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-~ Romanyanın vaziyeti karşısında Türl_<iye 
Londra, 21 (A.A .) - Havu ajamı blldlrlyor: 
Fransa Reiaicü mhuru ile beraber buraya gelen hariciye :nazırı B. Bone, Lord Hallfab ile Dolu 

Avrupuınm emniyetln:l tefki!Atland.ırmaık hususundaki İngiliz plinı hakkında mühim bir milllkatt~ 
bulunacaktır. B. Bone, Fransaya. Sovyetler Birliğine ft Polo n:yaya tevdi eclilmif olan bu plln hak· 

Bu mahfellere ıöre. sarlı byıdlarla askeri icraat balea tes'bit edilmlf detfldir. Ancak bu, Fran· 
m • İnllllz milllbtından ve müsadlari hentız branht bulwian SovyeUer Birliği ve Polonya 
ile yapılacak görilpnelerden sonra tesbit edilebilecektir. · 

Haher oerildiiuN •ÖN, l,..iltere Tiirlıi;,enin ...ıa6alatini ıinulülen idilaml etm;, 
6alınunalıtadır. Tirlıi7e, ha ltal ve oaİ7flll• R01J1Gnyaya tulıeri lnıovetile miizalaer .. 
t• tımtMI• 6alanJafrma 6ilJinnİflİr. 

kında Franaanın n oktai nazarını bildirecektir. . 
1.nıUu pllnının metni malQm olmAma•kla beraber, iyi maltlmat alan mabfeller, plinın Ro

manya ve bir taarruza hedef olan bütün ldlÇ(lk devletlere müzaheret için umumi bir taahhildil lh· 
. tiva eylemekte oldutwıu bildiriyorlar. 

ANADOLU AJANSININ NOTU Türkiye tarafından yapılacalı ztrkolunan yardım Ballwl 
Paktının hüldlmleri barictnde anlamak dofnı defildır. · 

--······-·········--·················---······-·-······················--··· .. ········--··---.... ····-······················-··············--··---·· .. ··--·---········-···-----···--· 
1 BUHRAN üSTüNE B

1
UHRAN 1 1 Partinin seçim talimatı 

· Almanya Litvanyaya ikinci müntehiblere 
bugün bildirilecek 

beş gün miiddetli 
bir iiltimatom verdi 

Ataturkun hemşireleri meb'us namzedi 
ikinci münte 11iblerin bugün Ankara ve lstanbulda ya
pacakları toplantıya hususi bir· ehemmiyet atfediliyor 

ÜLTİMATOM 1-Memel 5 gDn zarfında 
teslim ed,lecektirl 

Devlet Vekillikleri 
ihdas edilecek 

un 

-MADDELRJ 2-Edilmezse Litvanya Parti Kurultayı Mayıs 
haftasında toplanıyor 

işgal o~unacat<tır Ankara, 21 (Hususi) - İkinci mllnte
hibler yann sabah dokuz buçukta HaJb. 
vinde toplanacaklardır. Bu toplantı,. 
merkez bıasınm 322 ikinci müntehibi 
ile merkeze balh köylerin. 108 ikbad 
müntebibi iştirak edeceklerdir. 

Litvanga ordusu dün 
Memeli t<i.lıl. § etti 

Berlin Memel meselesine artık halledilmiş 
bir dava nazarile bakıyor 

Memelin vaziyetini göıterir harita 

Oümhurrelli ve Parti Genel B•pım 

~- t.a ... ~'" " .. µpı. 
rinfn. BdYflk lıfll1et Meclld Jtefatntn. .... 
vekil ve Vekillerle başşehrin güzideleri· 
nin müntehiıbisani sıfatile iştirak edecek· 
Ieri .bu toplantıya hususl bir ehemmiyet 
atfedihnektedir. 
Toplantı bu defa.ki meb'ua seçiminin 

arzedeceği hususiyet etrahnda ma.ah.a· 
be mahiyetinde olacaktır. 

Parti Umumi Merkezi namına 28 intf· 
hab dairesine vazife ile giden meb'uslar 

(Devamı 11 inci sayfada) Bayan Makbule Boyııın 

1 
Memel işi 

yDzOnden de Bulgar Başvekilinin 
harb çıkmaz! gazetecilerle lıasbılıali 
Ancak siyasi ufkun biraz "B 1 ·ı 1 · I · d. f k I B lk 1 
daha karardığı muhakkak eyne mı e vazıye gergın ır, a a a an ar 

, lemelin vaziyeti ve tarihi için tehlike mevzuubahs olacağını zannetmem ! " 

G 1 HBmeEldl J E k"I 
1 

: "Bir gün bütün Balkan milletlerinin bir aile efradı gibi 
[

----· YAZAN ...... - ...... - •• ) Dün gece Sofyaya hareket eden muhterem misafirimizı 

enera . m r r ı e lı . d ı l ih . al b . • d d ., ·1d· dedi .:!: .. ~.: .. ':: .. ~~~ .. :~..... hır ara a top anma an tim arıcın e egı ır,, 
Almanyanın Memeli teslim etmesi için 

Litvanyaya bef günlük. bir ültimatom 
verdiğini fimdi haber alıyoruz. Burası 
Almanyanın Büyük Harbde elinden alı
nan yerlerden biriaidir ve bugün Litvan
yanm zaten dar olan Baltıkdenizf kıyısı-

(Devama 11 inci IQfada) --• bki Çek Harfritle Ifaan Bit'09I Pragd4 HttlerM eıtN nb~ot 

Londra 21 (Hususi) - Çeko--Slovak· Framta, Sovyet ve Leh siyasi ri ,u, N Of usum uz 
yanm işğEilinl mütealtlb genif bir dip - bugün yeni bir sürprizle karşıla.,.alJ.1-

lomatik faaliyete geçmif-~;_!J?~rum 3 tlnetl aayfada) 17.829.214 Q 
Tokyo, Peşte ve Buruos telgratar buldu 

yağdmlıklan halde 
ltalya Almanyayı tebrik etmemiş! 
Sovyet Rusya, toplanmasını istedifi konferansa 

bizim de iıtirakimiz lazım geldiğini bildirdi 

3 sene içinde nüfusta 
1.671.197 arhı var Ekıelnı K&eıtHıwot lıta •bul gazet~cileri aruımla 

· . - Umumt Harbden sonra. Hk dostluk mu-ıbaşmuharriri Stefan Tanefin, ıazetesin-
Ankara 21 (Hususi) - Nüfusumuz .ahedesini Türkiye Cilmhuriyetile ak.det- de pek isabetli olarak tebarüz ettird'ji 

seneden seneye artmaktadır. Dahili - mif olan kolllfU Bulgarlstanın Başvekili &i bıö, An'karada. Ekselans Köseivanofa 
ye Vekileti üç ıryda bir alınan ve sicil ,Ekselans Georgi Köseivanofun memlek~- gOsterilen hüsnü kabul şimd ye kaa r 
defterlerine iatinıd eden ihsaiyat cet - tlmizi ziyareti, dün aqam sona ermişfr hükUmet merkezim.zde teessü-; eden p i). 

Londra. 21 (Hususi) - İngiliz hü"·fmakizere, bu azimde bulunan bütün k6r vellerine göre 1937 ve 1938 senelerin- Muhterem misafirimize refakat eden tôkol ıcablarının çe:\--eve . ., oi dan. aı ı ış-
meti, Avrupayı yeni bir iıtilidan kurtar- CDeVilnl. 11 fael a~) 'DflHımı J fıd Mrdtulti) Bulgar meslekdaşım12 cUtro:ı. gazetesinin ur. (lJe•.' ıı .u 1 ! mı ı :; 11Jfa.l.&) 



•• erS?un 

Babil Kulesi 

- Yaun: ~luhfttin Blrre- _ 

!'E5) <tbil Kulesin:n bir masal, bir de 
l.g) hakıkat tarafı vardır. Herkesin 

bildiği masal tarafı şudur: Bir Babil hü
kümdarı, o kadar gururlanmış ve o kadar 
büyüklük hissetmiş ki, nihayet gökyüzü
ne çıkıp orada Allahla muharebe etmek 
istemış ve bu maksadla da kendisine gök
lere kadar yükselecek bir kule yaptır
maya karar vermiş. Binlerce amele bu 
kuleyJ inşa içm çalı~ınışlar, günün birin
de uyandıkları zaman bakmışlar ki kim
se kimscnın dılinden anlamıyor: 

SON POSTA 

Resimli Makalat Durmzyan tren === 

Hakikat tarafı da şudur: Babiı. uzun 
zamanlar ziraat. ticaret ve sanayı merke
%.i olan Bubil, nıhayet mamur ve medeni 
bir alem yarattı ve fütuhat yaptı. Fakat, 
bu medenıyet onların arasında anlaşma
mazlıklar çıkmasına sebeb oldu. Babilli
ler birbirlerine düştüler. Eğer masa!ın 
içinde bir hakikat aramak lazımsa diye
biliriz ki masal bir semboldür; birbirle
rine düşen BabiH lerin c birbirlerinin dil
ler' nden anl~maz. hale geld;klerinı ifade 

Her insan chayat treni> nin bir yolcusudur, doğduğu gün 
trene biner, ö'dü~.i gün onu bir mevki.fte indirirler ve tren 
hiç menfezi olmİyan ıbir daire içinde ezeli ve ebedi seyaha
tine devam e::lcr. Bir yolcunun eksikliği veya fazlalığı onun 
seyri üzerinde külliyen tesirsizdir. 

bakar.sanız iki sınıfa ayrııdıklarını görürsünüz. Bi.r kısmı bir 
köşeye çek'lip uyumayı tercih eder, diğer kısmı ise hiç yor
gunluk bilmeksizin pencerenin önünde durur. Birıncl kısmı 
teşkil edenler ikinci kısımdakilerden çoktur. Birinci kısrm
dakiler h!çbir şey görmezler, ikinci kısımdakiler ise hayat
tan nasiblerır.i almışlardır. Herhangi bir yolculuğa çıktığınız zaman arkadaşlarınıza 

eder. 
Çok şükur Türkiye böyle bir memleket 

değildir. İnşallah böyle bir hayat devrini 
de hiç tanımaz ve Türkiye birbırlerinin 
.dillerini mükemmelen anlıyan insanlarla 
meskun bir vatan olmakta her zaman de
vam eder. 

Dev Karnera 1r·-·---........................................... \1 IJünyanın en uzun 
Evlendi/ He n ·r fıkra . Boqlu adamı davacr 

Türkiye değil, fakat, şu dakikada bü
tün dünya, bir Babil kulesı halindedir: 
Radyonun karşısına geçiniz, sabahtan ak
şama ve akşamdan sabaha kadar meıule
ket memleket, bütün medeni dünyayı 

dolaşarak her memleketin sesını dinleyi
niz: göreceksiniz ki her millet başka bir 
dille konuşuyor ve kimse k1rnseyi anla
maya ehemmiyet vermiyor. Herkes bir
birini baksı7lıkla itham etmektedir ve 
her millet. cfığerini zalim. kendisini maz.. 
lum göstermeğe çalışıyor. Bütün bu mil· 
letler, biran için durup cNereye gidiyo
ruz? Bu gidiş. bu medeniyeti de bundan 
evvelkilel'in yanına defnetmeğe kafi bir 
gidiştir!• diye düşünmeğe vakit bulamı
yorlar. Vakit bulsalar, belki arada bir ses 
yükselir: anlaşma için bir çare aranır ve 
milletler arasında gününe, milletine, işi
ne göre değişmiyen sabit birkaç hak 01-
çüsü bulunur. 
Hayır. buna imkan yoktur, milletlerin 

cf.şlerh var, birbirlerini dinleyip birbMe
rinin 1511.annı anlamakla uğraşamazlar! 

* 
Bugünkü bu vaziyet bundan ibarettir. 

ı 

Dev adam lfıka:bı ile tanınmış olan İ
talyan boksörü Karneranın evlendiğini 
bu sütunlarda yamuştık. Resmimiz, Kar
nerayı, yeni kansile birlikte gösteriyor. 
Gelin, düğün günü olarak Martın 13 ünü 
seçmiştir. 

Bütün medeni insanlığın içınde bulundu- ================ 
ğu bugünkü gürültü, gayet k:içük nümu- şeyler, hep o saatlerce süren gizlı konuş-
nelerini, eskJden kah Babilde, kah F'eni- maların neticesidir. Unut.Ir..ıyalım ki mil
kede, kah Kartacada, kah İsparta ve kah !etler için iyi ve güzel şeyleri konuşmak 
Rornada gördüğümüz anlaşmamazlığın bahsi gelince, devlet adanılan kapılan 
büyüyüp büyüyüp dünya ö!çüsünde nis- sllllSlkı kapalı odalara çekilmezler, belki 
betler alınış bir şeklinden başka bir şey de radyoların ve fotograf makinelerinin 
değildir. Bunun için, son dakikada insan- karşılarına geçerler. 

lık, ya kendisini toplayıp milletler birbir- * 
lerile anlaşmanın esaslı bir çaresini bı.ı- Bilmem, hata ediyor muyum? O tarüı-
lacaklar, yahud da birbirlerine girip vü- te, dünya dalaverelerinde alakaları bu
cude getirdikleri bu medeniyeti de mah- lunmıyan, buna mukabil hakiki bir Mil
vedece'klerdir. letler Cemiyeti kurulmasında pek çok 

menfaatleri olnn milletler arasından 
Münm konferansı mnlsnıoı~ SJrada bu 

kimse çıkıp bu fikri müdafaa etmedi. 
konferansa hAkim olan dünya ruhu, mil-

Yalnız, o zamanlar bu sütunlarda bu fik
letlerin anlaşmaları bakımmdan gay<'t 
müsa;d bir hava yaratmıştı. E~er 0 za. ri ben I{lÜdafaa ettim ve benim gibi, baş

ka memleketlerde, kenarda kalmış bazı 
man, bu anarşi içinde bulunan dünyanın 

fikir adamlan buna dair bazı şeyler yaz-
bir köşesinden manen kuvvetli bir ses dılar. 0 kadar. Hatta, benim kanaatime 
yükselip: 
~- Milletler arasında hak:kf ve sami- göre, o tarihte böyle bir hareketi yapa

bilmek için Türkiye en müsaid şartlar 
mt bir anlaşma isteriz! Bunun prensiple-

Şaka söyledim 
Karısı ölen adam cenazenin gö·mül· 

dtiğü. güniin ertesi günü mezarı ziya
rete gitmişti. Mezarın başında Gt1ırdu: ~ 

- Ne olur karıcığım, dedi, mezarı : 
~; ölmedim, diye ortaya çık .. bfürsin E 

ben sensiz yaşıyamam. ~ 
Tam bu esnada toprak altında kal

mış bir köstebek harekete gelmiş, me
zarın üzerindeki toprak kımıldar gibi 
olmuştu. Aadam birdenbire şaşırdı: 

- Karıcığım, karıcığım; diye bağır
dı. Sen dünyada &en benim hiç bir 
sözüme inanmazdın. gene inanma, sa
na şaka söyledim. 

"---...................... -------··' 
Londro belediye meclisi 
Reisi o ·an ha.tın 

Elli senedenbe .. 

ri ilk defa' olarak 

Londra belediye 

reisliğine eski mu 
allimelerden ma -
dam Lo tayin e • 
dilmiştir. Madam 
Lo'nu n reisliği de

vam ettiği müd -
detçe, anayasa 

mucibince kendi-
aine sör, vev"' 

bay reis diye hı -
tab olunacaktır. 

Fakat. bizde de o devir Atatürkün hasta
lığı devri idi. Belki de bundan dolayı, bu 
büyük politikayı d~rneğe vakit bula
madık. 

