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900 Kr. Sea•lifl HOO Kr. 
500 ICI'. 1 aFhfı 1100 Kr. 
200 Kr. a aylıiı 100 Kr. 

90 Kr. 1 aylıfı 300 Kr. 
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1939 Birinci yıl - No. 320 GION DELi K SiYASi HALK GAZETESi 
Posta ittlhaclıaa ırirmemi9 mem• 
leketler için 26, 14, 7.5 •• 4 Ura 

KURUŞ 

y 

Camlıurreiıimiı ye Partimizin değiş~eı Genel Başkanı Milli Şef ismet lnlnll 
evvelki günkti Parti içtim ındaa çıkarlarken ••• 

M BUS SEÇiMi BUGÜN YURDUN 

Beyoğlunda Büyük 
bir intlidam Faciası 

5 Katlı ·Bir Apartıman, . Yanındaki 
2 Evi de Yıkarak Çöktü 

Enk~z Altında Kalanlardan 5 i Öldü. 6 Kişi Ağır 
Ve 4 Kişi de Hafif Yaralandılar. Yığınlar arasında 
J?aha 5 Kişinin bulunduğu Zannile Arama yapılıyor 

inhidam sahaaındaniki feçi manıara ve Enkaz altında11 çıkarılan bir yaralı 

Enkaz Altında H TARA-FINDA .YAPILIYOR 
İntihap Şehrimizde Öğleye Kadar ~ 
Bitecek ve Netice Akşamiı Alınacak 

T aharriyat bütün 
Gece Devam etti 

Mebus intihe.batl şehrimizde lona getirilecek ve salon bayraklar-

y il il n f 1""k1• r bue;'ln J"'"'F'ı..,-1.~"'· Q--• O ,ı.,..., iti- l}Deyt:_7.k~a·a .. ald~;~k~ec~YfJ1e'*Mıg Jliı 

U ruye baren başlıyacak olan intihabat ev. " wr. 
velce yazdığımız gibi üniversite kon sonra reyler tasnif edilerek netice 
ferans salonunda yapılacaktır. Ta- gece Ankaraya bildirilecektir. 

Yazan: HüaeyİD Cahid YALÇIN k d (Sonu 3 un·· cü .. yfada) rihi intihabat sandığı er en en sa· 

R 
umanya. Hariciye ~azırı ~ ~~~-X.XXXX~~~~~~~~~~~~~ 
Garonko Cüınh1ırıyet refı-

kimizio başmuharriri Yunus NaJi F b h A Gu·· cu·· nu·· 
ile konuştuğu sıratıa,ılalkan devlet- en er a çe . 
~rinin kendi istikl'ar ve bekalarını te E 

Dün Beyoğlunda Yenişehirde 

çok feci bir inhidam hadisesi vuku 
bulınuı;J ve ~ katlı bir apartman: 
etrafında bulunan Uç evin üzerine 
ıu--. - -V'----1 .. -·-- ..,;a_ •-'·--••'" 

15 vatandasın öltimü ve ağır ya
ralanmasiyle nihayetlenen bu mües· 
sif kazayı tafsilatiyle kaydediyoruz; 

Yenişehirde Kopuzcu sokağın. 

da Raka isminde bir adama ait beş 
katlı bir apartman vardır ve bütün 
daireleri ayrı ayrı kiraya verilmiş
olan bu apartmanda oturap. kiract· 
lar şunlardır: faciada enkaz al tında 

-inhidam mahalline bir bakış (Sonu 3 üncü ııayfada) bir yaralı çıkarılırken . min i~in . "Osmanh imparatorlu~ D •• 4 1 M w ı A ttı• 
gibi bir şey,, 'bir Iıeyetl mecın~a. vu~ un - ag u p 
cude getirmeleri lüzumuna ışa.ret 

:::~::::::::::::::::::1::::::::::::::-.::::::ı::::::=:::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::ıı::;:e:r~:::::::: 

etmiştir: Bu sütunlarda ya.km şar~ 

?.!3~:;:,~~~::;:~~:: Süvarilerimizde Nişe Hareket Ettiler 
· lımumi suretle olgun bir hale gel- k •• .. 
meğe başlamış bir "Fikir,, in mev. B. T .G. Dire toru 
cudiyetini bize isbnt eder. 

o derecede ki bugün bu "Fikir., G. Cemil T anerin 
in filan memleketten ve filan şehıs· 
tan çıkmış değil, bütün Baıkanıııa: Gazetemize 
rm şuurunda v ücud~ gelmiş, vekayı 
ve vaziyetin icap ve zaruretlerinden B t 
kendi kendisine doğmuş olduğuna eyana 1 
hükmedilebilir. Milli kiline karşılaşmalarının ye. 

Bugünkü "Nasyonalizm,, cereya.. gane maçı güzel bir havada ve Uç 
nı beşeriyeti ufalamağa, parçalanııı. bine yakın sayirci önünde dün Fener 
'ğa sebep oluyor gibidir. Bu ide'.:!.! bahçe ile Ankaragücü arasında ya
bir i.nlıilAl mayası gibi, eski ve bu· pıldı. 
;yük sosyetclerin içine gir~i? Asırlar Hakem Halıt ~alip. 
-ca bir arada yaşanıış kavımler, yal Takımlar: 
nız kendilerini düşünür, yalnız kert· Fenerbahçe takımı: Hüsamettin Beden terbiyesi genel direk· 

törü General Gemi! Taner (illerine hayat hakkı_ t~ı: ~.ir ~si- (Sonu 4 iincü soyfcımızda) . 
. koloj ile kendi kendılerının uzcrını? llllii!_!!!!!_!!!!'a~'!!a~~ı!!!~~ s...,...-..,....~~,,_.,,,o!!!, ~...-,,...;.~mz:!!i!!i!•iii!!!~!i!i;i!!!!i!!il!j!~s~.-;~!!G5i~ll!!ll!!!i!iııril!ll!ilil!!!-
kapanarak etraflarım · ~de~ dü~· Belediye Kooperatifindeki yolsuzluklar 
man ile çevrilmiş gibi telakkı ~~me: 
ğe baŞladılar. Bu yoldaki tez~Aurlt.ı 
pek tabii olarak etrafta aksül~m~I · 
ler husule getirdi ve dünya kilçt~k 
küçtik bölmeler içinde birbiri aley· 
hinde bir vaziyet aldı. 

"Millet,, kelimeıd için en iyi tarif 
Dlarak ayni tatlı ve acı hatıra!Rl'la bir 
! arada yaşamış, kendilerini birbirle-
1 rine bağit ve muteMnit ğörmüş, bun 
1 dan böyle da ayni birlik .hissi ve şu
\ uru içinde ya.şamayı gaye bilmiş bit· 

heveti mecmua telakkisini kabul edi. 
yo~uz. Kendilerini hep "Bir,, his~e
denler bir milletin fertleri sayılıyor
lar. Eğer bir arada yaşıyabilmek i
çin daha evvel mutlaka böyle bir 
hissin mevcut olması lazım gelseydi 
tarihte muhtelif kabilelerin büyük 
senteder vUcude getirmeleri hadi. 

Hü-yin Cahid YALÇIN 
.(Sonu 3 Unoü saY,f amızda) 

Mülkiye Müfettişleri 
Tahkikata Başlıyorlar 

Kooperatif idare Heyeti işlerin Nor
mal Olarak Yürüdüğü Kanaatinde! 

ıstanbul Belediyesi kooperatifin· 
de yapıldığı söylenen bir çok yol
suzluklar ve sufü;timaller hakkında 
dün yaptığımız tetkikata n,azaran 
vaziyet şu merkezdedir: . . 

İstanbul belediyesi kooperatifı, 
tstanbul belediyesi memurları tara. 
tından kurulmuş ve şahsiyeti hük· 

nıiyeyi haiz bir teşekküldür. tstan
bul belediyesi ile alakası yalnız be· 
!celiye memurları tarafından teşkil 
edilmiş olmasından ibarettir. Bütfu~ 
azasının İstanbul belediyesi memur. 
tarından müteşekkil olması hasebile 
belediye riyasetinin kooperatifte bir 

(Sonu 3 üncü aayf acla) 

Slovakyada Macar 
larla Çarpışmalar 

Macar Tayyarelerinin Bombalarile 
Hudut Müzakereleri Yarın 

6 Kişi Öldü. 
Başlıyor! 

Prag: 25 (A. A.) -- Slovakya'
da. vaziyet dilndenberi kan1'ıktır. 
Alman - Slovak itilafının imzasını 
müteakip Budapeştede, Macar kı
talal'ınm Slovak toprhklarından çe
kiıkçeğine dair ne~redilen beyan-

'/ 

Slovak Başvekili Dr. Tiıo 

namelere rağmen Macal'lı:ı.ı· yeni
den taarruza geçmişlerdir. 

Dirıiomalik mahfcllerde söylen 
diğine göre "Slo\•t. lcyny1 himayesi 
altına,, almış olan Almanyanın nor-

mal bir şekilde aı·azi:-ıiııde çarınş -
malar olduğunu ve Alman kıtaları
nın yardımını taleb P.tmek zarureti 
hasıl olabileceğini Bedin'e bildir
miştir. 

Slovak makamları, gönüllü top
lamaktadır. Askcdik şubeleri gö
nüllü kaydedilmek istiyen gen{' -
lerle doludur. Bunların arasında 

henüz 18 ya:;ıını doldurmamış bir
çok mektebliler de bulunmakta -
dıı·. 

Askeri makamlar, suratle mü . 
dafaara hazırlanmaktRdır. Rıı 

makamlar, her taraftım Çe kordıı
su tarafından terkcdileıı harp ma: . 
zemesini tuıll.amaktadır. Elde mev 

(Sonu 3 üncii ı-:ayfe.nuzda) 

~vvvvvvvv.,;,v.vv-.,;.,;..~.;...J-...;...J-..Ajo.,;..:A;..;..AAıN-o..N'..""'-"'°"';;,....vv 

HER SABAH 

İnönii Ve 
Milli Şefimiz ismet inönü yen~ meb 
us namzetlerini ;\'Üce Türk milletine 

takdim ederken:"Bu namzetleri inti 

Jıap ederken bi7.e yalnız vazifemizin 
vicdani ilca.'iı He rntıında~larm:ınJl 

temayülü rehber olmu~tur.,, detlik-

fon sonra ilave buyuruyorlar: "Kati 

mımwtleri yüksek reyinize a.rzeder. 
kt>n va.tanın ınulmıltler~\hnn dört ıse· 

ne müıldetlt> hfıkiın ola.euk mehu!:;lar 
üzerinde milletimizin takdir \'e iti

ma.dını azami dert><•etle toı•hyııbil

miş olduğumuz kanaatindeyiz.,. 
Memlekette ismi gibi ismetli bir 

Yeni Meclis 
fazilet de\'riniıı aı:ıhn:ısmda hn':!ıca 
amil butuııan aziz Milli Şefin sözleri, 
~ttüğü siyaseti ne kndnr açık \O 

berrak bir sekilde anlatıyor. Meınlo 
kd menlnutiııi tJu kadar geniş m. 
çüde gören hir . efin fos\ ip ettiği 

i-.imlerin, )"Urdun netine azami ıie· 
kUde c:ııh~acaldari. ve omuzların!\) iik 
lem•ıı a~ıı· 'azlfo.} i hını hir imıınla 

nıiicı•lıhez olıiuklurı hnlde bn~ara • 
caldarmdan şüııhe edilemez. Bn iti 
barla l<enuilerine mcıuleketin mu-

kadderatmı cm bliyük itimatla te\• 
di edt.>biliriz. 

A. Cemaleddin SARAÇOGJ,..U 



Y-n ı M· SIFIR 
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anki Olüme Değil 

Şehrin imarında 
Evkaf idareside 
Yardım Edecek 

Düğüne Gidiyorduk! 
llu llu•ela ••••il ltlP 
progr•m lluli18n .... • 

1ua .. r1_, ........ . 
İRnllulsı iman tpn4• !\'Ev

kaf" kl&nllllin de .. ledfJ!e u.lteş
ritf mem ederek 1fu hususta fa
alb'ette bulunması muvafık görtıl
mQ.ştilr. 

BltlJn Çeh~leri Sevinç Blrllmilf, 
Gözlerden intikam Fışkırıyordu. 

G1q. •'· pek 1a1an tt-
mrlnde a&yııamar.chk. l'abt, icabın-
• bir ejder ımoe, ba.vaiı aaar gRıi 
~ a1dıklanm 'bldlllmJa ve ğok de
falar gördtığtlmtlz bu gemilerin, bir 
... içinde yol~. iberimime 
ttıl'aamalan ihtimali de içimizi ya. 
JaJordu. Blru cSaha tedbirli dawuı 
m&Jl dilftlndüm. Kotörlere sahil~ 
dolra dlllWI kudlıttDll w ma\fne
ıere tam yol verdirdim. Maksadım. 
lılr J-ltliWt Vllhuda, torpitolar,m 
1ıile ~ evvel karayı 
tutmaktı. 

)lf'nk mut Jmdaıt da ba va· 
;J01 akhk. TOl'(litolv kara 

.........,., yollanD.t. 

.... ..,...... Ve tabii UUWI· 

Ilı lfe lılru daha aÇLbmf ve 
MiS.•• .... daha ,u1a .. 11-

bptu llOkukftliu 
~o ..... t..nmıt ve elfJe 
tantmaS1•11-*l*e ... ................. 

- Olen llall, ııW"'lti lllllclllk. 
....... t ................ . 
P. Atma iki .. tç!k Yolumuz bldı. 

DOtman ~ - ...... 
llaberinl 8Ulkl abmt, aevlnelmlsi an 

i lamıfb. Ali kaptuun bağarıp bnp 
..... ~ ~ tOqıit.olar· 
dan lıiriDin •nmm, pnlt bir kava 
tılm'et u.rimlle ~bir ol 
maotu. Hepimime bet beniz atJmetı. 
lln*Jlrimls prpuuuta ..... '"',_ 

llmet de•'*' deıilllDdtrinde. AUlle 
laombalan. 

Biç unutamam ha,au.ıda bu 
anı. Saiıkl öllme delll dlitıne Pli
yorduk. Btıttın çehreleri bır sevinç 
Jmartm bUıiim\iltil. Gözler, aula.r1 
yararak bir canavar hın ve Juimı 
ile bize cloğnı BerUyen tGl'pitoJa dl
kilmi3tL Y q, değd aevgili dinleyici
lerim. lltihlah lılr bati.Dm ateli fıJJ
kınyordu gözlerden. Bqtakileri ıo-
p top!.-. lumar ltOpeltelln -
sarak motörtln orta ,erine ieçmil-

Evb.ftda?MI; IDl)M.ssa; Beledt
yeDin Wiallk etıtiil liadıal&Na •• 
niş mikyasta ara~ satın alacak ve 
buralarda bazı binalar yaptırac&k
tar. 

Evkaf idaresi de bu hususta bir 
progrıam yapacaktır. 

Bll proıramm. huır~ 
yakında başlanılacaktır. 

Haplshaoadı de 
Rahat Durmuyorlar! tim. Sağ elimdeki bombayı ateşleyip 

lıaUmak tbıere cepban8 eqddrlan ...... ___.: ... _ ___. W8Z· 
aruuıda bir aralık uqtırmak a.. ........... .... 
re eğiJmiltim. Birdm ıösöm deni.e nıll•n•n .... erinin 
kaydı. Sanki dlDplar benim cılrauo- ,... '* ........ . 
tu. YUntlm 118\flncle dolmaeta. Dol Galata ,,,...,..... wmedan 
ru1c1um ve avumı ~ umr Jaq- ...,_ llDlntlyl &l6ım Abdallah 
Jmdua: w Mahut b ........ aturduldan 

- llljcle maNtla•, kilrblldUI: Mar la ........ lardlJdan için 
Ali, koy bmnlllalan ,.tne. clla ..U,.I tıııai _. dmuplalan 

Olibne huırluul yQabqa Galip ,apJmJlbr. v-•-.. bıv vermek 
w mWbim 1lnbiQı ..,._. lllD'DIJI- lw'e 29 ""'" bldl. 
JudL. Belki ele -- cıJdn'dlimll 
•nm••r, kimbllir, 0 anda belki de Muallim Mektebi 
.._ acm•ll•rdı. i'akat ~kap 
tanlar anlamıtlardı. Bulunduğumuz 

-~ -- ~ aığlıp'l&I, 
bir metie 1JDe dertnllk JOltta. llotör-
... ~ .. Jıtııt. Uer~. 
llerleCHk, -.otıı11eB ~ ma -et-
tik. SeviJlt fJolmaa &lzMjmiai iti 
mil açıkta çabahyan torpltıdya lllt· 
mifUk. 

