verilen ve inhilll yacafı da sabut bulm~. 
Ier ~lmıt olan Ankaratalas.ate- deflerin• bfitfln sa.h•larda tam ma- ..,.. surette • ....- :Z:aak. ~ ~ !1;!.., ~ ... ·~~ (~ l .iılcf 119'1•mawda) HfTLER YiT ANADA 
Ji ~..,,. Seli "k - ------ w "'-™ -.al edilmiltir. Geri kalanlar lwlt&- Viy 17 (A A) B Df tJd~eJdÜ takip eden diler uwt h•lkııtı tanı4ıklan. nı tadır. mt mG4lrtl Sa1&haddin Çam, fstan- bk ve uzak aeyrUaefer hizmetlerindıfo ana: • • - • 

Kase' f f anl&fmasına işaret etme1dtfkne BuJ.,.ar milleti, Türkiye Cüm- bul Belediye meclisi sabıi azalann- Jer saat 17 de Btunodan b~ 
otomobillerde NJ&D ıvano. - mfluade buyurmanızı rica ederim. bulunmak dolayJBlyle iltirak edemi- gelmi~tir. 
le bqan ŞOkrtl Saraçoilu, Harıei- Bu kard---e J'este Tüı'kiyenin glS9- huriyetinin bOyUk Atatflrk'tln bl.t- dan Feridun Manyas, Devlet Demir. yenlerdir. Viliyetlerden gelen ha. I _ 

1 kili Ş""- Saısfl!AXPlu Bul•ar """" kanlığı zamanında, TUrk milleti- yollan sabık mtidürti umumisi Rl 4 Ş DDEu..a ÇARPIŞMA 
Ve uııuıı& 7

.,. ' terdix.ı mOsareatı tebarftz ettiril- berlerde halk kUtlelerinin bayraklar 
1-11· efakat etmekte olan a~ nı'n kahramanlık, mukavemet ve fat tlgar, Eabak Hariciye Nazırla- la, milli _.,_

1 
.... aX.r..u--k : .. .ı..:...._p VaPllnv&: 1'1' (A. A.) - K :e ... ın• r mekten m08tafni addediyorum. · -...- -3•3~ .. .., auw.ua • .,.. 

zevat ile lltikbal merasimine ift;i- vatanperverliğinin yardtmiyle kay- nndan Ahmet Nesimt, Emekli Gene Warsawaki gazetesine na--. 
rak eylemit bulunanlar bulunmak- Bay Ba,kan, bizim fçin ner,e ve dettiği siyast, iktısadt ve kültürel ral Kemal Koçer, Belediyle Banka- sandıklan bqına koftuJdamu, köy- Çek kıtaatı, Trydek mmtaJcasım.: 

memnul'lfy .... ka•,_x.. olan ziyareti- ıu·· ıerın· bı"rçok mıntak-1--da havaınm ta idiler - ,,........ 1 hapıleyi tamamen dostane l>ir hay- sı idare meclisi ~dan Avni Ok· llU&l' __,.. da Alman kıtaatma kal'91 tfcld..at AUU:. aaruwtan A»:k~rapal~ nfze, beynelmilel nziyetfn bf - anlılda takip etmlftir. Keza, Bul- toygar ile Konya belediye reisi Şev- muhalefetine rağmen dawl ve zur- bir mukavemet ıöatermekted~ 
giden caıdck mi,afirlerımız ,erefı- hana nazik oldutu bfr zamana teı: garistan, Tfirkfyenin ölen ba~a- ki Organın ve mürakipliklere d·.= nalarla kafileler halinde seçim vazi- Bir Çek zabiti ile altı Çek uk 
ne Bal•ar ve Tldc mnıt bayrakla- aadUf etmesi aebebfyle daha bfıyil"' nın en yakın v~ en ıamimt mesai fesini ifa etmekte oldukları, ilÇilerin telef olmuştur. 
rı·yıe te•..ı.. _..,._;. !bulunmakta f- bir mina iktisap etm&ktedir. . Ziraat Bankuı Kooperatifler tubesi 

.. ı ... _. •• _, arkadaflanDdan bulunan ve onu ıa- mlldUrU Hakkı Nuri ile Merkez Ban- de mUteklsif bulunduğu mıntaka- Çekler Mistek'te de makaveme1; 
Bu vazi"et, bizden daha bfl - ..:hlafa ı'ttifakla davet edı'lmi11 h t1 bu .ı. ı ERi i t Jctedi B ... v kası sabık müraldplerinden Emin larda ayni heyedm ve arare e göstermiflerdir. Bir Çek zabiti.U. .,05 ..... •ANOFUN Z YARETL yük bir teyakkuz ~eme r. u olan ve mı'sline nadı·r tesadüf 

- Al" 1 Zincfrkırarıuı intihaplanm teklif c- milli vazifelerini eda etmekte olduk iki Çek ve 11 Alman askeri teı.ı; 
Bul•ar Başvekili ve Haric ıe hususta ise, mukadderatın )"&nyana edilir meziyetlerini, teerObe ve den takrirleri okunmuştur. lan anlaşılmıştır. olmuştur. 

Nazın uat 11,15 de Riyaseticü-m- koyduğu Balkan mileıtleri arasın- kiyasetini memleketinin hizme- =-,iiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiiiiiiiiillimiiiiiiiiiiiiiiiilliiilliiilliiillilliiiiiii~ii~ 
Jıur Jcötkflne riderek defteri mah- da mümkün oldutu derecede tam tine hasretmek suretiyle COmhu- .ıı 
ıusu bnzalamışlardır. bir samimilik ve itimadın teesı:ıüsO riyetin mütezayit terakkiıinf t.emfn 

Ekselins miaafir müteakiben kadar hiç bir ~ey tesirli olamaz. edecek olan yeni Mnıt Şefini de sa· 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu- fşte ekselinımızla çok zarif mimi bir aevinçle karplamıştır. 

Sinemacılık Aleminde muvaff ıkiyet; muzafferiy t rekoru.. ~ıuzik, San'at, Menu Rekoru Bllbüllerill 
yuva lcardu;u pirane ülke eria •.. Abaha1at fı7k raa Çağ ayanların ••• Şürin ••• Aıkıa, llllllikiaia 
terenaOm ettiği gtızel ve füsunkar Şırk&n hauaı ve i ce ruhu dan kopan, l na BaŞTekfl Dektor Refik Say- bayan Köseivanot'ıın ve maiyetinfz :lki komeu ınilletbı birbirleri h'!-k-

d~'ı ve Ba.y:ttk Mil1et Mec1fsi re- erklnınnı bu ak .. m buradaki hu- kında her zaman, gösterdikleri kar- Arap 1 A DO VE 1 ruh 1 B .. lbiU - ILEYLAM: URAD3 aa Bills 
fil Abdfllhalfk .Jlendıa•yı ~iylaret et- zurlannda dalma daha :~::ldek ar- plıldı hürmet ve riayet aralarmdaki :-.>:.aıKrılllllalı B L HAB : lah::•:i le. ile .:=. 'I aı"t~ 
mit ve bu siyaretıer iade 0 unmu.- tacağını umduğum bu ~" u ve halisane ve sadikane dostluk müna- ~ • _ - - uw. 
tur. Jcardetlitin bir remzini l'Ötmekte- 1ebetlerlnin inldpfım kola.ylqtır-

Bayan K~anof ve Bayan 7fm. Jllll ve bu dostluk OD bet y.11 evvel .. s sı·nemalarının vasi SL 
sa ... ııu da bl'flhkb ıdyaretler- leadehlmi BuJpr bslı Jıfajeste ebedi dostluk paktınm imasile tem- s r '" A C' D ve TAK -ıM .-
de balanmafludır. lçUnctl Borfs'in 11hhatine ve astı hlredilmiftir. u ı.rıL.I\.. tonlar Dl Cınlatııor Jluhtereın mluftrbnfs ötle Bulsar mfletfnin uadet ve refa- Bu paktın ruhuna sadık bulunan 1 • 
yemetlnt Bulgar elçflfflnd• huauat hına ve sizin ve Bayan IC&lefvanof' (l'Urkiye, Balkan milletlerinin nöyyi .. ... 

olarak yemfslerdir. un aaadetine içiyorum. muahedesinin askeri tehdidatmdan y A ş A s 1 N ş K ATA.TORK'ON TABUTU ıhı nutka, ekaellns Köseiva-
öN'UNDE.. nof .. atıclakf nutukla mukı&bele vazgeçmek suretile Bulgarlstana 

Oiieden sonra s818t 18,SO da etmlftlr: teslihat sahasında müsavat hakkı 
beraberinde Bulgar elçisi ve atqe- Bay Jbtkan, tanıdıkları aon SeJA.nik anlaımasının k Sinemacıhk ileminia ebediyen ift har edeceği Türkçe sözlü Arapça şar.W. hallikl blrfÖlftfitneılQ 
m'l'"-' - --•ar.,. erk&nı ile Sofya ıı!ı•rledfliııil "'""zctJ sözler ve akdine pek ehemmiyetli bir surette Ü j .-. 