Dünyanın en uzun boylu adamı sayı
lan Amerikalı Robert Vadlo, Nevyork 
tıb mecmuasında yakışık almıyacak bir 
şekilde kendisinden bahsettiği için tehr!.n 
en meşhur doktorlarından birini dava et
mişt'ir. Resmiınlı asrın dev adamını, mah
keme salonundan içeriye girerken göste· 
riyor. 

~~~~~~~--~~--

Çember/ayn şemsiyesını 

asıp bir silah aldı! 
Fransız gazeteleri, son günlerin siyasi 

hadiseleri ve Çeko-Slovakyanın Almanya
ya ilhakı münasebetile, İngiliz Başvekili 
Çemberlaynin şiddetli nutkuna telmih e
derek şunu söylüyorlar: 

cÇernberelayn artık şemsiyesini yerine 
astı ve bir siliıh omuzladı!• 

Göring tenis ognıyor! 

Mart 22 

Sözün kısası 

Yeni Millet Meclisi 
'2 ) 

r-1qr ..)._ 8 ci.::: 
"----- E. Talu __ , 

ILJI er tarafta, ikinci müntehib se~ 
ini çimi sonuna erdi. Şu bir iki gün 

zarfında meb'us namzedlerinin de ilfuı 
edilerek intihabatın ikmal edilmesi bek
leniyor. 

Nisan iptidasında toplanacak olan yeni 
Millet Meclisinin bünyesı ve nrzedeceği 
manzara !hakkında şimdiden az çok bir 
fikir edinmiş bulunuyoruz. 

Milli Şef bunun, evvelkilerden daha 
ziyade verimli olmasını temin için, Halk 
Partisi ile birlikte, bir takım takyidat 
koymayı münas"b görmüşlerdir. Bunlarm 
en başında, meb'uslarımızın millet va 
memleket işlerile ve teşrii vazüeleriie 
daha yakından ve münhasıran ali\kadar 
olabilmeleri için, meb'usluk sıfatının baş· 
ka herhangi bir sıfatla kabili telif olamı• 
yacağıdır. Bu suretle, şimdiye kadar teli· 
fi caiz görülen meclisi idare azahklarile 
profesörlük gibi munzam vazifelerden, 
millet vekilleri el çekmek mecburiyetir~ 
de kalacaklardır. 

Bu karardaki isabeti uzun uzadıya te• 
barüz ettirmeğe hacet yoktur. Müntehib
lerinin vekaletini hakkile ifa etmeğe 
azmeden bir meb'usun Mecus dışarısında 
başka şeylerle işt'gal etmes"ne im.kan °"' 
lamaz. Millet Meclisinin umumi ıtoplantı-

j larının haricinde, da:ha mühim encümen 
• toplantıları da vardır kıi, kanunlar. ni .. 
zamlar, kararlar burada incelenir, tekA· 
mü! eder ve heyeti umumiyenın takdir 
ve tasvi.bine olgun bir htilde arzedilir, en
cümenlerdeki çalışmalar hemen daimi 
g'•bidir. Ve herhangi b"r encümene işti

rak eden meb'usun o encümenin çalışma• 
lanna bütün dikkatini, bilg"sini, mantı· 
ğını, aklı .selimini hasretmesi lazımdır ki 
oradan çıkacak olan ve memleketin mü
him bir ihtiyacını karşılıyan eser en mü
kemmel şeklini iktisab eylem\Ş olsun. 

Bundan başka. meb'us evvela kendi in
tihab dairesile, müntehiblerile, sonra da 
yurdun her bucağile daiıni temas halinde 
bulunmalıdır. Onu seçip, ona vekdlet ve
rip te, devlet merkezine, Büytik Millet 
Meclisine gönderenler ondan elbette hiz
met beklerler. Her viiayeti!l bin türlü 
derdi vardır. Devlet merkez:nde, hüku
met makamları nezdinde bu derdlere ter
cüman olacak, bu derdlerin dermanını te
mine çalışacak meb'ustur. Devlete aid na
kil vasıtalnnnda bilaücret seyahat etmek 
imtiyazına nail bulunan millet vekilleri 
bu imtiyazı keyfi seyahatler içln değıl, 

intihab dairelerine sık sık gidip gelmek 
i9in kullanmnlıdırlar. Esasen bu imtiya
zın bahşolunrnasındaki hikmet tc budur: 
Memleket dahilinde serbesçe dolaşc-rak, 
yurdun noksanlarını görmek, yurddaşla
nn derdlerini dinlemek içındir. 

Son mukarrerat, gelecek Meclisin muh
terem azasına işte bu fırsatı daha geniş 
bir surette vermek maksadile ittihaz o
lunmuştur. 

Diğer taraftan gene işitiyoruz ki yeni 
Meclise girecek meb'uslann azamı kıy
mette olrnalannı terninen, naınzed isi~ 

!erinin ve şahıslarının üzerinde her za. 
mankinden daha büyük bir itina ve has
sasiyetle durulmakta, memleketin her 
cepheden ihtiyaçlarına hizme: edecek 
kabiliyetler aranmaktadır. 

içinde bulunan bir memleketti. Hiçbir 
r int koyalım ve bu prensipleri teşkilat milletle ilıtilafı olmıyan, gayet reallst bir 
haline getirelim!. 

görüşle kendi hududu içinde kendisine 
Demiş olsaydı - bilmem aldanıvor mu-

yum? • belki bir fayda rıkabiJirdi O za- refah yaratmaya çalışmaktan başka bir 
manlar hava ve ru'lı müc;a"ddi. ~illetle 'ıırs tac:ımıyan ve her tarafta dostlan bu
rin meden;yct sofrasındaki hakh.-ını hf'r lunan bir memleket sıfatile Türkiye, o 

zamanlar ~yle bir hareket yaratabilirdi. 
kes ic;in müsavi şartlara ve ölcülere görP 

Bugün her şey geçmiş midir? Bilmiyo
ruz. Herhalde, şartlar çok daha az mü· 
saidd.lr. Buna rağmen, Avrupa mi11etleri 
böyle bir anlaşmanın çaresinı arama tec
rübesini olsun ihmal etmemekle mükel
leftirler. Mücerred mefhum halınde bir 
hak davası ve karşılıklı ithamiar dünya
yı kfıfi derecede Babil kulesine benzetti. 
Bundan sonrası artık vuruşmadır. Hem 
de öyle bir vuruşma ki onu:ı içinden, an
cak galibler de mağlfıblar kadar perişan 
olarak çıkacaklardır! 

Muhittin Bırgen 

Son Çeko-Slovak hadiseleri münascbe
tile alelfıcele Berline dönen Feldmareşal 
Göring, San Re.moda bulunurken, hergiin 
tenis oynam~ır. Meraklılar Mareşalin, 

saçları dağılmasın diye başına bir file ge
çirdiğim görmüşlerdir. 

Böylece, cİnönü> devrinin ilk Millet 
Meclisi keyfiyet itibarile büyük ürnidler 
verecek bir manzara arzedecektir ki bu
na şüphesiz hepimiz sevinmekteyiz. 

-.............................................................. 
tamamen tayin edip mfü:;tnrr>k V<' hakik' 
b:r teminat alınması düc:iiniiJsPvdı. bıı 

nun çaresi bulunmaz deP.iMi F.sk• 1\ıt"lle .. 
ler Cemiyetini yıkıp yepyeni esaslar (la 

h "linde yeni bir Milletler Cemiyeti kıır 

mak ve bu cernlwte, - dünyayı değ"l, r 

çok büyük bir ölçüdür - Avrupayı emni· 
yet altına alabi1ec~k bir kuvvet vermel 
o zaman çok :mümkündü Fakat. büvüJr 
devletler, dünyanın irili ufaklı milletli" 
rile oynamaktan başkn b:r şev düc;ünm· 
yen cihan kuvvetleri bu yoldan gitmedi 
ler. Bir odaya kapanarak baştaşa, gizl 
gizli saatlerce konuştular. Bu konuşmı> 
lar hakkında, o zamanlar bu sütunlard~ 
hayli bahsetmiş olduğumu okuyucular el 
bet ıiyf hatırlarlar. Buı?iin cördüğüm:.iz 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
B.r arkadaş anlattı: 
c İngiliz gazetel€rinde bir elbise ticarethanesinın ilanını 

görmüştüm, merak ederek boş bir günümde b"r mcktub yaz-

dım, bana 24 tane nümunelik parça gönderdiler. Fiatlarma 

baktım. ucuzdu, fakat parasını peşin istiyorlardı. Bankadan 

döviz koparma!: mümkün olma<iı, getirtemedirn. Bu sabah 

Beyoğlu caddesinden geçiyordum. Londradan getırtmiş ol~ 

duğum nümunelik parçalardan birinin topunu büyük bir ma

ğazanın camekanında görmiyeyim mi? Beğenmiştim de. He~ 
mı.m girerek sordum: 

- Üç metrelik bir kupond~r. fiatı 66 lira, dediler. 
Dona kaldım. 
Halbuki bende nümunesi ve fiatı olduğu için pek iyi bili

yordum, Londrada yardası bizim para ile 480 kuruştu, söy
ledim, adam tasdik etti ve şu cevabı verdi: 

- Evet, 480 kuruştur. Fakat biz bu 480 ku~ takastan 
dolayı bir mi!.line yakın fazlasile 880 kuruş olarak öderiz, 
üstelik metre başına ağırlığına göre takriben 4 lira da gilm
riık resmi veririz. Yekun 1280 'kunış eder. Üç m'-'treliği 37 
lira 40 kuruş eder. biz 64 liraya satıyoruz. İhtiyar ettiğimiz 
bu kadar zahmete göre yüzde (90) kA.r fazla mıdır?. 

1 NAN, iSTER INANMAI 
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Romanya - Macaristan 
hududunda hazırlıklar 

Macar istihbarat bürosu kısmi seferberlik ilan 
edıldiğine dair haberleri tekzib ediyor 

SON POSTA 

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

. . 

Cumhurreisi Milll 
Müdafaa Vekaletinde 

Ankara 21 (Hu.sus!) - Cümhur
reisi İnönu öğleden evvefMilli Mü-
dafaa Vekaletini teşrif ederek Ve
kille 1 buçuk saat kadar görüşmüş
tür . 

Biıkreş 21 (AA.) - Satahiyetta~ı Budapeşte 21 (A.A) - Havas mu- : 
mahf ter, H \ ns muhabirine, Maca - habirinın iyı membalardc..'rı öğrendığı- '; .......................... : ............................... ; 
tishn tarafmdan alınan askeri ted - ne göre, askeri • ~amlar, tedrici bir 
birler karşısındaki sürprizlerini bil - seferberl'k yapmaktadır. Bu seferber
fürmektedir. Filhalkika, Romanya, teh- lik, 28 Martta tamamlanacdktır. Silah 
<fidkar mah·\ette tefsir -edi.lebi1ecek altına çnğırılan efrad, derhal Romanya> 
her türlü jestten tevakki eylemiştir. hududuna ve eski Karpatlar Ukranya· 
Hududr:la bulunan kıt'alarm takviyesi sı hududuna sevkolunmakta'dır. 
\re teknisyenlerin silah altına çağın! - BudP.peşte 21 - Macar istihbarat 
mac:.ı en~ıernasvonal gerginlikten ve ,bürosu, kısmi seferberlik haberini 
Rom:mva hududuna birkaç mil mesafe tekzib etmektedir. 
de muharebeler vukua gelmekte bu - Bükrcş 21 (A.A) - Rador ajansı 
lunrnası keyf'vetinden dolayıdır ve bu bildiriyor: 
bak•ından haklıdır. Bütün gazeteler Çek, Orta Avrupa 

badiselnini Romanyanın sükunetle ta 

ingiliz Nazırı Leh 
hü -o. et;ne bir teşriki 

mesai planı verdi 
Varşova, 21 - Hudson, dün Bek ve di

ğer Leh ricalile görüşmüştür. İktısadi sa
hada cereyan eden bu görüşmelerden baş 
ka, Hudson Polonya hükümetıne İngilte
re ve Fransa ile sıkı bir teşriki mesai pla
nı tevdi etmiştir. 

kib ettiğini kaydediyorlar. f 1 ş d 
Bükreş 21 (A.A.) - Salahiyettar Timpu~ gazetesi, yeni vaziyet karşı- ransız ar am a 

mahfillerin Havas muhabirine bildir· sında Romanymun hadiseleri huzur ve '· 1 
Romanya petrolları ve Almanya 

tliğine göre. Romanya, Alman ekono - sükUnla takib ettiğini bildirdikten son- bazı noj\ta arı 
mile taleblerinin büyük bir kısmını red T!l diyor ki: h' • d• 1 
detmektedir. Yarın imzalana.cak olan Bugünün bütün gerçek beynelmilel ta .um 8 ıyor ar 
~anya - Romanya ticaret anlaşma - unsurlarını gözönünde tutuyoruz. AI- . 
1ına bilhassa Rumen petrollerini ala - mımyanın gfıya Romanyaya verdiği Şam, 21 (A.A.) - Havas: Şehır tama· 
kada etmek üzer~ yalnız birkaç ikinci mahud ultimatom siyasi gibi bir telaş ~ile. ~ansız. ~ıt'a~ ~rafı~da~ i~gal ~
C:!erecede fedakarlıklar dahil buluna - unsururu teşkil edebilecek bütün asıl dilm ştır. Kıtalar b:ıyuk bır sukunet 1• 

caktır. sız sayialan reddetmek lazımdır. çinde şehrin merkezindeki sevkulceyş 
--------------·---------- noktalarını tahkim etmektedirler. 

F C •• h • • Sokaklarda vücude getirilmiş olan ba-r ansız um urreısı rikadlar tahrib edilmiştir. Fransız ma-
kamlan bazı tahrikçileri tevkif etmişler-

d ün Londraya vardı diEm-ek~li-G-en-eral-Ali 
Londrada alkışlarla karşılanan Fransız Devlet Reisi 

şerefine sarayda parlak bir ziyafet verildi 
Londra 21 (Hususi) - Sabah saat ı ve Fransız sefiri tarafından karşılan -

8, 15 te cKot d' Azür> vapurile Kaleden :mış ve hususi trenle Londraya hare
har ket etm·~ olan Fransız Cümhurre· ket etmiştir. 
isi 'e Bayan Lebrön, sa'at 13 te Duvr'a Fransız Cümhurreim ve Bayan Leb
muvasalat etmiş ve Kralın kardeşi rön, Londrada Viktorya ista-syonunda, 
Glos r Dü ·ti tarafından kar ılanmış- biz1..at Kral ve Kraliçe ile saray ve hü
lardrr. Fransız Hariciye Nazırı Bone, kfunet erkanı tarafından karşılanmış· 
Cı.imhurreis'ne refakat etmektedir. larrlır. 

Fransız Cümhurreisini haımil vapur 
Dt1\ limanına girdiği sırada, Rodney 
zırhlısı 21 pare top atmak suretile Leb· 
rönü selam amıştır. Bu eS"lada, cKot 
d' Azür> e refakat eden d ğer İngiliz 
harh gern'leri selam bayrağını çekiyor 
ve bombardıman tavyare1eri de liman 
üzerjnde cevelan ediyorlardı. 

Gloster Dükü ile birlikte karaya çı

kan Lebrön, burada da resmi zevat 

Misafirler, istasyon haTicinde top -
lanmış olan binlerce halkın coşkun te
zahüratı ve alkışları arasında Buking
ham sarayına gitmişlerdir. 

Gece sa•rayda, Kral tarafından misa· 
firler şerefine gayet parlak bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafette, hükfunet erkim 
da dahil olmak üzere 195 ~i hazır bu. 
lunmuştur. 

Filistin Aarab ve Yahudileri İngiliz 
plamm protesto ediyorlar 

Kudüs, 21 (A.A.) - Yahudiler, İngill.ı lıarınm kapatılımt olduju haber 
lfekliflerini protesto etmek için bir cıilllh- mektedir. 

veril-

ıtllZ müdafaa:ı. hareketine teşebbüs etmek 
tlmkinını derpiş etmektedirler. 

Arab mehafiline gelince bunlar da 
grevlerle İngiliz planını protesto etmek. 
te berdevaındırlar. 

Hay;fadaki Arab düWnları açılınıı 

ise de Nablıs ve Gazzedeki Arab d.ükkAn-

Arablann İngiliz pJAnı karfısında itti
haz edecekleri hattı hareketi tayin ve Fi-
listin meselesiDi kat't surette müzakere 
etmek üzere yakında müslüman memle
ketlerin yeni bir .konferansı içtimaa da

vet edecekleri tahmin olunmaktadır. 

Bir Firavunun lahdi Bohemya ve Moravyada 
daha meydana çıkarlldı 18 bin kişi tevkif edildi 

Kahire, 21 (A.A.) - Fransız arkeolog. 

.üa.rı tarafından Şarkiyede yapılan haf

riyat esnasında İsadan bin sene kadar 

Londra. 21 (Huswd) - Eski Çeko..Sıo. 
vak CüınhuıTeisi Haha, bugün bir emir
name imzalıyarak Çeko-Slovak ayan ve 
meb'usan meclislerini IAğvetmi§tir. 
Şimdiye kadar Boheınya ve Moravya

da tevkif edilenle!'in sayısı 18 bine çık
mıştır. 

evve yaşamış olan Firavun Psusennesf
' nin at'iyen bozulmamıt lahdini meyda
na ç <armışlardır. Bu Firavun Süleyma-

Diğer taraftan Slovakya hariciye nazı
n Durkansky ve Tuka, Slovakya devle

Mezarda bin kilo ağırlığında som tinin yeni şekli hakkında görüşmek üzere 

mn ayınbabası olarak telikk.i edilmek-
.te 
al bir tabut !bulunmuştur. Bunun kıy- Berline gitmişlerdir. 
mr bir milyon sterlingden fazla tahmin 
edtl yor. Tabutta Firavunun mumyası 
ve diğer birçok mücevher ve altın hey
keller de çıkmıştır. Şimdiye kadar ya

pılmış olan hafriyatta meydana çıkarılan 
asarı atika arasında Tutankamunun me-
zarından sonra bu en mühinftnidir. 

Slovak başvekili Tisso da bugan Ber
line hareket etmiştir. 

Denizbank idare meclisi 
azalığı 

:Ankara, 21 (Husust) - Es1ti Sevrlsefa
fn Umum Müdürü Muzaffer Denizbank 
idare meclisi azalığına tayin edilmiştir. 

Hikmet Ayerdem 
vef~t etti 

Gazianteb mebusu emekli general 
Ali Hikmet Ayerdem dün vefat etmiş· 
tir. 

G€neral 314 de Harbiyeden çıkın ş 
ve crkamh rbiye sınıfına intisab et -
mü::tir. Umumi harbde İzmir şimendi
ferleri askeri komiserliğinde bulunmuş 
ve İstiklal harbine de istirclk etmiştir. 

Tekaüdlüvünü müteakib Gazianteb 

mebusluğuna seçilen general, ayni za· 
manda Türk spor kurumunun başkan
lığına getirilmişti. Merhum Türk spo
runun tekamülü için Avrupada tedki
kat yapmış ve bu sırada rahatsızlığı zi· 
yadeleşerek bu vazifeden ayrılmıştbr. 

Son zamanlarda rahatsızlığı artan 
general, dün saat 12 de vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün saut 11 de Şişli tram

vay istasyonundaki Kuzay apartıma -
nından kaldırılacak ve namazı Teşvi -
kiyede kılındıktan sonra Asrl mezaırlı
ğa defnedilecektir. 

Merhumun ailesine ve kıymetli bir 
uzvunu kaybeden Büyük Millet Mecli
sine ve orduya taziyetlermizi bildiririz. --------
lzmirde 4 casus mahkum 

edildi 
İzmir, 21 (Hususi) - Bulgaristan he

sabına casusluk maksadile yurdumuza 
gelen Bulgar tebaasından Asen, Capof, 
Vangel, Mircef adlarında dÖrt kişilik bır 
şebeke İzmir Ağırceza mahkemesinde bu
gün muhakeme edilmişlerdir. 

Tefhim edilen karara göre suçlulann 
puslu bir havada Sazar köyü altındaki 
dereden hududu geçerek yurdumuza gir
dikleri, maksadhrrının bu havalinin as
keri tahkimat planlarını elde etmek ol
duğu, suçluların Bulgar casus teşkilatı

nın 16 ve 23 numaralarında kayıdlı bu
lunduktan 'bunun için para aldıkları, fo. 
tografiar çektikleri anl~ılm~tır. Asen 3 
sene 4 ay, diğerleri beşer seneye mahkum 
edildiler. Suçlulardan beş"ncisi Teodori 
hapishanede kalb sektesinden öımüştür. 

Amerikada Alman 
mallanna boykotaj 

Nevyork. 21 (A.A.) - Nazileri boykot 
etmek hır.iMiyan göniillüleri komitesi, 
Alman mallarının boykotajı hakkındaki 

faaliyete başlamak. üzere, 27 Martta Nev
yoritta büyük bir miting toplanacağını 

bilcUr.mektedir. 

LHvanya ordusu dun 
Memeli tahliye etti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Litvanyaıtın merkezi Kaun.h'dan 
Varşova ve Parise gelen haberlere qo
re Berlir, hükumeti, Litvanyava bir ül· 
timator:ı tevdi ederek. 5 gün zarfında 
Memelin Alman va\ a teslim edilmesini 
istemiştir. 

Va•rşovanın istihbaratına n&zaran 
Alman fü• ma omu. dün Ber nde fon 
Rihentrop mti : i o lan Li1 

\ anH ha -
ricİ\ e naz rı Joc:E'f U rbsi've e\ ı ed i
mi +ir. l rb ·. iı't matomu h mı en u· 

.. n K un e m·s ve derhal t o 
nan n z r1ar mecl's'ne vazi\ et h kk n· 
da mallın.at \erm·stir. 

Kabinen'n bu toplantıc: nda. L tvan· 
y.:ı erkan harbive reisi de hazır bulun
muc:tur. Hükumet, evveıa meh'usan 
meclisini içt ·maa davet etme~ düşün· 

müsse de. b r hare buncfan vaz eç .... 
mi tir. 

D"ıYer taraftr4r, Paris memba arına 
öre. Memelin tec:Jimini istiyen Alman 

va. bu ta· ebi is'af edilmediğ'ı takd rde 
Litvanvav1 tamamen işgal edeceğini 
bildirmi,:;tir. 

Alınanva, Memelin ilhakına muka'
bil I.itvam a hududlarını garanti et -
meği vadeylem·!;tir. 

Memeldcki Alman Naziler'nin şefi 
Növman. her dakika Memelin Alman-

yaya ilhakını beklemekte olduğunu bu 

gün alenen sövlemic:tir. 
MemPldeki Litvanya askerleri bu

gün geri alınmışlardır. Berlin mahfil

leri, Mernel meselesine halledilmiş na· 

zarile hakmaktaıdırlar. 

Nüfusumuz 17 .829.214 u 
buldu 

(Ba.ttara.jı 1 inci sayfada) 

de doğum, ölüm, evlenme ve umumi 
niifus vaz.yetimizi tesbit etmiştir. 

1937 )ıhnda 105.963, 1936 yılında 
101.953 evlen•mE> kaydedilm ·r 1937 
vıl nde. 223.479, 938 de 241.991 ölüm 
1937 v nda 280.314, 1938 yılında 
241.991 do vum olmuştur. 

193 7 yılında sicfl defterlerinde 
9.008.495 kadın. 8.576.110 erkek ol· 
mak üzere 17.584.605, 1936 yılında ise 
9.121.539 kadın, 8.707.675 erkek olmak 
üzere 17.829.214 Türk vatandaşı ka · 
yıdlı bulunmaktadır. 1937 yılında ka -
dm nüfus artışı binde 12.7, erkek nü -
fus ~rtışı 14.4, umumi artış 13,5; 1936 
vılınd" ise kadJn nüfus artışı binde 
t 2.5, Nkek nüfus artışı 15.3 umumi ar
tış ise 13.9 dur. 

192 7 genel nüfus sayımında nufusu
ınuz 13.648.270, 1935 genel nüfus sa -
vımında ise 16.158.018 idi. Yeni do -
~umlar hicret ve iltica suretile yurdu-
ı:. ' 
muza gelenler ve bulann dışında ola • 
r~k mektum nüfustan nüfus kütüklerine 
kaydedilmiş olanlarla birlikte bugün -
kil umumi nüfusumuz 1935 genel nü
fus vazımına nazaran 1 milyon 
6 71.196 kişi artmış bulunmaktadır. 

E 
e Bu.gar B..ışvekıli 

memleketine dönerken 

K 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

omşu Bulgaristanın 

B :. ekıli dün ak am 

misafir 
buradan 

ay ı ar k mem ek ınc dondu Aramızda 

eçırd ı u m du b gün iç nde 
bı kmı u u ntıb . n mu a·d· ola· 
rak t v ıf d eb lecek bır mahiycttcd r. 
Hareke ndcn bU"kaç saat evvel sey at 
v€ tem ları hakkında söylemb olduvu 
sc:i !er dünvanın şu şurişli hal nde, umu
mıyetle ferah ver cı şeylerd·r. Memlekc
tımıze gelmesıne takaddam eden günl"'r 
lçınde gene bu sütunlarda karalanan sa
tırları hatırladığım zaman, kom.şu Bulga. 
rıstana emniyet bağlarile bağ!anmak ar-
zusunu beslemekten hali kalm1yan mem
leketımın bu ·steğ"nde hata etmemiş ol
duğunu gördüm. Beynelmilel vaziyet:n 
gergınlığinı kaydederek bu gerginlık içın-
de Balkan dostluğundan ve bunun mev
cudıyetinden bahseden Bay Köseivanof 
hakıkaten bir Balkan devlet adamı gibi 
konuşmuştur. Bir dostluk muahedesıle 

bağlı bulunduğumuz Bulgaristanla mü
nasebatımızı daha ziyade ılerletmek ve 
genişletmek bizim de buyük arzumuzdu!'. 
Bundan dolayıdır ki Türkiye Cümhuriye
ti. yakm komşusuna karsı hem samimi 
davranmış, hem de verdiği söze daima 
sadakat göstermiştir. Bu da göstenr ki 
herhangi bir noktai nazar farkı zuhur et
tiği takdırde bunun en münasib şekil ve 

surette hal ve tesviye edilmesini umumi 
menfaat esası bilmiştir. Avni zamanda bu 
münasebetin mahiyetini değişfrmek için 
de hiçbir hadiseden istifadeye koyulma· 
mıştır. 

Bütün bu ahval gösteriyor kı Bay Kö
seivanofun memlekef mizden ayrılmadan 
evvel izhar ettiği hissiyat ve söylediği 

sözlerde tamamen müşterekiz. Bütün te
mennimız. bu halin, dostluk sahası daha 
ziyade ·nkı af etmek suretile devamı ve 
komşu Başvekilin ded ği gih· Balkanlılık 
fikrinin mınta<kavi dar zihniy0 lere üstün 
gelme ıdir. Kend ne hayırlı yolcu uk 
diler, aramızda bıraktığı iyi ve samımf 
intıbaın en muvafık bir mukabele göre
ceğınden emin olmasını rica ederiz. 

Selim Ragıp Emeç 

Ankaradaki Çek 
sefarethanesini Alman 

sefareti işgal etti 
Ankııra 21 (Hususi) - Şehrimizde

ki Çeko-Slovakya sefarethanesi bugün 
Alman sefareti tarafından işgal -edil • 
mıştir. 

Devlet ŞOrası azasından 
Omer LOtfi vefat etti 

Ankara 21 (Hususf) - Devlet Şd
rası azasından Ömer Lutfi vefat et -
rniştir. 

·······················································-···············--... ·····-··-···--··············--·-·· .. -
s.bahtan sabaha: 

Hegkel ve para 
Belediyecileri mqgul eden heykel derdi nihayet patlak verdi. Henüz mec

raları kaldırımsız 10kaklara akan bazı kasabalanmız var ki bu heykel ve ahi· 
de sevdasına uymuş olmak için her yıl bütçelerine binlerce lira koymağa mec
bur oluyorlar. Bu arada mesel& Erzurum Belediyesmin yüz seksen bin, Trab
zon Belediyesinin yüz kırk bin lira ayırdıklarını ve hattı Trabzon Belediye. 
sin'n bir heykeltraşla anlaşıp işe başladığını işitiyoruz. Bu meselede salAhiyet 
sahtbi olan GüJJel San'atlar Akademisi Müdürü Bürhan Toprak'm fikrine göre 
bu tamamile israftır. Otuz, kırk bin .tiraya bedü kıymetleri haiz abideler 
yapmak imkinı vardır. 

Bu imkin olduğuna göre belediyelerin yüz elli, yüz seben bin lira gibi yük. 
sek yekunlan t.oplamak için sıkışmalarına, en lüzumlu işlerini geri bırakma· 
!arına ne lüzum var. Heykel dikmek bız m bugünkü Belediyeciliğimiz içıı 
henüz fantezi olan bir işdir. Çamuru. tozu dızlere çıkan yamrı yumru sokak 
ların bir köşesinde yüz bin liralık abıde dıkmek tam manasile kel başa şım. 
şir tarak takmak oluyor. 

Modern Belediyecilik göz boyacılık değildır. Bir kasabanın medeni ve sıhhi 
ihtiyaçlan yerine getirilmeden s:.isünü, şatafatını düşünmek kadar gülünç ha
reket olamaz. Ben bazı kasabalarımız için hatta otuz kırk bin liralık abidelere 
bile taraftar değilim. Şunun için taraftar değılim ki bu otuz kırk bın lira ıle 
o kasabada açılacak bir yol. kurulacak bir elektrik santralı. inkılabın kudreti. 
ni beş metrelik bir heykelden daha kuvvetle ifade edebilir. Bu vaziyetteki 
kasabalanmız medeni ihtiyaçlarını tamam ettikten sonra bedii zevkle~ için 
istedikleri kadar keselerini boşaltabilirler. Fakat bunun için de gene Akade
mi giıbi sal&hiyet sahibi makamların fıkir ve mütaleasından ·stif de et 
şarttır. Biirhan Cahıd 
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Dolmabahçe meydanının! v.anmamış __ köm~r~en Ars:.di~~:.:~ir~döamL;;EHAB 
· . t d·J d•Jd• hır adam old~, hırı de :~ LEYLA MURAD'ın 

proJesı a ı e ı ı ölum hahnde 
YAŞASIN AŞK Türkçe ıözUi Meydan tanzim edilirken mevcud tarihi eserlerin 

önleri de hususiyetlerine göre açılacak 

Dolmabahçe meydanının projesi Na 
fıa Vekaletı tarafından tadil edilerek 
kabul edilmiş, İstanbul Belediyesine 
gönderilmiştir.Yeni şekle göre şimdiki 
meydan dah:ı ziyade büyütülmiyecek, 
yalnız meydamı mülaki olan yolların 

bir kısmı ;::enişletilecek, bir kısmı tdn -
ıim edilecek, Dolmabahçe camisinin du 
varlan yıkılac.ık. bu civarda bir stad 
vücude getirilecektir. 
Bundı:m başka meydanın deniz ci -

heti tanzim edilecek, saat kulesile ca
mi ~rası 20 metreyi bulacaktır. Kara
köyden Dolmabahçe meydanına gelen 
tl'amvay yo:n, ayni genişlikte kafacak
tır. 

Gümüşsuyuna çıkan cadde ile Ka -
raköy tramvay caddesinin arasma isa
bet eden boş kısım yeşil sah.at haline 
ifrağ edilecektir. Yıkılan eski tiyatro 
bina~ının yerinde taras vücude geti
rilecek, yeşil sahaya buradan çıkıla -
tır. 

Gilmilşsuyu caddesinde bulunan çeş 
.ne buradan kgıdınlacak. caddenin kö
tesine getirilecektir. Gazhanenin önü
n.e isabet eden sahada yapılacak stad -
la, Gümilşsuyu yolu arası da y~il sa
m olacaktır. Stadın mey.dana isabet e-

Etrusk vapurundaki 
tetkikat bitti 

den ciheti baştanbaşa ağc1çlandırılacak
tır. 

Maarif Vekaleti Dolmabahçe ile Top 
hane arasında bulunan birçok tarihi 
eserleri11 muhafaza edilmesini, imar es 
nasında önlerinin bu eserlerin hususi
yetlerine göre açılmasını İstanbul bele 
diyesinden istemiştir.Belediye, keyfi -
yetten müzeleri haberdar etmiş, bu 
mmtakadaki tarihi eserlerin tesbit e -
dilnıesin: bildirmiş. hususiyetlerine gö 
re verilecek yeni şekillerinin nelerden 
ibaret olacağını sormuştur. 

Müzeler mimarları bu sahadaki ta -
rihi eserleri tesbit etmektedir. Kılıçali
pasa. Tophane, Ezarimehmedefendi, 
Mollaç"!cbi, Dolmabahçe c&mileri, Yu
sufoaşa ve Sipahiağa sebili, Kılıçoğlu 
Alipaşa ve Silahtar çeşmesi bu civar -
da ki tarihi eserlerin belli başlı landır. 

Müze]er mim<1rları cami, çeşme ve 
sebillerin önlerine verilecek şeklin ne -
!erden ibaret olacağını tesbit edecek, 
belediyeye bildirecektir. Müzelerin ha
zırlıyacağı projede iki cami ile büyük 
bir çeşmeyi ihtiva eden Tophane mey
danının genişletilmesi, bir takım bina
lann yıkılırrak camilerin önlerinin a -
çılması istenecektir. 

Oteller ehemmiyetle 
teftiş ediliyor 

Etrilsk vapurunda bir müddettenbe- Oteller. kaymakamlar tarafından bir 
r1 yi!pmakta olduğu tetkiklerini ilanal müddettcnberi yapı.:lan teftişlerde o -
eden Alınan teknik heyeti raporunu ha tellerin temizliğine istenildiği kadar 
zırlamış, Alman hükumeti ve vapur riayet edilmediği görülmüştür. Kay -
firmaları müdürlerinden müteşekkil makamlar keyfiyeti belediye riyaseti
ht?yete vermiştir. Almanlar dün De - ne bildirmişler, tedbir alınmasını iste
n fzbank erkiinlle Etrüsk ve Etrüsk mişlerdir. Belediye reisliği turizm şu
tipi vapurlarda yapıflacc.~ tadi1Atı ve besi servisini bu işe memur etmiştir. 
tazrrinat talebi üzerinde müzakerele - İstanbul belediyesi turizm şubesi me -
re devam etmişlerdir. murlan otelleri teftiş etmekte, nok-

Bu müzakerelerin birkaç güne ka - sanlarını tesbit ederek müsteciri ikaz 
dar bitirilmesi muhtemeldir. etmekte ve aynca belediye riyasetine 

Etrfüık vapuru önümüzdeki Cuma verilmek üzere bir rapor hazırlamak -
günü Mersin seferine b~lamak üzere tadırlar. 
hazırlanmaktadır. İmsy-0nnnrda otel kon®k~lerinin 

fstik1Al lisesi mezunlanmn toplantısı 
muntazam şekilde çalışıp ç,alışmadık -
lan da gene turizm şubesi tarafından 
tefti~ edilmektedir. 

Etıbba Odasında toplanıtı 

Galatada Ka'rabaş mahallesinde Ah
medin kiraladığı hanın bir odasında 
yatıp kalkan Abdülvehab ile arkada' -
şı Ali akşamüstü odalarına döndükleri 
zaman, her vakitki gibi mangdla kö -
mür koyarak hanın avlusuna çıkannış-
1ardır. Tamamen yanıp ya~1madığına 
dikkat etmeden, mangalı içeri almış ve 
iki arkadaş erkenden yatmışlardır. Ha
:ıın diğer odalarında bulunanlar. Ab -
diilvehab ile arkadaşı A1inin erken 
kalkmak mutadları olduğunu bildikle
ri için oda kapısını vurmuşlar, fakat 
bir cev~b alamamışlardır. 

Hfıdiseden haberdar edilen zabıta 
oda kapısını çilingir marifetile açtır -
mış ve içeri girilince, yatakta Abdül -
vehabın öldüğü ve Alinin baygJ.n bir 
halde yattığı görülmüştür. 

V<fa'a mahalline gelen belediye dok 

Arabca ıarkıh 

Büyük muzafferiyet, izdiham rekorunu kırdı. Dahili s~hneleri Avrupa 
stüdyolarında çevrilmiş olan bu şaheser mevzu ... Müzik ... Mizansen ve 

zenginlik itibarile 

Bugüne kadar görülen 

Bilumum Türkçe sözlü filmlerin fevkindedir. 
Görenler tekrar tekrar seyrediyorlar. 

Vukubulan müracaatler karşısında henliı görrniyenlerin görmelerini 
temin maksadile 

SüMER • TAKSiM Sinemalarmda 
Bugünden itibaren 1 h~ta daha gösterilecektir. 

Seans saatleri 12.30 - 3 - 6 - 8.45 de 

t<ıru Abdülvehabın kömürle zehirle - ı•••••••• Bugün matinelerden itibaren 
nnek öldüğünü tesbit etmiş. ölüm ha
line ~elen Ali hemen hastaneye kaldı -
rılmıştır. 

Zabıta ve müddeiumumilik hAdi.se 
hakkında tahkikata devam etmekte -
dir. 

Valinin sıhhi vaziyeti 
düzeldi 

Bir müddettenberi rahatsız bulunan 
Vali Lfıtfi Kırdar, birkaç gündenbe -
ri sıhhi vaziyeti düzelmiş olmakla be
raber, hava1~~rın bozukluğu dolayısile 
dışan çıkmamaktadır. Bu münasebet -
Je di.\n, Belediye müvazene müdürü 
Necati Can, muhasebeci ve belediye re 
is muavini Rifat, Vali konağın,a• gide -
rek, belediye bütçesi üzerinde yapıl -
ması icab eden son tetkikleri tamamla 
mışlardır. Valinin bugün vazifesi ba -
şına gelmesi muhtemeldir. 

Bugan dost lranın 
Nevruz bayramı 
Bugün İranlıların Nevruz bayramıdır. 

Bu münasebetle İran General konsolos
luğunda saat ondan on ikiye kad'ar bir 
resmi kabul yapılacak ve başkonsolos İ
ran 'JmloniSinin tebriklerinı kabul ede
cektir. _ .......................................................... . 

TEŞEKKÜR 

Gedikpafa Şehzade hafı 

A Z A K Sinemada FERAH Sinemada 
Tel. 23542 Tel· 21359 

.f.:: CEMİLE Yahut ŞEYH ABDULLAH 
Şeyh Ahmed Filmini Türkiye Sinemacılığına hediye eden cKemal Film• in 

Türkçe sözlU Türk Musikli A!;lk ve Macera romanı 
Ayrıca ., FERAH ,, da Ayrıca " AZAK da 

KiRiK ZAMBAK M·ı 1 R .. 
L i L iv AN HAR v Ev ı yoner er evüsU 

l 
Geçen hafta Sümer Sinemasında Dans ve Revüler le dolu meyalmf n 

beı!eniJen yUksek eser Musikal eseri 
--~ Gelecek Program SARAY BOSNA F ACIASI 

Gençler ... 1'htiyarlar . .. Kadınlar .. . Erkekler ... Hepiniz, yann akşamdan 
itibaren tam saat 8,45 te spora• ve güzelliğe hasr ve tahsis edilen 

1936 Berlin Olimpiyatlarının tam; bakikt ve yegane filmi 

TÜRKÇE 
lzAHATLI STAD ILABLABI 

emsalsiz filminin iraes.ine ib~lanacağı 

SAKARYA Sinemasına 

gidiniz ve mutlaka görünüz. Fiatlaı-dtt zam yoktur. Yerlerinizi evvelden 
temin ediniz. Telefon: 41341 

~-.... ------... --.. ' .,. Bugün Matinelerden itibaren C H A R L E S B O Y E R 

YILDIZ 
Sinemasmda 

Tlno Roainln en gOzal filmi 

İ.atfklt.I IJge.ııl Mezunları Cemtyetinin her 
aene Martın 22 sinde yaptığı mezunlar t-Op
lantı.sı bugün Şehzadebaşındalrl mekteb 
b1nuında 7apılacaktır. Bütün merunlaT sa
at 17 den itibaren mektebde toplanacaklar, 
akşam yemeğlnl mektebde yiyecekler, ders -
lere girecekler, eski talebelik g{inlerlnl ya -
11yacaklardır. Ayrıca ınekteb talebesi ve 
mezunlar gece mektebde m~rek tem!1l 
Ttrecetıer, llk w 80ll meıınınl&r b1ttr hitabe 
trad edeceklerdir. 

Türk mikrobiyoloji cemiyetinden: 23 Mart Sevglll Deniz kızı Ettalyammn aramır.dan 
39 Perşembe güntı eaat ıs,so da Etıbba o - ebedl gaybubeti oolayıslle cenausinde hazır 
dası tonferaruı aaıonunda aylık toplantıda bulunan zevat ile mektub ve telgraf gön -
Dr. Zekil Muammer Tunçman, Dr. iıuan dermek suretlle taziyette bulunan dostları • 
9am1 Garan, Dr. Pıerlhan Çambel tarafından mısa ve hakkında 16.ylk olduğu alft.kayı gös-

YAKAN BUSELER 

DANIELLE DARRIEUX 
TINO ROSSI 
VICTOR F RANCE N 
GlNGER RO G ERS 
FRED ASTAIR E 
ERROL FLYN N 

Ayrıca 

VIVIANE ROMANC E 
FERNAND GRAVEY 

muhteılf menularoa tebll~e bulu:nWa t.ererek izhan teessür eden kıymetli matbu
caktır. a.tmııza ve hastalığının devam ettiği üç se

ŞIRLEY TEMPL'nin en 
gOzal filmi 

RADYO KRALiÇESi 
CLAUDETTE COLBER T 
CLARK GABL E 
Dünyanın Yedinci San'at hari
kası olan aıinemanın bu en ta
nınmıı yıldızlan pek yakında 

neye yakın mttddet zarfında bütün hazakat 

Profesör Limpman'ın 
• ve tam blr şatak:ı.tle kendisini tedavi eden 

Cenazesi dun kaldırıldı Joymetn doktorlarımızdan profesör Bay Ab- ~----llll!ml-.,,, 

C6M%a merCI-'1m inden blr lntıba 

İki gün evvel, urkum hastalığından Merasimi müteakıb cenaze, -Oniwr -
vefat eden Üniverstte Tıb Fakültesi site taılebelerinin i§tirak.lerile Sultan -
profesörlerinden Lfmpman'ın cenazesi 
dün saat 1 O da Universiteye getirilerek ahmede kadar getirilmiş, oradan oto -
fiıtifal yapılmıştır. büslerle Feriköyüne glfüi:rülerek pro-
Mera~mde Rektltr Cemil Bilsel ve testan mezarlığına defnedilmiştir. 

dekanlar tarafından muhteli! hitabe - Dün bu mtinasebetle Üniversitede 
ler irad edilerek merhumu.n mazisi, mutad o1aın konfıe.ra.nslar ıvet.ilmem'iş 
phaiyeti ve tıo Alemindeki kıymeti te- ~ ö~leden ıonra ders yapılınaınış -
barUı ettirilmiıtir. tır. 

dillkadlr Noyan ile zaman zaman müdavi ' EHIR TIYATR08u 
doktorlan olan Bay Sadreddin Onaran ve Tepeb&fı Dram k11mı 
Kalamışta doktot Bay Mahmud Gönenç ~ Alqaın ıHt 20.30 da 

doktor Bay İh3an Rıfat ve Dokt-Or Bay Meh- KORKUNÇ GECE 
med ve Dokt.or Bay Arşavlre samlmt teŞek - 8 perde 

kflrler1m1!in arzına muhterem gazetenlzln l.tıldll caddeai Komedı kıımı 
delAlet buyurmasını rica eyleriz. Giodiiıı: 1aat 14 de 

Deniz Kızı Eftalya alle6l 

-··------····· .......... ·-··-···· .... -·-
TEŞEKKÜR 

Kıymetli profe.aör operatör M . Kemalin 
Baş Asistanı Dokt-Or Recai ve Doktor Hayri 
n1n Oillhant hutaneslnde ya.ptıklan m11 -
hım ameliyat netice.sinde beni ku.rtardıkla -
rmdan kendJlerlne n bütün hariciye dok -
tortanna teşekkürler ~rim. 

l\lorhum nüfwı memurlarından Salim elli 
Fat.:ma Çileçeker 

Çocuk 1iyatron, ırece ıaat 20.80 da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

(S• ) Atlla 

TURAN Tiyatrosu 
Bu aqam 

Sea Kraliçeıi H amiyet 
Yüce1e1 ve arbdatları 
Ertufrrul Sadi Tek n 

laeyeti birlikte 

KENDi OELEN 
Vodyil 8 P. 

revÜIÜ - Büyüle Bale Mite Peııoef 
Taryeteti 

ve İPEK 

LALE 
Sarayını ziyaret edeceklerdir. 

HALK OPERETf 

Bu alttaın 9 da 

yeni eııer 

ZOZO Dalmasın 
i~tirakile 

AŞK BORSASI 
M. YHari 

Sinemalarında Yarın Akşam SARAY 
Senenin en muazzam ve en NEFiS TÜRKÇE SÖZLÜ, ŞARK MUSİKiLi, BÜYÜK MiZANSENLi SÜPER FiLM 

RACANIN HAZiNELERi 
Baş Rollerde: (ŞEYH AHMET) va ( ŞEYHiN AŞKI ) filmlerini yaratan 
R A M O N N O V A R R O 

Musiki kısmı : M. C. ve Üıtad CEVDET KOZAN • Gazel ve oarkılar • NADİR • HAMİD D1KSEL ve K. SAFİYE 
• • 

