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LİNDES 
- Permanant ve saç kurUtmn 

makinesi - Baloda, suvarede, eııyda 
bütün kadın başlarının gnze'lliti r: 

temin eder.. Tehlikesi yo tur 
Sa.tl.§ ~ - Slrkecl L1man han ıJ»-r•,..111l4A 

MUHLiS EMEK 44 

Sene 9 - No. 3112 CUMA 31 - MART 1939 İdare işleri telefonu: 20Z03 Fiatı s lrunış 

Le iler elde silih 
vatanlarını müdafaaya 

kat'i karar verdiler 

Maarif çileri ve hepimizi 
düşündürmesi 

icab eden bir anket 
Lise talebesi genç kızlarla delikanhlara 10 sual 
sorduk, aldığımız cevablar içinde inanılmıyacak 

Görüşmek üzere davet edilen Bek 
Berline gitmeği reddetmiş 

kadar garib ve hazin olanları var 

Sualler 
Leh Cümhurreisi muhalefet liderlerini kabul etti, üç saat süren toplanhda 

Almanya ile Lehistan arasında tahaddüs eden vaziyet görüşüldü 
(Bir kısmı kasden yanlış 

tertib edilmiştir) 

Bek Londra dönüşünde 
Parise de uğrayacak 

Bek .Mu~Jcl Smigly Riz 

Londra. 80 (Hususi) - DOn gece geç ÇemberJaynın rt1RBet ettiği bu toplan-
vakit yapılan bir davet Uzerine, kabine tı iki buçuk aaat IÜrmÜf ve bilh9.SA Leh· 
bugün ani olarak tekur toplanmıştır. (Devamı 2 nci sayfada) 

Suriyede Türkiyeden 
meded hekliyenlerin 

sayısı gittikçe çoğalıyor 
Şam. 26 (Hususi muhabirimiz yazı-ı hal böyle devan •~çe b~t~ Suriyed_e 

yor) - Bura ahvali a~ ~ahamet :e fe- I halk ara.suıda gmlenru. T~kıyeye çevı. 
caat içinde devam edıp gıtmektedır. Bu (DnclMı 11 mcı ıayfada) 

Roma, Daladyenin nutku 

/" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····-··········, 1 - Siki kl:m41rf 

ikinci inönU zaferinin ~ 2 
·-:;" damı daha 9Qk seversl-

• - İbrahim Mfiteferrlka kimdir? 

18 • • ld"• Ü Ü i Emlnönü Halke- 4 - Greta Garbo 
0

klnullr? Klark lıebe1erine sorduk. 
ıncı yı on m vi, Baki gecesi ier- Gebl kimdir? Aldığımız cevabla • 

Bugün İstiltlll sava§! adile tarihe 
geçen kahramanlıklar destanının eş
siz zaferlerinden birinin 18 inci yıldö
nü.münü idrak etmif bulunuyoruz: 
İkinci İnönü zaferi. 

tib etti. Bu rnüna - s - Bu ~n• kısa etek mi, uzun etek rı aşağıda okui}ra • 
sebeUe gençlerle ko mi modaT caksınız. 

ük 6 - Keşad Nari mJ iyi ,alrdir, Yahya 
nuşalım, bu büy·· Kemal mi? Peşinden söyliye 
ş.00.r hakkın.da ne - '1 _ Letonya mı büyüktür, Hindistan lim ki bu cevabla~ 
ler bildiklerinıi, ne· mı! dc.n bütün gençli · 
ller düşünd:ükileri;Jıi 1 - l\lussolinl Va.terlor'&'U ne \vakit ğe şamil bir hükillT' 

(Devamı 10 uncu sayfada) ögrv enelim de kazanmıştll'T rıkart.lyor defü1i., 

\ 
sorup ' 9 - İzmir, düşmandan •• vakit is- 3 • 

·-··-.. ---·-.. ·--·-········-······ ...... .; dik. Bu karar, tat • tirdad edUml'1!r? Yahud kendiliğin -
bik mevkime ko - ~ ıt- Geçen sene bangl filmleri be- den bir hüküm çı -

Almanyanln Yeni• nulup da ilk hayret tendinh'! kıyorsa bunun yal· 
verici neticeleri a • ~~ nız Ti.~k gençliği · 

mali Poll.ll.k8SlnlO . lınınca şeklini biraz değiştirdi. Yanına) ne hasrı ıaz.ıın gelmediği dü~nt'esin i 
doğru ve yanlış tertib edilen dolruz1 deyiz. Bununla beraber aldıgunız ce -

Prens.lpler·ı sual daha alarak genişledi, bl!" nevi im·l vablar içinde çok üzücü ve bizi pek 
tihan şeklini aldJ. dllşündürücü mahiyette bulunanlaı 

- -- Bu 1 O suali kız ve erkek birçok lise ta (Devamı 8 inci sayfada) 
Doktor Funk Rayşbankın 
yeni vazifeleri hakkında 

izahat verdi 

Alman 1ktuad Ncııan Dr. F.ınk 

Bazı semtlerde tramva~ 
- hatlarının temdidi 

tetkikler yapılıyor • • 
ıçın 

Nafıa Vekilinin muhtelif işlere dair bey,natı 
İzmir Elektrik Şirketleri de satın alınıyor, Nisandan 
itibaren müzakerelere başlanacak, hazırlıklar bitirildi 

müzakere kapılarını =~!! .... ~~~~alan ..... 
kezi komite, yeni genel direlı:t&iin ta· 

tamamile kapadı, diyor C::;'."nıı'<defaolarakı.u,tlııl<>p 
(Det111tm I iRCti ıa11fada.) 

Bir nutuk dahasöyliyen ~us.solini it~.ly~ Akde~iz- Davacısı, suçlusu, şahidi 
de mal p~s kalmak nıyetınde degıldır, dedı ve samileri dilsiz 

olan bir muhakeme 
Dün. birinci aulil ce.ıa hlkimlilinde 

tarafeyn.i d.ilaizlerden ibaret bir hırsızlık 
haditeıinln davasıaa bakılmıftar. Müd-
dei He müddeialeyhin dilsiz olmall yü- Nafıa Vekili tramvay oe tünel i§leri hak kında tetkiklerini b;ti .. dikten sonra 
dlııden. mahkeme salonunu 5o den fazıa Metro handan çıkarken 
dilsiz doldurmuı bulunuyordu. Hakim Dün sabah Ankaradan şehrimize gelen 1 tezahüratından çok mütehassis olmuş. 
Reşidin ıuallerine, ıerek davacılar ve ge- Nafıa Vekili AU Çetinkaya evinde bir teşekkür ve muvaffakiyet temennilerim 

(Devamı 11 inci ıayfada) müddet iatirahat ettikten sonra öğleden b :ldirmiştir . 
.. - ... - .............................................. _ evvel Elektrik, Tramvay ve Tünel idare- Nafıa Vekili 1'ramvay ve Tünel idare-

Çanakkale 
General Cemil Conk'un 
Büyük Harb hatıraları 

Bu f&yanı dikkat yazı ali.ailesine buglln 

lerinin bulunduğu Metro hanına gelmiı- lerinde öğleden sonra da meşgu! olmuş, 
tir. Vekil Metro hanının kapısında, E- muvakkat idare heyeti azalan. şefler ve 
lektrik., Tramvay ve '.l'ünel idarelerinin memurlarla görüşmüş, muhtelif işler hak. 
bütün memur lan tarafmdan tezahüratl:ı I kında izahat almıştır. 
karşılanmış, bu sırada memurlardan biri Vekil dün bir aralık Eminönü :neyda
Vekile hitab ederek, kendilerin i milll i- omı ve Gümüşsuyu · Dolmabahçe yolunu 
dareye kavuşturan Alı Çetinkayaya ar- tetkik etmi§tir. 
kadaşlan namına şükran ve minnetlerini Pazar günü yapılacak Parti gnıpu iç-

ba§ladık. 8 inci sayfa.rnızda okuyunuz! 
1~ tarafından feıhedilen 1935 ıtılaft .ltomada Laucıl tarcıfuıdan imza edilirken arıetmiştir. timaında hazır bulunmlk üzere yarın ak-

'" (Yazm ıı inci sacyfanuzııı 3 üncü ıilttmundadır] ı -----------~ Nafıa Vekili memurların bu i~ten gelen (Devanu 1 l inci sayfada) 
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1 Sayfa 

Her gün 
Eğer iktısad ve siyaset 
Birbirinden ayrılmazsa ... 

- Yaıan: l'ttuhlttba Blqe• 

te iyaset, iktısaddan ve iktısad da 

;;;;}) siyasetten ayniamaz. Bu, ezeli 

.. ka'dedir; bellti de eski ınsanlar bu 
kaı<ı~yı bilmezlerdi; fakat, kaideler, ha
yatta, hadiselerin kendilerinden çok za
man sonra ıfade edilmiş şeyler olduğuna 
gore, tarıh n, kaıdeyı bilmeksi.zin tatbi· 
kat yapması hiç te hayreti mucib olamaz. 
Dunkü ınsanların bılmedikled bir haki
katı bugünkü b zler yalnız bir kaide şek
lınde fade edıyoruz. 

Sıyaset ve ıktısad birbirine bu derece 
bağlı kı faaliyet unsuru olduğuna göre, 
bugünki.ı dünyanın düşüneceği ve halle
deccğ muhm meseleler var demektir. 

SON POSTA 

akaJeı ~ Üç haslet ~ 

* 
Boston ticaret mektebi müdürü tah311lerini bitiren tala- rfüıtlük bir mıknatıstır, insana şeref. rağt>et, ıttmad celbeder, 

belere sonuncu bir tavsiyede bulunacaktı: fakat her zaman için sert, haşin, fu.la toksozlü bir adamı 
Birine mesele, dünya vaz'yetinin u- - Namuslu, diirüıt ve nazik olunuz, dedi. Unutmayınız ki, tasavvur ediniz. Bu adam ne kadar dürüst n namuslu o-

mumi mutalt>asından dovar \e "'Udur: 20 nci asırda bu hasletlerden yalnız bir tanesi kifayet etmez. 
Milletler sulha mı muhtacdırlar? Dev- hayat yolunda arızuıı yürüyebilmek için hepsmı bır yere lu?""Sa olsun dost veya münasebet14 bulunacak muhit bula-

letlc.r, sulh mu ıs iyorla•? Şu halde, her getırmek ;&zırndır. maz, yalnız kalmaya mahkfundur. Hareket ve llÖzlerinlıde 
§eyden evvel mılletler ara mda ikhsadi Namus bir kalkandır, insanı fena heveslerden korur, dü- her vakit nazik olunuz .. 

~;;~;~~rf.!~~l~~~i~ ~c~~====~oı::==::=~== A~§=~=~=lli=@:::::::m:::::::~:=:::a=====-====ı 
dostluklar kurmazdan evve1 iktısadi mü- Gardiyana iişık ~---..................................... -~.\ Maceraperr.st ve 
nasebetlt>rde bir dostluk ruhu vücude Bir kuş i Hergun b·ır fı~ra :::: Ser.~P.rl bir h umandan 
getırmek gayesine müteveccih olmalıdır. ~ 
Sıynsl sulh, ancak iktısadi bir sulh üze- --- --
rine oturtulduğu zaman devamıı. hakiki Devam ediyor 
ve fuJi bir sullı olabılil'. İktısadi dostluk 
ve ktısadi sulh teessüs etm d"kçe n si
ya t dost.luktan ve ne de s ya i su tan 
bah etmeğe m'kAn olamaz. 

Dünyaya bakınız: Her m'l t iktısadt 
b r mücad le içindedir; her mi let. kendi 
muh'tınde, kendisine mahsus ve gene 
m rkezı kendinden baret olan bir 5.lem 
yaratmaya çalışıyor. 1şt"' İng"'tere, işte 
Fransa. işte Amerika. Rusya, Japonya ... 
fllı .. büyük milletler için böyle olan bu 
hal. kendi cirimlerine ve kendi kudret
lerine göre, diğerlerı :çin de aynid"r. 

İngiltere, her çapta ve her sev'yede 
kolon lerile dünyanın üçte b'rinı> yakın 

bir kı mını kendi etrafında toplamış ve 
onun hududlan içine çeki m , kendi ha
yatını ya ıyor Frans kezalik. Amer"ka 
ile Rusyaya ~llnce, bunlar da kendi da

Evlı erkek.lercU!n biri: 

- Kanmla evleneli ancak bir sene 
oluyor, dedi, bu bir sene içinde belki 
beş yüz defa ka.vga ettik. 

Bir başka evli erkek te ıöyledi: 
- Ben karımla tam yirmi senedir 

evliyim, şimdıye kcıdar ancak bir de
fa kavga ettik. 

Mecliste bulunanlar merakla sor-
dular: 

- Nasıl olur? 

- Basbayağı oldu. E'Vlendiğimiz 

gece aramızda bir lcavga çıktı, Mld 
devam ediyor. , ___ _.. ....... .._., _________ ,,, 
Ç'11 havuç yiyerek 
Güzelleşen genç kız 

h 1t pazar annın büyılk gen ğı saye- Bu kuş Londra hayvanat bahçesinin en 
ıfnde, başlı başlanna b'r a emdırler; Ja- nadıde hayvanlanndan biridir. Kendisi- Bu genç kız A-
ponya ıle Almanya ve Italva 3 ge1ince, merikanın cen 
bunlar da kt-ndileri ·ç·n, merkezlen ge- ne bakan gardiyana Aşıktır. Her ne za • mükemmel vü -
ne kend"l r nd n ibaret o nn b'r alem a- man hava almıya çıkacak olsa, gard yan- cudlü. kızı dıye 
rabnaya çalışmaktan b ,a b"r hedef • sız yer nden kımıldamaz, ve resunde gör- anılmaktadır. 19 
h b d ğ ldırler. düln;nüz gıbı de muhakkak surette ba!:ı-

6... :r yaşındadır. Güzel 

lcz, bu mazhari 
B bu "k ·tısad m nzun el r· ar ında na oturur. 

k 

b 

* Me len ·n bir de Türk'ye tar fından 
mutaleasına gelelim. Türkiye, etrafında 

v hattfi dünyada dos ukt n ve sulhten 
b ka bir şey istemiyor. Büyük b r mem· 
nuniyetle gorüyonız ki Türk'yenin mü
n eb tte bulunduğu nevletlerin hepsi 
de onun do tluğuna tal bd'rler. Bu çok 
güzel b r şey Fakat, yn · zam nda şuna 
df kat edebıliriz ki Ti1rkiye iktısadiyatı, 
bizım dostluklarını i~t d ğlm'z ve kend·
leri de b'zim dostluklar mıza talih bulu
n n memleketlerden bir ço yunun iktısadi 
A mlerile ancak pek az ve pek dar bir 
m nasebetler sistemi ıç nded r. K rşı

mızda b ze siyasi do t uk arını arz d n 
ve bizim de kendiler n b 1 bol d uk-
1 rımm v rmek 'sted'Yim z m mlek t-

yet et ez ki... yeti günde bir kı-
Şu halde b z mle sivasi dos uklar ) p- lo çıy havuç ye -

mak v h ttfı bu dos lukları kuvvetlen- meğe borçlu oldu

d rmek 'stıyenlere dönilp şunlan söyle- tunu söylemekte
mem z l zundır: cSizler - yanı İngiltere, dir. 

Amerika, Fransa, Rusya - her bir1niz 
kendı başına gen~ aıervetlere, vasıtalara 

ve kudretlere malik birer iktısadi man
zume lersiniz. Siz, Tlirkiye ile iktısadt 

müna ebetlerinize inkişaf verebilmek i
çin p k çok şeyler yapabilirsiniz. Bunlan 

yapınız ki iktısadt münasebetlerimiz art

Ağaç ç /tliği 
Hollywood civannda San Fernando va

disinde Edward Horton adında bıri bü • 

yük bir ağaç çiftliği kurmuştur. Bu ce • 
sim çiftlikte dünyanın· her cins ağacı bu-

sın, iktısadl dostluklanmız genişlesin ve lunmaktadır. Norveçin ç:am ağacından ce-

bu münasebetler üzerine de daha geni~. nub denizlerinde bulunan çok nadide hur

daha sağlam ve daha salim bır siyaset ma ağacına kadar bütün ağaçlar ..• 

dostluihı kuralım!. Edward Horton bu al!açlan film kum-

Evet. onlara bunlan sövlemek icab e- panyalarına kiralamaktadır. Bu adamın 
der E er onlar, kendi buldukları ka'de- ticareti nev'i yalnız ağaçlara inhisar ey -

leri ivi anlıyorlat'Sa ve eğer hakikaten lememektedir. 
aramızdaki siyasi dostlukları kuvvetlen- Sinema san'atkAr ve yıldızlan bahçe -
d rm k arzusunda iseler, elbet bu mühim ]eri ve salonları için ontlan yüzlerce ağaç 
işin çar sin· bulnbılirler. 

!kine' bir hakikat te budur. 

Muhitt'n Birgen 

satın almaktadırlar. Şimdi de Nevyork, 

Şikago, San-Fransisko gibi büyük şehir
lere kadar irsaliita başlamıştır. 

IS TER 1 NAN, 1 STER 

Bundan 15 gun evvel Hitler tarafından 
cÇeklerin lideri> diye tayin edilen Gene
ral Gajda, Führerin emrile tevkif olun
m~. Bu arada muakkıblerinden bir 
çoğu da yakalanmıştır. 

General muazzam suiistimaller suçu 
ile itham edilmektedir. 48 yaşla'rında o
lan General Gajda Orta Avrupa siyaseti
nin en harilrulAde maceracılarından bi
ridir. Amiral Kolçağın beyaz ordusunda 
Sovyetlere karşı harb etmiştir 1927 se
nesinde Çek erkAnıharbıye reisliğinden 

çekil nce, sked divanıharbe verilmiş ve 
rütbesi refedilmiştir. 1936 da bır isyan 
terUb ettiğınden hapse ahlmış, sonralan 
Çek faşistlerinin başına geçmiştir. 

Mahir bir pob"s yankesiciyi 
nrısıl r·akalamış? 

İngilterede bir kilisede bir mezarı zi
yarete giden yüzlerce dindardan biri, po
lıse müracaat etmış: c Yolda çantamı a
çarak içönden 500 liramı aşırm~lar! » 

diye şikayette bulunmuş. Mesele müh'm
dir. O kadar ahali içinde hırsızı, yanke -
siciyi bulmak hiç te kolay iş değildir. La
kin. kom•ser akıllı imiş. böyle pek nadir 
görünen b'r, .hacılar kervanı> nın her 
halde resmini alacaklar bulunur diye dü
şünmüş, ve gazetelere ilAn vererek: <Ha
cıların resm'ni çeken amatörler, bu re -
simlerden bırer tanesinı idaremize gön -
dersinler!.> de:mi.f. Gelen fotoğraflardan 
bir tanesınae yankesicinin, §ikayette bu
lunan kadının çan tasını açtığı Ayan be -
yan gönilünce, eşkali etrafa bildirilmiş, 
ve kısa b'r zamanda hırsız yakalanmıştır. 

1 NA M ~ 1 

E r, her şey Türkiyen n elinde olsa, 
Türkiyenin mall ve iktısadt gücü her şe
yi kendı kendisine tanzımc kafi gelse, 
biç şüphe yoktur ki biz. bütün bu mem
leketler le olan iktısadi münasebetlerimi
zi birkaç misli artırmanın yolunu bulur
duk. Fakat, bizim Biicümüz bunlara kifa-

B r ark daşın hatınna ge m· , öyle diyor: 
cif murlara h nt hacette sorul b l yor: 
- M ras yemedin .•. Zengin bir kadınla ev1enmedin ... Tıca

ret yapman m mnu ... Bu p r arı nereden buldun? 
Ya·nız memurların }rüçüğüne değil, büyüğüne; amirlere, 

vekıllere bile ayni sual sonılab"lmeli .. . Bu, rejimimizin mu
kaddes bir !cieti olmalı ... Böylelıkle halkın vicdanı rahatlı
yacak, yerli yersiz dedikodular önlenecektir: 

malO.m ... Nüfuz t'careti yapmadınızsa baş'ka bir t caret yap
mış olamazsınız ... FılUnca meccant mektebde okuyacak de
recede fakır bir ailedensiniz ... ~vceniz sayın bayan, muhte
rem amcanızın kerimesidir... Öyleyse bu sıra sıra apartı
man lar, bu hanlar, bu hamamlar, bu külhanhır nereden? 
Lu•fen muazzam servetinizin hesabını veriniz., 

- Zatı devietinizin aldığı maaş ve sarfiyatınızın derecesi 

iSTER 1 NAN, 

Bız bu arkadaşı düşilncesinde prensip itibarile haklı görü
yor ve istediği sualin sonılabilmesinde fayda olduğuna ina
nıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER INANMAI 

l\IART 31 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu için 
Bugün Konamadı 

.............................................................. 
Lehliler elde silah 

vatanlarını müdafaaya 
kafi karar verdiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Alman münasebatı müzakere edilmi§tir. 
Toplantıdan evvel. muhalefet liderleri 

Grinvud ve Arçibald Sinkler başvekalet 
dairesinde Çemberlayn He görüşmüşler
dir. 
Öğleden sonra ise T....o•d Halifaks Çur

çil ve Leh sefirini kabul etmiştir. 

Varşovada müzakereler 

Varşova, 30 (Hususi) - Cümhurreisi 
M:osiçki bu akşam bütün muhalefet li· 
derlerini kabul ederek, Almanya ile Le· 
histan arasında tahaddüs eden vaziyet 
hakkında kendilerile üç saat süren bir 
görüşmede bulunmuştur. 

Diğer taraftan haricıye nazın Bek te 
İngiliz sefirini kabul etmiştır. 

Pazartesi günü Londraya hareke! ede· 
cek olan nazır, Fransız hükfurıetinin da
veti üzerine dönüşü esnasında Parise de 
uğrıyacaktır. /' 

Havas ajansına göre 
Lehistanın vaziyeti 

Londra, 30 (Havas muhab 'ri bildiri
yor) - Buradaki şayialara göre, Danzig 
üzerindeki hakimiyeti Şarki Prusyayı 

Almanyaya bağlıyacak Otostrad yolu ve 
Polonyanın Roma - Berlin mihveri kar
şısındaki hattı hareketi meseleleri hak-

kında vaziyet alması için, Almanya, Var. 
şova nezdinde taleplerde bulunmuştur. 

Gene bu şayialara göre, Polonya hükı'.i.· 
meti, bu üç mesele üzerinde münakaşa 

etmeği ve Bek te müzakere için Beri.ine 
gitmeği reddetmiştir. 

Varşova resmi mahfelleri, Polonyaya 
bir ültimatom verilmiş olduğunu yalan
lamıştır. Maamafih R'bbentropun bu me
seleler üzerinde diplomatik görüşmelere 
başlamak için Polonyanm Berlin büylık 
elçisi nezdinde bazı teşebbüsler yapmış 

oldu~ muhakkak gibidır. Fakat Bek, bu 
teşebbüslere şimdiye kadar herhangi bir 
suretle cevab vermemiştır. Yalnız bunun 
üzerine Polonya, askeri tedbirler almıs
tır. 

Lehistanın niyeti 

Nihayet. Polonya gazeteler!nin neşr:

yatı ve resmi Polonya mahfellerin'n b<?
vanatları, şu cihetleri teyid etm'ştir: 

Almanya • Polony münasebet erinin p. 

sasını 1934 ademi tecaviiz beyannamesi 
teşkil etmekte berdev:ımdır. Polonya, Jı0r 
hangi bir bloka iltıhak etmek arzusunda 
değ'ldir. Polonyanın niyetı, bütün kom
şularile iyi münasebetle• idame etmekt'r. 
Fakat lüzumu takdirinde Polonya, hak· 
larını, hududlarını ve istiklAlini, silAh el
-de müdafaaya da hazlrdır. 

Varşova, 30 (A.A.) - Polonya siyase
tınin istiklalinden bahseden cKurjer Po
ranny. diyor ki: 

Polonya, bütün blokla.rdan dışarda ka
lacaktır. Kendi arazis'ni harbsiz terke
dccek değ'ldir. Fakat kendisine yabancı 
menfaatler için de kat'iyen harbetmiye
cektir. Polonya, k~ndi arazisinden en u
fak bir parça için bii''irı k nını vermeğe 
hazırdır. Fakat başkalarının menfaati i
çin ise kanından bir tek damla. bile dök
miyecektir . .............................................................. 
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1 
ı Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Portakal NakJiyah 

Şehrin imarı 
ehemmiyet 

işine büyükl 
veriliyor 

Karaya oturan 
Sadıkzade vapuru 

kurtarılamıyor 

D. D. Yolları U:mwn M:idürlO.ğünden: 

1-4-939 tarlhinden itibaren mer'iyet mevkiine konulan 105 numaralı tarifenin 
birinci zeyline nazaran İstanbul - (Dragoman hudud) mesafesini geçmek suretile 

H Şubat ba§llldan 13 Şubat aonuna kadar olan bir senelik müddet zarfında 1500 
ton ve daha fazla portakal sevkeden müraillere Ti.irk Franko Elenik ve Bulgar 
demiryollannda mer'i doğru müşterek 105 numaralı tarife mucibince tediye 

ettikleri idaremize ald nakil ttcretlerinden % 25 i ikramiye olank iade olunur. 

·Müstakil bir müdürlük haline konulan imar. Müdürlüğü 
yeni şekli ile yarın faaliyete başlıyor 

İstanbulun imarı meselesi gittikçe e
hemmiyet kesbatti.ğ'inden İm.ar İşleri 
Müdürlüğünün müstakil bir müdürlük 
haline konulduğunu yazmıştık. İmar Mü
dürlüğü yarından itibaren gene Fen 
Heyeti Müdürlüğü binasında yeni :sekil
de çalıpnağa başlıyacak.tır. Fen Heyeti 
Müdürlüğüne tayin edilen Nafıa Vek!
leti Şube Müdürlerinden Nuri, bu sabah
tan itibaren yeni vazifesine b~lamış o
lacaktır. Eski Fen Heyetı Müdürü Hüsnü 
İmar İşleri Müdürlüğüne nakledilmiftir. 
lmar İşleri Müdürlüğüne ta~ edilen 
Hüsnü Keseroğlu, uzun zarnandanben İs
wmbul Belediyesinde muhtelif vazifeler 
ılmış. en nihayet en mühim vazifelerden 
biri olan Fen Heyeti Müdürlüğüne geti· 
rilmiştir. 1.stanbulun •mann=t aid en ince 
teferruatı tamamile kavramış bulunan 

Şehrimiz~e sığınaklar 
yap~lac~k 

Btr harb w.kuund~ her türlü hava ta
arru:zlanndan korunmak için, memleke
tfmi%in muhtelif büyük. şehirlerinde ya
pılması kararlaştırılan sığınakların her 
ıeJırln nQfusu ve coğrafi vaz-iyetlerine 
ıöre tesbitine çalışılmaktadır. Bu müna
IE!'betle, bu yıl şehrimizde birkaq sığınak 
th§asına başlanacaktır. 

Vil!yetin yeni yıl bUtçeaine. yaptlacak 
olan sığınaklar için, elli bin liralık bir 
tahsisat konulma!ı istenrnittir. Bu elli 
bin liralık tahsisatın kabul veya tenzili
m.e dair henüz kat't bir malt\mat elde e
dllememif olmakla beraber, istenen tah
fisatın tamamen bütçeye tUve olunması 
kuvvetle muhtemeldir. 

~a9e11., elli bin lira ile, mükemmel bir 
«ırette, yani her türlü hava taarruzuna 
·brfı dayanabilecek t!'Vsafta ancak bir 
'tek sığına.le yapılabilmektedir. Yalnız, 

sehirh gazlara ka.I'fl tahattur imk!nları
lll haiz .nğınaklar, daha. ucuza malolınak
tadır. 

Vil!yet binasının altında, inp.sı dü~
a'ftleıı her türlü evsafı haiz bir sığınağın 
lnp masrafı, yaptınlan keşif sonunda 
1eben bin küsur lira olarak tesbit edil· 
mişttr. 

Bu tttbarla yeni villyet bütçesine ilAve 
edilecek olan elli bin lire. tahslntın, han· 
ıi şektl ve evşaftaki sıfınıklar içta. aarle
dileceği henüz belli değildir. 

