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900 Kr. S.aeliii 1400 Kr. 
500 Kr. 1 •J'biı 1200 Kr. 
280 Kr. 1 .,...,. 800 Kr. 

90 Kr. 1 .,. .... 300 Kr. 

HER YERDE 

3 
GÜNDELiK HALK <3AZEETESI • 

Poata İttilaadıaa sirme•İt ·-· KURU' 
leketler İÇİ• 26, 14, 7.5 •• 4 Ura 

Mussolini' nin Nutku 
Duçe kudalyetlen bahsetmeyi lde•l pe,ınd• 
11o1.,an "6clz ve-... yalparver Mltetekkl ....... 
blrakmak ıattunda bulunnualulır. 

Yazan: Hilseyin Cahid Yalçın 

Dünyanın şu karışık vaziyeti benzer hareketler yaptı diye Çeko
arasmc4 Sinyor Mussolini- slovakya işgalini alkışlıyacak olur· 

Eski iktısat Vekili Şakir Ke. 
sebir Muhakeme Edilecek 
Şeker Meselesi Hakkındaki Eski 

Dosya Meclisten . Geri istendi 
- nin irad edeceği nutuk büyük bir sak ayni hareketlerin ilanihaye. de. 

merakla bekleniyordu. Bu mera.kın vam etmesine şahit oluruz. Eskiden 
içinde biraz da endişe karışık olına.'lı yapılan neler vardır ki bugiin onlan 
pek tabü idi. Çünkü Berlin - Roma vicdanlar takbih ediyor. Binaen&· 
mihverinin Berlin pa.11)ası parlak ı leyh, Sinyor Cussolini'nin müd3!~
otuvaffakiyctlerle kuvvetlendiği \ 'f> sında hiçbir kuvvetli mantık, hıçbır 
prestijini arttırdığı için Roma hü. yüksek prensip göremiyoruz. Bu sırf 
kômetinin de ayni derecede şanlı ic- yumruk hakkının allah mertebesine 
raat ile kendisini göstermek istiye- çıkarılmasından başka bir -şey de· 

Ağaoğlu Ahmedin Sözleri 
eeğine hükmolunabilirdi. ğildir. 

Halbuki son nutuk mümkün ol- Nutukta ayni mülahazanın 
duğu kadar mutedilanedir. Görülü- mantıkına hiç uymıyan bir söz gö
yor ki Nice'i ve Savoie'yi istiyen rüyoruz ki bunu, Sinyor Mussolini': 
ltaıyan seslerinin ortalıkta bir bom. nin ~ğzından işitmek epeyce:::~~~ 
laa tesiri yaptığı günlerdenberi, Si- mucıp oluyor. Duce ebedi s .ır 

• I"kk" tti-· · maamafih paet sahasında epeyce değişiklikler felaket te a ı e gını, ~· 
Olmuş ve tedbir-ve basiret düşüne~- beşer medeniyetini inkişaf. ıçın de mu 
Jeri 1'.(IStge!e. tecavüzkar hamlelerin haf aza etmek için uzun bır sulh wdev· 
ferine kainı olmuştur Bunu dünya resinin lüzumuna kani bulundugunu 
sulh ve silld1nu bak~ından olduğu söylerken ttalyanın "Mukad~,. 
kadar Sinyor Mussolininin şahsi iti- haklarının tanınmasını eaıt koyu .. 
dal ve tefekkUrü eseri addederek te yor· . . hakkına tapan 
memnun olmak icap eder. En kuvvetlinin • 

Çünkü vaziyetin hiç şakaya ta. ıann ağzında "Mukaddes,, kelimesi 
hammWü yoktur. Her tarafta sinir biraz yabancı dtışmez mi? ~ 
Jer okadar gergin, halkın ruhunda şimdiye kadar beşer medneiyetinde 
biriken infial okadar kesiftir ki dik· kudsiyet mefhumu yalnız adaletle 
katsiz v,a ihtiyatsız .!Sijzler ve adıW,- imtizaç etmişti. Bunun çıplak kuv
lar dünyayı muhakkak bir felakete vet ile liiçbir ali.kast yoktur. Bugttn
götürebilir. Duce bu sözleri söyle· kü tecavüzleri eski ve yeni tarihin 
medi ve çok iyi yaptı. tecavUzleri ile izah eden ve tabii gö· 

ttalyan başvekili her şeyden ev- ren Duce kudsiyetten bahsetmeyi 
vel, Roma _ Berfin mihverinin sağ· ideal ~de dolaşan aciz ve hayal~ 
lamlığını temin ediyor ve bunun gev- perver mütefekkirlere bırakmak lfit 

• pyeceğine dair olan ümitteri parça.- funda bulunmalıdır. 
hyor. Dünyada hiçbir şeyin ebedi İtalyanların "Mukaddes,, bir hak 
olmadığına göre, Berlin-Roma mih. kına baeka milletlerde de kanaat 
veri için de böyle bir iddiaya mahal husttle gelebilmek için hepsinin elin· 
~- Ancak bunan yakında inbi- de müşterek ve sarih bir ölçü bulun
W edeceğini ümit etmek çok mana· mak iktiza eder . Bu husus.ta şimdi. 
ıns ~· Allliaııy&ma 7fdn1'C ye kadar beşeriy~tiı;l cfhantfbaul su
Alman ırkına mensup parça1armın rette tatbik ettitf yegAne ölçil ise 
tek bir hükumet altına toplamakla hak ve adalet prensipleridir. ttalya· 
iktifa etmiyerek yabancı ırklara nın ileriye sürdüğil davalar arasında 

böyleleri varsa onlara müzaheret et· . mensup mühim miktarda ekalliyet · 
1 leri de Reich'a ilhaka kalkması ve meyi bütün cihanın bitaraf insanlan 

bir vazife bileceklerdir. Fakat bu 
: orta Avrupada hakim bir vaziyet "Mukaddes haklar., kuvvet ve isti
. alması İtalya tarafından hoş görül. l meğe imkan yoktur. laya dayanan haklar ise Duce bu 

haklarını istediği kadar, istediği §e.. 
1 Çünkü İtalyanın da cenubu şar· kilde müdafaa-- etsin; fakat 'biç ol· 

Alaotı. Ahmet 

Şakir Kesebir 

Dünkü akşam gazetesi şu hava-! 
disi vermiştir: 

Bundan sekiz sene kadar evvel 
mülga şeker inhisan tarafından 
fark vilayetlerinin şeker ihtiyacım 
temin maksadiyle Arkoz şirketin
den külliyetli miJcdarda Rus şekeri 
almıştı. İdare o zaman bu şeker i
finden 273(>00 lira kadar zarar &t
mlf ve zararm sebebi Mülkiye mü
fettitleri tarafındlan tetkike başlan
mıştı. Tahkikat esnasında o zaman 
inhisar heyeti idare Azalannın da 
dinlenilmesine lüzum hasıl olmuş 
ve bu Azalardan eski Bayezid me
busu Şefik ve Ağaoğlu Ahm.t din
lenmişJ.erdir. Fakat o zaman Te
kirdağ mebusu olan heyeti idare 
reisi Şakir Kesepir ile a"Zadan Kas
tamonu mebusu Hasan Fehminin 
mebus olmaları dolayısiyle ifadele
rine müracaat ~in bu zevatın t8'Ş
rit masuniyetleilinin kaldınlması 

yolunda Büyük Millet Meclisine 
müracaat olunmuştu. Meclis o za.. 
man şu karan vermişti. 

"Mülga şeker inhisarı idaresin
ce şark vilayetleri ihtıyacı için Af. 
koz şirketinden satın alınan Rus 
tekerinden hasıl olan 273,193 lira 
mraroan dolayı yapılmakta olan 
tahkikat meyamnda Bdirne mebu
su Şakir ve Kastamonu mebusu Ha
sa.1 Fehminln malOmat ve ifadele
rinin alınması baş vekaletin 25 -
10-932 ve 6 - 2560 numaralı tez
keresile taleb edilmişti. Kastamo
nu mebusu Hasan Fehmi ölmüş ol
duğundan yalnız Tekirdağ mebusu 
l>ulunan Şakir Kesepirin ifadesinin 
alınınasını mucip olan suç teşkilatı 

· esasiye kanununun 12 ve 27 inci 
(Sonu 3 iincü sayfamızda) 

· kiye-doğru bir takım düşünceleri ve mazsa başına ili.ve etmek zahmetini 
emelleri olabilir. Bugünkü dostlan ihtiyar ettiği kudsiyet mefhumunu 
hu emellere götürecek yollar ii7.erio- boş hülyalarla avunan biçare müte
de limdi en höyük engel şeklinde f ekkirlere bıraksın. 

Dlevldahyorlar. Hüseyin Cahid YALÇIN A k d be ''N • t 
iste~~!:::~~ ~~~~~ ~ı:;:~ lliiii!!!!iiiii!iil!!!!!!!!l!i~mıi!!i~--i!i!liiii09 iı ara a ır eş rı ya 
mekten başka bir şey yapması bek- Istanbul T 
lenemez. Müstakbel mahzurlar na- Kongresı·,, oplanıyor 

• mına bugünkü menfaati feda etıne- · Limanının 
le ~in ,;yoı,tur. Biqıı.,enaleyb Ber-
~~Roma dostl~u ve tesapUdU daha Projesi . I 

:Ot: ~cem~:a:!r!:r '::!:ı:: 1stanbul umanmın projelerini ha- Neşriyat Hayatımızı Tanzim ve 
niiz. zırlamak üzere p!ırimizde tetkikat 

Duce'nin Çekoslovakya istilasını yapmakta olan tngiliz Gips şirketi Verimini Arttıracak T etbirler 
tasvip ve mUdafaa ettiğini görilyo. mühendisleri mesailerini bu hafta 
ruz. Bu baptaki delillerini eski ve içinde bitirerek raporlarını Deniz· Miizakere Edilecek 
~tarihten alıyor ve "11k taşı fır- banka vereceklerdir. tngiliz mUhen· 
latmak hakkı,, kimsede mevcut ol- disleri tetklkatlanm iki cephe tize. 
madJPıı söylüyor. tSanUı meghur rinde yapmaktadırlar. 

• llÖZÜDO.n bu noktada tekrar edilme· İstanbul limanının bugtlnldl va-
ili emperyalist devletlerin itirazlan· ziyetinde yapılacak tadilit ve U.A.ve 
m hakikaten susturucu bir delil teş. edilecek a.srl tesisatla alacağı şekli 
idi eder. Çünkü bugün Almanyayı hazırlamak diğeri de mtlhim masraf, 

lan icabettiren ı.tanbul limanının 
ayıplıyan büyük devletlerin kendi ileride alması muhtemel olan geniş 
eski ve yeni tarihlerinde de bu türlil fieklini tesbit etmektir. 
llllsaller vardır. Birinci pllnda yapılacak tadilAt· 

ll'akat bu delil onlan susturbilse ta bUtün tetkiklere rağmen Boğaz
bile modem cihanda yeni inkişaf et· mit ve slya&et adamlaruım ih .. : __ , içinin biltün güzelliklerine sekte vu-

WllliU ran kömür depolarının yine Kuru
Yermediklerl derecede kuvvet ve de-
rinlik peyda eylemi§ ahlik ve adalet (Sonu 4 ünca sayfamızda) 
hislrine ka1"111ıiç tesir yapamaz, eı. 
lwı etkin umumfyesl mazide ba§ka 
lıak tanımu milletler de görWmu,. 
tur, ayni hareketler bqka devletler. 
len de sadır olmuştur mHJAhazasile 
lnından sonraki JstUA ve taarruzıan 
affedema.. Bu cihan etkin umu
ıniyesl Userinde W'ar etmeğe mec
Jnıruz. Ctıııkll görtllUyor ki insan 
IPlcdanuu beynelmUll uhada tatmin 
'4ebiJeoek b&fka hlt bfr kuvvet yok
lur, fnciUz ve ll'raneızlar da buna 

,.. 
Yeni Tefrikamız 

Sultan Aziz Devri 
Bas Pehlivanları 
Sami Karayelin bu 

güzel tefrikasına 
y.akında başlıyoruz. 

Harf lnkıllbmın onuncu yıl dö
ntımfl mtınasebetile Maarif Veklletl 
tarafından Ankara sergi evinde 
(On yıllık Tllrk nepiyat sergisi) a
çılması kararlaştırılmıtır. Vekilet, 
bu sergi ile beraber bir de (neşriyat 
kongresi) toplamağa karar vermit
tir. Koııgrenin gayesi memleketiıı 
mUstak1>el neşriyat faaliyeti sistemli 
veyıllaraayrılm.ışbirprogramabal 
lamak ve bu sahada çalıp.n btltUn 
resmi ve hususi teşekkUller arasın· 
da iş birliği yaparak eldeki imkin· 
lardan en müsbet neticeleri elde et 
inek yollan araştırılacaktır. Resmi 1 

teşekküllerin De§riyat iflerile met. 
gul dairelerini temsil eden zatlar ki 
memleketin fikir adamlarmdan, ta. 
bi, muharrir, gazeteci, mecmuacı 
ve matbaacılar ile profesör ve mu. 
allimlerin mümessillerinden terek
küp edecek olan bu kongrenil1 tetki.
kine, Maarif Vekilliğince arzedile
cek mesel&rle kongrenin çalışma 
tarzını gösteren bir progl'am hazu-

(Sonu 3 üncti sayfamızda) Maarif Vekili Hun Au Ylcel 

Belediye Kooperatif inin Dünkü 
Münakaşall içtimaı 

• 
Tasdik_ için Arzedilen Hesaplar. 

lttif akla Reddedildi 

Dünktı içtımada bulunan azalardan bir grup 

Frankist Kuvvetler 
Madride Girdiler 
Madrid: 28. (A.A.) - Mdrid, bu 

aaba.h tealim olmuotur. Casado ile 
müdafaa komitesi izası şehri daha 

evvelden terketmişlerdi. Cümhuri. 

yetçi askerler üstüne beyaz bayrak·· 
lar çektikleri siperlerini terkederek 
şehre doğru gitmişlerdir. Madridin 
her tarafında Frankistlerin bayrağı 
dalgalanmaktadır. Halle, faşist usu
lti selim vermektedir. 

Toledo.28. (A.A.) -Toledo mm· 
tak•rmda cephe, 90 kilometre genil
liğüıde bir sahada ya.rılmıştır. Yan
lan cephenin derinlitı akşam SO ki
lometreyi bulmakta idi. Bu aıneliyat 

ile beş kolordu meşgul olmaktadır. 
Bu mıntakada 450 esir alındığı res, 
mi teblifd• bildirilmektedir. 

Zaptedilen mühim mıkdarda mııl 
zeme arasında 155 milimetrelik bir ı 
batarya, 124 milimetrelik iki batar-

h~R SABAH 

General Miyaba 
ya ile birçok mitralyöz bulunmak
tadır. 

Buna da Şi1kredelim ! .. 
Denlzbanlnn to (Etrüsk) vapuru 

hakikaten talisiz bir gemi imi'! Su
.,_ geldiği gti.ndenberi bin bir 
decll llodUJa aebep.wa (Etrösk), U
manlarmıızda nurlu hlli.Jiınlzi temev 
vtlo ettireceği yerde tstanbul ~ 
IUDda palamvbend bir halde bir 
hayli müddet boy gösterdikten son
ra ılmdl de Almanlar tarafından ge
miye üçt1ncü bir kazan ııave e4ileoe

ilni öğreaQwm. 
Bizim htldiiimiz hir gemi 

t.ezgiha konnuulan evvel, batta da. 
ha resmi J'l'Pıldığı sıra.d, temin et
mesi matlup sür'ata göre, knza.nla. 

, nnm adedi, makineslnhı lıeyglr kuv
veti inceden inceye hesap etU!crck 

taayyün eder. Bir teknenin inıaah, 
hittikten sonra ıüverte il&v~•İ i•lcur ı 
fazlnlaştırılması, kaun ziyAdelt"§ti-
rllmesl behembal o t.ekn.ealn aleylal-ı 
nedir. Ba - blglaı gemi lllparlfldlr 

ki ti9 kazanla olmasl l&zungelen bir 
t.ekne lkl kaza.nla teallm eclillyor da 
sonradan Uollncll bir ka7aD ilivell 
derpiİ ekmuyor. 

