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Suriyede karıııklıklar 
ihtilil mahiıetini aldı 

Almanların istikbale 
aid emelleri nelerdir? 
Bir Alman miralaymm yazdığı kitab 

üzerinde kısa bir tetkik Şelıirlerde çarşılar 16 gündenberi 
kapalı, Şamda istilıkô.mlar kazılıgor 
GENÇLER FRANSIZ KİT ABLARINI YAKTILAR 

YAZAN 
Emekli General H. Emir Erki/et 

K 5ldl orta Avrupa
nın Alman illerinde 
olmak d%ere, büyük 

bir imparatorluk: kur
mak yolundaki Al
man ülküaü yeni bir 
feY değild;r ve onu, 
Bl1yiik Harb senele
rinde ~ıkan meşhur 
cOrta Avrupa. kita
bının sahibi, Fried
rtclı N aumann kadar 
hiç bfr kimse canlan
dıra.mamı~~ır. Fakat 
bu flkrln artık haki
kat olmağa başladığı 
g(inlerdeyiz. 

c8on Posta• nın askeri ba.hJ.slor muharriri 

N uyonal sosyaliz
min ve llnderi Bay A
dol1' H!tlerln. Alınan. 
yada iktidarı ele ge
çirdikleri 1933 yılının 
başından beri, orta 
A vrupada olagelen 
b A.di.seleri mraya ko
yarak onlan ruhl ve 
tıkrl saikleri itiba-Ş4:1m sokoklannda dolafa.tı 1"roM1z zımı, otom obU?eri 

-····-·-............. ---.-.... ···---- ·-·-·· rile tettUc. etnıek is-

Son çarpışmalarda 
Şamda 25 kişi öldürüldü 

Daladye Mussolininin 
Pazar günü söylediği 

nutka cevab verdi 
Fransa topraklarından bir 
karış yer feda etmiyecek 
Fransız Başvekili bütün sulh seven milletleri iı 

birliği yapmıya davet etti ----
• · ıstila 

Niyetleri 
Daladye Almanyanın 

vaziyetinden de bahsetti 

Pa.ris 29 (Hususi) - B~vekil Da • 
tadye bu akşanı saat 17.45 de, bütün 
Avrupa efkarıuınumiy~si tarafından 
büyük bir alaka ile beklenen nutkunu 
söylemiştir. 

Bütün Fransız radyo istasyonları ta
rafından yayılan bu nutuk yarım saat 
sürmüştür. Daladye, beynelmilel ka -
ruıık vaziyeti gözden geçirdikten sonra 
ezcümle demiştir ki: 

«Bütün milletler şu suali sormakta: -
dırlar: Acaba bizim de topraklarımız 

(0<'vanu 11 inci sayfada) Dalayde _ 

Milli Reasürans 
umum müdürlüğü 

&fC B4ycır 
(Y am.ı 11 ind eaşfa.ta) __ , __ ___. ........ -..-·------·--

Bir muganniye Taksim 
meydanında kocası 
tarafında dövUldu 

Evvelki gece Taksimde CO.mhuriyet 
meydanında bir hldilıe olımıı. Şevkinlıı 
tul11aıt kumpanyuında çalışan muganni. 
yelerden Zehra Coşkun, kocası Hasan 

(Devamı 11 i7'ei ıcıyfada.) 

Alman - Leh ademi 
tecavüz anlaşmasının 

feshedileceği Söyleniyor 
. Hududlarda askeri harekat başgösterdi 
Alman - Leh milna•ebatı vahim bir aafhaga 

girdi. Lehlıtanda Almanların 
evlerinin camları lıırıldı, ilıl Alman yaralandı 

Y eni Leh. Mcıcar hududu1'lda bir Leh a!keri hfcıaı hududa varcın Macarlan 
se14m lıyor 

ilk çilek mahsulü 400 
kuruşa satı ldı Londra, 29 (Hususi) - Alman • Leh HükO:met partisine mensub meb'usla

Dün mevsimin ilk çilek mahsulü Ka- müna.sebatı gittikçe gergin bir mahiyet rın bugün Varşovada yaptıkları hafi bir 
radeniz Ereğlisinden getirilmiştir. iktisab etmektedir. Bazı mahCellerde, Al- toplantıda, parti grupu reisi albay Mi-

l 
İlk mahsul kilosu 400 kuruştan satı~ man - Leh . ad~ t.ecavüz anlaşmasının çinskynin Alınan talebl~rı .hakkında iza-

m.ıştır. (Devamı 11 inci saufada) feshedileceği dahi rıvayet olunmaktadır. (Devamı 11 ınct sa?.Jfada} 



1 8ayfa SON POS'l"a 

Her gün 
Önümüzdeki yaza harb 
Yoktur; fak at 
Önümüzdeki kışa? 

Ya&an: Ma.hlttle Blsı .. 

V ersaille.s'in icad ettiği Çeko-Slo

vakya ismi tarihe karıştı. Mer· 

'kezi Avrupanm en gürültücü milleti ol· 
makla maruf. iddialı Çekler, Habsburg 
imparatorluğundaki mevkilerinden de 01' 
mak. şartile, kendi kabuklarının içine çe
kildiler. Yirmi bir sene evvel Avustur
ya • Macaristan camiasınd:ı vatandaş ol· 
dukları halde, bugün • yeni Alman ıstı
lahınca - Büyükalınanya dev le tinde, raiy
ye - tebaa mevkiine düştüler. Avrupanın 
ve belki de dünyanın en güzel tabia! par
çası üzer nde kurulmuş olan tarih ahen
gini yıkmış olanlar, şimdi, ıçerde dE:, dı
f8.rda da cezalarını çekeceklerdir' 

Bir aralık. Londrada bi.r alev parladı: 
Bir saman alevi. Parladı ve söndü. 

Bir kuvvet ve tecavüz politikasil~ bir 
tı.k.ım milletlerin hürdyetlerini çiğniyen 
Cermaniı.m karşısında, milletlerin hürri
y~t ve istlkllllerini müdafa3. etmek üze
re tedbirler alacaklarını söyliyenler, 3.· 

caba tedbir mi aldılar. yoksa tedbir alı
yor mu göründüler? Burasını ancak on
lar bilirler ve belld biraz da bizler bili
riz· Tarihin ezeli hailesini tecrübelerile 

Resim il Makateı 

Kazançları ve hayatları dyazi bir intizam altında geçmi
yen inJBnlar vardır: 

- Gün güne, ay aya. yıl yıla uymuyor, diye şikayet 
ederler. Kazançlarının mütemadiyen. artıp eluilmesinden 

müteeasirdirler. Bu fibi kimseler hayatı hakiki manaaile 
anlamamış olanlardır. 

• 

3:: Hadisesiz geçm~qen hayat yolu .• 

Hayat bır ıerid halinde diimdG:ı uzanan l>i1' yol olsaydı. 
yolcusuna sıkıntı verirdi, ilk günden son g<inünU anlamak 
kabil olacağı için bütfüı cazibesini kaybed.Mdi, oaun için 
hayatın bize mütemadiyen Mırprizler hazırlamuındaıı 
memnun olahm, fakat sıkıntıya düşmemek iç:.n de yaşayı
şımızı her vakit kazanabileceğimh miktara röre tamim e
delim. 

ln.gilterede sakallı it: ·----.... - ........... _-·----····--,:.! Yaman bir atlet olan 
Şimdi, her şey gene eski mecrasına gir- H 

tlı. Habsburg imparatorluğu, -:lma.~~ğın D rektlJrler ergun bır fıkra i Bir Japon Be/iri IJldil 

. 
uzaktan seyredelner! 

büyük ve kaynakları kuvveUı golunü, 1 İngilterede, ~ ____ i Japonyamn en 
Almanya içinde tutan bu .sed, Alma~ya- esscse, banka di • Cacık olsun kıymetli diplo -
ya hem dost. hem de rakıb, gene bızzat 1 rektörlerinin ek • matlarındaıı. Pa • 
Almanlığın ellle kurulmuş ve o el ile i- serisi sakal.sızdır. Ev sahibi, m.i$afirlerine çok iyi ay- rbı Sefiri Yotara 
dare ed len büyük ve tabii bir tar'h seddi Yalnız İngiltere ran yaptığından bahsetmiş ve: Sugimura, tedavi 
idi Onun yıkılması ile ş' mdi sel Tuna bankası direktö • - Ştnıdi size kendi elimle bir ay- edilmek ilzere dön 

B b'i Tal\ yapayım da içini.ıl havzasını iıtill ediyor. una gayet ta ı rii 1vfontafll Nor "" 1 dükl Tokyo şeh • 
olarak bakacağız. Hatta, bizzat bir kısım man beyaz sakalı Diyerek yoğurd, su, büyük bir kap, rinde ölmliftür. 
Fransızlar bile bu hadiseye '!.>u gözle ba- ile me~urdu.r. Hu bir kaşık getirmi§ti. Sugimura eski 
layorlar ve diz1erini dövmekten başka susi şirket müdür. Kollarını ııvadı, yo~rda su katıp Japon atletlerinin 
bir teY yapamıyorlar. leri aruında da büyük kap içinde kafılela karıJtırma- •.baf!nda gelen • 

Bu .sel, kuvvetini kaybede P.de, bir müd- maruf Danhil pi • ya batladı. Kcınfhnrbn arada sır~ Jeırindendi. Cu-cit-
det datıa Tuna havzasına boşalacak ve poları firketinin da parmaklan da yo(Jurcla gfrip çıkı- j 80 oyununu mü • 
aonra, eğer aldanmıyorsak, cereyanmı müessm Mister yordu. Misafirlerden bunu görenler- lremmel 1Urette bi .. 
cenubdan şarka doğru çevirecektır. Selin Danhll en gO:i7.el den bir kaçı bakı§tılar, misafirler a· lirdi Sefir, geçen 
ilk dalgalan daha ~imdiden Romany:ı hu- sakallı müdür IA • rannda bulunan zarif bir zat: sene Pari.ste, Ja _ 
dudlarına çarpmaya başladı. Yakın za- kabı ile amlına.ktadır. - Zaran yok, dedi, varsın ayran pon sefaretinde 
manlarda, nasıl, Tuna nehri, kendi etra- Mister Danhil ula pipo ku11anmaz. çu- olmasın, cacık ohun, meze yaparız. yapılan bir maçta 
fındaki su ayaklarını kendis!ne doğru buğu tercih eder. '------· .J 54 yaşında olma • 
çekerse. Tuna havzasına taşan bu siyar;et ıına rağmen, genq 
... 11· ae. b'rkaç kü,..;•k devıetin siyasetini E ,"· · k l Sahibine servet " dJnr_ aynı· za • """" "~ şe5 ıne su verır en a tın T' 

~endi yatağına çek.ecektir. Kazandıran at manda ül!kesinin şampiyonu olan bir Ja. 
madeni bulan kadın pon atletini &ayet kıaa bir zamanda yen-

Çeko-Slovakya gürültüsünün hen:iz 
baş vermekte olduğu günlerde yazmış ol
duğum gibi, aon hAdiseler, gazet0 okuvu· 
cuJımna heyecan veren bazı günlük 
vak'alar gibi, gelip geçti. Önümüzde öaha 
bu nevi bazı vak'alar var. Bun1ar da olup 
bitecekler ve dünya efkarında birkaç 
günlük heyecan mevzuları olmaktan baf
ka bir tesir yapmıyacak. Önümüzdeki yaz 

iç!n harb tehlikesi olmadığını ilk Çek vu

Meksikada Zacatecu eyaletinde elki 
bir altın madeni merkezi olan Sombrere
tede bir nehirden epline au verırken ye-

re düşen. düşmesi ile muazzam bir alba 
kaynağının içine d~ğünü gören ihtl • 

yar bir Meksibh kadın. h!diıeyi arka • 
daşlarına haber vermiı; ve aradan 15 
gün geçmeden bu yerde mantar gibi beş 

yüz çadır birden bltm.iJtir. Şimdi 5000 
talihli, her gün kumlar arasından bir JD.. 

kuatı çık.tığı sırada, bundan yirmi gün loya yakın altın tozu. toplamaktadırlar. 
evvel bu sütunlarda yazarken. bu vazi- Kendi tu..eaini btr prkıya değişen ta -
yeti biliyor Te bekliyorduk. Bugı1n tek- dm sarhOfluk yüz6nden müşahede alhna 

mifti. Resmimiz, sefiri bu maç e1nasında 
dinlenirken g&teriyor. 

Hastanın başı ucunda dö--vuıen ve vuruşan 
doktorlar ... 

Vak'a Amerlkada Velpat'aiso ,ehrinde 

cereyan etmiftir. Hastanelerden birine 

vaziyeti bira naziklef11Uf bir huta nak

ledmr. Hastanenin 01 operatl>rü de o 

11rada orada 'bulunmaktadırlar ... Her iki

li birden hastayı muayene ederler ve he-rar edebili~iz: Bazı memleketlerin sefer- alınmıştır. 
ber halinde bulunmasına rağmen önü- men ameliyat yapılmuına karar Yerir • 
mOzdeki yaza barb tehlikesi yoktur. olduğunu farzetmek dahi mümkündür. İrlAndalı bir doktora aid olup öldüğü ıer ... Fakat ameliyahn icrası tarzı hak • 

Fakat, önümüzdeki senenın, 1940 baha- Bu harekete, zihnimizde henüz bir çer- zaman terekesi arasında 26 İngiliz lira • 
nna kadar bi~k hAdiselerle dolu oldu- çeve tasavvur edemiyoruz. Fakat, Avru- sına .satılan, cİtçb imıindeki at Londra • 
ğunu zannediyoruz. Bu hAdiselerin bir paya yeni bir nizam vermek, yahud Av· da yapılan Gran nuyonal at yanşlannda 
kısmı bugüne kadar gördüklerimize ben- rupayı yeniden tanzim etmek davasının. b' . cl ı-;· -'-'b' bahsi " t k 

•a.:ı--- bir takını bududlan deMştirme'- ınn ge~ -.ııı ıne muş ere • ziyen cinsten olduğu gibi büsbütün başka 0 '-='-~ es• .. t 
hedefile iktifa etmi~ece"fai tahmin -..11. lerde bir milyon ngilb lirasına yakın mahiyette vukuatın zuhuru da muhte- .1 es ~ 

meldir. İzah edelim: yonız. OOnya, büyük bir siyaset cambaz. bir para kazandırmıştır. 
Alm ıt 1 'h 1 d . sü hanesine dönındftilr. Bir taraftan kendi- Talihli atın sahibi, r.oter... meneceri anya • a ya mı ver , evır ra- f 

tini artırıp kuvvetll bir politika randı- mizi .manen ve maddete~ t~hkim etmek lrlhıdalı~ır. Yanşa geleıniyen rlAndah • 
mam venneğe baıtadığı. yani Anschlun ve diğer taraftan da &numuzde hazırla- lann birçoğu bu at üzerinde bahsi müş -
tahakkuk ettlft tarihtenberi her iki taraf nan şeyleri ?°k bllyilk bir dikk~tle takib tereke girl,miflerd'ir. 
matbuatının mütemadiyen tekrar edip eylemekten ıbaret olan vazifemıze bugün Şimdi Dublin ıehri, ckahraman atla • 

kında arala.nnda §iddetli bir miinakaşa 
baş gösterir. Münaka.p. mudarabeye 
müncer olur. N~hayet operat6riln biri da-

yanamaz, tabancasını çekel' ve arkadaşı

nın üzerine endaht eder. Adamcağız he -

men yere diiş~ ve ~lOr. Yapını§ olduğu 

işin deh§etini idrak eden doktor kaçar. A

meliyathane masasında uzamnq olan bi
çare basta akibetini bftyftk bir liikillıet 

içinde beklemele koyulur. PoU.Jer vazi
felerini yaptıktan sonra doktorlar has • dı.ıtaukları bir fjkir vardır. Buna Alman daha büyük bir ehemmiyetle ıarılmak 

kiind · nm. karşılamak lçhı muazzam hazırlık- tayı tekrar muayene ederlel' ft ahvali 
matbuatı Neuordnungin Europa diyorlar. mevön eyız. İ 
B Avrupada yeni nizam yahud Avru- ümibdeld .ene meçhullerle doludur. larda bulunmaktadır. ( şçi) yi yarışı ka- ı sıhhiye.siniıı iyiliğe yQ.z tuttulunu gö • 

u, 'd t . . 'b: b' 'f Muhitti!ı Btrgen zanırken görüyorsunuz. 1 rilrler ... 
panm yem en anzımı gı ı ır mana ı a- -==========================:=;;;;;;:::;:====;;;============: de eder. Fikrin babası Almanya olduğuna ...ı 

glSre bu ctanzimatın• esas planını da o 
hazırlamış ve İtalya ile hunun üzerinde 
mutabık kalmış olsa gerektir. 

Bu planın hedefi nedir? Gene iki mem
leket matbuatının muhtelif zamanlardaki 
neşriyatına bakılırsa bu hedef, Çekoslo 
vakyanın ortadan kaldırılması, şu mem
leketin bu tarzda, ötekinin bu şekilde 

tıraş edilmesi gibi şeyler değ'ldiT. Bu he
def daha geniş ufuklu ve şimdiye kadar 
gördfiğümilz ve bildiğim:z şeylerden da
ha farklı bir siyaset hareketidir. HattA. 
şimdiye kadar yapılan şeylerin bu ha
reketin umumi hazırl'ıklanndan ibaret 

1 STER 1 NAN,· 1 STER INANMAI 
İstanbul hapiahanesinde bazı kısrmlar yıkııma tehlikesi

ne maruzdur, boşaltılmı§tır. 

İstanbul ızazeteleri bu haberi verirken: 

- Alikadar makamlar tehlike gösteren parçalan yıktırt
mıya karar vermitlerdir. 

Cümlesini de il!ve ettiler. Fa:kat bu fıkranın intişarı 

üzerinden 24 saat geçmemişti ki, gene İstanbul gazetelerin-

den birinde: 

iSTER iNAN, 

cUmumt hapishane binasının duvarlan arasında muhte
şem bir sarayın gizli olduğunu. ketfetmJt olan bir mtmann 
mektubunu gördük: 

- Hapjs..lıane bina.sı harabdır, fakat İbrahim Pata sarayı 
sağlamdır, demiş. Maksadı meydandadır. Hapishane bina
sının yıkılmasını ve yerine adliye aaraymın yapılmasını 

i.8tememekte berdevamdır. Olabilir. Fakat biz bu mabadın 
İstanbul Jehri için bir fayda olduJwıa lnanmıyonıs, amma 
ey okuyucu sen: 

iSTER INANMAI 

Sözün kısası 
-····-

Çocuktan al haberi! 

e.. Talu 

ır B izim Derdimendin çocuğu cA .. 
car> henüz ilk mektebe bu yıl 

gitmeğe başladı. Allah bağışlasın, top~ 
gibi, cin bakışlı, cevval bir yavru; Baba .. 
sı, bazan onu alır, bana getirir. Ben ~ 
eline bir paket çikolatayı rüşvet diye sı... 

kıştırarak iyice okşayıp sevdikten sonra 
saiıveririm.. gider, kendi kendine oynar, 

Geçen gün baba oğul gene gelm'şlerdi; 
Biz, Derdimendle dünya ahvalinden bahoi 
se daldık. Acar da. uçurtmasının yarını 
kalmış kuyruğunu tamamlamak için ben .. 
den kağıd istedi. 

- \Bak. oralarda lüzumsuz, kıymets~ 

kağıdlar bulursun. Onları al da, oyna' 
dedim.. gitti. 

Öteden, beriden bir saat kadar kon\lf'i 
tuk. Çalışma odamın ta öbür ucunda ken.. 
dini derin bir meşguliyete kaptırmış gö-t 
i"Ünen Acarın hiç se.':ii çıkmıyordu. Yaln~ 
arada bir, merhametsiz bir makasın mü.ıı 
temadiyen doğramakta olduğu kAgıdla:r~ 
hışırtısını duyuyorduk. 

Bir aralık, Derdimend merak ettt 
kalktı. Gitti, baktı.. o anda bir. azar ava.. 
zesi işittim. Çocuğu kulağından yakal&ı1 

mış. paylıyordu. 1 

- Ne var? Ne oluyor? diye sordum. 
1 

- Ne olacak? dedi. Çocuğa yüz ver~ 
sen, sonunda böyle olur, işte! 

- Ne yapmış ki? 
- Eline geçen kitabı doğramış, ilin~ 

iline yapmış. 
- Getir bakayım, Acar! 
Çocuk getirdi: ~ir yığın kAğıd talapl 

Hakikaten, sapasağlam bir risaleden, el 
değmemiş yainız iki üç yaprak kal.rnıştlı 
Kat'iyen fütursuz olarak yüzüme dik~ 
bakan Acara hHm ile sordwn: 

- Ne imiş bu? 
- Versay muahedesi yazılı idi üst'Üll1 

de! 
- Ne diye parçaladın? 
- Ne b'Jeyim amcacığım? Değersb 

kağıd aradım, bunu buldum. 
- Ne biliyordun bunun değersiz olıt 

duğunu? 

- Babam da, siz de az mı söyledinld 
Hem bunu benden önce parçahyanlar o~ 
muş ta, kimse sesini çıkarmamıt! Ben ~ 
onun için cesaret ettim. 

- Peki, Acar! Ya bu yapraklan neden 
ayırdın? Neden ilişmedin onlara? 

- Ya! Onlara dokunmadım.. Alı.as Loıı 
rene aid onlar. 

- Yani?! 
- Onlara da sıra gelecek amma, daıı. 

sonra! 
.. mı .. dersiniz?! 

-············································-···········~ 
Kartalda fic!anbk t .. sis edildi 

Kartalda Ankara caddesinde istimlAl 
edilip etrafı beton duvarla çevrili bil 
saha narenciye fidanlığı haline getiri) 
miştir. 

Trabzondan getirilen mandarine. fidanı 
ları dikilmiştir. 

Maltepede Dragosdağı eteğinde de 3ot 
dönümden fazla bir arazinin haritası tan. 
zim edilmiştir. Bu arazi de satın alınaral 
Orman Müdüırlüğü tarafından fidanlı1 

yapılacaktır. 

----~------------
Sucuk yiyen bir genç zehirlendi 

Bakırköyünde Zeytinlikte oturan 18 
yaşında Yorgi geC<? yarısından solll'I 
sucu'k yemi~ ve bir müddet 80nra ze ~ 
hirlenme alaimi göstermiştir. 

Yorgi imdadı ~hhi otomobili ile Y• 

?2~~~:.~~ .. ~~-~~:~~!~:.!~~-~ 
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30 Mart 

Çemberlayn İngilterede 1 

ordunun 340 bine 
çı arılacağını söyledi 

Mecburi askerlik hakkında henüz karar verilmedi, 

SON POST~ 

Türk - Fransız 
ticareti 

Şehrimizde Fransız Ticaret 
Odasında hararetli 
nutuklar söylendi 

Şehrimizdehi Fransız Ticaret Odası 

•Alman - Leh 
münakaşaları 

SaJf• 3 

E 

Yazan: Selim Ragıp Em .. 

