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Rumen eski Başvekil ve 
Nazırları rejimin 

·değiştirilmesini istediler 

• • 
ismet lnönünün 

Malatgalılara telgrafı 
-----··-----

Malatya halkı, MillT Şefin bu sefer Ankaradan 
namzed gösterilmeleri üzerine, tekrar Malat
ya meb'usu olmaları için ricada bulundular 

ANKARA ViLAYET MECLiSiNDE TEZAHÜRAT 

33 eski Başvekil ve Nazır Krala bir 
muhtıra verdiler, buhranda davet 
edilmemelerinden şikô.get ettiler 

___ .. __ _ 
Malatya. (Hususi) - Bundan ev· 

ve!ki Meclislere Malatya meb'wıu • 
larak iftirak eden Mill1 Şef İmıet ı. 
nönünü.n bu intihab devresinde A& 
karadan namzed gösterilmeleri ve 

meb'UI seçilmeleri münuebetile Ma
latyalılar büyük bit- teeati.r dUym\lf" 
lardır. Ancak Milli Şefin blr bqka 
şehirden değil, Türkiyenin b&fPh· 

(Devamı 11 inci ıo.1/fad.4) 

• 
Eski lktısad Vekili bir -.. ·---············ .. ·····--···········-········--

Bir Milli Birlik rejimi Garib bir aşk 
şeker işinden 

muhakeme mi edilecek? 
tesisi isteniliyor macerası. 

15 yaşındaki .sevgilisini 
Denizliden lstanbula 

kaçırmak istiyen kadın 
Türk iyen in 
Dostluğu 

Rumen Hariciye Nazınnın 
sözleri alkışlandı 

Bil.kreş 28 - Reuter ajansı blldtrl· 
yor: 

33 eski Başvekil ve Nazır Kral K.a 
ıol'a bir muhtıra göndererek milll bir
lik menfaati namına Romanyadaki re
~imin tebeddülünü istemişlerdir. Muh· 
tırnyı imza edenler arasında eski Bar 
vekil ve milli köylü partis' rei~ Maniu 
da vardır. 

Bu muhtırada, son buhran esn~m
da krahn müzakerede bulunmak üzere 
eski siyasi parti reislerini davet et -
memiş olmasına teessüf edilmekte, 

(Devamı 11 inci sayfada.) 

• 
Almanga ve Italga 
Yugoslav hududuna 
asker gığıgorlarmış/ 

Londrada çıkan Daily Herald gazetesi mektedir. Diler membalardan. teyid edil· 
Almanya ile İtalyanın Yugoslav hudud- rniyen bu hab6r fUdur: 
lannda .tahşidat yaptıklarını haber ver- (Devamı 11 inci sayfada) 

İspanyada dahili harb 
bitti, Madrid teslim oldu 
Franko kuvvetleri dün Madride girdiler, bugün de 

Valensiyayı işgal edecekler 

BambaYdıma.nııırdan. hcmıb olan Madrld.ıtı bir koıen 

(Yazm 11 had sa~) 

DenWi. (Hu.sus!) - Bu hafta burada 
shwma tilmlerindekl vak'a.lan andını' 

tekilde entereaan bir hld\se olınuftur. 

lrleale fUdur: 

Şakir Kesebirle konuştuk, " Şimdilik 
bir şey söyliyemem ., diyor 

(DenlzU) niıt. (Buldan) kazuında ma- v 

nlfaturaeı Halilin Denizli ıaeıınde oku- Mesel"11e adı karışanlardan Ahmed Agaoğlanun 
makta oWı oğlu Mutafa. şehirdeki eY· M.11gan1 dikkat beyanatı 

(Devamı 11 inci IOtJfado.) Y 
-----·-- Aritadqla.rımızdan biri, eı'ld İktıaad 

Almanlar istanbuldan Vekili Şakir Kesebirin bir teker mesele· 
sinde11 dolayı muhakeme edilecelini bil,. 

P 1 1 dirmekt.edk ırasa a ıyor ar Verila habeclere gö~ mete1- fUdur: 
• • Sekiz, dokuz sene kadar evvel mülga 

Pırasalanmız tahlıl netice- eeker inhiıan idaresince şark vil!yetıe-i-
sinde pek beğenilmiş dün nin ihtiyacı için Arkoı fi.rbtinden ktllli-

• •• ' • yetl! miktarda Rus şekeri ıatın alııımıf 
1lk vagon yuklendı ve bu satq dolayısile mezktlı idarenin 

