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............................... _. .. _ VAZİYETiN HULASASI ........ ·--·······················-··-, istanbulda ikinci 
müntehib seçimi 
bu akşam bitiyor 

! - Almanganın Romangagı bir Bltimatom -
- la iktısadt hakimlgetl altına almaya 
· te şebbüs ettiği blldlrlligor. 

B - Fransa, /nglltere, Sovget Rusga ve 
Amerikanın Almanyaga karşı birleş
meleri muhtemel glJrillilgor. 

4 - /ngllterede harb meclisi toplandı, Fran
sa da fevkalade askeri tedbirler alıyor 

2 - lngiltere ve Fransa Çeko - Slovakganın 
Almanyaga ilhakını tanımıyorlar. 

..................................... ------ --------···-----·······························-··········-.. -- --·--.. --____ ___, Meb'us seçimi 

· İngiliz Başvekili: "Alman Ya içi;e;:n~eki:::~:ar 
yaptığına pişman olacak!" dedi dairesi:~;e:e::~siyetler 
İngiltere ile Fransa Çekoslovakyanın ilhakını protesto ettiler, Amerikanın da protestosu bekleniyor, Bh~ dıaireler~ gidecek .. 

i ·ı F S R A ·k d l d d · k 1 J h J me us arın hır kısmı dun ngı tere, ransa, OVyet USya Ve merı a arasın 8 On ra 8 müza ere~~ J8.P.! .. ~~~--~U teme. Ankaradan hareket ettiler 

. Almanganın Romangaga 
iktısadi bir ültimatom 
verdiği bildiriliyor 

Almanya Londradaki elçisini geri 
çağırdı, Berlindeki lngiliz ve 

Fransız elçileri de hareket ettiler 
Mi I 

& a20ı:a. 

BUDAPE E 

Fransa daimi seferber 
hale konuyor 

lngilterede harb meclisi toplandı, gazeteler: "Sir 
Edvard Grey' den beri hiçbir İngiliz başvekili, 

Çemberlayn· kadar şiddetli nutuk söylemed~,, diyorlar 
Londııa, 18 (Hususi) - Berlindeki İn- Notada, Çekoslovakya hAdiselerinin 

Romanya Çeko -Slovak 
hududunu süratle 

takviye ediyor 
Biikreş, Almanyanın 
iktısadi ültümatomu 

haberini tekzib ediyor 

cilfz ve Fransız sefirleri Alınan hüklıme- Münib . anlaşmasına ve bu anlaşmayı im- Buna rağmen Romanyanm Paris 
tine birer nota tevdi ederek, Çok toprak- zaılıyanlar tarafından taahhüd etlilen l d S ı· · 1 · · 
!atının Al.manyaya lllurkıru tanımadıkla- muslihane teşriki mesaiye tam bir teca- ve on ra e ırlerı ngıhz • 
nnı bildirnıişlerdir. (Devamı ı ı İnci sayfada) Fransız devlet adamlarile 

_________ ,.... konuşmalar yapıyorla.· 

Hitler Berline ·döndü ING:uz KABİNESi RUMEN 
MESELESiN1 KONUŞTU 

Milli Şef ve Bayan lnöna Ankarada tk inci müntehib ıeçimı için reyınini 
kullanır l.arken 

Ankara. 18 (Hu8U.!i) - COmhuri~ 28 mebua bug-ln öğleden evvel K.ızılav 
~alık Partisi Umwni Merkezi namına va- merkez binasında toplanmışlardır. Top-
zife alarak 26 intihab daire&ine gid~k (Devamı 3 üncıL sayfadtı) 

Milli Şef Bulgar 
Başvekilini kabul etti, 
mü18kat uzun sürdü 

Muhterem misafirimiz ve refikası şerefine Riyaseti 
Cümhur köşkünde bir öğle ziyafeti verildi, ziyafette 

Başvekil, Hariciye Vekili bulundular 

Almanyanın Macaristanı da işgal edeceği şayiaları 
Londra, 18 - Taymis gazetesinin siya- r 

çıkb, Fakat Rerlin tekzib ediyor si muharriri Bifilcreş hükumet mahfelleri Dost Bulg4r BQ.fVekili Ebedi Şefin tabutu örıiı~ 
. • .. . . . . _ .. kaynağından al\:lığı haberlere atfen Ro- Ankara, 18 - Reisicümhur İsmet İnönü zun müddet süren mülakatta B vekll 

Bertin 18 (Hususı) - Dün gece Vı- Slovak Başvekılı Tısso ve dıger uç Slo- manyada bulunmakta olan iktısad heyeti bugu"n saat ıı 45 te Bulgar Bacıvek'lı Ek· n-ı... R f',_ s d u_ . . aş .. 
d k ı ı H "tl b "lki k d b · · 1 d h • v ı l.AL\.~or e JA. ay anı ve nancıye Vekıli yana a a mış o an ı er, azı mu va nazırı a u ıstı.şare er e azır bu- reisi Bay Wolhaltat'ın Al'man hükumeti selans Doktor Köseivanofu kab ı b şükrü· ·• s ğl h b , 
k • k" · ı· k"l b' · · u uyur- araco u azır u1unmuşlardır ve as en er anın ış ıra ı e ır ıstışa- Iur:ımuşlardır. namına Romanyaya şu tekl'fien yaptığı- muşlardır. , · 

re toplantısı yapmıştır. · Hitler bu gece Berline dönmüş ve nı yazıyor: Rei6icürclıur İsmet İnönü ile Bulgar Ankar 18 (AA) B 1 A. A) .. 
B t . i d V' l · l (D 11 · • • .a, · · - ayan smet Ino-ra ıs ava an ıyanaya ee mıs o an evam& - ıncı say1ada.) (Devamı ll mci sayfada) B~~vekili arasında samimi bir -kilde (J)e 11 . . .., ..- u- vanu ıncı sa\·fada) 





' Mal'\ 

Orta Avrupa hadiseleri 
karşısında Bulgar siyasi 

bıahfiPerinin düşünceleri 
Biltün ağızlarda dolaşan sual: " Alman 

dalgasın!I n11sıl sed çekmr.li ? ,, 

SON POSTA 

lrakta Hikmet Süleyman 
ve arkadaşları idama 

mahkom oldular 
Kral Hikmet Süleymanın 
cezasını 5 seneye indirdi 

Varşovada Almanya 
aleyhinde büyük bir 
nümayiş yapıldı E 

Varşova: 18 (A.A.) - Havas: e Beklemek ve görmek 
Dün öğleden sonra Almanya aley • 

hinde şiddetli bir nümayiş yapılmış • Yazan: Selim Ragıp Emet 

tır. Takdben 1.000 kişi Almanya ve o rta Avrupa<ia cereyan eden h'1· 
Hitler alevhinde bağırıp çağırarak ha- diseler ve Çek Reisicümhuru 
riciye blnasına yaklaşmak istemişler- tarafından Çek mıll""ti k dd" t n 
d. s·· . . . k h" ... mu a cra mı 
ır. uvn.:ı pol.ısl~r, ~ırk~ç .. ere.. uc~ Alman devlet reisinin eline tevdi edil-

?deı:k n.umayışçılerı gen puskurtmuş- mesı elbette ki dünyada derin bır alaka 
Bağda<t 18 (A.A.) - D. N. B.: Hikmet crdır. Bırçok yaralı vardır. ile karşıbındı. Bu alaka, mah vetı itibarile 

B Al • 1 camları • Süleyman ve diğer dört kişi kral Gaziye azt man magaı:a arının bazı memleketlerde endışeaverd r. Bazı-
suikasd tertibi suçundan idama mahkfun kmlmı .. tır. larında ise sakmane bil" dikkat manzarası 

Sofya 18 (A.A) - Havas ajansı bil- Diğer cihetten batı devletlerinin ha· edilmiştir. Kral iki idam cezasını müeb- -------- arzediyor. Çek topraklarının Alman ara-
~riyor: rekP.tsizliğini teessüfle kaydedenler de bed küreğe, birini 15 seneye ve Hikmet italya Arnavudlug"" a zisi ne muhtelit\cşmesi bu davanın ehem-

Çeko-sıovakya hadiseleri ilk anlar- ~ktur. Bu memleketleri, cenubu şar- Süleymaru.n cezasını da beş seneye indir- m.yetinı gidermediği gibi bızatihi bunu 
a.a muhteiif aksülfuneller uyandırmış- kt Avrupası da Alman hegemonyasına miştir. karşı he rakete ortadan kaldırıp bir muadeleyi hallet· 
et da şimdi bu görüş farkla'rı ortadan karş, sed çekecek mütecanis bir blokun Diğer ilci suçlu 7 ve 8 sene kürek ce- m.i.ş te olmuyor. Çünkü Çekyanın yanın-
kalkmıştır. Hemen bütün Bulgar malı- teşekkülimü kolaylaştırmak için, bazı zası.na mahkfun edilmiştir. geçmiyecek da Slovakya vardır. Her ne kadar Slo-
fei1erinde c::u bir tek jestin şiddeti kar· Balkan memleketlerini bugün de ayı- vakyanın müstakil olması esası peşinen 
şısıncfa endişe hissi müşahede ve tes· ran mese1elerin halli lehinde müdaha- f • d Romn 18 (A.A.) - İtalyanın Arna· kabul edilın'şse de bazı askeri zaruretler 
bit olunmaktadır: lede bulunma lan icab edeceği kanaa • 1. SV l çre e vudluğa karşı harekete geçmesi tasav- ~ iktısadi mecburiyetler Slovakyaya aid 

Alman je tinin şiddeti karşısında en- ti gösterilmektedir. '/1.6 .. J , ./ vurunda bulunduğuna dair ecnebi bazı arazı parçalannın Almanya tarafın-
d.ise hissi. Gerek s:yasi mahfeller ve Parlamentoda LY.I U Q J Q Q membalardan verilen haberleri Stefa • dan işgal edilmesinı intac edebilır. Nite-
gerc:-k ferdlcr, memleket.\erinin mu • l...I / '-[ !li ajansı, tckzib etmekte ve bu şayia- kim bundan dolayı Slovakyadan alınacak 
kad<lor~t 1 hakkında hiçbir hayal kur - Sofyı:ı. 18 (A.A.) - Havas ajansı bil· EJ' QZ l 7 11< Q F l ların bır maksadı mahsusla Adriyatik- toprak parçalan yer'ne, ona, Ukranya-
mamal{taôırlar. Evvelce Altanyaya te· diriyor· te sulhü tehlikeye düşürmek üzere dan diğer bazı parçaların ilhak edlleceği-
ıveccülı g0stPren ayni mahfeller bugün Parlfımento muhalefet azası gelecek Bern, 18 (A.A.) - Havas: Avrupa ha- çıkarıldığmı ilave eylemektedir. nin ~yu bulması gösteriyor ki akla ge-
Alınan emperyalizmini takbih ediyor· hafta başlarında· toplanarak meclis re· discleri İsviçrcnin şark kısmı. il~ sevkul~ - len ihtimaller hakikate o kadar uzak şey-
lar Bütün aqızlarda ayni sual dolaşı- isine hilaben bir mektub hazırlıyacak· ceyş rabıtahınnın ıslahı proJesıne yenı Bat,.. n bir moför enkazı ler değillerdir. Bunun haricinde Lehlerin 
yor· Alman dalgasına nasıl sed çekme- tır. Bu mektubda Çeko·Slovakya ha- bir hız vermiştir. ve Macarların müşterek bir hudud vücu-
li? Bu hususta ileri sürülen telkinler diselerile doğan vaziyeti bir Bulgar Çütçi partisi kabul ettiği bir karar SU· ve ÜÇ cesed bulundu de gp nnek içın işgal ettikler: Karpatla: 
hemen h<!men avnidir: Selfımet Baltık parhımento heyetile tetkik etmek ü • reti ile milli müdafaanın takviyesini, seri ark -.ızisin"n henüz tamal'TI€n tavaz. 
nenizinden Ege denizine kadar bütün zere. bir Yugoslctvya parlamento he - s<1vkulcyeş muvasalaları ihdasın! istemiş Dün sabah İmrozun Koz limanı civarın- zuh Lyen vaziyeti vardır. En hararet-
mem1eket1erin bir araya topl<i'nmasın. yeti seçiimesinin Yugoslav meclisi re- ve buına beniler daha bazı talebler de bu- da dolaşan balıkçılax sahildeki kayalarda la safhasında bulunan harekat esnasında 
pa görülmektedir: isine teklif edilmesi istenecektir. lurunuştur. bir deniz enkazı görm~ler ve sahile ya- Berlinin muhafaza etmekte olduğu süku-

------------------------ Büyük garnizonlar meclisı, sevkulceyş nıaştıklan zaman bunun parçalarunış bir ta bakılırsa. bugünkü fiili vaziyetin yarın 

Y 1 d • A noktasırrdan mühim olan bu mıntakanın ırnotör olduğunu anlamı,lard'lr. Hadise - şu veya bu şekilde değişmesi ihtimal! ugos a vya a sıyası demiryolile biran evvel bağlanması ve den liman idaresi ve zabııt-amalômattar e- müsteb'ad bir şey değildir. Bunun hari
yeni yollar inşası hususlarında ısrar et- dilmiş ve tahkikat yapılmağa başlan • cinde henüz alAkadarlar ister orta51nda 

1 h t ı k mişt.i.T. mıştır. olsun, ister şar'kında ve~a garbında bu-
1 S a a yapı a ca Enıka.zın üzer.inde yapılan tetkikat so - lmısmı. Avrupa ~lerile meşgul olmamaz. Pragda hayat tabii nunda paTçala.n.aın motörün Silivri lima- hk y.apanuyacak olan İngiltere gibı. Fran. 

Br.lgrad 19 (AA.) - Sarnupra'Va ga 
zetesi1 cnormal teşkilatı yaratacak bir 

siyasete doğru• başlıklı yazısında şun· 
ları yazmaktadır: 

cBütçe kabul edilir edilmez, Yugos
[d\ vanın bugünkü siyasi vaziyetini 
normal teşkilata bağlamak için elzem 

bulunan siyasi ıslahatın müzakeresi -
ne geç1lecetine hiç şüphe yoktur. 

Hükumet, esasen bu siyasi meselele-

ri halle azmetmiş bulunduğunu isbat 
etmiştir. Beynelmilel vaziyetin bugün 
ciddi hır vaıziyet arzettiği unutulma • 
malıdır. Müsaid bir vaziyette bulunan 
ve hududları dostlarla çevrilmiş olan 
memleketimizde, en samimi hislerle, 
arzu edilen mesele, memleketteki sağ
lam unqurlann ittihadı meselesidir. 
Bundan dolayıdır ki Baş~kili'mizin 

siyaseti bütün efkarı umurniyece tas -
vib edilmektedir.> 

istanbulda ikinci müntehib 
seçimi bu akşam bitiyor 

Ba§VekU ve Mecli& 
Reisi reylerini 

verirlerken 

( Ba,tarajı 1 ınci sayp"4J 1 tHı.ab dairesinde ...-a hususiyetler arze-
lantı a Parti Genel Başkan Vekili Başve- decıeği tahakkuk etmiştir. Bu hususiyet
kil Dvlaor Refik Saydam reislik etmiş lerin mıahiyeheri hakkında henüz kat'i 
ıve P ti arkadaşlarile gidecelkeri intihab bir ma1Umat ~~h etm:ş değildir ve 
kiaire rinde görecekleri vazifeler hak- bu hu.susta kat 1 hır ketumıyet muhafaza 
ılcınrl bir görüşme yapmıştır. Vazife alan edilmektedir. 
ınel: laroan bir kısmı bu akşam vazife 26 intihab dairesine gidecek 28 mebus
.öı kleri merkezlere hareket etmişler- tan ikisi İsta.nbulıa ve ;kisi de lzrnire me
flir ır kısmı yarın ve öbürgün hareket mıır edilmişlerdir. Sivas mebusu Şemsed
edec der.dir. din ile Doktor İbrahim Tali İstanbura ge-

Ö rcndiğ'me göre bu mebuslar vazife- leceklerdir. Zühtü ile Giresun mebusu 
feri hakkındaki Partinin kat'i talimatına General İhsa.n Sökmen İzmire gidecek-
26 Mart Pazar gününden evvel ayni gün ?eırlir. 
ve hattA aıyni saatte desteris olacaklardır. Kocaeli mebuını Ali Dikmen Burdıura. 
:Su hUS\18 için lAzmı gelen tertibat alın- Esad Uras .Arık.Maya, doktor Galib Yoz
ımştır. Bu defadd mebu.t seçiminin 26 in· gad.a. Antialya mebu8u Rasih Kaplan Ko-

nına kayıdlı Mürefte motörü olduğu öğ- sa gibi büyük Avrupa demokrasilerile bu 

cereylnını ahyor rerri.lın"-ştir. Araştınneları genişletilince hususta esaslı b'r suret'te temasa gelmi1 
• biraz ileride ve sahilde üç cescd görül - değillerdir. Son hAdiselerin, Avrupayı e. 

Prag 16 (Hususi) - Burada hayat müştür. Bunların .batan motörün tayfa- mi:n bir sullra yaJdaştrracağı iddra ol\ınan 
yavaş yavaş tdbii cereyanını almakta- ları okiuğuna ihtimal verilıN!-ktedir. Ha- Münib zihniyet ve kararlarını bozmuı 
dır. Bugün sinema ve tiyatroların açıl- diseye .~l koyan ~~~ye ve zabıta Silivri- telakki edilip ed11emiyeceği de henü2 
masına müsaade edilmiştir. Birkaç Ya den Murefte ımotorü hakkında malflmat meçhuldür. Sıyasette büyük rol oynıyan 
hudi bile dükkfmlarını açmışlaırdır. istenm'stir telftkk unsurullun bugüne kadar vazıh 

------- Bir Yunan ~apııru karaya oturdu b r surette tezahür ettiği de ddıa ed lc-
ltalyanın Londra elçisi Bozcaada cıvannda 2500 tonluk bir Yu- mez. Btl un bu şartlar, Avrupa kıt'asını 

Romaya döndü n n vapuru sis yuztlndm karaya otur • ve onunla beraber cümlemızı b r sıra ip-
muştur. Geminin oturduğu bır kayalık h mlı suallıerle başbaşa bırakıyor. Bun
olduğun<ian vaziyeti tehlikelidir. Gemi ra tamamen bitaraf bir surette cevab 
kU.l'tıanna idaresi ka:zıa mahalline tahlisiye verebilmek için vakit erkendir. Bekle. 
gemisi göndcnnıiştir. mek zarurl oluyor. İngflizin meshur pren

Lonrlra 18 (A.A.) - İtalyanın Lon
dra büyük elçisi Kont Grandı, büyük 
f :l ıist konseyinin top1antısır.ç:la hazır 
bulunmak üzere Romaya hareket et -
miştir. Anadoluda kar 
caeiiye, Seyhan mebusu Damar Arıkoğlu zrf 1 Te .lzna 
Samsuna, mühendis Mitat Amasyaya, Er- V ~ J ı 

sipi nadiren yaaıılmış'tır. c Wait and see •. 
Bek~mek ve gönnek. Bekllyelim ve gö
relim. - Selim Ragıp Emeç 

----· ----
Erdünde Türk 

film gecesi 
zincan mebusu Aziz Sami İlter Manisaya, Ş. Kara hisar 16 (A.A) - İlçemizde 
Kayseri mebusu Reşid Örsoy Kütahyaya, 4 gündenberi fasılalı kar ve yağmur 
Denizli mebusu Necib Ali Küçüka Aydı- fırtınaları devam eunekte iken bu ge
na, Beyaızıd mebusu Hard Bayrak De- ceki k~r f1rtması sonunda kasabaya 
nizliye, Kocaeli mebusu Salah Yargı Kon- düşen karın yüksekliği 21 santimi bul- Amman, 18 (A.A.) - Anadolu ajansı-
yayta. Ali Rıza Göre! Antalyaya, Kocaeli muştur. n.ın hususi :ımıhabm bildiriyor: 
mebusu Ragıb Akça Balikesire, Diyar· Türkiye başkonsol'osu.nun dün akşam 
bakır mebusu Zeki Mes'ud İspartaya, Ba- Müstakil ressamlar bir tertib ettiği Türk fikn gecesi büyük bil 
lıkesir mebusu doktor Hasan Vasıf Edir- Sergi açtılar alAka görınil.§ ve dost'luk tezahüratına n-
neye, Hilmi Çoru.le Kayseriye memur o- Si1ıe olmuştur. 
lunm.uşlardır. Müstıakil ressamlar ve heykeltraşlar Baştıa Ahee Emtr AbdulıJ.ah ve hükd-
İldnei müntehib intihabı bu akşam birliği dün sacrt 15 te Dağcılık Klübünde met eııkinı k.onaoloeha.nemizi şereflendir-

sona erecek bir sergi açmıştır. Serginin açılış merasi- mişlerdir. 

Vatandaşlar reylerini kullanmak hu· minde şehriıniıJin tanınmış simaları ve Tüırk fitıni, bugün halka ve mektebJJ. 
susunda hüyük bir tehalük göstermek- ıreıs.çantları h8211' buhınmufiardır. Ieııe de g&terilmektedir. 

d. Dü' t t b ld •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• te ır. n s an u a reyini kullanan· ....................... , 

lar arasında Patrik de vardır. Rey san- S•bebtan aabeha: 
dıklan diln saat 20 ye kadar açık kal· 
mıştır. İntihab sandıkları bu akşam sa-
at 16 cfa kapa'Ilacak ve reylerin tasnifi
ne hemen başlanacaktır. Netice akşam 
~aat 20 de taayyün edecektir. 

İntih~bın üçüncü günü Adalardıi 
648, Bakırköyünd~ 2824, Bey.kozda 
2018, Beşiktaşta 4975, Beyoğlunda 

22822, Eminönünde 6969, Evübde 
1612, Fatihte 11990. Kadıköyünde 
7312, Sarıyerde 1271. Üsküdarda 4863 
vatand&ş reyini istimall etmiştir. 

15 vilayt>tte seçim bitirildi 
Ankara 18 (A.A.) - Bu~ün de yur

dun her "tarafında ikinci müntehib se· 
çimi ayni hı'Z. faaliyet ve tehali.ikle geç 
miştir. Afyon, Ağrı, Ankara, Erzincan, 
Eı:;kisehir, Hakkari, KaTS, Malatya, 
Muğla. Siird, Zonguldak vilayetlerinin 
seçimleri bu akşam sona erıTıiş ve mün 
tehibler reyierini ittifakla C. H. Par
tisinin gösterdiği namzedlere vermiş • 
lerdir. Bu suretle bugün, 18-3-39 ak
şamına kadar 15 vil~yette secim biti • 
rilmiş bulunmakta'dır. 

ideal meb'us 
cİdeal DM;b'us• hakkında bu sütun da evvelce yazdığını bır fıkr8 birçok va.. 

tandaşın alakasını uyandırmıştı. Me b'usluk şartlan üzerindeki kanaatlerimi 
daha geniş mikyasta izah etmemi !&tiyen mektublar aldım. Fakat araya bq. 
ka taze hadiseler kanştığı için o me vzua temas edemedim. Meb'us seçimin:n 
arifesinde bu bahse avdet etmek isterken Halle Partisinin meb'usluk §artlan 
hakkındaki iki yenı kararı vaziyeti benun noktai nazarıma göre izah etmif 
oldu. Bu kararların birı meb'uslukla idare meclisı azalığının ayrılmasıdır. 
İdeal meb'usluğun şartlan arasına sıkıştırdığım maddelerden bıri de bu idi 

Sıyasi faaliyet ı;ahasına alacağı vatandaşlarından azami istifade elde etmeyi 
düşünen Parti bu noktayı tamam'le aydınlatmış oldu. İkincı bir şart ta Un:. 
Yersite muhit'nde yar alanların Mil et Meclısı saflarındakı mevkilerinden 
feragat etmeleridir. Parti yeni kararıle bu meseleyi de halletmiştir. İlim 
dünvasını politika sahasında ayırd etmek şüphesiz çok yerinde bir dilşün. 
cedir. Mevcud kıymetlerimizin ıhtis slarından ıstifade etmek için bunları 
lavık oldukları mevkilerde çalıştırmak lazımdır. 

Partinin cldeal meb'us• şartlarına uygun elemanlar elde etmek için verdl· 
gı iki kararda tam bir isabet vardır. Genye bır madde kalıyor. Bu da meb·us
lann nüfuz ve masunıyetlerini fahsi menfaatlen hesabına istimal etmekteıı 
uzak kal.malan noktasıdır. Bu meseleyi gene Partinin vere eği bir salahiyet 
ve prens p karan da tayin edebilir. Bu bir yüksek disiplin ve prensip mese
lesidir. Ümld edelim ki yeni Meclia bizi bu noktadan da tatmin etsin. 

Burhan Ca "" 



Belediye şehirde mazotla müteharrik ı 
· otobüs işletecek 

lstanbul belediyesince Alman firma~arının teklifleri 
daha müsaid görüldüğünden otobüslerin bu firma

lardan alınması muhtemel görülüyor 
İstanbulda Belediye tara.Undan işletile

cek otobüsleri yapmak üzere müracaat 
eden ean.ebi firmal.annın ekseriyetini Al
ma!tl.lar teşkil etmektedir. Son senelerde 
piyasaya mühim miktarda otobüs çıkar

tan Almanlar, Balıkan milletlerine ticari 
mukavelelerin bahşetmiş olduğu geniş 

müsaatloe il:e birçok otobüs satmışlardır. 
A vrupa:n.m birço'k şehirlerinde mazotla 
müteharrik otobüslere rağbet gösteril
mektedir. 

İstanbul Belediyesine teklif~ bulunan 
Alman fi.rmalan mazotla müteharrik oto
büs vereceklerini bikErmişlerdir. Bele
diye, Avrupanm bırçok şehirlerinde.ki o
ıtıobüs servi.sı.erini tetlök etmiş ve İstan
bul için alınacak otobüslerin mazotla mü
teharrik olmasını muvafık bulmuştur. 

Linyit kömüründen mazot elde etmek 

Denizbankın yeni projesi 
tetkik edi~iyor 

Denizbaınka verilecek yeni fek:il etra
fında Umum Müdür Yusuf Ziya Erzin ta
ıraıfından hazırlanan ve İk:tısad Vekaleti-

ne takdim edilen proje etrafınd& tetldk
ıere başlanmıştır. Bu projenin ya.kında 

kat'iyeıt ke.sbetmesi beklenmektedir. Yeni 
projeye göre Bankanın idaıre ettiği uzak 
1Jefer vapurları, liman vapurlan, fabrika 
ve havuzla.1!, İstanbul, İzmir, Mersin ve 
Trabzon limanları, Fenerler, Tahlisiye, 
Kılavuııhlık, Romorkörcülük grupları hük 

mt ~ahsiyeti haiz birer müessese haline 
getirileceklerdir. Bu teŞkilAt dolayısile 

merkezde bazı servis~r lAğved.Uecek. fa

bt buradaki memurlar ayrılan servisle

re tayin ohınacaltlardır. Yeni teşkilatta 

•çlıkta memur bırakılmıyacağı anlaşıl

maktadıx. 

D•rO"afakahların kongr2ai 

Darüş.,afaka mezunları cemiyetinden: Ce
mlyetimlzln senelik kongresi 25.3.939 CUmar

teli günft saat 14 de Cağaloğlun<la Rallte -
ftnıde toplanacaktır. Ark&da.şla.nm:ızm o aa
•tte bulunmalan. 

üzere bir fabrika inşa etmek iç:n h~k{i, 
ırnetimiz tarafından tetıkikler yapılm'ak'i.a, 
dır. Zonguldak veya Ka.yseride vücude 
gebri'Jıecek bu fabrikadan alınacak ma
:rot1ard.an İstanbul Belediyesi de istifade 
edecektir. 

Hükfunet, bundan sonra şehirlerimizde 
işletilıecıek otobüslerin ayni evsafta olına, 
sım istemektedir. İktısa.dı Vekaletinde bu 
hususu incelemek üzere teşkil edilen ko
misyon mesaisini bitirm:ş gibidir. Mazot 
isti'.hsaıl etmek üzere vücude getirilecek, 
fabr1kaıdıan istifade edilerek, memleketin 
her tarafında ma'ZClt.la müteharrik oto
biisler işlıetilecektix. 

İstanbul Belediyesine Alman firmala
rının teklifleri ehven gel-dlğinden, şehir 

otobüsl:erinin Almanya<lan tedarik edil
mesi muhtemeldir. 

iki arkadaş bir genci 
anahtarla ya·.-a1 adılar 

Evvelki gece saat 22,30 da Sultanselim
de bir sokak kavgası olmuş, vak'aya. Çu-

k:urbostanda oturan Faıtmanm takib edil
mesi sebebiyet . ve~'tir. Fatma evin; 
gefüken, ayni semtte mukim Ahmed pe
şine düşmüştür. Bu hareketi. Osman ile 

Mehmed ıadh iki kafadar farketmişler, 

cm1ar da Ahmed.in peşine düşmüşlerdir. 