İnhisarlarda 
varidat arttı, 
masraf kısıldı senelik toplantısını yapınl§tır. Fransız o orta Avrupada vaziyetin düzel-. 

büyük elçisi Masrglinin riyaset ettiği bu ~ mekten uzak olduğunu gl>st~ 
Ankara, 29 (Hu.sust) - İnhisarlar ida· toplantı, Ticaret Odası başkanı Loren rlr hfıdiseler yok değildir. Macarlarla 

resinin 1939 bütçe projesinde varidat Rebulun bir nutku ile açılmıştır. Slovakların arası da kolay düzelem1-
icabında ordunun mevcudu 440 bine çıkarılacak 1938 yılına nisbetle bir milyon 206 bin Hatib, idare heyetinin raporuna aid yecek kadar açılmıştır. Bu arada Po-

500 lira fazl.asile 49 milyon 466 bin lira, izahata girişmeden. sözlerine ıöyle baş· lonya ile Almanyanm münasebatma ans 
Londra 2 9 (Hususi) - Başveldl Çem ı ııındaki noktai naJar teatiler41in he - masraf ta 938 yılına nisbetle 960 bin 898 lamıştır: 

b günkü. ·· ı:_ ld v b t olan gerginlik şayanı dik.kat bir inkişaf berla-yn, Avam Kamarasının u nu.z. so~ ermemi.ş o ugunu e~an : ~ lira bir noksanla 7 milyon 370 bin 350 li· cBaylar, her şeyden evvel, bütün va. 
toplantı~ında beyanatta bulunarak, İn- ~ktedır~r. Ya1nız; Çemberlayn in soy ra olarak tesbit edilmiştir. tandaşlarının :sevgisini va bütün millet. arzet.mektedir. Macar • Slovak ihtilMı. 
giliz kara kuvvetleri rnevcudınıun 130 lediklerine bakılırsa, İngilis kabinesi, --- -- lerin hayranlığını kazanmıc: olan ve biz. nihayet clddt bir tahkim yolile halledilip 

'"'h' b 1 ~ ortadan kaldırılabilir. Fa.kat Leh • Alın~ 
binden 340 bine çıkarılacağını bildir - daha şimdiden çok mu ıın lr vaziyet Bu" tu" n 'Spanya den pek erken aynlan Türkiyenln büyu""k 

münasebatı esaslı surette ıslah edilebillı: miştir. almağı derpiş etmek mecburiyetinde - kurucusu Kemal Atatürke izhar etmek 
Kanı kuvvetleri, evvel~ 40 bin kiŞ'l • dir. istediğimiz en derin saygıya iştirakinizi mi? Pek bilinemez. Lehi.stanla Almanya· 

nin ilavesile harb zamanı seviyesine çı Kral Boşvekllette yemek yedi G 1 F k rica ediyorum. nın esaslı surette tearu.z eden menfaat. 
karılacak ve bu suretle elde edilen 170 Londra 29 (Hu.rusf) - Kral ve Kra- enera ran oya Atatürkün üfulü il h!sıl olan boşluk. ı:n epeycedir. Lehistan. Orta Avz:ıpa~ı.n 
bin kişilik ordu mevcudu, bilahare iki liçe bu akşam yemt-klerini Başvektılet· İsmet İnönünün Cümhurreisliği makamı· bilhassa şarkında rol oynamak daıyesın· 
misline yükseltilecektir. dairesinde Çemberlayn ile birlikte ye- tebaı'yet ettı' na seçilınesile pek mes'ud bir surette de bulWlduğu için Almanyanm bu mm· 

Hüh.--funetin bu karannın derhal tat· mişlerdir. doldurulmuş bulunmalcladır. fnönünün 1 takada fazla genişlemesini iyi bir gözlı 
bik rnevkiine korunası için bütün alA - Husust mahiyette olan bu yemek sof mazisi, memleketinin refahını temin hu· görmemektedir. BWla mukabil asıl Al,.. 

kadarlara telgrafla emir verilmiştir. ra~nda, ban nazırlar da hazır bulun - Londra. 29 (Hususl) _ Madridden son. susundaki çalışmalarının en emin garan· man vatanını Şarkt Prusyadan ayıran 
Ordunun. icabı halinde 440 bine Ç1 " muşlardır. ra bugün Valen.siya. Alikante, Almeria tisidir. Burada, en derin saygılarımızla Dançiğ koridoru da. Almanya için bal-

kanlması için de tedbirler alınmıştır. Sovyet Sefiri Ha.llfaks'ı ziya.ret etti ve Muris te .Fran.ko kuvvetlerine teslim en samimi duygularımızın kabulünü ken. nna saplanmış bir kama hıssini veriyor, 
Mccburl askerlik meselesi Londnr 29 (Huıust) - Sovyet sefiri olınuşlardır. dilerinden dileriz.> Kendisi için daha ehemmiyetli saydığl 

Toplantı esnasında Başvekile, mec - Maisky bugün Lord Halifaks\ ziyaret Cümhuriyetçi kıt'alar hiçbir mukave· Loren Rebulun bu sözten şiddetle al· bir takım meseleleri halletmeden evvel 
buri askerlik hizmetinin kabul edilip, etmiştir. met göstermemiılerdir. kışlanmıştır. Polonya ile e3aslı bir tasf!ye işine koyuı.. 
edil:.miyeceği sorulmuştur. Lehi.stanla !ti.laf Madrid, 29 - Madridde kalan müda- Bu nutku müteaki.b okunan senelik mayı muvafık görmiyen Almanya, kuy. 
ÇemberJ::ıyn ceva1ben, Fransız bari - Londra 29 (A.A.) - Hükôrnetin, te- faa komitesi azası tevkif edilıniştir. Bas. rapordan anlaşıldığına göre Türkiyeden vetli komşusu ile tabir caiz ise modus vı. 

ciye nazırı Bone'nin Londrada bulun - cavüzlere nihayet verilmesi hakkında teiro ile albay Prada da mevkuflnr ara· Fransaya yapılan ihracat 936 senesinde vendi nevinden bir anlaşma yaptı. So:n 
duğu sırada bu mesele etrafında görü- halihazırda cereyan eden müzakerele - sındadır. t 48.498.000, 937 de 11.380.000 ve 938 de günlerin hadiseleri patlak verinciye ka· 
şüldüğünü, fakat cereyan eden müU - rin neticesini ve Fnmsız - İngiliz itti· General Miaja {iehir teslim olmadan 140.650.000 frank olınuştur. Buna dar iki taraf arasında bir sızıltı çıkmndruı 
katın tamamen hususi mahiyette oldu· fakının bütün dünya meselelerine teş- evvel son anda kaçmıştır. Miaja ve diğer mukabil 937 senesinde Fransadan Türki. işler bu yolda devam edip gitti. Vakta Jd 
ğundan dolayı fazla tafsil~t veremiye- mil edildiğini Nisan başlangıcında A • 48 kişi tayyare ile Orana gitmişlerdir: yeye yapılan ihracat 35.411.000 frank iken Orta A_vrupa haritasını yeni ba§tan çiz. 
ceğini söylemiştir. vam Kamarasında beyan edebilecek Madrid, 29 (A.A.) - Kartejen radyosu 938 de 79.690.000 frang1 yüksel.mŞir. meye teşebbüs eden Almanyanın giriştiği 
Diğer taraftan kabine de bu 8'8.bah bir vaziyette bulunacağı parlamento saat 15 te şehrin ve harb limanının Ge· . ~opla_?tı, Fransız büyük elçisi Masig· muazzam mücadelenin ana hatları belir· 

bir toplantı yapmış ve beynelmilel va- m.ahfellerinde söylenmektedir. neral Frankoya teıliın olduğunu ve teba. Iının ~rk • Fransız do~luğunun ve ti· meye b~ladı; Lehistanda da endişelet 
ziyetin son inktşaf1annı müzakere et • Avam Kamaramıda aleni müzake - iyet ettiğini bildirmiştir. ~ari rn~~se~atın~ takviyesi hakkın?n arttı. Bu arada ilk duyulan derin acı, bir 
mi~tir. İki buçuk saat süren bu toplan· reler a ""lebi ihtimal ' Nisanda cereyan Burgoo, 29 (AA.) - Bütiin İspanyanın ır. ad ettığı guzel bır nutukla sona erm.ıı· 

-ı ö t Macar • Leh müşterek hududunun tesisi.-
tı esna!Sında bilhassa müşterek dekla - edecek ise de İngiltet'e hük~tinin, bugün saat 13.30 da General Frankoyn ır. 

ne Almanyanm g&ıter~ olduğu muha. 
rasyon meselesi görüşülmüştür. . Beck, I.ondraya gelmeden evvel de Po- teslim olup tebaiyet ettiği öğrenilmiş bu· Br·r harb takdı·rı·nde lefetle tadılmLf oldu. Bu suretle Lehistan 

Bu hususta, iyi malumat almakta o .. lonya il~ bir itilAf akdedildiğini bildir- lunmaktadır. 
lan mehafil, alAkadar payitahtla.r ara- - mesi ihttmaii vardır. --------·--- anladı ki Orta Avropada Alman • Leh 

ota ya aki alayımız kuruluş 
y ldönümünü kutluladı 

un 

Merasimde Devlet Reisi bulundu, alay komutanı bir 
nutuk söyledi, parlak bir geçid resmi yapıldı 

inöno ile Şah Peh!evı· vaziyeti menfaatlerini kolaylıkla telif etmek 
mümkün değildir, fakat büyük komşusu 

aras-1 n a e- ·1 e j len Kahire, 29 (AA.) - Meb'usan mecli· Sovyet Rusyanın kendisinde uyandırdı~ 
' sinde Mısırın bir harb takdinnde mutlak h~yetten dolayı da açık bir Alınan dOt-

t 1 f ı hakimiyet ve istiktalıni muhafaza edip l ğı k L h" t · · f •u e grr .1ar man ı yapma e ıs an ıçın men aa. 
_ etmiyeccğine dair sorulan bır suale cevab bir şey değildir. Bu va:tiyette Lehistan 

veren başvekil, hiçbır ecnebı devletin f rd Al d b-yü~ 
Ankara. 29 (AA.) - İran Şahının do· Mısırı murakabeye hakkı olınadığ .. • ırsat anyo u. man avasının u .. 

ğum yıldönümü münasebetile Reisicüm. !emiştir. mı soy garb demokr83ilerlnde uyandırdığı mu-
hur İsmet İnönil ile Şah Rıza Pe~levi a., Gene bir harb takdirinde başkuman· halefet duygusu, ona bu fırsatın gelmit 
rasında a~ağıdakl telgraflar teatı olun· ! danlık meselesine dair sorulan diğer bir olduğu hissini veriyor. Nitekim, bir müd-
muc:tur· dettenberi Lehistanla bilhassa I..ondra a· Antnkyn 29 (A.A.) - Anadolu AJan.sının,dunnuştu . .Atnymuzm merasimi dolayl8ile ~ · suale de cevab veren başvekil. Umumi 

b11SU8i muhabiri bildiriyor: f:.stenderun !bir bayram c11ntl yqa.mıştır. Aldha.zreti Hü.ma:yıın · Harbde müttefik ordulann Fransız baş. rasında cereyan eden temas ve m{izake. 
Kırk seki1Jncl takvf~l dağ alayının ku- Parti ocak kongreleri Rıza Ş~ Pehlevi ı kumandanlığı emrine verilmış olduğunu reler Lehlilerle Alınanlar arasında mü· 

nıluşunun yıldöntimü olan 28 Mart gftn bnderun 29 (A..A.) - Anadolu ajansı - Şahın.ıahı lran hatırlatmış ve bir harb takdirinde Mısır nasebatın hergün bir parça daha artacak 
parlak askerı mera.sim yapümıştır. Meras.1 - llJll hususi muhabiri bOdirlyor: . . . . Tah .. ra .. n • ordusu başkumandanlığının da en mü· surette bozulabileceğini g?steriyor. Nite-
me, spor snhnsında lstlklftl marşı Ue başlan- Kaza ve mIDhakatta Parti Ocak kongre - VeUideti h ah ı ld 
mıştır. Kahraman askerlerimiz alay lromu - ler1 yapılmıştır. Şlmd11'8 kadar yirmi ocak şa ınş 1 erının yı onumu him orduya terettüb edeceğıni söylemiş· kim bunu hisseden Almanlar, bir gazet~ 
tanı Kurmay Albay Şllkrü Kanndlı tarafın- mngresı ya.pılm~tır. münasebetile en samimi tebriklerimle tir. ağzile Lehlilere, uzaklardan kendilerine 
aan teftiş edilmiştir. Teftişten sonra Komu- ArS\ız merkez ocak tongrt>.sinin yapılması birlikte Majestelerinin ~ahsf saadetleri 
tan askerlerimize ve davetlilere hitaben bir bllyilk tezahQrata vemıe olmuş. ctvar köyler- ve kardeş İran milletinin refah ve ikbali • ~aret eden deniz kızlarının iğfa1Atına ka. 
nutuk söyllycrek kahrama.nlıkln dohı olan den gelen~ bin part111 eııerln<le Türk parti hakkındaki halisane ıemennilerimin ka· Isparta meb'usu pılınamalannı tavsiye ediyorlar ki bu· 
ştayın tarthçesinl anlatm~. bu arada alayın ~ Hatay bayraklarlle tasa.banın meydan • buliinü rica ederim. nunla. cereyan eden hadisattan bihaber 
6 Temmuzda Hataya ne suretle girdiğini 1 - lıınnı doldurmuşlardır. Parti ~ktlltını yap- İSMET İNÖNO' vefat etti olmadıklarını kaydetmiı oluyorlar. 
c:ıh et.miş ve coşkun bir şekilde alkışlan - makta olan Teklrda~ meb'usu Rahmi Apak'ı 
nııştır. Bundan sonra Hatnyda bulunan ye- partt OOşkU! heyeti m.raretle ka.rşılamı.ş _ Ekselans ismet lnönii. 
dek süb:ı.ylar n.skerlerlmize tnnıttırümıştır. lardır. Türkiye Reisicüm1ıuru 
Yedek sübaylar adına Hatayda bulunan KA.. Parti p~rulplerlle Büyük Şef İnönünün Ankara 
m.nı Nami Duru btr hitabede bulunmuş, Kı - partiye verdiği yüklıek ehemmiyeti tebarüz 
nkhan meb'usu Hikmet Sural Mehmeddt ettiren nutkundan sonra, partlUler, yaşasın 
OOlı bir ştlrlni okumu~r. Buradan Ordue - f.mıet İnönü, yaşruıın Halk Partı.ei diye te -
vJnc aidllmiş, Orduevinin önfinde ş:ınlı nla- zahtirat yaparak kongreye nihayet verllmlş
~ızın geçldresmt temnşn edilmiştir. Yiğit tir. 
Mehmedclklerin birer aslan vakarlle ve mun 
tazaın geı:-işi çok alkışlanmıştır. Da vetJller Albay Kole Ankarada 
öğle yemeğini kışlada askerlerimizle birlikte Antakya, 29 (AA.) - Fransız yüksek 
yemişlerdir. komiserliğinin Hatay delegesi albay Kole, 

Merasimde Devl~t Ret.si, fevknlfıde mu - Ankaraya hareket etm~t·r. 
,rahh:ıs, Meclis Relııl, Ba.şvekll, Konsoloslar, Ad 

1 
vekiller, meb'uslnr ve daha birçok davetli .- ana, 29 (A.A.) - A.bay Kole, An· 
ıer reflkalnrlle birlikte bulunmuşlnrdır. Ha- karaya gitmek üzere tren!e buradan geç. 
MI. çok güzeldi. Bütün halk caddeleri dol - miştir. 

Nafia Vekili Başvekalet 
Ş1Jhrimizde Müsteşarlığı 
Al '\:ara: 29 (Hususi) - Nafıa Vekili Ankara, 29 (Hususi) - Dahiliye Veka· 

~li ( ~tinkaya.re.fakatinde i<iari müşa - leti Müsteşan Vehbi Demirel Başvekalet 
ıııiri \ e hususi kalem müdürü olduğu Müsteşarlığına tayin edilmiştır. Açılan 
bald bugün İstanbula hareket etmiş • Dahıliye Vekaleti Müsteşarlığına Konya 
ıtir. ··ekil İstanbulda birkaç gün kala· - Valisi Nazü Erginin ve Eskışehir Valili· 
tal· ramvay ve tünel idarelerini teftt, ğine de eski Çanakkale meb'usu Şükrü 
et ~n sonra Ankaraya dönecektir. Yaşının t~yinleri yüksek tasdika arzolun. 

Habeşistan umumi 
valisi Kahirede 

Kahire, 29 (A.A.) - Habeşistan umu· 
f;Jlt valisi dük d'Aosta tayyare ile buraya 
~lmiştir. Kral Faruk tarafından kabul 

edilecektir. 

muştur. 

Londrada yeni infilaklar 
Londra, 29 (AA.) - Londrada Ham. 

mersmith köprüsü altında saatli iki bom
ba patlamıştır. İnfil!km fevkalade şid· 
detli olınasına rağmen insanca zayiat 
yoktur. Hasar da ehemmiyetsizdir. 

Doğumumun yıldönümü münasebetile 
zatı alileri tarafından ibzal b~yurulan 

muhabbetkar tebriklere meserretle te. 
şekkür eder ve tarafımdan zah alilerlnin 
selfırneti ve dost devletin ziyades le saa
deti ve Türkiyenin komşuluğunun payi· 
dar olması hususundaki kalbden gelen 
dileklerimin kabulünü rica eylerim. 

RIZA PEHLEVİ 
--------

Türk - Yugo.~lav 

Afron anlaşması 
Tenıdid edilr!I 
Belgrad, ~9 (Hususi) - Türkiye He 

Yugoslavya arasında 1934 senesinde ak· 
tedilmiş olan af yon anlaşması, bugün iki 
taraf arasında imzalanan yeni bir proto. 
kol mucibince temdid edilmiştir. 

---------- ---• 
Belediyeler Bankası 
idare meclisi azalığı 

Ankara 29 (Hususi) - Hava yollan 
Umum Müdürü Hasan Fehmi Beledi • 
yeler b;ı.nkası idare meclisi azalığına 

tayin edilm~tir. 

Telgraf haberlerimizin 
devamı 71 inci say/ adadır. 

Ankara, 29 (Hususi) _ İsparta meb'u· Fakat Almanyanın bugünden yannı 
su İbrahim Demiralay vefat etmiştir. ee. bu tahrikAta hemen ~vab vereceklerint 
nazesi yarın İspartaya nakledilecektir. sanmak hatadır. Almanya, öyle g3rünft .. 

S .hhi enstitüler 
J a •,., atu ":\l" şefliği 

yor ki daha biraz bekliyecek. Frankonun 

İspanyada tam bir hakimiyet tesi! etme. 
sini kollıyacalt ve P'raruanın koltuğu al· 

Ankara, 29 (Hususi) - Eskı Kastaıno· tında üçüncü btr cephe teessüs eyledık· 
nu meb'usu Şükrü ŞcQozan Sıhhat VekA. ten sonra Lehistanı hMab masasına ça· 
leti sıhhi enstitüler J.Aboratuar şefliğine ı ğıracaktır. Hadisatın gidi.§atı fimdi de 
ta)';n edilmiştir. bunu gösteriy-0r. - Selim Ragıp Bmeç 
. .................. ········································································································-

il 

Sıbd.tan ııabaha: 

Neşriyat kongresi 
Maarif VekMeti Ankarada bir neşriyat kongresi hazırbyor. Kongrede ko • 

nuşulaca.k mevzulara aid programı gazetelerde okuduk. İlk hamlede gös 
karartacak kadar yüklü ve ağır bir program. Faket ayrı ayrı gözden geçiri • 
lirse ıçinden çıkılmıyacak kadar ağdalı değil. Vilsonun meşhur 14 maddelik 
sulh prensıplerini hatırlatan bu 14 maddelik kongre programı içinde bi7J 
yakından alikadar edenler hakkında sırası geldikçe fikrimW söyllyeceğb. 

Şimdilik bu kongrenin muvaffak olması için Jki esaslı şart oldu~nu söyle ... 
rnekle iktifa ebiyorurn. Şartın biri halledilmesi istenilen meseleleri tamamile 
rnütehassıslanı bırakmak. İkıncisi verilen kararları aistematikman tatb:k 
etmek. 

İleri sürdüğüm bu iki noktaya genç Maarif Vekillmi%in dikkatini celbede· 
rim. Çünkü bizde iyi fikirle hazırlan~ kongrele.I'., salAhiyetle verilmiş ka . 
rarlar, hatta dahiyane bulunmuş tedbirler sayılamıyacak kadar çoktur. P'ekat 
bütün bu güzel fikir ve kararlar p~fden düşüncelerle idare mekanlmıasının 

çarkları arasında kaybolup gitmiştir. Tatbik imkruu olmıyan fikirler acemi 
ebenin beceriksizliğine kurban gitmiş yavrulara bemerler. Memleket irfanı 
için yüzlerce mütehassısı bir araya topladıktan sonra alınacak netice parlak 
nutuklarla neş'eli bir ziyafetın hatırasından ibaret kalmamalıdır. 

Bilr1ı.cın. CCitud 



d 
'b 

Tramvay şebekesinin ıslahı için 
bir proje hazulamyor 

Yapılan · tetkikat 
tramvay arabası 

neticesinde şehirde dtt.ha fazla 
işletilmesi kabil olmadığı anlaşıldı 

E lektirk. Tramvay ve Tünel idareleri 
~Lo;anda muvakkat idarelıkten çıkacak, 
N:ıfıa Vekaletine bağlı birer müdürlük 
hal· nde idare edilecektir. Tramvayın ıs

laha tına aid proje şim::'iden hazırlanmak
ta iır. Bu hususta evve!ce Beled;.ye tara
fından verilen projeden de istifade edıl
md .. ' edir. 

dir. Şimdilik ikinci <-ekim ahakkukuna 
gidilecektir. Otobüs set.r~Prt BPlediye 
tarafından ihdas "'dilel-cğ•r.cler. tramvay 
idaresini» otobü~ çalı~mmıyacağı anla
şılmaktadır. 

Bu v='lzivct kc.rşısmd· idare yeniden 
araba :;ı~:;uyacc.k, me\·cudla iktHa o:una
caktır Yalnız şirketten devir alınan 183 

Sabık Tramvay şirketi yenı tdareye draba hemen hemen tamamen tamire 
183 tramvay arabası tP~lim etmiştır. Ye- muhtaçtır. Mevcud ateıyeler tevsı edile
ni idare İstanbul halkının hergün nP. ka- cek arabaların hepsi esnslı şekilde tamir
dar araba ile bir taraftan hır tarafa nak- den geçirilecektir. 

ledılebileceğini tetkik ctm·ş. so~aklann Elektrik idaresi Silahtarağadaki fabri
müsaadcsizliği yüzünden m~vcud 183 ~- kayı tevsi etmekte, yeniden kazanlar 
rabadan daha fazlasınt tahrik etmenin vesaire ilave olunmaktadır. Bu yenı tesi
imkan haricinde bulunduğu neticesıne sattan tramvay idaresı d·~ istifadelendiri

varmıştır. Seferlere d2.ha fazla araba çı.' lecektir. 
karıldığı takdirde seyrüsefer bozula~ak. Şehirdekı tramvay hatlar•nın uzunluğu 
bugünkü karışık vaziyet bile elde edile- otuz kilometreyi bulmaktadır. Tramvay 
miyecektir. Halkın vesaitı nakliyeden idaresi yeni hat ihdas e~mek fikrinde de
serbestçe istifade edeblJmesı için şehir- ğildir. Islahat projesinin tatbikır.e Mayıs 
deki sokak vaziyetlerinin ıslahı veya oto- ayı başından itibaren bilf:ıl geç:.ıect•ğin
büs seferlerinin ihdası lazım gelmekte- den hazırlıklara hız verilmiştir. 

Dökmeciler kendilerine Denizbank kooperat'fi 
yer göst wrilmes:ni H hin lira. zarar 

istediler etmış 
Dökmeciler şehrin Mrkaç yerinde top

lanmıştır. Dökme işlertle meşgul olan
lara kolaylık olmak üz-:?re dökmecıler 
yerlerinıi müna9ib semtlerde seçmişler-

dir. Bunların bir kısmı Mahmudpnşad:ı, 
JJ.iihim bir kısmı da Sü!cymaniy.! camii 
ıivarında bulunmakt'!<lır Kok kömürıle 
çalışan bu ocakların r.eşrett:ği dumanla

rın o civardaki halkı rıhat'.·az ettıği ileri 
sürülmüş ve bunların kaldırılmasına ka
r ar verilmiştir. Belediye dökmecılere bu-

lunduklan dükkanları t~rketır.elerı için 
üç aylık bir mühlet vermişt~r. Buna mu
kabil dökmecilere yeni bir yer gösteril
memiş, nerede yeni diikkan açmak iste-

dilerse mani olunmuş•ur. Beledıyeye bu 
hususta yapılan müra::.aatlara alakadar 
makam: 

c- Si.ltlüceye gidir.iz. Orası müsaid
dir. demiştir. 

Sütlüce şehirden uzak bir semt o!du
ğundan, müşterilerin oraya kadar git
mesi imkansızdır. Bu sebeble dökmeci
ler, Belediyeye tekrar bir müracaat ya
parak kendilerine ye.- gösterilmesinı is
temişlerdir. 

Bu müracaatlarınd1.1 dökmeciler. sanayi 
mıntakasının kendilerine gösterllinesini 
istemişler, yeni dükk~nlarmı o mm.taka
da açacaklannı bildi!'mi~~erdir. Belediye, 
enafın bu müracaatını tekkik etmekte
dir. 

Beb:?k - lstinye yc.ı lunun İnfaatına 
devam edi l iyor 

Bebekle İstinye arasındaki yol inşaa
tına üç koldan devam edilmektedir. 
Rumelihisan kısmındaki ferşiyat bitmiş. 

asfalt inşaata geçilmiştir. 

Denizbank kooperatifinin dün yapıl
ması kararlaştırılan umumi heyet toplan
tısı ekseriyet temin edilemediğinden 15 
gün sonraya bırakılmıştır. 

Kooperatifin 938 yılı bilançosuna göre 
passif vaziyet 196.647,07 lıra, aktif vazi
yet 185.426,38 liradır. Bu vaziyete göre 
kooperatif bir yılda 11,220 lira 69 kuruş 
zarar etmiştir. Hissedarlar geçen yıl koo
peratifin 41 bin lira kAr ettiği halde bu 
yıl 11 bin. küsur lira ıarar etmesine bir 
mana Vfll"elllediklerini söylemektedirler. 

Gene hissedarlar bu yıl kooperatif kad
rosunda lüzumsuz olarak bir müdür mu
avinliği ve daha bazı memuriyetler ilave 
edildiğini ve bu yüzden masrafların art
tığını ileri sürmekt~dirler. 

Bu zarann neden ileri geldiği on beş 
gün sonra yapılacak umumi heyet içti
maında okunacak olan idare meclisi ra
porunda izah edilecektir. 

Bir şoför metresini yaraladı 
Evvelki gece Galatada: Mahmud a • 

dında bir şoför ötedenberi birlikte ya· 
şadığı Despina isminde bir kadını ağır 
.surette yaralamıştır. Beyoğlunda Ba -
lıkpazarında: oturan Despina 90för 
Mahmudla kavga ederek evden çıkmış 
ve Mahmud da onu takibe başlaml.f1:ır. 
Kadın Tünelden Bankalar caddesine 

inen yola saptığı bir .ııırada .şoför Mah
mud arkasından yetişmiş ve eve dön · 
mesini söylemiştir. Despina bu teklifi 
kabul etmemiş w Mahmudun tehdid
lerine de aldırmamıştı.r. Bu vaziyet 
karşısında hiddetlenen Mahmud bıça· 
ğını çekerek Despinaya hücum etmI.ı 
ve onun karnında ağır bir yara açınır 
tır. Y a__ralınm sıhhi vaziyeti tehlikeli 
göriilmPktedir. Hadiseyi müteakib kaç
mış olan şoför Mahmud aranmaktadır. 

Denizt:-ank Umum MOdOrD 
bugDnlert'e fehr imiz a gelecek 

SON POSTA 

Mahir bir apartıman· 
hırsızı yakalandı 

Yakalanan hırsız San MuMaja 

• 
~-

Mart 30 

Dün Ticaret Odasında 
bir toplantı yapıldı 

Sanayi tetkik heyetinin riyasetinde yapılan bu toplan 
bda muhtelif sanayi ve ticaret erbabı karşılaşhkları 

müşkülleri izah ettiler 

Şehrimizdeki zücaciye, şişe tacirleri, ı Bir firma, yerli ve en yüksek yabancı 
gazoz, kolonya ve müskirat amilleri ve firma mamulatının arasındE. hiçbir ba
zücaciye• eşyasile birlikte satılan çatal, kımdan fark olmadığını bilfiil isbat ~t· 
kaşık ve bıçak fabrikalarının sahih ve miştir. Bundan sonra kendı mamulatla. 

mümessilleri dün saat onda Ticaret Oda- rının yüzde yirmi ucuz olduğu halde, res
smda sanayi tetkik heyeti reisi Şevket mi ve yarı resmi müesseselerin yabancı 
Süreyyanın riyaseti altında bir toplantı mal mübayaasına devam ettiklerini ileri 
yapmışlardır. sürmüşlerdir. Bu sanayi erbabı da bu-
Toplantıda zücaciye satışları üzerinde nun önüne geçmek için şartnamelerde 

fiili bir tröst teşkiline imkfın veren esas- yabancı firma isimlerinin zikredilmiye. 
lar hakkında malllmat veriimiş ve bunun rek, evsaf zikredilmesıni istemişlerdir. 

önüne geçilmesi için a1mmas1 istenilen Sanayi tetkik heyeti reisi şehrimizde 

tedbirler hakkında taleb!erde bulunul- yaptığı tetkikat neticesi hakkında İktısad 
muştur. Vekaletine malumat vermek üzere dün 

Pangaltıda Süleyman Nazif sokağında Zücaciye toptancıları yerli şişe fabri- Ankaraya hareket etmiştir. 
Horasancıyan apartıır.amnd<ı oturan Za
renin kiraladığı dairede ehemmiyetli bir 
hırsızlık hadisesi olrr.uştur. 

