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KURU' 

inkar Olunan 
Müdafaa Hakkı 

Yazan: Hu..yia Calaid YALÇI" 

S lnyor MussoUnJ'nln uutkunda 
dikkati celbeden noktalar

dan biri buı devletlerin muht.emol 
hareketleri dolay.sile onJan tehdit 
etmek lst.emesldlr. "Duce,,. BerliD
Roma mihverine J'arşı müdafaa t.ed
birleri ittihaz etmeğe kalkacak de\'• 

Jetlerin bu hareketleri harbe aebe
biyet vereceğini açıkça söylüyor. 

1talyan başvekilinin bu arzuyu 
kendi noktai nazarından "mus:ad. 
des,. bir hak ile izah ettiğinde şüp
he yoktur. Fakat telg-rafların teb
liğ ettikleri fıkralarda bu izahattan 
bahsedilmediği için, meseleyi uzak. 
tan muhakeme ettiğimiz zaman, 1-
talyanın neye istinaden başka dev· 
letleri kendi selAmetleri bakımından 
lüzum görecekleri tedbirlere başvur
maktan menetmek istediğine pek a
kıl erdiremiyoruz. 

Filhakika, eğer bazı memleketler 
başbaşa verip müttefik bir heyet 
viicude getirecek olurlarsa bu ancak 
müdafaa maksadile ihtiyar edilmi3 
bir zahmet sayılabilir. Bütün ahlak 
kıymetlerinin altüst olduğu bir dev
rede bile tecavüz ve istilanın bir 
kabahat teşkil etmemesi, fakat mü-

bir cürüm olması zihinlere 
adar garip görünlir. 

tta: Senin evine gi· 

Frankist Ordalan Gılip bmaadaalannın 6nünde reami •eçit yapıyorlar 

ispanya Dahili Harbi 
Diii1 Nihayete Erdi 

r bağıran teklif· • 

p::ak .. :-::ı:::: Bütün ispanya Saat 13,30 da Gr. 
Teslim Oldu Miaja Kaçtı 

s akat ayni hareketin 

ı milnasebetler sahası- F anko ~ anlaşılıyor ki totaliter . r ~ a 
1ldamlan nazarında bir HUt:· 

tur. Bazı kilçük devletlerin birbirlc. 
riJe tedafüi bir gaye uğrunda birleş
meleri ve kendilerine büyük devlet
lerden de yardım aramaları hiçbir 
zaman Berfin-Roma mihveri için bir 
tehlike teekil etmiyeceği qikirdır. 

Madrit Müdafaa Komitesi Azaları Tevkif Edildiler. 
Tekmil ispanya ve Italyada Halk Sevinç içinde ••• 

Hitler Lehistana' 
hücum edecekmi 
iki Hükumet Arasında Mevcut 
Gerginlik Gitgide Şiddetleniyor 
Varşova: 29. (A.A.)- Danzig 

Nui partisinin organı olan Danzi
ger Vorpoeten gazetesi, Danzig'u 
civar mıntakalarda Almanya aleyhi
ne her arfin birçok nümayişler yapıl
dığım .kaydetmektedir. 

Schoeneck'da Polonyalılar iki 
Alman mağazaBının camianın kır-
IDlf}ardır. 

MlDf blrllk kongresi t.oplandı.. 
V&r1<>va: 29. (A.A.) - Du.n bil· 

tan Polonyanın milli birlik kampı 
tubeleri reislerinin .kongresi akde
~''tlr' Kurahhular, reisicllmhur, 

ordu başkumandanı, başvekil Bav 
' Skladkovski ve marepl Pilsudski . 

nin dul zevcesini tazimkir bir lisan 
ile yadetmişlerdir. 

Almanya Polonya)& tarruz ede· 
oek ml't 

Parla: 29 (Hususi) - LehisU 
Almanya mUnasebatı burada bUyiı .. 

bir allka ile takip olunmaktadır 
Berlln hUkQmetinin; Polonyadakf 
Almanlara zulOm yapıldıjını ilerf 
sürerek Polonyaya ihtarda bulun 
maamı; bir taarruzun takip etm.-

(Soaa 3 tiDdl aa,fada) 

< 

> 

Bugffn Alman,yaya .kartı tecavi.laf Jladrid: 29 (A.. .Aı.t - Pnm-ı Şehrin teeJfm oldul'a ffln edilir' k•lllTO• lfledeıa nnı Jla4rid' 
bir emel beslemek kimsenin aklın- kistler dün mukavemete maruz edilmez her tarata .FraaldR bay- girmlf ve tehir llalkı ...._tında: Aı...yaam J -e arfmcla alchja yerl.t Ye IAlü.taala 

YaDptial aWeftr Jaarita dan geçmez. Fakat Almanya ve f. kalmadan hükumet merkezini ta- rakları çekiJmiftir. Faşist usuliyle aellmlanmıştır. 
talyaya karşı müdafaayı düşünmek mamiyle işgal etmişlerdir. Frankiat kıtalan taşıyan birkaç (Sonu 3 UncU sayfamnuJa) 

=~~e:üf, ~~y~~~f~i~:~ı:ı :!~~~ poe<~CC*:XXX::~XXX>O<XXx:>CO:XXX:OO<X:XXX::<XXXXX:O(XXX:XXX>OOO:::)OOO:XXX:~:XXX::OOC<XX>OOC<XXXXXX Hatay da Çok Parlak 
mm~:=~· bir Milli Şef Mühim Bir 1 Iran Şahının B. A k A y-ldırılıverdiğida- D lr 5 eri Ofen 
et~/i"t!~;.;.a:.~ Nutuk Söyliyecek y0ııgd"'uo··mnu··mu·· 

güzel takclrC iştik. Fakat Alman· 
yanın lfır do.slu sıf atile içimizde hır 
tereddüt ve teessür uyannuştı. Çün- 6 ıncı M. Meclisi Pazartesi Günü Cumhurrelalmlzle Ş•h 
kil Almanyanın maddeten elde etti- Rıza Pehlevi arasında 
ği kazanca mukabil uğradığı manc·· lnönünün Bir Mektubu ile Açılıyor •amı • ıeıaraııar 
vf zararın büyüklüğünü de evvekc teati olundu 
biliyorduk. • ") Alt y . .1 b 1 1 k" Anloara: 29 (A. A.) - İran 

1 
. . . d d w d d w Ankar.a: 29 (Hususı - ın- enı seçı en meı us ar a es ı Şahının doğum yıldôni.ımü mi1-

al~1- şın ıçın e ogru an . ogruya eı Büyük Millet Meclisi önümüzde- mecliste bulunanlardan bazıları nasebetı"yle reı"scilmhur İsmet 
-.adar olanlaruı meseleyı soğuk- . .. . kt · kanlılıkla mUhakemeye kadir olma· ki pazartesı gunil açılaca ır. (Sona.. 3 

l'll1cn aavfada I İnönü le Şah Rıza Pehlevi ara-
••n•::n•• ............ wn:::·-·-·····-·-••ma:m===m·-··-lan pek rordur. Fakat uzaktan se. :.. ... --·--- • ___ ...... - ............ sında aşağıdaki tegraflar teati 

yirciler, kalplerindeki bütün sempa- z H • t H l olunmuştur: 
tiye rağmen: 

0

bir eza hissedcrlersc l uccacı'\Je uccar arının Alahazreti humayun 
bunun hepımızden daha kuvvetlı 'J • Rıza Şah Pehlevi 

yüksek bir ah1Ak telikkisinden ilerı D k H Mı H h • J • Şahinşahı İNln 
.ıelmit olduğunda t?phe etmemeli- ün U u ım ı~çtımaı V.eladeti Şahinşahilerinin yıl-
atır. Bu dost aözlerı Almanyayı ve ._ ___ (_S.on•u-;:f-•n...;;:..ı..;ı;;.;a;.;.v,;.;ta;;d;.;•;.;>_: 
ltalyayı tuttukları meslekten çevir. 
meğe hiçbir zaman kifi gelemez. 
Fakat eğt>r cihande bitaraf memle
ketlerin, her günkil siyaset müca
delesi haricinde ya.'jıyan insanların 
efkln umumiyelerinden terekküp 

Toplantıda Trös~ten şikayet edildi ve küçük 
tüccarlann himayesi için tedbir alınması, 

iskonto şeklini• kaldınlması istendi 
1 ........... . 

etmiı bir müşterek insanlık müla- DUn ticaret Odasında ztıccaciye yeti reisi Şevket SUreyyanın baf,
kanhğı altında bir saatten fazla de-har.alan vanıa biraz da dost mem

leketlerde neler dil§Unüldüğilnli din- trösfilnden tlklyet eden tüccarlann 

lemeğe ihtiyaç Yardır. !!;qtlı'akil~·!!!!!!!· !!e!!:tktis&!!!!'!'.·=:t::V:;e:;kil:;;!eti;;.;;tetkik;:;;.;:h;;e;;. ;:;:;;::;';:S;:on;:u;:3;iin;:c;ü;: .. ;:yf;a;;d;;a;:);;:' 

. ~ya propaganda iı;in, bil· 
JÜk bır gayret sarfediyor. Bu cihan 
afklrıumumiyeaine Naayonal Sos
ralizmin verdiği ehemmiyeti isbat 
eder. Fakat hariçte yapllan propa
gandaların semere Yermesi için. biz;. 
at hilldimetin icraat.Ue onlarm t,e.. 
ifrleri baltalanmamak IAzundır. 

Uzun senelerdenberi Almanyaııın 
fedaklrhklar ve zahmetle yaptığı 
propaarandalar neticesinde kazandıfı 
saha bir hamlede tahrip edildl 

Sinyor .Musaollni'nin küçük dev
letlere xııUdafaa hakkl bile taııımak 
latamemesi ve bunu tahrik mahiye

Bl ırla <Wald YALÇIN 
ı ... 1 ..... ,.,._ .. , 

yeni Tefrikamız: 

Sultan Aziz Devri 
Baş Pehlivanları 

yazan: Sami Karayel 

H 
' 

H iki aııud•r edecek levkallde 
er •nı • rtaldlr 

menaldı ve gUzel bar J•ZI .. • 

Bir Sabıkalı 
Hırsız Tutuldu 

Sabablı Maatafa 
(Ya1111 S bel aayfam•ıda) 

48 inci Takviyeli Alayımızın Ku
ruluş Yıldönümü Büyük 

Merasimle 1 esit Olundu 

Fransız Delegesi Ankaraya Geliyor 
----==---

Antakya: 29 (A. A.) - Anaj 
dolu Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Kırk Sekizinci takviyeli da w 

Alaymm kurulu ı1unun yıtdöuumu 

olan 26 mart gunu parlak a kerı 
mera im yapılmıştır. Merasınıe, 

(Sonu 3 lıncU sayfamuda) 
COOOO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~XO:x>O:XO:>OOOCOOCOOCCOOC 

hk:.R SABAH 

Hıkmetinden Sual Olunmaz 
Bandırma yolDe lstanbul . bmlr 

aeyyabatlnln daha ziyade lusaltıı
masa mevzuubahis olması 1i.zun gelir 
bil haftada ancak dört g11ıı Ban
dırmadan bm1re gldileblldiğlne dalı· 
bll'ook Pk&yetler ahyoruz. 

Fltnkl haftada ,..ına dön güa 
sabahlan sekizi çeyrek ~ bir sür
at vapunı Bandırma - bmir battı 
yolcolannı lstanbuldan alarak Ban· 
dırmaya sötürmektedir. Sonra bu 
sür'at \-apunıudall ancak kamara 
)olculan istifade edebW~orJar. 7.Jra 
(Trak) .utemi semilercle ciWerte 
yolculan için yer yoktur. Bir L, için 
btaiabula gebnlt Bandırma - bmlr. 
battl yoculanndan bütçeleri kamara 
aeyahatine mütehammil olmıyan 
lar baf tuda ancak iki defa o da ak
pmlan hareket eden köhne \'apur~ 
larla Bandırmaya gldeblllyorlar ki 
tberinde dikkat ve ehemmiyetle du
ndmaıH ikim gele• bir mes'eledir. 

Haftanm aüitehaki7 iç aliatbae 

gelince bugtinlf'rde btaabul - Baa
dll'IWl seferi ) apdmadığmdaa hem 
Bandırma - lzmlr d.,mir JOla yolcu. 
ları, hem de bu bat güzerglhındakl 
yüzlette §Cblr ve kasabalara giden 
mektuplar, gazeteler ya birgün bek. 
lemek veyalıut ta kmJl'e deab yolw 
ile seyahat mecburiyetinde kalm•lc 
tachr. 

Ban ırnıaya her gün sefa ) a 
~ laKwrde lzmJr clen.b seferleri 
ilin .. ,.teusuz kalması ihtimali ilerl
)'e sürUl&e Wle dem seferlerine > ~ 
CD biılumııcek .Jlye Jioea 'bir ~lr 
) olu glbergllu eekeneslnJ haftatl-. 
üo gün mektupsa, gazeteııılz bırak
mak, 80l1l'a da bir kısım yolcuları 
sırf faklrcllr di)e ya ger.eleri yola 

çıkan köhne vapurlarla yahut da 
deniz tarikiyle aeyahate pıecbur 
etmek hileme~ia ne dereceye ka
dar doiru ve rejimle kaltili telif 
•ir harekettir. 
A. c...ı•.u. SARAÇOCLU 
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YENlSABAH 

Deniz bank 
Koopera ifi 
Zarar Ediyor 

-!&! u• 

uyuculanmız. 
Diyor i 1 
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dirnekap 
Ci ayeti uha
kemesi itti 
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Almanyanın son yap· 
tığı iki siyasi muahede 

Hukuk sahasındaki hal<:kd!etclen 
ferdlerde olduğu gibi de\·letler ıJt;; kC'n 
diledni kurtaramaz ve bunhıra boyun 
eğmeğe mecbur olurlar. Beriin-Romıı Soldan irb · ri Ü zerine 

Üç Silah Sesi Duyuldu 
Dün ekseriyet o'.rnadığmdan talik 
edilen heyatiumumiye içtimamda 

Valimizden bir dilek 
Yeni Valimiz geldikten sonra 

gi.izel tstanbulun imarına hız veri
leceğini gazeteler müjdelediler. 

Cina eU k mln y ptığı 
anlaşı amadığından uç

lulara n Udside mahkQm. 
adil il r · 

mihveri dovletleri kendı menfaatle· 
rinden aykırı gördlikleıi vaziyetlcn 
hari~a üzerinden silmek için, mevı..:ut 
hususi ·vesikalurı orfmhn kaldırır ve 
bunu )ap::ı.rkcn de hayatın ve bc~nd 
milel camia:rı.ır.ı. esasının kuvvet oldu
ğunu b:ıtğmrkeıı, yine bizwt kentli 
menfaatlerini tem.in zımnında başka 
devletlerle beğenmerlJdeıi muahede-· 
ler sistemine yanaşmaktadırlar. Bu 
arada son hadiselerin mahsulü bul:.ı. · 

nan iki . muahedeyi, yani Litvan:y<J.
Almanya ve Slo\ ak. Alman mm.hc:
clefoı·i ni gözden ı;-eçiı:mek, ncr1 : ııiıı 
merkezi Avrupada ve dalıu ş'ına.lde 
takibini arzu etti~i gaye~'i ve hurah . 
ıa el uzatmaktan lrnzaı:ımnk istedi~i 
vaziyetleri göstere bilir. 

Emanoel Yere Kapaklandı. Ko
piller Açık Kapıdan İçeri Daldılar 

lüzumsuz sarfıyatın hesabı 
so;ulacak 

Dün toplanması mukarrer olan 
Denizbank kooperatif heyeti umu
m.iyesi ekseriyet olmadığından top
lanamamıştır. Söylendiğine nazaran 
kooperatif ~on sene zarfında 11,000 
küsur lira zarar ettiği anlaşılmak
tadır. Yakında yapılacak olan bu 
toplantının hayli mUnakaşalı geçe· 
ceği zannedilmektedir. Kooperatif 
hesaplarında husule gelen zarara lü
zumsuz yere yapılan birçok sarfi
yatların sebeb olduğu söylenmekte· 
dir. 

Böyle ,·aidlere İstanbullular a · 
lışkan oldukları için bu son habe
ri de teenni ile karşıladıklarına şüp 

he. yoktur. Fakat bu sefer işde cid
diyet olduğu tahakkuk ediyor: Va
limiz Belediyeler bankasından pa. 
ra temin etti, imar planlan yapıl
dı, faaJiyete bile geçildiğini her 
yurddaş gibi ben de büyük bir se
vinçle karşıİadım. 

Yan gözle bakarak ve bayağı sürtü • 
nerek yanımda geçti. Den yürüyü
§umü hızlandırdım. Çünkü, bu ha
bisin beni yalnız görüp cesaretlen
mf'sinden bulunduğum noktaya pek 
~akın olan Abanoz sokağındaki Mak 
s ivd karargahına habeı: verip tuttu~ 
rnasından çekinmiştim doğnısu . K ' 
yon.;u karakolunun 3nünden geçer. 
kcn köşede durdum ve ardıma bir 
göz attım. Ne görsem beğenirsiniz'? 
Herif arkam sıra geliyordu. Meğc1 
o gelmiyor, ecel onu bana doğru iti
~ or, sürüyormuş. 

Ben önde, o arkada, Karab~ş 

m. hniks ini bulduk. Arkadaşlaıl:ı 

birleşmek lüzumunu hissetmedim ve 
aı amadım. Daha doğrusu işi keneli 
b:ışıma görüvermek istedim. Çünkil 
hem yer hem de vaziyet çok müsa
itti. Dere sokağının karanlığına dru 
dım. Tabanca.mı da ele aldım. Soka· 
ğın t:ım orta yerine geldiğim zaman. 
acı acı üç defa düdük çalındı. Ara· 
dan iki dakika bile geçmemişti ki, 
karanlık sokağın iç.inde iki baştaıt 
saı tldıhımı anladım. Düdük sesini 
işiten istnvri ile Ynnko, evden fır· 
lamıı;lar, yolu kesip beni ortada bı
rakmı ·lıırdı. Vaziyet aleyhime ve çok 
tehlil,eli idi. Çevik bir hareketle ken 
dimi yana attım, arkamı dıvara yas
ladın1. Bir elimde tab.::ı.nca, diğer ~
limde bomba olduğu halde, salgm
cıların hücumunu bekliyordum. üçli 
de üç yanımdan bana doğru ilerli· 
yor ve Rumca pis pis küfürler edı
yorlardı. Tam bu esnada sokağın 
sağ başından Potili Kerimin hırçın 
sesi gürledi. 

-- ı ı:w köpegı'.in f'ııiikled ! .. dav
ranmayum. 