273,000 ltülur 11ra .kadar .nrar ettili an-

~~~~~lii=a~~ ıaşılmlfh. Bunun üzerine maiiy• mMet-~~ tişleri tahkikata b&flamıtlar ve tehkikıt 
Sll'asmd.a inhisar idaresi mecliaı idare a
zalarının da ifadelıerine m41racaat etrnit-

Son zamanlarda Tlirkiyeden meyva n 1erdi. İdarenin o zam.anki mecıt.i. ida· 
aebze çekmeğe ehemmiyet veren Alınan.- resi. F.dkne meb'usu B. Şakir K..ebirin 
yaya bu sene külliyetli miktardı porta- riyueti ahında K.aırtamonu meb'uMl m.r- Ahmed A~cıo~lu evıTMk 
kal ihraç etmeğe bqladık. Bu ihracat hum B. Haaan Fehmi. eM.i Beyazıd meb- oğlunua ifadeleri müfettiflerct alınını,_ 
bilhaaa yeni teşkil edilen kooperatifle- usu B. Şefik ve Ahmed Al•otullarından B. Şakir Kesebir ile B. Huan Fehminin 

(Devamı 11 inci sayfada) müt~şekkildi. B. Şefik ile B. Ahmed Ala- (Devamı t 1 bt.el sayfada) ------·--
ingilterede millt bir 
kabine kurulması 

isteniyor 

SalAhattin Çam iş 
Bankası U. MDdDrD oldu 

Eden ve arkadaşlan bir Meb'us seçilen Muammer Eriı istifa etti, yeni Umum 
takrir verdiler Müdür dün vazifeıine baıladı 

Londra, 28 (Husüsl) - Eski hariciye 
nazırı !:den, eski bahriye nazın Dufku
per, Çurçil ve amiral Rogger Ke:rı te d• 
hil olduğu halde bdkCUnet taraftarı 31 
meıb'ua Avam KamuUl riyaMt divanı
na bir takrir vennlflerdir. Takrirde. Av-

( D~mı 3 iinc1' ıal/fcıda) 

Kaçırılmak istenen 
Yahudi tüccar 

Bergamada gangster 
filmlerine benziyen 

bir vak'a oldu 

Bergama, (Hll&Wll) - Kınık nahiye. 
linde ıarib bir vak'a olmuştur. 
İzm1r ihracat tacirlerinden Jıronun 

Bergamıda Kınık nahiyesindeki mü.mu- lı Banka!ının yeni idare mecltri içti m.a halinde [Sal4hattin Çıım ortada 
sili Edvard yanında hususi ıoförü Rıza ve görillme ktedir] 
fabrikaların.da ça1ıfan ha.mal Gafur ol· Ankara, 28 (Hususl) - Ankara meb'us- okunmuı ve kabul olunmuıtut'. 
duju halde Musevi tıftocal'lardan Mifiki !uğuna tekrar seçilen Muammer Eriş, İdare meclisi inhilal eden Umum M'i
otlu Josefi aqam karanlığında yazıha- Tiirkiye İt Bankası Umum Müdürlüğün- dürlüğe idare meclisi reisi Salii.hattın C ı. 
nelerine çatırmışlatdır. den istifa etmiştir. İsUfaııaQleSi banka mı tayin etmiştir. Salahattin Çam bugun 

"De~cıflU J t'i11ei aayfada) idare meclisiıtiıı bugünkii toplantU1mda yeni vazifesine başlamıştır 
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1 Sayfa SON POS~ 

Makaleı 
Her gün 

E!: Herkesle latife edilmez .. --Restmll Sözün kısası ----------------------------------------------------
Sanayi teşebbüslerimiz 

- Ya:u.n: lluhlttt. IMıı• 

S anayi işlerimizin istenilen 

recede iyi şartlar içinde bulun

madığı şüphesizdir. Hangi teşebbüsümü
zü ele alsak. biraz tetkik etsek, b iraz kur
calasak, irili ufaklı bir takım kusurların 
bulunduğunu görürüz. Mesela, şurada 
bir fabrika kurulmuş. ya suyu hiç düşü
nuhne.miş, yahud da az düşünülmüş; öte· 
de bir başka fabrika vücude getirilmif, 
bunun da kömürü yanlış he ab edilm "ş
tir. Vesaire ... 

Bu hale bakan bir takım dıkkat sahıb
leri, üın dsızliie duşüyorlar ve diyorlar 
ki: 

cBu işler çok güç şeylerdir. 
bap.rmak ıçin Uzım gelen evsafı haiz de
ğıliz. Bız bu anayi işlerınden vazgeçip 

Melımed Akif 

I!. Talu 

fCS) ilmern hangi büyük adam de· 
lgJ miş ki: 

- Dünyada yalnız şöhret kazanmanıD 
hiçbir kıymeti yoktur. Ayni umanda 
dost kazanmağa bakmalı. Zira o şo'hrctl 
yaşatacak olanlar ancak o dostlardır! 

Büyük şairimiz Meluned Akif. işte, buı 
iki mazhariyete birden ermiş insanlardan 

biridir. Bunun bir delili de, Eşref Edıbin 
ancak derin ve sonsuz bir muhabbetten 
kuvvet alan bir itina ile toplayıp bır ara.-

ya getirdiği vesikalar, hatıralar, menkJ,. 
beler ve yazılardan mürekkeb ortaya 
koyduğu muazzam kitabdır. 

zıraatimizi canlandırsak, bütün kuvveti- Doğu.ftan abdal. tahsili kıt veya görgfta(l az olan insanlara Kendi.sile temasta bıılunduğunaz ldmsen.ia ahllkı hakkın-
mlzi sirai istıhsale versek ve tedricen ıi- dikkat ediniz. Seriüt1eessür ve kavgacıdırla.r, aaıma kendi- da kat't bir fikir edinmek ister.em tabuk kızıp kızmadığı-

Bu kitaba biz tereddüd etmek.'liz n bfr 
abide diyebiliriz. Akilin beşeri ve edebi 

§ahsiyetini bunun içinde bir kül halinde 
bulmak. Safahat şairinin safahatı haya~ 
tını da burada adını adım takib e melt 
mümkündür. Türk edeb'yatının ıe)Tile 

raat sanayııne geçsek elbet daha iyı olur.> leri ile alay edildiiinf anırlar veya istihfafa uğradıklarına na, lAtifeye tahammül edip ebnedfltne bd:mu 'ft ea laatif, 
Etraflarına dikkatle bakıp sanayi te- inanırlar. en masum lAtifeyi dahi nazik inı11nlarla yapuus. 

ve tarihile alftkadar olanlar için daima 
kıymeti bir mehez teşkil edecek olan bu 
mükemmel kitabın birer eşi de diğer bU... 

şebbilıler mizin noksanlarını görenler a- -====---------------=-=::ıı:..=-...,,.-====-ı--a::::======-..,..=::m:ıı--ıı::ıc:=-=-=-----=== 

sr~, :lE:1.~.:~~:.~r~f ~~ 
~IA. bir me.mleketın münhasıran 60 yaşında gönlü r---·· .. --····-····-.. ····-, Dünyanın f!n lıüçQlı 

bir Wtihsal ~kli ile meşgul olması ne Taze bir ihtiyar Hergon bı·r fıkra Otomobili 

yük ediblerimii: ve şairler miz hakkında 
da vücude getirilseydi, lmgün edebiyat 
tarihimizi aydınlatmak ne kadar kolaJ 
olurdu. 

mümkün, ne de caızdir. Eski iktısad d& 
virlerinde belJti böyle b"r iey mümkün 
olabilirdı. Fakat, buna butJn ımkan yok- Sizden başkası 
tur. Milletlerin iht.yaçl n çok çeşidlen- söylem iş olsayd 1 
l1llJ olduğu ıçin, bu çe dli ihtıyaçlann 
mühim b r kısmını olsu k nd kendısi- Bir gün Marki dö Rlfeliö, kral sa· 
ne ı.tihsal ed.emiyen mılle • bu çe id ere rayının bahçeıi'ft.CU dola§ıt1ordu. Genç, • 
ıahib milletlerın peyk1cr olmak mevkii- güzel bir dü1esle karıılattı. Dii.~es 
ne d'tl~rler. Bu esasa göre, münhasıran Markiyi selt!mladı: 
ziraatle meşgul milletlerın sanayı sahibi - Bugün yil.ıünüz M k4d4r sevim.-
milletler için birer koloni o1mak derece- lif 
sine kadar düfmeleri tehlikesi vardır. 

tkmei derecede, yalnız bir çe ki istih
Nl .-hası içinde yaşıyan milletler, buh
ran devirlerinde birdenbire düserler ve 
kendilerini güç kaldırırlar. Bunun için j 
de, bir şekil istihsalinde buhrım olduğu 

aman öteki pkildeki istihsal ne da~ a- R . . -ro·· M. "'- d m Lord Niyu . . .. esnunı ıo u 6 ... nı.u a a • 
narak kuvvet kazanabilme~ ıç n. ~~sta- horro mmli 60 yaılannda bir İngıljzdir. 
kil yapmak illtlyen her mı let. stihsal .. ~ .. li,.; ...... en gönlü ıue 

Yaşının geya..... 5 .ne r._ .. . 
hayatını çefidlendırmeye muhtaçtır. 

1 13 1 nnd bir Macar :tızı. 
Sa't.:-- b "'"" kü dün d . t' . ka mış ve ya, a a 

LUR:D, u ... n ya me emye ının . 1 ih __. lenmiftir Lord 
hududlan içinde yasamaya mecbur olan le sevışm t ve ~ . a,, ... ·~ de t11örd.ülW\ 

evlenme merasırn\M, l'9llJJ\ • a- • 
her millet mutlaka teknık ve sanayı ~1- nuz alelAde sokak eU>besile iftırak et • 
ttl:rtlne kanpnak ihtiyacındadır. Bugun-
Jlli ziraat ~kl.,nde büyük stihsal, mutla- =m=işt=ir=.==-===---===-=:ıı:==-
ka bir taraftan da sanayile tlak dardır. 
Sanayi saha.!tnda çok zayıf olan millet
ler ztraat sahasında da zayıf kalmaya 
mahld\m olurlar. 

memlekete, yalmz mu vvPn 
de ı.ş verirl~r. Bunun 'ç n bu 
ketlerde b zan iş · in am " b zan da 
amele İ<' n iş bulumraz 

ıizliğe düşelim ... 
Her pıy böyledir: 171 'bir maden ~ 

ıe.s· bırkaç neailde llayatını toprak altın
da ve galeri iç.inde ıeçirm~ bir ailenin 
çocuğun<ia ancak 'bulunabilir. Türkiyeaiıl 
lyı bır bestekar sahibi elması için de hii 
olmazsa cıddi bestek&r olan bir nesil bek
lıyece z. Mesela. Straua'un valslan ~ 
glin hala dünyayı çıldırtıyorsa hunuJl M

Ham!sen, sadisen, daha b" çok se beb bebı bu ilmi tçya:a irıaanların iki aaır· 
zlhedebilirim. 

* 
danberi muaiki ile u,tra.şan bir aileyi 

üade etmuindeda. 
Dünyada hiçbir ,..,, hiçbir teşebbOı 

D ğer taraftan. sanayi tP!!>bb!lsleri"ni- yoktur ki ilk hamlede en iyi neticesini 
mı matlub oı.n şartlar içinde bulunma- versin. İn.sanlar da, milletler de mutlaka, 
ması da b'zi lnnımundan fazla nndı eve 

Dedi. 
- Bunu bana ai%<Un bcsfka.n 8öyle

miş obaydı hiddetleft.Wdim; dedi. 
Çünkii. bir in8a hiçbif' xman bi?' ay
na ymne ge~k i.!t~! 

\.__, ___ , ______ .-' 
ltalga Kralı ve tahtı 

.evketmemelldtr. İ!rter ziraat, ist"r ~ana- hayatlarmın muhtelif ahalann.da bir ~ 
. .. cemilik devri geçinneğe mecburdurlar. İ yt isterse hattA dn'ha bas t tPc;Pbbus1tr . . Son ıünlerde talyada yeni faşist mec-

ohun, her insan - ve bittab' her m;Het - Bu acemillk devrı bazan bıze çok pahalı- ll.sinin a ıldığmı. bu münasebetle de 
.. . ya bazan da - talihli i8ek - ucuza moıu. ç . 1 b' h"t herhangi bir teşebbuse yeni olarak gır- ' . . "lik d İtalya kralı Viktor Emanue ın ır ı a -

d".ğf zaman, te~bbüsünden azamt randı- ~· .~ikkat edeceğimizl~:: acemı f!V· bede bulunduğunu biliyommuz. Resmi • 
nmızın pahalıya ma oı.ıuamasına Tar h b · · d 

rnanı alamamaya mahkumdur. Hayatta . zl lıpnaktan ibaretti miz. kralı, tahtında bu ita eyı ıra e • 
tecrilbenln, an'anenln, itiyadın kuvveti ku~e~~ e çayi Nh ~ ta r. vaf. derken gösteriyor. Şurasını da hatırlata -
imanların zeki bıvvetler'ne n;sbetle b"r ~r 11ıye, aanal _,_::~ ~ . ~ mu ,,. hm ki, kral 30 senedenberi devam ede -

k ~ tı· • fakıyet netiee er auıuuıue& ıçın me.e-. .,_,,_...:ı 1,"" d b hit çok defa daha bftvü tür. ım ve zekctmız ik" .. mil Uraht W tecrübe ıelen hüa.u.w.uar~ esnuın a, u a -
tst~ği kadar bol olsun, mutlaka her ye- fı ı ~;ecet1:~ l'!fte r kendimi~~: besi~, ikinci defadır ki tahtından milleti
ni işde b'r acemı1'k geçireceğiz. Türkiye, saymalıdır Netieede elde edeceği k\JYto ne soylevde bulunmuş olmaktadır. 

yalan bir zamana kadar, b'r c'vatayı ye- vet yani b lgi. tecrıeıbe. teşkil!t ve ktıl- sun? Kim vardır ki ba§ladığı işde hata 
rhıe oturtmak için elini usu .. veçhile ınr' kuvvetleri milyarlann. da fevkinde etmeden yüriiyebilsin? Biz gemi kullan
kuilamnasını bilm ven i çilerle dolu bir bir kıymet olacaktır. Sanayi, medeniye- masını b'lmiyoruz, bunu batırabiliriz di
menleke ti ~le .b r mem~eke:te. eJer tin üniversitesidir. Danyanın en büTlk ye yelkenl' gemide ısrar mı edecekt"k? 
anavi t~bbOsle~lz bu~nkü h lde icad annı üniversite profesörleri defil, Biz Adi kazana, Adi buhar makinesine a-
bulunuvorsa gene k hazan fabrika ve maden ifçiler, ekseriya lıştık, sürşoflu kazan veya türbin iste-
~nbn dUnvavı da fabrikaların isiml:b mühendisleri olan meyiz diyebilir miyiz? 

me ~ f tıttrln<! labor tuarlan ortaya atmıJlardır. Her şey bunun g bi. .. Türkiye, her ne 
dnklerfme nazar 'Om thaliğe mahal yok Hayatta kim paha ına ohırsa olsun öğrenecek ve yap:ı-
sında iy' mühen v rdır ki ışe başlamadan öğren.mi§ ol- caktır! Muhittin Bırgen 
hiç olm a itç m 
rhıl ta.kib etmerf 1 mdır. Büyük bab sı 

1 STER 1 NAN, IS TER 

Eşref Edibin vefakarlığı sayesind2 ko.
ca Akife dair neler öğrenıyoruz! 

Onun verdiği ve doğruluğunu tevsik 
eyle<iiği malfunat. bazılarınca has mill! 
duyguları dınt t assubla mezcedi erek; 
kıymetten düşürülmek istenilen bu Tür]( 
evladının kara günlerimızde na~l b r ız.ı 

tırabla kıvrandığını ve j kl!I mücade
lesinde ne temiz bir rol oynadığını gös. 
temıektedir. 

Kitabı baştan aşağı okumak. İstikIAJ: 
Marşı nazımının en büyük vatanperver
lerlıniz arasında ön safı işgal eden yegt ... 
ne şair olduğuna sarsılmaz bir kanaal 
vermek için kafi geliyor. 

Namık Kemal. Akilin tasvir ve beyaJt 
ulviyetine, belagatine ve lisanının saınl· 
miyet ve sadeliğ'ne h · çbir zaman eri§&' 

merniştir. cÇanakkale harbi> ni hangt 
Bu gör~ otomobil bir oyuncak Türk, tepeden tırnağa kadar heyecanla 

de:filıdir, hatlkf bir otomobildir. Arkasın- ürpermeden okuyabilir?! !stiklU marşı• 
da d.a eşya tatayacak ar parçaa vardır mızın dinlendiği vakit yüreklerim"zj hı .. 
ve dünyanm • küçük otomobili sayıl • yecanla dolduran, bestesinden ziyad~ 
maktadır. güftesi eğil midir?. 

İngilteredll Mılun.an Du ~~ini ot~. • Eşref Edibin kitabı bir iki ldiçük h:;ı. 
mobı· ı iresiındıe ~uan-nz gıbı btr yuk .. , -r 

5"' &--- • taya, zuhule ve noksana ragrnen mukem-
arabasının yanında açık llaveda. Mrctlerin • mel bir abidedir. Bunu tekrar ediyorum. 
d b" · :..+iJ'&ke gı'tmekt ır en ırıne ~ · Bir sevgi, saygı ve vefakarlık: abıdesı! 

50.000 /ngiliz lira!ı miras Akif .gibi tem'_~ ya ~ş, ~em~ duvmuı 
1 .a- bul f .1. ve temız tercnnum etm•s b r buyfik ada-Henüz 28 yaf arın~ unan ngı z 

haırtabakıcılarmdan Ada Ryan makat - mm beşeri an'anelerfn ak ·ne o rak. 
le iş görme yüzünden btiytık bır mırasa kendis~? · Y atac k, k nd ·ne sa 
k t vefa go tC'r cck b le b"r d st •ka 
onmuş ur. 
Dört senedenberi hizrnetlttındt bu)un- olması, g lmiş g sa·r büytı m-

duğu ihtiyar btr kan koca genç ve güzel larırnızın baka 1 m'nde g ptal ı u .. 
haatabnkıcılıanna 50,000 İn.gili:ı: liruı mi- yandıracak ender bir rnn iyet s yılıl'.ı 
rM bırakmala karar Yenniperdir. Bu it"barla, bah"s mevzuumuz o n e.ı 

serden dolayı müellifinden ziyade Akifin 
Antika meraklısı bir baron hatırasını şayanı tebrik görürüm. Yalnıa 

Baron fon Der Heydt İsviçreli mllyo • ne esef edilerek haldir ki, biz, cami rnıza 
nerlerden biridir. Vaktll• Almandı. S~ • bilha~ kalemlerile ve fikirlerile şeref 
bık Kayzerin en yakın cto.tlarından bı • verenler·n kadr.ni ekseriya, bu dünyadan 
cidir. Antika ınerakhsıdır. Gayet zengin göçüp gittikten sonra biliyoru.a! 
kolleksiyonlan vardır. DeYlet mtbele -
rinden şikAyet~ir. Oralannı modaSJ geç. 
mit. kasvetli ft alAkayı ula celbedemi· 
yen birer mC1eane ol.ant telllii etmek-
tedir. Londradaki Viktorya ve. Albert - • - -
rn(lze1erine, bazı Çin heykeltraılann e • Son günlerde, sevgili okuyuculanmdan yır.. 
serlerlnden hediye etmiftir. Halkın mü- mi kadar mektub aldım. Halfkıındakl kıy • 
zelere gıtmedlklerini. gidet'lene de bir metli Mlveccilh ve temennilerinden ~k fntlııo 

anlamadıklarını geren milyoner tehassla oldum Hepsine candan tıeılekktlr • 
şey lerlml aunar ve bu tezahürler1n1 bayatmım 
İ!Viçrede Maal«e geHl clvarmda bfr en güzel mazharlyetlertnden btr1 .. yanın. 
otel satın almq. En 'kıymetli antikalannı, E. T. 

orljfııal Jevtıalan, senelerce evYel yapıl- --·········-··-···-·-····················--·--·······-
mı.t olan kum.at. halı perçalannı, fll d·ş- T A K V 1 M 
lertni burada tefbLr etmekted r. Binlerce 
lira tutan ba 9'Y8Yl a.ıa l'igorta ettirme
miftir. Sebebini 1<>ranlara da: 

- Benim ant kalanm pek trı.efhurdur. 
Çalanlar asla ı.tffade edemezler!. dem -
tedlr. 
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b' genç irs'yet 
yol"le daha doğarken . kC'11d" IT'd"' mühen
dislik hevesi duyar ve ırühend"s olursa 
ondan bu memlekete hakikaten hayır ge
lir. Dün Avrupaya gönderip bugün elin
deki şehadetnamesine bak.arak kendisi
ne iş t!'slim ettı~·mız bir mühendis, bizi 
hatalı bir neticeye sevkede!'sc ne ona çok 

Yenişehirde vukua gelen inhidam hAdisesinı milteakib 
muhtelif ~azetelerde çıkan tafsilatı okuyorduk. Ölülerin sa
yısını birisinde 4, biriainde 5, bir diğerinde ise 6 olarak gös
teribıiş gardük. 8 rakamı yalnız Son Postada çıktı ve bill-

hare hastanede bulunan yaralılardan birinin daha <Sbrıesile 
9 u bulan bu rakam, yalnız bu rabm dolnıydu. 

6 
.ı 
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iSTER iNAN, 

Şu halde bazı refiklerimizin buı ahvalde kendi ~hirlerin
de olup biten vak'alan dahi dotru olarak ntrenebtldiklerine: 

iSTER INANMAI z. 
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Polonya le lihat için bir 
istikraz akdediyor 

··ku • 
ı a OV .. 

z ul r e re 
Londra. 28 (Husus!) - Danzig mese- Londra. 21 (A.A.) ~ Bekin gelecek Pa-

lesinden dolayı Lehlstanda hüküm süren sartesi gil.nil Londraya gelmesi beklen
asabiyet. henüz yatışmamıştır. mektedir. Mumaileyh. Sah ve Çarşamba 

Dün akşam tekrar toplanmış olan na- gQnleri İngiliz hük.1b:neti erkanile görü~ 
zırlar meclisi, askerl tayyareciliğin ve melerde bulunacaktır. 

hava müdafaa topçuluğunun inkişafı ı.. Almanya ıle ~izli müz kereler 
çin bir dahili istikrazın akdine karar ver-
miştir. İstikrazın miktarı 48 milyon ~ Londra, 28 (A.A.) - Bazı siyasi mab· 
glliz lirasına baliğ olacaktır. fellef'de söylendiğine göre Polonya hali 

y e 
ormuş 

dar gülünç olduğu resmen Polonya mah
fellerinde beyan edilmektedir. 

Almanyadan yükselen ses 

Berlin, 28 (A.A.) - Göering ile alaka
sı olan Essener National Zeitung, birkaç 
gündenberi Polonyada Almanıara karşı 

yapılan muameleden şiddetle şikayet et
mektedir. 

Bu gazete, ezcfunle şöyle yazmaktadır: Varşovadan alınan haberlere göre, hal- hazırda Almanya ile gizli müzakerelerde 
kın seve seve bu istikraza iştirak edeceğı balunmakt.adır. 
enlaşılmaktaclır. Va:rşova bi1Jt<1meti Bekin I..oııdra se- cPolonya maka.mlannın vaz\yete ha-

Dahili istikraz münasebetile mlllt bir- ,.matinden bir milddet sonra, Polonya kim olmadığı veya vaziyeti kontrol et
lik kampının şefi Skwarczynski, bir ~ tle Almanya arumda Danng meselesi mek için lüzumu kadar gayret sarfetme
yanname neşrederek ezcümle demiştir bı&kında dostane bir anlaşma hasıl ol- dikleri anlaşılıyor. Alınan erkekleri, ka
ki: d\Jlunu bOd.irecek bir vazıy te gelecek- dınları ve çocukları sistematik bir şekil-

cMazidek:i tecrübeler bize tam inkişaf tir. de tecavüzlere uğramaktadırlar. 
qe cümhuriyetin büyüklüğünü temin yo- Paris ~ (A.A.) - Varşovadan bildiri- Almanlara aid çiftliklere karanlıkta ta-
lunda kendi kuvvetlerimizden ve mlll&- ıtyur· Al:m.anyanın Varşova nezdinde te- arruz edilmektedir. Alman mağazalarına 
timiz.in mekni kudretinden başka bfr pbbtiste bulunarak De.nzigin terkini is- boykotaj yapılmaktadır. Münferid vak'a
~eye güvenmemek !Azım geldiğini öğret- tediğine ve Polonya koridorundan geç- lar karşısında buhınduğumuzu zannettı
miştir. Biz, kuvvetlerımizden eminlE. mek üzere bir otomobil yoiu ınpsına mü- ğimiz için şimdiye kadar sesimizi çıkar
ıi'enilmet": ordumuzun arkasında bütön nade edilmesini ta.leb ~tiğine dair veri- madık. Fakat bugün artık susmak jmkfi-
millet dimdik duruyor.> n haberlerin tekzibe değmiyecek ka- nını göremiyoruz.• 

Bir Sovyet heyet· 
Londraya gidiyor 

lngiliz denizaşırı ticaret müstefarı ile Moskovada 
cereyan eden m~zakereler bitti, bir tebliğ neşredildi 

82 tıray denizaltı 
gemimiz dun 

dsnize indirildi 
Kiel. 28 (A.A.) - Jermenya Krup tez

gahları tarafından Türk donanması hesa
bına imal edilen cBatıray> denizaltı ge· 
misi bugün denize indirilmiştir. 

Moskova 28 (A.A) - İngiltere d&-1 Entemasyonal siyaset hakkında ya- Gemiye törenle ismini, Türkiye büyiik 
tıizaşın ticaret nezareti siyast müste • pılan dostça noktai nazar teatisi, her elçisinin ref kası Bayan Hamdi Arpağ 

§aTl Hudson, Moskovadaki ikameti sı- iki taraf hükfunetlerinin karşılıklı ola- koymuştur. Batıray, Türkiyenin ay sını
rasında harici ticaret komiseri Mi:ko • rak görüşmelerini anlatmalk imkanını fından sipariş ettiği dört denizalh gemi
yan i1e haridiye komiseri LJtıvinorfıa ~iş v& sulhüın taTS'ini sahasında sinden ikincisidir. 
müteaddid rnülAkat yapın:ı.ş ve keza mevcud mütabakat noktalan tenevvüT Geçen sene ayni tezgahlarda denize in-
komiserler heyeti reisi Molotof tara· .tınişt' dirilen cSaldıray> ın techizatı bitmiştir. 
fından da kabul edilmiştir. · ır. Yakında servise girecektir. Ayn. sınıftan 

Sovyetler Birliğlle Büyük Britanya Büyük Brttanya hükftmetfnin sala • diğer jki denizaltı gemisi de Krupun ida-
arasında rnevcud tkaret münasebet • hiyettar müme.ssilile Sovyet hükfune- resi altında İstanbul tersanesinde yapıl
leri ve bunların ilerideki inkişaf im • ti azası aruında ıt~ olunan şahsi te- mıştır. 
Mnlan derin bir tarzda tetkik edi1mit mas, Sovyet • Büyük Britanya rnüna- Bu gemiler, Umumt Harbdenberi yeni 
tir. Her ıki taraf kendi vaziyetini an- sebetlerlnin tarsinine ve sulh mesele - Türkiye bahriyesi için Alman tezgahlan 
(atmış ve esaslı bB'Z1 noktai nazar ihti- ....ı-tn h-11.... • 1 •-- 1 te riki" tarafından inşa edilen ilk gemileri teşkil 

.. .. ı:wı auıı ıç n en"°uıasyona ş . 
IA:flan mevcud olduğu goruhnüştftr. eylemektedır. 
Londrada yapılacak olan müzakereler- mesaiye hiç şUphesh hadim olacaktır. ---. ------

iie bunların asgariye indirileceği ümid Mo.o;kova 28 - Bir Sovyet heyeti ya Pr rtı Grupu 
edilebilir. kında Londraya gidecektir. 

Macar - Slovak 
muz kareleri durdu 

. Pazar gunu toplanıyor 
Deklarasyonun mahıyet Ankara, 28 (A.A.) - c. H. P. Genel 

Ye hedef I• Sekreterliğinden: 
· Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti 

---- grupu. 2 Nisan 939 Pazar günü saat 15 te 
Slovak heyeti talimat almak Çemberlaynın Avam Türk"ye Büyük Millet Meclisi salonunda 

Üzere Bratislavaya gitti Kamarasında beyanatı toplanacaktır. 
Sayın meb'uslann foplantılarda hazır 

Budap~te 28 (A.A.) - Muhtelit Ma Londra, !8 (Hıususl) - Avam kama- bulunmaları rica olunur. 
car - Slovak tahdidi hudud komisyonu r88lllın bu.günkü toplantısındn sorulan 
bu sabah ilk toplantısını yapmış ve son bazı suallere cevaben Çemberlayn müşte
hudud !ha<llselerinjn talık.ikile meşgul nS: deklar~on meselesi etrafında te
oilnıuştur. maslar devam ettiği, fakat bu müzakere-

Slovak heyeti, Leh • Macar hududu· lerin gizli tutulmuı matlub olduğundan 
na mücavir Şarki Slovakyada bir ara timdilik fazla izahat veremiyeceğini be
zi parçasının terki hakkında Macarlar yan et.ınlftir. 
ıterafından ileri sürülen talebi reddet· Başvekil ikinci bir suale cevaben de, 
mişt ·r. hazırlaıunaıkta olan müşterek deklaras-
. Sl m:ıklar, mevcud hududun tas.hl • yonun diplomatik çerçeveyi aşacağını ve 
h ine kat'iyen itiraz etmekle kalmayıp, askeri bir mahiyet te alabileceğini ilave 
Mac r askerleri tarafından işgal edi - etmiştir. 

B 'gar Başvek ·ıi 
Bel arada oidivor v ..., ,; 

Belgrad, 28 (Hususi) - İyi haber aları 
mahfellerde söylendiğine göre. Bulgar 
başvekili Köseivanof yakında Bclgradı 

ziyaret edecektir. 

İngiliz Erkanıharbiye 
Reisi Pariste 

Kaçırılmak istenen 
Yahudi tuccar 

(Bqtaraf\ 1 fncl sayf actı) 
J ozcf içeri g1reT girmez kapılan kapa

mışlar ve kendhdni derhal tehdid çem
beri içine almıfla.rdır. Edvard Jo.zefi ö
lümle korkuturken f500 Ural.ık bir çek im· 
zalamasını söylem.if, Jor.A!f. i9e: cBenim si
ze hiçbir borcum yok, benden ne çeki is· 
tiyorsunuz?> diye itiras et.mıştir. Bunun 
üzerine üçü de J ozefin üzerine aaldırmış
lar, tabancalarını r.avalh adamın göğsü
ne dayamışlardır. Jozef nihayet dayana
mayıp bir çek ile bir mektub yazmış ve 
kendilerine vermiJ, gitmek istemiştir. 
Fakat Edvard Jozefm derhal zabıtaya ko
şacağım düşünerek: cBizimle beraber İz. 
mire gideceksin > de.mi§, diğer iki arka
daşı ile Jozefi kolundan stırükl~ oto
mobile atmıştır. Otomobil derhal yola 
çıkmış, gece karanlığında 80 kilometre 
sürat1e yol almağa baş~. nihayet Ber
gamaya gehniştir. 

Hiç sesini çıkarmadan korku içinde o
tomobilde büzülen Jozef büyük bir teh
likenin tehdidi altında olduğunu düşüne
rek, nihayet Bergama caddelennin · bı
rinde bütün kuvvetile: cCan kurtaran 
yok mu?:ı. diye bağl~r. Bu sesi gece 
bekçileri duymU§, otomobili durdurmak 
istemişler, fakat muvaffak olunamayın· 

ca iıôdise zabıtaya haber verilmif, ve za
bıta da otomobilin geçeceği yollar üze
rindeki karakollara telefon etmiştir. 
Diğer taraftan müşkQl bir vaziyette 

kalan Edvard Jozefi srkıştırmağa başla

mış. kendisinden ştk.A.yet etmiyeceği vl\
dini almış ve Kınıka dlmmek kararım 

veroniştir. 
Fakat otomobil Bergamaya döner dön

mez zabıta derhal etrafını sarmış. Oç ka
fadar yakalanmış, Edvardın üzerinde çek
le mektub ve Jozeften zorla aldığı 190 
lira çıkmıştır. Tabancaları da alınan ki· 
bar soyguncular müddeiumumiliğe veril
mişlerdir. Edvard ifadesinde evvel! bu 
işi sarhoşlukla yaptığını ııöyleıni~. sonra 
da Jozeften alacak.lan olduğunu iddia et
miştir. 

Her üç suçlu ma'hkemeye verilmi~ler
dir. 

lngi'terede mi'li bir kabine 
kurulması isteniyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rupa ve bilhassa İngilterenin maruz bu
lunduğu tehlikeye işaret edilerek, bu teh
likeye karşı koyabilmek için memleketin 
bütün ııskeıi ve sınat kuvvetlerinin teş
kilatlandınl.muı lüzumunda ısrar edil
mektedir. 

Meb'uslar, bu gayenin ba§anlması için 
geniş mikyasta bir milll kabinenin kurul
masını ve Lord Halifab tarafından son 
defa çizilmiş olan harid politikaya de
vam edilmesini istemektedirler. 

Bu takririn fimdillk mih:akereye kon
mıyncağı anlaşıbnaktadır. 

Vaziyet karışık 
Londra, 28 (A.A) - Dahilt !iyaset va

ziyeti karışıktır. Parlamento mahfelle
rinde söylendiğine glke mecburl uker
liğin şekilleri hakkında kabinede ihtilAf 
olmadığına dair yarı resmt mahfellerde 
yapılan beyanatın hiçbir kıymeti yoktur. 

Samuel Hoare veya Edenin i.rlifasın

dan evvel de bu mıfalar hakkındaki ha
berler tekzib edilmişti. 

"M"uhnfazakA.r mahfellerde hiçbir tah
mlndf' bulunulamıyacağı söylenmekle ik
Hn edilmektedir. Bu mahfellerde Sir 
John Simonun Büyük Harb esnasında 

• ispanyada tasfiye 
mücadelesi 

Yazan: Selim Ragıp Em 

Je rankonun Madrid, Kartajena 

U- ve Valensiya cephelerine karvı 
hazırlamakta olduğu taarruz birkaç gfin· 
denberi başlamı§ bulunuyor. Cereyan e
den mücadele !hakkında fazl a tafsilat a· 
lınmadığına bakılacak olursa, yapılmak· 
ta olan harekat esaslı hiçbir ciddl maka· 
vemetle karşılaşmamaktadır. Frank.onun 
elinde bulunan canlı ve cansız harb mal· 
zemesinin üstünlüğünü bilen hük<lmetçl· 
ler, bilhassa Madrld mıntakasında büyük 
gruplar halinde teslim olmaktadırlar. E
sasen hükfunetçllerin fimdiye kadar tes
lim olmamalarının sebebi, bu itleri ida
re etmiş ve büyük mes'uliyetler yüklen· 
mi§ olan kimseleri kurtarmak ve bunlar 
için Frankonun müsamahasını istihsal e
derek tehlikeli mıntakadaıı kendllerini 
uzaklaştırabilmektL Fakat böyle bir te· 
minat alınamayınca hükllmetcilerln m~ 
neviyatı büsbütün bozuldu. Esasen m~ 
cadelenin devamından hiçbir fayda bek· 
lenmiyordu. Karşılaşılan bu sert muame. 
le, bozuk maneviyatı tamamen tarumar 
etti. Bundan dolayı Frankonun askerleri 
adetA bir askerl tenezzüh yapar gibi ller· 
ler oldular. Bu muvaffakfyete rağmen 
Frankonun Valensiya ve Kartajena mınta 
kalarında oldukça ciddt bazı mukavemet 
te~bbüslerile karşılaşması ihtimali yok 
değildir. Fakat bu teşebbüslerin hiçbir 
fayda vermiyeceğini de §imdiden söyle
mek mümkündür. Çünkü imkA.n ve kuv
vet mahduddur. Bu vaziyet içinde hükil
metçllerin i§e yany.abilecek esaslı hiçbir 
muvaffakiyet kaydetmeleri beklenemez. 
Bundan dolayıdır ki daha şimdiden t. 
panya işlerinin ta!fiye edilmiş olduğunu 
kabul etmek lAzım geliyor. Fakat öyle 
bir tasfiye ki (iç seneye yakın devam e
den bir milcadelenln ortaya döktüğü bir 
takım meselelerin halli müşkülA.tı gibi 
dağdağalı işleri de ihtiva etmektedir. 
Beynelmilel siyası saha için bu işlerin 

kolaylıkla halledllebilece.klenni .sanmak 
hatadır. Çünkü bu yüzden bir hayli mudtl 
meseleler çıkacak ve devletler daha bir 
hayli zaman nefes ve yürek tüketecek· 
lerdir. - Selim Ragıp Emeç 

Daladgenln nutku 
11/rkaç ll(landa 
Neşredilecek 
Paris, 28 (A.A.) - Siyasi mahf eller bu 