Apartıman kapısını maymuncuk ile a

kasının en az 5000 liralık siparişler kabul 
etmesi dolayısile küçük sermayedarların 
fabrikaya s!parişte bulunmalarına im-

Milano sergisine gönderilecek 
eşya 

kanlar azaldığı gibi, 25 bin liralık sipariş-çarak içeri giren bir hırsız, kıymetli eş- Hükumetimiz tarafından resmen işti-
lerde yüzde bir, 50 bin lirada yüzde ik i, 

yanın kilidli bulunan sandık odasında ol- rak edilmesi kararlaştırılan Milano ser 
100 b in lirada yüzde dört, 200 bin lirada 

duğunu düşürunüş ve bu odanın kapısını gisine gönderilecek eşyalardan bir kısmı 
da maymuncuk ile açmıştır. yüzde sekize varan iskonto yüzünden de evvelki gün Ankaradan şehrimize getiril

iki büyük firmanın toptan ve hatta pera- miştir. 
Bu suretle 3 takım elbise, kürk, kürk .. • . . . .. 

yaka ve müteaddid tayyörler ile yüksek kende satışlarda filli bır ınhısar tesısıne Bu eşyalarla birlikte şehrimizden de 
kıymeti haiz biblo vesair eşya çalmıştır. muvaffak olduklarını ileri sürmüşlerdir. sergiye gönderilecek malların mühim bir 

Emniyet Müdürlüğü 2 inci şube 2 inci Bu mevzu e.trafında alakadarlar tetkik kısmı hazırlanmış ve ambalajları yapıl-
kısım memurlan tarafından yapılan tet- heyeti reisine uzun uzadıya izahat vere- rnıştır. Sergiye gönderilecek bütün eşya
kikat neticesinde, hırsızın. sabıkalılardan rek: lar, birkaç güne kadar tamarnile amba
Konyalı Sarı Mustafa olduğu anla~ıl- 1 - Fabrikamn iskontoyu kaldırması- laj yapıldıktan sonra bir kısmı ekspres, 
rnıştır. nı. 2 - Kredi ile mal verilmesini. 3 -

diğer bir kısmı da vapurla Milanoya gön. 
Mustafa, çaldığı eşyaları daha satma- Asgari sipariş haddinin tenzilini. 4 - Si- derileceklerdir. 

ğa vakit bulamadan, peşi.ne rnemurlann parif harici bazı çeşidler almağa tüccann 
düştüğünü ve izinin lte~folunacağım an- mecbur tutulmamasını. 5 - En yüksek 
b.mış, şehrin muhtelif semtlerinde sak- bir sipariş haddi tes'bit edilmesini ve si
lanmıştır. parişlerin sıraya konulmasını istemi§ler-

* 
Emniyet Müdürlüğü 2 inci şube 2 inci dir. 

kısım memurları yaptıkları sıkı takibat 
neticesinde, Mustafaya Sahpazarında ya Bu arada tetkik heyetine müracaatta 

bulunan çatal, bıçak ve kaşık fabrikacı
ları ve mümessilleri de teşviki sanayi ka
nununda yerli malı fiatlarında yüzde o:n 
nisbetinde bir fazlalık olsa dahi, yerli 
malının tercih edilmesi lazım geldiği tas
rih edilm4ı olduğu halde, buna riayet e
dilmediğini söy Iemi~lerdir. 

kalamışlardır. 

Mustafanın üzerinde, kapılan açtığı 

maymuncuk bulunmuştur. Maymuncuk, 
son sistemdir ve şu ibareyi havidir : cMi
lano, Grand otel 118.> 
Mustafanın çaldığı eşyalar tamamen 

bulunarak sahibine teslim edilmiştir. 

Mustaia, bugün adlieye verilecektir: 

Tramvay durak yerlerine 
çöp kutuları konuldu 52 

Milletin en seçme kadın Te 
erkek gfizel ve genç spor

cularının karıılaıbkları 

STAD 
İLİ.BLABI 

Ollmpiyad 1 
ZEVK VE HEYECAN FiLMi 

SAKARYA 
ıinemaıına koıunuı. 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Dram lı.ı•mı 
Aq am aeat 20. 30 da 

İstanbul Belediyesi Turzim şubesi de 
sergiye italyanca broşürle: gönderecek
tir. Bu broşürlerde İstanbul hakkınd:;ı 

malfunat ve muhtelif resimler bulun-
maktadır. 

Yağ f'.atlarmm yükselmesi 
hakkmda tetkikat yapıhyor 

Son günlerde yağ !!atlarının eskisine 
nisbetle yüzde on nisbetinde pahalılaştı
ğı görülmüş, tetkikata geçilmiştir. Bele
diye, yükselme sebeblerini tesbit ede
cektir. 

9 Nisan Pazar günO 
Saat 17 de Matine ve 21 de Suare 

MAKSiM 
Sahnesinde 

TANASE 
Revü ve Feerik Trupu 

tarafından 

T anasa İstanbul 
Büyük Temaıab 2 perde 

56 Tabloluk Revü 

MAESTRO DANDRiNOT 
idRresinde mUkemmel orkestra 

MIA APOSTOLESCU - LISETIE 
VEREA LiANA MiHAILLSOU 

STROE ve VASILACHE 

ve Sairenin iştlrakile 

60 DansBz - 20 Rakkase • 
20 Musiki San'atklrı 

Baltalimanındaki köprünün temel ka
zıkları çakılmış ve keşifleri yapılmıştır. 

İstinyede Tokmakburunda toprak haf
riyatı bitirilmiş, duvarların yapılmasına 

başlanmıştır. Ankarada bulunmakta olan Denizbank Belediye tramvay d-.ırak ymerıne yeni 
KORKUNÇ GECE 

8 perde 
Mevkiler 100, Hususi 250 kuruş 
Hususi mevkiler için biletler 
evvelden alınabilir. Gişeler her 
gUn saat saat 10 dan itibaren 

------
Ne,rlyat kongresine , -hrimizdın 

12 mümeeai : if•irak edE:cek 
Yakında Ankarada açılacak olan neş

riyat kongresi için 12 mümessil seçilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Bu mümessillerin be~ İstanbulda kitab 
tabiliği yapanlardan, iktsi kitab basan 
m atbaa sahiblerinden ve beş kişi de ÇO· 

cuk mecmualarile, diğer mecmua sahib

lerinden seçilerek Ankaraya gönderile-
ceklerdir. Seçme ifini, vilAyıe&. Kültür 

" Derleme Direlttörl<iklerinden iııtihab 

oı.na.aak bir heyıeıt yapacaldw-. Bu müna

~. YDA319t mettubc\lsu Osman i:r

~ aeırtm hlQ'ettııe dahil edilmifw. 

Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzinln bu- çöp kutulan koymtır.ur. Halktan. elle
gün veya yarın şehrimize dönmesi bek- rindeki bilet vesair kAğtd parçalarının 
lenmektedir. bu kutulara atılması ir.tenmektedir. Res-

Umu.m Müdür şehrimize döndükten mimiz bu kutulardan birinı göstermek
sonra Denizbankın yeni teşkilatı hakkın- tedir. 
da kat'i bir karar verilecek.tir. Deniz. 
bank idarelerinin, hükmi şahsiyeti haiz 
birer müessese haline getirilecek servis-

• 

BUGÜN 

İıtiklll caddeıl Komedi kı8111ı 
Akpm H at 2Q.80 da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
4 perde 

açıktır. Telefon ı 42688 

leri, Hazirandan itibaren faaliyete geye· 
ceklerdir. 

• 
1 PEK 2 BÜYÜK FİLM BİRDEN ................................................. " ............ . 

TURAN Tlyntr osu 
Bu alı:tam 

Filistin Radyolu okuyu
euını Zekiye Hamdan 

ve aaıt heyeti 
ErtutraJ Sadi Telı: ve 

ark11dıış · e rı 

ş e R 1 A T c A 8 ı vodwil a P. 

Sinemasında 

l·SABTE KONT, Baş Rolde: 
( Saat 1.50 - 4.30 - 7 .15 va 9 .50 de g6sterilir. ) 

FERNANDEL 
2 - K A Ç A K Ç 1 L A R , Büyük ve heyecanlı 

(Saat 3.25 - 6 - 8.45 de gösterilir.) 
film 



~o . lcirt 

Sivasda zirai 
çallşmalar hızlandı 
Sivas fidanlıklarından elde edilen fidanlarla şehir 
ve kazalar ağaçlandırılıyor. Arıcılığa, sütçülüğe ve 

meyvacılığa da büyük ehemmiyet veriliyor 

SINB Nümune fidanlı~ ve ane1'i 
Sivas (Hususi) - Sivas orta Anadolu reti istimalleri de öğretilmi§tir. Bu sa • 

yaylasmın en verimli bir ziraat köşesi ve yede yavaş. yavaş çıkarılan yağların da • 
buğday ambarıdır. Son yıllar içerisinde ha nefis ve daha temiz yapılmakta oldu
vlliyet ve çevresinde umumi ziraatte ge- 1 ~ göru:mekte ve .~aki?elerln günden, 
rek işleme ve gerek istihsal bakımından gune çogaltılrnası ıçın lazım gelen çalıt

bariz bir yükselme müşahede edilmekte • malar devam etmektedir. 
dir. Cürnhuriyet hüktimetinin himayesi Meyvacılık 

sayesinde buğday mahsui fiatları istikrar Vilayetin Gürün, Divrik, Suşehri, Şar-
keSbetmiş. çiftçi pazarda malını yok pa· kışla ve Kozluhisar kazalarında meyva -
hasına satmaktan kurtuimuştur. çılık bir geçim vasıtasıGır. Ziraat idaresi 

Ziraat Bankasının her yıl vast miktar- tarafından yapılan tetkikatta bu mey • 
da yaptığı ıkrazatla çiftçi en müşkül an- vaların heyeti umumiyesi hastalıklı ve 
larında kuvvetli bir istinad bulmuş. to- tırtıllı oldukları görülmüş ve 938 YJlı Ma
hum ve çift hayvanatı tedariklerinde da- yısında vilayet merkezinde bu muzır ha
hi büyük yardıma mazhar olmuştur. şaratla, kat'i şekilde mücadele yapılması 

Vilayet merkezinde tesis edilen 125 dö- imkanlarını elde etmek üzere bir müca
nümlük fidanlıkta son yıllarda yetişen dele kursu açılmış, meyvah kazaJann ve 
binlerce meyvalı ve myvasız fidan gerek bu işle iştigal edenlerin bir cokları ku
fehir ve gerek kazalara dağıtılmış ve ka- ruma devam etmiş ve çok faydalı netice
:r:aların ağaçlanması hususunda büyük !er elde edilmişt•r. Bu yıl bu sur<'tle te • 
faydalar temin edilmiştir. Bundan başka mizlcnen muhtelif cins meyva ağaçları • 
her yıl ilkbaharda yapılan ağaç bayram- nın sayısı 100 bini geçmi§tir. 
wında mıntakamızın çıplak sahalarını 

ağaçıatmakta ehemmiyetu roı oynamış- Zir;li hast~l 1klarla mücadele 
br. 

:Mücadele işleri 
, Adana (Hususi) - Çukurovanın baş 

mahsulleri sırasında yer a'lan portakal 
istihsalatı ile gerek müstahsiller ve ge 
rekse hükümetimiz ehemmiyetli bir 
surette meşgul olmaktadır. 

Çiftçimizin tarlada bulunan ve meyva 
bahçeleri mahsullerine zaman, zaman mu 
sallat olan tarla fareleri, haşarat, tufeyli 
fıastahklarla her yıl mevsiminoe müca
dele açılmış ve mücadele usulleri halka 
ve köylüye öğretilmiş. binlerce dönüm 
hasılatın ziyaına sebeblvet veren bu mu
zır zirai hastalıkların önüne esaslı bir 
çalışma ile geçilmiştir. 

Arıcıhk 
VıHiyet merkezinde f;danlığa merbut 

ve şimdilik 50 kadar kovan alabi!ecek 
kudrette bir anevi yaptırılmış ve da • 
mı7hk olarak m:ktarı kafi arı kovanı mü
bayaa edilmiştir. Bu damızlıkiardar.. ya • 

Bilhassa Adana Dörtyol bölgesinde 
portakal hastalıklaTile bu yıl daha ge
:ıi<: bir mücadele faaliyeti görillmek • 
lNlir. Dörtyolda bu işlerle uğraşan mü 
tehassısa yardım etmek üzere Adana 
Ziraat Merkez teknisyeni Bay Salih de 
Dörtyola gönderilmiştir. 
Urfad~ki fare mücadele işlerini 

tetkik e:-tnıek üzere de Seyhan Ziraat 
mücatlelc baş teknisyeni Bay Sadet -
tin Urfaya gitmiştir. 

so~ A 

Kırklareli (Husust) - VilAyetimize 
namzed gösterilen eski meb'uslardan 
Dr. Fuad Umay, Şevket Ödül, Zihni 
Akın ile emekli tfun general Bürha -
11eddin Denker ve umumi meclis aza -
sından Hamdi Kulelinin KırklaTeli 

saylavlığrna seçildiklerini bildirmiştim. 
Yeni meb'uslarımızdan tüm general 

Bünhaneddin Denker 1684 de Kırklar
elinde doğmuştur. İptidai ve rüşdiye 
tahsillerini şimd1ki Ahmed Mithat 
mektebinde ikmal ettikten sonra Mek
tebi Harbiyeden erk!nıharb yüzbaşılı
ffı ile mezun olmuştur. Askerl kıymeti 
ile az zamanda istihkAm. tüm general· 
liğine kadar yükselen bu değer11 

meb'usumuz emekliye aynldığı gün -
denberi Ankarada otunnakta idi. 

Bursa Merinos fabrikası 
örnek bir mi:essese o uyo1· 

Fabrikanın imalatı piyasada günden güne daha 
fazla takdir ediliyar, teknik inkişc:fı artıyor 

Fabrikanı" umtı mi görilnilşil 

Hamel' Kuleli de 1889 tarihinde Ba
baeskinin Kuleli köyünde doğmuştur. 
F.tdime mülkf idadisinden mezundur. 
:.foktebten çıktrğı tarihtenberi köyü· 
ne ve toprağına bağlı kalarak bilgisi 
kuvvetli bir çiftçi sıfatile fenn! ziraat 
usullerini tatbik etmek suretile bütiln 
kövlümüze örnek olmuştur. Hamdi Ku
leli pek genç yaşında iken Trakya Mü
dafaai Hukuk Cemiyetine intisab ede
:rek memleket davası uğrunda çalışmış En modem tesisata malik olan ve mem- seltmek için sarledilen gayretler iyi ne-
ve bu hizmetlerinden ötürü 1stiklU ldketim.izin kamgam !pliği ihti:yacınm tioeler vermekıtecf,ıir. Fabrikada, bir ta· 
madalya!'t kazanmıştır. 12 senedenbert mühim bir kısmını karşılamaya başlıyan raftan mesleki kursların yardımı ile mü 
\•i]~vetimiz~n. umumi meclisi azalığına I Bursa Merinos fab~"kası (2100) işçi ile tehassıs ~çi yetiştirilanekte, diğer taraf 
o:eçılmP.kte ıdı. durmadan çalışmaktadır. Bursada iki bin 1 tan da okumak bilmiyenlere hususi ö<. 

yüz aileyi geçindiren bu müessesenin se- rctmenlerle hergün akuma ve yazma ö,.,. 
nelik verimi (1.200.000) kilo kadar yün retilmektedir. Yakında mükemmeı b•r 

Erzincanda bir cohan 15 
davarile bir çığ altmda ka'dı ipliğidir. Merinos fabri!casında başta Me- hale getirilecek olan fabrika müesses-.·' 
Erzincan tHususi) - Cimin nahiye- rinos yünü olmak üzere yerli yünlerimi- re b'ir örnek teşkil edecektir. 

sinin Sarıkaya köyü Ka"Zmah mer'a - ı zin her cinsi. tifüik ve keçi kılı da dahil Yurdumuzun zikre şayan sanayi şeh:r. 
.sında bir derede koyun otlatmakta o • her cins yünlü mensucat ipt-idai madde. 
lan Mehmed oğlu lsmail adında bir sinden iplik yapılabilmektedir. 
kövli.i dağdan kopan bir çığın altında 
ka•lmıstır On beş kadar davarla İsma- Fabrikanın imalatı günden güne piya-
ilin cesf-di henüz çığın altından çıka - sada takdir edilmekte. teknik bakımdan 

lerinden biri olan Bursada Merinos fab. 

rikası teessüs ettikıten sonra el ile tutu

lacak :kadar muntazam bir fabrika işçi

liği hayatı yaratılmıştır. İşçi daha tckn•k 
rılamamıştır. Aranmaktadır. çalışma kabiliyeti tinkişaf etmekte ve çalışmaya, daha mükemmel bir disipline, 

Çarkesköy güzelleşiyor 
Çerkesköy (Hususi) - Günden gü

ne en iyi şartlar ~ltında inkişaf eden 
ve bi.iyük bir merkez halini alan Çer -
kesköyünün ekonomi, bayındırlık kal· 
kınması dikkati çeken bir duruma gel· 

randımanı günden güne artmaktadır. daha &lhhi ve rahat çalışma sahasına ka-

İşçinin ~ bakımından kabiliyetin! yilk- vuşmuştur. 

(Koçuk Memleket Haberleri)ll __ l_ps_a_la_d_a_ı_s_M_a_r_t __,) 
Jandarma tTmum Komatanuun 1 

Çanakkalede teftişleri 

miştir. Jandarma Umum Komutam Korgeneral 
Eskiden harab ve kömür tozlarile do Cemıı Cahid Toydemir. Burn. "re Balıte.slr 

yolile Çanakkaleye gelerek J. kıtalarımm tef 
lu bir koy olan Çerkesköyü son üç dört tlş etmlştll. General, Halkev1nde ml.!a.rtr e • 
sene içinde fabrikal<frile, yeni evlerile, dilmiştir. 
su, elektnk tesisatile, güzel yolları ve Manisa umrımi meclis toplantııan bitti 
asri mezarlığile modern bir köy ol - Mani.sa umumi mecll.!i t.oplantıla.rını bl -
muştur. Bu köyde son günlerde aynca tlrmlsttr. Bu seMllk bilt;Qe 1.221.413 ıtra oıa
bir frigorefik soğuk ha va deposu da ya- rak kabol edllmlştır. Dalmt Encftınene Fah-

• • v rlye Ateşin CEşme), Mehmed Tayçu (Akhl-
pı lmakta ve Nafia şosesı ıstasyona bag sar), Muzaffer Yazar (Alasehlr), RlM Qe -
!anmaktadır. tın (Turgudlul seçilmişlerdir. 

pıian 50 aded yüksek iklim. yeni usu1 ko- ( Çorluda 18 Mart bayramı ~ 
vanlara nakledileceği ve bu suretle vilA- J 

__________________________________________________________ _,, 
Ger~ede ha.nlar 

Geredede ilkbaharı andıran havalar bo -
zulmu.ş, yağmurlar başlamıştır. Çtttçller JH
lık zıerlyatına daha başlamamışlardır. Han
ların açılmasını bekllyorlar. 

yetin başlıca sahasında fenni usullerle an 
beslemek ve bal yetiştil'mek hususunda 
nümune teşkil edeceği gibı, çiftçinin bu 
suretle bilgisini arttırmak hususunda bu 
arıevı bir örnek olacaktır. 

Siitc,Ufük 
Kövlünün elinde bulunan hayvanattan 

elde edilen sütlerle yapılmakta olan pey. 
nir. vağ ve emsali maddelerin pek ipti • 
dai b:r şekilde olmaları nazarı dikkati 
celbe miş ve yapılan yağların mevaddı 
ecncbiyeden uzak bulunması için çıkan 
sütlcr'n krema makinelerinden geçirile • 
rek temiz krem elde etmeleri ve krem • 
den ivi yağ çıkarmaları içın ziraat direk
törlüğünün çalışmaları ile 50 Yi müteca
viz krema makinesi celbettirilerek hay
van sahibler·ne verilmiş ve bunların su-

Pazar 

@ i ı • 

Çorluda ı H Mart köy bayramı ~k coşkun bir şekilde kutlulannu.ştır. Yu· 
kandaki resim bu bayramda güreşen köy gençlerini ve seyirci kalabalığını 
gösternıektedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Hasan Bey - Dün Sandal. 
bedesteninden ge~iyordum. 

... İlkbaharın geldığini ora
da anladım. 

- Sandalbedestenınde iken 
mi anladın Hasan Bey. 

Hasan Bey - Evet azizi.m. 
herkes baharlık tedarik et
mek için evındeki kabını ka· 
caRını satıyordu da. 

Gettdede et narbı 
Gerede belediyesi koyun etine· 35 kuruş, m-

ğır etine 20, manda etine 1'7 kurut narh 
koynı uttur. 

Gümbhacıkiyde ldi1tilr 

Gümüşhacıköy kazasının Kemalpaşa oku-

Köy kanununun kabulü yıldönüm11 

münasebetile 18 Martta bütün yurdda ol
duğu gibi İpsala köyloerinde de büyük şen 
lik1er, at koşulan, güreşler yapılmış. ~e
kiz köyün iştirakile bir sergi açılmıştır 
Yukarıdaki resim sergide teşhir ed.len 
hayvanThı.rı gösteriyor. 

lundaki, n.yııan yüzü a.şkın. blrlncı sınır ta- Erzincanda L 
lebelertnln alfa.beyi b1tln!rek okumaya baş- ylU dondu 
lamalan şerefine tertıb edilen müsamere 90k Erzinran (Hususi) - Bir hafta ka -
gft?.el ohnuştur. <lar evVF'l ~ehre 3 saat mesafede Ru -

Haymana hususi muhasebe memuı1utu k k k.. · · d b' k" l'' d 
p 1 ti k ht1SU6! muhuebe memuru me. re oyu cıvarın a ır ·oy u o • 

rerı~.tıt~ ~~::üddettenbert Kızılcahamam- narak ölmüştür. Köyden Mehmed cı~1u 
<ta memur veUletınde bulunmakta olan Mu- Aziz alış veriş için ,.ehre gelmiş. fırtı
lüdclln ÖZde!l'Jr münhal olan Haymana hu- nalı bir havarla dn geri dönmüştür. An 
SUB1 muhuebe memurluğuna ternan '" asa- eak tipi ve kar yüzünden köye yakın 
~ten tayJn edllmlştır. . d k d ı 

Kı2ıtcabamama kar yatdı bır yerde ayanamıyara onmuş u . 
Klzılcahamamda bir mftddettenbert ta _ Aziz ya~n karın altında kalmış. bila· 

ha.mmtll ~Uem\yecek deree~e şiddet.ıı ao - hare çıkarılmıştır. 
tuklar deTar.ı etmekte ld1. Geçen gtin hava 
birdenbire kararmış ve fasıl~z kar yağma
ğa başlamıştır. Köylerde üç dört gtindenbe. 
rı yağan nnn irtifaı Uç metreyi geçmiştir. 
Yollar kapanmıştır. Yakın köyler a!"Mlnda 
bile hayvanlar işleyernemekte, kaı19.1'9. gO -
mülüp kalmaktadırlar. 

Trakyada zirai hareketier 
Kırklareli (Hususi) - Vilayet ımizin 

zirai istihsal vaziyeti gün geçtikçe in • 
kışaf etmektedir. Kısa bir zamanda e
rek merkezin ve gerekse mülhakatın Gemlikte pliJ yapıluak 

kıl l h ... ld ~ h 1 t- nüfus vaziyetinde büyük bir tezayud 
Qeın11k mev n n au. o uı:.u usus ye k d \T 'l. t T' 

!erden aza.mi derecede istifade, için bu yaz göze çarpma ta ır. ı aye ıcarct ve 
burada büyük bir plftJ tesisi düşünWmekte- Sanayi borsasının hazırladığı bir ısta· 
dlr. tistiğe göre 938 yılında' borsada 67,930 

<ttmlik şehir plinı lira ıkıymetindc 1.345.824 kilo buğday 
Oemtlk şehir pllnının yapılma.sını deruh- ile 63. 7 35 lira kıymteinde 1.2 79 .O 7 4 

de eden mimar Vandenberk gelmiş ve en aon kilo kızılca satışı olmuş ve bundan 
tetklkleriul yaparak pllnını hazırlamıştır. 99 7 OOO k·ı .h -ıebaki l 
Bu pllrı berayi tasdik VekA.lete gonderlle - · ı osunu ı rac ve mu s 
cektir. ' şehirde istihlak edilmiştir. 



1 Hidiaeler Karıısında 1 

<OKUDUKILARDM 
Bir ay kadar evvel, aşağıdaki cüm • 1 

leyi okumuştum: cSamiye seni sevi -
yonıın.:t 

Birkaç gün sonra• da cevabım oku -
muştum: 

cSenin kim olduğunu tanımıyorum 

gt> 

Ve artık hergün ayni yerde ayn bir 
dbnle okuyorum: 

-Nasıl tanımazsın? Ben Ahmed.im . ., 
cAhmed Bensin ha, peki amma, ba • 

kalım ben seııi seviyor muyum?> 
cNe olur Samiye, beni kırma.. ben 

sensiz yaşayamam.• 
cHele biraz düşüneyim Ahmed.> 

cSamiye sana yalvarırım, bu akşam 
burada bulUJ8lım.> 

cBu akşam imkanı yok, fakat yaTın 
akşama olur.> 

Arada de4i1lk yazılar vardı. Onları 

da okudum: 

c.Ahmedle Samiye konuşuyorlar.> 
cAhmed Smniye ile konuşayım de -

me, seni döverim.> 
c Yuuu Ahmede, sümüklü Samiye i

le komışuyormu.ş.> 

cSamiye Ahmedle !konuştuğunu an • 
nene slSy liyeoeğhn. > 

Bunlar arasında mevzun, yan mu -
ka!f.a olanlar da vardı: 

cAh Samiye Samiye> 
cAğlıyor Ahmed diye> 

cKız biz de yok muyuv 
cBize gelmez;sin niye> 
Acemi ressam ellle yapıldığı belli i

ki resim gördüm: B~ kız, bir erkekle 
kar \.-ı karşıya idiler. Elele vermişlerdi. 
Res111in manasını altındaki satırı oku • 
duktan sonra anladım: 

cSamiyeyle Ahmedin scviştikleıinin 
resmidiT.> 

Samiye ile Ahmed bunlara mdırma
mışlar, yazmakta deıvam. etmişlerdi: 

cSamiye bizi lmkanıyorlar> 
cKıskançlıklanndan çatlasınla'r pat -

lasınlar.> 

cSarniye dlın akşam seni Necdet.le 
beraber g5rmüşler.> 

cValleh billah, iki gözümün haynnı 
görmiyeyim yalan.• 

cHaydi oradan ben gözümle gördüm• 
cGördünse ne olacak? Senden baş -

ka kimse il<? konuşmıyacak değilim 
ya! ... > 

cŞılhk utanmaz.• 

* Son cilmlenin yanldığı gün, yukar
dnki ciimleleri yazanlardan birini göz
lerimle görmüş ve tanımıştım. Bu, on, 
on iki yaşlarında bir çocuktu ve son 
cümleyi de, diğer cQmlelerin yazılı ol
duğu, Cağaloğlunda yeni yapılmış bir 
apartımarun duvarına yazıyordu. 

