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Düşmanın Hazırladığı 
Yeni Taarruz Plinı 

Bu Defa Harekata Bir Tabur 
Ve Bizi İmha Edecekti 
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Dr. Göbels 
Dün Gitti 

f&NISAaAH 

Okuyucularımız 
Birkaç gündenberi §ehrimizd~ DİJOr ki I 

bulunmakta olan Alman Propagan- _ 
da nazırı Dr. Göbels ve arkadaşları S • • 
dün saat 8,45 de Yeeilköy hava mey U ıstıyoruz 
danındaki hususi tayyarelerile §eh- Kadıköy, Kurbalıdere 2 nci so-
rimizden ayn)mışlardır. Misafir na- kakta kiralık bir evim var. Susuz
zıtı tayyare meydanında hüktimeti· luk yüzünden kirac1 bulmak çok 
miz namına Vali muayini Hüdai mütkUl. Her gelenler suyu var mı? 
Tayyare müfreze kumandanı ile AI- Terkos yok mu? diyorlar. Sakanın 
man konsolosu ve Alman kolonisi taşıyacağını söyleyince nazlanarak 
uğurlamışlardır. çok ucuz fiyat teklif edıyorlar ve 

Göbels buradan doğru Alınan- tutmıyorlar. Mahalle sakinlerinden 
yaya gidecektir. Yolda benzin almak ev ahibi olan Kurbtllıdere C'ad-

İstirahate çekildiğimiz yere yal- tün patıka ve geçitleri tutmuş bulu- . desinde ve sokagı· mızın nihayetin-
ıçin Belgrada da uğrayacağı söy-

ııız yiyecek değil, Çubuklu ve Paşa· nacaklar. Pa· ar gecesi sabaha karşı lenmektedir. de Doktor Bay Ali Rızanın evinde 
bahçedeki dilfmanm vaziyet ve ha· Elmalı, Göztepe, Polonez ve Ermenı şehir suyu vardır. Uf ak bir maşraf 
reketleri hakkında haberler 'e hat- kôyü arasındakı geniş saha tam · ve himmetlC' cliger komşuların 
ta günü gününe gazeteler bile mun· mile <: uilmı bulunac k. Gün do- bund ın h;tifade~i için senelerden- ı 
tazaman geliyordu. ğ r do maz. bul ·n böli.ıkler cephe- Belediye yeniden bazı ben uğraşıldığı halde kat'i cevap 

Bu arada, önleyip yüz gerı ettir· 1 ri k, me eve ayni zamanda sil l · l k d alınam·ıdığını ular miıdliriine ka-
diğimiz dü man böltiğünün o gece ratle yurüyu ge cek ve ta ru yer er ıstım a e \yor dar soyledıler. J<e if yapıldı "here• 
sab ha karşı ve erte i güniı Çubuk- b rı 'ğleye k dar daraltılacak. ~ c Eının nü meydanında ikinci plıi- 50 60 lira k d r fedakarlık ederse 
luya teker teker na ıl dondüklerın , iıe ıkındi ar ında da, arzu ettik' 1 n dahil bulunan Eminomi mesciaı su v rmek kabil olur,, elediler, ThT
cıv r halkı k~ndile ıne na ıl guldur· tem tık y p lacak, nihayet bu mu· ır ında 'e 'Mı ır c ısı onündckı lerimiz kira getirmiyor, ihtı) acımız 
duklerini de, bu tun tefcı ruatile ög· te\ azi kuvvetımiz ortrian k ldu t· bır b r sıra dukkanm istımlaki mu- ol n ev kira ından fazla parayı ne
renmiş, biz de uzun uzun glıliıp eğ- lacak. lşte planlarının esası bu. amele ne ba lanmışt r. tstanbul Be. reden bulalım? Her işin başında su 
tenmıştik. Civar koylerde, Anadolu- Demit. hanta uzerinde gezmen lediyesınin Emınonu 1 timlakı için gelır, bilyük doktorlarımız 1stanbul 
ya bağlı kUçük mılli mtifrezeler b\l gözlerini Yusuf beyin d\ışUnceli yü- tahsis olunan 1,5 m iyon liradan halkı su kullanmıyor, istatistikler 
lunduğu bahanesile, sık sık gezinti- züne dikmiştı. Sessiz, sözsUz geçen {100) bın lirası kalmıştır. Halbuki bunun numunesidir, her hastalıl~ 
ye çıkan, köylerde sığınacak buca•c, bir kaç dakıka sonra Yusuf bey de bu sıranın istımliikı için daha (50) pislikten gelir diyorlar. Sakanın g-c
tütecek ocak bırakmıyan ve silahs•z başını haritadan kaldırmış, verdiği bin lıraya lüzum vardır. Bu parayı tirdiği suyu ıdareli kullanmak m~r 
köylülere çatım satan bu kopil süril- karardan memnun bir tavırla mil- Muhabere ve Münakale Vekaleti te- buriyetindeyiz. Kurbalıdere 7 30• 

lerinin büyük kumandanı, vurduğu· lbim Şefik beye dönmüşt.U. ve: min edecektir. kaktır ve kolaylıkla birbirine bağ-
muz bu darbe ile falll'Dlll, sersemle- - Şefik, demişti. Mevcudumuz Beledlyenln bu eenekl lanabiUr. Her şeyden evvel bol tl-

mişti. Bit bulup cirit oynadıkları bütün taburla uğrqmağa kifi değil m•an1f bUtçeal ya kaVU§mayı sayın valimiz Bay 
meydanlara giden yollarm ulanlar tabü. Düşmanın karar verdiği bu İstanbul Belediyesi masraf büt- Lfıtfi Kırdardan bekliyoruz. Hl: r-
tarafmdan bağlanıp kapandıima ak hareketi yapbrmamak için, perşem· çesi geçen seneden 470,524 lira faz. metler. 

Ömer 

İstanbul Şehir 
Meclisinin 

Dünkii toplantısı 
İstanbul Şehir Meclisi dfuı Vali 

ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kır
darın riyaseti altında toplanmıştır. 

Şehir Meclisinin bu toplantısın
da 1939 senesi Belediye masarifat 
bütçesi tetkik olunmak üzere bütçe 
encümenine havale olunmuştur. Bun 
dan sonra İstanbulun imar işlerine 
sarf edilmek \ e bilahare yine yüksek 
meclisle mu~tereken yapılacak 
programa gör~ taksimatı icra edil
mek üzere Belediyeler Bankasından 
be§ milyon liralık istikraz akdine 
salahiyet verılme i hakkındaki biıt
çc encümeninın teklif ı kabul olun· 
mu tur. 

Azadan Kıt p ı Halid belediy' 
reı ınden be milyon liranın.sarfolu
nacağı } r hakkında biraz maliıınat 
venlmesini i t mesi uzerine azala 
malumatın d h sonra i tene<:ebrini 
söylem Jcrdı . Y 1 iZ Şehir ~ ecr l 

aza ından Fu t Fa lı paranın nasıl 
ödeuerc ·mi ormuştur. 

B\ıtçe enciimen·ne verilen izahat 
üzerine par. nm faizıni yuzde 6,5 dan 
fazla olnı m k ı:;artilc 15 senede ö 
denecektir. 

POLiSTE: 

Kadın yüzünden arka
dqını bıçakladı 

h ermieti. be akpmı yola çıkacak ilk iki bö· lasile 7,897,335 e baliğ olmaktadır. 
Yb Jmartan, hayır kızartan de· lüğü, bizim daha ilerilerde bulundu- lstanbuJ Belediyesi kadrosunda bu ;-B~--Q~--------.. 

jil de brarbp maekıraya çeviren jumuzu farzettiklerine, göre emniyet sene geçen seneye nazaran ehemm:· İr tobüs 
bu bozgunluk ekaeriyetini Tatavla· 1i sandıkları sahada ve yürüyüş kolun yetli bir değişiklik yapılmamıştır. 

Fenerde oturrın ve Feshaneda 
çalışan dokumacı Mehmetle arkada
şı Ahmet arasmda kadın yüzünden 
bir kavga <;ıkmıştır. Etraftan yeti
şip bu iki arkadaşı ayırıncıya kadar 

om kaldınm kabadayılan, afili pa- da önleyip bast:rmak çok muvafık Yalnız yeni bir müdürlüğün ihdası Ka73SI 
• likaryalan teşkil eden bu diişmat olur. Bu bölWtleri yilz geri ettirmek, ve bazı yerlerde yapılması lizım ge· 

taburunun manevi kuvvetini fenıı taburca yapılmasını düşündükleri len ilaveler bütçedeki bu fazlalığ~ 
balde sarsmıştı. Bu mağlubiyeti şan- umumi hareketi de geri bıraktırır. lmil olmuştur. DlkkatalzUk yUzUnden 

ım aksi bir tecellisi sayan düşman Ne dersin?.. Gazi köprUaUnUn baaın- bir ı,çı öldU 
tabur kumandanının ıkinci bir ha- Miıliızirn Şefik bey de Yusuf ~- Mecidiye köyünde dün bir oto-
teket hazırlamakta olduğu haberim, yin dediklerini münasip bulmuFt•ı. dakl meydanlar açdıyor büs kazası olmuş ve Süleyman is· 
... :ızı·m ı'a emı·zle birlikte, o civarda lki gece sonra yapılacak bu harekete Unkapamnda inşası tamamlan· 
11 k üze minde birinin ölümile neticelenrniş-
edindiği goz ,e kulaklarla emniyet aıt, her türlü ihtimalleri inceden in- ma re bulunan Gazı köpriısünüıı 
ve selimetimızi de temin eden ihtı- ceye göz önüne almışlar, iyice diuhı· iki başında açılacak olan büyük tir. 

d l Taksım- Büyükdere arasında iM-
yat mülazimi Refik bey bizzat getir- nüp taşınmışlar, son kararı vermiş- mey an ara ve yollara tahsisi 18.zırn 

d. B k" ·· ·· k f i d ı gelen tal1 's t 2 ·ı ı · "t lemekte olan şo"'för Remzinin idare mişti. Yüzbaşı Yu uf beyle bu iş ler ı. ır omurcu ıya et n c o an sı a mı yon ııayı mu e· 
hakkında görüşürlerken ben de yan Refık bey semerli hayvanına Hfla.- cavizdir. Köprünün inşaatı tamam- ettiği 3073 numaralı otobüs Meci
lannda ayakta duruyordum. Hoca ken, biz de Paşabahçe ile 1ncirkı,y !anmak Uzere olduğu bu günlerde diye köyünden geçerken caddenin 
Bekir de kahve pışiriyordu. tş zama- gerilerindeki sırtlara inmek üzı>rr. meydanın açılması için de teşebbü- kenarında durmakta olan bir su .. .tra 
oında ger<;ekten ateş kadar insafsız, yola düzülmüştUk. sata giıi ilmek üzeredır. • basile karşılaşmıştır. Şuför Remzı 
yakıcı ve diğer zamanlarında bir be..- Bir ekspres tezliği ile giden ci- Bu meydanlar ve yollar Muha- ôireksyonu kırarak yan taraftan ge-
ba gibi şefkatlı, şakacı olan yüzbaşı mUr bizi perşembeye de yetiştirıni~- bere w Miinakale Vekaleti tarafın· çerken arabanın müstahdiminden 
YllllUf bey, Refik t-eyin getirdiği ha- ti. O gün öğleden sonra yüzbaşı Yu- dan açılacaktır. Süleyman otobUsUn önüne çıkarak 
berleri dikkatle dinledikten sonn:ı, suf beyin yine etrafına toplanmıştık Yanan mahallerde plan ani bı"r surette 
gi.Uer yUzle: O gece yapacağımız hareketi o an· makinenin altına 

_Desene Baba Refik, bir düğii· latıyor, biz de dinliyorduk. öyle tat- harici lnpat geçmiş ve derhal ölmüştür. Şoför 
nümtiz daha var. Sen hemen bizım h, öyle kıvamlı anlabnış ve ''1lzit'd"· yapal•mıy•cak yakalanmış, hadise hakkında tah-
delikanhlara pilav zerde hazırlat. rimızı ayrı ayn o kadar güzel hafı· Yanan Ata Atabek hanının dı- kikat başlaml§br. 
Sak.uı sözümü pka aanma, ciddi söy zalanmıza Bindirmi.l}ti ki, içimi7.<.'•J varları çatladığından hanın yıkılma .._. - · · - ------ - - - -- -- --- -- - ______ ·---
lüyorum. Hem de guıice olsun, b•a vazifesini anlamıyan, öğrenmiyen ameliyesi devam etmektedir. Pros- llOl'D*'• ı 

Küçük merakip hakkın
da bir tamim 

Mehmed belinden çıkardığı bir bı
çakla arkadaşını sol böğründen a
ğırca bir surette yaralamıştır. Ah
med hastahaneye kaldırılmış ve su -
hı da yakalanmışt.ır. 

Tavuk 1 u:artayım derken 
mahalleyi yakıyordu 
Y enikö) de çayırbaşı caddesind 

153 numarada otuı an Hamıdin kan 
sı Hayriye dün sabah saat onda 
bahçede ta\ uk kı • ı ırken ıura

yan bir kıl'ılcımdan bahçedeki ağa<; 
Jar tutuşmuş yanğın yerine gelen 
itfaiye at~· etrafa siı ayet etmeden 
söndürmüştür. H yriye hakkında 
dikkatsizlik yüziınden takıbat yapıl-
maktadır. • 

Bir deri fabrikasında 
yangın çıktı 

Şi,hde Kır sokağında bulunan 
Salimin deri f abrıkasında dün yan
ğın çıkowttır. Ateş makinelerin ara
sında bulunan tahtalardan zuhur et
miştir. İtfaiye vaka yerine vaktinde 
gelerek yanğmı aöndurmw,ti!r. Fab 
rika Anadolu Sigorta şirketine si
gortalıdır. Tahkikat batlımıştıt. 

Ywe llllpr .. llltr 

Sarp demokrasilerinin ltalyaya cev 
Arnavutluk hadisesi, Av.r\ıp 

yeni baştan bUyilk bir sarsın 
uğrattı. Bu sarsıntının i.ınili bu 
fer, Almanya değil, fakat di 
mihver arkadaşı ttalya oldu. Ve 
kı merkezi Avrupadaki hadiseler 
bi, Arnavutluk ifgalini takip 
günlerde Londra- Paris blok 
aksülamellerl beklendi. Fakat bu 
fer vaziyet çok daha vahimdi. 
ramak istidadını gösteren ve ilk 
nı Balkanların bir köşesindP. 
bu yanğm başlanğıcı bu sner is~ 
lA.llerine kendi hayatlanndan ziya 
merbut ve sanh devletleri alikad 
etti. Ayrıca garp demokrasileri -
vanı altında zikredilmeğe alışıl 

İngiltere ile Fransa da imparator 
menfaatleri esaslı surette halel 
olacak bir mevkide kalmıştı. Bu 
fer Paris ile Londranın vereceği ~ 
vahın d, ha kati bir mahiyet ola 
ğı 'e son sözün öyleneceği kanaa 
siyasi mah fılde yer edinmişti. tn 
lız ve Fr n 1z ba vekilleri nutukl 
nm söyledıler. Ve hatta kelimele 
c 'mlelenn bil bin;ok yerlerde a 
olduğu bu sıyasi beyanatta garp 
mokra ılennin hattı hareketleri ta 
ayyiln etmi bulundu. Bu iki devle 
almış olduklan tavır ve gösterdikl 
ri teminat. artık kendi mevcudi 
leri de tehlikeye maruz gördükle · 
b"r işarettir. 1ngilterenin Polonya 
karşılıklı verdiği teminatı, bir taraf. 
lı olarak ve istiyerek Yunanistan 
ve müttefiki Fransanın da anusu il 
zerine Romanyaya verdilf ayni m& 
hiyetteki garanti bu bakımdan e
heı " etli bir harekettir. 

Romanya ile Yunanistan, istik 
li.Ueri sarahaten tehdid altına 
ği ve buna millf kuvvetıerile kartl 
koymağa mecbur kaldıkları takdir• 
de İngiltere ile Fransanın bu her iki 
devlete iktidarlarındaki bütün ku~ 
vetlerile yardım etmeği taahhüt et· 
melcri Balkanlarda ve Akden' 
statükonun muhafazası zımnında 

kendisine dayanılabilecek bir imil 
olabilecek mahiyettedir. 