haftaki siyast vaziyetin Fransa içtn e
hemmiyetini tebarilz ettirmektedirler. 

Kabine meclisi. yarın saat 11 de topla· 
narak Daladyenin yann akşam saat 19.40 
da söyllyeceği nutkun be§lıca hatlarını 

dinliyecektir. Bu nutuk. radyo ile birkaç 
lisanda neşredilecektir. 

mecbuıi askerlik hizmeti ihdas edildiği 

zaman da istifa etmtf olduğu UAve edt). 
mektedir. 

Ayni mahfener, izhar edilen kanaate 
göre bOtçe tamamUe ıtaııdik edilmeden 
evvel Sir John Simonun kabined n ay
rılması ihtimali mevcud değildir. 

Dün akşam Westministerde _toplanan 
muhafazakA.rlar komttesintn milll hizme
tin mecburi olınMI noktasında ııınır etti
ği iyi haber alan mahfellerde söylenmek
ted ir. .............................................................................................................................. 

~ babtan sab ha: 

Sinir davası 
Büyük Harbin Kayzerden daha keskin bir çehresi vardı: Hindenburg. Al

man orduları Marn cephesindıı bozuldukça büyük erlinıha:rblye reisi salihi
yeti ile resmi tebliğlere daima §U cümleyi ilft.v ederd1: 

- Harbi siniri kuvvetli olan taraf kazanacaktır! 
!ngilizin siniri Almanın sinirinden daha zorlu çıktı v harbi onun idare et

tiği küme .kazandı. len · ıovak toprnklannın derhal tahU - =1filı==a=lt=:ın=a=ç=ag=.1=rm=ışt=ır=.=P=i=lo=t=la=r=, =te=l=sı=.z=
yesi • ve işgal dolayısile husule gelen ciler ve fotoğrafçılarla motörlü kıt'a 
zaTa lann telafisini de istemektedir • 

lann efradı da ayni suretle silah altına 
ler. davet edilmişlerdir. 

f Yak heyeti, yeni talimat almak ü Budapeşte 28 _ Resmi bir tebliğ _ 
zer 'mgün Bratislavaya hareket etmiş de deniliyor ki: 

Paris, 28 (Hususi) - İngiliz erkfmıhar
biye reisi Lord Gort ve refakatindeki 
yüksek rütbeli sübaylar, bu akşam tay
yare ile Parise v8sıl olmuşlaraır. 

Fakat bugün kim iddia edebilir ki A vrupanın ainirlerl Büyük Harbdekin
den daha az gergindir! Gerçi harb içinde değiliz. Cepheler açılnui, toplar pat
lamış değildir. Fakat öyle bir harb havası içindeyix ki harbden daha boğucu. 
En soğukkanlı devlet ve siyaset adamlan bize hergün tehlikenin biraz dahlı 

ti ı 

ıza!kerelerin neticesine Inttizaren 
m asamat durmuştur. 

Slcvnk kıtaatı 26 ve 27 Mart günleri 
Macar hududlarım m~telif noktalat
dan ihrnı etmişlerdir. 

Macar ordusu erkA.nıharbiyc reisliği 

General Gamelen ve diğer Fransız as
keri crkônı, İngiliz misafirlerini karşıla
mışlardır. 

lstanbul emniyet direktörü Slovakyada sef erbe.rlik 
Bratls1ava 28 (A 'A:.) - Slo~kya 

milli müdafaa nezareti f 932 den 1936 
,sınıfına kadar bütün tayyare ve hava 
müdafaa zabitlerlle 1934 ten 1936 sı • 
.Jlifına kadar hava servisi efradınt si • 

sık sık tekerril.T eden bu Slovak teca- Ankara, 28 (Hususf)- htanbul Emni
vüzlerl karşunnda Slovaklar tarafın - yet Direktörü Sadreddin Akanın, mün
dan yapılacak taarruzların en şiddetli hal bulunan İsparta Valiliğine tayin edi
bir şekilde tenkilidi Macar ordusuna leceği ihakkında tereşşüh eden haberlerin 

yaklaştığından bahsediyorlar. $mirler hergün yeni bir harb kasldesile bileni
yor. Bizi güldürmek istiyen karikatüristler bile n\lktelerini kılıçtan. toptan 
çıkarıyorlar. Mizah edebiyatı bile mevzuunu gaz maake.sinde.n, alev makine
sinden alıyor. Daha tek sil.Alı patlamadan Çekoslovakya gibi koca bir devlet 
heyelana uğramı§ apartunan gibi göçüp gidiyor. Hergün bir taraftan sefer
berlik haberleri ıgellyor. Hitler söylüyor. O susunca Mussollni başlıyor. Çem
berylan de tempo tutuyor. Bu harb musiki!! Avrupa milletlerinin sinirlerini 
tize akord edilm~ kemençe teli gibi gerdi. Bu ger.gl.n sinirlerin bo§anacağı 
gün pek uzak görünmüyor. Hindenburg saj olup bu hcng!meyi göm ~ 

Bürhan CaJıld emretmiştir. asılsız olduğu anlaşılmıştır, 

~ : 

hu 



Belediye kooperatifi 
heyeti toplandı A 

umumı 

l~are meclisinin hesab raporu kabul edilmediğinden 
hesabları incelemek üzere bir heyet seçildi 

Belediye kooperatifi yıllık toplantısını olduğu söylenmiştir. Müteakiben hısse
dü.n. Belediye lokantasında yapmıştır. darlardan Belediye İktısad Işleri Müdür 
Kongre riyasetine Memurin Müdürü Sa- Muavini Halid Bayn söz alınış, demiştir 
mih, katibliğe de Eminönü maarif me- ki: 
muru Adil, Beyoğlu maarif memuru E- c- Şirket hesabı sırdır. Halbuki ben
tem seçildikten sonra idare meclisinin ra- den ba.Şka birçok arkadaşların isimleri 
poru okunmuştur. Kongrede bilhassa ilk gazetelere geçmiş, borçları ilan edilmiş
tedrisat muallimleri ekseriyeti teşkil et- tir. Şirket hesablannı dışa::ıya vermek 
mekte idi. Raporun okunması bittikten ayıbdır.> 
sonra hissedarlardan Şehir Meclisi Mu- Zühtü tekrar söz alınış, kooperatife o-
amelat Müdürü Zühtü sôz alınış ve: lan borcunu vaktile ödediği halde halen 

- Rapor hakkında söyliyeceklerim var. borçlu vaziyette gösterildiğini söylemiş, 
İdare meclisi raporunda bize bir takım idare meclisinin hesab raporunu kabul 
menfaatler temin ettiğinden bahsediyor- ,etmiyerek reddetmiştir. Bu fikre heyetı 
lar. İstihl!k kooperatıfleri prtaklanna u- umumiye de iştirak etmiş ve kooperati
cuz mal tem1n etmek için maddelerin fin he:sablarını incelemek üzere hesab iş
menşelerine gitmelidir. Halbuki öyle ya- leri müdür muavini Hüsnü, Belediye mü
pıhn~. tüccarlarla yani bir takım mü- !ettişlerinden Osman ve Kamilden mü
tevassıtlarla temas edilerek her teY pa- rekkeb bir heyet seçilmiştir. Heyet tet
·halıya alın~tır, demiştir. kikatını on beş gün içinde tamamlıyacak. 

Buna idare meclisi namına cevab ve- on beş gün sonra tekrar toplanacak olan 
rih:nif, bu iddiada bulunan azanın haklı kongreye arzedecektir. 

Ankarada bir neşriyat 
kongresi toplanacak 
Onuncu harl inkıl!bı münasebetile 

Ankarada Sergievinde tertib edilen on 
yıilık Türk neşriyat ıergiBi ile birlikte 
Ankarada bir de ne§I'iyat kongresi top· 
lanmuı uygun görülmUştilr. Bu kongre
de memleketin müstakbel nepi.yat faa
liyetini sistemli ve yıllara tak.sim edilmij 
bir programa bağlamak ve bu sahada ça
~an reaınt ve husu.at teşekküller arasın
da ifbirllRJ. yaparak, eldelrl imklnlardan 
eıı verimli neticeler elde edilmek yolla
n ara§tınlaea.ktır. 

Kongrede Ba§Vekllet, Veklletler, Ge
nel Kurmay Başkanlığı, Umum Müdilr
lnkle7. Halkevleri, bankalar, Parti. mek
tebler mümessilleri bulunacaktır. İstan
bul Maarif Müdürlüğ(l, kongreye İstan
bul namına gönderilecek murahha~larmı 
Nisanın onuna kadar Maarif VekAletine 
bildirmi.t olacaktır. 

Şehir lşll'rl ı 

Vali istirahate çekileceti haberlııl 
tekzfb etti 

Bir sa-bah gazetesi İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi LlHti Kırdaraı :istira -
hate çekileceğini ve yerine vekil tayin 
edileceğini yazmaktadır. Vali bu ha -
vadisi tekrib ederek: 

c- Rahatsızlığım geçmiştir. htira -
hate çekileceğim havadisi asılsızd;.n 

demiŞ'tir. 

Belecliye bütçesinin son şekil tesbit 

ediliyor 

Belediye bütçesine verilecek son şek 
ti tesbit etmek üzere, dün öğleden ev
vel Val'lnin riyaseti altınde: Partide, öğ

leden sonra da belediyede bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda Nafıa Müdürü 
Bedri, Ziraat Müdürü Tahsin, Beledi -
ye Sıhhiye müdürü Osman Said de bu 
lunmU.jl&Tdır. 

Kllltllr tı lerl: 

Muaşeret dersleri için bir rapor 
hazırlandı 

Li.se ve ıorta mekteblerde te~beye 
öğretilecek olan adab1 mua-şeret ders
leı1 için. dün Beyoğlunda Akşam Kız 
San'a~ okulunda ~ise müdürleritıden 
mütı~ekkil bir toı:(ıantı yapılımştır. 
Toplantıda, geçen hafta hazırlanan ra· 
por tetkik edilmiş ve Vekalete gönde
rilmek üzere Kültür Direktörlüğüne 
verilmiştir. 

Ecnebi ve ekftlJiyet mekteblerinln 
planı hazırlanıyor 

Mimar Prost'a verilecek olan ecnebi 
ve ekallf~t mekteblerlnin bulunduk
lan yerleri gösteren bir plAnın tanzi -
mi için, dün Kültür Direkförlüğünün 
başkanlığı altında bir toplantı yapıl -
mıştır. 

Bir gaz vapurunda 
kaçak af yon bulundu 

Gümrük muhafaza teşkil.Atı evvelki 

gün bir vapurda mühim miktarda kaçak 

afyon bulmuştur. 

İstanbul.la Avrupa limanları arasında 

gaz nakliyatı yapan Antariz vapurunun 

kaçakçılık yaptığını haber alan muhafa

za teŞkil!tı memurları evvel.ki gün liman. 

dan hareket etmek üzere bulunan bu va

purda bir arama yapmışlardır. İlk arama 

sonunda vapurda kaçak eşya bulunama

mış. bunun üzerine vapur tekrar sıkı bir 

muayeneden geçirilmi~ ve kömür :ımba

rında tenekeler içinde mühim miktarda 

kaçak afyon bulunmuştur. 

Afyonlu müsadere olunmuş, kaçakçı· 

lar hakkında kanunt takibata b~~
tır. 

lnhisarlarda : 

İnhisarlar Umnm Müdürit devir ve 
teslim işler.i'le meşgul o1uyor 

Tiitiln satışları etrafında Londra ve 
şimal me:mleketlerinde temaslar yapa · 
r2'k şehrimize dönen eski İnhisarlar 
Umum Müdürü Tunceli meb'usu Mit
hat Yencl, Avrupa seyahati hakkında 
Vekale~ izahat vermek üzere Cumar
tesi günü Ankaraya hareket edecektir. 
Mithat Yenel İnhisarlar İdaxesinde de
vir ve teslin· işlerile meşgul olmakta -
dır. İnhisarlar Umum Müdürlüğfiine 
şimdilik, Tütün İşleri müdürü Adnan 
Halid Taşpınar vekalet edecektıir. 

Hapisane binasında belediye miflıendis 
]erince tetkikat yapıldı 

HapisRne binasının yıkılması tehli -
k'.esi olup olmadığı etrafında, beledıiye 
mühendisleri tarafından mahallinde 
tetkikat yapılmıştır. 

Gllmrüklerde: 

Gümrükler kadrosunda tadilat ve 
tasarruf yapılacak 

Gümrükler başmüdürü Methi, bu ak 
şam Ankaraya gidecektir. Gümrükler 
başmüdürü Ankarada, idarenin yeni 
bütçe ve kadrosu hakkında a•Iakadar
larla temaslarda bulunacaktır. Güm -
rükler teşkilatının yeni sene kadro -
sunda bazı tadil§.t ve tasarruflar yapı
lacağı haber verilmektedir. 

Bir amele yaralandı 

Fenerde, Fener caddesinde Begooğ

lu atölyesinde çalı.şan işci Cemalin ba
şına demir çubuklardan] biri düşmüş 
ve Cemal ağır surette ya.ralanmı.şt:ır. 
Yaralı, Cerrahpaşa hastanesine kaldı -
rılınıştır. Yapılaı~ tahkikatta, hAdisede 
kimsenin suçu olmadığı tesit edilmiş· 
tir. 

SON POSTA 

Kömür depoları gene 
Kuruçeşmede kal~cak 

Mart 29 

Kadıköy ve Haydarpaşanın 
müstakbel şekilleri için Büyük sermayeli iki firmanın yerli fabrikamızın istih· 

mühim tasavvurlar salatı üzerinde spekülasyon yaptıkları iddia ediliyor 
tngiliz Gips müessesesi mühendisleri . 
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İ t b 11 Iktısad Vekaleti sanayi tetkik heyeti re- kaldırılacağı ve bu sınat şube.mizde hem tek& 
ara an azır anma a 0 an s ~ u t.sl Şevket Süreyya bir müddettenberi şehri- mülün ve hem de ucuzluğun temin edilece-
limanına aid projeler bugünlerde ıkmal mizde tetkiklerde bulunmakta, bu meyanda ğl muhakkak görülmektedir. 
edilerek Denizbanka verilecektir. 
Öğrendiğimize göre, yeıu projede kö

mür depoları gene Kuruçeşme<le kalacak
tır. Burada yapılacak tahmil ve tahlıye
yi emniyet altına alabilmek için, Kuru
çeşmede bir mendirek yapılması da·mev
zuubahstir. Diğer taraftan İstanbul lima
nı için al~kadarlarm bazı mühim tasav
vurlan bulunduğu haber verilm~ktedir. 

Bu tasavvurlara göre, İstanbul limanı 
ileride çok asri bir hale getirilecek, Hay
darpaşa önündeki dalgakıran 300 metre 
daha uzatılarak Kadıköyü ya'lnnlarına 

kadar genişletilecektir. Burası tamamile 
mahfuz bir hale getirildikten sonra, li
man işleri burada tek.sil edilecek ve Hay
darpaşada müteaddid antreporlar yapı

lacak, bu kısım Anadolunun tam ve tet
kil!tlı bir iskelesi haline getirilecektir. 
Ayni zamanda bütün transit gelen emtia 
Haydarpaşada yapılması tasavvur edilen 
antrepolara konulacaktır. 

Ancak Hıı.ydarpaşa ve Kadıköy arasın
daki kısımda bu tesisatın yapıla bilmesi 
çok masraflı olacaktır. Çünkü lıman iş

leri Haydarpaşada teksif edildiği takdir
de Sirkeci ve Galatadaki antrepoların yı
kılması ve Anadolu cihetinde yeni büy.ik 
anıtrepolar yapılması ieab etmektedir. 
Aynca Haydarpaşa cihetinde geni) mey
danlar da açılacaktır. Limanın müstak
bel vaziyeti, projeler tamamlanıp a!Aka
dar ların tasdikine iktiran ettikten sonra 
belli olacaktır. 

Haliç tersanesinde 
romorkör ve tarak 
gemileri y :;.pılacak 

Memleketimizde şimdiye kadar yapılan 
liman, mendirek tamiratı ve il.Avelerinde 
ve diğer liman işlerinde kullanılan mal
zemenin, vesaitin mühim bir kısmı hariç
ten getirilmekte idi. İktısad Vek~leti bu 
ihtiyacı memleket dahilinde temin edebil
mek için icab eden tedbirlerin alınması
nı kararlaştırmış ve bu hususla hazırlık
lara başlamıştır. Liman işierinde kulla
nılına.k üzere iı.k partide Haliç teraane
sinde yapılacak olan iki romorkör ve iki 
tarak gemisile vinç ve diğer bazı tesisa
tın projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje
ler ikmal edilerek İktısad Vekiletinin 
tasvibine arzolunacak ve Vekaletçe tadil 
edildikten sonra inşaata geçilecek. ro
morkör ve tarak gemileri kızağa kona
caktır. Hükfunet deniz ve liman ~leriıı
de kullanılan tesisatın dahilde yapılabil
mesi için tersaneyi de kısa bir .zamanda 
tevt!i edecektir. 

Denizbankla Alman heyeti 
arasında ihtilaf kalmadı 
Dün bir 9abah gazetesi Almanyanm 

Neptün Verftin tezgfilılarına ısmarlanan, 
fakat aradan iki yıl geçtiği halde bir tüz. 
lü inşa edilmiyen Karadeniz tipı fl~ be· 
yük vapur için Denizbankın 3 milyon 
mark taıırrıinat istediği hade Almanla.nll 
ancak bir milyon mark vermek iated.iltnt 
ve arada ihtiltf buluııduğunu yazıyordu. 

Denizbank mehafili bu haberi bt'ı 

surette tekzib etmektedir. Alman M,.... 
tile Deniıbank arasındaki müzakerelerin 
bittiği gün de yazdığımız gibi Denizbank
La Alınan vapur tezgMılan 1.rumdü:i 
bütün ihtilA!la.r halledilmiş. Al'.rnan ı.... 

yeti 2,15 milyon mark tazm.inat vermı#t 

kabul etmiş, buna aid anlaşmalar da imza 
edilerek Alman heyeti bir hafta evvel 
Berl'ine dönmüştür. 

75 yaşında bir ihtiyar araba 
altında kaldı 

Dcmir.kap~~a oturan 7' y~lan.nda 
~n oğlu Ilya:, Dördtiııcü Vakrf ha -
nınm önünden geçerken btr yük ara
basının altında kalnu.ş, bafından yara · 
lanm:ı.ş ve baygın bir ha.kie Balat Mu • 
se~ hastanesine kald..ırtlm.l§tll' 

ipekli kadın çorapları işini ve kaput bezi, pa- S · ..., h 
muk ipliği narlcı kaldırıldıktan sonra bun - ovyet ticaret mümessilligi i ra9 
ların flatlArının tabii Seyrinden inhiraf edip emtiası hakkmda tetkikat yapıyor 
etmediğini araştırmaktadır. 

Sanayi tetkik heyeti reisi bugünden iti - Sovyet tıca:et mümessilliği tarafından pl
baren uzun zamanlardanberi bir şikayet ya.samızdo.n tfüün, pamuk ve bazı ihracat 
mevzuu olmakta bulunan züccaciye işlerini malları hakkında malı1mat toplanmaktadır. 
tetkike başlıyacaktır. Al~kadar!ar bu tetkikat neticesinde Sovyet-

Bu maksadla şehrimizdeki züccaciye t.op- lerln piyasadan ihracat emtiası satın ala 
tancıları dinlenecek Vfl zücaciye işleri hak- caklarını t~hmlu etmektedirler. 

:~~~;~ 11tkayelleri11 mahiyeti aydınlatıla - lngiltereye ham palamut 
Memleketimizde cam "ff zücaciye sanayii İhraç ediliyor 

mevcud olmadığı ve bunlar tamamlle he.ric-
den ithal edilcUği sıralarda, bunların haric- İngiliz firmaları İzmir mıntaka.sından 
den ithali belliba.-ılı dört firmanın elinde bu- sonra, Gelibolu ve Çanakkale mmte.ka.lann• 
lunmakta ldl. Memleketimizde zücaciye sa- dan da ham palamut toplama.ğa başlamııt .. 
nayi!nin teessüsü üzerine bir aralık bu itha- !ardır. Bu yıl İngiltereye memlek~ttm.lzden 
18.tçıların müşterek şekilde çalışma imkO.n- mühim miktarda ham palamut ihraç edil .. 
lan kalmamış ve fakat bir müddet .onra bu mJ.ş ve fiatlar müsaid bir şek.ll alnuştır. 
firmalardan bazılan dahm 1stl.hBale de hl
klm olm&lı:: yolunu bulmu.,Iardır. Söylend1 -
ğlne göre büyük sannayell iki f1nna yerli 
fabrika.mızın sipariş nl.sbet1nde bıraktıjp is
kontodan 1stlfade ederek ve fabı:lkanın u • 
zun bir müddet zarfııııdakl 1.stlhsalln1 tar
şılıyacak sipariş vertrek başka siparişlere 

lmkft.n bırakmamaktadırlar. Kaldı k1 bu 1m
kft.n elde edllse dahi küç1tk sermayedarla -
rın vereceği siparişe terked1len iskonto ne, 
büyük s1parı,ın iskontosu arasındaki azim 
fark, küçük toptancıyı ooğrudan do~ya 

fabrika.dan almaktan ziyade mütevusıttan 
almalııta daha kArlı bir duruma dfiıttrmek -
tedlr. 

Bu kldle.yı Uerl sürenler dış plyas&lann 
mevcud gümrük h1ma~ dolayıaHe dahlll 
istlhsalMa rekabet edemiyeceğinden, fabri
kanın blr 1,.,k<ınto yapmasma hiç de ltizum 
olmadı~ın1 'ff bunun kalkmaslle tröst ha -
Hnde birleşen ikl firmanın spekül§.syon yap
ma.sına mahal kalmıyaea.ğını söylemektedir
ler. Ayni ~ntanda. küçiik siparişlerin de ka
bul ?e .sıraya lconuıaraık karşılandıtı tak -
dil'de zticactye işlerinde lti'ZUlllsuz 1ht1kAra 
mahal kalmıyacağını ek &nlatms.ktadırlar. 

Memleketim!Jıde zficaci:P'e sanaytt llk ku -
rulduğu za.man yüzde &5 nisbetinde zayiat 
Terllerek ısttrualA.t yapll.d1~ halde, kaliteler 
ıslah edilerek hu miktar y11zde ıt re kadar 
düşftrülmüş 'Ye yerli t&bt'ikamız har Ç&§id 
zücaciye eşyMI 1malin. be.şlanuştır. 

Bu teklmfil haricin Nka.betinden kuııta

raeak ka-dar kaJtte itibarile bir yüksekliğe 

varmıştır. 

BUh.a&sa renkli kı1st.&1. tatıidlerinde fev -
lı::alA.de muvaffak ohmmta1 ve dJf piyua -
lardald emııa11ne muadil bir bale gel:m.1' Te 
her taratt& belenll.n:ı.1ftir. 

Ya.p!lacak tetkikat sonunda ahnaeaJr ted
hlrlert. bu flkAyet 1M1'ZU.unuu da orte.ıdan 

···-························································· 

,LALE 
Sanatın, ilmin, ve fennin en son 
tekS.mtUUntl bir araya toplayan bu 
sinema sarayında göreceğiniz film-

lerden bir kaçı : 

KEŞiF ALAYI 
ERROL FL YNN • OL1V1A DE 

HAV1LLAND 

ŞAFAGA ...... DÖNOŞ 
DANlELLE DARRlEUX 

PARIS IŞIKLARI 
TlNNO ROSSt - MlCHELE ALFA .......... 

TOVARICH 
CHARLES BOYER • CLAUDETTE 

COLBERT . ........ . 
VATAN KURTARAN ASLAN 

ERROL FLYNN - OLlVtA DE 
HAVİLLAND .......... 

HAYVANLASAN iNSAN 
' JEAN GABİN - StMONE SlMON ........... 

SHALLVVE DANCE 
OlNOER ROGERS • FRED ASTAlRE .......... 

EMiL ZOLA 
PAUL MUNI 

~ 1 8AY TEKiN 
YENIDONYALARDA 
( FLASH GORDON) 

Senenin en bftyftk macera filmi ••• 
Donya heyecan ve helecanının re-

koru... ÔnDmüzdeki Cuma 
matinelerden itibaren 

T A K S 1 M Sinemasında 
. Bqhyor. 15 safha • JO Kıaım tekmili birden 

Da filmde g6receğinh harikaları yannki lllnlarda okuyunuz. 

Sllikald tehdidinde bulunan genç kızların 
bayat Te aşkları... Aşkı tabayytıl eden 

geno kızlar .•. 
Yarın ekfam 

SARAY Sinemasma 
g:ldinlz ve ( Btıyllk Vale) filminin yıldızı 

LUISE RAINER'ın 
MELVYN OOUGLAS 

ile beraber yaratbkları 

GENÇ KIZLAR 
Fransızca sözlQ aşk ve gençlik filmini görünüz. 

B U B O N matinelerden itibaren 

z A R A H L E A N D E R'in 
Yarattığı gUzel sesile stıslediği bUyUk filmi 

H A s R E T (HRİMAT) 

Bey oğlunda YILDIZ sinemasında başlıyor 



Adana Halkevinin yedi 
yıllık çalışmaları 

Hemen hiç boş kalmıyan Halkevi salonunda yüzlerce 
konferans verilmiş, bütün şubeler faydalı bir şekilde 

çalışarak eserler meydana getirınistir 

Geçen sene Şu.batta aı;ılan Halkevi mo tör ku.rstı talebe?.eri mualfünlerile 
Adana, (Hususi) - Adana Halkevi lan muvaff akiyetli bisiklet müsabakaları. 

ülküsü yolunda süratle ilerliyen ve mu- kır ve sokak koşuları tertib edilmiş, ci
vaffakiyetlerini yıldan yıla çoğaltan 1 rid, tenis, atletizm., voleybol üzerindeki 
memleketimizin ileri kültür müessesele - çalışmalar devam etmiş, futbol takımları 
rinden ·birisidir. 932 de açılan ve yedinci maçlardan çoğunu kazanmıştır. 
.faaliyet yılını idrak eyliyen bu değerli mü Sosyal yardım koonitesi faaliyetini en 
essesenin kaydettiğimiz müddet zarfında ziyade mekteb talebesi ve bakımevi ü -
muhite temin eylediği fayda ve gösterdiği zerinde teksif eylemiştir. Kadın ve er -
başarı her türlü tebrik ve takdirin üstün- kekler için okuyup yazma kursları, ik -
de tutulacak mahiyettedir. mal ders.haneleri., ecnebi lisan, daktilo, 

Şubelerin yedi yıllık çalışmalarının hü motör, ticaret, zehirli gazdan korunma 
I.asasını şöylece sıralıyabiliriz: kursları açılmış ve bu kurslardan yüzler-
Görüşler adlı bir dergi neşredilmekte ce vatandaş diploma almıştır. Üç bin 

bulunmuş. Adana tarihine ve Kurtuluş nüsha bir propaganda broşiiril taboluna
sa vaşına aid vesaik ve resimler toplan- rak şehir ve köy halkına parasız dağıtıl
inış, muhtelif vesilelerle yüzlerce gece mış. kütüphanenin kitab mevcudu art -
toplantısı yapılmış. bu toplantılarda sa- mış, okuma odasına biitün gazete ve mec
yrsız konferanslar verilmiştir. Bir çok mualar celbedilımiş, kitabsaray ve okuma 
musiki kursları açan ar şubesi orkestra odasından bir yılda altmış bin vatandaş 
ve caz kollarını t~kil etmiş, yüzlerce istifade görmüş, gazete ve radyo neşri -
konser vermiş, halk türkülerini topla - yatına ehemmiyet verilmiştir. 
ml§. hoparlör .konferan.<;i.arı arasında mü
zik yayınları yapmıştır. Gösteril komitesi 
tarafından devrimsel piyesler ikişer, üçer 
defa temsil edilmiş, sahne intizamı, de -
kor tersimatında itina lüzumu gözden ka
çırılmamış, gerek giyim eşyasının teda -
riltinde, gerekse aksesuar hazırlığında pek 
titiz hareket edilerek temsiller kuvvet -
lendirilmiş, sahne eşyası tasnif edile -
u.k noksanlar bütçe imkanlarına g<::re ta
mamlanmış ·ıe köy temsillerinin tezyidi 
yolunda hazırlıklar ileriemiştir. 

Spor oyunlarının hemen her çeşidine 

ehemmiyet verilmiş, otuza yakın güreş 
ve birçok garb vilayetlerini içerisine a -

Nümune köyü olarak ele alınan dört 
köyde imar, iktısad, ve kültür bakunla -
rından bir hayli güzel ve iyi neticeler 
temin olunmuş, civar bütün diğer köyler 
gezilerek köylüye her cihetten faydalı o
lunmağa çalışılmıştır. 

Kıymetli tarih eserleri müzeye nakle -
dilmiş, müze idaresile birleşilerek Çu -
kurovadaki anıd ve höyüklerin şematik 
olarak yağlı boya biır haritası yapılmış ve 
bütün anıtlıann büyük mikyasta resim • 
lerile höyüklerden elde edilen çanak, 
çömlekler için muhtelif dolablar yaptırı
larak ilmi ınırette tasnif edilmiştir. 

Toros Gençlerbirliğinin temsilleri ) .-------Adana (Hususi)-
ÇuJiurovanın en çok 
sevllen Toros spor 
klübü büyük bir mü 
smnere tertib ede -
rek temsil, konser 
verdi ve Topoğraf 

Fikri Sayar ile İlyas 
ÇeUk tarafından milli 
oyunlar oynandı. 

Bin Torossporlu • 
nun uzun uzun al -
kı.şlarile takdirler 
kazanan konserde 

SON POSTA 

•• 
Urgüpte üz~mc·~]ük ve 

Karadeniz fuarı 
şarapçılık inkişaf ediyor 

T rabzonda kuruluyor Bağ sayısı her yıl biraz daha arhyor. Halk kazada 
bir soma fabrika.sının inşasını bekliyor 

A tt!rgilp (Husu • 
taparkta açılacak olan si) - tl'rgüpte 938 

fuar binalarının yılında üıüm mah • 

projeleri de hazırlanıyor sulü 937 yılına nis. 
. beten beş mls1i be -

Trabzon . (Hus~si) -. Iki yıldanberi reketli çıkmıştır. ür 
hummalı bı•r faalıyetle ımarına çalışı - ı · .. .. .. .. .. 1 lan Atapark her ne kadar Trabzon hal- gup uzumunun ez -
kı için bir tenezzüh mahalli olaTak ha- ret ve kuvveti her 
zrrlanmakta ise de bu i~aatm asılmak tara;fa üstün oldu • 
sad ve hP.defi bu olmadığı son günler- ğu .Inhiaar1ar idare
de anlaş!lmı.ştır. Ataparkın 3 yıl zar - since de takdir edil· 
fında: Zağnos köprüsile Kavak meyda- ~ir. İdare he:r se
nında inşa edilen lise ve hastane bina- ne üzüm ihtiyacını 
}arının önüne karlar uzatılmak sureti· kazamızdan temin 
le bir fuar haline konulması için esaslı etmektediı". ~çen Ürgii.pte inhisarlar ambarlarından oto bil.8ttn'8 
bir şekilde çalL~ılmaktad1r. yıl İnhisarlax ida _ üzüm yi.ikletilirken 

son derece yükselmiştir. Oı:üm bağ1a
rının mevcudu 38 bin parçayı bulmuş· 
tur. Yeni yetiştirilmekte olan bağ sa -
yısı da• '4 bin Q]muştur. Üzümlerimi -
zin çeşidleri beyaz, siyah, parmak ça -
vuş, karaburcu, ve renkli hevek üzüm
leri olup lezzet ve kokusu çok iyidir. 

Ürgübün şarabı da çok ırağbet ka -

Bu yıl jandarma komutanlığı bina - resi Ürgüpten 200.000 kilo üzümü dört 
s1 civarına kadar olan kısmı istimlak ayda anceı:k mübayaa etmiştir. Halbuki 
edilerek hazırla-p.an bu fuara· «Karade- bu yıl üzümün çokluğu d<>layısile iki 
niz panayırı• adı verilecekti.T. Kara - ay zarfında 629,960 kilo üzüm müba
deniz panayırına komşu dost Sovyet yaa etmiştir. Ve İnhisarlar idaresinin 
Rus hükumetinin Sovyet Ermenistan, uzum mübayaasından kazamıza 
Gürcistan birlikleri, İran komşu ve 6,929,560 kuruş para ginniftir. Bu yıl 
kardeş hükfuneti. ha1:tA Efganistan kar üzüm kurutma mevsiminde yağmurun 
des milletinin de vı:: Karad~miz etra - fazla devam etmesi yüzünden üzümle-
fında bul"'nan R BuJm:.ıric..ı__ zanmı.ştır. Kaza-da dört Qtlrap imalatha-.... oma.nıya, e.~-Ltın rimiz iyi kurutulamamı.ştJT. İnhisarlar ~ 
hükfunetlcrinin de iştirak edecekleri idaı-esi gene değeri ile üzümlerimizi nesi vardır. Şarabın kilosu azami 1) 
tahmin edilmektedir. mübaya•a etmiştir.. kurwztur. Kayseri, Ankara, Sivas, Er-

Bu iş için yüz bin lira kadar bir pa- Halkımızın elinde mühim miktarda zurum, Niğde illerine f(lrap ihracatı 
ranın sarfına lüzum ve ihtiyaç hisse - üzüm mevrud olduğundan yeniden yükselmektedir. 
dil.mektedir. Bu hususta İktısad Veka- mübayaata başlaması dört gt>zle bek - --------
let1le yıapı'.lan muhabere neticesinde lenmektecıi.r. Kazamızın üzüm ihracatı Alpulluda köy eğitmen 
Vekalet fuar işile kat'i ve ciddi suret- ayrıca Kayseri, Sivas, Mersin, Nevşe - k 1 
tc mesıruı olduğunu biltlirnri.~tir. hir cihetlerine de yapılmaktadır. İhra- orsu açı ıyor 

Şimdilik bir taraftan Ataparkın ge- cat yekUnn iki yüz bin kiloyu geçm~ - Edirne (Hususi) - Nisanın bi.rind@ 
nişleti!Prek inşasına hızla devam olun- tir. Elyevm halk elinde sekiz yüz bin üçüncü ders devresine başlıyacak olar 
du~u gibi ayrıca panayır ve sergiye aid kilo üzüm olduğu tahmin edilmekte - köy eğitmenleri yetiştirme kursu Al · 
binalann da projeleri hazırlattınlmak- diT. Bu nisbetin, üç misli de yaş üzüm, pulluda açılaca·ktır. 
tadır pekmez ve ~arap yapılmak suretile da- Kurs Alpulluda köy öğretmen oku· 
Panayır ve sergiye aid binalann pro- hilde sarfedilmektedir. Şu halde, lunun işgalindeki ilk okul binasında a· 

jeleri Trc.bzon meb'usu mühendis Mi- 1,629. 960 kilo üziim çıkaran Ürgüp ka- çılacak ve> köy öğretmen okulu Lüle · 
tat Aydın tarafından yapılmaktadır. zasının btr soma fabrikasına !büyük ih- burgaz merkezinde tahsis edilen mu· 

----- ---- tiyacı vaırdır. Üziimlerin kurutma mev vakkat binaya nakledilecektir. 
Yoz~adda haf km hastanede siminde yağmurların devam etıne!i yü Trakya köy öğre•-· ... okulu için Lü· 

P
aras·z tedavi edilmesi zünden halkımız büyük zararlara< uğ - le'burgaz-lstanbul a c ı üzerinde ve 

ramaktc.ı.dır. Kazamızda soma fabrika - Lüleburgaza beş kilometre kadar bir 
kararlaştırı~dı sı yapıMığı takdirde Ürgüplüler bu mesafede bu yaz yeniden bir okul bi -

zaraTdan kurtularak ge~ mikyasta nast inşa edilecektir. Bu binanın yeri 
Yozgad (Hususi) - Yozgad meml~ 

ket hastanesinde tedavi edilen hasta 
vatandaşlar her yerde olduğu gibi üc
ırete tabi tutuluyordu. Bu devre umu
mi meclis ha-stanenin 50 yataktan 70 
yatağa çıkarılmasına ve tedaviye ge -
len vatandaşlardan para alınmaması • 
na karar vermiştir. 

Hiç bir Vil.§yet Umumi meclisince 
yapılmıyan bu kadirşinaslık, halk a!ra

sında bi.iyük bir memnuniyet uyandır
m~ tır. 

