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Rusya da İngiltere gibi 
Romanya ve Polonyava 

teminat veriyor 
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İdare işleri t.elefonu: 20203 Fiatı 1 Kuruş 

Papa Vatikanda bir 
sulh konferansı 
akdini teklif etti 

Almanya, Papamn Dançig için yaptı,. 
teklifi kabul ediyor Dün Bükreşten , Varşovaga giden 

h Konferansa lnglltere, Fransa, Almanga, 
rotemkin Bekle müzakereler yaptı Landraı:ı::_!~ı vep.1:,!':.!..:: ı.11,aıı edec•kler 
Balkanlara d • k 1 . d T • T.. k. d. l ti.k h fil. • C b Ş k"ı mümfflili mon1tenyör Godfrey'in aeçen 
Avr aır m8: a e~ın .~ .. ayı:nı~~. ~r ıye ı~ ~ma me., a .. ı~ı~ enu u ar Cumartesi günü Lord Halifaks\a ·'&~ _ 

upası devletlerıne bır goruı bırlıgının kıymetinı anlatacagı umıdınde bulunuyor mü§ olduğu. henüz bugün öğrenılmiftir. 
---------· - --········ .. ··-·······---············ ... -· .. ···- Resırıl mah.feler, bu gôrüşmenirl mnzuu 

Gaf enko 15 Haziranda · Şimal 
Sofyayı ziyaret edecek d~r~::~~ri 

hakkında tam bir ketumiyet muhafua et
mektedirler. Maahaza gerek Londra, 8• 
rek ecnebi hükfunet merkezlerinde u -
rarla IÖylendifine göre, monıtenyör Ood· 
frey'in bu ziyareti, Papanın Avrupa suı. 
hünü korumak lehinde gi:riflllif oldulu 
te§ebbü~ ile alAkadardır. 

lstokholJ11de toplan'ln 
konferans Almanyanın 

tekilfini reddetti 

Godfrey, Danzt.g ı:ıeseleıin in halli için 
Almanya. Polonya, Fransa, İngiltere ve 
İta1ya mümessillerinden mürekkeb bir 
konferansın toplanmasını Papa namına 
Lord Halifaksa teklif etmiştir. 

Londra 9 (Husuaf) - St.oldıolm'da* HattA. bazı mahfellerde ıöylendijını 
toplaDm.1.f olan İsveç Norveç, Finlin - göre, bu beşler toplantısmda Danziı me. 

, . ind d A Papn. diya ~ Danimarka Harıciye Nazırları •elea en maa a, vrupayı al.8kadar e . 
aruındaki konferans sona enniştir. den diğer mühim ihtilafların da görü . bulundutunu itiraf etmekle ber•W, heJ 
Konferans mezkOr devletJerle ayni e- ,Ulmesi derpiş edilmektedır. hanfi bir konferans teklifinden haber • 
sasldr dalresinde bir ademi tecavüz Papanın bu te,ebbüsüne bilhassa büyük dar olmadıklarını söylemektedirler. 
pakti akdi için Almanşa tarafından ya- bir ehemmiyet atfeden Fransız gazetele- Ribbentrob davet _.idi 
pllan teklifi, etraflı istişarelerden son- ri, ~ler konferansı fikri tahakkuk et - Paria 9 (A.A) - Pariı Soir ,...teatn. 
ra reddetmeğe karar vermiştir. tiği takdirde, toplantının Vatikanda ya- de Sauer Wein yazıyor: 

(Devamı 11 Wıci sayfad.4) pılınasına Papa tarafından m~aade edl- Papa. mümeailleri vasıtuU.. Alman 
--- leceğini yazmaktadırlar. ya, İngil'tere, Fransa, llalya ,,,. Polonyt 

iktısad Vekili dun Vatikan mahfetletise, Papanın bazı MV başvekil w hariciye nazırlanm YMibn 
l'otetn.lein p 

1
. G d lıet reisleri ne7.dinde tulh teıbbüsQndt (Devamı 11 nci •yfaa) 

li Varş~ IO <Hususi) t· .8eJc ar 1 rupun a 
cıy. ltonıı.e.ıiğlıuıen :.ı.::;.~=.:;ım--. ı;;;.:.:·:ı= .. ;; blr suallere cevab verdi Dün genç denizcilerimiz 
Mosk~~~ "}';giü-;renin !.~D=)~!!:~·~s"G.E merasimle meç taktılar 

teklifine C b e ~~eyedahilmesele,Mutlameb'tı ve harb okuluna geçtı•ler ev a ve rıyo r 1U Hfumü Kltabcı tar~h~.dan İktısa.d Ve-
Londra 9 (H klletine tevciı edllnuf uç maddelık bir 

ld.ai&ky bugün ~sust) - Sovyet sefiri Lord Hlli1ab billhare J'ranna Mflri IU&l takriri di 
~k. bir .. d ord .. Halifakaı ziyaret •- Kor'--" .ı- '--'-··, tm• .. lr tık defa wa1 tabibi Hüsnü Kitabcı bu 
-.- mu det goru·· ·· ,~ 1 ıı.n: ....uu.ı. • 1f • • · ·· t an·k h · §muştür. (Dnıcımı 11 inci n.yfad&) nal takriri ile sanayıe. m~ e ı anıı 

Siyası muharebe <To;;~)
1

k·:;;d~~ 
gittikçe kızışıyor filme alınıyiJr 

914 
te harb s lh h ~!~ü=h~!İC::bir5::~:~~f:i 

havasının eb~ta bu ı;;::r t::eiıekt~s!!:t::.::r! T rak vapurunda çevirdiler 
su un devam edeceğine alamettir 

Yazan : Muhittin Birgen 

Heybeliadada dün merasim y:apıldı, 33 genç denizci 
stajlannı görmek üzere Hamidiyeye ıeçti 