Soldan da. birbiri üzedne üç el 
silah gümledi. Sokağın içi allak bnl-
1ak olmuştu. (Emanoel) yere kapa•.ı 
mış, kopiller de, açık bıraktıkları e. 
vin kapısından içeri dalmışlardı. tb
rahim He Kerim beni kurtarmışlarJ\. 
Tabii biz de hemen kaçmış, o gece 
Anadolu hisarın& geçip tlyasın kah
vesine yanlamıştık. Ertesi günkü 
gazeteler hadiseyi kısaca yazmışlar. 
dı. 1kinci günU Rumca gazeteler isi 
dallandırmışlardı. Neler yazdıkları
nı ve müttefikleri kızdırmak için ne 
yalanlar uydurduklarım yalnız işit
miş ve fak at o günün ikdam gazete
sinde şu satırları aynen okumuştuk: 

Payitahtımız sokaklarda Yanan 
Cinayetleri 

"Bir Yunanlı zabitin vurularak 
cesedinin bulunduğunu yazmıştık. 
Galatada. Romanya otelinde mukim 
olan Yunan zabiti milazimi sani o· 
tuz yaşlarında Giritli Emanoel ev
velki gece saat on buçuk raddelerin
de Bostan başında, ·Karabaş mahal· 
lesinde Birinci dere sokağından geç
mekte iken atılan meçhul bir röveJ
verin kurşunlle vurulmuştur. Kur
fUD}ardan ikiai vücudunun arkasına 
ve birui de sağ kulağının arka cihe
tine isabet ettiğinden Yunan zabiti 
terki hayat etmiştir. 

Yunanlının cesedi zabıta tabibi. 
ııJ.n müsa.adesile defn~tir. Mak 
tulün V enizeloaçu fırkasına mensup 
olup Kostantitı taraftarlarının siya
si intikamına. hedef olduğu anlaşıl
mııtır. 

Maamafih faili m~hul hakkında 
taharrJyat ve tahkikatı lazlme icra. 
edilmektedir.,, 

Belki de hayatımın sönmesile ne 
ticelenooek olan bu h!diseedn beni 
kurtaran arkadqların11 o gece, va. 
Jı:a mahallinde vaktinden evvel bu
lunmalarına gayet tuhaf bir tesadtif 
sebep olmuştu. Geceyi iki köprü a
rasında, Keresteciler önünde demirli 
bulunan bir gemide birlikte geçire."1. 
İbrahim ile l{erim 0 gün akşama 
yakın, (Tophanede Alekoyn. 1 astla . 
mı§lar, hep biı'likte Beyoğluna çık· 

mt§lar, Balıkp:v.arında bir meyha· 
neye dam!amı~lar ve içmeğe başla· 
mı.şiar. Kurnaz Aleko, masrafın ken 
disinden çıkacağını anlayınca, mey · 
hanenin saatini iki saat ileri aJdırt
mt§. Bizim babacanlar, bir aralık sa
ate bakmışlar. geciktiklerini sana
rak sokağa fırlamışlar, Tam benim 
Dere sokağına saptığım sırada gö~e 
başına varmışlar ve eceline kavu5-
rnak üzere koşan (Emanoel) ile knr 
şılaşımşlar. Gün görmüş, çok düş
müş Ye kalkmış bir babayiğit olan 
İbrahim çalınan düdüklerin ifade et. ı 
tiği ınanayı pek çabuk knvramı~. 

Kerimi bulunduğu yerde bırakarak 
bir kurşun hızı ile koşarak dolaşmış 
ve Dere sokağının mukabil kö§esini 
tutmuş. Bu kurtulu§, bende bu iki 
vefakar arkadaş kadar tesadüfe ze· 
min hazırlıyan Aleko hakkında da 
bir muhabbet uyanmasına sebep ol· 
muştu. 

Dcni:ıbank U. müdürü gelivor 
Denizbank umum müdiirü Yusnt 

Ziya Erzinin bugün veyahut .varın 
şehrimize gelmesi beklenmektedir 
Denizbankın teşkilatında yapılacak 

değişiklikler umum müdürün a\·de· 
tinde belli olacaktır. Bu itibarla ha. 
zirandan itibaren tatbiK edilecek 
yeni teşkilat projelerinin tatbiki ha
zırlıklarına derhal başlanacaktır. 

Hasan Deposu Yangını 
Maznunlarc.an Mu&tafa 

dUn tahliye olundu 
(Hasan deposu) yanğmı tahki. 

katına el'an devam olunmaktadır. 
Yanğını kasden çıkaran bekçi 

Ha.sanı kimin bu işe teşvik ettiği he
nÜ2 katiyetle anlaşılamamıştır. Di· 
ğer taraftan mumaileyh ile birlikte 
tevkif olunan ve Ha.sanın; kendisin• 
teşvik ettiğini iddia ettiği Mustafa· 

İşte bu güzel imar faaliyetlerim 
düşünürken senelerdenbcri bir tek 
kazma vurulmıyan zavalh mahalle
mizin halini göz öniine getiriyorum 
Bu mahalle Kadırga ve Cinci mey
danları civarıdır. Bu ı:::emtleı· !stan
bulun tii. göbegindedir. Başta Ka
burga sokak olmak üzere maalesef 
sokaklarından kışın çamurdan, ya· 
zın tozdan geçilmez. 

Bundan ba~ka yazın, Cinci ve 
Kadırga meydanları civarındakı 

e\'ler pencerelerini açamazlar. Ta.bı
atın hayat kaynağı olangüneşten 

ve havadan istifade edemezler, çün
kü bu iki meydandan kalkan tozlar 
hemen içerlerc şitap ederler! .. Ta
şıdıkları bin bir mikropla kıyıya 
köşeye sokulurlar .. 

Bu mikropların ne demek oldu
ğunu sayın Doktor Valimiz herkes
ten daha çok iyi takdir buyururlar. 
Onun için önümüzdeki yaza kadar 
halen birer viraneden ibaret olan 
mezkur iki meydanı park haline if_ 
rağ ettirmek sureti1e bu c;ivar hal· 
kını kurtn.rma1arını muhterem Va. 
limizden i::;temeğe halkpervcr Yeni 
sabahın delaletini rica ederim. 

nın bu işte alakası bulunamamakia
Hadisede, ııe cemiyetin ve ne dı1 

dır. 

Biz bu gaile ile meşgulken, düş
man istihbaratçılannm, ak gözlii 
hafiyelerinin yiizlerini güldürece!<, 
keyiflerini getirecek bir hadise ol
muştu. Mavnacılar cemiyetinin matı 
bulunan "Semere,, istimbotu, cep· 
hane yiiklü olduğu halde tutulmuş
tu. istimbotun kaptanı Vezir oğul
larından Şükrü de Krokerin nemli 
ve küf kokulu zındanına sokulmuş
tu. Cinci meydanı No. 40 

S. KöSt"oğlu 
istimbotun kaptanı ile mürettebatı· M taf d" talır ı 
nın hic bir ku~ur ve tedbirsizligı· · yok t us a; un ıye 0 unmuş. Be!ediy~nin Yeni I 

Çöp Kutuları 
· ur · 

tu. Tesadüf, bu defa bir kahbelik ~~ 
göstermiş, düşmanlara yardım et- llAARIFTE : 
mişti. tstimbotun ccvhanE' ilP rlnlıfo. 
rülduğunu dtişmanlara, Değirmen-

dereli İbrahim ile, reji kolcusu Hay. 
dar aclında iki soysuz haber vermi!}
ti. Bu iki alçak, milletin bir sürii 
cephanesini, yurdu için çalışan bir 
çok evlatlarmı, ellişer liraya sat
mak denaetini gfü;termi!'?lerdi. 

Mavnacılar cemiyeti tabii ço:{ 
müşkül bir vaziyette, düşmanlara 
karşı da fena bir zan altında kal. 
mışb. Kendilerini kurtarmak, yin~ 
ve başka yollardan hizmete atılma!..: 
için didiniyorlardı. İşgalciler, tabii 
işe fazla, bir gösteriş olsun diye, 
hem de liizumundan fazla ehemmi
yet vermişlerdi. Tahkikat dal budak 
salıvermişti. General Harington bile 
işe el koymuştu. Mavnacılar cemi
yetinden Ateşzade Hasan efendi .\
dında, kendi halinde, ve isle filen 
alakasL olmıyan bir adamcağızı Ge· 
neralin karargahına kadar götür
mü§ler, adetleri veçhile sıkmışlar, 

sıkıştınnışlardı. Yerine göre, acı, 

tatlı bir çok tehditler, vaitlcr savur
muşlardı. Evet, cephane tutulmuş, 
kaptan yakalanmıştı amma, cepha
nenin sahibi ortada yoktu. Bu m"
sele de mavnacılar cemiyeti manevi 
şahsiyetini, mavnacıların hakkını 

hakikaten iyi miidafaa etmi~li ve: 
- Biz, demişti. Denizde nakli

yecilik ile geçinen adamla nz. Bize 
kim gelir, oir mavna isterse veririz. 
Mavnayı kiraladığımız adamın ne 
taşıyıı.cağmı, kimin nesi olduğunu 
bilir miyiz biz. İşte (Semere) istim
botu hadisesindeki vaziyetimiz bu. 
dur. Tabii istimbotu kiralıyan ada
mın hüviyetini, mahalli ikametini, 
adet olmadığı için sormadık. 

Düşmanlar tabii buna iananma. 
mışlardı. Yalnız, o günden sonra, 
cemiyetten mavna kiralıyanların ı

simler·inin, işlerinin. ikamet mahal
lerinin sorulup öğrenilmesi ve bir 
beyanname ile Baznaval kumandan. 
lığına. bildirilmesi usul ittihaz kılın
mıştı. Akıllarınca, bunu bir tedbir 
saymışlar ve böylece cephane ve sı
Iah ıınkliyatma mani olacaklarım 
sanmışlardı. Bu gıbi tedbiıler, hiç 
Karadenizin ç c çekmi~ kahraman
larının gözlerini ) ıl 1 rır, y uı t hizme
tindPn alıkoyabilü rn ·ym. O günclen 
ve tehlikeyı :ıtlattıktan oma. yiw 

Maaşları yükselen 
muallimler 

938 terfi listesinde isimleri olup 
da Vekaletçe münhal yer olmadı
ğından geri bırakılan muallimlerin 
bu noksanları tamamlanmıştır. Bu 
suretle terfi eden öğretmenlerin 
listesini aşağıya yazıyoruz: 

16 liradan 17 bu~uk liraya terfi 
edenler: 

İstanbul 55 den Melahat, üskü· 
dar Alemdar köy baş öğretmeni 
Talat, Beyoğlu 17 den Nimet Sezer 

17 buçoldan %0 liraya çıkanlar: 
İstanbul birinci okuldan Bedia. 

1st. 36 ncı okuldan Mustafa Nuri 
tst. 45 inci okuldan Abide Yücel, 
İst. 8 inci okuldan Mebrure, ist. 161 
ncı okuldan Ayşe, ist, 47 nci okul
dan Hacer Mualla, ist. 4 üncü okul-ı 
dan Nazif, ist. 9 uncu okuldan Se. 
miha, Beyoğlu Kağıthane okulu 
başöğretmeni Halil, Üsküdar 22 den 
Süreyya Beykoz 50 inciden Münev
ver, Kartal merkez okulundan Fat
ma Anel Çatalca Kara.köy okulun
dan ihsan. 

--Avrupa şehlrlerlndekl 
kutulardan sokaklarımı

za da kondu 

22 den 25 liraya ~ıkanJar: . 
İstanbul 17 den Hatice Şaziye,, 

ist. 57 inciden Ömer Tevfik, ist. 16 Modern çöp kutularindan biri , 
dan Tahsin özen. 

Maarif mUdUrU Kağllhane İstanbul Belediyesi temizlik iş-
ve Kemerburgazda Icri müdürlüğü tarafından mühim 

caddelerde ve tramvay durak ma
Maarıf müdürü çrevfik Kut yan- hallerinde kullanmak üzere yapı

larında müfettiş İzzetle birlik - lan Avrupa şehirlerindeki modern 
te dün Kağıthane köyünde ve Ke· 

"çöp kutuları,. ııdan altmış tanesi 
mer burgaza giderek yeni inşa edile-

ca d delere konulmuştur. 
cek olan okullar için tetkikat yap· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi 
ınıştır. Kağıthane köyündeki arsa. ..ıı ' 
nm, tesviyeyi türabiyesine başlan- ı T A K V İ M 
mıştır. önümüzdeki ay temel atma ,.,.,..,.,.,.,..,,,.,....,.,.""""',.,.,.,.,.,..w..v 
merasimi yapılacaktır. 

iş başına koşmuşlardı. Hem de esla-
sindcn daha katmerli bir merak Vt~ 
iştiyakla. 

"Semere,, istimbotundaki cepha
neler tabiatile elden gitmişti. Fakat 1 
bu giden cephaneler, mavnacılar ce- , 
miyetine "Melencin,, adında bir a· ı 
dam kazandırmıştı. Bu para düşkü 1 
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nü, cemiyetin çok ta işine yaramış- Det" saati: 5,45 
tı. YeJikçe şişen, şiştikçe büyüyeu 0,ı. ı 12,19 _ htiıuU: 15,52 
bu adam, Boğazdaki meşhur Müsyü Akıam: 18,32 - Yabı ı 20,04 
(Leon) gibi mavnacıların kaza si - İm alı: :4,2 

gortacısı olmuştu. l '-lllll•••••••mttlliill••••# 
(Devamı var) 

Edime kapı hnricindeki surlar 
arasında kalede mükerrem isminde 
bir genci yaralıyarak öldürmekten 
mtçlu olarak ağır ceza mahkemesine 
verilen Hasan ve Niyazi ismindeki 
iki arkadaşın muhakemeleri dün 0:.
haycUendirilmişlir: 

l'.fuhakeme heyeti Mükerremi. 
Niyazi ve Hasa.ndan hangisinin öl· 
dürdüğünü katiyetle tesbit edeme
miştir. Ve Niyazi 5 sene 3 gün ve 
Hasan da 7 sene hapı:;e malıkfım o
lunmuşlardır. 

Neşri at Kongresi ---· 
Murahhaslarının aeçll· 
m i için emir verlh:I 

Ankarada toplanacağını dü.ı 

yaı.dığımız (Neşriyat kongre::ıi) 
ne şehrimizden gidecek murahbas
lann seçilmesi için Ankaradan emir 
gelmiştir. 

Gelen emre nazaran İstanbul ki· 
tap tabileri 5, kitap basan matbaa 
sahiplerinden 12, çocuk mecmuası ~a 
hiplerindcn 2, diğer mecmua sahip-

• 
lerinden 3 mümessil bulunacaktır, 
Bu mümessiller yukarıda zikrolunan 
meslek erbab• arasında yapılacak 
içtimalarda intihap olunacaktır. 

Bu içtimalarda bir vilayet mii
messili, bir kültür ve derleme heyeti 
hazır bulunacaktır. 

içtimalarda bulunacak vilayet 
mümessili vilayet mektupçusu Os
man Ergindir. Kiiltür ve derlemi.! 
heyeti henüz seçilmemiştir. intiha· 
bat neticesinde tcsbit oluuacak aza
ların intihap fezlekeleri derhal An· 
karaya bildirilecektir. Kongre mü
zakerelerinde bulunacak zevatın ma 
sarlfatı Maarif Vekaleti tarafından 
dcruhde edilmiştir. 

BELEDiYEDE : 

Kooperatif hesaplarının 
tetkikine taşlandı 
tstanbul Belediyesi kooperatifi 

heyeti umumiye içtimamda hesaba
tm esaslı şekilde teftişi kararlaştı

rılmış ve bu iş için üç kişilik bir he
yet teşkil edilmişti. Heyet bugün
den itibaren teftişlerine başlıyacak. 
tır. 
VVV'VVVVVVV'vV~ 

DENIZLEBDE: 

Bir vapur da~a karaya ot urdu 
DUnkU lodostan köprU 

açılamadı 
Evvelki gece çıkan şiddetli lo· 

dos fırtınası yüzünden Servi bur
nundan gaz yükliyerek hareket eden 
Hacı Eşref vapuru bu civarda kara.
ya oturmuştur. Fakat geminin otur. 

duğu yer tamamen kumluk olduğu 
için ehemmiyetli hiçbir hasar olma

Dllj ve Şark vapurunun yardımile 
kazaya uğrayan gemi yüzdürülmüş· 
tür. 

Hacı Eşref vapuru dün yoluna 
devam etmiştir. 

Diğer taraftan tstanbul limanın
da da şiddetli bir surette çıkan lo

dos fırtınası yüzünden Karaköv 
köprüsü açılamamıştır. Bu sebepl~ 
Haliçten çıkacak ve içeri gireceek 
olan birçok gemiler yerlerinde de. 
mirli kalmışlardır. 

Mllano panayırına 
brotUr gönderlldl 
Enternasyonal MilAno panayı-

rı Türk pavyonu için Belediye Tu
rizm müdürlilğü tarafından mik-

darı kafi İstanbul Turist broşürle
rinden gönderilmişti!'. Gönderilen 

broşürler muhtelif diller üzerine 
yazılmıştır. 

Tramvayda yankealcllfk 
Beşiktaş tramvayında Hamza is-

minde birinin saatını Çakır Mehmet 
ismindeki sabıkalı yankesici çalarken 

dün suç üstü yakalanmış ve Asliyu 
-4: üncü cezaya sevkolunm~tur. Mu
hakeme ; Çakır Mchınedin sabıkası-

Almanlar Litvanya ile. yaptıklım 
anlaşmadan oldukç~ miıhim rıetic<'
ler istimzaç etmek if;tiyorlar. Bu an 
da, Litvanyanm Polonya Ye bıllıa..c:sn 
Rusya elinde kendileri aleyhine bir 
vasıta olı:ııyacağ.nı ileı i sürliyor ve 
bu noktada da anlaşmanın dördün
cü maddesine istinad ediyorlar. Bu
rada mevzuualıih.s olan hüklim. harp 
takdirinde her iki akid tarafın yek
diğerine karşı bitaraf olacağını a· 
mirdir. Ve bunun da hiçbir umumi 
kıymeti yoktuc. Zira akitllerden 
Almanya, bu maddeden anlamak is· 
tediği her lıangi bir manayı, iki mil
yonluk bir nüfusa ve buna mütena
ziren de vasi hududlara malik biı· 
devlete kabul ettirebilecek mahiyet
tedir. Bu sebebden Litvanya devleti 
Ruslara karşı bir tampon devlet ola
rak ortada bulunacak ve aynı za
manda, müstakbel bir harici taarruz 
halinde, Litvanya topraklarıru ge
çecek düşman kuvvetlerini bir müd. 
det oyalıyacaktır. Netice itibaı·i1e 
Litvanya, Alman siyasetini takip 
mecburiyetinde kalacaktır. 

lkinci siyasi muahede 23 martta 
Berlinde imzalanan Slovak- Alnıaıı 

muahedesindedir ki bu vesika ile her 
iki füd devlet, Alman devletiniıı 

himayesinden talebinin ortaya koy-
duğu vaziyeti tesbit etmektedir. 

Mesele bu şekilde vazedilince va
ziyetin ne olacağı da sarihtir. Evvela 
Almanya Slovak devletixıin siyasi i:!!
tiklal ve tamamiyeti mülkiyesini hi· 
mayesi altına almakta ve bunu te· 
min zımnmda. da Alman ordusu her 
an ve zamanda Slovak toprakların• 
da ve tesbit edilen mahallerde temi· 
nat ve tahkimat vücude getirecek 
sahaları elde etmektedir. 

Bu sahalarda esas hükümler, ai· 
kert hakimiyetin, Alman ordusu ta• 
rafından deruhde edileceğine dair 
olanlardır. Diğer taraftan Slovalt 
hükfuneti, kendi askeri kuvvetlerini 
Alman ordusile sıkı münasebette bu
lunarak tanzim edecektir. Ve bunl.ı.-
rı temin maksadile de, bu hilkftınet, 
harici siyasetini Berlin ile daimi ve 
sıkı bir anlaşma tesiri altında. idare 
edecektir. 