~~~~~~~~~~-

Bahkgsi rde yeni tayinler 
ve nakiller 

Balıkesir (Hususi) - Bıdıkeslı- ilk 
tedrisat müfetti~lerinden 2:eki Ülke 
terfian açık bulunan Siird Maarif Mü
dürlüğül'e tayin edilmiştir. * Ankara Hususi Muhasebe muame
ıat şefi Zeki Kızılkaya, terfian açık bu
lunan Be hık-esir seferberlik müdürlü • 
ğüne tayin edilmiştir. * Soma hüktımet tabibi Cemaleddin 
Aygen, açık bulunan Ba•lıkesir bükü -
met tabibliğine tayin edilmL,tir. 

sili cidden güzel oldu. 
Dört maç yapma1t ve dört temsil ver 

mek üzere musiki kolu ile beraber To-

istifade etmiş olacaklardır. tayin w tesbit edilmiş olup proje ve 
Orta Anadoluda Ürgübün bağcılığı keşfnam~si hazırlanmaktadır. 

(Trakya ziraat kursu talebeleri çahşıyor) 

Neriman Demirbi -
lek, Ali Öner, Adil 
thkü ve İzzet Ay -
hanm monoloğu da
kikalarca alkışlanmak 
yerde tekrarlatıldı. 

suretile bir kaç 1 Remzi A hanın sahn k ' rosl~ genç~er yak~ Hataya gidecek· 

(Kıa Y . . . :ye oyduğu lerdir. Resım tem.sıl veren gençleri. 
nun adamı) ıeimli pıye.sin tem • gösteriyor. 

Edirne (Hususi muhabirimizden) - yapmışlardır. Havsadan .90nn: Hask~. 
~kur yazar ~ö! çocuklarına 1?u_hte!il ye geçmişler, burada 100 bağ çubuğu 
zıraat şubelerının başlıca ve mühım ış· budıyarnk yerlerine dikmişler ve ayn· 
leri üze.rinde fenni bilgi edindirmek ve ca 2,000 akasya, 400 gladiçya fidanı 
bu arada bilhassa yeni usullerde fidan- budamı.,lardır. 
cılık ~ bağcılık öğretmek makse.d ve G.. 1 b. fid 1 w b 1 t 

·Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey geçenlerde 
ıtizin gazete yazıyordu ... 

. . . Emekli bir albay, dün
yanın dönmediğini iddia edt. 
yar. 

' ' 
••• Do.ğrusu §llfılacak §eyi.. Hasan Bey - Yalan değlL 

yan.lıf olacak dostum, dünya 
gene dömlyor amma tersine 
döııüyOI'. 

. • uze ır an ıgı u unan nece 
!_8-_:efsıled TrakyK. a Umuınıı· ~~=~tişliği nahiyesi için hazırlanan 15,000 kavak 
ucu. a ın an anunuevvıe ın u.u. .ı..uue a - ı· w • "O b · k 1 ~ • • • w. • çe ıgı :J ıne çı arı m~ ve taı~beler 
çıldıgını bıldirdıgım zıraat kursu tale- burada 2 h' k d k l- ı d. 
be 

· h .. · ın a ar aval\. ve g a ıçya 
len ergun muntazaman ders gör - fida b , ı d 
k ed

. 
1 

nı uaamıs ar ır. 
me t ır er. · İnece nahi:vesinden sonra Kırklare -
Kapalı havalarda sabahleyin kültür, 

öğlede.n sonra- zirai bilgiler, açık ha _ linde bir bağda 3500 aşı yapmışlardır. 
valarda umumi tatbikat dersi görmek- Vizeköy kollektif fidanlığı için bu se
tedirler. Kurs talebelerinden ı 7 kişilik ne hazrrlanan 60 bin çelikten 30 bini 
bir grup müdür Niyazi Acarın idare • dikilmiştir. Talebelerin bu seyahati çok 
sinde bölge dahilinde aşı ve budama faydalı olınuştur. 
tatbikatına çıkarak Havsa, Hasköy, Gönderdiğim resimlerden biri tale -
Kırklareli, Pınarhisar ve Babaeski fi- benin Vize fidanlığının an istasyonun
danlıkların<l~ faydalı çalışmalardan da an kova·nları üzerinde ancılık tat -
son:ra Edimeye dönmüşlerdir. bikatıru, diğeri de Hasköy lrollektif tı· 

Talebeler evveli Havsaya uğrayıp danlığında akasya fidanlarını buda· 
fidanlığı gezmişler ve 100 elma aşısı makla nıeşgul olduklarını gösterty~ 



u 

1 Ham.eler 

abı!h. sütçünün narasile uya- j cÇocu#un lastikleri delindi, yapıştın· 

nan. alqa.mn kadar sebzecinin. lacak.> 
makaracının, bir ~ fileye bir baloncu· cDün bizim evden elli kuruta bir çın 
.nun naralarından kulakları tırmalanan eski i.ska.rpin alan eıdd.cinin verdiği çey· 
ve nihayet ıeoe yansı, son bozacının na. :reklerden biri delibnif, değiştirsin.> 
ırasıın duydulctan sonra dinlenebilmek Bütüa bunlann yazılabileceği kadar, 
bnkAnma qvup.n bir arkadaşımız, dün- bilyük taf tahtalan kapılara asmak mfun. 
kil ıaıetelerden birindt? çıkan bir fıkra- k:iln olabilecek miT-
smda. yyar tıcıları susturabilmek i,,. 

ç1n bir çare bulmu§ .• diyor ki: * cAcabo. Bclec:tiyc şöyle bir usul tamim İkinci matırur da F-
edemez mi: Kapılarm mahfuz birer y • Bağı alan menedilen seyyar satıcı-

rlne tebefirll bir levha asmağı itiyad et- lar kapı &ılerindeki t8§ tahtalarda ken-
yolurd tsttyen buraya yazsa, seyyar dllerini allkadar edecek maddeler bulu· 

satıcı da geçerken .okusa, kapıyı çalsa da- nup buhmmadığım anlamak için birike
ba muvafık ~mi? .. Ekseriya mutfak- eeklerdir. Bu sırada: 
ta çabfan, aabcıyı duymuyor. Bu usul - Sen okudtm. utık ~kil! 
taycsinde a bcı. e iltendiğini anlayıp - Okumadım yduı. daha okuyorum. 
kap171 çalacaktır.- - Ka.ç saat sürecek? 
.Arbdaşımızuı fikri yeknau.ırda pek _ o kadar iyi okuman varsa bamya 

doğru ve lrolaylıkla tatbik edilebilecek tacağına kAtib olsaydın. 
~ g6rünü • Anuna hakikaten böyle 
mtdiı1 - Sen ona karlflM da kendin okumak 

* Ufak bir mahzur aklıma geldi: 
Kaprun ön6ııe asılacak taş tahta ne 

bdar bOy\lk olmalıdır ki, evin o günkü 
lh.tlyaçlan oraya yazılabilsin: 

cBlr kilo pı!Ua alacağız.> 
•Yanm kilo yoğurd J.Ar.ım.> 
c Ylrmi dokuUuk bir boş şişe var, ba

lonla değişttreo iz.:ı> 

cBoyacıya boyattınlacs.k ayakkablar 
Wl'.• 

unları 

öğren. 

Sözlerile başlıyan atız kavgalarının 

tokada, yumruğa .miincer olınıyacağmı 

şimdi satıcıların seslerinden şikAyet e
denlerin o zaman da satıcı kavgalanndan 
tllellah, ~yeceklerini kim temin ede
bilir? .. 

Bu ik1 mahzunm &ıünü almak müm
kün olursa, taş tahtası usulünün fayda
lan mefumdur. 

lsmet Hulilsi 

id' '.z? =1 
Belçi a pulllarmdaki ka'e resmi Gündüzleri görmiyen hay 1an·ar 

Belçika pulla • 
nndaki Anvers 
tehriıı.in armuı bir 
kaleyi tanzir eder. 
Bu pallar çok ı: 