Feriha Tevffk fllmift. bir sahneıinM Yukanda: Amwal Şükrü Okan diplomaları tevzi ederken, aşağıda genç denizcilı:f' 
(Yazısı 7 ncl aayfanm. (1), (1) / Hamidiyeye geçerlerken 
ve (3) ttııcil stttun'lumcla) (Yazısı 4 üncü sayfanın 1 ve 2 nci sütunlarında) 

' 
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Her gün 

Sigasi muharebe 
Gittikçe kızışıyor 

Yazan: Muhittin Birgen 

lf:D vet, bütün cephelerde büyük 

~ Avrupa muharebesı devam e -

diyor. Diplomasi ve politika kuvvetlerj • 
nin muhtelif mücadele sahnelerinde kar
şı karşıya gelen dzütamlan, birbirle -
rile çarpışarak ikendilerme yol açmıya 
çalışıyorlar; y« yerk, kuvvetler arasında 
bır1eşmeler, muhtelif ı.stikametlerd~1d 
hareketeleri bir araya toplamalar ve ge
ne yer yer, sahneye yeni kuvvetler çı • 
karmalar ve:y9hud, toz ve duman ara -
sında ufuktan yenı ordular peyda olına
lar. hül sa bQttin bu siyast sevkülceyt 
hattktı, umum bit' hercümerç içınde, 

SON POSTA 

Ree1Pftll s lô.kauıd insan .. 
,,; 

inkışaf edip gidlyor. 
Son hab~rlett bir göz atalım: Almanya 

ile İtayn araS1nda s'yasi ve askeri bır it.
Ufak aktediliyor: Alman haricive nazın 
!taıyaya gidip İtalyan hariciye nnzırile 
milhbn kımuşmalar yapıyor. Ondan ev • 
vel de Lehi!tan harıciye nazın bir nu -
tuk sövl"yerek Almanya iddialarına kar
fl Lehis anın ~küni tasrih etmişti. öte 
t raftan İngiltere ne Fransa ve bu mem -
leketlerle Ru.ya ve sair memleketler ara 
sında haftalardanber başlamış olan mü -
ı.ake~ler devam edip duruyor. Her taraf
ta konuşma hareketleri, her tarafta as • 
km hazırlı'k. siyasi taarruzlar ve muka
bil taamrılar. karşılıklı gerilemeler ve 
ilerlemeler glSu çarpıyor. 

Lfıkayid inskıl, b~nün içtimaı nayAtı içmcıc ıçt s~man 
doldurulmuş bır klipek derisine ben.zer, nı? sizden ekmek 
bf'kler, ae de nü-tasiş dilenir. Arkanııdan havlndığ\ vaki 
dcgıldir. J."akal 7ardımınıza. kof111asını da beklt>m"
yıniz. 

Adam t~nımak, mumkün orduju kadar faz~a tanıdık sa
hibı <ılmak 20 ınci tıSD'da mühim bir sernuıy! teşkiı rod-?r. 
Fakat tanıdıklarınızın içinden 4ost edınmek iatediltn\z za
man seçtiklerin z.in içi saman 4oldurulmU§ b deli o.ma. 
rr:asına dikkat edıniz. 

* 914 ün ayni mew:·mini hatırlıvorum. O 
?.aman Avrupa çok sık ndi. Yalnıı büyük 
devlet denılen altı dev:etin büyük adam
lan ar.asında ziya!"ctlcr teati edff vor, bu 
norm.al görünüşlü ziyaretlerin haricinde 
ortada hiç blr fevk ladellk göze çarpmı
yordu Bununla beraber, günün bırin~, 
hiç beklnilmtyen bir yerde patlıyan bir 
kurşun. bütihı Avrupayı harekete geçir -
dl. Önc,,.lerl bu hareket te gizli,_sakin bir 
cereyan taltlb etti. Sonraları diploması 

\ faaliyeti bira~ daha kesafet ve hararet 
ke!betti Bununla beraber gazeteler ve U· 

mumt efkAr akindi. Avusturya - Maca -
rlstan imparatorlu unun Belgrad hü -
ktlınetlne tevdi etti~i ültimatoma r,e1inct
ye kadar hiç kimse harb· beklemedi; or
talrkta o kadar mülayun bir hava esiyor
du. 

Tosllanininin 
En biigülı 
Konseri 

Şlmd" lSyle değıldir. Senelerdenberl Meşhur bestekar Te orkestra tefi Tos-
Avrupada siyas! bir mücadele hüküm iri!.- canini Londrada Queen'a Hall'da senenin 
rllyor Bu m<ıcadele, yava'5 yava, ~ahala- en büyük musiki festivalinin ilk gecesini 
nnı gen· lettl. Bu genişleyış nisbetinde açmış ve Beethoven konserini idare et -
de mOcadele eden kuvvetlerin ır.•ktarı ve miştir. Res:mimlı: beatekan gösteriyor. I 
cidalJn kesafeti arttı. E~er Avrupanın ===============r 
bugünkü vadyetinı Südetler mesPlrsi es- mayişle.rden başka bir ,ey değildir; b<i • I 
nasındak· gerginlik iJP muknye!;0 edecek tün bu gayretlerlll ıayesi de askeri bir 

../' ............................................... ._.. .. ~ 
. . Hergon bir f ı ra -· 

Çok bekletmeden 
Mezarlıkta yanyana 31apılml§ ' iki 

mezar taşı vardı. Birirı.Uı üzerindeki 
kitabe şu idi: 

cKancığım srni bekliyontm> 

1903 

ôteki mezar tarındaJei kitabe, buna 
cevabdı: 

c1,ıe kocacığ1m, aeni role bekletme-
den geldim... 