.............. _ .... ... ..... 
ı.taabulda ;enı Mr .-ıHm 

ıaettebf açdmua --~ Vek&le
tbıce kararl~. Kettep 
YiJclısda Bahmnacu tfftlitiııe ai 
bir binada .ıacaktır. Nafta l'en 
h.,eti, binada yapılacak tadlllt 

O!ı!ctllnllZ 
oırer ki ı 

Bir vatanclapmmn 
tefekkürü 

Bundan ild A7 enel Bulaula
tandaki a.krabalanmdu alta a&. 
tulu bir ailenin kendi an~-
1• buraya 7anf TGrld7eye selmek 
• TtlrtiJe Cu.mhuriıeüde ta•ttun etmek aıw ettiJderinden 
l(endeahda banca tavaımttuma 

ıatracaatla rica •tndtlerdL Bea
dmm de ba ailenin taleleımf t.taf 
itin hemen n'len ... tı6la ile .... 
rld7e Veklletlmlse m8raaat et
mift;im. Pek ,akın bir ...-nda 
buı izah ve tauuııtan aonra 
cila matir Vetlletıta rfu del
dadan dalnıa namlelsa..-. 
llltmektapla mesttr ..._ -ıı.. 
ıfeQ'e Vek&ı.tme. mlaade edll-
4111 ve keJfi1etla nlbe touoı.. 
8'mum bRdiriWllf,. M)'U .tiU-
Jiorcbt. ı.- ........ c.mı.m,.. 
ıalsln baa hlr ........... .. 
ili lciz bir fer.Un mine,.-. 
ma•afabt ile Mirabil- QnC& bir 
mektup ile bendeaise Mlilrmeel 
.-.t ~hıım namına, ıerekae lıa
klld mlnaliyle b1r Cumhuriyet 
prensfb ve a4aletlne urtun ve bfr 
vatandaşın da hakikt duypsmıa 
teren~ olan ifbu, Alicenabane 
" •ltflklite maamtıle*e• iolaıı 
.--._.~yettl>udi,. 
_.. alemı aa w •ıatım 
muhterem aazetenizden nca v
lerim; 