miktarda kulla • 
ıulır n bu ~z • 
den de pul merak· 
lılan tarafından 

l>ü}'iik bW- arzu ile 
aram. 

~~~I 

Bazı kut ve hayvanlar gündüz görmez· 
ler. Gece bdtün görme lı:uvvetile hareket 
eden ve avlar yapan baykuş, gündüzleri 
fareleri yakalıyamu. 

tir. İnsanı a karşı çok llysaldırlar. İs • 
lslcoçyad.a bir takım balıklar vnrdır ki, koçyalılar bunların atızlarma yem verir 

lıaBt bunlara ceh.H balık> ismini vermi§· w başlarmı o'qarlar. 

Bir r.vllllll 
Hayatının sonu 
.Ankarada oiu!'an bir genç kadındaıı 

bir mektub aldım. 
- Ben 24 yapnda, -4 senelik evlı bir 

pdumn. diy bqlıyor. 

Bu okuyucum bir sene kadar mes'ud 
r•mlf, sonra kocasının hısım akra
bım karlfllllf, arada geçimsiziik 
bat'amq. nihayet bu geçimsızlik aynl
nıa ile neticelenmif. 
Şimdl okuyucum bir başka adamın 

n"lenme teklifi kar§ısında, mütered
lld. ne yap~nı düşünüyor. 

d.!aade eOOr&e her i4?Yden evvel bu 
çtms!zllkte w nftlayet bu ayrılmada 

hının akrabanın oynamış olabileceği 

role verdiğini g6rd'fiğüm ehemmiyet 
Czerln~ duraca#ıJn. 

Ştlphe yok ki, dedikodu feci bir si· 
lA'htır, bir yuvayı yıkabilir, büyük fe-
18.ketlere sebeb olabilir, alçakça bir 
harekettir. ancak ateş olmıyan yerde 
duman olmaz, derler. Genç kadının 
bu dedikodulara haklı veya haksız se
bebiyet verip vermediğini düşünmesi, 
aonra da önlemeye çalışması lazımdı. 

İkinci derecede mektubunu eksik 
buldum. Sabık kocası nerededir ve ço
~ ne olmuatur? Bu kısımlan bana 

anlatmanuf. Şu halde kendi.sine her
hangi bir tavsiyede bulunmak doğru 
olnuyacak. Yalnız fW1U söyliyebilırim: 

- Herhangi bir karan vermeden ev
vel bu karann çocuğa fayda verip ver
miyeceğini dilfiin, ona ,an hareket et. 

"' Çöl Yıldızının sergüzeşti 
Mektubuna cÇöl Yıldtzh imzasını 

atan ve genç bir kadıa olduğunu söy
liyen okuyucum biraz ıayretle mu
hakkak iyi bir rom&nCI olacak. Hüli
saten diyor ki: 

- Kocama esasen .vmiyerek var
mı§hm. kıaa süren evWik hayatımda 

da hiçbir zaman sevemiyeceğııni an
ladım, şimdi birkaç aene var ki ayrı 

ya§CUTiaktayu. Fakat o beni elAn unu
tamadı, katı ayrılın& tekliflerimi red
dederek, hep avdetbni beklemektedir. 
Fakat bu imkAilSlzdır. Zira geçirdiğjm 
serbest hayatta birçok gençlerle tanış
tun, seviştim, bir çoklarından evlenme 
vA:dleri aldım, §imdi bOtün arzum ka
nun nazarında &erbestimi elde etmek
tedir.:. 

* Bu okuyucumun mektubuna bir mü-
talea ilAve etmeye lfizum görmüyo
rum. Sadece kocası hesabına: 

- Geçmlj olsun, demek lazım. 
TEYZE 

il 

SON POSTA 

~ 
Çocu larımıza şu 

g ·· zel yakaları 
yapınız 

Mnl"t 29 

Mnrt 29 

Şark şimendiferleri memurl rm n 
açtıktan dava talik edi di 

Mahkemece sorulan hususata henüz cevab gelmedi
ğinden bunların tekidine karar verildi 

Tasfiye haY.n.deki eski Şark fimendi· 
ferleri şirketi aleyhine memurlaı- tan.· 
fından açılan davaya asliye 1 inci ti -
caret mahkeıoosinde devam edilmek· 
tedir. Bu davanın son safhalan entere-

mamile temizlenmemiş o1duğund$ 
dün de keşif yapılamamıştır. 

Yavrunuzu süsle· san bir mahiyet almağa başlQIIU.ftır. 
mek, ho.şuna· gide _ Şirke~ten ma~1artle rnfü.enasib bi-

Müddeiumumilik bugünkü vaziye • 
tine nazaran, keşü kabil olup olmıya· 
cağı keyfiyetini belediye fen heyetin • 
den sormuştur. 

Bundan başka binanın kat'i olarak 
hangi tarihte ve kim tarafından yapıl• cek bir elbise dık • rer ikramiye istiyen davacılar, bunun 

tirmek istiyor mu • teamülden a1duğuıuı dleri sü.rmüŞler, 
sunuı? Nafile bü _ şirket ise bu talebi reddetmişti. Fakat, 
yük masraflara kal· davacılar iddialannda ısrar ederek, ba· 
kl.'iB-cağın ı:Za cici bir zı ecnebi ve gayrimwllm ımınıurlann 
~aka yapıp onun ba evvelce .ı)rketten ayn1dı.klan sırada 
Bit elbisesine takı • kendilerine ikramiye verildiğfni vte 
ruz. İstediğiniz ye _ ~unlarde1n bazılannın da, ayni firketin 
rine geliverir. Yunanistan hatlarında f5tihdam edil -
Eğer •nasıl bir yaka? diye soruyor- dLlı:lerini iddia etmişlerdir. 

sanız, işte bir, iki, üç hatta dört ör • Bunun üzerrlne mahkerrfe de, ha'li 
nek. Her biri öbüründen cici, öbürün- tac;fiyedeki şirket ve selefle:rlnin res· 
den basit ve ucuz mS ve hususi nizamname ve talimat -

En üstt~ki: Gök mavisi keten yaka, namelerindeki memurlarının hukuk ve 
kenannda beyaz keten biye, önünde vecayibine müteallik hükümlerle, hu • 
gene beyaz ketenden ve czincir iğne:ı> sust teamül olarak 1919 - 1923 ytlları 
ile dikılmiş bir kayık ve :renk renk, iş· anısında vazifelerinden çıkarılan ec • 
lenmiş bir bayrak: nebi ve gayrimüslim memurlara veri-

Alttak:i: Turuncu paiist yaka. Üstü len ikramiye listesinin Nafıa VekAle • 
laciverd kotonla csap iğne• kar işle • tinden cr-lbine lüzum görmüştür. 
meler. Bundan başka vazife}~ nihayet 

Ortasında ten rengi ve beyaz pati~- veril~ Rum memurların gene şirke -
ten kesilip ince bir dik~le dikilmiş ma" tın deı:ret.tle Yunanistandaki teşe'k • 
k ra bir baş. ki.ı ünde istihdam edilip edılmediğinin 

En alttaki: Bu dn kımıızı bir yaka·. Hariciye VekAleti vasıta.sile Yunanis
Etrafının işlemesi siyah, kendi bisküi 1 tan DPmiryollan idaresinden 10rulma· 
ren~nde ketenden, üstünün çizgıkri 1 sı taht• karara alınmıştır. 
siyah VP koyu kahve rengi Fakat henüz her iki cihete de oevab 
Çocuğun yakası: Beyaz ketenden. Et. gclmemic: olduğundan, dava tekemmül 

rafı vec:;il kotonla fistolanmış. Tayyaıe j eaernf'miştir. Gelecek cevablar netice 
gri keknden kec;flmiş :ve fantezi dikiş·! üı.erindC' müessir olacağından, yazılan 
le (gene yeşil kotonla) yerine dikıl • müz€kkerelerin tekidine karar vıeril -
miştir. ü~tü de sap iğne işlemelidir. mıştir. 

* Bunlqrdan birini seçmek için çocu -
Sahte tayyare mühendisinin 
muhakemesine devam edildi 

dığı. bunların belediyede kaydı bulu • 
nup bulunmadığı, bilahare plfınındd 
tadilat yapılıp yapılmadığı; noktalan 
adliyece araştırılmaktadır. Bunlar et • 
rafında da belediyeden malllmat isten 
miştir. 

Müddeiumumilik 9 kişinin ölümü ve 
1 O kişinin yaralanmasile neticelenen 
bu hadisenin ehemmiyetle peşindedir. 
Tahkikat bugünlerde neticeye varacaıt 
ve facianın hakiki mes'ullerl tesbit e • 
clilecektir. 

Bir yankesici 7 ay hapse 
mahkOm edildi 

Bundan t O gün evvel Radyolin fab
rikasında ça·lışarı Hanife isminde b1T 
kızın cebinden paramnr yankesicilik 
sure.tile aşıran sabıkıalı:lardan Hüse • 
yin Avni, yakalanarak Adliyeye ve
rilmiştir. 

Suçlu Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemec;inde yapılan duruşması so .. 
nunda, 7 ay müddetle hapse mahkfun 
ve derhal tevkif edilm~ir. 

Bisiklet kazasında yaralanan 
adam öldü 

Aksarayda bir bisiklet çaTpması ne
ticesinde başından ağır surette yara .. 
lanarak Cerrahpaşa hastanesine kaidı.
nlan Aleko Todori ismimi:? bili öl • 
müştür. Cesedi muayene eden Adliye 
doktoru Enver Karan defnine ruhsat 

ğun neden hoşlandığını göz önüne ~e
tirmelidir. Ben •tayyareci olacaPırn:ı> 
diy~n çocu~ tayyareli yakadan, gemi • 
ye, denb:c düşkün çocuk gemili yal\.a
daın öblirlerinden cok hoşlanır tabıi... 
Kızlar daha ziyade çiçekleri, oğlanlar 
hayvanl;m sever. Yakasında da bun -

Dolandırıcılık suçundan tahtı mu • 
hakemeye alınan ve geçenlerde tevkif verm~tir. 
edildiğini yazdığımız Horst Fnınyke - ---------

]arı görilrse memnun olur. 

Sık b·r örtü 

Jasit bir kaç sıra jurdan şık bir ör
tü... - Köşeler müstesna • sıraların 
ara yerleri yer yer açık bırakılmıştır. 
Fakat düz bir şekilde değil verevine ... 
Güzelliği de burasında. Hepsi altı sıra 
jırrdur. 

Kenarla:rı geniş bastırılmış ve bir sı-

nin mu1ıakemesine asliye 1 inci ceza Toplan lılsr : 
mahkemesinde dün de devam edilmiş· 
tir. Eminönü Hallrnvindc Baki gecesi' 

Dünkü celsede suçlunun kansı da yapılacak 
tercüman vasıt.Mile şahid olanık din - ö ümü ,,. kl tesl ü ü 

l 
l · ·· leri d l k, k b n 1~e Cumar g n akşamı E .. 

enı mış, goz o ara ocrunnın u minönü Hall~evinde şnir Baki geoem yapıla.-
gibı işlerle alAkası olmadığını 86yle • caktır. Bu mflnasebeUe Güzel San'nt.lar A • 
mıştir. kademisi muallimlerinden şair Ahmed Hrun• 

Suçlu kendi de, diplomalı tayyare d1 tnrafından bir konferans verilerek Bı1k1· 

1
•
1
ühendisi olduğunda ısrar etmekte _ nln eooblyat tarlhlndekl mevkii ıtebarilz d· 

j'r. t1rllecekt1r. 
Bundan masdn B~kinin divanından muh· 

Mahkeme diploma~ı mühend1s olup telif şUrlr>r okunacak ve miUeakıben, Hal • 
olmadığını Hariciye Vekaleti bnalile kevlnln p;öcıterlt kolu tarafından bir de tem
Münih mühendis mektebinden 10rma • sil verilecektir. 

ğa karar vermif, muhakeme bunun için Eminönü Balkcvinde ~r 
talik edilmiştir. 

Eminönü Halkevlnden: 
Venişehirde inhidam mahallinde 1 - Millet mekteblerl imtlhnnlıı.nnn g1re-

dün de keş:f yapılamad1 eek vatanı:laşlnnn hnzırlanmnlnrınn yardım 
olmo.k için Evimizde iki gece A ve B kursla-

Y enişehirdeki inhidam faci etraı- n açılacnt ve türkçe, aritmetik, saltlık ve 
fında adi.i tahkikata devam edilmekte- yurd lbilgisl dersleri verilecektir. 
d' 2 - İlk tahsil çağına geçmiş olan vatan • 
ır. . . . daşlar anı.smd'l Uk tahsil imt.lhnnmn girmek 
P'acıa mahallındekı enkaı henüz ta· suretlle belge alacaklara bir kolaylık olmak 

ve bunlan yetiştirmek üzere Evl.ınbıde haf -
ra antika yapılmıştır. Ayni modeli jur tada üç gece tarih, coğrafya, yurd bllglsl, 
yerine renkli iplik geçi~ sureüle de metamatlk, tabiat bilgisi dersleri TUllecek-

b·1· . . B .w........ ..ı~ı k tir. 
yapa 1 1rsını:ı. ~ ~n "°"' ""• i::.~ ço Her iki kursa yazılmak ve şartlannı öğ • 
modadır. Yalnız örtule:rde degıl men· renmek tstıye!llerin ikişer vesika fotoğrafı· 
dil veşairede de... le Ev bürosuna müracao.tlerl lltın olunur. ... .................................................................................................. ·--····------.. ·································································-

iki ahbab çavuşlar: Elektrik levazımatı 



C: TARiHTEN SAYFALAR :J 
Abdülizize gelinciye kadar 
Padişahlar alkışlanmazlardı 

Mısırdaki tezahürattan 
pek hoşlanan Padişah, 
lstanbulda da a~i ıey· 
leri görmek istediğini 
Dısas etmiş, lstanbul üç 
gün üç gece donanma 

yapmışb 

~---,-·--·----------, 

'ICapalı Ffl analı Abcliilisidn 1 
ayağının altına lruJll yaine altın 

1 oe giimlif palJar tlÖftlmİfler, .a
ma iflemeli lpdli laımatltır 

-----~ ..... ___ J 
.. Soı Posta,, mn tarihi bahisler 

muharriri yazıyor 

Harb korku.sa içinde 
titreyen Avrapada 
kısa bir segalıat 

Trenimiz bir İ8tasyonda bekliyor. Yatakla YafOD 
memurlan Od hat aramnda toplanmıılar. Çek olan bir 
arkadaşlan ile nazi sellmı vererek alay ecH,orlar 

...--- YAZAN ----.
1

1 
1 SUAD DERViŞ 
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C 64 sene sonra alevlenen tarihi münakaşa~ ı ~Al: .~ 

Abd ü 18 z. z in kati ed i 1 iği ~~-~~!'-.~-~-~---~~-~~~-~ .. ~~-~~-~.!~.~-~-~ .. -~~-~-~-~!.~.~.!! 
iddiaları doğru mudur? l~:~~::::~~§~§~~~'.I~§;~~:~::.~~~:::.J 

Yazan: T arımman 

Yıldızdaki muhakemede Yozgadh pehlivan Mustafa çavuş : "Yüz lira aylıkla 
F eriye sarayına gönderildik. Vazifem iz Sultan Azizi katletmekti! ,, demişti 

----------------------~ 
- 22 - 1 (Fatma Sultan) i:1ıe evleruniitir. Süs ve 1 'kü.mdann maiyetinde bulunmaktır. Fa. 

Fakat bunun, uzun uzun mukaddematı ziynete merakılı okiuiu için, asker ol -1 kat • (katil) taraftar:arının iddialarına 
var<br. Tawlatını beyan etmekten hasbel madığı ha.1.de pa14 elbisesi giymeyi adet nazaran • Sultan Azizi öldürmek için e-
b.al Acizim ... ] edinm:ş .. fakat bu hal nazarı dikkati cel- mir almışlardır. 

Demiftil'. (1) be<lerek. menedilmiştir. Y:ıJ.dızda cereyan eden muhakemede, 
Muhakkak. olan bir iey vana, Rüştü Bunun üzerine zevcesi sultan, Valide bunlardan Yozgadlı Pehlivan Mustafa Ça 

Paşa bir aralık (erkanı müttefika) dan Sultana müracaat ederek bu meseleyi bir vuş (katil) keyfiyetini şöylece ikrar e • 
ayrılmak istemiştir. Fakat: §eref ve izzeti nefis meselesi şekline ge- diyor: 

- Eğer iU maksadda, ittifaktan ayrılır· tirmiş .. böylelikle, Nuri Paşaya (müşir) - Damad Nuri ve Mahmud Cellleddin 
aan, Beyazıd meydanında, Milletin seni ilk rütbesi istihsal eylemiştir. Paşalarla Kızlarağası Süleyman a~a bize 
pare pare edeceğıni düşünmelisiıı. Bu zatın da (erkaru müttefıka) ya da- talimat verdiler. Yüzer lira aylıkla Fe • 

Sözlerilıe tehdid edilmi~tir. hil olması; zevcesi :rultanm sönük bir ha- riye sarayına gönderdiler. Vazifemiz, 
5 - Damad Maıh.mud Ce!~leddin' Paşa. yat geçirmesinden ikb3l mevkiine çık • Sultan Azizi öldürm.~kti. Üç arkadaş, Or-
3 üncü Selimin başçuhadarı Radoslu mak için kayınbiraderi Murad Efendiyi ta.köye gittik Sarayda (selamlık) dairesi 

Ahmed ağazade Fethi Ahmed Paşanın bir an evvel saltanat mevk.iine getirmek- olmadığı için, gecemizi karako!da geçir
oğlu ... Terbiyesi ve tlzelliğı, SuJtan Me- ten ibarettir. dik. ~ sabah mab':!yinci Fahri Bey, 
cid tarafından takdir edilıyor. Daha he- Bu itibarla, Sul!1n Azizin (katı) edil • bizi içeri~ götürdü. Götünirken benim 
ınüz (10 yaşında) ıken kendisine (mirli- diğine hükmedenler, gereK bu Nuri Pa . elime, beyaz sa_plı bir çakı verdi. Suitan 
Ya) rütbesi verilerek (M~hendishanei şanın ve gerek damad Mahmud Paşanın A2ıizin odasına girdik. Fahri Bey, onu 
berri hümayun) a talebe kaydettiriliyor. omuzlarına, çok ağır mes'uliyet yükü arkasından kucakladı, koHarını tuttu. Ce
(Cemile Sultan) ile nişan1anıyor. (20 ya- yükletmişlerdı.r. Bunları, sırası gelince zayi.rli Mustafa da, ayaklannın üzerine 
şına gelinciye kadar) (müşir • ve. vezir) göreceğiz. oturdu. Ben. Mahmud Cel.Aleddin Paşanın 
oluyor. Sultanla evleniyor ... Sultan Azi • (Erkanı mütt.ıefika) adı verilen zevatı, tarif ettiği gi-bi • evvela sağ ve sonra sol 
zin zamanında. muhtelif (nazır) lıklar:ia bir dereceye kadar tamttık.. Şimdi de, kolunun damarlarını kestim. Bu ameli • 
bulunuyor. Fakat padişah, Sultan Aziz (katil) taraftarlarının (fiilen katil) ol • yat beş on dakika devam etti. Pencere • 
aile.sine yüz vermiyor. Bilhassa veliahd makla itham ettikleri kımselerle, (katı) lerden birinin pedesini kopardım. (Mer
Murad Efendiryi tazyilc ediyor. Bu arada, in ne Ş€kilıfo vuku bulduğuna dair vuku hum) un üstüne örttüm. Sonra, cenazeyi 
• Mura<l Efendinin hemşıresınin k'Jr:ısı bulan iddia ve ısra!'lara geçeHm. karakola naklettik. 
olan - Mahmud Paşayı da bir iki defa Bu iddiada bulunanlara nazaran (ka- Diyor.·· (Katille!") den biri olduğu id . 
rendde ediyo!'. Bu sebebden dolayı, M:ıh- tiller) dört kişiden ibarettir. Bunlar da, dia edil~n (Hacı Me\.:ıme:i.ı de, hemen ay
mud Paşa da (erkanı müttefika) arasına başta (ikinci mabeyinci Fahri Bey) ol- ni ifadeyi vererek itiraft1 bulunu . 
giıri.yor. Ve gün gÇ't.tkç~. hararetli bir un- ma'k Üzere (Cezayirli Mustafa), (Pehli • yor. (2) Yalnız. (Cezay.rli Mustafa) bu 
aur kesfüyor. Bilhassa, Hüseyin Avni Pa- van Mustafa Çavuş). ve (Hacı Mchmedl ifadeleri kü111yen reddej·yor. 
f8 Ye, hususiyet kesbe::liyor. Sultan Mu- tir. Bu son üç kişi. yeni padişahın (hu ·. - Sultan Azizi biz öldürmedik. kendi 
radın tahta çıkanlması için, ııon gayre • .susi bende) !erindendir, Şehzadelik za • kendisini öldürdü. 
tini gösteriyor. manındanberi. onun sarayında, (beşer li- Diyor. 

6 _ Damad Nuri P~şa: ra ay1ık) ille bekçilik ve bekç:başılık et- Gelelim Fahri Beye, evvel, ah ir, bu es-
(En.derun) ağalığınd<ın yetişmiş, yakı- mişlerdir. Sultan Azizin Feriye sarayına rarengiz ölümün (inti~ar) olduğunu id

flklı ve terbiyeli bir adam olduğu için, geldiği gün de, her birine (yüzer lira ay- dia eden bu zat, Yıldız muhakemesi PS • 

(mabeyinci) liğe kabul edilmiştir. Sonra lık). (otuzar lira) ;?Jbis2 bedeli vadedile- nasında bir müddet mütereddid ifade 
da, veUahd Murad Efendinin hem~ireıd rek ve birer aylık ta ~şin verile!'ek Dol. verikten sonra. (Arka.c:ı var) 

_ ------ mabahçe ıtarayından Fe!'iye sarayına gön- . 
(1) Vaktııe, Yıldız evrakı meyanında bulu- deri1mişlerdir. (2) Cintlhar) taraftarları, bu ifadelerin, 

nan '-tlntakn d ı t B ı . cebir Te işkence teslrtle verHmiQ oldu-"unu ..., ame en a ınmış ır. un :a.nn (resmt ,,:ınfelerı), sabık hü- iddia ediyorlar. .. 15 

- Neden olamıyormuş! diye bağırdı. 
PekAla da olur! Yalnız, tatlılıktan an • 
lamıyorsA.n, ışi zorbalığa bindirmesini 
de bilirim. Ben bu a~am buraya eğlen
meğe geldim. Dinim rabben.a hakkı 
için bir yue kıpırdamam. 

Peki aslancığım amma.. bilmem 
ki! 

- Vallah! dedi; seneler V'a'J" ki böyle 
teylerden el, e1ek çektim. Lakin sizin 
güzel hatırınızı kırmamak için, bu se • 
terlik emrinizi yerine getireceğim. İz
zet efendiye söy leyim tepsinizi hazır 
etsin. Size gecelik de göndereyim. Ra· 
batınıza bakın. Ben de bu arada, kom
fUY& k.War gideyjm de, tam istediğiniz 
gfbi, zevkinize göre bir taze var, onu 
alıp geleyim. 

- Hah, şöyle! Yolıı gel şekerim! Yal· 
n1z, benim canını seni pek sevdi. B~ -
kasına nt> lüzum var? Otur Yjt.r 

- O kadını görünseniz daha· beğe • 
ni:rsiniz. Ben töbeklr olduğumu size 
deminden de söyledim. Boyumca kız 
ev!Adım Yar. Ondan ötürü aITttk bu gi· 

Üzerinde durulmaya değer bir mesele Bununla beraber anason ziraatini teş • 
karşısındayız: vik ederkel'), onu emin bir ziraat haline 

Ziraat Vekll-eti.nin vilayetlere gönder- getirmek tedbirlerini de unutmamak la
diği bir tam.imde deniyor ki: cMemleke •. zımdır. Tanıdığım bir köylü bu hususta 
timizde istihsal edlilmekte olan anason diyordu ki: c- Biz toprağımızda olabilen 
mahsulün.Un, dahili ihtiyacı karşılama • her şeyi eker, biçeriz. Fakat bunların an
dığı anlaşılmıştır. İstihlakimize yeter bir I cak para edeninde karar kılarız. Anason. 
mahsul için, bugün.kil zeriyat sahasının gerçi para getiri.r bir mahsuldür amma. 
en az bir misli arttırılması; bunun için asıl harcıyanlan sayılı olduğu için, değer 
de köylünün anason ziraatine teşvik e- fiatla satılabilmesi de daima onların ha
dilmesi lazım gelmektedir.> rekete geçmesine bağlıdır. Biz köylüler, 
Diğer taraftan haber veriliyor ki, dı • malımızı bekletecek halde değilizdir. İs

şandan getirmiye mecbur kaldığımız a • teriz ki çuvala girmesile satılması bir ol
nasonların, bu yıla mahsus gümrük res- sun. Eğer tam bu sırada inhisarlar gibi 
mini asgariye indinıcek bir kanun tekli- büyük alıcılar piyasaya atılarak, tarım .. 
fi de yapılmıştır. manı korur bir fiat ver?IlŞ'}erse meydan 

Eğer, bu ihtiyarımızı karşılamayan küçük alıcılara kalır ki, bu takdirde bi • 
mad'de, çay • kahve gihi yurdun yetişti . zim kazanacağımız da ertesi sene, ayni 
remediği bir şey olsaydı, üzerinde pek malı yetiştirmiye heveslendirecek kerteyi 
durmaz, geçerdik. Fakat bir an düşün . bulmaz. Binaenaleyh bize (ekin) diyen
meliyiz ki. içeride bulamayıp dışarıdan lerin vaktinde almasını da taahhüd et .. 

melerini isteriz., 
getirmiye mecbur kaldığımız şey, onlar- Düşünülürse bu mütalea yabana abla-
dan biri değil; yurdun çok yer'nde, iste • maz: Anason ziraatini genişletmek için, 
nil<liği kadar ekilip biçilcbilecek olan (A- onun ziraatini köylü görüşile garantili 
nason) dur. Bu itibarla mesele dikkate 
değer mahiyettedir. hale ge'C1rmek lazımdır, demek oluyor. 

Fikrimizce başta inhisariar idaresi olmak 
Bugünkü Türkiye her sahada kendine üzere bu, belli başlı ııhcıların elinde olan 

yeter istihsali gaye edinmiş olduğundan, bir şeydir. Hükıimet anason mübayaat ve 
bu acı duruma çok zaman katlanamaz. zeriyatını muhtelif 5ekillerle mürakabe 
Ne yapıp, yapıp bu münasebetsizliğin ve idare vaziyetindedir. 
hakkından gelecektir. Nitek im hükıime- Türkiyede anason en çok İzmir, Bur .. 
tin hakikati ortaya atma.sile birlikte köy. dur, Kıütahya, Bursa ve Denizli vilayet • 
lümüz ilk hamleyi gösterm i ş bulunmak- !erinde yetiştirilmektedir. İstatistik u .. 
tadır. Alınan haberlere göre bu yılki a • mum müdürlüğüne göre, bu yerlerin son 
nason zeriyatımız, geçen yıllardakinden dört yıl içindeki ekim ve biçim miktarı 
fazla olacaktı.r. şöyledir: 

Vilayet Eki'eı 
~e +ar 

İzmir 650 
Burdur 205 
Kütahya 300 
Bursa 153 
Denizli 104 

1933 

Alınan 
t •m 

97 
205 

ti O 
75 
H 

1934 

Ekilen 
h 1 t r 

615 
15!) 
429 
183 
44 

Diğer yerler 63 5:3 466 
-------
Yekı1n l475--50.ı-t887 

Alrnnn Ele ilen 
ton he' tar 

294 100 
155 300 

81 305 
67 25 
30 20 

100 80 

627 830 

1935 1936 
AlıMn Ekilen Alınan 
tcı n hektar ton 

25 260 81 
110 250 200 
148 80 45 

3 100 26 
5 22 13 

108 60 90 

435 772 455 
[Devamı 10 uncu sayfanın 4 üncü ve 5 inci sütwüarındadn""' 

~ 
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·Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Kaouya adaları ada 
bir nevi t ı vardır ki, 
yajtmur eınauuda mü
temadiye~ bufru çıka• 
rır ve kat'iyen kendi· 

MilAdt 2"9 da y~ş"m'' olırn Roma lmpa 
ratoru hirinci Gordianus ıH1nleti iıe o 
kadar meşhur olmuştu ki Romahl·1rdan 
birçotu, ona kar~ besledikh>ri sr vgi, 
bnrmet, Il'innet nit rnesi o;mak üzere 
onun ıoyadını kendilerine aile ismi 

olarak seçmişlerd.r 

aiodea birşey 
kaybetm,.z 

Brezilyada tutulan bu btlı IU balıtı 

metl"e uzualufuada, 800 kilo atırlıt11da
dır, ı eını de Arapaimadır Polonya vi•ıreneleri 

arasında ınevcıd bir adete 
,öre lıir genç kı1: riyuın
da ille olarak gö ·ee ·ti adamla 
evlennıefe uıecburdur. A11-
eak ıu Vllr ki, çabuk neıvi
nema bul11p a,k çatına releıt 
bir genç lı:ııı: elt.eriyetle ya
lan .öyler ve sev İl'ti adamıa 

rüyaaıııa rirditini 
iddia eder 

Bu lngllfz 60 yaşındadır ve uzun mesaf~ ·~ 
biıiklet pmpiyonudur. 685 günde 200 bın 

kilometre mesafe katetmiştir 
tat. ı ıuyu havidir 

-=================~====~~====-====-==---=--==--====-=-===t> Son senelerin en mülhiş katili 1 S 1 N E M A ~ 
Altıncı Cinayet 

Veidman'm muhakemesinde en heyecanlı sahne, 
cinayetleri11 altıncıst tetkik edilirken 2örüld Ü 

Muht:[f 
cazibelere dair 

Çok sevilen bir Fransız 
san' atkQrı: Raimu 

1 
Yazan 1 Çocukluğu, tiyatroya girişi, sine~ada i~k ~uvaffa .. 

_ Dick F cwall ki yeti eri, bugünkü vaziyeti ve fikırlen 
Btr erkek ccazibeı. den bahseder ise Fransız pn'atkarlan i~de Raimu bd-

muhakk.ak ki aklından cbir kadın> geç- yıük bir mevki işgal etmektedir. Bu k1Jd.. 
meırtedir. Bu doğru olabilir. Fakat bu- retli ve $evimli san'atklrm hayatım. fl. 
nun aksi de doğru olmalıdır. Kadın ve er- kirlerini bizzat kendinden dinllyelım: 
kek arasında bu cazibe meselesi pek bü- c- Ben Toulon şehrinde bir Uyatroda 
yük bir rol oynamaktadır. figüranlık ile işe bql.adım. Sonra Mar • 

silyada süflörlük yaptmı. Burada çok kal-
cBir kadından> ho,şlanan erkek onu el- madun. Amerikalı cambazlara iltihalı.: et. 

de etmek için binbir çareye baş vurur. tim. onlarla seyahate çıktını. tarb söy • 
Ona çiçek gönderir. Onun istikbali ile ler durdurdum. İki senem böylelikle geç