İsmet Hulusi 

C Bun an bi iyor mu idiniz ? =ı 
Çok garib bir hayvan 

. 
~da Xıllforniyada garib bir 
bayvuı yavrusu yakalanmıştır. Bir dere 
lenannds. bulunan bu hayvan, şimdiye 

b.dw hiç r&Btlan.ımyan cinstendir. Ken. 
4imıe bir süt filesi uzatıldığı zaman böyle 
.um gibi yaplfllla.kta ve garib bir şekil 
ıbnakt Mlır. 

* 
Mahir bir golf köpegl 

15 bin lngiliz lirasına 

yapılan kule 
lngllterede Ha-

li!ıı.ksta bulunan 

bu kule. ilk ön • 

celeri bir boya fab 

rikasının bacnsı 

kil. Sonraları. bir 

gözetleme kulesi 

olarak kullanılmış 

w. Kule 3 ,ı;enede 

bitmiş ve 15 bin 

İngıliz lirasına 

malolmuftur. 

~ 

baklmı E ·rn kap a öldürülen 
ka i ri m ü e er 

Cinayeti suçlulardan hangisinin işlediği tesbit 
edilemediğinden tahfifen birinin 7, diğerinin 5 

sene hapsine karar verildi 

Edirnekapı surları civannda bır nıç 
yüzünden işlenen feci bir cinayetin mu 
hakemesi Ağırcezada dün neticelen • 
m~. 

Suçlu Kuşgöz Niyazi ile Piç Hasan, 
Saçlanmzı aoıruınıekten, yağlanmak • bir akşam surlar üstünde içki iÇmiş • 

tan, kınhnakta:q, donukluktan, hatta }er, sonra da maktul Mükerreme rast -
renklerin kaybetmekten kuratarabilir • lıyarak birlikte içmeğe devam etmiş • 
siniz. lerdir. 

Bahar, yıllık saç tedavisinin başlama Bu arada kafalar iyice durnnnlanın -
zamanıdır. Saçlarınızı bitaraf bir gözle ca, aralarında sebebsiz bir münakaşa 
aynada uzun uzun tetkik ediniz. Bu sıra· çıkm~, kavga kız~ınca Mükerrem kaç
da muhakkak bi.r kusur bulacaksınız. U- mağa başlam~tır. Fakat suçlular ar • 
zun kış aylarından sonra hep böyledir. kasından takib ederek, yetişmişler ve 
Soğuktan yılıp başı kapalı gezenlerin sa· Mükerremi bıçakla ağır surette yarala· 
çındn yağ artar. Soğuğa bakmndan başı mışlardn·. Yaralı ka1dınlnut olduğu 
açık sokağa çıkanlann rüzgar saçını ku • Cerrahpaşa hastanesinde bilAhare ol -
rutur. Bunlar olmasa bile, bahar başlar· ·· tü' muş r. 
ken saç dökülmesi de b~lar. İşte bunun Niya7.i ile Hasan Ağırcezada yapılan 
için şu sıralarda saçından yüzde yüz duruşmalarında, ısrarla birbrrler;ne 
memnun olarak kadın ~oktur. Kimi saç. atfı cürüm etmişlerdir. Bunun için, 
lannın kuruluğundan, kimisi yağdan Yl1· hangisinin haldki fail olduğu tespit o • 
pış yapış olduğundan, kimi başında snç lunamamıştır. Bu bakımdan 'hE"r iki.si 
kalmamak korkusundan şikayet eder du. de tahfifcn, ve ceza kanununun 448 hr 
rur... ci maddesine tevfikan 9 zar sene hap-

Ne yapmalı? Donuklasan saça parlak· se mahkfun edilmişler, diğer tah ü ~e
lığını nasıl vermeli, dökülen saçı nasıl bebleri de nazara a-lınarak, ne"t'c de 
fmvvetlPnd"rme\. rıasıl diptekı fazla yağı mahkeme Hasanm 7 sene, Nlva7.inin 
azaltmalı? ya!'nt'ldaıı dolayı 5 c::ene hapisle"ine ve 

DahaSl var. ne yapmalı ki saclar ren • ma'ktulün ailesine ı 000 Ura ölü~ taz -
gini kaybetmesin? minatı vermelerine kaTar vermiştır. 

Saçların rengini kuvvetlendirmek için 
tç'nde dem;r m Jlıoi bulunan yivC'cekln 3 kadm TürklUgU tah tir 
yemeli. M<'c: lfı· Elma. üzüm, kuru üzüm, SUÇUıtdan sekizer ay hapS0 
havuç ... Bunla .. dıın dPVamlı olar:ık ye-
nirse gerç kten büvük favdılan doku - mahkum edild'ler 
nur . 

Kurulasan, domıklasan saçları bu hal· 
den kurtarmnk ic;n: 

Hn yemekte bir kaşık zeytin '< ğı iç • 
melldir. 

Ortaköyde o1:uran Zoi, Evgeniy , A-

roıı~te: 

Bir motör k~lafet edillrk n 
yan· ın çıktı 

monilya isimlerinde üç kadın Türklüğ\l 
tahkir suçundan, dün Ağırcezanın ka• 
rarile 8 er ay hapse ma'hkfun edilmiş• 
!erdir. 

ahlOt kahve satan bir kuru 
kah eci mahlceyeye verildi 

Divanyolunda nohutla karışık kahve 
sa tan Ali isminde bir kuru kah vecl 
adliyeye teslim edilerek, muhakeme 6"' 

dilmesi için Sultanahmed birincı sulH 
c-eza mahkemesine verilmiştir. 

Bir teneke peynir çalan hırsız 
tevl<if edildi 

Tahta kalede bakkal Mehmede aid 
bir teneke peyniri çalan Cafer, yaka • 
Janarak, dün adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
da yapılan duruşması sonunda 3 ay 
15 gün müddetle hapse mahkfun w 
derhal tevkif edilmiştir. 

lnh=dam mahalinde bir 
mütehassıs heyet keşif yapacah 
Yenişehirdeki inhidam faciası etra • 

fında adli tahkikat devam etmektedir. 
Tahkikat henüz neticelenmemiş olup, 
bugün Beyoğlu sulh ceza hBkimi buzu· 
rile, bir mütehassıs heyeti tarafından 

facia. mahallinde keşif yapılması muh· 
temeldir. 

Toplantılar : 

Bakırköy Hatkevind• 
Fr nsı zca dersleri Bir türlü vo1n ge1rr:i ·en sac'a"m kl)1nv 

yatışması V" dalı?al n.....-ıası için günde iki 
tanı:- çiv v1 ,...,..,urta İC'!'TlP1id ·r. 

A vvansarayda Kalafat~rindc İbra • Bakırköy Halkevi BııŞkanlığından: Ders • 

hime a'id kızakta tamir edilen, Hüsnü lere başlanacağından Fransızcıı. kursu içm 
Sancakdarın İstanbul limanına k~y d - kııydolıınlann 30-3-1939 Perşembe günü sııa.1 
lı Nimetihüda motöründe yangın çık- 18 de Halkevlnde bulunmalıın. 

Saçlann dökülmes:n; önlemrk icin· 
En iyi çare fırcahıına\tır. aryıma nasıl 

bilir misiniz? Otu'"dııifurıuz ye,.dr- ba~nı~ 
dizlerin'ze doM-u efP"c>k... 'Ru vazivettcı 
başınızın drris'nde bol kan rlo1151r ve kıl 

mıs, bu yüzden bütün Kalafatyen te • Avcılllr Kururr:unun konoresi 
laşa dü.şmüştür. Avcılar Kurumunun ekseriyet hıısıl olına· 

-=============== diplerini b<'.sler. Saçlarını ayak•a dura • 
Tamir ameleleri, motörü ziftledik - dı~ındnn tehir edllen kongresi önümüzdeld 

ten sonra, temizlemek için ateş yr..k - T),.,ar günü Alemdar caddesindeki Alnyköş • 

damın Con ismindeki bu köpeği çok ma

hirdir. Efendisi müthif bir golf mel'.1lıt1ı-

rak. yahud bac;ını elrrnedPn fırr l•vanlar 
bunun yarısı kadar bile fayda b 0 kleme .. 
melidirler. 

Saçlarınızı hem beslemek, hem kml -
maktan kurtarmak için: 

sı olduğu gibi, kendiai de ayni meralo !a· 

pr. Efendbrlnin golf lıtvaz1matını taşır. Onlan bu av bademvağı ve zeytinyağı 
Ayrıca da öteye beri~ kaçan golf topla· sürmevi ı.ınutmayınız. Sarışınsanız (yani 

!fn.ıUte.rede Canine Caddy isimli bir a- nnı kemali meharetlııt toplar. san saçlı iseniz) bademynğı, koyu kestane 
....-.. ........... - ............................ .._.... • ............ _ ..... _ ve sivah saclı ;seniz z~ytinvağı. . Her ik:i 

Evli bir r.rkeğiı~ 

Genç kız arkadaşları 

Olur mu? 
Yeni evli bir erkek okuyucum ya

m.yor: 

nun bana ilk zamanlarda hissettirdi· 
ği ve sonraları söylediği de bu genç 
kızlarla ahbablığımll:ı kesmemizdir. 

Size her ~eyi doğru söylüyorum. 

yağ da parmnklarla saç dipler·ne i~irile • 
rek sürülür. Bütün gece öyle vatmnktan 
sinirlenirseniz h · ç de(ii}<;t> bir s1at b::ısı 

nızı sıcak bir havlu ile sarıp beklemeli 
siniz. 

Çiko1at(lh ç;;rek 
6 tane yumurta'}'ı tartınız. (Şeker, 

tereya~ı. un, çikolata) nın her birin -
den ayn ayn 6 yumurta ağırlığında a
lınız. Çikolatayı az suda erittikten son
ra buna unu '"ekeri, yumurtalan ve en 
sonrtt terevağını ılıtıp eriterek ekleyi -
niz. Hepsini iyice karıştırıp fırına veri
niz. katılaşınca pişmiş demektir. 

dd a de yapılacaktır. 
mışlar, bu sırada rüzgArın şi etın en 
tekneni!l tahta aksamı alev almı.ştıT. Kedıköy Hnlkevinde Konferans 

Ateş, kalafat amelesi tarafından sön· 31 • Mart Cuma akşamı snııt 8,30 dn Evle 
dürülmü~tür. m1z salonunda Baynn Sıdıkıı Atnsa~un tıı. • 

rnfındnn bir konferan.cı verilecektir. 

Beşiktafta bir otomobil Emtnanü Halkevindo temsil 
bir ameleye ç21rptı 

Eminönü Halkevinden: 1 - 4 - 939 Cumar-
Dün saat 15 de Beşiktaşda bir oto - tes1 günü sao.t (20,30) da Evlmlzln Cağaloğ

rnobil kazası olmuştur. Arnavudköyün- ıundakl merkez salonunda Vnzlfe piyesi tem-
de oturan İtalyan tebaru;ından LÜi, sil edilecektir. 
kullandlğı 978 numaralı husus! oto - --- ------- -
mobil ile Beşiktaş merlkezinin öniinc Oç eroin mDptel~sı yakalandı 
geldiği sırada, caddenin solundan geç- K.adıköyünde iskele civarında Tah • 
mek istemiştir. Bu esnada Beşiktaş sin, Mustafa ve Nuri adlı üç sabıkalı • 
merkezine gelmekte olan Killsemey - nın eroin içtikleri haber alınmış ve 
danında bir .kahvede yatan tü«m ame- suçlular yakalanmışlardır. 
lesi Mf'hmcd ile karşıl~an Lui, direk- Bunlar, memurla'r tarafından mer • 
siyonu idare edemiyerek Mehmede keze götürüldükleri esnada, Tahsin ü
çarpmıştır. zerinde bulunan bir eroin balonunu 

Mehmed başından ve dizinden ağır yutmuştur. Hemen Haydarpaşa Nü -
surette yaralanmıştır. Mecruh amele, mune hastanesine kaldırılan Tahsinin 
Beyoğlu hastanesine ksldınlmış, suçlu midesi yıkanmış ve yuttuğu eroin ba· • 
I..ui baıkkında takibata başlanmıştIT. lonu çıkarılmıştır. 

Arkadaşlarım olan genç kızlaTla ara
mızda hiç bir şey geçmiş değildir. 
Ben bunu kanma bir türlü anlata • 
mıyorum. Siz söyleyjniz; kanın, hak 
sız değil mi! Ben onu nasıl ikna e -
debilirim! __. ............... ·---··········-···-····· .. -···· .. ····---............. __... ... --·-······ ____ _.. ......................... _ ........... -······-----·---·· .xanınla evleneli henüz altı ay 

bile olmadı. Onun hiç bir halinden 
fiklyetci değilim, fakat o benden şi
kAyetçi. Gerçi bu şiltAyetini başka • 
lanna .söylemiyor amma, ilk za• -
manlarda ba.nn hissettirmiyordu. Ve 

* Baca.ksrzın maskarallkları: 

.anraları işi değiştirdi. Söylemeğe 
başladı. Ve hattA bu yüzden aramız-
da ufl\k münakaşalar da oldu. Ben 
kanma bir türlü kendi fikrimi ka • 
bul ettiremedim. Size anlatayım, ba
na hak vereceksiniz. Evlenmeden 
evvel bir çok genç kız arkadaşlarım 
vardı. Bunlarla olan münasebetim 
arkadaşlık hududunu geçmezdL Bir
likte g.ezmelere gider, konuşur, eğ • 
lenir vakit geçirirdik. 

Evlendim, karım kendi arkadaş -
lanın ara ından değildir. Bir aile -
nin t&'Vsiye ettiği bir genç kızdır. O· 

Çocuğum, 

Söylediklerine inanıyorum, arka: -
dasların genç kızlarla aranda hiç biT 
münasebet olmayabilir .. bütün bağ -
lılığınız arkadaşlık hududunu da 
geçmez .. fakat böyle olsa da hiç bir 
·kadın kocasının kendinden başka 
havanlarla lAübali olmasına, arka -
daşlıl< etmesine tahammül edemez. 
E\•lilik hayatmda bunu böyle kabul 
etm<'k her evli er'kek için elzemdir. 
' Se:ı~n yapacağın if, biran evvel, 
o eski aTkadaşlara veda etmek ve 
evlilik hayatının icablanna uymak -
tır. 

~YZE 

• 



IO Mart 

Vecizeler 
fı!\:ş1cta, evet ve hayır 

Ja.Yet çabuk söylen!
D.ebilir, fakat bunlan 
1lôyleyinciye kadar 
uzun uzun düşünmek 
lcah eder. 

* Bir çok kadınlar, 

hayırı evet manası -

• 

lıa söylerler. 

* ~ Kediye ciğer, ka -
Ama sır tevdı edil • 
ınez. 

* '.Acele başlanılan 

Jeç biter. 

* 

Vecizeler 
Hoppa bir kadın 

ne evet, der, ne de, 

hayır.. Fak.at evet 

dediğini. gôzlerinden 

okumak mümkün ,, 

dür. 

* Saadetill durak ye-

ri ü.middir. Onu ora

da bekleme. 

* Hakikati söyle .. 

Bugünkü Viyana 
Caddelerde tek tük, yan sokaklarda ise ekseri 
duk~anlar kapah, bunlar Yahudi dükkanları imiş 
Caddelerin iki yanında ( S. A ) lar var. Halkın 
gidiş gelişini idare ediyor, geçmekte gecikenleri 
kollarından tutarak karşıdan .karşıya geçiriyorlar. 

Bu istical Viyanalılann boşuna gitmiyor 
Yazan : Suad Oervif 

Aşk bir nebattır, Marsilyalı Mariyü.s topa tmrdufiu zaman takımdaki diğer oyuncu.laT topun 

mek. yalan söyleyip, 

söylediği' yalanı unu

tup bir bafka sefere 

başka türlü söyle • 
nıekten hayırlıdır. tabuk kurur. havadan yere inmesini bekliyor'Lar. 

İçki meraklısı 
Kadın, çok içki içen erkeğe: 

- Siz, deaı, ıç • 
kiden başka bir şey 
sevmez misiniz? 

Çok içki içen 
erkek kadına dik • 
katli dikkatli bak
tı: 

...._ Kim demiş bayan. ben sizi severim, 

l~özlerıniz bana nane likörünü, dud.akla • 

rmız çelik likörünü, sarı saçlarınız bira

m. ve vücudünüz bir rakı sürahisini ha

itrlatıyor. Size baktıkça sarhoş oluyorum. 

Bizden başka neyi sevebilirım ki! 

* Biliyorum 
- Siz evleniyorm.UJsunuz? .. 

- Evet! 
· .- Fakat evlen -
diğiniz erkek eski 
bir hırsız. 

Biliyorum. 
bilhassa bunun i
çin ona varıyorum 

fil-· İkide bir anahtarlarımı kaybederim, 

•Jiepılar kilidli kalırdı. Onunla evlenir ~ 

lflD'l, artık anahtarları kaybetmekten 
Jrorkınam. 

- Spor ma~ları beni ı;ok eğlendiri • 
'!JOT. 

- Demek bütün maçlara gidı11or • 
sun? .. 

- Ben gitmiyorum, karım gidiyor .. 

"Ben de bar bar dol!l§ıp eğleniyorum. 

- Kocanın her akşam, eve sarhoı 

geldiğini söylü.yorsu.n, evi 11asıl bu.lu.. 

yor? 

- Gayet 1colay, bizim solcakta, rad
yosuz ev yalnız bizimki. 

• 

ır \... Oiur mu olmaz mı? ) 
Birkae yalan 

' 
Dün sabah evden çıkarken kanma sor-

dum: 

- Akşama ne getireyim? 
Cevab verdi: 
- Hiç bir ~y istemem! .. 

* 
Tramvay ı.stasyonunda tramvay bekle

dim. Tramvay geldi, kapısı kapalıydı. e
lim dokunur dokunmaz, kolaylık.la açıldı, 
içeri g;rdim. Her zamankı gibi tenha idi. 
Koltuğa oturdum. Kondüktör: 

- Lutfen bilet! 
Dedi, parayı verdim. bileti aldım. 

* 
Tramvaydan indim, hir mağazaya gir

dlın .. Bir gömlek alacaktım. Ma~aza sa • 
bibi bir gömlek çıkardı. Sermayesi 4 li
ra imiş. benden yirmi be~ kuruş kar aldı. 

* 
Köprüden geçiyordum: 

c Yere tillairmeyiniz.• 

Levhalarını okuyanlan gördüm. Oku -
duldan sonra birbirlerine bakıyor: 

- Bundan .sonra bir daha yer~ tilkür • 
miyeeeğiz! 

Di.y~ yemin. ediyorlardı. 

* Bir kadın gördüm, iyi giyinmişti. Bir 
şapkacı diikkAnınm önünden geçiyordu. 
Camekanda şapkalar vardı .. Başını ce • 
virip bir kere bile bakmadı. 

* 
Dün akşam bizim eıve kadınlı erkekli 

~firler gelmişti. Geç nmana kadar o
turdular. Konuştuk. Fakat aramızda bu· 
lunınıyanlardan ki!11Senin adı geçmedi, 
ve kimse hakkında dedtkodu yapılmadı. 

* Bizim sokakta bir tH: çöp bulmak im~ 
k!m yoktur. Yazın to& olmaz, kışın ça
mur olmaz, sabah sekizden evvel bağır
mazlar. 

* 

- Dünyadaki imanlar kardeştirler, 
birbarlerini kırmamalı, incitmemeli • 
dirleT. Buna itiraz iştemem, başkası 
da itiraz etse ona da sana yaptığımı 
yapar, pestılini yere sererim. 

Viyanadan bir manmrca 
_ 2 _ (•) Başlan kasketli askerleri.a bllyle urun 

İstasyon binasınııı önüncS. duran tak • bir alay halinde Viyana ıokaklanndan 
siler bana merhum Mahmud Şevket Pa - geçi.fi Viyanaya bJr harb veya harb ari -

h t fesi hali veriyoır caliba ... Belki de bunun -=anın Askeri müzedeki etomobilini a ır· 
~ için, aadece bunun tesir,ile ben insanların 
lattı. yüzünü bu kadar mahzun göriiyorum. 

Otomobilden pek anlamam amma .. 
bunların zavallı Mahmud Şevket Pa.ş::ı- Otele gitmeden evvel biz.im konsolos • 
nın içinde öldüğü otomobille ayni ıene ~ hanemir.e uğruyorum. Konsoloshane eski 
nin modelleri olduğunu aıı.lamakta pek Türk sefareti olan binada çalışıyor. Kısa 

bir müddet orada kaldıktan ve bazı işle· güçlük çekmedim .. 
Otomobil, Şarlonun -.eya Lorelle Har- rim düzelinciye kadar valizlerimi oraya. 

dinin arada bir kullandıklan arabalar bıraktıktan sonra bu defa yaya olarak 
gibi sallana sallana. zıplıya hoplıya iler- yola çıkıyorum. 
Iemeğe başladı. EvvelA öğle yemeğini yiyeceğim. .. Son-

Viyana sokaklarından geçiyoruz. ra gene konsolos.haneye döneceğim.. Ba· 
Viyana!.. na anlattıkları gibi ilk tramvay bek.leme 
Avrupa merkezlerinin en güzel. en yerinden bir tramvaya atladım. Tramvay 

şakrak şehri. tenha. 

I
', Valsin, kahkahanın, güzelliğin, zarafe - - Operaya. 

tin bütün zayıf, bütün ince olan weyle - - Peki. .. 
rin yuvası... Tramvaycı güler yüzh1 bfr adam ... E • 

Ştravsın bir valsini yavq yavaf mı • sasen buraya. geldiğimden beri aksi bir 
nldanarak, hatt! onun bir valsinden di- insana rastgelmedim. Kadın, erkek kime 
ğer valsine geçerek otomobil penceresin- rastgeldimse hepsi insana !lezaketle mua-
den dışarı bakıyorwn. mele ediyor. 

~ Viyana şehri, ne Berlin tehrine. ne Opera meydanında tramvaydan indim, 
1 Peşte şehrine, ne Münih tehrine. ne Bel- L!alettayin bir sokağa saptım. Meğer bu-

grada, ne de İstanbula bem:iyor.. rası Viyananın meşhur Körtnerstra5se'si 
Buna rağmen bu şehirde arada bir eski imiş ... 

Berlin şehrinin mağmum. vakur çehreli Sokakta yürümeğe başladım. İlk rast • 
binalarına benziyen cepheler, Peşte şeh- ladığım lokantaya girmek arzusile. 
rindekilere benziyen düklinlar. Belgrad Sokak kalabalık, oldukça şık bir ka • 

- Bıından sonra .seninle hiç kavga şehrine benziyen Balkanlı bir mana. İs- labalık caddenin iki tarafından akıyor. 
etmiyeceğiz, birbirimizi çok, pek çok tanbul sokaklan gibi dar 10kaklar ve bil- Dük!kan ca.mekanlannı seyrede, ede 
seveceğiz. hassa eski Moskovaya benziyen kahhar ilerliyordum. Burası Viyananın en şık 
- Beni boşamak niyetindesin öyle bir saltanatın eserlerini hlll kucağında sokağı imi~. Buradaki dükklnlar da en 

"? mı. ····························-----·······-· _ ............ . taşıyan saraylar, meydanlar görüyorsu • şık dükkanları ... 

Üzülmezdim nuz .. · Bu dükkanların içinde on, on ıkide bi • 
Hava soğuk!. Çok soğuk! Soğukluk de- rinın kepenkleri örtülü ... Sonradan liğ • 

- Benim öyle zamanlarım oldu ki ba- recesi sıfırqa veya ııfınn bir iki derece rendim. kapalı olan dUkkinlar; kapatıl • 

yan, cebimde siga- altınd~ olm.alı . .. .. _ . mış olan Yahudi dükıkAnlan ımiş. Kort .. 
ra alacak para bu.. Hafif hafif esen hır ruqAnn onunde lS· ner Ştrasedeki Yahudi dükk~nlan kapa-
lunmazdı. teksiz isteksiz yağan kar tanelen uçu • tıldıktan sonra tablf en mühim cadde ol-

- Kim bilir o şuyor... duğu için yeniden dolmuş. HenUz bu cad-
zaman ne kadar O.. Ekseriyeti basit giyinmif insanlar, pal- dede açılmıyan mağazalar var. amma yan 

Birlm mahaDedeki ıenf kızlarla ko • zülürdünüz? tolarının, mantolarının yakalarını kaldır- sokaJdaırda hemen. hemen dükkAnların 
nuştum, onlara sinema artistlerinden _ Hiç üzülmez- mışlar, her büyük şehirde görülen bir a- ekser..m kapalı. 
baı.. --tti.m, ı. •· bır· ın· ı· '---·yorlardı. Id ım.larda kı 1 n~ ~ ~ dim. O zaman henüs ıigaraya a.Jııroış de. cele ile ka ır n a yor ar. Çok aeıktım, içine girecek bir lokanta a-* ğilıdim. Viyana sokaklannın iiı:1 yanında bulu • nyordum. Faktrt önilne geldiğim her lo-

Mani oluyor nan dükkanlann bir~ kepenklerini -.antanın kapmnın füıWnde f(Syle bir lev· 
DQn bir kadın tanidım, ömründe yü- indirmişlerdir. Büyük caddelerin orta • ha asılı: 

züne boya ~rmemiş. aqlanm kıvırtma.. - Ben ev1ıerunek t.ti.yonım. amma pat- sında seyrüsefer memurları var. Fakat cYalnız Ar1 ırktan müşten 
znıt- ronum mini olu ~ caddelerin her iki yanında aynca (S.A.) istenilmektedir.-. * yor. lar seyrüseferi idare ediyorlar. Viyana • Yahudi değilim ... Fakat art de değilim-
Adamın birlne rastladım.: 

- Nereye gidiyorsım! dedim.. 

- Hiç sorma. dedi Biriııe on lira bor-

cum var, adan üç gtındO.r, her tarafta 

aradım bulamadım. gıae onu aramı1a gi

dlyorwn. Banu.mu adqeceğimt 

* 

- Bu nasıl şe~ lılara kırmızı ışık yanınca durmaları, san . .. . 
h 1 l il Lokanta sahıbi tarafından gostenlen bir patron. yanın.- yanınca azır anma~ "" yanmca . . . . 

b · ·· 1 · · b ett·.ıı.;..., __ ,_t 1 bu istek benun adeta haysıyetıme doku -da çalışan ir ın • yürume erı ıca 16~ au.r.a ıyor ar. 
sanın evlenmesine Ve geçmekte geciken ftıtlyar kadınları nuyor. 
nasıl mani olabilir? kollarından tutarak köşeden köşeye ge • Başka bir lol«lnta aramağa gidiyorum. 