1 ,..... k·v"1 •~• 
........... etlnde..,_P.P 

ıc-... Talılr Glktirl 
YENi SABAH - Refik Say-

~~~~!;:~ 
ııl bOyflk bir dikkat ve itina ile 
alAkadar oldutuna kUçOk bir mi
sal tetkif eden 1ukaıUi mektu· 
bu seve seve dercediyoruz. 

Bahçekapıd~ 
Yangın F acialan 
Tahkikab 

1111111111 •• ,. .. ... 
.... llllud .......... , 
~bpuda (Atüd) mata

sa ve hanında TUkma seıen birinci 
J&nllll facduı tNık\kabm ...._ 
mil etmtıt Gseredlr. Bu Jamnısta 
Jaamlanan tahkibt enUı 1atuı
da .>lbdar mlllkama verileeektlr. 
S&J~e dN ba hActisecle 

b&l Mr w'allıet iörtUememlftir. 
Yaqmm k•MO nka aeldlli e
eas itibaririe Jı:alnal olunmakta -
ı.... • ' .. 
~· . ~ 

(imdi; bu kawım bir "tedhlr-
llalfk" 7'111Dden Wk •ı elma
cJJlı. ..... 4.-hn•ÖNIP. 

Dflll taaftan Jin• BaJaoebplıl 
a •·m• 4epoeu" ada pbn 1-

Almanyamn eni 
iktısadi kazançl 

M~ Avıapa•v .... ... _,. ... ..... .......... ,.. ....... 
lbthaatlıdp ı=•«hpn &&lf.eım bl-

lıılır T? aıı .,. • a>r • 
,. uüat" a' •.. r hml 
......... bılk .,. 
•• 'ı' t111 &wlllrtlr-

• • •• l'dl -- 4> *'"~ ............ ,, ,,, Is"'" .... 
p ............... Ja•• ..... _ .................. .. 
•• 

ilnel ~fMi•• ........ .. 
..... NdMI; ..,., ..... hin - oı•ı 'n9')MJa ........ ... 
~ ... 1 ...... ,, ... " 

.... taııamM ..... 1111 .. ,-.. , .. .-.. .... ...... k SP 

takdirde JanJl JaUfM _........ llelt .. T t• iluMM M ... 

,..ı )lir ketlf ~· 11111111 lA • •, j&ol&illlJa • 
Jlıp>· ............. ,... ......... 

Oni·rerste w1an eelhetlDekWr· 

Rektörü 

ti. ,.. ...... motödlliDI .. illi
- 'ı'Hlll. 'IWaulrr ele .teu• 41-• lilıl........,..... l1üil .. a........ Klmbilir saatte bç mil ıdlratJe 

Derliym torpto, pek iyi bi'ı• ııJQf: 

leri anhP'n llu mcla. aıwmn -
.. proje ~lamattadır. Gel~._ .... ________ ...,., 

vetle aöylemıekt.edir. Bu arad& Ede
biyat l'akl1test Jll'.OfellBrHWeıiaCS. 
birine Ylksek Mualllim mektebi 
mt1ditrll 'ft Parti ı.tanbul idare .. 

' - EvJlt, *l•hnN Mle-. a. 
ailı•1ırla ...... , ....... ._._ 
1ftJdbnllzle birlilrte deme gömW
wet her ..m,. eHmbde. Marifet 
llUnJan ..... batlrmalıı değil, yer
Jeıiae ,.alt'tr•k ft dlleınanıamı 
INlğrmda patlatmaktır. Daha kurtu.. 
lut ttmidi var,......._ ırpı- icap 
....._ ben sana daft.1!1Dadan ~ 
J&'Qr ve laep, bbtikte c&ntWlrtis bu 

iiMlf''..-ra w .... ......_ 8qatma ldsi 

den Jıh. .ı----..._,..,.~ıumtr.tll'*'aDli.-1 

-
ıSW.Ja 
ı 11.llawt 115.S 

Kuma 13' -
Ça,tak fu1ı-. 
Det- 1a&tl . S.52 

Ota. • 12,20 - lldMI, u.se 
Alrpvı ıa.a-Yat.ı .,,_ 

ı...ı«.ı• 

.... ,. ... - .... li·ıııiıa 



~ 
Slovakyada Macarlarla 

Yürüyen Fikir 
(BAfla.rafı 1 inci sayfamızda) 

sesini hiç miiphede edemezdik. Hi&
siyatlan, teli.kkileri birbirinden ay
n insan kQmeleri bir arada yaıamıf 
olduklan içindir ki zaman onlann a. 
rasuıda bir iftirak, bir yalnnhJr ft 
bir tesanüt vüeude getirdi. Onuıa 

Beyoğlunda Büyük 
inhidam Faciası . 

Yeni Meclis 
• için bugüııtl milliyet teJAJrkileri ıa.. Kendilerine dört aeııe için mu. 

rih
. st kadderatımw tevdi ~...;. yenı· 

(BAflar•fı t inci uyfamızda) tarın doldurulmasına ve bunların · m siya ahval ve ters.itinin, cot- ~veuuqı 
t ıt 1 m Sı raft vaziyetinin, uzun bir mazı· ha- Bilytlk Klllet Mtıdisi azalan bu-

cut birçok silih ve cephane vat - sıkı bir nezare a ın.a a ın a -dır. na karar vermiştir. tınsmm birbirlerine yaklaşmağa sftn beUI olacak. Dünyanın bolun-

Çarpışmalar 

DOn alqam Macar 11ayyareleri· MUSSOIJNIN Hin.ERE namzet kıldığı milletler arıuonda bir daia b..ankı! karanlık .., oona meş. 
TELG 

....... rı engel teşkil etmemelidirler. kQk vufy.t g~nüne alınacak o-
. nin Spiıka - Novenes üzerin• yap- Aftr ... __ 

(A A) E 
· b" Bu yeni milliyet telakkileri nis- .aua ... , yeul Meclisin ne kadar bU-

tıklan bir akın neti<"esinde 6 kişi Prag: 25 · · - mın ır '"'k ·ı f k t k t betle yakın bir mazinin mahsulüdür- ., .. _ mesuJiyetJe ve ne kadar ağtr 
ölm(lftftr. Maear tayyuelP.ri bu membadan ven en, a a on ro- um .. ı-

1 b
. h b ler. Balkan memleketlerinde bugu··n ,,.._ altında İ§ batma geldigı·· ko-

l&b&h da Boro1 - Ozorovce'ı bnm- lu imklnı bu unmıyan ır a ere la lıkl 
1 f 

bunlara hürmet etmekle beraber bu Y il anlqılır. 
bardıman etmişlerdir. göre Mussolini, Hitler'e bir te gra A d • · l t hissi bütün Balkanlılar için a"ılan vru. P. 

8 8 \'~ Akden!?.de çarpı -
Duchantez, Jce·~yeti, derhal cröndcrerek Slovıakya yı ışga e me- ~ Yarahlvdaa iL-il Ka .. :_ p li Do a .... tng ı F 

3 
.... e hakiki selamet ve hürriyet yolu ü- ..,.. : uua, T Ye mna ~ 1 ız, ranaız - Alman, ttat-

Budapeft.e nezd;nd& protesto et- si için l\lacaristan'a müsaade et- zerinde bir mania teşkil etmekten (Baş tarafı 1 inci sayfada) Son ''•..:yet yan menfaatleri her gün ortaya yeni 
mU,tir. mesini istemiştir. •- b" ha 

1 
kurtarmak lazımdır. Birinci katta şoför Niyazi ile ka . Geç .. vakit hastaneden 0-ğrendi··g·ı· ır rp havası çıkarıyor. Em-

BUDAPEŞTEYE GÖRE. ROMANYADA ASKER . kil b 
MDA 

Zaten bu noktada ciddi bir endi- rısı Fatına. mıze gore tedavi altına alınan 8 ag:-:r rıva er iribirini tamamll,)'or. 
Budapeşte: 25 (A. A.) -Res- TEDBiRLER DEVA 1 tk" B" ·· 

1 
şeye mahal olmadığı yakın şark im- mci katta: Lonis ve karısı ile yaralıd. an ikisi daha ölmU..+ür. Şu ır gun zarfıuda memleketler 

men bildiriliyor: Btikreş: 25 (A. A.) - Macar to ıu- baldızı !I" ortodan kalkıuor. Bü..:~- mllletle-
k 

para r gunun şu veya bu nam ile, • vaz. ıyete göre ölü ve yaralıların ad~ .r "'411 • 

Macar kıtaları. dün muntazam ordusunun .seferber edilen ısmı- o · - silablanm k · · d ı· su veya bu şekilde ihyası hakkında, çüncü katta: Pavlos isminde dı enkaz altındakilerle beraber 15 e . . . a ıçm e ıcc bir yarışa 
Balkanlann havasında ldeta tenef. marangoz ile karısı ve oğlu ile baliğ olmaktadır. Bunlardan beşı· . . . u unuyor r. Her glbı Slovak kıtahı.nnın taarruzuna uğ- 11 ın terhisi için yapılmakta olan si- bir gırışmış b 1 la 

ramışlarsa da 28 Martta jqgal et- ••<>si miizakerelere intizaren Ro - f"" edil b" k.ızl dünya ırm yepy · "d ı ;a "' J- us en ır temayillün mevcudi- arı. enkaz altında bulunmaktadır ki öl- ~ enı 1 
eo 

0~er doğup 
tikleri mevzileri muhafaza etmiş- manvaınn tevessül ettiği askert ted yeti ile meydana. çıkmaktadır. Fil- Dördüncü katta halıcı Yusuf ve mü . 1 batıyor. Hadiseler o kadar sürat!e 
lerdir. Slovak tayyareleri Un.,.var, bı"r'er" devam ediliyor. k .. ş .. ~ny e bakılabilir. Diğer ink" f ed. e bakika, biz Balkanlılar harici bir arıaı ve diğer bir halıcı ailesi. dört olüden ikisi enkaz altından 0 .• 1u·· . ışa . ıyor, o kadar çabuk deği-
Roesn.voo ve Magybercua'vı bom - s .... feı·berlik münasebetiyle tran- tehlik k d En :ı...t ı.-t da 73 şıyor ki diplomatla f ali · J - " e al'IJSın a müşterek bir teh- ua - ta yaşında bir çıkanlmı§ ve iJtisi de hastanede öl· rın a yeti, fi-
lbardıman etmi~lerdir. sih'anya halkının gösterdiği vatan dide maruz kalacağımız için, başba. ihtiyar olan Nikola ile Nevbar is. müştür. kirlt;rin muhakemesi hidisata yeti-

Macar hava kuvvetleri, 7 Slo- perverlik ehemmh'etle kıaydolun- şa vererek müıterek selametimizi minde bir şoför nişanlısı olan kızı Baka. Ortada yok şemıyor. 
vak tayyaresini düaiirmüslerdir. maktadır. ı k-...A· tal d" t ıo .. n d ı · t ... - yeni ---u- ..... uı.. IJ.. ., . en evve ~ .... ı vası arımızla, ken- un •aa ->,..v a bu apartmanın şıttiğimıze göre belediye müben ""-l""' ... ~ uvJ"" u·u· zaman 
Mukabeleibilmisil olmak üzere MÜZAKERELERE BA$LANIYOR di kuvvetlerimizle temin etmeyı· dü- ansızın ve ikind kattan bel vererek dı"sl · da iş başına geliyor. Denebilir ki u t r~ı ap .. artmanın çürük oldu.tuna ı.tikJiJ h 
... _.acar tayyıareleri de glo hava Londra: 25 ( A. A.) - Bay de ı şünmeliyiz. En kuvvetli go .. ru··ıen dev. geriye dogru~ yıkılmıstır. ve b .ı •• ı arbindenberi tan1ıimlzde "!>: ~r g~ yuu.oacağma dair rapor. h · bir 
~eydanını bombardıman etmişler- Valera bugün Shequerıı'de B. Cham letler bile yalnız kalamıyarak keneli- Bu ~da apartmanuı arka ta- veımışlerdır. Bunun üzerine kiracı- ıç meclis dünyanın bu kadar 
dır. . bedaini ziyaret ettikten sonra öğ- lerine yardımcı araınağa mecbur rafında arazi :rnünhat olduğu için ora lar apartman sahibine müracaat et- kanşık, bu kadar kritik bir zama. 

Macar hilkOmetı, Slovak mu - Ievin Düblene hareket etmiştir. D. olduklan bir zamanda ufak milletler daki bir evle yanında.ki bfr katlı ve mişler ve vaziyeti anlatmak isteini:j- nında vazife görmemiştir. Bu itibar 
rat~!lanm Budape,te'ye davet N: B. ka. bu yardımı pek pahalı bir fiyat ile 1 numaralı, Olga ile Nikoya ait e- !erdir. Bu mfiracaat üzerine kira- la yeni meclis ayni zamanda belki 
e m..., ... r. A) B elde edebilirler. ve ...nı..ı.....erek bun'··- da kendı· en- 1 de memleketimizin istikbali Uzıerin-Budapeşte: 25 (A. • - ura- .., ........... ~ eı annın apartmanı terkedeceklerı ·ı de k ha 

Resmt mahfeller, Slovakların 1 - .. Sl ·ak hükO- Büyük komşuların yanlarına ve- kazı altında yıkmıştır. den korkan Raka : ço yati roller oynıyacaktır. 
Macaristanın bir uzlasma zihniv. eti da sanı 1dıgın~ tgore. K ropvatlar Uk 11 ·· . Olga ve N"k t düf" k h Şimdilik kendı·ıerı·ne h ı •

1 

· meti ı acarıs anın a - ya yo an uzenne tesadüf etmek ta- ı o esa en arşı ev. -· .u.u endisler daha üç sene mün ayır ı mu-ı e yaptıtı bu daveti kabul edece - ' . J Sl kya ara5ındaki hu- lihsizliğine uğr&.DU§ küçük .kavimler de misafir bulwıduklanndan bu in- let verdiler, şimdilik tehlike yok di- vaffakıyetler dilerim. 
fini ve yakında Slovak muhtariyeti rany;asıy e. ova . . . h. MUJ •o ~ -•lanna nıtlııl•nid•n iki memle. dudun katı olarak çızılmesı mese- l<;iıı lrurtuluıı fmklnlan ancak ı...,. ıdamdan müteessir olıruumşlar. 7erelt kiracıları başından savmış- ""' SERıuuLU 
ket arasında bir hudut tesblt edi- lesini halletmek üzere Budapeşte- dUfe bağlı ka!mıP gibi ııörllolüyor. dır. Fakat ev .taıııamiyfe harap of. tır. -·-·-----
leeetinf Omid etmektedftler. ye bir Slovak b~ye~ gönderilm~si Balkanlılar bu temelsiz, çlfrük ve leh muııtıır. .. Müeoııif lıidiseden kurtulaıılar Mebus Seçimi 

BERN HOKOMETt DE HUDUTfA 
hakkındaki teklıfmı kabul etmış- likeli vaziyetten, büyük bir t.alih e- Arkadaki ev ise tamamen apart dun a.Qanıı komşulannm evlerind'~ B 

seri olarak, kendilerini ,...IP:p çıka- manın enkuı altında kalmıtbr. geçirmiflerdir Ü V 1 
TEDBiR ALIYOR. tir. ~ ö . Ug R 1. Qftllf '10r 

Pek muhtemel olarak görüşme- rabilecek bir imkana malik bulunu- ğrendiğimize ıöre buı·ası esa- Apartman sahibi Ra.ka ortada!l ı- fJ 
Bern: 25 (A. A.) - Federal yorla.r. Ayn ayn küçük ve zayıf te. sen. metrlık ve harap bir binadır. İn kaybolmU§tur. Kendisi polis taraf"' (Baftarafı 1 mcı aar.adaJ 

·. meclis, bır' ı·htı•ynt tndbı·rı· olmak Jere pazarte~i -"nil Budapeştede J.l!Lk 1 b" h d da ..... tntihab•t esn-• .. da he ti t fti " .. 5 .. AA ı o una ilecek BalkanJılar bir- ı am esnasın asıl apartmanda dan §iddetle aranmaktadır. " ... _.. ye e • 
üzere hudutlardaki bütün laiam- başlanacaktır. leşince büyük bir heyetimecmua vüc bulunan kiracılar müteessir olmuş- - §iye hamr bulunacaktır. 

- de getirebilmek fırsatile k&l'lllaşıyo; tur. Bel d• Vali ve Belediye reisi doktot' 

U M 
.. f tf' 1·k1 1 M d . t 8 .. ı ... Bu fırut netı...uıcıe hU8Ule "'" Bunlardıuı - Irat .... -. e ıve uuı Kırdar mUntelıiblııaııl olması 

1 u e ıs 1 er a !1 ugun lecek toplclnğmı - eılecotf f*.Y-' ~ ®::.. = ~-= ... Kooperatifindeki :.:.bugün gelerek reyini kulla· 
T eslım o la.c"ı~ da n lrArlAr hiivftlrttlr_)d . bmuuı. f.ıi. ~ ..... - o ı 

Lao d
• ı • hakkukuna mani elablleoek bil' ıa: kendi yS:~;Ina1'etıeiiiiııy;EAver&ıi- V _ J ____ J __ ı ... ı _ _ .tanlnal intibahı meltuaan tef. 

ve 1 mlyor = • = kını ikincidereeedelıl-aWal"lll yerel< yatırıldığı ~ dağNI- ( ... t.rafı 1 incia7fammla) .• '.!O-:a-"939 pazar gunu menus 
Cumhuriyetçiler eulll tbeıindeıı atlıy•mamak için ~- mut. etrafmd&Jri!ere: mUrakabe hakkı mevcuttur. intihabı yapılacaktır. O gün aa.at 
teldlftnde bulllntlular ten dar dilfUııillltl, dar göri1tlfl ve _ Koc•'l\• J•N'Nh idi, .....a Belediye gazeteler tarafından tını dokuzda rey alınmaya başla-
Saint Jean de Juz: 26 (A. A.) - gözleri bağlanmış olmak icap eder. onu da kurtarın demigt.ir. Bunun il- ~~ ihbarlar tt&erlne bu hakkını naeak ve 12 de bitecektir. 8aJahıyallar zevat bu 

halleri kaUJ•U• tekzip 
et111er 

AnkaM: 25 (Hususi) - Umu
mi :Müfettifliklerln Jağvolunacağı 
hakkında bir İstanbul gazetesinde 
ıbu kere verilen haber; burada ala
ltıadarla'r tarafından kat'iyetle tek-
zip olunmaktadır. Göriiştüğüm sa
lAhiyyettar kimseler; bu hususta 

alınını' hiç bir karar mevcut olma
dığını söylediler. 

Amerika 
'VeMemel 
Meınelden Amarlaya 
8hlecek nallardan da 
._.. .. tnr11ka1tnac.k 

Vaetnston, 15 (A.A.) - Mali:;t> 
15 marttan itibaren Memelden ge-
len mallar laakkmda mukabele bi!mi 
sil tarifesinin tatbik edileceğini bil· 
dirmektedir. 

)(emel, Aimanyaya ilhak edilir.iş 
oldufu tçia burası hakkında tatbik 

edilecek tarife, Alman mallan hak~ 
kında tatbik edilen tarifenin ayni . 

dır. 

Almanya, MiJı· 
temleke Talebin-
'den vazgeçmiyor 

Parts, 211 (A.A.) - Berlinden 

'bildiriliyor: 
Nuyonal - Sosyalist partisi me 

murlarmm bir toplantla esnasında 
beyanatta bulunan von Epps, ecne. 
bi memleketlerde izhar edilen hoı
nutsuzlufun Almanyayı mtlstemle
ke istemekten alıkoyamıyacağını 

llÖylemiftİr. 
Klao - geu Adali A.lmaayaya mı 

Veıtllyor: 

Lcmdra, 25 (A.A.) - D8Ül He
rald pntMfnin lJildirdijine gön 
ün aktam Berllnde Ki&o - çeu ı:cıu. 

t:::!!:n~:=: 

Sözüne itimad edilir membalar - Balkanlılar müttehit ve batın zerine kadının bulunduğu saha aran istimal ederek kooperatifin muame· lfOntehibfsainilerin intihap maz .. 
dan alınan haberlere göre, Mad- mış ve zavallı toför Niyazi kanla l~tı ti~de genle mikyasta ~ tah bataları 'Oniversite konferans sa-
rid milli müdafaa komitesinin Bur sayılır bir kudret vücude getirdik· kerpic;in karışmasından yüaünde ha- kikat ıcrasına karar vermi§tir. Bu lonunda dağitılacağından .saat 9 
gosdaki müzakerecileri general leri gün, yakın prk imparatorluğu- B1l olmuş bir çamuş halitasiyle ölil tahkikata memur edilecek olan kim- dan evvel salonda bulunarak maz-
ı-~rancoya şartsız teslimi ve Cum- nun sağlam temeli atılacaktır. Hal- olarak çıkarılmıştır. aeler bir kaç gUne kadar faaliyete hatalarını almalan rica olunur. 

huriyetçi askerlerin çekilmesini kan Commonuvelthi'i bUyOk bir ca- Kazadan bir talih eaeri olarak bqlıyacaklardır. 1 YENi MECUS 3 NiSANDA 
teklif etmişlerdir. Gen,ral Fran- zibe kuvvetini haiz olacak ve bütün kurtulaa hlr aile Şehrimizde bulunan mülkiye mii TOPLANIYOR 
co Madridin azami altı günde bil- yakın aarkı kendi sinesinin içine a. 'Oçüncii katta otun.o Sonis, ka· fettişleri koperatifin hesabatı üze- Ankara 25 (Telefonla) - Ya-
tün Cumhuriyetçi kıtalanndan tec- lacaktJr. Bu yakın earkm ayni t·~h- l'llll Angelild ve baldısı Eleni ile bu rinde henüz teftiflerine baal•ma :rın (bugOn) biltfin memlekette ol
ridi şartiyle teıılimi kabul etmiştir. likeye maruz, bttyüklere bir nıüs- müessif hadiseden burnu kanama- mışlardır. tstanbul belediyesi riya· duğu gibi şehrimizde de mebus 
Anla,ma haberi tekzip temleke olmak mevkünde kahmi ka· dan çıkan tek ailedir. seti mUJkiye müfettivJ.eri tahkikata seçimi yapılacaktır. 

-a..•n-syor . 1 . ı..: b" ki Bu ı.. .... ladıklan takdirde bızza" t yapaca· Bu müna ebetle icabeden ıbütün 
.... .., vım en "l•n ır can kurtaran tef} - aile vaka sırasmda dışarı<n. ~ h 

Carillo il I
A dır Bö 1 bir dah b gı· tahkikattan sarfınazar edecek ve azırlıklıar tamamlanmıştır. 

Burgos, 25 (A.A.) - e atı . ··ye · teşekkill a ılk ulunuyorlardı. Vakayı müteakip d·ı.1-...;... d k"k 
1 

da d 
1 

- k..-...u mülkiye müfetH .. lenrun· · ı-ı..t.:ı.atmın Yeni meclut·n 3 nisan günü ilk 
Ortaganm Burgosa gel ı~ ..... e ve a ı a arın ost ugu aranır, var. 'CUUıleriyle konuşan bir arkadaşı- ~ AilA&A li mıza.· neticesine intizar edecektir. celsesini aktedeceği ve haziranda 
Franco ile cümhuriyetçi tspanya · lığına kıymet ve ehemmiyet verili17. d tat•ı · ·t·ıı:.r h 1 ldu Kooperatifte yapıldıg·ı so··ylenen a y-az ı i devresine başlıyaca-