İngiltere ve arkasından da Fr 
sa, kendi menfaatlerini ve her hangi 
bir teve ~ü planını ilk hedefi olmalı 
tehlikesinde bulunan devletleri te
min ederken karşı zilmredeki siyasi 
raklplerile de anlaşmak yolunu bir 
türlü kesip atmamaktadır. EzcUmf8 
İngilterenin İWya ile arasında mev• 
cut Akrlenizdeki statükonun md• 
haf azasına dair anlaşmayı bozma· 
ması da ltalya ile olan mUnasebatın 
tamamen bozulmasını istemediği 

manasında alınmuı hiç de yanlış bir 
d ilşünce değildir. Şüphesiz ki garp 
deıııokrasilerinde, halk ve milJiyeC 
söylendiği gibi, bıçak .kemiğe dayan• 
mışbr. Bundan eoııraki hareketleriıl 
neticesi ~k vahim hldieeler doğu
rabilir ve içtinabı gayri kabil feli
ketler zuhur edebilir. bir. İkincisi de senden tam yüz otuz kalmaınııtı. Hepimiz sanki birer Yu tun yaptığı imar pllnına nazaran 

iki tane el bombası isterim. Bu at:• auf bey olmu1Jtuk. İkindiden bıru burada genişçe bir cadde açılması 
terki düğünü daha cümbüşlü, daha evvel Refik beyle kahveci llyas ve icap ettiğinden han yıkıldıktan son
tenlikli yapacajız. öyle değil mi arkadaşları da bulunduğumuz yere ra burada plinırı icabatı tatbik olu
Kara Mehmet, ne dersin Bekı ~ l-ıo- gelmişler, Uç günlük yiyeceğiruizı, nacaktır. Diğer taraftan yanan Ha-

rarailantll 
Deniz Ticaret Müdürlüğü bade- Pangaltıda oturmakta olan dört 

ma küçük merakibin uğradıktan is- yaşında Aslan düıı sokakta oynar
kelelerde liman kı\ğıtlan arkasına ken ayağı kayarak yere düşmüş Vı) 
hareket mezuniyetini alırlarken a- alnından tehlikeli surette yaralan
şağıda gösterilen hususata dikkat mıştır. Çocuk hastahaneye lraldınl· 

Bu sebeptftı garp demokruilerl• 
nin ittihaz ettikleri ve istikbalde it• 
tiha.z edecekleri tavrı hareketler btf 
merkezdedir: Statükonun muhaf.-

., bombalarımızı da getirmişlerdi. r·e-
ea .•. fik bey, bizim de işitebileceg·imiz biı· san Ecza deposunda imar planına 

Demişti. Bizi d~ söze karıa.tırmış nazaran c dd t· - · d b d 
"'i sesle anlatıyordu: a e geç ıgın en ura ı. 

tltifeleri ile gönlümibti hoş e~-; .. ti. da jnaaata mu de ı k 
1.UU<J - Yüzbaşım, diyordu. Diin ge- • .._ saa o unmtyaca tır. 

Hoca Bekirin tuhü sözlerini dinli· A.d 1 
lemedik. Çünkü, Göksu dcresini:ı şı·. • ara verllecek auyun yerek kahkahalarla gillmüş, gülmüş 

ta. mal 1tırtlanndan Elmalıya doğru ve ucuz olmaaana çalıffhyor 
Elmalı ile Göztepenin garbında \'e İstanbul Belediyesi Adaların ı;u 
boğaza müvazi olan sırtlarda man- ihtiyacını haziran nihayetine kadar 
ga manga devriyeler gezdirild ğir.i muhakkak karşılayacaktır. BunUL 
kömUrcU ve suculardan öğrendik. için l!zımgelen tedbirler alınmıştır. 
Bir tehlikeye düşmemek ffkrfJe d&ğ Adada inşası kararlaşttrılan. su is

yolunu terk ve deniz yolutıu ter- kelesi Holandadan gelen su çimento 
cih ettik. Bomba sandıklarını su temin edildiği takdirde bir bu
Salacıkh balıkçı Hakkı Reisin çuk aya kadar tamamlanacaktır. 
alamanasile, gece Sahip Mollanın ya 

Kahveler içildikten sonra, üç za
bit başbqa vermişlerdi. Ortalarına 
da bir harita sermitlerdi. Refik.bey, 
dUtman bölüklerinin ilerllyecekleri 
istikametler hakkında malümat v~ 
riyordu. YUzbqı Yuau.f bey de, göz
lerini haritaya dikmiş Refik beyi 
dinliyordu. Bir aralık Refik bey sus 
muştu artık. Fakat yüzbaşı harita 
sının önünde, on beş yirmi dakika 
sessiz kalmış, kimbilir ne ilemlere 
ve ne hUlyalara dalmıştı. Nihayet 
başmı kaldırmış, karşısında gülüm· 
liyen Refik beye bakm13tı. Ve: 

- Refik, demişti. Verdiğin ma
lt\mata bakılıraa, klrye kumandan 
bizim, Ermeni köytt De foloms &ra• 

ınndald sıthk1arda ya .. klaMJfım•m 
1a111yor, bizi o~ anyor 4-nell. 

- Evet ytlzba§ım. Blru evvel 
de söyledlfim gibi, pertembe gllnU 
aqamı yUrUytt19 ıec«U bölükler 
cumarteaf gUnU akpmı Ermeni kö
rU ve Polonezde dinlenmlf ve hare
bte huar bir vulyette bulunacak
lar. O günün aktamı taburun diğer 
llrl bölltğtt Cubuldu üzerinden ytırU· 
JUte bqladıkJan aaatte, Ermeni kö
,U U. Polonesde lnalımua WA1kJer 
ü, iki köy arumı batlamıe w. lltl-

baı önündeki bahçeye çıkardık Ek- Denizbank Adalara suyun tonunu 
ilik olmasın kahveci tlyas ile ark11.- 20 kuruta verecektir. Belediye tara· 
daşları da tam vaktinde hayvanlan f ından ton başına azami 13 kuruş 
yetiştirdiler. Ortalık ışımadan, keuı masarif yapılacafından Adalarda 
gözlere ilişmeden yUktlmu.tı 1181'dık, terkos euyunun tonu v. 35 ku
yola çıktık. Geciktiğimiz bir bakım- nışa halka verllecektır. Belediye 
dan ~ iyi oldu Y8zhqım. Size taze biraz daha ucuzluk temini için ça
ha vadısler de getirdim. Poloneze gı- Iıtmaktadır. 
dece bölük Paşababçeden ve Erme- 1 
n•&yfine l'fderek bölat te Çubuk- Pr~~--buı ... nb~• Plnltlı 
luduı çıb.cakJanmt. Bu muhakkak. .-ww Beledıyeei oehrbniziıı 
Ylhwı hareket aaatlerinl pek iyi~· imar pllnuıi tanzim vazifesini llzeri

rmememif adamcafıs. Ortalık ka· ne alan ve elyevm Pariate bulunan 
ranrken yola çılnn••ın lhtlmalfnden Şehircilik mütehaaa11ı B. Proata teJ-
bahlettl &mmL..... lraf gekerek İat&Db\11&.plmeai Hl• 

(Dlh-amı var) zumunu bildirmittir. 
11!!!9!1!!!!!!"'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!"!!!'!~!!!11!'!!1!!1!!1!1!1!1!Bl!l!!!!!!'!!B' BugUıılerde gelmesi beklenen 

Çocuk liayramına 81• da Ti• Proat, plir gelmez Eminönü ve tan
rtnlırfnfsl goouja Uall•ndlre-
otk ıuretta ıGall1erek lftlr&k mnme karar venlen diğer semtle-
edlnfa. rf n detay pl&nlanııı hazırlıyacak

------------------
tll\ 

zası. 

Fakat iş bununla bitmemektedir. 
Hastalığın önU bir miiddet için atı• 
nabilmiı.tir. Fakat esas Amfi durmaM etmeleri için bir tamim yapmıftır. mıştır. 

&ı tamimde tunlar yazılıdır: Kolilnu llNlkln•r• a ... nlı tadır. Te1'his konulduktan sonra bit 
~ • 1r.. ,... hastalık her zaman kabili tedavi ola-

1. - Ugradıkları ıııkelelerden ha- l\.İbrit fabrikasında c:aJıpnakta bilir yeter ki b h tal k . .,, 
reket ederken limankiiıtlan arka- olan Mehmed im>inde bir usta dün ted.avt bt -• tu 1as 1 Jeayrı kabıa 

h · isk led . . r ıue o sun veyahut da if 
sına, angı e en geldiği, hangı makıne ba91nda çalı§ırken diikat işten mJ bul 
tarihte geldiği, h•nO'i tarihte VA g~ 1 ururun. 

-· - aizlikle elini makineye kaptırmıştır. fşt Al 
hangi iskeleden kalkacağı kalkt.aği Etraftan yetifenler tarafından kur- e manyanm ve yine 1tal)'lt"' 
iskeleden yüklii veya bo~ kalktı - nın mU~kbel ~areketleri bu huau99 
yazılacaktır gı tarılan Mehmed doğru Amerikan takt faalı.yetlerın ana hatlarını tel' 

· hastahanesine kaldınlmıştır. kil edecektir. 
tstanbuldan liman kiğtdı ala!l Para yUzUnclen yarala11N1 -

merakip gümrükten hareket klptı Çenberlitaşda oturan kunduracı 
alırken gümrüğün bastığı mustatil çırağı Daniyalla arkadqı Mahmut 
şeklindeki mühürü liman müruriye d 
klğıtlarının arka.sına bastıracaktır. arasm a dün para yiizlinden bir ş· k . 

TAKViM 
.......... .. ....... \A/VJ 

15 Nlu• 19'9 Cumartesi 

Hlol ı 25 Sefer U51 
a-1ı 2 Niaan U5S -

Ka .. : 159 

-
Lile MeYIİmi 

Det• aaati: S,19 
Ota. • 12,14 - lld.41 • 15,58 
Ak..-• ıa.a - Yataa ı 20,25 

... _ ıS,32 

kavga çıkmıştır. Bidayette atız pa- ır etihayriyenİn bu 
tırdısile devam eden kavga biraz son ıeneki yenilikleri 
ra büyümüş ve Mahmud eline geçir- Şirketi Hayriye Halkın boğad 
dfği kundıracı bıçağı ile Daniyalın karşı olan rafbethıl daha ziyade fu
üzerine saldırarak başından ağır su- lal&§tırmak için bu mevsim yeni ted· 
rette yaralamıştır. Bu sırada araya birler alacaktır. DUn yapılacat yeni• 
ıirmek lst.iyen Kadriye de fena hal. likleri teeblt etmek malnıadile lfrk.., 
de kızan Mahmut onu da kolundan Un Karaköyde)d merkezinde bit 
yarahyarak kaçarken yakalanmış- toplantı Japıimıetır. Bu toplantıda 
tır S ı hakk d PVen MDe yapılan teneatlh eef~ 

. uç u ın a takibat başla- rtnbı bu JU9llm daha ıık tertip r 
llllfbr. 

otobOa çarparak dilmeet kararl&fbnhn.lltır. Bundall 

Yaraland" batta bu mmdm bfrkq pce eski 
• bofa,I alemlerini hatırlatacak .u-

Şoför Sabahaddinin idare ettiji ntt.e 8&llda.llarla. mehtap eflenceJeııı
otobül dün Karaköyden Betfktqa ri tertibi de dUettnUlmekt.edfr. 
ıtderken Necatı bey caddeeiııcı. o-1·~~~9;~~~!!!!!11---~i<'~!9' -
t kta l H muttur. Yarab hutahanev.a kahP' urma o an aydara çarparak a- ,, ... 
a... nlmıt ve •uçlu töför de l9ktlınmır 
.... surette )'aralanmaeına aebep Ol• tll\ 
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~ : • : lnglltere Ve ZAMANA GORc: 1 

.._... F Şuur Ve Gayrişuurun 
Romanya ile Bulgaris- ra~sanrn hidiseler üzerine tesiri H H 
tan Arasında Tavassut T ~~~~'~!~fada) B ütWı bir IJÜDÜD UIVl ve zih· Tabiat lae; bazan radikal aörünürse varTp .. k~vası 

(8a9tarafı t inci aayfamaada) 
kanını istihdaf etmektedir. 

Siyasi mahf ellerde beyan edildi" 
ğine göre Fransa ve tngiltere tara: 
fından Romanyaya verilen garan~ı 
geniş mikyasda boğazların ı:ıerbestı
sile İngiliz ve Fransız filolarının 
Çanakkaleden ve boğaziçinden seı -

· bestçe geçmelerine bağlıdır. 
Diğer cihetten ingiltere hükume

ti Dobrice meselesi hakkında Bulga
ristanla uyuşması için Romanyayı 
tazyık edecek vaziyette değildir· v. 

İngiliz mahfellerinde söyle?,dıg:
ne göre, Ankaranın Sofya ve Bukreş 
ile idame ettiği iyi mUnasebetler ~o
layısile tngiltere hükumeti TUrkıyc 
nin Romanya ile Bulgaristan arasın
da tavassutta bulunmasını arzu et· 
nıektedir. Bazı Balkan milletleri~in 
Sovyetler Birliğine karşı gösterd~k~ 
leri itiınadsızlık, tngiliz mahfelle.nnı 
Romanya ile Balkan devletten ve 
Sovyetler Birliği arasında bir hava 
paktı aktım derpiş etmeğe sevkeyle
nıektedir. Bu takdirde bu memlekPt 
ler So"'et kıtaatının filf yardımını 
derpiş eden bir ittlf ak karşısınd~ 
hissettikleri itimatsızlığı göstermı-

Yeceklerdir. 
tngilterenin garantisini Roman- 1 

yaya da teşmil ettiği haberi diplo · i 
matik mahfellerde büyük bir heye- ! 
can tevlit etmiştir. lyi haber alan 
ınalıfellerde söylendiğine göre dfuı 
Londra, Gaf enkonun Bitleri ziyare-1 
tinden evvel mezkur garantinin de\·· • 
hal teşmiline IUzunı olup olmadığınn. 1 

dair Paria ile sıkı bir müzakerede 
bulunmqtur. 
ispanyaya gidecek Alman donanma· .. 

Berlin: 14 C.A.A.) - Resmi bir 
tebliğde bildirildiğine göre iki zırhlı 
iki kruvazör, ild destroyer f'ılotilla
Bile tıç deDlaltı filotillaauıdan mil· 
rekkep bir Alman filosu talim ve de· 
nfa............,. ,.,...ır .a.re •71A 
18 inde AJmanysdan hareket ec1c-
cektir. 

Filo, tapanyol, Portekiz, ı.~-
roı Fası w 'l'aııca Umanlanna ugrı
eaktır. 

Bu ilkbahar cevellnı tapanyad1 

çıkan dahiU harpten beri sektedar 
olan Alman donanmasının eski bir 
ananesinin ilıyasuıdan ibarettir. 

Bu filonun ceman 40 cU.ZUtam· 
dan mUrekkep olacatı öğrenilıniştlr. 

Alman gemilerinin Alcdenize gir
ıniyeceği iyi haber alan mahfellerde 
aöylenmektedir. 

tngllterede endlp 
Londra: 14: (A.A.) - Aima:n 

harp gemilerinin tapanya auJannda 
eevel&m hakkında tefsirlerde bulu
nan diplomatik mahfeller Almanya- ; 
llDı Franco üzerinde bir tazyik ya
P&rak kominteııı aleyhindeki paktın 
harp halinde Atlantik denizindeki • 
rnuvaaal&ya k&rll bir itillf veya hlç
olmaw bir t.ehdid ile ikmali huau· 
IUnun teminine çabpeapn beya'l 

etmektedirler. 
AJDi mahfeUer derin bir ~ 

kbar et:mektedhW· 
SBlaw:W' t....,_ 
Cebeltıttank: '14 (A.A.) - Ber

p C&dlz'clen Halineaya btlyllk 
kamyonlarla her tUrlD. çapta toplar, 
mitralyözler, tanklar ve ceplıantt 
laşmmaktadır. 

Son Uç gUn içinde Halineaya ild 
tıç bin kadar asker gelmiltfr. 

Geçenlerde Ceuta ve :Melila Ji .. 
nıanJarma bilytik nakliye gemileri 
leldlti görillmu,tilr. 
INCIJ.Jz VI FRANSIZ TEMi

NATLARI KARŞISINDA 
ALMANYA 

Berlin: 14 (A. A.) - Yarı 
teamt Deutcber Dfemt, B. Cham
l>erlafn'fn beyanatı baklanda tu 
tefliatta buluııarak ba nutku 
bıuaazam bJr .bl6f diye tavıif et-
,llıektedfr. 

Gaate, bu '67anatm mllıver 
ievletıart o.erinde hfç bfr tMfı1 
t.lmıyacatını bildiriyor v• 80B za. 
•anlarda İngiltere tarafından çok 
•Dlüııç rolden bahaaderek fnsfıta
rtyf mbalemetpervır bir 'f&sl.r 

•lınıa:k i9fn panik tevlidi usuJüııı 
,•üraeaat etmekle tttnıam ediyor. 