Müddeti yirmi beş sene olan bu 
anlaşma ile de Berlinin, yeni Slovak 
deyletinin askeri himayesi 2istemin. 
den ziyade, başlıca sevkülceyş nok· 
talama ve ezcümle, Slovak toprak
larında. tahkimat vücude getirmek 
yoluna gittiği ve gayesinin de bu ol· 
duğu görülmektedir. Bu suretle ha· 
raketten maksat diğer hududları ec
nebi istilasına açık bulunan Slovak· 
yanın içerisinde bizzat Almanya i· 
çin bir müdafaa tertibatı ortaya çı
karmaktır. Diğer tabirle, ecnebi bir 
düşmanın Almanyayı tehdid etmesi 
takdirinde, vukua. gelecek sil8.hlı 
çarpır:ma Slovak hUkfuneti toprakla-
rında cereyan edebilecektir. 

Bu suretle Almanya bu iki mua
hede ile askeri falkıyetini arttırdığı 
gibi, ayrıca da tedafiıt zihniyetini de 
tezyid ettirmi§ ve çarpırsması muhte~ 
mel devletlerle kendi asıl hududları 
araıımda ilk sademeye maruz ka!a
cak küçük barajlar vilcude getirmiş. 
tir. 

Dr. Re~ad SAGA Y 

(28 :Nisan Çocuk Bayramı) 

Esnaf, TUccarlarımıza: 
Çocuk Bayramı ynk1a;;.ıyor. 
Vitrinlerinizi Çomıldnrı n·~.:~a· 

landırraenk ~ur ... ı to sı. 1Pn:q~e 

şimdıd,,n lı aıı ' " 1117. 

nın sorulması için talik olunmuştur. VVV'VV'.. - ,,.,--v 
mFiZiiiiiiiiii ..... iıiiıııııiiıiiiiııİİİoııiiiiiiııııi ... .....,_.._. .... zii 
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1 ; inkar Olunan Halayda Çok Parlak Milli Setimizin 
......... ~ İ - ·· Müdafaa Hakkı Bir Askeri Tören Malatıaıııara so -- -

Slovakları a Macarlar Arası~da Dun tind!=:l !'°~:~::::::~. (BqtUtfı 1 hıci ... f-am-ız-da-) _m_e_t B-aşlar, nefiı b&ınasi bir de.. T Blj!~.!~ 29 (Hususi) -

Yeni çarp 1şma1 ar Oldu 1 lk 1 Ta raf hs~ıo:~y~l~emü;:;.kem:!ecekribmuhraaı'hy~e~tin;~eyız.~ı;.{: ::~.=~~::::."" :.~:~~ •• m.::,:~~ ~:~~·K:~::.i,· tı.:~:::...m!~: !~~! ~f~;:ıta~::!.. ın!:~:~u= 
A t 1 .., rimiz Alay Komutanı Kurmay Al- su Hamdi Selçuk birer hitabe söy- namzed i'Österilmemeleri üze-

T opçulan e i ddetll Ateş ç 1 ar ~ad.~am.:;1 ~ba~giır~m7a:k~tanrtl:::_ =~ !:y.~~:i~t~~·~~~.:;:r·:.~~: ~!: l•m:~:~: sonra milli oyunlar •Y-ı ~:;~m~1!1::~~ L~e~:; b:n~:~s:ı~ 
'l mutan e.skerlerimize ve davetlile- nanmıştır. Gece ordu evinde bir mizin ba" şehrimizden namzed 

Budapeşte de Başlıyan Hudu~ ~ü
zakereleri muvakkaten Kesıldı 

-Slovak -nıana ba§lamıştır. tki ev yık~~tır, 
Buda~şte: 29. (A.A..~ e devam Macar topçusunun mukabelesı uze-

kuvvetlerı, hududu tecavüzd . saat 7 15 de sükun iade olun-
rıne, ~ · 

etmektedir. muştur. 
·d d"" ı..,. .. lıyan çarpış-

tskolon a, un llG'j' • • Si _ Müzakereler kesildi. 
ma bugün nihayetlenmeDU§tir .. o Budapeıııte; 29. (A.A.) - Slovak 

"'ğle üzen bu ~ · 
vak topçusu, bugün ° . . ya- Macaristan hududunu tesbıte 
mıntakayı bombardıman etmıştır. memur muhtelit Slovak- Macar ko
Macar topçusu, buna mukabele ey- mit;vonu bugün toplanmıştır. Macar 
lem.iş ve Slovak topçusunu sustur~ hey~ti, kendi hal sureti tekliflerini 

muştur. 1 yapmıştır. Slovak heyeti bugün mü· 
Bu sabah saat 4.30 da, Slovaklar I temmim ~imat almak ~ere Pos

Bunkos mıntakasında hudut kara- zanyiye donecek ve müzakeı:eı~": 
koluna hücum etmişlerse de geı i yeniden de,·am edilmek üzre bır ıki 

püskürtülmüştür. Saat 6.50 de Slo- güne ~adara yeniden Budapeştede 
vak topçusu, Bunkosu bombardı. bulunacaktır. 

~spanya Harbi . 
Dün Nihayetlendı 

(Battarafı 1 inci .. yfamızda) ' 
Franko kuvvetlrinin kısmı küllisi 
General E.spinoza de los Monteiro' • 
Jlun kumandasında saaf 12.30 da 
Uç muhtelif istikametten şehre gir
miştir. 

Öğleden sonra Frankist kıtalar 
'ehre yığılmağa başlamıştır. Cüm· 
huriyetçilerin büyiik bfr kısmı ev
velki gece siperlerini terketmişti. 
Askerlerin bir kısmı tüfeklerine be
yaz bir mendil bağlamış, bir kı"'
mı da silihlannı bırakarak kaç-

mıştır. j 
Akşam, bazı anar~ist unsurl·ar 

mukav.emet etmege teşebbüs et • 
mişJer ise de de .. bal vaz g6Ç'mişler
dir. Frankist radyo istasyonları 
Madrid'in bir damla kan bile dö· 
külmeden işgal edildiğini bildir -
mişlerdir. 

Şehirde fc"kal&de bir faaliyet 
göze ~rpmııktadır. 

Nümayişçiler ~okaklarda dola: 
tarak Falanjistlni ve reketesl.~rı 
alkışlamakta ve milli şarkılar soy
lemektedirler. 

Tramvaylar da d·ahil olmak ü
zere umumi servisler dün öğleden 
ıonra işJemeğe !başlamışlardır. 
BOtttn sivil memurlara vazifeleri 
•aşında kalmak emri verilm~tir. 
Mağazalar, tiy•atrolar ve sinemalar 
açıktır. 

16 ıncı Frankist fırkasının ku
mandam Mil'alay Edeurdo Hozas, 
Madrid'in a~keri valiliğine tayin 
edilmiştir. Eski Belediye meclisi
nin ekalliyet azasından Melcbior 

Fransız 
Başvekilinin 
Nutku 

= 

N. Dalady• Mu80Hnly• 
cevap verdi 

Paris: 29 (A. A.) - Başvekil 
B. Daladier bu akşam, bugün Fran
aız radyolarifl• neşredilen nutkun
.da bitin Fran-.ıım ve haysiyetli 
Mr aulhu muhafaza etmek arıu-
1Gnda bulun4atunu bfJdirmif v• 
Fransız - İtalyan mUnuebetleri 
hakkında da ezcUmle tunları ıöy
lemiftlr: 

17 K&nunevvel tarihli ltaly~ 
naktasında, ltalya talepleri hak· 
kında hiçbir harek.ı yoktur. Bu 
uktada ne S11Teyş, ne Cibutf ne de 
rruıuıs mevzuubalıfs edflm•mekte
dir. 

Hab8'fsf;anm zaptının, İtalya 
Wıiııe yeni haklar yaratnııt oldu
lu hakkında.ki fikirler f&f&DJ b.
l>ul deiiJdit. Şimdi, blze hayatı 
ubaJard&ıı bahffdilİJOr. llalbüf, 
l)u, ı.tü& umhıln devamlı tekev
!VGnflııdm b&fka bir tl7 dejildfr. 
Bu laale ATl'llp& aual teyaldas 
_.,...ı lulur•• 

Rodriguez, Madrid'in Belediye. 
reisliğine tayin edilmiştir. 

Biltün siyasi mevkuflar serbest 

bırakılmıştır. • . . 
Halk, 1936 snesindenberı ıhtı-

fa ettikleri ecnebi sefarethanelerin 
den çıkaıı Franco taraftarlarını al
kışlamıştır. 

General Miyaja kaçta 
Madrıd: 29. (A.A) - Madrid'de 

kalan müdafaa komitesi azası tevkif 
edilmiştir. Basterio ile albay Prada 
da mevkuflar arasındadu-. 

General Miaja şehir teslim olma
dan evvel son anda kaçmıştır. Kar
tecana yolu ile Fransız Fasına ka((· 1 

mağa çahfacağı AnnediH,_,r. 
iT.ALYA ÇILCIN BfR SEViNÇ 

iÇiNDE 
Roma: 29 (A. A.) - Frankist

Jerin Madrid'e girdikleri haberi 
duvurur durulmaz bütün şehir do
na;1mıştır. Biiylik bir halk kütlesi 
Venedik sarayının: önünde toplana:.. 
rak balkonda iki defa görünen 
Mussolini'yi alkı~lamıştır. Musso
lini, halka hitabederek demiştir 

ki: 
"(apanya harhine bitmİf " 

bolfevizmin hezimeti ile ltitmİf n•
zariyle bakılabilir. Bu, ltalya'nın 
f atizm dü~manlannna hezimeti de-

meldir. . 
i.\Iatbuat, öğleden ~onra .Lıtto-

. ve "Oklar" isimlerındekı İtal
~:n fırkaları da d.ahil olduğu halde 
General Franko kuv~etl~ri~d:~ 
200.000 kişinin Madrid e gırdığını 

bildit'mi,tir. O .,..., 
VALANSIYA DA D Şıu 

Madrid: 29 (A. A.) - Saat 
12.SO da Valansiya radyosu şehrin 
General Frankoya teslim olduğunu 
biJdirmistir. Bu hitabeyi mikro
fon öntt~de Albay Ka9ador yapmış 
tır. Bunu müteakip radyo nasyo
nalist mfll! marşı çalmıştır. 

BOTUN ISPANY A TESLiM 
OLDU 

Bur&'oS: 29 (A. A.) - Bütan 
İspanyanın obudn saat ıs.so da 
General Frankoya teılim olup te
baiye.t ettftf öfrenJlmft balunmak
tadır. Bltün eJW-)etlerde1d tehir
ler General Franko taraflaa tr89-
miştir. Her tarafta ilerlemekte o
lan naıyonliat kıtalar her yerde 
evk ile karşılanmaktadır. Cenup 

bumhuriyetçi ordusunun da ~~e
m.l Franko kumandasına gırdiil 
6ğrenilmiftir. 

ROMANYA DA RESMEN 
TANIDI 

Bükre.t: 21J (A. A.) - Roman
ya hü.kOmeti daha 23 şubatta Fran
ko hUk1lmetiııi hukukan tanımıf· 
tır. Fakat )ladriddeki Rom&nya 
elofHAinde bulunan Nasyoneılfst 
millteclleri korumak için bu tanıma 
keyfiyetinin gizli tutulması her iki 
htlktlmet arasında taıtarrfir etmişti. 
Binaenaleyh Madridin teslim olma-
11 ti.zerine bu tanıma keJfl,etl re ... 
m1Fet-.W.lftlr. 

ve bunu bir kabahat şeklinde gör- re hitaben bir nutuk söyliyerek aile toplantısı yapılmıştır. Mera - gösterilmeleri bu teessürü ha-
mek biraz fazla talepki.rlık teşkil kahramanlıkla dolu olan Alayın simde devlet" reisi, fevkalade mu- fifletmi.ş, buna ratmen tehir 
etmez nii? tarihçesini anlatmış bu arada Ala- rahhas, meclis reisi, başvekil, kon halkı kendisine bir telgraf çe-

Bu yoldaki siyasetin bir millete yın 5 temmuzda Hatay'a ne suretle kerek Malatya m..o.busluO.una 
bil~ soloslar, vekiller, mebuslar ve .. • 

ne kadar manevi zarar vere .,....ı.·· girdigv ini iNh etmicı ve coşkun bir yenı"den ve Itltfen kabul etmel--
' · 'ti v daha birçok davetliler refikalariy- ..-

ni gösterecek bir vak a l§ı yoruz. tekilde dkı~lanmıştır. ri ricasında bulunmuşlardır. 
v D ·ı H ald gazetesinin ver- le birlikte bulunmuşlardır. Hava ~ger aı Y er Bundan sonra Hatayda bulunan Milli Şef bundan mütehusia 

diği haber doğru i.~, lsviçre, Hollan- Yedek Suıbaylar askerlerimize ta- çok güzeldi. Bütün halk caddeleri olal'.a.k Malatyalılara şu telgrafı 
da ve Belçika hükumetleri altuu ruttınlmıştır. Yedek Subaylar adı- doldurmuştu. Alayımızın merasi- göndermi.şlerdir: 
stoklarını ihtiyaten 1ngiltereye yol- na Hat~yda bulunan KAzını Nami mi dolayısiyle İskenderun bir bay- MALATYA BELEDİYESİNE 
lamağa kalkmışlar. Almanya bunu Duru bir hitabede bulunmuş, Kı- ram günü yaşamıştır. Reiaicümhur olarak devlet 
tahrik ve bitaraflığı ihlil mahiye· 
tinde görerek protesto ve tehdit e- rıkha~ mebus~ Hi.~~e.t Surat meh- Fransanın Hatay delegesi merkezinden namzedliiimi koy· 

medçık adlı hır şımnı okumuştur. • maiı Partinin riyaset divanı 
diyormuş. Buradan ordu evine gidilmiş ordu Ankaraya Hareket etti münaaip ırördU. Malatyalı hem-Bu havadis doğru değilse bil'3 
doğru kanaatini verecek tarzda uy- evinin önünde şanlı Alayımızııı ge- Antakya: 29 (A. A.) _ Fran- tehrilerimizin göaterdikleri mu-
dunılmuş olduğunda şüphe yoktur çit resmi temaşa edilmi,tir. Yiğit stz yüksek komiserliğinin Hatay habbet ve teveccüh benim için 

mehmedciklerin birer arslan veka- kıymetlidir. Çok tefekkür ede-Çünkü tamamen Sinyor Mussolin\- delegesi Albay Collet, Ankaraya 
nin nutkunda p.hit olduğumuz rut.i riyle ve rııuntazam. geç~i çok alkış- hareket etmiştir. rim. Malatyaya muhabbetim ve 

· lanmı~tır Davethler o"'le "'eme ailevi irtibatım bakidir. Riva1et haletin ifadesine tevafuk ediyor. Bi· •..• ~· 1 ·d k 1 . . •
1 

b~ l"kt- Adana: 29 (A. A.) - Albay J 

. . . d tiv' · sırada gını .uş a a as er erımız e ır ı e divanınm munaaİp gördüiü ted-
rısınm yanın an geç gımız . · ı d'r Collet An karaya gitmek üzere birı' dea.•lftirmei>-e imkan voktur. d ·· v ünü ilikliyerek cebmde- yemış er 1 • ' • • 6 • , 0 

a am gogs 1• t' . t . .. .. 1• Halk sairi Kayserıli asker Meh trenle buradan geçmıştır. Cümlenizin gözlerinden öperim. ki cüzdanın seame mı emme~ ~~~ 
şırsa bur.da bizim için hoşlanacak ~M.JIA ş ·"""'f''VV'M~h".""'"'vvvvvzvvv .v.v-. ~ T •• Hemfehrilerime muhabbet ve 
ve iftihar edecek bir vuiyet yoktur. } 1 C U JM UCCaCtye UC- aeli.mımı tebliğ ediniz. Valiye 
Fakat her halde bu hareketin bizim 

1 
d •• k •• ve Belediye reisine, vaaıtalarile 

hepimize karşı beslenen bir suikaAt Bir Nutuk car arının un u hemterilerime yazdm .. hr. 
mahiyeti bulunduğu iddiasına da • • , ... _____ ı_s_M_E_T_tN_ö_N_o _ _. 
mahal yoktur. işte Almanyaı:ım uğ- Söyliyecek Mühim ıçtımaı 
rıyacağı manevi zararı düşünerek 
dostluk hissinin sevkile teessür duy U3a.ş tarafı 1 inci sayfada) (Battarafı 1 inci aayfamızda) 

traf b 1 1 d vam eden bir toplantı yapılmıştır. duğumuzu söylediğimiz vakit e • buray.a gelmeğe aş amış ar ır. 
ta hasıl olacak bu fena tesirleri dü. Büyük bir ekı>~riyetin cumartesi Bu toplantıda gazoz, kolonya, ve 

müskirat amillerile bu fabrikalarla şünüyorduk. ve pazar sabahına kadar burada b 
BerUn·Roma mihveri şefleri bir bulunacaklar\ anlaş1hnaktad1r. iş yapan mutavassıtlar da hazır u, 

ket · d · ~ t Pazar gllnü toplanacak olan lunmuşlardır. "kudret ve şev ıra eın,, gos er- İddialara göre piyasada bir müd-
meğe ve "üstün insan,. telakkileri!!i Parti grupu içtimaında yalmz mec-
beynelmilel politika sahasına tatbik lis riyaset dh·anı ile idare amirlik- dettenberi fiili bir tröst hüküm sür

mektedir. Yalnız hariçten idhal eetmeğe çalışıyorlar. Fakat beşeriye-· leri \'e parti grup reis vekilleri için 
dilen mallarda değil ayni zamanda tin halası yolu beynelmilel sahaya namzedler gö,.teri!ecektir. 

bile ferdi münasebetlerde hüküm Pazarte11i günü saat 15 de top- dahilde yapdan siparişlerde de bu 
süren ahlak kıymetlerini teşmil is- !anacak o!an mecliste reisicümhur tröst kendini göstermektedir. Mem-
tikamet\ne doğrudur. hazretleri mühim bir nutuk irıad leket dahilindeki zUcca.ciye imale· 

Ha..,ia Cahid YALÇIN edeceklerdir. den milli fabrikalarımız asgari 5,000 

Hitlerle Musolini 
nln Frankoya 
Tebrik Telgrafı 

t 1 liralık sipariş kabul etmekte ve bu nönüniin bütün Tflrlt milletine 
hitaben ~öyllyeceğl l.Mriht ııuLuk.lM
rında dahBI ve harici çok miihfm 
meselelere t•mü edffefi ve yen 
meclis açılırken dinleoeeek olan bu 
sözlerin menıleket ve miJlet içfn 
çok hı.yırh dir~ktifleri ihtiva ede
ceği Aöylenmekt(!dir. 

Meclis dahili nizamnamesine 
göre c giln mehuslar tahlif oluna
cak, mut~ııkiben seçim yapılacak
tır. Bundan scınra da usu len kabi. 
ne istifa edecektir. 

mıkdar faılalasarak 25,000 lirayı 
hulduğu zaman yüzde bır~ bfiı li
rada ylbıde iki, yOs bin lirada ;vb· 
de sekiz i8konto yapılmaktadır. 

