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Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

ünya telişlı ve heyecanlı D günler geçiriyor. AlnınDJ'a
ııın Çelmslova.kyayı ortadan kaldı. 
rı\'erınesi pek tabii olarak hM ~~-f 
ta bir boınba. gibi patladı. tngilte~e 
Ba~vekili bile bu neticeli (Ta~ınıın 
edemedik) dedikten sonra, gafil av
lanmış olanları oyıplamıığa pek dll 

,·annaz. .. 
Hasıl olan vaziyet, maatteessu(, 

bedbinlere hak veriyor. Onlar yir
minci asır başlangıcına doğnt dün
yada büyük bir değişiklik vukua 
gelmediğinden, on dokuzuncu asrın 
gerçekten kapanıp bittiğinden bah-
sediyorlardı. _ 

On dokuzuncu asırda harpler a-
deta bir düello tarzında, mahalli şe
kilde vukua geldiği halde dünya_ 
harbi ile (total) bir şekil almış. Es
ki harp telakkisi ile yeni telakki ~-1 
rasmdaki farkı göze çarptırmak ı
çin, Kınm muharebesi es~asında 
Fransa. devletinin Rusyayı gtizel sa· 
naUar ve sanayi sergisine iştirake 
davet etmiş olmasını misal olarak 
ileri sli.rüvorlar. Yine Kırım muha· 
rebesi es~asında İngiliz tüccarları 
bitaraf memleketlerden dolaştırarak 

~=~iltereye Rus malları ithal etmiş
te . 

( tal) harbin mümeyyiz vasfı 
uayyen bir nokta üzerinde 

a çı rınayıp dünya hakimiye
e ge 'rnıek için harp edilemek

,.~,_.,... ı . Vaktile Roma ile Kar-

--:;.ı--~._da olduğu gibi. Bu gibi 
lilet.Jlla valarmda taraflardan 

"kçe harbin nihayete er
in yoktuı·. Bir teşebbüste 

11 celendirilemeyip sulh akdi-
ne mecbll.l'.iyet görülürse bu nıuvak· 

. J<at bir iştir. Sulh demek az çok kı
'Sa sürecek bir mUtarekedir. Çünkü 

• l)u vaziyette harp tabii neticeye va
sıl oluncaya kadar devam etmek, 
durup, durup başlamak zaruridir. 

Onup ijtin. bedbinler umumi harp 
sonu~..akdolunan sulhtin devam
sw'6iacağını; ıÇünkü dünya hakimi
yet dını:asının fasledilmemiş bulun~ 
dutunı.i iddia ediyorlardı. Hele Nazi 
rejiminin tesisile Almanyanın tek
rar crl.nlamnası behemehal bir çar· 
plijma vukua geleceğinin mUbeş~iri 
olarak gösteriyorlardı. 

Filhakika cihan hubinde iki ta
?'af dünya siyasetinde UstüıılUğilnU 
temin için boğuşmuşlardı. Verseş 
muahedenamesi Almanyaya hiç bir 
zaman görWmemiş derecede ağır 
şartlar yüklemişti. Bu muahedena
meyi zorla kabul ettirenler Alman
lar galip gelselerdi kendilerini bun
dan daha çok ezeceğini söylUy<>rlaı· 
ve yaptıklarını muhik göstermeğe 
~alışıyorlardı. 

Her halde maksatlarını iyi tat
bik edememi§, hesaplarını yanlış yti. 
rütmilş olacaklar ki yirmi sene için
de Almanya eskisinden da.ha müt
hia ,bir rakip haline geldi ve karşı
sındaki devletlere pervasızca mey· 
dan okumağa b~ladı. 

.. 
Bulgar Başvekili Amerika ve Sovye 

Şehrimizde Rusya da Çek ilhakını 
Ankaradan Avdet Eden Köseivanof Tan 1m1yor1 ar 
Yarın Akşam Sofyaya Dönecek 

AnkaradaBirResmi 
Tebliğ Neşredildi 

Bulgar Bac;vekill Cümhurreisimızle görüştirken 

Bir müddettenberi memleketi
mizde bulunmakta olan Bulgar Baş 
vekili Köseivanof'un Ankaradaki 
tem.aslan nihayetlenmi§ olduğun-· 
dan bugün ~ehrimize avdet edecek. 
tir . 

Başvekil ile beraberlerinde bu • 
lunmakta olan zevat, sabah saat 
10.40 ta Haydarpaşaya gelmiş bu
lunacak ve saat 17 den 20 ye ka
dar Bulgar konsolosluğunda şehri-

(Sonu '7 inci sayfada) 

Fenerbahçe Vefayı 1-0 
Mağlup Etti 

Sipahi Ocağındaki Atlı 
lar da Çok Zevkli 

Müsabaka
Oldu 

~11 
' 

Öün muYaffatll müsabakalar yapan binicilerimiz maçtan e -ve. 1 
İstiklal marşım dinlerlerkeıı ihtiram vaz·y!tinde 1 

Dün senenin en hareketli ve ı Bisiklet seri mUsabakalaraına de. 
canlı bir spor günü idi. Üç vilayet- vam edilmiş ayrıca İstanbulda 
te milliküme maçlarına başlanmış, muhtelit takımlar arasında "Beden 
Ankarada Türkiye kır koşusu birin- Terbiyesi umum mildürltlğU kupa" 
ciliği, tstanbulda atlı mAni müsaba- sı maçları oynanmıştır. 
kaları muvaffakıyetle neticelen- Bütün hareketlerin taf:;ilitını 
miştir. spor sayfamızda bulacaksınız. 

Amerika Alman Mallarına Yük
sek Gümrük Koydu, Çek~eri Teşci 

ve Himaye Edeceğini ilan Etti 
Vaşington, 19 (A.A.) - Bo

hemya ve Moravyanın işgaline da· 
ir .Almanya tarafından yapılan teb 
ligata Amerikanın cevabı önümü~
deki hafta verilecektir. 

Yarı resmt mahafilden alınan 

maltlmata göre, bu cevapta ••Al- J 

man tecavüzü,, kati bir lisanla lat 
bih olunacak ve Amerikanın bunu 

1 

meşru addetmediği bildirilecektir. ' 

Alman Malla.rma Munzam 
Glimrük 

Vaşington, 19 (A.A.) - Salihi 
yettar mehafil, Amerikanın Alman 
mallarına yüzde yirmi beş nisbetin
de munzam gUmrük resmi koymak 
hususundaki karannm Almanya
nın iktisadi shıt~mine karşı Ameri 
kanın iktisadS taarruzunun 'ilk te 

<Sonu 3 unrü ~avfada) A m·~n lhrlcivenaztnRibbentrop 
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Müntehibisani Secimi Bitti • 

istanbulda halkın Yüz e 9 
İntihap hakkını Ku land • 

Si 

C. H, P. Namzetleri Müttefikan Seçildiler 
Bir müddettenberi yurdun her 

ta.rafında bUyük bir hız ve intizam. 
la devam etmekte olan ikinci mün. 
tehip seçimi dlliı vilayetimizde de 
neticelenmiştir. BUtUn balk rey
lerini müttefikan Partinin göster
diği namzetleı-e vermişlerdir. Ak
şam saat 22 de aorıa ertm la:5nif 
neticesinde rey verenlerin adedi 
yüzde doksan ikiyi buldtı~u anla
şılın.ıştır. 

Dün pazaı· olma::ıına rağme11 

seçim işleri bliyük bir faaliyetl~ 

saat 16 ya kadar devam etmi§ ve 
her semtteki sandıklar bu ana ka
dar açık bulundurulmuştur. DUn 
seçimin son günti olması sebebiyle 
şehir bandosu öğleden sonra Tak-

(Sonu 3 üncü aayfada) i-
0
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Uşakta Kış 
Dört otomobll· kara sap. 
landı c vatandaf dona

rak öldU 
Uşak: 19 (A. A.) - Dört güıı

denb&ri kısa fasılada yağan kar 
kesildi. Kütahyadan, Simavdan gel· 
mekte olan üç otomobil U~ak'a 16 
kilometre mesafede kara i.iaplan
mışlar ve bütün yolcular karakola 
iltica etmişlerdir. Bu y<>lculaı·ın 
bir kısmı yaya olarak Uşağa gel
mişler bir kısmı da karakolda kal
mışlardır. Selvioğlu karakolu ci
varında kara saplanan bu otomo
bilİere yardım için Uşaktan hare
ket eden bir otomobil de u,a.ktan 
ancak 14 kilometreye kadar gide
lbilmtş 'leri geçemiyerek dönmüş
tür. 

HER SABAH -----.... --.. -· 
Boğuldu, Çocukları Kocaları 

Aclıktan mı 
•• 

Oleceh? 
1 

-~ e>cııc-o---

Şu gaileli dünyada vakalar bir. 
birini takip ediyor ve bugiinün, ilk 
pl8.nında gelen ehemmiyetli lıadmcsi 
dününkünü unutturuyor. Ancak 
geçmişe ait öyle facialar vardır ki 
bunları daima tazelemek, heı zam:...n 
gözönünde bulundurmak biz gaze· 
teciler için elim fakat kutsi bir 

memleket ve cemiyet borcudur. Me. 

sel& geçen son kanunun başında E· 
reğll limanında (Millet) ismin-i<: 
köhne bir vapur batmış ve bu görü 
nur kaza tamam (20) denb:cimiz l 

hayatına mal olmuşta. 

Almaııyanın icraatı karşısında 

büyük devletler nutuklarla, gazete 
makaleleriyle beyanat ile bombardı
man yapıyorlar. Bu kadarcık bir 
mukabeleyi bizzat Alm.anlann bile 
hoş göreceklerinde şüphe yoktur. 
Çünkü ou siyaset dünyasrnda zeva
hir denilen bir beyull vardır ki onu 
~ı:etmek çaresiz bir borçtur. Al
manların Praga girmeleri şerefiM 
Demokrat mômleketlerde şehrİayin 
yapılmasına intizar edJJemezdi. 

r 
Yeni Tefrikamız: ı 

Yine iki gün evvel gediz'e hare
ket eden bir otomobil de yarı yol
da kara saplanmış .kalmış ve yol
cularını gönderilen bir yardım kam 
yonu :ıe geri göndermiştir. 

Faciayı mUteakıp batan geminin 
ve bu çlirUk tekne yüzünden boğu-

lan Tlirk delikanlılarının mensup 
olduğu acenta müdürü gazetecilere: 

ı;igorla bedelini lıelki de ka:;,ı.:füUl 

yerleştirilmiş olan müessese faciada 
boğulanlardıııı lıir kısınmın ailele
rine hala tazmituı.tlarıııı verınemı~. 

Felaketzede &ileler araaında ~·unı

ru klarma güvcnE'n diell erkek a.krcı. 
bası olanlar t1:1zminntl:ırmı alnbıl· 

dikleri hıllde iki öksii.: yavn.bı c 
boynu bükük at: süd.ııwn gozlcı ı 

yaşlı dul analar "hugi.ın git, y:ı ı ıı. 
gel! ... Diye bil' müddet avutulıuu · 
lar sonra erkeklerinin uğnında ha
yat verdikleri miiı.?ssesenin J;apı->ı

nın yüzlerine nankörce kapandığı
na §ahit olmuşlar w .. ııeşro hakhr: 
olan tazminattan mahrunı edilnıı:ı. 

lerdir. 
Görülüyor ki, (Barzila.y) mu

cssesesi iki öksilz yavmsile ı_nesrfi 

hakkını iı:~temE>ğc gelen dul Jıi::- ka
dından onun meşru hakkını <:"ir.Y . 
yecck kadar insani vazlfE-3ini birn•ı 

için unutmuştur, fakat bu n1ücsse · · 
ye yalnız medeni \'c insani değil aı. 
nı zamanda kanuni bir mnru) eti tle 
haiz bir borcu ödMnesini hn11rla1 -
cak resmt makamlar mevcut olduğıı 

Sözlerden başka, az çok fili ic
raat adı verilebilecek olan şey Ber. 
Ündeki Alman ve Fransız aefil'leri· ı 
nin geri çağlrılmaJa.rı havadisidir. 

Fakat bunun bir mUııasebet kesil
mesinden ziyade sefirlel'le yakından 
görUgme mahiyetini haiz olması şek
Hne ıneyledilmi§ gibi görllnUyor. 

tngilterede, milli kabine te§ki· 
Unden bahsedilmesi, eski Haric.iyu 
Nazırı Eden gibi bazı zatların tekrar 

Httseyin Cahid YALÇIN• 

'C::c:· ı 3 üncll sayfamw,dıı) 

Sultan Aziz Devri 
Baş Pehlivanları 

Yazan: Sami Karayel 
Her sınd Halkı alakadar edecek fevkalade 
merakh ve güzel bJr yazı serisidir. 

Yollarda fena bir soğuk var -
dır. Gedlz yolundan Uşağa odun 
getirmekte olan üç arabacıdan ikisi 
donarak ölmüş ve diğeri de fena 
bir vaziyette bulunmuştur. 

Hundan başka yine Gediz yo
ltında Çallı yolcularından ikisi de 

donarak ölmüştür. Kazanm bütiln 
muhitinden henüz tam malO.mat 

alınamamıştır. Jandamra ikara -
kolundaki yolcuların ihtiyacı " 
istirahatleri Jandıaı·ma tarafından 
temin &dilmektedir. 

- Vapurum, (25.000) liraya sL 
gortalıdır.Fakat keşke içindekiler 

sağ kalsaydı da bu paranın iki mis
lini vermeğe razı idim. Demişti. 

Biz daha o zamanlar bu sözlerin 
samimiyetsizliğine i3aret etmiş ge· 

misini (25.000) liraya sigorta ettir

diği halde bu çUrUk tekneye doldur· 

duğu Türk çocuklarının hayatlarını 
sigorta ettirmeği düşünmeyen btı 

mtiessese sahibini ayıplamıştık. 1 

rl'ahminlmlzde mutlak isabeti Ycka
n lsbat etti çUrUk çarık v~ 

nu biz haber vereceğir,. Deniz ti ı 

ret mU1!\rlüğüııUn it bUrosunun 
Sayın 1ktisad Veklltmlzln ehem · 
yetle nazarıdikkatini ~ekeriz. 

1 l'n SARAÇOCiLU 



Konfero.n• 
"Tlrk Dili ve d111auu P71Bl Bina ından 

çtım? =:ı~!~:!:\:~:r~~= Nafıa vekdleti tarafından Alınan 
ranata memleketçe tıunnmlf lmlok 'T' JL • .1 JA- /ı 11- •ırA dı•ır.-1.ı• 
uvatme1amndadoktorlaravubt- ı eaoırıer uu.ı tl&ICG 1 uft cıı 
lar mektebi• müdür ve öfretmen
leri ve ttıcearlar hazır bulunmat
laribr. Bafkan BaJ T. Yılmamn 
riyuetlyJe &plan konfeıUI ayak
ta dinlen n lstiklll maqiyle başla

sa gtlltlyor, fakat hallnde bir oeldn· 1IUf ve b&fk&mn bir hitabesinden 
ge# ctSrlnüyordu. Kapıyı açına, sonra soz alan ilk Utib Bay Ali 
telieh hareketlerle koridora dolrıı Haydar Brlfkln, Ankarada ~ılaan 
baktı kuıat t~ birde içeri "Ulus' gazetesinin 81-d-93$> ta
gkerek k pıyı kapa.tb. Beleeaadm lthU n h n4a OemiJat Jaakbncla 
titriyen ellerile iç oebin~ çıkardığı yazılı (lstaDbulda Tilrk Dili ve 
bir ur6 bana uatti. Ve Jllle &JDi dUJpsu u ya)"nll:t l&ıM&Drle lnae
aüraUe k kondora attı. nil rin te kil etm olduklan cemi-

Zartı hemen yuttun tçindell yir ye Beyo lu Halkevinde bit kon-
mı k banJmot1a bil.im Ho- ferana tertib etmit r) yazmna if&-
pah Beldrin bir mektuba C*b- Se· retle : 
llm '8 Jrellmd•n hal w hatır mor- - Gazet.en ·n bu yazwm bma
duktm llODft, blD llD6 ~ da cemi etimi• namına hepinizin 
meydana ~ w tarafta a- huaarunda tekzlb etmek mecburi
~an b&ltMrtiyor, arka- y nd ylm, muk8r gazetenin 

llblrı.tımla vsU..~llU·· datluJa beraber Trabsona kagmak yazdıtı trl'I eemlyetimlz yeni te -
threre olduJdannı Olve ile bana blru şekkGl etmı., deflldir. Yakında bet 
harçht g6Dderdilderinl yazıyordu. yqma baucak olan cemf)'fJtimis 
DofrwAr}'tldln ,aJmte, g&ldertletı vatani PTelfne vuı' olebflmek i
harçlıktuı ,liyade arka~ çi• samimt ve eaaalı turette çalUJ· 
..,,. ft -1imet ~rlne DMm- ntlliM tommıf 'H çok takdir edil· 
nun olmqtum. O gece, koridord~ miş bir Tdrk cenıiyetidlr. Cemiye
sabah nöbeti bekltyen (tatol Yakof) timiz Ermeni vatandqlann lour
ldeti veçhile yine Jrapımı aç11111, be- cloiu ve ya,attıtı bir cemiyet de
ni uyandırnueU. Teaballktan istifa- lfldir, bu oeırıiyeti kuranlar•• ya-

Nafia Vekileti, elektrik tehli-l met ve kaplara aebebiyet veren bir 
lrelerl baJrlnıada brofl1r ve aflller tümı tedbirBlz1ildıe ean1ı lev~ 
bubnq, ....... Jllfi miktarını la tellU'Qa ettirerek mGmklD meıte
villyetJere sGadermlttir. Villyetl· be kaz•>arm 6nUnU almak ve kua 

ınize de ..ımff oı.ıı bıotlr " ~ vukuatında aJmmam JAmm pleD 
Jer mttnaaebetiyle v ekllet.çe g6nderl- icil tedbirleri ve mllracaat olunacak: 
len tamimde 1U izahat ve tavsiye- tedavi uaullerlni halka bildirmek lU. 
ıer verilmlt&ir: zumıu ıörl.limile ve bu mak•atla v_. 

tiJette llir tablo ila bun& d lrol181'1 
ihzar ft tabettlrllmfetlr. 