Takib -keyfiyeti böylece alevlenmiş, kav
gaya yol açılmıştlr. Fakat, iş kavga ile de 
kalmamış, Osman ille Mehmed, yanlann
da bulunan büyük bi:r anahtarla Ahmedi 
yaralamışlardır. Fatma, yoluna devam e-
derken, kavgacılar da zabıtanın mü.dahaı
lesile aynlımışLar, Osman ile Mehmed ka
rakoLa göfürül'müştür. Ahmed de Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Osman ve Mehmed tevkif edilmişler, 

dir. 

Durak y<rlerine çöp kutuları 
konu·uy( r 

Tramvay durak yerlerine konacak 
çöp kutuları tamamen hazırlanmış ve 
yerlerine korunağa başlanmıştır. 

lstanbul Oüretmenleri Yardım 
cemiyetinin kongresi dün yapıldı 

OOAk'll toplantı dan bir intıba 

Elektrik tehlikeleri 
hakkında bir broşür 

neşredildi 
Nafıa Vekaleti, elektrik tehlikeleri 

h'ailclruıda broşür ve afişler bastırın!§. 

bunlardan kafi miktarını vilayetlere gön
dermiştir. Gönderil.en tamimde ill izahat 
ve tavsiyeler verilmektedir: 

Memleketimizde elektrik cereyanından 
istifade edenlerin adedi seneden seneye 
~tmakta ve bu enerjinin her hususta is
iimali taanunüm -etmesHe birlikte elek
trik çarpmaları, yakmalıan yangın ve ö
lüm hadiseleri de çoğalmak.tadı:. Amme 
müessese.Lerinin muntazam çalışması ve 
bilhassa halkın emniyet ve selametini ih
lal etmemesi gibi hususfurın temini bu iş
lerle tavzif edilmiş olanlara terettüb et
tiği kadar halkunızın alakasile de mütn
kün görülmektedir. Birçok kazalar bun
lara maruz kalanların elektrik tehlikesi
nin mevcud olduğunu ve kazaların ne su
retle vulmbuld.'1ğunu bilmemelerinden i
leri gelmektedir. Diğer taraftan elektri
ğin büyüık faydalarına mukabil onu teh
likell bir heyula şeklinde tanımak ta do~
nı deği1dir. Hal!k:ı tehlikenin mevcudiyeti 
hakkında şuurlu bir şekilde ikaz etmek 
ve kazalaıra sebebiyet veren bir takım 

tedbirsizlikleri can'lı levhalarla tebarüz . 
ettirerek müımkün mertebe kazaların ö-
nünü almak ve kaıza vukuatında alınması 
lazım gelen acil tedbirleri ve müracaat 
olunacak tedavi usullerini halka bildir
mek lüzumlu gör.ilmüş ve bu maksad1a 
Vekalet~ bir tabl'O ile buna aid broşür
ler ihzar ve tabettirilmiştir. 

Bu tablo ve broşürler bih'\mum mek
teblere, Halkevleırine, polis, jandarma kar 
rakollanna, elektrik santralla-:ına. fab, 
rikalara, köy oda1arına, caddelere azami 
itina ile tevzi vıe talik edilecek, mekteb
'.Lerde öğretmenler, HalkevlerinrlP. alaka
darlaıı" tar.afından talebeye ve halka bu 
hususta izahat vıerilecektir. Bu s~yede 
heT sooe elektrik ıkazaJ3rmdan ölen va, 
tandaşlı:ınn hayatım kurtarmak mümkün 
olacağı düsünülmüs. Vekalet bu 1r.bliğe 
ehemmiyet verilmesini istemiştir. 

Mil!rf rrrllr: 

Erzurum valisi Avru,.,adan gı:!ldl 

Avrupanı.n muhte-lif şehirlerinde Bele
diye işlerini tetkik eden Erzurum valisi 
Haşim İşcan, İstanbu1a dönmüştür. Ha
şiın İşcan bu akşam Ankaraya gidecektir. 

Top[an iılar: 

MOtekaiC:ir: i askeriye cemiyettnın 
k<;ngr si 

Umum mütekaidinJ askeriye ~miyetlnln 
senelik kongresi. 2 Nisan Pazar günü umu
m merkez binasında yapılacaktır. 

Krom istihsal ve ihracatımız mühim 
miktarda artıyor 

Bilhassa s!lah yarışının hızlanmasile talebler artarak 
ihracahmız bir yılda 4.051. 790 lirayı buldu 

Demir ve çelik asn olan zamanımız
da bunlann paslanmamcısını temine ya 
radığı ve mukavemetini artırdığı için 
krom madeninin ehemmiyeti günden 

güne artmaktadır. Bilhassa silah yan· 
şınm hızlanması üzerine bu ma -

dene karşı vukubulan talebler art
mış ve bu sebeble de istihsal miktarı 
mütemadiyen yükselmiştir. 

Harb sanayiinin başlıca maddesi o -
lan zırhlarda ve mermilerde kullanı • 
lan krom, malzemenin mukavtemetini 

artırdığı ve ayni zamanda hafifliğini de 
temine yaradığı için, otomobil ve tay, 

yare sanayiinde de büyük bir yer a~· 

mıştır. 

Krom. çeliğe hususi bir elestikiyet 
bahşettiğ;in~en, geniş açıkılıklı asma 

köprülerde de kullanılmağa b~landığı 

gibi bfoa ve dam kaplamalarında, ke • 
sici alet ve bilyalarda, matbaa klişele-

rinde, paslanmaz bıçak imalinde, e -
lektrik resistanslarında da kullanıl • 
makta ve istimal sahası gün geçtikçe 
genişlemektedir. 

Amerika ba.şta olmak üzere Alman
ya. İngiltere, Fra!nsa, İsveç, Norveç 

kromun hararetli ve daimi müşterile -
rindendir. Bu altı memleketin bir se -
nedeki krom istihlaki 864,000 tondur. 

Krom, Türkiye, cenubi Rodezya, ce· 
nubi Afrika, Hindistan, B1ücistan, ye· 

ni Kaledonya, Sovyet Rusya, Yunanis
tan, Yugoslavya, Kuba1 ve Japonyada 
külliyetli miktarda bulunmaktadır. 

Memlel>::etimiz bunlar arasında 192,508 
ton ile krom istihsal ve ihraç ederek 
ikinci gelmektedir. 

Krom, memleketimizde ilk ~fa 
1848 de Bursa civarında' Harmancık 
mevkiinde bulunmuş, 1860 tan 1903 

senesine kadar dünya istihsalinin yüz· 
de 5 O sini temin etmekte bulunmuş -
tu. 

Sanayi memleketlerinin istedikleri 
şekilde izabe ve kimya işlerine elve -
rişli bulunan kromlanmız Cümhuri -

yet idcıresinde rasyonel şekle girmiş 

ve coğrafi vaziyetimizin de rakib mem 

leket1ere nıazaran sevkiyatımı.zı taş -
vik edf'cek mahiyette olması buna in -

zünam ederek istihsal miktarı müte -
madiyen artmakta bulunmuştur. 

Dört senelik plB.na ithal edilerek tak 
viye olunan krom ihracatımız bir yıl 

evvel 3,243,364 Türk lirası iken bir yıl 
sonra 4,051 ,790 lirayı bulmuştur. 

Hatayla yapılacak ihracat ve 
idha · aı bedelleri TUrk parasıle 

ödenecek 
Hatayla yapılan ihracat ve ithalat 

bedellerinin Türk p<~rasile ödenmesi 
hakkındaki Vekiller Heyeti kararname 
si şehrimizdeki alakadarlara tebliğ e
dilmiştir. 

Bu kararnameye göre memleketimi:a 
den Hataya ihrgç edilecek mal bedelle
ri Türk parasile tahsil olunacak ve 
Hatayd·an Türk.iyeye ithal edilecek 
mal bedelleri keza Türk parasile öde
necektir. Türk p::trasının Türkiye ile 
Hatay arasında Islahiye ve Payas güm· 
rük kapılarından ithal ve ihracı ser -
besttir. Ancak bu suretle ihraç ve it
hal olunc!cak Türk paralan gilınrültı 

memurlarına beyan edilecektir. Posta 
ve bankalarla gönderilecek paralar hio 
bir kayıd ve beyana tabi değildir. 

Baytarrara fazla mesai 
Dereli verilmiyecek 

Gümrük ve İnhisarlatr Vek~leti ala· 
kadarlara yeni bir emir göndererek 
hudud, iskele ve istasyonlardaki vete· 

ıiner memurlarına hayvan ihracatın • 
da mesai saatleri haricinde yapacak .. 

ları muayenelerden dolayı mesai üc -
ı"E?ti verilemiyeceğini bildirmiştir. 

Şehir fşl~rı ı 

Bir aeyah:ııt ecentaaı lstanbnlun 
filmlerini aldırıyor 

Almamya stüdyolarına mensub üç 
film operatörü dün Sultanahmed ca -
misi minarelerinden ve diğer bazı yük-
sek yerlerden İstanbulun muhtelif 
manzaralarını almışlardlil'. isımbu}un 
filmini bir seyahat ~entası aldırmak
tadır. Bıı filmler Alnıanyada gösteri • 
ıecektir. 

Killtllr iş lerl: 

Yalova muallimlerinin toplantı•~ 

Bugün Yalovada kazaya: bağlı nahi • 
ye ve köy muallimlerinin iştiraki.le bir 
toplantı yapılacak, toplantıda muallim 
lere tedris işleri etrafında izanıat ve • 
rilecektir. , 

Sinema~ılık ~Iemin~e mu~affakiyet; muzafferiyet rekoru .. Miızik. ıan'at mevzu rekoru. BUlbülleJ"İn yuva) 
kurdug?v .faır~ne ulkele.rın... Ahı hayat f~kıran çağhyanların... Şiirin... Aşkın, musikinin terennüm 

ettigı guzel ve füsunkAr ıarkın hasıas ve ince ruhundan kopan, Arab diyarının seı kralı 

Abdülvehab ın rnhnuvaz .ve ı B~bül .~ağme.le- Le J A M d 10 billur ve kıv-
lahuti ıesı rıle suslenmıı y a ura rak altuni aeıi 

SUMER ve TAKSiM Sinemalarının vasi 
salonlarını çınlatıyor 

YA_ Ş AS 1 N AŞ B 
Şark smemacılık aıemıoin ebediyen iftihar edeceği tUrkçe sozııı ımıboa şarkılı bak.ikt bir şaheserdir. 

l S O M E ~oonko ~!n ••• J,0~2.3~-1~0L·~ 20.4s~~~r~malarında 
!latanbW öğretmen.leci Yardım Ceıniye-ı zaya ta.kaitle ödenmek bere fa.imz 1025 

tinin yıM k.opgrec dün saat 14,30 da lira verllıerek yaıdı.ın yapıldığı bildiri!- ,.-~ 
Universi1ıe ®on:ferıı.m aaılonunda. Kültür nllştir. Bil&hare, geçen yı.l:la·rda. ölümleri 
Direktörll Tevfik Kut'un b~kanlılı al- lcongreye hi'1d1rilen on altı azadan 80Ilra 
tında aktedilmiştir. 25 me&lekdaşuı daha. kaybed.ilınif olduğu 

BUGÜN 

PEK 
Kongre ıaçıldıktan sonra bafk.an.hk m- t00$Ür1ıe all'latıhnıfbr. 

vaıu seçimi yapılmış ve Kültü:- Direktörü Bundan son.r~ san<iığın yedek akçeii-
başkan seçilmiştir. nin çoğal'tıJmaaı mevzuu ba.hsedilmi.ştir. 

Müteakiben idim! kurulu raporu ok~ Bil'linço tetkikinden de, bir yıl zarlında 
muş. hastalanan muallimlerle, yakınlan müteaddi.d kıayn.aklara b8f vurulm:aılc su. 
ölen azalardan istiyenlıere faiz almamak reti'.lıe 3167 lira 20 kı.ııruş ~afi k1r temi». e, 
ft taksitle ödenmek şaa:-Ule borç para ve- dildiği anlaşılmıştır. 
rllmesi ve cemiyetin yedek akçeslııi.n ço- Müteakiben, azaların muhtelif ınesele 
taııtılması içlaı. yeni gelir kaynaklan bu- üzeıindek.t dU~.i k.aıbul ol'Unmuı ?e i
lu.nmaısı, a'Za adedinin ç.oğa1tılması me~- da.re ~ Mıpoıru.nda yazılı ~ hu.su-
leııi üzerin.de duru1muıştur. ıaıt gör<1ş(11dük:ten ıs.cmra kongreye Wh,a. 

Bir yıllık çalışma devres.i. içinde 25 a- Y•t v~. 

• 
1 
Slnemaaında 

2 Büyük film birden 
·SABRA BEKÇiLERi 1 

Fransızca sozın, Afrika çöllerine, Pariı salonların da geçen büyUk bir aşk • ihtiras - arkadaşlık 
ve fedakarlık sergnzeşti. Bat rollerde ı 

JEAN PİERRE AUMONT - CHARLES VANEL - MARTA LABAR 

2· U Ç U R U M 
Amerlkada doğru yoldan ayrılarak, lQkı uğrunda gangsterlerin arasına dOşen gnzel bir genç kızın harikulade 
heyecanlı hayat ve maceralan. Fren•ızce allı:ID Baş rollerde : PHYLLIS BROOKS • RIKARDO KOR1EZ Her 
kese tav11iye etttğlmıa fevkalade bir t.l1m ı A:rrıoa ı Muhterem mlaaflrimlz Bulgar Ba,vekllinin sta~bul~ 

aalltl D1KKAt : Suvarelerde iki thmi de görmek için saat 8,415 de gelinmelidir . 
~--••••••••~ Bug011 aaat 11 ve 1 de tenztllth matineler 



Geliboluda imar f aaliyetİ 
gün geçtikçe artıyor 

Yeni yeni birçok modern göçmen 
yollar açıld1, eski binalar yerine 

köyleri kuruldu, 
yenileri yapıldı 

.Ediirne (Husu -
'İ)- Gelibolu Türk t 

tarihinin dönüm 
Yerinde mühim ka· 
rargahlardan biri ... 
dir. Bir vakitler yir 
ini otuz bin nüfusu 
lhtiva eden kasal:>.a 
harb, işgal felaket· 
lerile Gelibolu ya· 
tımadasmda esaslı 
bir boşluk ve hara· 
bi başgösterm~ken 
Cümhuriyet idare • 
linin feyizli mesa · 
Asi derha.l 'tesirini 
«ôstımniş, yarıma -
• da baştan dolma · 
ia başlamış, eski ik 
tı.sadi, zirai, tıicart 
ehliyetin~ erm.ekte 

Gelibolııda yeniden yapıtmaktıı olan Halekevi binasının 

bulunmuştur. Bir İngiliz gazetesinin 
'.rürk matbuatında intişar eden bir baş
tnakalesi de teyid eder ki Cümhuriyct 
İ<laresinhı iskan ve teksif siyaseti d~a 
Çok bu boğaz mıntakasında kendini 
göstermekte ve yeni yeni kurulan mo
dern göçmen köyleri ve büyütülen es
ki kövler bütfrn Akdeniz S'athı mailine 
do~ teessüs ve tevessü etmekte ve 
hoirazdan geçen her gemi yolcusu bu 
Yenilikle 'l ürk Cümhuriyetinin ideal 
Prensiplerinin tezahüratına şahid o.I -
ırı !i'Ktadır. 

Gelibolu kasabası içerisinde yeniden 
Yollar 2ç1lmakta, eski binalar yerine 
Yenid€n binalar yapılmaktadır. Geli -
ho!u (Işık Yurdu) bu güzel binalardan 
birini teşkil eder. Bir faaliyet ve kül -
tür sah~ı olacağı muhakkak bulunan 
bu binadan başka yeniden yapılmakta 
o1an büyük ve modern Halkevi bina -
sının inşaatı da yakında bitmiş olacak
ta·. 

temeli atılırken 
vam etmekte olması hı11.kın memnu -
niyetini karşılamıştır. 

Uzunköprü - Gelibolu şoşesi tekem
mül devrC'sine girmiştir. Trakya Umu· 
mi Müfettişi General Kazım Diriğin 
lüzum gösterdiği Gel.foolu - Tekirdağ 
yo!unun kısaltılmasına teşebbüs edil
miş ve yapılan bir toprak tesviyesile 
bu yol İstanbul - Gelibolu yolunu 75 -
80 kilometre kısaltmıştır. Hükumet 
konağı inşaatının proje ve keşifleri bit
miş ve ihalesi yapılmıştır. Yakında in
~aata başlanılacaktır. 

Evvelce tiyatro olarak yapılmış ve 
!iimdi Halkevi oldrak kullanılan binayı 
belediye her türlü konfor şartlarını 
haiz bir belediye oteli haline getire -
cektir. 

Geliboluda bir (soğuk hava) depo -
su yapılması için şimdiden teşebbüs -
ler baŞlamış ve Belediyeler bankasın -
dan yapılxak istikraz işinin temini -
çin kaymakam ve belediye reisinin 
Ankaraya hareketleri mukarrer bu -

Bir sene evvel yapıları elektrik tesi- lunmuştur. Bunlardan: başka Sıhhat 
aatı Gelibolunun en büyük hayati ve Vekaletinin kabul ettiği yeni tiplerde 
tnedeni ihtiyaçlanndan birini tamam - bir mezbclhanın inşasına da ba.şlanmış
!!mıs, normal calışmasma sektesiz de- tır. .C ......... Ad·~;;-~···H~i·k;:;-,·i;::;·i;::;··t;~·~·iii;·~i ........... j'._ 

Adana.dan yazıJ.. 

'or: Halkev!miz faa
liyetlerine devam et
bıektedir. Bu arada 
temsil şubesi tarafın. 
dan yeni yeni piyes. 
ler oynanmakta ve 
Çok rağbet görmek· 
tedır. Son defa Müsa. 
hibzade Ce!Alin cFer. 
llıanlı delı hazretleri> 
fsinıli eseri oynanmış 
ve çok muvaffak ol· 
tnuştur. Bu temsilde 
34 genç ve 9 bayan 
bilfiil rol almışlardır. 
l3ugüne kadar temin 
<Sdilem~yen bu mu
vafakiyetin sırrını 

Halkevi Dr. Yusuf Ziya Özba.kana borç
ludur. 

Dr. Ür:fi Görkem. Topoğraf Fikri Sa· 
Yar ve rejisör muavini Yusuf Ayhanın 
da gayret ve çalışkanlıkları şayanı tak
dirdir. 

Sahne üzerinde bilhassa Yusuf Ayhan. 

Latife Ayhan ve Receb Tekef AU Şen 
çok muvaffak olmuşlardır. 

Temsil şubesi iki temsil vermek üzere 
Martın sonunda Ankara ve Antebe gide
cektir. 

Resim temsil şubesi &Z3larını cFerman
lı deli hazretleri> piyesinde gösteriyor. 

Garbi Anadoluda 
şiddetli yağmurlar 

Gediz ve Balıkesir ovalarını 
sular bastı, zarar büyük 

Manisa (Hususi) - Son günlerde 
yağan şiddetli ya:ğmurlardan dolayı 
Gedizin taştığını, Manisa ovasının su -
lar altında kaldığını kısaca bildirmiş -
tim. Yağmur el'an devam etmektedir. 
Bu hal devam ettiği takdirde Gedizin 
daha fazla taşa'Cağı ve suların ovadan 
kolay kolay çekilmiyeceği sanılıyor. 

Bu yü1den işsiz kalan bağ işcileri vi -
!ayete rrıürac:ıat etmişler, Halkevi bun
lardan 300 üne yaırdım etmiştir. 

Diğer taraftan geçenlerde saniyede 
1 4 metre süratie esen rüzgar çok za· 
rar yapmıştır. Bir çok zeytin, incir, ba
dem ağaçları devrilmiştir. Şehir<le tel
graf direkleri sökülmüş, teller kop -
muştur. Belediye barrSı{ası yıkılmış, 
bazı evlerin camlan kınlınıştır. 

Balık esirde 
Balıkesir (Hususi) - Son günlerde 

yağan devamh yağmurlardan şehrin 

içinden geçen Ça~·deresi taşmış, esa -
c:en harab bir halde bulunan ahşab 
köprülerin bir kısmı geçilemiyecek bir 
hale gelmiştir. 

Sular gittikçe kabarmakta, Balıke • 
sir ovası ve ovada bulunan Halalca, 
Köseler, Yakubköy, Ovaköy, Balıklı 
köyleri tamamen sularla kaplı bulun -
maktadır. 

Bu köylerdeki her türlü mahsul bü -
yük zararlar görmüştür. 

Sayfa 1 

[ Afyon Halk evi Çalışma lan 1 

Afyon (Hususi) - Afyonkarahısar, 1 günlerinde şehre gelen köylüler Hal -
inkılc1bla eski üslfıbunu bırakıp, yeni kevinin büyük sinema salonunu dol -
bir üsluba giren sayılı şehirlerimizden durmaktadırlar. Sinemada sıhhi film -
biridir. İstibdadın ihmal ettiği tarihi ve ler gösterilmekte, muhtelif mevzular
kahraman belde Cümhuriyet feyizle - da konferans ve konuşmalar yapılmak
rinden en büyük hisseyi almaktadır. ta, rnonoloğlar, şiirler okunmaktadır. 

Muhitin kültür kaynağı olan Halke • Bazan içtimai, hissi, faydaılı temsiller 
vi kış çalışmal:1rına devam etmekte - de verilmektedir ... 
dir. 3 ay içinde cKanun adamı> cBir Afyon lisesi Halkevi salonunda bil -

.. .. . ' yük bir müsamere vermiştir. 3 gece 
gonul masalı> ve cDevnm yolcuları> k d"l b ·· ed ı· ·· te rar e ı en u rnusamer e ıse mu-
a?lı ?i~esfor muvaffakiyetle temsil e - dürü Numan Eken kıymetli bir konuş-
dılmıştır. ma yapmıştır. Lise gençleri cKızıl ça~-

Halkevi kütübhanesi her gün açık ve ]ayan> piyesini miıvaffakiyetle temsil 
yurddaşların istifadelenmelerine biz - etmişlerdir. Şiirler okunmuştur. Mü -
met etmektedir. Geçen yıl olduğu gibi zik kolu da seçme parçalar çalmıştır. 
bu yıl da hapishanede bir okuma-yaz· Afyon ilk okulu öğretmenleri Hal -
ma kursu açılmıştır. Müzik kolu çalış· 'kevi salorıunda haftanın Çarşamba gün 
maları devam etmektedir. Müsamere • leri mesleki toplantılarına devam et -
l~rde konserler verilmektedir. mektedirler. Bu kontrantülerde bircok 

Halkevimizin ehemmiyetle kayde • meslekt konuşmalar yapılmaktadır. 
dilmesi gereken bir faaliyeti de köylü Resimler: Müzik kolu ile temsil ko -
geceleridir. Haftanın pazar kurulan lunun faaliyetini tesbit etmektedir. 

Boğazhyanda bir · Orta mekteb açılacak 
Boğazlıyandan ya. 

Sivasta kar 7.Ihyor: Kazamızda 

Sivas (Hususi) - Şehir ve çevre - hfr orta mektebin 8• 

sine birdcnbir~ kış yeniden aıvdet et - çılmas.ına karar ve· 
miş, devamlı kar yağma~a başlamış • rildikten sonra mek. 
tır Her taraf karla örtülüdür. teb binasının inşas 

içln tetkikler yapıl· Erzincanda kıymetli 
d ? mağa başlanmıştır. 

Madenler mi bulun il . Bu arad:ı Maarif ı-m. 
Erzincan (Hususi) - Erzincanda 19 d"" ·· N k 

1 uru azım, aza 
uıncu ·kısım t.ren hattıtıda çalışmakta 

1 
k k N 

1 b. . . E . k · b" ayına amı usre• 
n an ır ışçı, rzıncana ya ın ır mesa-

1 
,.. .. . 

fede dağda pctrlak maden parçalan Ön.~turk ıle beraber 
bulmuş, bunu şehre getirerek kuyum- ı bu ışle meşgul ol
culara göstermiştir. Muayene netice - maktadır. Resmimi?. 
sinde bu madende platinle altın kan- kaza mu:allimlerHe kayınkam ve maarif muaurunıu gostermektedir. 
şık olarak bulundu~ söylenm~, ~çi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bu madenle vilayete milracaat etmiş - Aksaray icra memuru (Küçük Memleket Haberleri ) 
tir. Vilayet madeni, Ziraat Müdürlü -
ğüne göndermiş ve işçi~n Ankar~a 
tahlile gönderilmek üzere bu madenin 
bulunduğu yerden daha büyük bir par-
ça getirmesi istenmiştir. Madeni bulan 
adam yerini söylememektedir. Made -
nin hakiki vaziyeti tahlil sonunda c.ın

laşı laca ktır. 

Adanaı:armda bir buçuk 
yaşmda bir çocuk yand ı 

Adapazarı (Hususi) - Çaybaşı Ye
niköyünde 1 buçuk yaşında bir çocuk 
ate~e düşerek yanmıştır. 

Yusuf adında bir köylünün kansı 

hayvanlara sap vermek üzere çocuğu 
evde yalnız bırakarak dışarı çıkmış ve 
çacuk ta oynarken yanan ocağa sokul
muş ve eteği tutuşmuştur. 

Bu sırada kadın çocuğun feryadla -
.rmı işiterek yetişmiş ise de, ateş kü -
çük yavrunun her yanını sardığı için 
gi.içlük1e söndürebilmiş ve çocuk ya -
nıkların tesirile ölmü~tür. 

Aksaray (Hu -
susi) - Aksaray 
icra memuru A -
gah Orhon aylı -
ğı 2 2 lira asli ma 
aşa çıkarılmak su 
retile Adliye Ve
kaletince bir de
rece terli e.ttiril
miştir. 

Üç senedenberi 
A'ksarayda icra> 
memurluğu ya -
pan ve kazanın Agah Orhon 
noter işlerini de çeviren bu genç, Ak -
saray muhitinde muv~Ifak olmuş ve 
sevilmiştir. Terfiinden dolayı kendisi -
ni tebrik ederiz. 

Çorlu fidanhk!armda faaliyet 

Lüleburgaz devlet ziraat i~letme kurumu 
~ittnfl müdürü 

1 Lül~burgaz devlet ziraat işletme kurumu 
ml!dürü Muzaffer dün şehrimize gelmiştir. 

Muzaffer umumi müfettişliğe giderek ge· 
neral KAzım D~lk'i, Başmüşavir Sabri Üneyi. 
ziraat mUşavtrı Şevket Arıyı ayrı 11.yrı ziya
ret e-derek çlftlik lşlerl etrafında görüşmüş
tür. 

&hkf'sirde deve rüre.~IPrl 

Tek.spor klübfinün tertıb ettlğl deve gü
reştt!rt pazar gllnü AlJ mkmet paşa stadında 
yapılmıştır. 

BOrhanlyeden Hüsnü ~ln YarnndUnya 
ve KaratUlO ndnfdakl develerlle Bahkesirden 
İnce Memedln. Alinin. Mercanın, civar kau 
ve nah1yelercten sekiz çift pehlivan deve,nln 
iştirak ettı~ güreşler çok alflkalı olmuştur. 

Kaşta gaz ihtikin 
Kqşta g~z ihtlk~rı başlnmıştır. Aylardanbe- • 
rl devam eden lhtlkrtl"ın çaresine bakılması 
belediyeden beklenmektedir. 

Gemlik inhisar ba.'lmemurlutu 
Orhangaz~ inhisar memuru Yaşar Geırılik 

lnhlsar başmt>murlujtu.na terfian tayin edil -
mıŞtır. 

lpqtada bahar 
İpsala lm kış, soğuk ve kar görmeml~tlr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Çorlu (Hususi) - Kazamızda ikisi 
kollektif biri belediyeye aid olmak üze
re üç fidanlık v.a.Tdır. Çorlunun bütün 
kövlerinde 100 dekarlık koruluk ay -

rılmış ve bu koruluklara bu fidanlık -
larrtan 34148 akasya, 3500 ayfantoz, 

Hemen hemen bfıtün kış açık mavi blr ııe -
ma, ılık ve gUne ll günlerle geçmlş, zaman 
zaman fayc!:ıh yağmurlar düşmüştiir. Çift -
ellerimiz ve bllhassa faklr halkımız kı~ın 

böyle müHiylınetlP geçlşlnden çok memnun 
olmuşlardır Yazlık mahsullerini ekmek i"in 
hazırlıklarını lkmal etmek hususunda son 
gayretle çalışmaktadırlar. Tıırlalar ye er -
me~e. ağaçlar çlçeklenmeğe başlamıştır. 

·Hasan Bey kahveciler ne 
kadar memnun olacaklardır 

kim bilir ..• 

••. Radyolu kahveler. . . . çalgılı yerlerden adde
dilmiyecekmiş, neden acaba? 