Fabrikaya bukadar JrUIJiyetli bir si
pariş verildiği takdirde bir sene zıır· 
fanda yapılacak bütiln eiparişlerde 
kapablabilmektedir. Küçük zilccaci
ye tüccarları bittabi bu iskontolar
dan istifade edememektedirler. 

Bu itibarla yapılan hararetli gö· 
rilşmelerde bu iskonto şeklinin kal 
dınlması, kredi ile mal verilmesi ve 
siparişlerde de azami bir had tayin 

Iran Şahının 
Doğum 
Yıldönümü 

( H~'ftarcıfı 1 uci Sa'JlfatlaJ 
dönümü münasebetiyle en sa
mimi tebriklerimle birlikte ma
jestelerinin şahsi saadetleri ve 
kardeş lran mill~tinin l'efah ve 
ikbali hakkındaki halisane te-

1 mennilcrimin kabulünü rica 
ederim. 

İSMET İNÖNÜ 
Ekselans ismet lnönü 

'l'ürkh'c Rcisicümhuru 
ANKARA 

DofumWQun yıldaııo.ı.a m 
nasebetiyle zatiAJiJeri ~ 
dan ibzal buyu.rulan mallabfie 
kAr tebriJdere me11erretle tet.ek
kOr eder ve tarafımdan zatalli
Jerinin selameti ve dost devletin 
ziyadesiyle saadeti ve Türkiye
nin komşuluğunun payidar oJ
nıası hususundaki kalbden ge
len dileklerimin kabulünü rica 
eylerim. 

Berlin: 29 (A. A.) - Hitler, 
Frankoya bir telgraf göndererek 
Nasyonalist İspanyanın milletleri 
harap eden bolşevizme karşı nihat 
u.feri neticesinde kıtalarının Mad
rid'e girmeıdnden dolayı mumailey
hi tebrik &tmittir. 

Yeniden kabineyi teşkile me -
mur edileceği söyleı)en Refik Say
dam müstakil n1esai ar.kadaşlan: 
üzerinde etüdlerde bulunmalçtadır. I 
Kaıbinede büyük bir değişikliğe in-1 
tizar edilmemektedir. 

edilmesi al"gari sipariş mıkdannın .. lil!iillliiiil...,W!ıliiiiiililmii!!itllMıliıım __ _ 

da tenz:ı edilmesi istenilm:ştir. ı·zmı'rde Zelzele 
Rıza PEHLEVİ 

Roma.: 2U. (A • .l\.) - Kussolini 
general Francoya $ğıdald telgrafı 
gönd~rmillir: 

Hitler Lehistana 
Taarruz 
Edecek mi? 

Bu arada çatal, bıçak fabrikaları 

Parlak kıtalarıımın nihai .zafer-.. 
kavuştuklan l\l sırada Bize aellmıv 
mı ve ttaıyan milletinin coşkun sela
mını bildirmek iateriIP. Btlytik ve 
kanlı bir gayretten, sizin ve tspan ~ 
yol milletinin arzu ettiğiniz veçhile 
yarının serbest, muttahid ve kuv
vetli tspanyası çıkacaktır. Milletleri
miz arasında tesis edilen bağların 
~ez olduğu kanaatinde buluu
duğumu teyld ederim. 

lmilleri de resnıi ve hususi müesse
selerin münakasa ilanlarının ecne· 
bl bir firmanın eline verilmesinin 
doğru olduğunu ileri sürm~ler, bu 
yüzden dahilde yapılan m.ü!Iln.sil e§· 

yanın satılmasına imkan bırakılma
dığı da ilave eylemi~lerdir. Bunun 
önüne gcçil"1e&i i~ icabeden tetf_ 
birlerin alınması yolunda bazı dilek-

(Bq tarafı 1 inci sayfada) ler vaki olmllftıır. 
sinden de korkulmaktadır. İktisat Veırileti tetkfk heyeti 

iHTiLAL ÇIKTI 
Almeria: 29 (A. A.) - Bugiln 

buuda liman mahallesinde başlı
yan NasyonaUst ihtilll hareketi, 
kısa bir zamanda bütün tehri kap. 
lamıştır. JJimanda bulunan gemi
lerin ekserisi Nasyonalist .bayraiı 
çekmişlerdir. 

lki bilJcumet arasmdaki münase- reisi Şevket SUreyyanın bu talepleri 
batın günden güne gergınleşmeai ;; ~ Vekilete aı-zebüelt rızere not etmiş 
Almanyanın harpten evvel ken'1iıd.ı.: ve dün akf&lnki ekspreı;;le Ankaraya 
ait bulunan bazı Leh topraklan..ı t harket ebrt~tir. 
istemeğe kati surette karar vermiş • .,.,...,.MU1._!!!il~i!ll-•"illlllııtı!M!!ll8ıl!M!ll!l!lll_._. __ _ 

o~d~ da kuvvetle tah~ edilmek- Bir Sabıkalı 
dir. Diğer taraftan Danzig mesele 

sinin mayıada Milletler Cemiyeti iç- H T l Jd 
timaında mUaakere olumnuı zarurf ırsız u u u 
görillmektecltr. 

Sanıldığına ıöre. Nuyonaliet 
harp gemileri daha buıündeo bu
raya gel~ceklerdir. Kara o.rdu
la;. da M' ontreaJden hızlı aurette 

Fakat Almaayanm o tarihe ıra- Cebinde mHAnom... bir 
dar bile beklemfyeceff anlqılmak- llNIYntUncuk bulundu 1 
tıadır. 

buraya dotru ilerlemektedir. Nas- ) •ı• f 
yonallıt ıuta1ann bir kısmı da ceb- DgJ iZ Ve ransız 
rt Yflriltfltle J-a.en& doğru ıitmek- E. h b• • J • 
tedir. llerf kıtalar öğleye doğrll ar ıye reıs erı 
Jaene otuz kilometre mesafede idi· Dan Parlate iki •••I 
ler. dren bir mUzak .... Ahnerla da almdl. 

Madrid: 29 CA.A) - BugUn Al- J•pl lar 
meria şehri de nasyonaliBtlerin eline Paris: 29 (A. A.) - İngiltere 
geçmi§tir. Murcie ile mUnakali.t t;e. İmparatorluk genel kurmay bat-
sia olunmuıtur. kanı general Vikont Gort b~ sabah 

Harp artık bitml§tfrl Fransa genel Jcurmay bafkanı se-
Londra: 29. (A.A.) -tngiliz ga- neral Gamelin ile iki uat 8flren bir 

zeteleri Madridin sukutundan bahae- 16rfltmed• balunmuftur. Saat 15 
d k milisler tarafından mukave- de İnl'ill• h~yetf, General Gamcll· 
e; gaster0memesini artık dahili nin riyan.tindeki bir FraD.llz h .. 
~ bltm1I nUarf.11e bakılabilece- yetiyle birlikte Reims'e ıitmişler 
il .,etinde tef* edlf.orlar. vt Kaatno llattuıı ıezmfflerdir. 

Bundan bir mllddet evv&l Pan
raltıda Horasancıyan apartmanın
da otu11&.11 Zarenin sandtk odamı. 
dan iki takım elbise ile kflrk yaka 
tayyör ve saire çalan sabıkalı bır
aızladran San Mustafa dUn yaka
J.anmıetır. 

Yapılan areştırmada Mustafa 
nın Ustftnde (Milano Grandotel 118) 
yazılı bir maymuncuk bulunmuş • 
tur. Suçlu hakkında takibata baş
lanmıştır. 

- -·-Alman propaganda .aan 
Buda~e 

Budapefte: 29 (A. A.) - Al
manya pro~tanda nazın doktor 
Göbbell, burtm saat 12.20 de kı
• huall lbır siJ&ret fçia tiumn 
plmlft;lr. 

DUn gece flddelll bir 
••r•ınb oldu 

İzmir: 29 (A. A.) - Dün ge
ce saat 21,40 da ~ehrimizde şid
detli bir hareketiarz olmuştur. 

Emlak Bankası 
U. Heyeti içtimaı 
S.nlua; •ae de llOO bin 

llr• kAr temin etti 
Anksra: 29 (A. A.) - Emlik 

ve Ertaın Bankası heyeti umumiye-
ıi buıün toplanarak Bankama 
1938 yıh mesaisine aft idare he
yeti raporunu ve bl&nçoaunu tet
kik ve tasvip etm.iftir. 

Raporda, Banb.nm geçen 711 
içinde başta Ankara olmak hea 
bir çok şehirlerimlshı imar hu.. 
ketlerinde tlzerfne almış bulunda
tu vazife ka11t ve bu yoldaki ro 
dımlann son yıllar içindeki inkf.; 
şafı bilhaesa tebarils ettirmif bu 
lunmakta idi. 

1938 yılı mesaisbıbı ftrimf oo; 
larak 500 bin liraya 7akm •tr kir 
temin etmif bulunan bu ai11t •1l· 
eaesesimisin meufsine ve faau,._ 
tine daha ziyade bir inkişaf vere;. 
bilmek için bu kin tevzi etıniye
rek ihtiyat ıa.k~i meyanına al~ 
tır. 

Habefiatan a....a ..-aliei 11.....ta 
Kahire: 29 (A. A.) - Jlabe;. 

şiatan mp11mt vallal Dt1k d'aoata 
tayyare il• b11r&7& .. J.mi\ıtfr. Kral 
l"arllk tanfmclaa bh1 a4Uecet. 
Ur. 



Bir korucu 
Dövüle dövüle 
Öldürüldü 

Edirne( Hususi) - Edirne mer
kez kazasına bağlı Uzunbayır köyün 
de çok feci bir cınayet olmuştur: 

Korucu ibrahirn oğlu Mümin kö
yün ileri gelenlerinden Tahirin ko
yunlarını ikide birde yakalıyaratt 
cezaymakdi kE>..:ıtirmekte<lir. :a~rna 
pek ziyade münfail olan Tahir ço
banlıı.nn >ı. Mumın:n kırda tutulara1~ 
temiz bit dayıı.k atılmasını tenbihle
miş. ç,ıb<Lnlar da ağalaı ın<lan aldık. 
!arı bu talimat üzerine 11.fümini kır. 
da yakalamışlar Ye sopalarla hi.ıcunı 
ederek derhal ölümüne scb(•rı olmu~ 
la re.hı·. 

Cinayetin mc>ydana çıkmaması 
için cvı. ela kuyuya sonı a da Tahirın 
bir tarlasına gömeı·ek hadbey.i ka
patmışlardır. 

Falrat Müminin kaybolmas~ za· 
bıtayı şüphelendirmiş, derhal tahvJ 
kata girişen merkez karakol komu
tanı başgedikli Ziya Oktayla Lala
paşa karakol komutanı Ahmet on· 
başı kısa biı zamanda vakayı mey
dana çıkarnıı~tır. 

Müminin katilleri derhal tevkif 
olunarak müddeiumumiliğe teslime
dilmişlerdir. 

Sökede 
Yağmurun 
Zararları 

Sôke (Hususi) - tıimizde yağan 

fasılasız yağmurlar neti~esinde l\It:n 
deres nehri taşmış, ova ve bilumun'! 
mezruat su altında kalmıştır.1n.:;an
ca zayiat yoktur. Hava henüz açma
mıştır. Yağmurlar clcvar.1 ediyor. 
Yaf:rnıurun devamı ve taşgın Sök-: 
civarı köylerinin miinakalesini güç
lcstirmiş olduğu için köylüler paza
ra gelememekte. bu ise pazardaki 
fiatların nazarı dikkati cclbcdecek 
derecede yUkscJ1ıcsinc sebebiyet 
vermektedir. 

H. Karakn.nım 

Kazaen Ölüm 
Çanakkale (Husuı:;i) - Kısacık 

köyünden İbrahim oğlu 13 yaşların
da Mustafa hamil bulunduğu taban 
casiyle nişan atmakta iken arkada· 
şı ilyas oğlu Mustafayı alnından vu
rarak öldürmüştür. 

Adliye işe el koymuştur. 
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Çanakkale vila-
yet meclisi 
• • 
ıçtımaı 

Çanakkale (Husuı:ıi) - Vilayet 
Umumi Meclisi son toplantısını Vali 
Atıf Ulusoğlunun başkanlığında 
yapmıştir. 

Vilayet varidat bütçesi tetkik e
dilmiş, umumi bütçe üzerinde tet
kikler yapılmış ve vilayetin umumi 
varidatı (542113) füa ve umumi 
masraf yekunu da ayni rakkam o_ 
larak tesbit edilmiştir. 

Yapılan daimi encümen seçimi 
sonunda Hamdi Gür (Lapseki), Mu
azzez 1mrak (Çanakkale), Ahm~t 
Uygur (Biga), Mehmet tmrak (Bay 
ramiç), ekseriyet kazanm1~lar ve va 
limiz Atıf Ulusoğlunurı söylediği çok 
samimi bir nutukla ve aJkış1ar1a 
meclise son verHmi~Hr. - ·-Çorluda atlma mUcade-

lesı muvaffaklyeUe 
devamda 

Çorlu (Hususi) - Teşekkülii ta
rihinden bu güne kadar yalnız s1t
malılar ile değil sıtma kaynaklarına 
karşı da aldığl te<lbirlerle bu gün 
hemen hemen yok denecek kadar bu 
hastalığı azaltan, Çorlu Sıtma MU
cadelesi teşkUitı 939 senesi nisanm. 
dan itibaren bir sene evvelki müca
delenin derecei tesirini anlamak için 
sıtma kordonu altında bulunan ~·er
lerde umumi bir tarama yapacaktır. 

Bu sene de Misinli, BUyük Ka.rıo. 
tıraıi, !ineler, Pina.rbaşı, Paşaköy 
hudutları içindeki köyler için yega
tıe sıtma ka.ynıı.ğı olan yerlerde fen-

ni şekilde mecralandınlacaktır. 

.. ., .. 
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Güzel iğiniz için ilkbaharda 

Bir Rejim Takip Ediniz 
Yazan : Kerim Kan ok 

Bu mevsimde, yani ilkbaharda, 
her vakıtden ziyade yüzlerde kırmı
zılıkları sivilceler olur. Ayni za
manda sinirli ve yorgun hir 
vaziyet tc hemen daimidir. Bir giı
zellik rejimi kendisini artık lüzum
lu gösterir. 

ilkbar mevsiminde, dikkat edıle
cek mühim bir mesele, gıda mesele
sidir. işte size tipik bir rejim: 

Sabahleyin bir hakve altı yeri· 
ne limon suyu sıkılmış iki bardak 
soğuk su. 

öğleyin, yeşil sebzelerle birlikte 
bir kızartma . .Mevı:;imden istifade He 
süt, beyaz peynir de bol bol yiyiniz. 
Akşamları yemeğe sır.ık bir sebze 
çorbası ve bir komposto ile başlayı
nız. 

Yemek yerken su içiniz. 
Her kadın, bir ay müddetle böy

le bir rejim takibini ba~arabilmeh

dir. Bu suretle ieııi güzP.l bir şeffafi_ 
yet kazanacağı gibi vücudu da gü
zeJJeşecektir. 
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Büyük genç Kızlar için ..• 
On sekiz yaşında bulurımak, şim

diki modanın bu yaş etrafında dolaş
tığı bir zamanda çok hoşa gidecek 
bir keyfiyettir. Bliyük genç kızlar 
yeniden koyu serj den, deniz, çivit 
veya gece mavisi bir renkten yapıl
mış elbiseler giyebileceklerdir. Bu 
sahada rastlanacak her şey, göğsü 
meydana çıkaran ve belin inceliğini 
gösteren korsaj'ın kupundan penbe 
dişler, fcston veya volon'larla süslü 
geniş eteklere kadar, hep kadınların 
karakteristik notl;ırını gösterir. Bu 
ki.içiik elbiseler üezrine ekseriya iki 
parmak genişliğinde, parlak dedderı 
kemer konur ki bu da tuvalete kü
çük bir mektepli vaziyeti verdirir. 
Kollar henıan daima kısa olur. 

Oc!it:H ~euı.:ıer zarrında genç kız-
ların o kadar sevdikleri düz suve· 
aterler artık bırakılmıştır. Bunla
rın yerine fantazi korsajlar veya 
işlenmiş pull - over'ler tercih edil
mektedir. Bazıların üzerinde yuvar
lak noktalarla süslü çok şık bir şekil 
irne etmektedir. Umumiyetle pull
over'lerin klasik kupu haricinde 
şömizye veyahut ta gayet ince tül· 
den bülüzlerin örülmesi hoşa gide
cek mahiyettedir. 

Tuvaletli olmak icabden vakit
lerde, sfın'i ipekten, noktalı bir rop 
çok sükse yapacaktır. Hakiki dan
telden küçük bir parça ile büyük 
kı!'ımını süslemek te hoştur. Güzel 
bir dantel yerine, beyaz lınon'oan, 
ve iki parmakdan fazla geniş ohnı. 
yan çifte bir volan da konulabilir. 

İnce ve açık dra'dan geniş bir 
manto genç kızların tuvaletinin mü
temmimi olur. Buradaki yenilik 
bu elbiseleri koyu bir kumaşltı. duble 
etmektir. 

Diğer teferruata gelince: Yani 1 
şapkalar, eldivenler, ve ayakkabılf:
rın hepsi de elbise ile bir ahenk te~·· 
kil edecektir. Her yere gidecek l•ir 
şekli olacak manto ile birleşmeler-a 
çok U<:lfüdir. 

Hoş görünmek isteyorsanız 
sade olunuz ! 

Bu yazımda sporcunun en mü
him ve mühim olduğu kadar da ha· 
yatı bir noktasına temas etmek is
terim. Malumdur ki sporun her han
gi şeklinde olursa olsun sarfedilen 
enerjiye mukabil kuvvetli bir gıd:-:ı. 

almak suretiİe vücudde harab olan ı 
hüceyrelerin tekrardan ihya edilmesi 
lazımdır. Aksi takdirde yaptığımıı. · 
spordan fayda yerine zarar görmek 
imkanı baş gösterir. 

Böyle olduğu halde memleketi. 
mizde sporla iştigal eden gençlerin 
en az ehemmiyet atfettikleri cihet 
de gıdadır. Bu işle yakından alaka· 
dar olmaklığımız dolayısile biliyo. 
ruz ki sahalarda veya minderde çe
tin bir mücadeleye girişen gençleri
mizin hemen hemen ekserisi lazım 
olan gıdayı maatteessüf alamamak
tadırlar. Bu baz:.u1 15.kaythktan, ba
zan da vaziyetin ademi müsaadesin .. 
den tevelliit etmektedir. 

yapılan her yerde, azami 12 gencin 
küçük fakat kuvvetli bır yemek 
yiyebilecekleri odalar yapmalıyız. 
Buraya, üzerinde beyaz muşamba 

veya keten örtüsüyle üzeı·i bir masa, 
kafi mikdarda sandalya, birkaç re
sim \'e saksı konulması kafidir. 

Gıda olarak da lezzetli pişmiş koyu 
ve kuvvetli bir et suyu, taze ekmek 
ve bir mıkdar da meyve verilebilir. 
Bu küçük gıda sporcunun sarfetti
ği enerjinin, mümkün mertebe mu· 
kabilini onlara temi11 edeceğine 

şüphe etmemeliyiz. Bilhassa iştiha 
aver ve muntazam bir şfkildc y::ı.· 

pıldığı takdirde bu yemeğin kıyme
ti bir kat daha artar. 