İkinci lokantanın kapısında ayn! levha ..• - Nişanlısilkı evllmnek istiyorum da .. çiriyorlar. Bu istical bazılarının ho~na 
la.r - AIIah! ... Allah!... 

Kıvırmadı gitmiyor, söyleniyor : Ben şimdi ne yapacağım. dönüp dolaş. 
Hizmetçi öteberi al:maık içlıl aokaja git. Bir köşede otomobilim.iz durdu. uzun, mağa devam ediyorum. fnad ediyorum. 

uzun bu vaziyeti seyrettim. 
mişti. Tam üç saai (lJ Biliyorum, Alman politikacıları Japon • 

l.atebulda -Tan " lhmiincte bir ke- sonra döndü. Şimdi gene yallar açıldı ..• Otomobili • lan olduğu gibi biz Türkleri de senbolik 
ı-ır.J miz biraz daha gitti. Fakat bir köşe başın-

re olaun k°"" a&l vemerni• bir ......... ia • Evin bayanı •~ surett Ari kabul ediyorlar. 
~ " w- da tekrar durduk. .. 

sanlar varda du: k • t bln-~- 1..-- t 1 Fakat ben A.ri değilım .. Bu ırk hassa -As erı o omo =.ı..u.. .ıurva op annın . . . 
- Bu samana . k . kf" l--'- t slkl tli k sıyetım bıraz daha devam ederse Alman· 

kadar ne.rede kaldın.'1 büyıl prask·oJe okar oı:.1.ı.u.. ~~ 0 e d asker- ya benim Gandf gibi protesto makamında 
lerin ve er m~.u:ı..cı.nın ar ı ar ası . . 

BO.«ln b11 yazdlklanmm yftz& yfü: - Bizim bayan kı'V'll'Clli salata getir, l.r1nin bitm. .. bekli yaphğım şu açlık grevının farkına var • 
doğ:N old~ ma.n.acat'ar bulunacak - demişti, salata aldun. Berber berber do. gelmez zlnc esmı yoru:ı.. madan ben öteki dünyayı boylıyacağım. 
m_ * * ~ hi9 biri kıvumadı. (Devanu 10 uncu sayfada) ("') İlk yazı 4i1nJdt 1aymu7.dadır • 

* 





SON POSTA 

• 

Almanların istikbale CEDEBIVAT:::J 

Edebiyat, devrini 
aksettirir mi? aid emelleri nelerdir? 

Bir Alman mira/ayının yazdığı kitab 
üzerinde kısa bir tetkik 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 
Bir zamanlar edebiyatı cedeb> kelime-! tarzda mı konuşuyorlar? Hayatta hareket 

sile izah ederler ve ondan muhakkak ah- edeoekler:i tarzda mı vak'ayı şu veya 
18.ki bir netice beklerlerdi. Bu sebebden, bu şekilde sürüklüyorlar? Hiç şüphesiz 
nice realist eserlerin bizim anladığımız san'atkar, daimi bir müdahale ile onları 
manada edebi kıymetini o eski zihniyete yürütmektedir. Neticede, okuyan veya 
anlatmak imkanı yoktu. seyreden de uyanacak ve uyandırılması Emekli 

YAZAN 
General H. Emir Erkilet 

" Son Posta ,, nın askeri bahisler muharriri 

Ne ise, bu devir geçti ve arkasından !Azım gelen fikir ve kanaat, sadece, 
yeni bir formül bulundu. Bu defli da ede- cBöyle olabilir, böyle olması muhtemel• 
biyatı şöyle izah ettiler: cE<lebiyat, ha- dir!» hükmüdür. Fazlasını da ondan isti• 

1 hayat damarı ve hakikatte bir Alman ır- yatın aynM1.dır.> yemeyiz. Demek ki ortada, hütün çıp ~ 
1 mağı.. olarak tavsif etmekte ve bu ik~ ı Maamafih bu tarifin şerh ve tefsiri de laklığı ile bir ihtimal vardır ve pekala 

(Bcı§taf"cıfı 1 inci sayfada) 1 

ha ne olacak!! .. Onun içın bir gazetede 
Almanyanın Danzig koridorunu Lehista
nın elinden alacağını okurken, bir diğe • 
rinde Romanyaya hücum edeceği hak • 
kında bir yazı veya bir haber görürsünüz. 
Hülasa, Berlin - Roma mihverinin, müs
temleke tareb~ri için bLr tutu (rehin) el-

de etmek üzere, yakında Holanda ve İs • 
viçreyi işgal edeceğinden. yahud YugoiP
lavyayı parçalıyacağındım tutunuz da, 40 
milyonluk büyük bir Ukranya teşkili için 
Ukranyalılarla beyaz Rwılan Leh ve 
Sovyet boyundı.truğundan kurtarmıya va-

nncıya kadar heı- gün mebzul ve zıd ha
berler alıyor\1%. Gerçi, bir Ukranya vü • 
cude getirmekle Lehistan zayıfiatılmış, 
hem de Sovyet Rusya Karadenızden Don 
ve Volga nehirlerinm kaynaklarına doğ
ru sürülmüş olur k1, Almanya için bun
dan daha llA bir şey taeavvur olunamaz. 

Hitler ve Alman ordusu erkanı 

ayni sene Temmuzunda Hitler - Mussoli· 
ni Venedik buluşması, Almanyanın İtal
yaya İspanya ile Akdenizde üst:in bir 
hak vermesi, 6 İkinciteşrin 1937 de Al • 
manya - İtalya - Japonya arasında ko -
münistlik aleyhinde yapılan antlaşma, 

Almanyanın yanıbaşmd:a ve onun kol
tuğu altında bir Lehistan ve hatta ister • 
seniz bir (Lehistan - Beya.z Rusya) fede
rasyonu ~!bette §imdiki gibi kafa tuta • 
maz ve Macarutana mıtisalen, bolşevik 
aleyhda'n Beşler itti!a.kına girmekte fazla 
düşünmez. Bundan bafka., Almanyanın 
yarattığı ve vesayet ve himayesi altına 
aldığı yeni n otonom bir Ukranya, onu 
servetle dolu Kafkasyanın ve daha ötele- Berlin - Roma mihverinin kurulması, ge-
rinin fethine ulaştıracak bir öncü olmak- çen sene Avusturyaya ansızın yürünerek 
tan başka ne olabilir!! Keza1L1t Romanya, burasının Almanyaya ilhakı, Münih kon
böyle bir durumda Transilvanyayı feransmı doğruran hareketlerle Südetle • 
naçar MacaTlara geri. verdikten sonra rin Çek-0-Slovakyadan ayrılması ve Çeko
bütün petrollarının musluklarını ve zen- Slovakyadaki Leh ve Macarlarla meskun 
gin zahire ambarlarının koca anahta!'la- yerlerin Lehistanla Macaristana verilme
nnı Bay Hitlerln eline vermekten başka leri, komünistliğe aleyhtar antlaşmanın 
nfl edebilir!! tazelenerek Macaristanla Mançukonun 

İşte dünya basımında. 1939 Alman ve ittifaka sokulmaları, işte bu sene de Çe
ftalyan programları diye her gün rastla- ko-Slovakyanın parçalanması. Bohemya 
dığımız k~anet ve tahminlerin çoğu hep ile Moravyanın Almanyaya ilhakı. Slo -
bu çeşid şeylerdir. Fakat hakikatte ne o- vakyanın da Alman vesayet ve himayesi 
labileceğini bilen yalnız birks.ç kişi var- altına sokularak Rus Karpatlaraltısınm 
dır ki onlar da baskının tesirini ve dola- Macarlar tarafından işgalile neticelenen 
yısile sır saklamasını bilenlerdir. Onun son vukuat ve nihayet Memelin Almanya. 
için bizi hakikat yolunda aydınlatabile- ya geri gelmesi hep o orta Avrupa büy-'ik 
cek olan ışığı bu gibi meraklı yazı ve üs- Alman mefkuresinin tasarlı yürgüm 
tünkörü muhakemeden ziyade, bir :rJil • (merhale) leridir. 

letin kabiliyetlerile, eterin duygularında Şimdiki Alman bakımından b~r O:!'ta 
kökleşen ana düşüncelerde aramak ge • Avrupa imparatorluğu veya en büyük 
rektir. Almanya kurmak fikri, c;ekil ve mahi • 

Evet, bir büyük. orta Avrupa impa • yet itibaril'e, Friedrih Naumann'ın orta 
ratorluğu kurmak yolundaki Alman eme- Avrupasından pek farklı değildir ve o • 
ll, ta 19 uncu a.snn baflangıcındanberi ta- nun en yeni ve toplu tasvirini Alman ih
hammür edegeldiği için yeni bir şey de - tiyat albayı Franz Swoboda yapmıştır ki 
ğildir ve Alman kudretinin büyUk ham • bu zata göre orta Avrupa öyle ckeyfi kav. 
lelerile dolu ilk genel harb senelerinde ra.r!h lardan değildi; 0 <Coğrafi. iktısadi, 
heyecana ~len Alınan Ye Avusturyalı kü'l ·· 1 ture ve her şeyden önce sevkulceysi 
askeri ve iktısadt siyatet fikircileri tara- > 

fından, başta Friedriclı Naumann olmak hududlarla çevrilmiş bir hakikat> tir. 

üzere, iyice işlenmit ve incelenmiştir. Swohoda cRen • Tuna> hattını, •tabii ve 

Fakat Almanyanın Büyük Harbde kat'l siyasi coğrafya ve muvasala siyaseti» ba
surette ma.ğl11b o1maa n silahlarının e- kımından orta Avrupanın mihveri, Ren 
linden alınması, orta Avrupa emelinin de nehrini de cbugün dahi Almanlığın bit 

büyük suyun Avrupanın uzakların:ı ka • lazımdı. Bunun üzerim? yeni münekkid - bu ihtimalin zıddı da düşünülebilir. Nasıl 

11 t t .k ·1 b 1 d l b .. ıb·· ı g·b· '-i bir başka müellif, avn. i mevzuu büs .. dar uzanan tabileri ve ayaklan boyunca, er ve :s e ı çı er aş a ı ar u u ı ı 1{o.. 

Almanlar, asırlardanberi, nerelere kadar 
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şakımaga: bütün başka bir zaviyeden tetkik edere)( 
o zıddı da bize kabul ettirmeğe çalışabi • 

gitmişlerse oralarını hep ortd Avrupadan - Evet, edebiyat hayatın aynasıdır. 
lecektir. O zaman, eserini samimi. derin 

saymaktadır. Bu suretle ort:ı Avrupa, ye- Bir devrin bütün hususiyetlerini. bütün 
ı ~d 1 · ve iyi örülmüş bulursak onu da alkışla • ni Alman kavramına göre de t3 cşimal 11 et ve taamüllerini, bütün renk erim, 

h nz. Ey, o halde nerede kaldı, edebiyatın 
ve Baltık denizlerinden Adriyatiğe ve çe relerlni, tablolarını biz bu aynada gö-

. realiteyi ayn ·1e aksettirdiği iddiası? .. 
Ren nehrinin yan sularından Karadenıze nirüz. Bilhassa realizm ... > 

Bu takdirde, doğru olan, yalnız şu 
akan Dinyestere kadar uzanan bir tabii İşte, böyle coştular mı, artık bu peda. izahtır: 
ve siyasi coğrafya birliği> teşkil etmekte goğ, sosyolo,ğ ve estet belağatınin de so- .Edebiyat, bir devirdeki san'atkfır'arın 
ve bunun içindeki milletler!n mukadde • nu gelmemeğe başladı. 0 devri kendilerine göre görüp tefsir et .. 
ratı birbirinden ayrılamaz addedilmek .. Bana sorarsanız, bugünkü düşüncemle meleridir. Bunda muvaffakivet amili de, 
tedir. naçizane şöyle derim: ancak, 0 san'atkarların orijinal şahsiyet· 

Bundan başka, orta Avrupanın sev - Bütün bunlar boş laf! Bu hükmümde leri. üslôblannın renk ve hususiyetidir.> 
kulceyşl siyaset bakımından budndlan yalnız değilim. Emile F:ıguet gibi büyük Maamafih, edebi bir eserin çok fazla 
dınlma.sı meselesi gelir ki bunun için tenkid üstadlannm da bu fikirde olduk- şahsi bir görüş ve duyuş mahsulü olma .. 
Alman miralayı, bunun doğu hududunu lannı vüzuhla gösteren sayfalarını oku- sı da hazan tehlikeler ortaya çıkarır: 
Finlandiya körfezinden baş1atarak. Bal- muşum. san'atHr iyi anlaşılamza, yahud hiç de
tık küçük devletleri ve Leh!stanın şar • Hakikat şµdur ki, edebiyat. hır devrin ğilse çok uzun bir zaman sonra anlaşıla. 
kından geçirmiş, Dinyester boyunca Ka- §.det ve hususiyetlerini yalnız san'atkar- bilir. Nasıl ki bütün dünyanın, edebiyat 
radeniz boğazına doğru yürütmÜ'? ve lann kendi görüş ve duyuşlanna göre tarihi, niee dehala?Jn bu hazin talihlerini 
Bulgaristanla Yunanistanın Türkıye ile aksettirebilir. Nasıl ki, bir romanım ve • bize iftihar verici bir ibret dersi gibi 
olan hududlannı takiben Akdenize indir- silesile geçenlerde çok münevver bir naklediyor. Ancak şunu bilelim ki bütün 
rniştir. Orta Avrupanm batı hududuna dostum (fakat ismini ne diye saklıya • bu ıztırablı tecrübeler sonunda muzaffer 

k olan gene san'atkann dehası ve eserıdir, gelince bu da Padökale boğazı kıyıların- yun? bizim sevgili patron E rem Uşaklı-
ba isterse zamanında anlaşılmamış bile ol • 

dan başlıyarak Belçika ve Lüksemburgun gil) na ayni sözü söylemişti: 
sa ... Değil mi ki büyük san'atkarlar, çok'. 

batı sınırlarını takib etmekte ve bir Fran- - Görüşe göre... defa, istikbalin eserini yaratmışlardır! 
sız seddi çini olan Maj;no müstahkem Evet! işte edebiyatın bir devri, bir za • o halde, fikirlerimizi bir noktada top~ı-
hattı önünden batı Alphra ve burad:m manı, tarihe vesika, hatta kuvvet teşkil yalım ve artık diyelim ki cDevrini bir 
A'kdenize inerek Korsika ile Sardunyanın edecek surette aksettirdiği idd~ası döner aynada aksettiren, san'at eserlerinden zi. 
batılarından Tunusa doğru uzanmakta • dolaşır, nihayet bu ilti kelimede toplana· yade münekkidlerin sayfalarıdır. Çünkü 
dır. bilir: göri4e göre... yalnız o sayfalarda o devrin hakiki hü .. 

Bunun içindir ki tam hakikat, san'at viyetini, hakiki düsürıüş, ıı.nlayış ve his-
lİşte, birbirinden takriba 1800 kilomet- d eserlerin e aranamaz. Aramağa lüzum sediş tarzını bulabiliyoruz.> 

relik bir mesafe ile avrılmış oldukları da yoktur. Çünkü o zaman, san'atın bir Fakat san'atkAr?.. Hakiki, yüksel{ 
halde, Avrupayı şimalden cenuba doğru b · ı d b' · b · şu esı o an e e ıyatm yerme u işı, git- san'atkh?.. O, ne yapıyor? Zamanının 
kateden, bu iki muvazi hattın arasına, 

Almanlar orta Avrupa demekte ve bu • 
ra:Larını benimsemektedirler. Bereket ver 

sin ki b:z. daha bir kaç dış devletle be • 
raber, bu teşekkülün haricinde kalıyo -

tikçe teUmül eden gazetecilik fazlasile zevkine boyun eğiyor mu? .. 

ruz! 

görürdü. Demek ki san'atkarın müdaha .. 
lesi, san'atkarın muhayyile ve hassasiyeti 
tabiatte olduğu gibi cemiyette de yeni bir 
şekil görüp göstermeğe çalışıyor, kıy • 
metleri değiştiriyor ve bu suretle chaki

Miralay Swoboda orta Avrupayı bu ki> nin üstünde kendisinin yarattığı baş· 
suretle tesbit ettikten sonra buna dahil ka bir chakikh yi belirtiyor. Bu reel, Mç 

kenar devletlere şu vasıf ve vazife1eri 

vermeği unutmamıştır: 1. Lehistan ile Ro

manya orta Avrupanın bolşevikliğe kar.şı 

b;r duvarı; 2. Balkanlar, orta Avrupanm 

cenub batıya karşı bir siperi; 3. İtalya 

şüphesiz, tamamile nisebidfr. Artistik o
luşu da. ondan ileri gelmektedir. 

Mesela bir romancıyı, yahud bir te ~ 

maşa muharririni ele alahm. Biri roma -
nının sayfalarında, diğeri sahnede neyi 
gösteriyor? Diyelim ki bugünkü hayatın 

imparatorluğu, orta Avrupanın hem ce- bir safhasını, içtimai hayatın bir köşesini, 

nub cenahı ve hem de Afrika köprüsü: 

4. Holanda, Belçika, Lüksemburg ı.•e İs-

viçre de orta Avrupanın bitaraflandır. 

Bu fikir ve görüşlerde hiç bir resmiyet 

yoktur; fakat bunlar dünkü ve bugünkü 
Alman emel ve hislerinin bir ifades~ ol

duklan için gerçektirler ve gelecek bfl • 

diselerin ruhi ve fikri saiklerini geniş 

kavramlarında sakladiklan için de tetki
ke değerleri vardır. 

H. E. Erkilet 

vahud sadece bir dilimini... İvi amma 
. ' 

şahısları bakalım hayatta konuşacakları 

Bir kısım öğretmen 1 ere 
kıdem zammı yapıldı 

Müddetlerini doldurmuş bulunup si
cil vaziyetleri düzgün olan bir kısım 

ilk okul öğretmenleri birer derece kı -
dem zammı görmüşlerdir. Zam gören 
öğretmenler şunlardır: 

Hiç boyun eğseydi, yüksek edebiyat 
vücud bulabilir mi idi? Fakat, diyecek • 
siniz, o yüksek edebiyatı anlıyan kaç ki· 
şidir? Ah, işte davanın acıklı tarafı da 
budur. Ancak ne çare k1 tam manasile 
hahiki san'atkar, bugüne değil, yıı.-ına 

kol atmak için çalışır. Amma, kim bilir, 
o yarın ölümünden sonra mı doğacak? .• 
O, bunu düşünmez bile ... 

Hayat. yükselmek için daima kahra • 
maniar bekler ve o kahramanlan varatır. 
İşte san'atkar da, kendi iç aleminden al • 
dığı hızla o kahramanlık yoluna atılan .. 
dır. Büyük Tevfik Fikreti>ı dediği gibi: 

Varsın bulunmasın bilecek nam ü şanını 
Halit Fah-ri Ozansoy 

Bir hırsız mücevher çalıp 
kaçarken yakalandı 

Çatalcaya bağlı Istranca köyünde san .. 
dalya fabrikası sahibi Ömer Gencin evi .. 
ne evvelki gün bir hırsız glrmiş ve bir 
çok mücevherat çalmıştır. 

Ayın 'l:1 inci günü Ömer Gencin fahri· 
kada meşgul bulunduğu bir sırada, evin 

15 yıl kül altında yanar kalmasına se- =:::~============================== 

l 600 den l 750 ye yükselenler 
istanbt•l elli beşinci okuldan Melrthat, ös. 

küdar Alemdar köy yatı öğretmeni İbrahim. 
Beyoğlu on yedinci okuldan Hikmet. 

kapısına anahtar uydurmak suretile gJ .. 
ren bir hırsız, kilidli bir sandık içerissin· 
de bulunan 125 lira kıymetinde bir elmaa 

beb old'u w ancak. nuyonal sosyalizm, 
1933 de, Almanyada hO.ktimeti ele aldık· 
tan sonra, Almanyanın kalkınıp kuvvet
lenmesile yeniden canlandı. Filvaki Al • 
manyanın Lokarno De Milletler Cemiye
tinden çekilmesi ve Veıway bağlarını ko
parıp atın.asile başlıyan n bir kaç senede 
koca Habeşistaıım İtalya tarafından zap-

Sög .... üd · ""\ muntehibsanilerinin toplantısı.) 

tına ve Avusturya ile Çeko-Slovakyanın 1 "' 
büyük kısmmm Alınan.yaca ilhakına rağ
men henüz dinamtk hızlarından hiç bir 
şey kaybetmiyen orta Avrupa hareket ve 
hamlelerinin tek bir mana ve tek bir he
defi vardır ki o da cen. büyük Almanya.> 
rfiyasınm tahakkukuna doğru program
la ve azim V4' tedbirle yürünmekte ol • 
masıdı.r. 

Evet, Habeş seferinde ve korkunç İn • 
giliz ; İtalyan A:kdeniz ihtilafında Al -
manyanın İtalya tarafını tutması, 26 İkin
cikanun 1936 da Alınan - Leh anlaşması. 

Söğüd de müntehibi sanilerin toplan dıklannı, istişareler yaptıklannı yaz· 
m~tık. Yuk.a:rıdaki resim 80 ikinci seçiciyi belediye önünde gösterm.ektedir. 

l 750 den 2000 e yükselenler 
İstanbul yedinci okuldan Bedia, istanbul 

kırk beşinci okuldan Abid, İstanbul sekizinci 
okuldan Mebrure, İstanbul on altıncı okul -
dan A~. İstanbul on yedincl okuldan Ha • 
cer, İstanbul dördilnctı okuldan Nazif, İl! -
tanbul dokuzuncu okuldan Semiha, BeYoğlu 
KA.ğıdhane okulundan Ham, tJsküdar ytr -
mi ikinci okuldan Süreyya, Beykoz beşlncl 

okuldan Muazzez, Karla! Merkez okulundan 
Fatma, Çatalca Karacaköy okulundan İh -
san, İstanbul otuz altıncı okuldan Mustafa 
Nuri. 

2000 den 2200 e yü.belenler 

pantantif, 80 lira kıymetinde bir elmas 
yüzük, 15 lira kıymetinde bir altın yüzük 
ile daha bazı ufaktefek mücevheratı da 
çalıp kaçmıştır. 

Akşam üzeri işinden dönen Ömer Gene,: 
eve girer girmez ortalığın dağınıklığın .. 
dan dolayı, eve hırsız giı:miş olduğunu 

anlamış ve derhal jandarmaya haber ver. 
miştir. Kısa bir zaman zarfında yapılan 
tahkikat neticesinde hırsızın, ayni köy. 
den Galib adında biri olduğu anlaşıl· 
mıştır. Derhal etrafta aranmasına başla .. 
nan Galib istasyonda, otomobile binip 
kaçmak üzere iken yakaianmı~ ve çalı
nan mücevherler cnblerinde bulunmuş
tur. 

İstanbul elli be.şinci okuldan Makbule, İa
tanbul on birinci okuldan Şükriye, İstanbul 
on dördüncü okuldan !"atma Nimet, İstan -
bul on beşinci okuldan Sabiha, İstanbul on 
birinci okuldan Beşir, İstanbul on üçncü o -
kuldan Galib, Beyoğlu Okmeydanı yatı oku
lundan Hamide, Beyoğlu aıtımşıncı okuldan 

1 

Saliha, Beyoğlu dokuzuncu ok• :i<ı.n Fahriye, Suçlu hakkında takibata başlanmıştır, 
Çatalca Mimar Sinan okulundan Osman. . 

2200 den 2500 e yükselenler Y~. ~tanbul elli yedinci okuldan Ömer Tev 
İstanbul on yedinci okuldan Hatice Şazi _ fik, I.stanbul on altıncı okuldan Tahsin. 
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ıo Ba)'fa 

Birleşik Amerikanın 
müstakbel Cümhurreisi 

(Baştanıfı 8 inei ıayfada.) 
·,nk alam besliyorsunus.... Bundan 
sonra muhacir istasyonu olan Elliı! İs -
bmd'da iş göreceksin.iz ... Bu wretle 
anlarla daimi temasta bulunacabmız. 

La Guardia• şu kısa oeva.bı verir: 
-0.K.. 
O vakit tam 2 2 yaşında idi. 
:Ayni adam dÜnyanın en büyük şehri 

·olan N evyorkun belediye reisidir. 
Alınan ve İtalyan gazeteleri onun 

;yg.}ıudiliğine hücum ederler ... Yahudi
ler de onu bunda'n dolayı Yahudi bilir
.l.er ... 

Halbuki La Guardia Yahudi dıeiildir. 
Özbeöz ProtestandJr. 

u Chariman ! 1 Object ,, 

letıet1 Amerikanm ı.tlıtbal harrblerin
den hiç birine iftirak ey lemerrısi lazım 
geldiği hakkında idil 

Muhacir çocuja, Tammauy 
Hall 'i maglob ettiL. 

Dem.Qkrat partisi olan Tanunauy Hali 
U~60 senesindenberi Nevyork beledi -
yaiJıi elinin, avucuııuıı içine alınıştı ... 
O tarihten bert Nevyork belediyesi 
mürtekiblerin, mürteşilerin merkezi 
olmuştu ... 

Bu müthif ve batın sayılır bir kuv
vet idi ... 
La Guardia, yılrnadaın bu kuvvete kar 

f:1. mücadeleye girifti O ka<lıtt uğraştı 
ki belediyenin meşhur reisi Jimmy 
Yalkeri yerinden etmeğe muvaffak ol
duf ... 

SON POSTA Mart 30 

Bugünkü Viyana 
Urld,-. radyo dlfllzyon po9ta1all (Baştarafı 7 \nci sayfada) 

A k d Burrada Almanların misafiriyim. Be • 
D ara ra yosu nim gibi_ elbette güzel Viyana sergilerini 

- DALGA UZUNLUC11 Jl göstermek için davet ettikleri ve lri ırkı· 
1911 m.. 181 ıır::ea. ıto xw. na mensub olınıyan bafka davetlileri de 

T .A.Q. ıt 74 ın. 11ıts ıtea. to ıtw. vardır. 
T .A~. II,'ft m. HM Kea. 10 Kw. Hiç olmazsa bayle bir zamanda ~ehir -

PERSEMBR: 39 _ 3 _ 19 lerintn bütün diikk:an, lokanta ve kahve. 
12.30: Progra~. 12.35: Tnrk müziği _ Pi. lerinde böyle bir afiş bulundurmasalardı. 