2334 tesbih fidanı dikilmiştir. 939 yı -

lınpan itibaren bu fidanlıklarda mey -
valı fidan yetiştirjlmesine de başlan -
m1ştır. 

Bundan başka her köyde köy manevi 
şahsiyetine nid ikişer veya üçer dekar 
da nümune mcyva balhçeleri tesis edil· 
miş ve bu bahçeierc Edirne, Büyükde
re ve Burs'l fidanlıklarından getirtilen 
çt=>şicfü aşılı meyva fidanları dikilmiş-

Hasan Bey - Çalgılan çal- tir Bütün bu işler Çorlu ziraat mualli
gıya benzemiyor da ondan!.. mi LU.Uinin nezaretinde y.a•pılmakta -

d!r. 

Berg~mada bir n~ hiye iyi 
suya kavuşacak 

İzmir, (Hususi) - Bergamanın Kınık 
belediyesinin fenni su tesisatı meydana 
gcrtirmesi için Belediyeler Bankasından 
40,000 lira istikraz akdine Dahilıye Ve
knletince mezuniyet verilmiştir. Km!k 
nahiyesi, bir sene sonra iyi suya kn\ t 
şacaktır. 
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1 HAdiıeler Karşısında ' D 

BU~ UNUTKAN 

Daha başka şeyler de unutmUŞ5Unuz 

profesör: Milletle Cemiyetin.in maliary.a 
ne mücadele için yazdırdığı hikayelerden 
göndermeyi. ve btmların gazetede neşri-

Iı.k malarya değil de veremdir, siz unut
kanlıJda malarya diyebilirsiniz. ynhud da 

siz bilmem ne il!cı fabrikasının mümes
sililsini7Jdir, profıesör değil<;'nizdir. Fakat 
kendin.izi. unutmuş, mfunessi? sanmış, ve 
profesör addetmişsinizdir. Olur ya.. ola-
rnaz mı? .. 

1smet Hulun 

C Bunları briyor mu idiniz? =ı 

SON POSTA 

Garbi Anadoluda 
haşarat ile mucadele 

Ziraat Vekaleti, Bronuvadaki haşerat 
istasyonunun 939 yılı içinde bilhassa tü
tün hastalıklarile meşgul olmasını emret .. 
miştir. Bu bahis üzer"nde yapılacak tec
rübelere esas olmak üzere, istasyona mü
cavir bulunan geniş bir tarla isticar o
hınmuştur. Burada tütün hastalıklan Ü· 

zerinde tecrübeler yapılacaktır. 
Hazırlanacak beş senelik haşerat ve 

emrazla mücadele programının esaslan 
tesbit olunmuştur. Mücadele .kadrobrı 

tevsi olunacak ve bu sene Yüksek Ziraat 

Bahçekapı yangım suç ulan ifadeleri 
değiştirdiler, ithamlarda bulundular 

Hasan ecza deposundan çıkan büyük 
yangının tahkikatına adliye her cep· 
heden ve eMmıniyeUe devam etmek· 
tedir. 
Yangın mahallinde, ateş henüz ta -

mamen sönmcdiğinden ve buğu ha • 
tinde muhtelif yerlerden duman yük -
selmekte olduğundan, diln keşif yapı· 
lamamıştır. Pazartesi günü keşif ve 
tetkikatın yapılm~ı mukarrerdir. 

Müddeiumumi muavini Rüat, tah -
kika tına bugür. de devam edecektir. 
Tahkikat muhtelü cephelerden derin -
leştirl1mckte ve en küçük ih1timal1er 
üstünde bile durulmaktadır. 

Diğer tarafttın birkaç defa isticvab 
~dilen suçlu Ali, son isticvabında bir· 
denbire üadesini değiştirm~ ve bun -
!ardan evvel.ki ifadeleri~ uymıyan 

mühim ithamlarda bulunmuştur. Suç • 
lulardan Mustafa der, bu değişen ifade 
ve ithamlara iştirak etmiştir. Suçlula· 
nn henüz sadece birer iddia mahiye -
tinde olan sözleri, tahkikatın seyrini 
değiştirecek bir ehemmiyettedir. İki • 
si de bu yeni iddialM"ında rnusırdırlar. 

Dün suçlulardan Ali, adliye doktoru 
Enver Karana muayene ettirilerek, fa
nkı mümeyyil olduğu anlaşılmıştır. 

etmiştir. Adliyeye teslim edilen Celal 
mmde'kıi suçlu, müteatldkl birahane 
uğrayıp, bir hayli içki içtikten sonra. 
damalollı sarhoş olmuştur. Suçhı bun 
sonra birb~ri ardısıra birkaç otomob 
binmiş, fakat paralanın vermemiştir. 

Nihayet şoförler vaziyetten polısl 
berda.r ctmiş?er, memurlar müdahale 
dince de bağınp çağırmağa başlamış 

N hayct, güçlükle karakola götürü 
Celil, bu defa komiser ve polislerı ta 
eltmiş. buınun üzeıfne ha!kkında z 
tanzim edilerek, dün Beyoğlu miıd 
ı.mnuıniliğine scv'kedibnişti r. 

Yapılan sorgusımda: 

- Bir gün sonra İstnnbuldan ayrı 
ğım için, kendi kendime bir eğlence 
tib etmek istedim. İçtim. Faıkat, bu işl 
yapmadım, demiştir. 

Müddeiumumilik, suçluyu muhake 
edilmek ürere, nöbetçi Asl"ye Ceza m 
kemesine sevke~ir. 

Çaya ot karıştıran bir kadım 
muhakemesine baslanıl-'ı 

• 
Balıkpazarmda Fatma isminde bir 

dın, Anadolu otu ile mahlut çay sat 
ğından, ad!iyeye verilerek hakkında 
zai takibata lüzum görülmüştür. 

Suçlu kadının dmuşmasına Sultan 
med birinci sulh cezada dün başlar. 

Krallar klUbU kapandı 
Enstitüsünden mezun olan gençler, Gar

Vatikanda Amerikan mümessili bi Anadolu haşerat Enstitüsünde asistan 

Bunu müteakıb, müddeiumumilik 
maznunlan Sultanalurled 1 inci su.lh 
ceza hakimi Reşidin huzuruna çıkart
mıştır. 

rnıştır. 

Hırsızlık yapan eskici 
hap:s yatacak Yüz seneden fazla bir zamand~nberl, Vatikan'dan bildirildiğine göre, zü:· olarak çall{acaklardır. 

lk:ralların, dOklerin, milyonerlerin, tenis riyetinin bolJuğu ile meşhur Amerika· Haşerat istasyonunun son olarak bul
oynadıkları ve diğer sporlan yaptıklan nın L-Ondra elçiııi kansı ve sekiz çocu- .duğu bazı haşereler ve bunların parazit-

Alinin yaşı 1.f olmak dolayı!rlle sor· 
gulan gizli celsede yapılmış ve neti -
cede hn ikisinin de tevkiflerine karar 
veri1miı:;tir. 

Lcndıradaki mıqi'ıur cKrallar Klübü> fa- .. ·1 b. ı·kt . t L d leri Londra ilim aleminde büyük bir . . gu ı e ır ı e yem papa araun an . . 
alt_ywtine nihayet vermiş, 46 sene vestiyer . . . sempatı ıle karşılanmıştır. 

Yaşar ismmde bir eskici yün satın 
mak iÇin g:rdiği Sulıtanahmedde Fah 
yenin evinden bir çift kund'ura ça 
bilA.h.are yakalt:ı.na.rak. adliyeye veri 

ıncoorluğumı yapan zat, kendi elıile klü- kabul edılmış, papa da on1an takdıs - ---
bOn kapılarım Jdlidıem~ ve anahtan su- etmiş ve çocukların her binsin~ ayn Bir k. y'U 24 saat bir ağacın 

HAdise çı~aran b;r sarhoş tiıl'. 

Suçlu dün Sultanahmed 2 inci sulh 
ya .tmıştır. ayn birer tesbih hediye etmiştir. Pa- tepe"'İnde aç V3 SUSUZ kaldı * pa, Ruzveltin Vatikana bir mümessil 

m~h
1

'em9ye verildi 
za mah'kemesin<Ie yapılan duruşmas 

Evvelki gece bir sarhoş Beyoğlu cad- cürm.. .. in.k§.r etmiş ire de · ed 

lngiliz Başvekilinin şemsiyesi 
40 seneliktir 

tncmı bııpekili Mister Çemberlaynin 
mMeaddid Avrupa seyahatlerinde beTa
~ tıaphlı ,emsiyesi 40 seneliktir. 
Kansı tarafından hediye edilmiş ve dart 
det. da yü'Z(l deği~i§tir. 

göndermesinden ziyadesile minnettar 

olduğunu, Amerikan Cüm.huırreis.ne, 

hele bilhasscı dini telAkkilerine, müda· 
faalanna ziyadsile hayran bulunduğu-

nu söylemiştir. 1867 senesindenberl 
ilk ~fa olarak, papa bir Amerikalı 
mümessili kabul et.mektedir. 

----•• ••• • •ft ._.. .. •• • • • • • • • • • •• • • a •• • • • • •• •• • a • • a a • a • • •• •• • - • • • a •• • • • •• • •• • • •• • • • • • •• •••...,.• ••• •• •• •• • • a • • • • • • • • • • ••-

Evden bıkan eJ"kek •• 

* Kıskançlık nasıl 
Geçer? 
Ankarada oturan cBayrm L• an· 

tatıyor: 

- S senelik evliyim ve kocam -
dan memnunum. Fakat o beni sev· 
miyor, benden ayrılma · istiyor. E· 
aasen teşebbüse de girişti. Önüne 
geçmeğe çalıştım. Bilvasıta haber 
yolhtdun, anladım ki mümkiln olını· 
yacaktır. Alelhusus sevdiği bir de 
kadııı vardır. Buna rağmen ben ge
ne onu elde etrneğe çalışacağım. Ne 
yapmalıyım?• 

* Bu okuyucuma müessir bir tav -
!iyede bulunabilmek için kendisini 
ve kocasını yakmdan tanımıık, hu -
susiyetlerini ve zayıf taraflarını bil· 
mek lllzımdı. Bu olmayıncaı şunu 
söylemekle iktifa edeceğim: 

- Menfatı.tiniz talak davasını u -
zatmaktadır. Esasen haklın bir yu· 
ıvayı yıkmayı değil, yapmayı düşü
nür. Kanunun kendisine verdiği sa
lAhiyetleri kullanarak uzun barış -
ma mühletleri, ayn yaşama zaman
lan tayin eder ve bu bakımdan böy· 
le bir dava: normal şekilde bile 2 se
ne sürer. Biraz kurnaz davranırsa -
nız mfiddeti bir misli artırabfürsi • 
ntz. Aradan geçecek zaman zarfın -
da kocanızın şimdi sevmekte oldu· 
ğu kadınd:ın bıkması ihtimali çok -
tur. Fakat tekrar size döner mi? O 

başka meseledir. Bıkan erkeği geri 
getirmenin pek gliç olduğunu da 
hatırda tutmak lAzımdır. 

* Şi~lide oturan Bayan cN.A.> di; 
yor ki: • 

- Ben çok kıskanç bir kızım. Öy
le ki akrrlbam olan erkekleri bile 
baska kadınlar yanında görmek be
ni hasta eder. Bu halimi düşünü • 
yor da hazan korkuyorum. Evlendi· 
ğim zaman ne yapatağım? Bu fazla 
hassasiyet beni çabuk ihtiyarlata -
cak. Önüne nas!'l geçmeliyim?• 

Bu muadeleyi yalnız başıma hal· 
ledemcdim. Mücerred bir mesele ha 
linde birkaç arkadaşıma sordum. A
ralarında Jatıfe edenler oldu: 

- Hovarda bir erkekle evlensin 
15 eün sonra hastalanıp 30 gün son· 
:ra iyileşeceği muhakkaktır. dediler. 
Fakat şu mütalea üzerinde duraca
ğım: 

- Ruzvelt bilirsiniz, çocukluğun
danberi yan mefltlç bir haldedir. 
Birçok doktorlara ~rdu, hep -
sinden de: 

- Maalesef, cevabını aldı. O za • 
man ekendi kendin~ 1elki:n• usulü 
ile kendi kendisini tedaviye başla • 
dı Hergün yüzlerce, binlerce de -
fa: 

- Bu hll!talık geçecektir, iyileşe
ceğim, diyordu. Nihayet dediği de 
oldu. Şimdi iyile~ vaziyettedir. 

Aziz okuyucum. Bilyüklerin ha • 
reketlPrint takUd etmek cbazan• 
fayda verir. Bir tecrübe ediniz. 

TEYZE 

Kızılr-ahamarn (Hususi) - K1zılca- desini birbirine k.a~, hAdiseye mfida- ay m~i:etk! hapse mahklım, ..;:eti~ere 
hamamın merkez nahiyesine bağlı Ka- hale eden zabıta memurlarını da tahkir tevkif edilmiştir. 
~~~ren küyiln~nMmtafuoğluAh- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mea isminde bir köylü hayvanlarına p o!iate: / eniz fil[ eri: 
yedirmek üzere pürç kesmek kararile Y 

GölderP.si ormanına gitmiştir. Ve ora- Bir kur,un hırsızı yak2'1andı 
da 50 metre irtifaında cesim bir çam 
ağacına kestiği dafüm birbirine bağla- Dün Köse Emin adında b;rinln .npheli 
mak suretile yaptığı merdiveni daya - bir vaziyette matında bir çuval ile gittiği 
mış ve tırmanarak ağacın en yüksek zabıtaca görüLrnüş ve yapılan aramada 
bir kısmına kadar çıkmış, orcl:lan kes- çuvalın içinden 15 kilo kurşun çıkmıştır. 
tiği pürçleri aşağı atmağa başlamış • Köse Emin, kurşunları bir gün evvel E
tır. Fakat o sırada iğreti olan merdi • minönünde Ticuethane sokağın.da yapıl
ven rüzvardan ve ~acın sallanmasın-

makta olan bir aparlımandan çaldığını dan kurtularak yere yuvarlanmıştır. 
AhmPd zaten birçok büyük dallan itiraf etmiştir. 

evve1<1 köylüler tarafındcın kesilip Bir talebe mektebin ikinci 
budanmış olan ağaçtan aşağı inmeğe katır.dan dOştO 
bir türlü muvaffak olamıyarak etraf- Dün. saat 11,30 da Bakırköyünde bir 
tan istimdad etmeğe başlamı"sa da, bir :kaza .olmuştur. Bakırköy Ermeni mektc
türlü sesini kimseye duyur-..tnamıstır. di talebesinden Kevor·k Tavityan okulun 
O !!eceyi bin türlü azab ve iskence için- !.kinci kattından yere düşmüştür. 
de aç ve suc;uz, uykusuz a,ıiacın zirve -
sinqe gc>çirrr.ic; ve ertesi sabah bir hüs
nü tes;ıdüf olarak keçi otlatmağa ge -
len çobanlar tarafından görüler~k bin 
türlü mü~kiilat ve uğ'raşmalardan son
ra avaçtan indirilmiştir. Şimdi gece

Kevork Tavityanın sol kolu Ye ayağı 
kınlınış, Balıklı hastanesine kaldırılmış
tır. 

Çt cuğunu g~rn ak lstiyan bir 
kadın d6vDldD 

nin avaz ve soğuğu ciğerlerine işlemiş Şehremininde oturan Ayşe, evlltdını 
olan Ahıned evinde hasta yatmaktadır. görmok mabadile kayınbiraderleri Fah-

Fırtına dindi 

Birkaıç gündenberi Karadeniz, E 
ve Marmara denizlerinde devam et 
te olan fırtına dinmiştir. 

Fırtına yüzünden Büyükdere önü 
de beklemekte olan vapurlar dün yol 
larına devam etmişlerdir. Tarife mu 
cibince Perşembe günü gelmesi bek 
len en Ye fırtınada Ereğli limdnma sı 
ğınan Cümhuriyet vapuru da, 2 gün 
lük rötarla dün öğleden sonra lima 
gelmiştir. 

lzmlr vaı>uru tamir edilecek 

İzmir hattı seferlerini yapmaktaı o 
lan Denizbankın İzmir vapuru is•iny 
fabrika ve havuzlarına çekilmiştir. 
Vapur, havuzlarda esaslı bir şekilde 
t~mir olunacaktır. İzmir vapuru ha • 
vuzdan çıkıncıya kadar İstanbul - İ& 
mir seferini Anknra vapuru yapacak· 
tır. 

Bir paçavracı alacak yDzOnden 
arkadaşını yaraladı 

• ri ve Abdullahın evine gitmiştir. Her iki. 
Çorlu tapu memur!UQU sinin muhalef~i ile .karşılaştığı halde Paçavracı Haınıid ve Emin admd1 i1d 

gss t A k a'I'ıkadaş aJacak verecek yüzünden LtileU.. senes n ara tapu kadastro mektebi Ayşe, evladını görmek için ısrar etmiş. 
mczunlnrıncıan Tekirdağ tapu memuru Ha - bunuın üzerine Fahri ile Abdul.bih A . de, soka:k ortasında kavgaya başlamışlar• 
s:ın Kuzcl Çoıht tapu memurluğuna gelmiş . _ .. . yşe dır. Hamid, hırsını yenemem.iş, yanında 
eski tapu memuru Nuri de Beyp::ızan tapu yı dövmuşleıdir. Suçlular hakkında ta:ki- taşıdığı bıçağı çekerek Emini yaralamış-. 

~~~~.~:~~~~.~ .. ~~~~~; ............................... ~~~.~~:~~~:......................... tır. Suçlu tutuLmuştUT. .......................................................................... 
ki ahbab çavuşlar: Düello yerine 



19 MAn. SON POSTA Sayfa ' 

Bulgarlarla daha iyi 
anlaşmak için daha iyi 
tanışmamız ıaz m ır 

Salınege çıkan ilk 
Türk kadını lıagatını 

"Son Posta,, ga anlattı 

ı···-·-·-··-··· .. ·········-... 

Operette çalışan Nevart Şeyhislama giderek; "Siz 
nasıl olupta bir Türk kadınının sahneye çıkmasına 
izin veriyorsunuz?.,, demiş. Ortalık tekrar altüst oldu 

-&- 1 : 

Emekli Rolümü yapıyordum. Bir yandan da 
kulağımın kanı akıyordu.. Kuu.teltiler 
bunu pek iyi görOyorıardı: 

_ Kapatın perdeyi, kadın ölecek! 
Dediklerini duydwn. Perdt kapandı. 

* !şte serbestçe sahneye çıkt1ğım ilk ge-
ce de böyle geçıni§ti. Ba11mda her zaman 
bır ağrı hissederim. Bu baıağnsı b :ıa o 
geceden kaldı. .. . 
Şunu da söyliyey.im, o gece Huseyın 

Suad bana, kucağıma aldığım bebeğı, Re
şad Nuri de küçük bir hançer hediye et-
mişti. 

Afife devam ediyor: 
Artık sahnedeyim.. hftr "" serbestim. .• 

Elsiza Bioomecyanm oynadığı rolleri ben 
oynuyorum. Zevkime payan yok. Hangi 
piyeste rol alsam, yeniden dünyaya gel
miş kadar sevinç duyuyorum. . 

Bu hal bir müd<!et böyle devam ettL 
!ki ary mı. beş ay mı hatırlamıyorum. 

* 

lbnirrefik Ahmed Nurinin 336 seneıind~ 
int~cır eden Tema§cı mecmuasından 

alınını§ bir 1"esmt 

Aşk uyumaz piyesi oynanıyordu, be- dını olarak yalnız ben bulunmıyayırn. 
nim .rolüm vardı. O zaman Eliza Bine. başkalan da olsun ve ben bır gün çek -
mecyan Par"sten dönmüştü. Tiyatroya lirscm 

0 
başkaları kalsınlar. 

geldL Beni sahnede gördükten sonra ken- * 
disıre konuştuk. ona: Bürhaneddınin tiyatrosunda ç lışın a 

Dost ve karde§ Bulgııri.stıının miaafirimiz bulunan Ba.ıvekil~ Ankıını utasyonunda Ba.§vekilimizle beT"aber m.ilıt marıZan 
dinluken 

- Ben. sizin yanınızda çalışmak jster· basladığım zaman ik Türk arkadaş ~aha 
dim. Sizin yaptığınız rollen yapmak had- buldum. Bunlardan bıri Melahat, d'iğerı 
dim değıldir. Ben ancak aizderı. öğrene- de cPerran, müstear adını alnn Senı.~a 
ce"im. Siz gene tiyatrova gelın, buna en idi· Mel3.hat veremdi, çok yaşamadı. ol
çok sevinecek benim. Çünkü ben istifa- dü~ 
de edeceğim! * 

b "" d ı ı Elı"za sözüme şu cevabı verdi: d' t" t su beni tatmın <'t· Uı,,.ar:...ı.anın değerli B!ı!roe· hayret donukluğu belirdL Ve onun reket ederek oradaki za it ar.JLS aş ara Bürhaned ın ıya ro 
16 ~~ .,. _ Jale Hanım be!l gidiyorum, siz bu-

1 
• şmak k bil ~_,,, ve Ha.n'cı·ye Nazırı Baw hükmü anJ olarak: cBulgarlardan size birlikte, Bulgarlanıı Hasköy garnizonu • m~rdu. Ar'lrnd~ nrırn.ıö. uyu , 

~U!l .J ld kl rada iken, benim bulunmama lüzum yok. D · ıb d y arkad ş a kız. ne?!:t demek oldu. na, onların Kırcaaliye yapmıJ o u arı d ğild . Ben hep aru a ı . . · Köseıvanofl.a sayın e~leri .~e. . Düşundüm· filhakika Bulgarlardan ba bir ziyareti i de için. gitmiştim. Ertesı İl rde muh kkak siz benden çok yüksek runı arıyordum. Vcrd ımiz temsıller bır 
:r_... dört gılndenberı Turkiyemn ' bır san'aikar olacaksınız. h h" te tatrn n etm z. ~.. . 'd" A i k m"rışe • na ne? Dünyada yapılacak bır çok şey günü, Park g zinosunda, Bulgar garnl - san'atkann ru unu ıç azız misafırler ır. yn ır ve " k b" B 1 ıar·hi . · b k d , . Elıza' nın sözlerinde çok sami.mt oldu- S lb' ln m z de çok der e .1 • t .h. h ç bır var en ır u gar ı ıçın u a ar zonunun kumandanı Tuğgeneral ıle yaıı- lerd ·. onra e ıse .... rı -ıen oldugum-uza ı mı ve arı ı ı ...._x... • di.,, - ğuna kanaat getirmıştım. Elan da ayni 'd" a a alamazdık kı C'lbı e · ıu B 1 1 çalışma ve uğraşma uıı:ıfi"'r mıy . · yana otururh."'Cn b!.r Buıgar posta muvcz- çatma ı ı, P r 
~phc bulunmıyan ko~~u~ ~gar~ • - c-Yavrum! Onlar tarihın karanlık • zii el'me pullnnmı~ bir mektub tutu tur- kannatteyim. palım. ve piyeste o pıyese uyar hır elb e 

;ıncstev B~~lısı·7 ~~~;:ıye~e mr:m::~ilin~~ I ~~nda Alta
1
y ve u_ra! dağlkannd:n. kalk~- makla beni epey hayrete düşürmüştü. Saramannik beni tr sevmezdi. Kınar gıyebilelun! d E-

~ . .. k hlA ve asır arca yuruye.re ve u.aıma ı- z rf b kt . ektub Hasko~y posta mü- r Bürhanedd n Mısıra gitmek s e 1 
biz Türkler elbe•te açık hır yure ve 1 . . . . a a a ım, m da çok severdi. Sahnede çalıştığım za- sasen benimle beraber Bürh nedd'n U.yık olduğ~ büyük tazimlcrle karşıla • lerliyerek Karademz n ıınıalınden dBa!i. hürünü taşıyor yani bulunduğumuz şe • manlarda Kmardan gördüğüm iyilikleri yatrosuna giren kadın arkadaslanm d'l 

ğı kan yarımadasına gelmış ve ora a r birden geliyordu. Yath. müşfik ve se • saymakla bı"tiremem. Beni sevıniyen. is- dd' M 
1 

t ıyaca z. b d 1 k Tü kl d' aynimıslardı. Bürhane n, ısıra g • 
Ondan başka Ekselılns Köse'vanofun ~rd ve ~ ev .et urmuş r er ır. v!.rnli Tuğgeneral itin hemen farkına va- temiyen yalnız Manni.k değildi. Daha ben gitmedim. Hayatımın bu p rdesı de 

A-ı·--a seyahati, sırf bir ziyaret iade- Bız .d.e ayru şeyı Kafkasların ve Kara • rarak cburada bazı gevf!zeler bana da baskaları da vaTdı. 
~· d b d d l k mıı: • böylece kapandı. Sinden ibaret değil ki bunun bizde uyan- enızın cenu un an ° aşar: yap ~ bövle mektub gönderirler, lCıtfen oku • * * 
dırdığı ve uyandıracağı haz ve memnu • ve Balka~lar~ ~~ubdan ulaştıgımız za • mayınız. dedi. Mektubu cebıme koy • İstanbul Operet heyetinde çalışan Ne- İbni.rrefik Ahmed Nuri bana geldi O 
myct geçict bir alelıisul nezaket ve ilti- man bırbırlerımızı taünıyamıyarak hemben dum fakat akhm onda idi. Sonra açtım: vart, sahnede bir Türk kadınını fazla gör- sırada Darülbedıayi k'ye ayrılmıştı E-

. . . ls kavgaya başlamışız. stelık bes asır e- İm b . b b ..ır t fj d ıf.at gosterışı mahiyetınde ka m. be d ' b~ b" . . zasını lkoymıyan lrı, ana, Fransız • .düğünden mi, yoksa aiAa ara ıar an m·n Beliır., bi.iyu-k Kemal, Hazım, Y cıar, B 1 . t ynnı ra r ya ığımız halde gene ır ırunı • da . . . ,, A "d" . 1 'kl 
1 

mi b ım· as b 
Bizimle komşumuz u garıs an, . . 0 ca, cbura ışınız ne.. syaya gı ınız.> yapılan tahr ere ı ıyorum ve • C rı Adil Kınar S!lramann k, Mar Mı· 

.. .. .. . tikl"l . t" e kavuşmuş zuı nesı olduğumuzu anlayamamışız. n- r la lam dı;;...,... b' cih t ar kendı'nde e a ' ' ' N 
yeryuzunun ıs · a nıme !Il . . . . diye y zıyordu Evet Asya her ikimizın an a 6 ..... t ır e v ·· d h"ld ler İbn"rref k Ahm u n . (B" B ı lar yabancı bır dın ed.indıklerı gıbı hız • · .. . ld Ş h" 1A na a ı 
dört Turk • Turan devlet nden ız, u • ...ı_ A b d' . . 0 1 mü t I"C'k yurdu w en eski büyük ata • nasıl boy le hır cesaret bu u... ey ıs • bulunduğu kısma dah '!diler. İbn rrefik 

M t F 1 d" ·nd n) uc ra ın ırule a.kidelerunış.ız. n ar . . d . ki• 
1 g:ı: an, acar ~ ve na~ '~ mağlfıb ve mahkum ettikleri Slavların 1 rımızın Oğuzun, Attilanın ve Cengizin ma g ~ş ': emış . Ahmed :ruri benım dP kendı r 'e ça ı -

ikisi. rasmda denn ve kara bır cehalet dil be b •V• 'di O mukaddes yurdlanmızdan - Sız musl'üman kadırunın sahneye mamı ı·stedi. Onun teklüin• s \ le kar-ı f mı n msem ş rdı; biz de eğer rnes- de ed b r 
tarih nin v e soktuğu ve maa ese va . . . birb"r"mizin peşinden. çıkmış ve öz iller- çıkmasına nasıl miisAa e rsınız, sıladım. Gene sahneye çıkmak kın zam ra k dar. hatta körüklenme- u~ b1: t hın yardımı ~lmasa y.anı yenı . . Darülbeda·~e Jale ismile Gynıyan Afıfe 

bır Türk dalgası Anadoıuyu yemden kap de kt>nd lcrımıze yen! yurdlar yaratmış . _ J•U iyi ve san'at aşkile oynıynn ar 
ier" e s·y i f ydalar gorülmek istenen, mu umandır be 1 k · kAnını b mu tum 

layıp taz nmeseydi güzel dilımizi biz id!k. Fakat bumı henüz anlıyamıyor ve B _ ·. ·""'· li t assub da bt>rn r ça ışına ım et. 
eski nlaş marn zlık, dın ve dil ayrılığı d • unun uzenne ,e, .. ıs ının, a · İbnirref'k Ahmed Nur! cZüh 1 bürcr.,. 
ile b ı z k nlerın artık büsbütün de belki kay~ed r v~ onun yerın~ belki duy l ~ı~o~du~. h~m~ ~ı ·~nlaşama • m rlan k b rmıf. Hemen dahiliye neza- de> eserini o zaman y zmıstı B nim ç n 
yok edılmeleri z manı gcım·ştır. Ancak, Farsca k nşı b r dıl konuşurdu~ maz 

1 
u re>sı enuz erın 1 

• ret ne haber verilmiş. Dahiliye nezareti, yazmıştı. Ben oynuyordum. Züh 1 bürcü 
bu mün bot

1

c acela söyJemeğe de lü - F'akat yabancı d nlerin ve dıllenn bir- Büyük Ha bde, Bulgarlarla gılya rnüt- Ş hreınaneti btrbi.rlerine ginnişler, ve işi 
0 

ne güzel eserdi. Ben onu ne qüzel oy-
mm görurüz ki, Kral ile muktedir Baş- birlerine karşı ne !k.adar aeğiştırici ma- tef k id.k. Gi'ıya diyorum, çünkü haki - b" an evvel örtba edebilmek i ın Darül- nardım. Benim en sevdi~im. en çok se-
vek ı nin bu husustaki mesaileri adeta hiyet ve tesiri-eri olursa olsun bir millet katte onlar da biz de Almanlann müt - beday·e şöyle bir em r verilmiş: verek oyn-adığım eser. 
bir mücadele ve bir savaş kazanır kaaa. ve 'bir ırkın derin köklennde ancak onun tef ki id k. Bulgarlarla, Bulgaristan için cTürk kadını sahneye çıktığı takdirde (Arkası var) 

büyuk ve ehemmiyetli olmustur ve ;rte en asil maya ve usaresi mahfuz kalır. Ve, Dobr'çe, Garbi Trakya ve hatta Ma- Darülbedayi kapatılacaktır.> ·····---·-----·--·-····-···,,·············-B 1 b l la lnı işte milletlerim.i.zi derin karakter, akide t~ h t - - B duy u gnristan unun o gun meyva r kedonva.da yanyana çetin harbler ver • ~te aya urun en acı gunu. unu • 
k l d dı ve ldetlerinde tetkik eden alimler bozul- be d 1m 

kopannn.k "çin An ara yo un a r. d"k Hududlanmız ve yurdumuz ~imalde, duğum zaman ynım en vuru uşa 
Btr gazetemizde, nefsis bir yazısını. lez- mamıs 'lürk ~ Bulgar köylüierinde is • Irakta ve F l"stinde istill ve te.hl kelere dönmüştüm. Arkadaşlanm teselli ediyor. 

et. stif d l "k ·ı k d - B ı llntlıkla hır.istiyanlığın şekli kaldığını ve la 
z i a e ve a a a ı e o u ugum u • maruz firen biz iki kolordumuzu Bulgar- r: 
gar (Utro) gazetesinin başyazıcısı Bay her ilcisi, bu yabancı dinlerinde ne ka • _ Bu da geçer Afıfe! 