İstanbul ifehrinin sığınak ihtiyaçlarım 
tesbit etmek üzere vilty&t 1eferberl1k 
fU'bul ve kaza kayma"k.ımlan tarafında!l 
ralı,ılm•ktadır. Şehrimi%in ıt.nfutma ga
le .sığınaklann inşa edilecekleri mahal
ler ile hakiki ilıtlyaç nisbeti bu çalışma 
IOnunda belli olacaktır. 

Şol8rlerln suo~arı ceza evrakına 
yaı:ı!ac'1k 

Cezalandırılan p>föt-1erin een evrakına 
hangi suçtan ceıalandırıldığı yazılme-
111.akta, mahkemelerde şoförler suçu bir
birinin i1sti1ne atmaktadır. Bundan sonra 
toföriln hangi ıuçtan cenlandınldığı ce
• evrakına yazılacaktır. 

yeni müdürün mesai.!ini.n inzimamile İs
tanbulun imar işlerine hız verilecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Lıltfi Kırdarm 
direktiflerile İstanbulun imarına aid e
saslar, bir program dahilinde hazır !an
dıkça peyderpey tatbikine geçilecektir. 
İlk iş olarak Dolmabahçe ile Bebek ara
sındaki yola aid projeler bitirilecektir. 
Yakında bu yolun projeleri Belediye ta
rafından Nafıa VekAletine takdim edile
cektir. Bebekle Dolmabahçe arasındaki 

yolun inşası için Nafıa Vekaletinden bü
yük yardım görüleceği muhakkaktır. Bu 
yola bir buçuk milyon lira harcanacak
tır. Şehrimizde son ihtiyaçlara göre ya
pılan ilk modem yol Dolmabahçe - Be
bek yoludur. Bu yolda h iç viraj bulun
mıyacak, nakil vasıtaları süratle hareket 
edebileceklerdir. 

Bir şoförün yaraladrğı 
kadın dun ölrlü 

Üç gün evvel Galatada şoför Mahmud 
adında birinin bir müddettenberi bera
berinde yaşıdığı D~ina adında bir kadı
nı yaraladığını yazmıştık. 

Hadise, Despinanın Mahmud ile kavga 
ederek evden çıkmurle başlamı~ır. Şo
för Mahmud Despinayı taklb etmiş ve 
tekrar barışmak teklifinde bulunmuş ise 
de, kadının mümanaati ile karşılaşmıştır. 
Bundan hiddetlenen zorlu Aşık, bıçağını 

çekerek De!ij>inayı karnından ağır vtt 

tehlikeli bir surette yaralamı.~, kaçmıştı. 
Despina, Senjorj hastanesine kaldırıla

rak tedavisi yapılmış '>lmasına ra~en. 
kurtarılamamış, dtt.11. hastanMe ölınü~ür. 

Hadiseyi miiteakib kaçan ıoför Mah
mud henüz yakalanmamıştır. 

Poliste: 

KöprOden rlenlze dOşen bir geno 
• urt - rıldı 

Azabkapıda oturan 20 yaşlarında :Kad
ri dün köprüden denize düşmüş ve zabı
ta memurları tarafından görülerek kur
tarılmıştır. Kadri bir hayli .m yutmuı ol
duğundan tedaVi edilmek üzere Cerrah· 
p~a hastanesine kaldınlmı§tır. 

Rakı ziyafeti sonunda iki kişi yaralandı 
Topkapıda Melekhatun mahalleıindı 

23 numaralı evde oturan arabacı Mustafa 
Sezer, arkadB.fı Tahsin ve Cavidi evine 
davet ederek bir rakı ziyafeti verıniıttr. 

Fakat. rakı ziyafeti biraz sonra bir 
kavgaya müncer olmuştur. 
Neti~e. Cavid, Mustafayı bacağından 

yaralamlf. bunlan ayırmak istiyen Tah
sin de ara yerde hafifçe bir yara almıştır. 

Her üç suçlu da yakalanmışlardır. 

"~~hlr fşll'rl: 

Yenl,ehirde 3 aparbman 
tahliy l edildi 

Birkaç gündenberi denizlerde devam 
etmekte olan fırtına,, dün biraz hafifle
miştir. 

Fenike civarında karaya oturan Sadık
zade vapurunun yolcularını İstanbula ge
tirmekte olan Anafarta vapuru dün de 
gelememiştir. Vapurun bugün öğleden 

evvel limanımıza gelmesi beklenmekte
dir. 

Karaya oturan Sadıkzade vapurunun 
tahlisine imkan görülememektedır. 

Birkaç gündenberi Saclıkzadenin kur
tarılması için kaza mahallınde çalışmak· 
ta olan Hora tahlisiye gemisi vapurun 
tahlisine imkan görememiş ve dün kaza 
mahallinden ayrılmıştır. 

Sadık.zade karaya otururken ambarla
rın ve makinelerin altından olmak üzere 
muhtelü yerlerinden parçalanmış ve va
purun içine sivri kayalar girmiştir. Ge
mi, yüzdürülmesi mümkün olmadığından 
parçalanacak. makine ve diğer aksamı 

sökülerek limanımıza getırilecektir. 
Sadıkzade vapurunda bulunan mal için 

huku.kan tesbiti delail yapılmak icab et
mektedir. Bunun için bir ehlivukuf tayin 
edilerek bugünlerde Fenikeye gönderile
cektir. Vapurun vaziyeti ve avarya olan 
mallar ehlivukuf tarafından tetkik olu
nacaktır. 

Kazazede vapurun yük.ünü almak üze
re hAdise mahalline giden ve fırtına yü
zünden üç gündenıberi vapurun yükünü 
ala.mıyan Konya vapuru dün faaliyete 
geçmif ve Sadıkzadenin yükünü almağa 
b~laınI.§tır. Konya vapurı önümüzdeki 
hafta içinde limanımıza gelecektir. .•............................................................ 

Bir cü1{kanın kepengini 
kırarak hırsızlık yapan 

sabıkalı yakalandı 

Yakalanan şabıkalı Kel N ıcaii 

Fazla ta:fsilit için Sirkeci i.ataayonuna müracaat olunması. (1134) (2154) 

Muhammen bedeli 15793 lira olan aşağıda isim ve miktarı yazılı bir liste muh. 
tmyatı öç kalem malzeme 11/4/1939 Salı günü saat 15 de taahhüdünü ifa ede -

miyen müteahhidi namına açık eksiltme usulü ile Ankarada idare binasında sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (434.48) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayir. 
ettiği vesikaları ve tekliflerinı aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
\rermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2018) 

!smt Mikdarı 

Kg. 

Beyaz ııabun 3.000 
Arab .sabunu 30.000 
Toz sabunu 1.500 

Silivri Malmüdürlüğünden 
Cinsi Takdir edilen kıymet 

Lira 

Harab hükfunet binası Ahşab 500 
Ceza evi Kagir 100 

Silivride yenid~n fnta edi.lecek olan Hükfunet konağı sahasına isabet ettiğinden 
dolayı enkazlarının satılmasına satış komisyonunca karar verilen eski ve harab 
hükfunet konağı enkaztle ceza evı enkazı 17 /3/939 tarihinden itibaren on ~ gün 
müddetle müzayedeye konulmuıtur. Ta liblerin muhammen bedelin yüzde yedi 

buçuk pey aıkçesile yevmi ihale olan 8/4/939 gününe müsadif Pazartesi günü saat 
14 de Silivri malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracatları ilAn 
olunur. (1892) 

Hendek İcra Memurhıfandan: 
Şişman oğlu Kamile 150 Ura '1"e muartn

nhı ita.sına borçlu ölü Bayram ÇaTUıf}Un U -
zuncaorman köyündeki tarlalarınm paraya 

oevrllmeslne karar verilmiş olup U'aunca.or
ma.n köyünde karye ~inde bir hektar yüz 

dokuz metre murabbamda 328 MQ1't ta.rıh 
Te 46 numaralı Tapunun ihtiva ettiii tarla. 
40 lira kıymetinde ve gene UzultC8()rmnn 
köyünde 328 Mart tarih 1"e 47 No. 'N 3216 

metre murabbaında tarı. otuz lira kıyme
tinde ve gene Uzuncaorman köyünde Mer'a 
mevldlnde 48 No. lı tapunun 1ht1ft &tti~ 
1218 metre murabbaındaki ve 3~ Hra kıy -

metlndakl tarlaler bu kere blrtncl a~ art -
tuma U. 27-3-939 Pazart.Mi günttnden iti -
bsnn 2'7-4-939 Perşembe ıünü aaa.t 15 te 
Hendek icra dalr6Sinde paraya çevrilmesine 

?t haddi l!ylklni bulm.adtlt takdirde ikinci 
'-9* arttırma ile 12-5-939 Cuma gtınü ayni 
.saatte Hendek icra d9.1re.stnde paraya 9&V

rtl~den aynl haklara, lrt!.fak hakl.anne. 
ve.sair haklara malik ola.nlar yirmi 81ln zar-

fında evrakı mtlsbltelerbıi ibraz etmeleri, 
a:tsı takdirde paylaşmadan har~ blmklla -
oa.Jdarı ve arttırma Ş&l'tnam~i bugftnden i
tibaren herkesin görebileceği taltb olanlar 

ytlzde yedi buçuk depo ft7& banka mektubu 

lt>ru etmeleri ve daha fula maldmat al -

mat ı.tiyenler Hendek iera de.lrestntn 9S9-

ŞEHiR TiYATROSU 
T epebaşı Dram kısmı 

Alcıam saat 20. 30 da 

KORKUNÇ GECE 
8 perde 

İ•tilclil caddesi Komedi kı•1111 

Akşam saat 20.80 da 

BiR MUHASiB ARANIVOR 
4, perde 

TURAN Tiyatrosu 
Bu akşam 

Filistin Radyosu okuya" 
cusu Zekiye HarndaD 

ve HZ heyeti 
Ertutrul Sadi Telı: '1• 

arkadaı'ın 

Ş E R l A T C A S 1 vodvil S P. 
( Se) Atila Revüsü. Miçe Peoçef varyeteıl 

Y 1 L D 1 Z sinemasında 
Aşkın ve ka'1m kalbinin 

en yO.ksek muoizesi 

HASRET 
( Helmat) 

GOrenleri hayran ediyor. 
ZARAH LEANDER ve 
5 e0Y0K YILDIZ Fatihte Müneccimler caddes:nde Hüse- 14 No. lı cl<>sya.sına müracaat etmeleri ll!n 

yinin 48 numaralı manav dükk:A.nında bir olunur. 1139-14 ~ı••••••••••••••r 
hırsızlık va.k'ası olmU§tur. 
Dükklnın kepengi kırılmış, içeride bu- w.ıııııı .. ••• 

lunan bir çuval patates ile çekmecedeki 
lstanbulda 3 bliyGk ainemada birden gösterilen 

aenenin en muazzam filmi 
bir miktar para çalınmıştır. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat so
nunda, hırsızın eabıkalı Üsküdarlı Kel 
Necati olduğu anlaşılmış ve Necati dün 
tutulmıqtur. 

Hırsız. cürmünü itiraf etmiş ve pata
teslerin bir kıımıı da bulunmuştur. 

Kel Necati bugün adliyeye verilecek-
tir. 

KASIRGA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

İZMiR' de Yalnız E L H A M R A Sinemasmda 

Toplan tılsr: 

Yenişehirde çöken apartımanın yakı

nında bulunan üç apart1manın vaziyeti 
tehlikeli görüldüğünden tahliye edil
miştir. Mahkemenin Belediyeden JOrduk
larına cevab verilm!Jtir. Yıkılan apartı

mana yeniden kat iUve edilmediği bu ce-

vabda bildirilmiş, yıkılma sebebinin öğ- ~----iiiiii;!iiiiiiilmiiimmmiiiliiiiiii;;iil1111iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil; 
renilebilmesi için enkazın kaldırılması 

Bugftn baflıyor. 

Kızılayın gece e§lencesı 
Ştştt ıtwday Cem1yetınm senelik tteee eğ

lımoe.st 4 Msan 1939 Salı a.kşamı Makslın sa
lonlannda yapılacaktır. Bu eğlence için da
wt edilen Alman Denet Mu$.ld Oemly~ti a
asından bayan Gertrud Erhıırdt Almanya -
dan gelml$1r. KendislM piyanoda refakat e. 
deeek olau Prote.'!ör l"ranz Mükb&™'r de 
Berllnden hareket etmlşttr. 

A"'fTUl)& seyyahat1ndm ndet eden kıymet-

lAzım geleceğine işaret edilmiştir. 

Ticc:rat Odıısı idare Heyeti 
buaün toplar!<>cak 

Bugün Ticaret Odası idare heyeti top
lan tısı yapılacaktır. Heyet, Tıcaret Oda
sı MuarnelAt Müdürlüğünden meb'us se
çilmesi dolayısile ayrı:an Galib Bahtiya
rın yerine bir Muamelat Müdürü ıntihab 
edecektir. 

• aan'att.lr Münir Nurettin bu gece şenli- ................ - ........................................ __ 
lhıoe mUrtehtren t.,tlrak edeoeğtnt blldl.rmlş -
t:lr. TEŞEKKÜR 
Kızılay OakOdar fUbesinin kongresi Zeynebkllmn hastanesinde sertabib ve mü
ICmlaJUl Uaküdar kazıw ofUbestnin yıllık t~hassı.s operatorh Bay Eyüb Aksoy, kar -

B u G Ü N MATİNELERDEN iTiBAREN T A K s i M 
BAY TEKİN YENi DONYALARDA . 
1939 senesi fevkalade maceralar ve muazzam mlloadeleler fllmi başlıyor 

Baş rolde: BUSTER CRABBE 
emslllsiz dekorlar arasında cereyan eden ve teot sahnelerle mQe&Blr tabloları 

tssvir eden bu filmde : Arza karşı Merih yıldızı • dünyanın bombardımanı • 
Merih Yıldızının oanavan • Bay Tekin .-e Taş Adamlar • ve sair •••• 

15 safha - 30 kısım tekmili birden 

Sinemasında 

toplaıKm Puar güntt aaı&t 10 da Doğa.ncı - nımda çok mühim bir tümör ıı.meliyesi yap- l\•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. " lardaki lbltce'1 .salonunda yapılaca~. v. Hayatımı bu müteh88Sıs doktorumuzun ""' 

Seanslar: 1.15 • 4.~ - ve 8.80 dadır. 

Parasız koro dereleri bazakatine borçluyum. Kendisine ve hasta - , ...... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'' 
11111 Hallrevi~n: ft4H HalkeYinde koro nede yattığım müddet zarfında allkalannı 1 S T AD 1 L A H L AR 1 Güzellik ve gençlik ıaheseri SAKARV A 

deıll!ıeri verllıne4e be.flanmıştır. Bu dersler her zama.n üzerimde hi!sett1ğ1m hastanenin 1 bQtıın rekorlan kırıyor. 
kftada ı defa ve parMız o.la.rııt verllm~kte- d~er ve kıymetli menaublartle ha.ııtabakı- (O L 1 M p l y A T 1) Son gD.nlerden ıatttede ediniz. Sinemannda 
11111".JJ.ngftn ölleden sonra şı.,ıı H&lkevtn.de cı he-~rlne alenen teıoek'kik ederun. İİİIL~---••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••••' b.JJd mua.meleai yapılmaktadır. Merhum Fıwl Zeki r.fikuı Emine ~ 
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-~Ef~~ [ Bergamanın ideal köyü: Oskerles ] 

Gelibolu fatihleri için' . Burs~da bir .~öyde 
• • • hır kız ısteme yuzunden 

bır abıde hazırlanıyor çıkan kavgalar 
Abidenin projeleri yapıldı, yakında inşaata 
başlanacak. Geliboluda bir de park yapılacak 

Bursa (Hususi) - Şehrimize bağlı 
Hasana köyünde bir kız istemesi yü -
zünden bir hadise olmuştur. Muhsin a
dında bjr genç Ali Kayanın genç kızı -

Edirne (Hususi) - Geliboluda ta -
rihi Sarıcapaşa kale ve havuzu yanın -
da yapılacak park ile Gelibolu fatih -
lıeri için dikilecek abidenin projeleri 
Umumt Müfettişlik mimarı Mazhar 
Altan tarafından hazırlanmıştır. Bir -
kaç gün evvel Gelibolu<la'l'l Edimeye 
dönen değerli mi~arunız şu izahatı 
vermi~ir: 

nıt mevcud mevzuat ve adetleri dahilin Vske-rles köyündeı. umu mi bir görii.nü.ş 
de nikiıhına almak istemiş, baba da kı- • 

· t' B ·· d . . f r Bergama (Hususı) - Üskerles köyü çirirler. Humumt Harbden önce bile~ zını vermemış ır. u yuz en ıkı tara Be hir .T. fı b • 
ara'Sında birbirinr. karşı kuvvetli bir b hyşel ı go ~~lin~z~r b~trak .. d .. ag ve lediye teşkilatı bulunan bu köyde şimd 
k' f h 1 lm. b a ce er_e çevrı şınn ır oy ur yepyeni ve modern bir okul binası ku~ ın ve ne ret usu e ge ış ve u ay- 4ôo h 

1
. · 

ı d t . t' Nih b' .. ane ı, çarşısı ve pazarı olan bu rulm.akt.adır. 940 senesinde tedrisat ya arca evarn e mıs ır. ayet ır gun k .. ·· .......,.-~~· kund ...:ı--~--=...ı 
Ali Kayanın akrabalarında~ kasab Hü- oyuD ~.c.u.ı, . wraasİt ueıu..i.n.:uıı, pılabilecE>ği ve bu ma.ksadla bütü 

. .1 M . . k .. d k 1 1 fırını ve çayhanesı va:rdır. Yollannın köylünün var kuvvet:ile çalujtıkla 
seyın ı e unsın oy e arşı a."?mış ar, . t' .. 1 bi -...ıı- il . ...:ı-

1 
bi 

l d f kt b 1 b .. .. m ızamı ve guze r pcuAI e ı\.&Ça r m.enınuniyetle kaydedı"lir ara ann a u a an aş ıyarak · uyuyen k .. d" · 
«Yeni park Gelibolunun iç limanı 

başındaki Sancapaşa kalesile tarihi: 
ha\'uzun çevresinde yapıla~aktır. Be • 
ledive kalenin etrafındaki bütün dük -
kanlan ve evleri büyük fedakarlıkla • 
ra katlanarak istimlak etmiş ve bu ta· 
rihi eserleri tamamen meyda'!'la çıkar

mı.ştır. 

Gelibolunun fethinde burada şehid 
dilS'-'n kahramanların bugüne kadar 
birer toprak yığınından ibaret kalmış 
olan ve Şehidlik diye anılan mezarla
rı üzerine yapılacak olan abidenin pro
jesini bitirdim. Belediye bu işi İhsan 
adındaki yerli bir Türk santatkarına 

verdi ve insaatma başlandı. Şunu da 
iftıharla ilave edebiliriz ki umumiyet -
le bu fatihlerin torunları olan Gelibo
lula,. memleketlerinin fatihlerine ol -
duğ:.ı kacbr bü,vüklerine kan?ı da dai -
ma· kadirşinas kalmışlardır. 

Bolayırda Gazi Süleyman Pasa tür -
besini ve bu türbe yanında büyük e -
dib (N?mık Kemal) in mezarını esaslı 
bi: sekil de tamir ettirmişler ve bu a • 
rudlann çevresini güzel bir parkla- süs

lemi~1erdir. 

E:>asen Gelibolular yıllardanberl 

(Namık Kemal) in ölümünün yıldö -
nümündc Bolayıra giderler, orada Na

mık Kemalle beraber memleketlerinin 
ulu fatihi G"'zi Süleyman Paşa için de 

bir ihtifal yaparlar.> . 
Mimar Mazhar Altan Geliboludaki 

eski eserler hakkında da şu izahatı ver
miştir: 

cGelibolu Türkler taraofından alın • 
dıktan sonra kıymetli eserlerle tama • 
men yem bir şehir haline getirilmiş • 
tb:'. Fetihten evvel şehir bir kale ile 

mahsur ve mahdud bir kısımdan iba -
ret iken Türkler kale haricine çıkarak 

Gelibolu fatt.1ı.i G~ Süleyman Paşanın. 
tüırbesi, N o.mık Kemalin mezan ve 

mimar Mazhar Altan 

kervansaraylar, büyük hanlar, çeşme
ler, sebiller, imaretler, camiler, darül
kuralar, kargir köprüler ve çarşılar -
la süslemislerdir. 

Hatta B~rsadan sonra ve Edirnenin 
fethinden evvel Gelibolu bir müddet 
payitaht olarak kalmış ve birinci Mu -
rad burada kendi adına para yaptır -
mrntı. 

bi[rer taraftan Gelibolu bir üssü -
ba•hrl olması itibarile burada bir çok 
kaptan deryaların mezar1an vardır. 
Bunlann arasında Kanuni Sultan Sü -
Jevman devri kaptan deryaolanndan 
Güzeloe Kasım Paşanın, İkinci Mah -
mudun kaptan deryalarından Hafız A

li Paşanın, ve üçüncü Mustafa> devrin· 
de Navarin ve Çeşme muharebesinde 
kaptan derya o1an Mandalzade Hüsa -
meddin Paşanın ve LAle devri sa~:Ira -
zamı Darnad İbrahim Paşanın damadı 
kaptan derya Şalvarlı Mustafa- Paşa -
mn Osmanlı Türkleri tarihinde Uk 

' kaptan derya olan Kara Mürselden 
sonra ikinci kaptım. derya olan Ali Ba· 

b. • k 1 b oy ur. Bu güzel köy ha1kırun gayretlerinf ır agız avgası o muş, undan sonra • K.. .. .. 
1 

. ktur h l'kı 
d k b H .. . 1. . d... k oyun munevver en iV\ , a takdir ederken en büyük" d-..:ı1..-ı-1· de a _ a'Sa useyın e ıne geçır ıgı oca . tl 
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bi,. ta~ı Muhsinin başına fırlatmıştır. umumıye e ~~ ~-ş an · ç erı 1 söy.liyeJim: . 
M h . b t hl"k 1. . tt k zamanlarını koyun okuma odasında ge- (Öm-f...nen) kadrosunun eksikliği u sın u e ı e ı vazıye e, ço çe - -- • 5~'"'~ ... 

vik bir hareketle sol kolunu başına si- Çankırı ılk okullannda faydah toplantılar 
per etmiş, bu suretle muhakkak bir 
ölümden kurtulmuştur. Fakat kolun bir 
kısım kemikleri kınJmıştır... İddiala-

·ra göre va-k'a yerine Kaya Ali de ye -
tişerek kasab Hüseyinle beraber elleri 
ne geçirdikleri odunlarla tekrar Muh
sinin üzerine yürümüşler, Muhsinin ar 
kasından hab€ri olma•ksızın, bu odun -
ları kafasına indirecekleri sırada köy 
halkından vaziyeti gören ve büyük bir 
facianın önüne geçmek istiyen pehli· 
van Ömer. Halil, nalbant Mustafa mü· 
dahale ederek, odunların vurulmasına 
mani olmuşlar ve Muhsini kurtarrnıŞ"" 
lardır. 

Muhsinin kolu 35 gün alçıda kal • 
mak suretile tedavisine başlanmış'tır. 
Kol hal8 faal bir halde değildir. As -
1iye ikinci ceza mahkemesinde duruş -
malarına devam edilmektedir. Dünkü 
celsede bazı şahidler dinlenilmiş, gene 
bu yüzden birbirleri aleyhine açılmış 
müteatldid davaların birleştirilmesi ta 
leb edilrrıiş, muhakeme başka bir güne 
bırakılmıstır. 

Bursada b:r palto hırsızı 
y2kalandı 

Bursa (Husu • 
st) - Şehrimiz .. 
de brrkaç gün içe· 
risinde, zabıtanın 

ıve aılakalıılann 

fevkalade naz&.'r'l. 
dikkatini çekecek 
mahiyette bir pal 
to hırsızlığı baş .. 
·lam.J ştı. Bunun 
böyle taaddüd et· 

Çankırı (Hususı) - tık e>ıtullanmızda ı fında konuşulduğu gibi talebe velilerine 
haftanın münasib ve muayyen gıinlerin - zehirli gazler ve onlardan ne yolda ko
de her sınıf öğretmeni kendi sınıfının runmak lazım geldiği de anlatılmaktadır. 
talebe velilerini toplıyarak onlarla ço - Geçen hafta Çarşamba günü öğleden sofü 
cukların, öğretim ve eğitim faaliyetleri ra Gazipaşa okulu üçüncü sınıf öğrenici· 
üzerinde konuşmaktadır. Talebenin evde lerile velileri :toplu bir halde talebenin 

boş zamanını nasıl geçireceği, nasıl den- terbiye ve tahsili ile zehirli ·gazler üze
lerile alikalanacağı, öğretmenlerle tale- rinde konuşma yapmışlardır. 
be velilerinin ne yolda ve ne şekilde me- Resim bu sınıfı bir iş dersinde göster • 
sailerinin birle§mesi lazım geldiği etra - me'ktedir ... 
= 
( Samsundan küçük haberiBrJ (iü_K_u_· ç_üı<_ıw_.e_m_.e_k_eı_H_a_b_er_ıe_r_,i) 

Samsun sosyal yardım şubesi, son ay için- Trakya lk:tı~d Müşavirintn tetkikleri 
de on fakir talebenln iaşesini temin etmiş. Bölge dahilinde incelemeler yapmak üze -
aoo ekmek dağıtmış ve muhtelif fakir yurd- re Tekirdağına giden İktısad M~avlri Mes
daşların reçetelerini ve muayenelerini yap - ud Edlmeye avdet etmiştir. 
tırınıştır Bay Mes'ud Teklrdağından sonra Malka -* Bölge futbol ajanlığı Samsun klüpleri ra, Lüleburgaz. Babaeski. Çorlu kazalarına 
o.rasında bir kupa maçı tertib etmişti. Final da uğra~rak Ticaret Odası ııe borsalarda 
maçı bu hafta Sam.sunspor - Demlrspor Bir- 1nee1emelerde bulunmuştur. 
llti lle Halkspor klüpleri arasında yapılmış Erzinran izmJr fus.rına iştirak ed~Pk 
ve Samsunspor, Demlrspora gallb ~lerek İzmir fuarına iştlrak etmek için Erzincan 

kasabayı tevsi etmişler mesi zabıtanın fa- Hırsız Şetiket ve yeniden banın mezarları en ziyade göze çarpar.• 
kupayı kazanmıştır. san'atkfırları şimdiden hazırlığa başlamıs • * Samsun müftülüğüne, müftülük mil - lardır. Buradan gönderilecek eşyalar içinde 
sevvldi ömer Erden'ln tayini tasdik olun - 90k san'atb bakır mamulA.tı da vardır. 

c lpsala köylerinde 18 Mart bayramı ) 
aliyetini artırmasına sebeb olmuş, dün 
akşam bu kurnaz hırsız cürüm üze • 
~!nde sivil po.m memurları 1arafın -
dan yakalanmıştır. 

muştur. Çorluda sıtma miieadeleıd * Cümhurlyet meydanı 7anında Banka - Teşekkülü tarihinden bugüne tadar yal -

İpsala köylerinde köy kanununun 
ramı münasebetile toplantılar 
dirrniştik. Yukarıdaki resim bu sergide 
göstermektedir. 

Pazar 

kabulü yıldönömü olan 18 Mart bay
yapıldığını, bir sergi açıldığını bil· 
teşhir edilen eşyayı ve hayvanları 

Palt.o çalınabilmesi melhuz yerlerde 
sıkı bir tertibat alan memurlar Şar 
klübün gard.robuna saat 20 de yanaşan 
biri üzerinde dikkatini artırmış, bunun 
gard.robda bulunan ve sıtma mücade
le doktor18'I'ından Niyaziye aid olan 
palto ve şapkayı alarak saVWJurken 
kendisini yakalamışlardır. 
İstanbulda palto hırsızlığile maTUf 

sabıkıııılılardan 30 yaşlartnda Mehrned 
Tevfik oğlu Şevket olduğu anlaşılmış
tır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Samsunun yeni saylaY1 
Ankaraya gitti 

Samsun (Husust) - Yeni Samsun 
meb'usu Naşid Rifatt bugün Ankara -
ya hareket etmiştir. İstasyonda hallt 
kendisini uğurlamıştır. 