J '~' 'fV MU '9" ou ... hadim lmuttur s M E R v e T A K -~ M Vl .. nrt•nmd•.·, el~ oltlufu halde Etnografya huduttan doat Cllb.huriJetln «(lzel 0 
• ~ 

.1.·ta""" k'ttn ta Çetin imtihanlar ~ Bulgar 
m11sllbae ılderek .. ı.ur • merkezine kadar gerek makamat milleti baneuı mmetlerini takdir et- •--• BugUn seanslar: to - tl!,30 • ts,to • ut ve ao.'8 dedir. •-•• 
l>uta lftlnde tiilmif ve bir çelenk Ye -rek halk tatafındaıı ,.aKeri-
'ıkoymqtRi as meraafmde bir po. .... k t... mektedir ve gayıe1;lerini, bilba88a, 
tis lbtfram mlflwtll. 41e lıuır bu- len lıararetli kabul beni 90 mtl eUelAnalarmm da t.ebarOz buyur. B U G O N Sevenlerin - Sevilenlerin ve Aşkı 
lunmakta kil. llulia ve mtlteheYJfc} etti. Bundan chıldan gibi, bUttbı Balkau·m.ilJetleri GÔ ~nı 

Banu mutea.klp. K&ıeivanot M- dolayı size derin mbmettarhimıı .arumcla mUmJdln olduğu kadar M E L E K Bilenlerin Filmi TE'nin ŞAHF..SrAt 
, la.katbide.ki snat ile 1tfrHkte laıet aneclerfm. Bu yeni aempatl v• taın bir ..mtmıtijm w itimadm te· E R' 
'1ıönl Bnaf'Jtolln• af4erek emtl&fl· 4oltluk ifareti Bul••r milleti tara- amüdntl ffıtflAJll eclm bu beyJıelmi... 81ne11111sınd• v E R T m· a~ 

~ 
ıezmekte bulunan Bayan D- fmcl&ıı z1Jadeli1le takdir edilecek- lel IWliDlit Mlllumda banim mu. U 1 U..., 

ivanof'a iltihak •tmff '" bira- tir. Sise turaaını temin edebilirim hafaa v. tanıilnlM larfedeaektir. A Ş K 1 
rce enstitfiyil pmılflenUr. .ki, Balpr mllleti bfrl>irlerhıe Zevcemin " blu nfüat eden-

( GECE VERiLEN ZIYA.FiT ootntJra ve tarl,hle merbut bulu • 1eıia de lftlrak ettaJai mbmettar- VERTER ROLONDE ı PIERRE RICHARD V.ILLll • LDTTE Rolllncle 
4 B ekil - ve • .-.tlerf.nJa' if*aldııl bir kere daha anedeırt-, ka-l Aqam saat ao,ıo • • . ._ ı..ıı .......... ,, • ..... J.llmıı AttNIE VERNAY 

a>ottor Befık Saydam tıarafmclan '"' 11r1 Wılml '1'Urldye Cllmhuriyetinin yt1k RenkH Milel M•u•. Panmounl DUnJ• haberleri ve •• ~nkarapalu'ta mlaafil' B-.veldt ---' lflzama• •lclrJk b1a - BalklDI JDbellpa ı.met :triönU~ A a • 1 
\.e Bulcb'• nazın f8lefine aqam bılllet ar&1111da ~ 111R1 '* •· tıUn aıhhat w aaadetine, asil 'nil'k JlrlC • terem Ml .. Rrlnslz BULGAR BAfVEK LiNiN ........... _..,. 

6 vU-' .. t'r Bu ~yafeti rette esasen JHvout .......... • mill8tiniD refah ve itilisına ve sıh.. B 12.4& fi 2 90 dl T•zlltll Uaflaalu a: .... bf: ~bal reami takip ha itimativer ve daha aaafmt bir Mtmı• 11&4etbılze içtıorum. lİ .. ______ 1111 ., •·"> •11111111 
~ PI• ı9*1natk anua 111 ...,_, 

, - ., .. _._ --- . .. .. 
:;J . -- · 



Sayfaı 4 YENi.SABAH . 18 MART 1939 

'<;anakkaı;18 Mart Zaferini Nasıl Kazandık? 
Zaferinin -~ ---·-- Mecmu Hacmi Takriben 200,000 Ton Olan 
ıldönümü Muazzam Bir Düşman Kuvveti O gün Çanak-

. ___ _._. ..... tı·+. kalede Türk Azmi Karşısında Erimis, Kaçmıştı 
ı · \. Düşmanm zayıatı: 6 Gemi, 1000 Telef, 1000 Mecruh 

Batan Düşman Gemileri Arasında Buve, İrrezistibıl 
ve Osean Zırhlıları da Vardı 

~----------------im"!'--------------------------------------..... olarak sancak tarafa doğru bir r 
' kavis r esmetti. Bu esnada bir ta

rafına pek ziyad e yatmış; batar -
yarlara kaışı cevap veremez bir 
h:aJe gelmişti. Bu ana kadar top
ları yeniden işler bir hale getirilen 
''Dardanos" istihkamımız "İrrezi~
tibl" zırhlısına karşı ateş uc;mağa 
başlıyor ve bu yarall İngiliz vahidi 
harbin i, tam sa~t yedide, boğazı:-ı 

Çanakkale Şehitlerine 
-------

Vurulup te rte m iz alnmdan uzanmı' yatıyor 
Bir hila l uğruna yarab ne günetle r batıyor 

Ey, bu tcprak lar i~in toprasa düsmü\I asker 
Gökten ccda d in e rek öp se o pak alnı değer 

Bir d ilşman filosu Çanakkaledc Türk merınıleri altında bocalarken akıntılı sularına gömüyordu. "Dar
danos" li.ıataryalarının tekrar can
lanması, düşman ateşini de yeniden 
faaliyete sevketti. Bütün düş-

Sana dar gelmiyecek m a kber i k imler kazaın 
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın 

Bugün yıldönümünü idrak et
tiğimiz 18 mart ÇanakkaJe muha
rebesi, ciiıan harbinde Türk silah
Jarmın ihraz etmiş olduğu en bü
viik ve en ı:;anlı zaferlerden biri -• 
<lir. 