Gazete, fJljffıt.renfn Yunaıılıl
kııa 91- ............ ;MbılAlaa 

ğimize dair verdiji temJnat bu SU• ol çalıfm~la~~ yorula- de hiçbir 118.Dlan tam manasfle böyle e ur ıye 
Rornaya gönderilen rne!lajdan son- retle teeyyüd etmi, oluyor. Filha- rak yatağımıza gırdiğimız zaman değildir. Kendi sinesinde ıstıfayı; 
ra şüpheli olduğunu ilive ve Ro- kika, Türkiye acele bir tehlike ve dimafımızm nisbl bir istirahati bizi istihaleyi tedricen yapar. 
manya için de hal böyle olduğu- tehdit kartmnda bulunmuyor. Şiın· başka bir alemde Y8f&tır. insan toplulukları içinde de bU
nu temin ediyoı·. diki Jıalje bütün tazyik ihtfmall Sanki: Stıknn ve karanlık içinde ytık ve cezri ıslahatın birdenbire 

Bu gazeteye göre, Avrupanın Romanya ile Yunanistan üzerinde bütün bir vücut istirahat haline ken- §aşkınlıklar yapması tekamül bi!
genç milletleri işlerinin bozulma- tl)planmı, deme'ktir. TilrkiY•Y• dini sa.lıvermiftir, Dimağ sakin; göz- husa t~rict teklmill kanunl~rınıı. 
sına müsaade etmiyeceklerdir. geçen yol bu iki memleketin top- lerimiz kapanmıttır. Buna rağmen bağlı olmalarından ileri gelir. Ve 

Essen'de çıkan national Zeitung raklannı çiğnemek suretiyle dil.- bu yeni ilemde de yine bir fleYler cümhur nerede olursa olsun tekA.
mihverle fev~alade güzel müna- manlara açılabilir. Müttefikleri- görmekteyiz. Sabahleyin uyandığı· mille doğru evvll ıuurile ve biraz 
sebetleri olan milletlere garanti miz Romanya ile Yunanistanın ha· mıs ~ buna ehemmiyetlllzce rU- daha eonra gayri IUurile ister, iste-
verilmesini hayretli karşılamak- rici istilAlara kaı·•ı tamamlyetleı1· ya .. deyıp geçiyoruz. mez ilerlemefe mecburdur. 
tadır. ni rn ü.dafaa eden teminat ayni za- tıt. uykudan hariç zamanlardsı Burada en mühim Amil saik· ve 

Kölniche Zeitung, B. D.aladi • manda Türkiye lehindedir. Çün- da ~öztimUzün önünde cereyan eden kuvvet zamandır. Eğer birdenbire 
er'nin teminatınnı B. Chamberla- kii onlar tecavüzden masun kaldık- hidıseler biraz buna benzerler. toplulukların terkibini, hamurunu i . 
in'inkinden daha aı. zayıf olmadı-1 ça Türk topraklannın tehdit edil. Gerçi bunlan biz vazıhan görü- tedifimiz gibi deii,tfrm fe imkan ol 
ğını ve bu teminatın da bir tahak-1 mesine imkAn görülemez. Türkl· yorwı, fakat bu gördUğtlmUz hldiae- saydı bu tedrici teklmUlü bekleme
kürn arzusunu -ırizleme~iğini kay- ye Balkan misakı ile batlı bulun- lerin arkasında her zaman iyi ıöre- ie lttzwn kalmazdL 
detmektedir. duğu menfaatlerine taahhOdlP.rl mediğimis kısımlar var. Belki de: Ve belki de kavımler ihtiyarla-

Diğer matbuat tefl'lirlerinde de dahilinde her zaman tereddüt, Btlsbtltlln, bUlllardan bqka 19yler madan teklmWlerinin ll01l !f&}ıika
biı- meraret göl'iiıımekte \'e Fran- süz yardım etmete hazırdır. Bal- de cereyan ediyor da haberimiz ol- larına yUkaeJmiı olurlardı. 
sa ile İngiltere küçük devletleri kanlı dostlarımız ve menfaatleri· mıyor.. Garp medeniyetinin ilitn ve fennin 
endişeye düsiırmekle ittiham edil-ı miz rbiz'm memleketfmfzde her ÇllnkU henUs inaanlarda akıl, her IUbeainde göstermekte olduğu 
mektedir. 1 zaman derin bir merbutiyet ve u- gayri fUurinin kanunlarını ketlede-- terakJdler uzun bir zamanın temrin

VölkiRcher Beobachter. fikrini 1 dakat buJacald.ıınnda tereddüt ede- miyecek ve onun yeriııe kahn olan.ı- lerile hazırlanmıt olgun muhttlerin
"Ronmaya \ e Yunanistan arzuları mezter. Harici bir fatJJl tehlikesi yaca~ der:ecede yeni ve ıılkıa bit de lnJdtaf ettlfi halde bile yine bu 
hilifına olarak fngilterenin mah- 1 kartısında arkalarından emin olarak aıeydir. gtlııJdl dtlnyaya BJJmıtı vermeğe baf-
misi oluyorlar" başlığı ile tc:?barüz bOtün kuvvetleriytle vatanlarım Btlttlıı harekltımıada gayri IUU· lamıttır. Bunun 11ebebini mman:ı 
ettiriyor. . . mtldafaaya koşaıbflfrler. rlntn hlsseef büyük, alrbn hinesl pek nlebetle terakkinin daha hayırlı ol- 1 

Nihayet lokal AnzPiger. İngılız İngiliz ve Fransız temin.atının kUçUkttır. tçtimal bir hldise birbiri- mumda aramalıdır. Medeniyetin 1 

• Sovyet münasebetlerini infialle 1 haiz oldufu eh"'mmiyet ne kadar nl takip eden pek mlltehallf iki nok- bugtlnktl hali de nekadar ıuurl ola l 
karşılamaktadıı-. atlka tahrik ediyol'la bunun Ber-, tadan mUtalea oluaabilir. tatbikatı itibarile ondan daha ço~ 
Polonya.da t.e\·klf edilen Almanlar l lin • Roma mihverinde tevlid ede- Bu halde nazari aklın bile göe- ıayrt tuurlnin teairatına kapılmış,. 

Varşova: 14 (A.A.) - -Havas- bıleceti akaOJlmel de o kadar tentili yollar, ameli aklın çizdiği çiz· •yıhr. 
Polonya makamatı bilhassa ga_rp 1 merak ile beklenebilir. İtalyanlar! illerin harlctnde kalır. Her hareketi verdiği netice 
mıntakasında Polonya devJetıni ı böyle bir ihtimal takdirinde 1"4e, tçttmal vak'aların eberiyetle He kıymetlendirm~k )Azım geldl
tahkir ettiklerin~ ve oozgunluk ve Karadenize ı~nyaeaklarını f. gayri tuurl ve btstm tahlilimizin ye- il halde dünya hldlselerinin bu nok
propagandalan yaptıklarından do- Jln etmitlerdl. İhtimal ki böyle tifemc:Hlt bUyUk bir travay neticeat tadan alacalı notu bugün hangi aklı 
layı Alman ekslJlyetleri a~mda bir sıçrama hareketi neticesinde hA8ıl oldufu gGrllnmektedlr. CtlnkU batında adam iyi tellkki edebilll'. 
birçok tevkifata teveastll etmişler· biraz sert ve sivri süngüler üzeri- ferdJer fllr bakışta nasıl tamamen Fakat iyi olsun, kötü olsun, hatt! 1 
dir. ne düşebilmelerini dü4ünerek ra· anlatılamaz bir aeciye ve ruh al'Ztl- ıuurl veya gayri şuurl bulunsun. 

AraavuUupn , .. z1yeti hat oturmayı tercih edeceklerdir. derlerse: içtimai uzviyetler de on· ortada muazzam bir hadise cereyan 
Roma: 1' (A..A.) - MuBSOlini· ötedenberf, muazzam bil' blöf dan daha !$antik bir "Sentez., halin· ediyor. Ve bunu durdurmağa; yalnız 

nin riyasetin~ toplanan kabine a- ve tehdit karşısında bulundutumu- dedir. ıuurumuzun kuvvetile seyrini değiş. 
pğıdaki kanun llyıhumı tasvip et- za kani oldutumuz içfn, şimdiye Cümhur ismi altında toplanan tirmeğe ne ferdler, ne de cemiyetler 
mi§tir. kadar sırf ka11ıda bir mukavemete topluluk onların fikirleri, ahlikları, muktedir değildir. 

ı. - İtalya kralı, Arnavutluk teı:ıadüf etmemek yOztınden bu de- l~tleri, teRisatları ve kanunJarile Bu imkina insaniyet anr.1.k ken-
tacını kabul ettiğinden kendisi ve rece cesaret ve kuvvet bulan Ro- bırlikte kendt beşeri ihtiyaçlar1nm disini gayri şuurinin tesiratından 
luaJefteri ftW ıtal)a Ye Atnavutluk ma • Berlin mf.hverlnfn obandan bir ifadui deınekt$lil'. kurtardığı zaman briki muvaffa!< 
krah ve Habqistan imparatoru un" sonra, naçar, tabii bir mecraya Ve bunlar ber zaman tabJatin olabilecektir. Bunun Jçiıı ele daha 
vanmı almıfbr. girmek istemesi akla geliyor. Öyleı değifmiyen ezelf kanunlarına ken- çok beklemek Jlzım! .. 

2. - ttalya ve Arnavutluk kra- bir dakikaya vasıl oldu 1d bundan dilerini •1mmkı bağlı hiseederler. Dr. Eeat Kemal Heldmoğlu 
hw~~u~~~u~ w~~khlr~ari~ld~n~=========================~; 
navutlukta, Tiranada oturacak olan rafından vukua gelirse geJsfn, çok 
bir general temsil edecektir. pahalıya mal olabilir. Bfr mOd-

CIAo blr •atak eöyUyeeek dettenberf dünyanın rahatını ve 
Roma: H (A.A.) - Arnavutluk tadını kaçıran politika artık "kir-

Hamicli /){ln 

Andık 
tacının İtalya krah tarafından ka- Jı bir iş" olmaktan çıktı. Berlfn • (Battarafı 1 inci sayfamızda) 
bulüntl tasdik etmek üzere yarı•l Roma mihverinin bu mantıktan an- Bu uh 

Nafıa Vekili 
Dün Geldi 

Avrupa atır bir harb liavuı 

ya,ıyoruz. Yer yer top anan ve 
gittik e ko. ulaşan kara bulu lar, 
nerede ise çatlıyacak ve dün ·.a bir 
ölUm sağnagı altında kalacak 

Rütün de' letler b .. döndü cü 
b'r ~!Uihlanma var1ıııına girf mlş 
bulunu~ orlar. Hud • lar, sah ·ııer 
t h 'm, ordular ~eferber ediliyor. 
Anu Hl payitahtlarında mahmuz 
~ak1rtıları, tehdıdam'z ~·~a i nu
tuklar 'e halk kütlelerinin 'nir
li nilmay· leri bfnöirin' taki'b edi
Y or. M'Jlf~t1 f"r ort d n ilin Yor 
En ağlam !'tanılan do11tluklar bir 
hamlede çözUJU~or. Yekd ğe ne 
en uzak anıl n rnt-nfaatler sa~ııa. 
cak bir kU\ vetle birleşiyor. Ve 
bl tlln bu hadiseler, gôz karart cı 
b'r i.lratte. ·n!lan dimağının "e • 
şcm·~ eregi b·r hızla ge~ redfv-0r. 

Dün~ ~nın bu korkunç vaz yeti 
k rşı mda en me~ut 'e r hat di
yarın Türkiye olduğunda asla şttp. 
he etmemek Ji ımdır. Şüphe yok 
ki memleket memleket dol an 
tilrJü mana VP. ga) ede 'y i fikir 
cereyanları h 'nı memleke · d 
ziyaret ~di) oı. Türk devle adam
larının da td ti serg1ize t teklifleri 
karşı ında k ldıklarında şüph 

yoktur. Fakat biz, bütün bu te- • 
lifler kar ında asla şaşırmadan 
hayale kapılmadan, rnemleket'mi 
zin menfaatine en U)'gun otan sulh 
yolundan a la aJnlmıyOl'uz Ve 
"yurdda ulh" prenaibinln tabii 
bir temadııi olan "cihanda ıa h" 
aayesi ~·n de halisane b 0 r 11urette 
ça lı1Jıyoruz. 

BUtUn bunlarla beraber, ~al

nız memleket miz ıtulhunun detll, 
cJhan tıu!hunun da en büyük r•
Tantiıııi olan kahraman ordumuzun 
her gftn bir pa~a d1tha kuvvetlen
mesi fçtn de elimizden gelen gay .. 
retf sarletmekten asla çekinmiyo
ruz. 

Bugün, bütün dünyanın, mem
leketimizdeki bu ıükftn ve irade 
kun etine inırendiğine şüphe yok
tur. 

MURAD SERTOOLU 

Göring Romada 
k lan nu m. telif ıakU1teıere atı ta- Heyetını· 1•2 bu a•-pm 

öğleden sonra toplanaca o par- Jıyacatını ümid ederiz. ı b ı · 1 & 
C 

e e erın söz eri takip etmiş Recai Roma: ı 4 (A.A) - Bugün Ro-
ıamentoda hariciye nazın Kont i- H•---=- CaLı.1 YA• ~iN Ket lbra'"'- K thı Zeki Om D - ı · •d • -y- .. - -- en, ll1lll u , er vtt uer ıne at ıyor mayı ı-eımıen _,,,·aret edecek olan 
ano son Avrupa hadiseleri hakkın- c :ız: M h et K 1 a· - 3 

b 1 e m ap an ~ Pirimlzhı Hitlerı'n ıro ı·nci yıJdJtnilnıilnde Mare'""'' Görın' 01 ttalyan milletini"' da çok mühim beyanatta u una· nat kısmen emniyet hissi vermekle ht Uf le u v !l"'4 • .. 
mu e eaer rinden parçalar oku· bulunmak Uzere Berline gidecek 0 • meşhur misafirlerine tahsis edil-

caktır. beraber, dolayısi)e bQı tehlikeleri muşlardır. -. 
Mezkur tacı ttalya kralına tak- de tazammun eder. Hudud komtu- Bundan sonra konferaruı aalo- lan heyetimiz dün Ankaradan şeb. Villa- Madama'da ikamet edecektk. 

dim edecek olan Amavut heyeti de larile iyi münasebetler uzakta bu- nundaki merasime nihayet verllmitı ri-mize gelmiftir. Heyete Nafia Maretal cumarteai Jilnü 1&bahı Qui 
parlamentonun bu celsesine i4tirik lunan devletlerin garantilerindeu ve btlyUk pirin asri meurhktald Vekili General Ali Fuad Cebeaoy rinal ıarayınm misafirler defterial 
-.1-~ktir. "Ok daha UstUndUr. ~., ~ mezarına gidilerek gençlik tarafın- un riyuetinde ()rıgeneral Amn imzaladıktan aonra ltalyaa krallan-