alakadar olur. Onun küçük kardeşin! si- ti ... Vilayet tiyatrolarında. operetlerde; 
nem.aya götürür. Babasıle tanışır. Onun komedilerde, dramlarda yer alma.dan ff· 
düf(lncelerine iştirak eder. cO• nun ha- vel bir perdelik küçük piyeslerde oyna
tın hoş olsun diye sevmediği halde saat- dun ... Nihayet 1910 MDesinde Pariste 
lerce konserlerde bulunur. Velhasıl ne Concert Mayolda rol alchm. Buradan ~ 
yapmaz ki?. ple ve bi.IAhare Folies Bergeie tiyatro • 

cSeni seviyorum-. demeden veya diye. Iarına geçtim. Muvaffak oluyordum. fa • 
meden evvel hep bu ifleri yapar. kat Harbi Umumi gelip çattı ..• Bir MM 

Halbuki kadm hiç te böyle değildir. cephede bul~dum. Alız: surette hasta • 
TCadın doğrudan doğruya chedef:. e te- landım. Bu yüzden terhıa edildim, Pari
vecoüh eder. O, derelerden su getirmek- se geldim. tiyatroda mefhu;. muharrir 

:AvWcatı Veidmanı müdafaa ediyor 1 ğT arkadaşım Georges Feydeau nun cMösyö 

1 

b kad t - 1 · ·1 tanış e u 8§Illaz. ava çıktı· piyesini oynadun. 1916 aene-p _ _. __ (H~·-·..I\ _ Veidmanın mu • bilecek ir ar _aşır> cum esı ı e • d 'Ik • 
ıu-.. iM. ·u.~ı Henüz pek genç iken Hollywood a ı sinde Ripin (İş deflftikçe) operetinde 

bake-mesinde en heyecan verici sahneyi tırdı. defa bir kadının cazibesme tutuldum. rol aldım. Artık iyiden iyiye ite atılmıt-dna~lerlnin 6 ncıa tetkik edilirken Bir müddet konuştuk. Sonra ben Sen Benden fazlaca yaşlı, çok zengin ve çok 
- · Bu sahne hem heyecan verici Kludaki köşkte mühim bir randevum ol-

gordük. d v .. l' k k lkt güzel bir kadındı bu. 
idi hem de Veidmanın IWJ ortaklarından ugun~ soy 

1!e~~ lik: ~\ uh e Benim o vakit geçirdiğim macera fil· 
Millonun Mtlbetini tayinde mühim bir - ersenız ır e gı . e ım, ~ av • me çekilmiş olsa seyirciler muhakkak ki 

reye orada da devam ederız, dedım. 
Amil oldu. '"b Teklifim kabul edildi. Ben Löblondun gülmekten katılırlar. 

Altıncı kurbanın adı Löblonddu:. Lo. - otomobiline ·bindim, birlikte gittik, Mi- O anralarda büyük bir ümid.sizlik için-
land maruf beynebnilel tabiri ıle bır lion daha evvel öldürdüğümüz şoförün o- de idim. Düşününüz meşhur san'atkar
Embrazario idi. Villyetler için tiyatro tomobilini kullanarak arkadan geldi. larla dolu bir şehre yeni gelmiştim. 'O'ste
kumpanyaları teşkıl eder, şuraya buraya Köşkte bir müddet konuştuk. Sonra lik o vak;t te şimdiki kadar sıkılgandım. 
turneler yapar, geçinip giderdi. Fakat ben planımız mudbince bir aralık kori . Şansımı denemek için manevt müzahere
sermayem zayıftı, a~ gibi tam 0 s~ral~r- dora çıktım. O sırada Milionun çekmederı te muhtaçtıın. 
da aklına tatbiki halınde fayda getırebı • evrak almak bahanesile ayağa kalkarak Bana manevi müzahereti bu kadın te
lecek mO.hiın bir fi.kir gelmişU. ~vrak yerine rovolverini aradığını işit • min etti. İri siyah gözleri, hoş ve insanı 

Gazetelere illn vererek bir e:Tiyatro tim, arkasından da bir kurşun sesi duy · cezbeden bir sesi vardı. Dünyayı dolaş
teşebbfuftl için mütehaBSıs bir adamm dum. İçeri girdiğim zaman Löblond yere mıştı. Tam manasile bir monden idi. Öy
aermaye aradığını:. ilin etti. yığılmıştı. M:Iionla birlikte cesedi dışa. le bir kadın idi ki insanlann yeryüzünde 

Biliyoruz ki Veidman gazete ilanlarının rıya çıkardık, kendi otomobiline yerleş. bulamayıp gökyüzünde aradıklan cins. 
meraklı bir a1ruyuCUSll idi. Mahkemede tirdik. Sonra havanın 'biraz kararmasına ten. 

söylediğini dinleyiniz: lntizaren salonda· oturup bekledik. Ak · Bu hari.kulAde cmahlılk:t benim gibi 
_ Fa.kat bu ilAndan ilk olarak istifade şam geç vakit yola koyulduk. Kendi oto· bedbaht bir insanın mevcudiyetinden ha

etmeyi dütfinen arkadaşam Milion oldu. mobilimizi de almıştık, cesedi otomobil berdar oldu. Bu benim için eşi bulunmaz 
Esasen Madam Keller işinden memnun ile birlikte bir köy yolunda bıraktık. Ge. bir nimet idi... Onun cazibesine bütün 
kalmaJn].ftı, bu cina}"l't'te elimize pek az ri d·öndüğümüz zaman Kolet Triko bizi meveu<iiyetimle tutuldum ... Nasıl tutul
para geçmif olmasından ıikayet ediyor, kö!"~'e bekliyordu. Ortalık kan içind-ey. mazdım ki? .. 
cyeni bir ifi. yalnız batma tanzim ve in- di, temizledi. Löblondun cebinde buldu. Ondan ayn~m zeklsının kıtlığı sa· 
taç etmeyi> istiyordll. ğumuz para 560 liradır. yesinde vukubuldu ... Günün birinde mu. 

Katilin verd'ilf ifadenin bu noktasında Bu noktada müddeiumumi sordu: sikiden, şundan bundan görüşürken bir-
MiUon dayanamıyarak yerinden fırladı: - Fakat siz istintak hakiminde sor - denbire dedi ki: 

tıın. 

Sinemaya Sacha Guitry'nin (Siyah Be-
yaz) eserile intisa·b ettim. O vak.ittenbe· Bi.raz evvel tiyatrodan bahseyleıniş • 
ri de boyuna film çeviriyorum. tim. Bir an için ayni mevzua avdet ede, 

Sinemadan hoşlamyorum. Tiyatroyu ceğim: Saıı'atldr hakikaten tiyatroda 
severim. Benim ilk göz ağrımdır. Tıyat.. pişer ... San'atklr tiyatroda değerini an.. 
ro ile sinem.ayı birbirine karıştırmamalı. ıar ... Oyununu taıhih etmek imkanını el· 
Her ikisinin yeri ayrıdır ... Tiyatro ıine· de eder ... Halkla doğrudan doğruya te • 
manın babasıdır. Tiyatrosuz ainema ol- mas ... Halkın alkıflan ... Halkın davra " 
maz ve olamazdı. .. Muvaffak oımu, ri • nışı ... işte en iyi dersler ... San'atkar hal· 
nema san'atkarlarmm çoğu tiyatroculuk· kın huzurunda her dalın imtihandadır ... 
tan yetişmedirler ... VA.kıl bafka mes- ftte bu imtihanları başaran san'atkar t&ı 
!eklerden de gelip linema aan'atldrlan reddüchdz ıinemada muvaffak olabilir ... 
olanlar var ... Fa.kat çekirdekten yetipne Muhabbet. aık hakkındaki fikirlerimi 
başkad'lr. anlamak iltiyenler var ... Benim artık ili• 

Beni sert bir adam ... Yan yabani ıa • tiyar bir adam olduğumu unutuyorlar 
yıyorlar ... Bu çok saçma bir i.maddır. Ben galiba .. . Muhabbet. .. Aşk. .. Kuvvetli, --c---, 

sert bir adam değilim. Yapmacıklardan çok kuvvetli iki kellme ... Aşksız hayat ol .. 
hiç h~lanmam... Kalabalıktan hotlan • maz ... Afk en ulvt hmlerden biridir ... Da. 
marn ... Kendime gare arkadqlarun var.. ha fazla sC5ylemem... Söyliyeceğim genç. 
Onlar bana lifi gelmektedir... lerin hoşlarına gitme:rı;e: 

Çevirıni4 olduğum filmler içinde erı. - Bırak şu bunağı ... 
fazla ·hangiaini beğendijimi soruyorlar?.. Derler ... Ben de beni üzecek olan bu 
Bunun cevabını vermek bana ddflillye • sözlere meydan vermek niyetinde değl " 
ceği gibi dolrusunu .tSyliyeyim, yap!lllf Um ... 
olduğum rolleri ben pek beğenmem... Aşkı caşkı. olarak sevmeli ... Aşka bir 
Daha iyislm yapabileceğimi sanırım... takım sOfll hisler kanştrrmamalı... At/ti 
Hep bu fikirde buhınunım. daiJna ulviyetini muhafaza eylemeli,.> 

_ Yalan! diye balırdL Yalan! guya çekildiğiniz zaman bu cinayeti biz• _ Senin mealeğiıı ile allkadar olmam 
d 1ar k 11 d t zat yaptığınızı söylemiştiniz? 1c b _.., 1 Seni R B liıı p na yakın bir sarışın bz geı-' .. i... Her zi-be ... Cazibe ... Cazibe ... Bahsedilıniyen Fakat jan arma onu o ann an u- a wuıyor.. oma, er ve a- "''"9" 

taraık yerine oturttular ve Veidman de • Veidman: riae tahsile göndereceğim... sabah köpeği ile kapımın önftnde gezer- bir cazibe daha vardır ... O da cinsan;t ~ 
va.metti: - Doğrudur. KendiJn nasıl olsa idama Seni ben yetiftireceğim ... Göreceksin ... di ... Günün birinde nuılsa sel!mlaştık ... mak cazibesidir ... 

ile I "'bl d' b' mahkfun olacağım. Hiç değilse arkada§ı· Bu .. >io..~da ne icab ed'erse aarfedeceğim. Saf, gllzel, çiçek gibi bir kız idi ... Ona Bu ccazibe-. peşinde k.01ş an. lann sayısı - Milion bu d'üJiince "'° on a ır mı kurtarayım. dedim. Annesi baba.ııı ........ h h ld k d H h b 1 
mektub yaz.arak kendiıiırı.e 50, 60 bin Toy bir delikanlı idim. Bir kadının tutulmak üzere iken bir arkadapm bQ.- er a e pe az ır. atta ıç sayısı ı ı 

vardır, diye düşündüm. Fakat sonra işit· ...111. hır· macerape_... k d ld .lh. yoktur dlyebilece1'-l...... Her insan kendi• frank aermaye verebileceğini bildirdi. minneti altında bulunmak bana birden- ,....,. ·-~ a ın o U5 ... nu k al d !5...... . . . . 
Merktubun altına da Pradier dlye bir im- tim ki istintak hakimine: bire çok. pek çok ağır geldi... söyledi. .. . Doğru idi ... Oiiçlilkle 11ynl- ni e?1. in son erecesm~. ~.rışmış sayar. 

«Ben Veidman'i:ian çok zaman evvel Kendını dev aynasında gorur za attı. Embrezarioya bir kahvede rande- . Milnuebatmua old.ufu yerde kestim... dım... · 
ayrılacaktım, amma benı tehdid altında B bir * İşte uıl peşisıra koşulacak cazibe Jn~ w vermJftik. Adam~ otom~bilı n: bulunduruyorou, korkuyordum>, şeklin- u ... 

,eldi. Milion ona kend.iEni takdım attı. de bir ifade ver.rnif.. Bu da tkin.ci81... Cazibeler ~şit çeşittir ... Aşk cazibeıti, 1811lık cazibesi> ol.malıdır ... 
Sonra da benl cfikrinden .iatifade edile • (Devamı 10 unm sayfaa-) Oturduğum villmım yanındaki eve ca- para cazibeel ... Kaıanmık cazibesi... a- Di.ck Powell 



fJON POftA Mart 29 

~ Türkiyede anason ziraatmm ehemmiyeti 
(Bcıştartrfı 7 tftd ıayfada) punı Betlktat Sarayı önünde durdu. (Battanfı s lnei sayfada) AnMon. Çe§mede K.lnıınuıani llS bıd• 

TARiHTEN SAYFALAR 
cVarna önüne gelrnif olan Sultaniye Padişah yedi çm. kayığına binerek !'lrld79 ratlyo tUflby• ..,.talan iBu rakamlar • derlenif ,ekllııe göre • lılui 16 iıw kadar aklltr. Oradan uzakla. 

namındaki vapur hümayuıılarma bbt • aaraya geçti O 8fuıün akşamından bstŞ Ankara radyosu pek kat't oJın-nakla 'beraber, gne bir flP bafka yerlere geçinoe bu mGddet m.. 
mle!". Ertesi Çarşamba gOnil Kara<l. • lamak Uzere tam f1ç ,ece gerek İstan • fikir edimni:re Widir. Bu cetvelde ıon an 15 ine kadar umyabillr. 
ınz boğazı fener~in &ıilne gelince bul ve BeyoA'tu ftlar tanfiar, gerek G D~A UZUNL0011. dört yıllık anılQI\ istlh..ıtnin 450.500 toa Meseı. havaların .ıhklqmaamı bekle • 
9trafta bulunan kalelerden toplar atıl· Tophane ve Boğazip semt~ri, Swrayı ıat a. ın Ka ı• Kw. arasında oynadılı görlllmektedir. Halbu- mUtir. 

ğa başladı. Padişahın pldili ı.tan- Immayun, vükellnın ve Mısır Hidivi· A .q. ıt,7' •· ıııH x-. IO xw. ki yı1hk sarfiyat miktarının bin tonu Anuonu tabi! rüzgl.raı bir havadı " 
btila telgrafla haber verf1.mifti. Bütün nin sahilhaMleri, bunların önünde do· .A~. 11·"' m. HA Xc&. • ırw. geçtiji söyl.eni,a'. Deıuk ki yetiftk'ebil- a]çUtan ekmelidir. Saçımdan eonra bir 
'\"likelA, ileri gelen memurlar, ecnebi nanma için yapılan yerler ve bütün diğim1z. harcadılınnzın yansını bile kar- .tumıkla karıştırıp. nemlenebilmeleri için 
sefirler, muhtelif milletlerin ileri ge • dağlar, ba~lar, bahçeler çeşid çeşid ÇARŞAMBA:. 29 - 1 - D • §llaına:maktadJr. de bir sürgti i.W llkıftumalıdır. Tohum • 
lenlerl, rüşdiye mcktebl«inin talebe - kandllJer, fenerler ile ve a'Vize1er ve ıa!~~~: ~~1:,~a~~!5·Fe1!,~,m!~· l;, : (Anatol) ithalin.in tamamen men'i tat. 1ar 10-15 gün aonra fıtkırırlar. Boylan s-. 

· kadın erkek çoluk çocuk İ.tta.nbul vaB01arla tezyin edtldi. Padişah İstan· aan, Retad Erer. Okuyan: Muzaffer İlkar. dirinde, bunun daha da artacatı ve o za. 10 santim olunca .kadMı" çocuk amele • 
halkı bir çok vapuila!"la takım takım bula geldiğinin ikinci günil, bütün VÜ· ı - ......... - Uşşak pqrrn. ı _ Rahın1 be- man anason zinatinhı daha kuvvetle in- lerlıe otları ayıklanmalı. bu arada sık P-
i:arşı çı'kmışlardL Boğaziçi, 'Olldldar ve kelAyi, setirleri, muhtelif mezheblerin yf.n - u.wııt §arkı : Atyara nlslh eyledıtt;m. kişaf edeceği temin edUmektedir. Her hal len yerleri de seyreltf.lrnelldir. Bu ilk 
kanbul sahilleri halk ile dolmuştu. patriklerini ve bazı ekalliyet rüesasını 3 - Lem'lnlıı - Uşşat şarkı: TqUJllltım ne de köylünün anuon ziraatine te,vtkfa • ~t. ana~ıonda çok mühimdır. Sonu .. 
Boğaz sahilinin iki boyuna ıtruf sınıf ve lstanbulun ileri gelen simalarını güzel bezminde. 4 - Zeki Dunutu - Uttat de, koruyucu bir fiatla birlikte. vaktinde dan ıcab ettikçe daha btrtaç kert ot alı • 
askerler ve mekteb çocı.ıltlan dizllmiş· Beşiktaş sa-rayında huzuruna kabul et· 4artı: Bir giin gelecd::-'ln diye. 15 - Rem: kred1 w mübeyaatın büyük bir rolü oı.. nıraa da birincisi dikkatli yapıl.mazsa, a • 

w • Feraan - Tanbur tak&mt. 6 - Tt1rkft - İzml- .. naaonların geH"'""esi aert kalır tt Padl~bın vapuru geçerken uker ti. Gecec::i de vapura binerek Bogaziçı· rtn için&! vurdular beni. 7 _ Türkü _ .,u duğu gozden uza.k tutulmamalıdır. .. ~· • · 
Slllh atarak, donanma gemilerile ecne-. ni dol~tı. Şerefine yapılan donanma • dağlan d~lmell gönillft eğlemeıt. ıs: M~- Bu münaaebetle anuonun nuıl yer • . ~kenler kamışlanınca artık tarlaya 
b1 sefa.,.etleri emrindeki gemiler de top yı temaşa etti.• ket saat Ayan, ajaruı ve meteoroloJi haber- !erde, na.sıl e1ı:iltp biçlldiğinden bahset • girilme: Aksi halde çiçeklen d6~ere~ 
ataırak selnrnlıyorlardı. Sultaniye va • Reşad Ekrem ~ lerl. 13.415 - 14: Müzik <R1yruıet1cftmhur ban.. memi de okuyucular yersiz bulmazlar: maluıulwı azalmasına sebebiyet verılmıı 

Harb korku§u İçinde titreyen 
bir seyahat 

dosu - Şef : İhsan Künç.er). ı - H. Mnquet - Anason. oldukça sıcak iklimleri sever. olur. Bundan sonra kemale gel11ini dik .. 
A.<;ker mar,ı. 2 - B. Waldteufel - Doloreıı Ekileceği topnk .kuvvetli. derin yapılı ve katle gözlemek gerektir. Vaktinde yolun.
<Vals.) 3 - RoMlnt - Semlram1a operasının ini klı b1.11r bir b" mıyan kökenler, tohumlarını dökerler. 
uvertürll. 4 - A. Lutımı - Mııır balesi CN. nem sa ya ta ıatte olmalı • 
1, 2, 3. u . 17.30: Konuşma rinkılAb tarihi dır. Böyle iyi yerden seçilecek tarlayı da Tohumlar kararmıya, yap:a~lar sarar • A vrupada kısa dersleri - Halkevlnden naklen>. 18.30: Prot· anasonun istedili biçimde hazırlamak ll- mıya başlayınca .~na.son. enmıt demektir. 
ram, 18.35: Müzik manf senfonik plAklar.) zımdır: Bunllll için. tarlanın anızını yaz. Bu hale gelen kokenlen sabahleyin er • 

(Baştarafı 7 inci sayfada) \ Cevab verip vermediğimin farkında 19: Konuşma. 19.15: Türk müzi~ (Fa.cııl hey- dan bozup • eler dç yıldanberi g(lbrelen- kenden yolup demetlemeli~ir. ~ylece 3.5 
Biz durduk onlar geçtiler ... Vagonla • bile değil hep yüksek sesle konuşuyor· em. CelA.l Tokses ve arkadaşları. 20: Ajana, meıni§se • iyi ~Üf btr gilbre ile güb- elde toplanan demetleri bır müddet tar • 

mı yan aralık kapdanndan dışan bakan - İnanınız bana!. Gene harb çıkmıya- meteoroloJi ha~erlerl, ziraat borsası <tıaU. relernelt. Sonn U ekim mevsim1ne lr.a • lada dstüste bırakıp kurutmalıdır. Amma 
genç adamlar bize el sa1.ladılaT... cak! ... Gene harb çık:mıyacak. diyor. 20.15: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, On - d ğı def · bu kurutma da pek güneı görmiyecek ..,. 

Onlar gözden kaybblduktan .onra pen Kadınım. Ne de oma asker sevkıyatı det Çağla, Refik Ferun, Kemal Niyazi Sey. ar en aşa ~ a sürilp tırmıklamalı • kilde bir istif yapnıU 1.11 •• -dır n-·rt ı.-
hun. Okuyanlar: MOzeyyen Senar, Mahmud dır. Anason zfraatinde toprağın kaba bir . ~· · 0 

• .,..., 
Jere kenanna başını dayamlf olan ve n.tilmde kötil bir tesir hasıl ettl Onun Karındaş. 1 _ Suıinlk ~ft. 1 _ Hacı A- döşek gibi on.. ietentr. Topaçlı kesekli gün sonra demetler ~neşe açılır. Bır ta-
ldeta görmiyen gözlerle etrafa dalgın bu hu~qtaki nikbin görilşüne o anda iş- ı1f beyin - Suzlnft.Jı: şarkı: Beni bizar eder - bir yere ekmektense. hif ekmemek dahı ıraftan da harman yerme kilimler yayıla. 
dalgın bakan yolcu birdenbire uyanmış tirak edemiyorum. Gayri ihtiyari: ken. 3 - mrıstonun - Suıln&k farkı: G6 - k" lıd So .&...~-ki ..::--.ı rak ortaya irice yasaı tatlar konur Çohıll " d d ar ır. n ~..... ;:,ucnft!Uen sonra tır- · 
gibi başını kaldırdı. - Ya bu asker sevltlyatı diyorum. A • runce ger nnın a. 4 - Hacı Arif beyin - • • çocuk ellerine birer dıamet alarak önle. 

h . mığın arkasında bır et. sürgü çekilerek . 
Şi:mdl ayni dalgın bakıfla gözlerimin caba bu nedir? Harb değil mi?... Ma ur tarla. Seninle durmak derdJııak f!'f- .. " . rındeki taşta bunlan oğmıya bqlarlu.. 

!,."-e bakıı.11or ve benimle '"onumnak ba· - Hayır' ... Har'--1 .. f-+ı"lll, diyor ... Mu- ler beni. 5 - Dede efendinin - Rast şarkı: tarlanın yuzu dftzeltılrnelidir. Burulan Bu esn d tohumlar ,_,Um ılır Art '" 
•.uı "' a. :r·· uııı "" .,, i:i Karlı dağı a.ştım da geldim ı - sonra ekime glrifllebilir a 8 

Al. e saç · ı. 
h.anesile düşüncelerini yük.!ek •ıı. a • kabelesiz imilA! Çekleri görmedıniz mi?. Rast şarkı : Çolunn bak efede.",_~;~··~= Anasonun TOırtiyede ~çok hotlandığı aöylemiye hacet yoktur k1 bu tohumlu 
p. ağır soylüyor: Çek milleti asker bir mflletti. İyj tahki • pancı • Hll3eynl şarkı: Aman dallar canun ve en fazla yetiftiği yer Çepnedir B savrulur, kalbu.rlanır, 9'1Vala dbldurulur 

- Hay.ret edilecek şeyler c!e!il mi?. matı. iyi sil!hlan vardı. 'Bir tek tüfek de.jtlar. 8 - s Knynak - Hüseyni şarkı: A7- sebeble tohumluılu d ~ ted • u An.uonun kendisine malma olan ko 
alyor .. bütün bu şeyler ...ı oluyor ... patlamadan teslhn oldu... nlık yıldôntimO. 9 - Erzurum mayuı - Yu- mek i . olur . a . an arık et- kwlunu bybetmemel( için. rutubetslı 
•asıl bapnlıyor?.. Cebinden paketini çıkarıyor. Paketin • ru kur:ban humar gözltım. ıo - Tftrkü - ea- yı • (Getirtmenin bir kolayını yerlerde •aklınmMI ıtamdır. Malı ço} 

GüHiyor: d~n bir sigara alıyor. rı kur~IA.m. 21: Memleket aat lyan. 21: bula~a~anız. bulwıdufunuz yerin ziraat yetlftirmek kadar, iJi kalitede a.klamü 
- Ddnyada her §e'" hıttl hududlar - Müsaade eder misiniz? diyerek onu Konu~ma. 2ı.ı5 : Esham, tahvllAt, kambiyo- veya inhısar mmıurlanıu araya koyma • ta h6ner olcfuiundaa ba nokta ban 

nukut borsa.sı <flat). 21.25: N~'eH pl~klar - nız mümkündar.) Döndm başına 500-600 atmamaıı.ıı-- 11 ya 1 
ille birer vihime. birer fikri batıldan İ· yakıyor. Sonra başını gene pencerenin toh \.UC, R. 21.30 : Teııııdl <Tayyare piy~u - 1to - gram um ehıerir. Ekicisi usta olursa, •---- . 
baretmış!... kenarına dayıyor ve: medJ) . Yazan: Kemal Tözen. 21: Müzik (ıtL bundan daha amıı da ywtlr b"lir 8e ek .n.ıwunm yerıne. haTU111a. yılına i&n 

kendisine bir mukabelede bulunmayı - Garib bir asırda yaşıyoruz. diye çük ork~tra _ Şef: Necib Aşkln.) 1 _ Fre _ elonenin bir mahzuru obna;ı~ ~ :ıa.. dönilmün~n. ~1~ kilo tohum verir. Bı 
b9klemeden bana bir sual IO!'Uyor: mınldanıyor. !re - A7 - Ay - Ay - (Serenade). ı - Hnı - kis kök lerin dah ann, 

1 
sene orta ıyilikteki anuonlann toptıu 

- Şimdi sıra hangi memlekete ıeldi Sözlerinin arkasını f~tmivorum. ~in . by - Viyana operetinden potpuri. s - Mlc - alınası i~~ rile fa•~~<* hava ve güneı kilo8u 35 kuruta kadar atılmıftır. 
:.r....-ı·niz? kü ~ne se · dü"" - b ı heli - Memleket hasreti. 4 - CJanglber,_r • a .,.~ .... ı da vardır. m,.nm-"'-~ • ••• c.~ ssız 'i ... nmec;\: aş ıvor. .. "'~ ..1... .. ..... 

S Benim kfiçük Teddl ayım. (Sabofon par -- -... mıd Dcrvi• 
Y çası). 5 - Kut.sı:h - fapanyol bprls1. ti -

Pollıte: Askerlik tı Teri: 
Sar11er a•kerllk şubesinden: 318 - 333 (da-

Sabıkalı bir hırsız yakalandı hll) piyade, muhabere, nakliye, mızıka, ıs _ 
'Osküdarda Selrnanağa mahallesin • tibttm 3l6 - 334 <dahlll topçu sınınarında 

edi henftz askerllğlnl yapmamış olan umum 1:.s
~ ~tan soka~nda oturan Mehm 'n lam t'rler bu:lln.rdan bedel verenlertn bedel-
eırinden birçok eşya çalııuru4tıır. Jert 29 Mart 939 aqamma kadar kabul e _ 

Zabıta tarafından yapılan araftır • dllecektlr. Yukarıda yasılı muhtelif dolum 
mada, sirkatin Kasımpaşada oturan sa· mıınua meosub llAn 19 Mart 939 tarihin

de Yeniköy Sarıyer asterHk şube merkezine 
bkalılardan Mehmed Teltiz tarafından Tetı1n celbinde bedel ft!'enlerle bu celbde 
19pıldığı anlaşılmıştır. bedel vererı!er ı Nisan 939 günü kıt'ada bu

Hırsız Mehmed Telsiz, caldılı eaa · hınma.k üzere sevkedileceklerdır. ---
!arla birlikte yakaianmıştır. Son sene~erin en mUdiş katili 

Carı Rydahl - Melodi. T - Uhar - Eva ope
ratlnin Talsları. 23: Müzik <Cu'band - Pt 
23.45 - 24: Son ajana haberleri w yarıntı 
program. .............................................................. 

Ankara borsası 
,.6 rıh•- k1tT>"lntl fiatla 1 28 - 3 - 9~9 

Ç I'. K L I': R 

Arı ı, Kaı 
5.'13 s. 8 

•26.6826 1~6.682» 
•• 600 ~ .Sl>ôO 

•..nılno ( .6621 1 .6626 Elhamra pasajında yangın çıktı 

Evvelki akşam Beyoğlunda Elhamra 
pasajında: yangın olmuştur. 

(8astarafı 9 uncu sayfada) ~ "1..4) fll.4 j 

Elhamra pasajJalın birind atında 
•zi dekortasına kiraladığı J numaT&
!ı dairede bulunan havwgazi musluğu 
açık bırakılmış, bu yüzden yangın çık· 
mıştır. 

Bay re;s bu birinci nokta .. Sonra tev • AmMMd .. 

lrif edildiğim gündenberi hapishanenin .. rtta 
.,QkMI 

.mfin:ferid hücresinde çocukluğumun bi· A'1u 

atıare silinen dini ht.lerini bulrnıya çalış. 11oı,a 

(/ .2616 
tl.8130 
: 1.8025 
i.<.826 
].fı6 

6 •• 67ö 
60.8160 
• l .S.)25 
l.0825 
1.56 

makta olduğumu işitmişsinizdir. Bu his Pr.. Teeil edılmomiş 

beni hakıkati söyleıniye sevketti_ MadrMI l .9 • 5.D3 

Bir nokta daha var: Vartaft 28.8'50 28.S4rı0 
JliöCaP9fM :t.4.IJ676 24.9J76 

fstintak hAkiminin odasında Löblondun Rtkr.. o.oo:;o 0.0050 
Ateş, tevec;süüne meydan verilmeden Dıtiyar annesile bir aralık yalnız kalrnıs· Rtlırad ~ .001s 2.90 5 

~dürülmüştür. • ı fllV hm. Bir saniye ayaklarına kapanıp ağ • Yokohama !.4.Cı.? s•.62 

Tapu ve. kadastro umum müdürlüğünden: 
J 

1 lrtırAçık eblhme ile Tqra Tapu daireleri için 50 aded demir AÇ dolab yaptın-
aca . 

2 - E~siltme Nf.sanın onuncu Pazarı.at ,cinü saat 14 de umum mildürUlk ı.. 
vazını daire.tnde te,ekttll edecek kom.iayon huzurunda yapılacaktır . 

3 - Dolaplar kara açtan oluna beherinin muhammen bedeli 81 lira Stmen1 
Marten double decape olduğuna göre '115 liradır. ' 

4 - İsteklilerin mecmuunun muhammen bedeli "--'-.ıı CI[. 
1-A gü UM:UDU8n /W 7,1 pey akçesile 

mez11..ur n ft saatte komisyona mQrac aatlan 

5 - Şartname ve retlmleri n evsafı aairesi. hakkında malOmat almak isti 
yenler her gün öğleden sonra umum md dilrlilk" levazım müdürlüfü Qr 

caat edebilirler. cl023. (193S) ne m a • 

Karadeniz Ereğli kaymakamlığından 
Karadeniz Ereğli 'lr~ k ı · · OAJV~.RKı orucu an ıçm (celket, pantalan. tozluk ve kubt) 

121 takım elbiM, potin. muşarnbıı alınaca!kıtır. Talihlerin nümune ve son tekl.l.f. 
lerini 14/Niaaıı/939 Cuma gününe .kadar göndermeleri ilin olunur. (18~) 

fstanbul Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Tıb Fakülte.ı. kliniklerine 7240 kilo birinat mal Maydoz Pamufu açık ebUtırw 

ile alınacaktır. İsteklilıer.in muhammen bedeli olan 3620 liranın muvakkat teJnj. 

natı 269,50. liralık makbuz ve ticaret odası üğı.dı ile 3/4/939 Puartesi gQnil saat 
15 de Re'kt.Brlü'kte toplanacak komisyona ieJmelerl l.iate ve şartname· h gü 
Rcldörlükte ıörülür. (1832) ' er D 