Ola Hasan Bey Diyor .ki: 

lar cadde.'Jlnde 1n4aatı biten yeni P. T. T. bl- nız sıtmalılar ile değil sıtma kaynaklarına 
nası clıddt>n gib:el ve çok modern olmuştur. karşı da aldığı tedbirlerle hemen hemen yok 
Bugüne kadar şehrin gümrilk tarafında bu- denecek kadar bu hastalıR"ı azaltan, Çorlu 
lunan 'M merkezden uzak ohm J>Mta bina - sıtma milcadelesl teşkllAtı 939 sene.al Nisa • 
sının, hem şehrin merkezi bir yerine gelme- nmdan ıttbaren bir sene evvelki milcadele -
sine, hem de böyle zarif bir bina kazanılmış nln derecel tesirini anlamak için sıtma kor. 
olma8ına hB.lk çok memnundur. d-0n11 altında bulunan yerlerde umumJ bir * SaJNun İnhisarlar Başmüdürü muavt - tarama yapacaktır 
nl Şi\krü, İzmir İnhisarlar Başmüdür mua- Bu sene de Mlslnll. Büvükkarıştıran, tttne
vlnll~lne, Bafra İnhlsarlar Müdürü Şem.9ed- ıer, Pınarbaşı. Pa.şaköy hudtıdları Jçlndeld 
din Yılmaz, Polathane müdürlüğüne, Polat • köyler lçln yeg§.ne sıtma kaynaitı olan yer -
hane Müdürü Reşad Bafra müdürlüğüne ta- ler de fenni şekilde mecralandırılacaktır. 
yin olunmuşlardır. Çorluda mnaJJim1et"in konferansla"' * Samsunda ağaç bayramı, 20 Mart Pamr Mıntaka müfettlıJi Fuad Artunun relc;li~,n-
te.st gün.il kutlulanmıştır. Saat 15.30 da O - de Çorlu öğretmenleri tarafından, muayvl"n 
dunpazan meydanında t.oplanan mekıtebll - ~ünlerde d~rs haricinde konferanslar Terll
ler ve halk, a~aç sevgisi ve faydaları hak - meğe başlanmıstır. Bn konferanslardan mu
kında muhtelif söylevleri dinledikten aonra ı\lllırlerdt>n baska meraklı klmselt-r de din~ 
kaflle ~kllnde Bağdad caddesine gidilmiş ıevtciler arasıncta bulunmak suretlle t<:t1fa • 
ve orada dilrllen ağaçlar meraslmle sulan - delenmektedlr. 
mıştır. =================ıı * 30 ,AJustoa okulunda 4 nncil sınıf tale - .şaat işi~ yardım etmektedir. Sosenln en kı-
beleri, aralarında küçük bir şölen tertlb et- sa bir zamıu~da tamamlanacaRt anlaınl -
ml.şler ve hayat bilgisi derelerinin bir tatbik maktadır. 
vesllesl olarak bir çay salonu Te sofrası tan- * Futbol lig heyeti gı>çen Perşembe günfl 
z1ın eylemişlerd'r. M!niminllerln gerek sof - beden terbiyesi bölgesi kurağında toplanmış 
ranın tanrlml, gerek pastaların imali husu. ve Ug maçları fikstürünü tanzim etmlı-tlr. 

sunda göstf>rdlklerl muvaffaklyet davetllle - Maçların ayın ytrmJ altısında başlaması mu
r1n fevkalA.de takdlrinl celbetmlştlr. Öğret - vafık görtilmü~tür. 
menleri Yusuf Tekln'ln nezaretinde minimi- * Saınımn Ziraat Bankası Müdürü Atıf 
nller muhtelif müzik parçalan terennüm et- Olgaç, refakatinde kıedUer şefi Hadi oldu -
mlşler, d11na y~lardır. Şölende maarif ğu halde bazı köylere' bizzat giderek köylfi -
müdürtl ve ba~ talebe velileri bulunmuştur. nün vaztvetı ile yakından alA.kadar olmuş 
Başö~retmen Şinasi, davetlilere bu yıl açılan ve zlraatcllerln ihtıyaclan ve derdlert üze -
okulu gezdirmiştir. rinde bizzat etüdler yapmıştır. Banka mü -* VllA.yet dahillnde en mühtm şoselerden dürünün bu samımı ve yakından alA.kası, 

- Hasan Bey bizim Bay 
Sacid görm:yelı öyl~ değj§• 

miş ki? .. 

•.. Mütecaviz, kavgacı. . . . hırçın, ne istediği anla
§ılmıyan bir adam olmuf. 

Hasan Bey - Orta Avrupa 
seyahatinden yeni döndü de
ğil mif .. 

biri olan Samsun - Bafra şosesi inşaatı. mü- koylüler üzerinde büvük bir tesir bırakmış -
teahhidle yapılan mukavelenin bazı sebebler tır. Bu yıl, Ziraat Bankasınca köylüye aza -
tahtında feshedllme.sl üzerine blr müddet te mi yardım yapılmaktadır. Müdürlüğün bu 
ahhüre uğramıştı. Vilayet meseleyi aza.mı yakından al!\kasının güıel bir eseri olarak, 
dikkatle taklb etmiş ve bu işi yeniden Iha- !?ene Zira11.t "Bankası memurlarından Rıza 
le ederek '°5e inşaatının biran önce tamam- Kiper, son haftalar !cinde milteaddld köy -
Janması için l!zım gelen tedbirleri almıştır. lere gönderllerck köylüleri ziraat bakımın -
Elyevm Bafra şosesi üzerinde azami faaliyet <fan ve lktısacU işler noktasından lrşad için 
göze çarpmaktadır. Ayrıca 1k:1 slllndlr bu ln. ö~ütlerde bulunmuştm. 
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urakta tramvay bekliyordum. amma bizimkiler bir değneğe takılı idi. 

er iki bahar için 
bir tek manto iki kardeşin bir 

suç n m ha e 
Durağın iki başındaki iki kazık 

gazüıne ilişti: 

- Ne olabilir id? 
Dedim. Durakta durmuş. tramvay bek· 

liyen iki meraklı da kaııklara dikkatle 
bakıyorlardı. Biri: 

- Ben anladım! 
Dedi. 
Oteki onun yüzüne bakıp dinlerken, 

ben de baktım, ben de dınledim: 
- Tesviye! türabiye yapıiacak ta onun 

için koymuşlar, malOm ya, bu taraflar 
§ehfr plAnına göre ... 

Daha fazla dinlemed•m, saçmalıyacağı
m sözün geli§lnden anlamıştım. 

Bu sırada fada miyop olduğu gözlüğü· 
niln camlannın kalınlığından belli, orta 
yaşlı bir erkek yürüdü. Kazığın önilnde 
durdu: 

- Çocuk. dedi, oradıı ne duruyorsun, 
yana çekil de geçeyim! ... 

Bir gün sonra gene ayni duraktan 
tramvaya binecektim. b:r gün evvel gör
dilğüm kaDklann üzerine sepete, ayni 
zamanda da ikovaya benzer bir şeyler 
konulmuştu: 

Ynkıncs. eliınizıe alır, davul çalan bekçi
nin peşine takılır, c.Ramazan geldi, beş 
geldi> diye bağıra bağıra sokak sokak do
laşırdık. 

................................................... 
Orta yaşlı bir kadın elinde bir bohçay

la geldi. Kazık o.stündeki sepetle kova a
rası nt?8neyi glm:M: 

- Hay Allah razı olsun, dedi, ne iyi 
düşünmüşler. 

Elindeki bohçayı il.zerine koydu. 

Orta yaşlı kadın bohçasını alnu§. yü
rümüş gitmişti. Şiirini okumadığım. fa
kat şair olduğunu duyduğum bir genç 
yanında kendi gibi bir gençle birlikte gel
di, baktı: 

- İşte Belediyenin bir kadirşinaslığı 
daha, dedi. Lile devri şairi Baki için b!r 
gece tertib edildiğini duymussundur. Be
lediye de eski IAle bahçelerini ·hatırlat
mak iç;n caddelere bu madeni laleleri 
koydurmuş. Baki 90k de:'ioer1i bir şairdi 

vesseıam. Onun lAie ic:n yazdığı şiirle

rinden birini hatırladım: 

·Bir çiçe!]im adım laleu 

•Gül meMkfe bana hale. 

Böyle bir mo -
delle hem bu ba • 
har, hem de gele
cek sonbahar ge • 
çirilebilir. Ekono
mi yapmak fikrin 
de iseniz bu tarz 
bir manto seçme· 
!isiniz. Yani son 
modaya uymak -
la beraber hiç bir 
modanın bariz hu 
susiyetine örnek 
sayılamıyacak bir 
biçim beğenmeli
sinız ki gelecek 
yıl da giyerseniz 
geçen seneden kal 
<lığı belli olma • 
sın. Bu, imkansız 
bir şey değildir. 

Dikkat ederseniz 
modanın daima o
rijinal tarafları 

gibi klasik ve sa -
de taraflan da ol· 

- Ne olabilir ki! .................................................. . 
Dedim. ve ne olabflcceğ:ni orada du- G .. 1 b' '- d 1 . k' b' duğunu görürsünüz. Orijinal şey yeni -enç guze ır .Ka ın. yaş ı, çır ın ır . w. • •• • •• 

ranlardan, oradan .geçenlerden öğrendim. erkekle yanyana yürüyordu. (Sepet _ lıgını drıha çok gostenr, tatlı bır sur -
- Saksı olsa gerek, içine çiçek dike- kova) nın tam yanına geldikleri zaman priz gibi insanda hoş bir tesir bırakır. 

eeklerdfr. genç kadın, yanıdakl yaşlı erkeğe belli! Fakat çabucak demode olur. Klasik el-
........ -......................................... etmeden çantasını açtı. Bir zarf çıkardı. bise yeniliğini haykırmaz ve eskiliğini 

- Me~ale canını. içme biraz kül, bira.zj Sepet kovanın iç.ine attı Peşleri sıra yu-. d b ıı· tın B · · d' k" k ı . . · e e ı e ez. unun ıçın ır ı sı e • 
paçavra kıOyae&klar, bır kilo kadar da gaz rüyen bir genç erkeıtt elini sepet kovaya 
d•kQ. Jdb~ k kl 1 ı bise yaptırmayanlar ikinci tarzı be • u p ~rn ça aca ar, a ev n ev ya- soktu. Zarfı aldı, kokladı, açtı .. içinden -
•acak. eskiden Ramazanların ilk gecele-! çıkan kağıdı okumaya başladı. nimsemelidirler. Bu, şıklıktan bir şey 
rbıde biz de böyle meşaleler yapardık, · Jsmet Huhlri eksiltrnf'z. Bilakjs ... 

C Bunları i'i !diniz? =ı 
Uyuyan nöbetçiniı mezarı Bir domino hesabı 

·----
Her kadın bilmelidir: 

Kauçuk iş eldivenleri 
nasıl kullanılır? 

e 
Bir tavuk meselesinden çıkan kavga yüzünden iki 

kardeş pusu kurup bir adamı yaralamışlar 

Dün Ağırcezcr mahkemesinde bir ka· çıkmış. O sırada ay~kyoluna giden 1D 
til maksadile yaralamak davasına baş- mine raslarnış ve: 
!anılmıştır. - Ulan benim evime neye taş a'b • 
Davanın maznunları Çengelköyün - yorsun, diye yeniden kavgaya tutUf • 

de Hasibp~a çiftliğinde çalışan çiftçi muştur. Bu sırada eline geçiro.ği bb 
Rizeli Ahmed ile ağabeytsi Hamdidir. ta'Ş, Eminin başmı yarmıştır. 
Davacı da ayni mahalde çiftçilik yapan Mahkeme. Hamidin suçunu abit ~ 
arkadaşları Osmandır, rererek 5 gün müddetle hapsine karsı 

Vak'a şu şekilde cereyan ebniştir: vermiştir. 

Osmanla Ahmed, bir sabah. tavuk yü· Bir irtali sened davasııda 
zünden kavga etmişler. Ahmed, Osma- S h" T" · ı· 8 
nın ü2erine bıçakla yürümüş. o esna· • e ır tyatrosu artıs 1 ayan 
da araya giren diğer bir Osman bun - Hal'de şahid olarak dinlıınildi 
]arı ya•ıştırmış ve Ahmedin elinden bı-. Dün, asliye 4 üncü hukuk tahkik&~ 
çağını alarak karısı Cemileye sakla· hakimliğinde bir iptali sened davasınm 
ma·k üzere vermiştir. Akşamüstü, Ah· tahkikat? yapılmıştır. 
med. Osmamn evine gelmiş ve karısı Da'Vacı, sabık Siird meb'usu merhum 
Cemileye: Mahmudun oğlu Hikmettir ve dava 

- Ben, Osmanla banştım. Bıçağımı dilen d<: Katina<lır. 
ver, demiştim. K.atina, Hikmetten 5,000 liralık b!r 

Cemile de, Ahmedin sözlerini haki- sened almış. Bilahare, vadesi g~m 
kat ,zannederek bıçağı Ahmede teslim senedde yazılı olan parala"r kendi! 
etmistir. Suçb. buradan aynlır ayrıl· ödenmediği iddiasile, merhum Mah • 
maz doğru ka:hveye giderek ağabeyisi muddan oğlu Hikmete intikal eden See 
Hamdiyi bulmuş ve beraberce Osmaı:ı· apartımanındaki hisseye haciz vazet -
dan öc almak karannı vermişlerdir. I- tirmistir. 
ki kardPş yola pusu kurmuşlar ve gece mkmet, açtığı iptali sened davasm
saat 22 de evine dönen Osmanın iize • da, bu senedin yolsuzluğunu ve ken -
rine hücum etmişler, göğsünden ve VÜ· disinden tehdid neticesinde alındı~ 
cudiini.in muhtelif yerlerinden y&!ra - iddia ederek bazı şahidlcr gösteriyor• 
Jamışlanır. du. Bunl&r meyanında; merhum Mah • 

Mahkemeye yaralan iyi olan davacı mudun şoförile Şehir Tiyatrosu artist· 
Osman da gelmiş, heyeti h§.kimenin lerinden Halide Pişkin de varoı. 
sualleriıre karşı hAd~yi anlatmıştır. Tahkika:t hakimliği tarafından, es • 
Suçlu Abmed ise: navi muhakemede. Halide Pişkine, da· Dominolan re • Kaufuk iş eldivenlerinin muknveme~ "· 

tl:\ nasıl arttırılır: Her kadın ellerinin - Sabahleyh Ornıanla kavga ettim va edilen Katinay1 tanıvıp tammadığı 
simde gordüğü • amma onu ben vurmadım, ağabeyim sorulmuş ve adliyeye tevdi edilen mft. 
nüz şekilde istüle- işten ymranmaması için tedbir almak vurou. Gündüz, Osman tavuklanmı teaddid resimler Halide Pişkine göste" 
yıniz. Ya amudi ve ihtivaC'ındadır. Bu sebebden is vöriir - k H .. t 

o...,.,.,~n Cavuşa gösterere : c ermm a rilmiFtir. 
Yahud =kuli b.iİ k<>n daiına kaucuk eldivC'n kul'anmak -ı 

r- vuk v~ıne1i, sahihlerini de temizleme· Hnlide Pişkin, resimleri tetkik et • eurette cemedı'nı·... .nll"rı·n bozulmaması bakımnıdan mü • · 
• - ' " li!• ctjbi c:özler söylemiıti. Bundan miı· tikten sonra•: 
!~ yek~~:d~=. him bir tedbird'r. Fakat ec:ar.;C>n pahalı terc:c:j .. olmuş'um, dem~ir. - Bu resimler, l?enç, genç kızlara • 

.. alman bu eldivenler iyi bakılmazc:n ça· Ahm"d:n ağabeyi.si Hamdi ise: id ... Halbuki, gelen kadın anam yaşın-
Siyah noktalı kı- ı buk yıpıamr. Bunlann uzun müddet _ Oc:marn, kızkardeşini almamı isti· da idi, demiştir. 

Amerikada Vennonfüı. b!r kışlanın ö • sunlann yekunu da üç ile kabıli taksim- <lavamr,.•lannı i~•erseniz şunları ya - vorClu. Halbuki ı!Ündüz karoeşime cat- Tahkikat hakimliği, incelemenin g& 

ünd öbe bekl dir. Ve nokta bulunan domino taşlarının pınız: Eldiven b!lhassa sebzedsovııd'=e mıs. Ben de kahvede Ahmede, neden nişletilmesine ve dig"er ikame edilen 
n e n t erken uyuyakalan bi.r yekunu da 3 ile kabili taksimdir. d - 1- b k kas nın a varı ıgı- ı 
askeri. o zamanın cümhurreisi Linkobı ======== onrnrı<f'n ı~a ar. d ı bovnu bükük dumyorsun, diye sor • şahicUerln dinlenilmesine karar ver • 
atfetmiş: 1861 de öldüğü zaman, doğduğu cCümhurreisi Linkoln tarafından affe • isaret p.ınnagı yenn en yıoraııır ve dum. Mf·selevi· anlattı. Öyle ise, ben de mistir. 
çttt.liğin bir köşesinde gömülmüş, ve me- dilen uyuyan nöbetçi burada gömülü - delinir. Eldiveni daha kullanmadan onların kı7.ı~ı almam, cevabını ver - Hasan ecza deoosu yanoım 
1ar taşına da: dür!, diye yazılmıştır. aynca kauçuk şevler üzerine yaoıştı - dim. Sonra eve giderken Osmana ras1a 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
W:ni cM• harf ile başlıynn bir genç 

bdm hayatının hlkAyesini anlatıyor. 

Bu trlkAye pek basittir: 

Çok gençken evlenmiş. 8 sene mes'ud 
ob:nuJ, sonra dünyaya bir çocuk getir
mit olmasına .rağmen kocasından aynl
:mıı, niçin. neden bilmiyorum, yazma
mq., fakat :niçin olursa olsun emri vakie 
bakın~ şimdi dul bir kadındır, gene 
evlenmek arzumndadır ve birkaç tane 
talibi de vardır. 
Yalnız fU cdul kadın• tabirinin er· 

kekler üzerinde yaptığı tesiri biliyor 
mu.ıunuz? Evlenmek bnhanesile yana-

pyorlar. amma asıl maksadlan evlen· 
mek değil. bir müddet vakit geçirip 
eğlenmektir. 

Bayan cM• sezişi kıt bir kad:n de· 
lfl. anlıyor, anladığı ıçın de gelenlero 

yüz vermiyor. fakat bu hayat ne vakto 
bdar böyle devam cde~ek? 

Ve benden soruyor: 
- Geçenlerde gazetenizde evlen .. 

mek lstiyen bir genç kadının ilanını 

görmüştüm, sonra birkaç kişinin talib 

çıktığı haberini okumuştum, acaba ay. 
ni yoldan ben de istıfade edemez mi
yim?. 

* Doğrudur. b5yle bir ilAn çıktı, onun 
Cl.zerlne birkaç tal'b de zuhur etti. Fa .. 
kat bunlardan hiç birinın Bayan cM• e 
musallat olan erkeklerden farklı ol· 

duklannı sanmıyorum. Müstesna kai
deyi bomıa:ı derler. Belki o vakitler 
•evlenmek istiyen> genç kadın şimdi 
mes'ud bir yuvanın hanımıdır, fakat 
ben ihtimali zayıf bulur, görmedikçe 
inanmam. 

Onun içindir ki, evlenmek istiyenle
rin daima normal ft beylik yoldan yü
rümelerini tavsiye ederim. 

* Bay cÇirkin. •: 
- Hayı:v, mektubunu okuduktan 

80llra bir cküfür. savurmadım, Ade
tim değildir. Bilakis !'llnıldığım zaman 
hatamı gösterirlerse görenlerdenim. 
Affedersin, yanlış anlamışım, fakat a
radan 90k uman goçtl Şimdi pek iyi 
hatırlamıyorum. Neden mukabele et
memişti! Y'Oksa etmişti de ben mı u
nutmuşum! Bilmiyonun. 

*' Bay cHik:met,. t1: 

- Bir müddet &011ra 
kurcalamaya çalıpyım. 

* 

hatırlatınız. 

Adanada Bay cMt1AMed> e: 
- Bu defa adresinizi yazmışsınız. 

fakat aksiliğe bakınız ki ben aradan 
geçen müddet :r;arlında hAdisenin te
fEJTÜatını unutın~ bulunuyorum. Gö
nül işlerini çok mahrem teiakki etti
ğim için bir mektubu okuyunca der
hal yırtanın. Onun için meseleyi bana. 
bir defa daha hatırlatmanız lAzıın. 

TEYZE 

1 
nlabilecek hususi olarak yapı1m·ş ka- d•k. Benimle kavgaya tutu~. ben de suçlularından blrİ tahliye edildi 
ucuk parçalan da: satın alınız. Bu par- kendimi kaybettim. Yanımd8 çakı var- Ha'San ecza deposunda çıkan vangm 
calar, konulaca~ı yere hemen yapıl?a - dı. Onun ucile hafifçe dokundum, şek- hakkınrla Müddeiumumilikçe yapıl • 
~ak şekilde yapılmıştır. Eldivenin en lind" ifarle vermiştir. makta olan tahkikata devam edılm~ 
çok yıpranan isa~et parmağının bıçak lT.albnki, doktor raporunda cerh fıle- tedir. Difo de yazdığımız vcçhilc>. ~ 
arkasına dayanacak kısmına peşin ola- tinin cakı olmayıp, kocaman bir bıçak lulardan Mustafa serbest bır~ktırılnur 
rak vapıştınnız. Bir kısmı da: elinizde oldunu tasrih ediliyorou. trr. Bugünkii vaziyete nazaran. tahldo
istedi~niz zaman yapıştırmak için ye- Muhakeme. şahidlerin dinlenilmesi katın daha bir müddet uzıyacağ1 anl&-
dek kalsın. Delinen yerlerini çabuçak için talik edilmiştir. şılmaktadır. Dün, bu hususta ken~isina 
yapıştırınız. Bundan başka kauçuk el - Komşusunun başın ı t~şla müracaat ettiğimiz müddeiuınumı HDı 
divenlE>ri ısla~ ıslak ka-ldırmayınız. ral yan bir adamm met Onat demiştir ki: 

Bir bf'zle iyice kurutunuz. İçine, dı- ya 1 • • • c- Mustafanın rnevkufiyetinin d 
şma biraz talk serpiştiriniz. Kapalı fa- beş gün hapsme karar Y8rl f dl vmnını icab ettirecek deliller kanaat • 
kat rütubetsiz bir yerde saklayınız. Dün, üçüncü sulh ceza mahkemesin· bahş görülemediğinden kendisi ser • 

Hatta mürekünse bileklerinden man- de bir varalama hadisesinin davasına best bırakrllmıştır. İncelemeleriınhb 
dalla bir ipe asınız. Çünkü yere koya,... ba:kılmıŞtır. devam ediyoruz. Henüz Aliden başka 
sanız üc;tüste gelen 1rnıım1an kazara Şehremininde, Bostanlar civarındaki yangın hadisesinden zan altında bu • 
nemli kalmış<;a yırtılır. kulübelerde oturan Hamid, bir hafta lunan kimse yoktur.> 

Bir yere asamıv. acaksanız içine biraz kadar evvel komşusu Emin ile kavga f 
Şehremini Halkev inde kon erans 

gazete kağıdı sokunuz. O da rütubet - etmiş, kendisini hafifçe yaral~ ve ve keregöz 
ten korur. Bu eldivenlerin yağlı kal - asliye birinci ceza mahkemesını ve - ŞehrMntnt Hnlkevlnden: cumartesi ı;lln6 
maya hiç tahammülleri yoktur. Bula • rilmiştir. .. . saat 20,30 dn <Sıhhat ve lhmalkft.rlıklarımız> 
sıktan s<'nra bol sabunla yıkanıp çalka- Hamid, evvelki gece, kulube.qınde ra adlı bir konferans verllecek, konferanstan 
İanmnlıdır. kı içerken dama bir taş düşm~, dışarı sonra karagöz oynatılacaktır. 

·················--········································ .. ······ .... -........... 
-r·E;·~~~k·;;~;~·-~·;:~k;·;~j-;kj·~~;·;..... Ta klid] 



ft IWt'I' ·- 1914 fJe 1939 Kadın hiçbir zaman 
muhteri olamaz! 

Dünya Harbinin Arif esile Bugünün 
Gazete Haberlerini Mukayese 

Makinenin işlemesi onun için ebedi bir muam
madır. Muhayyelesi mekanizmayı kavrayamaz 

Yazan : Mühendis Paul Karlson 
1939 öyle hAdiselere sahne oluyor ki bunların onda biri blle 

1914 de harb sebebi addedllmeOe kiti idi 
Ben. kadınların lptldat makine tekni • ı 

ğinden azıcık olsun anladıklanna inan. • 
manın aleyhindeyfm n ı. ~ ta· 
mamen yanlıf bulurum. ltadmı.r tek • 
nikten bir şey anlamuJar. Bu, onlamı 
kabiliyetleri barlchıdedlr. J'en harlblan 
sahası ~le bir yerdir ki clerin. denislerde 
yaşıyan bir bahlm, martilerin 1IÇtutu 
yere ulaşmua nuıl mlbnktln del1JM; ka· 
dınlarm da oraya erftebilmeleri • kadar 
irnkAnsızdır. 

İnldr etmiyorum. kadınlann bliyilk bir 
maharetle başardıktan f.§ler yok değil
dir. Dikiş di:kmek. of'lll ilmek. ymnek 
pişirmek ... Biitftıı bunlan tadın tam bir 
muvaff akiyetle yapar. J'üat biztm iddia 
ettiğimiz şeyin bun1arla mbuebetl yok· 
tur. 