13: Memleket saat Ayan, ajaruı ,. meteoro - Onların Yahudilere karşı yaptık.lan 

lojl haberleri. 13.15 - 14: M11z1lt <Kaf14lk muameleye bir ecnebi olmak sıfatile mü· 
program - PU 17.30: Konuşma (İnkılft.b ta - . 
rihl der~rt - Halkevinden naklen.> 18.30: dahale etmıyorum ve bu şeyler hakkın • 
Program. 18.35. Müzik - (V\rtlcnlar - Pl.) daki düşüncelerimi söylemyiorum. Buna 
19: Konu~a (Ziraat ııaatn. 19.1~: Türk m11- hakkım yok. 
~~ <Fasıl heyetl.) Tahsin Karatnı4 "1'e ar - Onlar istedlklerini yapsınlar. HattA bu 
kad&Şan. 20: Ajaruı, meteorolof1 haberleri, k 1ar d (Yah di . . ) . 
ziraat borsa.sı mat>. J0.15: Türk mUzi~. Ça- apı a sa e u uıtemıyonu dıy& 
!anlar: Vecıhe Cevdet Qa~la, R.eflt Fersan, YazIIUJ olsalar elbette ki çok daha doğru 
Fahl?'e F'ersan: Okuyanlar: Muıtat'a Çartar. olurdu .. 
Sariye Tokay. 1 - .... ..... - Nlşabürek peşre- Tabjf Almanlar da bflirler ki bütün 
vi. 2 - tsınan Hakkı beyin - Ntşabüret be8- dünya Ari ırkından insanlarla dolu de • 
te: Btr kere yüzünü görmeği. 3 - Z!.ya pt. - ğ'ldir 
ııanm - Nişabftrek A. semai - Ey gill ne acab. 1 

• 

vatistant... Macaristan!... UkranyaJ 
Chamberlain, Daladye, Mussoltnll •. 

Evet Mussolini! ... 
Herkes birbirine bunu soruyor: 
- Musolini bu İ§l nasıl karplıyacakl .. 

Mussolint nutkunda ne diyecek! .. 

Konuşacak kimsem olmadığı dçin ye • 
nıek yiyor ve garsonun getirdiği bir g(ln
delik gazeteden Hitlerln Pragdan Vlp.
naya gelmekte olduğunu lSğreniyorum. 

Ve büyük bir hayretle, ben lstanbulla 
Viyana arasında kısa bir .seyahat yaptı.. 

ğıın sırada A vrupanm ortasında ne bd· 
yük değişiklikler olup bittiğini görüyo • 
rum. 

Şayanı hayret de~lkliklerin, şayamı 
hayret bir süratle geçtiğini öğreniyorum. 

Bütün bir millet tek bir silMı Rbnadan 
boyun eğmiş! ... 

Bu üç kelime bu ateşin adamın ilk 
mücade"\.f> hamlelerini ifade eder. Ellis 
İaland adası o vakitler, aıdeta bir yer 
yüzü cehennerrj idi. .. Orası pisllk, has
talık yuvası idi. .. Muhacirler çok cefa 

4 - Ziya paşanııı - Nişa.bilrek şarkısı: Btn Maamafih açlık pek müthiş şeymiş. ka-
Belediye riyasetini elde eylemek için zeban söylersin. 5 - Vecihe - Kanun tak - pısı üzerinde böyle bir levha ta§unıyan 

namzedliğin1 vazeyledL Başlangıçta simi. 8 - Aziz efendt - NL,abft.rek a.ş:rkı: Kır bir dükkan bulmama imkln olmadığını 
muvaffak olmadı. .. Çünkü Tammauy dl geçirdi. 'T - ....... .. - Nlşabilrek saz se - g·· d-ğiim. . ih et bi 

1 
k ta 

Hayır ... Ölümden bu kadar korkan ve 
bu kadar istiklAl sevgisi ve hürriyet at
kı taşımıyan milletin bir eşi daha bu dün
yada bulunamaz! ... 

Suad Deroif 
H.all.l henüz diri idi!. mal.sl. 8 - R"fık Fersanrn - Hlcas ,ar:kı: otst- . ~r u ıçm n ay r o an ya gir-

Dört sene sonra Ruzvelt Cümhurreisi sümden kaçıp gittin. 9 - Sadettin Kayna - dim. C}0kiyorlardı ... 
Genç memur bu vaziyete ~ der

hal cephe aldı ... 

ğın - Tllrkl1: Bağnma taş ba.u.ydun. 10 - Burası çok temis ve flk bir yer ... Süslü 
oldu! Tammauy ölüm derecesine düştü! Sadett1n Kaynağın - Tllrkü: Da~l~ hep kar kadınlar, temiz fiyinmif er~ekltt oturu-

1933 lntihabında ne Tammauy Hal- aldı. 21: Memıeket saat ft.yan. 21. !ronuşma. yor he k ytıııltaek sesle k 

HALK C,PERETt 

& akşam 9 da 

Nasıl cephe ~lmasm ki O da muha
cir Ç<>CUğu idi. Babası meşhur İtalyan 
mücahidi Garibaldi'nin askerlerinden 
idi .. 1870 senesinde Amerlkaya hicret 

l~ mümessili Al Smith; ne de Ruzvel- 21.115: !!.!ham, tıı.hvlllt. kam~ - nukut bor .. :. r es ODUfUyor ve 
sası <nat>. 21.25: N~'eU :plaklar - R. 21.BO: hutü.n mevzuu ba:hsolan feyler n.de po • 

ZOZO DALMAS 

tin himaye ettiği Mac Kee kazandı! Müzik (Oda mi.izi~! Kentet.) Hayrullah Duy- litika! ... 
Zafer La Guardia'da kaldı! Hem iki 

Macar Baleti 

gu - Klarlnet. Orhan Borar - 1 inci keman. Etrafta ne lr:OllUfUluyor diye biraz ku-
yilz bin rey ekseriyetle kazandı! O sı- Cavid özmengft - 2 1ncl Keman. Zeki Ber - lak kabartılıra walnız bunlar du 

1 
• 

ralarda bütün Nevyorldular cFiorello, küren - vtola. Enver Kakıcı _ Oetıo. w. A. 1 yu u . eylemişti. Ailesinin hal tercümesini kı ÇARDAŞ 
saca kendisinden dinliyelim: 

- Annem Poggia'da dünya-ya gel -
miştir. Meşhur bir çalgıcı idi Babam 
1Blnetn ile 3 Haziran 1880 tarihinde 

lie's the boy joı us!• Mozart - Kentet <La majör>. (Klarinet ..e yor: 
yaylı sazlar kuarteti tç1.n.) Allegro. Larghet- - Prağ!.. Transilvanya!.. Memel! .. Hır-

Müsik Kalmaa 

Şarkıı;mı çıkardılar ... 
to. Menuetto. /\.llegr!!tto Con Var1azlont n: =========-=====================z=======-

Gangsterlerin hAmisini devirdi; se • MUzik (KUçtlk orke.!tra - Şef: Necib ~km.) 1 
nelerden beri Nevyorklulan hara'Ca 1 - Lau~ruıchlager - Prlma~ - Arja.nttn Mu·· du·· rıu·· g" u·· nden ·. 
k~smis olan elektrik icralı İnsull'ü hap- serenadı. 2 - Breun - İtalyan şarkısı. 3 -

~i~i!... ~ S~a~ - Bb~ (~~) 4 -~ ITTrn~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T.irvestede ev lendi. 
Uç çocukları oldu. Birt ben idimt 

-
inhisarlar U. 

Lo Guardia henüz Eli~ tıland'da 
muhace...--et memuru iken babam bir ze
hlrlerune neticesinde vefat eylemişti. 
Bahasının zehi!'lenm~i Şikagıo ~ kon
'891'Vesi fabrikalarından birln1n konser
vesinden ileri gelmişti. Bu fabıika hak-

İşte La Guardia böyı. biT adamdır!... Polka. !5 - Nlll:ılader - Bana bir d'B.ns daha 
çalsana. (Viyana melodlst.l 8 - Dosta! -

Mulııım. Muvakkat 
Temi. 

64 sene sonra 
alevlenen münakaşa 

kında meşhur muharrir Upton Sinclair (Baştarafı 1 lnci ·sayfada.) 
.Şikago et baronları> adında büyük bir cek bir cihet olmadığını ıöylüyorlar .. ve, 

d Yusuf İzzeddi!l Efendinin ölümünü de eser yamu.ş i i. .. 
Babasınm hu suretle ölümünden fev- buna bir müeyyide olmak üzere ileri sü-

kalide n~;.iteessir olan genç La Guardia riiyorlar. 
~erikada hüküm sürmekte olan ve Vllkıa, Yusuf İzzeddin Efendi, babası
ıp:ra kazanmağı h~lkın sıhhatini koru- ruıı lntiıhar- ettiğine kanidi. Ve kendisi de, 
'lnağa tercih eden teşekküllere karşı ayni ölüm.lıe dünyaya veda etti. Fakat, 
;mficadeleye başladL . Sultan Az.izin oğlu olan - son halife - Me-

Bu teşekküller başlıca ü.ç şehirde bu- cid efendi, pederinin (katı) edildiğine 
!tınuyorlardı: ina-nmaktadır.. ve bu kanaati üzer~de 

Şi'kago, Nevvork, Ellis İaland. durmaktadır. 
Delikaıniının~ bu teşebbüslere gfrlş - Bu yazılan yaz.mın başladığım g-.in • 

mesi üzerine isinden atılmam ~in cere- denberi, bana şahsi kanaatimi soruyor -
yan' başgösterdi. Çok sürmeden i.şıinden .ı.. İki kardeşin fiilde fikre~ birleşme • 
tıldı d dikleri bu kadar karanlık hır me.selP.de, 

8 
B" ı:udd t bosta kaldı ... Fakat bun- rey beyan edecek kadar salAhiyet sahibi 

d 
1~ t'f d e d • k k led·gı~· ve cür'e!Jkar değilim. Ben. ancak, iki id-an ıs ı a e e ere ço. 8l"ZU ey ı . . 

b ·· d 1 t ld diarun delillerini tesbtt etmekle iktıfa et-u muca e eye a J ı. 

A1tı sene sonra Nevyorlt maiıallele - !!:. ~~i~~liller• nazaran da, şöyle bir 

tinden birinden meb'us seçıilmifti'!... (K t".1) ~. tl d. k d . . . a rJ. zannını a.uvve en ırece e • 
Kongrenın ıctımalarına muntazaman 1~..,- . ded' A 'L. k. b · 

• • AJ~, zıya ır. ncaa. şu var ı, u cı -
aevam eyledı... Fabrıkatarlan '.koru - ı....J kab 1 edil b'l b k 1 • t 

k · · •ttih etil h k k , ı..ıcı. u se ı e, u an ı ış en ev-
ma ıçın ı az e en er arara a•ıın l* 1\.[":th t p d 8 lt M .. 

1 
ve • ıw t a aşayı, eonra a u an u-

ses~ıte:ob· ~. r Ch . (R . 
1 

Muh _ radı tenzih etmek zaruridir. Çünkü bu iki 
• JCCL. aırman euı a t d lı la h . tl . bö' 1 

1 f t d. ') za ın yara ı ş n ve assasıye erı, ye 
e e. e ~yovıum. 

1 
kanlı biır iışe girişmelerine müsaid de -

Dıye oagırırdı.... ~·ld· H.d. · leri k d·ıo; . . gı ır. a ıseye aım arışan ı5er ze-
Nevyorklulr.ır kendılenne taallffit e- vata gelince. bunlar hakkında toplıyabil-

<!en yeni b~r kanun~n doğru bir ~y o- diğimiz rnalfunatı arzettim. Bu malftmata 
lup ?lmadıgım ~e-~ uslannın bu bağıı- nazaran Sultan Aziz hayatında büyük mü 
masıle anlarlar ıdı. vazenesizllik!J.er göstermf.§, bir çok kıy • 

La Guardia'nın itirazını mucib o1an metli zevatın, kendisinden uzaklaşmasına 
kanun hiç bir vechile hoş g6rülmezdi ... sebebiyet vermiştir. Bu hal ise, - madde-

Harbi Umumide tayyare t.en. değilse biJe, mınen • onun hazin ve 
binbaşısı 1 kanh akibett ile netteelenmiştir. 

-SON-

Marş. 'F - Lf"opold • Çigan 70rtu.su. 8 - Cinsi Be. Eksiltmenin 
St.olı- - Praterde aıtııçlar tekrar çiçek açıyor. -="",.....,....,...__ ___ _ 
9 - Schönherr - Alp lr:<Sylülertnin dans ha - Makine şeritl 

va.lan. 23: Müzik <Caztıand - Pi.> 23.45 - !t: cMavi - Kırmızı• 

MJkdan Lira Kr. Lira Kr. Şakll Saati 

2000 adet 1250. - 96 75 Açık 

~~--~~.~~ .. ~.~~~;!::!.~ .. ~:.1?;~.!!~~;!!:._ Makine şeridi 
301•0 

Serviburnunda karaya 
oturan vapur kurtarıldı 
Karadeniz, Marmara, F.ge denizlerile 

Akdenizde fırtına dün de şiddetle devam 
etmiştir. Fırtına yüzünden seferde bulu
nan bazı küçük vapurlar limanlara n
ğınllll§lardır. 

Fırtınanın tesiril.e evvelki gece lima
nımızda da bir kaza olmuştur. Servibur
nundan gaz yükliyerek hareket eden 195 
tonluk Hacı Eşref vapuru evvelki gece 
Boğazda karaya oturmuştur. Vapurun o
turduğu saha kumluk olduğundan kaza 
esnasında gemide hiçbir hasar olmamıı 

ve vapur dün Şark vapuru tarafından çe
kilerek yüzdürülınüştür. Vapurda hiçbir 
zayiat ve arıza vukubulma:mıı ve yoluna 
devam etıniJtir. 

Dün lodos sularının tesiri.le köprü de 
açılamamıış ve Haliçten çıkacak vapurlar 
çıkamamışlardır. 

Fenike civarında karaya oturan Sadıkza
de vapurunun tahll& i~ine fırtına yüzün
den devEmı edilememektedir. 
Sadıkzade vapurunun İstanbul yolcu

larını limanımıza getirmekte olan Ana
farta vapuru da, fırtınadan Ayvalıkta 

kalmıştır. Vapur bugün limanımıza gele
cektir . 

• • • • ~·-·-···-·-···-··-··-··-· ................ ·-· ·-· ·-· "iii""iii""iii""iii" ·-· ·-··-··-······.a::·-

Ankara borsası 
_... .. ._ 

> rdıe• kaoanıf flatla · ı 29 - 3 - 939 

cSiyab • Kırmızu 
Sabit toz mürek
kep 
Yaaa makine yağı 

Sarı kalem ucu 
Mnrekkep lBstiğl 
Stampa mUrek· 
kebi cMavh 
Stamptt mürek
kebi cKırmızı• 
Sü1ıger kBğıdı 

• 
2000 paket 

500 şişe 
Takriben 25 Kg. 

2000 kutu 
6000 adet 

2000 şişe 

600 • 
20000 tabaka 

Takriben 601) Kg. 

224. -

40.-
379. -
272. 50 

93. 70 

89 ' !~6 

16 80 Pazarlık 14.80 

s 00 • 14.46 
28 49 Açık 15 
20 44 Pazıır. 15.30 

7 08 • 16 

29 25 Açı'< 16.30 

I - Şartname ve nü.rnuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 ka
lem kırtasiye hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelreri, muvakkat teminatlan eksiltme saatleri hizaların· 
da gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nO.
muneler de görülebilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ?' 7,5 i\iven.me parala.rile adı geçen Ko-
misyona gelmeleri. c2088t 

I - İdaremizin CR>ali fabrikan garajı önündeki rıhtım tahkimatı işi 9artna· 
me ve planı mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 499'7,30 lira ~uvakkıt t teminatı 374,80 liradır. 
III - Pazarlık 6/IV/939 Perşembe günü saat 14 de Kabataıta Levazım ve 

Mübayaat Şubesi Müdilriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktı;:-. 
IV - Şartname ve pllnlar hergün 25 kuruş bedel mukabilinde yukarıda söz:\l 

geçen şubeden alınabi.Itr. 
V - İsteklilerin ebiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralar ile mezkt1r komisyona gelmeleri. (3002) 

----
Ço~ çalışkan bir adam olan La Gu -

ardia mevkiine, yaşına r-ağ:men tahsili
ni ilerletmeği ihmal eylemedi. 

Ç •: K J, JI: R 
---········--···--·-······························ 1---------.--------11 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 20.000 Kg. kalın kınnap kapalı zarf 
usulile mübayaa olunacaktır. 

Nevyork ünversitesine devam eyledi. 
Avukat oldu. İlk müşterileri Macar, 
İtalyan muhacirleri idi. Nevyotkta za
manın kara lekesi olanTammouy Hall'e 
karşı şiddetli bir mücadele açtı! 

Cümhuriyctciler iktidar mevkiine 
geldikleri vakit La Guardia müddeiu
mumi tayin edildi! 

Amerika Harbi Umum.iye iştirake 
k.Mar verir vermez hem.en tayyare kı
taatma yazıldı! Harbde büyük yarar -
lıkl.'.lr gösterdi. Harb sonunda. İtalya, 
Fransa ve Ame.rikanl.ll yirmi kadar ni
şanına sahfo idi! 

Fakat... Hür fikirli, hil:r dÜfÜ.nceli o
ian La Guard·a harb biter bitmez, A -
merikaya döndüğü vakit ilk nutkunda 
tarihi: 

el. object!, 

Nidasını yükseltti! Bu seferki muha-

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbriçl olan eczaneler şun -

lardrr: 
İstanbul eihetindeldler: 
Aksarayda: <Sarım>, Alemdarda: (Sır

n Asımı. BeyaZldda: <Belkls), Samatya
da: (Erofllos), Eminönünde: (Salih Ne -
cati), E;übde: (Hikmet Atlamaz>, Fe -
nerde: (Eınllyadl), Şehremininde: (Na -
.zım), Şehzadebaşmda: (İ. Hakkı}, Ka -
ragümrükte: <Kemal), Küçükpazarda: 
(Yorgl ı, Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihP.tindekiler: 
İstiklfil caddesinde: (Kanzuk>, Gala -

tada: fİsmetı, Talc&lmde: (Nizameddin), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yeni§ehirde: (Pa
runakyan), Bostanbqmda: <İtimad), 
Beşlktaşta: (Al1 Rıza). 

Boğıniçl. Kadıköy n Adalarda.kiler: 
Üsküdarda: (Ahmedlye), Sarıyerde: 

(Asarı, Ka1ıköyünde: (Moda, Merkez>, 
Büyükadada: (Şinasl Rıza), HeybeUde: 
('l'anaş). 

Açıiıt K11n ıı 
Lo9dft 5.9, 5.'-18 
Jfn-YGft '26.65:US 116.6525 
Put9 !' · -000 ! .1550 
~ 6.66215 ( .662.15 
~ ~f:.4626 18.,0211 
A....._ 67-2ltl& 61.i.825 
.. rtla f.V.81DO liO.SlfiO 
11rGD11 ~l.8076 H.80711 
Attaa 1.1.IUI l .0826 
.... 1.66 1.66 
Pn9 T-=il adllaıemiı 
........ 14.12 14.12 
YM'IOft 28.7876 28.7876 
·--~ :t.4.9676 24.9676 
Malt o .ooııo 0.00tlO 
........ UJ075 2.9076 
ToMtsee ~4 .6.ı U.62 
8\okbolm ~.576 J0.576 
,..... 28.90'AG 2J.9Qa6 

llTİK8AZLA8 

Tflft llııorc• 1 pe. 
• • ll • 
• • 1 yadell 

il - Muhanmen bedeli 17,000 ve muvakkat teminatı 127~ liradır. 
ili - Eksiltme 14/4/939 Cuma günil saat 15 de Kabataşta Levazım ıubesl. 

müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen §Ubeden para.sız alınabilir. 
V - MühiirWl tekllf mektubunu kanunt vesaik ile% 7,5 güvenme parası malı,. 

buzunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme günü en geç 58.at 14 de kadar 
komisyon başkanlığına makbuı mukabilinde verilmesi lazımdır. c2015• 

~ 

I - Şartnamesi mu.clhince (60) aded alttan sürme, araba kspalı zarf usulile ı&. 
tın alınacaktır. 

Iİ - Muhammen bedeli (6000) lira, muvakkat teminatı (450) liradır. 
m - Eksil.ime 20/IV /g39 tarihine rulıyan Perşembe günü aut 15 de Kaba.. 

taşta Levazım ve MO.bayaı şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şa.rtn.ameler hergilc. sözü geçen şubeden parasJ.% olarak alınabUlr. 
V - Eksiltmeye iftırak edecekler münakasa gününden bir hafta evveline kit .• 

dar fiatsız teklifleri tetkik edllmek üzere İnhisarlar Um.um Müdürlüğü tüt~n 
fabrikalar fUbesine nrflnıesi ve tekliflerinin kabul'ilnü mutazamrnm vesika a~ 
malan lA.zımdlr. 

VI - Kanuni vesalkle mühürlft teklif mektubunu % 7.5 güvenme parası mak
buz veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığın.:ı makbuz muka-
bilinde vermeleri lbundır. (1419) 



-

30 Man 

Suriyede karışıklıklar 
ihtilal mahiye ini aldı 

(Başıarafı 1 irıci sayfada) 1 ya karar verdi'ler. Bu maksadla, Fran.sız-
Lutfi El Haffarın yerine yeni bir hük:U- lar tarafından teşkil ed.ilmii olan bir ko
rnet kurulamıyor. Bitaraf ve muvakkat j misyon, Rayak ve Balebek havalisinde, 
dahi olsa kimse hükumetin mes'uliyet ini j unıum1 menfaatler ııamına, geniş mikyas
fizerine almaya cesaret eder görünmüyor. ta istiml§.kler yapmaya başladılar. Bu 
Şam sokakları olduğu gibi, Suriyenin i§lcre çok ehemmiyet verdiklerı için is

b eyecan halinde bulunan bütün merkez- t imlak işlerinin kısa zamanda bitirilmesi 
lerinde sokaklar askeri i~ai altındadır. maksadile işleri tacil etmektedirler. 
Dükk!nlar açılmıyor. Nümayişler birbi- Şamda 25 kişi öldürüldii 
rini takib ediyor. Şamda pek nadiren Adna,a 29 (Husust) - Buraya gelen 
dükkanlar açılıyor ve şehrin hallerinde malCımata göre Suriyede vaziyet, dün
askeri muhafaza olmaksızın satıcılar mal 1 denberi, mnumi bir ihtilal 1llahiyetini al
satmaya cesaret edemiyorlar. Her daki- mıştır. Belli başlı ~irierin çarşılan 16 
k a büyük karışıklıklar zuhurunôan en- gündenberi kapalı bulunmaktadır. Bil
dişe edilmektedir. hassa Şamda fevkal!de tedbirler alınmış. 

Arada sırada halk ile Fransızlar tara- sokaklarda istihkAmlar kazılmış, telörgü
fından idare edilen zabıta ve Fransız as- l-er çekilmiştir. Zaman zaman askerlerle 

k 1 . d .. d J 1 1 ihtilalciler arasında çarpışmalar olmakta-er en arasın a muca e e er o uyor. . 
F 1 h ık .. . 'tr 1 .. 1 d h' dır. Yenıden· tevkifıı.t yapılınıj. mevku:f-
ransız ar a uzerıne mı a yoz e a ı 

1 
f ed'l . . 

t • kt k' · 1 y 1 J j ar ne y ı mışlerdır. a eş etme en çe ınmıyor ar. ara ı arın . 
ve ölillerin sayısı mal'llm değildır. Halk Ş~mla birçok şehirler arasında müna-
arasındaki mübalagvalı şayialara bakılır- \ kSalatd d2urmuştur. Son çarpışmalarda 

· am a 5 ki · .. ld'' "lm:'' tti sa birkaç gün içinde bunların savısı yüz- ~ . . A şı 0 uru uş r .. 
leri geçmiştir. • Ih_ tılalciler 936 da imza edilen Fransa -

Surıye paktının tasdiki takdirinde manda 
kuvvetlerine itaat edeceklerini bildir
mektedirler. 

Pün burada gene büyük nümayiş1er 

ve mücadeleler oldu. Mektebli gençlik 
binlerce Fransız kitabını bir araya toplı-
yarak Fransaya ve Fransızlığa karşı hu- Meh'usan meclisinde 
sumetlerini göstermek üzere bunları a- Şam, 29 (A.A.) - Hükümetl mevcud 
teşe verdiler. Kitablar yandı. durdu. olm~asına rağmen Su!'iye mcb'usan 
Halk, Türk devrini hasretle ya'detmckte meclısı topl~narak eski başvekil Cemil 
ve eski zamanların kıymet·n t kd' t l\IIardamın ızahatım dinlemiştir. Cemi] 

. ı a ı r e - '11.lf d k b' . . 
memış. ı ı l" tl kt d ! l• ar am, a ınesının esasını 1936 Fran-o an arı ane eme e ır. 

sız - Suriye muahedesinin tatbikinin tes-
Fransızlar tarafından alınan askert kil eylemiş olduğunu söylemişt'.r. Müz~

tedbil"Jer çok mühimdir. Fransa Suriye kereyf müteakıb, meclis muahede ve an
ve .. Lübnan~: fakat bilhass~ Lübnanın l ıaşmayı istihdaf eden fırka takririne mü
mıudsfaası ıçın Rayakta tahkımat yapm~-1 zaheret göstermeğe karar vermiştir. 

Alman - l6h ademi tecavüz anlaşma
sınm feshed'leceği söyleniyor 

(Baştarafı 1 inci. sa1ıfada.J 
hat vermiş olduğu söylenm('ktedir. 

Bu izahata nazaran Almanya Danzig 
statüsünün değişmesini, Leh koridorun

. da bir otomobil yolunun yapılmasını ve 
Lehistamn antikominte.rn pakta iştirak 

etmesini istem.iştir. 
Gerek Varşova, gerek Berlindeki res

mi mahfeller, Alınanyanın Lehistandan 
!hiçbir talebde bulunmadığını kat'iyctle 
peyan etmektedrler. 

Maahaza Alman gazetelerl, Lehistan 
hak.kında şiddetli neşriyatlarına devam 
ediyorlar. 

Tecavüzler 
Danzig Nazi partisinin organı olan 

Danziger Vorposten gazetesi, Danzige ci
var mıntakalarda Almanya aleyhinde 
hergün birçok nümayişler yapıldığmı 

kaydeylemektedir. 
Schoeneck'da Polonyalılar iki Alman 

.mağazasının camlarını kırmışlardır. 

AJienfelde'de bir Alınan cemiyeti tara
fından tertib edilen bir toplantıya Pf)lon
yalılar müdahale ederek salonun tahll
yesini istemişler ve böyle gergin bir za· 
manda her Polonyalının Almanlara kar· 
şı polis vazifesini görmesi lazım gelece
ğini söylemişlerdir. 