H3vagazi muslu~nun ne suretle ve lamak istedim. hakikati söylemek iste • ~t!~ı:' SO.M
7
i 30.S6/5 

ldmin tarafından açık hıra.kıldığı tah· d\m, ynpamadım. o hareketi işte şimdi l._ ________ 28_.n_o_2.t1 __ ~_s._cr._:.ı_6 _. ,~J'91111••••••••••••..._ 
lcSk edilmektedir. bu sözlerimle yapıyorum.. l • T 1 K R A Z L A a 

------- ' Veidman son derece heyecanlıydı. Fa-
Deniz işleri: kat çok yavaı Te Adeta i~itilmez bir sesle 

söylüyordu. Son cümleleri zorlukla te • 
ladıkzade vapunı henüz lmrtantan.dı llffuz etti. Ve birdenbire sıranın üzerine 

yığılıverdi, bayılrnıJtı. 
. Akdeniı, Ege ~e Marmarada fırt~na Muhakeme artık bltmif telAkki edile • 
&avam etmektedır. Bu sebeble Flnıke bilir. Gelecek celttlerde müddeiumumi • 
dvarında karaya oturan Sadıkzade va nln lddı"anam-'nı· ··d f 1 d" • ""'' , aonra mu a aa arı :n 
puru h~lA kurtarılamaml.ftır. u~"'iz Fakat ta'--._ d k" · . ., ---6 nnun e ıvorum ı. sız 

Bu vapurdan Istanbul yolculannı aM neticeyi benim mektubumdan evvel tel-
*1 Anafarla vapuru, bu akşam Uma - .grafla öğrenmif olacabınızdır. 
sıımıza gelecektir. 

Mersin hattına vapur bulunamadı • Fransız takası yükseldi 
lmdan dün yaoılrnası icab eden posta ptyuada Fransız tana prlmlert mühim 
faPılamamıştır. Mersin pogtasm1 dün btr mlttarda Jfikselmiıf'lr. Bu yükselt., yfiz -
!taradenizden gelen Tan vapuna Ctt - de 80 miktanndatl taıı:u tthal hakkının yi}z 

~ günü yapacaktır d• 96 1 nlsbetlnl bulmuttur. 
............................... : ••••••••• --- ·- Bu miktar ya'tln ~ kadar 75 kurl14 

C 1 N C 1 

TURAN Tiyatro&u tadardı. Ala.kadarlar bu suretle Fransanın 
memletetlınlzden mOhtm miktarda bir çok 
lhnıf ma!ldelerl atmata bql1yaoağını tahBa akta-

Fili.ıti D RadyMa enyıuıa· 

larıDdBD Zekiye Hamdaa 
VO IH heyeti 

Ertuğrul Sadi Talı .,. 
arkadq'an 

H D C A vodvil 3 P. 

min etmcktedJrler. ---····················-........ ·······················-
,. Doktor. 1. Zati Oget ~ 

1 Belediye karşısındaki muayeneha· ı 
neslnrie öğleden sonra hastalarını 

(Scı Atila rev ıü. Miço PoD;ef varyeteai '- ,.. kabul eder. r' 

Açwı t.:.apuıı 

Tktr lllore• ı 99'1 !" 
• • 11 • 19 676 19 576 
• • ~ yadell 

-··-----···-····· ...... _... .... ____ ... __ _ 
ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Dram k11mı 

Akt•m •at J0.30 rla 

KORKUNÇ GECE 
8 perde 

İltiklll caddeıl Keaıodi k11mı 
Gündüz aut M de 

Çoaık tiyatrolU, Gece Mat !0.80 da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

HALK OPERETi 
Bu .q.. 9da 

ÇARDAŞ ..... 
ZOZO DALMAS'la 

MiWJı: ıcaı-. 

Macar Baleti 

Yatak, yemek Ye çallfma 

odalarile ..ı!>n takımlan yeJ
hasıl her nevi mobilyalar; 
BAKER ( eaki HA YDEN ) ma
ğazalarında teşhir edilmekte 
ve her yerden ucuz fiat Ye 

mibaid tartlarla aablmaktadu. 

ZAYİ - Berpma il 1ntıl alaydan aldıtmı 
terhis tftkeremi •71 ettim. Yenlain1 aıa.ca-
ğımdaıı &1kblnlD hükmü :rottw. 

.&ııdcıa JloetaııtlnlcUs 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek iateraenlzı 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih edini.z. 

10 SEN.b: GARANTiLi 

SOT MAKiNESi 
SVECIA 

Markalı dır 

TDrk Avrupa Ltd. Ş. 
GALA TA Perıembepaıar 6J 
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~-nr "Son Posta,, nın Hikayesi ..._ -· 

1 ·AŞKIN KUDRETi, i 
illl_ .. , .... mllhhfll ..... Yazan : H. Alaz ..-11m1ı~ 
~k, aşk ... deyip duruyo:sunuz; fakat\ kat tıibit sdimizi çıkarmadık. Odasını \kar, hepimizin tepemizden bakarak. bo

aşktaki o muazzam kudretı, o muazzam ona gösterdik .. o, iki çırpıda e§Yalannı o- ru gibi kalın sesile 
kuvveti biliyor musunuz?. Aşkın, en kud- dasına taşıdı.. - Haydi bizim köylüler, cSivastopol> a 
retli insanla:rı nasıl bir sinek haline getir- Evimi:.ııe gelen bu yeni kiracı meğer başlıyoruz!. 
diğin.i. en zayıf insanları da nasıl aslan- bir dalgıçmış .. adı da Yusuf. Diye kumandayı basardı .. 
laştırdığını hiç gördünüz mü?. İşte bu yeni kiracı evimize geldiği an· Dalgıç Yusuf bunlarla da iktifa etmi -

Fakat uzağa gitmeğe ne lüzum var?. dan itibaren e\fuı bütün rahatı. bütün yordu .. Bize acayip bir takım danslar öğ
Aşkın kudretini anlamanız için başın • huzuru bir anda kayboldu .. o dostça, ar- retmeğe kalkıyor, dalgıçlığa aid konfe · 
dan geçen küçücük bir vak'ayı size an • kadaşça hayatımız bambaşlu bir hal al- ranslar veriyor, taşlığa boylu boyunca 
tatmam .kafidir. dı .. fakat sakın ha, hatınnıza başka biı uzanarak yüzme talimlerı yapıyordu. 

Ben bir tarihte, Süleymaniyede, eski teY gelmesin!.. Dalgıç Yusuf, ne kav . Hiç sesimizi çıkarmadan onun bütün 
~eyhislam konaklarından bırinde oturu - gacı. ne ete dedikoducu bir adamdı .. bl - dediklerini yapıyor; oynuyor, dans edi -
yordum. Şeyhislam konağı, geniş, otu - rim rahatımızı bozan, hiç te bunlar de- ~or, yüzü koyun taşların üzerine yatarak 
raklı, üç katlı bir bina idi.. her katınd;\ ğildi.. evimizin müşterek düzenini altüst yüzme talimleri yapıyorduk .. herifin se
genişçe bir sofa ile beşer oda bulunmakta eden şey, Yusufun ahlakındaki garabet- sinde adeta esrarengiz bir kuvvet, bir 
ıdi. On beş odalı bu koca konağın, en aU ti. büyü vardı ... 
katında olmak üzere, bir tek mutfağı var- Dalgıç Yusuf, her şeyden önce, müthiş Günler bu minval üzere geçip gidiyor· 
dı .. bu eskl konağın çeşidli kiracıları. spor meraklısı idi .. daha sabahın yedisin- du. Fakat içimizden bir çoğumuzun sinir
belli başlı yemeklerini bu mutfakta pişi - de yataktan fırlar, doğru mutfağa ko~a- Ieri. göze batacak dereced'J bozulmağa 
rirler, çamaşırlarını da burada yıkar • rak buz gibi kuyu suyu ile bir al~ yıka- başladı.. Şeyhislam konağının kiracıları 

lardl.. nırdı .. ondan sonra da orta katın sofa · mümkün mertebe sofalara, mutfağa çık-
Konağın bütün kiracıları • irili ufaklı sına çıkarak kalın .sesinin bütün kuvve - mamağa çalışıyor, herkes kendi odasında 

otmak üzere - kırk k~yi buluyordu. İşte tile: oturuyordu. Artık mecburi bir hal alan 
bu kiracılardan biı·i de bendim. Böyle - Hey bizim kôyMi.le!'!. diye feryadı sabah idmanlarile, akşam toplantıları 
kalabalık ve müşterek evler için nadir basardı, kalkın bakalım, bu ne uyku! Hep müstesna olmwk üzere kimsecikler birbi· 
bır hal olarak evimizde çıt bile yoktu.. beraber idman yapacağız!. Sağlam kafa, rinin yüzünü bile görmüyordu. 
Bütün kiracılar. can ciğer, kuzu sarması sağlam vücudde bulunur.. Şeyhislam konağının en dikkate de . 
gibi bir şeydik .. Kavga, dedikodu nedir Dalgıç Yusufun bu kahn sf'sinde, önil- ğer, en sessiz kiracılarından biri seyy:ır 
bilmezdik.. evin en alt katındaki mut • ne geçilmez acayip bir cazibe vardı .. Şey- fotoğrafçı Mw;tafa idi. Mustafa, ufak te· 
fağı ile taşlık. adeta bütün kiracıların bislam konağının bütün kiracıları. adeta fek, çelimsiz, ağ•zsız bir adamdı .. Küçük
bır toplantı yeri idi.. Kış. yaz belli ba,ıı büyülenmiş gibi odalarmdan fırlar, taş. lüğünden, çel'msizliğinden kinaye olarak 
biıtün 1:oplantılarımız, bütün eğlentileri· lığa toplanırlardı. Dalgıç Yusuf, en ba- biz ona cyarırn porsiyon,. adını takmış -
miz ya taşlıkta, ya kocaman mutfakta p geçerek, kocaman kollarile işaretler tık.. Dalgıç Yusuf bu eve geleli yarım 
cereyan ederdi. veJmeğe ve kalın se-'ile kumanda etmeğe porsiyon Mustafa, büsbütün sessizle.şti.. 

En heyecanlı tavla partileri, en eğlen- başlard1: Hissedilir derecede 7.ayıflamağa başladı.. 
celi tombala seanslan ekseriya taşlıkta o- - Bir • iki; bir - iki ... El!er yukarı!.. Çünkü dalgıç Yusuftan en çrık zarar gö. 
lurdu ... Pazar günleri veyahud Pazar ge- Elleri yana açarak teneffüs harekatı: ren birisi de bu zavaUı cYanm porsiyon 
celeri gramofonu kurarak gene bu tll§ - Biilir! -kiiii... Mustafa. idi ... Çünkü Dalgıç Yusuf, id
lıkta dans bile ettiğimiz vakidi. Bu, sabah idmanlan fena halde sinir • man öğreteceğim diye «Yarım porsiyonu• 

Evimizin bu neş'eli, bu sess1z hali, bi · ~rimize dokunduğu halde hiç birimiz ağ- hop hop havaya fırlatır. onu adeta bir id
rinci kattaki kiracılardan bir karı koca- zım17.ı açıp bir tek kelime söylemiyorduk. man güllesi g~bi, elinde evirir çevirird'. .. 
nın bir başka eve taşınmasile sonuna er- Aradan biraz zaman geçince dalgıç Yu- Dalgıç Yu!'uf. ona, mahiyetini iyice kav. 
di. suf, işi büsbütün azıttı .. ak~amlan da bi- nyamadığım acayip bir oyun ö~retmiş-
Konağın birinci katındaki üç numa • z::i rahat bırakrnamağa başladı .. bu defa ti.. Bu oyun dalgıç Yusufun kendi icadı 

ralı odanın kiraciSı mürettib Alunedle da vakitli vakitsiz müsamereler tertibine idi. Galiba da adma ccif caf• diyordu .. 0-
karısı Esma, bir başka oda bularak evden koyuldu. Akşam olur olmaz milleti taşlığa yunu kaybeden, başını ağzına kadar r;u 

ayrıldılar .. Aradan iki, üç gün geçmeden toplar, tavla müsabakaları, tombala par· dolu bir kovaya sokmak mecburiyetinde 
onlardan boşalan bu odanıu tutulduğunu tileri tertlb eder, en sonunda da hepimize idi. 
işittik .. yeni kiracının kim olduğunu he- ,arkılar söyletirdi .. Fakat dikkatımi cel- Dalgıç Yusufla. Yanm porsiyon Mus -
;pimiz rnera.k ediyorduk. Çok geçmeden beden ~y, Yusufun bize söylettiği şarkı - ıtafa, sık sık, Yusufun odasına kapanır • 
bunu da öğrendik. lann, umumiyetle denizle, su ile alakadar lar, saatlerce ccif caf, oynarlardı. T::.bii 

Bir gün geç vakit kona~ın kapısı önün- olduklan keyfiyeti idi.. Adamda müthiş sonunda, suyun içine hava bırakılmasın -
de bir araba durdu. Boyu ferah ferah iki bir meslek ve deniz aşkı vardı .. En sev- dan doğma, ckır kır kır!• diye bir ta -
metreyi geçmiş d'ev gibi bir adam içeri dili şarkı: kım sesler duyulmağa başlardı: Biz der-
.girdi. O zamana kadar hiç işitmediğimiz cYavu.ı geliyor da Yavuz, hal Yarım porsiyonun oyunu kaybettiği· 
harikulade kalın bir sesle, üç numaralı Denizi yara yara!• ni anlamakta gecikmezdik .. 
odanın hangisi olduğunu bizlerden sor - Veyahud: Biz, şeyhislam konağınm bütün kiracı· 
du. cSivastopol önünde yatan gemiler!• lan bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bir 

Biz bu kadın sesli, çam yarması gibi iri Şarkılan idi. türlü bilmiyorduk .. Bereket versin im • 
ycırı adamı görünce hepimiz şaşırdık. fa- Tavla partisi biter bitmez ayağa kal - (Devamı 13 üncü. sayfada) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - 27 /2/939 tarihındc iha1e edilemiyen 250.000 metre ıtiüz beyaz kanaviçe .,._ 

niden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 2906 lira ıs kunıftur. 

m - Pazarlık 30/3/939 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 14 de Kabat~ 
ta Levazım Şub<!si Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname!er hergiin sözü geçen şubeden parasız alınabilıt'. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte me:ı.kıır Jwmisyona 
gelmeleri ilAn olunur. (1701) 

I - Matluba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen ve yerine beşkaca 
mübayaa edilmiş olan 48 aded Dekovil arabası ve tekerleği farkı tiatm tahsilini 
teminen müteahhid hesabına ve pazarlıkla satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. 
ID - Pazarlık 13/4/939 tarihinde saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 

şubesindeki sat~ komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Mallar her gün yukarıda sözü geçen şubede görülebilir. İateklilerin pa
zarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat paralarile me:ıldk komis-
yona gelmeleri. c2067:. 

- -----

Ba~, Di,.., Nez·e, Gri?, Romatizma, 
Nevra' .. , krrılr'"ık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- lilJ 1cai.ın la günde 3 kaşe alınabilir. - -

1 Oev~et demi~lları ve ı:manları işletmesi Umum idaresi ilAn arı 

Muhammen bedeli 5793 lira olan a~ağıda isim ve miktan yazılı btr liste muh
teviyatı üç kalem malzeme 11/4/1939 Salı günü saat 15 de taahhüdünü ifa ede • 

miyen müteahhidi namına açık eksiltme usulü ile Ankarada idare bina.mıda sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (434.48) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerim ayni gün saat 14 de kadar komlayon ~isliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız ?larak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2018) 

İsmi 

Beyaz sabun 
Arab sabunu 
Toz sabunu 

Mikdan 
Kg. 

3.000 
30.000 

1.500 

Emniyet Umum Müdürl "iğünden: 
Dahiliye Vekaleti Emniyet Umum müdürlüğünde çalıştırılmak fi.ere 200 lira 

ücretli kağıd, mürekkeb, madent ve kA ğıd para imaline ve buna benzer !şlere 
vakıf mütehassıs bir kimyager müiıendts ile döviz • kllring. piyasa. borsa ve 

alelfunum banka işlerinden anlar bir ekonomi ve finaruı mütetı.ıursUR n 100 lira 
ücretli bir kuyumculuk makine, tesviyecilik ve benzeri olan elektro 121.vanize 
gibi sınat kısımlarından anlıyan ek'!'per alınacaktır. 

Talihlerin Türk olmak suretile ihtiss.ıı ve evrakı müsbitelerile Emniyet Umum 
müdür1üğü üçüncü şube müdürlü~ne müracaatları. (1986) 

l
vallı olan yaşlı ananın göz yaşlarına ğu zamanlarda olsun, vazolan dışan çı - Sizinle bira'Z konuşmak istiyo 
tahammül edemiyen Muallft çarnaçar karmasını kocasından rica etmişse de rum. 

lP 
~ "Son Posta,, nın 
~r\ Edebi 

Romanı: 31 
kocasına yalvaıracağına söz vermişti; Cevad, belki de sevmediği kansını ken· Bir taraftan odanın çiçek ft tütün 
fakat dalıa evvelden muvaffakiyetsiz • disinden uzaklaştırmak için olacak, en kokularile boğulan hava.ın, diğer taraf-
likle neticeleneceğine emin olduğu bir ufak bir fedakarlık yapmaktan bile çe- tan kendi içinin helecanı MuallAnın 
mürac&atte bulunmak şimdi onu pek kinml'?ti. vanaklannı kızartmı.ştı. cOt ndan bir 
üzüyor. izzetinefsini şimdiden yaralı - Çiçek ve koku merakı onda Adeta bir şey istemek, «ona» bh- teY' için rica et· 
vordu Cevadın kimseye merhamet et· mani haline gelmişti. Cidd! bir şeyi mek ne ağır bir yüktü. 

~ /. mediğini ve bir defa verdiği bir karar- düşüneceği zaman, odasına kapanıp bu - Bı1yurunuz .. beni hiç bir S'tK'et~ 
' dan. ne 0lursa olsun geri dönmiyeceğini çiçek kC'kuJarile ağırlaşan havayı te . rahatsız etmenize imkAn yoktuır. Şu 

' / biliyor, onun herşeyden evvel etrafın- neffüs edE:r, yan uyuşuk bir halde a,. koltuğa oturunuz Mualll ... Dı.şan çık 
"'~.,. .. ~skleıten : da güzellik aradığı halde böyle çirltin hayyillata dalardı. Başkumın koka • Ferid! 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;iiiiii;;;;;;iiiiii;iiiiii;-iiiiii;iiiiiimi;;;;;;iiiiii;;;;;iiiiii;;; tl.uazzez Tehıln ;;; ve hastalıklı bir genci 'karşısına almı - in, kiminin afyon kullanması gibi c. . Uyku sersemi olan aınrb efendisinin 
ki esas~n zayıf ve çirkin olan yüzü büs- yacağmı evvelceden tahmin ediyordu. vad da kendisini çiçek kokusuna bırak- bu kat'i emrini ilk hamlede anlama · ön Mualla üzülüyordu. Koca'Sına iki şey 

söylemr;.;L lazımdı: Birincisi bu da\·et 
meselesi idi ve kısmen kolaydı; ikinci

~ si •se güçtü. 
Bir saat evvel Beykozlu bir dul ha

nım kemliı.ine müracaat ederek oğlunu 
katib olaruk alınası için Cevada rica 
etmesini ya·!varmışt:. Kadıncağızın na-

88' muslu ve temiz hali, oğlundan ve evin 
ihtiyaclarmdan bahsederken gözleri -

de' nin ya~arı.ıası Muallaya o kadar do -
dV kunmuştu ki onun Ticasını birdenbire 
pu:; !'edded-ememişti. 

l Reşid, lise tahsilini bitirmiş, oldukça 
~ iyi Fransızca bilel' bir gençti ve sıhhati 
suI' müsaade etseydi belki de üniversiteye 

gidip avukat çıkacaktı. Lakin bir taraf· 
1 tan kışın geçirdiği fena bir grip, diğer 

lı!\ taraftan babasının vakitsiz ölümü onu t ma.rldeteıı \'e manen fevkalade sarsmış, 
büti.m bir aiJ.enin yükünü hasta omuz-

!!!' laı na tahmıl ederek onu büsbütün 
yıpratmıştı. 

c 

Anne.ı;ıJc beraber Muallaya ricaya 
gelen eenç. kendi \'aziyetini ve bir iş 
bulmak i~in çektiği müşkülatı anlatır
ken öyl" zavallı bir tavır takmıyordu 

bütün biçare bir mana alıyor, feri uç- Lakin bir defa verdikten sonra artı'k maktan büyük bir baz duyardı. mıştı. Şimdiye kadar, hatt! kadın bil~ 
muş gözleri daha çok soluyordu. mut1aka o sözünü tutması lazımdı. La- olsa, hiç bir ziyaretçi için o kapı dışarı MuallA tüylü hah üzerinde "8 çıkar-

- O kadar fena bir vaziyetteyiz ki, mianın mektubu buna biT mukaddeme edilmemişti. ;nadan yürüyerek aralık oda kapısına 
siz yardım etmezse~ son ümidimizi teşkil edebilirdi. vurdu. Tekrar tembel V'e g'e\'Şek bir ses: ~ncak, bu sefer Cevadm eesinde öy-
de kaybedeceğiz. Halbuki benim ça·lış- Mua•lla bütün cesaretini toplıyarak «Giriniz!» deyince ka'PlY1 açtı. le kat't bir !fade vardı 1d bir saniye 
marn, bahıısus Cevad bey gibi memle • koridnra çıktı, koraruıın odasına doğru ŞWikm şaşkın etrafma baktıktan sonra 
k İN»riden keskin çi~k kokuıdle kM1 • etin tanınmış bir muhaITirtnin yanın- yürüdü. Köşkün bu tarafına hi~ gelme- r Ferif bir kedi çevik1tğt ve 888Siz1iğ'j ile 
da h sık bir tütün buğusu geleıU bJr saıtl· 

ve i.meyesinde çalı.şmarn, yalnız diği ve Cevadın odasının hangim oldu- dışarıya süzilldü. 
ai~i para sıkıntısında'n değtt, beni de ğunu bilmediği için korku ile kanşık ye için nefesini tıkayacakrmş ~ genç Şimdiye kada.r tanıdığı luııdmlann en 
manen yok olmaktan kurtaracaktır. bir helPrar.la kapılardan birini vurdu. kadının zaten helecanla bofalan gôl • güzeli, et• tatlısı ve en 8e'Y1mH.Si olan 
Düşütıünüz bir keN, yanda kalan Uzakt~n bir cgirtniz!• sesi duyunca sünü stkıştırdı. hanımıl"ın yüzünden niçin b&yle şiddet 

tahsilim. onun yanında, bir mektebte yavaşça kapıyı itti. Burası kocasının Cevarl, alçak bir dln.n bert:nıe ttzan- 11 bir mua~leye maruz kaldığını bir 
imişim gibi ilerliyecek, dünya-yı onun odasının önündeki antre idi. Fazla lüks mış, gözlerini tavana dikmit, si~ içi- türlü aTilamamıştı. 
tecrübeleri arkasından gCSreceğim. Bir ve ihtişam meraklısı olan ve husus! ha- yordu. Kapının açılışına bct çe•hme • Cevad bir sandalyeyi ka.Tuımm lcaır • 
genç için bundan büyük saadet olUI' yatında her zaman alayişi seven genç di, dalgın dalgın sigaraemı ~ d..- şısına ~kerek oturdu: 
mu? Ve bu saadeti bize siz vereceksi - muharrir, bu sofayı c:l.dden pa:rlak bir vam etti. - Emirlerinizi bekliyorum.. 
niz hanımefendi; çftnkü Cevad beyin şekilde tanzhn etmfJ, daha kendi oda- Fakat birdenbire yanmda 1*.,. - Birkaç gün için İmrlırden. btan -
sizin sözünüzden dışan çıkınıyaeağmı, sının eşiğinden giTmeden ziyarebçtlerin - Affederıinis Cevad, .tzt ~ bula ~len arkadaşım LAmia il• koca • 
sizin tava88utunuza kabul edeceğini gözüoo güzel bir manzara hazırlamıştı. ediyon.ı.m. sını yarın öğle yemeğine davet etmek 
biliyorum. Cevadın lStedenbert mera.kh olduku Deyince ~le şiddetle yeıı:bııdım fırla- tmiyonnn. Sizin evde olup olmıyaca~

YEl'lnız bizim lehim..me söz aöylt!'rlre!l ve birinci karısının ısnıriarma rağmen dı 1d, efendisinin aya.klannm Mbtnde nızı ve kendilerlle görüfmek !9t.eyip ts
ona bir aefa bizzat müracaat etmiş ol- vazgeçmedi~ bir huyu daha~ Ya- uyuklayan. küçük zeDd bOıt llrdaı ile temiyecP.ğinizi anlama~ geldbn. 
duğumıı da lôtlen hatırlatınız. Birinct tak ve çalışma odalarmda mebml mfll- haykırarak zıpladı. - Sizin bir arkadaşıms ft kocası e-
milracadimde ıMnf'1 netice verdi~ için tarda çiçek bulundurmak... _ AatJ sis beni affedt.nh Mnent t - vtmize her zaman gelebfltrler. Bunu 
tekrar size yalvamıa~ gıeldftc. ~ ilıokulardan mmJtarlb o1an Mft -,. ~ u.şağııı girdiğini ~ t • sorı:n$ baoet yok. 

Bu talihm gencin ve ondan daha za- zqyen bir gak def.1181\ t.ıdl bulundu· çiD ywlmden 1nmı1dmnadrcL ( Arfcaa "") 
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,Baron de Tott'un hatıraları 
w:~ L4:XX~ ! ;&,~i~" !X?.2!~4;>C.>CA#t ti!ı 

Babıali ve T atar:ar 
Battal Gazinin ahdi Tatarlara iltihak için gönderilen otuz bin sipahi Ballay ı 

yalnız tahrib ile kalmamzşlar, bütün köyleri de gakmışlarıp 
Faka1; lilll!et merkezi de, Bizanstan j 

farklı değildi. Orada~, saltanat entri
kaları son hadde gelmişti. 

Halife Abdülınelik, mütemadiyen ra
kiblerile u~ıyordu. Kendisi için en 
küçük btr tehlike hissettiği kimseleri 
birer suretle elde ederek başlannı kes
tiriyordu. 

(Haccac) ismindeki aa1im kumanda
nını, Hicaza göndermişti. Çünkü bütün 
korkusu (Ehli Beyt) ( 1) tendi. 

Hacca<', Allahın mukaddes kabesini 
mancınıklarla taşa tutuyor, (Haremi 
şerif) i altüst' ediyor, Abdullah İbni 
Zübeyir gibi bir kahramanın başını 

kestirerek, Şama gönderiyordu. 
Halif-enin saltanat sevdası, kuman ~ 

danların zulüm ve seyyiatı artık halkın 
sabır ve tahmmülünü taşmyordu. Hi
caz ve Irak ktt'alan, isyanlar ve ihti -
laller iç!nde çalkanıyordu. Her tarafta, 
seller gibi kan akıyordu. 

Battal Gazi, bunları haber aldıkça. 
artık halifeden hiç bir ümid ve imdad 
beklemek caiz olmıyacağına kanaat ge
tiriyor; başladığı işi sonuna kadar gö
türebilme:k için, sadece kendi kudr~h
ne ve arkadaşlarının kahramanlıkları -
na gü,:enmekten ba'Şka çare kalmadığı
na hükmediyordu. 

* Ay1ar ve seneler geçiyoTdu. O, mü -
temadiyen Eskişehir ovalarında, Sa -
karya kıyılarında dolaşıyor.. Türk ve 
Müslüman dli~an]arına' çaldığı kılı • 
cm şöhreti. hergün biraz daha etrafa 
yayılıyor . Akdeniz sahillerine kadar 
her ~ehird~. her kasabada, her köyde 
onun korkusu ka'lbleri titretiyordu. 

BiT gün Ahmed Duran ona sordu: 
- Artlk Malatyaya dönmiyecek mi

sin?. 
Dedi. 
Battal Gazi, derin derin içini çeke • 

rek: 

Tercüme eden: HUs9yi 1 Cahid Yalçm 
Bu sureUe bu çadırlar direk ve miyorlardı. Meyyal olduğu hüzün ve me~ 

halat olmadan sağlam bir hale sokulur. 181 \'e merak istidadları ancak benimle 
Tavanda remm edilen bir delik dumanın sohbetlerinde biraz zııil olab:liyordu. En 
dışarı çıkmasına im.kin bırakır. Bu su - çok, muhtelif milletlere bakını olan ba .. 
retJe çadırların içinde at.eı yakmak kabil tıl fikirleri tahlil etmektf!n hoşlanırdı. Bu 
olur. Bu sayede en fiddetli iklimlerin IO- batıl fikirlerin ta kaynaklarına kadar 
ğuğuna tahammül edilebilir çıkmayı pek severdi. Hataları, hatta ci • 
Kam'ın çadırı bu cinsten idi. Fakat o nayetlerin bir çoğu·ıu bunlara atftdi 4 

kadar büyükıtü. ki içinde altmıştan fazla yordu. Beşeriyetin h-ı.line acımakla, onu 
ınse.n ateş etrafında oturabilirdi. İç tara- mazur göstermekten de fe!sefi bir haz 
:tından kı.rmızı bir 'k:wnaş ile tezyin edi - duyuyordu. Bu pren,,in kabıEyetine ve 
len. çadıra yuvada.k bir halı serilmiş., bir .tnüfekkiresine karşı duyduğum ta~dir 
kaç yastık konmuştu. Prensin çadırının hislerini beyan etmeyi bir vazife bılırim. 
etrafında zabitlere ve iç oğlanlarına m~- Kendisinin çok kera .1:1 mlerın tesirı, hür
SUB on tki çadır beş kadem yüksekliğinde riyet'in suiistimali ve faydaları, namus 
keçeden bir duvar içi.n.e alınmışlardı. ve şeref prensipleri, hükumet kanun 

Sefen; çıkmak i.çiD. her ~y hazırlaD. • ve düsturları hakkın'ia Montesquieu'ye 