1939 

'---------·-----------
Bir zenci boksör 
Londrada 

l 
i • . 

fngutered.e mec1:>urı ao:enıtt tuuru ih
das edildfltni 'blll) orsunuz. Bu Ulu1 aley
hinde bulunan Univenite talebeleri re-
8i.mde gördüfünilz gibi ellerinde (.Mecbu
rl askerliği nddederiml) ibarelerini havi 
lev'halarla Londra aobklannda büyük 
nümayişlerde bulunmu5lardır. 

olursak. mnlara d kkat ederiz: muharebeden içtinab için siyasi muhare- /ngiliere Kralı berberini 
1 - Mücadele heııüz kes-:ıf p+ ve hararet beyi en son haddine kadar ileri götür - Dünya hnfi.f sıklet boks fllnlpiyonu A- v d 

dereces; itibarile o gu-nkü hadde gel""'· mek ve bu sahada son lruvvetieri kullan- ı nana aya göfürmigecek 
"1.49 merıkalı J ohn Henry Leuis. ngiliz Len 

değildir. maktan başka bir ıey değildir. İngiltere Kralı daimn kendisi tıraf ol -
Harvey ile dövüşmek üzero !ngiltereye 2 - Fakat, bunn mukabil miicadeleye Mesell. Almanya ile İtalya arasındakJ duğu için, an'aneler hUlhna olarak, Ka-

fştlrak eden lruvvetlerın mik•arı o za - münasebetleri, her iki tarafın en sala . gelıniştir. Resımde kendisini babasHe bir nada seyahatinde saray berberini birlikte 
mankine nisbetle çok artmış ve saha da hiyettar ağızları bugüne kadar o derece arada görüyorsunuz. götürmiyecektir. Zira seyahat altı hafta 
çok genicılem1ftir kuvvet~ teyid edip durdular ki bugün =============== sürecek. bu zamana :tadar da uçlan faz-

. ması alameti olamaz. Harbi çıkaracak o-
Şu halde, sulh ile harb arasındaki hu- bu askerl ittüakıa o sözlerdek! kuvvete . _ . la uzamıyacajından kestirmek ihtiyacını 

dudun aşılması için henüz. çok mesafe bir şey illve etmeli imkanı yoktur. Şu lanlar içm dikkat e~ılecek en muhım duymıyacağı için Kral berberin sarayda 
vardır. Sulhe tekrar dönmek iç;n, hennı halde, bu ittifak haberlerinin ortaya a • ı nokta, onu en sakin bır zamanda çıkar - kalmasını emretmiştir. 
mücadele kl:ti derecede kızı?rnış değil - tılınası daha ziyade bir nümayiş aliıneti 1 maktır. Ancak böyle bir baskın sayesin
dir; çünkil, çarpışan kuvve4ler arasındıt değil midir? Nerede nümayiş varsa orada! dedir ki gafletten istifadeye imkan olur. Nevljorkun kibcr kaçakçısı! 
henüz mücadele unsurları kamilen sah - harb yoktur. Harbin gelmekte olduğunu davul ve zur- Nevyork gümriik idaresi, şehrin ta
neye ablmq bulunmuvor. Dünyanın bu kadar ıergin bir devrin- na ile aleme ilan etmek, olsa olsa, harb 1 nınmış simalarmddn Madam Ayer'e 

Sözün kısası 
Mütekaidlere kolaylık 

\, I!. Tala 

{§ u zavallı mütekaidlerin dcrclle

l:::;f(J ri bitmiyor. Gün geçmez ki ba" 

na derd döküp benden meded uman bir 
iki tanesinden yanık mektublar almıY3" 
yun. Hani ya. insanın bu zehir gibı satır
lan okurken b:ızan hüngür hüngur ağlı" 
ya cağı gelıyor. itu·af ederim kı. bu fer
yadnamelerin bepsı makul ve muhık de
ğ"l. Böylclerinlıı üz rınde durmıyar:ık 
derhal sepete atanın. l'akat bazan da öy
le basit. kolay, mantıkZ teklifler karşısın
da bulunuyorum ki, bunları yırtıp atma• 
ğn gönlüm ka ·1 o lamı) or. 

Mesela şu yeni kanundan önce tekaüd 
olmak bedbahtlığın.ı uğramış olanlar .• 
bu zavallı'arm, diğ"!"!crine ıtisbc>tle geri 
kalır hiçbir şeyleri yok. Milli davaya can
la başla hizmet ctm 'rr, temız kanlarile 
harb meyd nları su'amı lar, tal-.dire 
mazhar olınu lM, ısf klll madalyasıle 
taltif ed ım·ş er .. sad ot kilere nazaran 
bir tarh farkl rı var. 

Bu gıbılerın vaz yetı düzeltilecektı. Ne 
oldu, bilmem? İhtimal ki butçc mu~aade
sizliği bu sene de mutasavve.,. kanunu ge· 
ri bıraktırdı. Olabil:r, herhalde emıniz ld 
hükU'met maddi imkan bulsaydı bu biça .. 
releri mutlaka sevindırirdi. 

Şimdi, bu vaziy~tte bulunanlardan bit 
zat, bana yazdığı mektubda mııkul bir 
teklifte bulunuyor. Diyor ki: 

- İstiklal harbınde hizmeti sebkediP 
te, eski kanuna göre t kaüd edılmış olan
lann, hiç değilse, huk.lmet, çocuıdarınJ 

meccanen Jkutmak sur t le bır nevi ta
vizde bulunamaz mı? 

Bu, bir! 
Boğaziçinde mütekaidinden Nıyaz. im .. 

zasını atan diğer b'r okuyucum da yok" 
lamadan şiknyetçidir. O da diyor ki: 

- Elimizde bir nüfus cüzdanı var. Me• 
deni vaziyetlerimizin her birinde yegan• 

l muteber vesika olarak kullandığımız btl 
cüzdan, ibraz edilmekle hah hayatta bU" 
lunduğumuz teeyyüd etmiş olur. Fazla Ü" 
- - · ın ar" zucu ve yoruc..u rne.r3Slme ne zum v · 

ttç aydan üç aya, ha t<.ı her ay ma ş alır
ken nüfus cüzdanımın gö termek dnvaY1 
halletmez m!? 