Bu şekilde sporcuya yapacağımız 
bu küçük muavenetin (Amatörlük) 
mefhumunu ihlal edecek asla bir 
şekli yoktur. Sporda amatörlük, an
cak yapılan spora mukabil kar te
min etmek surctilc bozulabilir. Hal-

Kuvvetli gıda alamıyan bir 3por- buki burada bir kar meselesi mev
cuda her şeyden evvel koşmak, atla- zuubahi.s olamaz. Burada sadece, 
mak, güreşmek veya yüzmek için çocuklarınıızın davetimize icabet et
içten gelen bir arzu yoktur. Binaena- mek surctile sarf ettikleri kuvvete mu 
leyh böyle bir genç .ıpor faaliyeti gös kabil onlımı. biraz ktı\'\'et temin et
teı·se bile bunun cebri bir şekilde ya- miş oluyoruz. Bu küçük kahve altı· 
pıldığına hükmetmek icabeder. Hal- larııı m:ı~nıfınııı pekala hasılattan 
buki iyi ve kuvvetli gıda almış bir da temini mümkündür. 

sporcu tabiatiyle faaliyet gösterir. Futbol sahıılarında olsun, güreş 
Çünkü vücudun bütün enerji kay- salonlarında ol!;un hiçbir müşkü15.
nakları istenilen faaliyeti göstermek ta tesadüf etmeden bu işi görebili
için hazırlanmış bir haldedir. İşte bu 1 riz. Çtinkü diğer kısım faaliyett~ 
vaziyette yapılan spor, hem yapana bulunduğu esnada ondan her faali
fayda temin eder hem de bundan en yetini bitirmiş olan mahdud birkaç 
verimli bir netice almak mümkün o- gence rahat rahat bir çorba ikram 
lur. Bizde harektee başladıktan edilebilecek bol bol vaktımız var, 
biraz sonra baş gösteren mecalsız- yeter ki bu iş hilsnü niyet sahibi ve 
likler ekseriyetle gıdasızlıktandır. vazifeden zevk ahın idarecilerin eli-

Alınacak gıdanın şekli yapılan ne bırakılsm. 
spora göre değişir. Bilhassa bo~'s fotc bu keınmiyeten küçük fa-

Jıkbahar için giyilecek zar if bir kostüm 

gürcş gibi mücadele sporlarında bu kat keyfiyete;1 çok büyük yardım· 
en yüksek dereceye çıkar. Bu böyle; yapıldığı takdirde vatan müdafaası 
olduğu halde çocuklarımızın bir ço· için hazırlamağa başladığımız ev
ğunu bir buçuk saatlik çetin bir fut. Jatlarımızdaıı istediğimiz randımanı 
bol maçından ve 40 dakikalık öldü- alabiliriz. Memleketimizde bugün 
re"ıye yapılan bir gUreş maçından gençlik doğrudan dogruya devletin 
sonra biraz ekmek ve biraz peynir. malı olmuştur. Onlar, devletin çiz
den ibaret mıkdar ve hassaca çc.k dıği bir programla yetiştirilirken 
fakir bir gıda kırıntısı ile iktifa mec-ı tabiatile onların her şeyile alakadar 
buriyetindc kalıyorlar. olacnğız. Yediğiyle, içtiğiyle, suyu smı tutabilmek için klasik usule ya. 

ni lakaytsızlığa, l!lerbestliğe, baş Vl.U' 

duğunu bilirim. Bu usulün neticesi 
basit oldu. Kocası, genç kadından 
ayrıldı. Erkeğin kabahatı olabilirdi 
Fakat karısının sevdiği şey, onun 
sanki, yumu§ak tabiatı, hassasiyeti 
idi.. Bu vak'a insanı düşünmeğe sev
keder. Tabii görünmenin faydaları 
ve kolaylığı karşısında, arzu edilen 
şeyi istemenin sadeliği önünde, dil. 
şündüğünün aksi şeyi söylemekten, 
arzu edilmiyen bir şeyi istemekteo:ı. 
olmıyan bir vakayı vukubulmuş gi
bi göstermekten ne fayda. çıkaca
ğını anlıyamaclım. Kendisini sağ· 
lam, kuvvetli, herieye boyun eğmi
yen bir tabiatte göstermek güzel 
bir şeydir. Fakat hazan da bizzat 
sırn'atınm inceliiin bir k•.ıvvet oıa. 
bilecPğini de düşünmelidir. Güzel bir 
şeyi model ittihaz etmek, taklid et
mek de güzeldir. Fakat fazla su
rette taklid, model almak, da kendi 
şahsiyetini kaybetmek, bir diğerinin 

ayna:iaki aksi olmak demektir. 
Zamanımızda sadelik okadar na

dır bir mata oJmu§tlır ki, lıısanlan 
şaşırtıyor, hayrete düşürtüyor. Ve 
ekseriya gayet tabii olan bir kadın 
için diğt>r kadınlara orijinalliğe öze
niyor (veya) fazla kendini beğen
miş dedirtiyor. 

Bütün bu vaziyetler bize göste· I duğuyla, gezdiğiyle, m e ş g u l 
riyor ki bu cihet her hangi sebebden · olacağız. Bizde spor ve sporculuk 
tevellüt ederse etsin sporcuya gıdrı. mefhumu, karnı tok sırtı pek bir 
temini sporu yapanlardan ziyade bir 1ngiliz centilmenin sırf kendi 
spor idarecilerinin ehemmiyetle na· j zevki i9in yaptığı bir eğlence ı,;po
zan dikkate alacakları bir mesele ru olmaktan artık çıkmış ve yarın
olnıuştur. ki büyilk günlere gençlerimizi yetiş· 

Fakat erkekler için, bir kadın
daki sadelik, kelimenin tam manasi
le her şeyin üstünde aradıkları ve 
sevdikleri bir şeydir. Tabii olmak, 
sade görünmek, kendini rastgele 
bırakmak demek değildir. Nasıl ki 
sade bir erkek veya kadın demek 
de alaka uyandırmıyan bir erkek ve 
ya kadın demek olmadığı gibi. 

Buna en iyi çare olarak hatırı- tirecek hayati bir bahis olmuştur. 
mıza gelen hiç değilse spor salonu Binaenaleyh onlara karşı yapacağt
ve sahalıırda küçük bir yemekhane mız her yardım yerinde ve isabetli 

vücuda getirmektir. olduğu kadar mukabilini göreceği. 
Mesela: Soyunma ve duş terti- miz bir yardım olacağına da asla 

batını havi bulunan odalar gibi spor şüphe etmemeliyiz. 
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Kadın terlikleri 
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Galatasaray Anka raya 
gidiyor 

Nihayet Galatasaray kulübü de 
milli kümeye girrneğe karar vermiş-

Bütün gün dar ve uzun topuklu tir. Sarı _ kırmızılıların reisi Sedad 
ayakkabılarla dolaştıktan sonra ka. Ziyanın Ankarada yaptığı temaBlar. 
dmlar, evlerine girdikleri zaman yü- müsbet netice verdiğinden takım 
rümekten ve tazyıktan yorulan a. bugün Ankaraya gide:cek orada An· 
yaklarını dinlendirmek ve havalan- kara şampiyonu Demirspor ve ikiı!· 
dıl'mak isterler. Ayni zamanda ta- cisi Aukara gücü ile iki karşılaşm:L 
itallus etmiş adelelerini gevşetmE'k yapacaktır. 
de arzu ederler. Bunun için ayağın Galatasarayın bu oyunlaı·ı mim 
muvazenesini değiştirmek lazımdır. kümedeki ilk maçlarıdır. Sarı- Ku·-

Bu noktada en rasyonel takıla- mızılı1arın Ankaraclan ne netice a
cak şey, ayağın büyük bir kısmını a. lacağı merakla bt-klenmektedir. 
çık bırakan ve topuklan takriben Cumartesi yapılacak 
üç santimetreyi tecavii? etmiyen ter, 
liklerdir. maçlar 
Kunduracılarda, güzel ve şık ter- Taksim stadı: 

liklere rastlanır. Mesela, ev entarisi- Süleymaniye Şışli - Hilal Kur-
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GUnefll sporcularımız 
Galatasaraya giriyor 
Giineş kli.lbüniln nisanın seki-

zinde fesh kararı vereceği söylen .. 
mektetlir. Duyduğumuza göre bu 

fesh kararından sonra Güneş spor 
cıılarından mühim bir kısmı eski 
kulüpleri olan Galatasaraya avdet 
edeceklerdir. 

Bu avdet bazı gazetelerin yazdı· 
ğı gibi birkaç sporcu ile değiJ bü
yük bir ekseriyetle olacakbr. 

Rebii, Hakkı, Safa ve Melibdeıı 

1gayri biitün futbolcular ReceP
den başka büllin atletler GaJatasa
raya girecektir. 

lta lya : a - Almanya : a 
Birçok kadınlar, sade görünmel( 

okadar .. Sade olduğu halde, değişik 
ve anlaşılma:z bir muamma şeklini 
almak için hayatlarında çok sıkıntJ 
çekerler. Bazan, kadınların çok mü
kemmel surette değiştikleri, kendi
lerini tamnmile başka şekilde gös
terdikleri söylenir. Bu fikir okadar 

nin garnitürü ile asorti ve ayni ren. tuluş muhtelitleri :ıaat 15. Hakem 
"' ge uyan gılase şevrodan yapılmışları Hayrı Ragıp. Candemir. 

FroJnnse: 28 (A. A.) - Alman 
milli takııniyle İt.lllya milıt takımı 
arasıııda yapılan ve yedinci kıarşı
laşmayı teşkil eden maç, İtalyan
lar:n 3/ 2 galibiyetleriyle neticelen
miştir. 

doğru fikir değildir. Zira umumiyet
le onların sinirleri epey zayıf ve çok 
değişik haletler gösterir ve ayni za
manda fazla heyecana sahiptirler. 
Fakat müthiş muhayyele ve düşün
ce hasletleri de olduğu saklanamaz. 
Bazıları tiyatroda. imi&ı gibi bir rol 
oynamağa, diğerleıinin gözüne baş
ka türlü gözlikmeğe adet! mecbur 
muşlar gibi hareket ederler. Belk' 
gayet cazfüeli olabifocek şahsiyetle· 
rini, orijlnalliklerini kapatırlar ve o
nu inkar ederler. Ben yumuşak, sade • 
tabiatlı, aynı zamanda has~as bir 
genç kadının, biraz uçarı olan koca- Spor bir kıyafet 

çok göze çarpabilir. Yan hakemleri Sıımi Açıköney 
Tamamile cilfilı ve yumuşak ter- ve Arif Soydan 

tikleri kullananlar fazladır. Zira U· Ateşspor. Vefa saat 16.40 Ha
zun müddet yeni alınmış gibi durur- kem tzzet M. Apak yan hakeınfori 
lar ve her hangi bir ev robile giyile- Ziya Kuyumlu ve Fikret Kayral. 

bilir. Pazar yaplla cak maçlar 
Yalnız, §ıklık göstermek istiyen Fenerbahçe Stadı: 

birçok kadınlarda dayanıklı bir ter. Beylerbeyi- Kadıköyspor saat 13 
liğe ince ve çabuk eskiyecek ve fa- Hakem Refik Osman Top Yan ha
kat zarif bir §ekilde duran terlikle. kemleri Ziya Kuyuınlu ve Fikret 
ri tercih ederler. O vakit açık kadife 

den saten veya Jarnedan ve kenarla- Kayral Beykoz Kurtuluş- Top-
rı, garnitürle çevrilmiş, ince kürk kapı Arnavutköy muhtelitleri Saat 
veya tüy parçalarile süslenmiş ter. 14,45 Hakem Adnan Akın. Yan ha
likleri giyerler. kemleri Ahmed Adem Gögdün ve 

Bazı kereler de, terliğin üst kıc.. ŞazijTezcan. 

!!'.ına, biraz kenara doğru süs ola - Atcşspor- Fenerbahçe. Saat 16.
rak parlak re..-nkli, altın yaldızlı ~i. 1 30 Hakem Feridun Kılıç yan hakem 
çeklc.r de yerleştirirler. ;,. · leri Galib ve B11haeddin Uluöz. 

Çanakkalede bir loglllz 
gaz gem isi karaya oturdu 

Çanakkale ( Husus1 J -1ngıliz 
bandıralı Stanmouuı adında.ki 4468 
tonluk gaz v• benzin yüklü vapur 
Kepeıden Seddilba.hlr istJkametine 
seyretmekte iken Soğanlı dere bur
nuna takriben 300 mefre mesafede 
koy teukil eden mahalde provası 59 • 
derece istikametinde sahile 30 met-
re kadn yakm olarak karaya otur 
nrnştur. 

Alemdar tahlisiye gemisi kurt ~ 
nıak için hemen harekete geçm · 
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25 - /_KTIBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

-rzincanın Zaptı 
En ilerideki Taburun Yanına 
Kadar Yaya Olarak Yürüdüm 

'' Eğer Senin Yerinde Bu 
Ben Olsaydım Erzincanı Çoktan 

Taburun Kumandanı 
Zabtetmiştim,. 

Büyük harpte Ruslardan aldığımız esir kafilelerinden biri 

Öğleden son:rıa 8 de ben de Hadikler çiftliğine 
geldim. Ye orada 36 ıncı fırka kumandanlık ve
kaletini yapmakta olan kolordu erkanıharbiye ı·e

isim Cavid beyi !buldum. Ondan aldığım malümata 
göre: 

"Şehir heni.iz Ermenilerin elinde imiş. Cephe
de 108 inci Alay kumandanının son raporuna göre 
keşif kolJanmız 12,15 de şehrin garb mahrecine 
tyakın hendekleri işgal etmişler. Ermeniler hemen 
garb mahrecindeki siperleri işgal ederek müsade
meye ba~lamışlar. Kuvvetleri 150 piyade ve bir
kaç süv~ri imiş. Faktat kışlalar istikametinden 
üçer beşer nefer de geliyormuş. Bu vaziyete karşı 
Cavid Bey: 

108 inci Alayın ikinci taburunu makineli ta-
kımiyle birlikte ileri göndermiş. Cavid Bey şu ka
rarı da vermi~: Eğer şehir tahliye olunmamış ise bu 
gece, ileri sürdüğü müfrezeyi de geri çekerek ileri 
karakollarını (Furat nehri - Hadikler çiftliği -
Til) hattında tesi~ edecek.,, 

Cavid Beyin bu kararını kabul etmedim, der
hal Eı·zincan'ın işgali için emir verdim ve ilk em
rimde bildirdiğiım halde süvarinin Erzincan şima
line gönderilerek 9 uncu fırka ile irtibat yapılmıa
rnıR olmasını hatalı bulduğumu söyledim, hemen 
sü~ari bölüğünü Erzincan şimaline harekete geçir
dim ve şu emri verdim: 

"Orada 9 uncu fırka sü\'arisiyle temas yap
malı, Erzincanın gerilerine düşmeli ve bu suretle 
Ermeni me\'zilerini ve Ermeni harekatını meyda
na çıkarmalıdır.,, 

Topçu~:u da ve !bütün müfreze kısmı kiillbini 
de ileri sürmelidir. 9 uncu fırkaya da kışlaları iş

gal etmesini ve Erzincan kasabasına taarruz eden 
36 rncı fırka ile irtibat yapmasını bildirdim . ., 

Bundan sonra: 
En ileri taburun yanma kadar yıaya yürüdüm. 

Tek tük ateş sesleri vardı. Tabur kumandanıııın 
bir sınıf arkadaşım (yüzbaşı Enver) olduğunu 
gördüm. Kendisiyle latife ettim ve şöyle dedim: 

- Eğer şimdi senin yerinde bu taburun ku
mandam ben olaydım çoktan Erzincanı işgal eder
dim. Hele kolordu kumand·anı benim yanıma ka
dar gelince artık burada duramazdım. Birkaç gün 
evvel gönderdiğim çeteler de, Dersim milisleri de 
Erzincanın şarkında geziyoı·lar ve belki de senden 
evvel şehre gireceklerdir. 

Bundan sonra, fırka süvarisini Erzincan şi
maline !levkettiğim ve müfreze kısmı küllisinin de 
yolda olduğunu söyliyerek hemen ileri atılması 
emdni verdim. 

Alayın bit- taıburile takviye edilen bu tabur 
4,30 da Erzincan kasabasını tamamiyle işgal etmis 
bulunuyordu. (1332) yılının temmuzu haftaf<ınd~ 
Ruslaı·ın eline di.işen Erzincan kasabası, birbuçuk 
yıllık esaretinden 13 şubat 1334 çarşamba günü 
kurtuldu. 

Ben bu geceyi Kürd brasnikide geçirdim. 9 
uncu fırka taraflarından silah sesleri gelmeme~in-

den onun kışlaları işgal etmiş olacağım tahmin e
diyordum. 

Her tanafta Ermeni mezalimi göze çarpıyor

du: Kürtbrasniği'de şehid edilmiş insanlar ve ya
nan evler arasında idim. Hemen ordu ile telgraf 
ve telefon muhaberesi tesis ettirdim ve "ERZİNCA
NIN !ŞGAL EDİLD1G1 MÜJDESİNİ,, verdim. 

Ordu, "şehirden bomba sesleri geliyor mu?,, 
diye sordu. "Her taı•afta sükunet devam ediyor.,, 
seklinde cevap verdim. Akşam, hafif iki yangın 
~öriildiyse de çabuk söndü. Saat 10 da 9 uncu fır· 
kadan rapor alabildim, bu rapora göre: 

"Bu sabah saat 5.45 de Yalnızıhağlar'a yakla
ı:ıılclığı zaman 15 Ermeni süvarisi ateş açmış ise de 
~üsademede bir m:ıktiil bırakarak çekilmişler. 80 
Ermeni süvarisi Çukurkuyu'da, 100 kadar piyade
si de Kırklar tepesinde görülmüş. 

Öğleden sonra 12.30 da Fırka karargahı 
ve kışmı külli Yalnızbağlar'da toplanmış. Horan 
istıkametine sürnri bölüğile 70 nefer piyade gön~ 
derilmiş. Öğleden sonra 5. de Ermeniler Horan'd~n 
Şarka çekilmişler, burası kıtaatımız tarafından ış-

gal olunmuş.,, 
Şose boyunca telgraf hatları mevcut ol~uğun: 

dan muhaberesini açan 9 uncu fırka Suşehrmdekı 
ordu karargahı ile irtibat te'min etmişti. Ordu ku
mandanının bu fırk·:ıya doğrudan ·doğruya emir 
verdiğini de öğrendim: 

Evvela; yarın Erzincana yapılacak taarruzun 
ne suretle düşünüldüğü fırka kumandanı Rüştü 
beye sorulmuş ve şu tavsiyede bulunulmuş: "Kırk-

lar tepesinde Ermeni kuvvetlerinin zayıf olduğu 
anJ.aşıldığmdan evvel emirde burasının işgal edil
mesi ve sonra buradan Erzincmıın şarkından cenu
ba doğru sarılalarak Erzincanın Şarkından ve Şi

malinden tazyik edilmesi ve Erzincanın şarkmdan 

kışlalara doğru ilerliyecek kuv:vetlerin pek müte
yakkız davranmaları ve her halde kuvvetli keşif 
kollariyle iyice tarıyarak, Erzincandıan çıkması 

muhtemel Müslümanlardan malilmat alınarak düş
manın vaziyetinin tesbit edilmesi ye düşmanın Kırk
l·ar tepesile Erzincan etrafındaki köylerde zayıf 
bulunmasından Erzincan içerisinde müdafaayı ka
lbul edecekleri zannında bulunulduğu .. ,, 

Suşehrinde ordu karargahmda Erzincana na
sıl ta•arruz edeceğimi harita üzerinde izah ederken 
Kemah kollarile beraber bulunarak, Kürtbrasniği 
sırtlarının vaziyetini yakından. tetkikle ahvalin 
icap ettireceği tarzda har-e_ket_i ıd,a.re edec.:ğ!~i bil
dirmiştim. Çünkü Ermenılerın kısmı kullısı, ya 

(Kırklar) tepesinde bulunacak ve Erzincan kasa
basını ikinci derece bir kuvvetle tutacş.k; yahud da 
ka,.abayı büyük kuvvetleriyle tutup ftırklar tepesi
ı1i zayıf bırakacaktı. Her .ik.i şı;k.a . g.öre d~ Er
zincanın bir an evvel işgalrnı te mın ıçın benım o 
mıntakalarda bulunmam tazımgeliyordu. 