derleri arasında bır 1 1 • ası 0 - bir devlet Myılacak ve emperyalist - Verilm;• sadakamız varmı'1 i 1 1 k d k 1 rd "'T ., imza taklidi ile para -kilm · k • 

1 
an aşı ma ta ır • 

ğuna d:ıir ecnebi memle et e e neş akınlara karşı Avrupa ile .AJıya ara- ki biz evde değildik, c1em1,1erdir. ~~ esı ey B .. k ı. • 

ri t
bu t bürosu fi etının· · u1l . . . . azı yu Sc.., memurıyetlerden 

redileıı haberle ma a smda aşılmaz bir sed gibi yüksele- En talihaia kiracalar h Y Uz b mllles 
1 

en ve bu ışın jaill~ı ve diğer vazifelerden mebusluğa nam 
kati olarak tekzip etmektedir. Mtieasif h.icUsenin en bedbaht e~ . ~ 0 mamıştır. Maamafih zet gösterilenlerin yerine yenileri-

Belçikada askeri c~ı:ıcın şark kavimlerinin hürri~ insanları üçüncü ve dördüncü katta bu ışın bır ~eya bir kaç kişinin yap- nin tayini de meclis açılınca icra 

ha ı ki 
oturanlardır. O"üncÜ katta Mavin.::. tığı ve mahıyetinin kooperatif idare olunacak.4-r. 

zır 1 ar yeti, milli karakterleri dahilinde ser. '$ ~ ""' Brüksel: 25 (A. A.) - Bugttn- besf inkişafları için bir mlld&faa isminde marangoz karısı Katina, 14 heyetine mesuliyet yUkliyecek ka- _ .... __ .,. _______ _ 

kD resmi gazete, Belçikanın aske- mekanizması şeklinde t.evelHlt ede- yaşında oğlu Todori, 12 y11Ş111daki dar ııenııı olmadığı zannolunuyor. Matbuat Balosu 
ri hazırhlc1an için iki emirname cek bu birlilc beleri,etia JHDUDll te- km Stasa.ve 9 yaşlannda kızı Ando Kooperatiften faizle para alan 
ne~retmiftir. rakkisi ve medeniyeti hesabına da liga ile oturmaktadır. Pavlos hadise belediye memurlan da normal olan 

ede f be li
k sıruuıda dükinmda bulunmakta idi vadelerinde borçlannı ödemektedir· 

Birinci emirnam se er r kuvvetli bir Amil olacaktır. Çünkü işleriyle metPl olmak üzere kabi- yakın şar• imparatorJnan ancak bir evde bulunan lcarıeı Katina, Staa, ler. Borcun ödeme keyfiyetinde bazı 
ne Azasından mürekkeb damıt bir -- ve Andonika ağır yarah Todori ölil geçikmeler olmuşsa bile bunlar, ko 

koını•te kurulmak .. _..ıır. mOdafaa. bir sulh ve silklln, bir an- olarak enkaz altından çıkarıJnnaJar- .f d .._, 
1 

~ operati mü ürünün salilıiyetile V<! 

İkinci emirname, dahiliye, ik- qma ve çalışma ailihıdır. Emper- dır. o kimseler tarafından gösterilen mll 
tısad, ziraat, nafia ve sıhhiye ne- yalist devletler içinde bile dünyada Eaku altuıda na.atar bik sebeplerle muvakkat bir zaman 
zaretlerinde "1eferberlik '•teri" na devamlı bir siyasi düzen kurarak Dördünctt katta halıcı Yusuf ka· • 'Af dl ıçin tabitin tehirinden ibarettir. 
mı altında birer daire tesisi hakkın- lktiaa münasebetleri normal tekle nsı Sultan, kızı iki yaşında tlha"l 28 mart salı gtlnU öğl~en sonra 
dadır. Bu daireler. ordunun se- sokmak ve harp feliketbıe azami baldızı Ane ve yine ayni katta otıı- kooperatif umumi heyetinin normal 
f erberliii için iealbeden tedbirleri derecede aed çekmek emelini besJiyen ran diğer halıcı M. Yusuf karısı Mat toplantısı yapılacaktır. 
ıalacakNu"dır. ler için yakın şark imparatorluğunun bule kıza Fikriye oturmaktadır. Bıı Bu toplanhda idare heyeüniıı se-

Münhal Valilikler ~~ ~~mpatfk olmak icabe- iki aileden, 2 yqmdakl Dhan, Ayşe, nelik raporile takdim edeceji .._, 
Ankara: 2ö (Telefonla) - Me- ---e™"" a.ıum. Sultan, Makbule, F"lkriye mt on bu cedveli azalar tarafmdan tetkik olu. 

busloğa namzed gösterildikleri i- H...,._ CahW T ALÇIN :~ kadar temizlik ameliyesi ve it. nacaktlr. 
~fn: lzmir, Manisa, Eskişehir, İs- --·--•••••-••·-·-·• • - aıyenin devamlı çalıtjmuı olduğ 1 

Bu toplantı kooperatifin faaJiyet 
parta ve Sivas Valilikleri münhal Dost :un•nl•n• =~az altından çıkarılamamış ve hesabatınm idare heyeti tarafın· 
bulunmaktadır. ~mı En Ust katta oturan Niko, inhi- dan usun ve esulı bir kontrol ve 

Buralıara yeni VaLi tayini; yeui Atina: 25 (A. A.) - Yunanis- dam hldiseeinde evin dışmda bulun· tetJdkine lmkin verectktir. 
meclisin faaliyete geçmesinden son tanın istiklili yıldönfimü bogtln maktaymış. Kendisi: bu suretle en. tdare heyeti, kooperatif işlerinin 
ra yapılacaktır. e burada ve bf.ltOn memlekette bil - kaz altında kalmaktan kurtulmuş- normal olarak yürUdUğünU ve hiq 

fil Herald diyor ki: yfik törenle kutlanmıştır. Atina- sa da birkaç saniye IOlll'& binaam bir yolsuzluk olmadığını lddiJL etmek 
"Kiao - çeu bir ticaret üssü ola- daki merasimde kral ve başvekil önünde başına dUşen bir tqia yara- tedir. Kooperatife 25000 liralık bir 

rak pek faydalı bir müsteliıleke tet- Meta.ksas, hükümet erklnı ve kor lanmıı ve öbnu.tör' paranm 2000 lirasını ödediği iddia 
kil etmekle beraber Almanya için diplom&tik te hazır buJunmu.ş ve Kızı ise Frseo enkaz altından olunan iktiut itleri müdtbii Asını 
iktıaadl olmaktan ziyade aevklll- büyök bir askeri ı~t reami ya- ilri ._catı lnnk olarak çrkarılmıa- Silıeyya bu havadiai ~ tılbip 
G9,Rl bir IDpılli haiz olaeakbr.. Jll)mıttır. tir. etmift;lr. 

İstanbul Matbuat Cemiyetinin 
senelik balosu diın gece ?tfıaksim 

salonlarmda verilmiştir. 
Her sene terlib edilen balola· 

rın en g11zeliııi ve ~n zevklisini tet-
kil eden Matbuat balosu. dün ae
ce de Maksf ın salontanna güzid,e 
bir kalabahjt'ı toplamıştır. 

Saat 22 den itibaren aazeteei
ler ve davetlflP.ri ile dolmıya baş
Jıyan salonlardaki kesat et; saat 
24 e dotru bflıbütiln artmıştır. 

Şehrimizin en mutena aileleri 
ne birçok tanınmış şaluiyetlerin 

ve refikalarının ~"şkil ettiği bu gl
zid e nlabalık ara11nda sabaha 
kadar cotkun bir nete ~inde ei· 
lenilmiş, danMdibniştir. 

-·~ • ınewludlalrden 
idam edlldl 

Columbla • Sout.h • Carolina. 25 
(A.A.) - :oGa aklaaı Columbia ha· 
piah...-tnde lmlımu altı mevk\af 
48 dakikada idam edOmiftir. Bun.· 
lar, ilkklnun 198'1 de b&pia.'1anedeu 
kaçmap t.etebbla etUklMi esnada 
ı;ilaball Saadla'1 IWlnalllmll. 
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Çanakkale Zaferi ~~8'0 BL 
,,-------------------------~w------------------~ 
24 ncü Yıldönümü Çanakkalede 
Büyük ve Coşkun Merasimle 
kutlulandı Ve Şenlikler Yapıldı 

fener bahçe A. Gücünü 
l Dün 4 - 1 Mağliip Etti 

Mera1imde 

. - -~~· 
... ,.._ 

general Ali Rıza nutkunu ıöylerken ve 
mektepleri teftiı ederkea 

00 00 ag • 00 mı 

Güzel İzmirden Notlar 
Bu haftaki fazla gazete aah~ının sırrı - Ankara - tzmir telefon ko

nuşmaları - belediyenin yeni ve şık otobüsleri - inşa. edilecek yeni kız 
enstitüsü - umumi meclis azaları na İzmir valisinin ziyefeti. 

Bu haf ta tzmirde gazeteler her ı Kamyonlaı-dan bozclup yapılan 
zamankinden daha fazla bir gürü!- otobüslerden bıkanlar bunlara bin- ! 
tü ile satıldı kapışıldı. Gerçe tzmı-1 dikleri zaman tramvaydan ziyad~ 
rin gazeteleri pazartesinden başka rahat ettiklerini görüyorlar ve rag· 
her gün çıkıyor ve İstanbul, Avrup::: bet ediyorlar. tşte bu rahat otobi.ls-

lerden bir kuımı da Güzelyalı Kar§L 
yaka hatlarma tahsis edilecektir. 

Belediye için büyük varidat te-

ÇanakkR.le (Hususi) - Her ta
rafı büyük kahramanlıklarla dolu 
olan ve bütüı~ dünya milletleri tarih· 
lerinin çevrilen yapraklarına altun 
yaldızlarla yazılan 18 - mart - 1915 
Çanakkaie boğazı tarihinin 24 cü 
yıldönümü töreni Cümhuriyet ala
nında kutlulanmıştır . 

Törene saat 9 da İstiklal ırlarşi
le başlanarak Vali ve müstahkem 
mevki komutanı kahraman erleri
mizin bu zafer bayramlarını tebrik 
etmiştir. 

MüstahkE'm mevki, Cümhuriyet 
partisi ve halkevi tarafından büyük 
Atamıza ve 18 _ mart - 1915 şehitleri 
adına Atatürk arudına çelenkler 
konmuş, mUstahkem mevki komuta
nı general Ali Rıza Artunkal, Deniz 
binbaşısı Rüştü Asal ve halkevi baş
kanı Halil Dilmaç nutuklar söyliye
rek aziz şehitlerimizin kahramanlık. 
lan anılmıştır. 

Binlercce halk ile dolu olan Cüm-

huriyet alanında bütün askeri bir
Jik lerin ve mektcpJilerin iştirakiyle 
muazzam bir geçit resmi yapılmış, 

köyler<lcn gelen yüzlerce kadın er. 
kek köyli.i vatandaşlar da bu geçit 
resınıne ıştirak etmiştir. 

Hamidıyc. ve Hasan Mevsuf şe
hitler ile denizciler şehıtlikleri ziya 
ret edilerek çelenkler konmuş, vatan 
için kahramanca çarpL~arak canla
rını feda eden kahraman şehitleri
mizin baş uçlarında nutuklar söylen
miş ve ruhları taziz olunmuştur. 

Bu büyük zafer gününün şerefi
ne müstahkem mevki komutanlığın
~a .Çımakkaledeki bütün emekli v::ı İ 
ıhtıyat ımbaylara bır yemek ziyafeti 
verilmiştir. 

Akşam da kahraman ordumuzun 
şerefine halkevi tarafından ffıtiklal 
okulunda tertip olunan baloda geç 
vakte kadar halkevi ar kolunun kon 
seri de dinlenmiştir. 

KADiR AYTAÇ 

Fener - Ankara gücfi 

(Baş tarafı 1 inci sayfa.da) 
- Lebip, Muzaffer - .Ali Rıza, Ay
tan, Reşat. 'N"aci, Ya.,,~r. Şaban, Bas 
ri. 

Knkaragücti takımı: Kef eJ.• -

Enver, Ali Rıza - Abdül, Semih, ts 
mail, Hamdi, Fahri, Muzaffer, Fik
ret, Hamdi. 

Oyuna Ankaralılar başladılar. 

Soldan in€n hiicum Fenerbahçe 
müdafaasında keı:)ildi. Ali Rızanın 
verdiği topu yakalıyan Esat Anka . 

: havadislerini vaktinde veriyor ama 
' halk yine tstainbul gazetelerine da 

ha fazla bir ragbet göteriyor. Çek 
arazisinin Alman tarafından işgali 
üzerine piyasada harp korkuları baş 
laması gazatelere fazla hücuma se. 
bep oldu. Hafüıda üç gün ekspres 
İstanbul gazetelerini günügününe 
buraya getfriyor. Akşamlan saat 

• min eden bu vasıtai nakliyeler İz
mirde tramvay ihtiyacını azalt. 

mıştır. Kordon boyundaki tramvay 
hattı büsbütün sökülmüş ve kaldı
rılmıştır. 

dokuz buçukta mcvezziler sokaklar- Gazi bulvarına yapılmış olan 
da bagırmıya başlıyor. n.apılarlnt, I• tramvay hatları bOŞ duruyor. Üzerin 
pençerelerini açarak geceleri gazet~ den otobüsler t. ~ıip geçiyor. o rayla. 
alanlar pek çoktur. Diğer günlerin 1 rın kaldırılacağı zannedilmektedir. 

Bir Ceviz Ağacı 
Yüzünden Cinayet 

. 

Erbaanın Boraboy Köyünde 
Bir Adam Öldürüldü 

ikisinde gündüz ve pazartesikinin •Bu hafta yeni bir kız enstitüsU Erbaa (Y. Sabah) - KasabamnJ hakkın kendisine ait oldu~ "dd. 

· ra geçıneğe başladı. Fakat topu 
kaptırdı. Ankaralı Ali Rızanın vu
nışunu Hamdi kaptı. ve vole bir 
şiitle topu birinci dakikada Fener 
bahçenin ağlarına taktı. Ankaralı
lar daha birincı dakikada kazandıl(
ları sayının şevkiyle canlı. Fenerh. 
ler idmansız olduklarını zannettire
cek bir uyuşukluk içinde taraftarla-

de 1stanbuldan kalkan vapurla öğle. inşaatı başlıyor. Kordonda ttalyan Destek nahiyesine bağh Boraboy ı sında ·bulunur aii-ız k gu 
1 

1ıa-.. •. .. .. • • , c. avgası yapar at· 
den evvel birgün evvelki gazeteler mektebinin arka tarafına tesadif koy~nde olumle ne~ı~elenen bir f~kat iş sonradan kızışır iki kardeş 
gelmiş bulunuyor. Bazı gün bu~a eden vasi arsada büyük bir kız ens- vak :ı olmuştur. Tafsılatını yazıyo- bır olarak Nuri Şahini sopa ve bal
baş müvezzilerinin hesabı neticesi titüsü yapılmak üzere temel kısmı rum: ta ile vura, vura öldüreı·ek kaçma. 
olacak, biraz gecikiyor. ihale edilmiştir. Yirmibeşbin metro Köyden bir şahsa ait bir, iki ğa muvaffak olurlar. 

Avrupa muvazenesindeki ger- murabbaından fazla bir yer işgfil parça ceviz kütüğiinii hazırlayıp Hadiseye derhal vaziyet eden 
ginlikler buradaki piyasa üzerine b!r 1 edecek olan bu bina şimdiye kadar •

1 

mal sahipleri ile yarı, yanya bölüş- C. M. Umumisi, HükCımet tabibi 
haylı tesirler yapmıştır. Bilha~sa 1 mek üzere Mustafa oğlu Kadir Ka- jandarma komutanı mahallinde talı~ 
A d t .. 1 k 11 . . T .. ürk.iyedc inşa ed.ilmiş olan ensti- rago"z 1·1e u··vey kardeşı· Mustafa Mal k "k vrupa an ge ırı ece ma ar ıçm ı atlarını yapmışlar ve dii.rt- ~.,..,~ 
sipari~ler daha a~ırla~mış bir vazi tulerın en modernı olacaktır. 200 salllnleı:in.i~ •::n~ ır ...... 'l..-·...,,l - ' · • •• .... • •• • • • - -.uuaııaa kahraman 

., ~ ., . • • •ttuıctga uaşıamışlardır Jandarma l h 
,yauaıı ~eımeınedır. Bu cıhctle Al· bu enstitü nün temel kısmı (32,700) o sırad vak'a mahalline gelen . arımız er iki katili de 
manyanın siyasi hareketleri ticari ı .. liraya ihale edilmiştir. 15 mayısa ka köyden Himmet oğlu Nuri Şahi::~ıı a~aletın pençesine teslim etmişler-
endi~eli davranmayı se\'kediyor. dar t emel kısmı bitecektir. Ondan 1 r: dır. Basri Ahmet tlnal 

• Ankara ile 1.zmir arasında! · d ' - ~ cı sonra ıger kısımları peyderpey iha· B U G Ü N GÖRECE~f NIZ (j I' 
telefon muhavereleri şimdiye kada!" le olunacaktır. Bu enstitüsü 1500 1 CA FILMU ""' B Y 'K FRANSIZ-
İstanbul üzerinden yapılmakta ve M E L E K SEVEN AŞKIN 1 bazı teknik zaruretlerde yüzünden nihari ~e 200 leyli talebe alacaktır. va ACILAR - ZEVK N 
heı· çift saatin ilk yarım saatind tzmırde büyük bir ihtiyacı kat• O iN YAŞA YAN BiR KA-
görüşülebilrnekte idi. Mesela saa~ l ~ılıyacak olan bu enstitü İZmir için Sinemasında iNiN HARiKULADE va 
onu beş veya on geçe Ankara ile de bina itibariyle fe\•kalade zarafe- MÜESSiR ROMANI 
görüşmek arzu edildiği zaman on ti haiz olacaktır. Geniş bahçeleriy- , 
iki buçukta yol almak kabil olabili- le, park!ariyle çalışma ve istirahat ; 
yordu. Şinıdi bu mahzur izale edil- malıallcrı çok modern tertibata ma- 1 DAMGALI KADIN 
miş ve yeni bir hat devre~i ilave edi~ lik olacağı söylenmektedir. j 
lerck doğrudan doğruya Ankara il~ • Vilayet meclisi pazartesi giinii Baf Rollerde: GLAY DY GEORGE _ 
hiç tstnnbulun tavassutuna hacet son celscı.ini vali Bay Fazlı Gülecin VAR f f 
kalmaksızm. görüşmek mümkün bir riyasetinde açmış ve bütçe müza- EEN VV LL AM JOH;\J L J AL 
hale gelıui~lir. Bittabi artık bekle- keresinde bulunmuştur. ı Ayrıca: Memleket gazetesi ve Paramunt d.. h . :.1 
ınek. de kalmunrn~tır. Hanırj saat 1 • ., \T 1 . un ya avadııJeı ı 
t 0 

- ai~ra~ndM umu~ mec-~~~!~~B~u~~U~n~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ enırse götüşüJebilmektedir. Her .. 3 e tenzlUUlt matine 

~~n~~şükWm~i ıçm ~~~ li s iulnrı~nfineK~dondahmir ~~:~~=~=~=~~~~~~~~~~~~=~~~~~~ k Palas. t.a bir ziyafet verilmiş ve şehir ı ~er ezleri İzmirde hemen yok gibi-
dır._ B un.u nazarı dikkate alan Nafrı mechsı azaları da bu ziyafette ha. Bugu"n SARAY ı•PE 
V k 1 zır bulunmuşlardır. 1 ve K s· I e a etı muhtelif ,.e işlek yerlere ınema armda 
telefon kulübeleri koydıırmayı d .. _ Bunlardan başka Ege ha valisin- Buglne kadar görülen T .. k k .. 

·· .. . u d b ur çe onuşan fılımlerin en guz.. elı· 
şunmuş ve bu hususta tetkikat yap. eme us intihabatına memur edi- R 

rını yese düşürecek kadar cansız gö 
rünüyorlardı. 

Ankaragüçlüler yabancı sahada 
oynamalarına rağmen çok güzel, fal 
sosuz ve isabetJi bir oyun oynuyor
lardı. Fener kalesini müşkül vaz~

yetıere sokuyorlardı. 

C nuncu dakikadan sonra Fener
lıler de açılmağa başladılar. 13 ün
cü dakikada B.::ısl·inin uii'7ol hiw- ..... •n 
ııyışı ~abanın önüne düştü. Şaban 

isabetsiz bir vuruşla topu avuta a ta
rak muhakkak bir fırsatı kaybetti. 
Esatla Şaban yerlerini değiştirdi . 
ler. Fencrfüer daha ziyade sağdan 
inkişaf eden hücumlar yapmağa ba~ 
!adılar. 

Yirmi beşiııci dakikadan sonra 
Ankaralılar yeniden muvaffakıyet
li oyun çıkarmağa başladllar. Bu 
dakikada seri ve canlı bir oyun sev
rediyoruz. Vaziyete Ankaralılar da 
ha hakim. Birinci devre bu şekil
de ve bir sıfır Ankara lehine bini. 
yor. 

ikinci devre : 
ikinci devre başlar başlamaz 

Fenerbahçeliler hücuma geçtiler. 
Şabanın 15 metreden çektiği şütıi 
Ankara kalecisi iyi bloke edemedi. 
Yaşar yetişerek topu göğsiyle ağla
ra takmağ·a muvaffak oldu. Hemen 
ilk dakikada yapılan bu gol ve Fe-
nerbahçelilerin gösterdiği gayret 
Ankaralıları bir haylı sarstı. 

Birinci devredeki muvaffak.yet
li vnziyeti yavaş yavaş kaybetmcğe 
başladılar. Ankaragücünün canlı ~as.mı .İzmir telefon ınüdül'lüğüne ıen mebuslar, kolordu kumandanı acanın Hazineleri 

bıld~r?1ı ~ tir. Bu tetkik::ıttan sonra General Mustafa Muğlalı, müstah. Baş rolde: Şeyh Ahmet ve ~eyhı'n Aşkı. fı'lı'm/erı·nı· yaratan tzmn;ın ışlek yerlerine telefon kulü- kem mevki kumandanı General Ra- Y 
belen yapılacak ve bu kuHibeler d~ sim Aktuğ, erkanı askeriye ve de. • . R A M ÜN N Q VA R Q 
tele.fon muhabereleri otomatik bir vairi mülkiye ve adliye rüesası mat-