Filvaki 1331 yılı martıııın 18 in
ci günü çok faik ve kahir kuvvet -
}erle boğazları zol'lamnya teşeb -
btis etmi~ c,lan o zamanki diişman
Jarın11z, 'I1ürkün çıplak göğglinü 

ı::·per ederek gösterdiği mcrdcc ve 
'kahramanca müdafaa karşısında 
mlinhezimen ric'at ctmi..:, bir daha 
boğaza deııizden hüc11m e:tıneyi ha-
1ırmclan bile geçirmemh~tir. 18 
mart Çanakka muharebesinrle mü
tcnrrız dii~man kuvvetleri korkunç 
zadata ducar oldukları halde kah
raman müdafaa .kuvvetlerimiz hiç 
denilr.cPk derecede az ve ehemmi
yct ... iz basar ile bu müdhiş müsara
ndan r.rnzaffcr çıkmıştır. 
O gün naaıl muzaffer olmuştuk 7 

O zamanki clfr;mıanlarımız p~k 
kolaylıkla ba.::aracaklarını Z!lnnet
tikleri bu işe (18) zırhlı ile mii-
te:ıddit kruva7.ÖI', deslra~·er ve 
diğer y i.i ı l e r c e muavin ge
miler tahc;ic; etmişlerdi . İn
giliz - Franc;ız donanmac;ı, üç tHirt · 
yeni lıarp gemisinden başka. cHrit
navcllara nil"betle modası geçmiş 

lakin kara i<:tihkamlarma kar.;:ı 

korkunç pehlivanlar olan zırhlılar
dan mürekkep bnlunuyordu. 

1331 yılı martının (18) inci gii
nfi Çanakkaleye hücum eden deniz 
km·vetiııin mecmu tonası takriben 
(200.000) e varıyor, (128) tane 
biiyük, (158) orta ve (650} kadar 
da .ktiçük topla mücehhez bulunu-

yordu . 
ıs martta, sabahleyin erken -

den, mü.stabkem mevki kumandanı 
Cevad Paşa ile Osmanlı dc\•leti hiz
metinde bulunan Alamn Amiralı 

Fon "Uzedom" pa~anın bir muha
veresi neticesi olarak bir tayyare
miz j ... tikşafa memur ('dildi. 

Hava, :ıakin, güne ... li ve deniz 
rak1ddi. Tayyaremiz Çanakk:ıle -

1 den kalktı ve (1600) metrt~ yii c-

seldiktcn sonra garbe yol ver<li. 
Boğaz medhaliııde bcrmutad (2) 
İngiliz zırhlısı ile (4) muhrip ka
rakol ediyorlardı. L:1kin biraz ile
rileyince dlisnı<ın ku\\'ayi külliye-

sinin boğaza doğru gelmekte ol

duğunu gördüler. Treddtide mahal 

yoktu: Dii~man geliyordu. 

Tayaremiz derhal Çannkkaleyc 
di.1ıdü ve yaziyeti rapor etti. Fil
vaki ~aat (11.30) ela (1 O) taıw 

afi hurb gemi!-<inden mürekkep düş
man filosu boğaz me<lhalinde 
bombardıman mevzii alıyordu. 

Anadolu sahilinde sağ cena -
hı. İngilizlerin "Triumph", Fran
sızların "Buve" zırhlıları te,"dl 
edivor rumeJi tarafında da "Gol-. . 
, a,, ve "Şalmany" zırhhları mevki 1 

alıyol'lardı. Bu dört gemi boğaz 
mcdhalinden ıbir mil içeride bulu
m1yordu. Biraz daha gerilerde, 
fiağ w sol cenah arasında kalan 
yen işçe fasılada "Lor<l N elsin". 
"Agmcınnon '. "Kum Elizabet,, ve, 
"Prens Corc'' zırh!ıları görünüyor-ı 
<lu. Sağ cenahtan (3}kilometre kadar 

geride Fransızların "Sufren" ve İn
gilizlerin "İnfleksibl" hattı harb 
sefaini ağır ağ1r ileri geri hareket 
ediyorlardı. 

Saat (11,40} da düşman ateşe 
başladı. Sa~ cenahtaki (2) gemi 
"Dardanos" ile obüs mevzilerimize 
ateı;: ediyordu. Rumeli tarafındaki 
(2) Fransız zırhlısı Taret toplariy-

Aıı B. 

alabora olduğu görilldfi. Saat t;a... 
marn (2) yi (3) geçiyordu. 

Düşman muhribleri hemen 
Fransız zırhlısının devrildiği nok
taya seğirttiler . Bunlardan biri mer
mi lerimizden birtsinin tam isabeti 
ile ıbatırıldı. Bu arada sabahtan 
beri Bozcaada civarında kalan v~ 
ihtiyat kuvveti vazifesi gören (6) 

man gemileri, olanca ateşleriyle 

evvelce iskat ve imha edil<liğine 

hükmettikleri "Dardanos" batar -

yelerine korkunç bir hücuma geç
tiler. Lakin kahramHn "Darda -

nos" susmadı, susturulamadı. Bu 

Düşman·n 18 Mart taarruz nu ve batan cü~man gemilerinin yerlerini gösteren barit -t 

le yaylımlar yaparak sağ ve sol 
renah aru~ındaki İngiliz kuvvayi ki.il 
liyesine müzaheret ed[yorchı. 
''Nebin'', ''Agmemnon" ve "Kum 
Elizahet" iı-ıe Hamidiye (Anadolu) 
istihkfunımızla, Mecidiye ve Hami
rliye (nımeli· ve namazgah istihkam 
vp labyalarıınızı hedef ittihaz et-

mislcrdi. ı 
Duşmanın grnıı to;,ların<l:rn 

\ c· bacalarından cıkan dumanlar 
boğaz imtidadıııca dağılıp ~·ayılı -
yordu. Fransız tarctleri, yaylım 

ateşlerd<'n c;utallı alevler içinde 
kalıyor; İngiliz gemilerinin borda
larında şimı::e.kli helezonlar peyda 
olnyordu. S:ıhilde yer depreşnıe
siııi :nıdmr s:ıllantılar hasıl olınak-

1:1. clt·:1izin yi.izliıh.leki hava taba
kası m~rmi infilakiyJ ... ihtizaza gel
mekteydi. Öğ'lc iizct·i eski çimen
lik istihkammdaki c ki kule harab 
oluyor; bir obli ~ minarenin fü~t kıs
mım alıp götiirüyorclu. Karı;ııda 

kiliclibahr kışlalnrı alevler içinde 
r ltmuyor: hatar~·aların yakınında
ki evler yanıyordu . 

düşman zırhlısı da bogaza giriyor 
\'e düşman muharebe hattını tak
viye ediyordu. Bunun üzerine mu
harebenin başlaııgıcmdanberi bom 
bardımnna iştirak eden ve istih
kamlarımızrn ateşiyle hırpalanan 

bazı gemiler değiştirildi ve saat 
üçe doğru bombardıman eski şid

detiyle devama başladı . 

Saat (4) sularmda İngilizlerin 
"İrrezistibl" zırhlısı Hamidiye is 
tihliamına epeyce yaklaşmış bulu
nuyordu. (20} dakika sonra bu 
geminin bir yana yatt1ğ1 ve baca
larından beyaz dumanlar, buharlar 
çıktığı görüldü. İngiliz zırhlısı, 

akıntının keyfine tabi olmuş, ha
reketsiz bir halde obüs bataryala
rımızın ateş sahasına doğru sürOk
lcniyordu. Bir aralık birdenbire 
doğrulur gibi oldu; fakat topları 

işlemiyorrlu. Taretleri, son ateş 

vaziyetini muhafaza etmekteydi. 
Efradı, yara kapama ame1iyatiyle 
meşguldüler. Saat beş sulanooa 
bu zırhlının mürettebatını · almak 
için muhripler "İrrezistibl" e yak
laştılar. Efrat güverteye tabur ol
muştu. Fakat obüs ateşleriınizin 

te~iriyle herkes kaçışmaya 'ba.;ıla

dı. 

Düşman ateş hattını takviye i
çin (Bozcaada) dan son ik i gemisi
ni de celbetti. Maamafih taarruz 
hareketinin akim kaldığı artık ap 
açık görüniiyordu. Düşman gemi -
leri (Bozcaada) ya doğru y ol ve
rerek birer, ikişer dönliyorlardı. 

İlk dönenler arasında İngilizlerin 
"O~ın" zırhhsı bulunuyor. bu zırh
lını~ birdenbire bir tarafına fena 
halde yattığı görülüyor<iu . Yavaş 

yavaş boğaz rnedhaline kadar sü
rüklenmek iRtediği belliy<li. 

arada "Mecid iye" ihtihkamının 
topları da ate~e başladılar. 