Makine fenni alellde bir cyapmab tm, 
yani materyell btrıe,tfrmekten lbant 
değildir. Yeni btr makln.e lead etmeyi dil· 
şiinen miihendia; daha :tltıdın üatilne 
projesinin en ufak çizgistm çizmeden. bu 
makinenin neye yarıyaealJ.m ve meta • 

mezwıiyetirıi geçtrmet üseN Tirola git- nizmasını bütiln lncelilf ft teferrdattle 
miş.• dimağının gözile görür. Tıpkı bir kom-

Ne sadre şifa verici pyler. pozitörü.n, bestelemek iatedtli 'bir HD • 

Dig~er taraftan Balkanlarda Bulgaris • foyu • daha tek bir notuım yumadan 
19 l 4 ae • Ne mühim bir ihtilAf Yarabbi!... dm muhavw.:ıe.t meKanlmıawı b...nnı " • tan, Romanya hududlan aralUlda ~udud önce • yanıbaşında çalmıyormU§Çuuıa ·u- #• H•#-

mr tiltilbhanenin sakin ve kimsesiz sa· Bulgariatandan oldukça mühim bir ha- hadiseleri.. Rum mezaliminden kaçarak kulaklarında duyması gibi... maz. 
her: * IDmnda (Tasviriefkh) gazetesinin 1914 İz.mire gelen islAm muhacirleri • Cemal Yaratma, icad etme hldi.sesı f.._ bu • 

cBulgari8ta11 kralı J'erdinand aleyhin· ~·"' aktile E Jn...-.. .u..tira kabili waııesi ko1eksiyonlannı karıştınyor ve Paşanın Viyanayı ziyareti - Fransız PO· dur. Hiç bir mühendia f6yle rastgele cgü- V I'll8t .,.... .. r ID ye • 
dıe rı.ümayifler yapılcfılından müteessir tin· alnız be &ta bul d tun• 

Mrlev.halara şöyle bir bakıyorum. olarak tahtı vellahd Borisin lehine terkey litikacılarının Rusyedakl temuları.• zel bir makine• yapıvermeJi hatınndan m Y yaz ır. un u 
29 Hazira.n 1914: 23 Temmuz: geçirmez. Yangın makinem. telefon, a • söylemif: cBeyu ırk dünyadan kalkaa. ö-
Yunus Nadi imzasını taşıyan bapna • lemek istiyor.. 23 Tenunuza kadar gene Jll(Uıim bir şey sansör, ne yapsa daima zihninde muay • teki ırklar makine fenninin bugünkü S• 

bJenin serlevhası: cDraç kapılarında> Dize aid §ÖYie bir havadis: yok. yen bir hedefi, bir pl!nı Tardır. Malzeme. viyesini muhafua edebilirler, fakat on\a 
cOsmanlı • Yunan münasebatmda gö • - b ~- z1e d · · Makale mevzuu Arnavudluk isyanı me- 23 Temmuzda gazetede f(>ylı bir sual: onca anzi şeylerdir. Ve ancak zihninde ir ad~ ileri 11"~~ .. me r• . • emıştı. 

rlllen sala.hı hal üzerine Yunan vapurlan B -zı be la d il t ~ eelesi cAvusturya notumda ne ı.tiyecek?. belirmi.ş olan maksada uygun olup ol • u ao ere n fWl n a ave eme. 
· Osmanlı limanlarına mutad seferlerine k kler , · b" k ı ıİçeride harici telgraflar Arnavudluk 25 Tem.muz: mamak bakımından bir manayı Jıaizdir. iaterim: cEr e o"nua. ır asra a • 

weselelerinden bahsediyor. batlamışlardır.• Kötü bir havadfr. maz mühendislik tarihe kanşır. Kadın 
cBahriye nazırı Cemal F'aıa Fransa * li -&. -.ı-- Zira .ı--Serlevhalar şunlar: cNota tebliğ ediliyor • Yeni karışıklık- e onu yavaş yavq JU& cıw:c. ODUA.&ı 

cArnavudluk ahvali - Erbabı kıyam ne bahriye manevralanna gidiyor.• lar arifesinde - Harbi Umum! ihtimalleri Biz erkekler neden bir lokomotifin pı· iatüadeyi bilmez.. 
istiyor? - Avusturya aemileri ateı ede- 4 Temmuz: içinde kırk sekiz saat.ıı rıı pınl pmıldıymı pistonlanna, kayar Kadın. mekanikten. sevmediji için. 
aak • Avusturya gönntUllere mAnf otu • Satkasd hakkındaki btr yazının üzerin- 26 Temmuz: gibi işliyen koca bir cUnaınoya hayran faydalanmaz. Anlamadığı için sevmez. 
por - Arnavudlukta ecnebi askerleri • deki serlevhalar: Yunus Nadi bapnakale yazıyor: hayran bakarız? Her halde kımıldıyan Örümcek ağı gibi incecik çorablann haa-
komanyadan imdad istemyor - İtalyanın cMüşevvikler kim? .. • Bombalar Sırbis- cGaliba harb atql parlamak üzere.> her şeye meftun olacak kadar çocuk ta- retini çeker. Onlann sun't ipejine, boyan-
"gordat gemisi Avlonyaya gidiyor.• tan baruthanesinde imal edil.mit • Sır • Serlevhalar: biatli oluşumuzdan değil .. Bizim bu hay masına, tezgab.lanna. makine tertibatına 

Gazetenin dahili havadisleri içinde tn bistanın mes'uliyeti • Avusturyada nü • cSırbistanın cevlbma intizar • İnkıtai ranlığımıza sebeb. bir ufer ulrunda ça • dair hiç bir fikri yoktur. Bir fikri olswl 
mtlhiınmi: 

c.İngiliz amiraline ziyafeti seniye. 
Gazetenin son haberler kısmında bir 

hlgrafın başlığı: 

cA vusturya veliahdi ile zevcesine Saray 
Bosnada suikasd! .. • 

Umumi Harbi doğuran meş'um ku1'flln 
atılmış bulunuyor. Facianın ilk perdesı 
açılıyor. 

30 Hazitran: 
Başına.kilenin ba.Şl.ıfı: 

-.Avusturya • Macaristana suikasd• 
Mevzu cEn büyük Sırbistan,, f ikrinin, 

Sırbistan • Karadağ iltihak ve ittihadlan
nm tahlili. 

Kenarda suikasd dolayısile resimli bir 
makale başlığı: cEzm.inei hazıranın <'D 
mühim suikasdları •. 

Harici havad"sler: 
cBosna Sarayda idarei örfiye • Ağram 

Ye Saray Bosnada Hırvat talebesinin 
Sırblar aleyhine nümayişleri.• 

1 Temmuz: 
1 Temmuz tarihindeki gazetede ise bü. 

tdn dünyadan gelen telgraflar şöyle ser • 
levhalar taşıyor: 

cBulgaristanda teessürat • Draçta tees
sflrat - İngilterede matem • Almanyada 
matemıı. 

Bu hususa dair bizim için ç{kan hava • 
ms te bu: 

mayişler durma devam ediyor • Yunan • münasebete dofnı • Rusya hAdlseleri dik- lışılımf, çabalanmış ve nihayet bu zafe • diye de istemez. 
Bulgar hududunda Bulgar tah1idatı · katle takib ediyor, ahvale llkayd kala • rin, yani fikirler dünyalUldaki werin * 
Avusturyada askert faaliyet gittikçe te· maz - Cevabf Sırb notumdaki lisan • kazanı1mış olduğunu glhmektir. Killıen. Erkekler ev ifinde kadını rahat ettir· 
zayüd ediyor • Sırbiltantn tahşidatı.• Sırbistanda tedarf;ktb harbf19 • Sefirler dis o pistonlarla, o dinamo ile cdoğrna • mek için türlü vasıtalar icad ettiler. Ka • 

Ve şöyle de iç açıcı bir havadis: çekiliyor.. mış fikirler. denen muuum kuvvetten dınlara kalsa fennin ev işini kolaylaş • 
cEğe-r Avuaturya hükfunetı Belgradda fyice bir haber: bir damlanın yf!!r yüzihıde bir şekil ala- tırabileceği fikri akıllanndan bile geç • 

bir teşebbüs yapacak olursa Ruaya bu cMüddet temdid edmyor.. bilmesini temin etmiştir. Makinenin o mezdl Bugün bile hilA elektrikli vasıta-
babda muhalefet etmemeğe karar ver • Son dakikada kötü bir havadır. muntazam işleyişi dthıyada bir ahenk ol- J.aı-a alışamıyor, §Üphe ile bakıyorlar. Bu 
miftir.• cİnkıtai münasebet - Harbe doğru kat'! duğuna, dünyaya makul dilfüncenin hl- hakikat çok manalıdır: Elektrik gözle gö-

11 Temm.u: hatveler.ıı kim olduğuna iprettir. rillemiyen, hissedilemiyen ve ancak ona 
On bir Temmuza kadarki havadt.rler Ce ~azetenin baş ayfuını rulmlerile fU Bize göre m<Dıendis bir muharfbdir h!kim olabilecek bilgi ve azim sahibinin 

mal Paşanın aeyahatt w ufak tefek e • dahili hAdise işgal ediyor: bir galibdir. Kargaıalıklan cmuhake : anlıyabileceği bir maddedır. Elektrik mü. 
hemıniyet&iz ve kayda ve te1'p değer cHidive suikasd.. meı. kuvvetile yenen bir muharib .. Ve biz hendisliği bir entui!ion meselesi değildir. 
jeyler de~L 27 Temmuzda: bunu • müphem bir tarma da olsa • böyle ~u .~lamıya keskin bir .kavr~ kabi • 

Ancak on bir Temmuzda Yunus Nadl cHarb gayri kabili l:etfna'b • Rusya bt- duyduğumuz içindir Jd 0 lokomotifin. 
0 

liyetı ~ter. İşte bunun içındır kı kadın • 
bapnaıkalesinde fU ba.tbAı kullanıyor: taraf kalrnıyacak • Almanya hazırlanıyor dinamonun önWıde durup sessiz sessiz. lar bu ışe karşı yabancı ve uzak kalıyor • 
cHarb tehlikesi>. mu? ·Harbi Umumi ilıtimalltı • Müda • hayran hayran bakarız. HattA yamınızda lar. 
Sırb • Avusturya meselesinden bahse- hal~i dostane yok.• sabırsızlanan bir kadın bulunsa bir an * 

den bir yazı.nın başlığı bu· M::: .... ırn· rivayetler: Biz erkeklerin çekt ~ımız zahmetler uıı için onu bile unuturuz. s 
cAcaba muharebe arifesinde miyiz?. cA vusturyanın Sırbistana ka111 tahrik belki de biraz lüzumsuz ya ... Fennin ha-
cAhvalde vahamet • Net' cede Slavlık, ettiği kuvvei askeri~ia 600,000 kifilik * ri.kalanle kadını memnun edelim diye 

Cermenlik • Katillerin mühim itirafları> olduğu söyleniliyar.... Bilirim, kadınlardan bu llSzlerfme bir sonsuz emekler sarfediyor, bulduğumuzu 
Bir tarafta töYle 1N- yazı: 28 Temmuz: çok itiraz edenler, cnalll olur, içimizde gururla onun önüne seriyoruz. Onun 
cOsmanlı milletine harbiye nezaretinin Başmakale. cHn 9MVd _, kalacak, fenne bu kadar kabiliyetler yetişirken.... uğuruna muazzam san'atlat' yaratmakta 

beyanname.si•, cMuhafuai vatan, milleti yoksa umumile,ecalc frtİ.1• cbizim radyoyu kim befindt. bizim oto : birbirimızle rekabetlere girişiyoruz. Yıa.-
milselleha ohnağa vlıbestedir.• Serlevhalar: mobili kim 0 kadar üıabetle seçti?. di.Ye- zık ki bütün bu harık&lann güzeıliğini 

14 Temmuza kadar havadislerde fazla cAwsturya • Sırbi8ta •tlJllı mfise1. cekler olacak. biz ne kadar övsek onlar güzelliğin f&l\o 
heyecanlı başlıklar röıillmüyor ... Her 181 IMıı . İlk müsademeler,. Dofru. çok dotnı. .• J'akat büUhı bun- ı kında bile değil... . . . . 
sakiıı ve sGkOnetle halledilecele benzi • 29 Temmw:· , __ bu ld h' b' .• d Bence bu, tıpkı bır erkeğın bır kadm 

F . ~ yo a ıç tt teY JJ.a e etmez. Ka • lb' . k daki ,__.na 1 · be yor. akat on dört Temmuzda gazetede cAvustuııova h"''""--.. i sırı...ı~--a res • dınlar tab' t ,_ aaf __ ,,. •. b e ısesı arşısın a~uuıme ıne n • 
...... ., ,uu111-• uwwuı c ıa • ..... ve 9Glıcı irer ço - K d b . d k k --ı. ... '\ 

fU başlıklarm tellşh ahengini buhfyo - men ilAnı harb -ledl.• 1h. ib'd· 1er V '--~ d zer. a m - enım sa e er e go .. Yi'"me 
-,, cu5 ... gı ı ır . - e uoı::1&1 e en HVimll ör h k ğ" h ·t · · - ı 

cHükfuneti Osmaniyenın Avusturyaya ruz: cAvusturya seferberlijl • Awsturya taraflan da budur - Hediya edileni oldu. g e - - epe: e m oşuns gı suı ıçı~ ~s e 
'8ziyeti.ıı cAvustn-- metalibatı • Sırbistanda askeri ilerliyor Yunan ha lıkl 1h. "b' 1 1 B' k dil . nir, puslenır. Halbuki bizler cgıyınme 

- J - • Zll" an • 6 ... gı ı a ır ar. ız en eri ıçin otomo • . . 
2 Temmuz: galevanı efkar • Sll'bi8ta:rı hududlarında Yunanistan t .... ..u.. ,,."',_ Belgrad bill rad , __ l d d . tekn ğİ• nden bir ıey anıamayız. Kadın 

J "'"9-- .,...,..,_ • er yaparız, yol&(' ca e enz. On· . 
En mühim şey: cSuikasdin tafsilltb ve tedabir.ıı tahliye edildi.. lar da bunlan • icadımımı bazı noksan- zarafeti denılen ,eye ~ab~cıyız. Çoğu • 

en heyecanlı havadis: 15 Tem:mıvz: Sm~h4la1': 91 Temmuz· lan d f rud lı:usurlah d dl muz basit bir ev entarısini muhteşem btr 
A · . . n ~n, c e . ın an yece. suvare elbisesine tercihten çekinmeyiz. 

c ğramda nümayiş ve arbedp - Bos- cSırbistandaki t.edabir . Belgradda nft- cRusyanın aeferberlilf • l!elgradm ,,.. tim. bıraz memnuniyet.tzlık göstermekle İşte kadının fen harikalan karşısındaki 
nada kanlı müsadernat • Bosna Sarayda ma,'ifler • SClfeM aileleri BeJıraddan gali • Almanya hnparatorlle Bu.ya Çan.. beraber - kabul ederler. Zaten böyle yap. zi eti bud 
!VUkuat devam edivor • Bosnada tevki Jcamyorlar.• n b yneımı1-' -..:..- '--~ d 1 h kild ~-.ı- .a.... __ , _ _.._ VI Y ur . 

.ıı. y• m e 1Jal ....... # - a_..n a teati masa ar a ıMK.lUI ~ B b- 1 düşü ü Bilın . 
f&t - Viyanada nümayiş.le!'.> ll Temmtı.ı': Şu haber tHıf': ettikleri telgraflar.. lçlerinde bizim bu verdiklerimill L...1. ,_ le: ~de n ydorum.'P em psı • 

Rusya ve Almanyaya aid şöyle bir ha· cAvusturya Sırbistaa nota "erlyor.- t . haberler• a.w. &O Og arAö aşım ne er 
v.adis: 11 Tem.mu: yı ' !ananlar pek 90k. Meeell mdkemmel oto- Çeviren: Ntı/Yir Kemal 

R cAirnanya da. Ruqa da aalhperver.• mobil idare edenler var. J'abt iflntın bi· 
« usyanın Berliıı sefiri, Almanya hü • 1T Temmua nü!humda haritalı bir ya- cLondra mebaf:Ul Biyuetçe Ruaya na .rinde, sürdükleri otcımobilin ufacık bir Pıiko~ (Em.U Lutz) un bu mevzua 

ltOmetine bir nota vermi~ 1912 kanunu zı. -levhası: A · ..... bir .. _: ··-4N1ık'--· •Hlrı k -1-~ ..._. ...... vusturya arasmua muharebe t~ yeri sakatlanıverinoe na yapıyorlar? Şa- '"nr ~ MI'•..... :ı- n o uyac~nıı. 
IDUcibince itt"haı olunan kararı kabul et- cAvusturya ile Sır"'._., __ arn"mda harb k · d :t--"-.lh-· \ ---··-··-·-··-·· uaıwuı - esı mevcu OuıU&uıgı.u& ıarınedillyor.. §lrıp kalıyorlar. Makinenin işleme&i ka- ·····--···········--·-Dlerniştir. rıkarsa.:. Diğ t ft 

R h A t' ih ~ er ara an şunlar var: dın için ebedi bir muammadır. Onun hat- musannızmı evlld .,. ...... ,_ __ b _ 
usya ükume 

1 tilAfın Lahey sulh içerideki havadislerin Hlçiık başlıktan: cBerlinde galeyn • Karlabadda g13. ta en küçüğünil. mı ehemmiyetsizini bile :ru. K.im1re51z 7avra111 lcoııımak ;" 711. 
mahkemesine havale edilmesini teklif et- cA..,.,...n ....... a hazırlanmıyormuı! ..• A - -'' l da bir Hra ---"p ""--• ......._ __ _. __ 

............. .,, .ıı.ışme er.> tamir etmek mevzuu bahaolunca. kadın; """ -- -•- ......-. 
IDlf.• w.turya erit&nmarbfye reisi altı haftalık (Devamı 10 anea IQ'fHal esiz bir v~ete c:ıa,.. ptnkft: Xa • ..... ....... __ 11e_elaluiı. ________ ~ 
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1 CANAKKALE 1 
Maarif çileri ve hepimizi 

düşündürmesi 

iıııııııııııııııııı.. Gene r a ı cemil C on k un hatıra ı an : 1 . .,11111111111111111~ icab eden bir anket 

lzmirin 
(Battarafı 1 inci sayfada) - Şeyh Ahmed. 

okluğunu da saklamıyacağız. - Hangi dansı seversiniz? .. 

Ce b. 1 . . . 1 . ki - Tangoyu_ 
va ıarı vEtren enn ısım en are- - Yahya Kemal mi iyi şairdir, ~ad Nu· 

hanemizde mahfuzdur. Biz, yalnız mek rı mı?. 
bombardımanı 

Söze hatıralarını merak ve zevk ile o-
' kuyacağınız emeldi General Cemil Conk-

tan kısaca bahsetmekle başlıyorum: 
General Cemil Conk. Abdülhamid II 

idaresi urmariında. hükmü karakuşi ile 
apuletleri sökülerek Trablusgarba nef • 
yedihniş, senelerce ıffiren bir zindan ha
yatı yaşadıktan sonra, m~utiyetin na. 
nı üzerine İstanbula dönebilmlftir. Ara • 
dan kısa bir müddet geçer geçmez. Bal • 
kan muharebesi başlamış, saym General, 
cepheden cepheye koşmuştur. Bilahare. 
cAlınan heyeti ıslahiyesi. refakatine me
mur ed 'lmiş. ayrı<:a vazife ıle Almanya. 
da buhınmuş, 1914 • 1918 harbinde de İz.. 
mirde. Çanakkalede alay ve fırka koınu· 
tanlığı yapmış. yaralanmıştır. Genral Oe 
mil Conk'u, mütemadi cephe hayatından 
alıkoyan bu Arıza geçer geçmez, onu tek
rar Çanak.kalede, Con.k bayırında bula • 
cağız. 

Umumi Harb senelerini takib eden ka· 
rn gO..nlerde ve millt kurtulut hareketi 
zamanında sayın Generali Anadoluda, ı.. 
tikli! muharebesinde göreceliz. 

* General Cemil Conk'u. Mecidiyekö • 
yünde, yaptırmakta olduğu bal da bul • 
dum. Beni, İnavi gözlerinin içine kadar 
akseden tatlı bir tebessümle karşıladı: 

- İhtiyar değilim amma, yqlıyını. de
di. Onun için hem topraktan aynlmıyo
rum, hem de temiz havadan ... 

General Cemil Conk. kendisini, ne i . 
çin rahal<;ız ettiğimi biliyordu. Ahen\di 
ve tok bır sesle anlatmağa başladı: 

- Se!erbcrlikten evvel cAlman hey • 
eti ıslahıyesi. nin refakatinde bulunu • 
yordum. Binb3şı idim. 

20-7-1330 yani 2-8-1914 gününde, Har 
bıye nezaretinde 11.30 da yazılmış olan 
seferberlik emrini 12.25 de aldık. Bunda, 
seferberliğin b rindi gününün 21-7-1330 
dan yani 3-8-1914 den itibar edJleceği ya
zılı idi. 

Biz, harbe gireceğimizi biliyorduk ve 
kadroların tesbiti ile meşgul idik. Bu 

· •irkaç mermi vardı. En altia da üç satır 
halinde şunlar yazılı idi: 

teWerini ve sınıflarını yazıyoruz. İşie - Blrlncısı.. 
cevablar: - Mussollnl Vaterlo muharebesini hangi 

Emekli Gmercıl Camil Conk 

cSeferberlik var. Asker olanlar silah 
altına. Seferberliğin birinci günü Tem • 
muzun 21 inci Pazartesidir.• 

Harb hazırlık ve faaliyetlerinin icabı 

olarak. hummalı bir çalışma içinde bu • 
lunuyord'tlk. Böylece dört ay geçti. 

29-11-1914 de çıkan terfi defterinde be· 
nim de ismim yazılı idi: Yarbay olmuş -
twn. Yeni vazifem de 12 inci fırka 36 ın-

cı piyade alayı komutanlığı idi. 1914 KA
nunuevveli içinde alayımın başına geç • 
rni§tim. Yani, düşman donanması C nak
kaleyi zorladığı zaman İzmirde idim. 

Alayını. Urla yakininde bulunan Ki -
lizman'dan Balçovaya kadar uzanan sa • 
hil mıntakasının muhafazasına memur
du. 

e lıtanbul Kız Liıesi 9 uncu ıı· tarihte kazandı? 
. J b • k - Hiç duymndım. 

nıl talebeıın en ır genç ı~: _ Bu sene uzun etek mi moda, kısa etek 
- Blı.kl hakkında ne blllyorsunuz

1
? mi? ... 

- Yalnız şair oldu~unu blUyorum. _ Kısa .. Bütün kızların entarlsl diz kn -
- Greta Garbo?.. paklanndan yukarıda: 
- Evet, tanırım. Bakışının Uahl oluşu Ue 

meşhur, İsveçli, ve meşhur bir rejisörün sev e lıtikltil Liıesi onuncu sınıftan 
dalısı. artisttir. bir genç kız: 

- İbrnhim Müteferrikayı tanır mısınız? .. 
- Böyle bir isim duydum. Fakat kim ol.du-

ıtunu bilmiyorum 1 
- İzmir dü mandan hangi tarihte alın -

- B!lkl kimdir? 
- On altıncı asırda yn.şıyan Anndolu şal· 

rldlr. 
- Greta Garbo'yu blllr misiniz? .. 

dı? ... 
9 

EylOl 
192

'! d - Meşhur bir artisttir. Matn Hnri, AnnB 
- ~ he .. gl IDml i b ıı. diniz? Krlstin, Anna Karenin, Kontes Valevska, - oeçım sene nn er e"'en .. .. .. Lud K 
_ (Ne şeker şey>, (Llna PeLro!'un yala _ Renkli pcce, 1oudşkun kadştın, nm o a • 

melyn fllmler n c oynnmı ır. 

nı=. Reşad Nuri mi iyi şairdir, Yahya Ke _ - İbrahim Müteferriknyı tanıyor musu· 

1 I? 
nuz? .... 

ma m ... H 1 
R d N t 1 

- ayır ... - eş:ı ur ... __ , n4 

_ nangl dansı daha çok sever&nl~?.. - Mussollni Vaterlo muhareb=ınl hanı:.• 
Müttefik devletler donanması. Çanak- _ Valsi!... tarihte kazandı? ... 

kaleye hücuma başlayınca, o cephenin _ Mussc-Jlnl vaterlo muharebesini hangi - H:ııtırlamıyoruml 
takviyesi için, mensub bulunduğum 12 in• tarihte knzandı?.. - Klnrk Gebl kimdir? 
ci fırka Çanakkaleye gitmek emrini aldı. - Hiç bilmiyorum. Çünkil gazete okumu - - Amerikan stildyolnrında çalışan bir nr .. 
3 3 91~ t i.h" d l b "f ed t · yorum! tlsttlr Kim.r;eye ehemmiyet vermez, kalen .., 

- · ar m e ~e en u şı r e zmır· _ Bu sene kLc;a etek mi moda, uzun etek der, derbeder bir adamcn!;ızdır. (San Fran• 
de toplanmamız, Istanbula mütevecci • mi?... sLsko), <Gönül yolu) filmlerinin yıldızıdır. 
hen trenle yola çıkmamız yazılı idi. Bu- _Kısa etek!... _ İzmir düşmandan hangi tnrlhte 1stlr • 
rada garib bir rakam tesadüfünü de an • _ Hitlf>r istanbula evvelki sene mi geldi, dad edll<il? ... 
}atacağım: Komutanı olduğum 36 ıncı pi- geçen sene mi?... - 15 Mayıs 1910 da .. 
yade alayını. yeni teşekkül eden 20 inci - Siyasetle hiç all\kndar olmam. Hntır • - Geçen sene gördüğünüz filmler fçlnd~ 
f k 63 Ü - ı d ğ k d lamıyorum!.... en çok hangllerini ibeğendlnlz? .. 
ır anın ncu a ayı e iştirece i i! _ Bitler Almanvanın nesidir?.... - Leylfıklar açarken, Saadet gecesi, Ro, 

Çanakka.ltde iken 4-3-1915 de İzmire gittim. Alayımın ta - _ HarJclye vekJlll... meo Jülyet! .. 
tertibe göre, hepimize birer kapalı zarf burlannı yerleştireceğim yerleri gör - - Lltvanya mı bl\yilktür, Hlndlstan mı?.. - En çok hnngl dansı seversiniz? ... 

d 1 rft d G al düm. O gün, harb havadisi olarak şunu - Hlndı.stnn!... - Slav - foks! ... 
veril i. Bana ge e:n. r:a a a, ener işittik: Fransızlar, Kumkaleye asker çı- - KJark Oeble'yl blllr ml!!lnlz?... - Reşac" Nuri mi iyi .şairdir, Yahya Ke 
Leyrnan Fon Sandrs'ın kumanda edece • .. .. .. _ Hem de ne iyi.. Yakı.şıklı bir art~ttir. mal mi? ... 
ği ı inci ordu yaverliğine tayin olundu- kartmışlar, fakat .geri puskürtulmüşler. Eskiden çok ~rfalet çekmiş amma, şimdi çok - Edebiyata merakım yoktur. Re.şad Nu .. 
ğum bildiri~ti. 5-3-1915 de 1mnir civarında bulunan kazanıyor. Bıyığı lle meşhurdur. (İkt kanlı rtn1n romanlarının mevzuunu nnlnttıla.r. 

S f belik 
. d 

7 
i . k 

1 
rd il 1 Ayatıryaya -ki şimdi bu is;m değişmiş· kocn' filml'li çevirmtştlr. Hoşuma g1\t!. Yahya Krmall bilmem. Edebi· 

e er r emnn e, ncı o o u e t' ld" A b . . d b" . d l1ttanbul Erkek Lisesi dördün- yatçı amma. nasıl ya:ı:dığını bllmiyorum. 
21 22 . • f·-L- 1 .. t lın k .. ır- ge un. ra yan ısının e ırme al k t k 1 moda uzun ,. ... ,,. ve ıncı u .. a ar m'tls esna o a u- . . •• I l b · d b" d l'k l - Bu sene ısa e e m • ,...., .. olan pamukyağı fabrıkasını gezıyordum. cu •ını ta e esın en ır e ı an ı: 
zere -Hicaz ve Yemende bulunan kıt - _ Baklyl tanır mısınız? ml? ... 
alar- bilfunum ebeni ve bahri asakiri Birdenbire, top sesleri duyu1moğa baş - - Hayı!'. - Kısal ..• 

landı. Saat 13.40 idi. Az sonra, hadıseyi _ Ya Oıeta Gnrbo'-•?... e V ela Erkek L;se&i son sınıf e-şahane, nin seferber edildiği yazılı idi. t , .. 
anlamış bulunuyordum: ngilizlerin Ak- - İyi bir arfüt tlr. debiyat tubes!nden bir genç: 

Harbiye nezareti koridorlarına ve so -
kaklara levhalar yapıştırılmış idi. Kır -
mızı zemin üzerine yapılmış olan bu lev
halarda altalta ctuğrayı hUrnayun:. ça • 
tılmış bir tüfek, bir kılıç ve bir top ile 

deniz kuvvetlerine mensup bir filo İzmi. - İbrahim Müteferrika kimdir? 
l 

_ Tnnunıyonıml - Baki l~lmdlr? .. Kendisini hatırlatan bir 
ri bombardımana baş amış! ...,Y 50··yııycbillr misiniz? .. 

- İzmir hanr,l tarihte alındı?. Y"' Bu vaziyet karşısında, fırka, 2 inci ta- _ 17 ncl asır büyük Türk .şairlerinden bl· 
- 15 Mayıs 1919 dn. 

burun Kilizmanda kahnası için emir ver- _ Geçen sene en çot hangi rumı beğen- rldlr. Şu beytini hatırlıyorum: 
m.lf. (Devam• 10 uncu sayfada) diniz? (Devamı 11 inci sayfada) 

Arkasından, a-ğır bir cismin yere yu
varlanmasından hasıl olma blr gürill -
tü .. 

zerine kapanmış habite saplıyor, sap • 
lıyordu. Derken, ayağa- kal.kU.. Daha, 
kalbinin üstüne rastlayan ilk darbede 
canını teslim etınJ.4 olan zavaib: kadı -

nın üzerinden atııyarak kaçmağa ha • 
zırlanırken, kapının önünde, feryadı 
i~itip de anlamağa şita-b eden Beberu· 
hi ile karşılaştı. Bir yumrukta da onu 
devirip, meroivenlerden aşağı atıklı, 
.sokak kapısını buldu, kendini dısan 
attı: 

-VII - .. 