Btltlhl bnnlar ıö*rfyoı ki (Et
riisk) blral: da Nasrettlq h008nm 

konıtuluanıa rey '\'e tanl1•lerlyJe 
yaplırdıtı llbell bo•untulu evine 
benziyor. Anla}llıyor kJ her kafadan 
blr tSM ~«m11, akit 9~ N'm.fyea 

hir fikir Uerl1• ...... o.. v• ~·tice• 
de ortaya ( Etru.Jı) Yapu,.. si1ıı bir 
ucube ç1knuf. Yine Tanrqa tillrtir
ler olıwı: J'A mUtehaa.aalu lvUnoil 
kazan 111., .. ı ,ertner 

- Baylu, bıtlAt •tmeytn, beylnı· 
de Uzllhneytn ! bu vapv bu tekilde 
kabil defll it görmM.. Jllrl\k şapfoa
aından, pervane un•atasına kamu ho 
zup ye11lden _,,.apmakta.a INlfka ~atre 
yok. bll)'UJ"8alardı ne 111yeoektUı, 

A. C.malecldla SARA.ÇOCLU 
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---~ ~ a ; 
Rumen Milli Partisinde 

Şükrü Kaya 
Rahatsız 

Eski Vekil Şakir KeSe
--l 1bir Muhakeme Edilecek 

(Bqtarafı 1 inci sayfamızda) ı 
maddelerinde yazılı cürümler hari
cinde bulunmasından dolayı dahi
ll nizamnamenin 180 inci maddesi
nin 2 inci fıkrası mucibince takip 
ve muhakemesinin devre sonuna 
bırakllma.sına karar verilmiştir . ., 

Esnaf ve işçi 
Teşekkülleri Mühim Müzakereler -~ 

Bükreş: 28 (A. A.) - Milltl 
kalkınma :partisi rnecfüinin dünkü 
toplantısında hükumet azası mü
him beyanatta l>ulunmu.şlardır: 

.Başvekil Kalinesko l>eyanatınm 
harici siyasete aid olan kısmında 
hükumetin son enterna::ıyonal hi -
dis:eler esnasındaki vaziyetini an
latmış ve demiştir ki: 

- Son Ç'ekoslova kya hadh:eleri 
sıra3ında Macaristan Rütenyay1 il
hak etmek üzere bir yandan oraya 
girerken diğer taraftan sef eııberli
ğe başlamıştır. Daha geçen sonba
harda Ronıanva bö\'le bir harekete 
iştirak edip .etmi;eceiti istimzaç 

edilrni~ti. Fakat Romanya dost 
\'e müttefik bir devlete karşı yapı
lan bir harekete iştirak edemiyece
ğinden dolayı bunu reddetmişti. 

Romanyanm bu dürüst hareketi
ne rağmen 14 martta ~1acaı·h~tanın 
seferberlik yapmakta olduğunu 
öğrendik. Bu seferberlik faaliyet-

le devam etmiş ve Romanyıa hudut
larında beş Macar kolordusu tah-
şid edilmiştir. Hadiseler karşısın
da gafil avlanmamak için her kime 
karşı olursa olsun topraklarımızı 
masuniyetini müdafaaya karar ver
miş olduğumuzu ecnebi hükumetle-

re bildirdik. Silah altına birkaç 
aınıfı çağırdık. Ve ihtiyatların çağ 
rıliandan dört misli fazlasiyle silah 
altına koştuklarını gördük. Diğer 

taraftan her türli.i ihtilatın -önüne 
geçmek için de kU\·vetlerimizi hu
duttan bir günlük yürü~'ÜŞ gerisin
de ve tahaffuz mıntakasında tahşid 
ettik. 

Başvekilden sonra söz allan ha
riciye nazırı Gaf ene o, son üç ayın 
harici siyaseti hakkında etraflı iza
hatta bulunmuştur. 

Gafcnco, Relgradia ve Varşo -
\'aya yaptığı zi:raretlcri Balkan 

Antantının Bükreş toplantısını, Ro
maııyanuı bu memlektrtlerle olan 
dostluk ve ittifak ıbağlanm daha 

Nihayet Danzig 
İşi de Hal 
Edilıyor mu? 

Londra: 28. (A.A.) -Bazı siy:ı
si mahfellerde söylendiğine göre Po
lonya, halihazırda Almanya ile gizli 
uıüzakerelerde bulunmaktadır. 

Var§Ova hükiımeti Beckin Lond
ra seyahatinden bir müddet sonr ·. 
Polonya ile Almanya arasında Dat . 
zig meselesi hakkında dostane bL 1 
axüaşma .... c:t.Sll oldugunu bildirec ık 
bir vaziyete gelecektir. 

ırır Alawn gazet.esinin hücumu: 
BerliD: 28. (A.A.) - Georing He 

alakası olan Eseener national zei 
tunı, birkaç gündenberi Polonyad'l. 
Almanlara karp ya~ muameb· 
den şiddetle pJcAyet etmektedir. 

Bu cuıef.e, ezcümle şöyle yaz. 
maktadır: 

(Polonya ma.tamlannm vaziyete 
hakim olmadığı veya vaziyeti kont· 
rol etmek ~ liizumu kadar gayret 
aarfetmedikleri anlaşılıyor. Al
man erkekleri, kadınlan ve çocuk· 
ları sistematik bir şekilde tecavüz· 

, lere uğrama.ktadırlar. 
' Almanlara aid çiftliklere karan· 
lıkta taarrua edilmektedir. Alınan 
mağazalarına boykotaj yapılmakta· 
dır. Münferid vakalar karşısında 
bulunduğumuzu zannettiğimiz için 
aimdiye kadar 11esit ırizi çıkarmadık. 
Fakat bugün artık llWDDak imkinı· 
m görmiyoruz:) 

" Yardım sevenler ,, 
cemiyeti kongresi 
Ankara: 28 (A. A.) - Bayan 

Mevhibe İsmet İnönünün ytıksek 
Jıimayel~rindeki yardım sevenler 
cemiyeti, 29 mart ~l'f&mba gö
aü saat 15 de Çocuk !lıdrgeme Ku
ıumu aaloaUBda NDelfk kongrele
rini akdedeceklerdir. 

Yardım 1MeDler cemiyeti, bu 
tllpianbp balan tle birlikte hayır 
sever b&yanlan da oafırma~. 

ziyade sıkıştırılan hadiseleri hatır
latmış, Romanyanın Almanya, 
İtalya, lııgiltere, Fraıı:-;a ve Sovyet
ler Birliği ile olan mlina ebetlerini 
gözden geçirmiş ve Balkan memle
ketleri hakkında şöyle söylemiş -

tir: 
- Sıcak -.·e heyecanlı bir ba-

va içinde Biıkı·eş'de yapılan toe 
va içinde Bükreşte toplanan Bal
kan k ıııfe"' ' Tiirk;,.,.. il"' Yu!ıa
nistan ve Yoguslavya ile olan ano 

Bay Şnkrn Kay ı 

Maliim olduğu üzere Tekirda~ 
mebusu Şakir Kesepir son intiha -
batta mebus seçilmemiştir. Bunun 
üzerine hükumet tahkikata devam 
olunmak üzere Büyük Millet :\fec
lisinde k~lmış olan evrakın fezleke 
ve merbutatının geri verilmesini 
meclisten istemiştir. Hükumetin 
bu talebinden Şakir Kegpir'in mev

Haber verildiğine göre, eski · zubahis meseleden dolayı muhake
Dahiliye Vekili ve Halk Partisi ge- me olunacağı anlaşılmaktadıı·. 
nel sekreteri Şükrü Kaya cuma gii- Bu hadise etrafında ismi mev-

t.UtCUlllZllJ Jl.1 0 -'Ill\U "'" u..41 '\'HUC 

gitgide artan bir ehemmiyet aldı
ğını h;bat etnıi:;;tir. Son buhran sı
raısında bütün mültefiklerizle teati nü akşamrndanber· ,. d'-. bir zubahis olan Agaoğlu Ahmedin 
ettiğimiz do:stluk teminatı ve bil - . . . . 1 geçır ıgı mahimıatın.a. müracaat ettik. ü.stad 
ha:ssa Türk hükumetinin hakkımız- parahzı netıcesınde doktorlar tara- b d' 

da isbat ettiği halisane ve sadıka
ne do~tluk hisleri - şiddetli alkış -
lar - üzerinde ısrar etmek benim 
için güzel bir vazifedir. Bunlar, 
Balkan Antantının her hadisede ih
tiva ettiği devletler için sağlam. bir 
esas olabileceğini gösterir. 

Bulgar Başvekili ve hariciye na
zırınm geneçlerde Ankara.ra yaptı
ğı ziyaret bütün Balkan devletleri
nin kendilerini birilıirlerine bağlı
yan müşterek menfaatleri anlıadık
larını isbat için çok güzel bir ve
sile olmuştur. - alkışlar-

Bu ziyaret sonunda neşredilen 
tebliğ memleketimizde fevkalade 
derin ve fe\'kalade sempatik bira-
18.ka uyandırmıştır. 

.Nihayet hariciye nazın huzur ve 
medeı:ıiyetin esası olan enternasyo
nal ahlak prensibleri üzerinde umu 
mi bir anla:;;ma yapılması lüzumu
na işaret ettikten sonra şöyle de-
miştir: 

- Bütün bu prensibler arasın
da en miihimi her milletin milli 
hürriyet \'e huzurunıa olan hürmet 
prensibidir. Romanya hudutları-

nı ve iatik!Hlini silahla müdafaaya 
karar vermi~ olduğunu isbat etmiş
tir. Romanya keııdisine karşı ya
pılacak her hangi bir tecavüze kar
şı dövüşecektir. 

şu ceva ı ver ı: 

fından tedavi altında bulundurul - B k · k t• 8 9 - u şe er şır e ı - sene 
maktadır. Bay Şükrü Kayanın te evvelki. 1926 yılında kurulmuş-
dıav.İ.'ıi evinde yapılmaktadır. tur. Ben şirketin idare meclisi a

Almanyada ikinci 
Tahtelbahirimiz 
Denize indirildi 

Kiel: 28 (A. A.) - Jermanya 
krup tezpahları tarafmdan Türk 1 

donıanması hesabına imal edilen 
1 

"Batıray" deniz.ıaltı gemisi bugün 

denize indirilmiştir. 

Gemiye törenle ismini, Türkiye 

büyük elçisinin refikası Bayan 

Hamdi Arpağ koymuı;ıtur. Batıray, 

zalığında ancak sekiz dokuz ay 
kaldım. Ondan maada Anadolu 
Ajansı şirketinin de heyeti idare 
reisi idim. AZiaları da Falih Rıfkı, 

Siird mebusu Mahmut, Yakup Kad
ri idiler. Sizi temin ederim ki ben 
bu vazifelerden hiç birini ne kimse
den istedim, ne de rica ettim. Bu 
vazifelere tayinimin ferdası günü 
gazetede tayin edildiğimi gördü -
ğüm zaman hayret ettim. O za
manın Maliye Vekili olan Hasan 
Saka'ya müracaat -ettim: 

- Benim dedim şekerle alakam 
onu yemekten ileri geçmez !beni ne 
münasebetle şeker fabrikası heye
ti idare azalığına intihap ettiniz 
diye sordum. 

Türkiyenin ay sınıfından sipariş Hasan Saka: 

ettiğ'i dört denizaltı gemisinden i- - Git bu suali ba~\·ekilden sor 
kinci sidir. dedi. 

Geçen· sene ayni tezbahlarda İsmet paşaya ınüracaıat ettim: 

denize indirilen "Saldıray" ın tec- - Azizim, dediler. Biz in-
hizatı bitmiştir. Yakında servise hisarlar filan yapıyoruz. Arkadaş-

1.ıar da bu mesutiyete iştirak etme. 
girecektir. Ayni sınıftan diğer iki lidirler buyurdular. 

denizaltı gemisi de Krup'un idare. 'Masele bu şekli alınca bilatered 
si altında İstanbul tersanesinde ya- dttd kabul ettim. Ettim ama para 
pılmı.,~ır. bolluğu da tesirini göetenneğe baş

Bu gemiler, umumi harptenberi ladı. Benim benlffimde bir deği
yeni Türkiye ıb.ahriyesi için Alman şiklik hasıl oluyor. Para ile çok 

E k 
• R meşgul oluyorum. Sonra daha zi-

S l U men ~ezgahl~n .tarafı.ndan i~ edilen yıacte para alanlar daha fazla taş-
AT l B. _ılk gemılerı teşkıl eylemektedir. kınlık göstermeğe başladılar. 
ıyazır arlnın ır - ===zı=:sı= - _J' -= - • _ -

~'-:ı.?.§tz:.C::~ı -R•utera· Ankarada bir"Neşriyat 
jan~3b!~~~i::~.kil venazırkır·l Kongresi,, Toplanıyor 
Karola bir muhtıra göndererek mil- (Bqtarafı 1 inci .. ,.famızda) 11. - Neşriyatın satış ve dağıt. 
Ii bırlik menfaatı namına Romanya. lanmıştır. Hazırlanan programa na- ma işlerini tanzim için alınması fay. 
daki rejim tebeddölünü istemişler- zaran görüşülecek meseleler şunlar- dalı olacak tedbirler. 
dir. Muhtırayı imza edenler arasın- dır: 12. - Matbaalarımızda işin ve-
da eski başvekil ve milli köylü par- 1· - Resmi ve hususi neşir te· rimini arttıracak ve kalitesini yük. 
tisi reisi Maniu da vardır. şekküllerinin sermaye ve kuvvetle· .seltecek tedbirler. · 

rini azami verim temin etmek üzere 13. - Edebi mülkiyet hakkıııa 
Bu muhtırada, son buhran esna- k te sif ederek iş birliği yapma yol- dair olan mevzuatımızın günun·· ı'hti-

sında kıralın müzakerede bulunmak larının araştırılması ve bu esasa gö. yaçlanna göre tadili lazım gelen cı·. 
üzere eski siyasi parti reislerini da- re umumi bir neşriyat programı ha. betlerin tesbiti. 
vet etmemiş olmasına teessüf edil- zırlanması. 14. _ Kongreye iştirak edecek 
mekte, kıralı son zamanlarda büıyüı: 2. - Di.1.imU.e tercüme ettirile- lerin kongrenin açılmasından en çok 
bir mesuliyet ve otorite deruhte et- cek eserlerde kliaikler dahil olarak on gün önceye kadar bu mevzularla 
miş olduğu kaydedilmekte ve .miDet· en lUzumlülarının senelere ayrılmış alakadar olmak üzere yapacakları 
le doğrud&rı dotnıya temas halimi{' bir planda tesbit edilmesi ve bunla- yazılı teklifler. 
bulunacak bir milli birlik tesisi iste·- rın neşri için a1ılkadarlar ara.sındıı Kongre umumi heyet halinde a-
Dilmektedir. iş bölümü yapılmasL çılacak ve intihaba 7 encümen seçi-

. ~·. - Orta tahsil çağındaki genç-
1 

lecektir. Seçilet.-el-' enclimenler şun· 
lık ıçın yazdırıhnası veya tercümest lardır: 

T.Ulp edilen rlwaptler 
Ankara: 28: (A.A.)- Son gün

lerde bir kısmı gu.etelerde bazı va~ 
liler arasında tebeddüller yapılaca
ğına, tstanbul Valisi Kırdarm sıhhi 

vaziyeti dolayisile istifa edeceğine 

dair neşriyata tesadüf edilmektedir. 
Anadolu ajansı, bu haberleri tek. 

zibe memurdur. 

Be&gradm tellzfbl 
Belgrad: 28 (A. A.) - Yogus

lavya §yanında gras'ın Alman 
ekalliyeti namına Almanyaya bir 

seyahat yıaptığına dair bazı ecne

bi gazetelerinde çıkan haberler ta

mamiyle asılsızdır. Grassl, son 
günlerde Yoguslavya ayan mecli -
aiDda yapılan bütçe müzakereleri
ne iştirak etmi~ ve bütçenin kabu

lü lehinde rey vermi~tir. Mumai
~ timdi Bel&Tadda bulunmak· 
t.adır. 

lazım gelen eserlerin teebiti ile bun- Bare 
ların neşri için bir h . m, ~.ayın ve satış işleri en-

i 
program azır- cümem, dılekler encümeni, edebi 

anması. mülk· et ·· 
4 

_ B' . .. . ıy encumeni, gençlik ve ço-
. . ır çocuk edebiyatı kütüp-- cuk edebiyatı encümeni müki! t 

hane~ı .kı~a za~a vücude getir· yardım ve propağanda ~leri enc~-
mek ıçın ıcrası lazımgelen işler meni n~ t ·· . 