Boğaza akşam karanlığı çö -
kerken düşmanın harekete kudreti 
olan bütün gemileri ric'ate başla
mışlardı. Hepsinde yaralar, rah

neler vardı "İnfleksibl" muhare
be krovazörünün baş tarafında, 
köprü üstü irtifaına kadar çıkan 

bir alev sütunıı görünüyordu. Son
radan anlaşıldığına göre bu gemi 

torpitlo dairesi hizasından bir mer 
mi veya mayn isabeti almış ve bin
netic& muharebeden sa.kıt olacak 
derecede hasarze<le olmu~tu. "Ku-

Hercümerc ettiğin C'dvara da yet mez o kitab 
Seni ancalc ebediye•lcr eder is tiab 

Bu, "taşmdır., diyerek kiıbeyi diksem batına 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına 

Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle 
Kana~•an lahdine çeksem bütün e cramile 

Mor bulutlarla açık .ürb cne ç a h a m da tavan 
Yedi kand illi süreyyayı u zatsam oradan 

Sen bu avizenin altında bürünmü~ kanına 
Yatıyorken gece mehtabı getirsem yanına 

Türbedarın gibi ta fecr e k a d ar b ekletsem 
G ündüzün fecr ile aviz~ni lebriz etsem 

Tüllenen m<. ğribi ak~amları !'arsam yara na 
Yine bir fey yapabildim diyemem hatırana. 

MEHMED AKiF 

• 1 

...................... ,... ................................................ __ ~ 
:n" ve "Nelsm" zırhlıları da obüs 
bataryclerimizin ateşlerine maruz 
kalarak dunrnııJ:w içinde kalmış
lardı. 

Şimdi boğaz sularında "Tri
umph" ile <ikıntıya tabi olarak ba
taryelerimizin ateş sahasından ha-ı 
rice çıkmak istiyen "Oşııı" zırhlı

sından başka clü~man gemisi kal
mamıştı. Biraz sonra düşman muh 
ripleri mürettebatını almak üzere 
"Oşın" ın etrafını sardılar. 

İşte bugün böyle şnhıametli bir 
zaferin yıldönümlidür. "Yeni Sa-
1bah" bu şerefli güniin şehidlerini 
fatihalarla anar ve onların huzuru 
maneviyetiııde hüşüla eğilir. 

Düşman bu korkunç nıusarıada 
üçü zırhlı olmak üzere (6) gemi 
kaybetmiş takriben (1000) ·telef 
(1000) mecruh vermiştir. Bizim 
zayiatımız ise (24) şehit, (79) yara
lıdan ibaret kalmıştır. 

Ertesi sabah Çanakkale boğa- /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv•vvv..,.. 

zının muzlim ı;uları üzerinde üç 
büyük yağ lekesi görülüyordu. Bun 
lar, mezarlıklardaki taş!.ır gibi. 
dalgalara gömlilen üç düşman ge
misinden birer nişane idi. Bu nişa
neler "İrrezistibl", "Buvc" VE: " 0-
şın" zırhlılarının enkazının üzerin
de zahir olmaktaydı . 

Bir Fransız filosiyle takviye e
dilen İngiliz donanması o gün Tür
kün kahr..'lmanlığı karşısında pes 

demiş, mehmedciğin çelik göğsü 
karşısında en &Qn sistem silahlar, 
ve dev cüsseli (SB} lik gülleler ser
nükan olmuştu. 

Canakkale -
Harbinde 
Türk Bahriyesi 

· Bu fevkalade meraklı . . . 
yazı serısını yarın 

neşre başlıyoruz 

·-.--·-~--...... ,,_...-~ 

Saat 1,20 de Hanıidiye isti:J-\ -
k:lnnmız ateşe ii:ıaşla<lı. Yarım sa
at sonra Fransızların "Buve" zırh
lısı bir tarafa yatmış bir halde 
medhale doğru çekilmeğe mecbur 
olmuştu. Ayni zamanda kilidibuhrl 
tarafındaki üç istihkamımız da 
"Goha" ile "Ş:ırlmany" zırhlılarını 
ate:jleri altına almışlardı. Bu sıra

da "Golva'' o kadar ağır surette ya
ralandı ki şayed alelacele çekilip 
l\Ierkeb adasına baştankara edil -
meseydi muhakkak surette batar
dı. "Iluve" istihkamlarımızın ateş 
sahasından çıkıp Kepez burnunun 
biıaz gerhıine çeJdl:ni.~ti ki borda -
sında bir infilak oldu. Gemiyi sa
rnn dumanlar içinden koca zırh- , 
Jının sancak bord.a.sına meyledip ~··aşın" Halilili a.çıklarında i

ken, ağlebi ihtimal, gayri ihtiyari Düşmanın Buve zırhlısı, Çanakkalede Tark topları altında böyle batmııta 



l&iarihien bir~ 
[KTIBAS v11.r~ME HAKKI MAHFJZDIJR - ta - Çinicilik Nasıl Doğdu? 
Egin \{olunda Mola Yavuz'un lran~an Getirdiği"Erbab 

Ç 
. ki "P a· h Çok yaşa ı San' at iznikte lskin Edil:oıış e e 

ocu 0a~: 
8

8 
ı~a ım la .,, fisÇiniler YapılmağaBaılanmgll 

ıye agırıyor r 
Sonraları EyiJp ve T ekfuraarayırıda Açılan FJR.;. 

"Padifa/Jardan Hayır Gelmiyor. Yaşasın 
Ya, ... sın Ordu Diye Ba'fırın!,, 

Mıllet kalarda da GiJ.zel Çini yapıldı ele Sulta alıtneil 
Çefmesi Bunlarla /nfa Edil'fli 

l stanbulun fethinden sonra 
Türk mimarlık san,atini 

parlak renklerile şenlendiren çini
lerin kısmı azamı lznik çini kir
hanesinde yapılmıştır. Bu sebepten 
İznik, çini noktai nazanndan Kfl
tabyaya her zaman tefevvuk et • 
m~. 

Vak,anOvis k~ilk Çelebi zade 
Asım diyor ki : "Sahipkıranı salA
tini Rum Sultan Selim Han mer -
h)lm Şah İsmaili pUr tadlill ted • 
.., :ve teftkil k~l• azmi diya.n 
fi.an l'e ~ kahrı Jrahr,aına.. 
ıi1 ile.. ol aofi ı»eÇei Erdebiliniıı 
kinli bttkbıeti olan '6hri Teb 
rizi payimal ve viran edip her 
an'atln ...,_Dl:~ l>lr 
09 1rin iDlttm erbabi "5.•ti 
~~cJQ-~ 
beılflt~ ~a aana)ii bedf&. 
mn zuhur v. ~ ~ve ve;. 
elle oldoklann4a .ıahıei cumhur • 
da meskilr- ve metJıur olduiu tı
zere birkaç nefer ~bam !zııilc 
fehrinde iskan ve temkin etmeğin 
ol diy.an mezburlııp-a karargih ta· 
yin etmelerile çinii tznikt denıekle 
töhret karin omuştu,, (S. 252). 

muz Erzincanı, Erzımımu ve Binaenaleyh İznik çinileri, bu . 
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Trakyada Arıcıllk 
İnkişaf Ediyor Ümitle Beklerken -·-Yazan: Muzaffer Sevll 

Bir polis ktmi beklediğini veye. 
ne işi olduğunu sordu. Aldığı cevap 
onu tatmin etmemiş olacak ki biraz 
ileride blr dıvara yaslanarak dik, 
dik onu stizmeğe başladı. 

İşte zil çalıyordu. Ve mektep ka
pısından genç kızlar yuvalarından 
fırlıyan acemi kuşlar gibi cıvıldaşa. 
rak çıkıyorlardı. Kimisinin babası, 
kimisinin annesi, ağabeyisi veya hlz 
metçlsi karşılıyordu. 