Bu cin~yet İstanbulda dehşetle kar
~nlandı. Dedikodusu günlerce devam 
~tti. Bilhassa, kati1in, hüviyeti malfun 
olduğu halö.e tutulmaması halkın hay• 
retile beraber nefretini de tahrik edi -

yıordu. 

- ····-
ABONE FıATLARI 

z;::::=1 ::::;:::=6~=3=~1:=-t 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

. e .~ Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr, ---·--14.JJ 'n.JV 400 
~.>!J l-- J 710 
·2:)) •4, (J 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kur·Jştur. 

Gelen e1Jrak ged ı1'~rilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaJ:. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi laz.ım.iır. 

············································· .... ~· l ' : Posta kutusu : 741 istanbu : . . ! Telgraf : Son Posta İ 
: Telefon : 20203 ; 
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RESiMLE 
Şahane şatranç 

On altına a.m sonuncm İapanya muaz -
zam bir imparatorluk olmllftu. İspanya t:ra 
lı nmuna keşfedütn:ış oaıı.n Amerikadan ge
miler dohısw geltn altul ae. bu memleket 
ayni zamanda Anupanın u sengin bir ül -
ltesi idi. A.tla.a OkyanUR AMta bir İspanyol 
denizi olmuşt1ı1. 

İşte, bu ku.,,.etll İspanyanın karşı.sında, 
onun ellndea denizler hl"kimiyetini alabile
cek tek men:let.et. İngiltere olQbillrdi. 

1568 de inıntere kraliçesi olan Eliza.bet, 
bütün ga:;rrettle İng1llzleri ATrupanın birin. 
el denizci milleti yapmata ça.ll.ftı. Atlas Ok
yanusu hn.klmlyetl t~ln İllpanya lle en ç.e -
tin bir mlkadeleyl göze aldı. O zamanlar İs
panyol dona.nma.cıına «Yenilm& donanma• 
derlerdi. isnanya Kr&h ikinci Flllp .Yenıı
meı donanma. vı İngiltere aahillerlnl a.b -
!tıka etmelte yolladı P'alı:at bu donanma müt 
hiş bir fırtınada mahvoldu. 

Elizabet protestandı. F1llp müteassıp bir 
katolik ld1 İki hükll:md&r arasında dini sa
hadan dcı tnm bir açıklık vardı. Flll.p 15-93 
de öldü. Arltasıuda uzun ham~rle yorul -
mus, bitkin bir İspanya bıraktı. 

Ellzabet 1603 de !ildü. Arkasında kuvvet
li, zengin b1.r İngiltere bıraktı. 

Heykeltraş Vtlywn Reyno~ - Stefan, ha -
yatlarında birbirinin dt\şmanı olan bu iki 
hüklimdann heykellerini yukarıda gördü • 
ğünUz zarif blr terkib Ue yapmıştır. Ellzabet 
ve Flllp, donanmaları ile .-.tre.nç oynamak
t dırlar. v~ İngiltere Krallçesl, İspanya 
Kralını mat etmek llııeredir. 

İngllterenln deniz hlktmiyetinin başlan -
r'l'lnl gö~teren 'bu heykel rrupu Londrs.da 
Tıı.te Gallery'de bultınııııa.t:tıadlr. 

Yoksul öl.en bir ressamın hazinesi 
Yukarıda: Bartolome MurUlo en Çüyük İspanyol ressamlarından biridir. 1617 

de Sevilde do~Uflur. lft8% de ölmüşt-Or. Çocukluğu ve genç~ği. gemiciler, hay
dudlar, tel'Hrller aruuıda geçmişti. Bir çok acılar çekmiş. lıomen bütün ömrünft 

yoksulluk içinde IM"Mriyane geçirmişti; ve hemen bütün eserlerinde İspanyol 

heyeti içtimaiyesin.tn en acı taraflarını, fakir, kimsesiz çocukların sefalet içinde 

geçen hayatlarını ptarmifti. Murillonun c Ur(tç, adını taşıyan yukarıdaki tab

losu, ya.hm bu İtpayol ressamının değil, resim tarihinin şaheserlerinden biri 
Ayılır. 

Bu tab~ 1852 de llaretal Sult tarafından 24,600 hıailis liruına satın aiınını,. 
tar. Bu.sb Lvvr mileliade bulunmaktadır. 

An Hathavay'ın 
• 

evı 
Safda: Yefllliklen ı&nülmüş bu evi, İngilizler ldeta dint bir btırmet ile mu.

lıafaza etnıJflerdir. 

lngilterede Stratford bsabasmda bulunan bu ev, on altıncı asırdan kalm!Jbr 
Te An Hathavayın evi diye meşhurdur. 

Zamanımızdan dan yflz sene kadar evvel bu evde çok güzel bir Juzcajıı varda. 
Adı An olan bu kısa. her gün Vilyam 'sminde bir delikanlı, ye§Ulikler araam-

da aşk manzumeleri okurdu. Vilyam sonra bu kızla evlendi. ve İngiıtz sah.ne • 

ilinde, İngiliz trajedisinin bir dehası olarak Vilyam Şekspir adile şöhret buldu. 
Onun bilAhare !şık Romeo ağzından söylediği aşk manzumeleri ~zel An'ı oku
duğu ilk manzumelerin derecesine hiç bir vakit yetişemem.isti 

• 

Mothiş ivan ile Sen Bazil • 
mımarı 

Moskovanın meş.hur Sen Bazil kllLseslnl, Moskon. Ktnezle -
zinden llk defa Çar ünTanını alan müthiş İvan yaptırmlfl;ı. 

1633 den 1584 de kada.r Rusyayı tam yarım asır idaN etımf 

olan bu hükümdarın zamanımızdan dort yfiz sene kadar enet 
yaptlrtınış oldutu bu meşhur kili.senin gar.tp btr mblıaı1a1 ?ardı; 
mimar, büyük kubbenin •trafına, hepsi 9efld Qefkl, birbirlnıl u -
la bememlyen oıı bk tane kule yapmıştı. Kulelerin tepesi, dft 

masallarını ha.tırlatan kocaman aanklar ,ei:llnde idi. 'Ye mabt -
din dlfl, ba.ştanbqa kırın.mı, portakal, eflltun, Yetil, mıeneqe 

rent1.er ve altın 1'8 aiimü.t yaldızlarla boyo.ıımıştı. 
Btttıili zaman miltthı§ ban bu lbldeye hayran obnut, m1man 

9alırarak bunun bir eı§lnl daha yapıp yapamıya.oatını .armuttı.. 

Mimar daha. &lA.sını )"apacalını söylemi,, o a.man miltblf İftn 
korkunç bir nka atarak: .Hayır!. Benim f.bidemin üseıı1ne be+ 
ta 1* eser ~ diJ'l)l'Uk saT&llı •tmen W 
idam eWrmiltL 

TARiH 

Poliksenin kaçırılması 
.Pollkaen'ln kaçınlma&b adım taşıyan bu heykel geçen nsırd 

·Jet,lşmif P'1oranalı heJkeltrat J'e:H'nln eseridir ve 1865 de bı..ı 
rblif tk. J'loramaıdadır. 

Bu dort büyük tısttr. bir tek mermer kütlede oyulm~ yek 
pare bil' uerdb'. Bu uerinl yapmadan evvel, heykeltraş Fe 
km&m11n mefbul bir an'ati:lrdl, fnkalA.de bir fak.rü zarure 
l.f2nde yaşamak.ta idi. Fakat bu eseri. Floransa revakının orta.sı 
DA, Donatenıo, CeUlıd.'" Ja.n d6 Bolon)'l libl büyük ustaları 
eserleri uuında bir 49ref mevldinc konulunca el ınn.'iumul bi 
f&bıet i:U&Ddı. noranııa sitesi, lall'atklrdan bu mevzuu tekr 
JÇIIlam&k Tld1a1 akil. 

Bu grupua menuu mioolojiderı alımruttn': 
T11roT& cenaınıa .ııonunde. ?UeudO. erkek güWlik ve kuvvetin 

nen. bir lfM!ııeld ola.ıı Epir Kralı Plrrus, Turova Kralının dilbel 
.,. s11zel lmıl Pollkaen, 7akala71p kııçırma.ktadır. Eplrllnln aya.k• 
ı.n altında .. ~ eıllDıden kmW.rmak ıateren kızın erkek karde 
flııiıı eeaedl ~- Polltlenin anası Bekub da kızına sarü • 
IDU. OllU ftl'IDllllıllll ll*bm. l'abı -~bir tılıV darbei9l .,.. ...... 
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191~ v~ 1939 dünya harb~n.in arif esile 1~1 Çanakkale: G. Cemil Conkun hatuaları 
bu gu n un gaz ete hah er 1 erı m mukayese firld7" radyo dlfilzyon postalan Top .ıe:~~~ ~•:~~:!:)etti. ni~ içi~ı:uı:.!7't::::si0:::.0s:: 

(Ba§tarafı 7 inet ıayfadcı) 

1 Ağustos: 
cRusya seferberliğini tebliğ ediyor • 

Alınanyanın seferberliği • İngiltere se· 
!ferber değilmiş • Fraruanın seferberli • 
ği ' . Fransa sulhperver - Fransanıll te • 
dabiri askeriyesi - Bulgaristamn btta • 
raflığı - Bükreşte Avusturya aleyhinde 
nümayişler • Bükreşte mülakatlar - Al· 
manyada idarei örfiye ve hali aarı. .• 

3 Ağustos: 
Gazeteler haber veriyor: 
cHercü merç filemin nihayet ıaukad • 

dematı başladı.> 
cAlmanlann Ruslara illnı harbi -

Cermenliğin Slavlığa hücum ve ıavleti.> 
Memleketimizde ise: cSeferbedik ve 

moratoryom ilanı ve hükumetımiıı:in b;. 
taraflığı.> 

4 Ağustos: 
cHarbi Umumi ve mukaddemat, hercü 

merç • Alınan tecavüzü - Nukat teca -
vüz • Lü.kseınburgun ışgali. FraDA nanı 
harb ediyor.> 
, Başmakale • cİtalyanın. mesleği>. 

cİngilterenin vaziyeti • ln~ltere de 
karışıyor • İngilterede.> 

5 Ağustos: 
Temsili bir barb resmi ibtilnde bir 

başlık: cAvrupa Harbi Umumisi bqladı.> 
Resmin altında şu sözler: 
cTarihi alemin en dehtetlver ftk'aın: 

Harbi Umuıni.:ı> 
Başlıklar: cAlmanya, Rusya Te Fran 

say? ilAnı harbediyor • İngiltere, Belçikli 
~ Al.manyaya ilam harbediyor • A vus -
ıturya, Sırbistan ve Karadağ U. hali 
harbdr.> 

Ve bizde seferberlik: 
<Yirmiden kırk be§ yaşııu kadar her. 

k"'eS asker.> 
Harb başlıyor. Goben • Bre.lavın 

J<ahramanlığından bahsedtyorUL 
11 A!J1ı,stos: 
· Goben • Breslav :ıırhlılan bize tltica 

edtyor, onları satın alıyoruz.• 

·10 EylCılde uhudu ııtikayı, ilea ediyo· 
ruz. 

1 Teşrinisani: 
Rus fllosile cBahr!!ıyahta• çarpışı -

fc>ruz. 
S Teşrinisanl: 
Gazetler yazıyor: 
~Osmanlı - Rus muhasamah .• 
O bilylik faciaya biz de Myleee ifttrsk 

ediyoruz. 
Gazetelere bakılacak olursa bütan bu 

hercü merci doğuran yee:ane ~ev Prencip 
isminde bir mecnunu'l bir biçare ar§! • 
liüke 5ıktığ'ı kurşun. Ortada mühim bir 
fey yok gibi görünüyor. 

Fakat harb oluyor 

1939 da: 
Şimdi bir de bizim bugilnlrl\ gazetelerfr. 

Bon günlerıde.1d seırlevhalanna bakalım. 

-cSon Posta> kolleksiyonunu karl§tınyo -
tuz: 

16 Mart: 
Gazeteyi boydan boya kaplıyan bir ba~· 

ilk: 
cH"tler dün akşam Pra~a girdi • Al -

rnan ordusu Bnhemya ve Moravyayı iş· 

gal etti, müst~kn Slovakya hududlannı 
tia geçti • Macar ordusu Almanyanm 
muvafakatile Kaı:-patl:ıraltı 1.Jkranyasmı 

f işgal etti - Leh ve Macar hududlan bir· 
l~i - Prag radyosu Alman milll marf1I11 
çahyor.> 

17 Ma~t: 
cİtalya Fransız hududuna asker tahşid 

ediyor - Mussolini harekete geçiyormu~ • 
!Alman ordusu Slovakyayı da işgal etti . 
karpat Ukranyası Macaristana ilhak 
plundu • Pragda 10,000 kişi tevkif edildi .... 
fngilizler Almanlara ateş pilskürllyorlar.> 

18 Mart: 

Ru.ya Almanyaya karp muazzam bir 
ıttifak cephesi kurmak teşebbüsünde 
Hududlarda tahfidat var • Sovyetlerin 
Bedin elçisi geri çafırılacak • Bulgaris· 
tan Romanyadan aru:t istemekten şimdi
lik vazgeçmif·• 

Anka l"a radyosu A~am üstü de, fırka, 2 inci taburun ha· kuvvetleri Kafknsyadaki muzafferatı 
reket etmesini ıbildlr.rnif. kat'iyeyi müteakıb ilerlemektedir. Mısı • 

DALGA UZUNLUCU Düşmanın bambard.ımam bir tesadüf rın istilisı teşebbüsbü büsbütün düçarı 
ım m. ıes ııc:ea. ıto Xw. eseeri miydi? Yoksa, bizi hareketimiz • akamet ohnuştur. Hatti İstanbul bilı 

1'.A.Q. 11,74 m. 111915 Keı. iti ıtw. den ahkoyma.k gibi bir kasde mi matuf müttefiklerin ellerine düşmek üzeredir. 
T.1..:1'. ıı:rt m. MeS Kca. • ıtw. ı'di?, Bu h• 1 ""'"U. vazüem olma.ı.A-. l'rin ff 

.......... ~~ :r-.. VI - Binaenaleyh, muza eriyetin nl· 
cu~: !il - 3 - 19 tahldk ettirmedim. Fak.at, §ahsan, bom· hayetülemr dünyanın her tarafında ken. 

t2 Mart: 
cAlınanya LitToyaya be§ gün mO.d· 

detli bir ültimatom verdL Memel bu 
mliddet içinde teslim edilecek. Edilmezse 
Litvanya işgal edilecek..-

12.30: Program. 12.~: Türk müziği - Pi. bardımanın, Çanakkaleye gitmek üzere dilerini daima islanun hakiki dostlan oı. 
13: Memleket saat lyan, ajam, meteoroloji hareket ede:rı askeri kuvvetin oyalan • du.klannı isbat etmif olan mdttefiklen 
haberleri. 13·15 - 14: Mllzik (Muhtellr n~ - ması için yapıJdı.ğına kanüm! teveccüh edeceği zatı vil.Qyetpenahilerin-
ell ıplA.klıı.r.) 17.30: KonUIJllla (İnkı.lA.b tarthl Ayni .. .. k ed' d. ~~.. al" 
der&lerl _ Halkcvlnden naklen). 18.30: Prot. gunun a~şamı ın l5u~ m l.l· ce fi.iphesiz QiikAr olmalıdır. 
ram. 18.!/J: Müzik (Oda müziği - PIJ 19: ıto- mat flllrlar idi: Düşman. İz:mirde Yeni • VII - Müttefik lıükfunetlerin u.tıali . 
nuşma. 19.15: Türk müziği cruıı heyeti). kaleye 136 mermi atnuf. Bunların 36 sı lerine karşı hiç bir gQna mes'uliyet per
Celll Tok.>es Te arkadaşları. Hükı Derman, kale ve civarına düşmüş. Bir şehid, dört verde etmediklerinin ve anifen şerh ve 
Eşref Kadri, nasan Oftr, Hamdi Tolcay, Bu- hafif yaralı V&ml.1§. Düşman filosu da 

!3 Mart: 
c.Akdenizde gerginlik . A vrup~ en bil· 

yilk buhran arifemnde - Alınan kıt'alan 

bu sabah Memele girdiler.> 
29 Mart: 
HAdi.-;elerin çok durgun olduğu gi.in: 
cAlmanya ile İtalya Yugnslav hududu

na asker yığıyorlamn, - 1'4acar • Slovak 
müzakereleri durdu • Slovakyadu sefer • 
berlik - İngiliz erklnıharbıye reisi Pa • 
rıne. V.S ... > 

rt ttner. 20: Ajanıı. m~oroloJ1 haberleri, r:i- ik' . 'ki b .ı. biri d" b lı ü h b izah olunan şeraitim kabul olunduktan 
raat bor8uı ({1at.> 20.15: Tür.'k: m!lzlğl: Qa - ısı 1 acA.Ut ört aca ç ar sonra zatıalii vili_yetpenahilerine müsaıd 
lanlar: ZQhttı Bardakoğlu, Cel"det Çağla, Re sefine&, iki torpidobot, bef nakliye ve olacak surette daha bir takını müzakera
fik ~rsan, Kemal Nlyazl Seyhun, Okuyan- bir hasta gemiai olarak tarassud edil.mi.ş. 
Jar: Halt\k Recai, Radife Neydik. ı - Osman Gece, hadisesiz geçti Ertesi sabah. yani 
beyin - U~ak pesreYi. 2 - Lem'hıin - Ut - 6-3-1915 de saat '1.40 da da bombardıman 

+ 
Zaman ne kadar değişmiş ..• 1914 ve 

1939 gazetelerini mukayeseden şu neti· 
ceyi çıkannanıa-k kabfl mi? 

19S9 öyle hAdiMlen sahne oluyor ki 
bunların onda biri bUe 19lt de harb se • 
bebi olmıya kAfi idi. Fakat l930 da 
harl> olmuyor. 

sak şarkı: Neler cckthn neler canan. 3 - l"a
İz Kapa.net • usŞak ~rkı: Hayali çıkmıyor tekrar b~ladı Ye 8,50 ye kadar devam 
bir dem göntılden. 4 - Haldun Menemenci- etti Düşman, Abdullahağa Çiftliti ile 
oğlu - Nlhs.vend şarkı: Oülzara ısalın. 5 - Narlıderedeki batarya UMWzilerlni - ki 
Zühttı Bardakoğlu - Taksim. 8 - Arif beyin· buraları, Yenikalenin arka sırtlanna dü
Hlcıu:k~r ~::-kı: Güld~ açıldı yine gül yü.zlil §en ve İzmire hareket ederek tarafımdan 
yar. 7 - eadettln Kaynağın - Hlcaz şarkı: . . .. 
Benim gönlüm bütün se-vmek. ı - Yesari A- terkdlunan mıntakalar idi • döwyordu. 
sıının - Hicaz ıarkı: Bilmem ntye bir bWte - 8,50 de başlıyan .WWt, iklndi vaktiııe ka· 
nl. 9 - Osman Nlhadın - H1cazkAr şarkı: dar sürdü. 16.40 dan 17.30 a kadar, ter:ket
Gönül har&retl sönm~. 21: Memleket saat tiğim mıntakalar, hafif 'btr bombard.ıma. 
~yan. 21: Konuşma· 21.15: Esham. tnhvilAt, na hedef oldular. Dü~wnn faali etini 
kambiyo - nukut borsasl (flat>. 21.25: Neş- .,. •• _ Y 
eli pl~lüar • R. 21.30: Müzik (Riyasettcü.m - gece de durdurmadı: İatihklmlar, top a-

Suad Derviş hur Filarmonik orkP.strası.) Şef: Hasan ~- teşine maruz kaldılar. 
---.. ·---.. - ........................ r1d A1nar. ı - Jan SibeUus - 2 tncl oontoni Ben, bombardımanı körfezin karşı sa· 

·ıkı· "'C·ı ı·no··no zafer=n;n Re majör, op. 43 Allegretto. Tempo Andan- hilinden rasad dürbünüm ile takib edi • 
L • te, ma ru'bato. Vlvaclsslmo • Final, Allegro yor ve düşman ateşinin isabetsizliğini gö-

tın icrası mümkün olacağının zatıllilerin. 
ce anlaşılmasını arzu ederim. 

VIII - Masum ve bt.günah ahali il• 
muharebe etmek müttefiklerin meslek! 
dahilinde değildir. Şayed muharebeniD 
tahribatı neticesi olarak ı;ehrinix, yahud 
villyetiniz ahallııi düçan zaruret veya . 
hud sefalet olmuş ise, ifbu zaruret ve se. 
fa!etin tehvinine sarf ve istimal olunma) 

<bere oldukça miıhim Ve.!aite malik bu • 
lunduğumu zatıaiii villyetpenahllerint 
beyan ederim. 

IX - Maruzumkr matalibe yarın, ya
ni Martın onuncu Çarşamba günü sabah 
leyin saat ona kadar ingilizce veyahud 
fransızca olarak cevab ita buyurmalarını 
nıusırran taleb ederim. 

X - İhtiramatı fal.kamın kabulünü ri-8 1 
moderato. 2 - M. Mou.ssorgsky - Soroç1nts1 .• 1 inci yı dönümü !uvan, Entrodüksyon. 3 - M. Mous.sorgs - ruyordum. 
ky - Çıplak dağ başında bir ııeoe. 4 - ll'. 7 ve 8 Mart günlerinde vaziyette bir !!a ederim. 

fB~tarafı 1 inci saufaciaJ Smetana - ııSatılmış nişanlı. operasından değişiklik görülmedi. Öğleden evvel "·e Zatı samii vil!yetpenahilerinin 
uvertür 22.30: Müzik (L!eder • Pl.) 23: Mü- sonra olmak üzere, bombardıman gene muti bend&leri visamiral Bundan 18 yıl evvel müstevli düşman 

oWtusu 10 İkincikAnun 921 deki Birinci 
İnönü büyük zaferini.n tesirlerini izale 
ve intikamını almak için taarruza başla· 
mı§; 23 Mart 1921 sabahı Bursa ve Uşak 
mıntakalanndaki dlkde!' ftrkahk kuvvet· 

zik (Cazband - PIJ 23.45. 24: &>n ajans ha- d tt' y t Jh...-.. ta dd d" Pyrı 
berleri ve ya::-ın!d proğram. evam e ı. ap ıl!i ............. z rassu a uş • 
.............................................................. man filosundan iki zırhlının yaklaştığını, ( A-rkası ,,ar) 

Mekteb talebeleri dUn iki birinin Yenikalenin şimali ga:rbisinde, Sabih Alaçam 
dava din'edi~er diğerinin de garb istikametinde durarak -··-............... ·-·· .. ·-·-···· ........... _._ 

ateş ettiklerini görüyorduk. 
lerle iki koldan Uerliverek 24 Martta Bi· Dün, Fatih 13 üncü ilkmekteb be • 

6 sinci sınıf A, B, C şubeleri talebesi leciği, 25 Martta Pazarcığı işgal ve 2 • 
Martta da İnönünde asıl mevziJt>rimize yurd bilgisi dersi tatbikatı görmek ü. 

zere muallimleri Naciye Tarlan'ın reyanasarak ordumuzla ~atışmış bulunu· 
fakatinde adliyeye gelmi.ş1erdir. 

vordu. w _ 'L.'k · ile 
• 2'1 Marttan 31 Mart gecesine kadar ve Talebeler, agırceza mi;Uı emesı 
her safhasında Türk m•lletinin ya1mz şe· üçüneü ticaret mahkemesine girmiş · 
ref ve namusu değil. hayat ve istikrnli de ler ve davaların rüyet olunmasını gör

mevzuubahs olan fasılac;ız kanlı bir brı· müşlerdir. 
ğu~a devam edip durmuş, nihayet 1 Ni- Otomobili hızh suren iki 
san sabahı çarpışan ordulanm17.tn ku· şoför mahkllm edild;ler 
mandam ve bugiln ~tıvllk Tnrk milleti-
nin Mll1t Seıfi olan İsmet İnönü Metris· Dün birinci sulh ceza mahkemesin -

de otomobilı hızlı sürmek suçundan 
tepeden cektiği bir telgrafta: Yasef ~e Kemal adlı iki şoförün mu -
cOOşman binlerce maktullerle doldur-

dul!'u muharebe mevdanını siUhlarımıza hakeınesi yapılmıştır. Mahkeme, cürmü 
terketmiştir> diyerek bütün Türk diya· sabit görmüş, gerek Yasefi, gerekse 
rına kurtuluş zaferini mUidelemişti. Kemali ikişer gün hapse, ikişer lira ha-

Ona Mareşal Feni Çakmağın verdiği fif para cezası itasına: ve 3 gün işleme
den _mp_n'e rnahkfun etmiştir. cevab şu olmuştu: __ ·---

c YPdi gündenberl. ~k kanlı devam e· Galata yolcu s~lonu AOustosta 
den İkinci İnönü muharebesinde, azim· açıl c~k 
kAt' kumandanız altında, k~hraman g;:ırb GRlatada yapılmakta olan yolcu salo.-
ordumuzun :kaundığı kat't zaferden mil- nu inşaatı yakında tamarplanacaktır. Sa
Ietlmfzin en b{jvQk filkranına tercüman lon önümüzdeki Ağustos ayında açıla· 

olarak sizi ve ~nh askerlerimizi tebrik caktır. 

eder ve 'Vi.iksek a1nın1ıdan öoerim.> ··············································--············ 
Ebe-dt S~f AtatOrlrlin cektiği telgraf ise 1 r- ' 

l'U kermE'lerl rııtiva ed.tyorau: Ankara borsası 
.Ordumuz ı?ô'k (!{lrilltüle":"ini andıran __ ,._ 

bir velvele ve hey~tle sahnei tarihe ye· .Arıbt· kan mı flatln 1 30 • 3 • 939 
niden çıktı.• 
................ ····~··························... ••••••••••• Ç 1'. K J, ır, R 

Doıtu vapurunun maklnelPrl konuldu 
Denizbank tarafından Almanyanın 

Blom und Voss tezglhlarında yaptırıl· 
makta olan Doğu vapurunun makineleri· 
nin yerleştirilmesine başlandığı dün tel· 
grafia Denizbankıt bildlrilmi~tir. Doğu 

vapurunun in~aatı Temmuza kadar bite
cek, vapur Temmuzda teslım alınarak 

limanımıza getirilecektir. 

Parti 
WUlno 

AÇIL!j 
5.93 

'26.671! 
~. 55 
6.6626 

H'•.4 ö 
67 .2~7fi 
fol .8026 
~ J.8125 
1.l.82~ 

ı.ı:;6 

Ka•ı .. 
S.98 

~6.67ö 

~.855 

1 .6626 
i8.4!:ıö 

67 .~.475 
60.SO<ıl') 

ıuıı.ıs 

l .08'..l5 
1.56 

Atına 
.,,,. l 
Pres Teacil edilmemiş 
MadrY 14.U 14.12 

Blom und Vo~ te~~hlannda yapılmak 
ta olan diğer vapurların in§aatı da ilerle
mektedir. 

Yarf0"8 28.!1025 28.902ri 
Boıds~ <.4.'J61LS 24.9,,,5 

9 Mart tarihinde, vali Rahmi Bey bir 
beyanname neşretti. Bu beyannamede, a· 
halinin içeri çekilmesi t&V.siye olunuyor. 
du. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Ayni günde, İzmiri bombardıman eden t================I 
filo amiralı tarafınd'an Rahmi Beye bir Ka hastalığından 
beyanname gönderildi. Bu tarihi vesika Muztarib olanlar 
aynen. şöyledir: 

9.3.915 - O'riyalos zırhlısı (•) Ne yapmalı? 
Aydın vali& beyefendi hazretlerine 
I - Kalelerinizi iskAt etmi~ olduğum 

cihetle: 
A - İzmir körfezi sevahillnde bulu -

nan bilttmum kale ve bataryaların teslim 
ve tahribini. 