--1.. ri b" larm emrine vermi§tik:. Fakat bütün bun Stefan Taneff cdaha iyı tanışabilmek uğ- dar Ulut ır taassub gösterseler de, ma- Diyorlardı amma.. onlann. tesellileri 
d h ·· lar Bulgnrlan yumuşatmıyor ve Türkler runda mesa sarfetm~ryiz,, dıyor ki bu yaların a am..ız en eski Türk Adet ve a- neve yarardı. Ben havatımı, gençliğimi, 

d hakkındak· eski bir dU rnanhk ve kh sözd • biz Türkler için, hem acı bir haki- kidelerinin erin izlerinin mükemmelen bütün varlığımı bağladığım sahneden ay-
b . :ı.. J.d k l h' ler'ni hafıfletemiyordu. O zaman b n kat \ e hc>m de her iki kardeş millet iç n sezilir ır ııa e a mı~ bulunduklarını rıl c '.ktım. 

Maarif VeklJletlrdn 
Bir tavzihi 
Ankara 18 CA.A.l - Maarif Velı:Metlnden: 

lstıkb le aid n güzel ve müc:terek bir söylü~orl r. Demek, hız ve Bul rJar, Mnk n n ordular grupu umumi knr r • - Mektebe devam et. hır gün gelir. 
b b · · · ı k b b · "hı ıia O nlı bac:kumandanlı-ınm h _,__ maktadır. proğram var. D ha zıyade biz 'lürkler i- r rıınızı ıyıce an asa ve ır irimız - PnE' b·r yolu bulunur, sa neye ç.uwrsın. 

Çin ··ylüy um; Bulgarları ve Bulgar's· den farksız olduğum.uzu bir kere ôğren • murahh ~ı bulunuyordum Müttcf k ·a Dedıl r. Buna razı olmadım. Arkadaş- 1 - Mekteb sporlarında m bakal rın 

Bir sabalı gazete.ıılnde ıt mart Pazart.esi 
gtın{l yapılan mektebleranw kır ko usu hak 

kında neşredilen makalede bu mUsabakanm 
me :\fesinin beynelmllel ölçülere uymadığı, 

ve koşunun da pı.st tizerlnde yapıldığı yazıl· 

tanı iç t ı ~ ruz ve bu ü kedcn ~ok mek le tinı uysa ondan sonra, m · t- 1 r ma veci ettim ve a c nyı en ay-d k, D rülb d d gaye ı y ınız en kablllyetu olanını meyda • 

· m · 1 1 r n ve mcs ıa Al • teh d y m ktan ve bırb::rimize d t 1~ n d m ha 
1 

ıyan bu çalışm da kend ı de me na çık rmak değll, en z yıf ol nını da sıh· 

1 · n v ya Fransız ve 1 • olmakt n b ka v pacak bır işunız kal • * f ını vermektir. o ı barla m re v 
1 rı ve Bul aris~ nı maz. Ve bu saye Balkanlarda en n'es· y1 en ayrılmıştım, ahneden man ar ıarı daima bu esns n de tutu-

c t kleri m sainın de-il ud b sulh d vresi başlamış olur. ded m. 'um. O zamanlarda Bürha-
1 

r k tadil edlllr ve m ab k l ra ba a -
' u ~ hatta onda b"r'ni bi- Ya ık, o türlü ihtilaf ve n za ıle g ç n rup teşk l ebnl.s. Tepeb ın- m sı bir güç hüner ö çüs olm n z1 de 
ruz. asırlara ve her ki tarafın. u-ursuz bır bi Bulgar k mutan '\e Ü· tems !er veriyordu. Bür- h rk n alAkasını c lbeden b t ve e -
yı evvel, m samda b'r- cehalet ve nahvet yüzti d • do iı "i münasib ve ölçülil hır rn'k- uraco ettım. Onun trupun- ı ncell bir faallyı' olar k çocukl nn istifa-

n m m er izin iyi tah - kanlara. Bundan otuz küsur yıl evv 1, ptım ve b"zım harb ml istediğimi s5y edım. Kabul 
ç v çok zek! bir kızı bana me ru i n ilk srncs;, idı. O vakit, Ed r- a ve n· nl rımız d"ğer müUef k ·m z hnimı işgal eden bir me-

Bun'!.ar da ne?, - cBu ı;ar nede bır crkAnıharb yüzbasısı ia'm ve mi ce m r b o duklan h Jde, ma ı . e \ rdı. S hneye çıkan tek 'Iürk kadı
r!> Bunun üzerine, kü - Bu'lga.rlan ancak bazı hudud ihtılfıf Bu r z bı ri merkezden bizim n· n- nı ıd m. Benimle bırl'kte sahneye çıka~ 

yanın gözlerinde, beklcdığ'm tak- ve nizaları mevzularında görüp tanıma- !arımızı takmamak emrinı aldılar. c k Tti k kadını arkadaş jstiyordum. 
dir ve memnuniyet narlaklıilı verine, bir ya başlamıştım. Bir gün Kırcaaliye ha • (Devamı 10 mıcu sayfada) Bundan maksadım da; sabned'e Türk ka-

desine sunulur. 

2 - Koşu, «Türkiye kır koşusu blrln t
llklc inin yapıldığı yerde 19 Mayıs stadyo • 
muncla başlamış, dışanda koşulmu~ ve ce
ne stadyonıun içerisinde bltlrllınlştlr. Tavzih 
olunur. 



1 Sayt. SON POSTA 

1 Tarihden Sayfalar 
• 

Osmanlı I mparatorluğuna 
• -<' 

için Harbi Göze Hatırı 
Aldırtan Bir Yahudi 

Padişah onun alacaklarını tahsil etmek üzere bütün Fransız gemilerine 
haciz koymuş, dokuzuncu Şarhn şikayetleri red cevabı ile karşılan mıştl 

Fransaya gitti. Fransız vükelasından 

Osmanlı rical'q ~ hitaben tavsiye mek
tubları aldı. Sonra Venediğe gelerek 
bütün işlerini tasfiye ett~. Ve bir gün 
İspaınyol, Portekiz ve İtalyan Yahudi -
!erinden mürekkeb 5 00 kişilik bir ka -
file ile İstanbula gelerek yerleşti. 

Almanya imparatorile giriştiği çe -
tin harbde büyük bir para sıkıntısı çe
ken ve bu arada banger Don Mikezden 
de 150.000 ekü borç alan Fransa hü -

kCımeti, kendisini, müttefiği olan Ba -
bıali.ye çok güzel takdim etmişti. İs -
tanbulda yerleşen Don Migezin ilk işi 
Hiristiyanlıktan Musevi dinine d8n • 
mek, vaftiz adını atarak telcrar Yusuf 
N assi a•dını almak oldu. Sonra halası 

On beşinci miladi asrın son yıllatın
dtl, İspanyada Müslüman ve Yahudile
re yapılan tazyik v~ işkenceler en t id
detli şeklini alm~tı. Müslümanlar ve 
Yahudiler, hatta tanassur etmekle de 
kendilerini engizisyonun işkencelerin -
den kurtaramıyorlardı. Mfuılü.manlar, 

malları~, mülklerini, bütün servetle -
rini ve geçim vasıtalarını bırakarak k~ 
file kafile Afrikaya hicret ediyorlar, 
tanassur eden yahudiler de !talyaya, 
İt~lyada kilise hükumetlerinden olan 
Ankona ve Ferrara'ya kaçıyorlardı. Ye 
dinci Kleman, üçüncü Pol ve üçilncü 
Jül gibi Papalar bu yahudi dönrnele -
rlni, Hiristiyan kilisesinin en büyilk 
reisine yakışacak ibr şefkat He kafbul 
ve himaye ediyordu. 

İşte bu karışık yı Jlar içinde Portekiz 
yahudilerinden zengin ve asil bir ai -
lenin genç ve C€vval bir evladı yetiş -
mekte idi; adı, Yusuf Nassı idi. Adının 

, hem de kaynanası olan Dona Grasya 
gitti. Yahudi mühim Mendes adına bir banka kurmak oldu. 
bir mali yardım için söz aldıktan son
ra Ven.ı:.dık Cümhuriyetine, Hıristiyan 
yahudilere bir yurd yapmak için !a • 

ikinci terkibi «Prens> manasına yo.'kın hib olduğu adalardan birini kendilerine 
bir asalet ifade etmekte idi. Engizis - satmalarını teklü etti. Senato nezdin
yonun tazyiki Portekizde de başlayın - de bunun için çok çalıştı Fakat muvaf
ca, Yusuf Nassi kalabalık ailesi ile be- fak olamadı. 
raber v~ftiz olmuş ve Don Yovan Mi- O sırada, Türkler Mısın zaptetmiş -
gez asalet Unvanını almıştL L~kin, din ler, Şarki Akdenize hakim olmuşlardı. 
değiştirmek de hayatlarını emniyet al- Barbaros ile beraber Cezayirin Osman
tına koyamamış, Don Migez, ailesi v_e 1ı imparalorluğuna iltihakı, Türk nü -
rrkdac::Jarından mühim bir kalfile ile I · ı fuzunu Garbi Akdeniz üzerinde de his-
talyada Ar.konava iltica etmişti. settirmişti. 

Yusuf Nassi, büyük işler başarmak Venediktc bir taraftan bir Yahudi 
için doğmuş dehalardan biri idi. İs - yurdu temini ile uğraşırken, Don Mi -
p<ınya ve Portekizdeki ırkdaşlannın e- gez, bilhassa Ms.Tsilyalı Fransız tüccar· 
liJn vaziyetleri karşısında kendisi gibi larile bazı sarrafiye muameleleri yapı
asil bir Yahudinin lakc;.yıd kalamıyaca- yordu. Bu cevval adam, Venedik sena· 
ğını kabul etmişti. Ankonada faal bir tosundan ümidini keser kesmez gözle -
rol C1ynıyamıyf1'<:ağını gördü. Venediğe rini Şarka, İstanbula çevirdi. Evvela 

~ aten, bir zamandanberidir, 
~ Memduh da Hürnıüzden hiç 

Para muamelelerindeki doğruluğu ile 
kısa bir zaman :ıarfmda yüksek bir ttt
bar ve nüfuz sahibi oldu. 

1545 senesinde Papalık makamına 

seçilen dördüncü Fol, İtalyayı tehdid 
etıneğe başlayan İspanya Kralı ildnci 
Flipe karşı Frmnsa ile ittifak etmişti 

Fakat İspanya ile giriştiği bu harbde, 
paraya ihtiyacı oldu. İlk el uzattığı 
kaynak da, hükumetlerinde mülteci o
larak yerleşmiş ola'n Yahudi dönmele
rinin malları oldu. l 5S5 de neşrettiği. 

bir ferman ile, ne kadar Yahudi d6n -
mesi varsa, hepsini tevki! ettirerek 
mallarını ve mülklerini müsadere et • 
ti. Tevkif edilenler ve mallan müsa -
dere o)umınlar arasında Osmanlı te -
baası Hıristiyan Yahudiler de vardı. 

(Devamı 1 O 1.DlCU sayfa~) 

Ebedi S~ Ataturkün 1ıemşıreıen Bayan Makbule An1'araaa ı1einı::t milntehio 
seçimi için reyini verirken 

Muhterem misafirimiı Bat1an Köseivanof An.karada Kız Enstit~ünd" 

l§ Bankasının heyeti umumi ye toplantısından bir ıntıba 

(. l r1co .<:ı '' ~r) 



ilkbahar elbisesi 1( Pratik güzellik bilgileri )' 

Şık blr eşarp ne ,O.zellikler yaratabi -
Jl:r. Bunu '6mı.ek icbl koyduğumuz şu 
zarif modele halkınız. Gerçi elbisenin aslı 
güzel. Fakat ekOM aurahdan yapılmış o
lan eşarpı olmasa bu tazelikle göz ala • 
mazdı. Garnitürü yerine göre seçmek bu 
gunkü modanın en büyük snn'atıd:r. 

Ufak bir bilginin 
çok fayda ~ı olur 

Geceleri saçlarınızı herhangi bir şe -
kilde bağlayarak veya sararak yatıyor -
sanız bu itiyaddan vazgeç:niz. Çünkü: 
saçl:ar bütün gece ne kadar serbest bıra
kılırsa o kadar gürleşir, sağlamlaşır. 
Eğer dalga'Larınızın, buklelerinizln bo

zulınasından konkuyorsanız başka bir ça
re var: Kuvafür -yapıldığından itiba • 
ren- ilk üç giln içinde bozulmaya çok 
istidad gösterir. Onu bu üç gün olduğu 
gibi muhafaza edebilirseniz geri kalan 
zamanlarda ne kadar serbest bıraksanız 
bozulmaz. Farzedelim ki bugün yıkandı
nız ve saçımza ya kendiniz şekil verdi -
niz, ya da bir kuvafüre gittiniz. Akşam 
dalgalarınızı buklelerinizi taramak V«t 
parmaklarınızla -mümkün olduğu ka -
dar 'kabartmadan- yeni baştan düzel -
ıtirsiniz. Temizlikten dağılmamaları için 
bir file giyer, yatarsınız. Bunu ikinci ü -
çüncü a'kşamlar da ıtekrarladınız mı, saç 
artık o şekli alır. Ve artık file koymasa
nız da eskisi gibi perişan bir manzara al
maz. Sizi sabahleyin müşkül vaziyette 
'ıırakmaz. 

Esasen file. başın nefes almasına ma -
ni d'eğUdir. Saçlarınız pek yumuşak ise 
her gece de ta'ksanız bir zarar vermez. 

* Yatarken tabii gündüzkü makyajınızı 

silip temi-z.liyorsunuzdur. Arkasından yağ 
lıca bir krem de sürüyor mu;runuz? Şa • 
yet sürüyorsanız, bir parça pamu~u sı . 
cak suya batırıp -Göz kap::ıklarmız ve 

1 ( Holivut modellerinden ) 

Çok şık bir dine 
elbisesi örneği 

Holivudda çoklarının beğenip giyece • 

li haber verilen pk. bir model daha ve • 

rıiyoiıll: Tatlı mavi renkte dantelden bir 

dine elbisesi. Bol ~ketin yakasına be • 

yaz ti:l:ld kürkünden bandlar konulmuı 

Maamafih eşarpsız da olsa model fev göz dcenarlarımz müs ~ 1- bii ün yü . 
ka1adcdir. Etek de hiç bir eteğ~ brmze • zünüzde dolaştırmalısınız. Bu suretle 
miyor. Bır yanı -fiyonganın altına rast- hem yüzünüzün -göz ) akın lan g'bi
layan tarafı- kloş. Öbür yanı düz. Bu en naz·k 1araflnnnı korumu~ olursunuz. 

hem de yağlı bir yüzle ya.a 'U g'rmemiş ve bu bancllar keıarlıırdan birkaç san "' 
tezad, onu hem son modellerdeki bol e • olurswrnz. İlkbahar şap'kıaları çok şık, çok güzel olacak. Çi~k. kordell. vualet. renk renk 
teklere, hem bir QOklarının terketmek js- Göz 'kapaklarınıza taşan rımellerı, u - hasırla ipekten yapılın~ şirin ve zengin bir moda gözlerimizi kamaştıracak Kı - tim daha içeriye dikilmiştir. Yakanın en 
temedikleri dar eteklere benzetıyor. .esinde kür1k yoktur. Ve bütün arka par• 

cuna pamuk sanlı ince b ' r çubukla alı • şın kendi gibi donuk modasından sonra hoş bir sürpriz doğrusu 
Göğüs de baın~w bir güzellikte: nız. Mesela temiz bir kürdanla... Bahar müjdeciler!nden bırini bugünkü sayfanuzda veriyoruz: ça boldur. Bu bolluk. ütü ile yatırılma • 

(Bir:nc:si tam roba hizasında, ikincisi * Bilhassa beyzi yüzlülere yaraşacak olan bu şapka laciverd hasırdan yapılmıf • mış seı1bYt pliler halinde hep ensede 
tam gö~sün üstünde, üçüncüsü de tam Duda'k rujunuzun iyi tu•ması için ön • tır. Mimoza çiçeklerile süslüdür. Tülü de laciverddir. Kalb biçimindeki kenarla • toplantnıflır. Et.elin arkası da buna Q 

belde) Sekiz on santim eninde üç sıra ce dudağınızı pudralayımz. Sonra ruju • n. kaşların yuvarlaklığına uydurulursa son derece güzel görünür. Kq, bdırua çok benziyor. 
nervürü var. Her sıra on nen'Ürden iba • nruzu sürünüz. arzusuna en kolay ba§ eğen güzelliğidir. Bu şapkayı yapacakaanız dOs ve elri 
ret. Ekose eşarp işte buralardan g ç'yor. * kaşlardan -bir zaman için olsun- vazgeçmeli, k&flannızı kavialendinnelisi.niz. Korsaj beyaz satenden yapılmıştır. 

Kopu dıa az mı güzel? Omuzlan sıkı Yüzünüzde fazla tüy bırakmayınız. E- Maamafih güzellikte kat'i bir şey .söylenemez. Olur ki bunun tamamen &bini ya- K.olsuıdur. ASkı1an danteldendir. Yaka• 
mkı saran w ancak kalçalara inen, ke - ğer onları herhangi bir şekilde alamıyor- par da daha güzel görünürsünüz. Bu, sizin zevkinize, çehre hususiyetlerini• ısına ve beline yakut renginde birer 
narları (gam) lı minimini bir kap. sanız oksijenli su ile rengim boyayınız. bağlı bir iş ... Umumi kaideler. aşan ne güzeller, ne ince zevkler vardır! klips takılıdır. 

-·· ... y~;;;;;·;;~·~ .... ;~~~;·ü;;ry;üg~~~·~;;~~ .............. tiiTI8Şfr""""iTIOd'Blf"" ......... c ........ Yü~ .. ·~;~j';'i'i"""" ..... )_'_'_S_UVir-e-eib"IS8Sl'"-
k c can 1 z ı sın1rlend1rnıe .. lJ1n1z · Yağlı ruju kuru ruja 

Yuvanmla süıktln ve saadet görmek i · 
çin. erlretiJıiU sinirlendiren şu bin tiirlü 
hiçten sebeblere meydan vermeyiniz: 
Kocanız aizıe ifinden bahseder1ten ka • 

yıdsız kayıdlı.z durmayınız. Bilakis ona, 
bütün f1 hayatını dıerln bir alaka ile ta -
k.ib ettiğinizi his>etti.riniz. 

Elbi.ıelerine büyii'k bir itina gösteriniz. 
Slikük, düğme, yırtık, leke gibi şeyleri 

-ne kadar ufak w görünmez bir yerde 
olursa olsun- ihmal etmeyiniz. Tam ka
pıdan çıkacağı sırada bu noksan larcian 
birini !aı'k.eden erkeğin sinirlenmemesi -
ne imkln yoktur. 

k:anızı, manto vesairenizi giymeyiniz. 
Onun hatırı için bir sinemay3, bir gez

meye falan gittiğiniz vakit suratınızı a • 
sıp, ettiğiniz iyiliği burnundan dökme -
yiniz. 

Kocanızla bir yerde butuşmaya söz ver 
diğiniz zaman, gecikmeyiniz. 

Onunla b"rl:kte sokağa çıktığınız gün
ler fazla göze çarpacak şekilde boyan • 
mamaya dikkat ediniz. Esasen pek se -
vlmli olmıyan bu hal, erkeklerin çoğu • 
nu sinirlendirir. 

Beklemediğiniz bir gün hır misafirle 
çıkagelirse güler yüzle karşılayınız. Ve 

Kocanızla aokağe çıkscağınız vaki~ o - elinizden geldiği kadar ikram ediniz. o. 
nu dakikalarca, sabırsızlık içinde bPk • nru mahcub bir vaziyete düşürmeyiniz. 
letmeyinlz. İcab ediyor.ta hazırlığınıza Hususi hayatınızın. kocanızın içtimai 
andan evv~l batlayınız. Ve herhalde da- mevkii bakımından hoş ka9mıyacak ta -
ha sonraya b.l.mayum. raflarını başkalarının yanında anlatma -

Böyle gü.nlıerde, hofun.a gitmeyen şap- yınız. 

tercih ediyorlar 
Güzellik mütehassıslarının 90iu yath 

ruju kuru ruja tercih ediyorlar. Fakat 
bunu her bdm kendi. cildinde deneye
rek tayin ederse daha iaa.bet etmlt olur. 

Yıa.ğlı ruj az miktarda .urtılmeHıdlr. 

Toplu b~ kadar ruju iki parmak ara
sında ezmel.i, azar azar birkaç ~fa y11.ı.e 
dokundurmalı. 

Kuru ruj; yünden minimini blr allık 

hupeıtile yüze sürülür. Herke.le yiizün 
çizgileri ve ~kli değifi.k oldutu için nı· 
jun yüzün neresine sürüleceğine da.ir 
.kat'i bir kaide söylenemez. Bununla be
raber umumi olarak muhtelif ,eJttllr.rde.. 
ki yüz?ere şöyle sürülmelidir: 

Yuvarlak çehrelerde: Ruju ehnacık ke
miklerinin üstüne mrllp yanaklara yay
malı, yüzil uzun göstermek için de btınl
na yaklaştırmah. 

Uzun yüzler<U: Ruju elmacık kemikle
rine wnneli. yanağa, burundan uzafk
laşrnak suretile, yaymalıdır. 

Elınacrk kemikleri çıkık köşeli yüzler
de, ruju elmacık kemikleri üstüne ya hiç 
sürmemeli, yahud da çok az ailrmeli ·ye 
yanağın aşağısına doğru yaymalı. ı 

Çökük yanaklarda: Yanak çulrurlanna Paıisin ·bü~ bir moda yaratıcısı ba • 
ruj sünnemeli. Çukurun etrahna dokun- har modasını §Oyle anlatıyor: 

..>Üyük bir emek verilmiş değildir. Fa
kat zevkle 1JeÇilmi§iir. Dantellerin .eçi -

durulacak ruju yanağın aşağısına doğru Elbiselerde hiç bir tarzda ifrat yok. 
yaymalı. fiepsi 'kadına tam bir kadın silüeti yani 

ıı.... d . b' husu . t K d' k Yüz biçimi ne orursa olsun fUnU \Xl~ 
~ın e mce ır sıye var. en ı u- lıdır Allık -mı mama : nereye su ürae oranm 
maşımn koyusundan yapılmış olan sen - ç·~-ıklı~· ıt B · · dır ki d · 1A 6~nı aza ır. wıun ıçın aı-

tQ.r de ayn bir pklık veriyor. Bu kUfA - m.a çehrenin en çıkıntılı yerine IÜ.rÜlar, 

ğın boAum veri dantel kaplıdır. çökük yerine de hiç sürülmez. 

mfünkün olduğu kadar ince bir silüet ver 
meyi gaye bilıni§. 

Suare elbi8eleri silüeti çok uzurı göste.. 

recek ve vücudün en uf ak kımıldanışla a 
rtle dalgalanacak fek.ildedir. 
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Tarihden Sayfalar Bulgarlarla daha iyi 1 Fotoğraf . tahlilleri ~)!" 
'(Btl§tarcıfl 8 iftei et1.1/fad&) ~ ve Niklad adalarııu ihtiva eden bir anlaşmak için daha • 

~ Nusi Papaya karşı harekete geç hükilmdann alacağı paranın verilemi - iyı· tanış I"• d K d" · · · h k ti il Kaynanası Don Graçya· Mendes ile yeceğine dair olan red cev~ı Fransa • ffi8ffilZ GLlm ır en iDi gösterıc~ ~re e ere _imi mesleklerden ziyade idari 
aber Kanuni Süleymana müracaat dan gelince, Yusuf Nassi, Fransa kra - (Baştarafı 1 inci sayfada.) IAkayd hır tıp ışlerde muvaffak olabilen bir tip 
. Kanuni, bu müracaatı dikkatle lına nüfuzunun ne kadar büyük oldu · Anlaşılan. bu tedbir, Kral Ferdinand- 1stanbulda.n Ş• Anka.radan Em • 
edi. Pa!paya· çok şiddetli bir name ğunu göstermekte gecikmemişti. ca ve Bulgar kom.iwıerince, Bulgarlar • ki karakterim.., • rah karakterh'i.,. 