Biraz düşündü. O da kızını kar· 
şılıyacaktı. Fakat hangi kıyafetle?. 
Şüphesiz ki arkadp,şları yarın alay 
edecekti. Onun için başını önüne eğ
di. Ağır ağır eve yollandı. Fakat 
yalnız ara sıra arkasına dönüp bak
maktan kendisini alamıyordu. 

Bir ara yine dönmüştü. 1şte kızı 
geliyordu. Lakin yanındaki çocuk 
kimdi? Onların bir erkek akrabala. 
n yoktu. Komşu çocuklarından olsa 
tanıması lazımdı. Halbuki bunu hiç 
görmem~ bile. O halde kimdi? 
Kimdi bu kızının yanındaki erkek? 

Bir şüphe ... Hayır bu bir haki
katti. Muhakkak ki böyleydi. Görün 
memesi için adımlarını sıklaştırdı. 

Evine geldi. Odasına girdi. Ağlamak 
istedi. Ağlıyamadı. Bu muammayı 
halletmek üzere uğraştı. OlmadL 
Nihayet işte kapı çalındı. Bu kızı o
lacaktı. 

Evet yanılmainl§tı. Bu Nezahet
ti. Her zamanki gibi annesine sanl
dı. Onu öptü, kokladı. Fakat annesi 
ni biraz soğuk buldu. 

- Ne var anne, ne oldu sana? .. 
Niçin böylesin ? Yoksa bir kara ha
ber mi işiteceğim? 

- içeri gir bakalım da anlar. 
sın. 

Nezahet, hem annesine bakıyor. 
hem de soyunuyordu. Ana titrek bir 
sesle söze başladı: 

- Nezahet ne sorarsam doğru 
cevap vereceksin değil mi? 

- Sor anne, seni dinliyorum. 
- Bugün mektep dönüşü yanın-

da kimler vardı? 

Nezahet sarardı. Fakat soğuk
kanlılığını muhafaza etmeğe çalışa
rak: 

- Anne seviyorum, a.ynlama.m. 
- Sana ne diyorsam onu yapa-

caksın. Benden işte bu kadar. Aksı 
takdirde benim evladım değilsin. 

Nezahet birden doğruldu. 
- Son sözün bu mu anne? 
- Evet. 
- Fakat anne onsuz yaşıya-

mam. 
• - Ben b~ka türlü konuşmak 

veya kararımdan dönmek nedir bil
mem. Bu itibarla artık sus ve dedik· 
!erimi yap. 

- Anne, emin ol iyi bir çocuk. 
- Ne olursa olsun. 
- Anne. 
- Ben sırası gelince kimi göste-. 

rirsem onunla evleneceksin, şimdilik 
derslerine çalış. 

Sabah ilk mlijdeci ışıklarını etra. 
fa yaymağa başlamıştı. Uyandı. Fa· 
kat bu neydi? Kızı ... Alı kızı. .. yata· 
ğında yoktu. Gözü dolaba kaydı. Bu· 
rası karışmıştı. Demek ki... Alı .. bu 
fena bir hadiseydi. Deli gibi sokı:ı.ğa 
fırladı. Epeyce yürüdü. Birden dur
du. İşte dünkü delikanlı kendisine 
yaklaşıyordu. Yakalarını tuttu. Gen. 
ci olanca kuvvetile sarstı. 

Kızımı ... Alçak mel'un kızımı ... 
Genç tebessümünU bırakmamış· 

tı. Ağır bir sesle cevap verdi: 
- Kızınız sizindir. Yalnız beni 

de evlatlığınıza kabul ediniz. 
- Olamaz. Ben kızımı okutaca

ğım ... Nezahet ah .. bunu naaıl yap
tın? 

Genç, kadının koluna girdi. 
- Haydi. Bizi saadet ışıklarile 

dolu olduğu halde bekliyen yuvamı
za gidelim. Benim kimsem yok. Ba. 
na ana o1acaksınız. Emin olun. Me
sut bir hayat yaşıyacağız. Zaten is
tediğimiz de buydu. 

Adeta yolda birbirlerini ıriirükli
yerek bir kapı önüne geldiler. Ka. 
pıyı Nezahet açtı. Ana kız bir mild
det bakıştılar. Sonra birbirlerinin 
kollarına atıldılar. 

- Anne .... 
- Yavnım .... 

SON 

- Yanımda mı? 
arkadaşlarım. 

- Başka ... 
- Arkadaşlarım. 

Hiç ... Mektep ~~~~~~~~~~~~~ 
Bir milletin siya!'li ergj11Jik 

in•tihan zamanlan intihap gUn
J~rtdir. 

- Niçin yalan söylüyorsun Ne-
zahet, neden benden hakikati gizli. 
yorsun?. Yanında uzun boylu bir er
kek vardı. 

- Anne ... 
- GördUıı mü hali. 
- Anne vallahi. 

- Şimdi beni dinle ... Sana şim-
diye kadar fena bir söz söylemedim. 
Çünkü akıllı ve usulu bir kızdın. 
Şimdiden sonra seni bir daha hiçbir 
erkekle görmiyeceğim ve bununla 
da derhal ayrılacaksın anladın mı? 

il ili M 
tnkilapt;ı, inkilip par tisinin 

kadrosunda yer alır. 

tnkilabm mesuJiyetini yükle
nen Ciimhuriyet Halk Partir.i
dfr. 

00 00 00 
Ctinıhuriyet Halk Partisinin 

tarihi hiiyük milli zaferlerle dtl· 
Iudnr. 

00 88 81 

Mütehassıslar ve Vatalar Köylerde 
Kovanları Dolaşmağa Başladılar 

__ ,....,.. ... _.,._._.,_..._ .. _ ....,,... _____ ,__, __ _ 

Trakyada Modern bir an çift iğinde yeni ve eski kovanlar 

Edirne (Hususi) - Ancıhk bu rinin bu sooe de Ağustos ayında 

sene ümit verici bir durumdadır. A- açılmaaı tahmin olunuyor. Ge
rıcılık mütehassıs va ustalarl ko- çen sene M acaristandan getirilen 
vanları dolaşarak anların kış geçir· an çiçek tohumları tecrübe için yer 
me vaziyetlerini kontrol etmekte yer ekilmektedir. Tavukculuk ta 
ilkbahar hazırlıklarını yapmakta ileri bir durumdadır. Bölge dahilin
zaif olanları şekerle beslemekte ve de bulunan 6 tanesi 300erlik, 2 si 
boş kovanlar için de ilkbahar oğul· 150 şerlik kuluçka makineleri fa
larından doldurmak üzere tertiplen aliyete geçirilmiş ve mahsul vcrms
mektedir. Arıcılık kurs ve kongrele- ğe başlamışlardır. 

38 811 118 81 811 

Kozacılığın !~udanyada 

İnkişaf tedbirleri /n~~':.,,~~~.Ln _ M•rnıek•· 
Ziraat Veklletl yeni tah- tin her köşesinde başladığı gibi gü-

alaat gönderdi zel Mudanyamızda da dün havanın 
Edirne (Hususi) - Tre.kyada yağmurlu olmasına rağmen bütün 

kozacılığın inkişafı için alınmakta vatandaşlar reylerini C. H. Parti. 
olan tedbirler arasında "bilhassa mizin göstermiş olduğu namzetleru 
kurslardan çok iyi sonuçlar elde &- vererek bütün gün adeta bayram 
dilmektedir. şenlikleri yapılmıştır. Memleket da· 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu ha sabahtan itibaren bayraklarla 
kurelara. Edime ve U zunköprlido süslenmişti ve Halkevi banqpsu da
bu sene de devam edilecektir. Kurs- ha sabah saat 7,30 dan itibaren bü. 
lar açılmak üzeredir. Bunun için ge
reken tahsisat Ziraat Vekılleti ta· 
rafından gönderilmiştir. 