B - İzmir limanına serbestçe dahil O· 

labi1mek için, mezkılr limana kadar O· 

lan mecranın lA,l'ımlar ile torpillerden 
tathirini taleb etmek uhdeme milterettib 
bir vazife olduğunu zat:ıl1ii vilayetpe • 
nahilerine iş'ar etmekle kesbi şeref ey. 
lerim. 

II - Maama.fi!ı zatı devletlerine fUra • 
sını da temin ederim ki müttefik hilkfı • 

mteler fazla kan. dölan~1tten içtinab ve 
İzmir şehri ile vilAyetinf müsaibi harbi • 
yeden vikaye etmek arzuyu insaniyet 
perveranesile mQtehassistirler. Binaena. 
leyb zatı alii vilftyetpenahllerinin müseı. 
lem olan insaniyet ve temayülfıtı hayırha· 
hanei şahsiyeler muktezasıncC"t, salifilzzi· 

kir metalib!n kabulünü i<:bar bir zarurl ad 
Cledeceğlm harekAh askeriyeye lıer hangi 
cihetten devam etmek vazifei elimesine 
mecbur etmeksizin matalibi mezkO.renin 
kabul buyurulacağını hükfımatı müşa • 
riinileyhim ümid ederler. 

-1-
Kalb hastalığı çekenler:l:ıı, ıtatlb ede -

oeklerl ha~tı hareketi, muhtasaran Tt 

açıkça yazmadan eneı, kalb hut.alılını 
muc1b olan sebeblerl pek kı.sa. SÖ'fWlmeği, 
.lta.lb tıast;aiığından sakınmak n~ na
zarından, faydalı addeyledlk. 

Kalb !!.!etleri yapan sebeblert ü99 ayır
mak mümkündür: İntan! ha8taltkle.r, 
frengi ve tesemm iiml81'. 
İntani hastalıklar: in.tanı hastalık -

Jarm ço~. velevkl haru seyretse bile, 
kalb tagayyürlerl yapabillr, Bu intanla
nn başında romatizma rellr. Çünkü ro
matizma, mafsalları ve e~rl tutmadım 
evvel, doğrudan doğruya kalbi o.tetzede 
edebilir ''e bu hn.stalık başlayınca hemen 
fazla m~kluda (10-1!1) gram sataant.ıe 
lkl nıL"ll kadar kulev1 vermelidir. Araz
lann geçnıc~ı marazın ntlksünil meney. 
ıemez. Binaenaleyh, as miktarda ve fa
ınlalı -.r:ık aylnrca Cl-2 sene> muzadı 
iatidbab hnller gözönünde tutularak 
safsa.fit vermelldlr. 
Diğer intani ve sept!.senU.k hMt'alık -

lann seyri esnasında, uyandırdıkları 
krub ihtllAtıarına int.amL karşı husu.st 
tedııvi tı>dblrleri olan hastalarda da bir 
dereceye kadar mfin1 olunablllr. Fakat, 
se)'rlni ve mikrobik vir68lyetlni azalt -
mak mümıctin olamıya.nlarda, ihtllA.tı da 
meneylemek knbll olamu. 

Frengi: Frengi mikrobunun doğrudan 
doğ'ruya k:ılbt zedelediği sabittir. Fren -
i1ni.n yaptığı bı: kalbll l'9&1 tega1J{lrler
den başka damarların tasallübilntt mu
clb olduğuna da seririyatta he.rgü.n şa. 

hki olunur. 

III - Devleti Osmaniyeye karşı zerre 
kadar dostluk perverde etmiyen. Alman
yanın tesvilatı hodkamanesi neticesi ola
rak Enver Paşa ile bemfikirlerinln dev • 1----------------t 
leti mfü~ariinileyhayı ilka etmiş olduklan Cen.b lstlyen oku111calan.mın poata 
hal ve mevkii müellim hakkında .zatı dev pala yollRmalannı rica ederim. Abl tak· 

cUrde istekleri ınnkabelesb kalablllr. 
letlerinin bu ana kadar tamamile vukuf 

!ibret 0.9050 0.9015() 
tra Belcl'M ~ ,8925 2 .892fi 

cİngiltere, Fransa ve Amerlk!t Alman. 
:raya karşı harekete geçiyorlar. Başveki • 
ltmiz bütün Balkan milletlerini teyakku· ========::::ı:ıı======= 

peyda etmiş olduklarına hiç şüphe yok - ···························································-tur. 
a la davet ediyor • Mussolini büyük bir 

tıutuk söyliyecek.> 
20 Mart: 

Zayi pa-;o - Evvelce almış olduğum m. Tt*oballta !.4 .6:.ı 14.62 
vay pasosunu zayi ettim. Yeni8in1 çıkara - fUollholm '.10.r>7 so.s1 
catundan eslds1nln hükmft yoktur. ~· 28.9025 a.~026 

Her Cins Hayvan -
Muayene ve tedavi evi 

Tıb FaJdUtesl SOR 11nıf talebesinden 1------:-------:---:--.----t 
cAmerika A vrupaya asker sevkede • 153 Sedad ' l a T t K I& A z L A a 

pek - Balkan milletleri arasında te1anfid. ---------------

IV - Devleti Osmaniye, Almanyanın 
rey ve fikrini kabul ile kendini İngilte • 
reden ve İngDtEWren.tn mfltteiıklerinden 
teb'id ve bu suretle İngiltere He asırlar -
danberi cari olan münaaebatı dostaneyi 

Dr. HiKMET SEZER 
İstanbul ve Berlin veteriner 

mekteblerinden diplomalı 
Frans:ı da b'rkaç sımf1 sillh altına ça • 
Rırmıs • Almanya cenubi Ameclkaya 
tıota vermiş.> 

B1 Mart: 

Doktor. 1. Zati Oget ;ı 
Belediye karşısındaki muayeneha

sin'ie öğleden aonra hastalarını 
cGcrginlik artıyor • İngiltere, Sovyet ' • kabul eder. 

• 

,...~ı,._ 

• • (11 • 
ı • & vadeli 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen 

Açıı.ı 

19 15215 
19 5211 

Npaıııı 

ıg r>2ıı 

19 ö21S 

katetmiştir. 

(•) 'Ö'rtyalos mrhluı 1901 de inşa edllmiş, 

( DehllT Hst. Tedavisi 
Operasyon, Rontken ) 

1stiklfil Cad. Su Ttmızi S. NU 
ı2.200 t.onluk İngtHz tipi bir harb senne.sı - ,_ __ ı. 
cllr. 

Apartımanı No. 1 <: __ ., 

• 
1 FOSFATiN NECATi yerlir. Bahçe <apı SALiH NECA 
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Bazı semtlerde tramvay hatlanmn 
tenld:di için tatkikler yapılıyor 

Roma, Daladyenin nutku Maarifçileri ve hepimizi düşündürmesi 
müzakere kapılarını . • 

tamamile kapadı, diyor ICab eden hır anket 
rBCI§tarafı 1 inci sayfada) 

f8JD Ankaraya hareket edecek olan Na
fıa Vekili Ali Çetinkaya, dün kendisilc 
görüıen bir muharririmize Vekileti ala
kadar eden muhtelif işler hakkında aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Hükumet tarafından satın alınan 
Tramvay ve Tünel !dareleTi için yapıla
cak olan yeni teşkilat projesı üzPrinde 
meşgul olmak üzere İstanbula geldim ve 

tetkikJere başladım. 
Şirketle imzalanan satınalma mukave

lenamesini Büyük Millet Meclisinde tas
dik ~irmek üzere hazıdıyacağımız ka
nun lAy'hasile beraber yeni teşkilat pro
jesi de yakında Büyük Millet Meclisine 

sunulacaktır. 
Tramvay hatlarının hangi semtlerde 

ne suretle temdid edilmesi mümkün o
lacağı hususunda da tetkikat yapmakta-

dellerile gelip pazarlığa iştirak etmek is- Paria, 30 (Hususi) - Bqvekil Dalad-
tediler. Bunları bekliyoruz. yenin dünkü nutku bütün Fransız mat-

Bu halk tipi makinelerle, memleketin buatı tarafından tasvib edilmektedir. İn
her köşesinde radyomuzun dinlenebilme- giliz ve Amerika gazeteleri de nutku çok 
sini ve bazı yerlerde aabit ve daha ziya- temkinli ve azimkir bulmaktadırlar. 
de seyyar tamir atelyeleri ve akümülatör Daladyenin nutkunu gayet kısa olarak 
doldurma tesisatı yapılmasını da yeni ka- ve küçük başlıklarla veren İtalyan pze
nun layihası ile temin etmek ilzereyiz. teleri ise, bu nutkun beynelmilel gerliJı

Ankara radyosunda. alafranga ve ala- liği izaleye medar olacak hiçbir yeni ma
turka musiki ile beraber temsil kolunun hiyet arzetmediğini yazmaktadırlar. 
da daha iyi bir haldı tekemmül etmesine Teati edilen notala;ı-
çalışmaktayız. Diğer taraftan Hava<; ajansı. bu ıece. 

Parazit mese~sinhl esasından halli i- 1938 Kanunuevvelinde. İtalya hariciye 
çin beynelmilel radyo kongresine üç mu- nazırı Kont Ciano ile Fransanın Roma 
rahhas gönderdik. kongre müzakereleri büyük elçisi B. François-Poncet aruında 
elan devam etmektedir. Paraziti esaslı teati edilmiş olan notaları neş:-etmiftir. 
bir surette kaldırmak için bu murahhas- Kont Ciano, 17 Kanunuevvel 1938 ta
lar kongrede lazım gelen tetebbüslerde rihli notasında, Fransı hüktimetınin aor
bulunacaklardır. duğu bir suale cevab vermektedir. J'ran

Ayni zamanda radyo istasyonumuzu sa hükUıneti, İtalyan hük.ftmetind-. bu 
inşa eden Markoni 9irketi vasıtasile de, hükumetin 7 K!nunusanı 1935 tarjhli 

yız. paraziti kaldırmak için ihtiyaten bir ma- Fransız - İtalyan anlaşmalarını hllA 
Havagazı slrkethı"n satın alınması 

kine tedarik edilme'k üzeredir. mer'i tellkki edip etmedif.n\ ve bu an-
ıı:eri bırakıldı İstanbulda Tramvay, Tilnel n diğer laşmalann İtalyan noktai nazarına ~re, 

Havagaz1 şirketlerinin satınalma isinf. idarelerde tetkik ft teft:tlerimi bit=rdik- hala Frarunz - İtalyan münasebetlerinde 
şirketin varidatile idarec;i. ve satmıılml\ ten sonra Cumartea akşamı Ankaraya esas teşkil edip etmerliltin: sormuftm. 
mu'kabilinde verilecek senelik taksitleri d hareket edeceğim.• Kont Ciano, bu mesele 1lakkında, 17 
idare edemiveceği anlaı;ıld1~mdan şim i- Kanunuevvel tarihli mektubunda ft.. 

ltk gerive bırakhk Sfrket bir ~n daha Sur;yede Tork;y 'den cümle diyor ki: 
az bir para ile idarevi bize satmak ister- • 7 K~nunusani 1935 anlaşmaları, Afri. 

se ona ~öre milzakereye g;rişmek müm- meded bekliyenlerin kada karşılıklı menfaat~ere bir hal IUtttl 
kün olacaktır. veren bir anlaşma ve doğrudan do~ya 

fstanbnlda ıııahTt al1nnc-ak ba$kB sayısı gittikçe çogv alıyor bu meseleye tema& eden mUteaddid pro-
slrket kalmadı tokollardan mürekkebdir. Yedinci madde 

fstanbulda havaı:razı s;rkptin~en h::ıc;ka (BaŞTarafı 1 in=i satıfada) mucibince, bu anlaşmamn mer'iyet mev-
s::ıhn ahnncak şirket kalm::ımu:tır. İzmir .. rip ondan meded beltliyenlerin sayılan kiine girmesi için tasclk edilmesi ve mu
de ftalvan1ann imtivazı altındo::ı bulunan çoğalıyor ve halk arasında Türkiye le- saddak suretlerin. teati olunması icab e
elektrik ~irketlerini sahn alm::ı'k Ü7ere hindeki sözler artıyor. diyordu. Halbuki musaddak suretler, hiç 
N;sandan Wbaren müzakerelern ba!'ılıva- Suriyede Türkiye sözünün dostlukla bir zaman teati olunmamıştır. 'l'unuı me
caJhz Buna aid 'hazırlıklaT bltirilmlştir. yadedilmesi arttıkça d!l müstemlekeciler selesinin hususi bir hal suretine raptı 

Ankara ve Adan::ıdaki Elektrik ve I!a- muhiti bundan k\Jfkulamyorlar ve Tür- hakkındaki müzakeTelere ise başlanma
vaıta:r.ı sirketleri ıchrelerini bize ~atmak kiyeyi bütün bu havalide mtitemadiyen mıştır bile. Halbuki bu anlaşmanın birin
fstemektt=>rl;rlPr. E~er mfizakereve vazf- propaganda yapmakla itham ediyorlar. ci maddesi mucibmce, bu hal sureti, biz. 
yeti müsa;d glSrürsek bunlar icin de bir Size bir misal: Geçenlerde Maverayüşşe- zat anlaşma ile meriyet mevkiine ,;re-
müzakere açılacaktır. rianın merkezi olan Amanda Türkiyeye cekti. 

İstanbul - fzmh· - Ankan tayyare dair bir film gösterilmiş. Bu filmde Tür- Bu anlaşmalar. filhakika. zecri tedbir-
ımstıtlan kiyede sanayiin inkipfını gösteren bir leri takib eden hAdi<;eler ile çok çabuk 

İstanbul - tzm'r • Ankara - Adana hat- takım kısımlar varmIJ. Sinemada hazır surette değ:şmiş olan umumi bir siyasf 
lan arac;ında bir Nisandan itibaren tay- b~l~~a~lar filmi .ıteyrederken gayet bü- vaziyet ile alakadar bulunuyordu. İtalyan 
yare postalımna bac;lanacaktır. yuk ' . memnu:ııyfi ve ha!ta. heyec~n ı imparatorluğunun tesisi, çok büyük e-

Uza'k mesafel!'re l)tvıırba'kır. fran ve göste'l"?lfışİer. Bır aralık TCirkıyede bu- hemmiyette yeni haklar ve yeni menfa
Iraka kadar uçabilmek imkanını tPmin yük büyük fabrikaların nasıl çalıştıkları- atler doğurmuştur. 
etmek iizrre tavvareler sahn almak üze- nı gösteren bir kısmı, halk hararetle al- Bunun içindir ki bugünkü vaziyette ve 
revl:ı. Bu tavvareler yakmda memleketi- kışlamış. alkışlamıf!.. bizzat Fransız - İtalyan münasebetlerinin 
mi~ geleceklerdir. Bu h~d~yi. vestı. ittihaz ed~~ Or.ient iyileşmesi menfaatin€ olarak, 1935 anlaş. 

Sirkeci - Havdarpasa arasında feribot g~zetesı Tüı'kiyeniıa i ~av.~ra~~:rıada maları bu münasebetlere artık esas tet
~~tlmesi için bir kanun proiesi hazır- bıle propagandasını len gotürduğünden kil edemez. Eğer Fransız _ İtalyan müna
lanmı,ıır Bu pro~e vakında Büvük Mil- bahsediyor ve vak'ayı ehemmiyetsiz bir sebetleri iyileştirilmek isteniyor ise, fU· 
let Meclisine verilecek ve kanunlvet ı tarzda ~ ettikten., alkıflıyanların bir rası muhakkaktıı· ki iki hükıimet araaında 
'kf>sbettikten sonra fe,.lbı:>t işi iki senede kaç beyınsızden ibaret oldultu manasını yeni müzakereler açı 'ması ve mü,terek 
tamamlan.acaktır. vermeğe çalıştıktlll IOllra. Tflrkiye aley- bir antanta vanlma.sı suretile bu miina-

Dcmjryoht hatlannda fnsaat hinde mukabil bir propaganda yapmış sebetlerin aydınlatılması l!zımdır. 
İnşa edilmekte olan demirvonan ilze- olmak için, Arablann. taassub duyguları- B. François-Poncet, 25 Kanununvel 

rinde faaliyete eiıemmivetle devam olun- nı tahrike geçiyor. 1938 tarihli cevabt notasında ezeömle 
maktadIT. Sıvas - Erzun1m hattı insaatı Gazeteye gör~ Amanda halk tarafın- §Öyle demektedir: 
yakında tamamlanacak ve Erzurum hat- dan alkışlanan TDrkiye, Ayuofya cami- Fransa hükfımeti, bu mesele etrafında 
tı 9~ Teşrin aylannda merasimle açıla- sini müze yapnllf " ayni zamanda cami- aşağıdaki müşahedelerde bulunmayı bn-
ea'ktır. deki eski çinilerin meydan:ı. · çıkanlması disine vazife bilir: 
Diyarbakırdan Van istikametine yapıl· için duvarlardaki arabca yuılan kazı- · 1 - 7 Kanunusani 1935 anlaşmaları. 

makta olan demiryolu hatları inşaatı da mıştır. Gazete, 0 filmdeki fabrikaları al- 22 ve 26 Mart 1935 tarihlerinde Fruım 
HerJeme'ktedir. kışlıyan Ara•blann bir de bu ciheti hatır- parlamentosu tarafından 9 muhalif reye 

Sttrde vakın hi'r nokt:ıda ikive avrıla- lamaları lazım geldiğim söylüyor. karşı ittifakla tuvib olunmuıtur. Bu an-
cak olan bu 'hat birisi Cizreden Irak hu- Bu tahrikatı yapan gazete, Fransız laşmalann muaaddak suretleri Tunua 
duduna, d;jteri de Van istikametinde İran müstemlekecilerinin ve katolik ruhunun· hakkındaki hal IU!'etinde tasdik~en nv 1 
hududuna doğru Yatnlmektadır. mümessilidir. Türklerle Arabların d:nt yapılma.sı icab eden bazı değişiklikler~-

Van hattı senede 100-200 kflometr~ va- duygularını sıyanet etmek vazifesini ü- bebile teati edilmemiş ise, Fransa, İtaı
pıbnak ilzere 4-5 yıla kadar ikmal oluna- zerine alan Orientin. yaptığı işedir ki asıl yayı bu değişiklikleri istemeğe sevkeden 
caktır. propaganda demek llz1mdtr. Llik bir şeraitten herhalde mes'ul değildir. 

Sulama islP,., ve telefon hatlan memleketin şarktaki en büyük organı o- Bundan b~ka. 1935 anlaşmaları. Pran
lan bir gazetenin bu tarzda tahrikat ya- sız hükftmetı,· Ctbuti demi"'olu imti•azh 

Muhtelif mıntakalBrdaki sulama işleri k d 1 ka.:ı ım· lm ·,J ,J paca erece ere ııar ge ıı o ası, şi;ketinde Fransıs ın-upuna aid 2500 "'ı·ı-
de plAnlı bir şf'kilde ilerlemektedir. Su- " l k il . lard b o· 11 

mustem e ec enn IOn zaman a ura- se senedinkı İtalyan grupuna devrmı· · lll· 
lama itlerinin buJ?i,ine kadaı- muamelele- d Tü" '-" 1 h" d h"" d k a I'Aıye e m • teza ur e en uv- ranti ederken, :fiHen tatbik mevkı·ı·- da-
ri tekemmül ederek münakasava konul- l _.,.. vet i temayüllerden dolayı ne derece bu- hi girmiştir. 
mtıf olan miktarı 23 milyon lirava var· 
llllfhr. Yakın zamand1, haıı:ırlanmakta 

olan kısımlarla beraber ::tı milyon liraya 
yakın sulama isleri yaptlacaktır. 

Şehirler arası telefon hstları Suriye ve 
dolayısile Mısıra bağlanmıştır. Pek ya
kında bizim hatlarımız vasıtasiJe, Avrupa 
ne Mmr ve Suriye arasında muhabere
lere başlanacaktır. 
İzmir mmtakasında muhtelif istikamet

lerde vilhetler ve kazalar arasında ol
duğu gibi 939 senesindt3 Erzurmr istika
metinde de telefon hatlarının temdidine 
devanı ediJPcek ve hat ağ1 ,.,bı ihtimal ay
ni senede Erzuruma b'.lğlanacaktır. 

Halk tipi raclyo makineleri 
Halk 1ip radyo makineleri temini için 

Yakında Bih ıik Millet Meclisine bir ka
nun llyiha"ı sunulacaktır. Halk tipi rad
yolar üzer'nde. Am"''" k::ıdan birçok mü
racaatlar yapıldı. Bir kısım firmalar mo-

nalmış olduklarını göst~ri~. --- 2 - o zamandan beri, Fransız ad~-
Davacısı, suçlusu, ş~h~~i ve meti. İtalyan hükt'.\metipin izhar ettlli 

arzusunu değiştireb!lecek mahiyette te-
Sa m" 'eri dilsiz olan lakki olunab:lir herhangi a:ıyasi bir Jtare-

bir muhakeme kette bulunmut değildir. 
(Baştarafı ı ind •yfada) 3 - Fransanın Habeşistan meselesi ile 

rekse şahidler ancak ~.pret ile eevab ve- alakadar bu hattı hareketinden eınelki 
rebiliyorlardı. hAdiselere gelince, İtalyan hilkllmeti, 

Suçlu Kemal, yapılan 5orgusunda, da- Fransız .siyasetinnı. Fransanın entemu
vacı Sıizanm evine eşya taşımak üzere yonal taahhüdlerf ile alfiadar umumi •• 
g:ttiğini, masanm ilstünde bulunan bazı daimi ~raitini her zaman bilmiflli'. Bu 
küçük boyda ev euuını cebine koydu- taahhüdler, zamanında, o vakit l'rannz 
ğunu ikrar etmiş ve i§aretle: hükumeti reis~ bulunan B. ~aval tarafın

- Bir daha yapmam. demek lıtemiftir. dan İtalyan. hu kfunet.n~ daıma hatırlatı~ 
Tahkikata nazaran. bu eşyayı çalan dil- mıştır. 

.s'z Kemal, mesruk malları gene dilsiz o- Mussolini'nfn yeni bir nutku 
lan Mustafa adınd~ birine vermiştir. Roma, 30 (A.A) - Mussolinı, hu sa-

Neticede, mı.Jıakeme, suçlu Kemalin bah Cosenzada bir nutuk .söylemiştir. Hiç 
sabıkalarının sorulması için talik olun- bir ecnebi muhabir, davetli değil idi. 
muştur. Stefani ajan.sı, Dilçenin haricl maele-

(Baştarah 8 inci sayfada) e Hayriye Liıai clördilncli iini:I. 
Kadrini sanki kabrinde bileler ey Baki tan bir delikanlı: 
X&rflnda yArln saf saf dizlleler. (1) - Bak.iyi hatırlıyor musunuz? 

- Greta Garbo'yu tanıyor musunuz? .. 0- - Şair olacak! Hangi asınia ,aşadılml 
nu ne lle hatırlıyorsunuz?... b1Imlyorum. 

- Şöhretini san•atından çok bakışma borc - Greta Garbo? ..... 
111 bir sinema artisti... (La.dam O Kamelya) - Şöhretıl artısttır. Mata Hariden hatufls 
Jl aynamıştır. yorum! 

- İbrahim Mtlteterrtta hakkında mal6 - - İbrahim Müteferrika hakkınd& maıa:ıa.. 
matmız var mı?.. tınız var mı? 

- Türk.iyede matbaayı lcad eden adam!... - İlk defa matbaayı icad etmıftlr. 
- Ya Klark Oebl.. - Klark Gebl khndlr? 
- Amerikan artisti .. Tam manasile erte - - Klark Gebl... Amerikalı aıtıaıR. BuM 

te benzlyen bir tipi... rMübe rumne hatırlıyorum. 
- İzmlrln dG,fmandan hangi tarihte 11 - - İzmir hangi tarihte alınmıştır. 

tırdad edildiğini aöyllyeblllr nıislnlz? "" - 9 Eylülde ... 
- 1922 senesinin 9 J::y1tuünde... - Geçen sene be~end1ğln1z filmler? .• 
- Geçen aene ırördlitt1nüz IDmler ~de - Monte Kristo! ... 

en ook beğendltlerint.s?.. - En çok sevdlllnlz dans? .. 
- Mazurka, Ladam o Kamelya, Viıedan - Fokstrot! 

Aa.bl. - Mussollnl Vaterlo muharebesini b&llll 
- En fazla bofunU-. giden dana hanc1ııl- tarllıte kazandı? ... 

dtr7.. -Tarihini hatırlamıyorum! 
- Ben dan.setmesln1 bllmem ı .. - Bu sene kısa etek mi, uzun etek mı _.. 
- Letonya mı bftyüt:t11r, Hindistan mı? da? ... 
- Hlndl.stanl - Kısa ••• 
- Yahya Kemal mi 111 talrdlr, Reşad ıtu. e latilılal Li•e•i aon sınıf ecle66 

:rt mi?.. yat pbai talebe.inden bir genç lası 
- Yahya Kemali.." ... - Baki kimdir? .. 
- Bu sene kıaa etek mi moda, UZUD etek _ Bir divan §airL. On yedinci asırda ,.. 

JD1' .... . 18.IJll,ftır. 
- Kın... - Greta. Garbo!. .. 
e latanbrıl Kız Li•esi dolmsrınca - En çok kazanan ve beğenilen yılda .. 

aınıl talebesinden bir genç ka: Büyük ve muvatfaltlyetll fllmler 98virmJI • 
- Bakt ldmdtr?... t1r. 
- Türk şairlerindendir. 17 net asırda ,e - - İbrahim Müteferrika Wıılnde bına:ı. 

tt.pntşt1r. hatırlıyor musunuz? 
- Greta Garbo?.. - Evet ... Türldyeye llk defa matbaayı ... 
- İsveçU bir sinema yıldızı.. (Anna Kare- ıtlrm1ştlr. Tarihinl bnm.tyorum .• 

nlnl tıımmde m~ffıı.k olmuştur. - Klark Gebl'i tanırsınız deill mi? .. 
- İzmir dft~andan ne zaman alındı?... - Hem çok iyi.. Amerikalıdır. Baçlan • 
- 9 Eylul 1922 de.. nmın üstüne dii§er, sevimli bıyıtlan n.r • 
- En çok hangi dan8l seversiniz?. dır. 
- Tango .. Çün1til turları var. - İzmtr dilpandan hangi tarihte a1m • 
- Gecen .sene gördtığünüz fllmler 1tlnde dı?-

en 90k beğendtltnlz?.. - 115 Mayıs 1919 da .. 
- Çok film gördOm. İshnlerlnl hatutı - - Geçen sene en çok hangi filmleri be • 

yannyorum ı tendlnlz? ... 
- Mussoll!ll Vaterlo muharebesin! ne n- - Romeo Jttlyet, LeytA.klar açarken, .& • 

man ka'Zandı? teş böcetl. Kroyçer Bonatı.. 
- Bilmiyorum ı - En çok hangi dansı aeversinls?" 
- Bitler btanbula ne zaman geldi?... - Valst ••• 
- Duymadım. Gazete okumak Adetim de- - Bu sene tı.sa e~k mı moda, uzun ... 

tlldlr. D0r~lerhne çalısınm! mi? ..... 
- Peki. İbrahim Müteferrika kimdir?... - Kısa ....•. 
- Mııtbaa:y1 ıcad eden adam! - Mussoltnl Vaterlo m11harebelint ı..-
- Ya Gtıtenberg?... tarihte kazandı? 
- o da.. - Hatırlamıyorum! 

- Bu sene mun etek mt moda?.. e Pertevniyal Lüeai aon aınıl I• 
- Hayır, kısa etek!.. pbeainden bir clelikanlı: 
,. lıt*'lnbul Er~ek Lisesi aon •ınıl - Baki hattında malillnatınnı 'Var 1111f. 

d b · t pbesind en bir neni". - Fenci oldu~ için san'e.tla alA.bıdll 
e e ıva 6 y• değilim! Ba~ dedlkler1n1 hatırlıyorum. orı • 

- Baki kimdir? .. Kendi.sini hatırlatan bir dan birşeyler okuduk. Hatlrl?Qıda t•'"'MI 
~ slMiveblllr mi.siniz?... lA.zımdı amma, unuttum. 