"nderdi: İkinci Selim, imparatorluğunda bu - daki Türk kinini ve Türk düşmanlığını ruyor: • hangi meslektı 
[ cPapa, Türk hükümdarının tebaası lunan bütün Fransız gemilerine haciz yumuşatıp gevşetmemek için o vakit lü- Bir ıi§te önayü muvaffak. olabile· 
blan Yahudileri derhal serbest bıraka· koydurttu. Bilhassa İskenderiye lima - zumlu idi. olmak, etrafını iS,. ce#in.i •oruyor: 
tak ve müsade:e edilen mallarını ay - nında bulunan bir çok Fransız gemile· Gene Büyük Harb senelerinde, yanım- na edici. hareket • Uğraşacağı JI • 
ilen iade edecekti. Aksi Mde, Türk rinln hamuleleri çıkarıldı, satıldı ve da bir Alınan emir zabiti olduğu halde !erde bulunmak gt Ierin değişik olına. 
,iıükümdarı memleketlerinde bulunan tutarından Yusuf Nassinin alacağı ö - otomobille Üsküpten - Komanova üzerin- bi kendini göste • sını iıter. Kayı~ 
İbütün katoliklcri tevkif ettirerek mal· den<t Üsttaraıfı da Fransızlara iade o- den Köstendile gelmiştim. Buradan İs • rıcı teşebbüslıere ra bağlanmaktan 
lannı müsadere edecekti.> lundt.. Dokuzuncu Şarl'm şikayeti bir troma yolile Toyran cephesine gitmek pek yer vermez. sıkılır. Kusurla • 
• Bu name, Romada· büyük bir he - reci cevabı ile ka.rşı1nadı. istiyordum. Köstendilde bana ve Alınan Zeka ve dikkati nnın belli olına _ 
yecan uyandırdı. Osmanlı tebaası olan Yusuf Nassi, hükümdarını Kıbru a- emir zabitine birer kona~ hazırlamışlar- ni kullanırken kendisini aIAkadar eden smı istemez. Elinden plen iflerc:t. keıı • 
lrıristiya'n Yahudiler derhal serbest bı- dasının fethine teşvik edenlerin başın- dı. Fakat benim için daha mükellef ola • meseleleri sezmekte güçlük çekmez. dini gösterebilir. 
ıraklldı ve malları da iade olundu Fa - da bulunmak suretile de Venediğe dar rak seçilen konağın sahibi benim yerime * * 
kat Papa, diğer yahudilerden bu dar • be vurmuştu. Selim, Kıbnsın zaptın - Alınan zabitini misafir etmeyi tercih et.. 
benin intikamını pek feC'ı olarak aldı; dan sonra adayı kendisine tabi bir ti; çünkü o, ikrah ettiği bir Türkü ve bil- GözU pek bir tip Becerikli olan bir tip 
H-epslni rafızilik ile itham ederek ve krallık olarak bu Yahu 1• gözdesine ver hassa düşmandan başka bir şey olmıyan Çorludan S. M. N e " ı e h i r • 
i:liri diri yc&tırtarak idam ettirdi. mek istiyordu Fakat Sokullu Mehmed bir Türk zabitini evinde misafir etmek .ıuvaffak olup o • den Mustafa, fo • 

Bu mesele, Yasef Nassiye Kanuni paşa, Padişahın htJ aşın teveccühünü istemiyorduı. Bana itizar ettiler ve beni' lamzyacağını '° . toğrafmm tahlili 
ınezdinde mühim bir yer temin etti. önlemeğe muvaffak oldu. dul bir Bulgar baya,nı ile kızının mukim ruyor: ni istiyor: 
Keskin görüşü, Avrupa ve Avrupa dip O zam~nlar •nemleketin en çok sar- bulundu.klan bir eve misafir ettiler. Rahatına fazla Konu~kan ve be 
lomasisindeki geniş malfunatı, maliye fettiği madd herden biri olan balmu - Bunl.ar beni izaz ettiler ve muhab- düşkünlük göster- ceriklidir. Men • 
işlerindeki yüksek ihtısası ve Akil, ha· mu kül1iyetlı miktarda Lehistandan ge bet de gösterdiler. Anladım ki Bulgar memesi ve hece - faatlerine aid it • 
kim etvarı ve mütalealarile Türk im - !iyonlu. Selim, Lehistandan balınumu kodomanmın yüreğin.de yanan Türk ki- ik.l.i. hareketlerile !enle daha uy.:ınık 
par~torunun siyasi müşavirleri. arasına getirmek inhisarını Yusuf Naıssiye ver- ni basit Bulgar ai.lıe ocak.iannın saf ve gözlerinin pek olu- olur. Şakacı ve a • 
girdi. Osmanlı saray1, ken~ine cBey mişti. salinı harimlerini o kadar fazla zehirle- şu, uğraşacağı if • !aylı hareketleri -
rıade Yasef Nassi> hitabile asalet paye- Her y.ıl yalnıı Ahlafa ve Buğdana memiştir. lerin bu vasıflara ne Inllkabil kendi-
sini de tasdik etmiş oldu. en az 1000 fıçı Girid şarabı sevkolu • . Keza1:flt 1916 yılının İkinciteşrln ayının olan lüzwnu ~de muvaf.fakiyet sine yapılan pkalan da dayanmak il . 
1 Yasef Nassi, yalnız harid siyS,et ve nurdu. Karadenize sevkolunacak şanı~ b_ıdayetin.dıe 26 ıncı Türk fırkası. &lga- vadedebilir. ter. 
licaret işleri ile meşgul olmakla kal - inhisannı da Yusuf Nusi almışh. rista.ndan Tuna şimaline yani Romanya- * 
matlı. imparatorluğun mühim dahill İkinci Selim 1S74 de öldü. Bu ölüm ya yapılacak harek!ta iştirak için, Tır S k" · 
!Vakayiinde, hatt~ devrinin en büyük Yu.ruf Nassinin nüfuzunu biraz sarsar nova dolaylarına gelmiş ve fırka karar- a in Ve IÇIİ bir tip 
:ve kanlı bir sP!ray entrikasında da ser- gibi oldu. Hayatmın .an yıllan, şeref g~hı. ~rna Orakovitsa köyüne yerleşti Kır I e h 'r • 
,..etinin ve nüfuzunun rolü oldu. ve itib~nı muhafaza etmekle beraber nlmışti. Ertesi sabah ben Tırnovada Ma- den lbrahim fo • 

Kanuni'nin üç oğlu vardı: Mustafa, sönük geçti. Yusuf Nassi 1587 de öldü. kenzen umumi karargahından otomobil - toğrafının tahlili -
Beyazıd, Selim. Şehzade Mustafa ka • cNakşe Dükalığı> da kaldırılarak bu le buraya .gelmiştim. Fırka kumandanı ni istiyor: 

h H. 'd b Gürültücü ve ıranlık, iğrenç bir suikasd iftirasına uğ- ada ile Kiklad adalan doğrudan doğru- ~e~ .um ~ . ana anlatıyordu: Ken 
ırıyarak bcfuasmın emrile boğdurul _ ya devlete bağlandı. dısınıı ve tümenın diğer zabitlerinı kö- kavgacı değildir. 
muştu. İmparatorluk tahtının meşru R~şad Ekrem yün birer evine misafir etmişler. Kendl Sak.in ve içli hare-
:varisi şehzade Beyazıd idi. Fakat Sü - ••• ... ...___ sine bittabi köyün en zengin ve muteber keUerile bir sem • 

Ocyman, en küçük oğlu Selimi seviyor Hergun: Almanyanın eVi ta.hsi$ olunmuş. Fakat ev sahih~ Türk pati temin edebi • 
t\7e imparatorluğu ona bırakmağı düşiı- kumandanına kapısını açmamı,. Bunu lir. Verilen ve göa-

* Derli toplu va zeki bir tip 
.Ionyadan Ziya 

Turan karakterini 
BO'f'Uyor: 

Temi.z ve mur. 
tazam giyinmesini 
bilir. Havai mev .. 
zulara rağbet et • 
miyen zek!siJe ve 
derli toplu hare • 
ketlerile arkadq -
lan araS1nda iyi tıüyordu. &Fmin mıası Hurrem Sul • kusurları gören köyün belediy~ reist yanına jan - terilen iş dışına çık 

tan da bu hususta ihtiyar hükümdarı darmayı ve bir iki idare heyeti Azasım ::7~. mes'uliyvtlere katlanmaktan çe-
bilhassa t:ızyik ediyordu. Selim Kü _ (Bat ta-rafı ! nci ıayf ada) alarak bu mn kapısına gelmiş ve üç de-

bir örnek olabilir. Cesarete ballı iflen 
umk kalır. 

tahya valisi bulunuyordu. Padişah kü- te oran Alman harekıetiM karşı kendisi- . fa zagon (kanun) namına aç diye bağır_ * 
~ük .sahzadeye olan fcnla muhabbetini ni koruyacak tedbider almaya ehemmi- dıktan ve kapının nçılmadığını gördük • Müsbet teşebbüslere girişmek 
bir ~ralık ona kıymetli hediyeler gön- yet veriyor ve bu tedbirlerde, en evvel ~en sonra kapının zorlanıp açılmasını ve 
tıermnk ile izhar etmek istedi. SO.OOO Lehistanı, sonra da Romanyayı kend!. ya- / ~cab ederse kırılmasını jandarma ile di • kaydile 
altın ile '30 bin altınlık mücev~rden nında buluyordu. Son defa Romanya ile ger adamlara emretmi, ve i' derhal baı- B a ı ı k e 1 ' ,. 

rnilrekkeb olan hediyesini de Yusuf Lehistan M"asmdaki VaI'JOva konuşmala-ı :amı§. !~kat ev sahibi kapının kıniaca - den Salih Orta 
Nassi ile yolladı. n neticesinde bu iiç memleket birb:rle- gını gorunce açtırmı~ amma bu sefer de zengin olup olamt-

rine daha fazla yaklaşmışlardı. Halbuki ~amid bu eve girm~mi' ve fırka karar • uacağmı soruyor: 
Kurnaz Yusuf bu fırsatı kaçırmadı ...___ 1 -h :s 

K · Aumwyanın bu son hareketini müteak'b ~a ına mesai yeri olarak tahsis olunan Orta hallı' de ol-
ütctbyada Selimin gözüne ml"TnAgw e '1 k.. bel d' 

oHu..... artı1t böyle üç taraflı bir anlaşma ile Al- _0 Y e ıye binasının bir odasına P,Orta- sa zenginlik; miru 
Qalıştı ve muvafak da oldu. Küçilk şeh man nüfuzunun k--na bı·r s-. ..2 halı·nde 1 !_ıf karyolasını kurdurmuştu. Köyu··n di • 
zadenin yanında kaldı. Süleymanın bir -.,."" r.'U - 1 . k veya piyango IRl • 
fermanında coğlum Selimin nedim çıkmaya imkAn ka1.mamıştır. Şimd! Ma- ger ev erı ise endilerinP. tahsııt olunan retile ele geç:nw • 
. 'L i cari8tan, Karpat Uk:rııın.ya51n1 ış' "al eder- fı~an_ın zab_itlerini mükemmel kabul ve• dikçe .. bet h 
:uassı Yusuf Nassi> diye iltifat ettiği ken AimanyMım muhalefetı·ne ~uirw-ama- mısafır eimışlerdi. ı ' mus am 
l>anl.·E'r, servetini küçük şehzadeye Os- s• - B n1 tt kla lelere, çalışmala • 
mlin1ı imparatorluğu tahtını temin e dıysa bunun sebebi daha ziyad'e Alman- u a a ı rımızla aramı7.da rubu ra lüzum gösterir. 
aecek entrikalara açmakta tereddu··d ya ile Macaristan arasmda bir gümrük a~ra- yakın.,.~ir zaman l?eçmi~tr. Ve bu -

....... h d k d =-• k1a . 1 gunun munevver Bulgarlannın artık 
etmedi; ve bilahare, ikinci Selimden ını a ı.na a ar damunı ya, şmanın> h fik. l * 

r.tık k lınama d M !' am ır ere değil müsbet hakikatlere 
=·sadakatinin mükafatını boJ bol gör- a u:r:a. 

0 
· sın 11 ır. hizmet ettikleri ·muhakkaktır. Bahusus Olduğu gibi görünen bir tip 

Şimd'ikı halde Almanya, n~ Macrırista- Bulgarların bac;ında bugün, değil onla • Ankaradan Nev 
Yusuf Nas-;i, Osmanlı imparatorlu~ n_a. _ne de -~~.tt! Romanyaya dokunmak 1 rın, bütün dünyanın iftihar edece~i bir zad karakurint 

ile çok sıkı ve ehemmiyetli ticarl .mü fıkrınde gorunmilyur. Ancak, buna mu- Kral vardır. Onun birkaç gUn evvel Yu- soruyor: 
naısPbetleri olan Fransa ve Venedik i k~bil bu jki hükfunetin kendisine bugün- g-0slavyaya yaptığı ~yahatten ttanra Bat- İşlerine hile ıu.. 
çin korkunç bir ~ahıs olmuştu. Bu zen ld!nden daha çok fazla bir samimiyetle vekilinin Ankara zlyaretı herhalde 'M • nştırmasını hece • 
gin ve zeki Yahudinin mühim tavsive- vaklasmasını bekliyor. O. bunu yakın bir suna değildir ve ümid etmeH ki bu seya- emez. hıslerini 
leri, Fransı": ve Venedikli bazirgAnia • s;v3SM olııra'k hesaba kovmu~tur. Bütün hatten Türk ve Bulgar rnilletler.i mes'ud gizliyemez, oldutu 
~n çevirmek istedikleri bir çok dolab- ı?avretini bu hec;rıbın tahakkuk ettirilme- ve tam bir anla~aya varsınlar. 1 gibi görünür ve 
arı yıkıyordu. Yusuf Nassi ilk ağır sine hasredC'cektlr. Fakat bu seyahatin neticPsi ne olursa hareket eder. EH . 
darbeş:ini Fn:ım::aya. sonra en müthişi- olc;un her iki milletin matlfıb hakikt ve e- ne ayağına çabu. 
ni de Vcnediğ'e vurdu. * bedt anlaşmaya varması ancak ve ancak hareketlerde bu • 

Yusuf Nassinin Fraınsadan 150.000 İşlmn Alınan görü~ miltaleası şun· Bay Stefan Taneff'in d<>diğ: gibi daha i- lunur. 
ekü alacağı vardı. Faizlerini JıeMb e • dan ibarettir: Yakın zamanda Macaris- yi tanışabilmemize mütevakkıftır. 

* derek bu parayı sırasile Fransa kralla- tan?a Almanya arasında bir gümrük itti- H. E. 'l:rkilet 
n olan ikinci Hamiden, ikinci Fra.1 _ hadı vücude getirilecek ve Macaristamn ·-··-···· .. ··················-···········-······· ... -·-· Muvaffakiyeti etrafmde akisler 
suvadan ve dokuzuncu Şarl'dan iste _ Habsburg imparatorluğundaki rnevkiin- ~ .., uyandırmıyan bir tip 

lzimrde Kam. • miş, fakat cbir vahudinin borcu öde - den daha ~emiş bfT istiklAl ~erçevesi jçin- Nöbetçi eczaneler 
nemiyeL'eği> red cevabile karşılaşmış- ci~ yeni Alman imparatorlu~u ile olan it- .... __ tinada c28> ıcıyıda 
tı. 1564 de, yahudi ~airi, Salamon Ös - tifak ala.kası tamma1anmış bulunacaktır. Bagiin Te b• get-e nöbetçi olan ecza • otu.rıın bir okııytı • 

R neler şunlardır: 
ke, SülPymatn tarafından dokuzuncu omanyaya gelince, onun Almanya ile t .. ıanbul cihctindekiler: 

Şarl'a ,u,önd<'rilmiş, ve Fransa hiiku - olan dostluğu daha kuvvetle ileri gede- C!balida: <Necatı Ahmed), 8lrtec1de: 

m~tinden Yu'>ufa oJan borcun ödenme- cek ve bu suretle hududlan da em.ntyet (Ali Rıza), Em!nönünde: CMinasyan), 
" altına girecektir. Merkezi Avrupanın Yemişte: <Bensa..son), Cataıotlunda: 

sini taleb edilmişti. Fransa hükfımeti <Abdillk ·ı > dikp 
c;arka do?ru giden siya.si hareketi bu su- aa r ' Ge a.şada: CAsador), 

bu trlebi de reddetmiş, hattA kral, se- Yecl!knlrde: <Teo!!los), Balatta: (Hayim 
nedin yırtılmasını rica etmişti. retl4!' tanzim ed'ild'kten sonra ismi yeni Berk), Fatihte: CM. Kemal), Cerra.hpa _ 

mevdana çıkan Ukranya hareketinin bü- şada: (Şerefi, ~-0pkapıda: (Nazım), Şeh-
1566 da ihtiyar Kanunf Zigetvar ka- vü · 1 zadebe.ı:uıda: cunıverslte) 

mesı mese esi ottaya atılacaktır. '" 
:lesi Önür.de ö:nıü~. Osmanlı tahtına Yu Beyo~lu cihetindekiler: ' 

Bunlar Alma.nyanın yakın hesablarıd1r. sufun efendisi Selim cülfts etmış· ti. Mnhmudiye caddesinde: Cİ3met>, Ne _ 
Bu hesablann ne dereceye kadar tahak- tıb d K Yı:-ni padic::.ah ilk işleri arasında, sa- ca • ey c: < emaı Rıfat), Yfiksekkal -
kuk kabiliveti vardır? Bunu bize ancak dırımda: (Vlngopulo), İstıklll cadde _ 

aık hendesi \'e gözdesi Yusuf Nassiye zaman gösterir; fakat. hesab budur. sinde: <Dellnsucia}, Kalyoncuda: (Zaft-
Nakşe <lükal!f.rı ünvanını vermiş idi. Muhittin Birgen ropulos), İstiklAl caddesinde: (Limaner), 

yucumuz, Uf1Mı • 

miyetle mu.vafftı'lo 

olup olamıyacajJı • 
nı soruyor: 

Muvaffakiyetla • 
ri mevzii olır ve 
sessızce geçip 9' .. 
rafında aıkısler ya 

ra trnaz. Kendisini meydana vunnıyan .ze
ki insanlar gibi fiil ve hueketleri.nde öı.. 
ÇÜ vardır. 

* Dik ve tok konuşan bir tip 
Bu suretle impan:;ıtorundan bir tabi .............................................................. Kurtuluşta: <Agalgallo). Beflktaşta: 

-
1 tNall Halid). Ankarada.n B. B. M. resmtnin dtwcitıi U-

hükümdarlık i.invam almış olan Nassi, musaı Ekonomi '" Arttırma Kurumu · Bofazfçi. kadıköydekiler: temiyerek karaktttim aorut1<>"": 
tfük~ lıffema gltmeıniş, bir vekil gönder- Rabalar 1

1 
Yeldeğlrmeninde: (Y""Ua), M"h" .... ar- d 

-... u uıu Ol uğu gibi ;örünilr, bir takım ka • 
mek1e iktifa ederek kendisi İstanbulda Her do~an çocuğa bir kumbara ve her da: <Sadık), Söğiltlilçeşmede: <Hulfl&l.l, 
Bo kumb"r h ü b1 -A k.,.d ... t yıdlarla iç yür.lnfl örtme~e yanac:maz. ğ'lzi~lnde K.uruçeşmede yaptırttığı "' aya erg n raz para. Çünkü: us u arua: (Sel~z. ttihad). .s 'JI 

b1 İ Kumbara en emin sigorta ~ Düşündüğü ve aklına geldiği gibi dik ve 
r sahilsarc;yu yerleşmişti. şte Nak • .... ------------~,J tok konuşan btr tipi ifw etmektedJr. 

I 

* inadım enerji iie değiştirmesi 
lazımgelen bir tip 

Ankaradan Ke • 
mai, karakterini 
soruyor: 

Bir mevzu hak -
kında karar vere
bihnek. fikir be -
yan etmek sureti • 
le kafasını işlet • 
mesi ve inadını e
nerji ile değiştir • 
mit bu..uınmaaı la
zımdır • 

* Yumuşak kalbli bir tip 
$ivaıtan O. To • 

karakterini 
soruyor: 

Bir şeye çabuk 
karar veremez, ya 

, pacağı işlerin önü
nü, ardını hesab -
la.r, ataklık yap -
maz. Etrafına fid -
d~ göstermekte 
ilen gitmez, yu -
muşak kalbli davranı\~ 

* Kendisine güvenebilen bir tip 
Kırklar•· 

Zinde. Veli, ka • 
rakıterıni soruyor: 
Bafkalaruıa min 

net etmekte mila -
tağni davranması

na mukabil kendi-
sine gü ven.ir ve 
tuttuğu işi sona 
erdirmek ister. 
Mağlubiyete, za • 
rarl'ara tahammül edemez, kendisini a 
az zararla .kurtarmak için önceden aJ.m,, 

ması. gerekli tedbirlere bq vurur. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.im • • • • • • • 
Adrea • • • • • • 

DİKKAT 
rotograf tahllll tçin ba .tuponlardaD 
t adedinin ıönderUmul tarttır. 
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Fransa daimi seferber hale konuyor 
( Bastarafı 1 inci sayfada) 

vilz mahi·yetinde old'Uğu, Çekoslovaıkyad~ 
hlsıl aJ.an değişiklik.terin hiçbir hukuki 
esasa istinad etmediği tas.rili edilmiştir. 

Thansız notası d:a ayni meald:ed.ir. A
meıikanın da ayni şekilde bir nota vere-

ceği öğrenilmiştir. . . 
Berlmdeki İngiliz ve Fransız scfırlen 

bu akşam memleketlerine hareket etmiş.. 
lerd:ir. · 
Diğer taraftan hariciye nazırı Lord Ha

lifaks, bugün arka arkaya Alınan, Fran
sız Amerika ve Sovyet scfi.rlerinı kabul , 
etntişt'ir. 

Almaııya, Londradaki sefirini geri 
cağırdı 

Havas -ajansını~ Londra muhabirine na
zaran Alma'l1 sefiri, Lord Halifaksın da
veti üzerine nezarete gıtmiştir. 

Sefirin Çemberlayn tarafından dün 
B'rminghamda söylenen nutka iüraz et
tiği ve b:u nutuktan !ngiltcrenin bundan 
sonra Alınanyaya karşı hasmane bir d;p
loması siyaseti takib etmek arzusunda 
olduğu manasmın çıkarılması mı lazım 
geldiğini Lord Halifrıkstan sorduğu tah
ınin edilmektedir. 

Al.man sef1rin;n geri çnğırılmas1 iht!
mali ise her an mevcuddur ve bu iş, Lord 
Halüak5ın vereceği izahata bağlıdır. 

Londra, 18 (Hususi) - Geç vakit alı
nan bir habere göre Alınanyarun Londra 
sefi:rıi, cblr istişare içifü Berline çağırıl
ınuştır. 

Alırnan sefiri. yann sabah hareket ede
~kti.r. 

Litvin.of'un Londraya çaği.nlması 
muhtemel 

Siyasi mahfelier, Lcmdrada belki de 
Amerikanın iştiırakilıe İngiltere, Fransa 
ve Sovyetler Birliği arasında müzakere
ler başlaması ihtimalinden bahsetmekte
dirler. Bu haber henüz teeyyüd etmemiş 
ise ~ salahiyettar mahfeller, Litvinofun 
Londraya çağınlmasıını derpiş eylemek
t.edirler. 
Diğer taraftan Fransada bugün hüku

mete geniş salahiyetler veren kanun m~
liste .kabul edilıniştir. VazivpHn umumi 
şekilde hülasası bud1ll". 

lngilterede: 
İngiltercdc harb meclisi toplancf? 
Londra, 18 - Lord Halifaksm. bu gö

rfu}m.elerine -müvazi olarak, İngiliz bah
riye, harbiye ve hava nazı:rlan da bir 
toplantı yapm~1ardır. Bazı yü~ek rüt
ben askeri er.kanın da iştirak ettikleri bu 
toplantıda, vukuu muhtemel yeni hadise
ler karşısında alınması icab eden tıedbir
lar gö~ülmüştür. 

İngiliz kabinesinin içtimaı 
Londra, 18 (Husu.sl) - Kabine bu ak

şam. Birınin.ghamdan dönmüş olan b:ış
vekil Çemberlaynin riyasetinde toplana
raık., Çekıo.c:;lovakyaının Almanya tarafın,. 
dan ilhakından müteveiLlid vaziyeti \et
kik etmiştir. 

Lord Halifaıks. dıiin<lcnberi muhtelif se
firlerle yaptığı görüşmeler hakkında na
zırlara izahat vermiştir. 
Toplantı iki buçuk saat sürmüştür. Bü

tün nazırlann Londradan ayrılmamaları 
kararuaştm lmıştır. 

Kabirıenin yarın da toplanması muhte
meldir. 

İngiltere siy<lsetini değiştiriyor mu? 
Londra 18 (Hususi) - Başvekil Çem 

berlayn tarafından dün Birminghamda 
söylenen nutuk. siyasi mahfellerde de
rin bir tesir husulf' getirmiştir. Bilhas· 
sa Başvekilin, bundan böyle Nazi Al
manyaya itim.ad edilerniyeceğine dair olan 
sözleri, İngiltcrenin idealist ve yatış -
ms siyasetine nihayet vererek, realist 
bir siyaset takib edeceği manasında 
tefsir edilmektedir. 

Çemberlay.n, Binningham'daki nutku
nu bithdikten sonra ikinci defa söz 
alarak şunları söylemiştir: 

- Almanyanın bu haıreketi, bir ce
bir ve şiddet ve haksızlık hareketidir 
ve hakkı ihlaldir. 

Fakat bizler cesaretimizi kaybetmi
yelim. Biz, bundan evvelkinden çok 
daha kuvvetli bir milletiz. Sonra. ce -
bir ve şiddet ve haksızlık hareketleri, 
Mgeç daima: cezasını bulur. Yapılan 
ha~ketlerin her biri Almanya için ye
ni tehlikeler doğurmuştur ve kAfıinlik 
iddiasında bulunmadan şunu söyliye -
bilirim ki Almanya, sonunda, htiktime 
tinin yaptığı bu işlerden acı surette piş 
man olacaktır. 

Di#er t3I'aftan gazeteler de Çember-

layn'in nutku ile meşgul olarak bu nut
kun 191 4 te umumi harb arifesinde Sir 
Edvard Grey tarafından söylenen tari· 
hi nutuktanberi, bir İngiliz Başvekili 
tarafından irad edilen en şiddetli ve 
en ı?zimldr nutuk olduğunu yazmakta
dırlar. 

Dominyon miimessilleri 

Londra 18 (A.A) - Havas : 
Londrada bulunan dominyonların 

bütün yüksek komiserleri bugün öğle· 
·len sonı a kabinenin fevkalade içtima· 
mı müteakıb beynelmilel vaziyet hak 
kında Çemberl<:tyn ile görü~meğe davet 
edilmişlerdir. 

Franrada : 
Faris. 18 (Husust) - Hükiımete gen;ş 

sa:lfıhiyetler verilmesi hakkındakı kanun, 
meclısin bugünkü toplantısında müzake
re edilmiştir. 

İlık söz alan mazbata muharriri, kanun 
p ojesini iz.:ıh ederek, hükOmetin derpiş 

ett'ği tedb"rler ar.asında askeri tedbirle
rin en mü h m mevkii işgal ettiğini b 1-
dirmiştir. 

Müteakiben sol cenah mebuslarından 

Kiril'is söz alarak. Daladyenin siyasetini 
şidtlelte tenldd etmiş ve Fransanm mu
kadderatını böyle bir adama teslim ede
miyeceği:rıi söylemiştir. 

Eski halk cephesi mebuslanndan Ber
jörl ·se Daladyenin .ıriyasetini müdafaa e
derek, Fransaının büyük bir harbe hazır
lanm.ağa mecbur ol'duğunu tebarüz ettir
miş ve Polonya, Romanya, M.acarista.n ve 
Yugoslavyanın Alman hegemonyasına 

mukavemet için Fransa He müzakere 
mevki.inde kaJacaklannı söylemiştir. 

Bun'll.D. üzerine söı: alan başvekil Dalad
ye itimad meselesini ileri sürmüştür. 

Meclis, 258 reye karşı 324 reyle Kiri
lisin tehir teklifinıi. reddederek, hükUme
te itimad beyan etmiştir. 

Öğleden sonraki toplantıda geniş sala
hiyetler ık.anunu reye konarak. 264 e kar
şı 321 rey'le k.abui edilmiştir. 

Hükfunete verilen gen.if salahiyetler 
neticesinde: 40 saatlik hafta kanununun 
ilga.ısı, bazı sanayiinin devletleştirilmesi 
ve devlet kredilerini nmilli müdafaanın 
takviyesinde kullanılım.ası muhtemeldir. 
Bazı mahfellerde söylendiği.ne göre 

Daladye, mecburi askerlik müddeti.ni de 
ilci seneden üç seneye çıkarmağı derpiş 
etmektedir. 

Paris, 18 (AA.) - Bailby, Jour gaze
tesinde diyor ki: 

M:Uetin seferlber halıe getirilmesi lA
zımdır. Bizim için ikıi. ştlt vardır. Ya sul
hu kurtarmak - bunun için vaki( daha ta .. 
marn.ile geçmiş değildir - veyahud da 
şarktan veya cenubdan gelebilecek bir 
tecavüz harbine muzafferane cevab ver
mek. Herhalde yapılacak bir tecavüz, biz
de sürpriz hasıi etmemelidir. 

Epoque gazetesi, Do.' adye'nin tam 
salahiyetle millt müdafaa için neler ya
pacağını sayarken bilhassa şunları te
ba rüz ettirmektedir: 

Er.düstride haftada: 60 saate kadar 
çalış<> bilecektir. Endüstri 
lecektir. 

seferber edi-

Tam salahiyet, parlamentoyu top -
lamaC-a ihti~·aç kalmadan vaıziyetin i·. 
cab Pttiği askeıi tedbirlerin alınması -
nı da mi.ımkün kılacaktır. Mesela, lü -
zumu ta){(lirinde, kısmi seferberlik y'(j
pılnc;ık ve • dalına en fena vaziyet na· 
zarı dfükate alınmalıdır - Fransız ara· 
zisiııe tecilVüz yapıldığı takdirde der
hal harb ilim edilecektir. 

Nevyorkda: 
Ncvyork 18 - Almanların Çeko

Slovakyayı işgal etmeleri üzerine Fran 
sı1. ve İngiliz hükfimetlerinin hattı ha· 
rekctlerinde vukubulan değişiklik A
merika efkarı 1ınıumiyesi üzerinde kuv 
vetli bir intıba hasıl etmiştir. 