Programa ilAve 1 • B U R S A S E N F Q N J S J Türkiyenin hakiki .. bir 
olarak pırlantası olan guzel 

Bursamızın Tariht Abideleri • Camileri ve sayfiyeleri TÜRKÇE SÖZLÜ ve MUS(KL! 
2 - Memleket Jurnalı : Bulgar Başvekill Eks. Köse lvanof'un Ankara ziyarP.ti • Sipahiocağında atlı yarışları • 

Istanbul ikinci mUntehlb seQimi • Pera • Şişli futbol maçı vesaire ve Paramount dünya havadisleri 
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n 11an 

Kastamonunun madenile 
meşhur kazası: Küre 

'Küre 10 yıl kadar evvel 12.000 haneli, bir şehir kadar 
büyük bir kasaba idi. Yangınlar burasını bugünkü 

küçük hale düşürmüştür 

İnebolu (Husu -
.si) - Küre, 1nebo -
luya 30 kilometre 
mesafede, deniz se • 
viyesinden 930 met 
re yükseklikte ve 
İnebolu - Kastamo • 

SON 

Hopanın Viçe 
nahiyesinde bir hiç 

yüzünden çıkan cinayet 
Babasını müdafaa eden 
bir delikanlı, bil' adamı 
ağır surette yaraladı 

Hopa, (Hususi) - Birkaç gün evvel 
Viçe'de bir hiç yüzünden bir cinayet iş 
lenmiştir. Viçenin bellibaşlı ailelerin -
den sayılan Hacı Şahin oğlu Kazım, 
Viçe spor klübü aza1armdandır. Gene 
Viçeden Uzun Ali oğlu Kara Hasan da 
bu klübdendir. Sandal·a meraklıdır. 

nu umumi yolu gü- Klübün sandalı ile sık sık balığa çık • 
zergiihında bir ka - rnaktaldır. Kiizrm ile araları öteden be -

ri açık olan Kara Hasan, evvelki sabah 
Z8 merkezidir. Bu ~ene balığa ·çıkmak üzere sandalı al • 
kasabanın bir asır mış. yüzdürmek istemiştir. Bu sıratla 
evvel 12.000 haneli Kazım. onun bu hareketinin önüne geç 
büyük bir kasaba mek arzusile müdahale etmiş ve ara -
olduğu rivayet edil- larmda derhal şiddetli bir ağız kavga-
:mekte<lir. Burada sı başlamıştır. Kara Ha':>anın küfürle-

rine karşı kendisini müdafaaya çalı -
1302 ve 1339 yıl • ıpn Kazım, bir aralık yakasını Kara 
larında büyük yan • Hasanm eline kaptırmış, her ikisi de 
gınUar olmuştur. Kürenin umumi goninüşil bu defa yumruk yumruğa dövüşe baş-
ı 339 daki büyük yangın neticesi bu • dilen neticelerin ehemmiyeti haiz ve lamışlardır. 
ıS'iln ancak 300 haneli ve yeni binalar - madenin zengin olduğunu ve önümüz- Kazım yakasını kurt~ramayınca ta-
la mücc~hhez olup mmtakasına giren deki ilkbaharda sondaj heyeti de ge - bancasını çekmiş ve Kara Hasanın ba-
192 köyü ile 31.000 küsur nüfusa ma - lerek hafriyata girişileceğini söylemiş- şına vurmuştur. Fakat Kara Hasanın 
liktir. 13 sene evvel kaza olmuştur. lerdir. Madenlerin işletilmesini halle oğlu Vehbi v;11ziyeti görünce babasının 

Blitün mıntakası zengin ormanlarla sabırsızlıkla beklemektedir." imdadına koşmak istemiş, Kazım da 
ıçevrili \ e kasaba dahilinde Paşa suyu, Kiirede sağlık işleri hir baska!-unın tecavüzüne uğradığını 
K b k · · I ·1 ··h t b hi.ssedene.k tabancasını Vehbinin ara aca suyu ısım en e şo re u - Bu gu"' zel kazada halen halkın mil -
lan güzel memba suları da mevcud ve üzerine boşaltmıştır. Vehbi kar -
havası güzeldir. Mevkii ve havası ile him ihtiyaçlarından olan hastane, ec - nından yaralanmış, dehşetle yüz 
~ö'hret bulan ve yaz mevsimlerinde zane olmadığı gibi bir senedenberi de geri kaçmağa başlamıştır. Babasına bir 
lıaıva tebdiline gelenlerin sayısı günden doktor dahi -yoktur. Kaza ve havalisi ~Y yapıldığım sanan Kazımın oğlu 
güne ÇQğalan Ecevitle 5 kilometre me - halkı bu kabil bütün ihtiyaçlarını İne- Faik de bu sırada yetişerek kaçan Veh 
safesi vardır. bolu ve Kastamonuda görmektedir. binin arkasınd:ın birkaç el ateş etmiş-

Kiircde bakır JıY:denleri tir. Çıkan ikı kurşun Vehbinin kafa -
Bu yfö:den burada sağlık bakımın • sından girmiş ve kendisini ağır yaralı 

Küre ka'iabasının dört tarafında d ·· k""lAt k ı kt b"l an mı:~ ·u a a maruz a ınma a, ı - olarak yere ~'ığmıştır. Bu arada Ka -mevcud olan bakır madenleri 70 sene 
hassa fakir köy halkı günlerce yol yü- zımın elinden düşen tabanca' da ateş 

Aksarayın sulama işi 
halledilmek Ozere 

Bilhassa Bayıralh denilen 60 - 70 kilometrelik saha 
sulandığı takdirde bire elli mahsul alınabilecektir 

Aksarayın Ulu ırmağından bir görünüş 

Aksaray (Hususi) - Bundan bir buçuk' Bilhassa Bayıra!tı tabir. edilen ve _60-:0 
sene evvel Nafia Ve'kaletı Aksaray Ulu 1 kilometre uzunlugunda bır sahaya inhı -
ırmağının .münasib bir yerinde baraj jn- sar eden çdk iyi araziye mali!<: mm takada 
şası için teilldkalt yaptırmıştır. Aradan sulama işleri yoluna girdiği takdırde bir~ 
i'ki seneye yakın bir zaman ge9liğı halde elli ve hatta daha fazla mahsul alınmak 
bu tetlkilcler kuvveden fiile çıkmamıştır. imkanı buhmabilir. Bazı basit tecrübcfo: 

• 4 • •• • • de göstermiştir ki yağmurların iy' g;ttiği 
Ziraat Velkfiletı mühım mıktarda hu - 11 d B ., tak da bre yu" .. 

yı ar a ayıranı mın asın ı .. 
hub~ 'istihsal merkezi olan Aksarayın mahsul alınmıştır. 927 Adana ziraat ser-
kurak yıllarda kıtlık tehlikesine ve teh - .. d A•---- Şahına .,.,.r• bugvday . . .. . gısın e ~-ayın n ~ • -
didıne karşı koymalk uzere bu barajın he- 1 _ Tü" kiyed b' . .

1
.v. k ~t r 

. . .. . . -n r e ırıncı ıgı azanmı~ ı . 
men yapılması zemını uzerındekı retkık- Uluırmağın münasib bir yerinde baraj 
!erini Nafia Vekaletine tevdi etmişse de inşa ediJdiği ve .A'ksaray zırai kalkınma 
Nafia VekAletince ön plandaki işlerin ik- merkezi ittihaz olunarak zirai işlıer ma -
malinden evvel Ulurrmağın münasib bir kine:feştirildiği ve sulama işleri de tan
yerinde baraj inşa edilemiyeceği bildiri!- zim olwıduğu takdirde A.ksarayın en ileri 
Jniştir. bir istihsal merkezi alacağı şüphesizdir. 

Halbuki Aksaray İç Anadoiunun vüs'at A'ksaray Orta Anadolunun en verimli 
itibarile çok büyük bir kazası olduğu gi- topraklan sinesinde toplamış hakiki bir 
bi hububat istihsali noktasından hemen isUhsal merkezi ve iktısadi kaynaşma ye
bu havalinin en verimli topraklarına ma- ri olan bir kasabadır. Bu~anın esk; vilA
rk olduğu ve yapılması düşünülen bara- yet meı:fkezliği iade edilerek yeniden vi
· ın ön prana alınması tem~n edildiği tak- 13yet merkezi ohnası kararıaştırıldığı vı 
di.rde Aksarayın sulama ışlerı tanzim e- sürama işleri de tanzim olundultı.:. takdir
rlilmiş olacağı .gibi köyrunün bugünkü u- de en ileri vilayetlerimiz sırasında yer 
tihsalinin be§ misli artacağı görülecektir. alacağı aşikardır. 

kadar ev\'el «Balye Kara Aydın» şir - rümck sureti!~ herhangi bir derdine almış. arayı bulmağa çalışan Şükrü is-
keti tarnfından i~ıcnmiş ve ham olarak . a b . ~ Mardı·n eı'' .. afın 11ı~ 

deva bulmak için İnebolu veya Kasta - mm e irmi ayagmdan yaralamıştır. " " 
binleroe ton ihracat yapılmıştır. Yar:fülar motörle Rizeye tedaviye gö- Ç { l Konya belediyesinin 

Çaltşma/arı 70 senedC'nberi de muattal kalan bu monuya kadar gitmek mecburiyetinde a ışma arı 
türülmü!iler, Kazım ile oğlu Faik jan-

marlen ocaklarını ve diğer bulunduğu kalmaktC\dır. darına kumandanlığına fuslim olmuş- Mardin (Hu - e; 
yerleri, geçen yaz icinde ve muhtelif !ardır. susi) - Mardi -
tarihlerde tetkike gelen mühendisler Erzincanda kış ne geldiği gün - -
yapbkları bir cok tetkikleri neticesin - Bütün kışı yaz gibi geçiren Erzincan blr Konya umumi meclisinin denbeııi, Evkafın 

Konya (Hususi) - Konya Belediye
si geçen yıllardan daha fazla bir çalış
ma ile şehre ve ~ehirlilere faydalı ol -
mağa gayret etmektedir.Bu arada 1937 
yılına aid hesabı kat'i raporları hazır -
lanmış, bir takım pürüzler meydana 
çıkarılmıştır. 

de. Kürede 800 - 60 nisbetinde bakır hattadanberi yeniden tı.rtınaıı bir kıp gir - çahsmaları modern inkişaf -
madeni ve ayrıca bazı mahallerinde de nılştir. Sert rüzglrlar, şiddet.il soluklar de • iaırım gözönünde 
demir madeni mevcud olduğunu tesbit vam ediyor. Konya (Hususi) - 14 Şubatta açılan ve ön safta tutan 
etm;~ıerdir Son yatan karların ovadaki mezruata çok umumi meclis çalışmalarına devam et- Evkaf Müdürü -

. büyük faydası olm1.14tur. Köylü sevinç için - k d' M ı· "ki · · · 
Bu mühendisler bütün maden mın - dedir. Mahsulün bu yıl daha fazla olacatı me t~ ır. . ~c ı: 1 .• ncı reısı olan Ilgın müz Hamdi Te -

Belediye bilhassa şehrin temizliği ü
zerinde dikkatle durmaktadır. Çalışma 
programı da hazırlanmaktadır. 

fakalarmı plfikalarla işaretleyip elde e- tahmin edillyor. beledıyP reısı Şukru bu çalışmalar hak kin gayrimes'ul 
kında verdiği izahata göre, meclise ge- ellerde füzulen i· 

( Trabzon vilayet umumi meclisi toplanbl~) 

Trabzon (Hususi) - Bir müddetten
beri Vilayet işleri üzerindeki çalışma .. 
lantın devam eden umumi meclis me -
sah::ini sona crdirmi~tir. Umumi meclis 
daimi encümen azabklarına Oftan Nu
man Sabit Coşkun, Vakfıkebirden Şev-

ket Karadeniz, Akçd'abaddan Kemal 

Saka ve Trabzon merkez kazadan da 
Osman Dursun seçilmiştir. 

Resim meclis azalarından bir kaçını 

toplantıda göstermektedir. 

len işler encümenlerde m untazam bir dare ve istihla:Ic Hamdi Tekin 5sarı atika ve nefiseden olan ibadatın 
şekilde müzakere edilmektedir. Bu a - edilmekte olan iki yüz bin lira kıyrne - hüsnü muhafazası için çok ehemmiyet 
r c.' :la Konyanm nafıa işlerinde çalışa - tinde, Hacı Yahya ve Bağdadlı Sadıka- vermektedir. 875 sene evvel Türk Sel
cak i~ilerin üç yıllık vaziyetleri, bo - ğa vakı!larile bunların 45 parça emla - çuki devleti ve Artıkoğullan tarafın • • 
zulmuş şoselerin tamiri, yeni baştan kini zapt ve idareye alarak mühim bir dan inşa edilmiş bulunan ve bugün ha
şoseler yapılması kararlaştırılmıştır. va·ddat kaynağı meydana getirmiş • !'ah vaziyetile her Türkün ka!bini sız-
Bundan başka vilayetin her tarafında tir. lcttan Kızıitepedeki Büyükcami abide-
'ifaçlara aşı tatbik edilmesi, bu hava- Kısa bir zamanda bütün muhitin sinin tamiri ve eserin muhafazası için 
lidc cinsleri az meyvalı ağaçların he - sempatisini kazanmış olan Hamdi Te- keşifler yaptırarak yüksek makama'ta 
men dikilmesi tesbit edilecektir. Hay - kin bundan başka memlekette mevcud r,öndermi.ştir. 

~nc~s~~ıs~hıda~arada~~- ~=====================~=~=~~==~ niin~ tutulacaktır. c 1 • ) Malkara Gençlerbirliğinin faa iyetı 
Konyada berAketli ya§murlar ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve kar 
Konya, (Hususi) - Geçen hafta 

Konyaya bereketli yağmurlar yağmış
tır. 1 3-1 4 gecesi şiddetle esen lodostan 
bir gün sonra bardaktan boşanırcasına 
ya·•rmur dlişmüş, gece yansı yağmur 

hafif kara dönmüştür. Mütemadi bit 
şekilde devanı eden kar her tarafı ört
müştür. Çiftçi sevinç içindedir. 

Pazsr C la Hasan Bey Diyor k i : 

- Müstakil ressamların aç
tıkları sergi çok rağbet görü
yormuş Hasan Bey. 

.. . Rcssam!ı:ır, scrgıyi ge
zenlerin intıbaıarını anlamak 
için .. 

... kapıya bir kutu koymuş
lar, herkes intıbaını bir ka· 
ğıda yazıp bu kutuya atacak~ 
mış. 

Hasan Bey - Desene müs
takil ressamlar resim sergisi
ni gezenleri birer birer re
simden imtihana çekecekler . 

Malkara (Hususi) - Gençlerbirliği 1 mak ve civar kazalarda da müsamere
senelik toplantısı münasebeti]e beledi- ler vermek üzere te · ·~il heyeti çr,1 ış -
ve salonunda Birliğin temsil kolu taı - malanna devanı etmektedir. 
~afından bir müsamere vermişler ve Bu meyanda Birliğin bandosu da ça-
(Canavar) piyesini temsil etmişlerdir. lışmalanna hız vermiştır. 

Yüzlerce halkm coşkun ve sürekli Sahalannın müsaadesizliğindcn kışı 
alkı~larını kazanan piyeste rol alan boş geçiren sporcular ilkbahar me\•c;i
gençler vazifelerini muvaffakiyetle ba minden istifade ederek spor çal c;rra -
şannış1ardır. !arına başhyacaklardır. Resim, pıycst<' 

İlk fırsatla ufak bir Trakya turu yap rol .;Jan gençleri gösteriyor. 

- .. -- ---



... ,.. 
1 HAdiaeler 1 

Eski şiirlerin yeni 
sahibleri 

.Bana ne o1du da ben bilemem> 
d'.dki halimi hiç göremem> 
cBu firkaüere tahammül edemem an

neciğıin> 

.Bana ne oidu da ben bilemem.> 

Çekoılovakya 

* .no.t Hpa" felek ~im. devran 
bisükfuııt 

cıDerd 9Qk. hmı deni yok. düşman kavi, 
talın zebun.> 

Romanya 

* cBma kul ol9lın cieoy1ı hacet ne ferman 
etmeye• 

cBeo ..m çıoktan efendim bendei fer
manınun.> 

* INGtLTEREYE 

dy ~ bebici ümid. işte makesin> 
cK~ btt se.mayi seherpak ve bi

sehab,• 
cAiuF 1eradan açık bekliyor. şitab.:. 

Fransa 

* 
isPANYAYA 

tılOm ne der.e Vll1'61n desin,> 
~ benhıwtn ben de senin!• 

* d>mis .... dal attıı• 

ltalya 

c Yok ba piır tçrıe Rıdıı Tasfettiğin 
dilber N edbIP 

cBir peri wm ~. bir hayal oJ.. 
"""lU§ sana.• 

Su°' 
HABBE 

cBir ~ yareye dllktol':. 

c Vl.1!11ls mu ~'• 

* cHis nr mı bu ümnde nekahat gibi 

cGörıllim o MYiDc:ill 

* 

tatlı> 

heyecanile ka
nadh.. 

fıpanya 

cDenb icadın Jlı'dir. hiç inanmak ol-

* 

maz ha.• 
Deniz bank 

cBaki blmı bu kubbede bir hoı aada 

* 

imi'.> 
Denizkızı E~alya 

cSiyreti mrette m6mkündür te.mqa 
eylemek> 

cHail ohnaz didei irfana rüyet perdesi .• 

1ıtanbul otobüsleri 

* cBana IU81 llOl'ma, cevab müşkiildilr;. 
cHer arrı ben ana açamam hocam .• 

Bi,. aile reift 

* VALİYE 

cGösterip ağyare l:Qtfün bizlere bi~. 
nesin .• 

f ıt01'lbUltm kenar semtleri 

* İMARlçfN 

Dün Pendikte kıskançhk yüzünden 
bir cinayet işlendi 

Bir bostan amelesi karısının amele olarak çalışbğı 
bostanın sahibini öldürdü 

Diln Pendfkte feci bir cinay.t olın~ 1 bir hiddete kapılmış ve evine koşarai 
Muharrem adında 28 yqlaniıda bir bos- çifte tüfeğini almış ve Mustafanın bosta. 
tan amelesi kıs~lık yQ.zünden Musta- nına gitmiştir. 

fa adında bir:lni öldilrmdftür. 
HAdise fOyle olmU§tur: 

Pendiğin Menekşe sokağında 13 nmna
ralı evde oturan bostan amelesi Muhar
remin kana Şaziye gündelikle civardaki 
bahçelerde çalı§malrtadır. Fakat karısını 

Şaziye kocasının elinde çifte olduğll 

halde ıbostana doğru geldiğini görünce 
büyük bir telaşa kapılmış ve beraber ça· 
lıştığı kadınlara yalvararak onların arkaıı 
sına saklanmıştır. 

Mustafa da işe müdahale etmek ist._ 
miş ve Muharremle ka ~ınların ara.ınn a
tılmıştır. Bu sırada çifte patlamıs ve çı
kan kurşunlar Mustafanm kalbıne ve 
kamına :isabet ederek yaralamış 'e deı"o 
hal öldümıüştür. 

mkanan Mutıarrem kadının çalıfmasına 
müaaade etmek istememektedir. Şaziye 

4kocamıın bu muhalefetine rağmen gene 
çalışmakta :mır göste.rdil'i için kan koc~ 
ar<!l.,ınd.a ak aık kavp başgöatermekte

dir. 
Bu vaziyet karşısında Muharrem SÜ• 

ratle vak'a mahallinden uzaklaşmış ve 
Dün sabah Şaziye erkenden evinden kadınlar feryad ederek hadiseden zabıta-

' !r'lkarak 23 yqlarında Mustafa adında bi- yı haberdar etmişlerdir. 
Ev içinde giymek için 4ık, kullanış - rfnin bostanına gitıni! ve orada bulunan Vak'aya el koyan Kartal Müddeiumuw 

lı ve genç gösteren bir rob. Bu gençliği kadınlarla birlikte ibah~ iılerinde çalı~- misi derhal tahkikata başlamış. kaçan ]ta. 

beyaz pıke yaka, cebdeki beyaz keten mağa başlamıştır. tilin takibine başlanmıştır. 
mendil ve belin pike fiyongası yara - Arzusu hilAfına kansının gene çalış- Cesedi muayene eden hükfunet dokto-
tıyor. ~yaz zaten her elbiseye ve do - mağa gittiğini işiten Muharrem, büyük ru Mustafanın defnine ruhsat vermiştil\ 
la~ileher~~~~~~w& ====~===---~-================~ 

Yakaya, mendile uysun için düğme- Poll•te: Deniz lılerl: 
ler de beyazlıdır. Amma bütün bütün 
be:vaz değil. Çünkü kızıl buklet üstün
de bembeyaz düğmeler biraz çiy dü -
şerdi. Öbür beyazlıklar kAfi. En güzel 

şeyin bile fazlası sevimli görünmez. 
Bütün rob jersey örgüsü örülmüş -

tür. Yalnız önün iki yanlannda altışar 
sıralık üçer yol (ters - yüz) örgü var. 

Yanht iliç içen bir :nikelajcı 
hastaneye kaldınldı 

Elmadağında Karakol sokağında o -
turan nikelajcı Bogoı, limon tozu ye -
rine bilmeden başka bir madde kulla -
nar& limonata yapffil4 ve jçmiftir. 

Deııiz vesaiti Atatürk köprüsü 
civarında demirlemeyecekler 

Atatürk köprüsünün her ilti tar~ 
daki de.mir ve zincirleri atılarak yerle
ri tesbit edilmiştir. Bu zincirlerin ça • 
palan köprünün her iki cihetinde yb 
metre ruesafede ve Köprüye amud va• 
ziyette konulmuştur. 

cK.lbadına 11hıı9tı. 

cBft1:ıOn tamdıklanm:t 

cGayre g&ıCl1 wrmiyen,:t 

cBl:r mablda erıniyen> 

~benvanm.• 
Sovyet kwya cG~rdftm o bivefayı garibııne ağ- ~u yollar, aralarındaki düz örgüyü 

İçtiği maddenin tesirlle ağzı ve ha· 
zım yôll?.n yanan Bogos sokağa fırla • 
mış ve baygın bir halde Sürpagob has
tanesinP kaldırılmıştır. 

Deniz Ticaretı Müdürlüğü bu husur 
ta dün aUıkadarlm-a bir tamim gönd~ 
rerek Azabkapıdan Unkapanma kada 
olan mesafe dahilinde küçük büyilk hf9 
bir deniz vesaitinin dernirlememesinl 
bildirmiştr. 

* 
AMERİKAYA 

6blı bir 6 8Öylıeme yii.züme balona 
sakın;. 

JtMn.i .,_olur, ana göz koyan 
olur.• 

Av'l"Upa 

Geldi ba ,, didıei . ]adım• kabartıyor ve pliye benzetiyor. Ceb -
c ya. gıryana ağladım.• d . k lmad ğ . · bil 

1&tanbul ler e üstten ta ma o ı ı ıçın ta 

* cZevk anın mJradi ibretten tem.a,a
sıdU'.:t 

BeTıden.~ 

iSMET HULÜSI 

ayni şekilde düz ve ter3 • yüz örgü ka
rışıktır. Yani plili gibidir. 

PJinin bu kadar moda olduğu bir sı· 
rarla bu, en güzel bir değişiklik ve bir 
rolıu baştanbaşa değiştirebilecek bir 
yenilik sayılabilir. ·-----C Bunıan bi:iyor mu idiniz ? =ı Bahar redingotu 

Gene bahar i -
çin, yünlü bir re
dingot. Bir sıra i
ri düğme önünü 
hem kapıyor hem 
süslüyor. Bunun 
iç"n mümkün ol -
duf,ru kadar iyi ve 
güıel düğmeler 
~malısınız. Bir 
süs daha var: Ya
kasındaki çiçek. 
K uma.şınız koyu 
renk ise bu çiçe -
ffei açık renkler ao 
ra ından seçme • 
lisiniz. H"ç değil -
se içınde çokça a

Danyamn ea buyuk kUtübhanesi 
urededir? 

1>imymm m büyük kütübhanesi Va
ffnctm>"• bu'""Ml meclis kütübhanesi-

6. 1çlndıe 1,841,494 cild kitab ve rısale 
nnhr. Briüw Mllzeum kütübhanesinde 
4 milyona yabn lrltab bulunmakla bera

ber. bymıet tübarile daha mühimdir. 
J'nma dwW Witübhanesinde de 4 bu
çuk mil'1QD dld eeer vardır. 

Kısa bacakhlar daha uzun 
ömUrlU o.urlarmış 1 

Bazı iataüt.ikçile ~ rin, iatati.ıik hr ~. 
sablanna inan - , ~ /f!J 
mak icab eden;ıt ., ,,L 
kısa bacaklı in • ~ ..--

aan1ar, uzun bacakh insanlara nisbet1e 

daha sıhhatli ve daha uzun ömürlü o· 

lurlarmı.t. --···················· ... ······ .......... -········ ....... ---···,--········· ... ··········---

Çifte lıamrular •• 
KmtuhıfUm l'r Mart tarihinde pos
~ atJlmlf Wr genç kız mektubu aı .. 
dlm.. YıUUUD Wsiyali S. K. N. dur. 

Bu ikiDci mektubu da birlikte oku
yalım: 

çık renk bulunmalıdır. Açık kumaşda, 
bilakis, koyu renk çiçek ddha güz-el 
göriinür. Ya kendi renginin koyusu 
ya da (şapkanıza, çanta ve eldivenini
ze uyan) zıd bir koyu renk. 

Redingot epeydir modada birinci 
planda ~!iyor. Buna sebeb silüeti 
genç göstermesi ve genç, yaşlı bir çok 
kadınlara yaraşmasıdır. 

Bir talebe otohiis altında kalarak 
bacağı kınldı 

Dün, öğleden evvel Bankalar cadde
sinde b!r kaza olmuş, Üniversite tale -
beırjnden bir genç ağır surette yara -
lanmıstır. 

Cihangirde Batarya sokağında 8 nu
maralı ~vde oturan Jozef, caddenin bir 
tarafındP-11 diğer tarafına geçmek iste
miştir. 

Bu sırada 3060 sicil numaralı şoför 
Sabri Eralpın idaresinde bulunaın oto
mobil lle· karş1laş1n14tır. 

Jozef otomobilden kaçmak istemiş, 
fa'kat bu ıırada arkadan gelmekte 
olan 31 ı O ıidl numaralı şoflSr İhsan 
Tanın idaresindeki otob\Mün altında 
ka\mıştır. Sağ bacağı kınlan Jozef bay 
gın bir halde imdadı sıhht ot.omobilile 
hemen Beyoğlu Bele<İye hastanesine 
kaldırılmıştır. Suçlu şoförler tutulmuş 
lardır. Hldise hakkında tahkikat ya -
pıl.maktadır. 

Beyoğ'lunda feci bir otomOOll kazası 
oldu 

Beşiktaşta Valdeçeşmesinde 129 nu· 
maralı evdf! oturan -42 yaşında inşaat 
kalfası Kirkor, Tarlabaşı caddesinden 
~çmektc iken şoför Ahmed Sungurun 
idaresindeki 1 772 numaralı tak.ti oto· 
mobilinin altında kalmıştır. 

Kirk<>run ba'caklan kırılmış, başı 
tehlikeli surette ezilmiştir. Yaralı, im
dadı sıhhi otomobilile Cerrahpqa has
tanesine götürülmüştür. Şoför Ahmed 
Sungur yakalanmıştır. 

Hs'liçtc demirJiyecek vapurlar ve ldt 
çük deniz nakliye vasıtalan Köprü • 
den 100 metre uzak bulunan demirleıf 
ve sularm cereyanına nazaran tarama 
keyfiyetini de nazaTı dikkat.e alarak 
yerlerini ona göre tayin edecek1erdil\ 

Sm vapuru tamir ecBldi 
Bir müddettenberi İstinye fabrika '\1111 

havutlarında :tamir edilmekte oı\an 
Sus vapurunun tamiri bitmiştir. Vapuı 
dün havuzlttrdan çıkmış ve Denizbanl 
önünde demirlemiştir. Bugünden itiba 
ren Mudanya ve Bandırma hattı sefer
lerine başlıyacaktır. 

Fırtına cıkacağı bildirildi 

Ankara meteoroloji istasyonu mü • 
dürlüğü, dün Deniz Ticm-eti M"idür • 
iüğüne bir telgraf göndererek Marma
:-a ve Ege denizlerinde lodos fırtmUI 
çıkacağını bildirmiştir. Deniz Ticareti 
Müdürlüğü keyfiyeti gemicilere tamfM 
etmiş ve tedbirli davranmalarını bil • 
dirmiştir. 

Re'siilayn postanesindeki llıtnas 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum MU 

dürlüğünden aldığımız vM'akadır: 

17-3-939 tarihinde intişar eden baa 
gazetelerde Re'fülayn P. T. T. merkmıı 
şef vekili Fahrinin otuz bin lira ihti • 
ıas ettiip. yazılıdır. 

İhtilas olunan paranın miktarı 3 781 
lira olduğu tavzih olunur. 

- B·mu bir annenin ihtimamı ile 
J"IÜIUDl· Annem babam tarafından hiç 
blr aen :rneRd edilmemiş. 20 nci ya
pma kadar terek maddi, gerek man<' .. 
~ oclk JZtınıb çekıtim. 

- T~, 21 ya.pnda genç bir 
kadınım. Ailemin icl>arile kendimden 
20 yq bliyü.k bir adamia evlendim. 
Bir de çocutumus oldu. fiınc:4 8 yaşın

dadır. Kocam maddi rahatımı temin e
diyor. Fakat mes'wl değilim. Çünkü 
kocamla ayn muhiüerde yetiştiğımiz
den fikirlerimiz yelr.dilerine uygun de
IH. görQflerimiz ayn. ltorkuyorum ki, 
böyle muztarib, bot bir kalble bu ha· 
yatı idame ett~im. DüJiince
lerinize w DMihaderiııUe ihtiyacım 

Tar.:. 

.............................. ······-··········· .......................................... ····················----··················································--·········-

fnanlarm 6wimdeki tesirleri dai· 
m.a menfi oııt.L Bilhassa karşılaştığım 
b&dt.ler tft*ler hakkındaki düşün· 
cüertm tiwinde pek iyi tesir bırak 
madı. B.epından §imdiye kadar hiçbir 
cQna macera ...e sevgi geçmedi. Evlen· 
m*tım de nefret edtyonım. Halbuki 
a!Jem beni bugOn obnasa bile yarm 
eov!emneye id>u' edecek. Ne yapayun?, 

* Bu melrtubla birlikte Taksimde pos-
taya atıhnıf diler bir kadın mektubıt 
aldım. inisiya]ı cG. B. N.> harfleridir. 

tı:k mektub mavi zarf içinde mavı 
lklğıda yazılmıştı. İkincisi de öyle. ve 
Watnin de Yaz.1ı51 ayni. 

* 
İki ayn inisiyal aHmda, iki ayrı hü .. 

vi.yete t:Jaır&ıerek. )'Ü.diğerinden fark· 
h iki deni anlatamam. genç okuyucum 
beni mazur görsün. hangisine httab e
deceğimi tayin edemiJ'<>rum. Düfi.ince
lerimi .i8tiyor, söyliyeytm: 

- Her feYden evvel ve her ~yden 
90nra aam.imi olunuz. 

TEYZE 

iki ahbab çavuşlar: Kuvvetli fulbolcü 



C Muhterem misafirimizi uıurladlktan sonra ••• ==1 
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Balkanlarda daha iyi ve 
giizel giinlere doğru ... 

••m••Huw .. M••••-• ••- •• •w m•••• .. .--•--•••n••n--••- ••-, 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanyanın teşkil edecekleri i 
muazzam blokun nasıl kendini saydıracak ve Avrupada bant tesisine yarayacak 1 
bir kuvvet olacaiun anlamak için onun icabında derhal çıkarabileceli 6 • 1)= 

milyonluk birine; hat asken kuvveti düıünmek kifayet eder 
...... ._...... = -----· • - ----· ......... ·--

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

Son aanalarln en mOthi• katili Fransada 
muhakeme adilmeGe ba,ıandı 

Veidman'ın birinci 
cinayetinin tafsilitı 

Hakim sordu: "Veidman bu kız bütün istediklerinizi 
yapacakb. Onu niçin öldürdünüz ? " 

Kdl" ,.,acım ma1abMe ~ 
Parla 16 (Mart) - u.arb'iln IJAmlhıil. nunu da bir havlu tla atıyonnmuz. Bn,.. 

Frommerin ~ laif del11- k düt.- lıe olmldı mı? S6yleyinb. 
ka için tamaJMD .,.,_ı..plmlf teıtldr.t • Veidman gene aJ'ır ajır ayala kalkta 

BuZgcw B .. -..w11 Ebeı... KÖlehHIRo""·- _.. • '-~- ,.._,:x.; hlı. :.ı t , 1.-1- deceğiz. ve b1r mınlıtı haDn.de: 
. . .... .,_ ,..,... .-.nm.URH:: ge~··-v·BOn at ... ne cı .. n .. ıuu_. Hatırınmiadır *111 miT cinayet aeri. -ltı:ra:f ederim. M uhterem mı..Qllftrimız Bwga· ı w yeni Bulglftistanm başlarına ge1mi4 J Bulgarlara Ep wya SelAnikte iyi .smm tetkikine aı 80llUDIUdan bapanmı1- Jan dı5 Kown tiMlnee katil onun çan • 

ristan Başvekili ve Hariciye b6ıtiln büyilk fellketl.erin kaynalı hep ve emin bir mahteç temhıi ve Bulgar- tL Yukanya dolnı dıeıvam. edilmifti. ka - tasını açmı.f. içinde 800 frankla beheri o
Nazın ekselılns Köseivanof dün mem- ı.tanbulu, Boğazlan, Ege ve Akdenizi Iarla meskıln Cenubi Dobrice mesele - illin tutulma-w nıbeb o!an vuiJetlerf nar doladık 48 tane seyyah çeki bu1m\Jf'I 
leketimizden aynldı; ve elbette mem - ve nihayet Adriyatiii istihdaf eden o leri görüşmekle ve dostlukla ha.llolun - iyice anlamak içla de buna lilzum vardı. tur. 
leketine, Türkiyeden, yalnız muhab - büyük Bulgaristan hırs ve hayali ol - maz şeyler değildir. Onun için Bulga- Fakat artık makaad hAml olmuftur. Bu- Reis ölüm almesinl anlattıktan IOil1'll 

bet ve dostluk Intıbaı götürmekle kal- mamış mıydı?! Bulgarla.r, tarihte bu ristanın birgün resmt ve kat't mahi - gün sondan itibaren ilç(lnruye delil. bq. cesedin bodrt.ııH nasıl gömftldüğünl 
madı. Çünkü, anlaşmayı hedef edinmiş gayelerine birkaç defalar vanr gibi ol- yette Balkan AntMıtına girmesi muhal tan iti:baren birinciye geçeceğiz. anlatıyor: 
iki devlet arasında, karşılrklı menfa.- dular. Fakat akabinde tepeaşağı yıkıl - addolunaınıyacağı g'lb! Bulgaristanm Bir damösfta ölümfl - Aradan 24 saat, 48 saat ge~tlr. Gent 
atleri?,- açık ve sarniınt bir hava için - dıla~ ç~ onlann büyüme hırslan da bu itilAfa katıpnui~e, bil~ Bal - Veldman'm PartMe J'9.Pblı cinayıetlerin kızın halası .B~yan _ Sakheim yefeniııln 
de muzakere edilmesi neticesinde, her kendılerının her türltl kuvvet hudud- kanhlann mukaddes bır ülküsu oHrı, birin . ·nı hiç delilıle malQm olanlann bi geri gelmed tini görlince 'bdyO.k bır me
lki tarafı memnun edecek müsbet ne - Iannı a~1yordu. Fakat bu tariht haki - Balkan ittihad~ er~si de ulaşılamıya - rinc= _'zira bilinmiyen cinayetleri ol- raka ~ştür. Fakat tam o sırada lm-
ticelere varılrnamas• mümkün olmaz. laftler bil.tün açılıklarile, idrak olunma- cak kadar ırak değildir. duğuna jnananlar da var_ Amerikalı bir zasrz hır m~ub almıştır. Bu mektubdaı 

• A.. kıl t k ı b ~ ğa b - . dı J c Yelenfnız saldır 500 dolar verlrsenil Ancak, elde edilen neticelerden bi - s•ı a ~ man ı ga e .. e ç 8 • aş Bulgaristanın içinde bulunmadığı bir dansözün ölümCl tetldl ecfjyor. A an rbes b kıl:ffa«ti p rist kan H 
dsinin Bulgaristanın Balkan itil!fına lamış v~ bu suretle bugun Bulganstan- Balkan antIHwıası daha ziyade onun dö ~vendir .se ıra . • r. a e çı .. 

.ıh.... ..rdfix.Aw.'" i fiki _... ' , ra'ld gazetesinm küçllk lllnlan vasıtaan. 
~hal' girmesi olmadığı anlaşılıyor. ~ açıMts.LUJ.. go e;u.mUZ cyen ~ ;- etrafını saran diğer Balkan devletle - Jan dö Koven biraz d\nlenmek. blrn cevaıb veriııtz d ·ım 'ktedi 
Bu ziyaretin bir gayesi bu olsa dahi, mkılabı devnnın .remzi, artrk cevnnup tinin, ona karşı bir emniyet sigortası da sergiyi görmek ibere halası Bayan Veidman ga~= ~ed.!; vahi ..a... 
pkın hedefi, zaten böyle bir neticeye kuvvetlenmek içın banş!> olmuştur. mahiyetini taşır, halbuki Bulgarista - Lalr;!hün'in refabt.indıl Parise 191.mifti. yi T 
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lı , , ~e nce eımnuz 27 ncı gllni.\ btr kah· 
emen varmak olamazdı. 1925 Türk Barışın ınzum ve kıymeti bir mil - nm içine gireceği bir Balkan birliği Bir gün muhtetem bir otelin müzikli sa- veden kadının oteline telefon edJyor 

Bosiluk muahedesindenberi nasıl 14 letçe .mlaşıldıktan eoma, yapılacak iş bütün Balkmılan 've Ballwılılan dış- lonunda Veidman ile tanıştı. Veicbna:n Reis: · 
88lle sabretmeği bildikse daha da sab- kendini g&terir ve verilecek karar tan gelebilecek her bir tecavüz tehli - kendisini İsviçreli. bir kimya fabrikam _ Bu dakikada suç ortaimız Milion da 
redeb~. Ayni .zaman~a ~~. ol • bir dereoe kolaylqr. Nitekim Bulga - kesine karşı koruyabilir. sahibinin oflu gibi g&ıten:ni§tt. ~ç kız sahneye giriyur, telefon ederken yanınız,. 
m~ .ıçln, Bulgarıst~ iht~ıa.lcı ıç ve ristanda da işte, «yeni fikir- inkıll - Dünyanm adamakıllı karıştığı ve da, halası da adamın 91:bi~ tesiri altın- dadır. S6yleyiniz bu dolandmcılık teşeb
ıııevızıyonist dış sıyasetlennın onun hının neticesi, memlekette bir ahtapot daha da kanşmak istidtkhnı gösterdiği ~dılar. Genç tum Pariaten ~erikada bü9iine fiilen lftirak etmiJ midir, eım. • 
&lkan ~~:ışmasın~ he~en katışması· gibi zehirli kökler salan, o meşhur Ma- bu zamanlarda, 62 milyon insanın, bır arkadaşına yazmıı olduğu bir mek • miş midir? " 
na ~lverışlı olmadıgını ıtıraf etmek ge- kedonva komitası ortadan kaldırılmış menfaatçe, tarihçe ve birçok şeylerce tubda fU satırlan g6r(tJonunuz: - Etmiştir. 
rektır. ve sükQn tesisi için parlamentoyu kon bit-birine bağlı Tftrk, Yunan, Yugos - - cÇok memnunum, haJBtımda 8u de- Reie teşebbOsiiıı sonunu anlatıyor. 

Fakat, Bulgaristanm Balkan itilifı - trol altında tutan bir rejim takibine ıav, Bulgtır ve Rumenin teşkil edebile- rece mes'ud o1dulum &6nJert hatırlamıyo- - Genç kızın halasına: 
na derhal girdiğinin resmi tebliğde bi'l- başlanmıştır. Bu sayede bugün, Ma - ceği muazzam siyasi, iktısadt ve aske • l"Um.~ cBir tabi otomobili gelecek, 500 dolan 
!itilmemesi, yahud sayın mis&firin ga- kedonya SırblaTla Bulgaırlar arasında ri blokun kendini saydıracak ve Avru· Tarih 22 Temmuz 1931 dir. Fakat dııa .. bir paket halinde ona teslim ediniz> dl• 
zetecilere verdiği güzel diyevde böy- kanlı bir ibtillf ve mücadele zemini ol- pada sti~n ve barış tesisine yanyacak ~in n8'sıl yapıld~~ bir defa da hlki • yorsunuz. Tabiyi Milion çağırJDl§tır. 
le bir neticeye vanldığının söylenme - mak yerine artık bir dostluk: hattı wsh nasıl bır kuvvet yapacağını anlamak mm dilinden dinliyelim: Veidman takabıin geri lm ini sokaJD. 
mesi Bay Köseivanofun Ankara seya - olmaya başlamıştır. Keza düne kadar bir kere onun, icabında, derhal çıkara1 - Matmazel Jan mı. ertesi gün için ta bekli oto .... lige ~dön"-" 

' ' b"l .. . 6 7 mil l k ı...:-ı--ı ha . .-...:a --.ıı--- . b" yor ve moın n gen ~ ... n-
hatinin ehemmiyetini azaltmaz. Çün - türlü adlar ve hedefler t~ı an bir ta- 1 ecegı ' . .. yon u UllllA."1 tas· ge~e aynı ,,._.. ... e ?&UUC'Ylıl ven,oı'. ır de iki sivil Hw tirdığ'..n' g6riin • 
1...r: kküll . ! kert kuvvetı düşOınnek kifayet eder. muddet konuşuyorsunuz. ıonra genç kı- Po . ge 

1 
•• ce sa 

.ıW onun Türkiye devlet aclamlarlle ve ~~ Bulf;ıar teşe m Edirne, Kır"k· K.aldı ki Türkivenin Sldlbld . zı alarak tabi ile kendi oteline ötilril- vuşuyor., Ve Mttionu akşam koıkte bu ., 
biih ssa İnönü ile gö üşmeğe ve bir· kilıse veya (Mıdye - Enes) ve batıl .. . . . pakt le . g luyor. 
çak noktaları Anka.,.anın sükftneti için· Çar d (İta bul) ıç· aşk şarkıları ve Bogazlara hAkimıyetıle Balkan bir- ,ommuz. Zira elbise deliftlrece1ttir, o - v, cim . 

gra s n k m . Jiğine temin edeceği aırka istin.adın kuv radan gene tabi ile onu iltuyona. götür· e an. 
~e incelemeğe vakit bulmasından, iki düzmek ve okuma lı meşgul iken şim· et .J .. • .. 1..:n ııı-ü tre bi .ıı~----- rı.._ Kl t-ı: - Maamafth Milıntı cinayeti bflm.ivor-

k t d d d 
. daha fa v ve negen o \"..uemez. l.lWı z ve ne n~ cocu U> a.u- ,,. 

mem e e arasın a mevcu ostluk ve di onlar Bulganstana ydah iş- .. getirdiniz.. Köf1din kapısında· du, Bd ay sonra haber aldı ve beni çok 
kar~!lıklı itimad ve emniyet babasının, lerle ueraşmaya başladılar. Evet, Bul- Hullsa, Bulgaristanın Balkan ittifa· ywıe B ded.ınk . muahaze etti. 
Balkanhrda karşılıklı tesanüdden bah- garistamn haıkikt kuvvetlerinin. hudud kina ~esile Kafkaslardan, Hindu veıC:: im aizi dinlemi el- Katilin suç ortaklan 
sedilebilecek kadar, tasfiye ve takvi - lannı müdrik yeni Bul~r de~let a - K~tan ve Basra denizinden tA Tuna• madeydi. ~~izi ~aktı. Katilin dç tane suç ortalı vu birin. 
Je edilmesi gibi mes'ud bt_r netice ha· damlarının, bugün Tllrldye ile Bulga- ve Adriyatiğe klİdar barış sev.en ve onu neden öldürdOnllzT elsi Mllion. tldnclsi Blan, açnn'cı0s11 de 
sı1 olmuştur ki bu sağlam Türk - Bul- ristan arumda herhangi bir ihtilAfı PUlhün niır.etlerlni takdir eden birbl .. 1&i heyeti merd imanlardan mürek • Triko iımıhıde bfr kadın. 
F dostluğu, herhalde, gerek her iki mucib olabilecek tek bir meselenin bi- rfne bağlı öyle bir milletler bloku hu· kebdk, onlann karpJannda llkayd kal- Suç ortaıdanndan ilkini bU mdnase • 
memleketin ve gerek diğer Balkan 1e kalmadılmı her bir fırsatta teıa.r ml ~ olacaktır ki bunun faydası mayınız, kendHerini tenvir ediniz. betle fflti,,,nız. 25 yquıdadır. iyi bir tah-
llevletlerinin Balkan ve yakın A ynıpa ve teyid etmeleri hep o m.-uct ruh ve yalnız içindeki memleketleri bir cen • Veidman alır, alır aylfa b!ayor: sil ~ w l"ransa ı:re Almanya ar .. 
8ış siyasetlerinde haıyırlı bir tesir yap- fikir inlallbmm neticealdir. • nete çeVinnekle bimıyacak, ayni za - _ Lltkayd delilim, takat tzah edecek 8lnda cmvtz bça:kçılılı yapmaktadır. 
maktan geri kalmıyacaktır. Buı--..ı..+...-.. bu...n. ... d.. Balk d manda onu muhtt olan memleketlere vaziyette bulunmuyorum. Milion: 

6"'!--.ua, 6"'" ort an ev de en büyük bir saıygı, -~ve iti 
Bulgaristan, birçok ihtiras ocakla - Jetinden ikisile uzl•fl"ak ve diğerle - mad telkin edecektir _,,_ - - Maddeten mi. mazım mi? - Veidman. ile gilT.e1lik mftstahzarata 