şekılde kabil olacaktır. Me~eıa bes buat ve iktısadi müesseselerin mü- MUSlkl kısmı: M. C. ve Üstad CEVDET KOZAN 
kurus veya on kuruş makinenin d · ~ k 1 NADJ 
Iiği~den ~tıp numarayı çevirme~ messilleri davetliydiler. yar J ar: R- HAMiD DJKSES-K. SA Ff YE 
ve uç dakıka görüşmek mu··mk·· Ziyafet ortaRında vali Bay Faz- 11 8 S 

un Iı G .. l b' . . - ursa enfonisi - Tur leçe sözJü 
olabilecektir. KulUbelerin etrafı u eç ır nutuk irad ederek umu- FUm& ilave: ve muıikiJi olarak 

ı • -Oynamasına rağmen Feııerbahçeliler 

18 inci dakikada Naci ikinci sayıy;, 
on dokuzuncu dakikada Reşat An. 
kara kaleci sinin sıkışık bir anında 
20 metreden attığı bir şiitle üçtincü 
sayıyı, yirmi birinci dakikada Bas
ri Nacinin bir şandelini vole bir iit
le dördüncü defa Ankara ı,. 1 ş. 

kt 
... a esını:. 

camlı ve içerden kapanır bir şekı.lde m.i meclis azalannın mesaisini tak- 2 - Me l k t 
d m e e gazetesi - Bulgar Başvekili An· 

yapılacaktır. Bunun fuar zamanına ırle yad etmi~ ve bu sene için alı- s· }ıJ - karada lstanbulda seçim - Pera, Şişli maçı 
kadar yetiştirilmesi arzu edilmek- n. an .ka. rar1arı, maarif, yol ve sagylık ıpa ı ocagınd k L 
t d . · 1 a anraman suvariJerimizı·n ı·ştı"r ı. e ır. ış ennı izah eylemiştir. 1• 

.. Beı d. .. ettikleri biiyük yarışlar 
. .. ~ ıyeııin yeni ısmarladığı _ Ulvi OLGAÇ Bugun t t J 

so u. 
Ankara beklemedikleı·i ve bu 

kadar sayı farkına layık olmadıkla
rı mağlubiyeti kabul etmekle bera
ber gol yememeğe itina etmeğe baş
ladılar ve maç bu şekilde 4-1 Fener
liler lehine bitti. 

maçından bir enıtantane 

8. T. G. Direktörü 
G. Cemii Tanerin 
Gazetemize Mühim 
Beyanatı 

Hasılat taksimi meselesinden do 
ğan hadiseyi işitmedik kalmadı. Be

şikbı.ş, Vefaı Galatasaray, Fenerbah 
çe klüpleri birlikte maçlara iştirak 
etmemeğe karar verdikleri .halde 
sonra.dan Beşiktaş, Vefa maçlara i~ 
tirak etti. Fener oyuncuları da ıda
re heyeti kararını dinlemiyerek maç 
lara girdiler. Sözünde duran yalnız 
Galatasaray kaldı. 

Fenerbahçe heyetinin iştirak et. 
meme kararına rağmen oynıyan fut 
bolcuları klüpten çıkaracağı futbol 
şubesini muvakkattın kapıya~·"Wl!l 
işittik. Hcrkeı:ı bir şey söylüyor, de
<likod.u umumileşiyor. 

önceden milli küme maçlarına 

girmemeğe karar verdikleri halde 
sonradan iştirak eden Beşiktaş, Ve
fa ve hiç girmiyen Galatasaray ile 
idare heyeti kararına rağmen oyna
mak istiyen Fenerli futbolcuların 

Ankaragüciyle maçına müsaade edi 
lip edilmiyeceğini öğrenmek ve bu 
suretle dedikodııyn en salıihiyetli 

makamın a.gzından kesmek üzere 
beden terbiyesi umum müdürü Gem~ 
r a l Cemil Taner'in f ıkir ve dlişüncele 
rini öğrenmek istedik. Sayın Gene
ral bu husustaki ricamıza atideki 
beyanatla mukabele buyurdular : 

1 - Genel direktörlük milli kii
me maçlarına iştirak için klüpler~ 
mecburiyet tahmil etmemi~tir. Ve 
hatta bunu ihtiyara terkctuğini ts
tanbul bölgesine de bildirmiştir. 

2 - 31 inci senei devriyesi mi.i
nasebetiyle bir İngiliz takımını d::t· 
vet etmiş olan Fenerbahçe klilbünün 
futbol şubesini ani olarak tatil etti
ği hakkındaki sebepleri bu hususta. 
salahiyet sahibi olan mües~esan he
yetlerinin knr:ı?·ını bildiren bir ısrar 
yoktur. Binacnaloylı Vefa ile geçen .. 
hafta birinci nıac,:larını yapan Fe
nerbahçe oyuncuları bu hafta da An 
karagücü ile maçlarını yapabilir. 

3 - Vefa ile Be~iktaş klüpleri 
bazı dileklerde bulunmakla beraber 
spor disiplinini esas gaye tutarak 
direktörlüğiin çizdiği programa uy. 
muşlar, spor ve pnra işlerini biribi
rindC'n ayıı tutmak suretiyle güzel 
han:ket ~tnıi~lerdir. 

Bu klüpleriJı dileklerinin bir kıs
mı tt=m in t:!dilıııiş ol<iuğu gibi kabili 
temin olahilecek diğer dileklerini de 
tetkik ediyorum. 

·t - Türk g~n~·lerini sinesinde 
barındıran, onJarm vüc·ut ve moral
lerini yükseltmek nzifesini üzerine 
alan kliiplerin hepsi nazanında mii. 
&a\1 kıymet rn ehemmiyeti baizclir.,, 

Yurdııu her tal'ıı.fımlaki kl.. 1 . . up er 
•!~m seyyan muamele dir~ktörlüğün 
prensipJ ''.8 luı.nunlara hatfüak ede
rek v.,tilen eınJrleı~ ftaa t eden l<Jüp-

larmda gelecektir. HlttA bunl - -- - - ___ __ _ otobuslerın bir kısmı mayıs .son- j[iiiii-~:~-~, -~~:-:-~:-::::~·~- =~-=--~·=· ~:~~·!•~a~~~v~e~1~3~d~e~T::en=z~i~IA=t~l~ı ~m:a~t:in~e!l~e~r!:!~5~ . . arın -
ıçınde Çeı,meye işlemek Üt.ere oto- S u· M E R - Oyun: 

Oyunun umumi şekli birinci de·ı 
rede daha ziyade Ankaranın, ikinci 
devrede Fenerbahçenin lehinde ce-

lere miimkün ole.n yardımı yap-
~ ta bathca diif.üncetnizdir 

k•r~;ı:.ı~y:~:~ıı:,~ta~~kuınet ko- TO RKCE snzLU ARA BCA ~ARKI ~ nagı saat kulesi meydanından kültür VE , U • , y LI 
f~!~ğe ~~;i~~~~~b!~:ı~~:o4:.e:ı~ı. TAKSİM YAŞASIN AŞ 
ve rahat birer vasıt.ai nakliyedir. I Sinemalarında K 
Kordon üzerindtı klrmızı, bej renk-

lerile mUtemadlyen gelip ı:ltmesi ve Filmi &Qytık muvaffakiyetJe de•am d. 
bu c~bltslerin içerisine girilip otu- ... e ıyc I". 
rul<l~gu zaman fevkaIAde rahat etili - F•Hm taşraya gideceğinden son gUnlarlndan 
m"~ ' .h!'!lkın tazı .. ragbeti.ni lh ·' - B istifade adlntz, 
ıniştir. 1 J " , ...,.. )c~ { • i ugün saat 10 da tı:nziJatlı haJk ınatiaesi. Doy s 

'. ~ '~~ ,,. .. ,.. .................... .., .. ..;.;,;,;;;,.;ı:g;er.;:ea:n:•:la;r.1~2~.~)~/2~--3~-~6~-~B~,4!5:.. .. .J 
' 

~~raıı etti. Ankuralılar müsavi ka-
ı ıyette oyunculardan mürekk 

ve futbolü anlamış bir takım · t'bcp 
ını bıraktılar. Aile t t a-

00 00 00 
Yüksek Ticaret Mektebi 

GaUp Geldi 

~ıp fakültesi ile yüksek iktısat 
ve ticaret mektebi arasında ya • 
f tbol pııan 
~ ~açmı yilks~k ticaretuler 

guzel bır oyundan aonra 2-1 kaz 
mışlardır. an. 

Bu KÜJt yapılaeak maçlar 
Ta.k8lm Stadı: 

Auadoluhisar _ Galata Gençleri 
Saat 9,30 da. 

Zo.zkurt - Demirı:;por. Saat 11 
15 te. • 

Kasımpaşa, Galataspor, Beykoz, 
Kurtulus; muhteliUeri. Saat 13 t~. 

İl!ltanlıulspor, Beyoğluspor • Ton 
kapı, Arna.vutköy muhteiitleri. S~ 
at 1'1,45 te. 

Yan ha.kemleri : Feridun Kılıç ve 
E§ref Mutlı..ı. 

Ai~k&ra&ticü - Vefa Saat 16,30 
da, Ha.kem: Şazi Te,:can. 



IIiM<AltvEEI uıun~ 
KUATULU.lU 

Yazan: General Kazım Karabekir 

- 2t- iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 
- 1 

Ordu Karargihında 
Teftiş Neticesinde Efrada İyi 
Bakılmadığını Müşahede Ettim 
• ''iyi Beslenmediğinizi Görüyorum. 

lztırap Günleriniz Geçti. Size İlk 
Yakında Erzincanda Vereceğimi 

Fakat Ar.tık 

Pek Zı"yaleti 

Vadediyorum ,, 

General ~ Anm ICarabekir 3 Şnbıd 334 taril, nde Kafkas cepneanıde Efrada Mis lllylerken , 
«Yakında Erzinca:ıd:ı sizi bay le toplıyacağım • 

ErmenHerin mez4limi hakkında oralardan 
kaçıp relen halk pek feci şeyler anlatıyordu : 

On gündur mezalim başlamış. (1>50.) Türkü yol 

yaptıracağız diye götürmüşler. Bunlardan haber yok
muş. Kadınların ve çocukların ırzlarına geçiyorlar

mış. Cami ve evleri yakıyorlarmış. 
1 Şubatta, hareketimize kadar bir tedbir olmak 

üzere Erzincan civarı halkından olan askeı·lerden 
43 ve kaçıp gelen halkdan da 26 kişiyi çete olarak 
hazırlattım ve ordunun da muvafakatını alarak 
Erzincan civarına gönderdim. 3 şubatta 9 uncu ve 
10 uncu fırkalarımı ve kolordu kıtalarını teftiş ettim. 
Efrad kaputlarını giymiş olduğu halde kumandan ve 
sabitlerin kaputlarını çıkarmış bulunduklarını hay
retle gördüm. Soğuktan müteessir oldukları görülü-

yordu. 
- Kaputlarmızı neden çıkardınız, diye 9 un

cu fırka kumandanı Rüştü Beye sordum. Şu ce
vabı aldım: 

- Ordu kumandanı Vehib paşa teftişlerde ka-
putıarımızı çıkarmaklığımızı emretmişlerdi. 

Sordum: 
- 'OtümOyor musunuz? Ben çok üşüdüğünüzü 

l'örOyorum. 
- Titreyoruz. Hastalananlarımız da oluyor. 

Fakat belki siz de ordu kumandanı gibi istersiniz 
diye kaputlarımızı çıkardık. 

Sıhhatlarını, hayatlannı düşilnmiyerek aldıkla

rı emre itaatı vazife bilen bu kahramanlara kartı 
kalbimdeki itimad ve şefkat arttı. Şu emri verdim: 

_ Hemen kaputlarınızı giyiniz. Çünkü benim 

de üzerinmde kaputum vardır. 
Zabitlerim bu emrimden çok sevindiler ve derhal 

kaputlarını giydfler. 
Kıtaların önünden geçerek askerlerimin sıhha

ti ve Ustbaşlarjyle alakadar oldum. İyi beslenme
diklerini aörUnce çok teessür duydum. 'Ostbaşları ve 
çamqırları da iyi değildi. Lüzumu kadar kalori 
de alamamlf)ardı. Teftişimi bitirdikten sonra tees
sUrOmden o kadar sıkıldım ki kaputumu çıkarıp ha
fiflemeie mecbur oldum ve bu vaziyette askerleri
min kartısına geçerek tU sözleri haykırdım: 

- Sevgili evlltlanm. Size zaferler müjdelemiye 
geldim. Yakında zaferden zafere koşacatız. Memle
ketimizi tamamile kurtaracağız ve daha ötelerde 
bizi bekliyen kardeşlerimizin de imdadına koşaca· 
iız. Ben Çanakkalede ve Irakda da kumandanhk 
ettim. Oralarda gerçi çok üstün kuvvetlerin çok 
dehşetli ateşlerine askerlerim göğüs gerdi. Çok da kan 
verdik. Fakat onlar sizin gibi karlar buzlar içinde 
dağ başlarında açlıktan inlemediler. Çok açlık çek
tijinizi, iyi beslenmedifinizi yüzlerin~den görOyo
rum. Düşman ateşinden şebid olanlar arasına dona-

rak, aç kalarak karışan arkadaşlannız da olduiu
nu anlıyonım. Demek sizler daha gOç fllrtl&r i~n
de çarpıştınız. Fakat, artık ıztırap günleriniz bitti. 

Size ilk ziyafeti pek yakında Erzincanda vereceğimi 
vaadediyorum. Ondan sonra da istihkaklnıZ kadar 

değil, istediğiniz kadar yemek vereceğim. Ordu
dan, size elbise ve kaput, ne bulursam almak için, 
uzun kış yolculuğu yaptığımı dUşilnmiyerek hemen 
Suşehrinde ordu karargahına da gldeceiim. Sev-

gili zabitlerim, sevgili askerlerim, hepinizin yük
sek alnınızdan öperim. Şehidlerimizin ruhu şid ol

sun! 
Sözlerimi bitirdikten sonra askerlerimin ağlat-

tıklarının farkına vardım. Bir şeyler söyleşiyorlardı. 
Sonr,lldan öğrendim ki saf duygularını şöyle ifade 

ediyorlarmış : 
"- Bu kumandanı bize Allah gönderdi. Hali

mizi ve kalbimizi ilk görüşte anladı. Biz onun em
retüği yerde ölürüz.,, 

işte dünyanın en kudretli askeri: Türk askeri! 
(İki gün sonra Suşehrine hareket ettim ve as

kerime ordu depolarında bulabildiğim 7000 kat el
bise tedarik ettiğim gibi kolordu ambarından da 
bolca şeker vererek ve fazla iaşe temin ederek yü-

rüyüş kabiliyetlerini arttırdım.) 
Harekette kararsAhımla dıaha kısa yo~ 

dan Erzincana varabilmek için Kemahdan 
harekete karar verdiğimden 36 ncı fırkanın 

teftişini şimdilik bıraktım. Bu fırkanın ku
mandanı olıan KöprUlfl K&zım Bey ordu emrine 
ahndığından kumandanhk veklletine erkAnıharbi

ye reisim Cavid Beyi rönderdfm. Ben de 5 şubat 
sabahleyin 7.15 de Suşehrine hareket ettim. 

ORDU KARARGAHINDA 

Hav.alar soğuktu. Barometrelerimizin en aşağı 
derecesi (-6) olduğundan hakiki dereceyi anla-

yamıyorduk. Fakat soğuk bundan herhalde daha 
şiddetli idi: Değirmenler buzlar içinde kalmıştı. 

Köroğlu boğazında soğuk müthişti. Burayı buzlar 
üzerinden kızakl.a kayarak geçtim. Çobanlı'ya ka
dar süren ve yorgunluk vermiyen bu kızak yolcu
luğunun letafetini, bana cihan harbi arefesinde ls
viçrenin Alp dağlarında yaptığım seyahati hatırlat
tı. Buradan Ortaköy'e kadar taytonla gittim, son-

ra ordudan gönderilen otomobil ile yoluma devam 
ettim. 2.15 de Suşehrine vardım yani 7 ı.aat sü-
ren ve yorgunluk vermeyen bir seyahat: Bir aydan 
fazla karlar içinde, atlı ve yaya olarak devam eden 
çetin yolculuktan sonra bu. bana pek eğlenceli geldi. 

(J>nuu•u) 

Etiler e Mealrun 
Bir Nahiye 

....----
.. K .. z• nll " a.r fe•llyet 
içinde ve mUrelfehen 

Y•fıyorlar 

Çanakkale Zaferinde 
Türk Bahriy~si 

Türkiye Harbe Gıreli eirAy 0'
mamlşken Çürçili Telaşlan rlrYn 

Mıaır Tehlikesi Ne İdi? 

Mersin {Hususi) - lki sene ev· 
vel göı·iilen Ulzum Uzerine nahlye 
haline ifrağ olunan ve Mersine on 
kilometre mno.f ede bulunan KllZ&Il· 

1 h Uç yilz 11811.elik bır tanhe malıktir 
Riva)ete göre, Hataydan gelen Et.ı 
kaftlea;ı o tanbte .Mersırun bağlı bıJ· ı -
lunduğu. Gökçeli koyiı agasına baş
vurarak kendilenni barındıracak 

biı· yer isterleı·. O da şımdiki mf'v· ı 
kil göstererek (Gidin kazanın, kaza. 
nm yiyin) der. Nahiye merkezi bu ı 
yüzden o ismi almış bulunuyor, der-! 
ler. 

Sahil boyunca veya sahile pek 1 
y~km b~r mesafede sıralanmış olan l 
dort Eti köyünün merkezi Kazanlı· 1 

dır. Nahiye teşkilitı da Kazanlıda 

yapılmıştır. Çok çalışkan ve namus
lu, faziletli kimselerden terekküp 
eyliyen halk en siyade pamuk ziraa· 
tiyle ittigal eder. Kazanlıda bir de 
pamUk fabrlkuı açılmıştır. Hubu· 
bat bereketli toprakta mebzulen ye- ' 
tifir. Meyve ve ııebr.ecilik, bilhassa 1 
portakalcılık son zamanlarda ilerle
miştir. 

Genç kamunbay Salihaddm Tun 
calı, Kuanh ve kö~ ler~ birer yeci 
se!ıfe v~ek ~ çabelyor. Köy 
bn11Dunun tanuıme~ tatbiki Bil.ye· 
aiııde dört köyde de YJ'n.i ve güzel 
eserler vücut bulmuttw·. Kazanlıda 
han k~ia yardum ile modern 
biı· ilkokul kuraiJ, gUr.eI bir park te-
8İ8 edilmif, yeni ve h118U8f binalar 
yükııelmiı, köy yollan yapılmış, te 
mizlik ve tenvirat i§leri intizama .;. 

• kuhnut, . gece mektepleri ~. 
mektepsız olan bir köy de irfan oca
ğına DVUflllak: U.re bulunmll§tur. 

• • • 
Pancar fiatlannı 

teıbit lazım 

Pncaraa kilo.a (60) paradan 
qajı k6yJGy• idare etmivor 

Dinar (Huaust) - (Dinar· San· 
dıkl. - Civril> havaliai ~k . be li 
ve yennde oır kararia oşşaxııeJCıı 
fabrikası mmtakasına alınmış, bu 
muıtakaya memurlar yollanm11, paıı 
CU" ôid'-i ~. 

L&kin köylüye hiç bir -memur 
kat'f olarak: (Pancarı sizden şu fi

y~ta al~ağız) diyemiyor. (Fiyatın 
bır kuruş olması muhtemeldir) di
yor. fl'eşkilit pek mükemmeldir 
Köylümüz tohum almakta, tarlasl 
na saçmakta, yardmi ve himaye gör 
mektedir. Tek endi§f!Si mahsuJUniı 
kaça satacağını bilememesidir. Bu 
yüzden aboneman adec:U yüzde elli 
azalmıştır diyebilirim. Diğer taraf
ı~ köylUmUz dede yadigi.rı buğday 
zıraatine çok bağlıdır. 

- Ofisce himayeli buğdayı, ar 
pası dururken kat'i teminöt verem\. 
yen pancarın ekilmesine aklım ermi
yor, elim varmıyor. Demektedir. 

Binaenaleyh bu gün rençberin 
tlmidi fabrikanın vereceği kat'i ii· 
mide bağlıdır. Mütereddit nazarlar 
ona dikilnıiştir. Fiat meselesi köylU. 
mUztin 'lehine halledilmedikçe şeker 
fa~rikamızın pancarsız kalması teh· 
likesi vardır. Dinar başta gelnıek U· 
zere Sandıklı ve Çivrilin bu sene ya. 
rım milyon ton pancar istihsal ede· 
ceği kuvvetle ümit olunmaktadır. 

Köylüler: 

- Pancaruı kilosunu istasyona 
(60) paradan teslim edereek kaza. 
nırız. Bundan aşağısı masrafı ko· 
rııınıyor. Diyorlar ki bu iddialarında 
haksı% değildirler. Binaenaleyh nu. 
k(imetimizin önümüzdeki rekolteden 
evvel pancar fiatlannı kat't bir ne. 
ticeye bağlamasını köylU dört gözle 
beklemektedir. • 

llMUt Ali Atalagun 

~ 

21 NiSAN - ÇO()UK BAYRAMI 

Sinema sahiplerine: 

Çocuk bayramı yaklaşıyor. 
Bayramda çocuklara terbiyevi 
filmler hazırlıyor musunuz? 

811 il 8B 
YOKSUL yavruları kurtara. 

bilmek için yılda bir lira verip 
Çocuk :Esirgeme Kurumuna U~ e 
olalım! 

-·-

ıo M. ~rt hücuma ta itt irak ~dea •rolUYa» zırhla• 

Karadeniz hakimiyeti rı'Urk ve 
Ru.s donamnalan arasında oynuyor
du, her iki taraf birbirinin limanJa
nna topa tutuyor, nakliyelerini batı· 
riyor, arasm1 kuvvt!i kulliyelerile te
masa gelerek top düellosuna girişi 
yor, maamafilı Amiral Sougoa kat'\ 
bir muharebeye tutuşmaktan mllt.'
tenip pUnüyordu. lataabul - Trab. 
zon deııis yolu bu cmniyeL;izlik için· 
de iken Uç Tüı k nakliyesi kıymettar 
hamııle~le lıeralıer Ereğli önünde 
Ruslar tarafından batırılmış ve bu 

hadiseden sonra Kafkas cephesi sev. 
kiyatı mUşkUlita uğramıştı. Diğer 

taraftan Akdeniz boğazı önünde 
dUşman tahaMüdU endişebahş bir 

hal alm11 ve fngiliz-Fransız filolan. 
na tahtelbahirler de iltihaka başla. 
mıştı. Bu su·ada iki itllif Jevleti giz
liden gizliye Çanakkale seferine ha· 
zırlanıyordu. 

"1914 snesi teşrinisanisinin 25 in
de Mister Çörçil duçan tehdit olan 1 
~~~"~~~~~ -~tmek içm en iyı 
linin bir noktasına hUcum etmeyi 1 
teklif ederek bu meseleyi herkesten 
evvel mevzuu bahseylec:U,. Türkiye 
harbe gireli henüz bir ay olmamı,. 
ken Mıster Çörçili bu kadar telişa 
düşüren Mısır tehlıkeN!nin mahiyeti 
acaba neden ibaretti? Bu sualin en 
doğru cevabını merhum C'..emal Pa
şanın hatıratında buluyoruz: 