Vil&yette ..,.ut .ıur, taba 
• Jıd)'lerdi8 \\il..- 111iDJE,tejieN, 
RilWvlerine poli9 ve~ ka
rakollanna elektrik santırallarma, ....... MJ~,...,. 

de ile brfdıkh sipra1an yakıma. şatular os Türk evl&tlvıdıdar. h ylll kliDde ._ 
ba§baea muhabbete dalmıştık. Ar. 2';ira b"z Ermeni, Rum ve7ahut Ya- d-"Baib : ... da 4oln.a 
bdqlanmm gönclerdJtl para beni hudi vatandq diye bir samre ta- ~ url bir ı.n..._mnuudi· 

*ill~~ıltııtt ~ o POe- Göıilllr-' ~,ru~ ve böJle lbir varlJim ye 111 u 11 ..... illıu et· 
-.ıNlllllP ..,. "'5re • IDIPuellet 'llal· ıneveudlptine inananlardan deif. ~ ""1VVV1ı,,.,.,..~~~~~"""""""~"""',...,.,,.~~~~~~-

....:~ w meçhul olan &ki. li~ Biz Türküz, fttanda,ıanmız da l f b /u 
Wth• - itMJet.1e bonılr ftJrr1nde anc&k Türk ola.biliri Biz bizden B Q n U ft. old._... y·..sı~a.ıdllle- a: bir Yifan~ tanımayız, de- Tafltla--•ta•., 
~ı,t ~ )~~ ......... 
1eıi yqatarö edi te m Ktlreflye aelen kinci hatib Bay LiJ.~um kalmadı 
memin ağır bir ceza ile neticelesıdi· Kemal Perldln, Ttlrk Dili ve duy-
~-11 bP.lılr ~ba. guıru vayım meaeleılnln mlltt ma-

9141111Lfllael· bfyetfnl ve ehemmf1etfni nahla, 
eseQmle: 

mıştır. Asıl suçlunun ketif rapo. 
ru verildikten tonra belli ol~ 
anlqılmaktadıit. 

DUn de yU4ıtmm &tbi euoıu 
mevkiinde bulunan ~ AJf -.. ~ 
tün kıl>ah.ıt - 'fWlli1 ltafili 
ile depo 8ahlbl Raaena ytltletmek-
tedlr. 

11a1 ubİıİ 'Blıllan 
~

llWI......... ~ tlrbtl· 
midir mua.mı Malltle konueaıı 

bir .aıbdl...- Jlallt: clemlltfr 
ki: 

araemda yapalmakta otan telefon 
muhaberatı vhrimil Ulerinden len. 
owllll>Mta itU. Ve~muhalJe. 
• telmit•,.....,,aztınden her 
çift saatbi l1k yaram aatinde yapt· 
)aJJDnaekte idi.. H.thtr' .....,_ 
,...,...._~ .... 
olan mahıaar llalıl edtlmif ._ dttnden 
tıi.... ... btu. telefon 
~ latanbula tavuaut 
ro1Bne ihtiyaç ga.termedln .. il&ft .... ,_bir deYN ile~·
mlltlr Bu auretJe .... Ankara 
U'llllldald telef~ mÜllıınta ta· 

~ ....... 
• J.ıuo il)& 

* Umum ai Askeriye 
Cemiyeti, ~ ........ afini .... 
at 18 de v.-.leıdeld WIUIDal ....... 
116ılnde .e.eJtk kon~ ,.,,._ 
.ıctıı 
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Sana Gönül Bağladı,, 

C.•'.__ ·'"" •/)•() ' l 
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Amerika ve Sovyet (P,,tla:·~fJ ı luci aayfamız~•) YAZAN: MELiHA AVNi SÖZEN 
UJ'CJ,RaClar?.~~ . fli 

kabme:,·e alınmalan ve mecbun as-

Ru sy a da Çek ilhakını :u:.~~=~m:ıaa:.::::.:ı~~ 
yük ehemmlyetı haiz olmıyacak h a· 

ı E • ı reketlerdir. 

İsmet İnöntt Parti Kurultayın
dı. söylediği büyük nutukta: "İcap 
ederse Türk milletini varile, canf
le bir hudut üzerinde şimdiye ka
dar bu mill&t tarihinde görillme
mlf bir ııllrat ve heve.sle toplıyabl
leceilmlzden asla şüphe etmiyo
rum.,, demekle bizde, Tilr.klerde en 
bariz bir sekild• kendini göster
miş olan derin, isabetli bir sevda 
ye işaret ediyor; birlik, beraberlik 
sevdası. Bu evda bizi hicrana, 
hilcırana değil mesut eden, yüksel
ten bir neticeye yollayor. Bu ev
danm alevleriyle binbirine arıl

nuş gönlümüz feragat ıazim duy
ıgularını aleşhyerek yollandığı her 
yolun nihayetine varmış, i lediği 
her ışığı yakmak kudretini gö ter
mi .. tir. Buna misal bulmakta hiç 
gecikmez, bir an tereddllt <'tme
yiz İşte: gözlerimizin sönen ateşi
ni yeniden parlatan Sak.arya dövU
şu. gonlilmiıze yeni bir hız katan 
İnönü muharebes.i, i. te e izliğini 
bütün cihana haykıran 30 Ağustos 
türküsü. Bir tek ciimle, bir tek mi
sal ile hıte: Bizi rliınyaya tanıtan. 
dunyayı b;zden ürkUten kurtuluş 

çarpışma ı, İstiklal sava ı. 

miJletin ayni duyguda, ayni gaye
de birleıtt.ttlne açık ve .. , kuvvet 
lf bir mlsaldlr. öteki milletlere ba-
kıahm Ayrı J'ayeler, .ayrı rüyalar 
yüzünden kardeş kardetin gözünü 
oydu, baba evlAdını canevfnden 
vurmayı şere! bildi, çeşldll ideal
ler, çe.ş.f dlf duygular peşinde ocak 
lar öndil, ı~klar karardı; sayı ız 
in anlar öldil, yokoldu. Kemalist 
rejim kendi ~·arasına bOtfhı bir 
millet gözlle teRhis ko).an, o yara
yı elbirliği ile tedaviye çalışan, en 
biı) uk nadeti millet ve meınleketin 
yük. elme~inde arayan feragatli in
ısan kitle~ini birleştlrmiş asil bir re
jimdir. Feryad, ateş, kan bizim içi
mizde bizün gönlümüzde canlana
m1~·.an kör, geri, karanlık duygu
lardır. Biz, duyguda, imanda, fe
ragatta biribirimizden hiç ayrılma
mak sayesinde tehlikelere, f elRket
lerP her zaman karşı koymuş az
min, birliğin. feragatin gfizel ne
ticesiıw varmı. erefli bir mille
tiz. Bugllnlerde, duııyanın gözu 
bir kere dah ·ı li ·tCımüz-de olduğu 

Çabuk Tamiri 
Lazım Olan 
Bir Yol 

K bu tınıyor ar Franıada, bafve~il M. Daladier, a parllmentodaD genıt sallhlyetler 
istedi. Filhakika, eğer demokrasiler 
de mevcut uaul ve teamUllerin üze
rinden atlanarak kuvvetli bir adım
la ilerlenecek bir devre tasavvur e
dilebilirse o da tanı elmdi içinde bu
lunduğumuz var.iyettir. Onun için, 
Fransa başvekilinin istediği yerine 
getirilince bunda şaşılacak bir şey 
olamaz. 

(B taralı 1 İDOİ sayfada) 1 
Af Alman .. nu beyan ve 

zaaUru olduğu Ub deleler 
sisteminin beynelmilel m a f 
Uzerindeki tesirlerini izaleye matu e 
be elmilel bir program vUcuda g 
. yn k i ın· diğer demokrasilerin 
tırmc ç te 
ıncsni birliğinde bulunacaldan 
mcmıisinde oldu~larıııı ilAve etmek· 

tcdir. 
Amerlkada Şiddetli Akisler 

(A A ) _ Siyasi 
Vaşington, 19 · · .. 

mahfcllerde söylendiğine gore A.nı-3 
rika hükfuneti .Alnıanyaya ka~ı 

. Jmak üzere, Ruzveltın 
harp harıç o .. ·Iecliğl 
3 kanunusani 1939 da so~ 
nutukta tarif edilen bütün tedbir· 
leri tatbik etmek tasavvw·un~a~:r· 

A . nıahfelleı de kaydedildıgl
ynı . . d. 
··re Amerı·ka hllkümetı şım ı ne go . 

den eski Çekoslova.kyaya temın . 
edilen ticari ve iktısadi men!aatlen 

tad kaldırmata Ye Almau-or an .. t ·r 
hakkında mulcabelei bilmısıl arı . e 

l . . tatbik etmeğe karar vermış
ennı kk" l d 11 tir. Orta Avru pada teşe u e e 

yeni devlet filen tanınnı~yacak ~IJ. 
muvakkaten boyun egmış addedi · 
len Çekler, teşçi edilecektir. Alman 

takbih eden Wcllesin beyanatı 1 
yayı , ılan 
·ıe İngiltere \'e Fransa ela ) ap 
ıb b zer bevanat ve ingtltcn una en • . 
ile Fı-ansanm Barlın nezdindekı res 
mi protestolar.ı hükumet mahfelle. 
rinde memnuniyetle karşılanmış-

tır. 

Bu vaziyetin " Ruzvelt,. in mev· 
kiini sağhımlaştırdığını tebarüz et
tirmektedir. Beynnlmilel ~aziyet
te esaslı değtşiklik oldugu \'c 
"Chambeı lain,, tarafından söyle· 

nutkun yatışma siyasetinin nen w • 

sonu geldiğine bir işaret oldugu ı· 
yasi mahf ellerde beyan edilmekte . ı 
dir. Sulh taraftan olan milletler 
bugün A vrupanın diğer kısımlan 
nın Almaııyanın eline geşmesinc 
mlni olmak için yalnız kuvvetleri
ne gUvenmeğe mecburdurlar. 

Bir Amf'.rikah Mf'husmı 

Tekllfi 
Ctevtanı "Ohlo,, 19 (A.A.) 

Cümhuriyetçi mebuslardan Bay 
George Bender Amerikanın Alman 
ya ile olan tktisadf ve siyasi münıı
tebetlerinl derhal kesmesini, ayni 
umanda bUttln Amerika sefaret 
erkAnmı geri çağırmasını ve Al· 
manya ne her tUrlU ithalit ve ibra. 
eata nihayet verilmeaini teklif 
etmek tasavvurunda bulunmakta-

dır. 

taları, bQtun a-ece açık kalacak-

tır. 1 ·tN BİR ALMA~ GAZE'l'ES • ı 
CEVABI 

Bertin: 19 (A. A.) - Essen' de 
çıknn Nasyonal Zeitung'Çekoslo\·ak
ya meselesi hakkında protestoda bu. 
lundu~u için lngiltereye hUcum et
mekte ,.e bilhassa şöyle demekte-

dir: . d t 
"l ngillere l\Hlnihte akledılen os. 

luk misakım feshetti. Bu hareket J~ı 
memleket uasındaki do tane mu
nasebetlere karşı yapıJAbllecek en 
şiddetli taarruzdur. lngi~t.ere ~ük~
rnetinin bu hareketi İngılız mılletı
nin arzularına t4"varuk ediyor!'la fn
ziltere\ i Alman }llP.VCudiyetinin en 

b .. ük ıHlsm~ını adıietmck 187.ım ge-
uy 1 T 

lir. BUtün dl\nyamn a1·tık ngı ız 
hegemonyJumıa tabi olmadığını Lond 
rada anlamak i~temivorlar. A~ma~~·a 
hi bir zaman İngiliz milletinın hur-

ç . b·ı-k· ı riyetine tecaviiz etmemış ı a ıs ~-
gilterenin dostluğunu kazanmaga 

uğrn\ mıştır. . . .. 
Halbuki İngiltere şıddetlı hu -

cumlarla mukabele e<liyor. Almany~
ııın bu hadiseden laz.ım gelen netı
celeri çıkarmasına kim~e hayret e~
memelidir. Büyük Almanya totah
ter tehditlere karşı totaliter müda
faa ile karsı koyacaktır. Almanya· 
nm emniyetini temin etmek iizere 
alınan tedbirlerin takviye i ~uretiy
le müşterek tecn,•iiz tn~avnırlarma 
mukabele eyli~ ecf'ktir.,, 
PAR!STEK! ÇEK ELÇtLtCf N'İN 

VAZ1YF:Tl 
Pari~: l!l (A. A.) - Paristcki 

Çekoslovak orla elçiliği hakkıncln bir 
cok biribirine 7.Hl haberler dola. -
maktadır. 

M. Dalaclier geçen seneki buhran 
ve tehlike zamanında Fransada bir 
milyon askeri sillh altına almış ol
duğı.ınu ınüftehinıne söylüyor. Bu 
tedbir mevcut t~kilitm tatbikatta 
tecrübesi mahiyetınde ise bir rnu
vaffakiyet addedilebilir. Fakat harı
ci siyasetteki tesir bakımından ver. 
diği netice karşısında (Sceptique) 
kalanları mazur görmelidir. 

Onun için, bu günkü vaziyet pek 
teli.~h ve heyecanlı olmakla beraber 
bu yüzden bir harp ~ıkacağına ihtı
mal vermiyoruz. Lakırdının bolluğu· 
gazete makalelerinin taşkmhğı sinir 
Jeri yatıştırmak, kalplerdeki infiale 
nazım bir (Soupape) teşkil etmek 
için çok hizmet eder. İcraat olma
dıktan sonra, lakırdıdan, nekadar 
şiddetli olursa olsun, korkmıyalmı. 
Rüzgar esecek, fırtına geçecek, Av
rupa yine muvakkat bir slikfın ve 
gaflete dalacakt1r. 

Demokrasiler tedrici bir aşınma 
ve yıpranma ile, adeta pehlivan gü
reşlerinde (Touche) ile bir netice 
kabilinden, mağlôbiyetlerini itiraf 
edip ikinci derece bir vaziyette kal· 
rnağa, patırdısız, glirliltUsUz, tevek. 
kül gösterecekler mi? Yoksa bir talı 
denemek zaruretini hissedecekler 
mi? Teklifsizce tabiri ile, bıçak ne 
\'akit kemiğe dayanacak? 