rmın yandığı bir komitacılar diyan ol· rile iyi münasebetler tesis etmek im - • _,..Manen! yapıp aatınak gayeslle bfrleşmişttm. cı • 
ınaktan kurtulmaya başhyalı ancak bir kAnını veren ve bimlann neticesi ola- Ti Orta Asyadan Adriyalfie kadar f{tbaşını e"1w -ıs bbyor. Galiba nayetten h~hn 10ktur. VAkıA erteaf 
bç sene oldu. Onun, düne kadar, Ma- rak: onu Neuilly mwİıedesf.nin askeri müselsel böyle bir milletler ittihadı ha hep öyle kalacaktır. O zaman reis tekrar gün k5§ke geldim. takat hiç bir şeyden. 
kedonya, Selanik, Kavala, Dedeağaç, hükümlerinden kurtaran ve Baılkan • yalden ziyade hakikat.e yakmdır ve ta- ~ ~yor. KUl'flJDla delil. sillhla de- haberim yoktu. Şantaj meaelesine gelin
'!>obrice, Adriyatik ve batta (Midye - tarda VP. yakın Avrupada tekrar ham hakkuku için, Bulpıistanda barış aşk ~!· ~ğularak aHlh(l1ılm ıenç kızın ser· ce, arkadapm bana sadece bir ckadın 
Bnez) aşlannm koku ve dtlmanlatnnın sayrlır bir devlet mnldine çıkaran 0 ve mantığının nihayet, bittb. o küçük güzeştini anla~ mektub!arı >meeelesi mevzuu bahsoldu
tOttüılü bacalarından cbüyük Bulga~is- mJı ve fikir değişlklilf, şüphesiz Bul- toprak kazançtan hırsına kat'I galebe - ~ saat 11 dır. Oenç kız ka,tlhıüz.. fonu söylemişti. 
tan> hayalinirı alevleri fışkınyordtL ıar Kralı Majeste Boris ile yeni Bul • çalacağı günün gelip çatması lAzıındır de bir finc~ stit içiyor, bfr llgara yakı - (Muhakeme devmn edecektir.) 
Balgarlar bütün bu isteklerini kuvvet- gar devlet m amlanmn kolay olmıyan ki bunu, Türk - Bulgar dostluğunun ve yor, tatlı bir milalıabe,e dalmıfbr. Siz ..................................................... ·-··-
le 6ne sflrerk-en ~arlht ve milıt hayat bayilk bir eleri olmuttur; fakat bu e • k&rflıklı emnft ltlmad hislerinin onun yanmdannn,.. Bir aralık kolunuzu Havagazı, Elektrik ve Tesisatı Smaip 
'fa hakikatleri birbirine karıştırırlar va serin husulUne ~in ve diğer takviyesi kadar tacil edebilecek hiçbir boynuna uzatıyorsunuz, aeııç kn bu ha- Şirketi mnmni heyeti teplamlı 
9ulgaristanın mukaddes hak ve men - komşu Balbn devletRerhmı Balkan şey yoktur. Ve fşte Bay Dselvanof'un rc:keti bir nüvadf 88Jllyor, Fakat bu kol HaftPll, l!!lettrıt .,. Tellaatı 8ınai;r9 
..-Uerine bu suretle hizmet ettikleri - politikası eilietlle ileriyi ~ sabırh Ankara seyahatfle fstfbsa1 ettilf asga _ bır mengenedir. Birdenbire llkmıya b8f- TDrt Anonim Şirketi he,etl umumJJe tıop • 
ile kanaat getirirlerdi. Bu, şüphesiz ve dostça harek~t 99 muame!elerinbl rt netice bundan tbarettfr. hyor. Bu milddt cinayetten IODl'I &fi .. ~:. ~ ha~J&pllnufUr, 
il* hatah ve' tehlikeli bir yoldu. Eski yardım ve tesirleri ocak ohnuttur. B. S. mrkiW ~ .. ~~: ~ .. ~~ olmak por1an obmnUft ..::O ....::-:;, ;:: 

~ .,._... -ıs ....yva-uı, boy • Dl idaN mlllUll W .......... H gft• 1111:. 
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C 64 sene sonra alevlenen tarihi münakaşa ~ 

Abd.ülizizin katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 

Türk megvacılığı ve 
fidanlıklar~.~~~ .................... .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
/ : 
: M ıı- inki«ıfmda büyük rolü olan fidanlık1arın mutlak surette : : eyvacı gımızın ~ . . k b - 1 
~ piyasaya elverişli ve muhite uygun çeşidJeri tes~ıt etmesı ve anca un I 

Katil taraf tarlan mesuliyeti Rüştü Paşa, 
Şmayı Dev:et Reisi Mitat 

serasker Hüseyin Avni 
Paşada buluyorlardı 

Paşa ve 

_ ı 7 _ zevatın omuzlarına yükletirler.. ve bun-
" akl dil ~ g-lne lara da, (erk.anı müttefik.a) derler. 

Sabık hii-kümdann n e _ "ece". - . Katil taraftarlarının. esrarengiz ölüm 
takaddüm eden gece, bu böluk. Gumilı· hAdisesini ne şekilde tasvir ettiklerini 
wyu kışlasına çe~ildı .. TaJkışlad.a ~!:-: 1 naklebneden evvel, (erk.anı müttefik&.) 
ııan (hassa beşıncı Talıs. taOO:U) .ge ı.ı namı verilen bu zevatın §ahsiyetlerini 
lerek karakola ve civarındaki daırelere 1 bilmek, tanunak .. kendilerine atfedilen 
yerleştirildi. Feriye sarnyının muhafaza bu büyük ve tarihi cinayeti ikaa kabili
ve ın.zıbatına .ela. bu taburun .k~mandanı yetleri olup olmadığını anlamak icab 
binbaşı İzzet Bey memur edildı (1) ve, 

tabur kadırosundaki zabitlerden ~~da, ed~~kam mü~.fika. kirr·lerdır? .. 
İzzet Beyin refakatine • binbaşı, ~z a~ı Katil taraftarları, bu zevatı şöylece üç 
ve mülAziın rütbesinde - on &em zabıt .. lar 

ru.mreye ayırıyor : 
daha verildi. . Birinci planda: 
Sarayın gere~ ~~ ve gP.rek denız ta- [Sadrazam Rüştü Paşa. Serasker Hü-

rafı, çok sıkı bır mzi-bat altın~ bulunu- seyin Avni Paşa • Şurayı Devlet reisi Mı
yordu. Tam tiıbirl veçhilc. 0 cıvaı:~ardan tat Paıa _ damad Mahmud Celaleddin 
:kuş uçurulmuyor.du. Her kapıda, tüfekle- Paşa - damad Nuri Paşa.] 
rine kasatura takmış dört neferden maıv İkin . 

1
.. ..ıc • 

.. . cı p ıs.n.ua, 
da, kılıç rovolverle rnusellMı bırer za • [Mabeyinci Fahri Bey . Pehlivan Mus-
bit bulunuyordu. tafa Çavuş . Hacı Mehmed - Cezayirli 

Dolmabahçe sarayından gelen yemek Mustafa _ yüzbaşı Necib Bey - yüzbaşı A-
t.ablaları, karakolun kar§JSın~.aki ~apın~~ l li Bey _ binbaşı İzzet Bey - Sultan Mura
önüne bırakılıyor. Burada, nobetçı zabıtı d mabeyincilerinden Seyid Bey]. 
tarafından muayene ediliyor. Oradan da mü " .. 

1
A d , 

d . . . çuncu p an a. 
sıkı bir nezaret altında harem aıresının [Sultan Murad • ve validesi, Şevkefza 
kapısına gönderiliyordu. . valide sultan.] 

Esasen karakolun yanmdakı kapıdan Fakat bu tasnif, iddia olunan katil 
başka bütün kapılar kapatılmış, her ta- vak'asının icrasında deği§iyor. Bunu. 
raf çok sıkı bir kordor. altına alınmıftı. vak'ayı nakl'e.der'ken göreceğız. 
Saray hudud'U içinde kalan Fahri Bey, Şimdi esrarengiz ölümün kahraman -
ancak açık kapıya kadar gele~iliyor ve lan ola;ak gösterilen hu zevatın şahsi -
yalnız muhafaza · kumandanı bınbaşı İz· ı yetleri hakkında kısaca malıimat vere -
zet Beyle veyahud nöbetçi zabit: ile te- iim: 
mas ediyordu. 

1 - Sadrazam Rüştü Pa11a. 
Asi-en, Sinob civarında Ayanduk kazası 

ahalisinden. Babası, memleketin eşraf ve 
Sultan Azizin (kati) edildiğin! iddia hanedanından, Hacı Hasan ağa ... Yeni -

edenler, bunun mes'ulıyetını mahdud çerilerin ortadan kaldırıldığı hafta İs • 

... 
GelePm, (ErkA'lı mut•efi~a)ya .. 

rabya) karakolunda bulunurken. oradaki 
ecnebilerden fransızca öğrenmiye heves 
ediyor. Bu lisanı öğrendikten sonra da, 
(piyade, süvari ve topçu talimnamelerini) 
tercüme ediyor. Bu hizınetile, derhal 
göze giriyor. Az. zamanda (liva) oluyor. 
Kendisine (Mütercim Rüştü Paşa) ünva
nı veriliyor ... Aradan çok geçmiyor. 
(vüzaret) riitbesine kadar yükseliyor. O 
zaman da (Büyük Rüstü Paşa) namını a
lıyor. Muhtelif tarihlerde üç defa seras
kerlik ve üç defa da sadaret mevkiine çı
kıp iniyor. Nihayet, Sultan Azizin hal'ine 
takaddüm eden aylarda, dördüncü defa 
sadrazam oluyor. 

Ancak şu var ki. bu zat her nedense bir 
türlü Sultan Azizin teveccühüne mazhar 
olamıyor. Uzun senelerini mazOlıyet ve 
menkiıbiyet ile geçiriyor ... Dörd:.incü de
fa sadrazam olmasının sebebi de - meş -
bur Softalar i.!yanı neticesinde, Mahmud 
Nedim Paşa sadaretten aziedildikten son
ra • efkhı umumiyeyi tatmin etmek için
dir. Nitekim o sırada, efkan umumiycnir. 
çok mütemayil bulunduğu Mitat Paşa ile 
Hüseyin Avni Paşa da, iktidar mevkHne 
getirilmişlerdir. 

Çorlulu Mehmed Celaleddin Paşa 
(Mir'ati Hakikat) ismindeki tarihinde. 
Rii~tü Paşanın dirayet ve kiyasetini tak -
dir etmekle beraber, müstehzi ve (zem) e 
maH bir lisan kullanır. Bu eserle kendi • 
sinden bahseden diğer vesikalara bakılır
sa, Rüştü Paşa tam manas:ie bır (idareci) 
dir. Azlolunup ta konağında oturduğu za
man vaktini bütün azlolmu~ ve felakete 
uğramış zevatı kabul ederek bunlara bol 
bol teselli vermek ve son derecede izzet 

i ların yapılmasına çalışması lazımdır. I 

~ ·········································' ,_, .............................................................................. . 
Yazan: Ta rınıman 

Yurdu yeni baştan ağaçlandırmak, köy- rin himmetile, memlekette yer yer me~: 
!erimizi meyva bahçelerile donatmak için va bahçeleleri belirmiş ve bunlar §iın ı 

hük.\.ı.metin yıllardan.beri gösterdiği alaka göre ·batacak dereceye de u~mıştır. Her 
hiınmeti şükranla övmemek elde de - geçen yılın bunu bir derece daha arttıra

;~ldir: Bir zamanlar yeni bir fidana sahib cağından emin bulunuyo~uz. ·-· . 
olmak için, yere düşm~ bir çekirdeğın Ancak; hassasiyetle takıb ettıg~z ve 
rastgele çimlenmesini bek.liyen köylü; bu- şükranla kaydettiğimiz bu işde vakıt ::a· 
gün devl-et müesseselerinden dilediği ka- kit gözümüze çarpa~ aksa.k t~~flan soy. 
dar fidanı parasız alıyor. Dun, türlü has- !emeği de mesleki bır vazıfe bılıyoruz. 
talık ve tırtılların tesirile kuruyup giden Bu aksak noktalardan birisi şudur: Ba· 
ağaçlarına ne yapacağını biıemiyen köy- zı fidanlıklarımızda şu veya bu sebeb
lü; bugün kendine öğüd verecek, yol gös- den ileri gelme, kök çürüklüğü gibi bir 
terecek, hatta ilaç ve malzeme . verecek takım hastalıklar görülmüşfür. Bu has
teşk.ilatı yanıba.şında buluyor. Öyle ki; talıkla malUI fidanların başka yere na • 
köylümüzün ağacı benimsemesı, ondan killeri hastalığın oralara da sirayetine 
faydalanması için ne fedakarlık lazımsa b b ~lur. Ve bir gün kuruyuveren gen9 

ı üml · t tb'kata geçi se e g~ze. a ~ış ve : esı a ı - fidanlar hakkında türlü tefsirlere yol a .. 
rılrnış bır haltledır. h 

1 
- ·· ı k h ararı 

A yıllık · "kü' t o çıhr. Hem asta ıgı on eme • em z ltmış nızamı so p a an r - . .. 
man Kanunu, ve hele bu yıl kabul edilen gidermek için fidanların nakıl.den . once 
Zeytin Kanunu gj;bi mevzuatla, ağacın lüzumu veçhile dezenfekte edilınesı za • 
kadri daha kuvvetle teyid edilmiş oldu. ruridir. Bu mümkün olmazsa yerfnrle 
Hiç şüphe edilemez ki, on sene sonra bu körliyecek tedbirler almalıdır. Diğer hns· 
memleket güzel ormanlarla, verimli zey- talık ve haşereler için de devletin sıkı bir 
tinlikler ve meyva bahçelerile, ağaç bakı- mıürakabesine lüzum vardır. 
mından da mamur ·bir diyar olacaktır. İkinci aksak nokta da şudur: AlelUmum 
Ağaç mevzuunun - layık olduğu önem- fidanlıkların gayesi; sadece fidan ihtiya

le - ele alınışı; heni.iz cü.mhuriyetle yaşıd cını karşılamak, rastgele ağaç dikimini 
olmasına rağmen, bugün sahaları 10-20 . tamim etmek olmamalıdır. Bunların esas 
hekt~r ~asınd~ tehalüf etmek ü~ere el- ı.gayeleri muhite elverişli meyva ağaçları
ma, ıncır, 7.eytın, fındık. narencıye, fıs- nı teksir ve tamim etmektir. Binaenaleyh 
tık ve kayıs~ mevzularında çalışan (Ari- bugün sayıları yetmişi bulan fidanlıkla-
fiye, Aydın, Izmir, Giresun, Antalya, An- (b'lh lJ!t t k"' b"t 1 ·1e 

rın ı assa v ·aye ve oy u çe erı 
teb ve Malatyada) birer istasyon kurul • k 1 1 ) uh'tl · g Ç"ı 'dle 

uru an arın m ı erıne uy un .,.ş .. muş bulunmaktadır. Ayni zamanda el - . 
k · b d · ri yeti§tirip yetiştirmedikleri dıkkatle ma, ayım, vışne, a em. narencıye, ve 

diğer fidanları yetiştirmek mak$adile de kontrol edilmelidir . 
Kastamonu, Niğde, Ankara, Erzincan, Bildiğimize göre bazı yerlerde fidanlık
Kütahya, Çanakkale, Alanya, Tarsus ve lar, koleksiYQn bahçesi halini almıştır. 
Mersinli'de birer fidanlık kurulmuştur. Ve köylüye c- size şu çeşid elma, bu çe
Mesahalan 3589 dekan bulan bu müesse- şid armud> demiyerek, sadece c-dile ben-

tanbula geliYQr. Tophanede teşkil olunan 

m Karllerlmlz bu İzzet beyi hatırlarlar. yeni alayların birine nefer yazılıyor. Ze- seler, Ziraat Vekaletinin bütçesinden ya- den, ne dilersin?> denmektedır. Bu tak • 
Oullan A.ız F"'lye sa.ayına glrdll!J zaman, ki ve müsta'd bir adam. Okumo yazma icab ettiği zaman, icab ederse derhal ağ· pılanlardır. Viliiyet bütçelerinden yapı • dinle. meyvacılık iktısad! bir şekilde, ya
ba zat ''"''?dan !hta•a mam kalm!§b. öğreniyor. Kısa bir zamanda zabıt olu • laro l!zım gelirse. bol bol güler, Halkın !anlar ise, bütün memlekete dağılmış ol. ni (çok ve iyi yetiştirmek) yolundan ay • l'!srarenglz ölum hadisesine bunun ismi de 

ve ikram eylemekle geçirir. Her sınıf hal
ka, anlıyacakları ve hoşlanacakları lisan
la hltab eder. Muhatablarını ikna etmek 

karıştığı Jçln, oynadığı mühlm rollerden ne- yor ... Fakat çalışmayı gene bırakmıyor. avam zümresi üzerinde Ç"Qk cazib tesir mak üzere yetmişi geçmektedir. rılarak, (rastgele ve gayri kafi yetiş 
4 rtde bah.c;edcceğlz. Yüz.b~ıJık ve kolağalık zamanında (Ta - huaule getirmiştir. (Arkası var) Bu pek hayırlı fidanlık ve müessesele- (Devamı 10 uncu sayfada) 

==================================================~==~=================================================-M acid temkinini kaybetmemiy~ 

çalışarak, cevab verdi!. 

- PE.'kl amma, sana ne oluyor? Sor
mak avıb olmasın?! 
Me~duh, artık, arkadaşına ·her ~eyi 

itirafa karar vermişti : 
- Bana mı ne oluyor? Ben Hürmü-

zü seviyorum. 
- Sen mi? ~ kaldın. 
- Anlamadım. 

- Öyle ya, geç kaldın! Hilnnilzle asıl 
sevişen benim. Bu şarkıyı da ben yap
tım. 
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. 
kavga etmeyi ter • 
biyesine yedireme .. 
di. Oturdu. İki kar 

- Ne? Hürmüz .. sen .. ne vakitten • deş çocuğu biribir .. 
beri? lerine, yiyecek gibi, 

- Sana gününü, tarihini bildirmeğe k;zgın nazarlar atfe 
hiç bir mecburiyetim yok. diyorlardı. 

_ Aferin, Macid! Doğrusu, senden Bir müddet hiç a· 
bunu hiç beklemezdim. ğız açmadılar. Son-

- NPden? Ne yaptım ben? Beni Ca- ra Memduh: 
vidandan soğutmağıı çal~an, Ran~nın - Bana bak, Ma
evlne götürüp de o muhite alıştıran cid! dedi. Bu mese
sen dei?fl misin? leyi aydınlatmalı ... 

_ L~kin bu, benim sevdiğim bir km yız. Seni, annemin 
elimden almana sebeb teşkil eder mi? ı:nukaddes başına 
Merdliğ". arkadaşlığn sığar mı bu? Ha, yemin ederek temin 

ederim ki, Hürmüz· 
Macid .. söyle! le ben her hafta 

- C~riım! Aşk kim, sen kim? Senin, muntazaman mek • 
herhangi bir kadına ciddt bir aşk rabı· tupfaşıyoruz. 

a 
1 ı ~ 

be 
nun nikfilıla alın -

M em C: u h ise hiç ccvab vermiyordtı. 
O da şenaatb. bu derecesine için için 
hayrette idi. Macidin nasıl bu tuzağ~ 
düşürüldüğün;J pek merak ediyor, sor· 
mak cesaretini kendinde bulamıyordu. 

Saz susmuştu. Çnlgıcılar, aletlerimi 
kılıflarına yerh tiriyorlardı. Ortalık 
serinleınişti. Halk, yavaş yavaş dağılı• 
yordu. Başını kaldırdığı vakit, gözle • 
rinin pınarlarında- birer damla yaş gö
rünen Macid, kederli bir sesle: 

masına belki mani • - Haydi! dedi. Onl~rı kaçırmayalım. 
dir, fakat sevilme - En iyisi, önden gidip, korunun alt ha • 
sine mani teşkil et .. şında beklemek ve yollarını kesmek • 
mez ki! Sen, onun- . 

tır. 
la evleneceğim de -
diğin için mahiye -
tini meydana koya • 
rak seni ikaz ediyo
rum. Benimkisi öy -
le değil. 

- Memduh! Çok 
tehlikeli bir oyun 
oynuyorsun. Eğer 

bu sözlerinde bir 
feınmei hakikm yok 
st, bu iş'.Yı 10nu çok 
fena olur. 

- Ben diyece -
tim kadarını de .. 

- Haydi! 
Kalkh!ar ve yürüdüler. Kadınla?' 

kısmının önünden geçerken, o tarafa 
göz ucile bakan Memduh, Hürmüzü, 
Fethiyt" hanımla konuşurken gördü. 

- Oradalar.. dedi. 

Yolun alt başında intiza'rlan pek de 
uzun sürmedi. Ana kız gene ayni hay· 
ran nazarların arasından süzille süzü • 
le, aşağıya doğru geliyorlardı. 

Tam iki arkadaşın bulundukları nokr 
taya gelince, Memduh kendilerine doğ
ru ilerledi ve heyecanlı bir halde: 

tasile bağlanmıyacağını, senin için ka- - Nasıl olur, ca
dmın gelip peçici hevesleri tatmin e?en mm? Ben onunla 
bir mahluktan başka bir şey olınadıgmı evlenmek üzereyim! 

diın. GeriJini sen 
Zavallı Macid, b~nı iki elleri arasına alarak dii.fünceye daldı tahkik edebilirsin. 

yaptılar, önce. Ben, kurdukları tuza·ia - Beraber edelim. 

- Affedersiniz, Rana hanım! <ledL 
Sizden bir şey istizah etmek istiyoruz. 

Kadın döndü, baktı .. Ma'Cidle Mem • 
duhu bir arada görünce işi sezdi. Hiç 
cevab vermeden yoluna devam etti. 
Gençler, arkalarından koşuyorlardı. 

hiç değilse bana yüz defa tekrar ettin. - Onun orasını bilmem. Birkaç va .. 
Sözlerinin han~isine inanayım? kit. evet: Yazdığım mektublara cevab 

- Doğru. Fakat Hürmüzü seviyo - almadım, Fakat, şiındi bir ay kadar 
rum ben, Macid ! var ki, o dı:ı bana yazar oldu. 

- Gelgelelim o seni sevmiyor. - Hala inanamıyorum. 
- Kim demiş? - Böyle, işte! Sana niçin yalan .söy -
- Bç;n diyorum. leyim? Ne menfaatim var? Nihayet 
- Yalan! Daha dün, mektub aldım. bir orospunun kızı! 
Gavri ihtiyarl ayağa kalkan Macid, - Bu sıfatı kullanmamam çok rica 

deli gibi: ederim, Memduh! 
- Hayır! dedi. Asıl şimdi sen yalan 

söylüyorsun! Alçak! 
- Sc.>nsin! 
- Edcbsiz! 
- Onu da sana iade ederim! 
Etraftan bakıvorlardı. Macid. burada 

- HalA mı, Metcid? . 
- HAia! 
- Vah, vah! Sana çok acırım, karde

sim! Sen Hürmüzle evleneceksin, ha? • 
- Evet. 
~ Merak etme. O numarayı bana da 

düşmedim. Şimdi ise, dahasını söyle - - Hay, hay! Ne vakit ftrsen. Ben 
yiın mi? hazmın .. daima. 

- Söyle! - Hemen şimdi. Nerede ile akşam 
- Müteessir olma. Ayda yüz lira oluyor. Kalabalık dağılacak. Peşlerine 

vermek ıartile, Hürmüzü kapatmama düşer, biraz aşağıda kıstırırız. 
razı oluyorlar. Dünkü mektub bunu te- - Olur. Fakat itidalini muhafaza et-
kid etmek içindi. mek şartile. 

Zrtvalh Macid fenalıklar geçiriyor • - Hiç korkma. Ederim. Vay mel'un 
du. Nerede ise, iskemlesinden yere dü- vay; bütün bunlan anası yapıyor:. 
~p. bayılacaktı. Memduhun söılerini - Ona ne şüphe! 
dinliyor, lakin inanmıyordu. Kuruyan Zavallı Macid, başını iki elleri ara -
gırtlağını ıslatmak için bir yudmn ıu sına alarak, derin derin düşün
aldıktan sonra: ceye daldı. Arada bir, kend1 kendine 

- ~ki! dedi. Bu kadar sefil ruhlu sayleniyordu: 
bir kadını ııen hAIA nasıl ııeviyorsun? - Armm Yarabbi! Ne olacal'ım? Ben 

- Bir kadının sefil ruhlu olmaaı. °'" ne olacalı!n? 

- Rana hanını! Dinleyiniz! Mesele 
çok ciddidir! 

Gene cevab almadılar. Bu sefer Ma• 
cid, Hürmüze hitab etti: 

- Hürmilz hanım! Sen bari dinle. 
Bir tek sual soracağım .. ziyade değiH 

Emirgan karakolunun önüne yakla~. 
mışlardı. Birden, Rana durdu, arka • 
sına· döndü ve terbiyesiz, sıyrık bir şir
fıntı tavrile: 

- Defol oradan sulu! dedi. Şimdi 
zaptiye çağırır seni teslim ederim . 

(Arkası var) 

.. 
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• 
lngilterenin diinkü ve On yedinci asırda 13 gDn 

TUrk ordusu içinde 
bulunan ingiliz diplomatı yarınki Hariciye Nazırı Rigaut: "Türklerin muazzam orduları sayesinde zaferler 

kazandıklarını, askerlik san'atında ileri olmadıklarını 
söylerler. Bu büyük bir hatadır ,, diyor Hocası 40 gaşınd_a nazır olacağını 

söylemişti. Eden onuya/ancı çıkardı; 
nazır olduğu zaman 38 gaşında idil 

( ., Son Posta ,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor ] 
On yedinci asır ortasında İstanbul.da \ 

b~ yıl yaşayan Rigaut adın<b bir İngiliz 
memleketimize dair iki kıymetli eaer bı
rakmıştır. 

Rigaut, İngilttere Kralı ikinci Şarl'm 
dördüncü Mehmed nezdindeki elçisi kont 
Windıelsey'in katibi idi. Sefaret k!tibi 
sıfatile rnemleketiınlzi daha yakından 
tetki'k etmek fırsatını bulduğu, kendi 
bulunduğu devre aid bir çok kıymetli 
notlar topladı. Evvell cSon üç Osmanlı 
imparatorunun tarihi> diye bir eser ka • 
leme aldı. Bu eserde dördüncü Murad, 
İbrahim ve dördüncti Mehmed zamanını 
yazdı. Sonra cOsmanlı imparatorluğu -
?tun ha'1i hazır!> diye devletin teşk.ilAtına 
ve 'J.'lilı'ok heyeti içtlınaiyesine dair maltı • 
mat ve müşahedelerini tesbit etti. Bugün 
Son Poota'ya bu ikinci eserden Rigautn.un 
Türk ordusuna dair müşahedelerini nak

- 1897 de doğduğuna göre - daha kırk iki 
y~ında olan An thony Eden yalnız kendi 
memlıeketinde değil 100.tün beynelmilel 
sahada en se~ devlet adamlarından ol
mak saadetine ermiştir. Ve bugün İngil -
terede olduğu gi.l:>i Avrupada da ckuvvete 
dayanan hak yerine hakka hizmet eden 
kuvvet ve bir milletler arası ah'lak ve 
kanun> idealine şekil vermiye çalışmak· 
tadır. VA:kıi. iktidar mev'k.Hnderı. uzaklaş
~ bulunuyor. Fa.kat aerek mevkiinden 
çekilmesini icaıb ettiren acı hadiseler, ge
rek o sıralarda bazı yabancı devlet şefleri 
tarafından şahsına b.rp yapılan hücum
lar onun şöhretini artırmaktan ftı.zla bir 
şey yapamadı. 

* Anthony Eden, İng!U:ı milletinin bel -
kemiğini teşkil eden ve nesi'llerle müd -
detlerini hep cdev~ hizmetine hasret
miş olan eski aileılerdeJı. yetipniş çocuk -
ların - Greylerden, Churchinlerden, Gur
zon'lardan sonra ae~ • yeni bir örneği
dir. 

İ:ngfüerenin ıbüyü.klülilnü yapan, ona 
içtimai bünyesinde'ki o fevkalade elasti -
kiyeti veren şey; sistematik fikirlerden 
OOşlanmadığL için veraseti kat'i bir ka -
11.un saymamasıdır. Dük oğullarının ya -
runda bir esnaf çocuA'u Baldwini, bir top
tancının oğlu Cha.mberlainı görüyoruz. 

Anthony'ye gelince: O, dört yüz sene
den fazla bir zamandır Durkan kontlu -
ğunda yerletmi.§ eski ve kihar tir ailenin 
çocuğudur. Bu afleye baronluk ünvanı 

1672 de Şarl il tarafından bağışlanmış
tır. 

Anthony'nin babası cSir William E
den:. yüksek ~k l&htbi, amatör bir res
samdı. OrijinaUerin ebik olmadığı bir 
muhitte, orijlııalliğile .eçilmi§ti. Annesi 
Grey aileaindendir. Ve zamanında, İngil
terenfn en güzel kadını diye tanınmıştı. 

Anthony kardeşlerinin en küçüğü ol • 
duğu için sadece cMi.ter'> sıfatım taşır. 
Auckland yakınlarında ailesinin malı o
lan Windlemone Hall'de doğdu. San'at is
tidadını ıbabuından aldı. Büyük Harb 1 

çıkmasaydı milıke~l bir ressam yeti • 
ıecekti. Şimdi yalmz yiiksek san'at eser
!erini ince bir zevkle seçerek biriktirmek
tedir. ~Jıama modem Fransız resim 
san'atını çok sever. 

İmpressionn~t ressamların eserlerin -
den hazırladığı koleksiyon, tarzının en 
iyilerindendir. 

Annesi onun u9lu, müşfik bir çocuk ol
duğunu, kendisini hiç üzmediğini söylü -
yor. San'at zefti gibi siyasete de pek 
aenç Yatta meyil ft5sterdi. Ne zaman 
trenle yolcUluık etseJer, annesine babası
na muhalcltak geçtikleri şehirlerin nam
zedlerini ve o ~irlerin c;on mühim si • 
ya.si h&diselerini an'latınb. 

On d&i yapnd.a :Dooa girer. Harikula
de biı' talebe oknamelı:l• beraber mükem
~ çalıfi.r, ili de bıtr aıporcudur. Futbol
de mektebini tem.U. eder. Evde ata hi-

E'clea 1t.al«/t BalıtJaJcs ile berabe1· 

lediyorum: 
1665 senesinde elçimiz kont Winchel -

sey Büyük Britanya Kralının ve İngiliı 
tüccarlarının ıbazı işleri hakkında görüt
mek üzere beni Macaristan aeferinden 

Bir taıkım da.ima bir günlük ileri gider« 
Mesel! Veziriazam sabahleyin çadırın 111 

dan çıktı mı, a.k.şamleyin ikinci çadırını 

hazır, kurulmuş bulur. Geceyi bu çadı .. 
nnda geçirirken, .ııabahki çadır bozulur~ 
mütemadiyen yol abu-ak akşam için biJ 
konak ileride hazırlanır. 

dönmekte olan sadrazama gönderdi. Bu çadırlar, ağır y.ikler yüzünden 
Pek o kadar yolculuktan hazzetmemek- d d ibir ,.,,,.lr _. ... b · · k t d . or u a ~"""' ,. ....... · eygırı, a ır ve eo 

le beraber Belgrada kadar gittım. Bel • ~ la d -:1 •• .. k t d J .. .. .. ve, ve CUK" a y a IK.lrucıu, a ırcı, eve .... 
Eden 1922 de evlendiği günlerde zevcesile beraber grad İstanbuldan yirmi uç gunlük yoldu. bulunu ~ 

Ti.irk ordusunun büyü·k bir kısmının bu Y' ' 

Eden hariciye nazırı. iken Cenevrede bir 
tenis partisinden dönüyor 

ner ve zamanının sayılı nışancılann

dan olan .babasından n~ancılık öğrenir. 

Büyük Harb onu Et<>n kolejinde üni
versiteye girnıiye hazırlanırken bulur. 
Daha on sekiz yaşında yoktur amma or-

duya girmekte tereddüd etmez. 1916 da 
Fransa cephesinde teğmend.ir. (1917 Ha -

~iran 5) te yirmi y~ına gireceği sırada 
Ingiliz salib nişanile taltif edilir. Ypres 
cephesinden (Somme) cephesine nakle • 

dil:ir. Bu sırada Adolf Hitler onun tam 
karşısındaki Alınan cephesindedir. Ha • 
disat, böylece, 'bir gün milletler arası sa • 
hada birbirine meydan okuyacak bu iki 
insanı i'J.ık defa bir harb meydanında kar • 
şılaştıl'Irll§ oluyordu. 

Yüz.başılığa terfi ettiği vakit daha yir
misini bitirmem.iştir. General Flumer er
kAnrharıb1yesine nakil ve kumandanlığa 
geçirilir. 

İki kardeşinin hayatına malolan bu 
mq'um 'boğuşmadan yalnız o sağ kurlu-

'lur, memleketine döner. Yirmi bir yaşın- şehir civarında ordugA.h kurduğunu gör- Türlderle ~aııbetmiş bir çok askerler "' 
da ibüyüık bir ~kerl tecrÜ'beye sahibdir. düm. İşlerimi daha kolay görebilmek i _ den TüTklerın muazzam orduları saye .. 
Fakat sivil hayatta yetişmiye vakit bula- . b d d d ve bıı• sinde zaferler kazandığını, yoksa asker " 

., ....... ,... çın en e ça ınmı sa razamın .,. - , 
ım.'""&4"-"j'•ır. lıca kumandan çadırlarının bulunduğu lik san atında il~ olınad~arını işittim .. 
cŞimdi ne yapmalı?> annesi: cMektebe Sipahiler tarafına kurdurttum. Orada ye ~n bu yanlış ~-üşnnceyi duzeltı_nek iste-

dön, diye ısrar etmekt~.d~~· .. . di "n oturdum. nm: EvvelA Türk ordusunun ılk zafeı 
Aınthıony Eden onun sorunu dmler. 1919 Ygudin . gü d B 1 ~ k d sırrı orduda.ki i.n:zibattır. Türk askeri 

ela Oxf d 
·· · •t · · ş k d' e cı n or u e gra•J. enann an , or unıversı esme gırer. ar ıl - k lk k Edirn d .....,.., .. ....::- JI. b harbe ·giderken inzi.batsızlığın başlıca a· 

'l .. lh · ı ak • a ara eye 0 15 ..... yunuue6 e 9.f• ~ . vtısaı: o a~ seçer. Farsça .ve ~ ~ ladı. mili olan şarab içmekten ölüm cezasile 
rabca ögrenır. Bır yandan da tatıllerını İ 1 . . b't' edi~ d be d menedilir. Ben, Türk ordusile beraber 
La Rocell adında bir papazın yanında ge- d ş erımı.. ı ı_:e~ ki';;mtt~n B n e 

1 
or • bulunduğum günlerde, yanlarında azıcılt 

çiri.r, :fransızcasını i'lerletir. Artık karan- lukyuTü~'nkuç gud n a ake ını.d utkik~o cut - §arab bulunan iki neferin hemen idam 
· t' d' 

1 
u , r or usunu y ın an te e • 

nı ve.rmış ır, ıp omat olacaktır Fakat kl" w. f i rd" olunduğunu gözlerimle gördüm. 
bu ı ğ · · 1 . . b. h me ıgun ırsa mı ve ı. 
uı ... mes e .. e .!enı gıren .er ıçın ır nevi a- Ordunun başında Yeniçeriler ve diğer Türk aSkeri gayet, dikkatli, itaatlidir, 
wıuler klubü olan Unıon Debatinct So- rd 8.ht f k b' ·· ··1t·· uf k b" . . ı:. yaya kıt'atar bulunu~r. Çadırlarının a - 0 ug a u acı ır gur.ı u, acı ır 
ciety'ye gırmez. Arkadaşlarılo? sık sık te- ka g · 'tilm .. ··1 B •b" ··k 

v. • • v. ğalarının çadırını çepçevre kuşatmak su- v a ışı ez, goru mez. u uyu 
masta değildir. Yaş farkı ve askerligın ver til k 1 ordunun geçtiği yolların boyunca en ufaJıf 
d;~ vak't · b' dl 1 , .. k' .. . re e uruyor ar. 

'6• ı sız ır gun UK onu ote L unı- ~ . . . ibir şikAyet olmaz. Türk askeri yağmacılıl[ 
versitelilerden uzak tutuyordu Ordug8.h kurulacak yere vezınn, vezır t k'" 1.. .. k . .. . . . e mez ve oy unun arısına, kızına asla. 

Bununla beraıber yu""ksek kabiliyetlen· kethudasının, reıs efendinın. defterdar t .. B" . h . d ecavuz etmez. ır şey alacak olan as .. 
profesörlerinin gözünden kaçmadı Ve paşanın ve kapıcılar ket. ü asının muh • k 1 tı ,__ b" ah .. . . . er er, pıu ır seyy gıbı, parasını der. 
onlardan biri Edenin 'kırk yaşında hari - t~em ~aY1:aklan dikiliyor. Bu bayrak - hal verirler. Bence Türk zaferlerinin ve 
ciye vekili olacagıw kehanet;nde bulundu lar genış bır sahayı kaplıyor. rn:: k . t 1 ğun . . - . ıur ımpara or u un azametmın sıITı 

Nihayet Antlrony Eden; Oxfordu yük- Ortada büyük bir meydan bırakılıyor. buradadır. 
d: bir derece ile bitirdi. Burada gölgelikli büyük bir çardak ku -

._ ruluyor. Mücrimler burada muhakeme Türk \Jrdusu yürürken, ordunun uğ • 
edilip cezaya çarptınlıyorlar. ~k sıcak rıyacağ:ı kasaba ve şehirlerde önden gi " 

1922. Eden şimdi yirmi l:>eş y~ındadır. veyahud ya;ıtt.,..,urlu gu .. nlerde divana ge _ den zabitler ne kadar içkili yer ve mey .. 
Dk defa bir seçime namzı:!dligv ini koyar. s~" h k len devlet ricalinin maiyetleri burada ane var ise apatırlar. Ordu efradından 
Fakat işçi parti.si namzedleri kazanır o b' · b ak ' barınıyorlar. cHazine, denilen ordunun ınne şara satın ta cezası ölüm olan 
ikayıbed.er. Bu defa ekseriyet onlardadır, bir suçtur Tü" k rd Ah .. ·· d Parası da bUl'ada duruyor. Hazine kü ... m.. .· r o. uga ı, yer yuzun e en 
ertesi sene Leamington intihab dairesin- ~"""' d ~ b hrin sandıklar içindedir. Ü'!rtıfiste konarak yı _ me enı ır şe ulaşam1yacağı derece. 
d€ bir muhafazakar meb'ustan boş kalan v 

1 
G .. d"" 1-....... da be . hf de temizdir 

yere namzedliı;.;ni ko ar .1. B gı ır. ece gun uz """"im on ş sıpa · 
e· Y ve c;eçı ır. u se- .. b t bekl 

çim mücadelesi sırasında evlenmiye de no e er. . Her çadırın yanına, tabii ihtiyaçları gt .. 
fırsat bulur Hala kend' 

1 
Paşaların, beylerın. ağaların ve Heri dermek için b'irer çukur kazılır, etrafın"' 

. ı organı o an a 
Yorkshire Post gazetesi sahiblerinden Sir g~len zevatın çadırlan da bu sıradadır. çitten bir siper çekilir. Çukurlar dolunca 
Gervase'in kızı Mis Beatri 

0 
•
1 1 

. ki sadece bu kumandanların kapısı kul - w prs kokular duyulmağa başlayınca 0 
c_ ı e ev enır. 1 d b.. ..k b" k . İki gu .. n'lük bir bala t t"h· b ·· an or unun uyu ır ısmını tefkil çukur hemen kapatılır, bir yenısi kazılır. 

yı. n ı a muca • d 
deleleri genç evlilere bundan fazlasını bı- e er. Bu suretle ordugMıta en ufak bir pis ko-
rakmaz. Zarar yok. Acısını sonra da çı • Onların gerisinde sipahilerin çadırla- 'ku duyulmaz. Eğer yaz ise ve çok sıcaksa, 
karabilirler. rı bulunur. Sarıcalar ve sekbanlar gihi ağırlıklar akşam yedide yola çıkarılır. Pa· * atlı askerlerdir. şalar ve sadrazam da gece yansı yola çı- 1 

Eden Avam kamarasında ilk defa bir Vezirin çadınnın sağ yanında cepha - :karlar. Ordunun başında ve etrafında 
hava müdafaası müzakeresinde göze çar- ne ve topçu kıt'alan durur. Fakat topçu meşaleciler yürür, meşaleler 0 kadar 
par. Şimdi 1924 deyiz. Seçim İngilteredc o kadar ehemmiyetli bir görlln!lşte de . çoktur ki, etrafı gündüz gibi aydınlık o. 
bir işçi kabinesini başa geçirmiştir. Mü. ğildi. Zira en ağır topfar Budinde ve lur. Me~leciler, tabanları kuvvetli olan 
zakere sırasında hava nezareti ikinci sek- Belgradda bırakılmıştı. Gırlt kırk beş ka- Haleb ve Şam civan halkındandır. za 11 

re-teri tngilterenin yeni tayyare yapması- dar küçük top vardı. Bu toplan dörder bitlerine rneşalecibaşı denilir. Meşaleci • 
na lfüzu.m o'lmadığını ileri sürmekte (1) beygir çekiyordu. !erin vazifelerini ihmali vüztinden cıka • 
ve: Sadrazamın ve diğer kumandanların cak her karışıklıktan mes'ul tutul~rlal\ 

- Sulh istiyorsak sulha hazırlanmalı- çadırlarına saray demek daha doğrudur. Meşaleler, demirden yapılmrş bir sepet 11 

Yl2o silah.lan.maktan vazgeçelim. demek- Evvela gayet geniştirler. İçler i halılar tir, uzun bir sırığın ucuna geçirilir. içinde 
ted.ir. ve sırma işlemeli takımlarla dl>şenmi.ş _ çıra kütfrkleri yakılır. 

İşte tam bu da·kikada muhalifler sıra _ tir. Türk ordusile beraber Yenişehre kadar 
sından genç bir meıb'us ayağa kalk "Ik Muht~eın tanzim edilmiş olan bir ev- geldim. Bu zaman içinde de işlerimi bl • 
defa !hitabede 'bulunacak her me-b'u:r·g~bi J<le buluna~ilen bütün eşya vardır. Birer tirmiş oldum. Veziriazamdan müsaade 
meclisten müsaade ister ve arkadaşlarına muvakkat ikametg!h olan bu çadırlara, alarak ayrıldım. 
her türlü ifrattan ııakmmala t . asırlarca yaşayacak mermerden yahud Reşad Ekrem 

rını avsıye . _ eder: profirden saraylara giden masraflardan ............................................................ ... 

- Müdafaa yollarının en iyisi, hücum- daha ziyade harcanmıştJr. 
d'ur, der. Gidip başka memleketleri bom- Bu portatif saraylar gayet ağırdır. Sırf 
balıyaiım demek istemiyorum. l<'akat biza öu çadırların nakliyatındaki güçlük yıi _ 
her saldıranı hücumla karşılıyabflelim. zünden Türk ordusu günde beı altı saat· 

(Devauu 10 uncu sayfada) llk yoldan fazla alamaz. Bu ağırlıklar, 
atlann, merkeblerin yahud develerin sır

(1) Büyük Britanyanm o aırada topu topu tında götür(il.ı!lyor. Her kumandanın iki 
ıoo tayyare& Ye.rdı. çadırı ve ilci takım Çadırcı efradı vardır. 

Rir fırının bacası tutu:ştu 

Samatyada Yolcu sokağında bulunan 
Ramazanın jş1ettiği fırından yang#ı 
çıkmıştır. 

Ateş, büyümeden itfa iye tarafından 
söndürülmüş ve yapılan tc.~ıkikatta fıı
rının bacasındaki kUiumların tut~tu
ğu anla.ş1lmıştır. · 
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lngilterenin dünkü ve 
yarınki hariciye nazırı 
(BaştaraCı 9 uncu sayfada) Hitler, söylendiği gibi, Ren havzasını iş--

Görülüyor ki Anthony Eden sulha ta- gal edecek ohrrsa Fra.n....anm ne yapac.a • 
ıraftarsa da c.koyun tabiatU. lerden de • ğını .sormuştu. Flandin ie derhai. hareke
ğil:dir. Böyl.e olmadığını da siyaset haya· te geçileceği cevabım vermişti. Fakat 
tının i.Lk günlerindenben isbat etınif bu· kriz gelip. çatınca Fransa hariciye neza • 
hmuyor. retinde mütemadi bir casusluk oldu. Al -

1924 de işçi kabinesi düşer. Yeni seçimi manya; Fransız diplomasisinin aldığı en 
muhafazakarlar kazanır. Tabii Eden de gizli tedbirleri bile günü gününe haber a
~niden meb'us olur. 1925 de kayınba • lıyordu. Y8:pacağı her hangi bir teşebbüs 
basının gazetesi hesabına büyük bir rö- kar.şısında Ingiltereni.n - Edenin diploma· 
portaj hazırlar. Avustralyayı ziyaret eder. siy: ver~iği büyük enerjinin tesirile-Fran
Kibar İngiliz sosyetesin~ Adet olan dev· sa ile bırleşerek karşısına çıkacağından 
rillem seyahatini yapar. korkan Hitler hadiseleri tecil etti. 

Edenin siyasi hayattaki yükselişi 1926 Kriz başlayınca Flandin Fransanın ha-
aa. Sir Austen Chamberlain tarafından rekete geçmiye hazır olduğunu bildirdL 