5 H lk · · ·A ' -Y ya programı encumenı. 
· - ~ .ıç.ın yapılması lazıın terciime işleri encümeni, 

g~len neşnyat .. ıçın yıU~~ ayrılmış Kongrenin tetkikatına arzedilerı 
bır program vucude getirilmesi. mevzular evvela encümenlerd -

6 Ya b . C IltU· 
· - • zma ve asma eskı ki- zakere olunacak ve alma k ı 

taplarımızdan yeniden neşri icaba- esbabı mucibeleri b. n arnrl ar 
denlerin tesbiti A ırer rapora u-

. . · mumı hey' ete verilecektir 
Ansıklopedı \'e müracaat kita~ Kongreye resmi müess. 1 ~ 

ları vUcud t' k · · ese eruen e ge ırme ıçın yapılması B . k ·ı. . . 
la.ztmgelen hazırlıklar ve işler ~'el ı~n ve vekıllenn ~ümessilleri 

8 - M ml k . . .. ~ urmay Başkanlığı mümessiJi 
. . ,. e e elte .. te~f ve tercume ümversite rektörii ve fakülteler mü. 

yı teş\ ık edecek mukafatlar ihdaın m..a"ff ·11A h A •• 
b ı . · ~..,..., ı, mı 1 ve ususı muesseseier 

ve un arın hangı esaslar dahilinde den ise c H p H 1 · .. 
·ı -· · t b' · · · . ve a kevlen mume,q_ 

verı ecegının e~ ıti. . silleri, Türk tarih ve Dil Kurumla? ı 
9. - Hususı ne§rıyata devletçe mümessilleri. Türk Basım birliği ve 

yapılan yardımın daha verimli v~ Anadolu A üı1161 mü essill · -
l b

. 1 k l ,,.,. m eon, gt.'J'l. 
esası ır yo a onu mas_ı. itik gazeteler mümessilleri ve mat-

10. - Oku~~yı ~ ve neşri- baa sahiplerinin mümessilleri, çocuk 
yatı tanıtmak ıçın yapllabilecek pro- mel'"'' aları minressillf""i iştirak e-
pePııda. deccl:tir. 

Bütün bunlar halle arasrnda dedi
,koduları mucip olmağıa. da ıbaş
Jadı. Öledenberi çok yakın arkada
şım olan Sadullah Suphi ile görüş-
tüm: Bundan birkaç gün evvel mat-

- Azizim. Bu yaziyet inkılap baa işçileri birliğinin neşretmiş o!
ruhu için çok tehlikeli bir şey. Kor- duklan bir broşürü mevzuubahis et· 
karım ki bu ruhu öldürecek. Ga- miş ve bu birliğin güzel ve ,·erimli 
z.iye bu hususta bir rapor yaz~k çalışma.suu övmüştüm. 
i;-;tiyorum, <ledim. Bu yazım üzerine Büyükderede 

Sa'<lullah Suphi: berber M. Ra im imza:.-iyle bir mek-
- Yazma git şifahen söyle! ce- tup aldım. Mektupta ezcümle şöyle 

valıım \'erdi. Gittim. Bir saatten deniyor: 
fazla kendilerile görüştüm. o ara- tstanbUlda berberler cemiyetine 
lık :\1tı<:t,afa Fe-·zi bey geldi ben mensup 2000 aza Yardır. Herkesten 
kalktım. Atatürk bana: vasati olarak senede 2 lira aidat alı-
.- Bu söylediklerini rapor şek- nır. Cemiyet 1928 de kurulduğundan 

1iırde yaz. Bir nü:;;hasım hana. bir 11 seneliktir. Bu müddet zarfında 
nfü;Jıa-.ıını da hmet Paşaya ver bu- yaplığı belli başlı iş sadece müşte
yurdular. rek esnaf hastahanesine iştirak et· 

Geıdim. Dii~üncelerimi üç nok- mekmiş kasai!ında da 300 lira var
ta etrafmda topladım ve yazdım . mış. Hastahaneden esnaflar için tam 
Birinci nokta: İnkılap için feragat manisile istifade de mUmki.in olmı· 
n~fsi~ l~zunıu; ikincisi: mürakabe-ı yormU§. Bunu isbat etmek ~in misal 
nın gıttıkçe gevşediği \'e mürakabe olmak üzere refikamın başına ge
gevşedikçe uiistimallerin avdeti; çen bir hadiseyi kaydediyoruz. Ve 
üçiincüsii: imanlı köklü bir fırka- neticede bu cemiyetlerden bazılarını 
nın maduniyeti idi. idare edenlerin icabeden vasıflara 

Üç gün sonra İsmet Paşa beni malik olmadıklarını söyliyor. 
Başvekalete çağırdı. Ve yazım ü- Okuyucumun bu mektubu üı.~ri 
zerine keı:dileriyle ııaatlerce gö-1 ne zihnen hesapladım. 2000 aza ut 
ri.iştük. Öte taraftan da Atatürk' senelik aidatı vasati olarak 4000 'l· 
ün gayet kalabalık bir toplantıda ra tutar. 11 sene zarfında elde ecı· 
o vakit yaveri olan Muzaffer beye len varıdat hesaplanırsa 44,000 lira 
ııaporumuıı bu kalahalık mecliste gibi bir nukdara baliğ olur. Eğe~ 
okunmasını emretti. Okunduktan bu cemiyet bu kadar senelik faalı 
sonra orada hazır bulunanlardan yeti ve topladığı 44.000 lira ile sa 
bazılarına hitaben: dece esnaf hastahanesine iştirak et· 

- İşte bunları yapan siı.leni _ mekten başka bir şey yapamamışsa 
niz. Ve sizin ak11ahalarınızdır, de- şüphesiz yazık olmuş demektir. 
diler. Hatırlarsınız ki bundan son- _Geçen yazımda da kaydetmiş ol· 
ra Atatürk umde namı altındaJ dugum gibi içtimai sigorta ve yar· 
bfr takım prensipler ilAn ettiler ki dım sandığı gibi müesseseleri teşekkill 
bu da üçüncü intihabın arefesine e~e~ olan memleketimizde bu gi
tesadüf eder. Yani 1926 _ 27 yıl- bı ~emıyetlerin ~'Ok büyük ehemmt
larına. Bu umdeler mucibince me- yetı vardT. Meseli bfr berber kalfa
buslıar şiı·ketlerde heyeti idare Aza- sıru_ ~azarı itibara alalım. Dük.kin 
JıJdarında bulunamıyacaklar, ko _ sahıbı 0.lmı~aıı ve ~azancııun teva
misyonculuk yapamıyacaklardı. zuu netıcesmde bır köşeye iiç beş 
İşte ben de tabiatiyle şirketlerden k~u~ ayıran~ıyan bir berbeı kalfa
ayrılmış oldum. Ve bu da çok iyi 51 ıhtıy~rladıgı, ellerinin titreme~e 
oldu. Çünkü r.ahata kavuştum. başl~~gı artık çalışamıyacak çağa 

Sonra gazete <livor ki "bundan geldıgı zaman ne yapar? Yahut bir 
sekiz dokuz sene e~·veı yapılan şe- k~~~. ııeti~esinde atıl bir vaziyete du:j 
ker mübayaası külliyetli zararı mu- tugu ~akıt nasıl geçinebilir? 
cip olmuştur.,, buna da cevap ve- Eger. akr~bası ve k~ndiaine be.-
reyim. kacak kimsesı olursa onların yanh-

Şeker mübayaa.sı beni~ zama- mı ile ya~ıya bilir. Aksi halde mac1.. 
rumda oldu. Memlket 0 vakit ~id- !esef se:aıete d~şmeğe mecburdur. 
detli bir şeker buhranı içinde çır- ~ B~ ~ır .berberın. olduğu gibi di
pmıyordu. Hatta 1 tanbulda bile ger ışçılerı~ı de tabıi akibetidir. 
şekerin okkası 65 • 70 kuruşa ka- . ~albukı esnaf ~·e işçi cemiyetleri 
dar çıkmıştı. Şark ''iliiyetlerinde bütun bu derdlerı karşılayabilecek 
ise şeker hiç yoktu. Halkın müte- kuvvct:e olmalıdır. Azalannı kazaya. 
madi miiracaatları ve \•alilerin ıs-' karşı sıgo.rtalamalı Ye onlar seneler 
rarları ve hükumetin emriie Rm~ _ ce çalışıp ıhtiyarladıklan, artık çalı
lardan külliyetli mikdarda şeker a- şa~ıyacak hale geldikleri zaman e!
lındı. Ve Ru~lar 0 ~ekeri doğrudan Iennden tutmalı ve kendilerini baş. 
doğruya Kaf ka:;~·n tarikiyle Karsa k:Uarına muhtaç bırakmıyacak ş~-

. kılde vaş tab'l cı·d· 
ve Erzuruma sevkettiler. Or.a<lan J •• a ı m ı ır . 
da hl1$ul)i memurlar şekeri diğer 1 ~~ ıtıb~la bütün esnaf ve i§çi 
vilayetlere göndereceklerdi. işte c~.m_ı_ıetleıı.nde rol al~n kimselere 
bu ı;ıralarrla ben idare meclisi aza- • J~yuk vazıfe ve mcsulıyet terettiıb 
lığmdan çekildim. Artık ne oldu- eder: Maksat gün geçirmek \'e sade
ğunu tabii ·bilmiyorum. ce aıdat toplamak değil, iş yapmak· 

Fakat garibi şudur ki bu hadi- br. 
seler 1927 senesinde cereyan et- MURAD SERTOOLU 
miş ve o zamandan bu ana kadar====================~ 
Şakir Kesepir hiç <>lm:ızsa üç de- •ıebu •ları D',.vet 
fa vekil olmuştur. Neden bu hesap lrı~ o .. 
lar kendisinden bir kerecik olsan Ankara: 28 (A. A.) _ C. H. P. 
sorulmadı. Ben mebusluktan çeki- Genel Sekreterliğinden: 
lip İstanbul Üniversitesine profesör Türkiye Bü:rak Millet Mecltat 
tayin edildiğ.im vakit ki 1931 yılı- Parti grupu, 2 nisan 939 pazar gil
nın sonlamıa tesadüf eder. Bir nü saat 15 de Tilrkiye Büyük Mil
heyeti teftişiye bu mesele hakkın- let Mecli!!i salonunda toplanacak-
daki malitmatıma müracaat etti: tır. 
Ve ben de bildiiinı.i söyledim. Ne Sayın mebusların toplantıhırd.ıt 
ga~ptir. ki bu meyanda Şakir Ke- hazır bohınmalan :rica ohınur. 
septı· bırka? .k~re mebus olduğu SalAhattln Çam lf Banka• 
halde ke~dısını? malüınatına mli- u-MBMrtl oldu 
racaat edılmemı~tir. 

Gazete diror k. " . . Ankara: 28 (A. A.) - Cumhu-
.. . lı · ı masuruyet teş- nyet Halk Partisi namzedi olarak 

rııyesı una mani olmuştur ... kamın Ankara mebusluğuna s ·ı . b 
lnrımıt.da bövfe bir seY yoktur Heı; ı ta B k eçı mış u
k · . · · · unıan .a.-r an ası umum müdörii B. 

ese .. h~r zaman bır müfettiş SO!'gU Muammer Erit. mebusluğu tercih 
sorabılır \•e 0111Jn malümatına mil- ttiy · dı d ı . . ~ e gın en o ayı Banka umum 
racaat edebılır. Yok eger Akşam mu"a•li"'rlüvil d · tif t · b t · · "dd' . . g n en ıs a e mış ve u. 
gaz: .~sı~ı.ıı ı .. ~.ası gıbı Şakir Ke- gün öğleden sonra eaat 16 de to:p-
sepır m vır curum dolayısi"le ma ı ktlr B k 'd 1. . . .,, - anan mez an a ı are mec ı-
suuıyet teşrıası ref' edilmemişse · "d" ı .. v "d ı· · 
b

. .. .. · sı umum mu ur uge ı are mec ısı 
ır curumle maznun olan bir zatın · · ,.... k Ba k . reısı ve .-er ea n ası umum 

nasıl vekil olabildiğini de benim mfidürü D SalJ.h:add' ç • 
aklım almaz . . • ın am 1 seç. 

· mıştır. 

İşte aziz oğlum bu şeker mese- B~EŞTE TORKÇOLOK 
le~i hakkında sana söyUyeceğim ERSTtrOsO AÇUJTOR 
bundan ibarettir. 

Muharririmiz bundan sonra üs
tadm erini öpmffş ve kendisi ne ve
da ederek ayrılmıştır. 

Bakret: 28 (A. A.) - Başvekil 
Kalineako, Bükru.;. 'Oniveniteeiade 
bir Tilrkçfllük 6ll8titllsflnlln ihdası. 
nı Maarif nazırına emretmiştir. 
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TENIS~aAH 

. Belediye Kooperatifin- As~erlik için A\ e .,,ıJ't'. ~ il'~ 
Limandaki şamandıralar •• - • Verılecek -~.,,. e -· ~ .. ..__.. -
:ua:~~::::2~?ı:;:.;::; de Munakaşalı lçtıma N:~~iM~~dv~~.~;e~~i Mektepler Arası Spor 

DENtZLERDE: 

kısmını değiştirerek bazılarını 1A. 1 M b k ı - • İstanbul Belediyesi kooperatifij lira kredi vermekse bunu ben mu- vaz.zaf Hizmete tabi aaker er ta- •• -

1 tamir edecektir. Şimdiye kadar ti- 1 t hitimde de bulabilirim. Heyeti i- raf.ından verilecek bedeli nakdi- U S a a a a r 1 ç l n 
mandaki !:ı.amandıralann senevi ta- senelik heyetiumumiye top an ısı- 1 M 1 S d ki 1 

"" nı dün öğleden sonra saat 15 de dareye şunu da sormak isterim. Ga- erın a an ı arınca a ınma 
mir ve yenileme masrafı 14,000 li- J kooperntifin lokantasının üstünde- zetelerde intişar eden .acı haberlere şekli hakkında bir tamim oetret- y ı H ı k ı 
raya mal olduğundan Denizbank bu ki salonda yapmıştır. karşı verecekleri cevap nedir!,, miştir.. A • a p 1 an azı r ı ar 
masrafı azaltmak çarelerini aramak Bu so··zler derı·n bı"r heyecan Mahye Vekaletinden: , Kooperatif idaresinden bazı 
tadır. Bu sebeple limana konacak ye yolsuzluklar yaplldığma ve Mül-ı tevlid etmiş v& şiddetle alkışlan _ Muvazzaf hizmete tabi erattan 
ni şamandıralar uzun müddet kul- kiye mitfetlişlerlnin tahkikatla meş mıştır. nakdi bedel v.ermek istiye-nler h.ak: 
lanılacak sağlamlıkta yapılacaktır. gul olduklarına dair gazetelerde ı İktisad işleri müdür muavini B. kında A.skerlık kan~nunun 1~5k ıncı 
~~ · d h d" ı d H l"d d .. . t . d · t• kı·. maddesmde: bedelı nıakdi mı tan-

POLiSTE : intı~r e en ava ıs er en sonra a ı e soz ıs emış ve emış ır · nın 250 lira olduğu (Tayyare his-
toplantının bir hayli münıakaşalı ve , İ b l t l · · b" 

Telsizin marifeti 
üsküdarda Selman ağa mahal

lesinde Bostan sokağında. 140 mı-
marada oturan Mehmeclin bir takını 
eşyalarını çalan Kasımpaşada kap-

tancı yokuşundn. 42 numarada mu
kim Mehmed Telsiz yakalanmıştır. 

Bir amele iç ba~ında 
yaralandı 

Fener caddesinde Legoğlu a
telyesinde çalışan Hasan oğlu Ce-I 
mal isminde bir amele çubuk demir. J 

!erinin başına düşmcsile yaralanmı:j-

tır. Yaralı amele; hemen Cerrahpa. 
şa hastahanesine kaldırılmıştır! .. 

Hava gazından 
yangın çtklı ! 

1stiklal caddesinde Elhamra pa- ı 
sajında birinci katta 5 numaralı ter-

zi Tartasm dükkanında dün gece ı 
hava gazı musluğunun açık bırakıl-

masından bir yanğm çıkmışsa da 

etrafına sirayete meydan verilme- ı 
den söndürülmüştür. 