Bay Niyazinin yerdPn göke kadar bnk
kı var. Askerlik muamc>lelerinde. rvle7l' 
mede, ölümde, mahkf'mede, bctn kada, 
postada, noterde, yolcu'ukta hüv";etirnl· 
zi, tabiiyetimizi, medeni vaziyetımizi ve 
benllğimizi isbata medar olan en esash 
vesikanın, maaş alırke!l niçin kafi gel
mediğini sormaktan insan kendı kendini 
alamıyor. 

Mütekaidler ıçer.sinde öyleleri vardır 
ki bu yoklama külfeti onlar içın adeta 
bir azab oluyor. Mütekaid .. adı üstünde: 
Oturan, dinlenen, rahata ve kolaylıit1 

hak kazanan ad.ını! 
Bu uzun boylu muameleleri, merasi.ıJ11 

sadeleştırsek, olıntız mı? Biraz dana du• 
kazanmanın, gönül yapmanın zararı yo'IM 
bilakis faydası vardır. 
Şu, hüsnüıtiyetle yazılmış satırıı:ırıttı 

çok muhterem ve insaniyetperver Mıılt" 
ye Vekilim "zin ve ayni evsafı haiz .!\fail• 
rif Vekilimizin asfıd,., bir zamanlarınd• 
göz1eri önüne dü~mesini bütün bu16• 
sumla temenni ederim. 

E. TaltJ ............................................................ -İşler b'raz daha kmsmadıkca, dip1o - de korkulu rüya görmemek için uyanık sözünfi siyasi bir silah olarak kullanmak aid ve 40 bin lira değerindeki kürk, 
masi ve politika bütün kuvvetlerin; b:!'- yatmak iiure alınan tedbirler bo~ değil- arzusundan ileri gelir. ve mücevherlerini kaçak olduğu be - Bir otomobil bir kadına çarpiı 
b'rlerine lkar.p harekete atmış bulun - dir. En basit bir ihtiyatkirlık duygusu Şu halde sulhün yakın bi:: zamanda yanile müsadere etmiştir. Madamın 
madıkça harb ?eya sulh karan vc·ile - elbet milletleri tedbirli olmıya sevkeder. tehlikeye uğrıyacağına inanmamakta de- 1935 senesindenberi, muntazaman Pa- Samatyada bir otomobil kazası 01 ~ 
mf!Z. Buna da henüz vakit ''ar. 914 de Fakat, bu ihtiyatkirlık1ar, hiçbir zaman vam edebiliriz. risten Ncvyorka kaçak mal getirdiği muş, şoför Sabri Erin kulilarKJığı .3~~ 
harb, sulh havası ic'nct~ rıktı: 1139 <la dünyanın harb gününlllı geldiğıne inan- Muhittin BıTgen iddia o:unmaktadır. sayılı taksi, Hanife adlı bir kadına !i-" 
harb havasımn etrafta bu kada .. kuvvet- ~,~:=;;:;;;;;;;;;;;:;;;===~~§=:=========~=====:==~:::;~~§:~~~~~~======~ mıştır. ,ıı 
le esmekte alınası sulhün devam edece • 1 8) Ayağın<la'n ve başından yaralan 
ğine bir alfi.mettir. s T E R 1 N A N J 1 s T E R 1 N A N M A 1 Hanif enin müdavab yapılmış, sııçld 

soför vakalanmıstır. ,. * İstanbul Eele<Hyesi bir ekmek faori.~ası yapmayı cNşün- bazan bir dükkancı bu köye İstanbulrlan ekmek getirir. ya- .......................... : ............................ ....... 
:i:.ı, tasavvurun gnzetelere intikal etmesinden bir gün sonra hud da beş on gun kalmak üzere bfiyüklerimiıcten birı gc- T A K V 1 M Denilebilir ki her tarafta harb hnzır • 

lıklan pek ileriye gitt!. İtalvada Alman 
aırkerleri bulunuvor. Akdenizd0 harb f"
lolan ilk emre •hazır'> cevnbını verPCPk 
bir vazlvE't ahnıc; r~ r. İtalva ile Alııı n
va arasında ötedenbl"t'. mevcud olan bağ
lılık hav:ısı, şimdi "k t rafı,. k t'i '1112'a
sını taşıyacak olan b"" iWfak muahed,,si 
I1e resmen tesbit ed.il"vor. İngiltere ve 
Fransa ile bazı memlc>ket'f'r arasındaki 
müzakereler, aktedilen ve edilmekte o
lan anlaşmalarda harbin çok yakın oldu
ğu manasını ifade etmezse harb alameti 
olarırk bizzat harbin kendisinin zuhur et
mesini mi bekllyeceğiz? 

Belki bu sual haksız değildir: fakat, biz 
zannediyoruz ki bütün bu hareketle: nü. 

ort:wa yeni hır rivayet çıktığını işitt•k, guya: Jir. köye yerleşır. O za.mnn bu fırında çıkan ekmek ıtalı•e-
- İstanbul fırınları sıhhati koru)•acaı<: trdbır rl' iy: ek- s.n n de )t'il EelCığ ni görürsünüz. fakat devam etmez, ya 

mek çıkard1klan takdirde İstanbul Beled yesı bu tasavvu- kuye gelen bu_riık misafır gitmiştir., yahud da lstanbuldan 
rundan vaLgc~crkmiş... ekmek getiren b kkal üç beş kuruş alarak ticaretinin bu 

Bu baberı f;QZetelerde okurk n yanımırdı bır d st vardı, kıcrr.ından \ azg miştir. O zaman köy fınnının ekmek ka. 
gü:dü: lltE'S c~kis"nden fena bir hale dü9er. 