"Hali harbe duhulUmUzden beş 
on gün sonra Enver Paşa bir gün 
beni konağına davet etmişti. O sıra
da ayağında çıkan bir çıbandan do-
layı Pap yatakta yatıyordu. Dave
tine hemen icabet ettim. Vaziyeti u.. 
mwniye hakkında bir kaç kelime te 
atisinden sonra dedi ki: 

- Azizim Cemal Paşa 1 SUveyş 
kanalı üzerine bir hareketi taarnı
ziye tertibi suretlle tngilizleri M.1Bır
da ışg~I etmek ve bu sayede garp 
cephesıne sevketmekte olduklan bir 
çok Hind fırkasını Mısırda alıkoy-
mağa mecbur etmekle beraber Ça· 
nakkaleye bir kuvvei ihraciye sevk
lerine mani olmak istiyordum. Bu· 
nun i~in bir iki aydanberi Suriyede 
bazı istihzaratta: bulunuyordum. Mi

ralay Mersinli Cemal Bey kumanda
~daki sekizinci kolorduyu bu va
~eye tahsis ettim. Almanlar böyle 
bır hareketin icrasına son derece e
hemmiyet atf ettiklerinden heyeti 18 
lahiyeye memur erkim harbiye kay 
makamı Fon Kres beyi de mUnhası· 
ran kanal seferi istihzaratile meş
gul olmak üzere sekizinci kolordu 
erkA.nı harbiye riyasetine tayin ve 
Şama izam ettim. Bir taraftan da 

Bedevilerden kuvvet muavine YOcu
de getirmek v«'~ifcsile yaverim aü-

vari blııba.51sı Mllmtaa be)i, Ayan.. 
dan Abdllrrahman bey ve Tetkiki 
milellifab eer'!ye meclisi reisi geyh 

Esat Şakir etendiyi, daha sair arap 
eklbirinl Suriyeye gönderdim. Dör-
dUncU ordu kumanclan.ı ferik Zeki 
~a~a. hazretleri yalnız Suriye ve Fi. 
lıstıııın rnUJafaasile ve sekizinci kol
ordu ku:nanda.nı ntiratay Cemal bey 
kendi krılordusunun seferberliğinı 

itmam ve kanal seferini ihzar ile 
meşgul olacaktı. Fakat Zeki Pqa 
hazretleri değil bu ııef eri icra etmek, 

Suriyenin bir muhtemel clUpıan ih 
nema kartı temini rııUdafaam. ıçm 
buı'&daıı 'başŞa kuvvetler gönderil. 
tneaiDi talep etmeje \Nıeladı. Suriye
- aldıiJmıı& haberleıı orada .ahva· 
lin pet kar11ık OJduğwa-. w anıp Bı
tilildlerioin ıCJ"&yı f~ -bqla
dığına ga..t.iyor. Bina•aleyh dleıll
nUyordwr kı zata lliniz. bir fedalrlr 
bk ihtiyar buyurearm da dördthıeU 

o~ lruıtaandanlığmı deruhde etae.. 
ruz hem kanal aeferinı lhzn:r ve icra. 
hem de &uiyede isayit "" emniyeti 
dahiliyeyi temin buyursanız, bile
mem, teklife cesaret edeyim mi?,. 
Cemal Pqa bu teklifi kabul ve alel
acele hazırlanarak l 91' teoıiııiaaııi
nin 21 inci gtlnU Suriyeye milteve<:-

c~e~ Haydarpap.dan hareket et. 
nı~ti. Şu halde Mister Çörçilin tek
lifini dermeyan ettiği esnada Muar 

scf erini deruhde edecek olan Türk 
kumandanı yolda ve İngiliz efkirı 
umumiycsine vakitsiz bir heyecan 
veren tehHke henüz k ed uuyuıuu. ı.x;!Aı uu ııon~:!'..we ~1!,: 
tezahtır eylediii içindir ki Ç&'Çllln 
teklifi başka bir zamana talile edil
di. Maamafth Anadolu sahillerinde 
bir noktaya uker dökmek nazari. 
yesi, gittikçe nllfuz ve ınmulthıa ar-
tıran bir tasavwr teklinde zihinler
de yerlefti. 

Lord Kiçnerin riyasetinde icrayl 
faaliyet eden Şörayt harp, blras son 
ra Uç yeni teklif kal'ŞJSlllda bulun. 
du. Birinciai, Sir Henrl Morisln muh 
~ydı Bu mulıtıra "Garp cephe
smde o JÜD)el'de hüküm Bilnn niabl 
stlkfuı llserine açıkta kalan tuna __ ... . J1 
.-enyenbı Acilen ve mileaalr bir 
surette diğer hizmetlerde istihdanı 
edilebileceği imklnına banın dikka· 
tini celbediyor ve en ziyade mOstaidJ 
mağl6biyet olup Avrupa kıt'aauıda· 
ki Türkiyeyi ezmek,. nazariyesini l 
leriye sürüyordu. (28 kA.nunuevvel 
1914) tarihinde aerdedilmJe olan bu 
teklifi 1915 kA.nunusanilinfn birinde 
.Mister Loid Corcun teklifi takip et
ti. BUyük Britanyanın tarihi Bq. 
vekili, muhtırasında "Şarlan hedefi 
hakikt olduğunu gösterereJı: Yunan, 

s~ ~e. Romanyanın aıkı iftirak fa. 
aliyeti ile bilhassa Avusturya w 
Türkiyeyi wrmak siyasetini,, pnn
sipini müdafaa eylemilti. Nilıayet 
ertesi gtlnU Petrograddaki tngilil 
elçisinin telgrafnameai geldi ve Rua. 
yanın Kafku cephesinde pek vabim 
bir vaziyete girdiil cihetle yllldln 
tahfif edilmeet için Akdeniz boğam. 

na karadan Ye denizden bir hUeum 
nllmayltl icrasını talep ettiji anlL 
ııldı. Birbirine inzimam eden bu üg 

H&ikten başka Şflrayt ilinin elinde 
bir çok sebep daha vardı. Muar teJı. 
likesi gittikçe bUyUyor ve bertaraf 
edilmesi Tllrklyeyi yeni bir cephe
de me,gul etmekle 6ıDmkflıı ıörllntı
yordu. ttalyanm itillf manzumeain~ 

girmek ve Bulgaristanın merkezi 
devletleM iltihak emeline sureti ka· 
tiyede veda etmek hususunda karu 
v~nnelerinl parlak bir ntlmayille ta .. 

~~ek mecburiyeti bq s&ter-

(Denaaftl') 



Ben Öldürdüm 

SABAH, OOLE ve AKŞAM 

Ymdua mubt.; çocakları
m --'t san.ek h.......ıaki 
a.tlbe, iuaai diitu.e.leriais 
Çocuk E.irpme Kunmm ff

recetinia Bir Lira ile tahaklaak 
-...Uirl-Her ,_ekten ..... sa• s defa --..... 

111 • diflerinisi hrçalaym. .. • • -~-iii ... -&iiiiiii~--~~ .. 

canavardan kurtarmayı ilmit ediyo. 
l'WIL 

Oliver, bunun Uzeriııe: - Allah 
qkına 1U tecrilbeyi bir an &YVel ya
palım., dedi. 

LunA aQkbetini ele almıfb. len 
edecell .. clol&Jl8lle btıtiin- aoğut-
lainMp toptımıaı llrmıda. Te&ar.. No 54 - limdi .. upagmJ ~ ~--..-...---
bir 'lllahlt ~Pa ve bua ham- Wtıraptan deli gibi bir hale gelorek 
1lltkrc1& 'bal\Uaa1im. Jtte HamındJa· IJ'adMinl kaybetti 'ft alla1nna Jinet 
ri1l cuıavarı~,, hrona cleYJindım etti: Ve kabilesinin kahramanlarının 
~~; ~ gftn, fena nıblarl& m.1lea· 

OJmr. tömlnenin yaıuada, pnç dele ~ bir kurt ,eıdiıie bUrUnerek 
b«hn• Jrarpamda ~. Svanild ........ tarafın& pçeceğlne yemin 
de lrardeeilıia :ramna ç6kerek elini eıtU. BiJ1e I* 1161111 • ~ 
tatta. Vade- York ile Godanl 4a nl bDem.e)'is. Fabt, Stgmwıd bu fi· 
etnılarada atuNular. · kirle mltemadlyen muaaep olarak 

Luna iahatma balladı: - Brom etmif olduia iN 16aetia altmdan kal 
dem llila&J9t,lne dotnı Mllittan !100 k•mı4a. Dram. bir çam ormanında 
- .... llbndinavyada yqıyan soğuk bir ....... ydclmlana panı. ........., n_ ... ld eeddiniz büyük daclığı bir gecede wkua plmifti. 