(De\·amı var) 

Ae1kh ve çok 
Feci Bir boğulma 
Vak'ası 

Biga (Hususi) - Şiddetti yağ
murların tesirile ağaç kütüklerini 
getirmekte olan Biga çayının Ta bak 
hane köprüsü üzerinde Balıkesirli 

keçeci Ahmedin büyük oğlu Ahmet, 
yanında küçük kardeşi 4 yaşlarında 
Enver olduğu halde kanca ile kütük 
leri yakalamakta iken Enver gözleri 
karararak müvazenesini kaybetmış 
ve çaya yuvarlanmıştır. Bunu göretı 
ağabeysi şaşkın bir halele o civarda 
tabak derilerini temizliyen babasını 
haberdar etmiş, fakat bu geçen za
man içinde sular çocuğu köprüden 
200 metre kadar uzaklaştırmıştır. 

Çılgına dönen baba kenardan koşa· 
rak çocuğunun hizasından çaya at
lamış, suların fazla akıntısındaı:ı 
kendisini bile zor kurtarabilmiştır. 
Bu sırada küçüğün amucası yetiş.,. 
rek ayni şekilde suya atlamış fakat 
çayın amansız almn çocuğun kurta-

1 rılmasına mani olmuştur. Enverb ı 
babası, amucası, ağabeysi, zabıta ı 
memurları ve halk suya dalıp çıkan 
çocuğu kıyıdan takip, kanca Ye ke 
mend atnuşlnrsa da Arapçeşme ci
varındaki değirmen bendinin üzerin. 
den aşarak şcla.Je haline giren suıa: 
rın köpüklerine gömülmü~tür. Son 
d&.kikaya kadar küçüğün cesedi bu
lunamadı. 

Blgada konferanslar 
Biga (Hususi) - Bu gün Halke

vinde konferanslar serisinden Mat
müdürü Rıfkı Benderlioğlu tarafm

- dan (Vergiler) ve dişçi Hayri Bilgııı 
tarafından (Diş hıfzıssıhhası) me' -
zulu iki konferans verilmi~tir. 

Pulluk dağıtılıyor 
Biga (Hususi) - Bigadaki e~t-

ı:. 

menlere Ziraat Vekaleti tarafından 
gönderilen pulluklar dağıtılmağa 
başlanmıştır. 

CiHAD 

Yüksek İktısat talebesi 
Avrupaya gidiyor 

Mezunlar ferefine bir 
çay tertip edildi 

Yüksek İkti.<ıat ve Ticaret mek
tebinden bu yıl mezun olacak son 
smıf talebesine yüksek ticaret ve 
iktısat mektebi mezunları cemiye
ti tarafrndan 1 Nisa.n cumartesi gü
nü Perapalas ~alonlarında bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Bu ziyafette cemiyetin btanbul
daki bütün azaları hazır buluna
eıak ve yeni sene mezunlarivle bir 
tanışma merasimi yapılacaktır. 

Öğrenildiğine göre cemiyet tem
muz ayı içerisinde 50 kişilik bir 
kafile ile bir Avrupa seyahati ter
tip edilecektir. Bu seyahat için 

icabeden bütün hazırlıklara şimdi
den bıa.şlanmıştır. Seyahat esna

sında Paris, Berlin, ve A vrupanın 
diğer bazı büyük merkezlel'ine de 
uğra nılacaktır. 
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POLIST.E: 

Beşiktaşta bir otomobıl 
kazası 

978 numaralı hususi otomobili 
kullanan İtalyan tebasuıdan Lüi 
dün Beşiktaşta polis merkezi önün
de Mehmet isminde bir ameleye çar· 
parak başından ve dizinden yaralan. 

nıasına sebebiyet vermiştir. Yaralı 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış 
suçlu yakalanmıştır. 

VVVVvv"""""-"A"".AA"""'V'V'VVVV'V'\;"-A.,~~ 

HALKEVLERtNDE : 

Temsll 
Eminönü Halkevinden: 

1/4/939 cumartesi günü saat 
(20.30) da Evimizin Cağaloğlunda. 
ki merkez salonunda temsil şube
miz amatörleri tarafından (vazife) 
piyesi temsil edilecektir. 

Davetiyelerin Ev bürosundan a
lınması rica olunur. 

•••••••••••••••••••••~••••••••••••••m••••• 

Ulusumuzun Evlat sevgisine 
inançlıyız. Kimsesiz Bikes yav

ruyu korumak için yılda Bi:.· 
lira verip Çocuk Eı:>irgeme ku
rumuna üye olalım. 

···············-······-·-····~-~-,~~·~·,·· 

,· Sa7faı 1 -
Çanakkale Zaferinde 

ah • • s 
18 Mart Taarruzunda Müşterek 

•• 
Donanma Uç Filoya Ayrılmıştı 

t2-

Torpillerin döküldüğünü düş

mana göstermiyen sis tabaka
sı n a s ı l bir tesadüfle Nus
ratın ve torpitobotun yedi tor
pıl hattından hiç bir kazaya uğra. 
madan geçmesine ve sahil boyunca 
seyrederek Karanlık ve Kereviz dere 
önlerine gelmesine ve sonr:ı kartriz 
imkansızlığı kar;usıncla gayri mı.znta 
zam torpil dökerek tekrar geriye 
dönüp mczUır yedi hattın arkasına 
çekilmesine müsaa<le etti. Düşmanın 
ufku rüyetini tahdit eden ve gece
nin zulmetile daha lwyu bir kc3afat 
alan sis, acaba fedakfı.1· Türk sefin~
leri için düşman topundan daha kor
kunç bir tehlike menbaı değil miy· 
di? Biz, bahriyemizin en neticı>li hiz
metlerinden birini böyle havaya, sı
se ve saircye atfederek kıymetten 
diişüı-ürkcn General (Liman Fon 
Sandeıs) de hatıratında: "18 mart
tan az evvel Türkiyedeki torpil mü
teha.ssısı mül:lzimi evvel (Kel) tara
fından geceleri çalışmak suretil..! 
(Erenköy) koyuna vazedilmiş ol~n 
torpiller de lın muvaffakıyete hizme
ti olmak gcreklir,, diyerek Türk gl'· 
milerinin şerefini Almanlığa mal et
mek istiyor. Uülazim (Kel) in bah
riyemizce meçhul bir şahsiyet oldu. 
ğunu hemen kaydetmek lazımdn·. 

Muvaffakiyetin asıl amilleri olan 
Nusrat süvarisi merhum (Hakkt 
Bey) ile cli~er bahriye zabitanımt

zın kıymdli hatıralarını bu müna. 
sebelle taziz cdehm. 

18 m:.ı rt taarruzunda müşterek 
donannıanm zavahiıe nazaran Uı; 

filoya ayrıldığı görülüyor. Birin,..i 
filo ile diğer tekmil filolar, Kilin E
lizabct muharebe kruvazörüne rfüdp 
olan Amiral Dorobekin kumandası 

altında idi. Fransız filosuna Amiral 
Keprat kumanda ediyordu. üçiincü 
filo da kalyon kaptanı Hays tarafın
dan sevk ve idare ediliyordu. Birinci 
filonun Kiiin I~liznbet, lnfileksibl, 
Lord Nelson, Aganıemııun sefinclc
rinden mür<'kkcp olduğu muhakkal~ 
tır. Zcrnofun boğaz önünde gürdüğ;ı 
iki sefinci harbiye ele birinci filoya 
iltihak etmiştil' ki bunların biri Trn
yemf ve diğeri Prens .lorj zırhlıları 
,idi. İkinci filo, adet ve isimleri müt
tefikin aleyh olan Sufrcn, Buve, Şarl 
man ve Glova isimli Fransız bırhlı
lanndan te§ekkiil ediyordu. üçün<'ii 
filo da trrezistibl, Oşin. Mnjcstik, 
Vencens, Albiyon, Suyfetşur zırhlı-

nadolu sahiline yakl~War. lhtimal. 
ki bu hareketten maksat, Trayemf, 
ve Majestik zırhlılarına muavenetti. 
Bu sırada. üçüncü filo methal hari
cinde manevra yapıyordu. 

Bu vaziyet muharebenin birinci 
devresidir ki zeYnlden sonra ikiy~ 
kadar devam ctmi~tir. Rumeli istih. 
kamları fazla Jınsar almamış, lakin 
Çimenlik ve IJamidiye istihkfımlan 
38 santimetrelik mUthiş mermiler
den mütcl.!ssir olmuş ve Çanakkale 
kasabası bir kaç yeı inden yanmağa 
b:ı.şlunuşbr. Şehrin minareleri sabit 
heref te~kil elmmek için, boyandığı 
hah.le Çimenlik istihkamındaki eski 
kalenin bembeyaz bir halde bırakıl
ması g:ıriptir. İngiliz muharebe krı: 
\ azLirüni.ın böyle güzel bir hedeften 
ne derece istifade ettıği, ate.~lerinin 
teı:ıiril sabit oldu. Hatta Çimenlik 
öııiinde vazife anını beklıyen Aydm 
Reis ganbotu oradnn çckilmeğe lü
zwn görclii. Bu hafta, Barbaros zırlı
lısının nöbetiııe teısaJiif etmişti 'e 
Turgut Haydat paşa oni.inde bulunu
yordu. Martın 17 inc:i günü akşam 
üstü Çanakkaleye gitmek emrini al~ 
dt ve tam süratle hareket ederek 18 
mart ta sabalıa karşı Naros mınto1.
kasına geldi ve Barbarosa iltihak et 
ti. Liva Amiral Arü paşa tarafmdaT 
kumanda edilen bu iki zırhlı müret· 
tep piltı.n mucibince Nara ve Maydos 
mıntıkasında muharebeye amade 
bulundular. Münferit hücumlara rnc 
mur olan torpıtobotlar Geliboluda.1 
Kilidilbalıirn ve Kemer<len Çanaklrn
l<.'ye miimtcd iki sahilin muayyen 
noktaJnı ında mevki aldılar. Arriircl 
Sufion kumandasında bulunan Ya
vuz ile, muhıipler de tstinyede istim 
üzerinde beldiyorlardı. Mevkii müs
tahkem kumandanı Ce\·at paşa, tt!f. 
tiş için Geibolu yarım adasına geç
mi~ ve Salahattin Adil paşa Anado. 
luda yalnız kalmıştı. Vaziyet tedri· 
cen vchamctini art.Jrıyordu. MerkC2 
gnıpu menzilin uzunluğundan dola· 
yı ateşe ba§lrunamı§tı. Bununla be 
raber topçular o ezici ateş altında 
mevkilerini muhafaza ediyorlarcL. 
Seri ateşli bahriye topları layenkati 
işliyordu. Bilhassa Asan Tevfik, Me 
sudiye ve J{epC'z bataryaları müthiş 
bir sebatla ateş pi.iski.irüyor, Berln
satvel bataryası cliişmanın tam kar
şısında kiiçük gemilerle dövüşüyor, 
Muinizafer bataryası, faaliyetini git 
tikçe nrtınyordu. 

larını ihtiva ediyordu. Birinci filo (Devamı var) 

zevalden saat onda mcthalden gir- - -======:...=== 
~ıeğe başladı. En önde Trayemf gc- 'ı Erdekliler 
lıyor ve motorbotlarla muhriblcr fi-

~o.ya refakat c.d~yor~u. 25 şub:tt~ Pis Sulardan 
ıtıbaren her gırı~lcrınde yaptıgı gı-

bi düşman beş on mermi ne methal Kurtuldu 
grupunun metruk bataı·yalarını yok 
ladı ve Kumkale berisinde tek prova 
nizamından bor<la nizamına geçti. 
Bu istikamette bir müddet ilerledi!-.., 
ten sonra beşi iskeleye biri sancağ:ı 1 
dümen kırdı. Bu manevra neticesin
de /Trayemf Rumeli ve Majestik A. 
nadolu cihetine sokulmuş, diğer dört 
sefinei harbiye de vasatta ayrı brr 
saffı harp alınış oluyorlardı. Trn
ycınf zırhlısının saat 11,15 te açtığı 
ilk ateşle taarruz başladı. Bu ate~e 
obii~ bataryaları mukabele etti. Zira 
filonun merkez grupundan uzaklı"'.rı 
(13000 - 16000) metre, yani ana i~ 
tihkamların azami top menzillerin
den çok fazla idi. Beş on dakika için
de muharebe inki[Jaf etti. Prens Joıj 
Rumeli v~ Trayemf Anadolu obüs 
bataryalarının bulunduğu sırtları 
dövüyor, Kilin Elizabct, Anadolu 
Hami<liyesile Çimenlik istihkamını 
konsantre etmişti. tnfilclrsibl, Lorj 
Nclsin ve Ağamenınun, ateşlerini 
Rumeli Mecidiye ve Ilamidiyesile 
Namazgah istihkamlarına tevcih e" 
diyordu. Ayni bu safain ikinci ve i.ı
çüncü bataryalarını, iki sahile sır;ı
lanmış bahriye bataryalarına kar:;-ı 
kullanmakta ve şiddetli bir muka
bele görmekte idiler. Birinci filonun 
muharebeye başlamasından bir<tZ 
sonra ikinci filo da sahneye ~ıkmış
tı. Bu dört kıt'a Fransız zırhlısının 
İngiliz atc.:1ini tak\iyeye memur e
dildiği anlaşılıyordu. Zevale doğnl 
verilen işaret üzerine Sufren ile Şat·} 
man Rumeli ve Eove ile Golova A-

Erdek (Hususi) - Kasabamız 

2400 hane olup bura.da on kadar 
çe~me vardır. Bu çeşmelere yıllar. 
danberi lağım karıştığını haber alaa 
Er~eklilcrin belediyeye müracaat 
etmeleri üzerine bu çeşmelere içil
mez diye levhalar yapıştırılmış ol. 
duğundan halkımız su ihtiyacını ka
sabaya yanın saat mesafedeki tu
lumbadan bin türlü zorluklar ve bir
birleri ile kavga ile su aldıklarını 
gören belediyemiz bugün eski çeş
melerden söktükleri demir borularla 
adı geçen çeşmeleri tamir edecekte. 
ri anlaşılmıştır. 

~·-
Edirnede Eğitmenler 

kursu ay başına açılıyor 
Edirne (Hususi) - tki seneden 

beri Edırnede açılan Eğitmenler 
ktınm bu sene Alpulluda Trakya 
köy öğretmenler okulu binasında 
bir nisan günü açı!acaktır. 

Trakya Köy öğretmenler okulu 
şimdilik LiUeburgnzda muvakkat bır 
biııaya naklolunacaktır. lstanbul • 
Lülcbıırgaz asfaltı üzerinde bu yaz 
Y~~?i ~i!' okul yapılacak ve Trakya 
l\.OY ögı·etmen okulu lıu yeni bina
ya ;ıaklola<'aktır. 

Eğitmenler kursu direktörlüğü
ne Edirne tık Tedrisat Eepektcri 
ilhan, KUltür şefliğine Lfüeburga.2 
ilk tedrisat espekteri Yalçın, Ziraat 
şefliğine Sabri tayin edilmfitir. Bu 
sene eğitmenlerin m"vcudıJ 170 ~l· 

Y.i bulmaktadır. 
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" Aşkın Kuvveti !

1
• 

Ağvada Toprak Bayramı TefrikaNo: 4t Nakleden: ORHAN s. 

GURUB 
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ltalyancadan Tercüme Eden : Hüseyin Kutval 

- Hayır, hayır. Esef ederim a· ı 
ma hiç olmazsa sakal traşı olma~a 
gideyim. Beni biraz beklemek lut· 

l funda bulunacaksın, beş dakika, faz. 
la değil ... 

- Nasıl istersen ... 
Gitmesine mü::;aade etti. Korktu

ğu şimdi başına ge!?r.işti. tşte yalnız 

kaldı. Hayatında ilk defa öpüşme· 
den buluşuyorlardı. Adam istem.iye· 
rek bir an için onu kolları arasında 
tutmuş fakat sakallarının beyaz kıl
lan batmasın diye öpmemişti. 

Kadın büyük kütüphanelere ba
karak vakit geçirmiye çalıştı. Bo1. 
sisle kaplı sonsuz kırlara baktı. t
çinden "doğrudur, dedi. Hayatta bir 
erkeğe wya kadına silrpriz yapılmı. 
yacak saatler varmış bilmiyordum.,, 

Sabahleyin, tuvalet yapmadan 
hiç bir suretle dışarı çıkmıyan anne
sini hatırladı. ve bir gün ... Ah şimdi 
nasıl göri1yordu ~ ölüm halindeyken 
babasının onu çağırdığı gün. O şiş 
gözlerle, o sarkık yanal:Iarla sanVi 
o değildi. Şimdi burada bulunan, bir 
başkası gibi. 1şte bu esnada arka
daşlariyle Alp dağlarında yaptığı 
bazı gezintileri, turları hatırladı. 

O uykudan uyanmalar, hepsi tap 
taze, hepsi ncseli: Akar suların al· 
tında yıkanan gençlerin göğüsleri, 
yüzleri traşsız olduğu zaman da sa. 
kalları tatlL gölgelikler husule geti
riyordu. 

Bu bekleyiş onu sabırsızlandın
yordu. Sonu gelıniyecek zannediyor
du. Oh, keşke gelmez olsaydı, keşke 
bu hayal ilanihaye devam etseydi! 

Adam geldi. Korsalı bir elbis<? 
giymiş, ayaklarında beyaz, parlak 
ayakkabılar .. Taze traş olmuş yüzi.\ 
artık ilk görnüğüne benzemiyordu. 
Çok güzel olmuş ve yatırılmış olan 
saçları kafasının saçsız kalmış be
yaz lekelerini ''e beyaz tellerini ue
talıkla örtüyordu. Kadının gözlerin
de bir neşe şuaı belirdi. Evet- onu 
tekrar bulmuştu. Neye böyle kurun
tu etmişti sanki. Hayat ve aşk eskisi 
gibi idi. Ona, kaybolmuş sanılan bir 
kimı:ıenin üzerine attlır gib! koşmuş
tu. 