husu.si parlemana sekreter seçilmesile LOkarno muahedesini i:nzalıyanlar top
flaşlar. O, bu suretle artık gazetecilerin l~d~lar .. ~a~at ~urahhaslar .. v~iyetin 
.ciyi haber alan mahfe?len dedikleri m'.l· cıddıyetı onunde hır kere de hukumetle-
hlte adım atmıştır. ri'le göı:ıi.isrnek istediler. Eden bu konfe • * ransı kafi bulmadı. Milletler Cemiyetinin 

1929 da Eden gene seçimde kazanır. Fa- de fikrini almak lazım geldiğini ileri sür
gtat partisi kaybeder. İşçi partisi iktidar dü. Londrada ikinci bir konferans toplan
mevkiine geçer. Eden muhaliflerden olur. dı. Her zaman olduğu gibi münakaşanın, 
Sir Austenle beraber çalı§tığı yıllar içfo· müzakerenin sonu gelmedi. Hitlcr parti 

de devlet adamı staj devresinı tamam - yi kazanmıştı. 
1amıştır. Artık Avam kamarasında kar • Eden bu mühim meselede şefi (Bald • 
şısına ihtiyatla çıkmak lbım gelen bir wiın) e tabidi. O da Almanyanın öç alınası· 
mücadelecidir. Harici diyasette şu kat'i nın c.meşrutivetı. ine kani bulunan Mac 
fikri edinmiştir: c.İngiltere Fransa ile dost Donald ile Halifaxm tesiri altında idi. 
geçinmiye meoburdtır>. Bu uğurda • o Genç hariciye nazın Almanyanın yalnız 
sıralarda şiddetli Fransız aleyhdan ke • bu yolda kullandığı sistemi protesto edi
silen • lıoid Corçla bile mücadeleden çe- yordu. Bunun da bir tesiri olmadı. 
klıunez. Fransa dostluğu, Austen Cham- O günden sonra İngiltere hariciye ve
berlain'in hassas ruhu için daha ziyade kAletinin icraatında Lord Halifax hep bi!' 
bir kültür meselesidir. Ayni şekilde has- cmüteva<>Sıb olarak göze çarpmaktadır. 
sas, fakat gençliğini binbir harb tecrü. • Bu nüfuz gittikçe artıyor. Ve nihayet 1938 
Desi içinde geçiren Eden içiMe memle • sonlarında Eden başvekilin takib ettiği 
lteti hesabına bir hayat ve ölüm mesele· siyaseti efkarı umumiye önünde tasvib 
s!dir. etmemeyi bir vazüe saydığı gün yerini 

Genç diplomat, ikinci cişçi kabinesi.. Halifax alıyor. Genç diplomat nazırlık -
nin de düştüğü 1931 Ağustos başlarına tan işte böyle çekiliyor. 

kadar Parlemande partisinin şefi cStan- * 
ley Ba'ldwin> e büyük bir sadakatle ta • Hülasa: Büyük Britanya siyasetinde ge-
!l'aftarhk ederek yerini sağlamlaştırır. niş bir rönesansm alametleri belirmekte
Baldwin iktidara geçer geçmez onu ha . dir. Milyonlarla insanın zihninde Ant -
r.iciye Vekaleti ikinci sekreterliğine se . hony Eden isim ve şekline bürünen bu rö-
çerek mükafatlandırır. nesans günün birinde bir hakikat olacak-* tır, ve Britanya politikasında yeni bir 

(Eden) i hundan sonra .sıra ile sil.Ah • neslin mümessili olan Eden muhakkak 
sızlanma konferansında murahhas; Ber- yeniden iş başına gelecektir. 
!'in, Maskova ve Varşovada sefir, 1935 te Yazan: M. Jhonson 
de saMdalyesiz nazır olarak görüyoruz. O Çeviren: Neyyir Kemal 

Nöbetçi eczaneler 
--.... --

senenin İltinciteşrininde Habeş buhranı r 
Sir Samuel Hoann mevkiine maloldu. O
nun yerine, hariciye nezaretine, Eden 
geçti. Vaktile onun kırk ya~ında hariciye 
vekili olacağını söyliyen profesörünün 
sözünü de yalana çıkardı. Çünkü dahil 
ikırlcında değil. ancak otuz sekizinde idi 

Bu gece nöbetçi oia.ll eczaneler şun • 
lardır: 

İc;tanbul cihetindek.iler: 
Ak.sarayda: rSarım), Alemdarda: (Sır

n Asım), Beyazıdda: (Belklsl, Samat -
yada: <Teofllos), Emlnönunde: (Aminas
ya), Eyfibde: (Arif Beşirl, Fenerde: (Hü
sameddlnl, Şehremininde: (Nazım>, Şeh 

zadebaşında: (Üniversite), Karagüm -
rükte: (Kemal), Küç!ikpazarda: (Yor -
gl). Bnkırköyünde: ct.stepanl. 

1936 da, kendi intihab dairesinde ha r 

rtch vekili sıfatilc ilk defa hitabede bu
lunurken, vatandaş1annın epeydir alışık 
olmadıi{ı ener··k bir Hsanla: 

c- Korumıya çalıştığımız sulhil kuv • 
vet siyasetine saparak yıkmak f~iyecek 

her hangi hükumete, her hangi millete 
karşı kol11ektif emniyet tarafını iltizam e
<ieceğiz::o diyordu. 
Yazık ki bu sözlerin üstünden daha iki 

ay geçer geçmez (Mart 7 de) Alınan or. 
dusu Ren havzasının silAhtan tecrid edi-

Beyo~lu cJhetindekller: 

İstlkl~ caddesinde: (Galatasaray Ga. 
rih), Galata da: (Hidayet), Kurtulu§ta · 
(Kurtuluş), Mnçkada: (Feyzi), Beşik -
taşta: <Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköv ve Adalard:ıkiler: 
Üsküclarda: <İslı:elebaşı), Sarıyerde: 

(Osmanı, Kadıköyünde: (Modn, Mer -
kez), Buyükrı.dada: <Halk), Heybelide: 
(Halk.). 
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Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUQQ .. -. 

ım m. ıııs xeı. llO h. 
.Q. 10,74 m. 1&195 Kca. 20 ıcw. 
P. 11,'10 nı. 9485 Ket. IO h. 

Ziraat: Türk meyvacılığı 
ve fidanlıklarımız 

(Ba.,tarafı 8 inci sayfada) ı sanın iBtediği şekil ve evsaftaki çeşidleıill 
tirmek) yo1tma 1apıyar. (•) tea'biti ve sonra fi.danhklarca ta.mimi ile 
. ~rzu edilir ki, her muhitte; o muhitin tahakkuk edecektir. Bakım. ihtimam l'I 
iltlım şartlarına. toprak hususiyetlerine, ve bu. zi.raatte daha sonra gelir. 
ticari ve ±ktısad! zaruretlerine velhasıl o Tanmman 

ÇARŞAMBA 22-3-39 yerin bütün ica.blarına tamamen uygun ·····-.............................. --.................... -
12.30 Program 12.35 Türk müzl~ - Pl. 13.00 çeşi.dler tesbit edilerek mahant fidan • Zabıta dün bir •roin 

Memleket, ~aat ayan, ajans, meteoroloji ha- ~ 
berlert. 13,15 - 14 Müzik (RlyMeticumhur hklarda ':ekseriyetle - o neviler yetişti - lmala .... thane•I 
bando.ru - Şef: İhsan Künçer). ı - Ambroi- rildp tevzi edilsin.. Ydk8a had:dl zatında 0 

se - Vlda.I - Zafer (AJlegro). 2 - L. memant- pek güzel olan bir işin, yanlış bir jstika- Mey dana çıkardı 
Plkko1o (küçük flüt için - bolero). 3 - A.. mette inhirafına. sebebiyet verilmif olur. 
PonchlelH - La Cykon<k opera.sınm baleıııt. Okuyucular tüph . h t 1 1 t t Zabıta dün Beyoğlunda Nane sokağm.. 
4 - Meyerbeer - Le PropMte (Peygamber) t .. .. .. esız a ır ar ar: sme da küçük mikyasta bir eroin imalith~ 
operasından seçilmiş parçalar. 5 - R. Wag- ~~~~un Kastamonu seyahatınde göriit- si meydana çıkarmıştır. 
ner - Tanhözyer operasmın marşı. tügu bir kısım tanmmanlar, o civarın el- Bu sa'kaktak.i evlerinde bir müddetten 

18.30 Program. 18.35 Milztt <.soıoıar - PI>. malanna Kaliforniyanın rekabet ettiğini . 
19.00 Konuşma. 19.15 T.llrk mftz1ğl (fasıl he- söyledikleri z:amaıı Millt Şef· berl eroin imal eden bır tebekenia:ı. me'f\oı 
yeti). OelA.l Tok.ses, Hakkı Derman, Eşref c- Siz Kali:fomi a elma.İannı ördü- cudiyeti zabıtaya 1 ihbar edilınİf, zabıta 
Kadrt. Hasan Oilr, Hamdi Tokay, Basri Öf- .. , . Y g da buraya bir baskın yapmıştır. Baskın
ler. 20.00 Ajaruı, meteoroloji haberleri, z1 - nuz mü.:. diye l!K>rmu.şlardı. Ve chayır> da Mehmed Nedim, KAzını Sellin. Yu,. 
raat borsası Cflat). 20.111 Türk milziği. Ça _ cevabını alınca da ilave etmişlerdi: . 

1 
• ' •• 

!anlar: Fahire Fersan, Zühtü Bardako~u. c- Ben gördüm. Bizim .kırmızı elma • suf. Mükerrem, ~aksı isminde 7 kişı ya.c 
Refllı: Fersan, CevdE't Ça~la, Okuyanlar: sa- lan anduı.r. Amma onlar gi.b. kok kalanmıştır. Aynı zamanda on be§ gram. 
dl Hoşse.!. Semahat Özclenses. 1 - suzidil tadları yoktur Fak t Kallf ı. ~ v~ dan :fazla eroin, gene bu. miktarda afyOll 
peşrevi. 2 - TambuTt Alt Efendi - Suzidil a-

1 
d . ...,,,~ a ornıya e a • ve henüz ne olduğu anlatılamıyaıı beyu 

ğır semai - Kani yadı leblnle. S - Nuri Ha- ı:n .. aıına ~ gfu:el ~tul.ar .açinde ÇÜ • bir madde me dana ..... r. .. nım1 tır. 
111 Poyraz - Suzidil ~arkı - Sevda. ellnin. f _ ruk.süz, berems ve seçı1m{J bır halde pi- .. . y ~~ ~ . 
Haştm beytn - Suzidil şarkı - Mesken oldu yasaya çıkar. Her halde zarar ediliyorsa güSu~:~rınttdik1e y~kalaninlan ~oın~=~-h~ 
bize da~lar. 5 - Muhlis Sabahaddin _ m _ bir takını sebebleri dır n e en ero en satuJAA.wı vt 
cazltlr şarkı - Çoban kızı. 6 - Osman N1 • 0 zaman R~ .~ uh b bu suretle faaliyet göstermekte idiler. 
ha1 - Nihavend şark:ı - Fatma. '1 - Renk A. • ~ m .. ata olan- Za.bıta tahkikata devam etmektedir. 
Fersanm hicaz şark:ısı - Cihanda b1Tfcik sev- lar, ambalaJ}aro.aıki geriliğim1zı. elmala -
11ğim. 8 - Refik Fer.cıan - mcaz ~rk:ı _ ~ nn kısmen çüriiklü olduğunu veya son
tl rüya glbl. 9 - Sedad Öztopn~n- Hüseyni radan çüriiduğilnQ, çeşitçe karışık oldu • 
aşira.n oarıwı - o gfüıel gözlerle bakm~nı ğunu söylediler. İnönü: 

Denizhanka yeniden ild maliye 
müfettişi geldi 

bil. 10 - ............ Saz semai - 21.00 Mernle- c- BolI cı+ ak. cuzla -
ket, .!!aat ayan. 21.00 Konuşma. 21.15 ~m. . aj'.ırm u tmak, guzel 

Denizbankta bir yıllık hesab vaziyr 
tini tetkik ve teftiş etmekte olan mü • 
fettişlerin işlerini biran evvel bi.ti.rme
lerini temin maksadile dün VekAlet • 
ten ild maliye müfettişi daha g6nde • 
ri~miştir. Maliye müfettişlerinin tetldk 
ve tefti~leri bu ay sonuna kaddr bite • 
cektir. 

tahvtlft.t, kambiyo - nukud borsam mat) _ ambalAJ etmek, mutlaka alıcılarm iste -
21.25 Nes'eli plAklar - R. 21.30 Temsll: İb _ diği renkte, kdk:uda, tadda elma yet~ir • 
nlrrefi~ ~!ımed Nuriyi anmak için. 22.00 Md mek lazım, direktifini verdiler. 
zlk Cküçuk orkestra - Şef: Necib Aşkın) - Bu söz yal'lll7: Kastamonu i in değil. bü-
1 - Zlehfer - Aşık - Romans 2 - ezer .. ç 
nik - Danseden kalbler • Ko~r Tal.si. 3 __.: tun memleket için ~az bir kaide ol-
Bra hrruı - Marar dan.ııı No. 17. 4 _ Bchmaıs- mıya sezadır. Ve bu; ancak muhite uy • 
tick ·Ormanda aşk. 5 - Gabrfel - Hafta nı- gun, mahsuldar, bizat:i.hi dayanıklı. piya
hayett Pazar gelir - Marş. 6 - Ltndner - ·-································-····-····-···-·--
Bachanele <şarab ilahı Bakiis şerefine dans) (•) Turfanda bir çeşld olan (A.rruıden) şef- ZAYİ - 2217 s1ell sayılı şoför ehllyetna • 
7 - Munkel - Venedlk hatırası. (:Jerenad) ta11.slne fazla henıı edllmesi yüzünden, Bur- meml zayi ettım. Yenls1n1 çıkaracatıı:ndal 
8 - Dletrlc~ - Fitreler cmar~) Wenlnger ter sada konserveye elverişli pek güzel yeril çe- esklsin!n bilkm.il yoktur. 
tlbl. 9 - Muller - JJapaloma şarkısı üzerine şldlerln azalc!ığı sl.lyleniyor. Sabri oğla Sami Avcı 

fan~zl. 2:?.00 Müzik Ccazb:ı.nd - Pl). 23.15 - ======::::ıı=====:::::ıı:::::===================--
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yanntı 
program. 
·················································-·······-

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Fatih kaymakamlığından: DeTlet De -
miryolları muhasebe müfettişi vazifesinden 
ayrılarak istanbula gelen yedek piyade üs
tcihnen 1309 doğumlu Mehmed Emin oğlu 
C327 - 105) Ziyanın şubeye müracaatlerl. 

Yedek siibaylan davet 
Eminönü askerlik §ubeslnden: Şubemiz~

c'lek sübay kaydında nakltye, ölçme, süvari 
ışıldak üstte~menlerl Cyarsübaylar) 939 nf.sa~ 
ayının muhtelif tarihlerinde 45 günlük s1ta.. 
Ja tA.bldirler. Devletten mas.., alan bu sübay
lar maaşlarının miktarını gösterir resm1 
vesika lle müracaatlerl llft.n olunur. 

Beyoğ1u Halkevinde konferans 
ve konser 

Beyoğlu Halkevlnden: Perşembe günü sa
at 18,30 da Tepebaşındaki merkez binasında 
profesör Hllmi Ziya thken tarafın.dan cGa
zafü mevzuunda mühim blr konferans, kon
feranstan sonra Evimiz trlyosu tarafından 

konser verlleookttr. 

Ankara borsası 
AC'ılı • kım"'m' fiatla'"t 21 • 3 - 939 

İktısat Vekaletinden: 
DERiCiLiK, YONLO VE PAMUKLU MENSUCAT TAHSiLi iÇiN 

AVRUPAYA GONDERILECEK SANAT OKULU MEZUNLARI 
~10SABAKA IMTIHANI SARTLARI 

' 1 - Avnıpaya tahsile gönderilecek San'at Okulu mezunları müsabaka imti .. 
hanı şartları hakıkında evvelce yapılan il.in aşağıdaki şekilde tadtl edilmiştir. 

2 - Avrupa Dericilik. yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteblerinde tah .. 
sil ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerin c.10> u de
ricilik, clO> u yünlü mensucat ve clO> u da pamu:k.lu mensucat tahsili yapacaktu 

3 - 1stekrnerin aşağı.da.ki şartlan haiz bulunmaları rn.zımıdır. 
A - Türk olmak. 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalışın.ağa müsaid olmak, 
C - En çok~ yaşında olmak ve askerliğini yapmış veya hastalıktan başka bir 

sebeble tecil edilmi§ bulunmak. 
D - Maarif Vekaleti Bölge San'at Okullan tesviyecilik, demircilik veya elelfı. 

trikçilik şubelerinden mezun bulunmak. 
4 - İmtihanlar; Balge san'at okulları müfredat programlarına göre a§ağıda,.. 

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

Matematik. 
Mekanik. 
Makine ve motör. 
Meslek teknolojisi ve malzeme. 
Lisan cAlınanca veya Fransızca>. 

len kısmını i gal etti. Eden, üç ay evvf'l 
(V inci Corç) un cenaze merasiminde bu
!hmmak üzere Londraya gitınif olan 
(Flandin) e bu krizden bahsetmif, şayed .) Ç1'.KJ.fl:R 

--------------------- 1-~~~~-.~~~~--1 

5 - Kabul eldilen asgari ve vasatiden fazla not alarak imtlhanda muvaffalt 
olanlardan muvaffakiyet sırasGe c.30> namzed. ayrılacaktır. Ayni derecede mu • 
vaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmıi olanlar veya lisandan daha iyi not 
alanlar tercih edilecektir. Bu nam.zedler üç grupa tefrik edilerek mesleklerine 
göre 31/10/939 tarihine kadar Sümerbankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kayse• 
ri fabrikalarında staj görerek ve meslekt fabrika kurslarına devam edecekler • 
dir. Staj müddetince kendilerine aydı 00 şer lira verilecektir. 

Sergıden bir intıbtı 

Taksimde Dağcılık klübünde açılan Ercümend Kalmakm c.Portre:., cÇalışır
mü.stakil ressamların 22 ne! sergisi bü- ken., c.Peyzaj> ı, Kemal Zerenin c.Por
yük bir rağbet görmüştür. Sergide 130 tre>, cGurub:ı., cK.ızkule> si. Mahmud Cu
dan fazla portre, natürmort, peyzaj var- danın natürmortları, Edfö Hakkının por
dır. En muvaffak esr1er içinde bilhassa treleri sayılabilir. 

t.ond.Mt. 
Mn-Tor11 
Puta 
Wlino 
cennn 
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mrftMI ..... 
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t 7 ,205 6lı 86ö 
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~ı.sOö ~ı 197~ 

1,lı~:21 l 08/fi 
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~.9075 2,8920 

:.ıt,6ı S4 446 
'.>0,f676 so 4125 
28,9025 ~3. 78 

JSTİKBAZLAB 

• • A vadoll 

hçı..ııı 

19 411 

.J/111//J--•• TER Z i 

kapanıı 

19 46 

IHSAN OSKAY 
Paris Bıçkl Akademisinden me
zun lst. Babçekapı Sadıktye han 

2 D(ll k at 13 No. taşınmıştır. 

6 - Staj müddetintn sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve 
umumi çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahl~kan mazbut olduklarına 

kanaat getirilen namzedler Avnıpaya gönlderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu • 
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamarlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe Sümerbankın idarı 

ve nezareti altında olmak üzere Eyli'.il 1940 tarihine kadar lisan kur.alarma devam 
edecek ve 1940 sene.si kış sömesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

7 - Avnıpaya gönderiler.ek talebe Sümerbank fabrikalanndaki staj ve Av· 
rupadaki staj ve twil müddetlerini bir misli fazlasile İktısad Veklletinin göste
receği işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu milteı. 
lefiyeti tevsik etmek üzere Avrupaya g<Snderilecek her talebe bir taahhüdnamı 
verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

8 - Talihler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü maddede yazılı bölge 

san'at okullanndan hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir istida ile ap.
ğıdak.i vesi.kalan İktuad VekUeti Sanayi Umum Müdürlüğüne gönderecekle11-
dir. 

A - Nüfus hüviyet cüıxl.anı. 
B - Askerlik vazüesinin yapılmış veya tecil ed.ilmlş bulunduğunu gösteren 

vesika. 

C - Meıkteb şahadetnam~i. 

D - Hüsnühal varakası. 
E - Çalışacağı san'ata mütebamm.H bulunduğunu gösteren resmen taııdlk edil • 

m~ sıhhat vesikası. 

P' - Altı ad.ed vesikalık fotoğraf. 
9 - Fazla izahat almak istiyenler İktısad Veldleti Sanayi Umum Miidilrlüğ(to 

ne müraca.a..t etmelidirler. c913t cl 743:. 



Memel işi yüzünden de 
harh çıkmaz! 

(Baştarafı 1 int.'i sa~ıfada) 

run yegane limanıdır. Memel halkının 
çokluğu Alman olduğu için zaten Meme
lln yerli idaresi Almanların elinde idi. 
Memelden Şarki Prusyaya kadar olan 
ıa'hil kısmına Memel mıntakası derler ki 
bunun da sekenesinin çoğu Almandır. Bu 
halde Almanyanın Litvanyadan istediği 
yer Memel mıntakası denilen ve Meınel
den Tilsit'e kadar uzanan ~erdı!' ki an
cak bu mıntakanın alınması halinde Al
manya Büyük Harbde Şarki Prusya top
raklarından kaybetmiş bulunduğu yeri 
geri almış olacaktır. 

Dikkat olunursa Wtler Almanyası A
vusturyayı ve arkasından Bohemya ile 
Moravyayı ilhak etmekle eski Alman 
yerlerini geri almak siyasetini takib et
mektedir. Bugün Memeli istemesi de an
cak bu siyasetin devamıdır. 

Bu vüzden bir Avrupa harbinin zuhur 
edece~ni zannetmeyiz. Memei meselesi 
Çekoslo0vakyanın ilgası ;ş"nden çok daha 
küçük ve ehvendir. Ancak siyasi ufuk
lar fırtına bulutlarile doludu!". Küçük bit 
şerarenin büyük infilaklara sebeb olması 
mümkünsüz değildir. 

Bundan başka Memel meselesi inkişaf 
-etmek ist;dadmdadır. Çlinkü Almanyanın 
Danzigle Baltık koridorunu istirdad ede
bilmesi için Litvanya ile Letonyayı Le
histana peşkeş çekmesi mümkündür. 

Herhalde Bay Hitlerin şark işlerini te
mizlemekte acele ettiqini gö!'üyoruz. Bu· 
nun sebebi şüphesiz İngiltere, Fransa ve 
Amerikanın deniz, hava ve kara kuvvet-
1erirli alP.~ild'.:ğine aırt•rmakta olmalan
dır. Onun için. evvelce de dedi~miz g:. 
bi, eğer Almanya 1939 senesinin fırsatını 
kacıracak olursa büyük demokrasi dev. 
Jetlerinin aşırı kuvetlenecekleri, gelecek 
yıllarda hi~bir şey elde edemiveceği a,_;_ 
kArdır. Bu sebeble geçen sonbaharda 
Fransaya karşı batı hududunu tahkim e
derek bu devletle lbir de dostluk muahe
desi akdettikten sonra Çekoslovakya, 
Memel ve Danzig meselelerini köklerin
doen hal için yüzünü doğuya çevirmişti. 

İtalyanın Fas, Cibuti. Iü>rsika ve ilh, me
talrbatı da, anlaşılan, Almanya doğuda 
meşgul iken Fransanın nazarlannı başka 
semtlere celb için ortaya atılmışlardı. 

Memel meselesinden dolayı Litvanya
nın Almanyaya mukavemet etmiyeceği 

aşikardır. Ancak Litvanya ve Letonya
nm Lehistana verilmek üzere ortadan 
kalkmalannm dünya siyasetinde yeni 
büyük bir sarsıntı vıücude getireceği aşi
kardır. Fakat eğer Lehistan buna rıza 

göstermiş ise Danzığ ve Baltık kor"doru 
mese!e1eri şimdiden lhal1edilmiş sayılabi
lir. Çünkü Lehistan Litvanya ile Leto:ı
vavı a1makla hem Baltıkta mükemmel 
R"ga körfez ve limanına malik olmuş ve 
hem de Danzig ve Baltık koridorundan 
fazla daha mühim bir arazi elde etrrJş 

olur. 
Bununla Almanyanın kazanC'l tabiatile 

yalnız Danziğ ve Baltık koridorunu al
maık ve Almanyanm yekpareliğini temin 
etmis olmakla kalmaz, ayni zamanda 
Danzigle Baltık koridoru yüzünden Le
histan i1e olan niza ve ihtilM kaynağını 
da ortadan kaldırmış olur ki, bu Alman
yanın müstakıbel meseleleri için birinci 
derecede ehemmiyeti haiz bir keyfiyet
tir. Hususile Lehistanın Danzig ve Bal
tık koridorunu Litvanya ve Letonya ile 
rnülbadele etmeği istemesi halinde omın 
Sovyet Rusya ile daimi bir ihtilaf haline 
~irmesi Almanya için ayrıca büyük bir 
kuvvet ve mPnfaat tem.in edecektir. 

Ya İtalya ne kadar sabredip bekliye
cek? Simdi anlaşılıyor ki onun harekete 
ı.:reçmek zamanı henüz gelmemi~tir ve 
Almanvanın doğudaki işleri bitmedikçe 
onun hareket saati çalınıyacaktır. 

Hülasa Meme! ve arkasından Danzi~ 
işini halle azmetmi.ş gibi görünen Alınan
v<ının bu yf'ni hareketinin doğuracağı a
kıbetleri kestimıek mümkün değildir. 
Ancak bu hareketler derhal bir harbi tah
rik Ptmeseler bile, ufuklan bir kat daha 
karartmaktan hali kalrnıyacaktır. 

Emekli Genera.l H. Emir Erkilet 

Tokyo, Peşte ve Burgos telgrafl~r yağrlırrl!ldarı 
halde italya A~manyayı tebrık etmemış ! 

(Baştarafı ı inci sayj·vltJ.) ı cek bütün devletlerin vaziyetini tayine 
çOk ve büyük devletleri bir araya topla· azami derecede i.mkln verecektir. 
mak hususundaki çalışmalarına devam Amerikanın vaziyeti 
etmektedir. Nevyork, 21 - V~ingtondan alman 

Hükfunet bir taraftan beynelmilel bir haberlere göre Amerika resm! makam· 
konferansı~ akdi için Sovyetlerin tekli- ları, Avrupa memleketleri arasında bir 
fini tetkik ederken, diğer taraftan bütün ittilhad vücude getirmek üzere sarfedilen 
demokrat memleketlerin müşterek b"r gayretleri sempati ve alaka ile takib et• 
deklarasyon hazırJamaları meselesini de mektedirier. 
nazarı fübara aalmaktaedır. Bu hususta, Amerika siyası mahfellerinde hbıl olan 
Avrupa dvletlcrinden maada gerek Bir- kanaate göre Çekoslovakyanın ilhakı ile 
leşik Amerika, gerek Cenub Amerikası Rumen iktısadiyatına vaz'ıyed etmek hu
devletlerile istişareler yapılmaktadır. susunda sarfedilen gayretlerin asıl hede-

Bugün, hariciye nazırı Lord Halifaksı fi Almanyanın iktısadi vaziyetiıti. de
ziyaret etmiş olan Leh sefiri, nazır ile vamlı bir şekilde ıslah etmek olmayıp, 
kırk dakika süren bir görüşmede bulun- Avrupanın tamamile Alman h~kimiyeti 
muştur. Varşova. Nevyork ve Atinn- altına alınması için hazırlanan progra· 
daki İngiliz sefirleri de bu memleketle- mm merhale merhale tatbikidir. 
rin hariciye nazırlarlle görüşmüşlerdir. İtalyanın vaziyetl 

SON POSTA 

Partinin seçim talimatı 
ikinci muntehiblere 
bugün bildirilecek 

(BaşıaraJı 1 inci sayfada) 
da yarın ayni saatte Partinin talimatını 
ihtiva eden zarfları açarak talimata ıttıla 
kesbedeceklerdir. 

Beyanname de hazırlandı 
Ankara, 21 (Hususi) - Ctimhurlyet 

Halk Partisinin göstereceği meb'us nam
zedJerinin tesbiti tamamlanmıştır. Önü
müzdeki günlerde Parti Genel Başkanı
nın imzasile neşredilecek beyanname de 
hazırlanmıştır. 

Atatiirkün hemşireleri meb'us 
nnmzedi 

Ankara, 21 (Hususi) - Ebedi Şef Ata
türkün hemşireleri Bayan Makbule Boy
sanın bu defaki Parti namzedleri araSL.'1· 
da görüleceği haıber verilmektedir. 

Devlet vekiHikleri 
Ankara, 21 (Hususi) - Büyük Parti 

kurultayı Mayısın birinci haftası içinde 
toplanmağa davet edilecektir. Bu toplan
tıda görüşülecek başlıca mevzular ara
sında Parti nizamnan1esinin tadiline dair 
hazır !anmakta olan proje de yer a1acak
tır. 

Bu projenin bariz hususiyetlerinden 
biri Parti Genel B"'şkan VekH1iği ile Ba~
vekilliği ayni şahıs uhdesinde bırakma· 
ması olacaktır. 

Bundan •başka kabinenin teş,,.kkül tar
zında da bir yeniliğe gidilmesi, devlet 
vekillikleri ihdası mevzuubahstir. Bu 
takdirde Parti Genel Baskan Vekilinin 
ve Umumi Kfı.tib;nin devlet vek;1i ola· 
ra'k kabineye dahil olmalan için kuvvet
li 'bir cereyan vardır. 

Secim Pazar günü ikmal edilec:ek 

Ankara, 21 (A.A.) - Yurdun her tara
fında ikinci münterub seçimi ikmal edil
diğinden Martın 26 ncı Pazar günü 
meıb'us seçimine geçilerek ayni g:.i.nde ik
mal edilmesi takarrür etmiş ve keyfiyet 
bilumum vilfıyetlerle Partı teşkilatına 

''tbliğ edilmiştir. 

İstanbu.1 miintehibsan.ileıi bugiln 
toplanıyorlar 

intihab hazırlıklan etrafında meşgul 
olınak üzere şehrimize gelen sııylav ve 
Dr. İbralhim Tali. Profesör Şem!eddin 
dünden itibaren Cümhuriyet Halk Par
tisi vilayet merkezinde meşgul olmağa 

başlamışlar, Vali Muavini Aziz Hüdai 
Karataban, vilayet idare heyeti azalarile 
görüşmüşler, §"imdiye kadar yapılan ha
zırlıklar etrafında izahat almışlardır. 
Söylenruğine göre meb'us intihabı hu· 

susiyeti arzedecek: vilayetlerden bin de 
İstanbuldur. Bugün saat dokuz buçukta 
Sarıyer ve Beyoğlu kazalannın ikinci 
münıtehiblari Terpebaşında Şehir Tiyat
rosu .binasında, Bakırköy, Beykoz, Be
şiktaş, Eyfrb, Eminönü, J{adıköy, Üskü
dar ve Fatih kazalanrıın ikinci müntehib
leri Asri sinemada toplanacaktır. Bu top
lantılarda Cümhuriyet Halk Partisi U
mu.mi Merkezinden dün gönderilmiş olan 
ve mahiyeti 'henüz bilinemiyen kapalı 
zarf açılacaktır. 

Haber ald1~1mıu göre zarfın muhtevi
yatında lıtanbuldaki meb'us intihabının 
göstereceği hustuıiyet yazılmaktadır. 

Hususi rnalhivette yapılan bu toplantılara 
Bükreşteki İngiliz sefi.ri de dün kral Berlin, 21 (AA.) - Havas: İtalyanın 

Karol tarafından kabul ed'lrniştir. Ro- Berlin sefiri Attolico, İtalya hükfunetine 
manyanın Londra eliçis de kısa bir müd- v f v~ hakkında izahat vermek üzere 
det için yarın Bükreşe gidecektir. Romaya hareket etmiştir. 

saylav !ıbra'hhn Tali ve saylav Şemseddin 
riyasE't edecek ve zarf onlat" tarafından 
acılacaktır. İkinci müntehiblerin bu sa· 
bah vapma'kta olduğu toplantıda hariç· 
ten kimse bulunamıyacaktır. Tas ajansının tebliği Berlinden ayrıl,madan evvel sefir bazı 

Bulgar Başvekilinin 
gazetecilerle hasbıhali 

(Baştarafı t inci sayfada) 
K~ivanof. Türkiye Cümhurreisi tara

fından resmen kabul edildikten sonra. 
Çankaya da yemeğe alıkonan ilk ecnebi 
başvekil olmuştur. 

* Cümhurreisimizin hu yüksek iltifatına 
mazhar olan dost Bulgaristanm başvekili 
Köseiv8.ru)f, dün Perapalas salonlarında 
İstanbul ve ecnebi matbuatı mümessille· 
rini kabul etmiş, matbuata karşı derin a-
18.ka ve muhabbetini izhardan sonra, 
memleketimizcfo ve bilhassa büyükleri
miz tarafından kendisine karşı gösterilen 
hüsnü kabulden hararetle bahsetmiştir. 

Türk - Bulgar dostluğunu bir çiçeğe 
benzeten Ekselans Köseivanof, Ankarayı 
ziyaretinden sonra bu güzel çiçeğin daha 
ziyade inkişaf eıttiğini ve bunun solına· 
ması için müştereken çalışılması lazun 
geldiğini söylemiştir. 

Bulgar Başvekili gazeteciler!? hitab e· 
derek, kendilerinin eseri o~an efkarı u
mum.iye müvaceb.esinde gazeteciıerin bü· 
yük bir vazifeleri olduğunu söylemiş ve 
bütün Balkan milletlerine faydası olacak 
te.şriki mesai ~rtları vücude getirmeleri· 
ni istemiştir. Mumaileyh, gazetecileri ha~ 
diseleri vahirnle.ştirecek bir şekilde izam 
etmemek, bilakis bunların iza1esine ça
lış.mağa davet ettikten sonra şöyle devam 
etmiştir: 

cGerek memleketime, gerekse şahsıma 
tahsis edilen makalelerden dolayı Türk 
matbuatına teşekkür ederim. Aranızda 
geçirdiğim günler benim için bayran1 
günleri olmuştur. Reisicümhurunuza ve 
mesai arkadaşlarına en hürmetli minnet
tarlığımı sizin vasıtanızla iblağ etmek is
terim. 

Ankarada hükumetiniz erkanile yaptı· 
ğün temaslar, iki memleket arasındaki 

münasebetlerin takviyesi ve Balkan iti
laflanmızın çerçevesi içinde Balkanların 
istikbali için cesaret vericidir.> 

Pek neş'eli olan yüksek misafirimiz, 
gazetecilerle hasbı'haline devamla b,il
hassa şu iki nokta üzerinde durmuş\ur: 

Samimiyet ve sadakat. 
Köseivanof demiştir ki: 
c- Samim! dost, iki taraf arasında zu

hür eden herhangi ·bir ihtilafın en müna
sıb şekilde halline çalışan adamdır. Sa
dık dost ise, her ne olursa olsun. mün3-
sebatının şeklini değiştirmiyen ve dostlu
ğuna merıbut kalan adamdır. 

Biz Balkanlıların, her şeyden evvel 
itimad ve emnivete ilhtiyacımız vardır. 

Bu itirnad ve emniyet ise, ancak müte· 
kabH anlaşma ile teessüs edebilir. 

Beynelmilel vaziyet gergindir. Fakat. 
Balkanlar için herhangi bir tehlikenin 
mevzuubahs olabileceğine ihtimal vere-

OSMANLI 

mem. Biz, Balkanlarda hepimiz dost ola. .. 
rak yaşamaktayız. 
Bulgaristanın gerek Türkiye, gerek 

Yugoslavya ile dostluk muahedeleri var· 
dır. Bu muahedelerin, ilerde daha müna· 
sib şartlar altında genişletilmesı ve M.• 
tün Balkan milletlerinin bir aile efradı 
gibi bir arada toplanmaları ihtimal hari
cinde değildir. 

Harb sonu politikasında başlıca iki U· 

sul takih edilmektedir: Devletler arasm· 
da mıntakavi anlaşma usulü ve iki taraflı 
anlaşmalar usulü. 

Bulgaristan şimdiye kadar bu ikinci 
usulü takib etmiştir. Bu usulün mıntaka
vi anlaşmaya esas ve başlangıç teşkil e· 
debileceği bedihidir.> 

Bu arada muhterem misafirimiz, bir 
meslekdaşın, Bulgaristamn arazi taleble· 
rinden vazgeçmiş bulunduğuna dair ec
nebi memleketlerde ileri sürülen tefsir· 
lere müteallik bir sualine cevaben, de
m.iştir ki: 

cBulgaristan hiçbir vakit herhangi bir 
resmi talebde bulunmamıştır. Binaena· 
Ieyh, taleblerinden vazgeçmek meselesi 
de mevzuuhahs olamaz.> 

Yüksek misafirimiz, bir saat kadar sU,. 
ren bu sam.imi hasbıhalden sonra Pera· 
palastan ayrılarak, doğru Parkoteline 
gitmiş ve öğle yemeğini burada husust 
surette yem.iştir. 

Dün öğleden evvel, refikası ve maiye
tile birlikte Fenerdeki Bulgar kilisesini 
ve müzelerimizi ziyaret etmiş olan Ek
selans Köseivanof, öğleden soma da şe· 
hirde .bir gezinti yapmıştır. 

Gece, Tokatlıyan otelinde misafir B~ 
vekile bir veda ziyafeti veri~ir ve bu
nu müteakib misafirlerimiz, saat ~3 de 
hususi trenle Sofyaya hareket etmşiler· 
dlı. 

Vali Muavin, İstanbul Komutanı, Em
niyet Müdürü ve diğer zevat ile Balkan 
Antantı lronsoloslan, Bulgar konsolosu 
ve •loolonisile kalabalık bir halk kütlesi 
dost başvekili Sirkeci istasyonunda U• 

ğurlamışlardır. 

Asken bir kıt'a selam resmini ifa et• 
miştir. 

Misafir başvekile mihmandar tayin e· 
dilen Hariciye Vekaleti daire şeflerinden 
Fikret Özdoğancile Bayan Özdoğancı ve 
elçilik katibi Yümnü Sedes, Bulgarista
nın Ankara elçisi Dr. Hristof, hududa ka
dar yüksek misafirimize refakat edecek· 
!erdir. 

Köseivanofla birlikte memleketimize 
gelmiş olan Bulgar gazetecileri de dün ge 
ce Sofyaya dönmüşlerdir. Matbuat Umum 
Müdürlüğü mümessili Neşet Halil Atay, 
Bulgar meslekdaşlanrnızı hududa kadar 
teşyi etmketedir. ıtr. Koç 
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Moskova, 21 (Tas ajansı bildiriyor) sivasi Alman liderleri ile görüşmüştür. 
Yabancı gazeteler, Sovyetler Birl"ği Berlin. 21 (AA.) - Havas: Bohemya 

hükiımetinin Polonya ile Romanyava bu ve Mor.,vvanın ilhakı do1avısi1e "imdive 
memleketler bir taarrnza hcrlef oldnkla· kadar Alm:ın hiikı1metine, Tokvo, Bnda· 
rı takdirde muavenetini arzetmiş olduğu pe~te ve BurP"os hüklımetleri tarafını4an 
1rnkkında şayialar neı:re~mektcdir. Tt's telbr"k telgrafları gelmesine rağmen İtal· 
ajansı, bu !haberlerin hakikate uymadı· vanın da Almanya hükumetini tebr;k e'· 
ğını bildirmeye mezundur. Ne Polonya. t;ITTne dair matbuatta hiçbir haber inti· 
ne de Romanya Sovyet hükumetinin yar- car etmemi~tir. 

S"le, Yalcwa, Çatalca, Kartal. Silivri ka 
zalannın ikinci münteh;bleri gene ayni 
c:aı>tte kaza merkezlerinde toplanmış bu
lun:ır,,·klardı ... Bu toplantılarda gene U
mumi Merkezden p-'l11derilen zarflar açı
ıac-"kıır. HPr 7.arfm muhteviyatında ayni 
metin vardır. 

f ürkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, 1RAK, FiLiSTiN 
" MAVERAVJ ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

dımını istememişler ve kendi1er'ni tehd;d Forrıa, 21 <Hususi) - Fac;ist vük:c:ek 
eden hiçbir tehlikeden bu hükumeti h~· konsevi bu f,!cce saat onda Mussolininin 
berdar etmemişlerdir. Hakikat olan şu· rivaseti altmda toplanmıs ve Orta Avru· 
dur kf, ayın 18 inde İngiltere hükumeti, mıda cereyan eden son hadiselerden mü
Romanyaya karşı bir tecavüzden endi§c tevell;d vaziyeti tetkik etmiştir. 
ettirecek ciddt sebebler mevcud olduğu· Londra, 21 (A.A.) - Canterbury baş
nu bildirerek Sovyet hükumetinin böyie oeskonosu Papaya miiracaat ederek Av
bir thtimal önünde ne gibi vaziyet ala- "'llpada Alman ilhakcılıornı durdurmak 
cağını sormuştur. ;,.in bütün hıristiyanlık alemi içinde müs-

Sovyet hükUmeti bu suale verdiği ce- bet bir hareketin başına geçmesini Pa· 
vaıbda, en ziyade alakadar nevlctlerden, padan rica etmiş ve protestanlı~ın da bu 
ezcümle İngiltere, Fransa, Polonya, Ro- harekete müzaheret edeceği vadinde bu· 
manya, Türkiye ve Sovyetler Birliğinden lunmuştur. 
mürekkeb lbir konferansın içtimaa çağı Alman ınatbuaimın neşriyatı 
nlmasını teklif eylem~tir. Berlin, 21 (A.A.) - Resmi Alman 

Sovyet hükfrmetinin fikrine göre, böy• Diplomatik ve Politik Enformasyon ga
le bir konferans hadis olan vaziyetin ay· zetesi yazıyor: 
dınlatılmasına ve konferansa iştirak ede· Römanyayı yalanlar ile seferber et-

J\fob'tı~ i11t:habınm önümü7.deki Pazar 
vünü vapıhır.,ğına dair henü7. İstanbul 
vil?...,nt;ne bir i-ı'ar vaki o1mamıştır. Bu 
hu~uırta Umumi Merkezden emir beklen-
mektedir. 

mek ve burada Beneşvari Almanya aleyh 
tarı yeni brr siyaset kaymağa çalışmak, 
cidden bir cinayettir. Almanya, bizzat 
İn.gilterenin gcniJ mikyasta mes'uliyeti 
bulunan bir meselede gene bizzat İngil
terenin maneıvt takbib harekatında bu
lunması hayret uyandırmaktadır. Al
manya çok iyi biliyor ki İngiliz hüktlıne
tinin Çekoslovak meselesinin halli karşı
sındaki hattı hareketi, riyalrarlıktan baş
ka bir şey değildir ve bu hattı hareketin 
{ıedefi, İııgiliz milletinin sinesindeki Al· 
man aleyhtarı sevki taıbiileri harekete ge
~ekt1r. 

YUGOSLAVYA, RUMANYA. VUNANISTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAY'da 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabt cari ve mevduat hesapları küşadı. 

Ticari kredıler v~ .ıesaıkli krediler küşadı. 
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Senedat tahsılatı ve saire. 

Eıı yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasamn en müsait şartlarile ( kumbararı oeva 
~~~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 
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Şöhret denilen Ankakuşu herkesin ba • 
şın.a konmaz. Bizim Friç te, işte bu şöhret 
belasına tutulmasaydı, bugün gene o mü
tevazi kasab dlükkanını işletecek, kırk 
yıllık müşterilerine buz gibi etlerini sa
lacaktı .. Fakat olmadı. Allah bir kere şa
fıllttı onu .. Friçin Nevyorkun Üçüncü So
kağı ile Brand caddesinin birleştiği kö • 
rede arı gibi işliyen bir kasab dükkanı 
vardı. Dükkanın üstü de karısı ve oğlu 
birlikte yaşadığı eviydi; komşuları ile 
can, ciğer dosttu. Herkese kendisini sev
dirmi.şti. Dostları onu nasıl sevmesinler 
ki, iyi kalıbli, uysal, güleç Friç. sadık 