Dört kumarbaz s...1ç Ustü 
yekalandllar • 

ÇarsJkapıda yeni okur sokağııı
da 10 numarada oturan Mehmed 1 

lfok ile arkadaşı Yusuf; Nazım ve 1 

Hayreddin dün Mercan hanı içinde 
16 numaralı Yusufun kahvesind<.> 

kumar oynarlarken cürmü meşhurl 
halinde yakalanmışlardır!.. 

-·-·-
Akdenfzdekl fırtına 

devam ediyor 
Geçen hafta Akdenizde çıkar. 

kuvvetli lodos fırtınası vfüı:iinc'!Pn H'~ 
nike civarında karaya oturan Sari;J,_ 

' - stan u gaze e erının ı - sesi hariç) ve bunu mükellef veya 
heyecanlı olacağı tahmin ediliyor- "f · t"k rinde kooperatı ten para ıs ı raz namına aharı Tür.kiye dahilindeki 
du. Dünkü toplantıda bu tahmin- · · ı · · tik eden arkıa,daşların ısım erı ve ıs - malsandıklarına ve ecnebi memle-
ledir ki isabeti tebarüz ettirmiş- "kd ı raz ettikleri para mı arı yazı - ketlerde Elçilik ve Konsolosluklara 
tir. dı. Kooperatiften para istikraz et-

ToplantıJa hükumet komiseri :ınek ayıp değildir. Ayıp olan ta
Hamdi, idare· heyl!ti azaları ve ol-' raf bunu ilan etmektir. Ben bu
dukça kalabalık bir aza kütlesi ha-: nun günahının kime aid olduğunun 
zır bulunmuştur. j meydanıa .çıkmasını istiyorum. Bu 

Kongreyi açan hükumet komi-
1 
havadhıi gazetelere kim vermiştir. 

seri Hamdi kooperatif azalarına 1 Sonra kooperatifte birçok arkadaş
kongre giinü tarihi ve sa.atinin ta- lar çalışıyor. Bunlardan birkaçı
ahhüdlü birer mektupla bildirilme- nm suiistima11er yaptıkları iddiıa 
si lüzumuna rağmen bunun yapıl -

olunuyor. Eğer bıı arkadaşlar ha-
rnamış olduğunu işaret etmiş ve kikaten suiistimaller yapmışlarsa 
kongreye devam ve yahut talik ka- süratle cezalandmlmalıd1r. Yok 
rarının verilmesini azalara bırak- , 

ı eğer mıa~um i:;;eler tizerlerinden bu 
mı~tır. Heyeti umumiye devam e-

çirkin leke kaldırılmahdır. ,, 
dilmesini i~ter.ıiş ve koııgrc riyase-
tine BJediye memurin miidürü Sa- Bu sözler de taı:;dikle karşılan -
lim. a:rnhklıwa Adil ve Etem. ka- mış, ve mfüıaka.~alara yol açmış -

tipliğe de Baha seçilmişlerdir. 
Bunu müteıakip idare heyeti ra

poru okunmuştur. Rapordan son
ra ilk sözü Belediye muamelat mü
dürü ve kooperatifin azası Bay Züh 
tü almıştır ve de:r1iştir ki: 

"- Raporda ortaklara birçok 
menfaatler temin olunduğundan 

bnhsolunuyor. Ben bunun hiç bir 
delilini görmüş değilim. Bunun i
çin birkaç !'\ÖZ söylemek istiyorum. 
Diyorlar ki ortaklarımız şunu yap
tık, crzağ\ ucuz verdik. Halbuki 
hakikat böyle değildir. Kendileri
ne şunu soı·mak i~lterim. Koopera
tifte sattıkları şeyleri burada top
daııcılardaıı mı almı~lardır. Yoksa 
yerlerine giclerek oradan !nı almış
lardır. 

Kooperatifin terzisine gidiyo
ruz dışarıda 35 liraya yapılma!'lı 

mümkün olan bir elbi<;eyi 50 liraya 
.> apıy ur.,, 

tır. Nihayet celse beş dakika tatil 
edilmiştir. 

İkinci celsede heyeti idarenin 
raporu, he::.llp blançosu ve idare 
heyetinin ibrası reye konmuş ve 
ittifakla reddolunmuştur. Bu red 
vaziyeti karşısında kongre reisi k0-
operatif hesabatmm bir komisyon 

tarafından tekrar ve esaslı şekilde 
tetkiki için bir karar alınmasrnı ve 
içtimaın tatilini teklif etmiştir. 

Bu teklif kabul olunmuş ve ya
pılacak tetkikat ve teftişatına üç 
zıat memur edilmiştir. 

Bunlaı· Belediye müfettişi Os
man, Kamil ve heı:ıap jşleri muha
sebeci3i Hüsnüdür. 

Kooperatifin umumi heyeti top 
lantısı bu tetkikat neticesinde ka
rarlaştırılan bir günde yapılacak-

tır. Kongren.in toplanaca!h !!ün 
bütün iız.nrala taahhiitlü mektup -
larla bildirilecektir. 

resmi makbuz mukabili def'aten 
veya iki taksitte verir diye yazılı 
bulunmasına ve bu kanunun tatbi
kini mübeyyin Milli Mi.ldafaa Ve
kaletince tanzim olunu talimatna-

mede de: Bedel vermek istiyenler 
ya kendileri veya ve killeri, bulun
dukl:arı mahal askerlik şubesine is-

1

1 
tida ile müracaat ederek bedelleri

ni bir veya iki taksitte verecekleri, 1 

şube; ıbedel verecek olanm kaydına \ 
bakarak bedel vermek hakkı varsa 
bedelinin alınmasında bir mani ol-1 
madığını ve bedelinin kabulünü is
tidası altına yazarak Malmüdürlü
ğe gcindereceği ve Malmüdrünün 

de parayı aldıktan sonra sahibine 
resmi ve matbu bir makbuz vere
ceği, bedel sahibi veya vekilinin 
bu makbuzu şubeye göstereceği ve 
şubenin de •bu makbuzun tarih ve 
numarasını kütük ve yardımcı def-

terine v-e bedel verenin nüfus cüz-
danının askerlik h:ane~ine yazaca

ğı ve bedelinin alındığına dair l\fal
müdürünün vereceği eevabı da dos
yasında saklıyacağı izah edilmiş 

bulunmasına binaen askerlik şube
sinden bu suretle gelen arzuhallc
rin bazı malsan<fıklarınca kabul 
edilmiyerek 8 şubat 1341 tarih ve 
42 numaralı tebligata istinaden as-

kerlik şubelerinden tahsilat müzek
keresi istenilmekte olduğu cari 
m~ıhabereden anlaşılmaktadır. 

Alınma ~e-kli kanun \"e talimat 
namesinde saı,ahatan yazılı olan 
bedeli nakdilerin askerlik şubesin
den havalesi istidalar üzerine mu-Kooperatifin heyeti idare aza

sı bu iddiaya şöyle cevap vermiş
tir: 

ı · hasebe kalemlerince tanzim oluna
. cak tahsilat müzekkerelerine isti-

Mektepler arası spor müsabaka· ı 
larının idare şeklini görüşmek ve 
hakem meselesini halletmek üzere J 

dün Maarü müdürü Tevfik Kut'un 
başkanlığında mektepler spor bölge
sinde iki toplantı yapılmıştır. 

Beden terbiyesi öğretmenleri a
rasında yapılan birinci toplanhda 
pazar günü yapılacak merasim hak
kında görüşülmüş, müsabakaların 

icra şekli hakkında kararlar veril
miştir. 

Lisanslı hakemlerden Ahmed A-
dem, Nuri Bosut, Şazi Tezcan, Ta
rık, Adnan Akın, Feridun Kılıç, Şev
ki Çanka, Necdet ve Halid Galibin iş 
tirakile yapılan ikinci yoplantıd:ı 
mektepler spor bölgesi futbol lik he
yetinin tanzim ettiği talimatname 
üzerind?. görüşmelerde bulunmus, 
m~ktepler arasında yapılacak maı;

ların müddetlerinin beynelmilel ni
zamlara uyması için 1 saatten 1,5 
saate çıkarılmasının iyi olacağı ka
naatine \'anlmış Maarif Vekaletine 
yazJlmasına karar verilmiştir. 

Şimdilik hakemlere verilecek tah 
sisat olmadığından tekmil hakemler 
ücret almadan hakemliği kabul et-
mişlerdir. H~r maçın hakemi bir gün 
evvel tarafeyn mektep kaptanlarrta 
rafından tayin Maarif Müdürlüğün
ce tasdikten sonra ilan edilecektir. 

fl'oplantı hitamında müsabakalar 
·b ... ·inci derecede disipline ehemmiyet 
verileceğine işaret eden Maaı if l\ıIJ. 
müsabakaların beden terbiyesi hare . 
ketinin mektep dışındaki tezahür
ründcn başka bir şey olmadığı beden 
terbiyesi dersine talebenin nasıl ce-, 
za görürse burada ayni şekilde ha-' 
reket edileceğini talimatnamenin tat 
bikında çok hası:ıas davranılacağını 
söylemiş, cuma akşamı tekrar top· 
}anmak ü:z.ere i~timaa nihayet veril
tir. 

Galatasaray idare heye
tlöe değişecek 

lügü tstanbul bölgesi müdürlüğüne 
bundan sonra milli küme maçlarına 
resmen iştirak edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Hali hazırda iştirak kararını ver
memiş olan yalnız Galatasaray ku
lübü kalmıştır. Manfamfih Galata
saraylılar da iştirak etmek kararın
dadırlar. Reisleri bir hal çaresi bul
mak üzere Ankaraya gitmiş, dün ak 
§lama kadar avdet etmemiştir. Ga
latasaraylılar evvelki gün ve dün ak 
şam kulüpte toplanarak hususi gö
rüşmelerde bulunmuşlar, Ankarada 
bulunan reislerinden telgraf bekle-
mişlerdir. 

Söylendiğine göre Galatasaray i
dare heyeti bugün yarın istifa ede. 
cek önümüzdeki hafta yeni idare he

yeti intihabı yapılacaktır. 
İdare heyeti reisliğine inhisarlar 

Vekili Bay Rana Tarhanın getirile
ceği de söylenmektedir. 

Beden terbiyesi istnabul bölge'$İ 
bisiklet ajanlığından: 

1. - Seri Bisiklet yarışlarının al
tıncısı 2/ 4/1939 pazar günü sabahı 
yapılacaktır. 

2. - Yarışa tam saat 9 da başla
nacaktır. 

3. -Yarış yolu: Topkapıdan ba-ş
hyarak Silivri istikametindeki 50 
inci kilometreye kadar gidip gel.mei~ 
olmak üzere 100 kilometredir. 

4. - Ayni gün, ayni saat ve ay· 
ni yerden ba~laınak üzere ikinci sınıf 
bisikletçiler arasındada bir teşvik 
müs:l bakası yapılacaktır. 

5. - Yarış yolu: Topkapıdan ba.5 
lamak üzere Küçük çekmeceye kıı
dar gidip gelme olmak üzere 30 ki· 
Jomeiredir. 

6. - Her iki yarışa da iştirak e· 
decek olan koşuculann yarış saatin.
den evvel hareket yeri olan Topk:>. 
pıda hazır bulunmaları ve isimleritJ 
hareket heyetine kayıt ettirmeleri 
lazımdır. 

7. - Teşvik müsabakasının hi-zade vapurunun tahlisi işi fırtına yü
zünden akim kalmıştır. Vaka mahal
line giden Hora tahlisiyesi kazarec]e 

vapura yanaşamamıştır. 1stanlmla 
çıkacak olan yolcuları hamil olan A· 

nafarta vapuru fırtına yüzünden 

dün limanımıza gelmemiş bu ak~.m 
gelmesi beklenmektedir. 

"- Bir malı menşe'inden al· 
mak zannolunduğu kadar kolay ıbir 
iş değildir. Bu uzun biı; tecrübe 
ve büyük bir seı·mrıye işidir. Biz 
odun için kalkıp Şileye giderek o
rada hiç tanımadığımız adamlar -
dan mal satın alamayız. Böyle bir 
şeye teşebbüs edersek daha zarar
lı çıkacağımız yüzde yüzdür. Ko
operatifin gayesi budur. Fakat 
henüz buna erişecek kadar tecrü
beli değildir. 

lstanhul 
Limanının 

Projesi 
( Ba,taraf ı 1 inci ~yf an11zda) · 

çeşmede kalacağı anlaşılmaktadır. 
Ancak burada yapılacak olan ası·i 
tesisatla beraber bütün tahmil ve 
tahliye vaziyeti lodosa karşı açık bu
lunacağından buraya uzunca b!r 
mendirek ilave edilmesi lüzumlu gö
rülmektedir. Kömür depolarının tek
rar Halice alınması hakkındaki mü-

Fener bahçenin yeni idare heye
ti dün beden terbiyesi umum müdür-

rinci, ikinci ve üçüncüsüne birer ma
dalya verilecektir. 

naden alınmıası ve kesilecek mak
'buzların sahipleri elin-e verilmesi 1[ 

ve bedeli nakdinin alındığının da R A D y O p R Q ., J 
bir tezhre ile şube reisliğine bil- G R A M J 
dirilmesi ve şubelerden bu husu , _____ , _______ ._ _____________ , 

Mendirek va dalgakıran
lann tamiri 

tktisat Vekfiletinin memleketi-
mizdeki liman işlerine verdiği ehem
niyet yüzünden limanlarımızın i~la
hı işi programlı bir tarzda gündı~n 
güne ilerlemektedir. Şimdiye ka~ar 
gerek ecnebilerin ve gerekse kendj .. .. ' 
nıizin yaptığı muhtelif men-
direk ve dalga kıranların tamiri ve 

icabettiği takdirde yenilerinin yap:
labilmesi için lazımgelen teknik va
sıtaların teminine başlanacaktır. 

llk olarak Vekaletin tasvibine ar
zedilmek üzere iki temizleme ve ~.a. 
rak makinesi ile bir römörkör ve bu 

işe yarıyan vinç •ve sairenin te
min edilmesi için icabeden projeler 
hazırlanmaktadır. Bu projeler Veka
letin tasdikınden geçtikten sonra 
derhal Haliç tersanelerile Bartında-

ki tezgahlarda yapılmağa başlana
caktır. 

Biz m~nşee rücu edemeyiz Ya
pacağımız toptancılardan daha u
cu~ alarak kredi ile biraz dıaha u
cuz satabilmektir.,, 

Bu izahat heyetiumumiyeyi tat
min etmemiş ve azadan Bay Arif 
Ülkü: 

"- Arkadaşlar ben yedi sene
lik bir ortağım. Ve yedi senedenbe
ri kooperatifin hiç bir toplantısına 
iştirak edemedim. Çünkü kanu -
nun sarahatine rağmen bize mek -
tupla toplantı ha!ber verilmemiş -
tir. Bu toplantıyı da çok şükür ga
zetelerde okudum ve gelebildim. 

Bir istihlak kooperatifinin va
zifesi azal.arma mümkün olabildiği 
kadar müsmir olmaktır. Eğer 

maksad azalara lazım oldukça 100 

B~Akşam 
SOMER Sinemasında 
Daas Ye ıar'..<.ıları bütün 
dünyada Radyonun en büyük 

muvaffakiyeti olan 

GASPARONE 
Bllylik Napoliten Operet Filminin ilk lraesidir, 

Baı Rolde : MARTHA EGGERTH'i unutturan Dana Ye 

şarkı Macar yıldızı • • 

MARiKA ROKK 

ıçın ayrıca tahsilat müzekkeresi 

istenilmesi lazım gelmektedir. 

Ona göre muamele ifası husu
sunun merkez ve mülhakat malme
murlarına tamimen tebliği rica olu. 
nur. 

2-3-939 

. talealar doğru görülmemektedir. =====ı========== 
1.kinci plaa ise Anadolunun bir L L E 

transit iskelesi olan İstanbul limanı.- - ... 
ır ' nm doğrudan doğruya Haydar pa-

şada yapılması düşünülmektedir ki 
bu şekil çok muvafık ve ayni zaman. 
da istifadeli olacağı nisbette fazla 
masraflı olmaktadır. 

Limanın burada yapılması halin
de Anadoluya sevkedilecek olan tran 
sit eşyası doğrudan doğruya burada 
inşa edilecek antrepolara indirilecek 
tstanbula ait olanlar da İstanbul ta
afında yapılacak birkaç antrepoya 
alınacaktır. 