mıştı. .. Kicha.1.ede Sultan seraskerin ku • bile şeref verecek surette mütalealar der4 
mandası alıtmda toplanmı§ olan Besarab- meyan ettiğini gördüm. 

Maıatyada Saide hatun gece gü.ndiL% kanlı göz yaılan dökilyordu. ya kuvvetleri h~at ~etini _be~liyor - Askerin büyük bir lwmı toplanmıştı. 
• A • •

1 

M'" 
1

.. d.. anl 'nd:irmiş- lardı. Hareket gunıü 17G9 sıenesı Kanunu- Baltada kaldığı müddet zarfında ordu .. 
;\te~lcri]e kavrulup gıdecek. Barı_ ~ız ~e us uman u~ .annı s: ös· san.isin!n. ~i olaraık tesbit edildi. Krim nun i~esini te.miıı hususunda ittihaz e .. 
bir bahane ile onu buraya celbedı~ız. tı. Her fırsatta, elin ~~~ıgını :e e Gueray muhafız kuvvetlerile Kaouchan dilmiş olan tedbi.rler üzf>rlT\e Kam ora .. 
Zavallı Saide hatunun yanan kalbıne te~ (~uryon)l~ar bile, Oıner Y dan yola çıktı. Maiyetinde sultanlar, na- ya gitmek kararını verdi. Lr·histan hudu .. 
biraz sn serpiniz. elçiler _gonderere~. ,.. n _ zırlan, büyük. zabit.Lar ve gönüllü bütün dunda olan ve varoşu Tatarıstan tarafın .. 

Diye, rica etti. - Bız, artı~ Türk ~?s:ıu~ un kry Mirzalaır vardı. da bulunan bu şehir iDt muhasemat do· 
Haliff> o:rdusu dağıhp gittikten son- metini bilec~gız ... En küçü'k ~:ır hu:~ ilk günü, N~teri geçmekle meşgul ol- layısile fÖhret buldu. Fakat o zaman 

ra, Battaıın beş yüz atlı ile koca Ana· met e8€'ri bıle g~stermiyecegız. B . dulaır. Bu maksad.la nehh' ÜZti'inde sekiz içinde hiç ahali kalmamış olduğu ıçın 
dolud~ çarpışması, ne netice verecek- da. bi.ıim do~tlu~uzu k~bul ets~ sal hazırlamJ.i1ardı. Bir gün evvel bu gayet müthi§ bir tahrib manzarası arze .. 
ti? Düşman sıfatıle, hızını topragunıza gır sallarla eşyakr karşıya naklolunmuştu. diyordu. 

Vakıa bu çarpışmalar, bütün Türk mesin. (Arkası va:r) Diğer sahilde tekmil çadırların lrurulm~ Babılli tarafından Tatatlara iltihak 

Hikaye: AşkJn kudreti 
olduğunu da gördük. ıtam'm ilk ifi benim için gönderilen otuz bin Sipahi oraya 
çadırımın yerini sormak oldu. Askere pek bizden evvel v8sı1 olmuştu. Baltayı yal .. 
uzakta kaldığı için bundan soııra askerin mz tahrib ile iktifa etmemişler, buradaki 
kench çadırına yakın bulundurulmasını bütün köyleri de yakmış!ardı. Krim Gue
enıretti. Kam benim h\ç yiyecek tedari • ray bu kadar kötü, bu kadar disiplmsi21 

(Baştarafı 12 nci sayfada) sessiz neş'esi avdet ett;. Tekra!" kendi a- kile meşgul olmama.mı da emretmişti. Se- bir kuvveti ~ istemiye isterniye beraber 
dadımıza evin en eski kiracılarından ŞO· rıarnızdaki toplanl!llara başlaaık .. G~me fer esna.9!!.da iaşemi kendisi temin ede • götürüyordu. (A.rlcası var) 
för Ali y~tişti. Bir gün dalgıç Yusuf evde artık herkes gönlünün iste1ığı gibı egle- cekti. Ayın sekizind günü Besarabya - .......... - .............. ............................. . 

yokken hepimizi taşlığa topladı. Ve: /nebiliyordu. .. kuvvetlerini karşıya geçirmekle iftigal ~--•••••••••••lllııı. 
_ Arkadaşlar, dedi, ben bu işte bil'\ Ha!Askanmız Lemam. nasıl teş('kkur e- olundu 

tek kurtuluş çaresi görüyorum. Şu dal • ı deceğimizi bilrniy~rd~k·: Artı~ nn_a ~er O akşam Kanun çadırında, kendisine r ... ·n ili , 1 
gıç Yusuf denilen Alhhın belasını a§ık akşam çiçekler, çı.kola!a'ar., mı ~etır~ · refakat eden bazı sultanlarla beraber bu- l_ ........ 1 ~ 
etmekten başka çare yok. Ben bu evin yorduk!.. Leman bu hgllerl.! hayret edı • lunuyordum. Bu sırada bir vezir içeri gi- t 

- Ahdini yerine getirıniyen 
ııe yü7le memleketine döner. 

B b d b Yor: adam, en eski kiracısıyun.. ..en ura a ın - rerek Asya Tatavlan hükümdarının kar- G. . 
lerce insan gördüm. Binb:l' vak'aya şahid - Bütün bunlar neden ic:ıb ed:yor?. deşi, Lesguis prensinin vürudunu haber 1 ıren yere, Grıp, nez-

Cevabını verdi. oldum .. Aşık olan bazı kiracıların, tama- Diye soruşturup dumyordu.. Çünkü verdi. Krim Gueray'a arzı hürmet etmek le, baş ve diş ağrıları 
men değiştiklerini, tıpkı, bizim «Yarım biz meseleyi Lemana açmamıştık.. Le - ve bu harbde otuz bin kişilik bir kuvve- • 

BATrAL GAZiNIN AHDİ porsiyon Mustafa> gibi. konuşma hakla • man. dalgıç Yusufun aşkından haberdar tin yardımını takdim &ylemek üzere sefa- gırmez 
rını kaybettiklerini gördüm. B:naeno.leyh bile değiıili.. Kız sadece a~ağı odanın g;.i· ret vazifesile geliyordu. 

Battal, her ne pahasına olursa olsun, dalgıç Yusufu da mutlaka birisine aşık zelliğine tamah ederek odasını değiştir • Sefirin Kam'a takdimi .merasiminde ha-
Bizans askerlerini yanp, şehrin surları etmeli... mi.şti.. · zır bulıunmak fırsatı çıkmıştı. Asil bir 
içine girmek.. Türk ve islAm hakimiye· Biz, hemen hemen hep bir ağızdan: Günler geçiyor, dalgıç Yusuf zayıflı- .sınette irad edilen kıııs~ bir nutuk 1efiri11 
t1ni, orada da yerleştirmek istiyordu. - Söylediklerin iyi, hoş şeyler amma. yordu .. Gürültücü kar~kterı ik beraber vazifoe&ni izah etti. Kam gösterilen hür
Ve böylece de, (Hazreti peygamber)in; dedik, kimi bulup ta onun karşısına çı- sesi de değişmişti: O k;,ılm sesinden eser met ve tazimi kabul etmekle beraber 

(İstanbulu ıapteden em.tr ve onun karalım?. Hem onda aşık olacak göz var kalmamış, ip incecik bir bal almıştı. yardıma l:!.iı:u.ın olmadığını bildirdi. Hem 
askerlerine mutlu ... ) mı bakalım?. Herifin gözü denizden, id- Fakat bu arada bir şey daha dikkati • hükümdarın vakar ve ~tini. hem gene-

Mealindeki hadisi şerifinin hükmünü mandan başka hiç bir ;ıcy görmüyor. mizi celbetti: Aşağı katta oturan seyyar ralin izııeti nefsini gözetmiş oldu. Bunun 
yerine getinnekten başka bir şey dü- Şoför Ali, gülerek: fotoğrafçı yanın porsiyon Mustafa da, üzerine, sefir harbe iftirak müıaad~ini 
ffinmüyordu. - Bundan yana hiç meraklanmayın, tedricen değişm.eğ~ başladı .. Omm da Le- istedi ve bu müsaadeyi istihsal etti. Me-

Battal, şarlatan katıramımlardan de- dedi. Ben dalgıç Yusuf'.ın aşık olacağı bir mana olan ba1uşlarmda bir tuhafıık pey- rasim bitlnoe, K.r:im Gueray bu p:-enae ik
ğildi. Onun için, Malatyadan ayrılırken kız buldum bile .. En üst katta, b0nim O· da oldu .. Sessiz Must9fa, da~a konuşkan, ram ve ilıtifat etmek Wted\. onu sofrHma 
hiç kimseye karşı yüksek vAdlerde bu- danın karşısında oturan daktilo Lemana gürültülü, patırtılı bir insan oldu; ara • kabul etti. 
Iunmaını1, büyük sözler söylememişti. ne buyurulur?. Fevkalade güzel, miikem- dan bir hafta geçmeden, dalgıç Yusufu Yüksek sınıfa mellıER.lıb böyle bir sefire 
Yalnız kendi nefsi:ne karşı ahidde bu - mel bir kız!. Hiç bir meslek erbabı, hat- da geçti. Bağırıp çağırmağa, evin içinde tveı ma.iyeti.ndeki adamlara baıka.ra 
lunara•k: ta dalgıç bile bu sıcak güzellik karşısın- her önüne gelenin resmim çıkarmağa bir hüküm vermek kabil ol-

- Ayasofya 'kilisesinde iki rek'at na- da mukavemet edemez!. Fak.at bunun için başladı.. Yarım porsiyonun sesı hile de- sayd'ı Lesıguı!.alere daiır gayet yttk-
maz kılmadıkça, geri dönıniyeceğim. Lemanı alt kata, mesela Şerife ninenin ğişir gibi oldu. Adeta \alınlaştı. Akşam • sek bir fikir be&leme.k icab ederdi. U.ıun 
Demi~. odasına, Şerife nineyi de ~st kata almak ları taşlıktaki eğlentile!':n ruhu, sıkletj boylıu, gayet müW?ıaelb adamlar olan bu 
İşte şimdi bu &hdini hatırlıyor, onun lbım.. Bilmem Şerife nine bu , işe razı merkezi o oldu. sefir ile maiyeti asil qehrelere, vak.arlı 

için geıi dönmek istemiyordu. olacak mı?. Halbuki Leman, daıgıç Yu- Leman odasında bulundu~a zamanlar bir hareket ile as'kerf bir tavır ilhe edi-
Am.ma bu taraftan .. Ma1atyada Sai- sufun odasının karşısına g~tnıedikçe bu iş dalgıç YuS'l,lf aslanlaşıyor, bağırıp çağı • yorla.rdı. Avupa tarzındaki sillhlarınm 

' •• •• 1 
de hatun da gece gündüz kanlı göz yaş- yurumez.. rıyor, yarım porsiyon Mustafa ise eski gayet !yi işl.en:miış oldukları gözilıne çarp-
1en dökliyor: Şoförün bu teklifini hepımiz makul sessiz halini alıyordu .. Fakat kız kori • tı. Bizzat Krim Guel"9!}°'n ıö:ılerine İl!lti -

- Ysrııb!. Arlrk ihtiyarladım. Ölü - buld:uk. Leman hakikaten bu işin ehli dora çıkar çıkmaz vaıiyet tamamen de • na.den diyebilirim ki hu örnek Lesgu:b 
:müm, y&klaştı. Fakat, kahıraman ev - idi ... Ufak, tefek, esmer güzel~ zeki bir ğişiyordu: Seyyar fotoğrafçı şahlanıyor, kuvvetlerinin kıymetini hiç müballğah 
lM:ımı dün.ya gözü 11e blr daha görme- kızdı.. Ne yapar yapar bu iki metrelik dalgıç Yusuf ise miskinleşiyordu. Bu su- biT 9Ul"ette temsil eıtmtyordu. Zannedi .. 

Daima 7anınızda bulunursa ken • 
dinizl gripe, ıoj'ukalgın.lığma nez· 
' "'ve kaqı sigorta etmiş olursunuz. 
ı->.ldanmayınu. Rağbet gören her • 
feyin taklidi w bemıeri vartkr. 
GRİPİN yerine 1Mqka b!r marka 
verirfol'88 tiddetle :reddediniz. den camını alına! insan azmanının hakkından gelirdi... retle evimizde iki salfanat hüküm iilrme- yorum ki eğer bu kaTimlerin oturdukları 

Diye. d.n zAn inliyordu. Biz derhal Şerife nineye koştuk .. Allem ğe başladı: Günün muavyen zamanların- Bahrihuer ta-rafl.armı Cabarta için teh- ~--•••••••••••9' 
Zevneb de Battalın hasret ve fırkati- ettik, kallem ettik, umumun selameti na- da cdalgıç1a.r salto.na'.1>, muayyen za • likeli bir vaziyet tevltd etmeden. kuv • 

ııe d;vana:mıyordu. O da tenha kö e1e- rnına Şerife nineyi üst ka~a, Lemanın °· manlarında da: cFotoğrnfçılar saltanath. vetsiz bırakabiıl.mek k!bil olsaydı taklif 
re çekilerek gece günd~z Battalı dşüsil- dasına çık.mağa razı ettlk. · Leman bu işe Fakat iki ~şıkla uğraşmak eskisinden olUıllan yardımı reddetnıezdi. 
nüyor, O!l~ da g~z yaşlan dlnmiyo~ - çoktan razı idi. Çünk'Ü Şerife ninenin °· de beter, huzurumuzu k:içırdığ"ı için Le • Karın mebntHyetin.e rafmen Boristhe
du dası onun odasından daha iyı idi... mam tekrar eski odasına çıkmağa razı et. nede hal! dondurmamıç olan soğuklar 

Battalın !!adık lalası TAvabil de on - İşler, çizdiğimiz plan dahil·r:de cereyan tik .. Leman yuk.:ırı c:ıkınca fotoğrafçı biraz sonra fiddet peyda ettiler ve karşı 
larda:n farklı de~ild'! . O da vemivor, iç- etti... Leman en alt kata ind; Ve inme • miskinleşti; dalgıç şahlandı .. Fakat ne sahilde toplanmış olan Tatarların buz 
miyor, ku"a.,nda büyüttüğü Battalın sile beraber mucizeler vııkua gelmcğe yapalım, derdsiz insan olmaz ki... üzerinden geçmelerine imkan verdiler. 
adını andıkca kalbi yanıp tutu.şuyardu. başladı. Dalgıç Yusufun Lemanla krtrşı- Aşk, aşk deyip geçmeyiniz'. Bakın aşk Onları beklemek için bu Tombacherde 

Nihavet TevAbH dayanamadı. Kalk - laşması sıklaştıkça. adrım hissedilir de - insanı ne hale getiriyor!. karaıogAh kurduk. BPn akşamlarımı I\:rjm 
tı, Ömer beye gitti. Sside hatunun çek- recede değişmeğe başl .ıdı. Ona bır sükfi. Gueray ile beraber geçiriyordum. Kamın 

tilik arız oldu. Düşünce~i bir hal aldı. Sık çok kent ayni olan :fikirleri her ııaman ne-
tiği hasret aC1.la:nn1 anlattıktan son~a: k . . k v • Yannki nüshamızda: 

- Anla~lıyor ki Battal, tez beri, ge- sı ıçıni çe mege ı...;-.~11dı. Snbah idman- cibane idi. Fikir~rini de daima gayet te-

ri dönmiyecek. Anacığı dtt, onun firkat larına, akşam korıserle:-iııe nihayet ver - Karımla tanıs, tı rayım .sirU bi.r ~tte ifade &derdi. 
di. «Yanın porsiyon Mustafa> ile ccıf C:?f:t Bu prenste t.elsett btr ruha serbest bir 

m Hazreti Peygamberin torunları ve Haz- oynamaz oldu. Bir kelime ilP. dalgıç Yu • Çeviren: E. E. oevelhı. vıermet fhtiyaeı vardı. Fakat mu-
reti Alinin evl!dları. suf bambaşka !lir adanı oldu. Ev~n, eski '-. 1 karriblerl onwı bu ihtqaCIDI tatmin ede-

•• 
Oksürük 

için 

en müessir ilaç 

Pektorin 
Komprl m eıe. ri 
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ALMANYAVA_ 
BiR iN6il!l CAS.Usu· 

Terctıme .cıen: B. Mu 

Almanlar büyük bir mağlObiyete uğramışlar, lngllizler 
cepheyi yarmağa muvaffak olmuşlardı 

Cepheye en yakın kısımlardaki Al -
man cephe gerilerinde hüküm süren 
büyük intizamsızlığı gördüğüm za
man hayretler içinde kaldım. Demek 
ki: bu intizamsızlık meselesi sadece biz 
İngilizlere münhasır bir keyfiyet de -
ğilmiş .. Alınan kuınandanlanndan ba-
zılarının puslayı şaşırdıklarına iyice 
kanaat getirmiştim. Çünkü, cepheye 
sevkedilmekte olan ihtiyat kuvvetler, 
oepheden kaçan askerlerin geldiği yol
dan gidiyorlar , bu sure~ bu y<>llar, bir 
mahşer halini alıyordu .. cepheden dö -
nen askerlerle müteadclld defalar kOnuş 

Mart 29 

Galatasaray klübü Milli 
Küme maçlarına 

iştirake karar verdi 
M!!li kiline maçlamna ~lanJrken 

çıkan ihtillflar artık sona ermiş bu -
lunmaktadır. Fen€rbahçenin küme maç 
1anna iştiraki kararından sonra evvel
ce maçlardan çekilmiş olan Galatasa
ray da maçlara iştirat: kararını ver -
ınlf buluııma1ttaclır. Dün, geç vakit a
lınan bu haber şehrimiz spor mehsı,fi
füıde alAka ile karşılenm.ı.ştır. Bu su -
ıretle iki yıldanberi yapılan mill1 kfune 
maçla!rıruıı üçüncü yıl karşılaşma -
lan da: ayni zevk ve heyecanla devam 
etmiş olacaktır. 

Galatasaray takımı küme maçları 
başlarken Beşiktaşla karşılaşması ıa -
zım gelirken, çekilme kararını vermiş 
bu1uıunası yiizünden oynamamış, bu 
suretle mağl11b addolunmuştu. Üç pu -
an birden kaybeden Galata'Saray an -
oak bundan sonraki maçlarda alacağı 
iyi derecelerle vaziyetini düzeltm~ ola 
bilecektir. Galatasaraylılar Cumartesi, 
Pazar günleri Ankarada yapıla'Cak o -
lan An.kara~w.: i.i - Galatasaray, Demi:r
spor - Galatasaray maçları için Per
şembe günü devlet merkezine gidecek-

tasyonda karşılam~lardır. Saat 12 de 
oyuna başlanmı..~. Ankara Gençlerbir -
liği, Barutgücüne nazaran daha üstün 
bir oyun çıkararak oyunu 3 - 1 kazan -
mıştır. Maçtan sonra klüp lokalinde mi 

safirler ş-erefine bir çay verilmiş ve 
Gençlerbirliği sporcuları akşam Anka
raya dönmüşlerdir. 

Diğer taraftan yarış ve ıslah end1 • 
meninin tertib ettiği i~bahar at yanr 
lanna Mayısın 9 unda başlanacaktır. 
Hazırlıklara ba'Şlanmıştı.r. 

Selim Tezcan 

halya Almanyayı 3 - 2 yendi 
Floransada yapılan İtalya, Almanya 

milll takınılan arasındaki futOOl ma • 
çını 3 - 2 İtalya milll takımı kazan • 
mı.ştır. . 

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

Bir do torun günlük 
notlarından 

lerdir. t==========::z::ıı:::::s::o:o--=t 

Liseler arasmdaki futbol 
maçları 

Çocuklar ve 
Hastalıklar 

Bllhassıı. çocukları -reremlilerdeıı wıak 
tutunuz.. Evlerinde açık veremli hua
lar bulunan bası ailelerden aldJlmm 
mektublarda çot sevdikleri hutaı&ruı -
dan uzl\.k kalamadıklarıru ıeret 889'11 
lerlnden, ıerekse h&3tayı üzmemek SçSn 
onlarla hiç sakınmadan temas ~ 
rlnl yazarak bu hu.susta ne ~ a
dar tehlike mevcud olduğun\1 eoıııJQr -
lar Mesele clddiı.n naziktir. Şür;>ıbMD 
böyle blr suale bll~kayı.d ve fart b.iç:tm 
tehlike yoktur. Serbestçe beraber mılll -

· nabillrslnlz. Beraber yemek ytyeb1llnıi
n12 diye kat'l bir hUküm 1"8rmet oe 
mümkündür, ne de caizdir. Milcroblu. blr 
hastalığın .!irayet tehlikesi her zaman 
mevcuddur. Yalnu uzun seıwler1n tee -
rübelerl gö.aterlyor ki bu ~ b~
lerden çok daha stJa.de çocuklar ie1n 
mevcuddw. Qocutların verem mikrobu
nu kapmak için o kadar ıaudadları ftl'

dır ki bu hiçbir şeyden, hiçıblr t.ehllb
den haberdar olaJlU1Bll zavallı masum 
yavrular için cidden bir facia halindedır. 
llMerlnde dalma saçılan verem mikro
bu bulunan mihraklardan mDt.emad!Jıen 
lntlışar eden bu mitroblar evde bulunan 
küçük çocukların akıciğerlerlne çok se
ra.tle dalı11 olurlar. n oradaki lenfa -... 
lerlnl flşirirle.r k1 bu ilk ~. 

BilAJıare 90cuğun blOI ve febl.bet oal
lannda blr~z da sıhhi ~ 1Qt1mal ihmal
ler kar§l8ında, herb.angi bir entanı bu
tal~ müteaınb Tilcudtin za,.ıf d~ 
bir anda birdenbire b1r bomba glbt. p&t
ltyarak akclğer1eft t&hrib ~ bat
ıo.r . Bu sebeble 9QC'Uk1an vereml11.eıdm 
dalma uzal bulundurmak, şilphell en -
rere göttirmt.mek lAzmıdır. B6yle ~ 
sıs analn.r ve bo.balann me8'ullyet.ıerl 9C* 
btlyilktür; kurbanlan da h19 kaba.hatlert 
olmıyan zavallı yavralardır. 

ilan Tarif em iz 
Tek sfltun aantımı 

Birinci •ahile 400 lnmıı 
ikinci aahil• 250 • 
OçiinciJ •ahile 200 • 
Dördüncü aahile 100 • 
1, •ahileler 60 » 
Son aahile 40 • 

Muayyen bir müddet mrbnda 
fazlaca mikdarda UAn yaptıracak-

lar ayrıca tenzildtlı tarifemizden 
fatifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmlştlr. 

Son Posta'run Ucart :llntarı:ıa 

ald i§ler içln fU adrese müracaa' 
edilmelidir: 

tılncılılı: Kollektlf Şirke~ 
KaJıranıaıuade JlaD 

Ankara caddeal 
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Pastilleri YALDA sayesinde kabildir 
Hakiki VA L D A ismi llzerinde ısrar ed\niz. Her milhim eczanede bulunur • 

................................................... " 

E • 
1 Si 

Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 
örJ 0 r, kepekleri giderir. 1NGİLİZ KANZUK 

ECZANESi Beyoğh - İstanbul 

an Umum Müdürlüğünden 
İki muhasib alı-acak 

Umum müdür.iğe bağlı devlet orman işletmeleri revirlerinde istihdam edil • 
mek uzere ayda 175 lira ücretli iki muha:sib alınacaktır. 

A - Şartlar şunlard1r: 

l - Memurın kanununun 4 ncü maddesi şartlarını haiz ol:nak. 
2 - Yüksek T caret mekteb1nden mez n bulunmak. 

3 - Umumi muhasebe ve sanayi muh~sebesile devlet mu!ıasebcs'ne vakıf bu
lumnak. 

B - Vazifeye alınacak muhasiblere aylığından başka ayrıc:ı. ayda 15 lira 
mesken bedeli verılecektir. Şu kadar ki umum müdürlükçe maha erinde :i.kamri 
glh g6ster ldiği zaman bu bedeı verilmiyecektir. 

C - Muhasihler kıdem; kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de na
zarı dikkate alınarak devlet memuru hakkındaki mevzuatın tesbit ettiği ınüd • 
dette fiilen terfi ettirilecek ve umum müdürlükçe tayin ve ZLraat Vekaletince 
tesbit olunacak miktar üzerinden maaşlan arttınlacaktır. Talib olanların aşağı • 
daki fıkrada yazılı evrakh 6/4/939 Paz::ırtesi günü akşam saat 17 ye kadar An
k.erıada Orman Umum müdürlüğe müracaatları lazımdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı. 
2 - Orta ve yüksek tahsH diplomaları. 

3 - En son ik.a.met ettiği yerde mahalli zabıtasından alacağı iyi Jıal ve tezkiye 
Vaı:'8kası. 

4 - Tam teşekkülld resmt bir hastaneden alacağı umumi raponı. 
S - Halen çalıştığı Te evvelce çalışını~ bulunduğu müessese veya resmi bir 

d.ire \'arsa bunlard3n alacağı durum vesikası ve Bonservisi. 
6 - Kendilerini tesviye edebilecek tanışmış zatların sarih adreslerini bildirir 

muhtıra. 

T - Gelirlerini ve en ıon kazanç miktarını ir.ad veya maaş olarak gösterir 
bir not varakası. (2030) 

~111111111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ı! ... T~~k Hav!' Kurumu 1 
ı:= = 
ı~ ~ 
ıl Alhncı Keşide : 11 /Nisan / 939 dadır. 1 = = !i Büyilh ikramiye: • Liradır ... ~ 
~ Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ~ 
§ ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) liralık iki adet müklHat vardır.

1
E 

5$ D İ K K A T ı Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 günü ak~amına 
1
;. __ kadar biletini değiftirmit bulunmalıdır. 
1 ~llllDIUlllllUIUllllllUlllUlllUUlllllUIHlllllllllllllllllllllllUJlllllllllllllllllllilllllUllUllllllll lllfi' 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan barat çocuk gıdalarile yavrunuzun 
sıhlıatini tehlikeye koyarsınız. 

Allabıa 1arattıaı gibi 181 'l'8 taldl 11.abaltattaa ppdllllf 

ViTAMiN 
KALORi 
KUVVET 
KUDRET 
SIHHAT 
NEŞ'E 

ENERJi 

ZEKA 

Çocuklarınıza )&diriniz. En yüksek malik vaslf olan bu özlü unu 
.Düayada met'cud çocuk ııdalannın ea mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezel3ra, Badem, Çavdarözü unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 

1 
Mahalleai. 

H. Gıyasettin 
, 
• 
> 

Hacıkadın 
TalıtW.le 

İNKIBAZI defeder, 
BARSAKLARI 

MİDE ve 
kolaylıkla 

Ye mtlayim bir ıekilde boıaltarak rahatlık ve ferahlık verir. 

Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sardık, ·saf
ra, karaciğer, mide ekşilik ve yanmalarında ve 
bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

z tuz 
Son derece teklit edilmiş bir tuz olup yerini utamıyan mnmasil mnıtah· 

z,rlıtrdan daha çabU1
\., d1b ı kvl:ıy ve daha kat't bir teeir icra eder. 

ISTANBUL BELEDiYESi ·1LANLARI 1 
Sokağı Kapı No. Kıymeti Nisbeti vergisi Sahibi İhbamame No. Ta 

L.K. 
---

T. Maslak 2 15« 00 %0.5 7,72 Safinaz 3/55 10 
M. Paşa cami 19 147 00 > 73 Zehra 3/51 11 
M. Pata çıkmaz 4/1 158 50 , 79 Şehver 3/54 9 
K. Pazar meıkt.eb 27 270 00 , 1.3~ Mihran 3/61 36 
İma.ret sabun H. 38 1200 00 • 6,00 Miralay .AhmeG: t/U 20 
F'incancılar yo-
kuşu. 9 26050 00 > 130,25 (Besim 1/9 12 

(Muammer 1/10 
(Mustafa 1/11 
(Pertev 1/12 
(Salihattin 1/13 
(Atiye 1/H 

Eminönü kausandan Tahrir edilen yukarıda mahalle, sokak ve kapı numarala:ı yazılı arsalann tah:rtr 11eticeleri hizala
rında yazılı Sahihlerinin neredP. oturduklarının öğrenilememesine binaen ilanen tebliğ olunur. İlan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında kaza idare heyeti nezdınde itiraz edebilecekleri 2901 sayılı nrazi tahrir kanununun 8 inci maddesinde yazılıdır. 

(B.) (2079) 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Son Posta Matbu. 

.Neft.yat Müdürü: Seıim lt.gıp Emcv 

.. Trin.T ... _. s. Ragip EM:rç 
SAD.U"".......,,: A. •krn. U3AKLlGll. 

1 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLiN 
dit macwıunu tavsiye ediyorlar ? Çtınkllı 

D 
ış en yazla r. 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

~ abah, Ô&"le, ve Akşam her yemekten 
aonra pnde llç defa dillerinizi 

fırça!ayınız. 

Muhtelif sergilerden 1 
18 diploma, 24 altua \ 

madalya ! 
ka%anmıştır. ' 

,... 

KAŞE 

ARKA 
BEL 

ROMATİZMA -LUMBAGO -SiYATiK -ve bütü.ı 
ağrılara 

kll'fl 

merhemi ile masaj 

SANCILARI DAiMt ve ÇABUK GEÇiRiR 

Göğüs ağrısının şayanı hayret tedavisi 
DQ.ıün rir hayatın tecrübes:, bu tedbirin kusur· 

auı '/e tam tesirini ispat ede:. 
BAy N. P yazıyor: cBunda.ı 60 sene evvel, pede

rim bana de-likli ALLCOCK. yakılarl!ll taıutınır.ı: 
.Bu 'ıt&.JJarı ihmal ettifim zama1. müth!ı sancılarla 
Juvranıyo1 c':um. En sürekli ağnlanmı bir debklt 
Al l CUCK yakısiyle tamamen geçirdi. Bu yakıiar1 

karm r41ı.1U!, re>matizma, ..nafsal yorgun1ufunda kul
iand.ım. ıterı ve müessir .semeresini gördüm. 

OKSOROK, NEZLE! DERHAL GEÇU ! MO.~biş sırt ağrısından kıvranıyor veya mya~ık-
ten ıztırab çeki.yorsanız delikli ALLCOCK yakısiyle hal1s V"! sükun bulurıumu. 

Saçtığı sıhhi sıcaJdijı OTOMA'I1K BİR MASAJ GİBİ ağrıyan yerin etra .. 

fına yayarak kanı tahrik eder, ve bütün afnları aniyen defeder. 

DELİKLi AILCOCK YAKISI Eczanelerde 17'1i kuruı. 

BARTIN HATTI BİRİNCİ POSTASI 
İstanbuldan Çarpmba g(inleri saat 18 de kalkan Bartın hattı birinci po.ta

ları 4 Nisandan itibsnm Salı ıünleri saat 18 d~ kal.kaoalı: ve Cuma ,nnn saat 
10 da İstanbula döneceklerdir. 

~--........................................ _, 