müşterilerinden para aramaz, veresiye et 
verirdi. 

Ak:şam'ları dükkanını kapadıktan sonra, 
odasına çıkıp sokağa bakan pencerenin 
yanına oturarak duble ile bira içmek. ka ~ 
rısı ile hoş beş ederek sokağı seyretmek 
değme zevklerindendi. Karısını çok se -
verdi. Ona sormadan, danışmadan so • 
kak kapısından dışarıya adım atmaz, on 
para bile harcamazdı. 

İşde asıl patron karısı idi. Para nasıl 
kazanılır, nasıl tutulur? .. Müşterileri ne 
suretle eld'e etmek lazımdır? .. Bütün bun
ları öğreten, yollarını gösteren biricik ka
rısı Mil'li olmuştu. Milli o ince zekası ve 
uğuru ile kocasının işini ilerletmişti, onu 
alelade ıbir kasah olmaktan çıkardi, mu
hitinde hürmetle anılır bir cet tüccarı. 
yaptı. Bankadaki paralarının yek:Cım.ı ka
bardıkça kabardı. Bizim Friç te karısının 
sayesinde milyonerler arasmda sayılmıya 
ba§landı. Buna mukahil o ne yapsa beğe
nirsiniz? Bir ... İşini büyük b:r para mu
kabilinde başkasına devretti. lki ... Karı • 
sını kapıdışan etti. .. 