- Ben vaz aylarında. epeyce kalab 1ı <t bir köydn oturu- Ben s~nrn n C ayı gözlerimin önllnöe cereyan eden bu 
nım. Bu kö~ün bir tek fırını vardır, taze iken yenmez- ba- OY'.ınu flı ~inctü · m zaman. Belediyenin sermayesil6, va-
;yatlayınca cıeve hamurunu andırır siyan bir ekmek cıkarır, hu da bizzat fır.ıncılann teş.'ldl edecekleri bir şirketın elile 
sorarsanız ~tı,fanbul fınnlan satışları çok oldı:ğ..ı için Be- şch~d:? üç bes fabrika kurmadıkça, hülasa fırıncıya rakib 
led:yenin empote ettiği çeşninin fevkinde iyi un da katarak çıkarmadıkça İ!'fanbuldn ekmek i~inın doğrulabileceğıne 
daha ıyi demek çıkarırlar, ben ise satışım fazla olma:lığın- inanmıyorum. deci. Ey okuyucu en bu yazıy: okudukt:m 
dan Bekdiyenın formülü ile iktifa ederim> der. Halhuki .ronra kuru taahhüdle iyi ekmek çıkarılabi!eceğine: 

iSTER iN AN, iSTER iNANMA! 
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ıo Mayıs 

Amerikan radyolarının 
gümrük resimleri yüzde 

75 tenzil edildi 
Me ·'iyet mevkiine giren Türk - Amerikan ticaret 
anlaşmasına göre gümrük resimleri indirilen 

maddelere aid iki liste 
Ankara 9 (A.A.) - Amerika Bir1eş~k gene anlaşma devresı zarfında muııfen 

devleUerile 5 Mayıs Hı39 tarihinde mer'i- ithal edilmekte devam edeceğini taahhürl 
~·et rnevkiine girmek üzere ı Nisan 1939 eylemi§lerdir. 
:~ ırnzalanmı.ş olan ticaret anlaşması tat- Yeni anI~maya nazaran Amerika Bir-

1 atına başlanılmıştı•:. leşik devletlerine hini ithallerinde ten:zi-
Ml'zkur anlaşma hakkında evvelce iki IAtlı gümrük resrrµnden istifade edecek 

rnu1ıtl'lif ·1 ·1 
L vesı e • e vermıs olduğumuz iza olan mühim mallarımız ve bunlardan a -
uatı daha t fl b. 

.Beyrutta toplanan 
faşist aleyhdarı 

kongrenin kararları 
Berut 9 (A.A.) - Berutta toplanan 

faşist alel·htarı kongreye Suriye ve 
Lübnanlı birçok şahsiyetlerle iki mem
lekette faaliyette bulunan 35 teşekkü· 
lün mürahasları iştirak etmişlerdir. Es
ki Başvekillerden Cemil, Lütfi Hafar, 
l\fashar Raıslan ile eski nazırlardan Fa
iz Huri, Şükrü Koatli Şamdan bir me
saj göndererek heyet azasile tesanüd -
lerini bildirmişlerdir. 

Kongrenin kabul ettiği karar sure -
tinde «totaliter devletlerin yakın bir 
tehlike te~kil ettiğini• müdrik bulunan 
bütün Arablarm demokrasiler cephe -
sile mütesanid bulunduğu kaydedil -
mektedir. ha al·k de ra l ?r 5ek,\d~ bir kere da • lınacak gümrük resmi miktarı aşağıya ya 

ıne .. a a arların nazarı dikkatıne vazet- zılmıştır: • ·ı· F 
~~:;y~~lı buluyoruz. Tiitün, üztım, incir ıngı iZ - ransız 

Türk - Amerikan ticaret anlaş -

1 
. 

ınasına. nazaran. tarafeyn men eli mallar Sigaralık ~aprak tütün. libre~in_den .so askeri go··ruşme erı 
gl'l'l'k ıthaU'ıt ve ihracatı ~ . . sent, aslı çekırd ksız o1an kuru uzum lıb-
biI 'i ve gereK saır . ıL • • • • 

7 curnre hususatta en z· d .. d resınden ı· .. -r.ı sent. Iıbresının kıymetı Londra 9 (A.A) _ Daily TelPgraph 
nıa .. h :ır millet muamele ı!~ e dmudsaa eyt'e sent veya daha yukan olan incir, libre - gazetesinin Paris. muhabi rl yazıyor: 
fad d SL ay ın :.ın .~ 1 t • d 3 k b k f dık l'b · 1 l' l' eccktir. Fazla ola k 1 'k' ısın en sent, a u suz ın • ı resın • Bir harb takdirinde Fransaya gıdecek 
taraf "tk · . ra an a~:ı. 1 1 d 8 h lif h • k'l' · 1 1 

• • .. u esine hmi ıt.haldr> t ·ı ·ııı ·· en sent. mu te aıı, 1 ım ve ) 0 olan İngilız ordusun!l kumanda etmesı tük . - en7.ı a gur:ı kiil' 1 . . - . - d • 
. resmıne tabi tutula k ll aı·~ 'im erı, kıymetı uzerın.den yuzde 45 en bcıklenen General John Dill Fransız or-
ık.ı •. • d ca. ma ara .. ğı _,_ .. k b · 

• •s,e c ihtiva etmektcdır. aşa olmamClA uzere aya murab aın - duları başkumand:mı General Gameiin 
G.. Mk dan 30 sent, kabuklu fıstık, libresindE'n ile Maginot hattını gezmektedir. 

umru sesmi tcnz!.l edilen 1.1/4 sent, kabuksuz fıstık, libresinden Bu ziyaret münasebetile, geçenlerde 
ma:fde·e.. 2,1/2 sent. palamut hülasası cispirto ih - İngiliz genel kurmay reisi General Gor-

Anlaşmaya bağlı 1 say 1 . l•• Tü k. tiva etmiyen .. kıymeti üzedndn yüzde tun başladığı mü~akerelere devam ede • 
tarafınd ı ı ıs . r ıye 7 5 kMk- h"l' k .. 