- E5kl b•r Tft1k şıa1ridlr. - Greta Oarbo'yu blllyor musunuz? 
B&t1 kalan bu kubbede bir bot aada tmltl ..... t H d '- '-' en••, ... - .c.we •. em e ço .... 3 ••••• ıwan.mıt -

Diyen adamdır. kadıİt .. GOzel bakar. tyı rol yapar •• KO!Rll 
- Greta Garbo?.. Valevska'yı çevirmiştir. 
- Finlrmdtyadan P'r8Maya geçen büyttk - İbrahim Müteferrtka ktmdlr? 

Fraıwz artı.stı... - İlk matbaayı kuran adam! ..• 
- İbrahlın ıımteferrtbyı tanır mlsmw? - Klark Gebl? .. 
- 18 lneı uırda ATr11J>&dan memlebıU. - - TaUhln bıyıklanndan tutup bu meY • 

mtze matbaıı.11 80tan adamdır. lde çıkardıtı bir adam. Büytlk serveti n.r .. 
- Ya Klark Oebl?." Ben onun yerinde o1.!am, artıat.llkten -. ~ 
- Son on aene nrtında en oot be~llen geçerim. 

artiat... CYarah tartan mmını çevirBdf - - İzmlrln 1.stlrdad tarihi aklınız da mıf 
ttr. - 1922 ••. 

- İzmlrln haql tarlht.e lturtuldtılun• ha- - Geçen sene gördütilnilz fllmlerden imi 
-ırlar nusımz? gilerinl beğendfnlz? ... 

_ 1922 de._ ı ByUU. - +~-ha ziyade net'ell fllmler hoşuma ... 
- ~en aene l&'c!Qüntiz filmler ilinde der . .unm sayamam. Atlmıda taJmaz. 

en oot h!lngiatnden holJlandmız?... - Danslardan hanglslnl severslntz?_ 
- Ateş Böcett ne Labobemden." - Dans bllmem. 
- Han~ dan11 ıeviyonıunuz?.... - Reşad Nuri mi 1Jl tUr yazar, Yahya D 
- Dansetmestnt bllm11orum! mal ml?._ 
- And~ Olde nP. zaman öldft?.. - Yahya Kemal 1Yl f&lrdlr. Re§ad 1'adıo 
_ Bövle blr adam tanımıyorum. nln fllrlerlnl okumadım. 
- Namık Kemal mi ı,t şairdir, Yahya xe- - Bu 8enekl tadın modası tısa et.eli: ml 

...ı mi?.. yok.sa uzun mu? 
_zamanına ~re :ıtamık Kemali.. - Kadın modalarne ali.kadar detmm. 
- Bu .sene tıa etek mı moda, uzun l'lıel: Erkek modamıı bUe bDmem ı ... 

mt? [Ceoabların nefrine yarın deoaııa 
- Dttkat etmedim. edeceğiz.] 

lere telmih etmif ve bilhassa cİtalya. Ak
denizde mahpus kalmak niyetinde değıl
dih demif olduğ'tınu bildirmektedir. 

Romanın vasiyeti 
Roma, 30 (A.A.) - Düçenin birdenbi

re Kalabraya gitmesi, faşist hükUnıetinin 
Daladye nutkuna nrp Mussolininin Cu
martesi günü Romaya avdetinden evvel 
vaziyet almıyacağını göstermektedir. 

Müz:akere kapıJan kapandı 1111? 
Roma, 30 (A.A.) - Giomaıe d'İtaliya 

gazetesi Daladyeniu dünkü nutkunu mev
zuubahs ederek diyor ki: 

Mussolininin nutkundan sonra İngiliz 
gazeteleri nikbin gözüküyorlar ve müza
kere kapılannın açık bulunduğundan 

bahsediyorlardı. Daladyen:n dünkü nut
ku bu kapıyı tamamile kapamıştır. 

Alınanlar ne diyorlur 
Berlin, 30 (A.A) - Siyasi Alman me

hafili, Daladyenin nutku hakkında bü
yük bir ihtiyatla idarei lisan etmektedir. 
Hariciye nezareti mehafili, bu nutuk bak-

kında noktai nazarım ilk olarak f talyama 
ortaya atını§ olduğunu beyan eylem• 
tedir. 

Lokal Anzeiger gazetesi, cDaladye, Jaa,. 
yır diye cevab veriyor:. başlığı altınddıl 
makaJesinde, mumaileyhin f talyaya Jdt 
bir fedakArlık yapmak istememekte .,. 
tarihl vazifesini tsnımaktan imtina et. 
mekte olduğu Almanyanın vaziyetini bit 
te anlamamış görünmek~e oldulunu J .. 
maktadır. 

Danimarkada Nazi 
propagandası yapan 
5 A 1 man tevkif edildi 

Londra, 30 (Hususi) - Dan\marka p1ıt 
lisi, Şimali Şilezvigde bir Alman mual.ıı 
!imle dört Alman talebesini tevkif etmifıı 
tir. 

Bunların, bir müddette 
pagandası ve talıri 

edilmiştir. 
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K P SA -- mnnnm 111 Çeviren • • Nimet Mustafa 1111~ 
Adı Palmirdi. Henüz '>n sekiz yaşını 1 ru kapıdan girdi. Gene bir ay çöreği aldı. j - Neyi anlıyacağım. senin bir hırsız 

yeni bitirmiş on dokuzuna basmıştı. Altın 

1 

Parayı vereceğı sırada Palmire dikkatli 1 olduğunu! 
çörek pastacısının kasadar lığını, ayni za- ~ikkatlı b.a~tı. v Ellerini kaldır. diye ba - .. -. Be~ hırsız nu:rım, haşa; adresimi 
manda da tezgahtarlığını yapıyordu. Al- I gıracak gıbı agzını açtı. Fakat tam ~u soyl~y.cyım. Ben hır yerde memurum, 
tınçörck pastahanesi, ufak. çok ufak bir sırada pastahanenin kapısı açıldı. Dclı - tahsılım var. 
pastahane idi. Pastahanenin şişman sa -

1 kanlı yakalanacağını anlamış gibi, ağzını - Memursun, tahsilin var da neye ka-
hibi ile Palmirden gayri ~ç kişi daha pas- kapadı. Pastahaneden çıktı. sa soyarsın? 
tahaneye girseler içeride kımıldıyacak Palmir, bu sefer hakikaten korkmuştu. - Kasa soymak mı. haşa .. 
yer kalmazdı. Onun için cAltınçörek> Pastahane sahibi doğru düşünmüş ola • - Neye eller yukarı. dedin. 
pastahanesinin müşterileri ekseriyetle caktı. Bu adanun niyeti çok fena idi. Ya- - Eller yukarı demedim, ellerinizi gö. 
mağazaya teker teker girerler, beğendik- rım saat sonra bir kere daha geldi: reyim, dedim. 
leri pastayı Palmirden isterler, Palmir - Bir ay ~reği verir mtsiniz? - Ha o, ha öteki.. ikisı de ayni şey. 
manikürlü ufak ellerile pastayı kağıda Palmir korka korka camekana gitti. Palmir ellerini kaldırınca, .sen de elini 
sarar, kasaya geçer, verilen parayı çek • Titri yen ellerile ay çöreğini aldı. Kasaya çeloneceye sokup ... 
meye koyar, ve müşterinin pastahaneyi geçti. Bu sırada delikanlı bir şey hatır • - Hayır efendim hayır, bir dakika din-
boşuna kalabalık etmemesi için: lamış gibi: leyin, ben matmazelin parnıağında yüzük 

- Bir an evvel şuradan çıksanız ne iyi - Ellerinizi görebifu miyim? dedi. İş- olup olmadığını farkedemedım de .. 
olacak! te pastahane sahibinin söylediği çıkmış- - Yüzük olsa, onu da alacaktın ha? 

Demek istiyen gözlerile gözlerinin içi· tı. Ellerinizi görebilir miy.m?. Eller yu- - Hayır, yüzüğü alacak değildım. Mat. 
ne bakardı. kan, manasına bir sözdü. Palmir kork - mazeli gördüğüm zaman çok güzel bul-

Palmirin bu bakışları delikanlı müşte- muş, hem çok korkmuştu. Avazı çıktığı IDU§, çok beğenmiş, çok sevmiştim. Aca· 
riler üzerinde, bazan aksi tesir yapar, kadar: ba nişanlı mı diye düşür.üyordum. Pas • 
biraz evvel çıkacaklarına, bir dakika, iki - İmdad! tahaneye her girişimde rıişan yüziiğü var 
dakika daha pastahanede kahdardı. Bu- Diye bağırdı. Pastahanenin arkasında- mı, diye ellerine dikkat etmek istiyor, fa. 
nun da sebebi vardı: Altınçörek pastaha- ki ufak odada hamur yoğuran pastahane 1 kat yüzüne bakmaktan bir türJu ellerine 
nesi kasadar ve tezgahtarı Palmir, yeşil sahibi .imdad sesini duyar duym~z elinin I ~~kamıy~n:u:ın .. ~n ~nra ~~nu öğr~nınck 
gözlü, güzel yüzlü, kıvır kıvır saçlı bir hamurıle pastahaneye koştu. Delıkanlı o- 1 ıçın ellennızı gorebılir mıyım, dedım ve 
kızdı. Bakışları, çık defol; manasına da radaydı: . . . .. .. . ç~k şük~r._şi~d~ rgördürr:· Parmaklarında 
olsa, gene bir delikanlıya, gel gitme, di- Pahnır mağaza sahıbını gorunce bır ke- nı.şan yuzuğü fılan yok. 
yor hissini verirdi. re da.ha bağırdı: - Yok ya! 

Bir gün Palmir kasada oturuyordu, bir - lmdad, bana eller yukarı! dedi. - Şimdi oldu, kcndic;i1e evlenmek isti-
del "ikanlı pastabanenm camekanındal<l Pastahane sahibi hamurlu ellerile de . yorum. 
pastalara, çöreklere baktı. Ve pastaha • likanhyı yakasından yakaladı: Palmir delikanlıya dikkat ettı. Yakı • 
neye girdi. Bir ay çöreği aldl, gitti. Bir - Ben böyle işlerde hıç yanılmam. He- şıklı idı. Del kanlı da ona bakıyordu. Her 
saat geçti, geçmedi. Ayni delikanlı bir ı le şimdi senı polıse teshm edeyim de an- ikisi de gülüştüler. 
ı. d h h a· b' larsın1 Pastahanenin sahibi bir kahkaha attı: ~ere a a pasta aneye gır ı, gene ır ay ~ 

çöreğı aldı, gitti. Pastahanenin kapanma- Delıkanlı şaşırmıştı: - Şunu evvelden söy!eseydın yal 
sına pek az zaman kalmıştı. Delikanlı bir - Polise mi teslim edeceksiniz, ben ne * 
.üçüncü defa daha bir üçüncü ay çöreği yaptım ki .. poJisle ne işim var. Bir ay sonra belediye dairesinae Pal • 
almak için pastahaneye girmiştı. - Daha ne yapacaksın. Eller yukarı di- mirin nikahı yapılıyordu. 

Ertesi gün Palmir. delikanlının pasta • ye bağır, kasayı soymıya kalk. Yoksa soy. Altınçörek pastahanesi sahibi. ay çö-
baneye kaç defa girdiğini hesabladı. Tam dun mu? Ceb1crini anyacağım. Görürüz. rekleri müşterisine: 
yedi defa idi. Her defasında bir ay çö- - Durun, ben anlatayım. - Palmiri kızım gibi severdim, sen de 
reği aldığına göre aldığı çöreklerin ye - - Ne anlatacaksın, ben çoktan anla • daımadım sayılırsın, SP.n!n gibı ıyı bir 
ikunu da yediyi bulmuştu. mıştım. damada sahih olmak ta beni çok sevin • 

Pastahanenin sahibi de Palmir gibi ay - Neyi anladınız? dirdi, diyordu. 
çöreği meraklısı delikanlının gelip git • 
rnesinc dikkat etmişti .. Delikanlı yedinci 
gidişinden sonra Palmire: 1 

- Bunu benim gözüm tutmadı, demiş
ti, her halde iyi bir şey olmasa gerek, fır· 
:mt ko11uyor, başına bir yumruk indirip 
seni sersemJ~tirdikten sonra elini kasa
ya sokacak paraları aşıracak. 

Palmir düşündü. Sarı saçlı başını salla
dı. Yeşil gözlerini mağaza sahibinin göz. 
lerine dikti: 

- Ne dediniz, ben korkarım 

* Daha ertesi günü delikanlı öğleye doğ-
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Söyledikçe açılmış ve sesine istediği 
soğukluğu ve uzaklığı vermeğe muvaf
fak olmuştu. Cevad bunu anlamıyor -
muş gibi mukabele etti. 

- Manlesef öyle ... Fakat ne yazık! 
Hayat gittikçe öyle aptallaşıyor ki ... 
Doğrusunu isterseniz bütün dünya ü -
züntülerinden uzakta, her şeyi unuta -
rak bir cennet hayatı sürmek hoşuma 
gidecekti' .. 

Filhakika, hnricden bakan gözler, be
nim burada böyle bir ömilr sürmek i
çin Iıizım olan her şeye malik olduğu -
mu ıannederler fakat onlar aptal ve 
burnund-:ın ötesini göremiyen insanlar
dan ba~ka bir şey değillerdir. 

Mualla gözlerini başka tarafa çevire
rek tarasaya doğru bir iki adını attı. 
Bövlelıkle ond&n uzaklaşacağını ümid 
ediyorciu: fakat Cevad onu takib etti: 

- Dısnrıda oturmak isterseniz size 
kalınca bir hırka getirteyim. Bu kadar 
sıcak bir odadan ç1kınca mutlaka üşür
sünüz. Esa-;en hava da pek serin, soğuk 

.-Jmanızdan korkuyorum. 

Y \Jöi~n lrütbU2; ~u-
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Her yemekten ıoora muntazaman dişlerinizi fnçalayınıı 

-· . ' ". -

nakleı1en ı 

Muazzez Tahsin ~ 

- Hayır, duracak değilim. Başını -
daki ağırlık tamamile geçtL :!'!:emen gi
dip Lamiaya mektubumu yazmalıyım. 

- Aceieniz ne? Vapur vaktine daha 
bir saat var. Himaye ettiğiniz adama 
gelince, yarın gelip beni görmesi için 
kendisinP 1Utfen bir haber yollayın. 

GetıÇ kadın dudaklarının arasında bir 
kaç teşekkür kelimesi mınldaruhktan 
sonra ç~huk adımlarla ve bir tehlike • 
den kaçıyormuş gibi arkasına bile bak
mad~n oradan uzaklaştı .. 

Cevad bir kaç dakika onun arkasın -
dan baktıktan sonra tekrar çalışma o
dasına döndü ve biraz evvel karısının 
oturmakta olduğu koltuğu sinirli bir el 
hareketHe ittikten sonra divanın kena· 
nna oturarak iki elini başına dayayıp 
düşümm .. ğe başladı: 

- Ondaki bu nefret bix türlü azalını
yor. Bann kar.şı duyduğu bu garlb ki· 
nin sebebi nedir acaba? İlk zamanları 
karşımda çekingEn, korkak, evhamlı 

bir çocuk ibulunduğunu zannetmiş ve 
bu çocuğun düşlinmeden bana karşı 

duyduğu nefreti izhar etrn~i üzerine 
kendisini cezalandırmak istemiştim. 

Bana keırşı tarzı hareketi ve söyledi
ği sözler cidden benim izzeti nefsimi 
kıracak şeylerdi. Diğer taraftan, beni 
kat'iyen sevemiyeceğini söyliyen bir 
genç kıza karşı başka türlü hareket e
~mezdim. 

Fakat onun bir kaç gün zarfında fik· 
rini ve hislerini değiştirerek benim gi
bi bir kimse ile evlenmiş olmasından 
mes'ud olacağını ve söylediği o ağır 

sözleri unuttuğumdan dolayı bana kar
şı hatta minnettarlık duyacağını ümid 
ediyordum ... Hayır, böyle olmatlı; ilk 
defa olarak muhakememde yanılmı • 
şım ... HaaA, diyebilirim ki onun bana 
knrşı olan emniyetsizliği ve itimadsız -
lığı her gün biraz fazlalaşıyor bile ... 

Halbuki, ban:ı ehenuniyet vermiyen, 
bana ademi tenezzülle bakan bu kadın 
uğruna ömrümün ilk deliliğini yaptım, 
hiç hoşuma gitmiyen hasta, suratsız, 
biçimsiz bir adamı yanıma almağa razı 
oldum. 

Ancak, onun gözleri, onun hayır se -
VC'Il, alicenab ve temiz ruhu karşısında 
nasıl mukavemet edebilirdim? 

Onun kalbi bir zavallı kimse karşı· 
sında öyle derin ve samimi bir alaka 
ile titriyor ki, karşısındakinin de bun
dan müteessir olmaması, ayni alakayı 
duymaması imkan haricinde. Hele fe
dakarlığı ve iyiliği öyle sade bir tavırla 
yapıyor ki, onun bu halleri karşısında 
insan diz çökerek ona tapınak ihtiya· 
cını duyuyor. 
Bazan rastladığım fakirler, onun yap

tığı iyiliklerden, verdiği sadakalardan, 
onun bütün civardaki yoksullara mini 
mini bir anne olmasından öyle sitay~
le bahsediyorlar ki bir hiçle bu kadar 

Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

İbrahim tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22635 ikraz numarasile borç 
alınan paraya mukabil birinci derecde ipotek gösterilmiş olup borcun oden.me -
mesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 550 
lira kıymet takdir edilmiş olan Üsküdarda Atık Valide mahallesinin eski Köp· 
.rülükonak, yeni Oömanpaşa sokağında eski 2 mükerrer, yeni 37 kapı No. lı sal 
tnrafı Hamam sokağı, sol tarafı Yorgancı Tevfik kerimesi Sabihanın hane bah· 

çesf, arkası Behiyenin hanesi balıçesi, cephesi Osmanp~a sokağı ile çevrili bir 
ahşab evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Osmanpaşa sokağına açılan 37 No. lı kapıdan girildik:te bir toprak avlu ve 

buradan girilir bir bodrum ve bodnımrla kuyu mevcud olup üstündeki kısım 
yıkılmış olduğundan hııla kullanılm:unaktadır. 

Toprak avludan 12 basamak harab ve ahşab merdivenden gıkılmca blr sofa 
üzerinde iki oda, sağdaki odada bir yük ve sofada bir hela vardır. Hamanı so • 

kağına nazır ve 34/1 No. yı taşıyan ve halen a'hır olarak kullanılan diğer bır oda 
mevcuddur. Bahçe duvaria çevrili olup içinde 14 meyva ağacı ve iki küçük u
ma vardır. 

Bina ahşab ve muhtacı tamırdir. 
Mesahası : Tamamı 185,15 metre murabbaı olup bunun 58 metre murabbaı bi

na, geri kalanı bahçedır. 

Yukarıda hudud. evsaf ve me.sahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttıl"
maya konmuş olup 10/5/939 tarihine raıtlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 

kadar Üslddarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktı:. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini hulduğu takdirde gayrimenkul en. 

çok arttıranı!'l üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın ta1lırüdil 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 25/5/939 tarl· 
hine rastlıyan Perşembe günü aaat 14 den 16 ya kadar yne dairemizde ikinci 
açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenku! en çok .ırttıra
nın üzerine ihale ediiecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıy.metin 

% 7,5 u nisbet'nde pey akçesi vermeleri veya mılli bir bankanın teminat mek~ 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse föale karan fesholu narak kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artı· 

rana ihaie edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriye
timizce ~lıcıdan tahsil olunur. 
Birikmiş ve!"giıerle belediyeye aid tenvhiye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 

val.:ıf icares! satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşlerıyı 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncii fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadar anın ve irtifak 
hakkı sah;bler'nin bu haklarını ve hususile fa:z ve masrafa dair olan iddialan· 
nı. bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicHile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malUmat almak ıstiyenle-
rin 10/4/9.39 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartname~ile 937 /-!736 num nralı dosyaMna müracaa.tlan il1n o!u-
nur. (2130) 

lncnü Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Lisemiz için resım ve şartnamesine göre yaptırılacak olan ve 950 lira bedel 

talunin edilen 10 adcd dolabın 1st:ınbul Beyoğlu İstiklal caddes: 349 numarada
ki Liseler Muhasebeciliğınde toplanan okul komisyonunda 3/4/939 Pazartesi gil-

nü saat 14 de açık ekslltme ıuretile ihalesi yapılacaktır. İhlt teminat 71 lira 25 
kurtl§tUr. Bu i.şe gireceklerin bu Devi doğrama işi yaptıklarına dair resmi daJre-
lerden aldıkları vesaikle birlikte Ticaret Odasının yeni sene vesikasıle belli gün 
ve saatte Komısyona ve şartnamey! i;ğrenmek için de Kabataştaki okulumuz 
idaresine müracaat eylemeleri tazımdır. (1705) 

adamı mes'ud edebildiği için ona karşı 
olan hürmetim artıyor. 

Fakat onun bu sıcak kalbi yalnız be
nim için soğuk .. buz gibi.. beyaz karlar 
gibi soğuk ... Acaba bir gün gelip beni 
sevecek mi? İçimde öyle büyük bir ü
midsizlik ve şüphe var ki, artık bu va
ziyeti daha fazla idame etmeme imkAn 
yok... Nasıl olursa olsun bunu sona 
erdirmek lazım. Eğer bana karşı olan 
bugünkü hisleri cidden de~eıniyecek 
kadar sağlanı ve kat'i ise, izdivacımızı 
feshetmenin çaresine bakmalı; yahud 
hiç olınaz.~a onu tekrar !zmite gönder
meliyim. 

Uzakla olursa onu gönnem, onun se
sini işitmem ve beni acemi bir mek -
tebli, kadın yüzü görmem.iş bir deli -
kanlı gibi abdallaştıran bu kızdan kur
tulurum . 

decek gibi değil... İnsanlar ne garibdir! 
En mağrur olanı ve kendisine en çok 
güveneni bile bir gün kendisinden çok 
za'Yıf birisi karşısında eğilmeğe razı o
luyor, bundan hatta. tatlı br zevk bile 
duyuyor. 

İşte, bütün kadınlık sıfat ve kabili -
yetlerini karşıma dizen, kimisi güzel -
liği, kimisi zekası, kimisi hilesi, ki -
misi de çapkınhğile aklunı çelmek isti
yen bu kadar kadını bir tarafa- bırakı
yorum da yirmi yaşında, taşralı bir kı
za dü&üyorum. 

Fakat o ne kadar güzel, nı! zeki, ne 
zaırif ve ne iyi bir kız! Ömrilmde ilk 
defa olarak bir kadının bamı kendisini 
beii:endirmek hevesine düşmediğini, 

""' gayet sade ve tabii bir halde yanımda 
yaşadığın•, benim aklımı basımdan al
mak için hiç bir hileye başvurmadığını, 
bilakis ben yaşamıyormuşum, onunla 
bir dam altında bulunmuyornıuşum 
gibi bana ehemmiyet vermediğini gö • 
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Cevad dü~üncelerinin burasında dur
du; bir sigara yakarak divanın üzerine 
uzandı. Elleri sinirli sinirli titriyordu. 
Kirpikleri birbirine yanaşmış, yüzü 
şiddetli \'e sert bir mana almıştı. 

MI 
rüyorum. dun 

- Şimdiye kad&T hiç bir kadın bana 
mukavemet ebnemi.ştir. Bilakis ben 
onlara yüksekten bakmış. onların yak
laşmalarına mani olmuştum. Seneler -
denberi bu hep böyle oldu. HaHi bugün 
de arkamda dolaşan, benden bir iltifatlı 
bakış, bir tatlı söz dilenen yüzlerce ka
dın var. Onlardan herhangi birisine 
yapacağım ufacık bir işaTet onu mes'ud 
edecek ve geride kalanları kıskançlık
la üzecek ... Böyle iken ben, hatta yal· 
nız bulunduğun. s1rada evime gelen 
genç ve güzel kadınhira bile uzaktan 
bakıyor, onlara yaklaşmak iste.miyo -
rum, onların hiç birisi beni tc:tmin e -

Mutlcıka onu korkutuyorum. Ya'Zıla· ,.olı 
rımdan sözlerimden, kadınlar arasın - !Beş
daki şÜhretimden benim korkunç bir m, J 
insan olduğuma hükmettiği için ben - .ptş<ı 
den kaçıy<.;. Öyle ya, temiz bir terbiye ınlyf 
l!Örmüş. bütün ömıü berrak bir su gi· D 
bi tabii ve sade bir şekilde akmış olan B 
bu kız<'afüz. kar~ısmda hayatla gö~s 80ll 

aöğüse boğuşmuş, görmüş geçirmiş. ya- ~ 
~amış, gezmiş ve elinden bir çok kadın Ora 
geçmiş mağrur bir adamı nasıl anla,-? B 
Onun samimi olabileceğine nasıl ina - ( ı) 
nır? Onun yazılarında okudui?U adam· rafıı 
dan başka: türlü olabildiğine nasıl kani 
olur? 