Bu şeklin tahakkuku için hfilen 
500 metre uzunluğunda olan Hay
dar paşa mendireği Kadıköy ciheti
ne doğru eskiden yapılıp da bilfilıara 
yarım kalan l{adıköy sahilinin ucun
daki gazıno hizasına kadar uzatıla
rak dahile denizin girmesi menedi· 
lccek diğer kısmına da birkaç yüz 
metre ilave edilerek eski salhane bi
nasına kadar olan kısmı tamamen 
bir limanlık haline getirilecektir. Bu 
geniş sahada yapılacak imla ve tes
viycıler ile kazanılacak sahaya her 
türlü asri tesisat ilave edilerek güm· 
rük vesair binalarla antrepolar bu
raya nakledilecektir. Hariçten lima
nımıza gelecek olan gemiler doğru. 
dan doğruya buraya girerek sıra ile 
demirliyeceklerdir. Fakat bu şekil 
gayet büyük masraflara ihtiyaç gös
terdiğinden yeni yapılacak olan ıs. 
tanbul limanı projesinde bu şekil i
kinci planda yer almaktadır. 

Sanatın, ilmın, ve fennin en son 
tekamülünü bir araya tophyan 
bu sinema sa11ayında göreceği
niz filmlerden bir kaçı: 

KEŞİF ALAYI 

ERROL FLYN - OLİVİA 

HAVİLLAND 

ŞAFAliA DÖNÜŞ 

DE 

DAN!ELLE DARRİEUX 

P ARİS IŞIKLARI 

TİNNO ROSSİ - MİCHEL AİF A 

TOVARICH 

CHARLES BOYER -

CLUDF.TTE COLBERT 

VAT AN KURT ARAN 

ARSLAN 

ERROL FLYNN - OLİVİA 

DE HA VİLLAND 

HAYVANLAŞAN İNSAN 

JEAN GABİN-SİMONE SİM ON 

SHALLVVE DANCE 

GtNGER'~I ROGERS 

FRED AST AİRE 

EMİL, ZOLA 

PAULMUNİ 

ÇARŞAMBA: 2913/ 939 3 - Hiristonun - Suzinak §arkı 
12.30 Program Görünce gerdanında. 
12.35 Tür" k mu··zı·gıw· 4 - Hacı Arif Beyin . Meşhur şar-
Çalanlar: Vecihe, ·Fahire Fer- kı - Seninle durmak derdinak eyler 

san, Refik Fersan, Reşat erer. beni. 
Okuyan: Muzaffer tlkar. 5 - Dede efendinin - Rast şarkt-
1 .... -Uşşak perşevi Karlı dağı aştım da geldim. 
2 - ·Rahmi beyin - uşşak şar- 6. Rast şarkı - Çalıma bak efede . 

kı - Ağyare niğah eylediğim. 7 _ Faiz Kapancı _ Hüseyni 
3 - Leminin . uşşak şarkı - şarkı - Aman dağlar canım dağlar. 

yaşamıetım ne güzel bezminde. 8 - S. Kaynak _ Hüseyni şarkı_ 
4 - Zeki duyğulu - uşşak şarkı Ayrılık yıl dönümü. 

Bir gün geleceksin diye. 9 - Erzurum mayası. Yavru kur.. 
5 - Refik Fersan - Tanbur tak- ban humar gözlüm. 

simi. 10 - Türkü - Sarı kurdele. 
6 - Türkü - tzmirin içinde vur- 21 Memleket saat ayarı. 

dular beni. 21 Konuşma. 
7 - Türki.\ - Şu dağları delmeli 21,15 Esham, tahvilat, kambiyo-

gönülü eylemeli nukut borsası (fiyat) 
13.30 Memfoket saat ayarı, ajans 21,25 Neşeli plaklar _ R. 

ve metoroloji haberleri. 21,30 (I'emsil (Tayyare piyango. 
13.15-14 Müzik (Riyaseti Cum- su - Komedi) 

hur bandosu· Şef: İhsan Kıinçer) Yazan - Kemnl Tözen. 
1 - H.Mapuet - Asker mbarşı 22 Müzik (Küçük orkestra- Şef~ 
2 - E. Waldteufel-Dolores(valsl Necip Aşkın) 
- Rossini - Semi ramis operası- 1 - Freire - Ay - ay. ay_ (Sere. 

nın uvertürü n:lde) 

4 - A. Luigini - Mısır balesi (N.- 2 - Hruby- Viyana operetinden 
1,2,3,4) potpuri. 

17.30 Konuşma (!nkilap tarihi 3 - Micbeli - Memleket hasreti. 
dersleri - Halk evinden. naklen) 4 - Ganglberger _ Benim küçült 

18.30 Program teddi ay1m. (Saksofon parçası). 
18.35 Müzik (hafif senfonik plak 5 - Kutsch - 1spanyol kaprisi. 

lar) . 6 - Carı Rydahl - Melodi. 
19.15 Türk müziği (Fasıl heye- 7 - Lehar _ Eva operetinin vals~ 

ti) Celal tok ses ve arkadaşları. Iarı. 

2.00 Ajans, metoroloji haberleri 23 Müzik (Cazband _ Pl.) 
ziraat bors~sı (fi~a~~. 23.45 - 24 Son ajans haberleri 

20.15 Türk muzıgı ve yarınki program. 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet çağla 5Q !!Na.ı: •i :u _ ,...... 

Refik Fersan, Kemal niyazi Seyhun. Ç .. araba gübre çalmeş 
,Okuyanlar: Mlizeyyen Sonar, üskudarda Selimiyede cami soka~ 

Mahmut Karmdaş. ğında üç numarada oturan Hasan 
1 - Suzinak perşevi. G.ülerin liç arn.ba gübresini çalan aY,• 
2 - Hacı Arif Beyin - Suzinak nı sokakta oturan Hüseyin yakalan· 

şarkı . beni bizar ederken. mıştır! ... 



_ 24 _ iKTiBAS VE TERÇOME HAKKI MAHFUZDUR 

Erzii1can Ele Geçiyor 
Ermeni Kuvvetleri Her taraftan 
Erzincana Doğru Çekiliyordu 

Garbi Deraim Milfrezesi 12 Şubat 
Erzincanın 6 Kilometre Cenubunda 

Akşamını 

Geçirmişti . 

O •- ela --1- Rm ubitlerinclea Wr lfllP s.... ..... ..... ,.. ..... 
Boğazlarda tesadüf olu.nacak çeteler hemen imha 
edilecektir. lki kolordu ve fırkalar arasındaki hattı 
flsıJJar ve aibikür dailan daimi surette tarassud 
olunacaktır. 13 şubat 334 sabahı kolordunun wem
niyet hattı Hedikler çiftliği - Til - Yalnızbaglar 
battı ol.acak ve fakat bu hattın şarkına kuvvetli 
çantasız aebOkbar zabit kefil kollan aevkolunarak 
boş mahalleri hemen işgal edilece~. 88 ncı fır
ka hareket müfrezesinden başk.aca ıkı topla takvi· 
ye edilmiş •bir taburun da Fırat cenubundan sev
kile Kemah boğazındaki kıtaatın harekAtı icap e
d se yandan teshil olunacaktır. ,, 

er Fırat cenubundan gönderdiğim bu müfr~z~: 
. rur ettirdiğimiz kuvvetten harıçtı • 

o~du ıle ~~:~ iaşesini te'min edebildiğim yüz seç
bırkaç gü. bab rla iki cebel topundan müteşek
me neferlık u b'lctirmiştim veri
kil idi. Tertibatımı ~rfduya dalüzuı m yok d~nildi. 

ta "Bu mu rezeye " 
len cevap Ermeni çeteleri bu ci-
Halbukii Kemah boğazını dö bilirlerdi. Bundan 
h tte tressir sur.rtte ve 

e n m J rinde mukavemete 
başka Erzincan garp mahreç e d 

1 
,.

0
k olurdu. 

k 1 rsak bu iki topun yar ım Y 

maruz a ı • d (Erzincan) • YÜ· 
Gerçi ••~bt Dersbr:ı:::!r~~:atı:ıız olmadıtından 
~=~:·· 0 :::a!evcudiyetine ~e~ bağJay::::~~: 
Bir de. Cflr'etti Ermeni çeteJerının Fırat f . • 

• . erek 36 ncı fırka mU rezemnı 
da pusular tertip ed 1 • takdirinde Dersim 
yandan ve arkadan d:v~erie~ile oltnazdı. Bunun 
mtıfrezesinin bundan a e buna mü-
i9in bu müfrezeyi gönde.rdim ~e or:~:: bu kadar 
manaat olunmamasını nca ettim. 
teferruata karışmak haksız bir U,ti (1). 

!2 tubatta ileri harekit başladı. Ben öileden 
el Kemahın prülecek yerlerini r•dim ve ıey

evv hastahaneyi teftit ettim. Öğleden sonra 2 
~arkarargihımın birinci fırkasiJe Kemah'dan hare
k:t ettim. Yol boyunca hareket eden ~8 ncı fırka-

k t müfrezesini gözden geçırdim. Karın 
nın hare e ı d K ı 

w dan tek kol nizamında yürüyor ar ı. o 
çoklugun k bana da askere de zorluk ver
başına kadar geçme aıblarda kaldım Ve 

. . t 3 45 de Kocaar . 
diğınden saa · . . Gökte incecik hilAI kursile 
gecey.i burada geçırdım. kil ediyordu. So
birlikte pek lltif bir manzara teş d ek latif oJu
fuk gecelerde yıldızlaı ın parıltısı a P 

yor. ld w rapor 
Fırkalardan 12 ,ubat akşamı a ıgım • 

Jara göre: 
"36 ıncı fır.kanın hareket müfrezesi sabahle

)'İD Kömürden ha~:eket etmiş, öğleden sonra ~ d~ 
KocaaT&blar k1>prüsilnden ı-eçmiş. bu gece ılerı 
kısımlaril& Kemah botazı mahrecini elde edecek, 
kısmı küllisile geceyi Pravali deresi menbaında ze-

( t) Ordu kumandanı Vehib Patanm 300 ki
lometre uzaktaki Suphrinde bulunan kararaihm
dan bu aibi tabye teferruatına ıniidahaleai, Erzu· 
ram taaruzunda felaketli bir neticeye aebeb ola
c:aktL Muharebe aahaamda meauli;ret benim oldu
iundan ahvalin icabı veçhile hareket ederek öyle 
bir neticeden korunduk ve Ermenilere kartı laazar
lachiımıa darbeyi indirel>ildlk. (8faiıda slrWe
eektir). 

minliklerde ıeçirecek.. Bu hareket müfrezesinin 
mevcudu: 2400 insan &&O hayvandır. 

9 uncu fırkanın hareket müfrezesi zevalde 
Ilgar çayınndan hareket& başlamış öğled:n. s~nra 
saat 6 da kolbaşı Yerhan'a varmış. Geceyı; ıkı ta
bur piyade, bir cebel takımı Yerhand-a, iki tabur 
pf7&d• -wr amlüye matre...ı Klranlaanda. bır ta
bur piyade, iki maldnell tflfek, bir kudre~lf cebel 
bataryem, bir seri cebel takımı Kıranhan ın 5 ki
lometre garbindeki Rus zeminlikJP.rinde. Mflteba
ki kıt'alar Ilgar ~yırında geçirmiş. 9 uncu fırka
nın süvari böJQğll akşam 5 de Kırahan•a vardığı 

zaman Uç atlıdan ibaret bir ermeni postası geri 
kaçm1f. Yerıııa.n•a gelirken de l& atlı .ve 10 ~iya.de 
ermeni kuvveti Erzincan istikametine çekilmış • 
ler. 

9 uncu fırka hareket müfrezesinin mevcudu: 
4000 insan, 1100 hayvan . ., 

18 tubat sabahleyin ~ de al<lıtım sabah rapor
Janna göre vaziyet föyle idi: 

"86 ıncı fırkanın hareket müfrez,ıinin ileri kı-
11mJarı Kemah bofazı mahrecini tutmuttur. 

9 uncu fırkanın plftan Yalnızbqları tutmut-
tur. 

Garb! Dersim mUfrezeif 800 milis kuvvetiyle 
12 şubat akşamını Belbuda (Erzincanın 6 kilo
metre kadar cenubunda) geçirmiştir. Nizamiye 
taburu, karlı dağlan aşarken kimilen ay;&khm 
donmuş olduğundan harekita iştirak edemıyecek 
haldedir. (2),, 

Erzincan hareketini yakından idare etmek 
için raporları haritama tesblt ettikten sonra sabah
leyiın 7 ,30 da Kocaarablardan hareket ettim ve öl· 
le vaktini Ortahan'ın hemen tarkındaki zeminlik
lere geldim. Kar yatmağa başladı. (Erzincan ha-
ritası). 

Burada" aldığım raportann hillisaıı fudur: 
"86 ıncı fı11kanın hareket müfrezesi Kürtbras

mikini işgal ederken Ermenilerle müsademe etmiş. 
iki ermeni maktill olmuş: askerimizden iki hafif 
mecruh var. Ahaliden on kişiyi ermeniler şehid et
mişler, köyü de y.akmışlar. 

Öğleden sonra saat 10 da Harabedi ve Aşagı
ula'dan 150 ermeni müsa.demesiz Erzincan istika
metine çekilmiştir. 

g Ermeni atlısı da til ile Aşagıula arasından 

Hadiklerdeki kıt:alanm~za bir. iki. e~ ateş ettikten 
onra kışlalar istıkametıne çekılmıştır. 

s Sabahleyin 9,15 de Erzincandan beş infilak 

sadası işidilmiştir.,, 
Saat 10,30 da kolordumun kısmı küllisinin 

d • hat şu oluyordu: var ıgı 

Hadikler çiftliği • Til - Yalnızb.nğlar. 

kesı.f kollarım1z Erzıncanla temasa Kuvvetli . 
girmişti. 

(DeYamı •ar) 

L-tta aL-'arla bu biçareler Erzin-(2) 16 fUua ar ııHU 

cana setir!lebiJclL 

Cumhuriyet 
Maarifinin 
Faaliyetlerinden 

Genç ve kıymetli vekilimizi; 
"TUrkiyede orta öğretim,, namı ile 
geçen yıl neşretmiş olduğum yedi 
yüz sayfalık muazzam ve mükem. 

7 2 57 
17 7 5 

Çanakkale Zafer.inde 
Türk Bahriyesi 

Yapılan En Müessir Hazırlık Ka· 
ranlık limana torpil dökülmesiydi 

-tt-

mel eserinin başında söylediği gibi: ~ 
"Kendinden önceki devirlerden her ~ . .. 
sahada olduğu kadar Maarif işlerin. 
de dahi yoksul ve kınk dökük bir 
miras ile işe baebyan Cilmburiyet 
neslinin on bet sene içfnde kendin· 
den sonrakilere kendinden evvelki· 
ler ile kıyas kabul etmiyecek kıyr 
mettar bir eser bırakbğını .... ,, ve bı
rakmakta olduğunu büyük bir se
vinç içinde görmekteyiz. 

Memleketin her tarafından yük· 
selmeğe başlıyan ilmi İnüesseseler 
ve mekteplerden başka maarif ha· 
reketimizin içinde şark ve garp dil· 
!erinden dilimize çevrilen ve çevril
mekte bulunan eserler vardır ki bu 
i§ maanf işlerinin en yüksek nokta· 
smı teşkil eder. 