.. .. an hangi ne\•i mallara ne nisbctte • . meyan o u u asası, ıymeti uze • cektir. 
gurnruk resmi t.enzUAtı 1 • .. 1 rinden yüzde 15, kuşyemi, libresinden 3/4 ----
terrnekt d' yapı acagını gos- t h h oh 100 ı-b · d 16 ç 

e ır. Buna nazaran bil .. ı b; ·- sen • aş aş t umu. ıı resın en ·ode b• • • d 
ne~ otonıobilleri, her ne . t cumb'cll ·. sent, lületaşı. kıymeti üzerinden yüzde ' ır ay ıçın e 
şaş15._ ka . vı o omo ı erın 

10 
ler Yİ.ızd roserı ve şasi aksa.mı, tekerlek- . ' 31665 Japon o··ımuş 
75, rad e .60• radyo ahizt? c:hazlar1 yüzde Muafen idhal edilecek mallarımız 

Yo ıç-m bırleşt· ·ı . 
Parçalar Yil d .ırı mcnuş müteferrik Amerikaya mua!en ithalleri konsolide Şungking 9 (A.A.) - Resmen bil -
rid tnakine z e 8~· her nevi elektrikli tec- edilmiş olan mallanmız da şunlardır: dirildiğine göre, Nisan ayının son on 
h?sab kayıdvctı-cıhazlan yüzde 12, yazı, Krom. boraks, zımpara, sucukluk bar~ beş günü zarfında Çinin muhtelif cep
kın<'l<'ri YÜ2:de udad, tefrik ve tasnif ma-1 sak vesaire, tavş!ln ve sansar derisi, pa- helcrin<le 504 çarpışma vukua gelmiş 
rrıbb ı 4,5 gra 

12
• beher desımetre mu -, lam ut. meyankökü. \re bu çarpışmalarda 31,665 Japon sü

Sell'r' yüzde 4~dan Yukarı olan keçı gia- Anlaşmada tedıye bakımından mevcud 
1 bayı ve eri ölmüş, 512 kişi de esir edil

b:zı dolaplar d~ d.?sya tasnifin2 mahsus hükümler de şu ~ekilde telhıs olunabili:. miştir. Çinliler tarafından elde edi -
gunırük resmi tC:~~e 20 nis~etlerindeki Amerika birleşik devietlerine ihraç olu- len harb malzemesi ise, 275 &'t, ı 456 
deceklerdir. atından ıstıfade e - nan mallanmızın bedelleri serbest dö - tüfek, .S 6 makinelitüfek, 2 J top ve 
. Bu belli başlı madd ~ vizle ödenecektir. Türkiyeye ithal olu - 5,75 7,691 mermidir. 

bırt:ık1rn mallara d ele. )~anında d·ğer nacak Amerika Birleşik devletleri men- Diğer taraftan Çinliler, 96 Japon 
tenzilat vcrılrniş ~~l muhtelıf nisbetlerde şeli mallara da tarafımızdan muayyen bir tankını ve zırhlı otomobilini tahrib et-

Malla . . unrnaktadır. hadde kadar serbest dövız tediye edile • mişler, 3 Japon harb gemisini batırmış 
Ti rıınız ıçın tenzilatlı tarife cektir. lar, 1 O kadar tayyareyi düşürmüşler, 

de . cnret anlaşnıasına bağı 2 Bu had senelik umumi ithalatımızdan 56 kilometre demiryolu He 76 kilMnet-
•~e Arne 'ka ı sayılı 'iste k d' l 1 bo gi .rn 11 rı lıirle.şik dev! ti . • - re ı an aşma arına mahsuben ithal e • re kara yolunu zmuşlardır. 

a nrıınızın ne . e erıne han dilmiş olup ta senesi zarfında ödenmemiş --
tarif(' Üzn .. ı·na . nısbett~ tenzılatlı bu' n k d 

~ en ıthaı ..:ı: olan malların bali~i çıkarıldıktan sonra 
ll1ektedı'r B ı· euileceğı go"ru"1 7Q ya Q S~nor 

· u ısten· - kalan kısmın yüzde 10,91 ine müsavidir. /""" Nacağı üze · ın tetkik1nden anla _ 
rn .. re Attıerik 1 Ancak ihracatımız mevsımlere tabi ol • LJ k f l • 
l'Ü~hinı ihraç :mallarım a .'1~r, rnuhte}'f duğundan, tediyede mevsimlik teahhur - n are e erı 

l'esiınlerinde . ı~ ıçın :mer'i güm. l . d b 
lenznauı r,..,;,_1 ~enzıln: yapmıslar ve erın e nazan iti ara alınması lazım ge-
rn.. --uuer1 a 1 :ı: lecektir. 
ğa~~~etı Zllrfında art~:!.ı:anınklmer'iyet Esaslannı yukarıda yazdığımtz t;caret 
. etın~lerdi n· aca arını da anlaşmasının, iki memleket nrasında ha-

l'ikaya halen ü r. - ığer taraftan, Ame. li inkic:!>fta bulunan ticari mu··nase'oatın 
Olarak ·ıh g tnruk .resminde "Y'" 

ı al olunan b n muaf daha Ziyade genişlemesine yardım ede • 
- azı mallanmızın da ceğ'i muhakkak görüimektedir. 