Nevyork Times gazetesi diyor ki: 
« Almanya sterlinle doların yüzünü 

daha uzun müddet göremiyecektir. A
merika ile bir ticaret muahedesi akdi 
hakkmda uzun zamandanberi Almanya 
tarafındaın beslenen mukadd~ ümid ar 
tık ebo:-d~ycn rn.ahved11m1ştir.Çjek·Slo· 
vakyı:ı.nın ilhakı bitaraflık kanunun çok 
muhtemel olarak tadilini intaç edecek 
ve bu tadil Fransa ile İngiltereye harb 
zamanında piyasalarımızdan ihtiyaç -
lan olan silahlan satın almak imkd -
nını temin edecektir> demektedir. 

Nevyork Herald Tribun, Çember -
!ayn ve Daladye tarafından irad edi • 

SON POSTA 

Romanya Çeko - Slovak 
hududunu suratle 

takviy·e ediyor 
( Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

1 - Romanya milli sanayiini kurmak 
için sarfetmek:te olduğu mesaiye nihayet 
verecek. tedricen elyevm mevcud bütün 
fabrikaları kapaya<!ak. tamamen bir zi
raat memleketi. halini al:acak. 

2 - Zahire, petrol!, kereste, canlı hay
van ve yiyecek ihracatı münhasıran Al
manyaya yapılacaktır. 

3 - Eğer Romanya bu şartlan kabul 
ederse Almanya- Romanyanın toprak ta
mamlığuu ve Rumen m.illetinın istiklali
ni garanti altı.na almaya hazırdır. 

Taymism siyasi muha.rriri ilave ediyor 
ki, Romanya hükumeti bu şartlan tama
men red.detm~tir ve Doktor Manui dahil 
olmak ş:art.tle bütün politlka şefleri bir 
mtııkaddes itt:haıda yapmışlardır. 

Roınanyanın aldığı söylenen tedbirler 
Londra. 18 (Hususi) - Romanya. sefiri 

dün gece Lord Halifaks.ı ziyaret ederek, 
halen Bükreşte cereyan etmekte olan Ro
munya • Alman iktısadi müzakerelerinin 
i.ktisab ett ği tehfil:eli mahiyet hak.kında 
mühim bir görüşmede bulunmuştur. 
Bükreşten alınan haberlere göre dün 

gece kral Karolmı riyasetinde fevb.lide 
bir .kabine toplant:ısı yapılmıştır. Aakerl 
rüe.sanın da iştirak ettiği bu toplantıda, 
Rumen - Karpat Ukranyası hududunun 
takviye olunmasına karar verilmiştir. 

Bu hududa 30-40 bin asker sevkediıl.e
cektir. 

Tekrar Bükreşten bildirildiğine göre 
Romanya hariciye nazırı Gafenko, bugün 
İngiliz ve A.l.ma.n sefirlerile Macar ve 
Bullgar elçilerini ik.abuI etmiştir. 
Dığer taraftan Gafen.ko, Londra w Pa

risteki Rumen .ııefirlerine de talı.mat ıön
derer.ek. kendi1erini Almanyanın Ro
ma.nyaya doğru yeıti bir genişleme hare
keti vukuunda İngiltere ve Fransanın ne 
gi:bi bir vaziyet .alacaklarını öğnmmeğe 
memur etm.iŞtir. 

İngiltere - Romanya meselesi 
LoDdra, 18 (A..A.) - Havas ajansı 

muhabirinin haber aldığına göre, İngiliz 
ıkabinıesinin bugünkü öğleden sonraki 
fev.k.aı.ladıe toplantısına sebeb Romanya
nın manu: buhınduğu Alman tehlikesidir. 
Filhaıkika, bu fevkalade toplantıya riya
set etmiş olan Lord Halifaksın, İngiliz 
politikasının ~hal bir müdafaa hattı 
tesbit etmesi 18.zım olduğunu, zira. İngil
tere Romanyanın Almanya tarabndan 
yutulmaaı.na müsa:ade ettiği takdirde de
mokrasilerin muvaffaJciyet ihtimaJinin e
bediyen tehlikeye düşeceği kanaatinde ol
duğunu söylediği vıe buna karşı fU ted
birieri derpiş ettiği anla.şılına.ktadır: 

1 - Demokrat devletlerin bir konfe
rans akdetmeleri. 

2 - İngilterede mecburi askerlik hiz. 
metin.in temsi. 

Biikreşin tekzibi 
Bük.reş, 18 (A.A.) - Reuter: Alınan

yanın Romanyaya ciktısad.i ültimatQlll> 
tıevdi eıttağine dair verilen haberleri, sa~ 
Ia'h\iyıettar mahreller, k~'iyetle t.ekzib 
etmekte ve Alman - Rumen müzakerele
rin in dostane bir şekilde devam ettiğini 
söylemektedirler. 

Berlinin tekzibi 
Berlin, 18 (A.A.) - Alınan ajailSI bil-

diriyor: 
Bükreşte Almanya ile Romanya arasın

daki ekonomiık müzcclrerele.r cereyan et
mektedir. Bu münasebetle dışand.a hava
yı rehirl'emek ve beynelmilel gerginliği 

artırmak iç"n bazı şayia'lar çıkarılmış ve 
hattA Ahnanyamn Romanyaya bir ülti
ırrıntom verdiği yaZllmıştır. Bu haberler 
tamamen uydurmadır. 

Rumen gazeteleri ne diyorlar? 
Bükreş. 18 (A.A.) - Rador ajansı bil

dirivor: Bütün gazeteler, kraliyet meclisi
nin kralın bütün nazırları ve ordu tefle
rinin i'ştirakile Cuma günkü içtirnaında 

verilen kararların ehemmiyetinı b.yde
diyodar. 

Timpul gazetesi d~yo.r ki: 
Romanya hükfuneti, halisane tedbırle

ri ve iyi komşuluk münasebetlerini. Jruv-

len nutukların Münih politikasmm if
lasını göstermekte olduğunu kaydede
rek> Miinih devri bitti. Şimdi yerine 
yeni bir realizm kalın almahdlh da • 
mektedir. 

Berlinde: 
Berlin 18 - Neşredilen yan resmi 

bir notta, ezcümle deniy<>r ki; · 
«Çemberlayn'in beyanııtındak:l diğer 

Mili Şef Bulgar Başvekilini kabul 
etti, mülakat uzun sürdü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mı bugün saat 12 de Bayan Köseivanofu 
kabul buyunn~larcm. 

Riyaseticüınhur köşkünde ziyafet 
Ankara. 18 (A.A.) - Reisicümhur İs

met İnönü ve Bayan İnönü ta·rafından bu
gün saat 13 de Riyasetidmhur köşkünde 
Bulgar Başvekili Ekse~ans Koseivanof 
w .13ayan Köseivanof şereflerine bır öğle 
yemeği verilıni§tir. 

Ziyafette Başvekil RefLlc Saydam. Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Bulgar or
ta elçisi Ba.y Kristof, Sofya elçimiz Şev
ki Berker. Riyaseticümhur Umumi Ka
ti:bi Kemal Gedeleç, Numan Mencmenci
oğlu. Riıyaseticümhur seryaveri Celfıl, 

HuS"usi Kalem Müdürü Süreyya Andir
man hazır bukmmu~lardır. 

Ziraat F...ıısfüüsiindc 
Ankara. 18 (A.A.) - Muhterem misa

firimiz Bulgar Başvekili Ekselans Köse
ivanof refakatindeki zevat ile birlikte bu-

gün öğreden sonra Gazi Terbiye Enstitüw 
sünü, Ziraaıt Enstitüsünü ziyaret et.mif4 

lerdir. Bayan Köseivanof Çubuk barajını 
gezmiŞtir. 

Bnlgar sefirinin ziyaf cti 
Ankara, 18 (A.A.) - Bu akşam saat 

20,30 d:a misafirimiz bulunan Başvekil 
Ekselans Köseivanof ve Bayan Köseiva
nof şerefine Bulgaristan el~si Ekselans 
Bay Kristof tarafındaın Ankarapalasta bir 
akşam yemeği verilmiş ve yemeği saat 
22,30 da başlıyan bir suvare takıb eyie-
miştir. 

Bulgar gazetecilerine ziyafet 
Ankara, 18 (A.A.) - Anadolu ajansı 

Umum Müdürü .Muvaffak Menemencioj
lu tara:fından bugün Ankarapalasla Bu].. 
gar gazetecileri şerefine bir öğl'e ziyafeti 
verihniştir. 

Ziyafette muhterem mi.9afirlerle gaze
teci birçok meb'uslar ve maföuat erkam 
hazır bulunmuştur. ,, 

Berline döndü 
(Başıara.fı 1 inci sayfada) 

binlerce halk tarafından emsalsiz te -
zah üra tla karşılanmıştır. 

Alman gizli kabine konseyinin reisi, 
eski hariciye nazrrı Baron fon Nöyrat, 
Bohemva ve Moravya Çek eyaletlerine 
Alrna<n)•a umumi valisi tayin edilmiş -
tir. Fon Nöyrat, kabine konseyindeki 
reislik vazifesini de muhafaza edecek

tir. 
Alınanyanm yeni askeri hava 

mm takası 
Berliu 18 (AA.) -Göring, yeni bir 

askeri h<Na mıntakası ihdasını emret
miştir. Bu mıntaka merkezi Viyanada 
olmak üzere Avusturya, Bohemya ve 
Moravyayı ihtiva etmektedir. Yeni 
mrntakar1m şefliğine General Loehr 
tayin edilmi~tir. 
Aboonyanın Macaristanı da işgal 

edeceği şayia]an 

Prag 18 ( A.A.) - Alman kıt' alarmın 
iki gündcnberi durmadan Prag'dan geç 
meleri siyasi müşahid1eri endişeye dü
şürmektedir. Çünkü şimdi mühim mik 
tarda scvkediler. bu kuvvetler, Bohem 
ya ve Morctvya'nm işgali için lazım o • 
lan miktardan çok fazladır. 

Çek halkı da endişe izhar etmekte 
ve Almanyanın geniş mikyasta yeni 
bir harekete başlıını.ak. üzere mi bu • 
lunduğunu kestirememektedir. 

Bazı mahfellerde Almanyanın yeni 
hareket hedefinin Budapeşte olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Berlin 18 (A.A.) - Reuter: 
Alman kıt'alarının Karpat1ara\ltı Uk 

ranyasına girmek tasavvurunda bu -
lunduklanna dair dolaşd!!l şayialar, res 
men tekzib edilmektedir. 

Slovakyada hadiseler 
PrPsburg 18 (A.A.) - Bu sabah Eyr 

nan'na Alman parti reisinin evine bir 
bomba atılmıştır. Yaralanan yoldur, 
fı:dka1 ha'>ar mühimdir. 

Bir Almanın üzerine de el bombası 
atılmış ise de isabet etmemi~tir. 
Slov~k matbuat l>firosunun bir tamimi 

Presburg 18 (A.A.) - Slovak mat-
1:-uat bürosu aşağıdaki haberi neşret -
mistir: 

fi1ov11kvadaki Alman kıtaatı her ta· 
rafta ve her türlii ahvalde hiçbir su -
ret1P Slo,ıaklann hakimivet hukukun~ 
dokunmıyacak S€kilde hareket etmek i
çin Pm;, almışlardır_ 

Mrıcar orduc:u i~aal ameliyesini 
tamamladı . 

Bııd:rneste 18 (Havas) : 

Resmen bildirildiğine göre, Karp&~ 
laTaltı Ukranyasında faaliyette bulu • 
nan Macar ordusu, Koerosmezoe ve 
Uzsok'ta Polonya hududuna kadar gel 
miş. ve işgal ameliyesini tamamlaIDlf • 
tır. Macarların zctyiatı şimdiye kadaır 
3 7 ölü ve 1 14 yaralıdan ibarettir. 

Macar kıt&atı işgal edilen mıntaka· 
larda temizliğe bRşlaınışlardır. 

Budapeşte 18 (A.A.) - Macar kıt .. 
e.laruıın Karpatlaraltı Rütenyası ara. " 
zisini hemen kamilen işgal ettiklerine 
dair gelen haber üzerine dün a~am 
şehir, Macar ve Polonya bayraklarlle 
donanmıştır. 

Halk, sevinçle tezahüratta bulun • 
mus Naib Horti ile dost devletlerin IJfd. •• 
lerini alklşlamıştır. 

Bu<lapeşte 18 ( A.A.) - Nafö Horti, 
bu sabah Macaristan • Ukranya hu -
duduna gelmiştir. Mumaileyh, bugün 
Karpatlaraltı Ukranyasında işgal e • 
dilen araziyi ziyaret edecektir. 

Bcneş'in protesto telgrafı 
Şikago, 18 (A.A.) - Bcneş, Amerika 

Cürnliurre:isi Roosevel't ile Çernberlayn. 
Daladye ve Litvinofa birer protesto tel
grafı göndermiştir. 

Bu telgrafta şöyle denilmektedir. 
cÇelt ve Slovak mrnetıeri, beynelmilel 

büvük bir cirnayet1n kurbanı olmuşlardır. 
B~gün Çekoslovak milleti, ne protesto, 
ne de kendisini m:.idafaa edebilir. Bun· 
dan dolayı, Çekosfovaıkyanın sabık Cüm
hurreisi sıfatile bu protestoyu bizzat ben 
size teV'di ediyorum.> 

Beneş, telgrafında Çckoslovakyarun 
geçen Eylıil ayında kabul ettiği misilsU 
fedaıkarlıklara karşılık olarak gerek 
Fransız ve İngi!iz tekliflerinin "e gerek 
Münih anlaşmalarının ihtiva ettiği millkt 
teminatı hatırlattıktan sonra şunlan ya; 
maktadır: 

cBu feda.karl'ı.klar yapılmıştır. Fakat 
buna rağmen, Münib anlaşmalarını imza 
eden büyük devletlerden biri bugün ara. 
zi~zi paTçal'aımaktadır. Umumi v'icdım 

ve tarih huzurunda, Çeklerl'e Slovakların 
bu tarzda haklanmn el'lerinden alınma.. 

sını asJta kabul etmiycceklerini ilan et
mek mecburiyetindeyim. Çekoslovakla!', 
bu haklan kendile1'ne iade edilinciye ka· 
daır, mücadeleden fariğ olrnıyacaklardır. 

Bu c·naveti tanımamasını ve Avrupa 
ve dünyanın bugün içinde bulunduğu f&
ci vaziyetin istilzam ettiği şekilde hare
ket etmesini hükumetinizden rica ede
rim.> 

wtlendirmek karari1e bütün komşu hü-ı hak ve menfaatlerini müdafaa azmi, ba
Jrumetlere örnek olmuştur. Hükfunet Ro- rış .arzusu kadar kat'idir. Bu suretle mem
manyanın kiya.retli ve basiretli hareketi- leket, sükunetle ve moral ve siyasi tam 
ni.n bir zae.f eseri olmadığını isbat etmiş bir otorite ile hadiselerin her türlü inldo 
ve mifü müdafaa mukavemetinin takvi- şafmı karşılamaya ha.ZJrlanmaktadır. 
yes! için icab eden bütün tedbirleri al- Diğer gazeteler de ayni şekilde tefsirat.. 
mıştır. Hükfunetin dışanda Romanya ta bulunuywlaT. 

bir kısım teessüf ve teessürle karşılan- manyay~ nazaran olan tarihi ve siyaal 
makta.dır. Bu kısımda, Çemberlayn vaziyetile Avrupadaki diğer devletle-
Çeko·S1ovakyanın taarruzunu son ta · 
arruz olup olmıyacağını ve Alman.ya
nın dünyaya kuvvetle hakim olmak te

şebbüsünd~ bulunup bulunmıyacağı 
suale değer bulunmuştur. 

Çemberlayn, Çeko-Slovakyanın Al -

rin A1manyaya nazaran olan siyasi w 
tarihi vaziyetleri ar~ındaki farkı hi.f 
.şüphesiz bilir. Avrupada hçbir mille .ı 

tin eski Çeko·Slovakya vaziyetinde bU 
lururıasma veya kendisini onunla mu
kayese etmesine mahal yoktur. 



"Son Posta ,, nın Hikayesi 

DUGüN HEDiYESi ı 
.. - .. ~~ Yazan: Muazzez Tahsin Berkand .. dllft .. Hll~ 

Nezihe gelin elbisesini giyeceğı mada - Sizi bir gün bir kır arabasında gör- Öyle ya. Macide birlikte geçirdiklerj 
oda kapısı vuruldu: müş ve beğenmiştim. günleri ve o günleri içinde yaşattıkları 

- Bir hediye getirdiler küçük hanım. Dediğini de hatırlıyordu. Demek.. de • dekoru ve dolayısile sevgı ve saadetle · 
Bu, yassı bir paıketti. Açılınca içınden mek! rin.i hatırlatmak için bun.dan daha canlı 

bir tablo çıktı: Ağaçlar arasına gömül • Daha fazla ~eğe cesaret edeme- ı bir hediye mi olur? 
müş, balkonundan güller sarkan bir köy den ellerini birbiri içinde kilidlemiş, ar- Merdivenlerden indiği zaman onu ılk 
evi.. kasındaki beyaz elb!seye. omuzlarindan 1 gören Macid olmuştu. Büyük bir teha • 

Genç kızın ilk sözü: aşağı sarkan duvağının tülüne korku ile j lükle ve yüzünün her zerresinden saadet 
- Ah. ne güzel! demeJC oldu. Sonra, bakıyor ve sabahtanberi artık Macidin 1 fışkırarak ona doğru yürüdü. 

yanında duran hizmetçıye sordu: nikahı altında bulundu~nu düşündükı;e - Ne güzelsin Nezihe; beyaz tüller l · 
- Bunu kim getirdi Hatice? buz gibi bir suyun ensesinden akarak çinde esatiri bir halin var. 
- Uşak kılıklı bir adam. bütün vücudünü ürperttiğinı duyuyor • Fakat kansının on.dan kaçan gözleri. 
- Klmdenm.iş? Bir kiğM:l vermeaı mi! du. kanını birdenbire durdurdu. 

Bir şey söylemedi mi? Birdenbire bir klbustan sıyrılmak js • - Ne var Nezihe? Rengin neden so • 
- Ha)'ll' efendıi.m; Macid beye verirsi· teyen bir hareketle ayağa kalktı ve ay • luk? 

ni7., kimin gönderdiğini 0 anlar dedi. nadaki bembeyaz hayaline gülümseme • - Bırak beni Macid: 
Hizmetçi çıktıktan sonra Nezihe giyin- ğe çalışarak kendi kendini ikna için yük- Genç adam, büyük bir hayret ve ilzün-

.mesi.ne devam etti !akat arada bır. bili • sek sesle: tü ile geri çekildi, misafırlerine gitti, li
iıUyar tabloya bakıyor, bu manzarayı - Kabil değil.. Macid1n hayatında bfr kin. başının içinde bin bır futına yara .. 
hatırlamka.. istiyormuş gibi lu.şlannı ça • bağ olsa mutlaka bana söylerdi... dedi. tan düşünceler canlaninl§tı: 
tarak ~nüyordu. Omuzunun kopça • Fakat kalbine düşen kuşku onu artık - Bu sabah ne kadar neş'eliydi! İlk 
mu iliklerken. birdenbire bir pencere a- rahat bırakımyordu. Bir yandan. aşağı defa olarak onun da beni sevdiğine inan
çarak karşısında yeni bir manzara gör • inmek için alelicele tuvaletini b itirme • nuş ve sev.inmiştim; halbuki bırôenbire 
JDÜf gı'bi hatırladı: fe çalışırken. d~.ğer taraftan da Macidi değişti. Sebebi nedir acaba 1 Ona karp 

_ Mecidiyeköyünü ıeçtikten IOllra. ancak üç ay evvel tanıdüdannı ve aile- bir kusur mu ettim! 
sal tarafta. ağaçlıklar arasandaki köfk. sinin yaptıfı tahkikat neticesinde onun O dakikadan itibaren genç ev~r. iç • 
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Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 inglllz Lirası 
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TOrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSlAVVA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LOBNAN 
ve HATAV'da 

f ilyalleri ve biUOn DOnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler w 11esaıkli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine kesıde senedlı eslcoaroa 
Borsa emırlen. 

Esham w lah"'IJI. alhn ve emıaa &zenne avans. 
Senedat tahsilatı ve uire. 

fıı yüksek emniyet sarılannı haiz kirıhk 
Kasalar Servisi vard.r. 

Piyasanın en mOsait tartlarile ( kumbar•n veya 
kumbarasız) tasarruf heaapları açıhr· 

.. 

Bir defa hatırladı!dan sonra, artık bir· değerli bir mühendis. şayanı itimad bf r !erindeki büyük acıyı harice vermemek 
birine zincf.rlenmiş bir vak'a gibi, bir gün adam ve nam.uslu bir aile çocuğu olduğu- için son derece gayret sarfetmeğe mec • 
arkadaşı Feride ile birlikte Şitlide bir nu anladıklan için bu izd1vaca hemen bur kaldılar. Nezihe, Macidin tanımadı • 
köy arabasma binip, sırf havanın gdzet • razı olduldannı düşün~yordu. ğı bir misafiri ona takdim ederken onun
llfiııi yakından gönnek. bahann kırlar- - Düğünün alelicele yapılmasını iste- La gözgözıe gelmemeğe çalışıyor. Macid 
da yarattığı renkleri seyretmek maksa • m.esi bana olan sevg:sinden değil, bir ha- ~· ~k .~ecbur ka1lmadıkça kansına ye· 
dile Mec:diyeköyünden ileriye kadar git- ber alır da vıazgeçeriz korkusundan im!f nı ~:r yuz tanıtmadan kaçınıyordu. Ge
Uklerini ft bu şirin kötk önünde blllih· me~r ... O h1Ude. haricen namuslu ve ki- !inle güveyinin bu zoraki neş'eleri misa· 
tiyar durarak: bar görünen bu adam zengin bir aileni."1 firleri eğlend~e kili gelmedik~ için - - - - - -

1 

- Aman ne sevimli ev; birbirini seven kızile evl'enmek isteyen bir macerape • salon bir düğünden ziyade neş'esiz bir 
bir çift için tam bir saadet yuvası! restten başka bir ,ey değilmiş! toplantı yerini hatıl"latıyordu. 

Dediklerini de tahattür etti ve... Kalbi göğsünden fırlayacak glbi vuru- .. Akş~ doğ;u. ha~iceo. alelade gibi g3 
Genç kız biTdenbire korkunç bir haynl yor, dişleri birbirine carpıyOTdu. Bütün ~en bır vak a, gelınin yüzünü f!Üldür

göıiiyoimUf gibi. elini alnına götürerek kuvvetini toplıyarak b~ müthi§ vehmi dü ~e ort~lıktaki alır havayı dağıttı. 
gklerini kapadı ve düşmemek için he • başından atmağa çalıştı. ~ı~~n bıre. kapı açıımış, seyahat elbi • 

.. " . . " sesı ıçınde bır adam, başından kHketini 
men oraya. b'..r koltuğun üzerine yıkıldı. .- Mumkün ~eğıli. Macıd: boyle alçak fırlatarak Maaiıde yaklaşmış: 

. -

NEVROZiN 
14.. .' I · • · ı , 

1 ~ t ' ~. 

Artık gelin esvabını bun'fturmaktan. hır adam mıdır. Ba~us~ bir çocuğu ol • - Nihayet seni Cfe mes'ud g6rdüm 
misafirlerini bekletmekten çekinmiyor. duğunu nasıl her gun gızleyebilir? Ha • kardeşim! Ba o· N 1 G • R .. 
karşısındaki manzaranın dehşetile tirtir yır, bu gülünç düşüncelere kapılmak doğ D' k ş, ış, ez e, rıJ>, omatızma ' 
titriyordu. ru creğildir. o g:Jn gördüğüm adam mut- ıy;: ~~ ~ynuna . .sa:ı1mı!tı. Nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

O gün, bu şirin ev~ karşısında araba • laka başkasıydı' - n mısın fık, gelebıldın mı! - 1 ~ I !arını durdurup birkaç metre uzaktan B l t. b' k'ld d"...r. - ke - Bugün senin yanında obnamak ka- ~ caba -fa ,.&n~e 3 ka,e ah"""'ili,.. 5 , 
un an şuur ır Je ı e u~ ... nur n, bil mi Macid' H tta 'kaht b l · · -

orasını seyrederlerke!l köşkün kapısı a • gayri şuurl bir surette de bütün bu söz- dığım · .. a . ~1 a u unma • Nezihe •kocasının sözlerini dinlemeden.! - Evet, az kaldı ben bile bu benzeyip 
çılrmış. genç b!.r kadınla iki yaşında ka • l'erini cerhedecek dellili gözünün karşı • .. l ~ rk m.uteessınm; fakat sen bu her nefeste biraz büyüyen gözlerle kar- aldanıyordum. 
dar bir kız çocuk ve bir erkek bahçeye 81Ddan geçiriyordu: soz erı ırak da beni karına, seni beki:- şısındakii iki adama bakıyordu. Genç ka· Dedikten sonra, büyük btr heyecanla 
çıkmışlar, çocuk elindeki çemberi ,.,.vir • -O go"rdu" ıı.;~ ..... a.ı- d bo 

1 
lıktan ~yırmağa muvaffak olan genç kı- dınm elini bile uzatmadan kendisine bu- sordu: 

11- 6 ....... u.am a uzun y u, za takdim et. 
lnf!ğe çabalarken erkek, kendilerine ba • bu• önüne e~ kumral bir adamdı M id -ı:-..ı . kadar şaşırarak baktılmı ıören Refik - Bu sabah gelen tablo siJJdendi değil 

. -r 6 ' ••• ac onu ıcuuuen tutarak. Jlende bir "l" edi· 
kan yabancılara ehemmıyet vermeden Fakat, onun Macide çok bem.eyen biri grupla ko N ih cto . gu ~ .·. mi? 
tadının belini kolile do.ıayarak onu evin olduğunu farnetsem bile, ya bu imzasız dü: nuşaıı ez eye ğıu yürü • - Bırbı~ çok benziyoruz değil mi - Evet... Macidln sizi bizim evin pen-

arkasındaki ağaçlığa doğru süıiiklemiftf. tabloya. kimden geldiği bllinmiyen bu - Müsaade et de sana dü d biri h~ııım.;fıendi; çok defa benı Macid zan • ceresinden ilk defa gördUlfinO. bild.ilim 
Bu erkek Maciddi. hediyeye ne demeli! Ya getiren adamın cilt akrabamı. ti nya a .. D en. er bile oJdu. için bu hediyemin makbule aeçecejini 
Şimdi Nezihe, kendisine ve ailesine sözleri· fik bey· t ta am7 n.: .u ressam Re· Nezihe. gözleri IUdetle parlayarak. tahmin ettim. 

bilsbütün yabancı olan bu adamın ona - Macid bey bunu kimin g6nderdilfni seyaha~:. = b' ~ t!~ç ayd~n~~ri Refillı_ı ~lini tuttu ve o dakikada keneli Nezihe Refiğe bakarak g!lıtım.edi ve 
izdivaç teklifi yaparken: bm-ı.. du" b' ··-·-.ı ızı etme çın. aaadetını kurtarmakta oldutunu belli et- mes'ud gözleri yavq yavaş on.daıı ayrı • 

WAA~ nyanın ır UA;UUUan buraya geldi meden· J.arak koc d ,,.., · 
· · asına Og& U gıttı. 