(Arkası varl 
u; 

renlı 

~e 11'. 
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Tekirdağlı amatör olma~ 
istediğini söylf yor 

den 

Profesyonel başpehlivanımız, Türkiye ikincisinin'4rll 
meydan okuyUfuna da mukabele ediyor ~u!ız 

T~ tnUIMlil11'iınMdc konUfUrJce11 aca 
DOıı 'Mıti,., prof~ı baphlivanı ı IÜnt ..venı.r bir r.evkl1 kaplfDl& 1eyialeb 

TekirdaJh Ha.eyini karpmızda bulduk. mek brsatını elde ederler. 8 
Siya.al kanpklıt. ve ayni dereoede tarı- Maniaalıdan Tekirdallı hesabma onhliy 
şık spor daval:an aruında bir müddettir bekliyoruz. ~az 

UwwtRI Harbde, 11'.gf&lerM Alma~ iğtmam ettikleri ağır toplar kendiainden ba.haedilm.ek fırsatı bulurum- Nu . • Stı.. C(..___,J 

Bütün zeki ve h•fız:ann, Jıt.ü - - Evet, ıbütiln b11 :töylediklerin doğ- na aramıza katıştı.. sonra bizi Aru'a yan bu zorlu ptılılivanımız, bizut bu fır-
Viyetini benimsediğim. adamm be.• nı, dedi. gCSnderdiler .. daha: sonra oradan, bura satı yakalıyarak matbaamıza eelmişti. 
na anlattığı şeyleri Jtatırlaınak Fakat, erklnıharb zabiti hAll tatmin ya Hüllüh'e geldik. Size bu sahada da- Kendiline, sajlunca bir sandalya buJ-

Galatasaray takımı bu saba 
Ankarayı gitti 

lıususunda işletiyordum. Kendim1 ol - edilmemişti. O da tıpkı benim gibi, ha mufassal malOmat da verebilirim. duk. • Mal'tmı ya, tam 105 kilodur - o san-
<1ukça emniyette ~um . inadcı bn: adamdı. Bu yaradılışta bir dalyanın mukavemetini denerken biz P'utbol Federaeyonu tarafından ha ı -

Filhakika, mensubiyet iddia etti~- ı milll kü la gtrm ~ 
Çünkü, Ernest'den, ail«mıe taallOk e - aduıım bana k&TJI olacağına benden ~.....u sorduk: anan me maç nna e6e ded 
aen en u!ak tafsilAtı blt. öğrenmiştim .. yana olmasım çok mtercıim. alayın harbe aid tarihçesini, bir - Ne var, ne yok bakalım Tekirdağlı?. rar veren Galatasaray klübü takımı e di 

askerin bileceği kadar anlattım. batı '.r. ksp tl A k h 
Emir zabitini görür g&mes tanıdım; ErkAnı harb zabiti, bu defa da: Tekirdağlı .pehlivan, güreşmediği za- sa oros e res • n araya aret 
tam Ernest'in tarifine uyuyordu. Fa - - Yakın arkadaşlanndan bir kaçını Fakat erkanıharb zabiti benim bu manlarda afyOll yutmut bir sirk kaplanı etmi§tlr. onm 
kat yanındaki erkAnıharb mitini gö - buraya çağırın!. Emrini verdi. söylediklerimle pek de allkadar gö • kadar sakindir. Başını sallıyarak: Gtın91 1tl\lbünden ayrılan Faruk. Si 2 -
rD:r görmez yüreğim ccız!• etti Ben bu Kimlerin glSrOneoeğini merak ve rünmüyordu. Erkanıharb zabitinin ben· - Bana dedi. meydan okuyorlar. (Son hattin, Yusuf, Murad da Galataa.f 
adamı evvelce de, fenerlerin ışığı altın· korku ile beklemeğe ba.şladım. Beş d~ den şüphe etmekte devam ettiği.n'l Posta) benim gazetem. nasıl olur da ta- klübüne girmişlerdir. 3 __, 
öa, infilak yerinde, elinde yamrl1' fitil kika so11ra biraz ferahlar gibi oldum. pekaIA anlı~ordum. Bütün bu anlattı- raf~da~ c- Pe~!· demedi. . . Galatasaray takımı Ankarada yap~ 
olduğu halde görmüştüm.. Çünkü içeri giren dört askerden üçü· ğım şeylerı, ba~kn membalardan da Fılha:kika. Türkiye Mrbest aüret wn.- il maçlara fil tekilde bir kadro ile 1 

Sorguya bu erkamhaT'b zabiti başla - nü, Ernest'in bana gösterdiği fotograf- pektılA öğrenebilirdim. Biz ikimiz de cisi Manisalı Halil bir sabah gazetesinde, rak edecektir: 
4 

-
Qı. Emir zabitine dönerek 'Ye Deni gös· ıardan, derhal tanımıştım. Bundan ma- bunu pekala biliyorduk .. bir cümlemi Tekirdağlıyı iddialı bir müsabakaya ça- Omıan. Adna LQtf' _ F k. 
tererek: ttda, bunlar hakkında bir yığın da ma- yan yolda keserek: ğırığyor, g1_:Imeddiği takdirde kaçmlf adde- Osman, Adna~ L'fi~, Fa~ M 

- Bu adamı tanıyor musunuz? diye lômatım vardı. Fakat felakete bakın - Ya bu dördüncü kimdir? diye sor- ece ini i ön ei yordu. Nino, Buduri Sarafim. Murad. 
sordu. ki, dördüncü askeri kat'iyen tanımıyor- du. Tekirdağlı ilive etti: G ·eko-Rum"n birincilikleri 

- Tabii tanıyorum, ~. Su adam, d~m. Beni görü-r glSrmez, askerin yü· İşte şimdi yakayı ele vermiştim. Bu - Ben kimseden kaçmam. PilAvdan dö-
bundan beş hafta önce wkua gelen ta· zunde doğan sevinç ve hayret hakika - ds:-d" .. .. .. tan d li"_ nenin kaşığı kınlsın!.. Ben kapışacak Güreş Federasyonu., Greko-Rumen 1 

.. .. . İk . . . ,. .. vı unc-usunu ıyamıyor um. .L:IJ" - hll 
H'l'UZ harekatı esnasında- kay1>oldu di - ten buyuktil. i za~ıtın .tehdıtka; v~-· nest Karkeln'in, ihtiyatsızca- bana pe van bulamadığım için Halice çek!- kiye birincilik müsabakalarını yirmi 
ye i1an edilen nefer Ernest Karlceln'dtr. cudlanna ra~en, yuzlennde genış bı- anlattığı bütün teferrüatı hafız d miş, işe yaramaz gemilere döndüm Hiç di ve yirmi sekiz Mayısta Ankarad.a 
Erkanıharb zabiti sorgusuna devam rer tebessnm belirmişti. Esirler liste· geçirdim. am an Manisalı Halilden kaçar mıyım? Koca pacaktır. 

etti: !rine gı'rmedigıv 'me göre beni ölmüş san· Avrupada kal'JlDla çıkan olmadı. Ben gü- ·-·········-.. •••••••••••• .. ···-··········-·---" ( A rkaft vcı1') 
- O zamandanberi sn lN Ernesti malan gayet tabit idi.. .............................................................. reşecek adam bulur da. kaçar mıyım ağa- Nallıhan icra l\!emurıutandaa: 

görmediniz mi?.. Emir zabiti onlara dönerek: bey!.. Sarılar karlyeslnden olup Nallıhan k 
Emir zabiti: - Bu askeri tanıyor musunuz?. dedi. - Sen Manisalı Halill yenmedin mi. ba.sında mukim Abdulkerlm otullaru 
- Hayır, dedi, kat'iyen ~rmedim. Onlar, hemen hemen hep bir ağız - seni niçin bir daha çağırıyor?.. Mehmed Ali ollu Cemal Konunun Nail 
- Esaretten kaçtı"'- veyahud kendi· dan: - Bir defa yendim. Birkaç ay evvel de tuabasından olup .M1hallclk ltaseba.s 

g.. ı 2 !) ö Ö mukim Toptı.1o~llanndan Mehmed 
sine iztn verildi~ sbe bildirilmiş - Tabi! tanıyoruz, dediler .. bu Er- o 4 6 7 8 9 10 dell\İ§te kaplflık. Yağmurlu bi.r hava- Ahmed z\mmctlndekl matJObatınm te 
mklir? nest Kırrkeln'dir. 

1 
da zevksiz bir gQreı yaptık. Bir saat çe- tc;tn Nallıho.n tasaba.sının Hamld1J"e ~ 

_Hayır. Bana kat'iys b&yle btr şey Erkamharb zabiti bana hitab ederek: 2 kişmeden sonra berabere kaldık. Şimdi leelndıe klln H·I No. 28-11>-39 t&rihl1 iti 
habeır wrilmedi. İşte uı1 benim hay - Ya siz onlan tanıyor musunuz?.. beni idmanını ıendıb ıçtn gürqe çığırı- aeıM!dtnde ra~ıı H-8-955 Tapu sıcnındf 
!'etimi mucib olan da' budur. Esaretten diye sordu. f yor. İdmansız olaam da kaçmam. Çoban. taned saRı Boşnak Ana ha.neat, solu 

T b
'f t d d' S ""d 4 1 kü. ~k b' 'dın m111 kana: Rattcc banet!ll, arası 80D.tı 

kaçmış olsaydı mutlaka beni haberdar - a ı anıyorum, e ım. a5 an a çu ır 1 
an yaptım mı çıkanın ntl ,ol De mahdad c;amar sıTalı ahşab <> 

ad 
~ rdi' birincisi Hanrl Domanaıu'dur. Babası f. karşısına. Ne zaman latene bazının. Şart- dan doldurmalı tkl odalı var Hl 21-erıe .. ı J-

- Bu askerin hüviyetinden tamamen 
emin misiniz? 

- Zevahire bakılınıa, ewt.. çönkQ 
ben kendisini iyice tanımıyorum. Maa
maıfih saçları çok tipiktir. Katı olarak 
emin olmak için, en yakın Amirlerinden 
bki olan bir küçük za-'biU çağıralım. 

ErkAnıharb zabiti: 

- Bu daha iyi olur, dedi.. bakalım 
kendi tabur zabitlerini veya1wd arka
daş!annı tanıyabilecek mi!. 

ErkAnıharb zabitinin bu 90ll s8zlerl 
bani feaa halde korkuttu. Çümril onun 
!bu sözlerinden, benden, daha doğrusu 
hüviyetJmden iyice şüphe ettijtni an
lamıştım. 

Maamafih ilk imtihandan muvaffa -
ktyetle 9ıktım. Fakat iszAıti ~ ren
oi.de edilmiş bir insan 'ftZi,.U takına
rak: 

- F~at efendim, dedim, "" bana 
hakanrttir. Ben Erneet Karkelnm Ben 
sizi tanımıyor muyum, y{lzbaşı Nor -
den? Sanki ben başçavuş Ltk\ yazım 

u Hayde'yj tanımıyor muyum? Şu dı.,an
anız\.oda. duran kocaman kırmın bıyıklı ça: -

VRlJ~~\tJ~~~e1 'I1roven de~ midir? 
11Ult y~~a olan onbqıyı da ta

.. .;f'flP-~ "'1 unuttum. 
\')\\el\~ 

Münih'de fırıncıdır. Hınrinin kanslle ( arını size bildirsin, hemen çıkalım mln- ıtlnllnde saat 1!> dan ıı e Jta.da.r a~ık ai 
iki çocufru vardır. P'akat bazan kansını 'i dere.. ma ne Nallıhan lora daireainde atııacıf 

tt 
- k'd' Lil ıı..A h . dan tıymetl mutadderenin yüzde 19fmJ mıu ugu va ı ır. .ıuır anelerlnden t Sonra Bulgar pehbvanlal'dan t.haedi· flıı1 bolmadıt, takdirde 12_5_93g Cuma 

birinde geçirdiği bir ça'Pkınlık Alemi l liyor. Bunlar mütemadiyen ezbere mey- ntlnde aaat ıo dan ıı ı adar ı.tmcı. aı 
pek ömii.rdUr. dan okurlar. Bir meydana çıksalar da gör- ma ne Nallıhan icra dalreatnde satıl 

ı~ ol Hami gözl~rini y~re indirdL Diğerle· sek yüzlerini... 11An unur. 931> 
ri gülüştüler .. emir zabitinin yüzün~- Soldan sata •e ,...1ıanctan ...,..: Tekirdağlı beynelmilel rakib bile bu- ··-········ .. •••••• ......... _ .................... .. 

ki aksilik bile kaybolur gibi oldu: 1 - Meşhur bir komedi ak.törümm lanıadığından fiklyet edJyor ve d17or ld: 
1 - BaJ&lı • Zevki. 

-Ben de buna tid bir şeyler işitmlf" 1 _ Totat _Dere - Acaba benim unat6r olmam. millt 
tim. diye lAfa karıştı. Galiba elbiseleri t - w güreı takımına girmem mflmkh değtl 
çaJınmış .. kadın kıyafetin~ sokağa çık- ı - Süt '9'8l'en bir haTfU mi? .. Bunun için her fedaklrlıfa hazı-

mğilak ~ecburiyetini duymuş .. doğru de- • - : =~~u::dınlık -u..tı ifare& s- nm. İf ki. ben de mun teref için para111 
mı. 

- Evet, diye taedik ettim. Onun yit' ' - Blldlrmek • Ba:ran gürepyim. karpmda beynelmfiel raktb-

nmda duranın adı c:ia Jozef Fridlandeı- : : ::ı::=n!·~~::.-.::: tala. ler bulayım. 
dir. Ben esir olduğum sıralarda, zabi· il.il - Zülilrd Tekirdağlınm bu U"ZU8U bin çok ma-
tinin kahvesini döktüğü için yedi gün 10 - Taneleri oıaa kul geldi Ancak profety0nellerin amatör 

hapse mahlttlnı edibn~ ibulunuyordu. 1 2 B 4 & 8 7 1 9 10 olınalan :mOmldla mtıd.0-r, ne ,n,ı prt-
Erkanıharb zabiti, emir zabitine dö- ı lara tabidir, bilmiyoruz. Eler mümktın.se 

nerek: 1ı .. Teklrda .,lınm _. umiml olara'- ilert 
- Doğru mu! diyoe SOT'du. 1 

6 ~ iL 

_Evet efendim, do~dur, diye ıu- sürd<1#(1 bu ı.tıtt. bbe her millabakadı 
dik etti. 4 yüsttmilzO. ,cıldC1reclll alır nklat bir gl-

Ben sözlerim• deftlll ederek: ı reıçi kazandırabilir. Ayni zamanda onu 
- Üçündbt1M pllnoe, bu da Peter e menajer en.n.da. profuyonel dalave-

Mayerdk. Harbbl beşlangıcındanberi '1 relerinden kurtM'mıf oluruz, diye dtl-
bu alayda berabark .. beraber iştirak & §OndOi. 
.ttlğimiz bQtftn harblerl size anlatabi- ' Tekirdalh bpi~an pbrken fBJle di-
ltr. Alzaırta Framıslam beraber harb ıe> yordu: 
~ .. o, orada yanıhmnıştı. l"akat pek - Kuzum JDlll da,, V11nilalı cevab 
-buk ı...ı.ı-+a. ,..._ ~_,.,,eden - Sn•Ud Jndmaccuıaa JaAU.cW..& ,.u r- .y•-,-ea.,...,,.... e-r- e- ..... vera.ı .. Ben ~J9 lıuu .. "ll. Bam de 

Nöbetçi eczaneler 
- .. --

BllPC9 •Aetti olaD ecsaael• ... ..: 
htanbal c:Jbetindeliller: 
At.sarayda: (Pertev>, Alemdarda: t 

ref Neş'e~>. Beyallda: (Haycta.r), 8ıui 
yada: (Tloftloa), DD1Dön11nde: <HW 
Ji1ı Büanil), Byilbde: (Arif Befir), 1 
nmM: (Bilıamedc:Un), Şehraı!n1ı 
(Hamdi), tetızadebBflDda: CAaf), I& 
ragtmırtıkte: CJl'uad>, KiioatpuaJ 
CHulft.sl), BskJrköytnd•: Cİatçan). 

BeJolta cılhetlndeldl•: 
İ.ltitlll cadedsinde: CGalataaaray), 

nelbl.fında: (M&tJrıoftO), Galata.da: 
1d701), l'ındıtııcı.: (lılu.st.afw. K&ll), d 
hwvet caddesinde: cıt"r.tçi:ran>, K' 
,ontmda: CZaftropaJo9), Ftnızata<Ia: 
tutruı>. Şlflide: C.A.mn), ~: 
leyman Receb). 

Bofazl9l, ltadıkÖJ Ye AdalanlllkllJ 
ttattldarda: <İmrabıor), Sa.n,1\U'de: 

man), Kadıtöyünıdıe: <8&a~, 08 
Rul61f)' Heybelide: ~). Btb1ıtaJ 
da: (Halt), 
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GRiPsiz, NEZLEsiz, ÖKSÜRÜKsüz Bir 
kış YALDA Pastilleri 

sayesinde kabildir 
~ Hakiki V A L D A İlmi tızerinde urar edlniz. Her mtıbim eczanede bulunur. 
I=="~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~.....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

~ Nafıa Vekaletinden 
Sivas - Erzurum hattının 388 nci kilometresinde Fırat üzerinde bışa olunacak 

IJ.20 metrelik bir rlemir köprünün malzemesi dahil -olarak inflBl için 17/2/939 ta· 
ruılnde yapılan münakasada teklif olunan bedeller layık hadde görülmediğin· 
den mezkur köprünün teslim tarihi. uzatılarak ve teahhür cezası mikdan azaltı· 

n:brak kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuıtur. 
1 - Münakasa 25/4/939 tarihine tesaô üf eden Salı günü saat on bejte Vekile. 

~imiz inşaat da;resindeki arttırma, eksntme ve ihale komisyonu oduında yapıla· 
aktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bedeli yüz altmış yedi bin altmIJ dokuz lira 
'tJtınış kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk sekiz kunıftur. 
4 - Mukavele projes;, eksıltme şart!lamesi, bayındırlık ifleri genel prtna
eSi ray inbisat tert'bat1 ray profli, telgraf hattı konsolu, köprü ,emuı, 35G 
unıaralı kontr ray tertibatından mürekkeb bir takım mün1kasa evrakı sekiz 
· z otuz altı kuruş muklbilinde demiryolları inşaat dairesinden tedarik oluna
ilir. 

5 - Bu münakaı;ava girmek istiycnler 2490 numaralı arttırma eksiltme ve iha. 
kanunu muc;b;nc0 ibrazma mecbur olduklan evrak Ye vesikalarla ehliyet 

esikalarını ve fiat 1ekl"föni havi kapalı ve mühürlü zarflarını, ebUtme ıartna. 
esile mezkur ka"nnun tarifatı dairE'";nde hazırlıyarak 25/4/939 tarihinde saat 

n dörde kadar dnmir·rnlla< insaat dalresi münakasa komiıyonu bafkanlığına 
umaralı makbuz ?l"Ul{<ıb·ı;nae vermiş olmaları lazımdır. 

6 - Bu münak 1" w l g;re"eklerden laakal elli metre açıklı.Jında bir demir 
l>priı imal ve mnn• iım yapmış olmak şartı aranacaktır. 
. 7 - Münakasav"t ~·,..,., 0k ;C'·n ehliyet vt>sikası almak istiyenlerin referansla· 
~le dtğer vesikal"r nı b;,. istidaya bağlıyo:ır!:lk bu istidalannı münakasanın yapı· 

l tacağı tarihten en n sek'z gün evvel Vekalet'mize tevdi edettk ehliyet vesikası 
paleb etmeleri lbırnd1r 

[ 8. - Münakasanm vp~ıla<'ııl!1 farih 4nn en a?. sekiz piin evvel müracaat ederek 
lıyet vesikası talPb etm:venlerin bu miiddf'tten sonra yapacakları müracaat 

;ıazan dikkate alınmıy:ıc:ıktır. (80'5) (J "'41) 

C.__ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~-------

Nafıa Ve· a1~ti İst-ınbul E1ektr·k fşleri 
U "1"Um IV:üd ·r!üO-:inc'en: .o 

a 1 - Muhammen bedeli cl9:h yüz doksan beş lira c50» elli kuruş konan cl70:. 

e ded memur ve müstalıdemin şapkalarının kumaşları idare tarafından verilmek 

~ e diğer harçlan müteahhide aid olmak üzere dıktir Jmesi pazarlıkla eksiltmeye 
toınmuştur. 

St 2 - Eksiltme 11/Nisan/1939 Salı günü saat c15> de İdarenin Tünelbaşında 
salıfetrohan binasının beşinci katında toplanacak kom;syonda yapılacaktır. 

3 - EksiLtrneye iştirak )çin isteklilerin cl4> on dört lira c67> altmı' yedi ku
Ptutluk muvakkat teminat vermeleri lAzımdır. 

e 4 - Bu iş hakkında izahat almak istiyenlerın ıdarenin Levazım Müdürlüğüne 
JJOncaat etmeleri. c2021h 

• 
rı 

1 

~ 

... 

GUZEL 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görünmek 
için bu basit usulü tec· 

riibe ediniz. 

Y.t.rm.i senedenberi tullanılmalrta 

olan me§hur (Yağsız) beyaz renkte
ki Tok.alon pudrasının mahrem for. 
mülilne taal!im ve tasfiye edilmif .Ot 
kreması ve Zeytinyağı. sair kıymetli 
cevherlerle karıştırılmaktadır. Bu 
krem cildinizi serıan besler ve ıenç· 
leştirir. Ve tenin buruşukluklanm ve 
sair gayri saft maddelerin: giderir, 
cildi taze ve nermm kılar ve neflı bir 
koku bırakır. Fazla kılların faalty• 
tine nihayet verir. Bugünkü insanlar 
bir kaç sene evvelkiJerine nazaran 
daha fllzelleşmiş b.r haldedirler. 
Mütehassıslar bu şayanı hayret te
beddülün sebebini umumiyetle Toka
lon kreminin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de hemen 
bugünıd~ kullanmağa başlayınız. Ve 
her sabah daha genç görününüz. 
Mcmnuniyetbahı semereler garanti
lidir. Aksi halde p:imnu. iade olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Mubam. Muvakkat 

Cinsi Be. ·remi. Eksiltmenin 

Makine şeriti 
cMavi- Kırmw• 
Makine ıeridi 
cSiyab- Kırmızı• 

Sabit toz mQrek
kep 
Yazı makine yatı 

San kalem ucu 
MUrekkep ıastiaf 
Stampa mllrek· 
kebi cMavh 
Stampa mtırek· 

tebl cKırmızı• 

Stbıger kAtıdı 

Mikdan 

2000 adet 

30 o • 
2000 paket 

öOO şişe 
Takrib n 25 Kg. 

2000 kutu 
6000 adet 

2000 şişe 

500 • 

20000 ta baka 
Takriben 600 Kg. 

Ltrtı Kr. 

12.JO. -

224. -

40. -
379. -
272. 50 

93. 70 

893. 96 

Lira Kr. Şakll SaaU 

93 75 Açık H 

16 80 Pazarlık 1'.80 

8 00 • 14.• 
28 49 Açık 15 
20 44: Pazar. 15.IO 

7 03 • 18 

29 25 Açık 16.IO 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mı'ktan yazılı 7 &. 
lem kırtasiye hizalarında yazılı usullerle ayn ayrı satın alınacaktır. 
il - Muhanmıen bedelleri, muvakkat temınatlan eksiltme saatleri hizalarm

da gösterilınifttr. 
IlI - Eksiltme 17/f./939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat fa. 

besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 
iV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabilecell gibi 16. 

muneler de göriilebillr. 
V - EUiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralari.le adı seçen~ 

misyona gelmeleri. c2088> 

~ 

Cinsi Ekslltmeııhı Miktan Mub. bedel %7,5 mu· 
vakkat te- şekli saatr 

Tekni'< aıett 20 kalem 
Snrı toz yaldız 300 Kgr. 
Çıralı t ıhta 18 M3) 
Çıralı Kahtı 1•1426 f\.3) 
Uzun ve kısa 840 çift 
konçlu ıastik çizme 

Lira K. Lira K. 

1258 10 
345 -

1426 74 

94 35 
25 87 

107 -
265 50 

açık eksiltme 
• • 
• • 
> • 

14 
15 

15,80 

16 

I _ Şartname ve nü.muneleri mucibince yukarıda cins ve miktan yıızılı 4 O. 
lem malzeme ayrl ayn eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizala " 
nnda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 11/4/939 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Le "' 
vazım ve mübayaat şubesindeki a'ım komis'yonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma-

'bileceği gibi yaldız nümunesi degörülebilir. 
v - İsteklilerin eksiltme için tay!.."l ed·ıen gün ve saatlerde% 7,5 güvenme pa.ı 

ralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2023) 

I - Cibali tütün fabrikası için ıartnamesi mucibince 3 aded yüksek randı· 

manlı sigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli (sif 24000 lira) muvakkat teminatı 1800 liradır. 
III - Eksiltme 2/5/939 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta ~ 

.tn Levazım fU.besindeki alım koınayonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün parasız olarak yukanda sözü geçen şubeden alına .. 

bilir. 
V - Mübayaa olunacak makıneler Moli:n.s, Standart, Müller. Skoda fabrikala-4 

n mamulitından olacaktır. 
VI - Eksilt:qıeye i§tirak edenler fiatsı z tekliflerini % 7,5 güvenme parası malC· 

buZ\l veya banka tenünat mektubunu havi kapalı zarfların eksiltme için byin 
edilen günde ihale saatinden bir sa.at evveline kadar (saat 14 de kadar) mezldll-
kom:syon ba§kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. (1713) 

~ 

I - İdaremizin Çaınaltı tuz1ası için alınacak iki aded Dizel lokomotif kapah 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli Sif lzmir (5400) lira % 7.5 muvakkat teminatı (405) liradır. 

il - Eksiltme 314/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15,30 da Kaba

taşta Levazım ve l\fübayaat Şubesindeid Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız o!arak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
ıv - Eksiltmeye iıtirak etmke istiyen firmaların fiatsız tekliflerini ve Detay 

resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen 
Şubesine berayi tet'kik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta:uımmm 

vesika almaları llzundır. \ 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mai

buzu veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek o
lan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar yani 
nihayet saat 14,30 za kadar m.:?zktir komisyon başkanlığına makbuz mukabiliD-

de vermeleri llzımdır. (1035) 

Cin.si Miktan Muhammen B. 
Lira Kr. 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli saati 

Ni§Ssta kola 18.425 Kg. 3067 76 230 08 açık ek. 15,30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 açık ek. 16 
Mobilya 10 kalem 384 00 28 80 açık ek. 16,30 

I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri muc hince yap
tınlacak cin.I w m~tan müfredat listesınde yazılı cl3> parça eşya ile yuka~ 
miktarı yazılı nifasta, kola açık eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eks"ltme şekil ve saatleri h1 • 
ıalannda glStrteıilmi§tir. 

rn - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalar.ında gösterilen saatlerde Ka • 
ba taşta Levazım şubesir.dekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün ıözü geçen şubeden alınabileceği 
muneler de görlllebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen aün ve saatte 
larile mezkdr komisyona gelmeleri • 
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RiP - NEZLE· KIRIKLIK • SOGUKALGINLIGI • ROMATiZMA - NEVRALJi • BAŞ - Di 
aldanmayınız. Rağ'bet gören her ıeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. -

Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, Gaz, 1 
Sancı, Mide Bozuklu(iu, Barsak 

ataleti, i N K 1 B A z' 
· Sarıhk, Safra, Karaci(iar, 

M İ D E ekşilik va yanmaların
da va bUtün M i D E, Barsak bo

zukluklarında kullanınız. 

HOROS markas1na dikkat 
Son derece tebif edilmif Wr la.: olup ye.ini t.ıc.amıyaa mllmuil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

---------- kolay ve daba kafi bir teair icra eder. 

PASTiL KATRAN HAKKI BkaOrQkleri k6kQnden 
keaer tecrObeıldlr. 

"lfASTAUGI ÖNLEMEK 
TlJTULHAKDAN İYİDİQ" 

ALiNiZ 

Maarif Vekilliğinden: 
Keneli hesal>lanna eser bastımllf olan möelliflerdeıı ve hu.sual tetekküllerden. 
~ar.U Sersievinde Maarif Vekilliği tarafından tertib edilen cOn yıllık Türk 
Nefrlyat Sercisb satıf paviyonunda eser !erini '8ttırmalt istiyenleriıı iftirak tart. 
Jarmı öirenmek üzere, Ankarada Vekillik Yayın Direktörlillüne. İ.ltanbulda 
Babılll cacld81hıcle Buma Yazı ve resimleri Derleme DirektörlOlüne müracaat 
ttmel.erl ilin elanur. c2088. 

IHTIYARLIGA VEDA ı BENÇLIK VE DiNÇLiK 
- - - . 

.. • VIRitlf\IETS .··• 
~ . : ~ . · .. · . - . . - ~ _--~ ~ ' ' . . ,,., 

KomprlmelertniJı l.ltlmaU Ue kabildir. 

Ademi iktidar, Bel Ge•,.kliji, Dermauımk, 

Umumi Beclea Zafiyeti 
YIRILINET .3. Almanyaınn BJoloJI btadlanndan Dr. Rlobard 

1mH:1Qtıu Weelu'ln muuum bir ketfidlr. 
11 U ı-. ~unelerde• .... ,. .. z. Doktorunuza aor•naz. 

bi\di: ·-----------------1111'1 

Alman 

BALDA 
Fotoğraf Makineleri 

1 •• 3,8 - 1 .. 2,9 - 4, 5X6 -
6X9 • 6X6 

6 AY VERESiYE 
Komple Bisikletler 

8 AY VERESiYE 
İsviçre cep ve kol saatleri 
Kac.m erkek ve hediyelikler 

, 6 AY VERESiYE 
Osman Şakar 

Galata : Ban.<alar Cad No. 47 
Vo.>Y~da han Zemin kat 

Beyazıt : Onlvaralte Cad. No. 28 
Kadı. By: lakele Cad. 33/2 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
ABBA 

BiL 
ve BOTON AGRILARA KARŞI 

·--· --

il 

Arsenoferratosa 
içlrir. Demir, yumurta ala 
ve arHnlkten yaptlmıt 
bu turu' kanıazhktan 
kerur ve m u n ta z a
m an lçlltllll taka. 
dinle MıyOmeme 
rartıllm eder. ......... --------.. ....---

Drat"fler, 1'1brek, tq w kumlarm 
dan mütevellid sancılannız, 
.nllklm ,,. ...,..nhk flkl,.u.d 
llizi U B I N AL ile geçirlnb. 

URINA 
Vilcudcle toplanan asid tırtk n o 
talat aibl maddeleri eritir, bıu 
mizler, lezzeü bot. alınması kola 
dır. Yemeklerden sonra yarım 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

moow - tsTANBVL 

Ne&. ve ~ 

MAKAff 
~ .......... ızı 

lzMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı terc:ib ediab. 

Darutt~limi Musiki 
Acele satdık otomo 
Sahibi Avrupaya gidecelındea 11 

a bin kil<>{aetre yapımı radyolu Ye 

cktlı llJm bir oto acele satıl 

K.u .. Ali 
......... Te~:2t1M 