Evet.. Friçin başına yukarıda yazdığım 
gibi şöhret denilen Ankakuşu kondu .. 
Konunca da Friçin hırsı arttı. Kendisine 
bir azamettir geldi.. gene doymadı. Bütü:ı 
arzusu, emeli herkesin kendisini tanı . 
masıydı .. 

- Ahali benim kim olduğumu bilmi • 
yor. HaLbuki a'lem beni tanımalı ... Ve ge-
1çerken de: 

- İşte bakınız Mister Friç geçiyor!.. de
meli .. bunun için de ne laz1m? .. Bilmiye
cek ne var?. Bir kadın ... Milliden bam • 
!başka yaradılışta, civa gibi oynak, ay gi
.bi güzel; can, gönül çekici bir kadın la -
:zım .. diyordu. 

Bu niyefie de Nevyork kazan, o kepçe, 
şehrin en lüks yerlerini dolaştı, durdu. 
Sanki satılık •bir kasab dükkanı ararmış 
gibi nayalinde 'beslediği kadını aradı. Ve 
nihayet bir gece, bir toplantıda meşhur 
Trlksi. Ladinle tanıştı. 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 24 

- Çayı hazırla4manızı sizden rica e
debilir miyim? Tabii, yorgun değilse • 
niz ... 

- Hayır, yorgun değilim. 
Cidden maddeten zerre kadar yor

gunluk duymuyordu; fakat manen pek 
bitkin bir halde idi. Bu evin havası o· 
na o kadgr ağır geliyordu ki. .. Bundan 
başk<ı, nazik tavırları, kibar hallerile 
karşısında duran bu zengin adamın ba
kışlarından uzaklara, çok uzaklara kaç
mak istiyordu. 

Çayı verdikten sonra Zeynebi ko -
nuşturmak istedi. Boş bir zahmetti bu; 
cünkü çocuk dilsiz ~ibi duruyor, bir şey 
sövlememekte ısrar ediyordu. 

C<'vad karşıda oturmuş, dalgın göz -
lerıni etrafla dolaşt•rıyor, bazı bazı ka~ 

rı:sın.ı ve kızına kayıdsızca bakıyor, on· 

hırı f!Örmüvormuş gibi tekrar uzakla· 
.şıyordu. Mualla kendi kendine, onun 

bu muhteş€m dekora çok uygun bir ha
li olduğunu itirafa mecbur oldu. Ken
disi, sade seyahat esvabı, çekingen ta· 
vır!arile kimbilir onun yanında ne ga
r ib gorün üyordu. 

Triksinin iri, siyah gözleri; ok gibi kir
pikleri vardı. Durup dinlenmeden kah -
kahalar atıyordu. Konuşması garibdi, tu
haftı. Erkeklerin burunlarından yakala
masını hilen ıbir mahlUktu. Baygın baygın 
bakışları, göz süzüşleri, göğsünü kaldı -
np indi~. en ciddi, temkinli erkekleri 
~an çıkarıxdı. 

Friç, Triksiyi görür görmez aşık oldu. 
Triksi de, sahık kasabın milyonlarına vu
ruldu. Çoktandır, böyle bir av yakala -
mamıştı. Hemen ciş> e girişti. Ka
sabın ağzından girdi, burnundan çıktı. 

Nazlı nazlı: 

- Nasıl oldu, ben de amamadım. Seni 
sevdim. Sevmek ne güzel şey cicim? .. te -
ranesini tutturdu. 

Friç bütün bunlara inandı, ve Triksinin 
gölgesini bile alemden kıskanmıya baş
lad':ı. Karısı Millinin katşısına çıkacak 

yüzü kalmamıştı. Avukatını yolladı. Mil
ii, oğlu ne kendisini geçındirecek kadar 
nafaka istedi. Friç, garib bir vicdan azabı
na tutuldu. Kendisini yükselten kansına 
fazla para vermek arzusunda bulundu, 
fakat Milli kabul etmedi. 

* Aradan çok geçmeden de Friçle Triksi 
ev'lendiler. Gazeteler hadiseyi karilerine 
bildirdiler. Friçin keyfine diyecek yoktu .. 
gazetelere geçmişti artık. Bu, yavaş yavaş 
herkesin kendisini tanıdığına bir alamet
ti. 

Güzel delikanlı müdür, eli yatkın bir 
muharrirdir. Piyesi bize yazar. Üstelik di
ğer teferrÜ.atile de uğraşır ... Göreceksin ... 
Bu i.şten para kazanacağız para... Mü • 
düre yüzdeHk filan vermektense, ona 10 
bin doları gösterdin mi,ihemen kabul eder. 
O vakit, canımın içi, oyunun bütün hası
latı sana kalır .. Tabii ilk önce biraz ser· 
maye yatırmak lazım... dedi. 

Friçin yularını bu müthiş kadına tP.r· 
ketmesi hiç te güıç olmadı. Fettan 'l'riks 
ne emrettiyse onu yaptı, ve delikanlı neş
riyat müdürüne de telif hakkı olarak 
• ;biraz içi yana yana - 10 bin dolan verdi. 

Oyun tam dokuz .gün tmunabildi. Tu
tundu amma, sabık kasabın bankadaki 
cari hesa•bının matlılıb tarafı zayıfladık • 
Ça zayıfladı. Triksi ise, kötü kötü düşün
mekten başağrısına tutulan şöhret bu -
c!a'lası kocasını, gazetelerden kesilen ti · 
yatro tenkid1eri parçaları, rotoğraflar ve 
Hollywooddan yapılan bir teklif mektu
bu ile avuttu. Bir müddet sonra, Friç, ka
dere rıza gösterdi .. Eh .. artık şöhret pro
jektörü, kendi istikametine doğru dön • 
meğe başlamıştı. Gazete fıkracıları sık sık 
kend:sinden bahsedip duruyorlardı. 

Tanınma ufku da açılmış sayılırdı. 

Hollywood 1biie kendilerim çağırıyordu. 

Friç teklif mektubunu satır satır okudu, 

tahlil etti. Sonunda da Triksiye bu teklifi 

kaıbu'l etmesi tavsiyesinde bulundu. 
Fakat bir müddet sonra bu gazeteler, Ve karı koca Hollywooda yollandılar. 

kendisinden bahsetmez, türlü türlü pıız-

larda ıtlınmış resimlerini basmaz oldular.. * 
Friçin fena halde canı sık1ldı. Meselevi s·nema ülkesinde kendiledni bir heyet 
Triksiye açtı. Fefıtan kadın hemen kestp karşıladı.. işte, alemşümul şöhret buna 
attı: 1 denirdi. Pırıl pınl yanan Limuzin o~nmo-

- Hiç üzülme kocacığım, meshur ol · j bili ile otele vardılar. Otel müdürleri, ga: 
rnak kolay değil.. fakat hunun için bir ça. sonları yerlere kadar eğilerek onları se • 
re var. O da benim tanıdığım bir nesri • lamladı. Friç meşhur olmuştu artık ... 

yat acentasi'le temasa gece.riz. Sahibi, Hususi dairelerine uzanan koridorda 
gene. güzel bir delikanlıdır ... dedi. çocuk garsonlardan biri diğerlerinden da-

He:men o gün de neşriyat acentasmın ha fazla, ve daha hürmetle eğildi. .F'riç 
ge~ç ve güzel_ bir delik~~lı ofan müdürü 1 ncş'es:nden kabına sığamaz bir hale gel
çaın:.ıl?.ı. Vazıvet kendısıne anlatıldı. di. Çocuğun eline bir beş dolarlık sıkıştı

Mudür, kaşlarını çattı. Odada, bir aşa- rarak: 
ğı, bir yukarı epeyce dolastıktan sonra: B . t h ı~d? d" · - enı anıyorsun a, ev!.ö. ... ıye 

- Kolay, diye cevab verdi. Karınızın, d 
:ı,...... 1.. ğı b" sor u. """"' ro u oynıvaca ır pivesi fınanse e-
diniz. Yani ·bütün masraflarım veriniz.. Çocuk hürmetle cevab verdi: 
diye cevab verdi. - Elbette efendim.. herkes .sizi tanıyl>r 

Fikir, sa-b:ı.k kasaba pek ınülavim geldi. efendim . 
Neşriyat müdürü gittikten sonra karısına Friç. sevincinden neredeyse zıp zıp zıp~ 

- Adamın söylediği fena değil, fakat lıyacaktı. Kurumla gülümsedi, ve· ko • 
ile d f d nuştu: ne a ar masra gi er acaba? .. diye sor-

du. 
Triksi çapkın çapkın gülümsedi: 
- Masraf mı? .. Cicim .. hiç canım. E

hemmiyetsiz .. 

Genç muharrir birdenbire sabn tü· 
ken.miş gibi karısına ba!ktı: 

- Şu abdal çocuğu bırakınız ... Benim 
yanımda onun ağzından iki kelime bile 
çekip çıkaramazsınız. Gülünç denecek 
kadar Yahşi bir kızdır o ... 

Bu sözlerden sonra yerinden kaflktı 
ve çay iincaninı masanın üzerine ko • 
yarak tekrar kansına döndü: 

- Müsaade ederseniz size tahsis et
tiğim daireyi göstereyim. Çünkü ondan 
sonra gni kaılrnış ve uzun zamandan -
beri yı:ı.:ılamamış bir çok mektublarım 
ve yazılarımla meşgul olmak mecburi
yetinde kalacağım. 

Mualla hemen yerinden fırladı, Zey· 
nebi elinden tutarak Ceva-dın arkasın
dan birinci kata çıktı. 

- Ben :kimin? .. 
Garson çocuk gayet c-iddi bir sesle: 
- Siz, dedi .. siz meşhur Triksı Ladinin 

'kocasısınız!.. 

istirahatini temin edecek her şey vardı. 
İstanbuldan oldukça uzalk olmasına 
rağmen kalorifer tesisatı, soğuk ve sı ~ 
cak su tertibatı ihmal edilmemiş, oda· 
lar birbirinden daha zarif bir şekilde 
tam:im edilmişti. Hele yata/k odasının 
önündeki veranda, dünyada misli nadir 
bulunan güzel bir manzara kar.şısında 
idi. Muhteşem bir yeşillik; gözün ala • 
bildi~i kadar uzanan mavi bir deniz .. 
sağda nndide çiçeklerle bezenmiş bü
yük bir bahçe, sold~ kat kat alçalan 
bir b;;ığ ... 

- Burası büyük annemin annesi Gü
zel Fatm~nın dairesi imiş. Paşa bura· 
sını bilhassa onun için süslemiş; onun 
sevdiği ı;eylerle doldurmuş. Hatta ta • 
vanda bile; dikkat ederseniz; onun is
minin baş harfini görürsünüz. Burada 
da; aşağtdaki küçük s~londa olduğu gi
bi; onun en çok sevdiği beyaz renk ha
kim ... 

Maamafih burada yahud evin her • 
hangi bir tarafında hoşunuza gitmiyen 
bir şey vcirsa ve bunu değiştirmek is
ten::eniz hiç çekinmeden söyleyiniz. Si-
zin rahcıt ve müsterih bir ömür geçir· 

menizi her şeyden evvel istediğimi ve 

bmasının sizin eviniz olduğunu unut
mayın. 

Bundan daha fazla hürmetkar olmak 

da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1655) 

Aksaray yangın yerinde Balabanağa ma
hallesi 20 parsel N-o. arsa arkasında yüz
süz arsa 

Aksaray yangın yerinde Ba1abanağa ma
hallesinde 19 parsel No. 1ı arsa arkasın-

Bir metresinin mu- İlk 
Ada ham.men ·bedeli Sahası teminat 
No. Lira Kr. M. S. Murabbaı Lira K . 

6 3 00 49,50 11 14 

da yüzsüz arsa. 6 3 00 55,00 12 38 

Yukarıda semti. mahalle ve sokağı, sa hası ve muhammen kıymetleri yazılı 
bulunan yüzsüz arsalar satılmak üzere, ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
şartnameleri levazım müdürlüğünde görü lebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk tem 1nat makbuz veya mektubile beraber 
24-3-939 Cuma günü saat H,30 da Daimi Enci.lınende bulunmalıdırlar. 

(B.) (1535) 

l __ in_h_i_sa_r_la_r_U_. _M_ü_d_ü_rl_ü~ğ:...ü_n_d_e_n_: __. 
I - Şartnameleri mucibince (200,000) adet (100) kiloluk ve (50,000) adet t4 

(50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulil e satın alınacaktır. 
II - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) k~. (50) kilo • 

luık çuvalın beherinin muhaırunen bedeli (27) kuruştan (105,500) lira; muvak,. 

kat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

III - Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 da Kabataşta Le-
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir. Ankara başmüdür
lüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştlraık edecekler mü hürlü teklif mektublanru kanuni ve ~ 

saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubl.arını ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar lro~syon baş • 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1845) 

- - - - - -
• 

N-EVR.O.Zl·N 
\ ... ~. -,~ı . t .• ; .•• _ - ~ · :_, - ~_ .. ,.'!'_·.·~. :• . -~,~ .• .. ~··, ·. ~ .·. . -· .. · e! 

. .; . ; .. 

Baş, DJ~, Nez~e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırık:ık ve bütün ağrılarınızı der~1al keser. 

- - lcabınJa ıün :fe 3 kqe alınabilir. - -

,-. Karaköy - Kemeralb --~ 

~~I .!!~~en~~~~:~·ı-
kinelerle ~n mükemmel bir atölye 
h ıline konulmaktadır. Pek yakın- ı 
dıı Amerikan ~istemi ve tam ga-
r antili Rekauçukta"ı (sırt geçirme) 
ameliyatlarına başlıyacaktır. 

' ğunu söylemekle yanlış bir keşü yapmış 
olmuyordu. 

- Babana neden bir şey söylemiyor
sun şekerim? 

Zeynebin dudakları titredi, çok ma • 
yus bir sesle ve masum bir tavırla: 

- Baba.111 beni sevmiyor ... dedi. 
Bu anasız yavrunun candan acısı, 

kalbi kendi kardeşlerine karşı sonsuz 
bir şefkatle çarpan Muallayı can d3' • 
marından sarsmıştı. Çocuğu kucağına 

alarak kollarını boynuna doladı. 
- Sana bunu kim söyledi, bunu ne -

reden hiliyorsun yavrum? 
- Ben biliyorum, hem Frida da söy

ledi. 
- Frida kimdir? 
- Viyanalı matmazel... Hem o söy • 

Jemese de ben bunu anlıyorum. Başka 
babalar hiç onun gibi değil... Bizim 
kahvanın her va·kit kızını kucağına a • 
!ıp sevdiğini pencereden goruyorum. 
Sorıra, bazan matmazelle birlikte gez
m{'ğe, köye doğru gittiğimiz vakit, aşa
ğı yokuştaki komşulan görüyorum. 
Onların arasında· arkadaşlarım var. 
Hepsini babaları sevip ok1iuyor, onları 
ıtezdiTi:vor, b€raber vapura binip İs · 
tanbula gidiyorlar. Baza<n anlan alıp 
..,inemayn, tiyatroya götürüyor. Ben 
hep matmazelle geziyorum. 

- Ya sen babanı seviyor musun 
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rinden, y~vrucağın, kendi zevkinden 
başka bir şey düşünmeyen ve senede 
ancak birkaç gün, bir çok misafirlerle 
beraber çiftliğe gelip, torununu günde 
bir saat bile görmeyen modern bir bü· 
yük anne ile kayıdsız ve soğuk bir ba· 
ba arııısında, şefkatten tamamile mah -
rum bir ömür sürdüğünü, halbuki kız
cai"ızın kendi içinin sevgisini göster -
meğe muhtaç oldufunu ve bu sebeb • 
ten baba;;;ının yanında daima çekingen 
ve korkak bir tavır takındığım anla -
mıştı. 

Genç kadın, ömründe tatlı bir söz i
şitmemiş olan bu k:zcağızı kollan ara • 
sında sıkarken: 

- SP.ni ben seveceğim yavrum ... di· 
ye mırddanma•ktan kendisini atamadı. 

Cevar1 Kcı.rtal bir hafta Beykozda 
kaldı. Bu müddet zarfında Muallaya 
hütün çiftliği. bahceyi, ormanı gez -
dirdi. ch'~.•rdı:ı yerie~miş ve ötedenb€ri 
Cevadırı· ailesile münasebette bulun -
mu~ olPn bir çok kimselerin ziyaretle - · 

rini ka hu 1 0tmek hususunda ona yar • 
dım etli. \·elhasıl karısını yeni hayatı -
na r lı~t!rabilmek için elinden gelen 
her ~evi ~ ~· )tı ve bu bir haftanın so -
nıınd:ı da. rnz"fes:ni ikmal etmiş adde
derc•k Lı an bula, kendi muhitine, ken -
di ya~ad;ğı yerlere avdet etti. Gen~ kadın bu kadar müteessir ol -

masa ve zihni başka şeylerle dolu ol • 
masa, etrafına bakacak, ta merdiven • 
den başlıyarak yukarıki sofanın güzel
liğini ve zarafetini görecekti. Hele 
içiçe üç odadan ibaret olan kendi 
dair€si cidden mükemmeldi. Mutıaı'ka 
hayatını burada geçireceği için olacak, 
bu üç odada yaz ve kış mevsimlerinde 

ve büyük bir hodbirJiği bundan daha Zeyneb'! Muar~ cesim çiftlikte, biraz şaşkın 
bi!· vaz'J ette tek basına kalmıştı. Bere
ket versin ki Ze~ ncb yanında idi ve o
na tamamile alışmış, onu çok sevrni~ti. 

zarif bir perde arkasındaı saklamak cid- Çocuk evvela ıçını çekerek cevab 
den imkansızdı. vermedi; sonr~ başını Muallanın omu -

Cevad uzaklaşınca, Mualla rahat bir :rnna d?yayarak bir saniye durdu, ni -
nefes aldı ve teh.ıar Zeynebi konuş - hayet yavaş yavaş hıçkırmağa başladı. 
turmağa çalıştı. Bu sefer çocuğun dili MualJa, müşfik ve candan sözlerle 
bit" parça açılmıştı. Cevad, çocuğun bu küçük kızı teskin etmeğe muvaffak 
kendi karşısında dilsiz ve vahşi oldu • oldu fakat onun kesik kesik cümlele -

Koca.:;ı gittikten sonra yaptığı ilk 
şey. küçük kızın matmazeline yol ver
mek oldu. 

(Arka.~ tıa'I') 
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ıaron ~,!;\t~~!~,!~C,~~-~ 
Tatarlarda askerlik 

GAZİ 
Yazan: ZİYA ŞAKlB 

Yaman bir güreş Timar ve zeamet sahibi Mirzalar askerlik hizmetini 
muhtelzf Jınıflar cemed:'ldik/e,.i zaman ifaya mecburdurlar 

Tercüme eden: HUs1yi 11 Cahid Yalçm Kayserili pehlivan, mübarek Yuhan- J 

nanın yanında sedire Jrurulmuş, oturu
yordu. 
Yumruklarım dizlerine dayıyarak 

azıimetU bir tavırla: 
- Söyle bakalım, ·delikanlı .. o, Bat· 

tal denilen türedinin tılsımı ne imiş? 
Diye sordu. 
Battal, Kayserili tüccarlara uydurdu 

ğu yalanı, burada d&: tekrar etti. Fakat 
bu sözleri söylerken, gülmemek i.çin 
kendisini güç zaptedebildi. 

Ahmer pehlivan, bu sözleri büyük 
bir dikkatle dinledi. 

- Pekala. Büyük bir mükafatı hak 
ettin ... Yalmz senden bir şey istiyece· 
ğim. Mademki, o taraflı imişsin. Kay
seri ye gltmekten vazgeç. Bizimle gel. 
Yol göster. Bunun için de sanat istedi~ 
tin kadar para vereyim. 

Dedi. Battal Ga-zi: 
- Hele bu gece düşüneyim. Yarın 

eeva b vnirirn. 
Demekle iktiia etti. 

* O gece, sükftnetle geçti. 
Ertesi sabah, Ahmer pehlivan Bat

tal Gaziyi huzuruna çağırarak: 
- Eh .. ne karar verdin .. gidecek mi

yiz?. 
Dedi. Battal, büyük bir sükCınet1e şu 

cevabı verdi: 
- Evet.. gideceğim. Fakat bir şart 

•ile ... Hele şu meydana çıkalım. Battalı 
nasıl ö!düreceğini bir sınayalım. Eğer 
onu öldürebileceğin~ aklım keserse, se· 
ninle beraber giderim. Yoo. aklım kes· 
,mezse, gitmem. Çünkü, Battaldan kor
kanın. 

Bu sfızler, Ahmer pehlivanın garibi· 
ne gitti. Sert bir tavırla söze girişti: 

- &mi, .nasıl smayac~sın?. 
- Güleş tutarız. 

- Vay, sen pehlivan mısın? 
- Eh .. biraz oynaşabilirim. 
- Al! .. amma, ~Uleşte canın yanar-

sa., şik~yet etrnlyeceksin. 
- Hayır. Şu mlibaırek keşiş şahid ol· 

1U11 ki, şik~yet ~trniyeceğim. 
Bu konuşma, orada bu1unanlara hay

ret verdi. Çünkü, Ahmer pehlivanı gü
ı-eşe davet etmek, hiç şüphesiz ki deli -
Hkten başka btr şey değildi. 

Keşişl~r, bu meraklı gü:reşi görmek 
lçtn manastırın avlusuna çıktılar. Bir 
duvarın dibine snalandı1ar. Azgın bir 
dev gib1 ortada dolaşan Ahmer peh li· 
van ile. mütevazi bir tavır almış olan 
Battal Gaziye bakmıya başladılar. 

A'hmf>r pehl1van, biTdenbire ortaya 
dl'kildi. Baıcaklarmı gerdi. Mağrur bir 
eda ile : 

- Haydi bakalım, delikanlı!. Hamle 
et .. 

Birdenbire kollar1 nı gevşetti, 

vela şa§aladı. Olduğu yerde durarak 
Battala dik d~k baktı: 

- Delikanlı!. Sen, adeta zorlu bir 
pehlivana benziyorsun. Gel, şakayı hı· 
rakalım da, seninle şuratia da hakika
ten bir sınaşalnn ... Pek dur. Geliyo -
rum. 

Diye bağırdı. Battalın üzerine öyle 
bir atılış atıldı ki, o güne kadar hiç bir 
kuvvet karşısında sarsılm&mış olan 
Malatya kahramanı, aı. kalsın, yere yu
varlanacaktı. Be:eket versin ki Batta.O, 
çarçabuk kendis'ni tonladı. Çelik gibi 
kollarım Ahmerin beline doladı. 

Şimdi. meydanda, hakikaten görül -
miye sc-ynn bir müceı<lele başlamıştı. 
Bu mücadeleyi sP.yredcn ke~işlerle Ah
merin u~aklan o kadar şaşırmışlar idi 
ki, birer taş heykele benziyorlardı. De· 
rin bir hayret içinde kalarak, nefes bi
le alctm:yorlardı. 

Ahmer, mütemadiyen korkunç nara
lar atarak Battalın kollarınm arasın -
dan kurtulmak istiyordu. Fakat, buna 
bir türlü muvaffak olamıyordu. 1 

Batta] da az sıkmtı çekmiyordu. Pa· 
zularım çatlatac<~ derecede zorladığı 
hı;ılde. Ahmeri bir türlü yere devire -
miyordu. 

Mücac1€lenin bu şekilde uzayıp git • 
mesL Battalın içine bir üzüntü verdi. 
Hatta bir aralık; 

- Acaba ben bu kafiri tepeliyemiye
cek miyim'? 

Diye, kalbine meş'um bir şüphe bile 

Tatar hükumeti, hrua eski safveti ıhicab duyarlarsa da bundan dolayı kud· 
içinde, harsı ca!ha hiç yer bırakmaz. Fran- ret ve şevketlerine halel gelmez. Kışın 
sada büyü'k vasal olıarak dünyaya gelir- kendi taife~rinin işgal ettikleri vadilere 
!erdi. Tatarist.and8 ise büyük vasal ol - çekilirler. Her rbiri kendi Soul (1) ünde 
mağa hemen vakit buJ.unmaz gibidir. hakları olan aidatı hayvan ve erzak şek

İhtimale göre, ayni düzen vaktile hü- linde tahsil eder. Mevsim tohum .se:p -
k.ümdar arllesinde de mevcuddu ve Ta . meğe müsaade ettiği zaman, çiftçilerle 
t&rllar Kamı daima bu ailenin en ihtiyar beraber oraya giderler; ziraat edilecek 
ferdi idi. Fakat Cenevizlerin Kınma mu- mevkii seçer'ler ve ıburalarını vasallan 
vasalatlarından evvel cari o1an tevarüs u- arasmda taksim ederler. 
sulü ne ollursa ol'Stln, o devırde istibda- Nogaylar ziraatlerini böyle yer yer do· 
dm entri.ıkayı himaye ettiği açıktan açığa laştırmakJıa iyi mer'aları hiç bir zaman 
görülür. Ayni zamanda üç Kam birden yormadıkları topraldarın yetiştirdikleri 
.iıntihab ıalıunmuştur. Hukuku en müsbet mebzul mahsulat ile birleştirmek imkanı
dl:an MingM Guaray ise Mancoupta mah· m bulurlar. 
pt1.S bulunurdu. Hiç şüphe yok ki feodal teşkilattan zi .. 

ilkinci Mehmed İstanbulun fethini ye- yade büyük vasalların ve tüccar ve 
ni t'em:iın etmişti• Cenevizleri oradan kov- 7-eam.ete w.hib beylerin lüksünden ileri 
muştu. Kınında~ da çıkarmağa koştu ve gelen angarya hakkı Kırımda mevcud • 

bir sıçrayışta üç adım gen çekildi Mingli Guara·"yı ellerinden kurtardı. Fa- dur. Nogaylar bunu bilmezler. Fakat vi .. " ıa et li6in .. ·· · l 
linden hançerini çekti. Dişlerini sıka· kaıt bu prensin ve haleflıerinin tayinini Y va e oşu.r verır er. 
rak, sert bir sesle: Babıaliye bıraikan bir muahedename ak· Bu vilayetlerin sultanlara tevdi edil -

- Ey, Ahmer!. Ben, Battalım ... İşte, deıtımeden onu te'krar tahta çıkarmadı. mesi mutaddır. Onlar serasker namı al • 
sırtını yere getirdim. Şimdi de canını Ruımelinin bu:yük bir kısmı tüccar ve tında vilayetlerde ikamet ederler ve bir 
ceht=mneme göndereceğim. has olaraJk Cengiz preraine verildi. Ta - Hidiv sa18.hiyeti ile amir olurlar. Fakat 

Dedi. (Arkası varJ tar sul'taııdaın ıkaybettikleri hürriyetin a- imparatorluğun en birinci mansabı Cal-

•••• .. ·················-··································~ cıs· ,.ı zengin maJi.kanel~rle telafi ettiler. galık.tır. Bunu Kam daima kendi ailesin
4 

Bu mal'i'kaneler onlarm itaatlerinin ga- den en itimad ettiği prense tevdi eder. 

Eir doktorun günlük 
notlarin" an 

rantisini vücude getirdiler Hükfunet SÜ· Calga, Acmet - Chidde oturur. Bu Bah .. 
ren aileye mensub prenslerin her biri İs· çesaraydan dört fersah mesafede kain bir 

1 .taınbulda!ki entrika~an sayesinde tahta şehirdir. Orada hükümdarlığın bütün ze-
1 çı!kmaık ü.m.id~ni beslemeye başladı. v~n:ıd.en m~stefid olur. Nazırları e 4 

Tartaris'tandaki Cenevizlere ga1ib ge - mırlennı tatbik ve icra ettirirler. Hükmü 
len ikinci Mehmedin Mingli Guaray ile Caf aya kadar şfunil olur. ) urümek ... 

En 1yl her yaşta, her bünyede insanla- aıkcfettiği muahedenamenin icrasını te - Vakti'lıe veliahdlara tevcih edilen Cal,. 
ra gelen en muvafık spordur. Yürümekle min için aMığı ihtiıya"t tedbirlerine rağ - galık halA bir Kamın vefatı takdirinde 
vücudün adalô.tı harekete geçer. Bilhas- men şurası muha'kfkaktır ki akid taraflar yerine geçecek zatın vürud'una kadar VQ· 

sa bu yürüyüş açık havada ve temiz bir kAl muhitte olursa sıhhat için •Ç-Ok elverişli- ancak haiz Glıcluklan hukuk dairesinde a et etmek salahiyetini muhafaza etmiş· 
dir. B1r çok sporlar vardır ki bunlar için şart'l'ar kabul edebilir1ıerdi. Bundan do - tir. Kam bizzat harbe gitmiyecek olursa 
genç ve nihayet az çok orta ya.,ta bulun- layı Tatarlar oümhu.rtyetinin hukuku ha- Tatarlar ordularına o kumanda eder. 
m:ık mc.churlyetı vardır. İhtiyarlara gele- lelldar olamazdı. Tatar hükümdarının az· Kendi h8ssı dahilinde yedinci derecede 
mez. Bütün şedid ve seri ve atlamayı, l'i hakkının padişaha verılmesi milletin bir varis bile bırakmadan vefat eden bü-
sıçramay; koşmayı ve nihayet mübare-ıe- tün' Mir lar i.s'l:~lfüini me~ı surette haleldar ede • · za ın em!Skine varis olur, 
yi i <ı tilzam eden sporlar tabi! ihtiyarlara '$ ' -

gO?lemf"Z. me:zxli. Binaenaleyh bu milletin istiklali (Arkası var) 

Gene bir çok sporlar vardır ki kürek ilan olunduğu vakit Tatal"ların Amme hu-
çekm{'i:, yüzmek ve saire gibi bu da çok lkullm ihmal edi1'mi.ş, ya'1ud çiğnenmiş de- (1) Soul blr taıtenln Chorde) ayni asılza4 
Y"'şlı ın~a nl" '"a gelemez Fak t ·· ·· k deye tabi Tasallarını ihtiva eden pa.,.çasıd• ... 

• • • w• • a yurume mektir. Hiç bir za~an hür olmaktan hali .. "' bôyle değildir. Yokuş olmamak merdlvan ............................................................ .. 
çıkmamak şartlle yürümek bütün ihti _ kal'maırruş bir mil!€tin hürriyetim ilan et- ••••••••••lliıimliıiİliiİİİİİİİİİİ 
yarların yapması rn.zıın gelen en güzel melk, onun esareLe gtrmesini.n ilk hare • Çektiği 
en sıhhi bir spor şeklidir. Bu böyle oldu- keti demektir. mes'uıu·· 
ğu halde maalesef bizde herkesin yarım Kırlımda büyük vasaLLt!'ia hükümdar a-
sa atlik bir yol için bile tramvaylara, oto-
moblJIPre ve.yahud vapurlara k~tuğunu rasında tam bir müvazene temin eden 

ızbrabların 
kendisidir. 

görüyoruz. Bütün günü kapalı yerlerde siyasi çareler arazinin tıevzü sayesinde bu 
çalışan memurlar, bankacılar, büro a • müvazenenin deva.mı temin edilmeğe 
damları fabrikalarda kapanıp akşama muhtaçtırar. Fakat bu tevzi işi de halkın 
kadar ç:ılışan ameleler sokağa çıkar çık- hayat tarzlarınd;! :nevcud farklardan do
maz derhal ve.o;aıti nakliyelere hücum et- layı haleldar obn!lk zaru!'i idi. 
mektedirler. Bu doğru değildir bunların 

O anda, vaktile babasının öğrettiği hepsinin ve hiç olmazsa sabah 've akşam Kırını ve Besarubya anz:si asılzadeler, 
bir oyunu hahr1adı. yarım saat açık havada yürümeler! sıh _ tüccar ve zeamet!erlne, kral malikAnele-

girdi. 