"Son Posta,, nın 
Edebi 
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- Neyin ·var Mualli! ' d ·· men mes u gunler geçirdiği fakir ve rak otomobile girdi. Bir iki saniye 
- Biraz yorgunum yavrum. Bir şey yan çıplak odasına uzun uzun baktı ve sonra C€vad da geldi. .,, ______ dız-' 

değil. ka d k ıMUllUlllll pı an ~ı acağı sırada. t.ekrar döne • !erini bir kürk örtü ile iyı'ce sardıktan 
- Seni artık ne zaman göreceğiz ab- k t - d ..x1.. ü 

1 :e .. ya .a~m~ yanına ız ~~nt , başını sonra yanına oturdu ve gazetesini o-
acığım? Acaba eniştem seni sık sık ortulerı uzenne da:yayarak son bir dua kumagwa başladL 

buraya gönderecek mi? etti: . 
Ablas1mr muhabbet ve ıefkatle ba • _ Yarabbı eğer bir kabahat işlemiş· Mu~l~ penoereden dişanya, bütün 

kıyordu . Ahlakları en çok benzediği sem sen beni affet, bana acı .. bunu genç kttJ.ık ömrünün geçtiğj yeriere 
için birbirlerini çok severlerdi. Mual • gencliğime ve tecrübesizliğime bağış • bakarak sakin sakin ağlıyordu. Bütün 
la kardeşinin elini tuttu: 1a! · maddi ü1üntülere rağmen burada, ken· 

- Ablanın mes"ud olması için Alla· . disini seven ailesi içinde ömrünün en 
ha yal~r Bülendciğim. Dışarıdan Jalenin sesi gel~: güzel günlerini geçi'l"TYli•, mes'ud olmmr 

M z T h ı B .. 1 d. k rak - Abla, hazır mışın? Eniştem git • -·......, -. u zez • • n =: !l soz er en sonra ota merdi • ek kt" 1 ld' w 'ni x 1 tu. Şimdi mechul bir hayata doğru yol· 
Mua Ja gözlerindeki acıyı gösterme- Kaybedecek vaktimiz yok. venleri tırmandı. Gözlerinden akmı m ~a tın n lige ıgı ~uy.üyor. lanıyordu. 

mek iç in uzun kirpiklerini indirerek Mualla zayıf ve hasta bir sesle yal! • yaş!an ona glSstermek istemiyor, aile- - V€ ' ge Y~~ şe erım. 
ve ateşli bir sesle mırıldandı: vardı: sinin kendisini onJar için feda etm k _ Ah bu ayrılış. Dun akşam bu saati Yanınd*i bu esrarengiz adam onu 

- Biraz evvel bizi bütün ömrümüz· - Beni burada bırakınız, ne olur? te olduğunu bilmelerini istemiyor:u. düşünm~k onu böyle hırpaJamamıştı. nasıl yaşatacak, nerelere götürecekti! 
ce birbirimize bağlayan sözümde dur- - Mademki nikAh memurunun söz. Şimdi artık Naime hanımm hiç ol .. Fakat ş1mdi... Bundan sonraki ömrü nasıl g~kti? 
maktansa dünyanın bütün iztırab ve lerini hatırladınız. Onun ckadın koca· mazsa bir sözünün doğru olduğuna e • Acısını kalbine gömerek ailesi efra· Başını yastıklara dayıyarak gözlerini 
acılanna tahammül etmeğe razı olaca· sile gitmeğe mecburdur• dediğini de mindi: Cevad hodbin ve soğuk bir 81 • dına veda etti ... Onlara sık sık mektub kapadı ve acı, ıztırablı düşüncelere 
lamı ıınlamıyor musunuz! unutmamıı olacdksınız. Sizi tamamile damdı ve onda .kalbden eser bile yok· göndereceğini vadetti. :~disini bırakarak uzun uıun düşün-

Cevad bir adım geriledi. Yüzü fev • ve her hususta serbest bırakıyorum fa· tu. Karısmm kendi!hıe merbut olup ol Kızının sapsar: olan yüzüne merakla 
kalAde gerilmiş, gözJeri siyah denecek kat bir şartla: Benimle beraber gele - mamasıra ehemmiyet vcmediğini a • bakan Neyyire hanım daınadma dön· 
derecede koyulaşmlştı. 'Oşütüdi bir ceksiniz. çıkça söylemişti. Onun bayle .m~ .. dil: 
1e1le şu sözleri söyledi: Genç kız bir adım ilerledi ve elleri· zi ve yüksek bir tavır takuiacai Yerde - Onu arada sırada bize göndere • 

- Kibar bir adam bu derece sarih ni birbirinin içinde kitleyerek gözleri· öfkelenip bağırmesını tercih ederd.l. ceksin değil mi oğlum? 
bir şekilde ifade edllen nefret karşı - ni kocasına dikti. .. ~lbuld onun ufacık bir sözü, bir - Tabii ... istediği zaman gelir sizde 
llllda eğilmekten başka bir şey yapa - - YaJvarırım size, beni burada bı· küçuk hareketi MuallAnın bütün şüp. kalır. 
maz. Fakat ben ortalıkta dedikodu rakınız. helerini mahvetmeğe, onu kocasına Cevad evdekilerle vedalaşırken Mu· 
mevzuu teşkil edecek bir boşanmayı Gözlerinde o kad,ar candan gelen bir yaklaştırnıağa Wi gelecekti Dünya • allA kapıya doğru yürüdü. Artık bir 
kat'iyen kabul edemem. Halk için siz yalvarış vardı ki Cevad başını çevir • Y'!' ve in.sanlan, billuissa kadın kalble- an evvel buradan aynlmak için sabır· 
Cevad Km-talın kansı olarak kalacak· meğe mecbur kaldı ve soğuk bir sesle nni tetkik eden Cevad, nasıl olup da sızlanıyordu · 
llDlz Fakat hakikatte ikimiz de ayn tekrarllldı: g~~ç ve tecrübesiz nişanlısının geçir • Kapıda ihtiyar dadısı bekliyordu: 
ve serbeı;t olarak yaşayacağız. Seya • - Bu husustaki karanın kat'tdir. dıgı buhranın mahiyetini anlayama - - K!zun, seni mes'ud etmesi için 
ha~n dönüşte sizi Beykozdakt çiftli .. Ldtfen gidip elbisenizi delJftirjniz. Si· mıştL gece gür.düz Allaha dua edeceğim. 
le götü::-üp yerleştireceğim. Orada, la· zi aşağıda bekliyorum. Ve şimdi! Mualli eğilerek onun buruşuk elini 
mn Zeyneb!e meşgul olacaksınız. Bu· Mualll merdivenleri çıkarken kar - Bir makine adam gibi şuursuz bir öptil: 
ıau kabul etmiştiniz .• vödinizi tutaca - deşi Bülendle karşılaftı. Onun sararmış surette llOyunup giyinmişti. TdınamUe - Evet, benim için dua et dadıcı • 
jınızı umuyorum. olduğunu giSren Dnl9ll muhabbetle hazırlandıktan 80Dl'a 8oD bir defa ola • ~. 
Şimdi artık alelAcele hazuianımz. ~ bütu rak, içinde tatlı saatler, her te.Y• nl- Hıçkı:rıkbtrla boğulmamak iÇin top· 

* Cevad Kartalın otomobili Boğaziçi· 
nin Anadolu sahilini takiben, 'Osküdar
dan Beykoza• doğru gidiyord1L 

Seyahatten yorulmuş olan Mualll 
başını pencereye dayamış, dalgın gö7.· 
lıerle bu güzel manzarayı seyrediyor, 
arada bir Cevadın işaıret ettiği noktaya 
bakmak için doğruluyordu. 

Bugün hava açık ve tatlı idi, Mt!al • 
!Anın arzusu üzerine Cevad camı indir 
miş, dişannın temiz rüzgA.n otomobilı 

dolmuştu. Genç katlın bu taze deni 
havasını ciğerlerine bol bol al.malt içi 
arada bir, ağzını ve burun delikleril\
açıyor, gözlerini kapıyor, başmı rüzı?a
ra bırakıyordu. 
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• 
BATTAL GAZI 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Battal kızıl Manastırda 
Her taraftan: 
- Ne tedbir alınabilir?. 
Diye, sual sesleri yükseldi 
Batta] sözüne devam etti: 
- Bence, şimdilik baş vuracaK iki 

t.edbir var... Birincisi, bir mektub ile 
\'aziyeti derhal halifeye bildirmek.. i · 
kincisi de buradan kalkıp gizlice Bi -
ıansa kadar gitmek.. tehlikenin dere -
cesini, orada: tetkik etmek ... 

Abdüsselam, gene ortaya atıldı. Bat
tal ile istihza edercesine: 

- Halüeye mektub göndermek ko -
lay .. fakat Bizansa: kim gidecek? 

Diye mırıldandı. Ve bu müstehzi su
alinin, kendisine bak verdireceğini za111 

llederek, garib bir tebessümle gözleri· 
n.i, beylerin ve ağaların çehrelerinde 
dolaştm.lı. 

Fakat.. Abdüsselamın bu münase -
betsizliklerinden öfkelenmiş olan Bat
tal, top gibi gürleyen bir ses1~: 

-Ben ... 
Diye bağmiı. 
Battalın teklifi, büyük bir memnu .. 

niyetle ka'bul edildi. Derhal bir mek • 
tub yazılarak Şam'daki Halifeye gön
denJd.i. Ve Battalın tavsiyesi üzerine, 
İstanbula gitmek meselesi herkesten 
gizlendi. 

Battal Gazi, yol hazırlığına baıs1adı. 
l3ir papaz cübbesi ile Bizans köylüle -
linin giydiği elbiselerden bir kat teda
rik ederek heybesinin gözlerine yer • 
leştirdi. Sırtma da, o tarihte Anado -
lunun her tarafında giyilen çakşır, min 
tan ve kabra11 ( 1 ) giydi. Bir kemerin 
içine epeyce altın yerleştirerek beline 
Bardı. Gürz, mızrak vesaire gibi ağır 
ailAhJan bırakarak yanma satlece kı • 
hç, hançer ve sapan aldı ... Validesi i· 
le sevgili zevcesi Zeynebi telaşa dü -
§tlnnemek için Bizansa gideceğini on
lardan sa'kladı. 

- Beş on gün, köylerde dolaşaca • 
tını. 

Diye sükOnetle onlarla vedalaştı. 

Devzade A.fkann üzerine atladı. Yal -
ttıa, kendisini şehrin k.&.pısına k1'dar ge 
lip uğurlayan lAlası Tev!bilden ayn • 
hrken ona hakikati söyledi: 

- Lalacığım!... Din ve millet uğruna 
görülecek bir hizmet için Bizans diya
rına kadar gidiyorum. Bu yold~. gidip 
gelmemek var. Anam ile Zeyneb sana 
emanettir. Benim bu tehlikeli yolcu -
luğumu, onlara sezdirmeyesin. Şayet 
gittiğim yerden dönmezsem, onlann 
il.zerine kanad gerip, ıinhar dünya sı -
ltıntısı çektirmeyesin. 

Diye, tenbih etti. 
Tevabii bu söz~ri duyar duymaz, 

Battalın ellerine ve ayaklanna sarıla -
rak ağlronaya başladı. Onu bu işten 
'\7azgeçirmek için y~lvardı. Fakat, Bat 
talı yolundan çevirmek mümkün ola -
ınadı. 

- Haydi aslanım .. Hak erenler, yar
dımcın olsun. 

Deyip, M!lAllaşmaya mecbur kaldı. 

* (IOZll. MA..'flılASTIR) DA 
O clvs.rda kendisini herkes tatnıd1ğı 

için, Batta] kimseye glSrünmek isteme· 
di. Daima kalabalık olan kervan yolu
nu tetkederek:, daha kestirme olan dağ 
yol1anna saptı. 

A.fkar. dere tepe demiyor, yel gibi 
silzülüp geçiyordu. Ertesi gttn, Akça -
dağ uzakta kaldı. Bir gilıı sonra da u -
zaktan (Elbistan) dsğlan görünmeğe 
başladı. 

Battal, geceler:fnt kırda geçiriyo:r, 
köylerde kalmı)'()rdu. Nitekim, Elbüs
tan kMabssmil da uğramad1. 

Fakı..t, bu ka:ssbayı ~tikten sonra, 
artık oralarda kendisini kimsenin tanı
:m1yacağına kanaa1: geXrdl. Hem biraz 
d1n1enmek, hem de gideceği yollan llğ· 
:remnek i~in. ilk defa ol~rak (Efsus) 
adında bir kl5ve girdi. 

BttTa!'I, bir Emıeni kc"Syü Mi. Ahalisi, 

bağcıllk ve koyunculuk~a geçinirlerdi. ! r~_Ye gidiyor~ ... Kutnu ve alacav (2) 
(Kayseri)deki Rum beyıne harac ve • tuccany1m. Donuşte, buraya da ugn -
rirlerdi. yacağım. Kırk elli tulum, şa!rap alaca· 

Köyde, misafir eksi'k Qlınazdı. Bu ğım. 
köyün meşhur olan şarabını alıp sat - Dedi. 
mak için, Kayserinin kervancıları, Ortalık kararırken, Kayseriden Ha· 
rnutıaka buraya uğrab:lardı. lehe giden bir kaç misafir daha ğeldi. 
Batta] Gazi, çocukluk zamanını, kom· Köylüler tarafından, onlara daı yemek· 
şuJan olan Ermeni ve Rum çocuklarile ler ve şaraplar ikram edildi. .. Köy o
oymyarak geçirdiği için bu iki dili, ana dası, iyiden iyiye şenlenmişti. 
lisanı gibi biliyordu. Burada kendisini Bol bol şarap içiliyordu. Gülünüp 
hiç kimsenin de tanımıyacağma emin söyleniyordu. Ve her şeyden bahsedili
bulunuyordu. Onun için hiç tereddüd yordu. 
etmeden köye girdi. Rastgeldiklerine Bir aralık söz, ( Amuryon )lularl~ 
Ermenice selam vererek misafir odası- (Malatya)lılann son muharebesine in· 
m ı::ual etti. t:kaJ etti. Ve sonra da. o muharebede 

Köylüler Battal Gaziyi bir şarap Battalın yaphğt işlere geçildi: 
tüccan saındıJar. İzzet ve ikram ile kar- Battal, pek o kadar söze karışmıyo.r
şıladılar. Doğruca misafir odasına gö· du. Yalnız, söylenen sözleri dikkatle 
türdüler. Ocağın başına şilteler sererek, dinliyordu. 
yemekJer ve şaraplar getirdiler. İzzet Köy ağalarından biri, yüzünü Bat-
ve ikram ettiler. tala çevirdi. 

Batta'l, hiç yabancılık göstermedi. (Arkam varl 
Soranlara: 

(2) İlds1 de, pamuktan dokunan birer nm 
- Amuryondan geliyorum. Kayse • kumaş. 

• • •• ,_ ·_, • ' 1 • i.. • . .... .. . . . . . . . . : . 

UYKUSUZ GEÇEN GECE 

[ 
.............................................. . 

Ne beyhude yere ıztırab -~~~~;~;:··~~~·-;:;;·~·~;~····a··~-"j"~··r;t····b~··;-ı 
.................... ?.~::mQl edilmez ağrıyı dindi1"meğe k!f.f idi. 1 

• GRIPIN ı En ··;:~·~·;;~~ .... ~.~~ .. ·;~ .............. ~;j;j~·;·;;~;;:·· .. ~~;· .... ~:;;~ 
diş ağrılarını kes .. r. ııine ve diğer nezlelere karşı 

e BRIPIN: Soğuk algınlığından çok müessirdir. 
mtıtevellid bUtun a~n, sı· e O.< PiN: Bel, sinir, romatiz-
zı ve sancıları sür'atle ge- ına ağnlennna hararetle tav-
çirir. siye edilmf'ktet'lir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

NEZLE - BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI • SOGUK ALGINLIKLARI .. 

NEVRALJi • KIRIKLIK 
KIRGINLIK· BÜTÜN AGRILARA 

ve 

GRIP'e 
Karşı yegane çare 
BiR KAfE 
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Kırım bıldırcın arı 
Hiçbir memlekette Kırımda oldugu kadar mebzul 
b:ldırcın yoktur. Güzel mevsimlerde bu hayvanlara 

her tarafta sürü sürü rastlanabilir 

Tercüme eden: HUseyi ~ Cahid Yalçın 
Tatarlar hanı malik olduğu al- ceretleri tanzim eden sıra ve tertib htg 

tın madenini işletirse yalnız bu servetin değişmez. 
tstanbula intikal ettiğim görmek tehlike- Ağustos ayı sonlarında. Kırımda top • 
sine maruz kalacak değildi. Bu işleri ida- lanmış olan bıldırcınlar, şimal rüzgarı· 
re için birçok para adamlannı celbe mec- nın gün~ş ~up e~erken. esmeğe başLa~p 
bur kalacak Kırıma memnuiyetler feLi- ta kıendilerıne guzel bır gece vAdettığj 
ketini idha1 'edecekti. Ta tadar bükUm.eti sakin bir 21amanı iıntihab ederi.e~, sahile 
halkın süktln ve rahatı uğurunda kendi giderler. Akşam saat altıda, yedide, hep 
menfaatini feda ettL Bu pahaya fakir kaı birden ha:relret ederek 50 fersahlık yolu 
makta şerefli bir şey vardır. güneş tulu edeceği sırada nihayete eı-. 

K yı·f ve hazzı yaldızlı doğramalar için· dirirler. Fakat karşı sahilde gerilmiş afla 
e . d ·bd b t t dan zi- Jıar ve muvasalatlarını gözetliyen avcılar 

de mahpllii hır e e ~ ~e an ana onları hel!k ederler. 
yade toprağın zenginlığine taalluk eden K ~- lar k bol lı kla be T t 1 te ır.ı.ıuua. w pe o na ra , 
bir hayata alışmış bulunan a ar ar . be h" b' ~a ... :- hir te kkü"l t 

h b·ı b. h telAk r ıç rr mw.ı.ı.ı.u ne şe e me~ 
neffüs ettik'leri avayı ı e ır az - Sahilin 'kınlı v h d · d t 
ki ederler. Bütün mahlukların bu en bi- Y~ ~ er çayı enıze ave~ 
· · ih . ikl' · .. lliği h sebile eder. En pddetli sıcaklar membaları ku .. 
nncı tıyacı ım•n guze . a rutm.a.zlar. Halit her boğazda gayet iyi ~ 
tamamen tatmin edilmektedir. :1.......1 C'.'.~1 k:ıı.... h la...)- k:ıı.... k 

uu ur. ou:.ı.ar cuı oş çayır hun, cuı ·a. 
Kırım semasının her mevsimde arzet- yalardan aktı'klan için berraklıklarıru 

tiği meteorlar ve fecri fima.lilerin beyaz.. muhafaza ederler. 
lığı havanın temizliğine del.alet ederler. Su civar.l.arında İtalyan kavakları p~ 
:Bu havadaki adeta aşın hali memleketin iyi yeti§iyıorlar. O kadar mebzuldürler ld 
şimalindeki muazzam ve kuru ovalara ve OenevJzleriın vü.dude getirdikleri onlaıı 
Kafkasın civar bulunmasına atfetmek ka- ı.:_,_ getirdi'"'. · .. ı d ' b ~ . • ~.u.u.u..ı 6mı gormese er ı u aga ı 

bildir. Kafkas tepeleri garbda yüksele_bı- cm m~ Kırım olduğuna hükmedile• 
lecek bütün buharları hep kendilerm• bilirdi. 

cezbediyorlar. Uzun müddet sanayii dolayısil'<! haklın 
Tedrici surette birbirini takib eden kesilen Cenevizler ticaret ve fütuhatlam 

muntazam mevsimler toprağın güzelliği· nı Cherfones€ Tıa.uırique'e kadar tevsi 
ne inzimam ederek nebatatın gayet fe- etmişlerdi. Orada meşhur Cengiz hanın 
yizli olmasına hizmet ediyorlar. Nebat!, hafidleri !ikinci Mehmed devrine kadar 
siyah, kwnla karışık bir toprak vardır. bu tacirler.in tecavüz ve tazyiklerine bo
Bunun yatağı Kızıl Rusyada Leopold'dan yun eğmek mıecburiyetinde kaldılar. İkin .. 
ti yarımadaya kadar imtidad edıyor. Gü- ci Mehıned Tatarları Cenvizlerin istib .. 
neşin 'harareti ek.ilen her tohumu filiz. dadınd.an bellti de ayn1 derecede ağır, fa. 
leDd:iriyor, çiftçinin. azacık çalııtması bu· kat şüpheısriz ki daha zellilane bir. boyun .. 
na kili geliyor. Çütçilerin yaptıkları iş duruğa tA.bi tutmak için tahsis etti. 
ekilmek istenen toprağı sapan ile azacık Kırımda hlla evvlce' Tatarları zapte .. 
açrnağa inhisar ediyor. Bir torbanın için- den ve onlan Cenevizlere tabi tutan zin .. 
de bir araya karışinlf kavun, patlıcan. cirlerin enkazı görülüyor. Bu istibdad a. .. 
nohud, bakla tohumlan sapanı takib 9- bideleri müstebidleri endişe içinde hıra· 
den adam tarafından etrafa serpiliyor. kan 'korku ve vesveeeleri de bize göste
Üzerlerini örtmek zahmeti bile ihtiyar rirler. Onlan.n en eski ikam.etgAhlannııı

1 

ed.l'lmemektedir. Bunu yağmurun yapma- izleri en yalçın Jcaş-alar üzerinde gözs 
ima intizar edilir. Tarla muhtelif malı- çarpıyor. 

suller yıetişinciye kadar halile terkolu- (A,.kası var) 
nur. O zam.an. bu tarı tohum serpmenin - ....... ..__.····---····-········ ..... ._ ........ ı 

zaruri hale soktuğu karışıklığı izale et
mek 'lazım gelir. 

H:ırı.m topraklarının üstünü kaplıyan 
kendi kendine yetişmiş mahsuller içinde 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

~konmazlar, ceviz: ve fındıklar büyük- t====-==::ıı;;::=::::z::ıı:=======I 
lüklerile göze çarparlar. Çiçeklerin bollu-
ğu da ayni IUI'ette şaşılacak bir teYdir. 
Küçük cinsten lA.le!erle kaplı koca koca 
tarlalar l'enk.lerin1n tenevvüü sayesinde 
gayet güzel bir levha vücude getirirler. 

Kırımda as.malan dikme tarzı üzümün 
cinsini ıslah edemez. Dünyanın en güz&l 
yerindeki toprakların ihmal edildiği. va
dilerin tercih olunduğu esefle görülüyor. 
Burada çubukları sekiz, on kadem kut
runda dört, beş kadem derinliğinde gu
kur lara dikiyorlar. Bu çukurların üst ke
narları çubuğun dallarına istinadgah hiz
metini görüyor. Bunlar oraya dayanarak 
bütün çukuru yapraklarla örtüyorlar. 

Burun kanamaları 
Burun kanama.lan her ya.şta ehemmi

yetle tellkki edilmesi ica.b eden bir ~
ra2ldır. Muhtelif .sebeblerden ileri gelir. 
Burunda me-YBit ahtapot veyahud müz
min iltlbabların tahtı ~irinde vukua -
geldiği ıtbl t&nsız2ık '" bllba.c>sa Memo
tlll denlleo hastalıkda da sık sık burun 
kanaması Taki olur. Bu hastalık kanın 
pıhtıla~a hassasının kaybolmasından 
ileri gellr. Bu kanm içindeki kalsyom a
zaldıkça pıhtılaşma kudreti azalır ve 
nihayet kaybolur. Ve böyle insanların 
her tarafı çabuk lı:anar ve kanadığı za
,man da kolay kolay kanın tevkifl 
mümkün olmaz. Tehlikeli bir vaziyet 
hasıl olur. 
Kanın başa hücumu neticesinde de bu 

Altlarında salkımlar sarkıyor. Bu sayede run kanaması vaki olur. Çok sıcak hava-
salkımlar güne§in tesirinden kurtuluyor- ıarda çot sıcak su ne, sıcak hamamlarda. 
lar; daima nemli ve çok kere biriken yağ- aaatıerce yıkanmak ırt'bi ahvalde hiddet, 
mur sulan tçinde kalnu§ topraktan gıda tlddet, heyecan w korku vesaire g1bl 
s.1ıyorlar. Bağ bozumundan bir ay evvel ruhl sademelerin te&rlle de burun ka -

nama.sı va.ki olabilir. Burun kanaması 
asmaların yaprakları bulunuyor. Sonra, bilhassa entanl hastalıklarda ook görü -
çubuk toprağa yakın noktadan ke.!iliyor. Iür. Baıbca tifo huta.lıtmda, grip has -
Kışın çayların taşması hasebile su altın- talıtmda, ve entant diler hastalıklarda 
da kalan bağ su kuşlarına geııft bir ıaha da sık sık burun kanaması görülür. 
arzediyor. Ya.şlı olan klmaelerde burun kanama-

sının daha tümullü manası vardır. Bun-
Kırımda pek mebrul olan bu cim su la.rın d.amarlım katııaşm14tır. ElAstikl-

kuŞlan ara6ınlda en mühimmi bir nevi yeti azalm~tır. Ufak A.rızalarla derhal 
yabani kazdır ki bizimkilere nisbetle da- kanamafa bq.tar. Damarlann Qa.tlaması 

OOk kolaydır. bıtiyarla.rda .sık sık burun 
ha yüksek bacaklıdırlar. Tüyleri parlak kanaması görüldüğU zaman derhal tıan-
bir tuğla kırmızısı rengindedfr. Tatarlar aiyon ölotllmelldir. Çünkü bugün burun-
bu hayvanın eti gayet tehlikeli olduğunu daki ko.n damarlan çatladığı gibi yarın 
iddia ediyox'lar. Maamafih ben tatmak beyindeki damarların biri açılırsa bir -
istedim ve lezzetini pek fena buldum. denbtre bir felci nısfı tuıAnt, yani nü -

zül va.kl olabilir k1 bunların tamir ve 
Hiçbir memlekette Kırımda olduğu ka- tel!fisi ve tamamllt ştfıuıı hemen hemen 

dar mebzul bıldırcın yoktur. Güzel mev- kabil deitlldtr. Burun kanamasının teda-
simde her tarafa da~1lm1ş olan bu hay. vls1nt bnc:kıı bir gfın yazacağız. 

vanlar, sonbahar yaklaşınca, Karadeniz! ccn~' is~iyen okuyucula.rınun posb 
karşıya geçmek !çln birleşirler, cenub pulu yolll\maların1 rica ederim. Aksi ta.k-
sahiHne giderler. Sonra oradan daha sı- dirde bteklerJ mukabelesiz kalabilir. 

(l) :stoldert ,.. kollan bn.. bir nevi aba. _____ ..., _________________ ..,.....;. ____ _. caik iklimlere hicret ederler. Bu muha-
1

\._ ____________ , 
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Bi'R iNGilil CASUSIJ 
Tercüme eden: B. Alu 

Beni Alman askeri kıyafetinde 

Galatasaray ve .Fener 
milli kümeden çekildiler 

·rıer ara ına sokacaklardı 
Bu hususta Fener ve Galatasarayla beraber karar veren 
Beşiktaş ve Vefa son dakikada kararlanndan caydı:ar 

Bugün ba~ mukarrer olan milli 
Wme m\isabablan evvelce de haber 
verdiğimjz gı'bi maalesef yapılamıyacak
tır. Dört İstanbul klübü bu seneki milli 
küme talimatnamesine itiraz etmişler ve 
itirazlarına da hiçbir cevab verilme.miş-

galib sayılacaklardır. Her iki sahada yaJ. 
nız birinci kümeden geriye kalan taloın" 
lar'.la gayri federelerln teşkil ettildeıt 
muhtelit takımlar birer müsabaka yap•• 
ca'kJ.ardır. • 

Fenerbahç.e ve Galatasaraylılara nı-
tir. Buınıun üzerine Fenerbahçe ve Ga1a- zaran futbol federasyonunun verdiğı yan· 
tasaray klüpleri ıru1M küme müsabakala- lış bir kararın tashihine lınkan ve zamaJS 
rına girmemeğe kat't olarak karar ver- mevcudken bunun y~ılınıyarak klüp1e-
.miş1erdir. Yalnız son dakikada Beşiktaş 
ve Vefa klüpleri bu husustaki kararları- r.in müşkül vaziyette ıkalınası bu neticeyi 
m değiştirerek müsabakalara iştırak et- doğurmuştur. Maçların bu şekilde parça• 
mektedirler. Buna nazaran bugün Fener- Ianmasile zevkle seyredilecek müsaba• 
bahçe sahasında Vefa. Taksim sahasında kalardan mahrum kalınması spor efkitl 
da Beşiktaş seremoni yaparak hükmen umumiyesini ço'k üzmüştür. 

Pera dün Şişliyi 
yenerek kup ~YI aldı 

Dün Taksim stadında muhtelif futbol 
maçları yapıldı. İlk müsabaka Galatasa .. 
ray lisesi - San'at mektebi arasında idi. 
İki takım da penaltıdan yaplıkları goll.e1"-

. Bizım devriye AlmAn akerlerinc!m tlçütıü öldilnn.ilf, birini de yaratı olata k uir alm.ııtı. le 1-1 berabere <kaldılar. 