DUTI ... UKLAR 
Ayrıca kozacılara dağ-ıtılmak il

zere Vekaletten hastalıksu: böcek 
tohumlan da istenilmiştir. Bu ara~ 
da geçen ve evvelki yıllarda Bursa 
ve Beypazarından getirtilen dut to
humlarından bölge fidanlıklarında 
yetiştirilen fidanlar halka dağıtıla
rak yeniden dut bahçeleri tesis edil
mektedir. Ziraat Vekaleti bu mak
satla bu sene de yirmi kilo Elit dut 
tohumu göndermiş ve bunlar da ko
zacılık bölgelerine dağitılmıştır. · 

Matbuat Balosu 

tün rey sandıklarını gezerek hn!k:~ 
muhtelü havalar dinletmiştir. R . 

c_ ::sız e 2%2 & &L s ?' :r -

Muallimlere Yardım 
Cemiyetinin 
Toplantısı 

htanbul Mualimleri ve iş:rar
ları yardım cemiyetinin yıllık top
lantısı bugün öğleden sonra saat 
ikide Üniversite koııfeı·ans salo • 
nanda yapılae:aktır. 

- --· -ENİ NE 'RİYAT 
ÇOCQ!k 

Çocuk E:ıirgı:mıe Kurumu Ge
nel :Merkezi tarafıııdan çıkarılmak 

Her yıl İstanbulun yüksek sos-1 ta olaıı (Çocuk) oadlı derginin 130 
yetesine mensup .ailelerin iştin~k 1 uncu sayısı ~.kınıştır. Yurd yav
ettiği matbuat balosu 18 martta ve- rularının Sağlık', so::ıyal kültüre! 
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- ÖğreJUl\ek için!.. Bunda bir 
fenalık mı var? 

- Hayır, fena değil ... Fakat a
d.İj6 etmeyiniz, bunu sia çabuk öğ
retecekler! 

Dudaklarında müstehzi bir te
bessüm dolaşıyordu. Fakat kaşları 
eski halini alıyor, nazarları her za.. 
manki gibi sakinleşiyordu. 

- Haydi Cahide, bu gece iyi 
eğlenmenizi temenni ederim. Y ann 
eserim hakkında fikrinizi söylersi· 
niz ... 

Bir ipek hışırtısı lakırdısını ~es
ti, annesi ile Nermin mantolarına 

bürünmüş olarak gözükmüşlerdi. 
Kıyafetimi, seri bir hareketle, 

fakat tecrübeli nazarlarla tetkik et
tiler. Siireyya Hanım: 

- Fena <leğ·il ! Bizimle mükem
melen gelebilir, dedi. Fakat koluna, 
göğsüne bir şey taksa daha iyi olur 
gibi geliyor. 

- öyle ise durun anne, Cahide
nin her şeyi var, bir dakika bekle-
yin beni! ı 

1çeri geldiği zaman elinde iki ku. 
tu tutuyordu. Birincisinden ta!3ları ı 
parıldıyan bir bilezik. digerinden de 
ince bir inci kolye çıkardı. 

Anne.si: 

- Hakikaten, annf'ı:;inin her şe
yi vardı. diye r:;öylenrJi. 

İııd kolyeyi boynuma gc<;irdik
ten sonra Hleziğiıni de bileğime tak
tı. 

Nermin alay etti: 

- Biraz daha tabii durun Ca
hide, adeta iğl"Cti bir şey takmış 1 
gibi oldunuz. 

1 
Nail: 

- Rahat bırak Nermin .. Merak 
etnıe .. Çabucak , hatti pek çıı.buk 
bu kıyafetlere alı~acak .. 

-- Niye çabuk alı.';lıtcakmı~ım? 
diye sordum. 

Va,ıimin cevap vermesine vakit 
hıraknıadaıı anııesi: 

- Bırakm su milnakaşaları . ' 
geç kaldık zaten dedi. Ha:vdi Na-
il, Y'Brın sana muvaffakıyetini an
latırız .. 

Şa:;;ırarnk-

- Ne o, siz ırelmiy-0r musu -
nuz? de<lim. 

- Hayır! e-ıerlerimin temsilin
de katiyen l.ı,flunmam Cahide. 
yarın, l.ıelkidc bu gece konu~uruz. · 
siz geliııccye l<ı•clar yatınarnış' isem, 
gelir ndicedcıı haber alırım. 

.Ah! o geceyi ı·iç unutamıyacağım 
Vasimin eseri. mükemmel bir :::ev 
idi. \'e müdhiş >ıurette beğcniİdl. 
FHıt ün kalb!mi yerinden orırnt..an 
ve zanrnn zamn.n gözlerimden yaş 

Nakleden: ORHAN s . 
&"etirten heyecanımı nasıl tarif 
etmeli ibllmem 1 O gece, oynsna.n 
piyesin muharriri Naili, kızı Ca
hlde ,kadv kimsenin heyecanla 
ve bUtUn vıa.rlıt1yle alkışlamadıl'J.. 
na. em indim. 

Süreyya hanım ile Nermin de, 
hergünkü soğuk tavırlannı bırak • 
mış, onlar da duydukları hey~ 
nı zaptedemiyorJardı. Fakat b11 
da.ha ziyade tatmin edilen gurlll"" 
larından ileri geliyordu. 

BüyOık locada bizimle beraber 
Nerminle bir müddet evvel nişan
lanan tanınmış bir muharrir ile, 
Vasimin akrabalarından Semili 
isminde genÇ birisi de vardı. Bu 
genç iri, esmer renkli ve biraz züp
pece idi. Loc·::ı~"ı g-ir<l "ktr ıı !;() lll'& 

bana tuhaf bir tavırla bakmış son
ra da Ncrminlc yava~ ~C'ısl' koıı ı:;;

mağa başlamıştı. ·söyledikl~ri söz
ler<len bazıları kulağıma geliyor-
du: 

''Şahane gözler! ... Sekı:;en bin 
lira! ... Vahşi \•e güzel!.. ç-0k gll
zelle5ıecek !...,, 

Fakat hen bunlara dikkat et.. 
miyordunı. Nazarlarım, salona dt
kilmi';l, önümdeki şık kadın ve er
kf'l tere hakıvorclum. Perde açıl • 
dıktan sonra nefeıııimi keserek M&

dece oyunla a18.kıtdı:ır oldum. 

Perde ·anılarında birçok kimse
ler locaya gelip Sfü·eyya hanım il• 
kızını tebrik ediyorlardı. 

Ben ise kenara çekilmiş, Vasi
min eserinden duyduğum heyeca
nın te"4irindeydim. Bir araltk S... 
mih Bey yanıma yaklaşarak gül
dü ve: 

- Çehı~nizin it\adesinden, her 
ikinizin de akrabası olan Nailin 
eserlerini seven bir edebiyat merak 
}ıgı olduğunuz anlaşılıyor, dedi. 

.Hararetle: 

-- Evet diye cevap verdim! 

Bu eser tasavvurun fevkinde 

bir şey! .. Ve büyük bir muvaffakı.' 
yet değil mi; 

- Muazzam! şu Nail de ne ta
lihli adamdır bilseniz! bu piyes 
ı · ,. •ine mlldihş para kazandıra
cak!. 

\'a!'limin bu kadar ince egeri • 

niıı kazandtğı muvaffakıyetin bu 
~ekilde maddı olarak takdir edil· 

ınesinden ga~·ri ihtiyarı canım sı

kılarak· 

- Doğ!·mnıııu :{öylcmek lazım 

gelir:;e bu me,.ele ile pek uğra,, . 
maz. Para onun nazarında çok aoo 
radan gelir. 

(Devamı var) 

-- -
Nezahet sedire uzanmış ağhyor

du. Dudaklarını dolduran hıçkırık. 
lar arasından: 

Cümburiyet Halk Partisi 
halkın, halk için, ve halk ;Jl'a· 

fından ldattslni şıar edlnnıi~tir. 

rile~!kti. Fakat hazırlıklar ta - durumlarının ınki~afına hizmet e- Baş, Dı·ş, "'ezle, Grı·p, Romatı.zma 
mamlanmamış olduğundan balo 25 den bu kıymetli d1::rgiyi çocuklat·a, l Y ~ 

· Oliver: - Bundan ne ümit edi
yorsunuz? diye sordu. 