'* prıuti.. Bir im kL-defi vardı. Seneleri mUteakip ofullanndan biri· 
Bir kurt tarafmdan perçalandı. Kar Je bir çam ormanında yaJmz bulun
defini kurtarmak iC8a .ltmlbdllce bo- du ve derhal bu linet hatırma. gele
Pltula Mlde -- llAIYaffak ola ret, Likaotropi buhranı hwıule gel· 
madı. Mücadele 4Wwada b4.. " di. ~lyet ve telkin birleterek, ojlu 

BU akp.m 20,35 te 

İstanbul caddesinde komedi kıs

mında BİR MUHASİP ARANIYOR 

GftndUı saat 14 de 

ÇOCUK TYATROSU 

9"'1!8• ,: R· SAMY 
bu Jıasta1ıja kurban gitti w birçok 
yeni aile efradı, 111urlanmuıı tahtaı. 
da, cedleri taratmdan duyulan gid
detli hislerin izlerini taflrda. Basta· 
bk buhranı hemen daima ayni terait 
altında vtlcude geliyordu. 

Svanild: 
- Yamnış katran kolcusu· 

nun hafıAmıröa uyandm:lığı vakayl 
hattrlıJonunuz ya, dedi. 

- B9et; ba meseleyi duyduğutıl 
zaman dolnı bir iz tır.erinde bulun· 

dafumu hissettim. Ceddiııize bar 
halde din adarnlan bunun, aU. 
Bi efradma ebediyea bir leke tı9lkil 
~ ve ballı o1acalinı IBJle
miPrii. OtuUarmdall bWiDID; .. 
ınaııc1m bmmdaJa feftralld9 ..-

bir kıhcı vardı. Babadan ... inti
kal ederek, ııüıayet tngiltereye gelen 
aile efradından birine clilttl. O a
manlarda demir aitih JnaJJanahyonlu. 
Fakat Mapus kıbca o derece em
yordu le.it kab~ illerine tbleıt ya
zılınıt altun varaklar yerleştirdi. ta. 
mini ve cedlerini .iamhai taeayua lllr 
bUytık tq parçasını mezaruım üze. 
rine kondu. Halbuki kur-dan .._. 
lılqnua'un haleflerini taldp etU Jlt
ti. Likantropi hastalıtı. kuraU .,... 
tada çok taammtta etaafftt Ve la 
gttnJdl bdar ayni tı•tetl llade et· 
miyorda. 

- l'abt 1- lıad&blr, a.Qenln dl. 
ter kobarmcla yoktur. Acaba tebebi 
necim! 

- CU.nnn 1N malilrlne •· 
~ bqkasma htıcum etmi
Yeceti lllylentyördu. Bu aebepten 
her biri, sakin ve aldırıt etmeden 
Culavarm meydana çıkmasını isti· 
yordu. Cedleriniz, canavaruı ıörfhı
m.eel lç1D zai'urt prttan göetcren bir 
f&l'kı 'fOcuda ptirdilu. D&ncw u-

lfta•l•r • 
(Çerbf) dm. ..... Nd)'Ul'i . 

tosun1.111 varisi istenU. 1'• 9fllin· 
ce, oua l&l'kmm meali •nl"*'Vor ve 
gizli odada bir tecl'übe ~ 

Godanl: - Gidi ... _,.,. 
sordu. 

-~····· ·• ,...,.. .... ~ _.... KtpRlar qıldıp 
takclirde. .............. ld ,...... 

Jar -~ Ba ltiNtle .... 
illa ........ tamamda. Ve 1$'*81 a-

ctw, llularaııdan --nl bttar&. 
~rdu.Bu ...... ~'* 
Baint bir~ .. ~ 
dojmalfa ~~ takat Glllltı lftl 
ili yapmap aevk tem de .. .,.., ırar-

du. Bu nokta tok~. Vatye. 

te vakıf olanlar, GU&Yllıl'ID ttmhd. ratma .-.-ı•ı--•Gttadaa 
kalduvodaıdl.ı 

Otiftr: - o;le ... eedlerim ... 

-~ .... ~. 
pjanla ... ~. dly9 
eöyleadt; 

Lma ım= ... ko)'ClllL •... .,, 
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Süvarileri mizde 

Dü b h N. h ket eden kahramı• ıllYarilerlmiı: sağdan 
n il a ııe ~· ba Saim Cevat Gilrkan ıola doğru: EyOp OacU, CeYat kula, Al Y 

ye Saim Pulatlı 

Geçen pazar son hazırlıklarını 
yapan binicilerimiz Avrupa beynel· 
milel atlı mani müsabakalarına iş
tirak etmek üzere dün Marsilyay:t 
müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Binicileıinıiz dün de yazdığun12 
gibi ilk müsabakalarını Niste yapa· 

caklar. Sonra Romaya geçecekler, 
istanbuldan gidecek genç ekiple bir 
likte Romanya. müsabakalarına i7· 

tirak ediltikten sonra §ehrimize d '.) 

neceklerdir. . .. 
Dün, giden ekipimiz süvarı bını· 

cilik mektebi kumandanı kurmay al 
bay Saim kumandasında Cevat Ku· 

la, Cevat Gürkan, Eyüp ~ncü, S~: 
im Polatkandan müteşekkıl Muso_ı 

ni kupasını kazanan kıdemli ekipi. 

mizdir. Kendilerine muvaffakıyetler 
diler yeni zaferler bekleriz. 

Milli küme Maçları Hasılatı 
22 klübe Taksim Edilecek 

Fenerli Futbolcuların Maçlara 
İştiraki Ankarada İyi Karşılandı 

_.. .... ,,.t~J ...... "'1-

Ankara huauei muhabirimizden: 

Bed<'n Tcrbiye.;;i Genel Direktör 
lüğü millikılme maçları hasılatının 
22 kliip ara ında tak.simini emret-, 
tiği halde b'a:1,ı klüplerimiz buna 1 

itirazda bulunarak bu hnsılatm an
cak Millikfüneye iştirak eden ta· 
Jnmlara \'erilme:>ini istemişler ve 
hatta htnııbuldan bir iki klüp de, 
~Iilliküme maçlarına iştirak etmi
yecekleriııi bildrmişlerdi. Son va
ziyete göre :·alıuz Galatasaray bu 
maçlara iştir:~k etmemişti. 

Bu itirazların ne dereceye ka
dar yerinde olup olmadığım B. T. 
Genel Direktörltığünden salflhiyet
tu bir zata müracaat ederek sor· 
dum, bana fikirlerini şöyle hüla· 

ga ettiler: 
B. T. kanunun A ve ya 

B fıkraı:ıında Türkiye kliipleri ama
tördür der 'eh ·' · · ,.. ,. · paraya 
taallük eden işlerle alakadar o .... 
mn•acaklarını eınrE:der. ı 

·Onun için h>tanbul klüplerinin 
bu husustaki itirazı yerinde değil
dir. 

21-3- 939 güıılü İstanbul ga-

baslı ba$ınıı chmmiycti haiz ka
raı:!ar verilmiştir. Ezcümle heye. 
ti umumiyece Beden Terbiyesi Ge
nel Direktöl'lüğilne bila kaydüşart 
bağlandıklarına \'e Genel Direktör 
liiğiin vereceiii talimat ve emirleri 
harfiyen tatbik edeceklerine itti· 
fakla karar vermişlerdir. 

.Kongrede iclarc heyeti •başkan
lığına Buy Afım Öz.den, ikinci re
isliğe Bay Ekrem Değer genel kap 
tanlığa Bay Kerim Kanok ve U· 
mumi katipliğe Bayan Saliha Ar
tun, i\Iuha~ipliğe Ray Nuri Ertan, 
Veznedarlığa Bay Vecihi Sönmez 
ve idtırc memurluğuna Bay İhsan 
Uçaroğlu intihap olunmuşlardır. 

Bu meyanda 8 ki~ilik haysiyet 
divanı ve iki hes.ap müfettişi se
çilmi;-;~ir. Yeni heyete ~mvaffa.~:· 
yctleı· diler ve kongrenın verdıgı 
çok isabetli kararlarından dolayı 
tebrik ederiz. 

Dünya Sulhu 
Tehdit Altında 

zetelerinde okuduk: Amerika Hariciye Nazırı; 
Fenerhahçe klübü futbolcuları ubarıfl kurtarmak için 

idare heyetini dinleıniyerek pazar mUçadaleya davam 
günkü mutad maçlarıııı oynadıkla· edeceğiz,. diyor 
rından, idare heyeti tarafından Vaşington. 25 (A.A.) - Florid ~ 
'iddetli cezalarla tecziye edilecek- de iki haftalık bir istir:ıhntteı~ av: 
}erini yazıyoı·Iar. det eden Hull, matbuata aşag1dak1 

Tecziyeleri şöyle dursun, biz beyanatta bulunmul:itur : 
fenerli futbolcuları yapmış olduk- "Gaybubetim esnasında b~ynel
'ıarı . portmence hareketten dolayı, milel hiıdiseleri yakı~d.an .~akıp et
eandan tebrik ettik. tim. Ben d~, hal~ gıbı, du":ya sul· 

1 
F tıb 1 ular ve bütün sporcu· hunu ciddi hır şekılde tehdit ede. 
. u 

0 
c erinin elinde oyun- cek mahiyette bulunan son Avrupa 

Jar ıdarve· h~yetlOrtada yapılması hadiselerinden dolayı son derecede 
eak degıldır. d Ş vet müteessir oldum. Beynelmilel anar· 

d'I · b ·ş var ır aJ . 
emre ı mış r ı -,1n ti e şinin bu yeni delilleri, hak ve nıza-
mdare heyeti B. T. G. D: Mı H :11._ mın idamesi ve sağlam iktısadi mü. 
pasılatı hakkında verdı karara ıt: betler temini için bütün memle· 

ı d y · ı ı d kları bır nase 
raz arı egı , an ıya~ma ı ketlerin bir an evvel birleşmesine 
nokta varsa, evvela yapılması ge- dan ziyade ihtiyaç olduguy 

. 1 • her zaman 
rken l~n yaparlar \'e sonra an 1) a- .. ._ .· ·or Tehdit altında bu· 

l l nu gos~eı 11 · 
madıkhı."ı .ır 1·ta r.rı sortı,J>, an l· d. ulhunu kuvvetlendir· 

ıunan Unya s 
~ıya ç.alışırlar. mek için gec;en seneler zarfında bn~ 

Son .süz: •. LJ11kümc maçları ha- ladı~ız mücadeleye devam edece
sılatı 22 .klUp arasmda taksim edi- o-· 0 Sulhun idamesi için elzem olan 

ti ı:ıız. ~ . d• 
lecek r. hakkın galebesi ve saglam ıktıs.-: ı 

İlhami KILI ÇATA münasebetler temini için imkan n.ıs-
88 Wf 3 betinde çalışacağıı. Bu mühim. ve 

Boğaiziçi Spor klübü kongresi: müstacel va~ifeyi yo.parken biıtün 
Boğaziçi ı D mart 938 pazar gü- vatandaşlaarımızın sadakatle ve bü 

:pü senelik umumi kongresini C. II. tün kalpleriyle bize yardım edecel:
P.artisinde Arnavutköy binasında lerinclcn eminiz.,. 
akdetmlı}tlr. Hull, dün öğleden sonra vaziyet 

Kongre çok samimi olmuş ve hakkında Ruzvclt ile görüşmüştn;-. 

··T•llllAaA. H S..~l·ı 7 '\ 
.3 

Bu sur.etle ,ahrlmlzln bir 
çok aemllarl bol suya 
kavuşmuş oluyor 
Şehrimizin muhtelif semtlerin

de bulunan tarihi kıymeti haiz çeş
melerin hepsine birden Belediyece 
su verilmesi knrnrlaştırılmıştır Be. 
lediye reisliğinden verilen emır Ü· 

zerine, sular :\1üdürlüğü memur
ları lrn kabil eski ve metrük çeşme
leri ayrı ayrı tetkik etmektedirler. 

Bunlardan tamire muhUı.ç hı.. 
lunanlar sfüatlc iamil' olunacak -
Iaı-dır. 

Şehrimizin her tal'l\fmtla bu ka. 
bil vüksek mimari ve tarihi kıyme
ti haiz çeşmeler me\ cut olduğun
dan Belediyenin bu yeni ~ararı sa
yesinde; birçok semtler halkı ye
niden suya ka:\'uşacnk ve su bol -
)aşmış olacaktır. 

Sıhhat Vekaletinde 
Yeni Değişiklikler 

Ankara, 25 (Telefonla} - Sıh· 
hiye vekaleti teşkilatındaki doktor· 
lar arasında bazı tahvil ve terfiler 
yapmıştır. Bu arada Hakkari eski 
merkez hUkumet doktoru Muzaffer 

Kesin Hopa hükumet doktorluğuna, 
Mardin memleket hastanesi opera
törü Şerafettin Kesen Siirt memle. 

ket hastanesi operatörlüğüne, Som:ı 
hükumet doktoru Cemalettin Ay -
gen Balıkesir merkez hükumet dok· 

torluğuna, Maraş trahom hasnasei 
mütehassısı doktor Fuat Elbe Nczip 
trahom hastanesi doktorluğuna, Ne
zip trahom hastanesi doktoru Ke -

mal Toloııay Maraş tradom hasta. 
nesi doktorluğuna, Ankara Nümu
ne ha.~tanesi haricıye asistanı Adil 

özkan Çorum memleket hastanesi 
operatörlüğüne, Ankara doğum evi 

mütehassıs muavini Huhisi Gökten 

peşrevi. 

2 - Hacı Arif bey - Muhayyer 
§arkı • Meyhane tarapgahı mey. 

3 - Tanburi Ali efendi • Muhay 

Sanghayda 
Yangın Adedi 
Artıyor 

Şanghay, 25 (A.A.) - Dün ak
şam büyilk bir yangın, Miron Yuseu 
Ka.işa. Japon fir:nru;ma ait bi..lyük 
bir magazayı \'e japon konsolosluk 
polis dairesini tamamiyle tahrip et
miştir. 

Son haftalar zarfında enternas· 

... •-.•••••••=eaaMc~•••••••••••• .. •• .... •• 
İ Askerlik İşleri J 
~·······••&•••························· 

Askere davet 
Eminö ü askerlik §Ulıesinden: 

938 yılt te5rin ve 939 yılı 2. ka
nun aylarında bedel '-ererek sevkle. 
ri geri bırakılan 1sillm erat 1 nisan 

939 da kıtaatta bulunmak üzere 30 

ma.rt 939 da sevkedilcceklerinden 
şubeye müracaatları ilan olunur. 

yanal imtiyazlı ınıntakanın Japon.. .. fi? • 

ıar tarafından işga1 oıunan mmtaka P a z ar g u n f e r I ha n g ı 
smda biribiri ardına birçok yangır.·1c f "b f , ·k J k 
ıar çıkmıştır. ırCZane er nu e Çl a aca 

Yangınların Çin fedaileri tara· 
fmdan çıkarıldığı lruvvetle tahmin 
edilmektedir. Japon makamları, 
tahkikata başlamıştır. l 

ı --- t 

Şehrimizdeki eczanelerin pazar 
giinleri tatil eclilmeleri hakkında 
ki son karar üzerine bil' ııöbet fü. 
tesi hazırlanmıştır. 

Cinai: 
Muhammen B. o/c 7,5 teminat 

MiktarL Lira K. Lira K. Eksiltme: Şekli 
Baskül 5000 Kg. 1 adet sif 750.- 56 25 pazar ilk 

" 
,, 

" 2000 
1000 " 

Haydarpa~ 
2 adet 

1 ,. Sif 5000.- 375 -
İstanbul 

Açık eksiltme 

aaat 

14 

14.30 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda miktarları 
hizalarında gö terilen usullerle satın alınacaktır. 

yazılı basküller 

• • ,... _ 0"_,J • ., 'C',,....''l'"'~"' -- 'L..nA.A+-
Kayseri memleket hastanesi nısaıy~ 4: _ Suphi Ziya - Hüseyni şar-
mütehassıslığına tayin olunmuşlar- kı • Feryat ediyor bir gül i<;in. 