Vananlstanda sevi.aç BERLIN GAZETELERiNiN dan bir çelenk konulmuftur. GUndflz ve dört mebustan mürek • IWl mesarlan, meçhul ukerin me-
Atina : 14 (A.A.) - Chamber- TEFSiRi Unlversite gençliği H&mide bele· keptir. Heyet bu aqam Berlin• zan ve faei8t ihtiWi ölWerinbı öd1I 

lain ve Daladier tarafından Yuna- Berlin: 14 (A. A.) - Cham- diye tarafından yapılmam mukarrer hareket edeceklerdir. de ejilecektir. 

~~~~~~~hmki=tt18n b~a~ff~la~~~dOill~ ~de~u=t~yta~taı.~in-toprak tamam 1 an a a.w - yanatlannı mevzuubahis eden ya- •.unu 11"'1 ı-----....- ~ I 
pılan beyanat Yunan etkin umumi rı resmt tndipolmatische Korres- t.etebbbe geçecektir. Bu vesile ile ırana Giden /ngiliz Heveti 
yeeinee derin bir sevinçle karp1an- pondanz diyor ki: lılaarif Vekiline de qağıdaki telgraf 'eT 
JD)lbr. " Chamberlainfn beyanatını çelrilmletır: 

Resmi mahafilde bu cihet henll.I muhfk göstermek için ele Arna • Bay Hasan Ali Yücel 
mevmubahls edllmiyonaa da iyi ma· vut Jukhldfsesinf almış olmasına Kaarif vum. AnJrara 
lQmat alan phsiyetler Yunan mille- hayret ederiz. Himidin kabrine 'Oniftnite ... 
ttntn her hangi bir tecavllz kartı· t mına çelenk koyarır. cımm kürf. 
amda t .. dfalni mtıdafaaya azmet· Bu hA.dise mOnhasıran taJyan Din hubı manzarasına veaaittnlzle 
-'- -'dnmnt·u , __ ..... _.,..,. ifade ediyor- nüfuz mıntakamnda vukubulmUf ı. d' ...... ~ -- ...... .,v...... t 11· ı · F'li t' d ki h k• aa ı11inu hflk6metimfzin naza-
lar. 1'ranlla ve .__. .. _ --..+ı.i- ve ng ız erın ı sın e are •- di • .,. 

""6 ... ...,a .. acu ... - tı d k d h ' • bf k'ld 'kkatini celbetmeyf dClfOncllk. S•w. nin ttaıyama teminatına inzimam n an ço a a ınsanı r 'e ı e _, ...., 
tmf

e+.l auar. 
e .. __ , daha ..ı-dtden Balkan aulhu-- cereyan e "?".r. "" 
~ .-u univenite talebeleri namına 

nun idameaine mllhlm .urette yar- Eğer beyanatın hedefi Roma • Recai Keten 
dım etmiftir. Berlfn mihverinin çember içine •••••••EIEBE•Iİll 

Yunan mahafili,.carp devletleri· alınması dejflse, Yunaıılstana ve 
nin realist politikasının karfl}ıkh Romanyaya. yapılan garantiye bils
anlaYll zihniyeti dairesinde inkipf bütün hayret etmek lazımdır. 
bularak enternasyonal mliekWleriu Yunanistan hususunda, bir İtal
halllne müncer olmasını temenni ey- yan tehdidini farz ettirmek için 
ı.nut;edir. ortada hiç bir sebeb yoktur. 

J1acar1aı1a Romenler .......... Romanyaya gelince, bu memle-
Budapeete: 14 (A.A.) - Htıkli· keti Almanyaya karşı olduğu de

metin gueteeı olan Elti Ujsag Ro- recede Rusyay.a. karşı da müdafaa
ı:mmy.aya hitaben Belf8Uijl bir me- ya lngilterenin azmetmif olduiu
ajda Macar hariciye aazınnm dilll na ihtimal verilemz. Halbuki ha· 
Pergameııto incU~de söylediği naz Sovyetler birliği ROmanyanm 
l&leri hatlrlattıkdan sonra diyor toprak bütUnlüğünO tanımış bir 
ki: devlet değildir ve İngiltere Rusya 

MacarJstamıı fYi Diyetlerle dolu iltı sıkı mO~uebetlerde bulunmak 
olarak yaptığı teklifi Romanyanuı tadır. Fakat öyle anl8f1lıyor Jd, 
bir an evvel kabul etmali atJJ8e11m SovyetJer blrlilia kaqı müdafaa 
tktisumdanchr. edilmesini daha z.Lyade arau eyli .. 

o.ı., ~ aldlil ._.... ,... Romaa1a bu huauatıa bqka 

devletleri dflşOnmektedir. 
Garb devletlerinin yent hare • 

ketleri, Almanya ve ttalyaya kom. 
fU olan .kaçtlk devletleri telkinler
le ürkütmek hUIG8undakf l&Y· 
retlerin bariz bir vasfıdır. Bu kfl. 
fflklerln kayıtsız ve fart.az olarak 
~UZaheretJeri temin edilmek fatıe. 
nıyor. Maamafih bazı devletler 
bu oyuna girmemi, ve hu gayretle
ri akim •bıraktırmı,ıardır. 

Yeni beyanatın Tflrkfyeye yan 
kapalı ve yarı açık bir tarzda biJdf. 
rilmit olması, zamanın rekabeti 
değil feyizli teşriki mesaiyi icabet
tJrdiji bu yerde dostluk mfinas&
betlerini bozmak ve tüphe havası 
uyandırmak için yeni aayretJer 
sarf edileceğini gösterir.,, 

Dost va kardee tranm hntGmet 
11118rı.lncle 7aplacak bUyUk dtlttıu 
~raaimiDde balunmak Uzere lrana 
gidecek olaıı tngtltz heyet! dlhı aa
balı Avrupa eJmpnıeUe llhrfmia 
gelmlftir. tngfllz heyeti BftyUk 'Brt· 
tanya hanedanma memup Lord 
Athlon ve refikası preıuıea Elfaa. 
bet ile 1nlfliz yGbeJı: mahafiUnt

mensup dört kifideıı mU.rekbptir. 

bdis _..... IUda Vali maamu 
BUdal Karatabu, .......... ~ 
ınıw. Jrotonlll ~. 
Lor4 .A.tJaa Jr-Jwmt karlllayuJu. 
la kl8& bir mllddet ~ .. 
ra malyetDe beraber 8lrbaMm mo
törlere btnenk Haydarpilfaıa PO
mltler ve Toros ebprealle trana 
m{lteveociJwı ~ QnJm2t. 
lardır. Rellmdt tngflls 1aeyeU pr. 
dan---~. 
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lnanılmıyacak 
Bir Hadise 
Bir maym...anun ayaOın• 
batan dik nl çıkaran 

köylUya hadlyesf 

Köroğlu 

f&llllA8AM 15 NiSAN !139 -

Ayvazı Gördü 
Ceyhan (Hususi) -- Eski zaman 

larda söylenen garip ve inanılmıya
cak masallar artık birer hakikat o 
larak meydana çıkmaktadır. lşte 
size oldukça garip bir hadise : Bu 
vakayı Dörtyolun Çaylı köyünden 
gelen bir köylU anlattı. 

Dört.yolun Çaylı köyünden Ah· 
met oğlu Hasan adında birisi geçen
lerde fırtınalı bir havada dağa odun 
kesmeğe gitmistir. Hasan odun kes
mekle meşgulken çalılar aras.ındau 
bir gölgenin homurdanarak geldiği
ni görmüş ve bundan ürken Hasan 
korkusundan tir tir titremeğe ba~· 
lam ıştır. 

H 

Yaşı On Uç, On Dört Vardı. Ayağına Sarı Çizme, 

Bugünkü Beşiktaş - Deinirspor, Fener bahçe 
Doğa1tspor Karşılaşmasının Şampiyona 

üzerine Tesiri 

Aradan bir iki dnkika geçtikten 1 
sonra iri bir maymunun yanına ge
lerek bir meram ifade edercesinC' 1 
yere yakarak homurdandığını göre.il 
Hasan büsbütün afallamış ve ne ya
pacağını şaşırmıştır. Bir aralık kaç
mağa teşebbüs etmiş ve bir saniya 
muhakemeden sonra bu fikrinden 
vazgeçmiştir. 

Yere yatan maymun ön ayak
larından birisini uzatarak baaı ile 
ileri uzatılan ayağını göstermiştir. 
Hasan korkak ve ilrkeklikle may
munun yanına yaklaşmış ve ileri u
zatılan maymunun ayağına dikkat
lice bakınca bir §işkinlik görmüştür. 
Bu şişkinliğe kuvvetlice dokununca 
delinmiş ve içerisinden bir miktar 
kanlı pislik çıkmıştır. 

Zaten ayağının bir diken batına·. 
sı neticesi iltihap yaparak sızlama
sına tahammül edemiyen zavallı 

maymun da köylU (\ayının yanına. 

derdine bir çare bulmak ve ayağın
daki yarayı deldirmek için gelmı) 

olduğundan yerden kalkarak ve başı 
ile köylünün de arkasından gelmesl· 
ni işaret ederek yürümeğe başlarnıs
tır. Hasan mütereddit maymurıun 
arkasını takip etmiş ve kuytu bir 
yerde ve büyük bl r ağacın altına 

geldikleri vakJt maymun başını yu
karı kaldırarak Hasanın ağacn bak
masını işaret ettikten sonra cradun 
savuşup gitmiştir. Ağaca bakl'.•l !Ta
san bir ~ok bal ansuıın bir deli;e 
girip çıktıklarını görünc•p hcmrn kö
yüne dönüp akşam üzer; füı arkada
şilc birlikte gelerek mezkur ağnıstan 

iki teneke bal cıkarmışlnrdır. 
l\lehmet Selçuı~ 

Londrada 
Yapılan Garip 
Bir Nümayış 

Londra: 14 (A'A.) - Dün kab:
nenin müzakereleri esnasında (Milli 
işsizler hareketi) azasından on kişi 
başvekalet binasına yaklaşara-t 
(Pek muhterem Sfr Neville Cham
berlain) a hitaben yazılmış muaz
zam bir kartpost:ıl, vermeğe teşeb
blis etmişlerse de polis bunların bi
naya girmesine mani olmuştur. 

Halk takriben bir buçuk metr~ 
uzunluğunda ve bir metre genişli· 
ğinde olan bu kartpostalı seyrede
rek eğlenmiştir. 

Hareketi tertip edenler kartpos
talda Chamberlain'i diktatörlükle
re dost olarak ve lngiliz işsizlerine 

1 karşı hasmane bir tarzı hareket it
tihaz ederek lngiltereye ihanet, et
miş olmakla itham etmekte idiler. 

1 
Nümayişçiler derhal yardımda bu-

• lunulmasını, işsizlerin sendika tari
fesine göre çalıştırılmasını, yeraltı 
sığınakları inşasını ve Sovyetlf!.• 
Birliğile bir ittifak akdini istemek
tedirler. 

Nümayişçiler çekildikten sonra 
posta müvezzileri kartpostalı baş · 

vekalet binasına getirerek kapıcıya 
teslim etmişlerdir. ı 

lzmlrde tlc•ret od•aın
da AtatUrk k6feal 
İzmir; (l!usııet) - Tiraret o. 

elası idare heyeti, 'T'içaret Odası 
meclis salonunda, Ebedi Şef Ata

. türk için bir Atatiirk klişesi mey- 1 

dana getirmete karar vermiş bu 
' köşeyi tanzim için bir hevet fRali.I 

yete geçirilmiştir. 1 
.................................... ~····· 

Pehlivan tefrikamızı 
Yazımıını çokluğııdan bugün 

f koyamadık öıiır dileriz. 
·············~······ ..................... . 

Sırtına Mavi Çuhadan Elbise Giymişti 

Çoban Kıhiına ıire• K6rotlunun kaaapbtıtıaıa dükkanında Ay•an ı&rdftiGdllr. 

• -·-- Şimdi ben gıdiyorum, otr saate , ·armaz geli
rim. Sen henim koyunlanmı şöyle bir kenara ayır. 

- Başiistüne ! 
Köroğlu l..ıunu da temin ettikten sonra kır atını 

) eniden mahmuzlnch ve C küdnra girdi. Şehre girer 
girmez, yolda rastladığı ilk adama kasap batman 
dükkanını sordlu. Ve kendisine yapılan tarif üzeri
ne doğruca dükkanı buldu ve içeri sirdi. 

Kn aplmşı denilen adam, şisman, kalın kaşh. 

1.alim iıaluşh bir adamdı. Çoban lnlıldı bir adamın 
dülil<iıım girdiğini görünce suratını asal"ak sorclu: 

- 'e isti;\ orsıın? 
- Jio~ tm ~etirdim, satmak istiyorum. 
Ka aphası, koyunlan ucuzcu ele geçirmek için 

ıurahnı astı. Müıtağni bir tavırla: 
- istemem! dedi. Köroğlu hu hiç ummachğı \ 'B· 

:r.iyt-t karşı..,ında bir an, sırtındaki gocuğu atıp pa
lasını sıyırmayı \'e kasapbaşını doğrayıp Ayvazı ka
çırmayı dfü;iindli. Fakat hu tstanhul denilen ~·er de 
amma kalabalık şehirdi. imki.nı yok, Subaşılar sa
niyesincle :retişiıı kendisini ensele~iverirlerdi. Bunu 
dii~iinerek bu sevdadan nz ge~ti. Yine devam etti: 

- Yapma kasaı>başı, kaç gündür yoldayun. Pa
ram ımhıın kalmadı. Bu koyunları satamazsam, ha
lim haraptır. Hem de ucuzca ,·eririm. 

- Paranın pulunun kalıp kalmadığına ben ka
nşmam, istersen açlıktan geber, fakat mademki ko
~ unlarını ucuzca satmak istiyorsun. o Ualde ,.aziyet 
değişir. Kaç ko:nınun nr? r 

~ '" 
- Yirmi •.. 
- :Neredeler? 
- İbrahim ağa çayırında .• 
- Kaça sata<'ıtl•sm? 
- Siz kaç para wrlrst"niz razıyım. 
- Pt-ltiila! öyle ise sana bir kahve pişirte)im. 

Biraz bekle, azacık iı,im ~ar. Bitirinee beraberce İb
rahim ağa <;"a),rına gider, bir defa da koyunlannı 
gözlerimle görürüm. 

Kasapbaşı bö~·le söylendikten sonra: 
- Ay,·az, ~ö:ıün ~ıksm, neredesin? Buraya gel

sene! 
Diye bağırdı. Köroğlu heyecanından nefes alamı-

yordu. Tam bu sırada i~ taraftaki kapı açıldı ve Ay· 
,·az denilen delılmnlı meydana çıktı. 

Yaşı oa tir, on dÔrt vardı. Ayağına sarı f;iı.ıne, 
ırtına mavi çuhadan elbise giymişti. Başında da sa

mur kalpak ve kalpağının Ü7.erindc bir Ba.ğdad şah 
\•ardı. GUzel ve masum gözleri ağlamaktan kızar

mıştı. Ytizii, yediği tokntlardan dola~, yer, . yer im· 
barrnıştı. 

Köroğlu, za\allı çocuğu g<irüncc i~lnin kan ağ
lnclığım hissetmişti. nu zavallı hedbaht ~avrucuğn 
ka~ı içinde biiyiik bir merhamet u~ anmıştı. Her 
halde hu ~ocukcağızı bu zalim kasapba.5mın elinden 
kurtaracak, ona silah kullanmasını, ata binmesini 
ö(,'Tetecek, onu kendisine bir arkada5, bir kardeş ya

pa<·ak; Ob,..ll ~ihi yetiştirecekti. 

Kasapbaşı Ayvaza azarlar gibi emir verdi: 

- Çabuk ağa~·a bir kahve hazırla. Ben beş da
kikaya kadar gelirim. Sonra dışarı çıktı. AY''&Z, bu 
çoban kılıklı adama baktıktan ıonra içeri girdi. Bi
raz ıonra elinde kahve tepıiıile dı.arı çıktı. Köroğ
lu kahveyi alırken Ayvaza: 

- istersen sen de ağa ile gel. Ağaya getirdiğim 
koyunlar arasında bir tane dört boymızlu koç var. 
onu görürsün. 

A)'"''azın gözlerinde çocuk~a bir hayret ve me-

rak ıtıiı yandı-
- Sahi mi? Bu dört bo)•nuzhı koç nasıl ~y? 
- Görsen şaşırır kalırsın. Bo)·ııuzlarınuı ikisi 

ba)·ağı yerinde. Diğer ikisi alnında •. 
- Giırmek isterim anıma,usta ~,ok aksidir, bı

rakmaz. Ne olur ağa, sen kemli~ine söyle ele, beni de 
beraber götürsün. 

Tam hu sırada. kasapbaşı içeri girmişti. Ay\ aı. 
ustasını görünce hemen )'anına yaklaşta: 

- Usta, ne olur, beni de beraber götüri.in. Bu 
·~ dOrt İ"°)'11Uzlu bir koyun getirmi~. Şunu görmelc 
isterim. 

Kasaphaşı, hemen kaim kaşlarını çattı: 
- Olmaz! diye homurdandı. Ne yapacaksın gö

riip? Otur, oturdu~n yerde .... 
Bu sefer Köroğlu lafa karıttı: 
- Canım ne çıkar, o da gelsin görsiin. Kendi-