Bu gün salibiyettar olan her ka · 

18 Mart hncumunda batan F ranaız donanmaıına menaup 
bir muhrip 

lem harekete geçmiş ve Cümhuri- Neticede medhal grupu aR-ı 
yet idaresine verdiği feyzile bir ta- ğır hasarata uğrıyarak on üç 
raftan garbın felsefi, tarihi, edebi şehıt verdikten sonra zabitan ve ef-1 
ve ilmi eserleri tercüme edilmege rat gcrıye çekildi. Gece Fransız filo., 
başlanmış, diğer taraftan da kur'an su Kumkale ve lngiliz filosu Scddil- · 
ve hadisler ve şark lisanlarından bahir cihetıne tahrip müfrezeleri çı
aeçme bir çok tarihi ve lisani eser- kardı. Kumkale taı afına çıkanlar 
ler de lisanımııa çevrilmekte bulun- zayiat ile def edildıJeı. Lakin diğer 
muı ve bunların kur'an terciimesi müfreze Morto limanına kadar iler· 
de dahil olduğu halde bir çoklannın lemeğe ve hasardan masun kalmL~ 

ve iki gün sonra Marsılya limanın
dan (Faeton) kru\azörüne rakıp :>· 

Jarak Çanakkale cephesine azımet 
etmişti. 17 inde Bozcaadaya geldL 
Umumi hucum, Amıral Karden ta· 
rafından bu gün için kanı.rlaşbnJ. 

mıştı. Lakın her nedense bir ha.st!l· 
Jık ıcat ederek istıfa ettiği için ikin· 
ci kumandan Amiral Dorobek ken
disine hafof olmuştu. Kumandanhk-

terctıme ve tabıları da hitam bul. topları tahrip ve mühiınmab imha ta vukua gelen bu tebeddülün asıl 
muştur. Bu tercemelerden başkQ. bfr etmeğe muvaffak oldu. Bu hadise- sebebı Aınıral Kardenin 16 martta 
çok mesai ile müellifleri tarafından den sonra me\ kii müstahkem, met- uydurduğu ve tabıp raporuna istinat 
vücude getirilmiş telifler dahi var. hali yeniden faaliyete gctırnıck im- ettirdiği hastalık değil, tngilterede 
dır ki bunların içinde bir ferdin de. kanını görememiş ve hasmı boğaz Bahrıye Nazırile kendi arasında bq 
ğil ancak ilmi bir heyetin vücuda dahilinde karşılamağa karar ver- lıyarak gittikçe şiddetlenen ihtilifı 
getireceği kadar muazzam olanları miştir. nazar idi. 

da vardır. Şubatın yirmi beşıle martın on Munsifane bir hUkllm verebilmek 
Bin dokuz yüz otuz dört yılın· sekizi arasında geçen yirmi gün, yu- için, Amiral Dorobek'in selefinden 

dan beri yalnız Devlet Basımevinde karıda bilmünasebe söylendiği ve<;· daha talili bir kumandan o!duğunu 
basılmış olan lisani, tarihi, içtimai, hile, geceli w giındüzlU ve gayet çe- kaydetmek icap ediyor. Çl1ııktt Kar
bbbi, siyahi, cerrahi, hukuki, coğra· tin mücadeli.t ıle doludur. denin kumandası albnda ikinci ku· 
fi ve edebi eserle ve muhtelif me<:· methal grupunu tahrip ederek pli- mandanlığı -İngiltere Bahriye Ne
mualar ve rehberler üç yüzden faz- nının ilk amehyesini muva.ffakiyetle zaretinin kanaatine göre- pek iyi L 

ikmal eden hasım şimdi ikinci ameli· dare etmiş olan bu zat iş başına gelladır. 

Bugün ise elde mezkftr Basıme- yenin icrasına başlamıştı. Donanma- diği vakit tngiliı filosu kıymeti har
,. inde basılmakta olan elli ile altmış rı ın hücumuna zemin hazırlamak i · biyece çok yükselmişh. 
aruuıda eeer bulunmaktadır. çin torpil tarlasını imhaya veya bu Beri taraftan müdafiler de bol 

BnmmaJı bir faaliyetle bamlmak Uat"da kiti bir geçit açmağa çatı. durmadılar Atinadan, Sofyadu\, 
ta olan bu eeerler içinde dtbıyada ııy rdu. MUcad le nöbeti bahriye BWtreoten BerUne uçunılaıı w tm.. 
bir ikincisi bulunmıyan; yalnız tek bataryalarına gebnJeti. Hemen her para torun ukerf kabinesinde ma· 
nilshası sevgili Edirnemizdeki 11 ci gün bir kaç zırhlı boğaza giriyor ve hiyeti resmiyeye btlriinerek latan· 
Sellin Kütüphanesinde mevcut olan bahriye bataryalarile döğilpıeğe bula yağdınlan haberler, dU§IDanın 
tarihi eserlerden yazma bir Baypars 1 başlıyordu ve karanlık basar bas· ergeç umumt bir taarruza kaJkaca. 
tarihi tercemesi vardır ki dünyanın maz torpil tarayıcı gemiler geliyor ğıııı ima ettiğinden, bu taarruzu kar 
en büyük bükUmdarlanndan biri o- ve aniidine muharebeler sabaha ka- §l}amak için kendilerini hazırladılar. 
ıaıı bu halis Türk hilkümdarın yap- dar devam ediyordu. Martın ikinci Yapılan hazırlıkann en mU.easiri Ka
tığı medeni, umranı ve askeri faali- haftası nihayetine kadar kaç torpil ranlık limanına torpil dökWmesiydl 
yet ve muvaffakiyetlerini bu terce· imlıa edildiği malfımumuz değildir Yukanda kaydedildiği veçhile ~· 
mede btıytik bir iftihar ile okuyaca· Ancak büyük taarruz esnasında mn idi mbtahkem bu muvaffaldyeti 

tız. Dünyada bir ikincisi bulunmıyan hacim zırhlılar bu mıntakaya yak- "Nuan.t,, torpil gemteOe "SlvriJıi.. 
bu Arapça yazma kitabı TUrkçemi· lqmadan ricate mecm oldular. • ... ~Al-.. _ fı~lr&..h.X.--

1181'., -r-~1Dl --.-
- çevirten l'ilrk Tarihi Kurumu bi- DUfman lrir taraftap bu fasıJa. medyundur. Halbuki mevkii mlstah-
m ve blltiln dilnyaya hem bUytlk bir uz ciül ile meegul iken dijer taraf. kem erklm harbiye reisi: "Bu hat, 
'l'Urk htlldlmdan daha iyi ~tmış tan umumi taarruza hazırlanıyordu. larm teai8inde taliin 3ardnm oldu. 
ve hem bUWn dilnyada tek nüsha!ı Fransız nakliyelerile mütemadiyen 8la1i bir hava idl. Sabahleyin bu has 
o:a:, eseri tehlikeden kurtarmış asker geliyor ve General Damat, mart vadan billıltlfade atılan torpmer ta· 0 

Basıl· akta 1 tarihi terceme· bidayetinde Amirallere mülAki oluyor mamlle dU11Danın ııuan dikbttııl 
m 

0 
an . du. General Hamllton ise 1915 mar. celbetmektea muun kaldı.,. 

ler içinde Maarif Vekileti tarafın· tının 13 Unde Londradan harek t (l>tmum Yat) 

dan Farsçadan dilimize terceme et- l!!!!!!!!!!!!~!!!!l~~!!!!!!!~~!!l!!!!!~!!e!!!!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!l!~l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 
tirilen bir Selçuk tarihi de vardır ki ., bır çok tarihi hakikatler blldire-1 milletaeverliğinln bir l&heaeri olu 
bununla da dünyanın en büytlk hU. cektir. ve TürkHlfUn H88nf, tarihi, dini 'Ve 

kfımetlerinden birini kurmuş olan llhanilerin methur vezirleri Re- edebi bakımlardan bir huineai bu· 
Selçuk ojullannın; Kifpr'dan Ak- tid-el-tabib'in Cami' -el-tevarih na· lunan D. L. rr· Un iki muhtelif t.er. 
deniz kıyılarma kadar 

11
nnan ve mındaki Türklere dair vücuda ge- cemeden bir üçüncü terceme olmak 

A vnıpa ve Asyaya hikim olan bu tirmiş olduğu muazzam eserinin ter- üzere vücuda getirilen en sahih ft 
Türklerin cihanda ne bUytlk bir cemesi de basılmaktadır ki bu ter· en mükemmel tercemesi dahi ya1mı. 
kuvvet ve ne yüksek bir kabiliyet ceme tarih &leminde Türkler için e· da bütUn Türklerin önüne tWrenmes 
göstermiş ve ilim ve marifete neka. debi ve ebedi bir abide olacakbr. bir servet halinde konulacaktır. 
dar hizmet etmif olduklarını her o- Eski tarihi eserler içinde büyük Bu miJH ve flmf hareketlere 11lıı-
kuyan bilecek ve öğrenecektir. bir şöhret kazailllll§ olan; Mesudi- den güne inkişaf veren CUmhuriyet 

tbn-el-ibri'nin Tarihi Muhtasar- nin Muruç-el-Zehebi tercemesi da· idaresi bize bol bol lllm havası te
el-düvel'inin son iki kısmı olan Mo· hi Devlet Basımevinde basılmakta neffUs ettirmektedir Jd bundan genç 
gollar tarafının tercemesi dahi He- olan eserler içinde bu eser Mısırda liğiıı ve umumiyetle lllm erbabmm 
licü ile bizzat görüşmüş olan bir ve sayfanın üstü Arapça metni ve altı ve memleketimizi seven iter ferdla 
müellifin eseri olmak itibarile bu Fransızcaya tercemesile Pariste ba.. memnun ve minhettar olmamaıan 
hususta en mevsuk malfımatı ihtiva sılmış ise de bu tabıların ve terceme. mümkün değildir. 
etmektedir ki bunu terceme ettirmiş nin her sayfasında bir kaç yanh' Yalnız askeri· kabiliyet ve deham 
olan Maarif Vekiletine karşı şükran göze çarpmaktadır. Vekilet; salibi- ile değil; ilmi, içtima! ve lliyul ful
borcumuz olduğu kadar bu eserin yettar bir ıata Muruç-el-Zeheb'jn letlerile mılletler &l'UllMla mflmtu 
tngilizceye çevrilmiş olan muf assa- metnini tashih ettirerek terceme et- olan millettqlarımm en bllyWı dahi 
lını dahi İngilizceden dilimize terce- tirmiı ve Devlet Basımevinde bu e· ve Ebedi Şefimiz AtatUrk'tlll bayra. 
me ettirmekte olması şükrana şa. ser de basılmağa başlanmıştır ki ğı altında her umenlrl lfbi toplana. 
yandır. ilim &leminde bu güne kadar bekle- caklanna ve lıı&ıU'ııt ft onun CUm. . . 

"Altun Ordu'ya dair vesaik mec· nilmekte olan bu ilmi hizmeti ifaya huriyet Halk Paıti8inin umdeleriM 
muası,, namında Rusçaya terceme· Maarif Vek&leti ve bu zat muvaf ft,k sadık kajacaklanııa ve Meb'ua aeçi· 
lerile birlikte neşredilmiş olan, muh · olmuşlardır. Tarihi eserlerden Ham· minde herke.Uı vatanı ve milli öde
telif tarihlerden alınmış Arapça me- mer tercemesinin de basımevind~ vini icraya ınuaaraat ~ 
tinler dahi salahıyettar bir zatın yo- tab'ı ikmal olunmaktadır. Burads her ferd ıtbi benim de tnamm ve 

1
• 

rulmak bılmez mesaisile tashih edi bugün basılan kitaplar içinde büytlk manım vnrdır. 
!erek terceme ve tabettirilmektedir Türk Lügati ve Yakut Liigati ve es· lsblnbul tl'nhvıait•I lDdeblyı' 
ki bu kitap dahi gene bir Türk kı Turk yazılan dahi vardır. Flikttlteei Proı.Gr&eltacltıa Ord. 
kümeti olan Altun Ordu'ya dair bi. Bu mühim eserleden bqka Tür't M. ierefedclıııı .ra111ıara 



İtalyancadan Tercüme Eden: HUaeyln Kutval 

Kadın salona girdi. - Ben gel
Qim. diye seslendi. Erkek ona dog· 
ru: - Sen mi? , 

Sırtında henüz ava gittiği zaman 
giydiği meşin ceket vardL. Avlan
maktan yeni gelmi~ olacaktı. Ocağm. 
başında ayaklarını kurutmakla me§
guldU. Ayaklarında iki büyük ve sı
cak pantofla vardı . Kadın: 

- Memnun değil misin? dedi. 
- Bunu söylem.iye dilin nasıl 

arıyor? Fakat... Anlamıyorum .... 
- Burada olılufumu mu? Ba~it. 

O gitti. Yaln12, serhefftim. 1kimiı de 
serbestiz. O bu sabah ansızın hare
ket etti. M.listacol lılr telgraf onu 
hariç memleketlerden birine çağırfü. 
Ben de geldim. Sana bir sürpriz yap
mak istedim. 

Onu kuvı;etlice Fnkan erkeğin 

kolları arasma sığındı. Fakat kadın 
ona memnun olup olmaclığıru sor
makta haklı id i. Hayır, hiç te mem. 
nun gözükmüyordu. 

- Nen var? 
- Hiç. 
Kadın başını ka~dırdı ve ona 'bak

tı. Bunu daha evve1 yapamarr.~tı, 

çünkü onun kolları arasında bulun
maktan mütevellit hissettiği saadet 
onu heyecanlandırmış ve gözlerini 
kamaştırmıştı. Şimdi baktı ve gör· 
dü. 

- Aman allahım bu ne hal? 
Adam kızardı. Kadının hayreti

m anlamış ve telılşlanmıştı. 
- Beni böyle derbeder vaziyet. 

te ilk defa görüyorsun ... 

Aralannda beyazlar sıntan, U · 

zun, sert, bol ve karmakarışık sakal. 
ları vardı. Meşin ceketinde lekeler. 
yağ ve sarab lekeleri vardı. Kadın 
geriledi. 

- Ne var? 
- Tuhaf koku ... 
- üç gündür avlanmakta idim, 

biraz evvel döndüm. 

- Bıraz yorgun olsan gerek. 
- Evet... biraz. 
Kadın sertçe fakat ı:ıakacı gözük

m.ok iotcdisi bir"~uşıe: 

- Böyle ho~uma gitmiyorsun 
dedi. 

- Niçin geleceğini haber verme 
din? 

- Fakat ... söyledimya sürpriz 
yapmak istedim. Sonra habere iht\ .. 
yacın olduğunu ve kadınlar gibi u. 
zun tuvalet yapacağını bilmiyordum. 
Dedi ve tekrar gülümsiyerek: 

- Git, git, çabuk güzel bir ban
yo yap. 

- Congetion'dan ölmemi iste
mezsin tabii: biraz evvel yedim; be
ni fena edebilir. 

- Oh, hakkın var, sahi, bekle 
daha iyi. 

- Yalnız elbisemi değiştirmeğe 
ve sakal tıraşı olmağa gidiyorum. 

- Fakat hayır ... beni yalnız mı 
bırakmak istiyorsun? 

Yalnız kalıp düşünecek zaman 
kazanmasını istemiyordu. Erkeğin, 

o vaziyette yanında bulunmasını, 

o büyük odada yalnızca beklemiye 
tercih ediyordu. Neyi bekliyecekti? 
"Güzel,, olmasını mı? Bu gün bun
lar kendisine pek gülünç geliyordu. 
Halbuki kendini ona arzusu ile ver. 
mi§ti. Çünkü ötekisi ile mukayesede 
onu daha mlikemmel bulmuştu. Ko
cası alelade, çatin, ı:ıert bir adamdı. 
Bir zamanlar teklif karşısında son
radan sevebileceğini zannederek ev
lenmişti. Fakat derhal anlamıştı ki 
onu hiçbir zaman se\•emiyecekti. 
Halbuki hattı hareketini, komışma
lar i!ll hatta giyinmesini biraz demo. 
de bulduğu ve latife olarak "eski a
dam .. dediği bu erkeğin nazik ala.ka
sı ötekileı'inkine benzemiyordu ve 
az zamanda müdafaasız kaldı. Onun 
oldu. 

tnsanı kamil. Ondan bahsettiği 
onu düşilndUğU zaman daima dudak
larına gelen kelime bu idi: İnsanı 
kamil. 

Aralarında yirmi yaş fark vardı. 
Adam ona benim küçük kızım diye 
hitap ederdi. Samimiyetinde neka
dar incelik vardı. Ne kadar nazikti! 
öyle ki o yirmi yaş fark gözükmü
yor, hissedilmiyordu .... 

Belki onunki aşk bile değildi: 
İztil'ab derecesinde bir şefkatti; ka
dınınki de aşktan ziyade hayranlık 
ve uysallıktan doğan bir histi. 

Erkek başından büyük sergü
zeştler geçmiş bir adamdı. Lakin ar
tık yorulmuş gözüküyordu. Onun 
için eski saraylara benziyen villa
sına çekilnıi§ti. Kadının da villası o
nımkinin y,g,nuıda. 'di, Tc=nıUt onı~ 

rı yaklaştırmıştı. 

Evet onu böyle uzun sakalla, av 
elbis~sile ve terliklerle ilk defa gö
rüyordu. Şimdi başını gizliyecek her 
türlü sun'ilikten uzaktı. Bu sefer ih· 
tiyar gözüktü. Kadını baştan çıka
ran bütün şıklığının uçtuğunu his
setti. Mandrada geçirdikleri gecele. 
rin hayvan pisliği ve insan teri gibi 
acı ve fena kokularını duyar gibi ol· 
du. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra g'iiı1de 3 defa muntazaman 

- • • elif.terinizi fırçaJayınız. • • -

Koridorda Madam York, hazin 
parçalar çalıyordu. 