Şimdiki halde sabrın tükendiği 
ni gösterecek bir alamet yok. Bar
dağı taşıran damla henüz akmamış· 
tır. 

H ü-,.in Cahid YALÇIN 

Snliihh•ettar mahnfilden alınan 
mnlOmata göl'e. elçi O usk\- her tnr
Ui beyanattan imtina ı>tmektediı·. 
Ancak \'&7.ifesini haşkn hiçbir kim- ----ilii!llliill9!"_ ..,._9'!!11.,..._ l!!!!!l!lf!!!! 
seye de\T(.'tnıediki gibi elçilik bina- T rakyada 
sında oturmakta \'e ,·atandaşlarının • 
meııfaatıeriyll' ~,e gul oımağa ae- Artezıyen 
vam evlemektedır 

1
. . 

sÔVYETLF.RtN CEVABI F aa ıyetı 
l\loskova. 19 (Husu~i) - Sovyet --

hUkümeti, Almany~nın .Çekoslo- Vilayet v• uza il• bU1Uk 
va.kyayı ilhak e~mesı Uzerı.ne ~er • köyler artezyen maklneal 
mış olduju nota) ı reddetmış ~e bu 'C'~: (Hususi) _ Lüleburgaı 

b ı t · ğ. · k .&:A.Ume ilhakı asl~ k~ u e ~ı):ece. ı~ı ço sulan Ankarada tahlil edilmiş ve el· 
şiddetli bır lısanla bıldırmışhr. de edilen suyun en iyi au olduğu an· 

BF.NE$'İN FAALİYETİ . latılmlltır. Muratlı, Marmaracık, 
Nevyork: 19 <A. A.) - ~yı ?8- Kızılcıkdere köylerinın arteziye'l 

ber alan Çekoslo\·ak mahfıllerı~e sondaJlan devam etmektedir. Uzun
göre, B. Beneş. halen. muvakkat b~r köprü, Kırklareli merkezlerinde da
Çeko~lovak hUkf\metı t~kilfne ug- hi arteziyen sondajları bqlamıştır 
Taşmaktadır. B. Beneş, bu muvak- 140 metreye varan Meriç arteziyeni 
kat hükumeti, \'a~fngtona ve e~as- yine bugilnlerde ustabatı Edip tara
lı Avrupa demokratik devletlerıne fından b&flamak üaeredir. 

1çerde, dışarda elimizi, kolumu 
zu bağlıyaıı. her varımızı çalan, 
her çeşit ıztırabımıza giilen duş
manlarla, topu, tüfeği, her çeşit va
rı olan <lü manlarla topsuz, tüfek
siz, ıaç ve su~uz çarpışmak, mede
niyet, sanat, para, varlık, kudret
le harbetmek bu çesit çarpumıadan 
böyl<' bir harlı ten muzaffer çık -
mak. Bu1111 her hwm ta kudretine 
inandığımız bir Şl'fin etrafmda 
toplanmı~ olmamıza ve bir birlik 
halinde yürilmüR bulunmamıza 

borçluyuz. Beraberliği, feragati. i
yivi, kötüyii derhal ayırma ı yü
zünden milliyetimiz iya. i ve i~ti

mai tarihine, inkıliip ve medeniyet 
tarihine hep gıbta edilecek sayfa
lar ila\ e etmiştir. 

Bizi millet olarak değil de f eı·d 
ol.arak kıymetlendirenler büyük 
bir hataya dCışmu~ler, bunda yanıl
dıklarını anlamıRlardır. Kötü~ ü 
kovan. iyiye koşan milliyetimiz mil
let olarak bilyiiklilğfinu çok yakın 
bir geçmişte bütiln dunyaya bir 
daha ha' kırmıştır. O çok yakın geç 
mişte. o felaketli, kara, te elli iz 
gllniimilzde, Ataturkü kaybettiği
miz anda bütün dünya bize bakı
yor, Türk toprağından kopacak bir 
gürültüye, bir patırtıya kulak ve
riyorlardı. Biz tesellisiz, asıl bir 
matemin ıztıra'bı ile yanarken on 
Rekiz milyon için eh kahramanını, 

eıı büyüğünil, en faziletli1'lini ~eçe
rek, onu başımıza geçiı·dik, haklı 
olarak alkı~lndıgımız bu kahrama
nın önünde on ekiz milyon gönül 
bağladık. Dün) a bize bir daha 
hayran oldu, biz bu büyük imtihan 
dan da gülerek, başımızı göklere 
kaldırarak çıktık. 1 

şu zamanlarda a) ni du~ guda, ayni 
hararetle gomlllerimizin birle~tiğini 
bir kere -daha i bat etmek vazife-
si knrşı ıııda eleği! bir kere daha 
ilan ctml'k Zl'vki içinde bulunu
yortız. Kendi tarihi bü~ iiyiınce - bii
tiin diin) ) üzunde hiçbir Sİ) a i 
partinin goremediği kadar • verim
li, miı bet işler gören. cumhuriyet 
halk paı ti i namzetlerine mebus 
~eçimi dolayısi) le l'ey vermek bir 
se\•da halinde kök salmış olan bir
lik. bernberlik kudretimizi bir da
ha go terecektir. 

İnönü İstanbul Ünh·ersite,.inde 
Tiırk gl'nçli~ine dediler ki 

"Geçmiş mecli ter istiklfıl zafe
rinin kaznnılmaıo:ıııda ve on beş se
nedir iftih~ır ettiğimiz bfitün icra
atta ba lıca nıe ned 'e kudret ol
muşlardır. Geçmiı:. Btiyiık !\1illet 
Mecli lerini milliyetimiz ve tarihi
miz hurnıetle ) ad edecektir.,. 

Evet, bu böyle olduğu gibi, bu
giırı de reylerimizi vermekle ortaya 
gelecek ) eni l\lecli ler İııönümin i
sabetli iımrctlerinden ilham alarak 
yepyeni biı devir açacak. milleti 
-daha geni aadetlere goltlrecek, 
bütiln in anhğn faydalı olmak yo
lundan ayrılmayacaktır. Geçen mil 
let Meclislerini hürmetle yad ede
cek millivetimiz gelecek Meclisle
rini de alkıR 'e !ff?Vgi ile yolunda 
te!lci edecektir. 

HUkfunet büyilk bir fedakarlık 
yaparak lstanbul - Edime asfalt 
yolunu yapıyor. Bu yol bugUn Lü
leburga.u. kadar vanruftır. Ve her 
giln bir parça daha ilerlemektedir. 
Hazıı lanaıı plana nazaran iki sene 
sonra da Edirneye vasıl olmuş bu 
lunacaktır. 

Londra -- İstanbul asfalt yolu 
nun son kısmını tc.şkil edecek olan 
bu yolun gerek seyyah celbi ve ge. 
rekse müdafaa bakımlarından no 
kadar ehemmiyetli olduğunu but • 
da tekrarhyacak değilim. Sade('P
bu yolun LUleburgazdan Edirne
)e kadar olan kısmınm berbat ha -
linden bahs deceğim. 

Birknş giln evvel Edırncye oto 
mobille yaptığım bir seyahat. ban 
bu ~olu yakından görmek fırsatını 
verdi. Ben Amıdolunun bırc;ok 

yerlerinde otomob.lle scyahatleı 

yaptım. Dı)cbılirim ki, hıc b r 
yerde bu deı ce 1 otu yoıa te adu 
etmedim. üzeı ındcn g çerken n 
rcdey e col·ec k ımi ıbı ı ır<l -
yan kopnileı e, bir parça yagmur
dan onra tam m nnsiyle bir ba
taklık halını alan mıntakalar b t 

sözüm ona beynelmilel ( ! ) S('(fe 

sık sık te aduf edilıyordu. 
\ akıa herke bilıyor kı b ) ol 

mııvakkattir. Ona IDU\'azı o arak 
yapılmakta olan asfalt yol tamam 
lanınc bu berbat yol haf ıza.larda 
sadece berb t bir hatıra olarak 
kalac ktır. Fakat asf it )olun ta
mamlanın ına daha iki sene var. 
Halbuki bu yolun daha iki s n~ 
müddetle bu hald kalması her e\r 

den evvel Edını il dığer vilaset 
ler arasında işliycn nakil vas,ıtala

riyle seyahat eden vatandaşların 
hayatları için büyük bır tehlike teş 
kil eder. Bu çürük, çarık taht 
köprüleıin daha iki sene muka\ -
met edeceğini kim taahhüt edeb .. 
lir? Bazı yerlerde insan boyuna 
yaklaşan hendeklerden geçen oto
mobil ve otobüslerin kapaklanma
yacağını kim tcmın edebilir? 

Asfalt yol yapıladursun. Hı 
olmazsa şimdihk bu yollardaki hen 
dekleri kapatmak, nasıl olsa beton 
dan yapılacnk olan köprüleıi bi 
an evvel inşa etmek lazımdır. 

Vatandaşın hayatını ve eelime
tini her şeyden evvel dUşünmeU
yiz ! 

Vatan tesellüm cttiginıiz en büyük 
kahramanın başınd.a bulunduğu. MUAAD SERTOOLU 
C'umhmiyet Halk Parti i namzet- ... ._. .. .._ _ _. ... ,...1!!!111~..-..... 
)erine içten, gonülden re~ verişimiz BOyük F QJ:İSf 
Milli Şefimize olan inanımızın 'e l" 
vatan se\erliğimizi 1 en canlı mi a. Meclisi yarın 
li olacaktır. On be eııedir ve da-

ha e\vel her çe ıd aadetinıize )Ol Toplanıyor 
açan f'uınhuriyet Halk Partisi sev· 
gimize, güvenimize hak kazanmış- Roma: 19 (A. A.) - Hans bil 
tır, buna emin olalım! diri~ or: 

Meliha Avni Sözen 

.ALMANYANIN ROMANYAYA 
lKKTISADl ULTlMATO}I 

VERDlGl TEKZİB EDlLDt. 
Bilkr~: 19 (A. A.) - Rador 

Ajansı Almanya ticaret nezareti 
müşaviri Wolktat'ın Romanyaya 
l'tlya bir ultimatum verdiğine dair 
çıkan haberleri kat'I olarak tek
zibe mezundur. 

Bir tek partili oluşumuz bütim tanıtacdını Umid etme.ktedi~. Ame- Çanakkale arteziyeni takımları-
rib birl~ik de~~erı d~ıll~e~ mh~rl~~sone~ik~~~======~===================~= 
bUtün Çekoslovak konsolosları ve mak üzere Ziraat mUdilriinü ğön· Amerı·ka Yıl' Ja 

Evvelce kararlqtırıldıj'ı veçhile 
buyıik faşist meclisi sah Ufallll top_ 
lanacaktır. Bu toplantıya bf1)11k 
bir ehemmiyet verilmektedtr. 

Wolldat, 1988 ikincitetrinde im
salanmıt olan Alman - Roma tica
ret anl&flllaıının tatbikatına ait 
milzakereler yapmak üzere Roman 
yanın hükQmet merkezinde bulun 
ınaktadır. 

Hitler Berlinde parlak aurette 
kartılanacak. 

Berlin: 19 (A. A.) - Bay Gö
l>el~ Berlinlileri bu ak9am Berline 
aYd~ edecek olan Bay Hitler şe
refine merkezt A vrupada sulhu 
bd ıantte temin ettiffnden do
layı muazzam bfr kabul merHl
mf hulrlanm&ya davet etrnı.ıır. 
Bilttın pencerelere bayrak asılma
• lbmı ••lmektecltr. 

Bay G&ina', Goerlfntz istas-
y-onwacla llotamecUyt matasam -
mım bir bitabe lraffdecet, JPUh
rer de ihtiram kıtaatanı tetUt eylt
fecek ye bu eanad& fant.ırlar mlf. 
il martları çalacaktır. 

Berlintn bfltlll kahn ve lotan-

(U. lf AN· Çooak ...,...._) 
Oocukl&ra bıtl oJllD IJ'Wjf
nhıl Mtln oihana anla.tabU. 
mek için l»u 711 Barr1111m da
ha a.tan " fl8 ohaa11na 

hm. 

Amerikada oturan bOtiln rnOhlm C;- dermittir. Kırklareli iki arteziyene Uı 
koslovaklar, böyl~ bir hük~~etın birden bqlamıttır. Hayrabolu ve 12000 TQ"\ıyare 
teessüsü için biltiln kuvvetlerı ıle ve K~n da yakında ite başlayacak. ı ~ eT, 
bOtiln vasıtalarla çalışacaklarını Iardır. Seyman taraflanndan Hüsni\ V k 
~lmdfden B. Beneş'e bildirmişlerdir. ustanın bqladığı arteziyen HO met- ı apaCa 

reye varmış, Muratlı 110 metred~ Nevyork: 19 (A. A.) - Nevyork 

F Sa S'ı l&hlanıyor olup taş tabakasını dahi geçmiştir. Times pzetesi, Amerikanın )eni ra n Bütün bu artezi~ enler valilerin ve silahlanma programı ile ortaya çı
Paris: 19 (A. A.) - Başvekil fen heyetlerinin kontrolu altındadır. kan vaziyeti tetkik ederek Amerika 

muavini B. Datdmp'in bu sabah l- Vilayetlerin, Hususi idarelerin filosunun bütün dünyada mevcut 
yan meclisine verditi tam sallhiyet belediyelerin ve büyük köylerin kol- herhangi bir filo kudretinde olaca
kanuııu projesi, Ayanın maliye en- lektif olarak arteziyen makineleri. ğmı, tayare kuvveUerinin ise her 
cllmenlnde müzakere edilerek kabul nin satın almmuına ve her viliyetin kese üstün bulunacaiını, kara or
edilmif, blWıare akşam celsesinde elinde iki veya tıç talnmın hazır bu. dusunun ise 40.000 asker ve subay 
yeniden heyeti umumlyeye plmiş, lunmasma karar verilmiştir. Bun- la takviye edileceiini yazmaktadır. 
(ilerinde mOsakere yapılmlf ve nf- lardan bqka Devlet bemir yollan Ayni •azete, Amerika endüst
hayet Başvekil B. Daladler'ln nut- idaresi de artesiyenler açıqğa .ta- risinin senede 12.000 tayyare yapa
kunu müteakib, evvelce mebusan rar vermif ve ile Seyitler iatuyo- cak bir hale ptirifmek üzere oldu
mecllatnden de ıeçmiş olan tam sa- nundan btıeJamıştır. önUmu.teki tunu ve bir milyon askere kifayet 
llhlyet kanunu projMf 17 reye kar- haziran ayında yeni bütçe ile bütun edecek silah. mühimmat ve techiza-
tı 286 rf!yle kabul olunmuttur. arteslyenlerin arkua alınacaktır. tın stok edilecetini ilive eylemek-

Ubrln'On Lo ndr• Bu sayede şehirler de, köyler de ve tedir. 
..,ah81 suya muhtao ovalar da arteziyen Japoların yeni uylll• 

Bl'tllt: ıt (A. A. A.) - İkinci kaynaklarının bereket kaynağı ola- Honkong, 19 (A.A.) - Formo-
hafif atlantlk filosu bu sabah "Ca- cafında şüphe yoktur. Beden öğrenildiğine göre, Japonlar 
lalı" 19 hareket etmiştir. Filo re- ;::::=:==========~I l90n Kvangtung hareklbnda 8 bin 
llloftmhar Lnbrön'tl tna-fJt:ereyı gö- Çocuk lAyetenahi bir hazine- ölü ve 25 bin yaralı vermJelerdir. 
tunaek olan .,Cote d'azur'' vapuru- dir. Onu aev ! Sevilmete ve ba- 1938 ilk tefl'lnlnden 1939 fllbabna 
na Nfabt edeeektlr. kılmalı& muhtao yavrular içia kadar '50 hutahane gemisi Kvang 

tungduı hareket etmlt ve formose 
Pllo 19 muhrip ve Uç ~rpldodan Jl}da bir lira ver Çocuk Esir- ..,._•-.ı- Bunlann h birista 

ID-~. )ı[uhrlptır port.lmoup.. 19 a•......_..u-. er 
--....- reme Kurumuna üye ol l ele bet ytllıer yaralı vardır. 

Jla lııadar .Weceklerdfr. 