sini ben atımın terkisine alırım. (Devamı var) 

Okullar Arası futbol ve voleybol ~amplyonası için 
bugUn 22 okul kartll aşacak 

----=-==-= -~--
Bugün Ankara ve lstanbulda 1 Mektepler arası fllbol ve 

oynanacak milli küme maçları 

mekteplerarası futbol, voleybol 
mOsabakalariyle senenin en hare
ketli günlerinden birini yaşıyaca- ' 
~ız. 1 

Milli küme deplasman maçları

nı yapmak üzere Ankaraya gitmiş 
olan İstanbul şampiyonu Beşiktaş 
Ankara bJrincisi Demirsporla, fz- ı 
mir ikincisi Dokanspor, J<~enerbnh
çe ile karşılaşmaları milli küme 
şampiyonluğu aşağı yukarı belli 
edeceği Jçin neticeleri memlekette 
mer.a kla beklenen senenin en mil-

1 
him karşılaşmaları olacaktır. ı 

Beşiktaşlılar İzmirde hiç bek -
lenmiyen bir mağlObiyete uğrad1k-

voleybol müsabakaları 
Üç hafta evvel başlıyan mek -

tepler :ırusı futbol, voleybol mü-ıa

ıbnkaları da milli kiime mnçları 

diğer mlihim spor hareketleri g ibi 
alı1ka ile takib edilmektedir. 

Buglin 8 lise futbol 8 erkek 6 
kız okıılu voleybol sahasında kar
~ılaşncnklardır. 

22 Okula mensup 172 gencin 
ayni günde ciddi fikistüre uyar 
maçlar yapmı.ı :;ı şimdiye kadar 
ilk defa görulmektedir. Yilzlerce 
meraklılar tarafından tnkib edilen 
bu maçların uyandırdığı alaka bil
tün taleb"lere >ıpor hi ~i aşıladı -
jbndan cok enteresandır. 

tan ı:ıonra askeri vazifesini ifa et- Futbolda: 
mekte olan oyuncularına izin ala-ı Futbolda Galatasarayla, tstan-
rak takımlarını takviye ederek ge- bul lisesinin arasındaki karşılaşma 
~en hafta Fenerbahçeyi 3-0 mağ-ı merakla beklenmektedir. Ayni Jcuv
lftp eden takımla Ankaraya ıtit- vette olan bu iki okulun karşı kar
tiklerinden ora.da ya paeakları maç 1 şıya gelmesi maçlar tasfiye usulü 
çok enteresan olacaktır. ı üzere icra edildlğinden yenilen ta-

BEŞiKTAŞ - DEMl~POR , raf için büyük şansızlık olacaktır. 
İstanbul ~ampiyoııu Beşiktaş Her iki takım da tampiyonada ilk 

takımı bugün ilk karşılaşmasını 4 dereceden birini tutacak derece
Ankara birincisi Demirsporla ya - de kuvvetlidir. 
pacaktır. Demirspor şinıdiyc ka- J:laydarpa.şanın H<ııyriye ile., 
dar yaptığı iki maçın ilkinde An· İstiklal lisesinin Boğaziçi ile ya -
karagücü ile berabere kalmış ikin- pacaA-ı maç da enteresan olacak
cisinde Galat»Aar•Yl yenmiş ~ hr. 

Bugün Erenh~; hıSesile karşılaıacak ola• Cümhurıvet 
lisesi Voleybol takımı 

piyonluğa namzed kuvvetli bir ta- Voleybolda: 
kımdır. Beşiktaş maçı pek alışık Erkek okullar arasında yapıJ-
olmadığı çimen sahada ve 500 ki- masına geçen hafta başlanan vo -
lometrelik bir seyahat yorgunlu - leylıol müsabakalannın uyandırdı
ğundan sonra yapacağı için ka - ğı a18ka da büyüktür. Bugün ya
znnmak için çok çalışmak mecbu- pılacak Kabataş - Işık, İstanbul Sa
riyetinde kalacaktır. nat - Erkek Öğretmen, Haydarpa

şa • Şişli Terakki, İstanbul • Hay
Beşiktaş bugiin ve yarınki rnaç-

hırını kazanacak olursa milli kil- riye liseleri karşılaşmalarından 
sonra şampiyonu tayin için tahmin 

me şampiyonluğunun en kuvvetli 
yürlitmeğe başlıyabileceğimiz okul 

namzedi olarak htanbula dönecek larara ı voleybol müsabakaları 
bundan sonraki maçlarını seyahat gerek organize gerek teknik ba -
yorgunluğu olmadan rahat rahat kınıdan çok muvafık olunan nümu, 
lst:mbulda oynıyncnktır. ne olarak gösterilmeile ileğer bi: 
FENERBAHÇE - DOGANSPOR hadisedir. 

tzmirin Doğanspor takımı ilk KIZLAR VOLEYBOL 
maçını bugün FeneJ' stadında Fe- MÜSABAKALARINA 
ncrbahçe ile yapacaktır. İzmir BUGÜN BAŞLANIYOf3,. 
futbolu da İstanbul futbolu gibi 12 kız okul arasında te~ .,. 
gerilemekte olduğundan İzmirde len voleyhol karşılaşmalarına da 
Ateşspordan geçen hafta Besikta- bugün başlanacaktır. 
şa çok fene bir oyunla ma~IUp Buglin oynanacak Ereııköy )j. 

CôCOCO sesi - Ciimhuriyet lisesi, Kandilli • 
VV'VV'VV'VV""'""'""'"""""'.-.A...-.A.."""""'"~"-A.""'""'"""""""""""'"""""vv-"""vvvv'VVvvvv-vv'V'V'V'~ olan Fener bahçeye yenilmesi kuv- lisesi • Kız O ğre tmen okulu, Üa kü-

Müthiş, Heyecanlı ve Tüyleri ürpertecek 
sah•eler .• Brezilyanın Balta girmemiş orman

ları .. Bütün vahşi hayvanlar bir adama karşı ... 

Sonsuz Mücadele 
(MARAJO) 

Trader - Horn ve Tarzan Filmlerini gölgede bırakacak 
derecede meraklı, heyecanlı Ye şayanı hayret bir film. 

Kaplanlar ve Timaahlar fiimi... B~r Atk ve macera Romanı .. 

Bugün TAKSIM Sinemasında 
8ui6n nat 1 ve 2.30 da Tenıilitlı Halk Matineleri 

Mlsafir yat dUn gitti vetle muhtemeldir. Bu maçta mil- dar Kız EııstiUlsil _ İnönü lisesi 

Üç gündenberi şehrimizde bu- li küme şampiyonasına olan tesi- maçlarından evvel ufak bir nıera
lunan Angelikım kiliseı-ıi lıaş Pisko- rinden neticesi merakla beklenen sim yapılacak. MUsabakalara 3 
posu ve ayni yatla şehrimize geJ- karşılaşmalardan biri olacaktır. hafta devam edilecektir. 

n1iş olan İn~liz kral~e~nin kız ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kardeşi maiyetlerindeki zevat He Bugu""n ı· PEK s1"nemasında 2 fı.lm bı.rden 
birlikte dün akşam saat dörtte li-

manımızdan ayrılmışlardır. 1) Hallcımııdan gördüğ"ü büyük rağbet ve umumi arza ilzeriae 

baı~i;::::ı· ı.~:jade nı:~h:;i,ı;:z~: SUVEYŞ FEDAiLERı· 
Fenerdeki patrikhaneyi gezmişler-
dir. Saat 1 - 4,15 ve 8,10 

··········~······························· 

Çocuk Sayfamız 
Bugüa 6 mcı ıayfaruızdadır. 

2) CAMBAZHANE ÇOCUGU 
Fransızca ıözlü, ıon derecede mlıt"•İr bir macera şaheaui. 

aş roll .rde: VALAS BERRY - JAKI COOPER 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- Saat 2.30- 6 'le 9.45 .. ......................................... .. 
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Yazan: Gt!neral Kazım Karabekir 

Bu Sene İzmir 
Fuarı Çok 
Güzel Olacak 

..,,. .. 
1 

Neşriyat Kongresi Ve 
Okutma Meselesi 

• 
- 40- IKT__/BAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

lzmir Belediye Reisi 
Behçet Uz'un beyanatı 

tzınir, 13 (A.A.) - Belediye re

lstanbulun Bazı Kenar Semtlerin--
Ordudan Gelen Emir 

Emrin Vehip Paşaya 
Ve Tehlikeli Olduğunu 

Mahzurlu 
Söyledim 

!ai Dr. Behcet Uz, İzmirin imar iş
leri, limanın tevsi ve nakli yeniden 
yapılması mutasavver mUhim işler 

ve bu sene fuarda vUcuda getirilen 
yenilikler hakkında Anadolu ajansı
na aşağıdaki malümatı vermiştir. 

tzmirin imar işleri yangın saha
sınds ve yanmamış kısımlarda ol
mak Uzere iki noktadan ilerlemekte
dir. 175 hektarlık yangın sahası son 

Mı 
• l d •k s B LJ k sekiz sene zarfında sarf edilen büyük 1 

ütalealarımı Dın e ı ten onra ana na g~yret ne~icesi mevcut ima.r plamn.ı 
r, C' ,.,. bl. ~ E' _:ı ., • • S .• l d . gore bu gun hemen hemen ımar edil .

1 yerdi. Ve yeni Bir c. mir ı e 15 aece gını oy e ı ı~iş vaziyettedir. Bu saha içinde 430 

Mamahatun ve Yeniköyde elimize geçen erzakın bın metre murabbalık kültür park 
Mamahatun grupunun 30 günlük yiyeceğini ve 120 ve tzmir enternasyonal fuarı vücuda 
giln}ük te etini temin edeceğini memnuniyetle öğre- getirilmiş, bir çok asfalt, beton, par-
nince bu erzaka dayanarak ileriye fazla kıt'a gön- ke yol ve kanalizasyon açılmış, yüz 
dermek üzere Mamahatun grupuna Sürpiran yerine binlerce ağaç dikilmiştir. Yangın sa 
Sansadan erzak verilmesi emrini verdim. hasında asri konforu haiz apartıma11 

•• • ve evlerden mürekkep yeni mahalle

Erzurumu kurtarmak için ordu kumandanının 
Verdiği emri tekrar tekrar mütalea ederek yalnız 
mahzurlu değil, hatti felaketli bile buldum ve kendi 
mütaıeamı bir daha söylemeği mUnasip gördüm. 

28 şubatta telefonla Vehip Paşaya mütalealan· 
mı etraflıca anlattım. Bana hak verdi ve her ikimizin 
fikirlerini mezeederek yeni bir emir tebliğ edeceğini 
BÖyledi. 

Kumandanın bu ilicenaplığına teşekkür ettim ve 
bu fırsattan istifade ile: 

"Aşkaleye gelen ll. Kafkas kolordusu süvari 
alayının (2 bölUk) muvakkaten emrime verilerek 
Karabıyık hanlannda bulunan 200 piyade, 100 sü
vari ve iki toptan mürekkep Ermenilere bir baskın 
Yapmaklığımızı ve bu suretle oradaki ambarları zapt 
etmekliğimizi,, de ordu kumandanından rica ettim. 
Buna da muvafakat ettiler. Bu baskın hareketi neti
celeninceye kadar - ikinci bir emirle iş'an ahire ka
dar kaydile- bu alayı emrime verdiler. 

28 şubatta Karabıyık hanlarına bir baskın ya
pıldı. 1 mart sabahı Ermeniler kaçblar. Karabıyık 
tarafımızdan işgal olundu. Burada 200 ton tahmi;ı 
edilen erzak elimize geçti. Bu muvaffakiyet artık yü
ztbnüzü adamakıllı gllldürdU. 

9 uncu fırka karargahı bugün Mamahatundan 
Y enik8ye nakletti. 

1 Mart günü Ordu kumandanı Vehip Paşadan 
mahrem işaretiyle şu enıır geldi (Emir ve raporlar 
şifreli telgrafla yazılmaktadır): 

" 1 - Vaziyeti siyasiye arazii müstevliyenin 
birden işgalini icap ettirmekttdir. 

2 - Alınan haberler hilen Erzurumda mühim 
bir Ermeni kuvveti mevcut olmadığını ve Ermenı 
teşkilatının ikmalinden evvel seri ve ani bir darbe ile 
Erzurumu elde etmek mümkün olduğunu göstermek
tedir. Erzurum mevkii müstahkeminin hali baz1rile 
ntüdafaasının kemmiyet ve keyfiyeti hakkında siiveri 
muiıtelife ile daha fazla ve daha esaslı malumat alı
naı'ak üç gün sonra yaptır:ılacak tayyare keıiflerile 
de alınacak malfunatm itmamına çalışılmakla bera
ber en kestirme ve en sarih bir kanaat hasıl etmek 
i1zeıe Erzuruma karşı klfı kuvvetle bir keşfi taar· 
ruz! yaptırmağa karar verdim. Binaenaleyh bu mak
Badın asgari bir zamanda tatbik ve icrası için birinci 
\7e ikinci Kafkas kolorduları birer piyade alayı, iki
ler süvari bölUğü, avcı taburlarını ve alayl.ar nezdin
deki ikişer cebel topundan maada birer cebel batar
Yası ve avcılarına lieclitterfik aynca birer cebel ta· 
kum emre Amade kılacaklardır. 

3 - Birinci Kafku kolordusu Y eniköy ve ce
nubi mmtakasında, ikinci Kafkas kolordusu da ken
idi mttfzesini Aşkale - Aşağı Kaadeı·iç mıntaka
Bında tophyacalrtlr. 

4 - Kolordular bu ihzaratın nekadar zamanda 
biteceğini ve kıtaatın hangi tarihten itıbaren emrolu
nan mmtakadan ileriye harekete lmade olabileceğini 
bana bildirecektir. 

5 - Bu emir birinci ve ikinci Kafkas kolordu
Jan kumandanlıklanna verilmiftir.,, 

2 mart sabahı da şu emir ilave olundu: 
,, "lki avcı taburunun birle§tirilerek ve bir batar
ya cebel top}USU ilhak ile Erzurum cenubu istikame
tinden ihatavf bir surette istihdamının faydalı gö· 
rilldUğtl ve bu halde Jr4ridağ şimali payelerinden sağ 
cenahın ketif ve emniyeti maksadile saldınlacak bö· 
ıilklerin en muktedir kısakçılardan terekküp etmesi 
~ill ild muallim zabitin kolordu emrine gönderildiği.,, 

Vehip Paşanın, benim. ahvale j1ek muta~k olan 
teklifiini tamamile neden bbul etmediklerini anlıya .. 
lnıyordum. İki kolordudan. birer altljı vesaire yerine 
topluca benim kolordumun bjr fırkasile. bu ili daha 
e~n ve daha da oabuk yapardım. Her iki kolordunun 
bırer kıt'uından mürekkep bir kuvvetin sevk ve ida
resi pek mahsurlu olaeaiı ~bi il. nei kolordunun kıt' 
lan Kop dağım afllle&y& kadar ben bütUn kolordu
:nıu Enurum kal'flSlll& toplıyabilirdim. Bundan bq
ka benim kolordumun kıt'alannı Yeniköy ve cenu
bunda toplamak emı'Olunuyordu. 

kavurma Çukuru - Sakalı Gedik yolu vaktile 
Erzurumun tahliyeeinde hayli fel&ketıere aebep ol
lrlU§tu. Bu kar yıiınları tgind• oraya gidecek kıt'ala· 
l'ıJl i....ı de t.,k~ tJd avcn taı>uruııu ıv• ltatar-

Vanan i{uı Drdusu tarafında• i~kali:ıi teshil 
itin iqaa eden Ermeailerba 011111aalı a•ker

leriae kartı siperlerde müsademeleri 

ya cebel (dağ) topçusunu Eızurum cenubundan gon
dermek te bu bakımdan doğru olamazdı. 

Ben bu mahzurları yazmış ve telefonla da söyle
miştim. Artık yalnız şunu yapabilirdim: BU tün me
suliyeti Uzerime alarak ahvalin icabına göre serbestii 
hareketimi muhafaza etmek. 

Çünkü bir felaket halinde maddi, manevi mesu
liyet benimdi. Çünkü ben hadisenin başındayım, ordu 
ka.rargihı ise ilkbahar havası içinde bulunan ve Er
zurumdan 300 kilometre harita mesafesi uzak olan 
Su şehrindedir. Ben karlar içinde hareketi idare ede
ceğim. Ordu karargahı ise ılık odada harit~başında 
kalacaktır. Bile bile ve göre göre askerimi dondura
maz ve açlıktan öldüremezdim. 

Zaptettiğimiz Karabıyık ambarlan, benım kol
ordumun Erzurum cephesinde toplanarak orayı bir 