Birdenbire kollarını gevşetti. Bir sı~- hatleri ic;ln bir şartı esasidir. Yürümeği rine ve alelade ha~~ tıopı:ak1arına inkisam 
.. d asla ihmrıl etmemelidir. Ceblermlzdek1 etmiştir. Tamamen im ohn birinci kısım 

r'1yışta. uç a ım geri çekildi. Fakat beş on kuruşu vesaiti nakliyeye vermekte 
Ahmerin kendisini toparlamasına va~dt asla bir fayda yoktur. İşinden çıkan bir arazi hilkfundarm bile hükilm ve tesirin-
bırakmadan: kimsenin evine kadar olan mesafeyi fev- den masun bullur.uı·tar v~ hiç bir vergi ve 

Battal, yerinden kıpı:rdamadı. Saf k:ıldde uzak olmamak şartlle muhakkak aidaıt tediye etmez~er. malikaneler kısmen 
- Meded, ya Şahı Merdan .. meded!. bir tavır aldı: yürüyerek katetmeleri lazımdır.. bazı mükellefiyeti.ere merbutturlar; on -

Dedi. 

Diye bir nara basarak, Ahmeıin ha -- Hayır, pehlivan.. ham.leyi sen Açık havada yürüyüş vücudün bütün ların varidatını teşkil eierler. Fazlası hü-
caklannın ı:ırasına öyle bir gı'riş girdi adelatını tatlı bir faaliyet k d k yapmah~ın. Ç'i1nkü, ben seni sınamak e sev e ere lll<rımd'ar tarafından arzu ettiği kims~lere 
ki: yekpare kaya parçasına benzeyen vücuddaki zehlrlnln def ve tardını teshil 

istiyorum ... Mademki, Battalı yenmi -
0 

koca vücud, sırtüstü yere devrildik _ eden e11 ideal bir spordur. ihsan olı.ınur. Kırımda. yedincı derecede 
ye gidiyorsun. Farzet ki ben, Batta - t---------------1 bir var'is bOe olmazsa eml5kin hükıime· 

ten sonra, bir iki adım ileri sürüklen-mn ... Onun için, hamle senindir. er Ccn.b tstiyen okuyu<'ulannun posta ıte inıtikal etmesine da'r tesis edilen kai-
Diye bağırdı. ı. pulu yollamalarım rica ederim. Aksi tak~ de Kam'a asılzade em.lıAkinden istifade 

Battal, artık işi uzatmak istemed1'. ıllrde istekleri ınukabelest •·-• bilir Keşişler ile Ahmerin uşakları, bu z a.ıwlL • • imlkanını verir. Her Jı..tl"7anın da kendi 
Hemen Ahmerin sıöi!süne çökerek be - l. _J ~~~llfu w~~h~refub~~~~~~~~i-~~~~~i~~i~~~~~~iii~ii~~~5~w~r~~~tid~ıi~~~fu~ dılar: 1 lerin emlaki üzerinde ayni hakkı mev • 

cuddur. Bütün Hırist1yan ve Yahudi va
sallann t9.'bt 'bulıundrukları senevi şahsf 

vergi de aynı prensibe istinaden tahsil o
lu nmaı'ktadır. 

Mikroblar üzer.ne öldUrücU 
tesiri haiz 

- Bu adam, mutlaka delidir. Onun 
hamlesine nasıl dayanabilecek?. 

Diye mırıldand1lar. 
Ahmerin dudaklannda, daha mağrur 

bir tebessüm belt.rdL Kollalrını gere ge
Pe bir kaç kere daha ortada gezindi. 
Sonra birdenbire: 

- Geliyorum.. dayan! ... 
Diye bir nara atarak; sıkı bir hamle 

ile Battalın üzerine yüklendi ... Eğer 
o anda, Battalın yerinde bir başkası ol
saydı, hiç şüphesiz ki bir anda yere se· 
rllir .. Ahmerin ağır vücudü altında, 

derhal ezilip giderdi. 
Fakat Battal, yerli bir kaya gibi bu 

hamleye day~ndı. ŞiddeıLll bir göğltis 
çarpışı ile, Almıeri üç ad.un geriye 
fırlattı. 

Bizanslıların bu 

2- 3 günde geçirecektir, bir defa 
tecrUbe ediniz ve yüzUnUzdeki 

kurtulunuz. 

VIROZA, bir gnzell1k kremi değildir, mntehassıa kimyagerler tarafından 
fennt ve sıhht bir surette imal edilen bir merhemdir. 

Her Eczanede bulunur. 

Tüccar ve zeamet sahibi Mirzalar as -
ke:rıl:lk hizmetini muhtehf sınıflar ceme
dild'rkleriı zaman ifaya mecburdurlar. 
Bundan Ileri:ie, teşkilA~ın bütün tefer • 
rü~le tatbilc mevkiine nasıl konduğunu 
anlattığım sında bahsedeceğim. 

Bu temayülde araziyi yekdiğerinden 

:tefriık usulJerme pek o kadar ehemmiyet 
verilımemi,tir. Münhaınran sürülerile 

1 meşgul olan hu çoban kavimler onlara 
saldn old'ulk.ları ovalardan ıerbes surette 
istifade dımlkAnını bırakırlar ve yalnız cı
var talfclerle a.ralımnda mevcud hudud-
1.ara riayet ederler. 

Ma.unafih, Nogay Mirzaları araziyi 
kendi vasallarlle mt\ştereken kullanırlar

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı ona 
cehennem bayatı yaşatan bu muannid 
baş ağrısından eser kalmıyacakb. 

Bütün ıztırabları dindirir, baş ve 
diş ağrısile üşütmekten mütevellid 
ağrı, sızı ve sancılara karşı bilhassa 

mtlessirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin 
taklidi ve benzeri vardır. GR1P1N 

yerine başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz . 

.IS da hatta z1raatten blr d'erecey~e~ka~d~ar~"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~--
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BiR iN6ilil CASIJS Milli küme maçlarının ----,iL- sebeb olduğu hidiseler 
Almanlar zehirli gaz hazırhyorlar Fenerli oyuncular bu Cumartesi günü Ankara 

takımına karşı oynıyacaklar mı? 
MilD küme maçlarının aldığı kaı-ışık 

vaziyet üzerine bu hafta yapılacak o -
lan maçların nasıl bir şekil alacağı dü
şüncesUe al.Ak.alı klüplerden Fenerbah
çe ve Galatasaray idarecilerile göriış -
tük. 

Fenerbahçeliler diyorlar ki: 
- Federasy<>nun hazırladığı talimat

namenin bozukluğu bu neticeyi doğur
du. 

mum Müdürlüğüm• bir mektub yazdı. 
ğı bildirilmektedir. 

Futbol şubesinin tatilini kat'iyyen 
düsünmüş değiliz. Ancak milli küme -
den Beden Terbiyesl Umum Müdürlü
ğüne vazdığımız esbabdan dolayı çe -
kilmiş bulu!1uyoruz. 

Bilak:s bu hareketi daha ziyade ku?
vetlendireceğiz. Ge!ecek seneki maç • 
lara daha iyi bir şekilde hazırlanıyo • 
nız. Futbole devam ediyor ve edece • 

İstanbul mmtakalnmn llisanssfl o -
yuncularımızı oyuna kabul etmek için 
hakeme verdiği nizamsız bir emir or· ğiz.• 
taya yeni bir hAdise çıkardı. * Müessis heyetimizin verdiği karara Önümüzdekı Cumartesi günü Fenel'" 
rağmen, futbolcülerin müsaade a'ma - bahçenin Ankara takımlanndan birile 
dan maç yapması, durup dururken. bir Tak~im stad:nda bir maçı vardır. Hal
takım cez:rt tedbirler almamızı icab et- buki Fenerbahçe müessis heyeti Pazar 
tirdb günü toplanarak takımın vaziyeti hak-

Galata~araylıhrra gelince; idare he- kında karar verecektir. Fenerli oyun -
yetindf'n salAhiyettar bir zat dedi ki: cuların Ankaraya karşı çıkıp çıkmıy .. 

Apuletlerimin üzerindeki ip.retler, cephesinde kullanacaklaırını imalı bir 
:Apulet!erimin üzerindeki ipretler, tarzda çıtlattL Esirin bu mesele hakkın 
Nev-Şapel muharebesinin cereyan etti- da daha fazla bir şey bilmediği muhak
ği s haya pek yakın bir yerde Frame - kaktı. Çünkü bu sır, nihayet onun da 
lin şimalinde bulunan bir Alman ala • kulağın&: •imalı bir tarzda çıtlatılmış•tı. 
yının işaretleri idi. Bu suretle, benim de Gene ayni esir, Alman fabrikalarında 
muhal'f"be sahasının Şfimal kısmından zehirli bir takım gaı'Ller hazırlanmakta 
esir düştüğüm zehabma kapılacak olan olduğunu, bu gazlerin düşman hattı -
diğer Alınan esirleri bana ,npheli bir nın ti gerilerine atılarak oralarda müt
takım sualler sormırğa kalkmıyacaklar- hiş tah .. ibat yapar.ağını da arkada'Şlan· 
dı. Çünkü daha muharebenin ilk günü na müjdeledi.. 

- Dün çıkan bazı gazetelerde Gala- caklan, çıktıkları takdirde müessis he 
tasaray klübünün futbol fcbliyetini· yetinin ne vaziyet alacağı meraklll' bek 
tatil ettiğine dair Beden Terbiyesi U- lenmektedir. 

imkln yoktur. Bu suretle ben de Al • -============================--===-

esir olan bu askerlerin, harb sahasının Tabii ben bu haberi derhal ordu ku
genişliği ve derinliği hakkında herhan- mandanlığına bildirdim. Fakrı" maale
gi bir fikri olmalarına imkan yoktu. sef buna layık olduğu ehemmiyet ve-

Bu yeni esir kafilesine kurduğum rilmedi.. çünkü o zamanlar kimyevi 
kapan çok muvaffakiyletli ~ticeler mermiler yapılabileceğine henüz im -
verdi. Esaret v.azivetbıden fevkalade kan göı · lmüyordu. İşin garib ciheti, 
sas ran esirler önceleri susuyorlardı. bu işe henüz Almanlann da iyice aklı 
Sonra bunları teker teker, taarruza 'ş- yatmamıştı . O zamanlar Almanlar, 
tirak etrnis o an muhtelif fırkalara kimvevi mermi yapmak isti}en k'mye
mcn up istihbarat sübaylannın buzu- vt gazlerin mucidine bu işin imkansız
runa çıkarar k isticvaba başladılar.. lığını ileri sürerek, bu müsaadeyi ver: 
ist'cvab sıras bana geldiği zaman, ko- memişlerdi.. çünkü bu hadiseden takri
mik bir te adüf neticesi olarak, beni ben bir ay sonra Almanlar, ilk defa o
Meyzonun yzınına götürdüler .. nasıl bir larak böyle zehirli bir gazi İpr havali· 
renk vermcd'ğ'mi, ciddiyetimi nasıl sinde, ilk hat siperlel"inin önüne konu
muhafaza edebildiğimi bilmiyorum. lan bir takım Ü!tüvaneler içinde kul -
Fakat bu sahne, şimdiye kadar ikimi· lanmışlardı .. Yani demek istiyorum ki, 
zin temsil ettiğimiz tiyatro sahneleri- o zamanlar zehirli gaz kullanılması işi 
nin en muvaffakiyetlisi idi .. bu rol, bü- henüz, onu icaıd edenlerce bile, sağlam 
tün aktörlük rollerimizin en başına ve emin bir iş telAkki edilmiyordu. 
kaydedilebilirdi. Tabit bütün bunları ben istitrad ka-
İsticvabnan sonra esirler tekrar kamp- b1linden söylüyorum. "Oç giln sonra Al

lanna jade edildiler .. kendilerine ye • man askerl ünıformamla albay Hil -
mek verildi. Artık onlar yavaş yava§ ton'un huzuruna çıkınca, Hilton, elde 
canlanm~ğa başlamışlardı; Çüdkil in- ettiğim parlak neticeden fevkalade 
san kaITı doyunca çektil'i ıztırabları, memnun kaldı. 

man esirlerinden, onlann argosunu, or-
duya müteallik teknik kelimelerin on
lann arasındaki kullanılı.,ını, tahrif e
dilmiş te!Affuz tarzlarını. ve hepsinden 
mühimmi de, ordu arasınrla müteam -
mim olan Almanca küfürleri iyice öğ -
renmek istiyordum. 

BUtün bu yaptığım işlerin amirle -
rim taırafmdan beğenf'ldiğini ve takdir 
edildiğini, birdenbire yüzbaşılı~a terfi 
ettirilerek birinci ordu kurmayı istih
barat kısmına alınmam<lan anladım. 
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SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - İskambllh dôrt cinsinden blrl. 
2 - Yapılması hicab veren oeyler - Bir 

erkek ismi. 
S - Yalan - Yükseltme. 

·4 - Birdenbire - VUlyet. 
5 - Çalgı - Maa. 
O - Arsızın yaptıkları. 

7 - Pişmemiş - Komou ve doat bir dntet. 
8 - Caka - Bir yerde otunn&k. 
9 - İlletli - Miyav miyav. 

10 TenbeJUk - Keskin. 
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maruz kaidığı hakaretleri tedricen u- Bu hAdiseyi takib eden aylar içindeki 
nutmağa başlar. Bunlarda da böyle ol- hayatım pek mütenevvi, pek renkli 
du. Kf"ndi aralarında hafif tertib ko- geçti. Ben sadece bir istihbarat süba· 
nuşmağa, son muharebe hakkında fi- yının yapmağa mecbur olduğu normall 
kirler yürütmeğe koyuldular.. artık ve mutad işlerle iktifa etmedim; bu 
benim de sahneye girme zamanım gel- arada dRha bir çok defalar, Alman kı -
miştL yüz.1erinden, diğer.lerine naza- yafetinc girerek, gene Alman esirleri 
ran daha zeki olduklaın anlaşılan, ve arasına girmekte devam ettim. Yeni 
kendi aralarında konuşmakta olan bir esirler mevcud olmadığı zamanlar, 
insan grupuna yaklaştım .. yavaş yavaş Fransamn içerilerindeki üsera karar -
onları mükalemeye çekmiye başladım. gahlarında bulunan ve muhtelif işlerde 
Onların beninı hakkımda en ufak bir çalıştırılan eski esirler arasına karışıp 
şüpheleri bile yoktu .. kendilerfnf' ilişi- onla:::fa düşüp kalktım. Bu gibi eski e
ği olan her nevi askerlik ve muharebe sirlerden işe yarar herhangi bir haber 
işlerinden serbestçe - ve kendi kana· alabileceğim şüoheH idi.. fakat ben za
atlerince- mahrem olarak bahsetmeğe ten işin bu cephesin(. fazla! ehemmiyet 
başladılar.. ben bu sözlerimle Alman vermiyordum. Benim maksadım daha 
esir]erinin Alman umum erklnıharbi· başka, ve daha mühimdi.. ben, i1eride 

lvvellci bulmaccmna hcılledil""f ı•kl yesine aid bütün sırlan bana açtıklan· oynamağa hazırlandığım esaslı ve mü-
nı söylemek istemiyorum.. bu gibi him rolümün son provalannı yapmak- ·-,------,---·--· • • 
vak'alar ancak hayaU ve fantastik ca • la, !On noksanlanını tamamlamakla ~---=-=-=====--== 
su"luk rornanlttrmda vukua gelebilir. meşguldüm. Benim bütün maksadım, 
Onlar, pek tabif olarak, Alınan erkanı· en ince teferrüatına kadar Alman aske
harbiyesinin gizli pJAnlarına aid hiç bir rinin her şeyini benimsemek, bir keli· 
şey bilmiyorlardı. Fakat buna karşılık me ile, onun derisine girmektL Vakıa 
bunlann da kendHerine g~ bildiği ben çok iyi Almanca biliyordum, amma 
bazı şeyler vardı: Meseli onlar kendi ne de olsa onun bugünkü argosundan 
kıt'2lanna bitişik olan kıt'alann isim- haberdar değildim.. şimdi bütün mak
Ierini, yerlerini, numaralannı, menzil sadun, onun bugünkü, bilhassa ordu 
işlerinin cerevan şeklini peklll bili • arasındaki argosunu öğrenmekti. Bir
yorlardı .. hdttA esirlerden biri - ki ben· denbire İngiliz ordusuna karışan mü· 
ee hepsinden mühimmi bu hiivadis idi· nevver bir İngilirln, İngiliz askeri ar~ 
J\lmanlann çok yakında yeni bir harb sında konufUlan İngilizcenin üçte iki-

lJO~~t ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlba 

Tiirlıly. fllHleriı 

Galata • İltanbal • İzmir 
Depom: ı.t. TQtQıı GilmrOltl 

* Ha lirll 6anh ifi * 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu• tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankuuıda kumbaralı ve ihbarlız tasarruf huablannda en u 
50 lira31 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdakl plba 
göre ikramiye datıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: Heablanndaki paralar bir sen• içinde 50 liradan aplı 
düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde "' 20 fazlasile verilecektJr. 

Kur'alar 1e11ede 4 defa, 1 EylaJ. 1 BirindkAnun, l Mart n 1 11uiıu 
tarihlerinde ~kilec:ekdr. 

"IUlllllllllHlllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllUUIUllUllllllUUlllWIUllUUlllllll = Türk Hava Kurumu 

1 BUYUK PiYANGOSU 1 Albncı Keşide: 11/Nisan/939 dadır. 
IBt111illı llıramlge: 200.000 Liradır ... 
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Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri fabrikalar umum miidürliiğiinden: 
Kınkkalede ça!ıştu-ılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İsteklilerden 

An.karada bulun:rnlann silah fabrikasına İstanbuldakilerin Zeytinburnu fabri-

kasına, İz:mirdekil~rin de izmirdeki silah fabrikasına bu yerler haricinde olan· 
ların da istida ile Umum Müdürlüğe müracaatlan. (1423) 

Satı~ İlanı 
t~tan' ul Dö-· 'üncü fc ... a f~1em ı:~u~un....Jan : -

Fatma tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24387 ikraz ·No. sile borç alınan 
paraya mu.kabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup, borcun ödenmemcsin • 
den dolayı satılmasına karar verilen Ye tamamına ehlivukuf tarafından (846) 

lira kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta eski Ekmekçibaşı, yeni Şenlikdede ma· 
hallesinin Ada (yeni ;sm~ Armağan) sokağında eski ve yeni 5 No. lı bir tarafı Is-

ta'blı Amirede müstahdem Hasan zevcesi Şaziye hanesi ve bir tarafı Şayeste da • 
madı Yusuf hanesi, arkası mülazim Abdlnin hane ve bahçesi, önü yol ile çevrili 
maa bahçe bir ah.şah evin evsaf ve mesa'.1ası aşağıda yazılıdır: 

Zemin Kat : Zemini karesiman döşeli ve gömülü küpü bulunan bir taşlık (bu
nun altı bodrum) vr• içinde y:ikü olan bit oda, zemini çimento döşeli maltız ocaklı 
bir mutfak, aralıkta bir kuyu ve bahçeye çıkılan bir kapı vardır. 

Birinci kat : B:.r sofa üzerine kars1'1kh ve yüklü dolaplı iki oda, bir beladır. 
İkinci kat : Birinci katın ayni ise de yal11ız odanın bir'nde yük ve dolap yoktur. 

Um11mi evsafı : Bina ahşab olup döşGrneleri kısmen düzlüğünü kaybetmiş ve 
çatısı da kısmen basmıştır. İkinc: kutta ve ortada bir şahniş vardır. Binada e • 

lektrik tesisatı rnevcuddur. HariC€n boyası bozulmuştur. Yan ve cephe kaplama· 
lan tamire muhtaçtır. Arkada bır kısım bahçesi vardır. 

Mesahası : Tamamı 86 metre rr.urabbaı olup bunun 51 metre murabbaı bina, 
geri kalanı bahçeôir. 
Yukarıda hudud. evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık arttır· 

maya konmuştur. 
l - İşbu gnyri menkulün artırrn::t şartnamesi 3/4/939 tarihinden itibaren 937/ 

689 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairec;in;n muayyen numarasında he:kes!n 

rörebilmesi için açıktı,.. İlanda yazıll oJa.,Lırdan fazla malı'.'imat almak istiyenler 
işbu şartnameye ve 937/689 dosya No. sqp m<>r.ıu,.'vetim'ze müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya i~tirak iç:n yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey ve

ya milli bir bankanın teml.nat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sah~bi alacaklılarla d ğcr alakadarların ve irtifa'{ hakkı sah bIPri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa <lair olan icldia· 

lannı işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bir

ı;kte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu s icili ile 

sabit olmadıkça sah~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma '?artnames·ni okumuş 
ve lüzumlu mallımat alını~ v~ bunları tam:ımen kabul etmiş ad ve itibar olu-

nurlar. 

5 - Gayrimenkul 3/5 '939 tarihinde Çar~an'ba günü saat 14 den 16 ya kadar 

İstanbul Dördüncü tcra memurluğunda üc' defa b~ırıldıktım sonra en çok artı· 

rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin ·~ 75 şini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıhr bulunup ta bedel 

bunl'arın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha 

temdid edilerek 18/5/939 tarihinde PerşC1mbe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
Dördüncü İcra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin alaca~ına 

rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayr; menkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edil'ir. Böyle bir be

del elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihal!'? olunan kimse drrhal veya verilen müplet 

içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 

teklifte bulunan k;m.:;e arzetrniş olduğu bedelle almağa razı o!ursa ona, razı ol
maz veya bulunmazs-ı hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkanlıp en çok 

artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den he

sab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakcızın memuriye
tim.izce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde ol:ırak yalnız tapu ferağ harcım yirmi se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale .karar pullarını vermeğe mecburdur. Mütera

kim vergHer, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellid belediye rü

sumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıy:ı rid olmayıp artırma bedelinden tcn::il 

olunur. lşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra 

memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde sı:ı-
tılacağı ilan olunur. (1911) 

Kapalı zarf usulile eksiltme r anı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube MühendisHğindcn: 

Eks.ltm.eye konulan iş: 

1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı kanalları ile Aptal ırmağı ıslahı ka11alı üzerine 
yaptınlacak altı aded betonarme köy yolu köprüsünün inşaatıdır. Keşif be· 
deli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 3 Wsan 939 tarihine rastlıy..'.1.ın Pazartesi günU saat 15 de Sam· 
sunda su işleri sekizinci şube mühendisn'ği binasında Eksiltme Komisyonu oda· 
smda icra ed'ilecckt•r. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele pr-0jesi, bayındırlık işleri ge. 
:ıel şartnamesi, umum su i~!eri fenni ~a.rtnamesi, hususi fennt şartname ve pro· 

jeleri 180 kuruş mukabilinde Samsunda su işleri sekizinci §Ube mühendisliğin. 
den alabifüler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2665 lira 86 kuruşhık muvakkat 

tenı.inat vermesi ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika ibraz etmesi ve ek

siltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün ve

sikalarla birlikte b:T istida ile idareye müracaat ederek bu işe mahsus olmak 

üzıere vesilk.a al!maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içind'e 

vesfka talebinde bulunm1yanlar eksiltmeye iştir.ak edemezl-er. . 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Samsunda su işleri sekizinci şube mühendiBiiğine m.altbu.z mu
l!:ıaıbH!inde ~rmeleri lbımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1664) 
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En Fazla 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

Güzellik n.ü~ehassısı 
Şu kiymetli tc.vs;yeıerde 

bu. nuyor : 
- Rob ve şapkalarda olduğu gibi, pud

ra renklerinin de modası mütemad~yen 
değiş:r. Bunun içindir ki daima yeni ve ' 
cazib renkler hemen Tokalan müessese
sinin güzellik mütehassısı tarafından pi
yasaya sürülmektedir. * PECHE - İlkbahar tuvaletlerile 
ahenktar olan ve bilhassa sarışınlarla 
saçları kestane renginde olanlara yakı· 
§an, .şeftali yurnuşakhğı tesırıni yapan 
pudradır. 

* BRUN SOLEİL - Esme: tenler için 
gayet sevimli ve cMah bir tesir yapan 
ve bugün Pariste pek fazla rağbet bulan 
pudradır. * RACHEL • DORE - Zayıf tiplere 
hafif ve mahrem bir parlaklık veren ve 
bifilıassa suvare tuvaletlerine ahenktar 

ı bir pudradır. 

Cazib ve schhar renklerin bütün seri· 
sini tecrübe ediniz: 

Birçok kadınlar, maalesef tenlerine uy. 
gun renktek' pudrayı kullanmıyorlar. 

Bunun için yüzlerine makvaj olmuş VP. 

sert b;r manzara verivor. Tf>ninizc uygun 
pudrayı bulman•n yerrfıne çarec:i yüzünii· 
zün bir tarafına bir renk ve diğer tara
fına başka renk tecrübe ı:>tmc>ktir. 

Adresim:ze yazınız. SiZ~ parasız ola
rak muhtelif renklerde 6 aded nUmune
lik yeni Tokalon pudrasını göndereceğiz 
ve bu tecrübeyi kolaylıkla. yapınız. Ad
r~s: İstanbul 622, posta kutusu (25 No. 1ı 
Tokalon Pudrası servisi.) 

TASHiH 
i<ıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlülnin -

den: GazPtenizJn 16 - 3 - 939 tarih ve 15 in· 
el sayfasının 4 ilncü sütununda sandığımız 

borçlularından Bayan Maile ve B:ıy Mustafa 

ı 
Sabriye 23416 hesab No. lu gayrimenkulleri 
için llfm yollle yapılan tebUğde 30-3-938 ta
rihine kRdar ödemediğiniz.den faiz, koml.9 -
von ve ma.<ıari!lle bPraber borcunuz 540 Ura 
04 kuruş yazılmuı H'tzım gelirken sehven 
4'i0 lira 04 kurut yazıldığından tashihen ilfm 
olunur. ....................................................... 

011 
'ı evml, Siyasi, Havadis ve Halk ııazeteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme soka.lc:, 25 
İS TAN BUL 

Gazetemizde -;ık:.ın yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazeteınize dddir. 

- ····-
ABONE FIATLARI 

1 6 3 
t<.I ~ .Ay Ay 

Kr. K.r. Kr. 

TÜRKİYE l4Jv 'ıbv 4\JO 
YUNANİSTAN ~!J l:..2u 710 
ECNEBİ 27} I 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiitirmek 25 klu·4 tur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıw 

'},7ıJ 

:lOJ 

Gel•n euralc geri V•rilm•a. 
ilanlardan me•'aliyet alınnuu. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilivesi Jhım.:iır. 

(·~:~~;·;:~=~b;;i""\ 
e TeZ.fOA : I0203 1 
''•••••n••••••-••••••••••u•-.••••-.... •J 
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Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dö~ülmesini 
önler, kepekleri giderir. lNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ Beyoğlı.ı • İstanbul 

l IJev.et demı ryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlarıl 
3/3/1939 tarihinde yapıian ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedoll 

335000 lira olan yetmiış yed'i kalem bakır ve pirinç malzeme 3/5/1939 Çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesi.kalan ve tek1iflerini ayn. gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri !Azımdır. 

Şartnamel'er 1675 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılm.aktfüiır. 
(1702) 

Muhammen bedeli 1376~ lira olan 91:>00 kilo mubtdif eb'adda karfiça çivisi 
4/4/939 Salı günü saat rn de Haydarpaşada gar bina&n<laki satınalma komisyo
nu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacah.-tır. 

Bu işe girmek istiyenıerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 1032 lira 38 kunli" 

luk muvakkat teminatlari!e tekliflerini muhtevi zarfLannı eksiltme günü saat 
(14) on dörde kadar k0misyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa· 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (1818) 

Nafia Vekaleti lstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden : 

İdaremiz namına Avrupadan celbeclilecek muhtelif malzemenin gümr~k mua

melesinin yapılması işlerini takib için l:>0.130 lira ücretle bir me.rrıur alınacaktır. 

Bilgi denemesi, coğrafya, türkçe, hesab ve gümrük işleri mevzuları üzerinden 

ve 31/3/939 Cuma günü saat 13.30 da yapılacaktır. Müsavi şartlarda ecnebi ll .. 

sanlar bilenler tercih olunacaktır 

Müsabakaya girme şartlan: 

ı - Türk olmak 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 

3 - En aşağı orta tahsil görmüş olmak. 

4 - 35 yrujından yukan olmamak. 

Müsabakaya iştirak için aşağıdaki vesikalann 30/Mart/939 Perşembe aünü saat 

17 ye kadar idarenin Jevazım müdürE.i&rüne verilmiş olması şarttır. 

1 - Hi.iviyet ciizdanı, 

2 - Askerh'k vesikası, 

S - Tahsil derecesini gösterir vesaik. 

_. - En son ikamet ettiği mahal zabıtasından alacağı iyi hal ve teskiye vesikası. 

5 - Kendisini teskiye edebilecek tanınmış zatların sarih adreslerini gösterir 

muhtıra. cl917> 

İzmir Vilayeti Daiıni Encümeninden 
(1194090) lira (76) kuruş keşif bedelli İzmir vilayeti Turistik yollan i~aatma 

.istekli çıkmallllf bulıunduğundan 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 16/Mart/939 

tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. İstekli· 

1erin pazarlık müddet:l!nin hitamına kadar vilayet daiıni encümenının toplantı 

alinleri olan Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar mezku!' en~ 
mene baş vurmalan (1891) (934) 

• 
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Hasan Deposile alakadar olanlar Sirkeci Liman hanı altındaki mağazaya müracaat 

UYKUSUZLUK 
Bir 

kaşık 

• 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlar
ca vatandaJa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel 
bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. 
Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik. dinç· 
lik verir, 7.ekA ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri, 
adaleleti kuvvetlendirerek. uykusuzluk. halsizlik. fe .. 
na ~celeri giderir, vücud makinesine lazım olan 
bütün enerji ve kabili.yeti vererek daima azim, irade, 
neş'e sahibi eder. Mide, Barsak tembelliğinden ilerl 
gelen muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'u Diğer bütün 
Kuvvet ilaçlarından ayıran 

başhca hassa 

Devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kul· 
!ananlarda bile mud :e gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, 

Bir çok adamların 
derdidir. 

Bir 
kaşık 

Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansız
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların 

nekahat devrelerinde en mükemmel bir 
derman şurubudur. Sıhhat Vekfiletinin 
resmi müsaadesini haizdir. 

Her eczanede bulunur 

Tallı bir uyku temin eder. 

l N E R V ·1 N ~~~r d:~:~ı : ~:i;:ık -
Asabi öksürükler ve 

• sinirden ileri geleu bütün hastalıklan iyi eder. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
·---------m:ml _______________ ,, 

Denizbank İstanbul Merkez binasının kahve ocağı kiraya verilecek ve 
24 Mart 939 Cuma gU·1U öğleden sonra saat 14 de arttırılması yapılacağın
dan taliplerin şeraiti öğrenme:{ Uzere mezkdr binada bulunan Bankamızın -> yapı ve binalar s :.HTisıne muracaatları lüzumu il!n olunur. 

ZAYİ L.. Kılıçali şubesinden aldığım hü
viyet cüzdanlle asker1 veslkalarunı zayi et • 
tim. Yen1slr.1 çıka.racağundan eskisi hü -
kilınsüzdilr. 
Ç~memeydanı OürcükapL'>l 5l numaralı 

kahvede Ekrem Sılan 

Son Posta Matbaan 

Neil'iyat Müdürü: Seıim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAK.LlGll. 

~ 
Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir mnddet cRADYOLIN ıml· 

!andıktan sonra dişleriniz inci gibi par
ladıktan başka mikroplann kQmilen 
mahvolduğunu; zararlı salya ve ıtra

zabn kesildiğin1, diş etlerindeki lltl· 
haplann durduğunu ve nihayet ağ· 

zınızda ıaur bir rayiha başladığını du· 
yacaksınız. 

Gayet 
Gag et 
Gayet 

temiz 
sıhhi 
UCUZ 

Hergun sabah, öğle ve akşam ye-
meklerinden sonra gtınde a defa 

dişlerinizi 

ARKA 
BEL 

·r:~~~. 

ROMATiZMA -LUMBAGO -SiYATiK -ve buton 
ağrılara 

kal'Şl 

merhemi ile masaj yapını~ 

SANCILARI DAiMi ve ÇABUK GEÇiRiR 

Yatak, yemek ve çalışma 

odalarile salon takım.lan vel· 
hasıl her nevi mobilyalar; 
BAKER ( eslH HA YDEN ) ma
ğazalarında teşhir edilmekte 
ve her yerden ucuz fiat ve 

müsaid şartlarla satılmaktadır . ..... -=-..... -.-.: ...... _,, 

•• LINIA ,. Kenıe,. latl,.lletl 

tenıhı. J•Bl•nm•JI M•• •d•• I 
ve h•••lı•tlwlı• ıeııçtS. ••""' 

Y•lınıa ı 

il§~/ .J, ROUSSEL d• .. tıfer. 
ISTHBIIL : TD•ııl .. r11ı"ı •o. la 
ıa Nwa.rol• 1taıalog11111un 
llt8Jlnlı, bedawa gOnelırlllr. 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemex isterseniz ı 

iZMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

, _________________ .... En tatıı: .. zevk havasını · · 

Tane Kurut Tane Kuruı - -
Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 

Yaka 20 30 Salon 20 35 

Çeşit 50 72.5 Çeşit 100 145 

1 
~---------------~ ..... 