. Mussolininin ihtiyat 
.. zabitlerine hitabesi 

Kalblerimizin vermi ld ... 
vakti r bş 0 ugu karar muazzamdır, 

~0nıa 9 (A.A _ . ~e ınce unu isbat edece ""z 
reçıdde hazır . Vıa Impero'da yapılan nıuazz gı '' 
~e.nedik bulunmuş o'an 3G bin 'ht· ~ askeri geçid resminden sonra 
lalk kütısa~ayı önünde toplanmışlar ı v~yat .. zab.ıtı Venedik meydamna giderek 
ilin al1cı ~ de Venedik meydanına t h ~çeyı alkışlamışl.:irdır. Muazzam bir 

l.>ij,,e ş,7 rına '<arıştırınıştır e acum etmiş ve alkışlarını ihtiyat zabitleri-rn. . • . v enedik . 
ıştır: sarayının balkonund1n bir iki .. .. . 
cSiluhları soz soylem.ş ve ezctimle, şöyle de-

~lduğ nıızın kuvvet· .. h 
h 'u karar d h ı şup esizdir ki muazzamdı?'. f k 
.ou söz.ı . ~ a muazzamdır, vakt· r b . • a at kalblermizin vermiş 

:... ihtıyat zabitlerinin ve haik~: ~~~etu~u 1sbat ~deceğiz.> • 
İ l.i nlkı§larıle kar.şılanrnıştır. 

'l'oky~:Yoda bir irfilak 
~atında bır (~~·) -:-- Bu sabah Tokyo ci-
lınu~ v uloıd fabrikasında · f',!!k y e Yan ın .ua 

terek 9 büyU:ın dehşetli surette buy!i -
etyc Yanını ve 40 kadar da kiıçı.ik a -

Öln l ştır. 
"'n Cri n sayrı h .. 

.:ı.. enuz bell: dcğıldır. 
'I'okyo 9 Olenler 

oa baz1 fab(~·A.) - Bu sabah Tokya
ktıı biifinÇo rıkaları tahrib eden infila· 
Olnıak .. su şudur: ' 1 "l.. 9 .. 

Uzere ıs 1 o u ve 9 agır 
Yaralı. 

General Veyga11d 
Londraya gidiyor 
Paris 9 (A A ) . 

· · - Bone, Iran - An _ 
kara - Bükre ·-'- . 

ş sewvcıııatinden dönen Ge-
neral Veygand'ı kabul ederek kendisi-

le uzun müddet görüşmüştür. 
General yakında Londraya 

ve ihtiyat zabitleri 

bulunacaktır. 

gidecek 

kongresinde hal.zır 

Edirne 9 (Hususi) - Umumi mü fet -
tişlik salonunda bölge başkanı, ajan ve 
klüb murah}ıaslarmın iştiraki ile bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıda umumi mü 
fetti.ş General Kazını D!rik, beden ter -
biyesi umum müdürü Cemil Tahir. \•ali, 
eskrim federasyonu başkanı Edırne 
meb'usu Fuad Balkan da bulunmuştur. 

General Kazım Dirik Edirnedeki spor 
vaziyetini anlatmış, General Cemıl Tahir, 
vali ve diğer zevat bu husustaki düşün • 
celerini söyliyerek esaslı kon~şmalara 

yol açmışlardır. ~Iüzakere neticesinde bi
ri Edirncde, diğeri Karaağaçta olmak ü
zere iki spor krübünün teşkilı. merkez -
deki yeni klüb içın bir jımnastik salonu ile 
her nevı tesisatı havi bi:- klüb binasının 
yapılması. m•ntaka gençliğınin sporu ve 

bılhassa beden. iıareketlerine büyük bir 
çoklukla işt!rak ettirılmes: için gereken 
tedbirlerin alınma.c;ı, yürüyiışler. bis.klet 
gezintilerıne, atletizm harcketll'rine. atı

cılık, b!nicılık. yıizürülük gibi spor şu • 
belerine ehemmivet verilmesı kararlaş -
mıştır. Bu arada mınta!._a klüblerinin a
za adedinin ço~a!ttlarak klüblerin mek • 
teblerle karşılaştırılması ve şehirli genç
lerden başka köy genı:tı:>r.vin de spora a -
lıştırılmaları üzerındc konuşmalar yapıl

mıs, Genera! Cemıl Tahır konuşulan ve 
kararlaştırılan işler~ aıd hususların tc -
mini ~ın elden ge1en yardımın yapıl11 • 
cağını vadetmışt r. Toplantıdan soma 
Kal<" ıçmdekı ba:;ketbol sahasına gidile . 
rek tetkiklt>rde bu!•mulrouştur. 

İspanya Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

Burgos 9 ( A.A.) - İspanyn, Millet
ler Cemiyetinden çekilmiştir. 

Ribbentrop Hitlere 
izahat verdi 

Berlin 9 Von Ribbentroo 
öğle üzeri Münihe gelmiştir. Murnai -
leyh, bilahare Berchtesgaden'de Hit -
ler tarafından kabul edilerek Kont 
Ciano i!e yaptığı mülakatın neticesini 
bildirmiştir. · 

Nazır, yarın akşam Berlinde bulu -
nacı?kt r. 

Tefsirler 
Varşova 9 (A.A.) - itaiyan - Al -

man ittifakı hakkında mütalealar yü .. 
rüt~n Express Poranny, diyor ki: 

cltah-anın, arkadaşı Almanyaya tes· 
limiyet arzetmiş olduğuna inanmak 
yanlıştır. Daha zivade ümi<lini Alman 
ya ile olan ittifak

0

ına ra'ptetmiş bulu -
nan İtalyanın istikba1deki hattı hare
ketini bu itiafın tesiri derecesine gö
re tayin etmesin'? intizar edilebilir.Di
ğer taraftan bu ittifakın İtalyan emel
lerinin ta'hakkukuna yanyabilecek bir 
~~t olup olmıyac.-ığı mevzuubahstir. 
Italyanm azçok bir zamandan sonra ha 
yal inkisanna uğrıyacağı mütaleasın -
da bulunanlar çoktur. 

Prens Pol 
Berline gidecek 

Belgrad 9 ( A.A.) - Belgrad siyasi 
mehafi1inde beyan olunduğuna göre, 
Naib Prens Pol Haairan başlarında 
Berlini de resmen ziyaret edecektir . 