darbe ile kurtarabilirdi. Bunun için 2 mart sabahı 
işimi şu suretle sağlama bağladım: 

9 uncu fırkanın bütün kuvvetile Yenikdy hava
lisine, 36 ncı fırkanın da kimılen Erzincanda toplan. 
ması, 10,5 luk obüs taburunun da Erzincana gelmesi 
emrini verdim. Bugün sınıf arkadaşım Kadri bey 
emrindeki 10 uncu fırka da ikinci Kafkas kolordusu 
emrine hareket etmiş olduğundan artık kolordum 
iki fırkalı kaldı. 

Yaptırdığım arazi istikşafında Mamahatundan 
sonra kann çokluğundan tekerlekli vasıtalar cadde
den dahi hareket edemiyordu. Cadde dışlarında ya
yalar bile pek gUçlUkle hareket edebiliyordu. 

Tertibatımı hemen orduya da bildirdim. Vehio 
Pqa buna çok kızmış; ayni günde (2 mart) telefonl~ 
çıkı§tı: 

- "Bu ne ittir Karabekir? Emniyet hattını 
Sansa garbı diye gösterdim; sen Karasuya sürdün; 
ben orayı gösterdim, sen Yenik6ye atlattın. ıŞmdi 

de )ilrzuruma gidiyorsun. Eline erzak geçtikçe koş· 
turup duruyorsun. Anlaşıldı: Sana hareket emri ve
receğime iaşe emri vermeliyim ki istediğim yerde 

durabilesin. Şimdi bir emir tebliğ ediyorum.,, dedi 
ve kesti! 

Emir de ardınd~ geldi : 
"Kolordunuz Jr.imilen Erzincan ve garbmdan 

iaşe olunacaktır. Afkale ve Karabıyık ambarları or
du emrindedir.,, 

Şimdi ne yapacaktım? Ben Karabıyıkta elde et· 
tiğimiz 200 tonluk erzaia güvenerek emirlerimi ver
miştim. Eğer ordunun bu son emrini yapmak lizını 
gelirse bütün kuvvetlerimi KUtür köprüsüne kadar 
geri çekmek lizıın gelecektir. Hareket emirlerinde 
ahval muayyen olmadığı için emrivakilerle mlivaffa
kiyetll Derlemelere ordu kumandanı da oimdiye ka
dar itiraz etmemifti. Fakat ıu "Erzurum taarruzu,, 
:meselesinden taban tabana zıt fikirlerle ile batladık. 

(DtVa'tııı var) 

ler vilcuda gelmiştir. Şehrin yanma . 
mış kısımlarında her sene biraz da
~a geniş bir şekilde ve tamir tarzın-

da devam eden faaliyete bu Y!ldan 
sonra daha şümullü bir mecra vere
bileceğiz. Şehrin heyeti umumiyesine 
.aft imar pllnuıı hazırlamakla meş
gulüz. Bu plAnm tanziminden sonrı,ı 

tarihi ve iktisadi bilytik bir kıymet 
taşıyan §ehrimizqe çok esaslı bir i
mar faaliyeti meydana getirilebile
cek ve tzınirin emsalsiz güzellikleri 
&UtUn şaşa.asiyle meydana çıkacak-

tır. Bu mesainin yanı başında şehir 
mecllidnce geçen devrede kabul edi
len bel senelik imar mesa! progra. 
mımızı da zikretmek lb.ımdır. 011 
milyon liralık muhtelif imar işini ih
tiva eden bu programın mühim mev 
zularından otobüs işletmesi, garaj 
santral, mezbahanın tevsi ve ikmali, ' 
havagazı fabrikasının ıslahı, gibi iş

lerin mühim bir kısmına başladık. 
Bir kısmına da başlamak üzereyi?. 
Te0 ebbüs ettiğimiz bu işlerden bir 

kısmı daha ilk tesisleriudeıı itibaren 
belediyemize oldukça mühim bir va 
ridat temin ettiklerinden programııı 
bundan sonraki sahasına eınniyctl 

devam edebilecegiz. Nafıa Vekaleti 
İzmir ticaret limanının AJsaııcak ci 
betine nakledilmesi işini tetkik et 

mektedir. tzmirde daha müsait bir 
yerde modern bir ticaret limanı vü· 
cuda getirilmesi yalnız tzntir şehri 

icin değil bütün Ege hinterlandı için 
şüphesiz çok faydalı olacaktır. Ha

len yapmakta olduğumuz ve en mu. 
himlerini yukarıda söylediğim işler-

den başka ekmek fabrikası ve bir si
lo vücuda getirilmesi, süt fabrikası 
ve belediye sarayı yapılması işlerini 

tetkik etmekteyiz. Nafıa Vekaletinin 
1?.mir elektrik ve su şirketlerini mu
bayaa. ederek belediyemize devret
mesi hakkındaki temennilerimizin 
bakında hakikat mevkime çıkacağı-
nı ümit etmekteyiz. Mutat veçhile 
20 agustosta açılacak olan fuar hr.
zırlıklanna h•raretle devam etmek
teyiz. Bu yıl dokuzuncu defa açılı:ı.-

cak olan İzmir enternasyonal fuarı
n~ ge~en yıllardan çok fazla rağbet 
gosterilmektedir. Bu sene yeniden 
bir çok ecnebi devletlerin resmen 
fuarımıza iştirak etmekte oldukları 
gibi yabancı ve yerli firmalar aded; 
de geçen senelerden çok fazladır. 
Fuarda başlıca yenilikler olarak bü· 
yük sergi sarayı, 2500 kişilik anfi
teatr, nebatat bahçesi, kUltür ve zi. 
raat mUzeleri, tenis kortları ve da
ha bir çok tesisat vücuda getirilmek 

tedi~. Fuann elektrik tertibatı, ağaç 
ve ~ıçek bahçeleri, Luna park tarzın 
d~ı oyun yerleri zenginleştrilmek
tedır. Hayvanat bahçesi herkesin a· 
likasını çekecek bir şekilde ve yeni 
hayvanlarla tevsi edilmiştir. Basma 

~~ne tarafındaki 9 eylül meydanına 
ikınci ve büyük bir antre dah a yap-
tırmaktayız. Bu antrenin üst katın
da gilY.el bir gazino restoran buluna-

~· Ziyaretçileri eğlendirmek i
gın muhtelif sürprizler hazırlıyoruz. 
Her halde 1939 tzmir enternaayonal 
fuan geçen yıllardan daha çok üs. 
tün bir gekilde meydana çıkacak ve 
aiıt yeri§ ve ejlençe balnmından iş-

tirak 'Ve ziyaret edenleri memnun 
bırakacaktır. 

de Okumaya · Karşı Olan Mathiş 
Lakayt/iği Bilir misiniz? 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Neşriyat kongresi, gazeteyi, mec ı 
rnuayı, kitabı ta en uzak, en ıssız 
köylere kadar sokmaya ve bunları, 
oralarda dahi bol bol ve doya doya 
okumayı temine çalışacakmış. 

Bu, çok yerinde, çok iyi, çok f&.v
üalı teşebbüse karşı hangi eli kale~ 
tutan sevinmez acaba? 

öyle saniyorum ki .bu t '~cbbüs. 
biraz da sıkı tutulacak olursa ya
kında_ en uz~k bir vila.} etin, eıı köşe 
bucagındakı, en ıssız bir köy bile, 
artık oku.} :ı":ık demektir. 

Tabii, böyle bir koyüıı okuması 
demek, hemen doğrudan doğruya 
ve birdenbire Ko:ııeyi, Şekspiri. Ha. 
midi, Göteyi, Bodleri, tpseni, Kont 
Hams~ı~u, Anatol Fransı, Dasto- 1 
yevskıyı, Yakup Kadriyi, Alek8i 
Kareli, lfalide Eclibi Jorj dö 
Hanıtıli okumak demek df'ğil
dir. Fakat, iş ki o, bir kerecik. o· 
kumaya, kitaba alışsın; onun fı.Jmı 
artık çor~p söküğü gibi kendiliğin· 
den gelir. Geçende o meşhur: 
"Yazık oldu SUleymaa efendlyet .. ı 
Mısramın en gönüllü ve en büyük 

meddah \'e sitayişkin Nurullah A
taç bir yazuunda çocukların bol bol 
roman okumalR.rını ve bunlann, ne 
romanı olursa oı~un mutlaka çocu
ğa faydalı olacağından bahsediyor
du. 

Ben, okn.dar ileriye gidemiyece
ğim. Zira, çocuğun ne romanı olur
sa olsun, eline geçeni okuması bel
ki ileride onun, okuduğu roUU:nlar
daki gayet bayağı, aşağılık kahra
manlardan her hangi birini taklit et 
mt!.sine seuep olur. Fakat, ne roma
~~ olursa ?lsun değil de çocuğa, köy 
luye kendı anlıyacağı dil ve mevzulu 
iyi, faydalı, güzel masallar, hikaye
ler, romanlar bir kere tattırılacak 
olursa sonraları 0, bunların l•aba 
yüksekleı ini, daha derinlerini, ÖD Jıa 

mükemmellerini kendiliğindE>n aı a
yıp okumaga başlar ve böylelikle .le 
Hanyayı, Koııyayı, yani şu yusyu
varlak ve kavanoz dipli dünyllyı an
lamağa başlar. 

Gel gelelim, bizim şu koskoca· 
man ve eski.denberi meşhur okur 
yazarlar diyarı tanınan ıstanbula: 

Bilmem amma, bu gün bu kos
koca ve eskidenberi okur yazarlar 
diy~rı ~ınan İstanbul, bana öyle 
gelıyor kı nüfusuna nisbetle yurdun 
içinde en az okuyan yerlerden biri
dir. 

Bunlardan ben öylelerini tanı
rım ki, halleri, tavırları, kılıklar1, 

kıyafetleri, konu§Uşlan cihetinden 
bunlar sosyete adamıdırlar, balola
ra, süvarelere, cemiyetlere, ziyafet
lere giderler. Muaşere• adaplann-L 
iyice vakıftırlar. Hatta çatra patrs, 
yahut bir hayli de yabancı dillerden 
birini bilirler. Fakat bunlann da. bıl 
medıklerı bir şey varsa o da gazete 
ve kitap okumaktır. Hatta bunlanıı 
bazıları, g~te ve kitaba öyle yan 
gözlerle bakarlar ki bunlarla fazla 
u~aşanlara, yani gazete, mecmua, 
kıtap gibi şeyleri dikkatlice okuyau 
)ara birer hımbıl, birer Allahlık der, 
geçerler. 

tstanbulda hayli okur yazar ta
kırnından olup ta: 

- Gazete okumak ne zamandır 
adetim değil!.. Yıllar var ki elime 
gazete füin aldığım yok! .. Edebiyat 
mı? Aman, aman, aman... Böyle 
martavallar, benden irak olsun! .. 

Diye sözde bir çeşit ukalalık gös
terişi yapanlardan ise burada uzun 
uzadıya bahse hiç hacet yok! , 

Gelelim şimdi bir ba§ka çeşit o
kumıyan tiplere: 

İstanbul tarafındaki tramvay: 
duraklanndan birinin etrafı came
kanlı genişçe bir tanesi vardır ki 
bunun içinde zavallı bir ınaUU kil· 
çillt bir yerceğiz tutm111, oracıkta 
gazete, mecmua, ı:isale ve tek tük 
kitaplar satar ve Tanrının güptı sa
bah, akşam buraya, bir dUzUn~ 
eksik olmamak Uzere delikaiıh biri
kir. Bunlann işi, gücU salt duvarla
ra asılı sinema yıldızlan ile futbol· 
culan filan Eeyretmektir ... Ve işte 
o kadar! 

Aylar. var ki, ne olur, bu okur, 
yazar delikanWardan birisini de ora
dan bir tek mecmua bir tek ..: __ , 
b

. • &~~ 
ır tek gazete alırken görsem! tm-

kam yok, onlar, salt oraya birikip 
sadece ve dakikalarca 0 resimleri 
süzer ve o resimlere dair ayakta mü 
nakaşalar yapar, sonra da ayni mü
nakaşalar ve kaba kaba teşbihler 
istiarelerle caddeyi tutarlar~ ' 

Anıma diyeceksiniz ki: 
- Ya bunların, oradan blr J:Dec. 

mua, bir gazete, bir broşür almağa 
paralan yoksa? 

Onu, gelin de siz benim gecelik 
takkeme anlatın! 

. O d~~im yerden kaba kaba te§
bıhler, ıstiareler, kinayeler, cinas
larla aynbp caddeyi tutanlar, doğ-

Hele bu 1stanbulun kenar semt- ruca soluğıı, zahiren şatafatlı, fakat 
!erinin okuma, yazma cihetinden esas~ pek kötü, pek pestenkarAni o. 
başka vilayetlerin up uzak ve ıp ıs~ lan sıneına filminin karşısında alır
sız köylerinden pek te, yahut hiç tf: lar. 
farkı yoktur. tnanmıyan, bir gün tşte bunlardan dolayıdır ki ku
kalksm, gelsin benimle birlikte onJ ru1acak Neşriyat kongresi okuma 
götüreyim şehrin kenar semtl~rinin ve okutma cihetinden tstanbulu as
gazetesiz, mecmuasız, kitapsız 'her la ihmal etmemeli ve hatta en g·· 
hangi bir mahallesine ... Orada ça~· önlinde tutmalıdır. oz 
rahm beş on kişi karşımıza ... Hem 02. Ce 
de bu beş on kişi, büsbUtUn mUrek. ~;:===:::====ma=n~;mal;;;~.Ka~:y~gıb~::: 
kep yalamamış cinsten, yani hiç ,,. ilkbahar tarlfelerl gel• 
kuma, yazma bilmiyen takımda ' cek .h•~ t.tblk •dlllyor 
değil de biraz okur, yazar kimseler- . Şırketi Hayriyenin ilk bahar ta
den olsun. Ve bunlara soralım, b!l- nfe~erinin tatbiki bir hafta daha 
kalım: gerı bırakılml§tu· Buna sebep tarl-

- tstanoulda günde kaç gazete felerde yeniden bazı değipkJikJer ya .. 
çıkar ve bunların kaçı sabah, kac,:ı pılması zaruftlldir. Yeni tarife an
akşam gazetesidir; bunlann fiyat. cak gelecek pazardan itibaren tat
ları nedir? bik edilecektir. Bu tarihe kadar §ir-

Eğer, bu adamlar, bu en basit 1 ~et bugünden itibaren tarife harici 
aorgulara doğru, dürüst bir ceTap ili.ve seferler yapacaktır. 
verebilirlerse aşkolsun ! • • -

Ve yine ayni adamlara soralım: Beledl,. l•fklllbnll• 
- Evlerinizde sizin kaç kitabı- yeni d•llflkllkler 

nız vardır? .tstanbul Belediyesi harita eube-
Ala alnın heyeti fenniyEICien aynlarak 

cağımız cevap, hiç şUphesı.z, tmar MUdUrlüğUne raptı karar1 ..... 
şudur: rılmıştır. olG!JW 

- Ne kitabı soruyorsunuz? Bit p 
mektep çocuğu mıyız ki evlerimizde rostun plim tekemmW ettikteıı 
kitabımız olacak? sonra istimi.Ak mUdUrJQO de ay .. 

Hele bu dediğim yerlerdeki ka- •!lnil!lm•U:;d!!!Ur~l~U!!!fe!!lral!!mptolB!lunacaktır!I!!!!!!!!!!~·~!!!!!! 
dınlar arasında, yılda bir defa bile 
olsun bir tanecik gazete yüzü gör- Yurdda 3lS Milyon Türk ne 
miyen pek çok ).adın oldufu gibi büyük Kuvvet ve saadet kayna. 
bunların hiç birinde kitap namına fıdır. Çocuk :Esirgeme tef]dll .. 
en ufak bir fikir kırıntısı bile yok· tını Yard1mını1Ja kuvvetlendir-
tur. mek bu aaadeti bir batında te

min etmep k&ftdir. 
Çoouk Brirılftl.• Kunımtı Genel 
Jltrluli 

• 
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Ta\' n kardeş: - Vah. \'ah de· ma bey fı.deta. dört ayakla koşuyor-\ 
mek yolunu k yb ttın. öyle ise ar öu. 
tık gitme, sonr büsbUtUn şaşırır- Sınıf kapısının eşiği ti.zerinde du· 
sın, elbet bir b'lin bUyUk annen sam. ran baykuş hanım Oç Elmn beyi gö
yahut sen bUytik annene tesadüf "'· rünce: 
der; buluşursunuz, şimdi ıannede - Siz sınıfa giremiyeceksiniı! ... 
ıim, karnınız açtır. Bu~ urun da öğ- dedi. 
le yemeğin\ beı nber yiyelim. Oç Elma bey sordu: - Neden? .. 

'Oç elma bey yeni dostunu takıp - Çünkü siz uslanmıyorsunuz. 
etti. Yolda gid<'rkcn bır çok başka Fazla olarak ta arkad8.Jjlarmızı ya