Bir muganniye Taksim meyda
nmda kocası tarafmdan dövüldU 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Coşkun tarafından döviilmüştür. 

Yapılan tahkikata nazaran hadise şöyle 
cereyan etmiştir: 

Zehra Coşkun, kocası Hasan Coşkun
dan ayn yaşıyormuş. Hasan Coşkun, ka· 

ıısmın hem bu hareketinden, hem de 

sahneye çıkmasından duyduğu infial ile. 
gece yaru;ı Zehraya rasgelir gelmez ken
dini tutamamış ve: 

- Benim ile barışacak mısın, sahneden 
vazgeçip evinde oturacak mısın, yoksa 
seni yola getireyim mi? diye kadını döv
meğe b~lamıştır. 

Meydanda bulunan halk ve Taksim 
nokta memuru, kadını bu hiddetli koca
nın eUnden kurtarmışlardır. Hasan Coş
kun. yakalanmıştır. 

İzmirde zelzele 
İzmir, 29 (A.A.) - Dün gece saat 21.40 

da şehrim.izde fiddetli bir hareketiarz ol
muftur. 

Bu gazete 25 Poionyalının Alman par
tisinin işgal ettiği binaya girerek Hitle
rin resmi ile gamalı haçlı bayrak.lan tah
r ib ettikleriin ilave eylemektedir. 

İki Al nan yaralandı 
Bromberb, 29 (A.A.) - D. N. B.: Ga

zetelerin ve garb Polonyalıları birliğinin 
tahrikatmdan mütevellid Alman aleyh
tarı nümayişler devam etmektedir. Col

mar bölgesinde küçük Margonin şehrin· 
de geceleyin Almanlara aid bütün evlerin 
camları kırılmıştır. İşlerindl!n dönen ikı 

Alman da Polony&lıların t~avüzüne uğ
ramış ve bunlar bıçakla ağır ıurette ya
ralanmışlardır. 

Hududlar 

Berlin, 29 (A.A.) - Reutl!r ajansı mu
habirinden: Berlin ile Polonya hududu 
arasında normal olımyan bir takım as
keri harekat icra edilmekte olduğu ha
ber verilmektedir. 

Varşova, 29 (A.A.) - Hariciye nazın 
Bek, Almanya sefiri Von Moltke ile A
merika sefiri Bidde'l kabul l!tmiştir. 

Bükreş, 29 (A.A.) - Polonya sefiri 
Raczynski, hariciye nazın Gafenko ile u
zun b;r mülakat yapmıştır. 

Milli Reasürans 11mum 
mlldUrlUgU 

Ankara, 29 (Husus!) - Milıt Reasü

rans, Anadolu ve Ankara sigorta şirket

lerinin umu.mi hissedar heyetleri bugün 

toplanmıştır. Bu toplantııarında her üç 

şirketin yeni idare meclisleri teşkil olun

muştur. 

Ankara, 29 (Hususi) -MiJU Reasürans 

şirketi idare meclisi reisliğine Güven si

gorta şirketi Müdürü Rabbani intibah 

edilmiştir. Şirket Umum Müdürü Refi 

Bayann sıhhi ahvaline binaen tekaüdlü

ğünü istediği haber verilmektedir. 

ilk çilek mahsulü 400 
kuruşa satıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ereğli çilekçileri yıllardanberi ısrarla 

çilekçiliği ileri götnm:ıei: içiıı çalışmakta 

ve Hk mahsulü yetiştireb ilmek için yekdi

ğerile rekabet e~kted\rler, 

SON POST.b 

Daladye Mussolininin 
Pazar günü söylediği 

nutka cevab verdi 
(Baştarafı 1 inci sayfad4) 

tehlikeye maru~ mudur! İmzalanan an 
!aşmalar, henüz tatbik mevkiine kon -
:nadan yırtılmaktadır. Dünyanın her 
tarafında başdöndürücü bir silahlanma 
yarışı büküm sürmektedir. 
Dünyanın bu vaziyeti kaşısında bil • 

hassa şu noktayı tebarüz ettirmek ate
C'im ki, Fransa kendi ideallerini ve hu
kukunu muhafazaya azmetmiş bulu • 
nuyor. Fransa bugün, her zamandan 
daha fa:~la birleşmiş , kendisinden daha 
fazla emin ve daha fazla kuvvetlidir. 
Fransa, kendisine karşı yapılacak olan 
herhangi bir taarruzu kat'iyetle eze -
cektir. 

Mecllı~ten aldığım fevkal~de sa1A.hi -
vetin sebebini de izah etmek isterim: 
Dünyanın bu karışık vaziyeti içinde, 
düş ünm.:>k ve müzakere etmek asla ca· 
iz değildir. Bu gibi vaziyetlerde iş ve 
r:.;,:t i,l7at lazımdır. Şunu da ilave ede -
yim ki, Fransanın kuvveti yalnız bu 
topraklarda olmayıp, t! uzak mUstem
ıekelerinde de mevcuddur. En büyil.k 
bir kuvvet kaynağımız olan Afrika, · da 
ha son zamanlarda anavatana ne ka -
dar ba~Jı olduğunu gösterdi.> 

Mussolini'nin nutkuna cevab 
Dalad~ bundan sonra. Fransanm te· 

refli ve haysiyetli bir sulhu muhab.za et
mek arzusunda bulunduğunu bildinrek, 
sözlerini Fransız ~ İtalyan münasebatına 
intikal ettirmiş ve demiştir ki: 

cMqssolini geçen Pazar günkü nutkun
da 17 KAnunuevvel tarihli İtalyan nota
sından bahsederek.. bu notada İtalyan ta
leblerinin mündemiç bulunduğunu ve bu 
taleblerin Ciblrli, Tunus ve Süveyt ka
nalına müteallik olduğunu söylemiştl 

Halbuki. yarm neşredece~imiz bu no
tada ve buna karşılık verdiğimiz cevab
da, sizin ve herkesin de görecekleri gibi 
ne Süveyş kanalı, ne Cibuti., ne de Tu· 
nus mevzuubahıı olmamıştır 

Habeşi.stanın zaptının, İtalya lehine 
yrmi haklar yaratmış olduğu hakkındaki 
fikirler şayanı kabul değildir. Şimdi. bi· 
ıı::e hayati sahalardan bahsediliyor. Hal
buki, bu, istila azminin devamlı tekevvü
nunden başka bir şey ıieğjldir. Bu hale, 
Avrupa nasıl teyakkuz vaziyetinde bu
lunmaz?> 
Başvekil sözlerine devamla demiştir ki: 
cBir kere daha tekrar ~deyim ki Fra~

sa, ne topraklarından bir karış yer, ne de 
kendi hukukundan ufak bir parça feda 
etmiyecektir. Maahaza, 193~ anlaşma.lan 
zihniyeti, ne çerçevesi dahilinde bize ya
pılacak olan teklifleri de tetkikten ka
çınmıyaca.ğız. > 

Tunustaki İtalyanların fena muamele 
gördüğü hakkında .söylenen bütün söz
ler, masaldan başka bir fey değildir. 
Fransadaki İtalyanlar fena bir miaafir
perverlikten şikAyet edemezler. 

Bu vaziyet, Fransanm kendisile bu de
rece fazla anlaşınazhklar halinde bulun
muş oldu~ diğer büvük bir kolll.§U8U ile 
de aynen vakidir. Çeko-Slovakyanın iıti· 
lAsı, Fransnın devamlı işbirliği tesisini 
istihdaf eden gayretlerine en ağır dar
beyi wrmuştur. Uzun seneler. bazı hA
diseler milletlerin kendi mukadderatına 
hakim olması prenslpile haklı gösterildi. 
B'lahare, tabii emellerden bahsedildi. 
Şimdi de hayat! ıııhalar ileri süriü.üyor. 
Bu, evvelce dediğim gibi istilA niyetin
den başka bir şey değildir. 

Daladye, sözlerini bitirirken. bQtiln 
sulh sever milletleri işbirli,ği yapmaya 
yeniden davet etmi§ ve Fransız - İngiliz 
tesanüdünü de tebarüz ettirmiştir. 

İtalyanların tehdidi 
Roma 29 (AA.) - cHavas> Faşist 

mehafili. Mussolininin nutkundan son
,.a r€Smi Paris makamatının gösterdi -
ei ihtirazı infial ile karşıla.makta. fta:ı.
'Tailln Fransaya bi:r avansta bulunmuş 
o~riuğunu ve binaenaleyh Fransarun bu 
avansa dört elle sarılmamı.ş ol.ın&Sını 

hayretle karşılamakta veya öyle gö -
zükmektedir. Faşist mehaıfl.li Mussoli
ninin nutkunu Fransaya katı bir ihtar 
mahiyette olduğunu da ehemmtyetle 
kaydetmektedir. 

La Stampa gazetesi de ş~yle diyor: 
Fransa İtalya-yı aldatın.ağa kalkış -

masm. Fransamn müzakerelere önayak 
olması lazımdır. Eğer Patis hükO.ıneti 
müzakerelerden imtina ederse hesab -
!arı geniş ve kıı.t't bir rurette tasfiye 
etmek i~ini sil~h::ı bırakacağız. 

Ayni gazete Roma - Berlin mihveri-

Sayfa IT 

( Te graf haberlerimiz J 
Almanlar Şarki 

Slovak hudu~unda 
tahkimat yapıyorlar 

Londra, 29 (Hususi) - Alm.anyanın 

Şarki Slovakya hududunda, 75 kilometre 
uzunluğunda kuvvetli ;stihkamlar vücu
de getirdiği haber alınmıştır. 

Berlin mahfellerine göre eski Avus
turya hududuna mücavir olan bu tahki
mat, şarktan yapılcaak olan bir taarruzu 
önlemek için vücude getirilmektedir. 
Diğer taraftan bugün Bratıslavada 'top

lanmış olan Slovak kabinesi Macar taleb
lerini tetkik etmektedir. 

iş Bankasının yeni 
idare meclisi azaları 
Ankara 29 (Hususi) - Türkiye İş 

bankasının münhal bulunan idare mec 
lisi azahklarından üçüne eski Kayseri 

meb'usu Nahid, eski Trabzon meb'usu 
Ali Nebil, eski Samsun Valisi Osman 
ieçilıniş!erdir. 

İdare meclisi reisliğine kimin getiri
leceği henüz belli değildir. Reis ve.k.a -
letini şimdihk azadan Ahmed Nesimi 
deruhde etmiştir. 

Fransız - İ giliz 
askeri ittifakı 

Londra 29 (AA.) - Daily Mail ga -
ıetesi, İngiltere Genel Kurmay Reisi 
General Gort'un tayyare ile Parise gi
dişini büyük harfli başlıklarla kayde -
diyor Ye Pariste Almanya tarafından 

~ apllabilecek muhtemel tecavüzlere 
karşı müşterek bir mukavemet tesis et 
mek üzere sıkı bir Fransız - İngiliz as
keri it1ifakının teferrüatmı tesbit ede
ceğini yazmaktadır. 

Bu gazete. Sovyet Rusyanın buna i.1-
tirakinin derpi' edilmediğini ilave e -
diyor. 

Paris 29 (A.A.) - Fransa: Hava Na
zın Guy, La Chambre'in önümüzdeki 
hafta ba~larında Londraya gitmesi bek 
!eniyor. 

Haber alındığına: göre. Fransız hava 
nazırının bu ziyaretle takib ettiği gaye 
iki memleket tayyare endüstrisinin bir 
birine uygun bir tarzda çalışmalarını 

temin için aJakadar İn!tiliz na'ZII'larile 
müzakerelerde bulunmaktır. 

Uzun bir toplantı yapıldı 
Paris 29 (A.A.) - İngiltere İrnpa: -

ratorluk genel kurmay başkanı Gene -
ral Vikont Gort bu sabah Fransa Ge -
nel Kunrnıy Başkanı Gamelin :ile iki 
saat süren bir görüşmede bulunmuş -
tur. Sa·at 15 de İngiliz heyeti, General 
Gamelinin riyasetindeki bir Fransız 
heyetile birlikte Rei.ms•e gitmişler ve 
Magino hattını gezmişlerdir. 

Kaplll bezleri 
Nizatrnamesl 
Ankara, 29 (Hususi) - Kaput bezleri

nin tip ve vasıflan hakkındak• nizamna
me Heyeti Vekileee tasdik edilmiş ve 
mer'iyete g1rmiştir. Bu nevi bezleri imal 
eden müesseseler toplann her iki başma 
müessesenin adını, i§aretini, bez geni§ll
ğini. top uzunluğunu siUnmıyecek bir 
şekilde koymaya mecbur olacak. ellerin
de nizamname hükümlerine aykın kaput 
bezi bulunan fabrika ve mağaza sahible
ri bugünden itibaren Uç ay zarfında bu 
bezleri Ticaret Odasına damgalattıracak
lardır. Nizamname hükümlerine muhalıf 
bez yapan fabrika cezalandırılacaktır. 

Merkezi Avrupa 
vaka yii karşısında 

Vunanistanın vazi eti 
Atina 29 (A.A.) - Atina ajansı, Mer

kezi AYrupa vakayiini takib eden dip
lomatik görüşmelere Yunanistarun 
herhangi bir surette iştirak etmiş ol • 
duğuna müteailik bütün haberleri kat't 
surette tekzib etmektedir. Yunanista

nın siyaı-i hattı hareketi, daima, Balkan 

müttefiklerine karşı Balkan paktında· 

ki taahhüdierine sadakattir. 

Bir sandal devrildi, 
3 hah çı boğuldu 

Ceyhan, 29 (Hususi) - Evvel.ki g(in 
Ayaşın Gölovas~ civarında içinde sekt!J 
balıkçı bulunan bir sandal şiddetli 'b.1r 
fırtınaya mukavemet edemiyerek d.evw 
rilmiş, iiç kişi boğulmuştur. Mü~küll'tr' 
la kurtulabileı~ beş kişi tedavi altın« 

alınmışlardır. Boğulanlardan birinhı 
cesedi buiun.muştur. Diğer iki ce::;ed tr 
ranmaktadır. 

Kazazedelerin Hataylı olduklan an .. 
laşılmıştır. 

Sigorta 
tenzil 

primleri 
edilecek 

Ankara, 29 (Hususi) - 31 Mart Cu· 
ma günü İktısad Vekaletinde sigorta 
şirketleri mümessillerinden müteşek • 
kil bir toplantı yapılacaktır. Bu top rı 

lantıda sigorta primlerinin tenzili im· 
kanları araştırılacaktır. 

Fransada Reisicüm u 
namzedlari 

Paris, 29 (A.A.) - Bir hafta sonra ya
pılacak yeni reisicümhur seçimi Parla 
gazetelerini ziyadesile meşgul etmekte
dir. Gazeteler Lebrunun ikinci defa ola
rak rei.sicüınhurluğa namzedliğini ko,-.. 
maktan imtinada ısrar edip etm.iyeceğini 
merakla bekliyorlar. 

En kuvvetli namzed olan Herriot, Jean
neney ve Daladyenin namzedlikleıinl 

koymamaları üzerine şimdi muhtemel 
namzed olarak eski meb'usan reisi :Şouis.
son, eski bahriye nazırı Pıetri ve ziraat 
nazın Queille ile ayandan Roy ve Qo. 

dartın isimleri ileri sürülmektedir. 

Yardım Sevenler Cemiyeti 
kongresini akdetti 

Ankara 29 (Hususi) - Bayan Mev
hibe İsmet İnönünün yüksek himaye ,. 
leri altındaki :Yardım Sevenler Cemi .. 
yeti bugün saat on beşte Çocuk Esir .. 
geme Kurumu salonunc:Ia- senelik kon • 
gresini akdetmiş, bu sene içinde yapı• 
lacak işler hakkında yeni kararlar ve • 
rilmUitir. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Ankara 29 (A.A.) - Em1Ak ve Ey• 

tam bankası heyeti umumiyesi bugün 
toplanarak bankanın 1938 yılı mesai .ı 
sine aid idare heyeti raporunu ve bi .. 
lançosunu tetkik ve tasvib etmiştir. 

1938 yılı mesaisinin verimi olarak 
500 bin lh"aya: yakın bir kar temin et -
miş bulunan bn milli müessesemiz m~ 
saisine ve faaliyetine daha ziyade btr 
inkisaf verebilmek için bu k!rı tevsi 
etmiyerek ihtiyat akçesi meyanına al
mıştır. 

niıı sağlamlığını da aynca kaydetmek - ı terketmesidir. . · 
tedlı. . • Görülüyor ki Berlin İtaiyaya cesaret 

F'ransızJarm cevabı vermekle kalmıyor, hatta onu körüklil-
Paris, 29 (A.A.) - İtalyan metalibab· yor. Eğer İtalya ile müzakereler böyle 

nı mevzubahseden gazetelerin Fransa ~ şartlar altında ve bu gibi hedeflerle baş
nın boş müzakerelerde bulunamıyacağını lıyacaksa bu müzakerelere hiç girişme
ve Mussolini tarafından ileri sür;ııen mek daha iyi olur. 
noktaların ancak vesaike istinad etmek Epoque diyor ki: 
~artile diplomatik yollarla yapılabilece- Denizlere, iptidat maddelere ve altına 
ğini kaydetmekte ittifak gösteriyor. haklın bulunan demokrasi devletler nin 

Oeuvre gazetesi diyor ki: kudreti haia o kadar muazzamdır ki he-
Mussollni hiçbir şey tasrih etmeksizin nüz her şey kurtarılabilir. Çünkü de

Tu.nustan bahsebniştir. Buna mukabil mokrasi devletleri, karadan ve der' zden 
Alman Nazi partisinin resmi gazete.si çevrilmi~ bulunan 120 milyonluk Al>nan 
Mussolini hesabına bu tasrihatı veriyor: ve halyana karşı yarım milyarlık b!r 
Mevzuubahs olan şey, Fransanın İtalyan insan kütlesi çıkartabilirıer J.füttef k.ed
sahasına dahil bulunan Tun usu İtalyaya m.izi tekrar bir araya getiı € liın. 
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Oayrımenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

iill .. •11• .. H11t-mınnmı-1t11nmı .. 1111NtM11 .. ~ Çeviren: E. E. ...mft .. IH~ 

Bayan Naciyenin 20766 lı esub No. sile Sandığımızdan aldığı (100) !ıraya kar
şı birinci derecede ipotek edip vades inde bor cunu vermediğinden 3202 No. ıu 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden 
Tekfur sarayında Çakırağa mahallesinin Çakırağa caddesi, yeni Usul sokakta eski 
134, yeni 2 kapı numaralı kagir bir evm tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Bir gün cTugguof. arkadaşı cBrits • duğu bir sırad Elenanın kulağına eğUe- - Diyor ki: Ren de onunla bir olup bu 

oyunu tertib etmişsiniz. Bunu herkese 
ilan edeceğini söylüyor. Gülmeyi bırak. 

Ve şimdi bu kadından kendirci kurtarmak 
için bana da bir çare bulursan bana karşı 
yaptıklarını unutacağım, seni affedece . 
ğim . 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (29) 
lira pey akçesi verece:<t:r. Milli bank::ılarunızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye, resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve teDaliye rüsumu borcluya aiddir. Arttırma şartnamesi 30/3/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiy~nlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu s}cil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

'kin. e dedi ki: rek dedi ki: 
- Evime gelmediğiniz için sana dar • 

gınım. Bu böyle olmaz. Muhakkak bekle
rim. Hele sizi karım ile tanıştırmak ister
dim. Göreceksiniz ki kanın gayet güzel 
bJr kadındır. Güzel piyano çalar.. Sesi 
fovkatade! .. Bir gün gelin de çayı bera -
ber içelim. Olmaz mı? 

cEveli insanlar ne kadar saftırlar> diye 
Britskin dü.şündü ve cevab verdi.. 

- Hay hay gelirim. 
Britskin arkadaşının evine gittiği za • 

man Tugguofun karısını hakikaten gayet 
gtizel buldu. Ve kendi kendine: 

- Hakikaten enfes kadm! .. diye düşün
dü. 

Tugguof arkadaşının düşündüklerini 

anlamış gibi: 
- Evet, evet, karım hakikt hır cevher

dir, dedi. Yarım saat kadar şundan bun
dan konuştular. Tugguof birdenbire ayağa 
kalkarak aynaya dQğru yürüdü. Kravatı
nı düzeltiyordu. 

- Elena, dedi. Sevgili karıcığım, git
~ rnem lazım. Beni affedeceksin, değil mi? 

Sen de sevgili dostum .. Şirketin bu ak -
§amki içtimamda bulunmak elzem. Ümid 
ederim ki karım.la iyi vakit geçirirsiniz. 

Britskin verecek cevab bulamıyordu. 
Tuğg tekrar etti: 
- Gidiyorum. Ancak yediye doğru ge

lebileceğim. Daha evvel mümkür.. değil .. 
Oruvar sevgilim, oruvar sevgili dostum!. 

* Aradan iki hafta geçmişti. Brit gene 
· Tugun evinde idi. Piyanoya yakın Elena 

lvanovnanm yanında oturuyordu. 
Tugg gayet düşünceli bir aşağı, bir yu

karı odada dolaşıyordu. 
Brits ve Elena hazan alçak ve hazan 

fii.ksek sesle konuşuyorlardı. 
- E. diyordu. 
- İki haftadanberi bize neye gelme • 

din? .. Ne kadar vefasızm.ışsın. Halbuki 
ben seni o kadar özlemi.şımdlr ki. 

Bu sırada kocasının ayak sesleri duyu. 
hınca bahsi değiştirerek yüksek sesle: 

- Dayımın evi o kadar hoş ve o kadar 
havadar bir yerdedir ki.. 
Kocasının ayak sesleri u1.aklaşm1ştı: Ve 

.E. yavaş sesle devam etti. 
- Seni daha fazla sevdiğimi hissedi • 

y()rum. (Ayak sesleri), çok güzel bir gün 
geçirm~tim. (Ayak se.sleri uzaklaşıyor). 
Bu müddet zarfında.. Fakat dikkat edi • 
Zliı ha. Çok kıskancım (ayak sesleri) bu 
güzel yeri si2e tavsiye ederim. 

Britskin kesik cevablar veriyordu. Nı.. 
hayet Tugg odanın öbür başında bulun-

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 32 

Bana gelince, kendilerile gö -
ruşrnekten pek memnun ola -

H, cağım. Fakat Beykoz gibi uzak bir ye-
re yaln•z öğle yeme:ğine insan çağırmak 
oluır mu? Kendilerini birkaç gün geÇi.r

~ mek üzere hemen davet edin. Burada 
rr pek yalnız olduğunuz için arkadaşınız 

size iyi birkaç gün geçirmeğe vesile o· 
lur ve onunla rahatça konuşabilirsiniz. 

- O halde Lamiaya derhal Mr tel • 
graf göndermeliyim. 

- Buna da hacet yok. Hasan akşam 
vapurile İstanbula inecek; yapılacak 
bir çok işleri olduğu için bu geceyi de 
şehirde geçirmeğe mecburduT. Siz bir 
mektuh yazar, onunla: arkadaşınıza gön 
derirsiniz. Hasan varın muşla dönecek· 

v ' 

gid~r onları otelden alır ve vapur zah· 
metine katlanmadan doğruca motörle 
buraya gelirler. Yalnız Lamia hanım • 
dan gelPcckleri saat; kahyaya söyleme· 
sini rica ediniz. Bir yanlı.şlığa mahal ol 
masm. 

- Te~ekkür ederim Cevad... İstan -
bulun biraz yabancısı olan Lamia ve 
kocası için bu şekil çok daha raliat ve 
kolay olacak. 

- Geleceğim ruhum. Hiç merak etme. 
Kocan kalkıp buradan giderse. 

Tam bu sırada Tuğg döndü, kalın sesi 
işitildi. 

- Demek öyle ha .. Emniyeti suiistimal 
öyle mi? 

Biktor Biktoroviç Brit,skin!.. Ne de· 
me.k o. Ne demek istiyorsunuz. {Kalkıp 

gidersem) buradan. Fakat ben buradan 
derhal gidebilirim sevgilim. Mademki si
zi rahatsız ediyorum. Ve Elena kocasına 
doğru elini uzattı. cSus> diye bağırdı. O 
ise şimdi daha şiddetli: 

- Kafi. kafi! İzahatınıza ihtiyacım kal
madı. Şimdi her şey meydanda .. kararımı 
verdim. Ben gidiyorum. Ru rezalet çeki
lir şey değil Uzaklara k~çacağım .. Na • 
mıma mektub geldiği takdirde cOtel Bi • 
ran, a göndermenizi rica ederim. 

E. İvovna daha bir söz söylemeden 
Tugg kapıyı açtı ve başını yere eğmiş ol
duğu halde odadan uzaklaştı. 

Elena: 
- Yarabbim sen bilirsin, diye inledi. 

Başını Britskin'in göğsüne dayadı. Başını 
kaldırarak göz yaşlarını sildi ve: 

- Cehennemin dibine kadar yolu var, 
gitsin. Seninle yaşamak istiyorum. sevgi
lim. Mes'ud Qlmak istiyorum. 

* Aradan bir ay kadar geçmiştı. Brits 
Bria oteline koşarak Tuggu aradı. Tugg 
odada idi. Odasından koşarcasına içeriye 
girdi ve bağırdı: 

- Demek böyle. Bana bir tuzak kurdu
nuz? 

Tugg. yerinden bile kıpırdamamıştı. 
- Faıkat ne oluyorsun? .. Ne oldu? Dos

tum saadetinize mani olmamak için siz
den ayrıldım. Daha başka ne yapabilir • 
diin. 

Britskin pürhiddet: 
- Demek ki hala yalan söylüyorsun. 

Maamafih meseleyi anlamakta geç kal -
madun. Mesele pek aşikar. Karından bık
tın, bana tuzak kurdun, beni aptal yerine 
koyara<k karını bana yük?emeğe muvaf • 
fak oldun, öyle mi? Değil mi? Söyle. 

Tugg kahkahayı basarak. 
- Yani kendisinden memnun değil mi

sin? 

- Memnun mu? O kadın değil ki, azi
zim. O adeta yılan. Kuyruksuz bir yılan. 
Fena huylu, yalancı. kıskanç, şeytan mı 
şeytan. 

Tuğg bir kanapede uz~ f.asılasız 

gülüyordu. 
Brits devam tıtti .• 

- Kendisile uyuşmaktan başka çare 
yok. 

- Onunla uyuşmak mı, ne eliyorsun 
Tugguof? 

- Evet, evet, hemen gidip kendisile 
barışmalısın ve ben sana nasıl yaptı isem. 
sen de başkasına yaparsın işte bu. 