Müntehibia __ ni 
Seçimi 
Bitti 

(B .. tarafı l inci aayfamızda) 
sim meydarunda muhtelif parçalar 
çalmI§, bazı hatipler de konferan~
lar vermiştir. 

Seçim işlerine ayni 

şehir dahili ve mülhak 

da devam eciilmittir. 

hararet.le 

kazalarda 

Saat 22 de 10na eren tasnif 
neticesinde kadın ve erkek olmak 

üzere ceman yeldin 363.332 vatan· 

daşın reylenni müttefikan Parti
nin gösterdiği ııamzetlere verdiği 

tesbit edilmiftir. Şehir dahili ka. 

ulardall Adalar 3.819, Bakırköy 

10.822, Bettlrt8' 22.048, Beyko~ 

10.0M, Beyoflu 94.44.7, Eminönü 
88.357, Eyttp 10.156, Fatih 59.810, 
Kadıköy 27 .281, Sanyer 9.549, Uı· 
ktldar 26.533. 

MUlhak kazalardan Çatalca 
18.150. Kartal 7 .818, Silivri 9.99'. 
Şlle 7.007, Yalova 6.7-i7 rey vsmit 
lerdir. &eJı1r daJıill u ilgenin verdi
jl rey mildan 318.821. ve mülhak 
5 llgenln rey adedi de ü.611 dir. 

Mekalbd• pelrol lhtllala 
h•lledlldl 

Meksiko, 19 (A.A.) - Mebika 
rcisicümhurluğunwı bir tebliğine 
ne göre, Mekslkada iatimlik edUea 
ecnebi kumpanyalarma ait petn& 
tesisata ile Meksika hUJdimeti ara
sında bir mondU. vivendi akdi içia 
yapılmakta olan müzakereler neti 
celenmiştır. 

' 
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K U AT U L U .l U Kazım Karabekir 
Yazan: General 

ts - iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

·De[vişi·n _Ke~ametl 
·Halkı Kandırarak Kerame!. G~~t~: 
ren yalancı Şeyh Amana Düşmuştu 
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.,.,., ..... .. '" G. ti. Kata it• luri" 
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·,~--~'12 K .;. b k' · Egin yolunda yapbğı seyahatin krokisi ue:.Jt-ral Kazım .ı e ırın 

. .. u··nı'iı::.lerinden altınların sahte olma-
seslerınden ve gor ·. · 
<lığı bellivdi. · · d 

Heriflerin ağzından çıkan şeylere kım~eyı o-

k d 
·t d m İ.;;in bu noktaqına ka<l·ar şaşıla-

·un uı ma ı · . 
. kt Fakat in~ana a:;;ıl hayret veren cak bır !ley yo u. ' 

ı k' bilir kaçıncı ddadır seyreden zutla-
sey bunu ım 1 "d' 
, ' . k metine hayran hayran bakış arı ı ı. 
rın şeyhın era . . ... 
Ş. d·. bu paralarııı ka\·bedılme):;ınc gelmı~tı. 
ım ı sıra, · 

K danl beni lafa tutmağa basladı. Bulundu-urnaz a • · 
ğu yerden kalktı, karşı tarafa, kızın~n ~~amna \'e 
yere oturdu, sonra da şöyle söylenmege.~~ş:adı: 

_ Şu biçare kızın neylfl beslendıgını soran 

,·ok ta ıbendel1 herkes hüner i"'tiyor ! 
. Altınlar içinde imiş gib; sol elinin avucu sım
sıkı kapalıydı. Bu lafı söylerken sağ eliyle kı~ı
nın sa~arını okşadığım ve altınları kızın ense~ın
den gömleğinin içine, çıplak ieııine bıraktı_~ını 
gördüm. Derviş bunun far\: 1nda değildi. O hune-

riyle meşguldü. Birden ayağa kalktı ve: ~ 
_ Aklınıza belki gelir ki ağ-tından çıkardıgın 

altınlarla yalnız çocuğunu beslemek değil, hazin~
ler bile yaparsın! Halbuki onların bir :anesine b~
le ben el süremem. Onu bana veren cınlere, perı-
1 tekrar geri göndermesem beni çarparlar! 
ere · ı d" h k dedi; arkasından "destur ya pır.,, ıye ay ıra-

rak ve paraları atar gibi kapıdan dışar.1, kolunu 
uz~tarak zaten boş olan avucunu açıverdı ... 

Herkeste hayret! Benim yüzüme bakarak; 

aördünüz mü, demek istiyorlar. 

Dedim ki: 
_Bana bak, Şeyh efendi! karnın açsa, çocu-

ğun açsa 'başka türlil hünerler gö::ıterere~ para ka
zanmak hakkındır. Fakat-cinleri, perilerı karıştırıp 
ortaya hurafeler yaymak, ayıptır. Yaptığın ho~k~
bazhğı iyice .gördüm. Eğer bir şeyh kerametı dı
ye bir d·aha bu işi yapar$an seni aleme kepaze ede-

rim. 
Herif amana düştü. "Ne yaparsın, abeyim 

h~rkes bir yol tutturmuş gidiyor, başka türlii kimse 
beş para vermiyor,. dedi. Mazisini sordum: Bazı 
Paşaların yanında emir çavuşluğu yapmış; açıkgöz 
bir eski ·asker çıktı. Biraz yardım ettim ve kendi
sine bir iş bularak herifi sahtekarlık yolundan çe
virdim; ciddi bir adam haline koydurttum. 

Bu adamın hüviyetini ve saçma sapan sözlerinin 
Jnahiyetini >de anlatarak hayranlarını uyandırdım. 

Eğinlilire gözü açık, tasarruf ıever ve neşeli a
damlarda-. Bize şu JU.tifey'. anlatarak hayli gül
dürdüler: Bir '.Eğinli havad'a. uçan bir kuşun arka
sından koşarken bir yabancı sormuş: 

- Yahu ku~un arkasından ne koşuyor~un, 
- Damdan donumu kaptı, belki düşürür diye 

kosuyorum. 
· _ Hay Allah cezanı versin. İn~an bir don için 

ha\'ada uçan kuşun arkasından koşar mı, 
- Tek ol~a ben de koşmıyacaktım amma don 

ııift idi. 
YOLA DEVAM 

24 ikincikaırnn öğleyin 12 de atlarımıza bin
dik, yola çıktık. Bugünkü yolumuz kısa olacak. 
Çiiııkii y<trın tehlikeli bir da~; aşacağız. Eğer fırtı

na olursa yürüyüş inıka111 yokmuş. Bu akşam iki 
saat şimaldeki Salihlide kalmak ve yarın eı·kenden 
Çaldağııı: a~mak lazımmı~. 

Fırat üzerindeki Eğin köprüsü- 36 yıl evvel be
lediye \':ıridatiyle yapılmış. Irmağın iki tarafı 
sarp kayalık. KöJll'Ü hoşça ·bir şey. Fotoğrafını 

aldırttım. Yayalaı·dan on para, atlılardan otuz 
para geçme parası alıyorlar. Eğinden buraya ka
dar araba yolu var, fakat köprüden sonra taş ve 
yoku~ merdiven halinde. Bir kilometre böyle git
tikten Ronra yol yine iyileşiyor. Ekrek köyü hiza
sından itibaren yine kar başlıyor. Salihlide yarım 
metreyi buluyor. Köprü başından Salihliye kadar 
400 metre irtifa çıktık. Merdivenli kısım mi.istes
na, şosa güzergahı % 5 ıneylindedir. 

Salihli evleri güzel ve Z<'ngin görünüyor. Çeş
me ve çami, taştan ve pek güzel. Çeşme 1262 de, 
cami de 1305 te yapılmış. Civardaki altı köy hal
kı İstanbulda kasaphk yaparlarmış. Salihlinin 
zenginliğinin de halkının İstanbulda kasaplık yap
masından ileri gelmiş olduğu anlaşıldı. Çaldağı
nın şimalindeki sekiz köy de yine İstanbulda kö
m ürcill ükle geçinirlermiş. O köylerde Puşadi na
hiyesi diyorlar. Merkezi .de Ilıç imiş: Yarınki 

konak yerimiz. 
Salihlide Mustafa bey adında bir zatın evinde 

misafir kaldık. Temiz ve İ::ıtanbulun küçük evle
ri giıbi. Dersimlilerin mezalimini anlata anlata 
bitiremedi: "Yollar hala emin değilmiş. 1333 ma
yıs 12 de Salihlinin bütün mevaşisini kaldırmışlar. 
1333 birincikaııunnun 24 ünde yani bir ay evvel 
üçiincii ordu erkanı harbiye reisi Goze bey bura
dan geçmiş. Begştaş cenubundaki Demir Mağara
da Dersim haydutlaı-iyle karşılaşmış. Yanındaki 
iki nefer vurulmuş, Goze bey Salihliye dönmilş ve 
gece burada kalını.~. Eğinden bir jandarma mi.if
rezesi gelmiş. Ayın 26 sında dahi kar düşmüş. Bu 
suretle yoluna devam etmiş!. .. Her yıl Dersimlileı
DP-mir Mağara ch·arında eşkiyahk ederlermiş ... ,, 

<D,.··amı var) 

İzmir Belediyesinin 
Yeni Cahşma 
Proor8mı Çok Zengin! 

--·--

Çanakkale Zaferinde 
Türk Bahriyesi --

Rıhbm idaresi belediyeye 
geçecek, sut va ekmek 
labrlkaları da açllacak 

Çanakkale Boğazı Tahkimatı hak
kında Verilen . Yanlış Jıt~'alıimat 

t:amir (Hususi) - Belediye, 
kordonu her gün artan masraflarını 
ihtiyar etmek ve bir yama gibi du
ran bu kısmı da· şehir hizmetleri a
rasına almış olmak için rıhtım ida
resiniq. kendisine devrini, talep et-. -
miştir. Denizbank halen senede rıh
tım varidatı olrak 75 bin lira temin 
etmektedir. lktısat vekaletinin tas
vibiyle nhtım varidatı belediyeye 
ge~ince hem birinci ve ikinci kor
donların daimi tamirat işi, hem de 
kanalizasyonu belediyece yaptırı

lacaktır . 
EKMEK VJtJ SUT FABRtKAIJARI 

Belediye, önümUzdcki ~enenin 

çalışma planını hazırlamıştır. Ço- 1 
cuk hastanesi, garaj santraldaıı 
sonra pek yakında 390 bın Hrayrı l 
mal olacağı anlaşılan hal ta ntr~ 1 ı 

im:ıa e<lileccktir. 1 
Hal santraldan soııra bclediye- j 

nin programlandırıldığı üç mühinı 

1 iş ı;;unlardır: 

ı _ Ekmek fnbrikası.. 1 

Ekmek fabrikası, şehrin ckmf'k 
ihtiyacını temin edecek \'P ckml'k 1 

fiatında ucuzluk temin ec.lilccı..:ktir. \ 
2 - Süt fabrikası.. j 
Süt fabrikası mevzuu, ü:tanbul, 1 

Ankara Ye Jzmir beled_iyelerini öte · j 
dE>n beri işgal eden bır mevzudur. ! 
.Bugün kullandığımız sütlerin mahL ! 
yeti, müsteh1ik1er üzerinde ~aimi ı 
bir şüphe uyandırmaktadır. !\.uru· 
lacak süt fabrikası, şehrin süt ihti- ı 
yacını en emin bir şekilde temin 
edecektir. 

3 - Rıhtım meselesi.. 

Kordondan Güzelyere kadar gü_ 
zel bir rıhtım yapılması i<.;in etüclier 
y~ pılmaktadır. Bu iş yakın seneler_ 
de tahakkuk ettirilecektir. 

• • • 

ızmirin sinemaları 
1zm.irin sinemaları da güz<'l işE

yor. Elhamra, Tayyare, Kültürpark 
sinemalannda yer bulmak bile zoı -
Jaı:mı~, bir haldedir. Runlaı·daıı ba.~ 
k~ şehrin muhtelif yerlerindeki mulı I 
telif sinemalar da doludur. Yalnı·~ 

Kordonunda gece hayalı dıye bi:· 
şey yok. Kordonunda ad('ta parmak. 
la gösterilir derecede azalmış üç be.; 
yerden başka gidilecek eğlence yer
leı·i yapılamamış. Belediyt• reisi ga
liba doktorluğunun tc>:o:iri altınd~t 

kalarak halkı erkenden sıhhi bir uv- ı 
ku saatine ah~t\rmak için gece ha

yatını kı!'lın uyandıracak teşebbUs- ı 
lerde buhınmıyor- .. Halk yaz gelip 
te herkeı. ortaya döküli.inceye kadın 

bir çok yerlerde elektrik ziyalm ı 
sarı ve soluk. Halbııki ıı)ıklar beyııı 
ve daha bol olsa simtliki lambalarL1 
sönük ziyaları altında birbirini tarn
yamıyan \.'e bu yüzden e\'lerinc c;e
kilmeğe mecbur kalan insanlar so
kaklara daha fazla dökülür ve gece 
hayatının başlangıcı olur. 

ümit ediyoruz ki lzmirin faal 
reisi bütün bunlan da bir <;are bu
lur \'e izmirin meE;hur gece hayatı 
<:oğalır. Kış mevsiminin müsaadesi~ 
ge<;en günleri arasında bir pazar 
günü rüzgarsız ve güneşli bir hava
sında halkın Kültürparka doğru hü
cumu hakikaten seyredilecek bir 
şey idi. 

Kültürparkın büyük kapısındaki 
bilet gişesinin önü bir yığın halind(! 
idi. Demek ki bir ğişe kafi gelmiyo. • 
ve gelmiyecek. Kültürparkın gezin

ti yerlerini, hayvanat bahçesini, e~. 
lence yerlerini öbür mektubuma b1. 
rakıyorum. tzmirin şimdi de, istik· 

balde de çok geniş bir tef errüc ve 
istirahat yeri olan bu Kültürparkı 
akıllara hayret verecek derecede 

yüksek bir zevkin ve yüksek bir 
mesainin mahsulü olmaktadır. 

!çerisinde yüz binlerce halkı ba. 
rındırabilecek bir kabiliyette ilerli-

yor. Etrafı genişliyor, inşaat devanı 
ediyor, her gün bu sahaya yeni bi.c 

iş abidesi dikiliyor. Gelmiş ve geç
miş kabine azalarının, Başvekillerh 
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};:> P-ııart hücumunda lnj!ilıı amiral gemisi meşhur « Könin lizabet» 

:Merhum Cemal Pa>;>atl!n lıatır.ıtında ı mnmen haip ve ha..-.ir kalım~l.nrdır. 
bu gemilere nasıl bir mu,·awa ilL· l(ahili SC'\ k , " icla.rc h.l\ an batar.) a
Türk bayrağı cckildiğinı okuyonl.7. larım Jıa.rir: addt>decck olursak, dc
Alman ırnır<'ltebat kırmızı fes giy- rt•et•i t:.ıliJNle olan hu \f'sa.İti müda. 
ınt.·. bıunınla bı'raber hl'ııiiz bitaraf faa arnsınt.ln hi.i);ik •:aıılı toplar yok
dıır:ııı Tiiı klPı ın lrn•·a snl.ı rı dahilill- hır. Burada, p,a.~ ri malıı.hıt adette 
de muharip 'azı yetini muhafaza e- sahra topilc makineli toıJ vanlır. 
dcı ek bir takıın ııabeca han·k<."lkre ' ~lakiııcli t()plal müdafaa hususatm
ka)kışmıı}tı. l!:rtesi gün tngilizlcr da pek büyük rol ifa ederler, naııl 
Boğ·azın mcthalınde goriindülcr ve cttil..lerini tarif edt"t"eğinı. 
meYkii mü:slahkcnıden Gobcıı ve Or~)a tlül,iJp koynıll.bi-a uğra..'}t•
Bı cslavı sordııl:ı ı. ~·aıahnttin Adil ğını cihet, 'l'ürk-.\.Jmun ihza.ratmm 
Pa~ınm lx•y:ı n:ıl ırı~L ııaz~ı an bu mu- ı nwrh'ht•i mükt~mmeliyetidir. Her bir 
ahloplerc !Akdl•ı.ıı Bo;•: ~· kapalt-

1 
1t:u.ıis(•i nıııhü•nıcl~ nazan teemmiil

dır) )olunda bır t:c\'~tp \C:rıl<ti ve d . ·ı . b k "h t . en geçır1 mll ve une. artı ı zara 
:;uıırn hadisat te\·a1ive b.t.Jaclı. 11,i 

1 
t Bo - ulannm 

. .. ..~ k d tn tıuhınu muş ur. ~ s 
. . , bur hır kanş ~en ır ço "'p .... m Aıman kru\ azonı )1 ur · onnnmag!_ I . · b" k ~~ •--

na guıyoı: Amır;ıl (Soıı:ıoıı) bu do- . k lm tu y-•-- to · - . . . atcsı a.ltına. onu W1 r. aua.u. p 
nanm:ının kurnandanlıgma get ınlı. ·. . . ··t . ıslah ....A;ı ..... ;., de-

. .tiz h . t 1. . . 1 .. 1 me\zilen tc-1.)ı \e ~ 
Yor .. ının c:ı,ı•tı a ımn·c·sı ı oy•J . A A • 

' • :::. • • y • ı:!;il lwfüi buna ıta\'eten asken mşa-
terkedıyc,r · Mnı nı:ı.ra ve h.at'adcn1"- ' 
de canlı m~ııevr:ılar başlıvor ve ni- at ta :· aııılnm1tır. Yeni yollar yap,1-
hayct I~aradcnız vaka<:ıı • teh:ı<ldi:; mı,, daha münaaip ve iyi taraaaut 
ederek impnratol'luk cihan haı·binc nwvkilcri ttıısi.-. ohınınuıo . .io sevkiyat 
siirükleniyordu. \'e nakli~·at mnılü ha..<;tan ba.58- h-u . 