tavşanlara, farelere, kuşlara ve en ramazlığa teşvik ediyorsunuz. 
tuhafı kUçUk orman p rllerine ro t 'Oç !!:ima bey başını arkad §iarı-
geldiler. Bun\ rla hemen tanıştılar. na Çf>virerek dedi ki: 
Zavallı Oç elmacık aı1ık allesıni bul· 
maktan Umldınl kesmcğe başladı. 

Nihayet yeni arkadaşlarile berabc: 

- Sıze ben mi yaramazlık öğre
tiyorum? 

Tt:NISABAH 

ya şamata kar ar verdi. 
Bütün hayvanlar onu seviyorlar

dı. Oç Elmacık ihtiyar bk mc e ağa· 

H pıd birden cevap verdiler: 
- Evet! .. Fakat biz bundan 0 Öyle hayvanlar vnrdır ki kendi- bir düşmanla k r ılaştı mı boynu-

kadar memnunuz ki!.. lerini koruma silAhları istedikleri nun etrafında.ki yelpazoy benzi· 
Sonra hep birden gUlmeğ ba§la- zaman korkunç olabilmektedir. yen derileri şi im1ekte ve ağzını 

dılar,. Yalnız baykuş hanım ağır baş- Yani bu hayvanlar bir tehlike kar- da açarak çok korkunç bir şekle 
lılığmı muhafaza ediyor, öz öyle· ısında bulundular mı kendilerini girebilmektedir. Kertenkeleden 
miyordu. Fakat birden bağlrdı: 

_ Siz çok fena çocuksunuz, hay o kadar korkunç 'bir hale koyarlar ziyade bir umacı haline gelince de 
di çabuk gidiniz. Uslu olmıya ve eli· ki dü.,,manları bu korkunç manza- karşılaştıl'ı düşmanı i1rkütUp kaçı
nizden geldiği kadar beni memnun et ra karşı ında üı·ker ve hayvan da rınca bizim blöfcü kertenkele yine 
meye çalışınız. Yola gelmiyecek o- bu sur tle kend~ ini kurtarmış o- eski şeklini almaktadır. bu re mi 
lursanıı: bir dalı buraya adım ata· Iur. Re mini gördüğünüz h yvan almış olduğumuz Amerikan mec-

musımz. Ameriknd y ıyan bir nevi ker- mua ı kertenkelenin umacı halin 

_...,.. .... __ _ 
Gerçi lıug 'in çoru§ on. 1ırn iz ki~iil:

tfi1· yaş m, 
IWabu ı defterin rlir MI candan ar-

daşım, 

01 la> m < ıcsinde ilimle dolcır başrnı 
Böylece olacağını varın bfr delikanlı, 
O zaman ben de G$kcr olztrzmı caHlı, 

kanlı! 

* Beni piyade yap.~a kumandan!anm 
eğer, 

Doğru u va bu şeı·ef biitim cihana 
değer! 

O zaman lrnzurumda d1•ş1ııan ba~m 
eğer, 

l'tlmndan harb ederken, mutlak ga
lib çıkanm, 

Savımmmı bir bonıba, heı ta mfı 
1Jlk.fl rı m./ 

* Bir süvari olunmm, sfb·pı im kt1rra-
ğımı, 

l(ılıcımla 1•ese.rim lıep ROlıımu. sa
ğımı, 

Ôperler en 11ilınııet d mııaıılar aya
ğımı! 

Ancak lır11im xayemde alum· Tıir1.:~ı71 
httlCt, 

Yaşa namlı süt 01·i! varol şanlı 
akıncı! 

Ba/11 iır li ol mıam. d g ,,,,.ı ,arıu 

rı "' 
D ı t w gen ileı ·1 ı r g "1 l ,.d ora-

r , 
}"'aylım ateş ederelı·, dort tarafta 

sarar111 t 
O zaman ı·atandaşlar seı•h çtc11 ol tT 

deli, 
Bağırnlar: bin yaşa, ry şanlı iıal

riyer! 
#( 

Tayya1·cc· ol tr om, yük elirim gök· 
lertı, 

Bulutlardan bahmm lıe1J l u.ş bnl ıs• 
yert. 

Sa ·urmnya başltır nm bombaları 

bir kr:.·e, 
O ltilı::adcr kat<rnm yPrde. tozu. d ı

mana, 
O dakikada gelir kahpe dflfman 

ommıa! 

k 
Rö11le şunlı (Jiitıln-ln ellıeffr gelir 

den i, 
Şimdi bPt yopmnfıynn m"ktl'pfc ı·a 

zif1;mi! 
Hocnrıı bana dfoor 'ki: daima 9<1lı~ 

~mif 
Bir nurlu 1<fka dcığı t 1.:oş hiM.liıı 

rocu4u, 
lstiklôlin Çôcıığu! lsW:lalin çoc ığıtf 

Derken büyük bir gürültü kop- . . 
t B ·tu kt 1.1 b. . tenk~edı~ Zarn~ız hır hayvan ~an gelm~re mini elde ~ebllmek için~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ u. u n me ep ı eı agırınıya. ı- . 
tiraza bnelndılar. Sevgili arkad şla- bu kertenkele dığer kertenkeleler. tamam iki buçuk ny uğraşmıs ve 
rından ayrılmak istemiyorlardı. Fa- den farksızdır. Ancak bu hayvan nihayet bu resmi elde etmiştir. 

cının oyuğunda kendisine güzel bir 
ev yaptı. At kadn lan sık ık kendi~ 

ini ziyaret ediyorlardı. Elleri \'e 
ayaklan saye inde bUtiln arkadaş· 
larındnn çok ey yapabiliyordu. Ar· 
kadaşlan da onun fikrini almadan 
hiç bir işe 'ri§miyorlardı. Oç Elma 
bey Adeta ormanın rei i olmu tu. 

Orman peni ı; b'le kendisine 
hUrmet ve ri yet cdiyorl rdı. Bun
lardan kızıl burun ismindeki peıi o
na sihirli biı· kitap hediye elti. Ar· 
kadaşlaı-ından geri k lmamak için 
üç Elma bey mektebe de devama 
ba§ladı. Hocası ihtiyar bir bayku 1 
hanımdı. üç Elmacık burada o za
mana kad r duyup işitmediği birçok 
§eyler öğrendi. 
Yalnız Üç olmıı bey ned n c ho

casını bir tUrlU sevmiyordu. Onu hid 
detlendirmek için bir çok şeytanlık
lar yapıyordu. Hatta nrkad şlarını 
da hoca h nımı kızdırmak için teş
\'ik ediyordu. Nihayet bu yaramaz
lıklan yUzUnd n hoca hanım kendı
f'lnden tamamiyl oğudu. Bu arka
daşlar arasında dört tanesi yani k r 
ga bey, tav un karde . f re hanını, 
sincap hatıım kendisile sıkı fıkı dost 
idiler. 

kat hocanım anlan sınıfa Urükledi. 
Smıf ın ko.pısını da Oç Elmacığın su
ratına kapattı. 

üç Elmacık ilk dakikalarda bu 
yalnızlıktan çok UzüldU. Hatta ağ· 
lamak aızusunu duydu. Fakat bu 
mektepten kovulus onun cesar tini 
asla kırmadı. Çünkü o böyl kolay
lıkla ma ·ıup olacak bir tabiatte de· 
ğildi. D h torbasında gizli birçok 
şeytanlıklar v rdı. Bir dakik dU· 
§Ündü. D rshanenln dıvanna doğru 
yUrUıne • başladı. Burası yer sanna 
şıklarile örülmtiztU. 

Bu otlaı'ln üzerinde yaklarınnı 

uçar gibi kaydığını hi ti. Nihayet 
kendisini mekteb damının üstünde 
buldu. Orada kendi kendine bir Y· 
tanlık dtl§Unmeğe ba5ladı. Eğer çok 
kUçUk meselil. fare kadar minnacık 
bir şey olsaydı, neler yapabilecekti ı 
derken Kızıl burun perinin kendisine 
verdiği sihirli kitabı hatırladı. Bunu 
açtı:sın birinci sayfayı aradı. Ora
da şunları okudu: 

"Çok küçük olmayı istediğin za
man gözl rini kapa, derin derin ne· 
fes al. YUzUnU gUneşin doğduğu ta
raf çevir. Dört defa bu kelimeleri 
tekrarla.,, 

Bir gün üç Elma bey nrk d ş-
larile oturuyordu. Sincap hanım bit· Narbust! Narbust! Beni küçült! 
kasırga gibi üzerlerine geldi. Halin- . Üç Elma bey deı·hal bunu yaptı. 
de bUyUk bir tell örülüyordu. Ve aman yarabbi, önce bir karga. 

Kaı a bey: - Ne bu teliis !.. derken blr fare kad r oldu. Nihny t 
Böyle ko a ko n yo g idin? diye bir fa.reden de kUçUldü. 

sordu. Üç Elma Bey böyle birdenbire 
Sincap h nım: - (GUçlUklc ne- küçüldüğilnU, <leği tiğini 6riln _ 

f alarak) Bayku hanım!,. diye- ce bilseniz ne kadar e\'indf. o 
bildi. sırad gözlerlni görseydiniz yapa

- P kal baykU§ hanım ne ol· cağı şeytanlıktan dolayı fırıl fırıl 

Yamanın Balıkçı ığı 

l 

mu ? dönerek par! masına kahkaha ile 
_ Baykue hanım, Oç elma artık tıUle_r~i~lz. Artık kararını v rmişti. Bir.gün Yaman balık tutmak için deniz kenarına gitmişti. Birden-

mokt.ebe kabul edilmlyecek demiR. Kendısmı ocağın b ca ından aşa~ı- bire oltanın Ucunda bir şeyin kımıldadığını hissetti. Yaman böbür-
Duydunuz mu? ya bıraktı!.. Ienmeyi seven bir çocuk olduğundan iri bir balık tuttuğunu zannetti 

Uç Elma.bey: - Bunun aslı yok, Bom, badabom, pof J.. ve oltayı çekme~e başladı. Yaman ev\'elU olta ına yılana benziyen 
hatta. 13imdl oraya gidiyorum. Bun- Üç Elma Bey, her tarafı ocak zargana balığının takılmış olduğunu ndı. Ve bu iri zarganayı 
dan sonra d gtdeoeğim. kurumundan kapkara_ ol~uğu hal-

Karga bey: _ Oç Elma bey ne- de sınıfın ortasına ,dU muştü. Bu kaçu·mamnk için oltayı var kuvvetiyle çekmeğe başladı Lakin olta. 
den kabul edilmlyecek im 1 e~~dn ~ay~u hanm1 tabi t tet • ya takıl n kocaman bir yılan bahtı idi. Öyle bir n ge di ki hayvan 

r-;, kil h . . kıkıno nıd bır dcra vermek) me • Yamanın karşı ında dikildi \'e ona saldırır gibi ~ir vaziyet aldı. Bu hal 
- "V .. n cpımıze fen bir ör- ld'" .,., El B k 

nek oluyormu ... rgu u. vç ma ey orkunç bir ka ı!ında bizim yalancı pehlivan oltayı, kamışı bir tarafa fırlatıp 
hal almıştı. 1rk bakışta tanılanu- tabanları yağladı ve var kuvvetiyle kaçmnğa başladı. 

Oç Elma bey: - Ne hayvanlılr, yacak bir ~ckilde idi. . . . •. · 
ne snçma y ! .. Ben hakikaten sizin B ·k h Böbürlenmek ıyi bır şey degıldır ve bnzan insanı böyle fena ve 
f • ç •• 9 a~ u anım o kad r korktu, .. . k'l d 
f'lll .ı.ena bir ornek oluyor muyum.. 0 kadar korktu k" K df i . bi gulilnç mev ı ere il.şürUr çocuklarım. 

K be • Bilfıki f · ı ı... en nı r . a~ y.- eend~ ... ~~~o~nOz~nc tt tkl · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ Ozerun· . d . . .. 1 bUyUk t iri a J, e e erı- ~N'.,..,.. __ vvw~._.,...,..,~,..,,...--vvw..,..,,,.._.,...,..,~ 
ız . wn oy e es • ııi kaldırdı; b ğırma.ı:.a ha !adı· 

niz var kı, iı olmadan ovunlarnnı- A kJ IS ş · tstikbalin eafaklanm nurlu! BugUnUn çocuğu yarının bll-
nın k J ki • - ntnn ÇOCU ar, bu bir haceri Ö k 'stiyorsanız Çocu] • (iX.Qd "' ' m s r ı arımızın yarı mı semavidir (yan· ökt dü g rme ı ci y IS Uı·. Kinısesiz bikes yav-
yap mıyoruz. ı g .en şen taş)' Haftasında Çocuk Esirgeme ruları korumak için yılda bir 

Knrg b \,. b Si. 1 • h . bu bir hac rt semavtdır kaçınız kur 
.. "ın u suz orme epsı t ı ' - K na azam~ı \: dı d • ı· · ç k E · birden Ulmc b adılar. t iki· u unuz, ç buk ~ımz. urumu .:ar m a 1 ıra ver up ocu ırgeme. 

~·e geliyordu. M tebe yet m için Cici Ann bulununuz ! 1 Kurumuna bir de ilye olalım! 
hemen ,Y.ol koY.uldul • H 8 iOo El· .( uu ı k haftaya) ~ 

BİR AZ DA ŞAKA 
T rlh mer hı 1 

Öğl'etrnen - Yaman, oğlum sen 
tarih dersine hiç çalışmıyorsun. böy 
le giderse sınıfta kalacaksın. 

- Affedersiniz bay öl;'I"etmen, 
ben tarihleri pekala bilirim. Mesela: 
1515, 17 9, 1815, 1914, 1920 .... 

- Ala, saydığın bu tarihlerde 
neler oldu! Şimdi de onu söyle ba
kayım. 

- Efendim, ben tarihleri biliyo· 
nım dedim. Bu tarihlerde neler ol· 
duğunu biliyorum demedim ki. 

00 00 
Oğuz n c v bı 

Matematik hocası Oğuza sordu: 
- Sana bir elma versem bu el

mayı 5 parçaya ayır da 4 paı-çasım 
bana \'Cr desem geriye sende ne ka· 
lır? 

Oguz bir müddet dıbundilkteıı 
sonra sırıtarak cevap verdi: 

- Elmanın en büyük parças! 
bende kalır bay öğretmen. 

ES 
Coğrafya derelnde 
O gün teneffüste Gülseren dik· 

katsizlıkle yemekhanenin bir canıı· 
nı kırmıştı. Kendi ini kim e görme
miş olmakla beraber aklı fikri heP 
kırılan camda idi. Coğrafya dersine 
girdikleri zaman öğretmen aksi gibi 
kendisini kaldırıp sormnz mı: 

- Söyle bakayım yavrum, Sii· 
veyş kanalını kim yaptı? 

Gülscrcnin aklı fıkrl hep kırdığı 
camla meşgul olduğundan cevap "er 
di: 

- Ben yapmadım bay öğretmen 
- O nasıl cevap öyle? Doğru ce· 

vap ver kızım ... 

- Ben yaptım amma, mahsua 
yapmo.dım bay öğretmen. 

.:::::: •• ::::::::::::::::::::: •••• ::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::11::: 

Nisan Ayı Bulmacamız 

Kötü yUrekli kr liçe K rbeyazı tutup bir zinadana hapaetmif. Bu 
zindana k rmakarlfık v f4fırtıcı toprakalh yollardan gidiliyor. Za• 
valh Karbcyaz zindanda ağlayıp gözyafı döküyor. Siz: de bef elice ile 
elbirliği edip Karbeyazı karanlık v korkunç zindandan bir an evvel 
kurtarmak iateraeniz zindana giden karmakarıtık yolları bulup zavaJ .. 
lıyı kurt rın. Zindanın irit v çıklf kapuıını soldaki cUc aizc parma• 
ğiyle göstermektedir. 

Siz bu reami kt:sip Karbeyazın zindanına giden dolambaçlı yolu, 
renkli kalemle çiziniz ve zarElann üzerin "Yeni Sabah azeteal Bll· 
mece memurluğuna" yazarak gönderiniz. Bilmece mektup} rmızı poıta 
il açık gönderil"aeniz (30) paralık posta pulu kafi gelir. 

Zarfl rın üzerin "Bilmec mcmurlu una'' kaydini il ve etmeyi 
unutmayın. Bulmacayı doğru çöz: eniz Niaan ayı aonund çekl1ccek 
kur'nd hotunuza gidecek bir hediye kazanabilirsiniz. 
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ı~t=t-1s~a~Hlifil 

Şlklyetler, Dilekler 
• 'Bir okuyucunuz,, imzaSıle 

mektup gonderen kariimize: 
Alika ve teveccUhtınllziln min

nettan, ikazmızın müteşekkiriyi2. 
Zamanla bu mahzurlan da bale~ 
muvaffak olacağız. Kıymetli mUta· 
lealarınızdan daima istifade etme'< 
isteriz. 

• ''H. N.,, rilmuzlu mektup sa
hibine: 

MUşariinileyh Ankaradadırlar 
• Ortaklarda terzi ve bayi bay 

Mustafa Güney 
Siyasi hidieelerin bu k dar kı

zı tığı bir ırada edebi tenkıdm ue • 
rini zaman ız bulduk Münasip tır 
ı:amanda bu m vzua Jilcu ederiı. 

r RADYO 
Cumariesi- lö 4/S9 

1 M zik (ne-
4 00 Me k t saat 

'Ol haber-

En Fazla .......... 
""' 

·RAOBET Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 
Bu kıjmetll 

Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