Adam, kadını kolları arasındn 
uzun uzun sıktı ve her zamanki gibi 
ellerini okşamıya başladı. Kadın '1<>. 
erkeğin dizlerine oturdu. Bir kac 
saniye bakıştılar. Erkek: · 

-· Beni affettin mi? diye sordu. 
- Neyi? 

- İşte... Beni böyle derbeder 
bir halde bulduğ·un için. 

- Ne tuhaf sözler! Benim gele
ceğimi nereden bilecektin? 

- Bilmiyorum, fakat ... 
Kadın cümleyi takip edecek söz· 

leri bekledi. Lıikin gelmedi. 

O zaman kalktı ve pencerenin 
yanına gitti. Hayır bayır hayır, het· 
şey .Yeni, her şey başka türlü görü. 
nUyordu. 

lkisi arasına biraz evvel gördü
ğü ihtiyar kılıklı adam geliyordu. 
Cok daha az güzel, bol sakallı çirkin 
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- Hayır, hastalıktan kurtuldu
nuz. 

Lambanın ışığını yeniden ortaya 
t;ıkat"dı. Genç kadının gözleri parlı
yordu. Nefes nefese ve ağlar gibi 
bir tavırla: - Kurtuldunuz, ilk defa 
olarak normal bir insansınız diye. 
bildi. 

- Ah, tamam hatırlıyorum. Fa
kat şimdi polise müracaat etmemiz 
lazım! 

10..'XVIII 

Svanild, Godard ve Madam York 
odaya girdiler. Bir fırtınadan kur· 
tulmu~ gibiydiler. Oliverin nazarları, 
pencerenin kenaruuı. dayaI!Jnl§, ses
siz duran Lunaya takıldı. RUzgi.r 
genç kadmın, haddindeıı fula açıl· 

bir ı:;ima. Birdenbire elleriyle yüzünil 
kapadı. Ağlamaya başladı. Adam 
yaklaşmış ona bakıyordu. Fakat bu 
normal krizin sebebini biliyormuş 

gibi hiç şaşırmamıştı. Bir çe~r sor· 
muş olmak için ve sorgusuna doğru 
cevap verilmiyeceğini bildiği halde: 

- Neyin var? dedi. 
- ...... . 
- Neyin var? 

Şimdi kenclisıni ınücadeled~n l
ciz, ihtiy~r hissediyordu. 

Onunla taruştıktanberi daima hı\ 
kim vaziyette, kalrnı~. zamanın vü. 
cudü üzerinde yaptığı şiddetli tahrı
bat ve onu ya§lı gösterecek bütün 
tesirleri zail etmiye çok çalışmıştı. 
Fakat artık bu sondu. Oh, sevdig-i 
kadın ondan ne kadar daha gençt;. 
Adeta bir çocuk. Az zamanda, alla
hın ümit edilmedik bir anda verdiği 
nimet, ruhunun sonbaharında açan 
çiçekler yok olacaktı. Onun yanına 
kuvvetli, uzun boylu ateşin gençler -
den birinin yaklaştığını gördüğü za· 
man ümitsiz bir intizar hissederek i
çinden: "Yakında bunlardan biri e
limden alacak götürecek,, diyordu. 
Heyhat, işte kadın kendisi gidiyor· 
du. Ad&.m külce halinde bir koltuğ·ı 
yığıldı ve yüzünü, avuçlarının ara
sına aldı. Kadın döndü. ümitsiz bir 
inilti, bu zavallı bir vücudün zapte
dilmez hıçkırıklarıydı: Çocukça za

vallı bir ağlayış ayni zamanda vahşi 
ve gülünç. kadın: 

- Nen var? Nen var? diye ba· 
ğırdı. 

Fakat o cevap vermedi. Gençlere 
mahsus bir elbise ile örtülü olan dil. 
şük omuzlarının titreyişi devam e· 
ruyordu. 

- Fakat neyin var ? 
Erkek ümitsizce: 

- Nem mi var, diye bağırdt. Ar. 
tık ihtiyarım. Artık her şey bitti. 
Sen artık beni sevmiyorsun v~ se
vemiyecek~in de .. 

- Ne diyorsun? 
- Söyle. Az evvel niçin sessiz 

sessiz ağladın? Haydi, söyle niçin? 
- Niçin... Sebebini ben de bil· 

miyorum ki. 

- Hakikatten inhiraf etmiye, 
faidesiz merh::ımete lüzum yok. y.,. 
lan söyleme. Ben aebebini biliyorum. 
Fakat söylemek istemiyorum. Yeteı· 
ki bu sebebi ben ve sen bilelim. 

- Canım, böyle tuhaf şeyler söy 
leme. 

Kadın biraz fazla cesaretsizdı. 

Onu seviyordu. Fakat bu nasıl sevgi 
idi? Her halde aşk değil, hayır,. Ev
vela bir merak, bir tecessüs, aşka 
benziyen bir şey, fakat aşk değil. 
aşk olamazdı ve bunu biraz evvel 
anlamıştı. Yaptığından pişman ol
muştu. Ayni zamanda mahkumiye
tini bekliyen zavallı bir mahluk gibi 
kendisine ürkek gözlerle bakan er
keğe acıyordu. O zaman, her kadııı 
kalbinde, saklı bulunan annelik his
siyatı galeyana geldi ve karşısmdı1 
oturan erkek için tesellisiz kalmış 

Çeviren : R. SAGAY 
m1ş gözlerinin üzerinde salla.nan sa
rı buklelerini kaldırıyordu. 

Müşfık bir sesle: - Sevgili Lıı
na, çok yoruldunz, dedi. Bu odayı 
arlık terkedeJim. 

Kolunu uzattı. Genç kadın Oli
vere sarılırken Oliver gurur ve se~ 
vinçten. uçacak gibiydi. 

- İkimizde hayatın göstereceği 
hadis..!ler karşısında beraber olduk-

tan soııra istikbalden hiç korkmam 
diye mırıldandı. 

Sessizce merdivenlerden çıktılar. 
Arkada~larını adeta unutmuşlardı. 

Madam Y ork: - Hepinizin için
de en fazla şaşıran benim galiba. Bu 

da tabü bir §eY. diye söylendi. Şüp, 

Emine hamm, beni hemen odama zünün değiştiğini, çehresindeki ifa· 
götUrdU. Kuru elbiseleri giymeme denin mahzun ve hemen hemen ke
yardım etti ve sıcak bir ıhlamur i· derli bir bal aldığını gördüm. 
çirtti. Evvela biraz titredim i.ie de .Anlatacaklarımı bitirdikten. son
çabucak ısındım. Yalnız zavallı ba- ra, ihtiyar kadının bu vaziyeti üze
şım. mUthiş surette ağrıyordu. Emi- rine: 
ne hanımın ısrarı üzerine yatağa _ Yoksa bunların hepsi doğru 
girdim. Fakat, yalnız başıma kalın- mu? ruye kekeledim. 
ca, bugün öğrendiğim hakikat yeni- _ Nailin karısı olduğu mu? E-
den aklıma geldi. Yabancı kadının vet, maalesef öyle. 
söylediği şeylerin doğru olup olma· 

- Fakat diğer kısımlar ... Kan: 
dığmı öğrenmek için yanıp tutuşu-

sını eve kapattığı .. kendisini... 
yordum. Emine hanımın beni yok-
lamak için yukarıya çıktığı zaman, - Şüphesiz onu eve kapatıyor 
öğrendiklerimi kendisinden sorma. ve kapatması de. lazım. Çünkü zaval· 
ğa karar verdim. lı kadın deli de ondan-... 

Fakat kimse, Nailin, söylendiğı - Deli mi? 

Agva tHususi) - 'I op!ak ~yra.? balk tabakası bulunmuştur. Resim, 

::.nı 21 Martta. şehriınjırdt büyü ıM-- merasimden bir intibaı göstermekte-
vinçle kutlulanmıştır. Merasımde 

şekıode fena ruhlu, ah;ak tabiatli bir - Evet, bu, ağlanacak bir h\· 
adam olduğuna beni inandıramazdı. kayedir yavrum. Mademki bu dra· 
Burada, birazdan aydınlatacağım mm bir kısmını öğrendiniz, ınüteba· 
bir esrar perdesi vardı. Ve şimdi, kisini de size anlatmam lazım. Vasi· 
yatağımda uzanmış yatarken, genç nizin de ayni fikirde olacağından e~ 
kadının nazarlarında garip VP- ı-:evim mir.im. 1şte bir gün, yirmi iki yaştn· 
siz bir şeyin mevcut olduğunu h"1· da iken, Nail bir kotra gezintisinde, 
tırlıyordum. Yalan söylemişti. Fa- G ..... körfc.ziıı~le bir fırtınaya tutul
kat hangi maksatla? du. O civarlarda böyle bir fırtına 

köylüleri Halkevine davet eduek. bir dir. 
atı 8@ Ml ~ 00 

Erdekte Zeytin HilekarllQı 
Genç dimağımın bu heyecanım. nadfr görülen bir şeydi. 

Erdek Ticaret Odasının Zeytin 
iş/erile Muhakkak alakadar 

Olması Lazımdır. 

sükunet buldurmak için uğraşıyor· Kiiçük gemi A ..... adasına düşe
dum. Fakat hepsi nafile idi. Saat rek parçalandı. Nail, yosunlarla do· 
yediye doğru Emine hanını yanıma lu, kaygan kayahklardan tırmanma
geldiği vakit. heyecan ve endişen! ğa çalışırken bacağından oldukça e
eskisinden daha kuvvetli idi. hemmiyetli bir surette yaralanmış-

- Sevgili çocuğum, akşam YP.· tı. ihtiyar bir balıkçı kendisini e\int\ 
meği olarak ne yiyeceksiniz? alarak torunu ile beraber ihtimamla. 

Erdek ten yazılıyor ı 

Kasabamız 339 senesinde 350 
hane iken iskan edilen muhacirin 
munzam olmv.siyle mezkür seneden 
935 gayesine kadar 2000 haney~ 
çıkmıştır. Eskiden halk fevkala-

de d i y e c e k kadar geçi
n~bilmekte idiler. 936 senesi şu
bat iptidalarında. e:!en şiddetli rüz
garların tesiri ile memleketin ihra
catı umumivesini temin eden Zey
tin ağaçları kuru haline gelerek bu 
ağaçla!' 936 senesinde bir kilo hile 
zeytin vermediği gihi bu ağaçların 
beş senede düzelebileceğine dair 
belki de ziraat dairelerinden rapor 
ile aid olduğu dairelere verilmi:?tir. 

937 sene·:iııcle husule gelen mah 
clul bu ağaçların imarına bile kari 
gelmemiştir. 938 senesinde hu:mle 

gelen mahsulatı ise ağaçlarm vazi
yetlerine göre yani yukanda zikri 
geçen senelerde olduğu kadar ol
mayıp kuruluk yüzünden dalların 
azalması gebebiyle akıl ve mantık 
kabul etmiyecek derecede! yaprak-

tan fazla mahsul görülmüş olup bu 
da fen memurlarının fenni ilaçları 
sa.resinde zeytinler iri, \'e snğlam 
güzel mahsul olmuş ise de, 936 se
nesinden evvelki mah:mlünün beşte 
\"e yahut altıda biri demektir. Fa
kat Belediye borçları için; bu sene 
zeytinlerin mühim bir kısmı haciz 
olunmuştur. 

Bu hııczedilen zeytinler yok 
pahasına denecek kadar az para ile 
satılmış ve esas itibariyle de mey-

bir çocuğa karşı hissedilebilecek bl r 
şefkat hissetti. Kolları ara.::>ına atıldı 
ve hissiyatını gizlemiye c:ahştı. A
dam o yakınlığın yarattığı derin ve 
ilahi sükunet içinde, sessizce alda
tılabilmek için yalvardı. 

hesiz ki mesele ile alakadar olan ben 
1.im. 

Pencerenin kapaklarını kapa
.mıkla meşgul olan Godard: - Hak
kınız var diye tasdik etti. 

Koridorun ucunda metrdotel Val 
ton hem korku, hem de sabırsızlık 
içerisinde bekliyordu. Oliver, kuv
vetli ellerinden kurtulmak istiyen 
narin bilekleri bırakmıye.rak : - Ne 
var Valton? diye soruu. 

- Müfettiş Burn.~J telefon etti. 
Luna titredi. Oliver genç kadına. 

tatmin edici nazarlarla baktı. Fakat 
ümitsizliğe düştüğü belliydi. 

-· Pek güzel Valton, Derhal ça· 
ğınnız, kendisile bazı şeyler konu. 
şacağım. 

Metrdotel uzaklaştı. 
- Ad kardeşler için de, bizim 

için de her şeyi bir an evvel bitirme
miz hayırlı, Svanild, otomobili alıp, 
iki kardeşin karılarına merak etme
melerini söyleyin. Codard, siz be· 
nimle beraber gelin. Luna siz de beni 
büyük salonda bekleyin. 

Genç kadın itiraz etmeden uzak· 

- Teşekkür ederim. Hiç iştiham baktı ihtiyar balıkçının Aliye is 
dana gelen mahsullerimiz tüccı.ır- yok! Olsa bile. şakaklarımdaki o ağ. ınind~ki torunu, civarda güzelli~ 
ların azlığı ve biribirleriyle uyuş - rılar yok mu, agz· ıma bı"r 'ıokma bı·- ·ı t tı A tst bul ·d· ı e anınnl!ş . yrıca an gı ıp 

muş oLmaları hasebiyle ilk defa az le almama mani olacak ... ı.'akat siz· orada yerleçen ve epey para kazan. 
fiyatla. satılmıştır. Üstelik bazı den bir şey soracağım. dıktan sonra ölen amcası bekar ol· 
tüccarlar dıa; bu fiyatın düşkün ol- - Ne gibi bir şey Cahide? duğundan babasına oldukça bilyilk 
duğu az geliyormuş gibi Mudanya, Bunun üzerine, ktsa cümlelerle bir miras bırakmıştı. Bu sebepten 
Gemlik zeytinlerini getirerek de • yabancı kadın ile yaptığım konuş- bu genç kız, yan şehirli, yan köylU 
polarında saklamak suretiyle bu mayı anlattım. , bir tarzda yetişmiş, iyi kötü malft
senenin g(izel ve sağlam iri zeytin- Daha ilk kelimeler üzerine yU- mat ~ahibi idi. {Devamın.• 
~rin kcyme~ni düşürmek için er-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dek malı diyerek Romanyaya bir
kaç defa sev ketmişler ise de Tica
ret Odası bunları yakalıyamamış -

tır. Ve ayni tüccar yine bu hile -
karlıkla se\·kiyatta ıbuluııctui!;u sı -
ı.ıada Bandırma. tüccarlarından biri

sinin Bandırma Ticaret Odasına ih_I 
bar etmcı;i üzerine Bandırma Ti -
c~ret Odası mezkur menrnrlan hu-1 
susi <?tomobille Erdeğe gell'ck Ro

manyaya sevkedilecek zeytinleri 
harman yapmak suretiyle karıştır

makta iken cürmüme!;-htıd halin
de yakalanmış ve mahalliııde zabıt 

vnrakaı':ı ile zeylinlerin ıılimunesi ı 
alınıp ihracıat meneclilıni~tir. Bıı 

yi.izden Erdek mahsuliinün günden 
gl.ine fiyatı dilşmekte olduğu gö -
rillmektedir. 

Adı geçen iri \'e sağlam zeytin
ler taze iken tüccar tnı-afından 11 -
l.2 kuru~a satıldığı halde bugiin bu 

zeytinlere 100 de 10 nisbetinde tuz 
atılmış \"e yüzde 10 fire verdiği 

halde on be~ kuruşa mal olan i;;lrn 
giizel ve iri zeytinler bugiin tüccar 
tarafından 12 - l:l kuru7 \"eritmek
tedir.• Buna sebep Mudanya ve 

Gemlik zeytinlerinin Erdege depo 
edilme!'li ve sevk~dilmesin<.len ileri 
gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan böyle Erdek Ticaret Oda
sınm bu işleri takip etmesini Er -
dek halkı namına dilerim. 

laştı. Svani1d de bir işe yarıyacağın
dan memnun, merdivenleri koşarnlt 
çıktı. Odasında elbiselerini değişti
rirken anasile babasının fotografla
rına baktı ve ölmüş oldukları içia 
şükretti. 

Acaba Olivere ne yapacaklardı: 
Kendisini tehlikeli bir deli olarak 
mı telakki edeceklerdi. Genç adamı 
kurtarmak için her şeyini feda eden 
tehlikeye koyan Lunanın hali ne 0 • 

lacaktı? 

BAYINOIR KÖYLERiNDE 
SEYLAP 

İzmir: (Husus;) - Bayındı- GÜ z elli g., inin 
ra ta l>i Ha,,köy ile Tokalbaşı mev-
kilerini co~kun yağmurlar tesiı'iyle s 
taşan l\Ienederes'in suları iştila et- 1 r rı 
miştir. Det"hal uctınlan kanalın' Yok 
yardııniyle sular çekilmiş ve tehli-
ke zail olmuş. \'adi normal vazi-
) ete dönmi.iştür. Niifusça z.nyiat 
olmamıştır. 

GAiP ARANll"OR 
Bundan otuz sene evvel kardeşim 

(Hacı oğlu Pazarcıklı) Hac; AbdUr
ı·ahman oğullarınd~n Bchir oğlu 

Hasan I<ırıma üzere istnnlıuldan av· 
rılmıştı. O tarihten bir sene son~3 il 

kendisinden bir mektup aldım. Bir 
daha yani yirmi dokuz scncdcnberi 
hayat ve mematından hiçbir haber 
alamadım. Kendioini tanıyan ve ~d· 
resini bilenlerin insaniyet naımnıı 
Yeni Sabah gazetesinde mürettirı ı 

Zekai vasıtasile M. Nuri adr<"sine 1 

bildirmelerini rica ederim. 
Ablası: Azi:re 
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Turan Tiyatrosu: Bu akşam. 
Filistin Radyosu okuyucusu Ze-1 

kiye Ha.rodan ve saz heyeti. 
Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaş

ları 

Şeriatcası vodvil 3. P. 
(Se) Atila revüsü. Miçe Peııçt~ 

varyetesi. 

* Tepebaı;;ı dram kısmında 
Bu akşam saat 20,35..-te 
KORKUNÇ GECE 3 P. 

* Bu akşam 20,35 te 
İ:ıtan bul caddesindfl komedi kıs
mında BİR MUHASİP ARANIYOR 

* HALK OPJ!;RETf 

Sebebi Var 

~ .. , 
Dişleri mikrop~ardan çilrilk
lerdcu, il tihaplardan koruya
rak sağlamlaştıran, hem de 
mineleriniD bozulmasını ve 
suarmasını mcnederek dai
mi bir güzellikle muhafaza 
eden asrın en ku•vetli diş 
macunudur. 

Her ı hah, öğle ve ak.fam 
yemeklerden sonra 

Zozo J)a.Jmas 
Büyilk salonun kapısına geJdjği Macar Baleti 

zaman Godard ile kardeşini telefo- (Çardaş) 
cw~nı~ı~a~Wu.m~~~Lı=====~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~ 
zeyi bırakarak, sapsarı bir halde, ar- -
kadaşına baktı. Genç adamın: -Go· 
dard ! diye mırıldandığı işitildi. 

Godard, neşeli bir tavırla arka· 
daşınm elinden tutarak odadan içe· 
ri girdi. Luna, ocağın yanına otur. 
muştu. İçeri girildiğini işitince başı
nı çevirdi ve Utriyen dudakları Oli
vere tebcssiim etti. 