Ruslarnı donanmamıza taarruz \ sik kıhnını~tu. 
ettikleri !:id~\ınck ilfm ellileıı Kara- J?ilhakika Almımlar ile tema.o;a 

rlcniz \·akasm:n hakiki saflı:.ılaı ı bu 1 

gün tamaırıile ınalümc1ur lı<.>l' h:.ıl<lc 

bu vak'a ile Ah ıan :-ızusu hm;ul 
bulmuş 'c O:;ına.n lı tmp::ırntorluğıı 

29tc~rin:.ı.;ul1 1 !)1 l l11i t.c·ıiuiev\•~l 
1:~3ll) taıihiıı1..h il ilıban;n ıtihif zum. 
re:ıilc harbe tulusnı lı<t.tı. l_,iikin iti- 1 

laf hüklınıı::Lleriuin lıasınnnc vaziyet ı 
almaları ilfını har!_,c tekaddiim eller: 
.Almmı müfrezesinin l\Jannaray:.ı. ı 
duhuliinden Hunr:ı Akdc:ıiz Hoğ;ız1 

haricine hafif Ye gayri resmi bir ab- : 
ltıkn kCınulruuştur. Ilatti1 rnı.:vkli' 

müstahkem t'mrine YCrilıni~ ol~n 

ya.rım filotillaya mensup (Akhisar) 
torpitobotu İmroz-Bozcaada hattını 
tarassut ederken ingHiz kroYazör
leri tarafından ( Boğazdan çıkan. 
Türk sefaiııi harbiyesinin zaptcdile
ceği) tehdidile geriye çe"rilıni~ ve 
artık filotillunın tarassudatma biz- ı 
zarure hitam verilerek mevkii müs
tahkem, kara tarassut postalarile 1 
iktifaya mecbur olmuştur. Bitaraf, 1 

hatta müsellah bitaraf bir hükume
tin bu gibi teeavüzata uğraması hu· 
kuka mugayirdir; maamafih cihan 
harbi vukuatile suı·eti katiyede an
laşılmıştır ki Hukuku Düvel, muaz
zam devletler nazarında ameli hi~ 
bir kıymeti haiz değildir. 

(Akhisar) torpitobotunun gör. 
düğü muamele müteliflerin h:ıttı ha
reketini tasrih eden bir i~srettir ki 

hakikat halde Akdeniz Boğazının 
dikkati umumiyeyi kendi üzer.ne 
celbetmetü bu işaretle başlar. 

Boğazın tahkimatı, 5-18 mart za
ferinden evvel neka~ yanlış tah. 
minlere meydan verm..igse bu muh-

. teşem zaferden sonra da ok&Aiar a
sılsız ve mübaligalı kanaatler tev-

lit etnıi§tir. Boğaz ne o derece zayıf, 
ne de o derece kuvvetli idi. Ru tah~ 

kimata dair neşriyatile İngiltere ve 

Anıerikada büyük bir §Öhret kaza
nan (Granovil Fortskiyö) diyor ki: 

(Boğazın yakala.rı, kAmilen rop 
ile doldunılmuştur. Bunlar, bir se
tinei harbiyenin taretJerinden daşa.. 
nya nzaııan toplar gibi tepelerden 
llışanya doğru kendilerini asla gös
termezler. Top hendekleri son dere-

gelinmi5 olduğunun asarı her taraf
ta li<'ndini gösteriyor. Bu ihza.ra.ttan 
bir <:öğu, t.f'.Sadtifen geçenlerin bile> 
naznrma ç.arpar. Tekmil bu saydık. 
bırım, btihkluu dl\arlarımn a.rkala
rırul:ı bnlııııanlnr('ft ta.san'ur ve tak
dir olunabilir bir ke~ fiyct tir. Bittabi 
bu ihzara t, herkesin nazarı t:A?ftişine 
arık (]('ğildir. (Naros) nuntakasm
da bulunmakta. olan her bir münfe . 
rit i~t!lıkiıınırı huralla.n geçmeğe uğ
r:ı.,:uı sefain if,,:.in günden güne ne 
kmlar müthiı; bir teltlike teşkil ettt
ı:;ı ı:öze çarpmaktadır. Muhafaza. ef
radı meyanında her gün yeni sima
lar görünmt'ktiC'dir. 
. Alına.o 'topçu efradını bi.milen 
~elen sefeni nakliyenin a.nbartarı 
mühimmat ile doludur. Bttyük ve a
ı!;ır cepham• sandıkları mavnalar Ue 

ıahile çıkarılıp iatihkamların' ka
pılarına kadar yuvarlana yu
vulana ıötürülür. Eier cephane 
saıulıklarmı e\"Velce görüp buıılarJa 
ülf~t. peyda etini'f beniz muhteviya-

tınm ne olduğunu derhal anla.rsaım.) 
Bu sözler eğer hakikatin terct1-

manı olsaydı 18 mart bahusus Türk 
için tarihi bir gün olmanın bUtün şe
refini kaybedecekti; halbuki 18 mar 
tın bütUn azameti tahkimatın bu 
mükemmeliyeti ihraz edememesin. 
den ileri gelmiştir. Boğazın iki sa· 
biline sıra ile top dizilmem.l§; dağ. 
lar, ta$lar icabında ateş pilslrlirecek 
bir vaziyete konulmamıs; her taraf 

en yeni muhabere vesaitile birtblri
ne bağlanmamı§, Türk limanlarına 
m~himrnat yükltt ~an nakliyele
ri gelmem.iş; Akdenk Bofazı ladeoe 
Türkler tarafından müdafaa edil
miştir. Bu hakikati isbat etmek tçln 
fer'I tafsilata hacet yoktur. Akdeniz 
Boğazının bUtUn tahkimatını yalnız 
iki noktai nazardan kısaca tetebbu 
eylemek kafidir: 

1 - Ana iatJhklmlar. 
2 ~ Sonrada vtlcude getirileıı 

mlidafaa tertibatı. 
( DeYamı Yar) 

( ıçıu tÇME) 

isimlerini taşıyan muhtelif caddelen 
kendi etrafında birleştiren Kültür
park, muhitine çektiği insanlara bfr 
parça da kadir:i!inaslık dersleri ver
mektedir! .. 

cede bir dikkatle gizlenmiştir. En 
ma.hir ~cılar bile ancak kısa me. 
safeden bu muhtefl topla.nn mevki
lerini, alevleri vasıtaslle tesbit ede. 
bilir. Ta.yyareciler, bu hususta ta-

EBLEH, ABDAL, SAKAT Ço
cuk saJıibl olmak istemiyorsan içki 
i!:.me ! 

~ocuk Esirgeme Kunımu 
Genel l\lerkezl 

E7Z ? 
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Dirilen Tilki 
Yazan: Cafer Ylfdıran 

Babam anlatırdı: 
- Oğlum, gençliğimde ava bil

hassa kışın karda, insanı donduran 
ayazlı gecelerde saatlerce bekliye
rek, kurnazlığın antikasını gösteren 
tilkilerin avına biterdim. 

Yine bir gün Tellinin ağzı açık. 
UstU çökük çardağında karh ağaq 
kabukları arasına uzanmış, dört sa -
attir çok hilekar, tecrübeli bir tilki. 
yi bekliyordum. Tilki. karın üstün
de hedef yerine koyduğum leşin ü
zerinden yıldırım siiratile yanmı?ar 
saat aralıkla Uç kere geldi, geçti. 

nada ben kapıyı açtım. Tilki ölgün, 
bitap kapıdan sıv1ştı: peşinden he· 
nüz elbisemi soyunmamış bir hald-' 
kapının ardındaki piyuaroan yapı' 
mış takla değneğini a!.dım, çıktını. 

Tabii bu hadise yalnıı: tılkiyi takip 
maksadile değildi. 

Evdekilerın hali pürmelalini ba
na ihsan edecekleri hayır duayı til-

kinin izinde düşünmeyi daha isabetli 
buldum. Şafak sökmi.ıştü. Ortalık 

hafif ağarıyordu. Ben karın üsttin-

de gayet iyi farkedilen izde zaman 
zaman rastladığım kan damlalarınt 
tetkik ederek gidiyordum. Bu dam

lalar ehemmiyetsiz bir yaradan sı. 

zan damlalardı. Aman nasıl bu til
kiyi eve kadar ölü gibi elimde taşı-
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Esi. rge m e K Balosu kat~=n~·~;::.::~~~~ :~·tu":aı~~ı Semih~~ :..~~;.::n~•? .. Ve •• ! 
• de yaptı ve beyaz elbisemi de yaln_ı:r. Sesi sert ve kısıktı. Ciddi nazar 

başıma giyerek boynuma annem111 ları altında, sebebini izah edemedi· 

300 Davetli Bayan Arasında Bir 
.Milli Kıyafet Müsabakası Yapıldı 

inci gcnianlığım taktım. Bunları ğim bir utanma. duyuyordum. 
yaptıktan sonra aşağı lnerek zarif Semih bey de pek arzu edilir va· 
ve şık salonlarda dolaştım. Henüz ziyette değildi. Bunu halinde anlı.. 
kimse gelmemişti. Canım sıkılarak yordum. Buna rağmen lakayt bir 
kUçUk odaya girdim, oturdum. Hat- tavırla : 

ta hafifce de uyukladım. Birden ka. _ Nermin benden bir şey öğ-
pı açıldı, bir erkek sesi: rcnmek istiyordu. Bunun için vak-

- Daha inmediler mi? diye so- tinden evvel geldim. Fakat, Ali, he
ruyordu. PekAll, ben de bir sigara nüz inmediklerini söyleyince siğar·\. 
içerlm. Burada olduğumu söyleme- içmek için buraya geldim ve Cahicle 
yi unutmayın! hanımla karsılaı?tım. 

Kendimi toparlarken karşımda - Ve, sigaranın nasıl içileceğini 
haddinden fazla ~ık, züppe tavırll gösterdiler, bunda fena bir şey var 
Semih Beyi gördiim. İçeride bir ka- mı? diye maheubane sordum. Çiln
dının bulunduğunu görünce, irkildi. kil va.simin şimdiye kadar alışık Ôl-

' . Fakat karşısındakinin kim olduğunu madığım ciddi nazarları altında e7.ı· 
anlayınca. gilliinç şekilde eğilerek, liyordum. 
fazla caali bir hareketle: _ Fena bir şey ... Haddi zatindu 

Aradaki zamanda tilki, çardağın 
üstüne gelir ve saatlerce ayni vazi
yette kalan bu cismin canlı olmadı
ğına kanaat getirmek ister. Niha
yet karar kılmış alınalı ki karanlık
lardan leşin ü::ıtline ::ıüyüldli ve ge· 
ber.rniş gibi çatır çatır yerken .... 
dum. 

mıştım? Saçma bunun neresine ras. Çorumda çocuk esirgeme kurumu haltsund 1 hulunanlardan bir gru,'.) 
gelmiş bilmiyorum. Her yer iyice 

- Vay, siz misiniz Cahide h~- çok tabii-.. Fakat bu adet kadınlar, 
nım ?... Sizinle böyle rastladığım..t hele genç kızlar ic:in hiç te iyi değil. 
ne kadar memnun oldum bilseniz! 

Sıkısı fazla konmuş, şakağa da
yanan kabza dipçikli tüf ek beni gö.t 
lerimde parlıyan şimşekler, yıldırım. 
lar arasında on beş dakika kadar is
tirahate mecbur etti. 

* Sabaha iki saat kadar vardı. Ev~ 
girdim, odada üç erkek, iki kız kar
deşimin, annemin, babamın yatak. 
lan arasından birinin bağırışmadan 
kanlı arslan ağzı gibi kınran oca
ğa varmak için epey milşkillii.t çek
tim. Ocağın kenarına henüz sıcak 
derisinde hiç saçma izi görülmiyen 
tillrlyi upuzun yatırdım. Bir gali J 

kumımdan gururu ile yatağın bir!
nin ucuna ilişiverdim. HenUz uyu-

mamL~tım; Annem uyanmış, ocağm 
kenarına varmış, ate~i eşerken ti!. 
kiye (Kökü kesilesice, kara mere~. 
uyu bakalım ) diye mırıldanırken 
birden amanın uşaklar diye bir çığ
lıkla karanlıkta yatakların üstüııe 
kendini fırlatmasile, ben doğruldum. 
Bir de ne göreyim : Isınınca dirilive-

ren tilki kalkar kalkmaz, yatağın 
birinin içine giriverdi. Hemen orada 
bizim hemşirelerin feryatları; ora
da rahatsız olan tilki başka yatağa 

sıyrılıverirken (bu ne be) diye kar
deşlerimin figanı, derken herkes a
yakta tilki ile köşe kapmaca oyna
mağa başladık. Tilki bir yere hiı
cüm ediyor, oradakiler avaz avaz 
bağırarak öte tarafa kaçıyor. Yal
mz ben, memuru mesulü olduğum 

hayvanı kovalıyordum. Babam ba. 
na şöyle kelli feJli bir ktifür savura

yım derken annemin ilenmel'li (inti
zar) gibi tilkinin hücumu ile iltifa. 

tın mabadini çığlık takip ediyordu. 
Orası oldu bir mahşer günü. Yor-

ganlar savruluyor, döşekler fırlatı. 
lıyor, yastıklar uçuyor, insanlar ka -
çıyor, tilki fırlanıyordu. Derken ku· 

ağarmıı:ı, köyün inişe giden eteğin: 
den değirmen deresile ayrılan karşı 
dağda bizim dcğirmenın ü~tüne ras
gelen dik yoku~tayım. Yer yüzii 
karla tamamen bembeyaz kapandı
ğından köyde damların üstüne yı
ğılmış insanlar bizi iyice görüyor. 
lar ve bana bağırıyorlardı. 

( Y cti;:i, koı;ı, yetiı-; , gayret! l bea 
de tilkiyi görüyor, ona gittikçe yak
laı:ıtığımdan; fe\'kalade bitkin bir 
halde son gayretini sarfett.iğini anlı· 
yordum. Çok geçmeden yokuşta o 
sıfın tüketecek. ben de yetişecek
tim. Amma sonra ne yapacaktım, 
bilmiyorum. Acaba kuzu gibi önüm.~ 
yatıp ta hadi te~lim mi diyecekti'> 

Köyde elimdeki sopayı tüfek za~1 
nettiklerinden (vursana yahu, vur
sana) diyorlnrdı. 

Nihayet, tilkiye altı adım yak
lut?tım, bu az mesafe bele kadar gö
mülen karda yine bir kurtuluş ihti · 
mali arzeder. Anıma ne \'akit ki 
dört adım yakla~tım. tilki kurtuluş 
yolunun olmadığını anladı galiba ki 
son bir çare olarak birden döndü, 
sivri sivı;ce bir si.irü süngli gibi diş
lerini göstererek ani bir hamle yap 
tı. 1ştc o zaman ucu küçük bir yum
ruk kadar olan takla değneğinin to
kalı yanını öyle bir ekledim ki nj.şan 
aldımsa da, almadımsa da kulağının 
dibine tok dedi. Artık tilkiyi ol'acık. 
ta yüzüverdim. Bir daha dirilip, di
rilmiyeceğinden endişe etmiyorum, 
zira postu iyice ele vermişti. 