'im 
ayan, 
l n. 14 OTU km ği. _ Şapka •• roolarda olduiu sibi - Pudra renklerinin moclaaı da da• 

t Ere İm& desİ.fir. Bunun için Tokalon müeaaeaeainin ıüzellik mütehauıaa, 7e• 
ni cazib renkleri hemen bayanların enzarı iatifaffeaine arzeyler. 

Çalan) 
C vd K 

Okıya · Mu . . 
ı. _ ... Eviç p rcvı. * Peche - İlkbahar tuvaletlerıle ren ve bılh~ a uare tuvaletler le 
2 _Cemil beyin· Evi şarkı-bir ahenktar olan ve bilha a ~arı ın- ahenktar hır pudradır. 

ıııgahm k Ib mı etti esir. }arla sa tarı lce tane reng· de olan- * Ro e Ocre - Sıoak tenli es-
3. _ Sad ttin Kaynağın- ~vıc lara yak an "Şeftali yumu~klığı" merJer içın son moda pudradır. 

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

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
l - Cibali tütün fabrikaaı içın şartnameaı muc bınce 3 adet yük

sek randımanlı sigara makinaaı kapalı zarf ueulile ek iltmeye .kon
muştur. 

il - Muhammen bedeli (sif 24000 lira) muvakkat temin tı 1800 
limdır. 

III - Eksiltme 2 - fi - 989 tarihine raıtlayan salı w\iniı saat 11 
de Kabataşta kiin levazım ,ubesindıki alım komiayonunda yapıla· 
caJd.ır. 

iV - Şartnameler ber gün paıuız olarak yukarda söSfl l'eçen 
şubeden alınabilir. 

V - .Mübayaa olunacak makin"ler Kohns, Siandard, Küller, 
Skoda fabrikalaJJI mamuli.tından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiyatsız tekliflerini CO 7 ,5 au
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı 
zarfların eksiltme için tayin edilen günde ihale saa den bir saat ev
veline kadar (saat 14 de kadar) mezkur kom;s~ on ba kanlıgına mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1718) 

4 

Mil.ha Be. 
Cinsı Mikdan L ra K. L"ra K. 

Makıne şeriti 2000 adet 
(mavi - kırmızı) 1250.- 93 75 Açık 14 

Makıne şeriti 3000 adet 
(Siyah - kırmızı) 

Sah 't toz mürekkep 2000 paket 224.- 16 80 Paz. r k 14. o 
Yazı makine yagı 500 ıf 

Takriben 25 Kg 40.- 3 00 14.45 
San kalem ucu 2000.kutu 879.- 28 49 A k 15 
Mürekkep la tiği 5000 adet 272.50 20 44 Pazarlık 15.30 
Stampa mürekkebi (mavi) 2000 ti.te 

93.70 7 08 16 
(kırmızı) 500 şişe " ,. .. 

Sünger kağıdı 20000 tabaka 898.96 29 2ö Açık 16.30 
tarkı- Doguyor omrtıme bir yımu te ir'ni y pan pudradır. * Bütün bu renklerle sair birçok Tıakriben 600 Kı. 
8ekiz yaş güneşi. * Ocre - E mer tenler için ga- renkler "Krema köııUklü" meşhur I - Şartname ve pOmuneleri mucibınce yukanda cins ve mikdan 

4. - •... Eviç şarkı- Göclerim yet sevimli ve "Mat" bir te ir yapan TOKAWN PUDRASININ bütün yazılı (7) kalem kırtasiye biaalıannda Tazılı usullerle ayn &J n Atın 
kan ağlıyor. ve burün Pariste pek fazla rajt>et serisini t9'kil ederler. alınacaktır. 

5. - Vecihe- Kanunla· Fttrahnlk bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene .Uzel Il - Muhammen bedelleri muvakkat temınatlan tbiltme saatleri 
taksimi. * Rechel Dore - Zaif tıpleri ve nazik bir "Finimat" vermek için hizalarında gösterilmiftir. 

6, - Şakir ağanın- Ferahn .. ak hafif ve mahrem bil' parlaklık ve· hassaten tetebbu edilmiştir. lll - Eksiltme 17-4-989 pazartesi günü Kabatatta Lenzım 
y\lrük semaisi- Bir dilbere dil duş- ye Mtlbayaat tu'besfndeki alım komisyonunda yapılaeaktlr. 
dUki. PUDRANIZI NASIL INTIHAB ETMELi 1 iV - Şartnameler her gün sözü seçen şubeden parasuı alınacajı 

7. - ...• Ferahnak~ semaisi. Bu meşhur milteha.saıs diyor ki: bulunmalıdır. Bu kıymetli cevher gibi nilmuneler de görOJebiJir. 
1"-.0 Mttzik (Bale mbiii- Pi.) 15.30 Adi pudralar, cildin tabii yağlarını hususi bir usul dairesinde Tokalon V - Eksiltr»eye girmek istiyenlerin yüzde 7,5 gUvenme parala-
Konutma (Hukuk ilmi yaymak~: massederek kurutur ve ertleştirir. pudrasında mevcuttur. Bu pudra iH riyle adı ge~en komisyona relmeleri. "2088" 

~&y &h~giliz~u=~Veb~qukfuk~mHri~bm~~Uci~n~~ru~unnrt~~rm~ •••••••••••••••••••••••••• 
hukuk bakımından . 

1 
. al teshil eder. Bu halin önüne geçme le Bilakis kadife gi'bi yumuşatır ve tat- 1 ıı 1 

ukukunun ana prensıp ~~ vlnde için pudramzd• "Krema. köpuğö" lıla,tınr. Devlet Demiryolları anlan J 
Uıbu konferans ,nauLe n 

ııaklen radyomuzla neşredilecektir.) CAZIB RENKLERiN BUTON SERiSiNi TECRUBE EDlNtz. 

17.30 Pro~. 17.35 Mtlzik pudra tecrübe 
18 K (Ço Bi-ok kachnlar, maıa- S 

Muhammen bedeli 410() lıra ~ n muhtelif şek 1 ve &b'atta 5970 
(Dans saatı- PL) . oauşma • .,. 
cuk Esirgeme kurumu) 18.15 Türk le ef tenlerıne n gun o 
IDüsiği (ll'üll heyeti) lan pudrayı kullanmı 

Adresim·ze yazınız, si-
adet dinamo komürll ile 2500 adet otomat klmürü 27. 4. 1939 per
şembe günü aat (10.30) on bu ukta Haydarpaşada gar b"nası da-

Çalanlar; Hakkı Derman. Ham ~e r 
hirndeki komi yon tarafından açık ek '!lme u ulile atın alınacaktır. 

di Tokay. . &kuş Jerıne mak aJ olmu v 
u e adnilek te ı n 807 lir O k uk uıu a a temi. 

Okuyanlar: Tahsin Kar • . ._ ______ .. göndereceğiz. Ve bu tec- na ve kanunun tayin ettiii vesaikle bırl kte e ltm• pnü ... ne 

Safiye Tokay. aert bir manzara verayor. . 
1 

kl kadar komı yona müracaatları ll ımdır. 
(D 1 tika hıt.ıi Teninize uygun pudrayı bulmanın rlbeyı kolaJ ı & yapınız. 

19. Konuşma ış po 1 au • B · •t rt 1 k d 
aeleri) 19.15 Tftrk mUziği (Halk yerine ç.are . yüzünuz n bir tara- Adre : İstanbul 622 Po ta K. u ışe aı ,a name er om yon an P ra ız 
havalan- Sivash Aşık Veysel ve 1b- fına bir renk, e d ğcr tarafına başka (27) No. Tokalon p~ra lerlfıd, tadır. 

olarak dagıtılmak

(2228) 

rahıın. 
Takdim eden: Sadi Yaver Ata· ;;;;;;;;;;;;1.ı ................ 11111•~~ .. ---.. ••• .......... ~ ... ~ .................. .. 

~9.35 Türk milziği (F.ski eserler- DE v L E T DEM i R y ol l A R I i L A N L A R l 
den müteşekkil program) !. ...................... ~~ .... ~ .... ~~~ .... ~ .. ~ .. ~~~~ .. ~ .... ~~ .................... . 

Çalanlar: Fahire Fersan, Refik D . T h ·ı T hl' A t• • • T·-if ve Fı·ab ennce a mı ve a ıye meııyesınıa -
Fersan, Cevdet Çağla - • ...1-n LU-.u.....11. ,.__ - K-L L!!-!L.H. 

Okuyan: Muallim Nuri Halil - - _ _... - ' - - :'::.':'* " emsali tlikme Beher tonu D~ 
Poyraz. ou 

20. Ajans, meteoroloji haberle~ Ameliyenin rf~ ~·h• T "' Ku. Toa Belaer 
lllfu\ bonuı (fiat) 20.15 Temsil, Tonu 
(Peleu" Jılelizand) it& 

)laden kömflrtı 
v• emsali dikme 

cevher 

Yuan: Mauriee ııaeterlink 
1'erctıme eden: Ekrem Reşid 
Temsil _,,.nda Cemal Refid pi 

1anoda Claude Dobussy'nin opn
llllldan (iaterlude) ler çalınacaktır· 
21.ıts Memleket ... t ayan. 21.15 
F.bam, tahvillt, kambiyo- nukut 
borsası (fiyat) 21.25 Nqeli plülaı
R. 21 30 11Qdk (K Ok O keatra ~ 
Şef! Necip .Ajtuı) 

ı. _ ~ Ef8aneler or· ........ 
,,........ lbhaeicier • Jlethur ramıı 

lerden· :eotpuri 
3. - J. Strauss- N.U V&M 

operetinden- Buseler V alsl 
a. Haftalık poata kutusu. 22.30 
MUzik (Operetler- Pl.) 23.4li.~ 
Son ajana haberleri ve yarınki prog· 
ram. 

Y.eni çıkb 
....... çocak ......... : ı 

Vatan ..... Unl 
Fi 10 Kr. 

R. G. ARKIN 

• 

ı _Ambar dahilinde sup.alana hazırlamak 
ve vapur dahilinde vinçle supalan yapmak. 
veya Hab ve yahut istif yapmak bu ameliyede. 
ııhtım veya sılo kele ·ne veya vapur l'ilverte ıne 
-wermek ve bırakmak dahildir Ve mütekabılen. 

2 _ Supalandan açık vagona tahmıl ve 
otek&bilen de vagondan aupalan ve idare 

~inci ıle vagondan denize ,; ermek veya 
mütekabılen denizden alm k. 
- 8 ~ Vinç iftir&ki olmaksızın nhtım veya .•ilo 
flkelNine veya güverteden alarak vagona tahmıl 
etme~ ve a m.Oteka~i en 

4 _._ Supalandan 1ınıp a~ık araziye nakil 
ve istif etmek ve tekabllen 

6 - Vtn t rlkf olmabızın vagondan 
tahliye ve a~ it ar iye mağazalara nakil 
ve isff ve m teka.bilen 

----~------::----:--
7 _Vagondan idare vincll• a9ık araziye tahU1e 

istif ve mütekab"len 

g _Vinçsiz merikibi t»ehriy .. •n köftlerle r 

k 1 k ile 'f• el ile çıkarılarak varona 
ff)'& ar a ı k"l 

Krom 
4&,01 

4'6189 

,,998 

12S2fi 

-
251'0 

4,6 

17 

28 

6 

8 

'I 

. 
ıs· 

.&992 t 

6521 22 

23 

2ıos 

Muhtelif• ......... ... , ... 
emtia 
T .. 

11776 

976 

•75 

.... 
Tonu 
Ku. 

28 

t 

18 

16 

Canlı Tarih 
tahmil açık araziye matazalara •• ı •• Bit IO '-
latif etmek ve mittekal»tıen 1911 M m 11 

9 - Va,ondan olukla talıli,. aı 10411 1 f - 9 
1 - Perde, 2 - taWo 

23 lfsa lei JIZIİlll okul -yal 10 
_ laatl• nıttteabhltten abnacık ımelı 18.8 18 _ _ _ 

-

Fi. ıo Kr. 
Her renle ldtapçılarclaa 

Teıa-tebayileriadeaara~ 

BALIKESiR 
AKIN KltAPEVI 

f1 alınacak am.ı. 11 120 - - _ _ 
11 - Y~vm.lyt k 1 muammen hcltU bulunan 'fi 10-~989 .. aanakıutı icra edllecetf eyyeloe il&a MWp talibi tarafında .,,_ 
~5691 . Iır:m~ ;ı; llaalul yapılaDUJ&D Derince Umam tallmll ve t&hHf• ifi bu tere Krom tahmil&tma ayn fi&& YaudiMrek kapalı sut 

gıın fıat verılm n e 
1 

.kouaUfbll' Bbiltme 1 T t 119 tarllllne.1'Uth7aa puart..ı stlnl uat 11 de llaJdarp&f& pr blDUI 4aldUDde 
usuliyle tekrar ::ntmeytaratıncla• f~pıJ&l&kUr. 't&lfpler!n 1919 Ura il k\ll'Uf muvakkat teminat İle ayni atın uat 10 a kadar komllJon ka
t. el İfletme ko ,_!.0~:m. v...aed l&saclll'. aa ... ali prtaamul Bıt.1ct&l'P8f'9 llman BatmlhttftHtfaden par•ı elarak ahnaltllfr. 
lemine t.kllf ••aı.uP 1 
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Rakipleri Çoğaldıkça Şansı Yükselen 
EK KOLLU CEMAL 
GiŞESi S AHİBI CE.MAL G.OVEN 'de doğrusunu Söylüyor'-

J E I KOLLU CEMAL Bu defada 200,000 LİRAYI 
• 

Tam Lüzumunda Türkiye Hava Kurumuna Kazandırdı 
1 - 114978 No. .. lliletl, TEK KOLLU CEMAL n.• eliyle Aalraracla Nafıa Veklletiade 

iaatnl ..... •1 HiiHyba Volkaa'a bbiaci kepdede sabyor. Ba zat her aedew hileti takip 
etmekten YU pçiyor. Sabhmyaa Wletler ••Jaaı•da Plyup Direktarlltb• iade etlila '"1 bilet• 
6 uaca ketldede ll00,000 lira ~·· Bay H&aeyla VOUW.'a 'hu MlyOk 1enet lmmet deiilaif. 
la parayı taa u•••••da HaY& Kanma kamıyor. 

IY TLE OKUYUNUZ 
Bqladıfiııız bilete soaaaa kadar inad edercesine devam edin~ Yoksa 8. (Hüseyin Volkan) gibi yaaaraıaız. 
2 - ikinci büyük ikramite isabet eden 30342 numaralı bilet ahibi Be•iktqta Tuzbabada 17 No. hanede Ba1 Cemaf'de 

40 1000 LiRA KAZANDI 
ÇOK DiKKAT 1 OKUYUNUZ!. 

.. 
~ 

Daüna •Bıterileriae :14y 
lkraaiJ ... ··- harp • aitti ..-,mdaa Tekk.U. Ce..ı 
Giııll aaldlli Cemal GIY,. 

Pi1aago Direktörlifü, badema sokakta ve dükkialarcla lnJm«incte. qajı Olarak bil;f ..t..ım ve kePcle an1lamıda 
(KEŞIDELIK) bilet ubpnı sureti kat'iyede menetmiştir. Biletlerinizi devamh · ol•ak birinci keıidedea itibaren muntazaman 
almak mecburiyeti vardır. Birinci ke§ideden itibaren devamlı bilet almıyanlar eynea aoa keşide biletini dokuz liradan qalt 
kat'inea alamıyaeaklardır. Şimdidea sayın miifterilerime Piyango Direktörlüjiinün bu ıon karanaı anederim • 

• 

·parifleri için dükkinımda ayn bir yer tesis ettim. Sayın müşterilerimin sipatjşleri ufak bir. teahhur 
bile olmadan vaktinde muntazaman önderilir. 

R : lsfanbul, mtdnU, Trıııar Caddesi Nı.27 Tatafln: 24093 
TEKOLLUCEMAL G/S.ESfsuibi CEMAL GÜVEN 

b. J rd tu • • 
1 

Strt AOntan 
AILCOCK blltfln ızbrablara nibaye' verir. 

Ba7 J. L.1••17or: ''Harpte eok defalar çamu 
tar flzerinde kalı7orfl ım. Netice olarak dıh
..Ul IUt atrwna mflpMI& oldum. Billhare 
ifbaln ~ iken bu ...,..larla k!Yran17or
dum. NIU79' .üia kqmetli ALLCO<'dC J&kı· 

~..._...._...__.., .... __. Janm '9crlbe ettim. Ani teairf uyealncle •i· 
Zil U H n1anm ull old11. Ve bu llletten tHıamea 

lautaldaa.,. ......... -ın·--- ••ıcoat ~ ................... . 
....... OTO~ llAIAJ, _.... atr.• 7Wla etraı .. •ar ..... 
...... ,,. W1t1a ............... AUCOCI( .......... ~ 

._...._,,,.LUMBAGO.SITATbt ~ ...... ~ laal&t.M .... 

AU:JI: pklll ..r. ,,. .1 ... 1r w.; ......... Flatu 17 ı -~· 

Havzbot ''Yüzer Ev,, 
Sahibinin Aakerlifi 

bolayısile Satılıktır. 

lstanbul Belediyesi Uinlan 
Tah•le ilk 

...... hr'b•t 

ıı,oe ı.ıa 

Yeni zen.mJer meyanına dahil olmak isterseniz 
Bu Det.1 ,-.1 teı ip Taypre ...._ ........... 

YURD GiŞESiNDEN 

Parin Ea s. ••et 1w1ua..,.. .... ..,.,.. .... 
BAK ER ........... ,... 

Kadui ŞapjEalan 
Dairesiade tetldr Milmek
tedir. Geliaiw; latiliap 

• ti t. ı •. 