* 
Bir kaç giin sonra Britskin arkadaşı 

Agranmakofa diyordu ki: 
- Fakat kardeşim beni görmeğe hiç 

gelmiyorsun. Şimdi Elena İvonovla bera
ber yaşıyorum. Yaman bir kadın aziziin. 
Esasen onu tanımıyan yok. Şarkı söyler, 
piya~o çalar, Venüs gibi güzel. Bir gün 
gel de çayı beraber alalım . Elena çok 
memnun kalacak, daha geçenlerde sen
den bahsetti idik. 

(Bu deli midir, nedir) d'.ye Agrama dü
şündü. 

- Hay, hay, sevgili dostum Biktor 
füktoroviç , yarın öğle yemeğine beheme
hal gelirim. 

it 

Aradan bir ay geçtl 
Bir akşam Ağromantof tiyatroaa ar -

kadaşına tesadüf edince çok sevindi. İvel
giniye koştu ve onu kucakladı: 

- Seni gördüğüme ne kadar memnun 
oldum bilsen. Seni evimde muhakkak bek 
lerim kardeşim. Öyle olmaz canım hiç bir 
mazeret dinlemem anlad'ın mı? Karım, 

E. 1. ye hayret edeceksin. Melek gibi bir 
kadın eve gel. Seni takdim edeyim. Şar
kı söyler, piyano çalar. 

tvelgini sözünü kesti ve yavaşça sordu: 
- Bir dakika .. Bu bahsettiğin kadın E. 

f. bundan bir müddet evvel Tugguofun 
karısı mı idi? 

- Evet .. fakat §ey .. bunu neye soru • 
yorsun? 

- Mademki o kadındır. Çok teşekkür 
ederim. Fakat beyhude zahmet etme. 
Çünkü neden biliyor musun? Daha evvel 
o kadını Tugguofa yükliyen benclim. 
··············································--·············-

(23 Nisan Çocuk Bayramı) . 
Çocuk Bayramı yaklaşıyor. Vitr1n1er1niz1 
çocukları aiftkalandıracak surette siis -
lemeğe ş::ndiden hazırlanınız. 

dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 15/5/939 tarih ine m5sadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığı
mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihare yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefıyeti 
ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artbra • 

mn taahhüdü baki kalmak şartile 1/6/939 tarihine müsadif Perşembe gü~ 
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleril• 
sabit olınıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerin in bu haklarını ve husu.sile 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra

kı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicili erile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat almak istiyenlerin 937/238 
dosya numara.sile Sandığımız hukuk jşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan ga yrirnenkulü ipotek göstermek istiyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu k.ı ymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göıtermektedir. 

(3011) 

------

Ba~, Di~ .. , Nez·e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bü .ün ağrılarınızı derhal keser. 

- - lcillın a günde 3 kate alınabilir. - -

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimleri yazılı iki kalem ayakkabı 

14/2/939 tarihinde ihale edilmişti. Görülen lüzum üzerine ihale feshedildiğinden 
yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 /4/~39 Pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında müte • 
şekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminatı 268 liradır. Daha fazla izahat 
ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaat. 
lan. {1956) 

Cinsi 

ErkPk talebe 
Kız talebe 

Mikdan 

415 çift 
34 çift 

Muhammen fiatı 

8 lira 
7,5 > 

Tutarı 

3320,00 
2öı>,OO 

3575.00 

Yekıin 

ile karşı karşıya çal~an bir adamun. - Sizjn kalbiniz konuşuyor Mualla 
Günün ve gecenin her saatinde ona ih· ve sözleriniz de doğrudan doğruya kar
tiyacım -olabilir. Karşunda bir düziye şıruzdakinin kalbine hitab ediyor. Siz 
o çirkin ve hastalıklı adamı görmek ne iyi ve yüksek bir insansınız! Ben si
ruhuına sıkıntı verecek... zin yanınızda mağlub olduğumu ve bo-

Bir kenara uzanmış uyuyan hayvanı 
parmağile işaret etti: 

- Bu saatler benim tahayyülitıma 
gömüldüğüm saatlerdir. Bana pek pek 
saadet vermezler.. . Fakat zaten saadet 
bir vehimden başka bir şey midir? Ha
yatın çiçeklerini aılalım ve cDünyada 
cennet» hülyaları peşinde dolaşarak 
imkansız şeyler aramıyalım... Siz ne 
fikirdesiniz Mualla? 

DemPk sizden ricaya geldi öyle mi? yun eğdiğimi itiraf ediyorum. 
- Evet annesile birlikte geldiler ve Himaye ettiğiniz adamı yanıma al -

sizin kararınızı değiştirmek: için teşeb- mağı, onunla sabırlı olmağı ve .. onun 
büste buJunmamı istediler. yüzüne bakmamayı vadediyorum. 

Filhakika adamcağızın giyinişi ve Genç kadın kesik bir sesle: 
yüzü pek kendi lehinde şahadet edecek - Teşekkür ederim, siz hayn seven 

nakleden ı gibi değil amma öyle namuslu bir hali bir insansınız ... diyebildi. 
Genç kadının sersemliği yavaş yavaş 

açılmış, muhalkemesini bulmağa, söy
lediği ve dinlediği şeyleri anlamağa 
başlamıştı. Şimdi artık buradan uzak· 
.aşmak için acele ediyordu. Cevadın 
gözleri onu titretiyor, nefesini kesiyor, 
gözlerinin önünü göremiyecek kadaT 
orıu şaşırtıyordu. 

Muazzez Taha in _.. var 'ki. .. Soma:, zayıflığı da mutlaka gı· Başı dönüyor, kulaklaırı u~lduyo.r -
Şimdi sizden başka bir isteğim var. dasızlıktaıı olmalı. Böyle genç yaşta ba du. Ayağa kalkarak yürümek istedi. 
Odaya girdiği zaman başını saran basız kalıp aile yükünü yüklenmek ko- Koltuğa dayanmağa mecbur oldu. 

sersemlik ve ağırlık aırtmağa başlamuı· lay mı? Biraz iyi yer ve kalben müs - - Kuzum bir cam açınız. 
tı. Bu kokulara tahammül etmek im • terih olursa birkaç ay içinde onun de - Cevad pencereye koşarak ilti kana -
k!nsızdı .. hem Cevadın gözleri onu ğişeceğine katiyen eminim. dını birden açtı. 
şimdiye kadar hiç bu derece şaşırtma- - Evet am:ma iyi yemek yese de ge- - Ne oldunuz? Hemen hizmetçiyi ça 
rru.ştı. ne yüzü bugünkü gibi çirkin kalacak ğı·rayım mı? 

- Sizin hoşunuza gidecek bir şey ve boyu bir parmak bile uzamıyacak... - Hayır, hayır haftl btr bq dön • 
yapabiHrsem kendimi cidden bahtiyar - Bu kadar ehemmiyetsiz şeylere mesi idi. Yavaş yavaş geçiyor. 
addedec~ğ!m. İstediğiniz nedir MuallA? nasıl saplanıp duruyorsunuz Cevad? - Pencereye yaklaş:ııp biraz temiz 

- Bundan birkaç gün evvel bir genç Zavallı bir adama yaroım etmek, muh· hava alın. 
size müracaat ederek kendisini k!tib 0 • taç bir aileyi sefalet ve belki de felA • Karısını kolundan tutaırak ağ'ır ağır 
larak ~anınıza almanızı 1Tica etmiş ve ketten kurtarmak yanında bu gibi şey- camın yanına götürdü. 
siz de reddetmişsiniz. Bu adam, zayıf lerin ne ehemmiyeti kalır? - Tütün dumanı başınıza çarpmış o
ve bira? hastaca olmakla beraber çok Rica ederim, onu yanınıza alıp bir- • Jacak. Ben de sigara içmeden dura.mı ~ 
namuslu bir aile çocuğudur. Şimdi an· kaç gün için olsun tecrübe ediniz, bel· yorum. Keşki sizi yandaki küçük l!fl -

nesile birlikte bana: gelip sizin nezdi • ki de ondan çok memnun kalırsınız da ·ıona alsaydım! 
nizde tavassutta bulunmam için rica et- ba~ka kusurlarını gözünüz görmez... - Hayır sigara dümanının ehemmi· 
tiler. iri gözleri yaşarmış gibi paTlamış, yeti yok. Asıl dokunan çiçek kokusu -

- Evet, Reşid isminde "b!r genç de- soluk dudakları hafif hafif ıtitremeğe dur. Bu havad~ nasıl rahat nefes ala· 
ğil mi? Elinde iyi tavsiye mektublan başlamıştı. biliyor, nasıl yaşıyorsunuz? 
vardı. Mekteb şahadet.namesi de mü • Evet, kocasından herhangi b.tr şeyi - Alıştım da farkında bile olmuyo· 
kemmeldi. Ahlak w bilgi cihetile şa - :ıstemek ona cidden ağrr geliyor, onu rum. Maamafih ekseriya pencereyi ~ 
yanı itirnad olduğuna: ben de em.inim; pek üzüyordu. çık bırakırdım. Bugün tembelliğim tut
ancak. yiizü öyle çirkin ki ... Biçare a - Cevad biraz öne doğru eğtldi. Koyu tu, bu sıcak havada' bir kedi gi-bi tem· 
damın mezardan çıkmış gibi bir hali kirpiklerinin arasında ii)z bebekleri belleşip uyuşmak i~ .~ klS-
vU". Halbuki ban har zaına.u icin katibi kıvıkımlanmıstı: pek de nasıl uyuyor. 

Onun gözlerinde şimdiye kadar böy
le meydan okuyan bir istihza ile kan· 
şık tatlı bir mana görmemişti. 

Bu bak1şların büyüleyici tesirinden 
kendisini kurtarmak için bir iki saniye 
cevab vermeden dişanya baktı. Uzak
ta deniz, bütün ihtişamile yayılmıştı,; 
daha yakında açıklı koyulu bir renk 
senfonisi gözleri okşuyordu. 
- Kendisini uyuşukluğa bırakmak ve 
kokuların veya başka amillerin tesiri 
a•ltında kalmak fikrimce zararlıdır. Ha· 
yafın yalnız çiçeklerini aramağa gelin
ce, bunu da doğru bulmuyorum. Yaşa· 
dıkça insan etrafında çiçek ve diken 
bulabilir. Marifet bu dikenlerin acısma 
tahammül etmek ve çiçeklerin güzel -
liğini görüp anlamaktır. Dünyada cen· 
net aramak ise boş ve lüzumsuz bir yor 
gunluktur. Çünkü bunu bulmağa im • 

kan ~~ktur •. 
(Arkan var) 



- Bdtu, hen m ltıdR tadar özle • 
ltm. KPiiCftlbae, tn bir atk gönderece
ttm. HellWde, mık ._.,_ avdet ede-
-tini Omld edet taı. 

Dedi. Da haberle, 8Mde batuna RÖn· 
lerdl. 

* 
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Tatar yemekleri 
Tatar lıilcümdarının temin ettiAi yegecelclerimiz daima 
taze şeglerdi. Pelc~imetler, isli beygir kut/elleri, balılc 

yumurtası oe hafJgar çok nefisti 

Tercüme eden: HUsayi11 Cahid YaJçm 

(1) A'frap& TOııti)lllDdt .... eh& -
rmdü1 b'ttmJerla ....... l:dıdea ..... ... 
derler • 

(3) AIUll m~ olu Tlmuta • 
ra aldb tbnlli .. 'l'bMdaıll 1ıc11 ..nar. n
IDl.IW tdl!w, Tllrt dtUt kGtNM ..... 
de tet;nn llp&hUeN t.lııılll cimıur. 

<S> Jlahlı: ,....... • ~ bip - • 
lamlul bal* ~ ..... -
&idi~ 

Büyük Anneler 
Genç w taze görünmek 
için bu basit usulü tec· 

rübe ediniz. 

Ybmt __.,bert !Jadlını1muta 

olan '""1m (Yalım) be)'llS renkt. 
ti ~·Men padnmmı mahrem f<>l'o 
mlUlne tr ' tm ft tufl:re edllmlf .at 
bwww w ~ Mir b:YJDetll 
antıerlılrle Jrarlfbnlmaktıd:ır. Bu 
1crmı eildlniıd l8rian beller •• aen~ 
llfttrir. V. teıntn banıfUkluklınm ve 
a1r gayri un maddelerini giderir, 
cl1d1 tue ft nennln kılar ve nefis bir 
ldm ba"llbr. Puta bl1arm faallye. 
an. lllıaJllt 'ftrir, BUlilnkil tnsanlll' 
1* b9 ._. nvelk1Jerine nazaran 
daha ..,........ bır haldedirler. 
IEWıeı der bu pyam hayret te
beddllltln .-beblııi umumiyetle Toka. 
lalı kremllı latimaltne atfedlyorlar. 
Aylık Arllyatı hemen bir milyon 
ftZOJQ bulmaktadır. Siz de hemen 
ba,anıll!n tullanmala bqlaymız. Ve 
mr ablıh daha genç gUrtlııi1ıık 
llemmmi:ywtbahf 8emereler prantl
Uctlr. Abi halde pıranu iade olunur, 
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Ciğerleri zayıf ve sin "rleri bozuk olanlann kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. Ada çamlarının latif ve sıhhi kokuları 
çam kolonyasında mevcuttur. Deposu : Nure tin Evliyazade ecza, alat ve ıtnyat ticarethanesi. İstanbul 

v u u gürbüz, o ul, sa '"'lam, neşeli ol asını ist r~t\n F 

ö Ü 

'' 
Eski ve yeni bfitün öksü ilkleri 

geçirir, bnlgam söktürür, bronşları 

temizler, nezle ve gripten korur, 

göğüsleri zayıf olanlara bilh sa 

şnyanı tavsiyedir. 

INGiUZ KANZUK ECZANESi 

6eyoQlu lstanbul 

İstanoul Sıhhi ıvı esseseler Artlırma ve 
Eksiltme Komisyo undan: 

Heybeliada Verem Sanatoryomu için liızım olan 6000 metre Aınerl.ken bezi 
açık eksıltmeye konulmuştur. 

Eksıltme 5/4/939 Çar~amba günü saat 15 de Cağ .oğlunda Sıhhat ve İçtımai 
Muavenet Mudurhiğü binasında kurulu kom syonda yapılacaktır. 

Muhammen fıat: Beher metre amerikan için 65 kuruştur. 
Muvakkat garanti: 292 lira 50 kuruştur. 
İstekliler §artnameyi he.: gün kom:syonda görebilirler. 

1stekli1er cari seneye aid ticaret odrısı vesikasile 2490 sayılı kanunda yazıh 
belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bir
likte be1li gfin ve saatte Komısyona g lmel<'r·. cl882> 

KAR DE r Z AL ARI 
Yaz tarifesi 

1 - ı Nisandan itib:ıren yaz tarifesi tatbık olunacaktır. Postalar eskisi gibi 
lstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe günleri mutad saatlerinde kalka
caklardır. Salı günü kalkan postalar gidişte Zonguld.ağa uğramıyacak 

buna mukabil Perşembe günü kalkan postalar uğnyacaklardır. 
2 - Dönüş .seferlerinde postalar s~n iskelelerinden kış tarifesindeki kalkış 

gunlerlnden birer gün evvel kalkacaklar ve tekmil dönüş sefer, 
lerındc Jskelcler<len bu suretle b"r gün evvel kalkmış olacaklardır. 

1 LAN 
Müessesemde tahsilat memuru bulu

nan Bay Tal!t Andaç'ın alakası kesildi· 

ğ nden 28.3.939 tarihinden sonra yapmış 

olduğu ve yapacağı tahsilAtı bundan ev

velkı ilAnla da bil<iirdiğim veçhile tanın
mıyacağından ve elindeki bana aid mak-

buz ve bonalann muteber olmıyacağın
dan kendisine hesabıma tediyatta bulu-

nulmaması ildn olunur. 

Osman Şakar Uessesesi 
Galata Voyvoda han zemin kat 

DOYÇE ORIE T Bı-4t ;( 
Drcıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bedin 

Türkiye rubelerlı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: Ut. Tütün Gümrüğil 

* Her türla banka İfi * 

Tek 11ttun unuını 

Birind aahile 400 
ikinci aahile 250 • 
O,ü-,.cü aahile 200 J) 

Dördüncü ıahile 100 
/ç aahileler 60 }) 

Son •alıil• 40 
Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yap•ıracak· 

Jar aynca tenzilatlı wdfemizden 
istifade edeceklerdir. Taır.., yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari lanlarL"l& 
aid işler için §U adrese müracaat 
eaılmelidir: 

tlincılık Kollekıtr Şirke~ 

Kahramanzade Hıuı 

Ankara caddesi 

1 
25 - Mart - 1939 Vaziyeti 

AKTİF 

il& 
Alt.ın: ı:ı:ın kilogram 1'1.162.794 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Oohlldeki Muhabirler : 

!'ürk ıırıuıı 
Hariçteki Muhnbirle.r: 
Altın: Safi kilogram 9.0~614 

Altına tahvili tabu eeı but 
dövlı.ler 

ntau dövizler ve Borçlu kllrlnı 
bntiycleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen evrakı nakdlve 
kııroılığı 
Kanunun 6 • 8 1ncl maddele
rlne tevfikan hazine taratındım 
vf.kl tedJyat 

Senedat Cüzdam : 
TİCARİ SENEDAT 

F.t;hıım ve Tahvilat CUzdnm : 
(Denıhde edilen evrakı nak

A - {dly nJn karşılığı Esham ve 
<TnhvU!.t ltlbart kıymetle> 

B - Serbest. eaham ve tahvUAc 

Avanslar: 
Hnzıneyo kısa vadeli avans 
Altın Ye Döviz ti.zerine 
TahvllAt üzcrtno 

lliuednrlar ı 
Muhtelif: 

24.140.843,43 
12.363.752 

1.168.876,81 

582.100,36 

12.736.038,33 

8.878,77 

9.376.730,72 

158.748.563,-

16.397.316,-

100 997.898,50 

41 589.642,81 
7.922 612,09 

6.269.000,-
192.303.98 

7.808.722,-

Lira 

37.673.472.24 

582.100,36 

22.119.647,82 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalade • 
Hususi 

PAS 1 .. 

Tedaviildeki Banknotlar : 
Deruhde edUen e't"?'akı nakdiye 
Kannnun 8 • 8 lncl maddeleri 
ne tevfikan haline tarafından 

vlk:l tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakd1Y• 
baldyesl 
Karıılıtı tamamen altın olarak 
Ulveten tedavfile uzedllen 
Reeskont mutabW 1Jlveten tedL 
vazed. 

1Urk Linw Mevduatı : 
Döviz taahhUdatı : 

142.351.247,-

100.997.898,50 

49.512.25'!,90 

H.270.025,93 
4.500.000,-

12.416.079,ln 

Altına tah't'lll tabu dövizler 
Diğer dovl..zlcr vo al&ı:c.klı kl1r1DI 
baldyelert 

Muhtelif ı 

1.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

18.397.316,-

142.351.~47,-

19.000.000,-

50.000,000,-

S.801,91 

25.238.718,18 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

211.351.24.7,-

26.871.657,87 

25.242.620,09 
97.246.067 ,05 

YakAa 384.422.726,72 f Yek11n 384.W .726,72 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: 
t.kooto badcll .% 4 AlbD iberbı• ........ % a. 

ye ·ir. Bahçe~ apı SA iH CATi 

er yerde 

T raş okuktan sonra cıldinize 
krem :;ürmeyiniz 

Traş bıçaklan cildi yuma~ tır 
pamuk gibi y par. 

traş bıçaklnrını 

ısrarla isteyiniz. 

Gayrı en ul satış ila 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Meliha ve Muallamn 11706 hesab No. sile sandığımızdan aldığı (2500) 
liraya karşı birinci derecede ipotek ed fl \ adesinde borcunu vermediğinden 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması ıcali' 

eden BeyoğTunda eski Hacımım:, yeni Tomtom mahallesinin Kumbaracıyok~ 

sokağında eski 36, 36 Mü. 36 Mü. yeni 52, 54, 56 No. taj 50, 52. 54 kapı. 326 ada 
3 parsel numaralı <kikkaru olan kagir apartımanın yanın hissesi bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına gÖ"<? yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (435) 
lira pey akçesi verecektir. Milli benkalnrımızdan b'rinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beled"ye, res"mleri ve vakıf icnre v~ 

taviz bedeli ve teilAliye rüsumu borçluya a'dd"r. Arttırma şartnamesi 31/3/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu .s:cil kaydı vesair lüzumlu izahat ta ş:ırtnamede ve taklo 
dooyasında vardır. Arttırmays girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinei 
arttırma 16/5/939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kfı"n Sandığı w 

mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılab"lmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden ga}Timenkul mükellefiyeti 
ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olınası şarttır. Aksi takdirde son arttıra .. 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 2/6/939 tarihine mfü'ldıf Cuma gn .. 
nü avni mahal<ie ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttırnmn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan a18kadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarilıinden itibaren yirmi gün ıçinde evra
lo müsbitelerile beraber da'remize biMirmeieri Hizımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicill<'r le sabit olmıvanlar salış bedelinin 
paylaşmasından har·ç kalırlar. Daha fa:.1 .:ı malfımat almak istiyeutcrin 938/1207 
dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istıycnle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfmı tecavüz etmemek iize:-e 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretiie kolaylık göstermektedir. 

(3008) 

afıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - M. Kemalpaşa deresi üzerinde inşa edilmekte olan regülfıtör~ aid kapa&
ların imal ve montaı işlerı keşif bedeli (47.709) liradır. 

2 - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat (15) de Nafı:ı. Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltm!? şartnamesi mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi. fennt şarlnBme ve projeleri (2) lira 39 kuruş mukabilinde Su· 
lar Umum Mildürlüğiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3598} lira (20) kurıışluk muvakkat 
~cminat vermesi ve ritsiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerin.de bulunan biıtün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesll{a}'l iti .. 
raz etmeleri şarttır. Bu müddet ıçinde vesika talebinde bulunmayanlar ek
siltınP.ve ~tirak edemezler. 

5 - 1steklilenn teküf mektublarım ikinci m:ıddede yaztlı saatten bir saat ev· 
reline kadar Sular '(;mum Mildfirlilğüne makbuz mukabilinde vermeleri lft .. 
zımdır. 

Postada olan ge1..:ikmeler kabul edilmez. (442) (862) 

İstanbul Emniyet Sandığın an: 
937/268 
Evvelce Bqiktaşta Beşaret sokağında 13 No. rada ve bilahare Ankarada De-

nizciler caddesinde Hamamcızade apartımanında oturmakta iken ~imdi ikamet
gtıhı meçhul olan Bayan Emine Şükriyeyc ilfın yolile son tebliğ: 

18327 hesa.p numarasile aldığınız 250 !"raya karşı Kartalda Yakacıkta Aya?• 
mn caddesinde eski 175 yeni 61 en yeni 76 No. lu bahçeli kaidesi kargi!' üstü ah
§ap bir k~kün tamamını 10/3/934 tarihinde Sandığımıza birinci derecede ipo
tek etmiş idini%. 

Vadesinde borcu ödemediğinizden faiz, komisyon ve d'ğer masraflarla beraber 
borç miktarı 28/12/937 tarihinde (251) lira (18) kuruşa varmıştır. Bu sebeble ve 
32C ~o. lu kanun hükümlerme tevfikan yapılan takib ve açık arttırma netice
sinde mezkfu gayrimenkul (313) lira bedelle talibine muvakkaten ihale edfi· 

miştir. İşbu Utın tarihinden itibaren bir ay içinde 937 /268 numara ile Sandığı .. 
nuza bilmilracaa borcun baliğini ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı veril
mek üzere takib dosyasının icra hakimliğine tevdi edileceği son ihbarname 
makamına kaim olmak üzere il~n olunµr. (3003) 



18 6•J'b. 

UYKUSUZLUK Bir çok adamların 
derdidir. 

Bir 
kaşık 

Bir 
kaşık 

Tallı bir aulıa temin t!dt!r 

NERViN 
siairdea ileri a-eleo bntttn 

OKADAR KOLAY ... 
Her akşam bu şekilde bir 
kaç dakika içinde yapa
cağınız ufak bir Masaj 
size gençliOinizl kazan

dıracaktır. 

p rt 'ın 
Yarım asırlık JÖhreti beyhude 

değildir. 

Tane Kuru! -Samsun 25 (Madeıır kutu) 45 

Samsun 2Cl 

Salon 20 

Çeşit 100 

30 

35 

145 

, 
Sinir ağnlan • Çarpınh • 
8q d61lme.Iİ • Baypılık • 

Alabl 6kalb1lkler Yt 

hutahklan iyi eder. 

SON POSTA 

FEK 

P E R F E K T mı.rlcası kulla· 
nışlı, dayanıklı ve elverişli olan 
yegane sut makinesidir. 

Satış yeri: 

M. CA C N 
Gaıma, Manmucuye Cad. No. 61 

Telgraf Camcan - latanbul 
~ , 
, BAKE.l mağnzalannın Httığı ' 

1 
kostnm ve pardesaler, emsalsiz 

bir biçimdedir. 

SACLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz tiat 
ve mOsa t şartlarla satılmaktadır. 

Mart 30 

Bir Tek 1,üp Sizin de Bu Neticeyi 
Almanıza Kafi Gelecektir! -

Bugün ilk iş 
, olarak bir 

RADYOLİN 
alınız ve bitinceye kadar 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu müddet so
nunda dişlerinizin evvel
kinden çok daha parlak. 
çok daha beyaz ve çok 

daha temiz olduğunu 
göreceksiniz. 

RADYOLIN'ın hellibqli iki hususiyeti vardır. EvvelA dişlerdeki kir 
tabaka.sını söker, yemek, içki ve aigara dumanının hu.tule getirdiği 
lekeleri çıkanr, ıonra dişleri yıkar, parlabr ve mikroblan % 100 
öldürür. SABAH, ÔGLE ve AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA 

GÜNDE S DEFA 

DlŞ MACUNILE DIŞLERlNlzl MUNTAZAMAN FIRÇALA YINIZ. 
,• . ~· . • .. j . - .•:. t . . . . .. - ' 

Kolinos'la 
Ditlerinlz pırlanhı gibi parlar 

Diı:ılerinfz çornmez, sağlam kalır, 
çl;kin, sarımtırak lektlert izale eder. 
Dişlerin çnrnmesine seb.,p olan 
mikropların tohumlarını imha ederek 
dişleri beyazlatır ve güzelleştirir. 

KOLINOSLA G0L0Ş0N0Z0N 
PARLAKLIGINI YÜKSELTiNiZ. 

Macun teıı..sif edil· t lfii.~~~~~~....., 
mlş olmakla bır 
top ihliyttc•nızı 

uzun müddet 
temin eder. 

Büyük ttıbi 40 

Kütük t ööbü 22,1> Kr. 

Tane K11!Uf 
Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 

Sipahi 20 

Yaka 20 

Çeşit 50 

35 

30 

72,5 