Baştan aşağı tamamen hakikat 
olan bu av macerasını , babam anla
tırken zevk ile meşbu bir hayretfo 
dinlemi~tim. Şimdi diışunüyorum. 

hayat uzun bir avlanmadır. Kuvvet 
ve kudretimizle öldürdüğümüze i

Çorum (Hususi) - Çocuk Esir· 
geme kurumu Şehrimiz ş<ıbesi ta 
rafından Halkavi salonunda kostüm 
lü bir balo verildi. Baloya. 500 ü mu. 
tecaviz davetli iştirak etti ve milli 
kıyafet giymiş 300 kadar bayan ara. 
sında giyim müsabakası yapıldı. 11 
kişilik jüri heyetinin kararile şehri· 
miz gençlerinden Türkan Kavukçu 
oğlu birinciliği kazandı. Balo bUytik 
bir neşe ve muvaffakiyet \(;inde geç 
vakte kadar devam etti. 

Diğer taraf tan her işde büyük 
bir faaliyet gösteren Çocuk Esirge
me Kurumu çocuk bayramında giy· 
direceği yavru adedini arttırmak i· 
çin hummalı bir faaliyet f!arfetmek
tedir. 

S. ÇtMLt 

00 aft 88 
Trakyada keten ve 

kenevir zerlyatı 
Edirne (Hususi) - Trakya için 

yeni bir ziraat olan keten - kenevir 
ziraati de son yıllarda ehemmiyette 
tutulmuştur. Trakya topraklarında 
incelemeler yapan keten - kenevir 
mlitehas~1sı Celalin raporundan 
sonra Kocaeli vilayetinden tohurrı , 
getirilmiş ve mütehassısın göster- BaJo a lnyaf t müsabakasında ' 
diği Kaynarca. köyünde ekilmiştir., biriociliği kazanan Baya:ı Türk in 
Bu sene ketencilik için Trakyada ~ . . . 
b . k 1 kt ç kkal · ı dagında bu tohumun denenmesı ıçm ır urs açı aca ır. ana enın . A 

~ .. . . . . . hazırlıklar yapılmış ve zıraat veka-
dag korlennde :retıştmlen kıymetlı 1 t' t f d h ıı · k 
k · ·· 1• · ç kk 1 · e ı ara ın an ma a erme gere en umaş numune erı ana a e zıra-

at müdürlüğünden gönderilmiştir. tah~isat ve tohumlar gönderilmiş.tir. 
Orada da bu iş sağlam tutulacak ve Ayrıca Keşana gönderilen bir çırçır 
genişletilecektir. makinesi faaliyete ge~irilmistir. Bıı 

Ana.."IOn ziraatı makine köylUnün elinde bulunan 
pamukların ~ığiclini kolaylıkla ayır 

makta olduğundan köylü tarafından 
rağbet görmektedir. 

i 

Tekirdağ inhisarlar idaresinin 
kıymetli hamlesiyle birkaç sene 
denberi Marmara sahil köylerinde 
anason ziraali tecrübe edilmiştir. 

Yüksek gradolu mahsul alındığı için 
bu ziraat te bu sene genişletilecek-

man ettiğimiz tilkiltr diriline - ya
şadığım yeri, h:ıyat arkadaşlarımın 
Ustlerini, başlarını. akıllarını, fikir. tir. 
lerini bu kadar kirletme&ne müsaa· Pamukculuk 

sa 

de etmeden enselerinin lönüne dank 

dedi. ve yanımdaki koltuğa oturdu. 
Taba.kasını çıkarırken: 

- Bir sigara içmeme müsaad~ 
eder misiniz? diye sordu. Müsbet 
surette başımı sallayınca ilave etti: 

- Yoksa siz de içiyor musunuz~ 
- Ben mi? Ne mUnasebet !.. Sa-

dece kokusundan hoşlanınm. Siga
ra içmek erkeklerin işidir. 

~ öyle değil, nice kadınlar, genç 
k1Zlar vardır ki sigara<lan hakiki bir 
zevk alırlar. 

- öyle .. Ben onlardan değilim. 
Bundan ne zevk alındığını bilemiyo
rum. 

- Tecrilbe eder misiniz? Bakm 
önünüzdeki masada ne güzelleri var. 

- Pekala. Tecrübesi bedava ol· 
duktan sonra ... 

Yakarak bana uzattığı sigarayı 
dudaklarıma götürdüm. Sonra gü· 
lerek bıraktım. 

- Bu küçük şeyin ağızda buhın
ması da ne tuhaf, bu şekilde kimbi
lir ne şekildeyim? 

- Sadece çok sevimlisiniz. 
Ağzım açık, karşımdaki genç a. 

dama baktım: 
- Benimle alay etmek için mi 

bunları söylüyorsunuz? 
- Sizinle alay etmek mi? Böyle 

bir fikri nasıl aklımdan geçirebili
rim ben ... 

Bu sırada kapı yeniden açıldı ve 
Nail göründü ... Birazdan Semih be
yin şaşırdığ1 gibi, vasim de hayret 
gösterdi, fakat se.cıi bru:Jka idi: 

- Cahide, burada ne a"rıyoı'Sıı. 
nuz? 

Ve birden kaşları çaWdı. Ve si
ması, simdiye kadar görmediğim bir 
şekil aldı: 

ıı 2 !LQ 

diye indireceğimiz öldürücü darbe
lerin potansiyelini taşıyan takla de:!, 
neklerimizi daima hazır bulundur

malıylZ dersem babamın hatırasın
dan ibret almış olduğumu göstermiş 

baş, Diş, IVezle, Grıp, Romatizma 

Semih bey: 

- Bıra Nail, senin fikirlerin m& 
lfım. Bu cihetten qok eski kafalısın. 
Bana gelince, bilakis bunu hoş ve 
:revimli buluyorum. Bu noktadan 
fikirlerini bnna kabul ettiremezsin. 

- Şüphesiz, fikirlerinde tama. 
men serbestsin ... Fakat ben terbiye 
ve ahlakile mesul olduğum Cahideyi 
bu prensipler altında yetiştirmeğe 

mecburum ... Cahide, bu sigarayı a
tıp benimle geliniz. Size iki çüt 18.
kırdım var. 

Sessizce takip ettim. Nail doğ. 
ruca <;alışma odasına gitti. Yazıhı:ı.
nenin önl\nde duran bir iskemleyi 
işaret ederek oturmamı söyledi. 
Kendisi de kolluğuna geçti. Çehresi, 
çok şükUkr eski halini almıştı. 

Hafif bir tebessümle: 
- Böyle korkak bir tavır alma

yınız, diye söze başladl. Sizi muaha·· 
ze edecek değilim. Yalnız tecrübe
sizliğiniz karşısında, faidell olabile. 
cek bazı tavsiyelerde bulunacağım. 

(Devamı var) 

Kanunlar önünde mutlak 
müsavat kabul eden \'e hi~ -bir 
ferde, hiç bir aile~·e, hiç bir sı· 
nafa, Jıiç bir cemaate imtiyaz 
tanmuyan fertleri halktan ve 
luılkçı olarak kabul eden Ciim· 
lıuriyet Halk Partisidir. 

Milletimizin büyük fedakiı.r
lıkla.rla elde ettiği inkilap esas
lannt muhafaza eden, ve inki
lap ı•rensiplerinin hiç birinden 
fedakirhk kabul etmiyen teşek
kül Cümhuri~·et Halk Partisi
dir. 

J)e\•let idaresinde bütün ka· 
ıaunltı.rın, nizamların \"e usulle. 
rin ilim ve fenlerin muasır mt>
deniyete temin ettiği eS&H ve şe
killere \'C dün) a ihtlyaçlanna 
göre )&pdmasuıı ve tatbik edil 
mesini prensip olarak kabul 
eden Cü.rnhuriyet Halk Partisi
dir. 

lak.lan ç.ınlatan gürültüye burunları 
dolduran pis bir koku da karıştı. 
(I'ilkiııin beyni dönmüş olmalı ki kar 

nmdakini hiç bir yerin hakkı kal. 

madan elbiselere, yataklara, alimal. 
lah fıskiye gibi fışkırtıyordu. O es·· olur muyum bilmem! ... 

Trakya bölgesinin bir çok yer. 
!erinde ekilmekte olan yerli cins 
pamuk menedilerek bunların yerine 
randımanı yüksek, elyafı ince ve 
dayanıklı Amerikan cinsi Akala 
tohumu ikame ediecek ve bir kaç 
sene içinde pamukçuluk ta düzene 
konmuş olacaktır. Keşan ve Tekir· 

Nevr•IJI, kırıkllk ve bUtUn •lrllarınızı derhal keser 
... lcabınd• gUnde • k•t• ahnabHlr. • .. iiiii~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

- Evet, bakın buradan otomu. 
'illerinin ışığı görünüyor. 

Bulundukları yerden, bir çit, or
manı göstermiyordu. Oliver ile Go
dard otomobile atlıyarak bir açıklı. 
ğa geldiler. Vadinin öte tarafınd:1. 
ormanın kenarında kırmızı bir ziya 
göriinUyordu. 

Arabaya dönerken Oliver: - Bu 
saatte kimsenin ormanda işi yok! 
dedi. 

Godard kolundan tutarak: -Va· 
elinizi unutmayın dostum. Oraya 
eitmeyiniz. 

- Bir kadın tehlikede bulunu-
;'<>r. Mis Bartendal da, burada olsa 

rak: - Gitmeyin, allalı aşkına beni 
dinleyiniz, dedi. 

Fakat genç adam, yanuıdaki ~ın 
ki biı· çocukmuş gibi ::oilkindi ve Go
daroı yolun öte tarafına çitlerin i
çine fırlattı. Dikenli çalıların için
den zahmetle doğrulunca arabanın 
kırmızı fenerinin ileride kayboldu
ğunu gördü. bir kelime söylemed~n 
Vil'in bisikletini alarak bilttin kuv
vetile ileriye atıldı. Fakat arabanın 
ziyası gitikçe kayboluyordu. 

Köye girerken de otomobilin 
zıyasını artık kaybetti. Bunun üze. 
rine sevki tabiisine güvenerek vadi· 
nin kalın sis tabakasına daldı. Göz-

o da benimle ayni fikirde.oluıdu. !erinin önünde, bulnmR olduğu keli· 
Godard yanına oturarak: - Siz me, korkunç manasile ate~ten harf-

kalm, ben gidip bakayım. lerle dans edip duruyordu. 

- Azizim, bu iş bana taalluk e· Yokuşun tepesine va.ıtlığında, 
diyor. karanlık ormanın kenarında. iki kır-

- Oliver, siz i§i bilmiyorsunuz, mızı noktanın durduğunu gördU. Go
tehlike yalnız sizin için mevzuu ba. dard, beş kişilik büyük bir otomobi. 
his ... ve yalnız... lin yanına çekilen Oliverin otomobi· 

Durdu. ı. olun üzerinde duraıı linin arkasına gelince bisikletten ye. 
Vil, dikkatle kendilerini dinliyordu. re atlıyarak etraf ıua bakb ve nereden 

Godard, Oliverln belinden Y.akalıY.a- geldiğini bilmediii bir hissin sevk.ile 
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Oliverin otomibilindeki kalın örtü
yü omuzuna alarak, ormanın için. 
deki açıklıktan geldiğini zannettiği 
hafif bir ışığa doğru yürüdü. !lerle
dikçe, iniltiler, istenik bağırmalar 
da işitti. Birdenbire, önünde sürüne· 
rek ilerliyen bir cisme çarpmamak 
için durdu. 

- Çok şükür! Oliver seni bul
dum. dedi. 

Bir çalılığın arkasına gizlenınİ11 
olan arkadaşı da: - Evet benim! 
Yetiştin mi? diye cevap verdi. 

- Haydi geliniz. Burada kalma
manın hayırlt olduğunu ve buna sö:z 
de vermiş bulunduğunuzu unutma· 
yın Oliver! 

- Asıl onlar burada bulunm~-

Çeviren : R. SAGAY 
malıydılar. Ah, ilerideki herifi bili
yorum, Şu gazeteciyi bir elime ge
çirirsem ... 

Hiddetinden soluyordu. 
- Bırakın bunu şimdi. Gecele

yin ormana girmiyeceğinizi Lunaya 
vadetmiştiniz. Eve gidin, ben on~ 
ların hakkından gelirim. 

- Azizim, burası da benim top
raklctrım. Her taraf bana ait! 

Kulaklarına bir nevi şarkı geldi, 
Godard, önlerinde ne cereyan ettıgi

. ni görmek için ayağa kalktı. 

Yerde yatan bir kütüğün üstiine 
bir otomobil feneri konmuş, gazete. 
ci Curtis elinde kağıt kalem, yıldı~ 

rmıla yanan ağaca bakıyordu. Ağa
cın gövdesi içerisine bir kadın gir. 

miş, ölen Kol'un ruhunu çağırıyor
du. Ağacın etrafında bir kaç kadın 
daha \'ardı ki onlar da garip bir şar. 
kı söylüyorlardı. 

Oliver: - Bırakın beni, dah-ı 

fazla tahammül edemiyeceğim, diye 
bağırdı. Şu gazeteci, zavallı Kot'un 
tanı öldürüldüğü yerde duruyor. Ka
dın veya erkek, bu seyyahlara gös· 
terdiğim nezaket kafi! 

Gizlendiği yerden fırladı. G<>
dard da, arkasından gitti. Korktuğ11 
hadisenin vukua geleceğini anlıyor, 
fakat bunu tacil etmemek istiyordu. 
Ne yapması lazımdı? Bildiği na ta
mam hakikat bu hususta bir plau 
tertip etmesine mani oluyordu. Ar~ 
tık hadiselerden istifade etmek yo
lunu tutmayı zihninden geçiriyordu. 

Oliver, açıklığa gelmiş, gazete. 
cinin önüne dikilmişti. Tehditkar 
bir tavırla: - Burada ne yapıyorsu
nuz? diye sordu . 

Bu ani vaziyet karşısında ş~ı. 
ran ve söyliyecek bir şey bulamıyan 
Curtis ancak: - Bir röportaj, diye
bildi. 

- Burada benim toprakları.ı:n, 

arazim üzerinde bulunuyor8unuz. 
Vahşi bir hareketle, karşısındaki 

adamın boynunu tutmuş, şiddetle 
sarsıyordu. Kadınlar: - tşte cana
var, diye korkudan bağnşmağa baş. 
!adılar. 

Oliveı·: - Hayır, canavar filan 
yok. Sadece bu arazinin sahibiyim. 
dedi. Derhal buradan uzaklaşmanı
zı istiyen bir arazi sahibi. Anladınız 
değil nıi? Ve hem şu çam yolu tam 
sizi, otomobilinizin yanına çıkara
bilir. 

Gazeteci: - Sizi rahatsız etti
ğimden dolayı çok üzüldüm diye es-

vap verdi. Fakat bana karşı yaptı. 
ğınız bu hareketten bir şey anlama· 

dım. Biz sadece burada cereyan ~ 
den hadiselerin btiriindüğil esrar 

perdesini aydınlatmak istiyorduk. 
Bu sebepten, gördüğUnüz Madam 
Robinson da .. 

- Sabrımı tUketmeden buradan 

çekilip gidin. Yanınızdaki kadınla
rın bulunması size iyi bir ders ver
meme mani oluyor. 

(Devamı Yar) 



5 

ar 
eh 

(Bqtuafı 1 inci uyfaınızda) 
ruizdeki Bulgar kolonisinin ziyaret 
!erini kabul edecektir. 

Yann öğle yemeğini hususi su
ıctte Pnrkotelde yiyecek ve mUte
akiben şehrin bazı yerlerini gezdik
ten sonra saat 23 te Sirkeci garın
dan hareket edecek olan hust~fri 
trenle memleketine avdet edecek· 

lrdir. 
ANKARADAN H ItEKET 

Anko.ra, 19 (A.A.) - Eu!gar 
B vekili Ekselans K6selv of ve 
bayanı refakat , P maiyf't Prindeki 
zevatla. birlik~ Pt!lirlerine tahsis 
edilmiş bulunar. husu i trenle 20.10 
ela ehrimizdeıı ayrılmışlardır. 