II - Muhammen bedelleri, muYalckat teminatları 
,..; "" ;,,.,... 1,... 't•• n rin ,..;.t,..+. " "';1._...: 4 ~ -

eksiltme saatle-

lll - Eksiltme 4-4-~J39 tarihine rastlıy.an snlı giinü Kabata~ta 
levazım \ e mübaynat şubesindeki alım komi::ıyonunda yapılacakhr. 

dır. tkinci mıntaka sıhhat müfet· 5 - Re ~:k Fersan - Hüseyni 
tişi Rifat Dedeoğlunun maaşı da 70 şarkı - Kimin meclubu hfümii anı. 
liraya çrkarılmıştır. sın. . 

IV - Şnrtnameler her gün sözü geçen şubeden parımz olarak alı· 
ııabiJir. 

.MAHKEMELERDE: 

Bir kabadayı hakkında 
ceza istendi 

Dün ağır ceza mahkemesinde 

Aliyeyi göğsilnden yaralıyan ve Fet

hiye ismindeki bir kadını da öldür~ 
mek için kovalıyan fakat öldürme
ğe muvaffak olamıyan Arnavutköy_ 

lü Hüseyin Çengelin duruşması ya· 

pılmış, müddeiumumi iddi~e~e~~ni 
okumuş ve maznunun teczıyesını ıs· 

temiştir. 

Mahkeme karar vermek üzere 

' nisana kaldı. 
Mahmut Salmln 

muhakemesi 
Dün asliye 4 üncü ceza mahke

mesinde Niyazi isminde bir işçiyi 

dolandırdığı için 30 dan fazla sabt· 

kası olan M:ıhmut Saimin duruşma_ 

sı yap1ldı. Evrak tamamlanmadığı 
için dunı :'ima 30 marta kaldı. 

İngiltere Müdafaa 
Komitesi toplandı 
Mecburi aakerllk usulU 

ihdas edilecek 
Londra, 2f5 ,A.A.) - 1mpara. 

torluk müdafaa komitesi toplanmış

tır. Müzakereler esnasında milli' 

hizmet planının takviyesi için derpiş 

edilen tedbirlerin tetkik edildiği si· 

yasi mahfellerde söylenmektedir. 

Parlamento koridorlarında be • 
yan edildiğine göre lngilterenin as_ 

kerlik hizmetini, gerek mecburi hu 
met şeklinde, gerekse İngiliz anane 

lerine daka uygun, fakat birinci şe· 

kil kadar müessir olabilecek bir şe

kilde kabul etmeğe razı olup olrnı . 

yacağı keyfiyeti ımale şayan görü· 
lmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - 1:~i haber 

6 - Şevki beyin - Hüı:ıeyni şarkı 
Hicran oku sinem deler. 

7 - Nevresin - Mu.hayyer şar. 
kı · Gün kavuştu. 

8 - Mahmut Celilettin paşanın 
Muhayyer şarkısı - Niçin mahzun ha 
karsın. 

9 - Muhlis Sabahattin - Hicaz. 
kar şarkı • Bahur geldi gül açıldı. 

10 - Halk türki.isü • Ytirü dilber 
yUrü ömrümün varı. 

21,00 Memleket saat ayan 
21,00 Neşeli plaklar _ R. 

21.10 Müzik (Riyaseticümhur 
Bandosu • Şef: İhsan Kiinçer) 

1 - A. Arnoks • Dalgalansıu 
Sancaklar (Marş) . 

V - 5000 Kg. lık baskülün mür.ak.asasına işt•rak edecek!er 7 gün 

evnline kadar fi atsız tekliflerini Tuz Fen . ubes:ııe ve ı 000, 2000 
Kg.hk ha ·kiil milnakasai'ına iştirak edecekler de fiatsız tekliflerini bir 
hafta ~' veline kadar müskirat fabrikalar şubesine \'ermeleri ve teklif
lerinin kabulıinii mutazammın vesika almaları la:41mdır. 

VJ - Eksiltmeye iştirak edecekleı· eksiltme günü kanuni ve!'aik 
ile 'birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Cinai: Miktarı 

Tekııik aleti 20 kalem 
San toz yaldız ~00 Kgr . 
Çıralı tahta 18 M3 

Çıralı kala~ 14,426 :l\ıs 

Uzun ve kıı-<a konçlu 
lastik çizme 

* 
Muh. Bedeli 

Lira Kr. 

1258 10 
3<i5 -

1426 74 

(1704) 

% 7,5 
Muvakat Te. Eksiltmenin 
Lira Kr. Şekli Saati 

94 35 .A~ık eksiltme 14 
25 87 " ,, 15 

107 - ,, 15,30 

265 50 ,, 
16 

2 - Leo Delibes · Kopelya ba- I - Şartname ve ııümunelel'i mucibince yukarıda cins ve miktan 
lesinden (Vals) yazılı •1 kalenı malzeme ayrı xyn eksiltmeye konmuştur. 

3 - Mcndelssohn · Bariholdy • 11 - Muhammen bedelJeri, muvakkat teminMlan ve eksiltme sa. 
Fingal mağarası (Uvertür) .atleri hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Gm;tave Chartentier · İta!- IH - Eksiltme 11-4- 939 salı güııil hizalarında yazılı saatlerde 
ya intibaları (Senfonik parçalar) Kabata~ta Levazım ve l\filbayaat komisyonunda ~r.apı}a. 

a) Sere.nad caktır. 

b) Çeşmede iV - Li~te ve şartnameler para~ız olarak her gün sözü geçen şubf!· 
c) Küçük katırlar üzerinde bil'.' den ahnabilf!ceği grbi yalnız nUmunesi de görülebilir. 

gezinti. ·v - 1steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yiızde 
ç) Duğlarda 7,5 güvenme paralariyle mezkfır komi~yoııa gelmeleri. 
22,00 Anadolu ajansı (spor ser. (2023) 

visi) ====================::::::::==========================::::::::=__.:::; 
22,10 Müzik (Dans müziği-Pi.) 

22,45-23 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

alan muhafazakar mahfcllerde söy
lendiğine göre, hükumet, haHhazır
da mecburi askerlik hizmetinin lüzu 
muna dair parlamentodan kati bir 
karar istiksal etmek tasavvurunda· 
dır. 

Bir lnfllikte a kiti öldU 
Londra, 25 (A.A.) - Kent dü

kalığında kain Fal'ershauda taş o

cakları için patlayıcı maddeler imal 
eden bir fa brikadn bu sabah infilak 
olmuştur. İnfilak neticesinde üç ki· 
şi ölmüş, birkaç kişi de yaralanmış
tır. Fabrika binalarından biri tama
miyle harap olmuştur. Civardaki bü 
tün evlerin camları ku·ılnu§tır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Muhammen 
aylıfı 

Lira 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın birinci katında kabvt. 
ocakı ile han dahilinde kahvecilik . 

lJ)Q 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 941 sene.si Mayıs sonuna ka.dar. 
Sultaııahmett& Akbıyık nıahaJleginin CRmi sokağında 

10 No. lu ev. 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 939 senesi l\Iayıs "Onuna lrndnr. 

7 

Yukarıda yazılı m•thuller ld.rnya verilmek üzere açık rui;tırmaya 
çıkarılmıştır. !stekliler 28 Mart 93!:! salı günü "'Rat on beşe kadar 
Çeııbcı·litaşta İstanbul Vakıflar BniruUdUrltiğUnde Vakıf Akarlar 1'&· 
lerutne gelmeleri. • (1797) 
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• KURTULUŞ • 
Beyhude lztırab Çekmeyiniz! 

Bütün ağriların panzehiridir 

Doktorlar, Bankacılar, Katibler, Mektebliler velha1ıl büttııı 
mürekkeplt halemle yazı' yazanlar~ mürekkobiıı 

1 [ ceplerine akmasından, kuru~a•ın«lan, vo ucun 
bozu1muından kortaı•an yegane 

TIKU DOLMA KALEMİ 
Avrupada dahi taıdik olundutu ıibl 
Almanyaıun bu icadı mürokkebli 
kalemle yazı yumak mec• 
buriyetinde ôlan balkı 

BİR TEKKAŞE 

hakikaten bu eziyet
ten kurtarmıştır. 
TIKU ucu &fın• 
maz, bol mii-
rekkeb alır 

Aıçıkbırakıl
dıtı halde _her 

ne tekilde dururta 
dursun mürekkeb 

akmaz ve kul"lımaz. TIKU 
en 11tlam ve en kullanıtla 

mürekkebli kalemdir. 

NEVROZIN Siyahtan maada yetil, mavi ve 

Bu muannid ba" ve di~ ağrılarını 
süratle izaleye kafidir Romatizma 

evcaı, sinir, mafsal ve adale iztı

ı-aplan NEVROZfN'le tedavi edilir 

kuvvetli 
ba111ırsa 
3-4 kÖPY~ 
çıkarı 
labilir• 

kırmızı renkleri de ayni flatta · satıl::
maktadır. Heryeiode arayıniz. Fiatı"3 liradır. 
Deposu : Rıkardo Levi halefi Filippo Le!İ, 
Havuzlu ilan No. ı. fıtanbu!. 

Taklitlerinden sakınınız. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
Markaya dikkat ediniz. Taşraya posta ile gönderilir. 

-·- Siparişleri• bedeli olan 3 li a evvelde gönderilmelidir. ··---··-Nezle, Grip ve Bronşite karşı en ~ 
müessir ilaç NEVROZIN'dir. 

NEVROZİN'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmin& dikkat, taklidlerinden sa kınrnız ve Nevrozin yerine başka ~:. 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

TORK HAV·A KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keşide; 11-Nisan-939 ~adır. 

Berlinin en mutena bir mevkiinde, iki, üç, ilç buçuk, dört, dört 
buçuk, sekiz ve dokuz odalı daireleri asansör, sıcak ve soğuk su, kalori
fer tertibatı ve her türlü konforu havi senede 12 bin Mark safi vari
dat getirir bir miilk bedeli İstanbuida Türk lirasiyle ödenmek ve' ya
hut mülke karşı, mülkümün değeriyle ayni değerde bir mülk ile müba
dele ediJmek şartiyJe Türkiye ile aldkasını keserek vatanına avdet 
etmek emelinde olan bir Almanla İnüzakereve hazırım. 

Adres: 

BUyük ikramiye: 200~000 liradır, 
Bundan başka .40.000, 2s:ooo, 20.000 
15.000 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki a·det milkaf at vardır 

, 
B. Z. 

Postlaırer.3stamt Wilmersdorf 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan eae gUnU akf•-
mına kadar blleftnl deilftlrmlf bulunmalıdır .. BERLİN 

Lietzenburgersfasse 

SÜMER BANK 
Sellüloz Sanayii müessesesinden : 

KAGIT ve KARTON SATIŞI 
· Müc:-ısesemiz 1939 Haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere sipariş kabul etmektedir. 

Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. 
Hazirandan Ronraki devreye .ait olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilan verilecektir. 

Sreni Kağıtları ( Bakkal Kağıdı ) 
M2 Sıkletli 70 ve 110 Gr. beher tonu T. L. 231 
M2 ,, 130 ve 140 Gr. ,, ,, T. L. 221 
M2 " 170 G?·. ,, ,, T. L. 216 

Srenz Sergi Kağıtları 
M2 Sıkleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu T. L. 206 
M2 ,, 140 Gr. 220 S :n. ,, ,, ,, T.L. 2ol 
M2 ., 170 Gr. 220 Sm. ,, ,, ,, T. ~. 197 

Kartonlar 
Gri karton 50-140 numara beher tonu T. L. 226 

Beyaz mukavva (Kaba) 45-140 numara beher tonu T. L. 246 
1 - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Franko Vagon, İzmit, (fabrika) 

teslimi için mute·berdir. 

2 - Çift hıtanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. 
3 - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 ebattan fazla ka

bul edilmez. 

4 - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakip gönderilecek 
ihbarname üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tediyesi lazımdır. :\falın sevki, be
delinin ödenmesine mutevakkıftır. 

5 - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin 
% 10 nu peşinen ödenir. 

6 - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal ,bedeli ödenmediği takdirde 15 günden 
sonra geçecek beher gün•için T. L. 5 (be:;ı) Türk lirası gecikme tazminatı uluıır. Ancak bu müd
det hiçbir suretle yeniden 115 günü tecavüz edemez. Tesbit olunan "teslim ta~ihinden itibaren bir ay 
zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde sipariş feshedilir. Ve peşin olarak alınan % 10 ivat kaydo
lunur. 

7 - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imalat 
vaziyetimizc nazaran gerek siparişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, müş
terinin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, milesşesemiz tarafından tesbit edilir. 

8 - Mtleasesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı ı::E>ı·ait tahtında kabul edilir. 
9 - Her türlü müracaıatın İzmitte müessese müdüriretinc .\":tpı.lması rica olunur. 

oruyunuz 

En hoş Ye tabii meyYa uıare
leriDdea yapılmışbr. 
Taklid editmeıi kabil olma· 
ya -ı bir fen harikasidır. 
INGILIZ DANZUK Ecz.neıi 

Beyoğlu • latanbul 

Zayi 
238832 aumarah ve 26 . Ağus

tos - 38 tarihli Ii· an riyasetinden 

aldığım cüzdanımı zayi olmu~tur. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Kamarot 

Keramettin 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Nepiyat müdürü: Macid ÇETiN 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzıziya 

1 Kaşe 

Sizi 
günlerce 

ıztırab çek. 
mekten kurtarır. 

En .şiddetJi aş, diı adale ağrılannı, iııütmeıcteıi muteveı 
bütün sancı ve sızıları derhal keser. 

Grip, nezle, sojuk algınhğı, kırıkllk 
Y• romatizmaya karşı çok miiessirdir. Mideyi boı.r.az, kalbi 

Ye böbrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
benzeri vardır. CRİPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

------ --·-----· ---··------

Devlet Demiryolları ilanla~ 
ı 

ı.rıunammen bedeli (1597' lira olan 6 kalem muhtelif cins 18sttk 

malzeme 3--4-939 pazartesi günü saat ( 10.SO) on buçukta Hay -

darpaşada Gar binasındaki satın alma komisyonu tarafından açı'k: 

eksiltme usuli ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile (119) 

lira (78) kuruşluk muvakkat temiıf tlarile birlikte eksiltme günü sa:a

tine kadar komi.::ıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Hayda'rı aşada Gat· binasmdaki satınalma 

kom~syonu tarafından parasız olar.ık dağıtılmaktadır. (1734) 

Mersin Salı Postası 
28 Mart salı günkü Mersin po!taaı yapılmayacaktır. BUn.a 

mukabil 31 Mart cuma günü Mersin postasına kalkacak 
( Tarı ) vapuru yalınız aah postasında olan iskelelere de 
ilaveten uğrayacaktır. 

.......................................... 
Istanbut Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olarak Vilayet Tavukçuluk mües

sesesine yaptırılacak dört kümes için iliin olunan açık eksiltme 5. 4. 939 

çarşamba gününe uzatılmıştıı·. Keşif evrakile şartnamesi levazım mü. 

dürlüğünde görülebilir. 

istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin li
r.alık bu işe benzer iş yaptığına ·dair ih~leden sekiz gün evvel Vilayetten 

alacaklan ehliyet ve 939 senesi Ticaret Odası vesi_kalariyİ~ 9,2 lira. 15 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber yukarı<ia yazılı 

günde saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırl.a'l'. (2025) 

-------- ----

Gazete Kitabevi 
Süleyman Gezer ve 

Osman Sezglner 
Aydm: Hükumet bulvara No, 73 

Her nevi ga:ıete, mecmua kitab 
"Yeni Sabah,,m geçmiş 

nüshaları bulunur. 

Adalaı· sulh hakimliğinden: 

•• •• 1 
•••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

ıf Or. Hafız Cemal .•• 
• • Lokman hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahlan 9 . 12 
fukaraya T. 22398 

B ··y"'kad 0 da d yd k • ••••••••••••••••••••••••••-••••••••••• .. u u n ay og u so agında y 

dugundan alacaklılarla borçluların 
7 no. lı hanede vefat eden Sotiri og· b" f d ·k·ı ilr . · ır ay zar ·ın a vesaı ı e m acaat-
lu Savanın terekesıne el konmuş ol- ıarı ilan olunur. 