- Henüz size bir şey söyliy&
mem. Taşı §imendiferle göndereme. 

fİZ. Bunun fotografını alıp, ilk tren
le profesöre yollıyacatıni. 

- Fakat yarın akşama kadar 

kalacağınızı vadetmiştiniz. 

Gene kadın güldü: 

- Bu keşfe fazla bir alaka gös· 

terdiğimi mi sanıyorsunuz? Herhan. 
ri bir hareket hiç bir zaman fazla 

Qeğildir. Ve Svanildin gözlerinin pa

r.ıldadığını görünce ilave etti: - Va

kitsiz ümitler de ekseriya bo~ gı. 

kar. Daha mağlfıp edeceğimiz bin 
eenelik bir esrar var. 

O gece Godard geç vakite kadar 
. m.gatlerde o ınahqt ve mahiyetini 

bilmediği kelimeyi aradı. Fakat hep 

l>eyhude idi ve Slinfoı-d'un hikaye.si 
içind• bulunduğu çıkmazı bir kat 

·~-~~ 

-~ 

mart cumartesi akşamı Makı;im ~- çocnklu ana ve llıabalara tav~iye Nevralji, kı~ıkllk ve bUtUn a§nlarınızı derhal keser 
lonunda verilecektir. 1 ederiz. mi • icabında gUnda 3 ka,e ahnablllr. m .. 

Luna ile halası, sabahleyin er· 
kenden gittiler. Godard istasyona 

kadar kendilerini götürdükten sonra 
bütün gününii Oliver ile kız kardeşL 
nin yanında geçirdi. 

Perşembe günü, gazete muhbir. 
lerinin adedi daha fazlalaşmıştı. öğ
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leyin bir telgraf geldi: Luna, taştaki bunlardan birini okuyacak ve hatır
işaretlerin okunduğunu, ve hepsini lıyabildiğiniz kelimeleri söyliyecek· 

bir tecrübe için evine çağırdığım siniz. Uyandığınız zaman ayni tec
bildiriyordu. rübeyi diğer kağıt ile de yapacak v~ 

Godard, iki gün zarfında genq cevaplarınızı karştla.r;tıracağız. 

kadının çok deği§miş olduğunu fat- - Neye kendiniz okumıyorsu, 

zetti. Şimdi alnında derin bir çizgi nuz? 

vardı ve elleri adeta titriyordu. Si- - 1stemiyerek yapılacak ufak 
nirlerine güçlükle hakim olduğu bel- bir hareket veya gösterilecek bir be

liydi. Madam York ta her günkü sa- yecan sizi tesir altında bU'akabilir. 
kin tavır yoktu. • Hatta sizi Müsyü Godard ile yalnız 

Luna işaretlerin manasını söyle· başınıza bırakacağız. 
mek istemiyerek makine ile yazıl· Şimdi vliveri uyutmak için genç 
mış ild sahife kağıt uzattı: kadının bir tek işareti kafi geliyor. 

- Bunlar kopyalardır, Müsyil cju. Başba.5a kalınca: Godard bu işi 
Hamand, siz uyuyunca arkadaşın ız hoş görmiyordu. Lunanın istedikle-

Çeviren : R. SAGAY 
rini yaptıktan sonra hepsini çağırdl. 

Genç kadın elleri titriyerek ve 

gözleri parıldıyarak sual kağıdını 

aldı ve okuduktan sonra: - Fena 
değil ! dedi. 

Oliveri uyandırdı ve ilave etti : 

- Biz yerlerimize otururken siz de 
ş.\ kağıdı okur musunuz .Mi.isyü Ih. 
mand? 

İçinde çam kütükleri yanan tJ· 
minenin etrafında yerleştiler ve O • 

liver elindeki kağıdı yüksek sesle o
kudu: 

- ~ağıda.ki kelimeleri tanıyor 

musunuz? Rosaı SalvetQrı Vişnu, 

Rattotskon ..... ne garip isimler. hep-

sinin bir araya toplanması ne tu
haf? diye söylendi. 

- Bizi alfıkadar edecek isimleri 

tesadüf en aldıklarımın arasına koy
dum. 

- Anlıyorum: iyi isim ve keli. 

meleri bulup bulamıyacağımı öğt·e .. 

mek istiyorsunuz? Bakın Rosa Sal

vetor bir artist idi. Vişnu bir Hint 
mabududur. Diğerlerini tanınuyo· 

rum, ah, durun aşağıdaki satırın ba

§ında eski bir tanıdık var: Odin. 

- Bu kelime size ne hatırlatı
yor? 

- Kendimi, kızamık hastalıgm

dan sonra nekahat devrinde Svallil· 

din karyolasının dibinde oturmuş o· 
na şimal memleketleri efsaneleri o. 
k~ ken görüyorum. 

Bundan sonra bazı klasik isim
leri tanıdı ve izahat verdi: 

- Tor bir hkandinav ilahı idi. 
Boldur da öyle ... 

Oliver okuya okuya listenin so. 
nuna g~mişti. 

Luna, genç adama hitaben; 

- Alaka verici bazı kelimeler bul
dunuz, dedi. 

- öyle amma bunları ben hatır. 
lıyamıyorum ki. 

- Tabii, bu kelimeler, sizin ta 
eski za~anları yoklıyan hafızanız 
tarafından İfjaret edilmiştir. Hepsi 

de eski din1 İskandinav Adet ve ri
vayetlerine aittir. Aileniz bin sene
denberi hıristiyan, fakat asırlar im-

tidadınca da cedlerlnfn putperest i· 
diler. Onlann bu akidelerinin zayıf 

hatıralan dimağınızda mevcut idl 
ve hipnot.U.e olduktan sonra bunlar 
ortaya çıkabilirdi. 

Godardm rıotianna baktı. 

- Sifmund'u hayal meyal btr 
roman kahramanı olarak hatırıı~·or, 

fakat Od.ini her şeyin üstünde tutu

yol'8untu., Boldur Bize göre ilkbahar 
ila!·ı, Lok ise §eytan. 

Oliver dch§et içinde: - Faka~ 

bunların neler olduğunu b!lmiyorum. 
dlY,e söylendi. 
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Sayfaı 8 

LD. büyuk sergilerde 18 diplom:ı 
48 madalya kazanmıştır. 
Böyle güzel dişler yalnız 

~ _ . ·~· R~g~.~lin 
1 

- ____:__ • Diş tabipleri diyor ki: 
"Dişlerin ve ~ğzın sıhhati sabah, 

3tle ve akşam her yemekten. sonra günde 3 defa dişleri 
temizlemekle kabildir.,, ............................................. 

........... 18 MART 1939 

• 
ın 

...... İsmine dikkat buyurulması ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İstan
bul Sahnalma komisyonundan: 

1 - T6 :kal6m veteriner il!cı ve malzeme 24---3-989 cuma günü 
.!ta&t 11 de pazarlıla alınacaktır. 

1 - Tasınlanmlf tutan 940 lira ve ilık teminatı da 71 liradır. 

8 - İsteklilerin kanuni vesi.kalan ve ilk teminat makbuzlariyle 

Galata es.ki ithalM gümrük binaeındaki komisyona g-elmele -
ri. (1801) 

Nafia Vekaletinden: 
; ı sataş yeri: ALI ASGAR HATEMI, Ketenciler 2a 1 ·-

Eksiltmeye ·konulan iş: 

ı - Küçük Menderes İslah sahasında yapılacak Fetrek şiltleri 

ile beş küçük köprü inşaatı, keşif bedeli "79 020" lira "90" kuruştur. 

2 - Eksiltme 28-3-939 tarihine rastlıyan sali günü saat (llS) 

de Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltma komisyonu o

dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartna nesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (3) lira (96) ku

ruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler . 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5201) lira "05" ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 

en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikıalarla b!rlikte bir dilek

çe ile Nafia Vekaletine müracaat e,:l.erek bu işe mahsus olmak üzere 

vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde. bulunmıyanlar eksiltmeye işti
rak edemezler. 