Emır~rin ~~ba~ Hilton hakkmdaki zımdır. Çünkü istihbarat .servisinde ça Tabur kumandanım, geri hizmetler t.kinci maç Askeri Tıbbiye - Yüksek Ti~ 
bu tahmınlennı bır saat sonra ben de lışan bir sübayın başlıca üç meziyete aleyhinde bir sürü attı, tuttu. Hatt! li- caret mektebi arasında oldu. Askerl Tıb
tm>dilc ettim. Karşılıklı kahvaltı eder sahib olması lbımdır: Evvela, zeki ve va kuınrındmıı generale bile telefon e- biye ta'lamı son dakı.""ka1.arda bir gol ya

Ordu rr.ensubları, askeri 
telebeler ve spor 

1 - Muvazzaf sübaylar, asker! met· 
tebler talebesi sivil klüplere hiçbir Bil
retle giremiyecekler, yalnız yedek silba1" 
lar, Yedek Sübay mektebi talebeleri 'fi 

orduda hizmeti mecburiyelerini yap,
efrad bulundukları yerin amirinden mO· 
sa:ıd.e almak şartile izinli günlerinde e'f
velce int~b ettiklıeri klüplerln müsabe" 
kıalan.n.da yer al.abilecıeklerdir. ken, harbden maada her şeyden balı - alkıllı olmalıdır. MalWrı a, herkes zeki derek bu mesele hakkındaki itirazını parak l-O kazandı. 

settik.. kahvaltıyı bitirdikten. sonra al- olamaz .. Size gelince, siz zeki ve akıl- ona da söyledi LivD kumandanının o- Günün son ve en mühim müsabakasını 
b 

1 
od tik Alba b !ısınız!. Saniyen, bir istihbarat sübayı na ne cevab verdiğini bilmiyorum; la- Ş\şli - Pera ta.kımlan yaptılar. Bu müsa- d!ı - Ord'unukin b~~-:nensublan bul\lll"' 

ayın ça ~şma asına geç Y a. mutlaka dil bilmelidir. Sizin bu imti • kin aralanndaki telefon konuşmat;ı baka Taksim liginin finali idi. İki takım an mev in ~l.W.lWıdarundan müsıı9' 
na yer gostererek: hanı da muvaffakiyetle vereceğiniz a - birdenbire kesiliverdi. da .cidden gilılel oynadıla.r. Pera çok tek- de almak şartile Svil spor te~IAtınd' 

- Oturunuz Neuman, dedl Şimdiye şik~rdır. Bahusus sizin aktörlük san - Ertesi gün taburdan ayrılırken, nik, Şişli sadece enerjikti. Müsabaka baş- funni ~.idari herhangi bir vazife alab~ 
k~da; hatmnıza hiç istihbarat işi iel· aıtiniz dil sahasındaki bilginizin kıyme- hakkımda hiç bir merasim yapılmadr 1~ başlamaz Peralılar sıkı ve komb'ne leceklerdrr. 
di mı? tni büsbütün arttırmaktadır. Bir istih- tabur mızıkası, şerefime hiç bfr şe; hucumlarl.a hakimiyeti ellerine aldılar. 3 

- <>ı:~u mensu.blan m~teltt \'emili 
- Sık sık, ser. . barat sübayının haiz olması lazım ge- çalmadı. Ben tErkımımla lokarlta arka· 15 inci dakikada Budurinin mükemmol takım m~sa~.kalanna. musa&deye bağlı 
A]b H

'lt b b h et ı ·· ·· ·· · ' pasın B b. k·· .. M şı li kal · olıırak gırebılırler ay ı on u ceva una ayr e- en uçuncu meziyet askeri bilgi<lir. Iş- daşlarımla vedalaştım. Meyzon'a da ı .~ ıno 0ıl'-'"en Ş esme ' . · 
der göründü: te sizin bu tarafınız eksiktir. Binaena- coıevuar> dedinı. Tabur kumandanı 0 _ s~lctu. Şış1ı_ bmıa _mu'kabele etmok için 4 - Şımdiye ikadar teşkUita kaydo~ 

- Ya, öyle mi? dedi. Doğrusu ya, siz leyh bu eksiğinizi süratle tamamlr!na· rada yoktu .. 0 zamanlaır bu adamdan bırkaç tehlikeli hucum yaptıys.:ı da eti- nan her idmancı sıhhl muayene Qlına) 
çok güzel Almanca biliyorsunuz; bu nız lazımdır. Ben size burada kısa bir ne kadar nefret ettiğimi hayal meyal c: alrun~dı ve ~ci devre 1-0 Pera le- mecburiyetinde idi ve bunu:l için llzıtO 
kabiliyetinizi böyle hedretmek cid - hat'b ak&demisi kursu geçerim. Siz bu- hatırlıyorum... hıne nebcelendi. geien doktor w pul masrafını klüple!' &-
den yazık. Fırka erkanıharb reisliğine na rnzı.c:ınız, değil mi?.. (Arkası var) İkinci devrede Şişii sert ve enerjik a- diyorlardı. Hazirandan itibaren sıhhi m 
geli~imin ikinci günil istihbarat işleri· Büyük bir sevinç içinde verdiğim ····························--···-···················· .. ···· taklarla Pera kalesini zorluyor. Devre- oyene teşkilatın göstereceği doktorlat 
le uğra~acak bir sübay istedim. Fakat muvafakat revabından sonrafür ki za· ~ rıin 14 üncü dakikasında Dirnn beraberlik tarafından meccanen yapılacağı gibi 
bu emelime muvaffak olamadım. Hem vallı Meyzonu hatırladım: ~olünü yaptı. Bu gol Peranın hakimiye- klüpler pul m.asraıfından da muaf tutul-
galiba da hiç muvaffak olamıyacağım.. - Ser, acabn siz her ikimizi birden tinin devamına mani olamıyor .. devrenin muşlardrr. 
Esasen Fransadaki fırkaların yansın - istihbarat servisine alamaz mısınız? 30 uncu dakikasında Peradan İngiliz Art- ================-
dan fazlasının istihbarat sübaıylan dedim .. Benim tabur arkadaşım Mey - 1 2 3 4 0 6 7 s 9 10 bur mükemmel bir şiltle galibiyet say:ı- Culafi, Angelidis, Çiıçoviç • Arthur, Baıı>' 

bum, Buduri. Murad, Taleas. 
yoktur. Halbuki bu deliliktir. tstihba· zonu kasdediyorum. Vakıa onun Al- mm attı. Bu sıralarda hakem dışarı çılap 
rat servisi olmıyan bir ordu dimağsız mancası benim kadar kuvvetli olma - ı- 1 S"'rireilerle kavga eden SuJduru saha dı-
bir insana benzer. makla beraber o da sizin için çok fay- ~ I 1 şmda bıraktı ve netice değismeden Pc."I'a 
Albayın fikirlerini tasdik ettim. O dalı bir insan olabilir .. O, hariciye ne • l: - - 1 müsabakayı 2-1 kazanarak Stadyom ku-

Şişli - A:ımenak - Vlastardi, Albe!" • 
Martyan. Nobar, Arşevir - JUaç, Şıuvat 
Suldur, Mi.krob, Diran ... 

Hakem - Necdet (Karagümrük). 

M. T. Ö. 

c 
sözüne deva'm ederek: züı eti memurlanndandır. Bu itibarla ~ - )I ra5ın1 aldı ... 

- Sicillinizi tetkik ettim, dedi, ku • esirleri isticvab etmek hususunda bir ı - Pera - Cafatino - Mesinezf, Etyen -
mRda~wn h~z~ v~~oot~~~~re~~M~~~ooun ~~r ( ==~================~-==~~==~=~~ 
çok iyi.. esit'lerin gözü önünde beni isticvab et- ~ ı Yeni neşriyat ) 

,--, ______________ __ 
Albayın bu son sözleri beni hayrete :rm?Si gayet enteresan olur. Onun teh - t -

düsfü'dü_ Ben, bizim kumandanın her- didlerine rağmen benim inad ederek , ----1 
han~i birimizi, bilhassa beni, beğene. cevab vermeyişim, diğer esirlerin gö • llt------- -ı 
ceğini hiç ummuyordum. Tabi! hayre - zünde mevkiimi fevkalAde yükseltebi • -::========-=::::::::=====• 
timi albaydan gizledim. Kim bilir, bel· lir. SOi.DAN SAliA: --
ki de a'lbay benim ağzımı arıyordu... Albay bu fikrimi yabana atmadı: 1 - Su ta,şıyan - Tecrübe et. 

Albay gene sözilne devam etti: - Bu d~ entresan bir fikirdir, dedi. 2 -- Bllglll • Kapıların önündeki tahta. 
F k ı - Siyah - Büyük anne. 

- Sonra, dedi, dün akşamki oyunu- a at bPn ayni bir taburdan iki sübayı t - İnanmak masdanndan eınrt hazll' _ 

f'lngene'lcr - Osman Oemal Kaygılının en 
~üze! eseridir. Bugünlerde kitab halinde ç.ı

kaco.1< olan <Çingeneler) romanı okuyan -
!arda revka!Ade hayretler uyandıracak ta -
dar emsalsiz n ortJlnal bir eserdir. 

VOROVOŞ 
Münir Müeyyed Bekman 

nuz da dikkatimi celbetti. Aktör oldu- birden geri hizmetine çekemem .. biraz Başımla eD• si olsa ele batar. 
ğunuzu biliyorum; hem ihtimal ki çok sabrediniz!. İngiltereden takviye kıtar.ıtı 'l - Zekfı.cıı olan _ Gölge. Münir Müeyyf'd halk için yazdığı şllrler1 -
iyi bir aktörsünüz!. Siz sahnede bir Al- aldığırn1 z zaman onu da emrimize alı- 8 - Emniyet.il - EmnlyeUI. n1 kitab halinde neşretti. Münir Mileyyed1n 

d k 9 - Defa - Kokulu bir nebat. bu kttabındakt '1lrler, ntan aıklle :yazı.ImLf 
man askerini taklid etmediniz kendi - nz .. şim ilik ben sizin hakkınızda i 10 - Cereyan eden - ekenı olsa en erken. güzel birer eserdir. 
niz Alman oluverdiniz!. Beni~ bir fik· müzekkereyi tabura yazmakla iktifa YUKARDAN AŞAÖI: eYürliytış. de, ıst.ıklll ve onn taklb eden 
rim var .. bu fikir üzerinde biraz daha edeceğim... ı - İckl dağıtan - Zeklde bulunan. lnkt!Ab savaşının her safhasını ayrı ayrı gör 

düşünmek istiyorum. Biz düşmanlar - Hakkımda iyi bir not vermiş olma· 2 - Saha - Gayret. mek, ayrı ayn dinlemek mümkündür. 
dan esir aldığımı7 zaman onlara bir yı- sına rağmen kendisine bu meseleyi aç- 8 - İcar - İcar. Münir Müeyyedin temiz bir türkç.e ne, 11-

4 - İstlmdad nidası - Çıkana zıd hare - k1r ve his terennüm ettiği şiirleri arasında 
ğın sualler soruyoruz, fakat maalesef tığım zaman tabur kumandanım küp- k<'t yapan. mekteb kltablanna alınacak çok ııuzeııerı 
aldığımız cevablar pek mahduddur. Be lere bindi. O, benim gibi genç sübay· 7 - Denaet işleyen - Yıl. vardır. 
nim ne düşündüğümü, ne yapmak iste- lann kttrargah hizmetlerinde « dalga 8 - Kn.pılarL"l önündeki tahta - İstlmdad Atalar sözU 

Ankara borsası 
---··---Afılıı· kapamı fiatlan 18- 3 .. 939 

Ç KLEB 

Am.Rerd•• 
.. rna 

~--A Una .,,. .,.. 
lılMkM 
Yaqcnoa 
811dapqte 

•lt:nt 
Beı,nd 

Açılı, Knp1rı1i 
Cı,9S 1,9S 

=26,65215 116,GS26 
~ ,. 5%15 :!,1616 
6,66 t,66 
J S,692C: 16, 6926 
67 ,2.526 67.25215 
w.s1t'i rso aıl5 
~ J ,3060 ll,3050 
l, <.826 ı, 0826 
1,66 1,118 
Tescıil .ın-mlf 
lı,93 15 9S 

28,98 23,'8 
&.ıt,9676 24.:.675 
o .9060 o 9060 
l,tıa7S Z,8175 

TMGll••ı )4,~ W 62 diğimi keşfettiniz mi? geçme• lerini kat'iyen tecviz etmiyor- nidasl. d 9 - Büyük anne - Şimdi de. 
Do~sunu isterseniz, albayın neyi u. 10 - Zer'eden - Sonunda eten. ola en 

Sadi O. Kırımlı'nın topladı~ Atalar 8öz11 8N&holm 50.Cı.826 .S0,15316 

kasdettiğini anlamamıştun. O fikrini !- Ben onun bu cDalga geçme> tabirin- erken. 
zah etti: den neyi kastettiğini bilmemekle bera· l 2 S 4 r; 6 7 s 9 10 

- Ben si?.t Alman askeri kıyafetinde ber, karargahta hiç de dalga geçmek 
'.Alman esirleri arasına sokmak niyetinde olmadığımı kendisine söyle-

istiyorum. Şimdi maksadımı anladınız dim. 
mı? 

Şimdi tabü meseleyi anlamıştım. Bu, 
tam benim istediğim bir işti. İşte bir 
amir ki, seve seve maiyetinde çalışıla· 
bilir .. bizim alay kumandam nerede, 
J\.lbay Hilton nere<le? Aralarında dağ
lar kndar fark vardı. 

O gene sözüne devam etti: 

ı 

2 
8 

' li 
6 

'l 

ıo 

T 
E 
s 
.A. 
D 
Ü 
ı-

F 
t 

' 

E s 
ş 1 
lH 
K ı ,_ 

• R ·-N • A B 
K A 
1 N 
T T 

A D Ü F ı • ı K • N A K -. T 
1 R • B ft N f 
L E • R !I A L 
E • 11 ı K N A 

'j" J_ • K A M • R t K A L A R 

• K A L K M A 
A N M A M A K 
L A • R A K 1 

- Tabii bu işe başlamallan önce e -
sasJı birkaç meziyeti haiz olmanız la -

Biz, her ne baha~ına olursa olsun, har 
bi kazanmak istiyorduk. Ben bu büyilk 
davaya. en faydalı en verimli bir şekil· 
de yardım etmek arzusunda idim. Ça
murlu siperlerin içinde oturabilecek 
ve göğc:ünil kurşuna siper edebilecek 
kadar cesarete sahih yüz binlerce insan 
bulunabillrdL Fakat bir Alman kadaır 
Aımanca konuşabiijen kimsefier ![>ek 
azdı ... &'uuelkl bulm4camn hcılıedilmı, ıc1cU 

QOk zengin bir eserdir. Hemen hemen ifltll- Mootkcrfa 28,0023 :ı.s 90~ 
mlş, yaolmış bi:\tün Atalar sözft bir araya 1---------------" 
toplanmış blr wziyettedir. J 8 'l' 1 K B A Z L .& B 

Mukaddeme Te Blbll,.oğratyası Sellm Nüa
bet Geçek tarafından ,.azılmıştır. İkbal kti
tübhanesl taTILfından ~Umlştir. _________ ............ , __ _ 

ŞEHiR TiYATROSU 
fepebqı Dram kıımı 

Gilndiis ıaat US.80 da 
Gece 13Dt 20.30 da 

KORKUNÇ GECE 
il perde 

1.tikill cadd il Kom.di kıı• 
Giıdüz aaot 15.90 da rece saat 20.80 da 

YOZ KARASI 
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19 Mar\ 

--
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

I - Şartnameleri mucıbincc (200,000) adet (100) kıloluk ve (50,000) adet te 
(50) kilolu'k tuz çuvalı knpah zarf usulil e satın alınacaktır. 

n - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) ~ (50) kilo -
lu1t çuvalın behern:n muhammen beddi (27) kuruştan (105,500) lira; muvak· 
kat teminatı (7912) l ra (50) kuruştur. 

ID - Eksiltme 12/4/939 tarlhınde Çarşamba günü saat 15,30 da Kabataşta Le
vazım ve mtibayaat şubesindek.1 alım kom.:syonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her g:.in sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara başmüdür
liıklennden (525) kuruş be.:iel mukabilinde alınabilir. 

V - Eksıltmeye işt.rak edecekler mü hürlü teklif mektublannı kanunf;e -
Saikle ";: 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektublan ru ihtiva 
edecek k p lı zarflann ihale saatinden bır saat evveline kadar komisyon baş • 
kanJığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1845) 

--
I - 27 2 939 tarih ndc ihale edilc>m'yc 250 000 metre ~üz beyaz kanaviçe ye

n den p 7 rlık u uı 1., ek ·ltmeye konmuştur. 

g 

II - Muhamm Ti b di'l 38750 l'ra muv kkat teminatı 2906 lira 25 kuruştur. 

ffi - P z r 1' 3fl 9 q tarıhine raslı~an Perşembe günü saa~ 14 de Kabataş-
Lev ım Şu - - n ki Ah m Kamısyonunda yapıl caktır. 

iV - Ş rtnam "er h n parasız alınab'hr. 
v 

(1397) 

· ç n tayin c d l n gün ve saatt~ m z.kur komi5yona 
(17 1) 

resi ila1 ı ı I 

unun ta v·n c>tf i ve> k ve her grupa aid l iza. 
l r e b r te ek ı tme günü sa tine kadar ko -

da g r bin sı ki komisyon tarafından pa-

bunu: Muh m-

Devlet Bas mevi D:rek crlüğüncen: 

Cinsi Mkdan 

12 punw 150 .!do harf) 
16 pµnto 250 kilo harf ) 

Tahmini tutarı 

800 lira 

% 7,5 
1.fuvakkat teminah 

60 lira 

Umwnı evsafı şartnamcs n .~ yazılı 400 k lo harfin açık eksiltmesi 31.3.1939 Cu
ma günü saat 15 de Basımev·nde yapılacaktır. İsteklilerin mezkıir gün ve saatte 
% 7,5 muva~t temınat veya buna muadil banka mcktubile idare komisyonuna 
nıüracaatlan. 

ıŞartname parosız olarak Direktörlükten alınabilir. X1740) 

SON POSTA 

I~ 
!'ü!'kt;r. radyo dlfUzyon postalan 

Ankara radyosu 
DAT..GA UZUNLtT?'°".l .-= 
ım a. 1113 xea. ıttı Kw. 

.Q. 1117' JIL 151 95 .KCI. 20 Kw. 
P . 11,70 ın. 14!1~ Kca. ıG Ew. 

PAZAR - 19 - 3 - 39 
12.30: Proğram, 12 35: Müzik (Küçtlk Or -

kestrn - Şef: Necib Aşkınl, ı - RU.sager -
Bir Entennezo. 2 - Br::ıhm! - Macar danBt 
No. 9. S - Künneke - MelA.nkollk Tali, 4 -
Löhr - Bavyer:ı va~ları, 13: Memleket saat 
Ayarı, ajans, meteor )ojl haberleri. 1U5: 
Müztk (Küçük Orkestra - Şef: Neclb Aşlnn). 
5 - Mlchell - Şen serenad. 6 - Müller - Kü
cük erenad. 7 - Johnn Strnuss - Bu nağ -
meler seni sarsırı ey dünya. 3 - Lautıenach

:a ger - Yıldızlara doğru· Fantezi 9 - Ltnc
ke - Venüs: vaı., ıs so· Türk müziği, Çalan
ı r· Vecihe K<'m 1 ~i ıı:l St"yhun, Cevdet 
Ko .. n, Cevdet Ça&J Okuyan· Mlizeyyen 
~en~r ı - Karcı ar peşrevi. 2 -
M hmud Ct-1"1 dln p ~:ının - Karcığar 4ar 
k · Vabl mevusl vls 11 dir. 3 Bayun Şa-
d in - K 11- r şn kl • Bir "e ol. 4 

ı N ! St"yhun - Kemen e taksimi 
f - Udi At.,,ned - KarrılTar arkı: Zahmı 
hkr nın b 6 f f N "lfln - Kar -
cı r şarkı Ci ld nte y alını dedi. 
7 T rkn İ1t de turnam gell.r. 
14 ?') - 14 :m· Konusm K dın saati- Qocuk 
te,.,., eslne d irl 17 30· Pro~ram, 17.35: Mü
zik cPazar ç vı - Pl) 18 ıs· Kon ma <Ço -
cuk r:: •ıtn 18 45· M zlk CPaZ3r ç yı deva -
mı - Pl l 19 ıs· Turt _ızt:ıı.ı <F ıl heyetH, 
H lrkı Derman. Esre! Kndrt, Hasan Gür, 
B ı tiner. H :rnd1 Tok y ve C'Pliı.l Tokses 
t r nnd n 20· A~ met r ' J1 tıaber-
1 pi 20 15' T trlı: müz 1t • Çal 1 r: Veclhe, 
(' ve t Kozan, Rusen K m, z· htü Bardak
o • Okuyar r: Mu ffer 'İlkar v~ Radife 
N • 1 - B nll H n ıı; n -~ peg-
r Dede ef Pndlt')ln - Rnst kan natıkı-

124 M kam 3 - Arif be\1n - R st §arkı· A-
k 'lldurklm kılar c nm feda 4 - Zühtil 

R r ko hı - Santur t k lmt 5 - Mahmud 
Ce • ddln pa nın - R t şark 31: Fitneler 
rlzlemlş. 8 - . .••••. - Rn.st saz semai.!1. 7 -
Şcm cddln 7lva - Kürd!Uhlc::ızkar şarkı: 

Gilvenmf' hüsnüne. 8 - Şemseddin Ziya -
Kürd llhicazkı\r şnrkr Bıktım elinden. 9 -
R"'f Fersan - Muhayyer şarkı· Her glizelln 
b<>~ından bir gül seçerdi. 21: Memleket ııaat 
fi varı. 21: Neş'ell plAklar - R 21 10: Müzik 
fRlyn etıclimhur ban<!osu - Şef İhsan Xün 
çer). ı - C. Frledemann - M:ın. 2 - P . La
come - Segovlana (İspanyol dansı), 3 - A. 
Borodlne - Prens İglf operasının uvertlitil. 
4 - J. İbert - Akdenizde seyahat (Escale_,). 
N 2, N. 3 5 - Brahms - Macar danslan üze
rine fanterl. 22· Anadolu aJamı (Spor ser
vJsl). 2210: Müzlk (Cazband - Pl.l 22.46-23: 
Son aJana haberleri ve yarınki proğram. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sayfa 

İktısat Vekaletinden: 
DE~ICILIK, YONLO VE PAMUKLU MENSUCAT TAHSiLi iÇiN 

AVRUPAYA GONDERILECEK SANAT OKULU MEZUNLARI 
MÜSABAKA IMTIHANI ŞARTLARI 

1 - Avrupaya tahsile gönderilecek San'at Okulu mezunları müsabaka imti • 
hanı şartları hakkında evvelce yapılan ilan aşağıdaki şekilde taa·ı edilmiştir. 

2 - Avrupa Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteblerinde tah· 
sll ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu ta le bel r·n clO:t u de
ricilik, clO:t u yünlü mensucat ve clO, u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

3 - İsteklllerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lazım:iır. 
A - Türk olmak. 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği san' at şubesinde çalışmağa rnüsaid olmak, 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış veya hasta1.ktan başka blr 

sebeble tecil edilmiş bulunmak. 
D - Maarif Vekaletı Bölge San'at Okulları tesviyecilik. demirci! k veya elek· 

trikçirk subelerinden mezun bulunmak. 
4 - İmtihanlar; Bölge san'at okulları müfredat program·anna göre aşa-ıda

ki derslerden olmak üzere 2/5/939 tar•hı nde Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

Matematik. 
Mekan·k. 
Makine ve motör. 
Meslek teknolojısi ve malzeme. 
L. n cAlman ve •a Fr n ızca>. 

5 - K bul edilen a f zla not "larak im handa muv ffalt 

ve 

re 
m 

terind sl 
7 - Avrupaya ndenl c k tal be Su erb nk v 

t nin rupad k. staj ve tahsıl rnüddetlerını b'r misli fazl 'le İktı 
rece i 'şlerde usta, u t b Ş1 ı:cya fen memuru o r k çalı c k r 
lefıyetı tevsik etmek uzere Avrupaya gö d rilcc k her t l be bır 
verecek ve muteber bır kefil gösterecek•·r. 

r Bum 
hhüdn me 

8 - Talibler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü madde e yazılı bölge 

san'at okullarından hangısinde imtihana gir ceklerini gö eren bır · f da ile a
ğıdaki ves kaları İktısad Vek:ıleti San yi Umum Mtldiırlüğüne g nderecekler· 
dir. 

A - Nufus hüv·yet cüzdanı. 
B - Askerlık vazıf .. s'n 'n yapılmış ''eya tecil edilmiş bulunö.uğunu gösteren 

vesıka. 

C - Mekteb şahadetnamesi. 
D - Hüsnühal varakası. 
E - Çalışacağı <;an'ata mütehammil bu 1unduğunu gösteren resm n tasdik edil 

miş sıhhat vesikası. 

F - Altı aded ves kalık :fotoğraf. 
9 - Fazla ·zahat olmak ist vcnler İkhsad VekAleti Sana)i Umum Müdür iığü· 

ne mürac nt etmerdırlcr. c913> cl743> 

B 
ALK 

16 d 

Zozo Dalmasla 

HALi E 
Pelc yaJ.:ı da · 

AŞK BORSASI 
M. Yesar• .............................................................. 

n Posta 
Yevmı, S1yasl, Havadl3 ve Halk gazetesı 

Yerebat.an. Çataıçeşme ao'kat, 25 
İST A NBUL 

ri eve 

it nbul 1 d 

'1 cı R ce 

ruştan 2003 hr 6 ncı 1 

kabul di erek f zln ta 
ve David Ka diron Mahdum arının ste • 

diği 320 lira 70 kuruş iflas · d resmC(' ayd 

ve 6 ncı sıraya Juı.bul olun rak sıra det. 

teri bu suretle düzeltildiği iliın o unur. 

(16117) 

r: Doktor. 1. Zati Oget 
ledıye karşısındaki muııyenelıa· 
sin 'e öğ.eden sonra hastalarını 

1----G-aze_ temizd _ __ e_çıkan ___ y_a_zı_v_e-1 . kabul eder. ~---

resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gaze temize ciddır. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 
ene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TURKİYE 14UJ 'ıw 400 
YUNANİSTAN 234ı.I 12::W 710 
EC:NEBİ 800 

Abone bedeli peşındir. Adrea 
değiftimıek 25 kur·ljtur. 

1 
A y 
Kr. 

ıw 

270 

~00 

Gelen nralc 6•rİ uerilmes. 
llanlaTdan mes'uliyet alınma.2. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul illvesi lizımdır. 

·············-·····························-. 
Poda ıc..ıu.: 7411.tanbuı ' 
TelgNf : Son Polta f 
T•Jefoa : ımo:J I '---------······" 

İlan Tarifemiz 
Tek sQtun ıanthnl 

aahil• 400 kuruı 
aahile 250 » 
•ahile 200 » 

Dördüncü ıahile 100 ıtt 
iç •ahileler 60 » 
Son sahile 40 u 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda il!n yaptıracak· 
lar ayrıca tenzılatlı ta ifemlzden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir t arife derp"ş edilmiştir. 
S on Posta'run ticari .:lanları:ıa 

aid i§ler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tlıncılık ıtonektU lh'UU 
Kahramamade Ban 

Ankara cadded 

r 
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ile SABAH- OGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıklann mikroblannı kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö) kullanınız. 

EL 
80breklerin çalışma kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklannı, 

e1ki ve yeni belsoğukluğunu, mt: une Utibl\bını, bdl ağnmnı, mk ıııc idrar 
bozmak, va bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun, mesanede taşlarin 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Veklletinin ruhaabnı haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrannızı temizliyerek mavileştirir. 

CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
T raş Bıçağ nı 
KULLANIR. 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kunımumuz talebe ve m\btahdiminln iaşelerinden afalıda mikduları yazılı 

iki kalem et kapalı zarf usulile eblltmeye konulmuştur. 20/3/939 Pazart9f gü
nü saat 11 de Rektörlük b!nuında müt•tekkil komisyon tar.ıhndan ihalesi ya. 
pılacaktır. 

Tek.Uf mektublan ihaleden blr ıaat evveline kadar koiniayon rellllğine ver • 
melerl. 

Daha fazla izahat ve parasız prtname almak .istiyenlerin Enstitü Daire MüdQr. 
lüğüne müracaatları. c74h cl415· 

Cinsi Mikdan Muhammen Muvakkat teminatı 

Koyun etı 
Kuzu eti 

10000 kilo 
3600 • 

fiatı 

50 kuruf 845 liradır. 

100 • 

Yapı Yapbranların Dikkat Nazanna: 
Yapbracatınıı binanın saaiamlığını istiyorsanız mutlaka 

Sultan Çiftliği Kumu ve Çakılını Kullanınız. 
Zira temiz yıkanmlf, her t11rltı yabancı maddelerden aricllr. 

Her kumcuda bulunur • .Fi11Uar gayet ehvendir. 
Deposu Beşiktaş Yalı sokağı 8 No. da Tel: 4815' 

._ _____ ~ O•man Mehmed Kardetl•r 41 _____ ,,, 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoı ve tahtı meyya uaare
lertnden yapılmıştır. 

Taklld edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikasıdır. 

INOlLtz KANZUK ECZANESi 
BEYOÖLU • IST ANBUL 

Karak6y • Kemeralb 

Ali RIZA GEBZELi 
Her nevi otomobil llatiklerlnin ten
zilttlı sabflan. Z1ı1 • Ford paroata
n Aaeri Kan aiıteml la.tik tamiri 

Nefi. ve Leziz 

MAKARNA 
yeme« lste ... enlz ı 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediaiz. 

·······-··· ... ·-·····-······ &onPeıltaMat...._ 

lfetr'i7at Müdüıil: Seli• 1t8f1P ltnaf 

., .. ....._ -•- B. Ragap •JID; 
DADACLDIW A. nr.. UIAKLIGU. 

En tatlı zevk havasını 

Tane Kul'Uf Tane Kanlf - -Sipahi 25 (Madeni kutu) 60 Samsun 25 (Madeaı kutu) 45 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 

Yaka 20 30 Salon 20 35 

Çeşit 50 72.S Çeşit 100 145 