Muhter m mifia irlcr istasyon -
ela baata Ba vekil f. efik Saydam, 
hariciye ekılı ŞUkril Sarac;oğlu 
old ğu halde rİ\ ticUmhur umu. 

mi kçtib I 1 G 
' r C 1 l, ric e v Al i k • tibi 
umumisi Nu n n I nem ncıo ı, 

Ankara alı i, Ank ra mevki ku· 
mand nı, d vlet dr:miryoUarı u
mum müdilrh, merkez kumandaın 
ve emniyet rnUdUrü taraf.ındu.n u-, 
ğurlanmı tardır. B ta bando bu. 
lunan bir askeri kıta ekr.elnns Kö. 
scivanof'a rasimel selamı ifa eyle·! 
ıni~ ve Ankara garını dolduran 
halk ı::ık sık tekrar ettikleri alk.ı11 .1 
larla mlsafırlcrimıze kar§ı sevgile-1 
rini göstermişlerdir. 

TSR llA8A• .... SaJfaı '1 -
JIVTEFERRIK ' 

"i ENi NESRİY AT -v Tahmil ue tahliye me- N vyork erglslnd 
klyafe le~lmlz te lesi yurdu 

Deııizbank.ın Gel ta.da Voyvo
da karakolunun karşısında. bulu
nan Tahmil tahliye amelesi yurdu 

mllll lst nbul kütüphaneleri 
hlr Süleyman·y k tilphnne ı m 

murlanndan B J "Muzaffer GBk _ 

mi§tır. son zamanı rda nrtan i çi sayısı mü-

Ha.lkm dn. huduttanberi tstan • nasebetiyle ihtiyacı kar ıhyacnk va
buldnn geçerkeıı güzel hUkfunet ziyetten hayli uznk kalmışlardır. 20 
merkezine )tadar gösterdiği hara- kielnin bile zor istirahat edeceği 
retli teznh irJerden de bilhassa mU- bir yerde her gün Ustüste 2000 ki6l 
tehassis oldum. beklemekte ve bu sebepten birçok 

Bir kere daha ehemmiyetle kay sıhhi mnhzurlar da meydana çık. 
detmek isterim ki, münasebetleri • maktadır. 
ınız. bugünkü tebliğde neşrolunan Amelenin mütemadi e"kayetleri 
dek}a..nıSyo:clar mucıbince, saraha. Uz rine banka bu i e ait bir hal ça· 
ten do. tanedir ve bu dostluğun mU resi aramağn başlnmı tır. 
tem diyen inl işaf bulması için ica~ vvvv 
cd n bUtUn şartlar nıevcuttur. POUS'.rE : 

B llmnl r sulhuna ayni sureti'.! 
b ğlı bulunan Tiıı t.riye ve Bulgaris· 
tun, müşterek menfaat meseleleri· 
ne ve b lha a ulhun ıdamesine 
mUteatrk bütün f aliyctlerini eski
den olduğu gibi miı. terek menfaat 
me Jel rine ve bilhassa sulhun idn 
nıe ine hn r('yl meğe karar ver~ 

mişlerdır. 
Aral rınd tanınmı ga1.eteciler 

bulunan \ e bu derece yüksek bir 
seviyeye yük elme ini bilmiş olan 
Türk mntbuntının Türk ve Bulgat· 
milletleri ara ında sıkılıgı \ e sam ı 
miyeti daima daha zıyade artan 
bir yakınlık yolunda iki hiıkfunet 
tarafından sarfolunan gayretlen.:: 
milzalı<'ret etmekte devam eyliye. 
ceğine cmınım. 

TUrk milieti nezdinde, hakkı-
mızda gösterdiği unutumıyacağı
mız h rn etli kabulden dolayı gc· 
rek berum geı ek zevcemin ve bana 
refakat edenlcrın derin . ükranla· 

Feci bir kaza 
Dün Beyleıbeyinde Numan is· 

minde bıri o-ıu ile yıktırdığı bına
Jarı gormeg' gitrni tir. Num nınla 
15 yaşındaki og u Tahir ~ıkıntı 
arasında gezerken yıkıl n bır du
var altında kalın ve bası ezilerek 
derhal olmuştur. 

Bir amele de korl< 
talanmıştır. 

dan has. 

Kaynar aUtle h şlandı 
Diın ş· lıde Şerife i ınde b'r 

kadın a te k yn ttığı siıtU kaldı. 
nrken sut d ulmli ~ e Şerif eni ı 
kolunu f na halde y kmıştır. Ya
ralı Şı li Eti 1 h t.ah nesine kal. 
dırılmı. tıı. 

Motoslkletle kıza çarptı 

dll c k 
Beynelmilel Nevyork 6el"gisin 

i§tirakimiz eebeblyl yapılmakta 

olan hazırlıklar ilerlemektedir. A
merikada milli kıyafetlerimizin de 
teahir edilerek güzel bir propagan
da yapılmasını dll§Unen Dahiliye 
VekfUeti bUtUn villlyetlere bir ta
mim gond rmiştir. Bu tamimde 
muhtelif vilayetlerden milli kos
tlimlerlrnizden istenmektedir. Şeh
rimize şimdiye kadar Kastamonu· 
dan 17, Tireden 16, Aydından 20 
takım elbise gelmi tir. 

iç s 

men tar fında hazırlanan bu eser 
mEınıl k~timizd ki büyük bir boş
luk,a cevap 'erme.'ktedir. ! tanbul
da pek çok olan muhtelif kütüpha
neler hakkmdn mufn nl malUmat 
veren ve bizde kütüphanelerin ge
niş bir tarihçesini havi bulunan bu 
eseri hararetle t vslye ederiz • 

* UMUMi CO~AFYA 

Herke in i tifndesi ~in yazıl
mış olan Coğrnf) a bilgi i ve lise 
dokuzuncu ımf talebe iı ·n de 
derslerini kola~c ta .ip edPC kle
ri bu kı p r Kit bevi tar fınti rJ için yeni bir 

proJ 
tş y""rlerınde calışanlann yap2. 

cak:ları fazla m ai için iş daire · 
tarafından ~eni bir talimatname 
proJCSı hazırl nanik Surayı Devi 

dan ne red · m · ·r. 
Oku) u ularımı ·a t. v y ede- Eğ<"r veri' en nasıhatleri dinl,.yipte 

te gond rilmi tir. 
lş kanunu hiikiımlcrinc g· re hRf 

tndn 48 aatlık 'e as iş müddet -
tin iUh e ol k ıs y rle gor el: -
lerı z ruretler dol yısıyle gu 

riz. 

Uç saat muntazam me.:;ai yapabılı . 
lcr. Yeni h rlan n nizamname 
d ış kanunu ıun bu maddelerinın 

tatbiki sur tini go teren esasla 
mevcuttur. V<> nız mn meye gôı 
rnun anı i lcr m cmuu enede 
doksan günü tec \uz etmıyecek· 

tir. 

b ş ve di cgr larıle 
30 Ü ü'-m- t n mütcve id b""t .. U U1l, 

* Hıza Tt 'fil,'c dair bir «>ser -... Gazı En titu ünde Bay Ramn-

OUnkU hava rasıoru zan Goknlp Arkın tarafından hazır 

Yurtda hava J{aı adenizin şaı h !anan (Rıza Tevfık- H yab ve e-
kısmiyle doğu Anadolunun im. ı crlcıi) lı <'~er ınt ıı1ar cbmştir. 
k1smı cok bulutlu \ e mc' :ii yai!"ı 1 nz 

ıstır~p'arı ke er. z. eye, kırık

lığa, om tizm ya ç k faydalıdır. 
A · danmaymn:. Rağbet gö

ren her şeyin taklidi ve ben
zeri v rdır. GRlPlN yeri c 
başka bir marka verirlerse şid
detle rcddedini:t. 

Madam Kôseivanof ve keı iıne
sine mUteaddit buketler takdim e
dilmiş \e Ankarada bulunaıı Bul· rımı. terceman olmanızı sızd"n bir 
gar kolonisi büyilklerine iyi yoicu- kere, daha rica ederım 

Loncada oturan on .) a larında 
Zerrin ısminde bir kızcağız Lalelı 
caddesınd,en geçerken Eşref kap
tanın kullandığı 40 numaıalı moto· 
sikl t k ndı in anide çarpmış ve 
ba ınd n .) aralamı tır. E ref yaka
lnnmı tır. 

lı~cr~~~~~um~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~~~~~~5~ 
lutlu geçmıştir. Riızgar l{aı ad 11 
nizde cenuptan \C Orta km•, et } h• I ( J M d n IS' r ar • u·· u··rı ··gw ··nden : 

luk temennilerinde bulunnhışlar- aıo& 
rur. Denizbank Tah-

Pencereden dUterek diğer bolgcl r<le imal 1 tikam tin· baca§ı ve kolu kırıldı :~c~u~ :o~u~n kunctlre , ~~~l~~~~~~:e~w~~~~·~ı~~~~~~~,~~.~~~~~~J 
DLln K gork i minele Bakırkoy ıg r yer er e hafif olarak csmi . i ' rtn m , proje VP ke f' Mnl:ll 

nESıuı TEBLiôlN 1\JErNi 
Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar mı·ı ve T ahliyel.ş Başvekili ve hariciye nazırı B. Kö· -

seivnnof ile Başvekil Dr. Refık C, ilerinin S, ikayeti 

Enneni mektcbın' den bı'ı •·alebc tir. . r ~ 11 
el. Y I tırılacak Tretunr, a nn or a t w ı "ıy e d b >nl çe topra s-

mektebin ikinci knt penceresinden stanbulda ha\ 11 az bulutlu geç. . rf'ı :!J hçe dahih yolları ve ih t dı nrl rı ı · miş rüzgar sruıiy de 1-3 metre hı . aıt ımal.ıtı ı aiye knı alı zarfla "'k 'lt k ı erı ve b nlara 
bakarken başı dönmtis ve sokağrı II • • .. - ı m<>y onmu tur. 

Saydam ve hnı iciyc \ekili Şükrii 
Saraçoğlu arasında yapılan miltc. 
addit mUlakatlar neUceshıde aşa
ğıdaki tebliğ neşı edllmit;tir: 

"Bulgar Basvcktli \"C harıcıyz 

nazırı B. G. J{ös<!h: anof Ciımhurı· 

yet hükfunetinJn mi ııfiri olarak 
Ankaradaki ikameti esnasında Re· 
isicümhur İsmet !nbnU tarafından 
kabul edilmıstir. 

Diğer taraftan, B. Kiosscivanof 
ile Başvekil Dr. Refik Sayelam ve 
hariciye vekili Şükrii Saraçoğlu a· 
rasında, müteaddit müUl.katlnr vu. 
ku bulmuştur. Büyük bır snmimi. 
yet yavası içinde cereyan eden bu 
konu§malar esnasmda Türk ve Bul 
gar devlet adamları, doğrudan 

doğruya kendi memleketlerini ala· 
kadar eden meselelerle Balkan iş
lerine ve dünya vaziyetıne taallük 
eyliyen meseleleri müştereken tet
kik etmi§lerdJr. 

Avrupada teakilp eden hadise· 
Jer kargısmda, gerek Balkan mll
Jetleıi ara11ındaki tesanüdün gerek 
b_unların ayrı &yr1 ken<iJ biyasetle . 
nyle mUşterek siyuetlerinin kat't 
istiklali, yalnu bu nıilletlerin bulun 
d~k.~an coğrafi mınta.ka için değil, 
blitu~ Avrupa için de bir sulh ga· 
rantisi ~kll ettiğini bir kere daha. 
müşahede eylemişlerdir. 

Sulhun idame ı kaygı ının esa. 
Jı bir Amil bulunduğu müşterek 

menfaat meselesinde eskiden oldu
ğu gibi f Uşare kararında olan Kö. 
seivanof, Say~~m ve s. raçoğlu 
Bulgar Baaw~kılı , e hnrıciye nazı. 
rının Ankara ziyaretiyle temelle . 
ğ' 1 rı aa ıam cıeın~ olan Türk _ Bul· 

gar mUnascbetleı ınin bariz dostluk 
mahiyetinden dolayı sevinç duy
muşlardır.,, 

Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar 
BaJJveldli ve Harlciye nazırı B. Kö
ıe-i venof buıüo Türk gazetecilerini 
kbaeul ederek !.411ğıd:ıki beyanatta 
ulunn~ uttur, 

-- JCOIDf'I ve dost Türkiycnin 
htiktnnet mark.esini den· bf ..U.. n r mem 
tMf<~ duygulariyle 

Oenic Tllrtiye ReislcUmhuru 
~ J:DOaO t.vafından gerek Baş
?aH *-lau Doktor Ret1Jc Say. 
~uu obnU U.re hU"-metçe hak. 
.... ~ h.buJ beni fevka
&u. mtlt..dwil .tmle ve iki menı
iıdıstJmD al....mda.kf mUnasebetle
ltll IUllinıJ .. JrJJbf dostlufun saf
kn, ~Mi b.ler!M istinat ettiği 
b.a~ ıı.ana bir k~re daha ver • 

Denizb:ınk ıdaresınin bundan dUşmliştUr. la esmiştir. Saat 14 do hına tazy i- 1 K 
1 bE>dC'lı 36 796 lira n kuru~ olu minat a ç . 

2
_
769 

bir müddet CV\el tahmil tahlıye - ki 760 milimE>trc ıdi. Sühunet en ıra 77 kuru tur 
Sukut netice i ol el 'c ayağı HI melesi ıçin verdıği bazı kararlar kırılan Kegork Balıklı Ermeni hns- yük ek 9 ve eıı dU lik ıtırın altın- L - F.k iltm 27 -3-939 pazarte i gtiml aal 16 te J{nbata t 

l,çilerin hakh su,.tte ikayetine taban ine kaldınimıotır. da 1•7 santigrat idi. "azım 'c Mub "aat şu Le ındekı ahm komı ı onunda yapılacuırtı! a 
sebep olmaktadır. V'VV'VV'VV'VV'IV'V'VV'VVvvvvvvvvvv"VV =;:::=:=:==:=:=:=:=:==::==:=.= 1\ Ş 1 11

• mc, ke ifııaıne ve pro3elcri 181 kuru. mukabiliııde 
idare üç takıın haiınde calışaıı MAllKımELERDE : R A LJ y U b ubr. 

1
'" 

11 
ve Ankara, lzmır. Main!) a Ba nıildilrlukler'n. 

amelenin Türk vapurlarına ayı ı-Jan kı mındnn tazmınat namı al- Kahvede yapılan Paz.utc ı ~0-3 939 V Ru e ı ımek i tiyenleriıı vuk k 111 ıar \ ya yuk ek 
Unda on ıkioeı buçuk !ıra keme- cürmümeşhut 12,30 Progıam. ~ ndi oln •• arı ' • >:nhut ınu~a\·eleyi birlik! 'nız lnmnk ılzorc mil· ğe karnı vf!'nni~tir Bu para hn 12,35 'l L4 k müzıgı· - PI. c\ alla Lıı muht ııdı \ cya bır mimarla i tirak tmı b l bu 
haftn 125 kum olmak üzere on Dün sabah uzun """'' han ar· şınıd ı c kad r bu kabil "50.000" iirahk bir . n ş u unmaları ve 
taksitte ke5'lecektir. Halen mev- kası sokağında Selimin kahvesin<• . 13,00 Memleket saat uyan, a- m -. b>t rm•ş olm inn şortbr. mu aftak•yetle yap-
cut 227 ameleden katedilecek ola:ı kilidi lorarak giren Kemal ismindı' Jans, meteoloJı habcıleu. VI Taliplerin ek ıltme gunundeıı 8 rrüıı 

bir adam cürmU meşhut halinde 13,15 - 14 M\ızik (Hafif müzık t u ıı. 1 b ev\•eline kadar biz-
üç bin lira.ya yakın meblağ bir ban· J>J.) za . 