6 - hteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat

ten bir ıııaat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1288) 

-------·-Modern-.......... . 

_, ........... ._,...... 

Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 
Askere, memura, kadın~ er~eğe, talebeye günün en lüzumlu 

eseri. 1939, menesi muaşeret adabııım tekamülüne göre 
yazılmıt ilk· kitap. 

Fiah: Cildsiz 50, Cildli 75 kuruş. 
--• Sahf yeri: INKILAB KiTABEVi --• 

içilmesi latif, tesiri kolay ve 
mülayimdi . Yerini hiçbir mü
masil müstahzar tutamaz Ve 
daha çabuk tesir eder. Mide 
ve barsakları ahştırmaz. 

İNKIBAZI 
Defeder. 

HAZiMSIZLIGI 
Mide ekşilik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki tatsızbk ve 
kokuyu defeder. 

Şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, 
mide bozukluğu, barsak ataleti • 
inkıbaz, sarılık, safra, karaci-
ğer, mide ekşilik ve yanma
larmda. 

Bütün mide ve barsak bo
:mkluklarında kullanınız. 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Pıa.~abahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak (1) adet devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci 17-1-939 
-iiarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. • 

II - Muhammen bedeli si! İstanbul "13.000" lira vo muvakkat 
teminaıtı "975" liradır. 

III - Eksiltme 31-8-989 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15.30 da Kabatal}ta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameleı- parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ah· 
oabilir. 

V - Ebiltmeye iştir.a.k etmek istlyen firmaların mufassal fenni 
teklifleriyle 'beraber katalôklannı, kaldırma indirme ve fren tertiba· 
tını açık olarak gösteren resimlerini, birin~i sınıf bir firma olduk
larını gösterir e.vrakın ihale tarihinden en .az (7) gün evveline kadar 
İnhisarlar umum müdilrlUğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazamnıın vesika almaları lazımdır. Aksi 
takdirde eksiltmeye istisaı edemezler. 

VI - Mühtı.rlil teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 nci madde

de yazılı eksntm~ye iştira.k vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edec~k olan kavalı 

-

__ z ... a-rfların eksiltme g UnU en geç saat 14.30 a kadar mezkür komisyon l 
kanlıv na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "984" 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının -

hissesi olduğu biliihtiyar 
zihne gelmektedir. 

' Karaciğer, höbrek, taı ve 
kumlarından mütaveJlid san
cılarınız,damar sertlikleri ve 

fİşmanlık şikayetlerimzi 
Urlnal ile geçiriniz. 

• • 

Hangi Renk Siz~ Mes'ud Eder? URINAL 

10 KADINDA 9 U 

FENA RENKTE BiR 

PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğunuz
dan daha fazla yaşlı gösterir. 
Teninize uygun renkte bir pud
ra intihap etmenin yegane çare
si, yüzünüzün bir tarafında bir 

renk ve diğer tarafında başka 

renk pudra tecrübe etmektir. 
Bu tecrübeyi hemen bugün size, 
parasız olarak verilecek yeni ve 
cazip renklerdeki Tokalon pud-

rasile yapınız. Bu yeni "Cild 
renkleri,, (Kromoskop) tabir e:-

dilen en son ve modern bir ma
kine vasıtasile karıştırılmıştır. 

Sihramiz bir göz, tam ve kusur

suz bir incelikle renkleri inti
hap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 

pudra sayesinde artık makyajlı 

• bir vüz görünmiyecektir. Toka-

,----~-· ... Gazete Kitabevi 
SUleyman Gezer ve 

Osman Sezglner 
Aydın: Hükumet bulvarı No. 73 

Her nevi gaxete, mecmu kitab 
"Yeni Sabah,,ın geçmiş 

nüshalar, bulunur. 

) 
Vücudda toplanan ıtsid ürik 
ve oksalat gibi maddelerı 

eritir, kanı temizler, lezzetı 
hoş, alınması kolaydır. Ye 

11,~
wıııı. meklerd~n ı~nra yarım bar 

~ '1
1
' dak ·~ ıçersınde alınır. 

INGILIZ KANZU 
ECZANESi 

~PARA51Z 
Bu aihramiz yeni 

"Pudra renkleri,, 

tecrübe edilebilir . 

lon pudrası, imtiyazlı bir u~u [ 
dairesinde "Krema k'" .. - ·· · ı 1 

Y eai basılan 

RiZA TEVFiK 
Hayatı ve şiirleri 
RAMAZAN G. \t<KIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
lsta buld Resim i Ay mat
aası Türk Limited şir.<etinde 

60 ku-uş fr,tla satılmaktad~ 
ZAYt. 1330 Yılında Eğrikapı 

Rüşdiyesinden almış olduğum. ·~e

hadetnamemi harikde yanmış oldu
ğundan, yenisini alacağımdan hilk· 
mü olmadığı ilan olunur. 

316 No. lu 
Ahmet oğlu Cemal Şengün 

\ Rıza Aslan 1 

Umum Gazeteler, Mec-J 
mua, K tap, Fotoğraf, 

Gramofon, Plak, 
Ktrtasiye 
SATIŞ EVi 
--0-

opugu,, ı e ı 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud-
ranın saatlerce sabit kalmasını D t V R j G 1 \ 1 

temin ettiğı gibi pudranın cildin lL-~!!!!!!ı!-~......,~~-,......,.~..,...~~ 
yağlı tabii ifrazatını massetme- İlan 
sine ve bu suretle cildin kuru-
masına ve şertleşmesine ve bin· Viktorya dö Berlin Umum Si
netice buruşuklukların zuhuru- gorta Anonim Şirketi tarafırıdan 
na da mani olur. Her vakit kre· 11.5.1925 tarihinde Tubay Nedim 

ma ko··pu··g·ı·ıe karışt 1 Hayatı üzerine a.kt ve tanzim oh· . 
ırı mış meş-

hur Tokalon pudrasrttı kullanı- nan Bin Türk liralık ve 961831 r.. ı ı-
nız Ve bl.rkaç .. rf d t · maralı Sigorta mukavclenamesi zagun za ın a enı-

nizde yapacağı cazip tekemmü- yi olmuştur. Mezkur mukavele hali 
hazırda kimin yed.dinde ise, hııKu

lü göı·ünüz, daima kutuların U. 
kunu ispat etmek üzere Viktoı ya 

zerindeki Tokalon ismine dik- dö Berlin Sigorta Şirketinin tslan-
kat ediniz. Teninize uygun renk · 

bulda, Galatada, Kürekçilerde, Mr.n. 
intihabında tereddüt ettiğinizde 

hayın hanında Türkiye Müdüriyı."!ti 
liltfen tstanbulda 622 No. posta ne veya Berlinde kain nıerkc·dne, 
kutusu adresine (Tokalon pud- işbu ilanın tarihi neşrinden itibareı~ 
rası servisi 27 N o.) vaki olacak iki ay zarfında müracaat etmesi ri· 
talepte sizt' memnuniyetle, nıuhte- ca olunur. Mezkur müddctir. mil!'l~-. 
lif renklerde numunelik altı u- rnnda, numarası balada muharrer 
fak paket pudra gönd"erece$?:iz. Sigorta mukavclenamesinin keen-

Alaturka ve Afafrauga 
YEMEK KiTABi 

Yazan : Fahriye Nedim 
Her eve lazım olan bu kitap 
yemeklerin nasıl pişirileceğini 
gayet sade ve herkesin an
layabileceği şekilde öğretir. 

· Flata so kuruş 
. Satış Yeri: ~nkılap Kitapevi, lstanbu 

lemyekun ve mefsuh addedHerek 
yerine nüshayı saniyesinin tanzim 
edileceği ilan olunur. 

Viktorya dö Berlin 
Umum Sigorta Anonim Şirketi 

Türkiye Müdüriyeti ---------------
Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Neşriyat müdürü: Macid ÇETiN 
Baaıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya 

Beyo§lu - lstanbul 

• 

~! 
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WOLANTSb QAN 