- Bak Sigmund! Arkadaşların 
miğferlerini takmış, kılıçlannı alm1ş 

harbe gidiyorlar. Sen yallll7.Sın. Ki
mi bekliyorsun? 

Oliverin simasında bir dehşet ve 
endişe alfilml belirdi. Sallanmasınt 

kesti. 
Luna devam etti: - Tabii dura

caksın! Çünkü kurt olup fenalık yap 
ııuı.k istedin. Sen arke.daşlanna yeti· 
şemezsin. Mücadeleye girişmek is
tersen bile senin yerin kurtların ara
sındadır. ümitsiz düştilğlin dakika
da. mabudun Odini parçalıyacağını 
söylemekle kurt oldun. 

Olivcr, bu sözler Uzerine çizginin 
içerisinde, bütün adaleleri gerilmiş 
olarak çöküvermişti. • 

.xxxvn 
Luna yeknesak sözlerine devam 

etti. 
- Bak hepsi gidiyorlar: !şte 

baban, lmrde§lcrin, ve iki oğlun da 
uzakl831yor. Çünkü onlar mabudu· 
na kal'§l küfür etmemişlerdir. 

Oliverin gözleri, genç kadının 
tasvir ettiği şeyleri göıilyor gibiydi. 
Şimdi tamamUe bir kurt haline gir· 
mişti. El!eriJe çizginin üzerinde top. 
rağa çömclmişı Jlriye atlıyacak gi. 
biydi. Yiiztinden ter taneleri adeta 
bir sicim gibi akıyordu. Deruııt bü. 
yük bir mücadelede bulunduğu mu
hakkaktı. 

Svanild, kendisini tutamıyarak 
bir çığlık kopardı. Godard kolile 
genç kızı tutarak gözlerini kapadı. 

Oliver, şimdi çizginin içinde, ku
durmuş bir köpek gibi, titriyerek, 
ağzından köpükler saçarak, uluya· 
~k. \·elhasıl müthiş bir tehevvUr i
çerL~inde dönüp duruyordu. 

Piyano durmuştu. Yalnız Lune
ntn yeknesak sesi duyuluyordu. 

- 1şte bak, bir ancla fırlıyar:ık 
mabuduna hücum ettin ve ı)arçala
dın. öldü ... Şimdi ne yapa.caksın Sig. 
mund? .. 

Piyano tekrar, fakat bn s.:fer 
hafif parçalar ~almağa ba§L-ıdı. Oti
ver kol tuza diiimüş, .scııni? nııruyor
du. 

YENISABAH 

Çana kale Çayı 

Çanakkale (Huswıt) - Çanak· meler yapmıştır. 
kale Valisi Atıf bulundufu civar KöylUlerlmiz kendi elişlerini 
köyleri Halkevina davet ederek bir de getirerek Halk.evinde bir sergi 
çay ziyafeti vermiştir. açmışlardır. 

Vali köylerimizin derdlerini din. Resimde Vali ile köylüler bir 
lemi§ ve onlarla uzun uzadıya görüş.. arada görünmektedirler. 

fi il 911 98 88 

Gelibolu Modern Bir 
Kavuşuyor Halkevine 

... ,. ......... . 
GeUbolu: (Hususi) - Türk' 

tarihinin dönüm yerinde mühim 
karargAhlardan bini ·oıaın Gelibo
lu bir vakitler yirmi, otuz b1n nü
fusu ihtiva &den bir kasa.ha idi. 
Harp felaketleriyle bir boşluk ve 

harabt baş göstermişken Cumhu -
riyet idare!i feyizli mesaisiyle 
derhal tesirini göstermiş, yanın 

ada baştan dolmağa başlamış, ea
ki iktısadi, zfrai, ticart ehUyetlne 
ermekte bulunmuıptur. 

Kasaba içerisinde yeniden yol
lar açılmakta yeni binalar yapıl
maktadır. '.Gelibolu Işık Yurdu,, 
bu gilzel binalard.an birid!r. Bir 
f aaJiyet ve bir kült Ur sahası ola

caiı muhakkak bulunan bu bi
nadan başka yeniden yapılmakta 
olıı.n büyük ve moaern .. Halkevi,, 

'binasının inşaatı da yakında bitmiş 
olacaktır. Bu suretle kasabamız
da ihtiyac olduğu en modern bir mü
esseseye kavuı;ı.muş olacaktır. Di

ğer taraftan geçen sene yapılan e
lektrik tesisatı da; GeHbolunun 
en büyük hayati ve medeni ihtiı

yaçlarmdan birini tamamlamıştır. 

Uzunköprü - Gelibolu fOseai 
kualtılıyor. 

Uzunköprü; (Hususi) - Uzun 
köprü • Gelibolu şosesi tekemmtil 
devresine girmiştir. Trakya Umu
mi Müfettişi General Kazım Dirik'
in lüzum gösterdiği Gelibolu • Te
ldrdağ yolunun kısaltılmasına da 
teşebbüs edilmiş ve yapılan bir top
rak tesviye.siyle bu yol İstanbul • 
Gelibolu yolunu 75 - 80 kilometre 
kısaltmıştır. 

Hükumet konağının proje ve 
keşifleri ıbitmiş ve ihalesi yapılm~
tır. Yakında inşaata başlanıla _ 
cald:ır. 

Geliboluda Belediye f a.aliyeti. 
Yeni parklar ve mezbaha ile otel 

yapılıyOI'. 

Gelibolu; (Husual) - Bu sene 
köylere 6000 den /azla fidao veril
miştir. Belediye tarlht Sarıca. Pa
,a kale ve havuzutıun etrafındaki 
derme çatma binaları istimlak e
derek :bu tarihi e6erlerin önünü 
a~mış, bir park ve çocuk bahçesi 
meydana getirmek için faaliyete 
başlamıştır. 

Evvelce tiyatro bina~ı olarak 
y•a·püan ve ş.imdi Halkevi olarak 
kullanılan binayı Belediye her tür 
lü konfor şartlannı haiz bir Bele
diye oteli haline getirecektir. 

Geliboluda bir (Soğuk Hava) 
deposu yapılması için teşebbüsle
ro de glııişUdl. Belediyeler Ban
kasından istikraz edilecek para işi
ni takip etmek üzere Belediye reisi 
yakında A·nkaı·aya gidecektir. 

Bundan baş.ka Sıhhat Vekaleti
nin kabul ettiği yeni tiplerde bir 
mezbahanın inşasına başlanmıştır. 

Gelibolu; (Hus usi) - Tl'akya. 
nın Akdenize yegane ihracat iske
lesi olan bahu~us Keşan, İpsala, E
nez ve hattı\ Malkarının bir çok 
hububatınm ve iptidai mevaddıııın 
İstanbul ve Akdeniz ve A \'l'Upa dış 
pazarlarına ihraç iskelesi olan Ge
libolu gümrük jdaresinin kaldırıl
masına teşebbüs edilmesi Uzerine 
Trakra Umumi Müfettişi General 
Kazım Dirik va~iyetten haberdar 
edilmi!,' ve aziz General tarafından 
Motörcil, arabacı, kayıkçı, hamal 
gibi ~00 ıai!euin geçindiği ve Trak
yanın yegane ithalat ve ihracat 
iskelesi olan Gelibolu gümrüğünün 
kaldırılmasının bir yanhş!ık olaca
ğı ıniitaleasi,rle keyfiyet derhal 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine 1 
yazılmış ve yapılan incelemeler so-

Tefrika No 57 

Birden Luna muzaffer bir ecia 
ile: - Fakat Sigmund tekrar bak: 
Ağaçlara, toprağa bir göz at: Buz. 
lar eriyor, dereler halinde akıp gidi
yor, ve gök yüzünde yeni bir gün~ 
parlıyor. Ağaçlar tomurcuklanıyor, 
kainat değişiyor, bu ilkbahardır, 
toprak yeniden hayata kavuşuyor. 

Çevir en ~ R. SAGAY 
Luoa sustu. Godard kendini :tu

tamıyarak, Svanilde: 

Oliverin kırmızı gözleri genç ka. 
dından ayrılmıyordu. 

- Artık, bu yeni hayat içerisin
de herşey canlanıyor, harpte fü ~n 
askerlerin, kahramanlar tekrar h:ı· 
yat buluyorlar, mabutıar diriliyor 
ve Odin de başlarında. Kalk Sig~ 
mund, affedildin, kurt olmak iste
men artık makbul değil. Kahraman 
qskcrlerinin yanına git. 

- Olivere baksana diye mırıl
dandı. 

_ Çizginin içinde genç adam, aya
ga ~alkmış, _göğsünü l:abartnuş, e· 
ner3ıden yennde duramıyan bir ta
vır kesbetmişti. Yüzü hala bir ku: .. 
simas!:l1 taşıyordu. Fo.kat gCzleri in~ 
san gözlerioc benziyordu. Sonra di· 
ğer ~~rıkunç hnt!ar, ormandaki gibi 
tedrıcı surette k:ıybolm.nyıp iki o-öz 
kırpması ile ortadan J~Iktı. OH~E:r 
insan şeklini artık almı.Jtı. l1er za
n:~:.1d.~den daha kuvvetli ve güzeJ 
gorunuyordu. 

Kuvv~t:i bir sesle: - Kur~l!Idum 
ve affedildim diye bağırdt, Ebediyca 
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Sanki ben ortada yokmuşum gibi 

aldırış bile etmeden kUçUk kapıdan 
slrarek kayboldu ve dikkatle bu 
kapıyı kilitledi. 

Ayakta, dimdik, dimağım karma. 
kar111k bir halde kalmıştım. Birkaç 
dakika sonra ellini alnımdan geçire- , 
rek bir rüya görüp görmediğimi ken. 
di kendime sordum. 

Hayır, bu bir rüya değildi! Bu 
yabancıyı hakikaten görmüştllm. 

Kadının Nailin karısı olduğundarı 
bahsetmesini rUyada değil, uyarıır
ken işitmiştim. Fakat klm.se va!-lmin ı 
evll olduğunu bana söylem~~l~ft1. 
Bu 8Uk1lnet, bu gi;ı:liltk acfl.ba n~d~n ı 
idi? Na diye saklanıyordu? Ye ya
bancl kadın, kocasınm ~{endisini e'·~ 
kapattığmdan, her ŞPY~·~ın. çocuğu
nu ve kansını mahrum ettiı?;tmlen 
bahsediyordu. 

Zayıf, kemik haotalıklı, z~kiidan 
mahrum çocuk, demt>k Nailin oğlu 
idi! Acaba, çocııg11nun vaziyetinden 
zekast7.lığtndan utandığı için mi, onu 
herketııin nazatfan önüot' ko:;·r.ıuyor, 
ana ile oğulu gi,,Ji olırra.Jc saklıyor

du? 
Oh! hayır, lıayır va8im böyle bir 

al~akl!ğı yap:ıbilecek tıyn~tte bir a· 
dam değildi. O, füt:rArımda, doğrulu
ğun, ruh yükseldiğinin en büyük bir 
timsali olarak duruyorclu. j' 

öyle ise kadııı y.ı!an söylemişti. 
Fakat ne maksatla·: 

Muhakkak deli olmalıydı. Bu
nunla beraber ı;akin bir tavırla, he
yecana kapılmadan, ~tr.af:.ndakilere, 

yani bana saldırmadan konW?muş
tu. 

Gittikçe kapanan ha\•aya aldır
madan, basımın üzerinde gürliyen 
gök gürültUlerinl işitmiyerek kendi. 
mi otların ilıerine attım. Za\·alh di
mağım ateş içerisinde kalnıış gibiy
di. Fikirlerimi toplamak için ümit
sizlikle uğrac;ıyordum. 

Karısı!... Hayır, bunun imkaııı 
yoktu! Bundan bana neden şimdiye 

nunda gilınrük ibka edilmiştir. 
Bu hal biitün Geliboluda ve 

ticaret aJe:ninde teı>irini gö.stermi:ıı 
muvakkaten bir dure;unlu'k dew~
:sine giren ticaret hayat ı yeniden 
canlanmış \•e· e\'velki faaliyeti ik
tisab etmiştir. 
Geliboluların en büyüz iztirabı 

Geli'bolu: (Husu i) - Gelibo
lunun en büyük ihtiyaçlarınd an ve 
belki iztirablarından biri de )!er
sin hattına işliye n v:ıpurlanlan bi
risinin Mer~iııe giderken Gelibolu
ya uğramama.-ııdır. Ge! iboludaıı 
Mersine gidecek bir yolcunun Ça
nakkaleye \'e yahut !stanhula ka
dar gi cl ~rek para !':arf ve \·akit kcı "
betnıe"i ticari d li!rtu l'larla ka bi ti 
telif \'e imtizaç değildir -·anırını. ı 
Tüccarın ,.e esn afın fuzu li para :.ar 
fötmesi ve gUn kaybetmesi ticaret-' 
te \'e esnafın fuzuli TetaoinMÖY 
te rekabeti öldlireceği gibi a.rni 
zamanda her şeyin nrn!i,\'€ t fiat
larını arttırmakla t:icaret ye alıcı-
lığm ihtiyaç ve inkişafiarına sed 
çeken bir hadise mahiyetinde gö
rülüyor. Omid ederiz ki Deniz 
bank idareı:ıi bu lazimeyi, ıbu ihti
yalı dikkatle alır. 

ACAR 

affedildim, kurt hissi bende artık 
te.mamile kayboldu! .. 

Luna bu bal karşısında titriyor 
ve geri çekiliyordu. Nihayet :kendini 
toplıyarak: - Oliver Hamand. bu 
kadar ki.fi. Uyan! ... dedi. 

Genç adam bir lahza gözleri ka
palı durdu. Sonra göz kapaklarını 
oynatarak uyandı. Etrafına ~a§kın 

bir tarzda bakarak: - Ne var'! .. Ne 
oldu? .. diye söylenmeğe başladı. Be
ni uyutmak istiyordunuz değil mi? 

Luna, Svanild ile Godarda: 

- Merdivenlerden yukarı çıkınız 
diye emretti. 

Her ikisi de ses çıkar:nıadan ita. 
at ettiler. Şimdi nazik zaman gel
mişti. 

Genç kadın Olivere hitaben: 
- Şimdi, sizinle yalnız olarak 

çamlaı ın altmda ve yı!clıziarm ziyası 
altında tekrar bir tecrübe yapaca
ğım, dedi. 

Pe.nccrenin ta~ta kapakları:u aç
tı \'e lambanın ~ıgını kapadı. Karan-

lıkta uzun bir sükut oldu. Svanild 
' 

kadar bahsetmemişti? Ve neden evli 
olduğunu herkesten saklıyordu? Ya
bancı kadın, çok güzeldi, her halde 
Nail karısını çok sevmeliydi. Halbu. 
ki .kadın, Ne.ilden oolltt, zalim diye 
bahsediyordu. 

Hayır, hayır, bu olamazdı. Söy· 
ledlği şeyleri vasim gibi doğru, ciddi 
bir adam yapamazdı. 

!ri yağmur taııaleri bir müddet
ten beri d~meğe baelamıştı. Blrdeu 
bire mavimtırak bir şimşek ortalığı 
yırttı. Ve arkasından şiddetle etrafı 
sarsan bir gök gürUltllsilnti de du
yunra derh:tl ıı.yıı.ğa. kalkarak, hız
taıuın yağmurun altında, sahile te
peden bakan kRyal!k!arm bna r m
dan koı?tılı:ı.ğ'a başla•:l.ım. 

Bn1ai ku~mırfan geli_voı-du. Dik
kat t•dhH·P. ~f"1'!nin N~il olciuğ :mu 

gc:-r~iı ın. Derhıü ;\ UziimUn kırknrnızı 

k<•s!ldiR .ııı htQSettim. 
Si::·3t,;le i'l~"fa. ko~ar gil-;i yürü

yo:·du. Yanıma gelince neies nc!e
.:oe: 

- Nc.'rcde kald;nız Cahide? tli
ycrek elimden t.uttu. Yaptığ·ınız doıf

rusu büyük bir tedbirsizlik. Çabuk 
gelin, yoksa yağniurdan müthiş ıs. 
lanacaE;rız ! 

Buna rağmen, artık bardaktan 
boşonırcrusına yağmağa başlıyan 
yağmm uıı altında mükemmelen ıs
landıktan sonra eye varabildik. 