- Müfettişe olan biteni anlattı
nız mı sevgilim? diye sordu. 

- Çok şükür! Bunu söylemeğe 
vakit olmadı. j ( DeYamı •ar) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, lurıklık ve bUtUn •lnlannızı derhal keser 
.. • lcab11~da gUnd• a k•t• ahn•blllr. • im 
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3 Eroinci 
Tutuldu 

• 
Bunlardan biri, merkeze 
göiUrUIUrken eroin dolu 

balonu yuttu fakat ••• 
Dün Kadıköyde iskele civarında 

eroin içen Tahsin, Mustafa ve Nuri 
isminde üç ki§i yakalanmışlardır. 

Polisler suçluları mahkemeye 
11ötilrürken Kaçakçı Topal Muzaf
ferin kardeşi olan Tahsin elinde bu
lunan bk balon eroini :yutarak imha 
etmek istemiştir. Tahsin derhal 
Haydar paşa Nümune hastahanes_i
ne kaldırılarak midesi temizlenmış 
Ye eroin çıkarılmıştır. Suçlular hak
kında takibat yapılmaktadır. 

--·-
Süt müstahsilleri izinsiz 

mi çalışıyorlar ? 
:HJfzıssıhha kanununun 170 inci 

maddesl mucibince süt mü;,tahsille
ı·i ve satanların; Belediyeler tara
ifından verılmiş izinnamelcri ?lma
sı icab tınektcclir. Halbuki; Istan
bul Belediyesine yapılan bazı ih
barlar; birçok süt müstahsil ve sa
tıcılarının mevzuubahis izinname -
!eri bfımil olmadıklarını göstermek 
te<lir. Bu nevi esnafın sıkı bir su
rette tcft~ine karar vermiştir. 
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MAHKEMELERDE: 

Hırsız hamal 
Bakkal Mehmadin satın ald.ığı 

peynırı yerine götürürken kaçıp 
çalmak isti yen 11u~aff er i:ınıinde 
bir hamal; diin Asliye 1 inci ceza 
mahkemesinde üç buçuk ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Karısını evde bulama
yınca komşusuna 

taarruz etmiş 
Zevrekte oturan Hasan isminde 

bir adam dün gece sarhoş olarak 
evine gitmiş ve karısı Rabiayı evde 
bulamamıştır. 

Hasan, kan:sınm komşuya git.mi:; 
oJduğu dilşüncesiyJe bitişik eve git· 
mi;1; Rabiayı sormuştur. 

Evdekiler; Rabianın burada ol
madığını söylemişlerse de Hasan h;
rarla bağırıp çağırmış ve: 

RADYO 
PERŞEMBE • 80/SISD 

12.30 Program . . 
31'{ Türk mUzıği - Pl . 12· 0 

t an a 13.00 Memleket saa .a.y , • 
svemeteroloji haberlen. 

jan 13.15-14 Müzik (Karışık prog-

ram - Pi.) . rih. 
17.30 Konuşma. (ıtnkilap bı. ı 

dersleri·· Halk evinden naklen) 
18.30 Program 
18_35 MUzik - (Virtüozlar - :ı.) 

19.oo Konuşma (Ziraat saatı) 

19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Tahsin karakuş ve arkadaşları. 

20.00 Ajans, meteroloji haberle· 
ri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, 

Refik Fersan, Fahire Fersan. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar,Sa. 

fiye Tokay. 

1 - Nişabürek pcorşevi. 

2 - İsmail hakkıBeyin • Nişa. 
bürek beste - bir kerre yüzün görme 
gi. 

3 - Ziya. Paşanın - Nişabürek 
A.Semai. ey gül ne ~cap. 

4 - Ziya Paşanın Nişabürek 

şarkısı - bin zeban söyler:sin. 
5 - Vecihe Kanun taksimi. 
6 - Aziz efendi - Nişabürek şat• 

kı - kırdı geciı'di. 

7 - Nişabürek saz semaisi. 
8 - Refik fersanın - hicaz şarkı 

göysümden kaçıp gittin. 
9- Sadettin kaynağın - türkii 

bağrıma taş basaydım. 

10 Sa<lettin kaynağın türkü 
dağları hep kar ladı. 

21 Konuşma. 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo· 

nukut borsası (fiyat) 
21,2:S Neşeliplaklar. R. 
21,30 Müzik (Oda müziği Ken. 

tet). 
HayrulJah Duygu - Klarinet. 
Orhan Borar - 1 - inci keman. 
Cavit özmengu • 2 inci keman. 
Zeki Berküran - Viola. 
Enver knkıcı · Cello. 
W. A. Mo.zart - Kentet (La ma· 

jör). 
(Klarinet ve yaylı sazlar kuartf'-

ti için). 
Allegro. 
Larghetto. 
Menuetto. 
A11egretto con variazioni. 

SAÇ EKSiRI 
S•çları htsler köklerini kuvvet'endirir, dögülmesini 

' öaler, kepek1eri gid'!. ir. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Bey ilu - Is• ao bul 

il ;gg;tp 

P. T. T. Fabrikası Müdüriüğündcn : 
4050 kilo 15.9X200 m / m "25,4 m m re de on bir diş,, cıvata maa 

somun 
20000 ,, 6.5X32 m/ m lama demiri .. 

1 

1 

Karadeniz Postaları 
Yaz Tar;fesi 

1 - 1 Ni , ı dan it;barcn yaz tarife':li tatbik olunacaktır. Pos
talar e kisi gibi İstanbuldan J>azar, ~alı ve Perşembe 
gllnleri mutad saatleı·inde kalkacaklardır. Salı glinü kal
k. n po~talar girlişte Zonguldağa uğramıyacak buna mu
kabil Per.;;embe günü kalkan pos~alar uğrıyacaklardır. 

2 Dünü, ... ef erlerinde po.srnlar son j kelclerınden kış tarife
sindeki kalkı~ giiıılerinden bb:r gün evvel kalkacaklar 
'e tekmil dönü!? sefederiııde i!<kelelcrden bu suretle bir 
gilıı ene) kalkmış olacaklardır. 

Mühendis Mektebi 
Satıııalma Komisyonundan: 

:.\lcktelıimiz ol urlarrna yaptırıl ıcak olan "308" çift iskarpin açık 
~k--ıltme} e konulmuştur. Beher çift iskarpıııi.! muhammen bedeli (5) 

lira olup ilk teminatı (116) liradır. Eks: t.mesi 1-4-939 tarihine ı·astlı· 
yan cumarte i guı.ü, Aaat (10) da Gümü~"'uyunda Yuksek ).1ühendis 

nıektı>binde y,1pılacaktır. Şartnamesini görmek ic:tiyenlerin her güıı ve 

eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte mektep binası dahilinde top-

1.anau arttırma ve ek iJtme komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(1706) -----
lnhisa lar l1. Müdürlüğ ·nden: 
l - 1daremiıin Ci1bali fabı·ilrnsı Garajı önündeki rıhtım tahkima

tı İ!;'i şaı-tmıme \'e planı mucibince pazarlık u ul') le eksiltmeye kon -
muştur. 

11- Ke~df buieJi 49!"'7,:rn lira muvakkat teminatı 374.80 liradır. 
lJI -Pazarlık 6-IY-939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve .I\f Ubayaat ~ube;;i müd üriyetiııdeki alım komisyonunda yapı
lara ktı. 

IY - Şartname ve planlar het. gUn 25 kuruş mukabilinde yuka. 
rıcla ~özii gf'c•en şulıı1 den alınabilir. 

V - lstt.:kl!lc•rin ek~iltme iç.in tayin edilen gun ve saatte yüzde 7,5 
gii\ eıını. ııaralariyle mezktir komisyona gelmeleri. (3002) 

Cinsi: 

)!akine şeriti 
(mavi - kırmızı) 

.:\fokine şeriti 
(Siyah - kn·m•1.ıl 

* Mikdarı: Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

Muvakkat Eksilt. 

2000 adet 

Teminatı 

Lira K. 

1250.- 93 75 
3000 adet 

~nin 

Şekli Saati 

Açık 14 

• 

- Ben ille karımı ü;terim! .. de. 
miştir. Sarhoş adam; bund~n sonra 

1 bağırıp çağırmasını daha _zıyade ~r
ttırdığından ve işi tehdıde de bın
dirdiğinden yakalanmış ve mahke
meye sevkolunmnştur. 

22 Müzik (Kiiçük orkestra - fjef: 
2500 ,, Diş ii.stii 13,50, diş dibi 15.90 m/m ''25,4 m nı 

reıle on bir diş somun 

15000 ,, l 6 mi m ;1.-uvarlak demir 

Srı bi~ t1Jz miirekkep 2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 Yazı mnkine yağı 500 şişe 

Dördüncü Asliye ceza mahkeme
si dün Hasanı bu sm;undan dolayı 

4 ay hapse mahkum etmi~tir. . 
Fakat· evvelce başka bır nı!:ıhkı..

miyeti ol~adığı için ; bu ceza tecU 
olunmuştur! .. 
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t&TtSAT iŞLERi : 

Daimi bir ticaret meş
heri yapılıyor 

İhraç maddelerinin yabancı 

memleketlerdeki müma~illeri ile 
mukayese yapılmak üzere daimi 
bil' ticaret me~heri tesis edilecektir. 
Bul'aya konmak lizere muhtelif 

memleketlerden rıümuneier gönde
rilmesi tioaret ataşeliklerine ve 
büyük elçilik1ere tebliğ olunmuş

tur. 
Bir mUtaahhlt; s sene 

mUnakaaalara 
glremlyecek 

Nafia VekAletine yaptığı lbirl 
taahhUdü ifa etmiyen Galat~~a 
Kül'k-çülerde 15 - 16 numara~a tuc
ca:r İbrahim Etem muhasebeı umu
ınıiye kanununun 27 inci maddesi 
mucibince beş sene müddetle dev
let işlerine mtıteallik teklifleri red 
ed.Hmek suretiyle devlet taahhüd
lerin~ il}tirlk ettirilmiyerek ceza. 
landırılmaaı kararlaştırılmı.,.tır. 

Necip Askın). 

1 - Lautenschlager - Primavera-
Arjantin serenadı. 

2 - Breucr - Jtalyan şarkısı. 
3 - J. 8trauss - Bizde (Vals). 
4 - J. Strauss. Polka. 
5 - Nülzlader . Bana bir dans 

daha çalr-:ana (Viyana melodisi). 
6 - Dostal - Marş. 
7 - Leopold - Çiğan yortusu 
8 - Stolz - Praterde ağaçlar 

tekrar çiçek açıyor. ı 

9 - Schönherr - Alp köyfüleri
nin dans havaları 

1500 ,, 1.5XlOOOX2000 m/ m demir .c;aç 
450 u 10X25 m/m yuvarlık başlı demir perçin çivisi 

1285 ,, 0,5X20 m/nı demir çem her 

200 ,, 60 m/ m boyuııda ambalaj Çİ\'isi 

12000 adet 12,5X100 m/m 4 köşe başlı ağaç vidası 1 

Falbrika ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle cins, eb'a.d ve mikdan 

yukarıda yazılı dokuz kalem eşya satın alınacaktır. . . 1 
.Muhammen bedeli 7239 L. 15 kunı~:, muvakkat temınatı 542 lıra 9.J 

kuruştur. 

Eksiltme 14-4-939 tarihine rastlıyan Cuma gilnil ı::aat 15 de 

yapılacağından ta.lip'lerin şartname \'e teferruatını görmek için her 
gi.in Fabrika kalemine müracaat, eksiltmeye girmek için de kanunun ta. 

sapan yin ettiği vesaik ile birlikte teminat makbuzlarını \'e teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını saat 11 e kadar komisyon reisliğine makbuz muka

TUrk Anonim firkatinin bilinde teslim eylemeleri, daha sonra getirilecek zarfların kabul olun-

Takriben 25 Kg. 40.- 3 00 
" 14.45 

Sıın knlPm ııcuc 21100 kutır 379.- 28 49 Açık 15 
:Jiiirek kep laıstiği f.000 adet 272.50 20 ·14 Pazarlık 15.30 Stanıpa mürekkebi {mavi} 2000 ş~e 

93.70 7 03 16 (kırmızı) 500 şişe .. ,, 
Siinger kağıdı 20000 tabaka 393.96 2!) 25 Açık 16.30 

Takriben 600 Kg. 

1 - Şartname ve ııUmuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı 
yazılı (7) kalem kırtac;iye hizalarmila yazılı usullerle ayrı ayrı satın 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri mU\·akkat teminatları eksiltme saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

III - Ek~iltme 17-4-939 pazartesi günü Kabataşta Levaztm 
ve :.\fübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapıl:ıcaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınacağı 
gföi niinınneler ele görülebilir. 

Y - Eksiltmeye girmek istiyenlerirı ytizde 7,5 güvenme parala-
16-3-9:J!l tarihinde akti ka- mıyacağı. (3000) 

rarlaşlırılaıı umuıni heyeLl içti~a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ G~ 
ında ekseriyet olmadığından 14- 1 · oğüs agrısının şayanı hayret tedavisi 
4-9!ı9 Cuma giinü sa::ıt 15 de Ga- Devlet Demiryolları ilanları BütOn bir hayatın tecrübe İ, bu tedbirin 

riyle adı geçen komisyona gelmeleri. "2088,, 

Jatada Voyvoda caddesinde Nur- kusur:;uz ve tam te irini ispat eder. 
hallında 7 numaralı dairede yeni- ı· , Bav 'T P Y"ZJ.}'Or · "Bundan 60 Muhammen bedeli {1597) ır:a o an 6 kalem muhtelif cins lasbk ,] .ı.... · <.o. • sene 
den içtima edileceği ilfın olunur. evvel, pederim bana delikli ALLCOCK 

malzeme 3-4-939 pazartesi günü saat (10.30) on buçukta Hay _ 
RUZNAMEI MÜZAKERAT: yakılal'lnı tanıtmıştı: Bu :yakı~rı ihmal et-darpa!':,ada Gar binasındaki satın alma komisyonu tarafıııdan açı'k 
ı - İdare Meclisinin raporunun tiğim zam~n mildhiş sancılarla kıvranı-

kıraati. eksiltme usuli ile satın alınacaktır. yordum. En sürekli ağnlanmı bir delikli 
2 _ :Murakip raporunun kıraati Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile (11 9) il ALLCOCK yakısiyle tamemen geçirdi. Bu 

8 - Blanço kar ve zarar hesap- lira (78) kuruşluk muvakkat teminıtlarile birlikte eksiltme günü saa- 1::11.u::;_.ı__""-~-~-~-~ ... yakıları kann nezlesi, romatizma, :mafsal 

larımn tasdiki, tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. OKSOROK, NEZLE! O[RHAL GEÇER! yorgunluğunda kullandım, seri ve müessir 
td ,

. · · 'b lI d l G b' d k' t ı semeresini gördüm. 4 - ·are mec LSının ı. rası Bu işe ait şartnameler ay arı aşac a ar ıııa~nı a ı sa ına ma 

8 - İdare meclisinden çıkacak komisyonu tarafından parasız olar.ık dağıtılmaktadır. (1734) .M üdhiş sırt ağrısından kıvranıyor veya aiyatikten iztirap çeki-
sülUs Azanın yenideıı inti- )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yorsanız delikli A~COCK yak~iyle ha1As ve stlkOn bulu~unuz. 
babı t L A N Saçtığı sıhhi sıcaklığı OTOMATİK BİR MASAJ GİBİ .ağrıyan 

t _ Mur.'kip intihabı ve ücreti- yerin etrafına yayarak kanı tahrik eder, ve l>ütfin ağrılan ı<niyen de-
nin tesbiti. Berlinin en mutena l>ir mevkiinde, fki, üç, üç buçuk, dört, dört feder. 

İbrahim Etem, Devlet Demir H a k i k f •••ır.. 
Yolları ve l~Jetme Umunı Yüdilr- ~-0-•A 1• M Q N 
lfiğilne lüzumlu olan malzemeden 

buçuk, sekiz ve dokuz odalı daireleri, asansör, sıcak ve soğuk su, kalo- DELiKLi AllCOCK YAKISI Eczanelerde ı 7 1/2 kuruş. 
~er ~ı~bab ve her türlü konforu ha~tienede 12 hlnmark~fivari- ~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.K~R=A~M~l=Y=E~LI~~~~~~~ 

Ustik mal.2iemesinln teslimini taah- Markalı Cep • Pil • Fener 
hüt etmi~ vaktin l'•ı;mesine _ve 
ınuteaddit tebliğlere ~ağmen ffa et- Ye ampullere 
memiştir. DiKKAT __ ., 

Aslpln Kenan 
Sizi •oluk algınlığından, nezleden, gripten, bat 
ve dlf IArllarından koruyacak en iyi llAç budur. 

t.mbıe dikkat buyunılmasa ~ 
.. 

dat ..._ı.:rir bir mltlk. bedeli İstanbulda Türk lirasiyle ödenmek ve yahut 
a•rn Yatak, yemek ve çah!ma Ü j 

mülke kartı mülkümün değeriyle ayni değerde bir mülk ile mübadele SVTf KMAIKNNAGSI 
edilmek Ş&rtiyle Tür.kıi:yıe ile alakasını keserek vatanıwı. avdet etmek odaJariyle aalon takınıla!'I vel-
emeHnde olan bf~ Almanla müzakereye hazırım._.. haaıl her nevi mobilyalar; 

A~İJI: 8 AK ER (eaki HAYDEN) 

B. Z. J mağaza1arında lethir edilmek-Pastlagernd 

.fostamt Wilmersdorf ' ı te ve her yerden ucuz fiat ve 

BERLfN 
Lietzenburgershasse 

müsait tartlarla aahlmaktadır. 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

Markuıla maruf 
hem teminatlı 
hem ucuı. olan 
makinadır. 

TUrk-Avrupa Ltd. ş . 
Galata Perıembe Puar 61 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraç.oğlu 
Netriyat müdürü: Macid ÇETJN 

l~ııldıi1 yerı ~atbaai Ebüzziya 
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New ·York sergisindeki RCA Pavıyonu. 

Tr~lone .v• perlaphere - New-York dOny• sergıaınin merkezi. 

ve 

ne retnlek için B ti mfi 
;New-York dunya sergisinde yapilan ıekmil radyo, .amplifikasyon televizyon tesisaıı ıçin mevcuı müteaddit. ma·r: 
kalar arasında RCA'nın intihap edilmiş olması, bu' marlcanrn radyo S7thasrndaki eşsiz teveffukunu bir defa da
ha meydana çıkardı. Bütün dünyanın her tarafından gelen milyonlarca meraklının ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayışr olan bu serginin icap ettirdiği bin bir türlü radyo tatbikatı ıçın bundan daha makul bir. 

intihap yapılamazdı. 
RCA, kudretin, ıeveffukun ve ıecrüb~nin timsalıdır. 
Dünyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 den fazla 
heveskarı, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu size 
söyle ye'bilir ler. 
Siz ki radyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sııasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcuı çeşit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in. 
tihap ediniz. Bizden bunun tecrübe edilmesini isteyiniz. Hiç dil· 
şünmeden salonunuza ve kesenize en uygun olanını derhal seç· 
miş olacaksınız. 

... 
~ 

' ı . 