111 ım ... ıudurlük nşaat Şube ine muracaat derek Ç> A • 

kaya konul. cak ve tıcari eşyanın yakala nmı.ş ve tevkif dilmiştir. '° 'ko "ima iaı" IUZ>md ". • ennı ehiıyet 
herhangi bir suretle olursa olsun Birinci sulh cezada ıuruşması 18,30 Program. VJI 1 t kl'I . yapılırken kendine isnat edileıı su- 1 . . c 

1 crı~ı şartname ve projeler ve yukarıdaki madd d ziyaı halinde zarar bu paradan tes- 8,35 Müzık lCazband • Pl.J go terılen ehh~ et ve ıka · ı ve ayrıca kanuni ve!\'k 1 1 .e e 
· dil k . çu kabul etmiyen Kemal: 19 00 K (D k k · b ı a a ma an temınat vıye e ece tır. Ve bankadaki pa • onuşma o torun sa- ~ ~e ı Y<'Y l anka mektuplarım \e mlıhurlu fiat teklif mcktu 1 

ra muayyen mıktaı dan eksı"lı'nce - Kilidi ben kırmadım. Kilit ati). ıhtl\ a erle k 1 fl p arını k k d ğild ıı nı>a ı zar arını ekı-ıiltme gununde1 niha'l·et s t 1" 

amele tekrar yevmiyelerınden bu ın 
0 

e ir, demi§tir. 19,15 'l'ürk miızigi (Halk mu- kadar makbuz mukabilinde mezkOr omis~ on 1
• t: aa ~ e parayı dolduracaklardır. uruşma bir ehlivukufun ye- sikisi) i:izın.dır. ı)a"" ınc vermeleri 

fşriler bu vaziyetteıı banka rinde tahkikat yapması için 23 (Cuı a ve sazla) Sadi Ya\•er A. P t d k" l 
lt' rt t o a rn ı o acak taahhürler kabul edilmez. 

idaresine şıkiyet ettikleri hald ma saa on sekize bırakılmıştır. taman. .\f. 

"1489" 

Mı haammen B. o/o 7,5 teminat 
dilekleri nazarı itibara alınmayınca Elblee hırsızı dokuz aya 19,35 Türk mUziği (Karışık 
Sa)ın Reisıcümhur 1smet tnöniıne mahkQm oldu program), Çalanlar: Hakkı Der-

Cinsi: Miktarı. Lira K. Lira K. Ekailtmc: Şekli 

muracaata karar veı·mi~ler ve arala-ı Dün sabah sabık l• Salihat+ ·11 man, Hamdi ırokay, 
nndan bırkaç müme sıl ~çerek Yeclıkulede bir inekçinin kuliıb Okuyanlar: Tahsin Karakus , e 

Reisicürnhurumuz.L dileklerini bil _ ne girınış 'e bir pantaJon ile hır Celal Tokses. 
clirmişlerdir. yelek çalarken yakalanarak ciıımu 20 AJans, meleorolojı haberleı i 

Ba kul 5000 Kg. 1 \del. if 7ö0.- 66 2ö pazarlık 

" 

" 

" 2000 
1000 " 

Hay darpuşn 
2 ad t 

1 ,, Sıf 5000.- 376 
İstanbul 

..... --.: 

A ı'· ek iltme 

aaat 

14 

14.30 

Riyaseti Cümhur Başkatipliğin mef}hut mahkeme ine sevkedilmiş. zıraat boıı;ası (fiyat) 
den gelen cevapta dileklerinin tah- tir. 20,15 Tiirk müziği (Klii.sık ıiren \em dcte ta rih ederek bıldi- Y pılan mWıakemedc Salahatti lJrogrnm). 1dare eden: Mesut Ce- . 

1 Ş rtnameleri mucibince y,ıkand ı lİktaılan yazılı ba ktiller 
ıilme i ı tenmı olduğundan tahmil nin uçu bit gôrülmü \e dokut m11. Çalanlar: \'e ıhc, Fahire Feı- hıza)arınd gB~tcrilen u ullerle satın lıııncah1ır. 
ve tahlı~ am 1 ı de o suret e h ay h P ine karar \ nlmi tir. Suç- an; Re t Erer, Ruşrn Kam, Ni- lI Muhamm n bed Beri, mu akk t t m·na ları ek il m atı • 

l'<'k t etmi,lel'dir. Dun k ndil rin !.k rarı milt kıp tetkif edıimiB· yaz. $ ylıun. CP\d t Koz 11, ee,_ r' hiza! rıııd gö terilm tir. e görüşen bir muharririmiz b det Çaglar, Zuhtu Bard >k ğlu, Ba III Ek ıltme 4-4 939 t rihine ra ti.) n alı u u Kabnt 
leden bazıları unları rı üfler. le' ım c mil ayaat b indeki alım kom s'fO l d ı c:ıktır. 
dir: Okuy mJnr: Ankara radyosu l\ -Şnı nameler h r giln söz l geç n ubed 

I .. imanda çalısan aıkadaşl • kum o uyu utarı (Koro): nabilir. rımızın hemen ek eri i mUteaddit l Tanburı z ki aga . Ferah· V 5000 Kg. lık b külün mun k l 
6 

i 
çocuk babası olup senelcrdcnberı foza pe revı. e\\elin kadar fia ız tekl'flerin' Tuz Feı ube n H 

bu ise emek vermislerdir. Böyle Bu akşam 2 Hammami zııde Dede • Fe- Kg.hk bMkül münaka mn iştirak edecekler do fı u ız 
olduğu halde bu amelenin ne bır Halk gecesi r bfeza birıncı be te. ha~t~ C\ veline kadar mu kirat fabrıkalar şube n verın 
yardım sandığı vardır, ne de her- Ertuğrul Sadi Tek ve arka. 3 Hammami zade lsmail de- lerınm kabuHmu mutazammın ve ika almalnı·ı IAzımdır. 
hangi bir teşekkUle bağhdırları da.5lan arzui umumi üzer.., de • Feı ahfeza agu~ · scnıaı·. VI Fk ı'Jtme"'e · t' k d ı ı k 

.., - "' "' ış ıra e e e ~er e llm i'ü 1 ka u i \C a·k 

Gündüz ton başına 18 ve gece de OTELLO 4 P. 1 Tablo . : - Reşat Erer - keman tak- ile birlikte yukarıd.ı adı geçen komisyoı a gelı ı ri llAn 
0 

nur. 

27 kurusa çalı ıyoruz ki elimize va. (Se) Atila Reviısiı- Mıçe Penço sımı. 0 
7

04
) ~ti~unkhaft~a4lirab~g~- ~~~MıçePm~f vu~~~ 5 - Hammamı~~bm~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mez. Bankanın verdiği aon karar- Localar 100, her yer 20, Paradi de • Şehnaz şarkı _ sana ey canı· yo • nukut borsası (fiyat). retinin Potpuri 
la tüccarın eşyasm• doğrudan doğ- 10 Kuruş. mın eaıu efendim. 

21
.25 Neşeli piikiar - R. 3 - Becker. Hk bahar 

a bi ig rta1 1 * 6 
21,30 Müzik (Saksafon solo 4 NI ~ ..... 

ruy z s o amı§ o uyonız. Bı· Kemani Rıza efendi _ Şehnaz - emıuın • -v-llston {dans) 
zlm herhangi bir birliğimiz ve mü- HALK OPERJ....'Tt tad.~kı - Meramı andelibin va lı gill- • Nidat Esengin). ~ - Ganglbe.rıer • K\lgü.k top-
rakabe hakkımız da olmadıfı iç.in Bu ak&am 9 da. ur. 1 - Sid philips - Amelia Jantı (Revü - Enlerr. ). 

· ı ah t k·-' Zozo Dal ı 7 2 - J. Gure\ leh· 1da 6 Sch zayı o an e§ya ve y u ıı-uan her mas a - Dellal zade . Şehnaz <>arkı - ıeder - Dinle... Ke-

h 

· b" .e.ı (H li } E ~ 8 - Max Herzberk . Lamento m ı.: 1 
angı ır a ete banka istedlill gibi a me • lmedin bir llhza ihya batın v!. D'Amour an ne Buy Oyar (,.._) kıymet koyacak, biz de bunu alın Carı;amba M. Yeearinin ranımı. 7 - Kutııelı. 14...,. bl&Z1J terlyhp ku ...ı.~ U """' .. k AŞK BOR ASI 8 I)ed f -i - Sid philips - Twilight Wlıi3 8 - Johann Stra".., _ 1ıc..n \Tf anl.U8.m.ız ç UQV uru& - c e enıi - Şehnaz varkı ....,.. ~ 

la ödemek mecburiyetinde kalaca· Yeni operet Oö: 111 <l • ı su gıbı "Rgl..... pers yana (Vals) .ı.... * .. ... fS - J. Gurewich - Haba.ner1t. 9 M eu.· .., ' ı • uri O ma be 2 50 - auızer • Viynna nnu. 

Halk On retı. n yın - l ~Uzlk ("'elo.ıı:ıer Pl ) 10 B r ... a 1 

Biz bankayı idare eden ellerden Fere.h'e z semaisi. ' m w - • - ucalo l • p .... , _ 

b 

Bııul'- 16 d ~ı 9 22 Mtt:-.ik (KU,,Uk orkestra bl k nwa.ı ~ ll, .. 
u kararın geriye alınarak 

0 
ı a e· ~ - • '" am d• Zo:ro 2.ı Me. kk•t saat ayarı. • r uar ısı Girtblrtbln - ~ 

ttmizin önUne ~ilınesini beklemek l dalmasla 21 K ı' m.a. eef: Necip Afkln): "3 MU \k (C . .L-• ..;.. •-1' (Hal ) 1 - R'f.~g . Entermezo 23- z barıd • pl) ~,-. •m 21,15 E h • tahvili!, kambl· ,45 • 24 Son aj 2 - Yvatn - Dudaklann ... Pre- ve yannk\ ana hah program. 



Sapa: S TENISA9AH 20 MART 1939 

--ok~~r::0ş~:b-u - 1GRiPsiz, NEZLEsiz, ÖKSÜRÜKsüz =:; VALDA Pastilleri 
sayeainde kabi dir 

Öksürük ve aefes darlığı, Hakiki V A L D A ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mDhim eczanede bulunur. 
boğmaca ve kızamık öksü
rükleri için pek tesirli ilaç-

tır. Herkl!s kullanabilir. 

Soğuk aJgınlığı, Nede ve teneffüs 
yollarile geçen hashlıldardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses 
kısıklığında pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 

inK 
Sizi aoi}uk alaınlljlından, nezleden, gripten, baş 
ve diş eljrtlarından koruyacak en iyi Hiç budur. 

~ ismine dikkat buyurulması ~ 

Grlpl va nezleyi, ba,, dlf va romatizma 

ağrllarını derhal geçiren en iyi llAçtır. 

1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 
------ ------------ --·----

........................................... 111 . 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Kadıköy Kaymakamlığına lüzumu olan ve beher metre mikabma 

275 kuruş bedel tahmin edilen 300 metre mikab kaldırım taşı açık ek
siltmeye konulmu~tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 61 lira 88 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubfyle beraber 27-3-939 pazartesi günü 

saat 14 buçukta Daimi Encilrnende bulunmalıdırlar. (B) (1592) 

A vrupada en çok 
" kullanılan 

T Q .. ~ B 1 ç ~ G_ ı_ 

Poker Traş 
\1 Yüksek Mühendis Mektebi 

Bıçağıdır. 

Satınalma Komisyonundan: ! ' 
Mektebimiz okurlarıııa yaptırılacak olan "308" çift i~karpiıı açık l 

ek~illme; e konulmuştur. Beher çift iskarpinin muhammen bedeli (5) 

lira olup ilk teminatı (116) liradır. E~il~esi 1-4-~.39 tarihi~e ras~ı- j 
yan cumartesi gilnil, saat (10) da Gumuı~suyunda Yuksck Mühendıs 

mektebinde yapılacaktır . Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve 
ekailtmeye a;ireceklerin belli gün ve saaLte mektep bina~ı dahilinde top-

Gazete Kitabevi 
Süleyman Gezer ve 

Osman Sezglner 
Aydın: Hükümet bulvarı No. 73 
er nevi gasete, mecmu kitab 

"Yeni Sabab111n geçmiş 
nüshalar. bulunur. 

ı.anan arttırma ve ek~iltme komi~yonuna müracaatları ilan olunur. .. __________ _ 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

Değ~rli san'atkar 
BAY AN VEOIA HIZA 

(1706) 

270272 N Hicazkar şark• - Bu yll yalnız geçtlömrU 
o. Uşak ıarkı - Ydlarca senin hasretin 

BAYAN BiRSEN 1 KEMAL GÜRSES . 

270274 N Tango- ~evda b6lbUlü 27027 5 N Urfalıkız • · 
· Tani'o- man •Yakıcı gözler 

REFiK BAŞARAN 

o. Halle ,arlcısı - Lirayı bozdurayım . 

Rıza Aslan 
' Umum Gazeteler, Mec .. 

1 

mua, Kitap, Fotol)raf, 
Gramofon, Pllk, 

i KırtaelJ.& 
. SATIŞ EVi 

-o---
DIVRlöl 

Alaturka ve Alafranga 

YE M ·E K K 1TAB1 
Yazan ı Fahriye Nedim 1270277 N 

Halk şarkışı - Aman Allah gurbet ellerde 

• Meık6r plikla-r mevsimin en güzel '?laklarıdır. Herhalde dinloylniz • 
Her eve Jizım olan bu ~itap 
yemeklerin nasıl pişirileceğini 

gayet sade ve herkesin an-

------·- M o d e r n --.. ----• layabileceii tekilde öğretir. 

1 Flatı so kuruş 
Satış Yeri: lnkılip Kitapevi, lstanbul ·. --

Yazan: SÜHEYLA· MUZAFFER 

Sert Rüzgarlar 
? 

Kış GuNEŞLERİ 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevslmlerde : 
Askere memura kadına erkeğe, talebeye günün en lüzumlu 

eseri.' 1939, s~nesi muaşwet adabının tekamülüne göre 
yazılmı:J ilk kitap. 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu ......,"--, .... 

Fiatı: Cildsiz 50, Cildli 75 kuru~. 
--• Satu; yeri : iNKILAB KiTABEVi •••· 1 mı 

Ne~riyat müdürü: Macid ÇETİN 

Bas,1dığı yer: Matbaai Ebüzziva istimalini ilimal etmeyjniz 

s~ı,ah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanan mesud güzeller 

A YO İN 
Kulland klarını a6yledikten son- dir. R dyolinle fırçalanan diş
ra, dişlerin niçin bu kadar 
beyaz ve güzel oldl!ğuna şaş- lerin ebedi bir hayata, sıhha-
wak hakikaten şaşılacak şey- te ve cazibeye malik o!urlar. 

Sabah. öğle ve akşam her yemek :en sonra 
günde 3 defa 

Vapuriann Haftallk Haraket Tarifesi 
20 Marttan 27 Marta kadar kalkacak vapurla

rın lslmlerl, kalk•• gUn ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

·,,,< 

Karadeniz hattına - Salı 12 de l Cumhuriyet), Per:;;embe 12 de 
\hk:iU), Pazar 16 da (Giineysu). Galata rıh
tımınd·an. 

Barhn hattma - Çarşamba 18 de (Ülgen), Cuınarte:ii 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar saat 9.30 ela (U-
ğur). Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Hergün saat 9 da (Trak) sistemi vapurlar
dan biri, Cumarte.'3i ayrıca 13.30 da (Su~). 
Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattana - Pazarteai, Çaı·şamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba saat 20 de (An
talya) ve Cumartesi 20 de (Ülgen). Top
hane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Burdft). Tophane rıhtı
mmdan. 

lmroz hattma - Pazar 9 da (Tayyar~. 'fophane rıhtımın-
dan. ~' , 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (.s~adet), Cumartesi 15 de 
(Bartııı) Sirkeci rıhtımından. 

kmit ıür'at - Pazar 11 d& (Ankara). Galata rıhtımın-
hattına dan. 
Merain hattına - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Et-

rüsk). Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Vapur ıeferleri hakkında. her türlU malumat af ağıda 

telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 
Kat·aköy acenteli~ - Galata, Köpı·üba.~ı 42362 
Galata " - Galata, Deniz Ticareti 40133 

Müd. binast ialtmda. 
Sirkeci - Sil'keci, Yolcu Salnııu 22740 