Bulu:::um, üı:.-tüme sımsıkı yapış
mış, ince ayakkabılarımın içerisi s11 

ile dolmu~tu. 
Kapıdan içen girerl•en korkunç 

bir şimşek çakmasile b~raber hemen 
yanı başımızda adeta kulaklarunı 
sağır edecek bir gök gürültüsü orta
lığı saı'Stı. Korıdorda Emine hanım. 
önümüze çıı-tı. 

- Ah yaramaz çocuk! Ne hal
desiniz baksanıza. Bukadar ihtiyat· 
sızca hareket edilir mi hiç? Haydi 
hemen yukarı çıkın da üstünüzü de
ğiştirin. 

Salonun kapısmda Sadde h~nı
rnın ince vücudu göri.indil. 

- Cahide hanım, sizi ne kadar 
seven bir vasini?. var bilseniz. Fırtı
nanın kopl]lak üzere olduğunu ve si
zin de meydanda bulunmad:ğınızı 
gördükçe yerinde durnınıyordu. Ke11 
disine böyle üzüntHler vermeniz )>il
mem doğru mu? Bwu.ı zalimce bir 
hareket gibi ge!iror ! 

Genç kadıııın .::ölicrinde bir ga
riplik sezdim. Fakat \'a.simin ::;oc'7uk 

"' ve ciddi sesi daha fazla düçünmcme 
mani oldu. 

- Zalimce kelimesi, bLı vaziyet
te biraz ifratla ::;ôylenmiş gibi! Ca
hidc bu hareketi yaparken fazla dii
::;ünmemiştir. Büyük dostu olan de. 
nizi. bu glinkii gibi karanlık ve fır· 

tın:ılı bir ha wıda seyrederken sade
ce kendisinden ge~miş, etrafını, ta
biatin bu güzelliği karşısında unut-

muştur. Mesele, görüyorsunuz ya, 
bu _kadar basit ... Haydi Cahide gidip 
elbıscnizi değiştirin ve ısının, 

Bir Jô.hza tereddüt ettim. !çimde 
bi.r şey~n kaynadığını duyuyordum. 
Bır sanıye müddetle:: "O benim cel· 
ladım ... ,. diyen kadını görür gibi ol
dum. Sonra ytizüne bakmadan: 

- Teşekkür ederim dedim. 

(Devamı var) 

Godardın kolunu asabiyetinde~ 
sıkı yakalamıştı. 

Nihayet Oliver sakin bir sesle 
konuşmağa başladı. 

- Yıldızlar ne kadar da parlak. 
Anlıyamıyorum. Likantropi üze .. _ 
d b

. .. un 
e ır tecrubc yapacağınızı zıı.nnecH-

yordum. Halbuki beni hipnot· 
k . t• ıze ya.n 

ma ıs ıyorsunuz. Şaşırdım kaldUU:. 

Daha _fazla söyleyecek bir &ey 
bulamadıgından sustu "" m1 · ku . · ~a arıa 

. ~~eth kokusu pencereden içerJ 
gıı1yordu. Luna demir rarmaklıklal' 
a:asından bazı beyaz parıltılar gö-
rilyordu. · 

N~h~y:t: - Çamlar, yıldızlar, 
buz gıbı bır hava? Etrafında kimsa-
ler YQk. Yalnız bir kadın var h;:>rtlı. 
yan Hamand- diye bağırdı. 

Oliver: - Allahım, şimdi anlı~ 
ı B . ,,o. 

rum ·, -~m .kurt yapın.ek iatiyorsu. 
nuz .::.eg:l mı? Fakat güzel bir histen 
b~.ka bu şey du.rnuyoııım ki, ha\•a 
senn, !;am kokulan da ne ho3. Yok· 
sa a!dandınız rru ? •.• Ah, haf'mnn ne 
kadar da kııırı§ık. .• Abdal mı oldulll 
l Oksa... (Dev .... YV), 
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Taae Karat 

Samsun 25 ldlnl bll 45 

Samsun 20 
Salon 20 
Çeşit 100 

·' 

• . • 

Filistin Radyosu okuyucusu Zekiye 
Hamdan ve saz heyeti 

Brf;ugrUl 8IMD Tek ve adaM1a•n 

CiNLi HOCA VodYil 3 P. 
(se) Atila revüsil. Miçe peııçef 

varyett!lll 

f1'epebqı ..: mmmda f 'or ... Ha ..•• , .. ,.z ... ~ .... ~ 
Bu. akp• mt 20,85 te 1 ı t1111t11 
KORKUNÇ GECE S P. Lolann laeldm 

* D.Wlife Miteh·r• 
al .ık.,.1111111••· J0,35; te .,..._~ iM 1 

latanbul caddesinde komedi ~ ı· )l.aayeı,e aaUed fUU' lrıarif 
mmda BIB KUHASIP ABANIY ber ren t,I • ı ab, peı'fflllbe 

Otındtfz saat 14 de •• eumarteaf uballllm 9 • U 

ÇOCUK TY:TROSU '--= "!~!!~. 111 ~~~~ 1 
Ka.4tkh 8GffJ1Wtl ss ........ : IWk Opeıeti. 
• a _8ab ..... Üf&D'1 BuaQlmlda 

.at --da <Alk BorlUl) I01l temall 
BIB-JIJ!llASIP ARANIYOR Çarpmba: 

:.J P il B D B (Çardaf) 

Sipahı 25 w Dil 
Sipahi 20 

hciacl v& Uflnctl kadarı Birinci btm aJJUClır. -

Dlrdil9'ctl katı Bir sofa herJnd• hiımk tıavanlı Ye dolaplı bir oda H•Jbeliadaeı,. kl&YUS •kainla 

Yaka 

Çetit 

ıı. etraf kirlft" korkuluklu zemini timent.e. bir taraadan !Nretttr. .._. mecra J'&Pllm• (l'tın ~ 
u..r...aıı Binalt&rgir dahili alataP ve m.uıp.mba dötefidir. Kttdürlüiilnden -.tilk&) 

20 
50 

Peneereı.r 4endr kuma lcetenklf .,. clolrama akmmn kmnen yaflı J'atihte BHatt~ ••Pil -.ıdmt 
-r• __... atı boJabtbı'. Jçipde ,.WdıB: ve terkos tstaatı mevcuttur. ımnın esaah tamtd 1'81. M 
.,.,.._n plen ~ eı,.,. ... clepo denilmtt~ Üle I• Jaaıtha- l'atihte Okumut adw aotatı bklı-
i1* ukfz odali ~- ibitetllf. ..nmının emeh ta.at 1718, 41 

.Arttırma p...,r,.. Aıttinn9a iftirak edıceil ....... Jms-. 
U auhammhıenln '5 7 1/9 Jlilb.thıde pey akfelll-..,. ~ W. WWD
ma tı inat m&ktlib11 ...O elma1an leabeder. 

M .... ldm veq(, tı...W.t, ftmllite fi' nlaf boft1-i ~ 
aictdir. 

Arttırma prtnamesf"13-8-138 tarihine m0ıa4ff ~am&rteli d
ıatl dairede maMl11 m•bau•da talik ecUleoektfr. 

Birinci art&lrmua 11.-1 ISt tarilafne • ....., p_...mbe ... u 
dairemizde sut 14, d• 16 J'& ı.clat' lel'& edllec•ldfr. 

Blrhlci arttamıada Mdel. lt)aıeti nuıhammlneniıı )11de '11 -tini 
1'11Jılap Wtdlru w. lm&kılır. Abl t.tdfMe .90n arttıramn.taa1ıhı
a IMald blmak .... adtlı .. on Mt lln aba t.tm4it ediMeek 
llr 1 tD tMDdaam ........ lhtı u.ı 14 4en 16 JS kadar da-
IN4• ~. lt04 N4t- la tara ve ima kammunun ıu mcı 
"•Hıd.m. tntlhıl lıakları tapu 11dlleri71e abtt okmıJ'an ipotüll aı..; 
e&klılaıia 4lttır allbclıiıanm ve friifat haıkkı ahiplerinbı hu laa.lda
rmı • laalalılrie fa1s ve wrlf• dair olan fddfalarmı illa ~ 
..,_ rfrml ah Mifnw1a evrakı mOabltelerifl• lairUkte 1'f*1•,.,_. 
bil~ !lzımcbf'. Abi tal4dtrde haklan tapıa IWlleffıN )llJı(\ 
eJmıfaı&l&t aatıt a.U.llııia pa7J..,..,mdan harif üıbt!R.. Xtıtet&kı. 

yeql, tenviriı• vı •zifipclen l>lat ol&il fMlld#;At ..._u -. ••bf 
tcaıeel Ni•li Jdz&)1Mlecliıra t.n.il ~~.ha fazı.. mallıu.t alaalr 
~ 91'1/llt Ho. lu __.•vem e'ft'lıl( .,. mahallen bacil 
,.. t&kdfrJ tırmet raporunu ,_.. •lpc:Jkı.n tJlıi 'Olaür. <JG.Ul 

-
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r Kmkllk, Esneme ve Rehavet 
Hastahkların pl~tarıdlr, fakat onları 

Başı ağrıda·u 

Çatlıyacak gibi Türk gibi Kuvvetli 
Sözü Boş Değildir. 

ile karşllayab!llrslnlz. 

• 
1 

Radyolin m Üesseseler!ncJ ~ 
hazırlanan, ve Türk kim- ~· 
yevi müstahzarlarının en fi 

• 

muvaffaklarından biri o
~~~'ll!IO.: 

lan o ilaçtır ki vücudu 
nezle, grip, bronşit has
ta. ıklarına karşı kale gi
bi müdafaa eder. hara
reti süratle düşürür ve 

bütün ağrıları geçirir1 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit 
ve benzeri vardır. GRİPIN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

. ... . . 
.· . •., '., ·: ..... 

ANKARA 
, 

Memurlar Kooperatif Şirketinden : 
1938 sene.sine aid % 12 nisbetinde katanç payı ve % 8 müba

yaat ristumu tevziat111a başlanılmıştır. 

Ankarada.ki ortaklarımızın his:-;e c;encdierini ve istihlak cüzdan
larile kredi •bonolarrnı ŞirkP.t Muhasebesine, İstanbulda bnluııan-

• 
Iıarm Sirkecide, .Mühürdarzade hanıncla 32 numarada irtibat büro-
muza ibraz ile istihkaklarını almalarını dileriz. 

Diğer mahallerdeki hissedarlarımızın yeni hisse senedi almış 
bulunanların 3 numaralı kuponun aı:ıkasına imzalıyarak yalnız ku
pon, yeni senet almamış olanlıarın da muvakkat makbuz veya cüz
danlarını Ankarada Şirket Müdürlüğüne irsal ile muvazzah adr~
lerini bildirmeleri rica olunur. 

Almanyada yapllan ve 
aağlamhğı bUtUn dUn. 
yaca tan•nmıt aoo 
defa çalmakla bozul-
madıjı tecrUbe ile 

sabit olan 

YD 
Plakları 

BAYAN BELKtS PLATtN BAYAN NED'.ME BİRSES 
8051 İncittiaözüm (Karcıg.Şarkı) 8051 Ayrıldım gültım senden 

Seni ancak (Uşak ~arkı) Kalk ıidelim dağlara 
BAYAN NEVZAT ÜRGÜPLÜ REFiK BAŞARAN 8052 Şiddetli bican ile Raat gazel 

UJemisin (Neva TDrkü) 
BAYAN BhLMA 

8053Gözyaşlarım (Utıık f&J'kı) Saçlarının her teli Hllzıım 

8060 Kız •enin adın Emine 
Aman allah 

ZARALI KLÇÜK HALİL 

8059 Penceremde perde ben 
Katların haşka başka 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

• 
1 

Tabletleri. Her eczanede arayma 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lı.tanbul 

Ko LI Nos 
lcul~anıoız .. Lcz 

eti hoş, dışle· 
ant~ptl1c ti inci gibi p:::r-

DIŞ MACUNU l~_tan Kolino~u 
dunyada mıl-

iil~:!:~e:;..dii••••••lfl >onlarca ze-
vat seve seve 

kullanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan uzun müd
detle ihtiyacınızı temin eder. 8üytlk tüpü40 küçi."k t pü 22,5 kurnştur 

Muavenet ve Mudavat. Sadaka Umarpe Cemiyeti 
Hayrlyesl.oln 

Yeni Cemiyetler Ironununa tevfikan tanzim edilen Ana Nizamnamesi 
Yilayet makamma takdim edilm~ ol makia unvanı 

"Yardım Ve Bakım Cemiyeti 
Hayriyesi ,, 

olarak 14 mart 1939 gün ve 157 sayılı ilmühaber üzerine değiştirilmiş 
e İstanbul Vilayeti Umuru Hukukiye Madtırlüğünün 243 sayılı defteri .. 
ahau.sunda kayıt v• tescil edilmit oldağundan ona göre ilan olunur. 

En .Şiddatli Baş ve Diş 

Ağrılarım Dirıdirir. 

ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Nezle, grip ve romatiz

maya karşı çok 

müessirdir. 

.Genç ve taze görünmek 
i~tersemz 

PUORANIZA BiR KAŞlK 

Cil-

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
·-· 

Bu sözU tayld eden gUzel yurd topraklarAnın blrlclk imal kaynağıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
' Pirine unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
·Mercimek .unu 
Buğday nişastası 
Pirinç nişastası 

Salep 
Tarcın 

Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

paketlerl) 

Memlekette bu maksatla ll.urulmuş ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişimine 
tevekkufsuz hizmet etmiş yegaoe Ttırk san'at evidir. Y~vrularınıza, doktorlarınızın tertib ve 

tavsi.Yesile s .. ~r~c~niz .hu gıdal 'l r mutlak huzurun.l!zu lenin edecektir. 

OUnyada beynelmllel ~öhretl haiz eşlerlle krt'lyyen omuz omuzadır. 
Daha üatününün bulunması mümkün değildir. Tek:nil miist ıhzaratımız muhayyerdir. Her yerde daima taze 

olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş - KdıcaH M. NURi ÇAPA Tel. 40317 

MAZ E zu 
Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, Gaz, 

Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, i N K I B A z 
Sarılık, Safra, Karaciğer, 

• M J D E ekşilik ve yanmJlarında 

ve bütün M l D E, Barsak bozuk

luklarında kul anınız. 

Horos markasına dikkat 
Son derece teksif edilmiş bir toz olup yerini tutamı yan mümasil müs

tahzarlar "'an ~aha çabuk, daha kolay ve daha kat'i f 1 i~ tesir icra eder. 1 

A<1ARAN 
SA LARA 

Kumral ve Siyah 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 
İNGİLİZ KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaas Yeri: Kıymeti Nevi: 

T. L. 

680 Büyükada yıalı mah. 8.000.- Otel ·dölaplaj 

altın ordu caddesi No. 

17. 19. 21. 25 taj 

17/17/1, 19, 21, 23 
. -

Depozito 

T.L. 
1600.-

Yukarıda yazılı gayri menkul peşia veya ilki peşin olmak üzere 

faizsiz sekiz müsavi taksitle ınız.arl k ile satılacaktır. İhale 4-4-989 

salı günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozito 
akçesi nüfus tezkeresi ve üç \•e:;ikalık fotoğrafl.a birlikte şubemize gel-

-meleri. (2071). 

Berlinin en mutena bir mevkiinde, _iki, üç, üç ,buçuk, dört, dört . . 
buçuk, sekiz ve dokuz odalı daireleri, asamıör, sıcak ve soğuk su, kalo

rifer tertibatı ve her türlü konforu havi senede 12 bin mark safi vari
dat getirir bir mülk bedeli lstanbulda Türk lirasiyle ödenmek ve yahut 

mülke karşı millkÜmün değer.iyle ay~i değerde bir mülk ile mübadele 
edilme·k şartiyle Türkiye ile alakasını keserek vatanına. avdet etmek 
emelinde olan bir Almanla müzakereye hazırım. 

ADRESİM: 
B. Z. 

Pastlagernd ' . 
Postamt Wilmersdorf ,, ... r •Hakiki ' 

D A İ M Q N im•ZA-Yt-•Nüf• .. 
111us-ciız•. •danımı--za.yi 

BERLIN 
Lietzenburgershasse 

Mark alı Cep - Pil - Fener ettim. Yenisini alacağımdan hükmü !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Sahibiı Ahmet Cema leddin S A R A Ç O C L U 

Jtiepi,.at mildilrih Maclt ÇETiN Batddajı JH. Matbaai Ebibziya 
ve ~ mpnllere yoktur. Mehmet oğlu Mehmet Vur-
DIKKA 1' nal. 