Rom:ı seyahati 
Beigrad 9 (A.A.) - Belgrad mehat.. 

filinde beyan olunduğuna göre, Naib 
Prens Pol'ün İtalyayı ziyareti bundan 
daha birkaç ay evvel takarrür etmiş -
ti. 

Naibe refakat etmekte ol~n Harici
ye Nazm Markoviç, bittabi İtalyan 
devlet adamlarile gö~ektir. Fakat 
yeni hiçbir siyasf vesikanın imzası 
me\1zuubahs değildir. ......__ ___ _ 
Eskl Arnavudluk 
Kralı abideye 
Çelenk koyda 
Sabık Arnavud kralı Zogu dün öğle -

den evvel kraliçe ile beraber Taksim 
Cümhuriyet abidesine giderek Abideye 
bir çelenk koymuştur . 

Sayfa .t 

-• Harb bu:utlan 
karşısında su:lıcu gayret 

Yaz.an: s~llm Ra(ll> Emet 

V indsor dükası Unvanı altında 

münzevi bır hayat yaşıyan eski 

İngiliz kralı sektzincı Edv:ırd Verdön 
harb meydanını gezdıkten sonra Birle -
şik Arnerıka haikın.ı hıtab e1erek radyo 
vasıtasile bir nutuk söy!emiştır. Muha • 
fazası mümkün oıabıldiğı takd!rde sulh 
yolunun terk:edılmemesını istiyen eski 
kralın bu sözlerine bilhassa ehemmiyet 
verdirilmesini jcab teyliyen, onun da bir 
~okları gibi eski bir muharib olması ve 
1914-1918 harb[nin büyük fecaatlerinı ya. 
kından görmüş bulunmasıdır. Kanaatim
ce Büyük Harbi tııkib eden senelerde si
yasi faaliyeti ile bu noktai nazan fiilen 
tatbik eylem~ olan devletıerden biri v• 
belki birincilerinin birincisi Türkiye ol· 
muştur. 

Bu devletin Mılletler Cemiyeti hari • 
cindeki münaseb?tleri ise, gene bu kol · 
lektü teşriki mesa:ye tamamen uyguıı 

mahiyettedir. Balkan paktının hararetlı 

bir mürevvici 'lluşu. sulhe karşı olaıı 

bağlılığındandır. Dünkü dostu veya dilt 
manı ile olan münasebetlerinde, maziy! 
unutarak insanlığın refah ve saadeti içiı 
daima ileriyi düşürunes~. hep bu mefkıl 
renin ateşi ile yanma<;ındandır. Sulhü s~ 
ven ve dünyanın iyiliğini bunda gören !J1 
milletin bir başkasından daha korkak ol 
ması onu bu ak.ideye bağlamış değ:ldir 
Mazideki .kahranıanlıkları, Türk millclı. 
nin icabında ne yamaıı ve bıaman bir ha 
sun olduğunu kafi derecede isbat etmiı 
tir. Bundan dolayıdır ki gerek müddet 
biten ahidnamelerı tazelerken, gcreJ 
bunların yenileriru meydana getirirkeı 

fikir ve hareketimize hakim olan düşün 
ce, altına lınzasıru attığımız vesikamı 

tecavüzkar olmamasına ve sulh fikrine a 
zami derecede yardım edebilecek bir ma 
hiyette bulunmasına dikkat etmek ol 
muştur ve olmaktadır. Dünya, çok nazil 
zamanlar yaşamaktadır. Bu nezaketi! 
icablarını düşünmek ve ona göre tedb) 
almak her milletin hakkıdır. Çünkü nta 
larımızın cHazır ol cenge. eğer ister iseı 

Bir kadını yaralıyan adam, suıhü saıfilı> sözü kadar adeta bugün içiı 
kendine kefil olan çiftlik söylendiği iddia olunabHecck bir haki 

kat daha gösterilemez. Fakat cenk hazır 
kahyasını da yaraladı lığı cenk için değil. sulh için, muhteme 

Dün akşam saat 20 de Kanlıka- bir düşmanı tecavüz fikrinderı alakcynu 
vak memba suyunda garib bir ya- ya yaradığı zamandır ki kıymet ·ktisaJ 
ralama vak'ası dlmuş, memba suyu- eder. Bu kabil tedbirlere sulhü koruyu 
nun pul memuru Hadi Kanlıkavak cu tedbir denir ki ne kadar kuvvetli olu11 
çiftliği kahyası Mehmedi kasığından sa sulh te o derece zaman altına alınm1J 
ağır surette yaralamıştır. olur. Bugünün beynelmilel siyasf duru 

Hadi dört gün evvel Taksimde İzzet munda Türk cümhııriyetınır. aldığı vı 
bahçesine gitmiş ve or~a hafif meş- almayı muvafık gördüğü bütün tedb:rie~ 
reb kadınlardan Dilber isminde birile işte bu üstün ve uzlaştırıcı zihniyetteı 
muarife tec:is etmek istemiştir. ilham almaktadır. 

Fakat Dilber Ha<liye yüz vermemiş Sel:m Ragıp Er.tı.'C' 

ve gazinoyu terketmi.ştir. Kadının pe- sonra bundan memnun görünen Hadi 
şine düşen Hadi yolda da kadınfa ko- kahya Mehmedle şakalaşmıya başl~ 
nu~ak teşebbüslerinde bulunmuş, fa- ve bir aralık bıçağını çekerek Mehme
kat Dilber mmrrife tesisi 'teklifine ya- din kalçasına daldırmıştır. 
naşmamıştır. Bu h~diseden gerek Mehrned ve ge-

Bunun üzerine hiddetlenen Hadi bı- rekse hadiseyi görenler ha~ete düq. 
~ağını çekerek Dilberi yaralamış ve müşler. fakat yarası derin olan Meh . 
hadiseyi müteakib de yakalanarak ka- med kıı::a bir müddet sonra yere yu . 
rakola 8evkedilmistir. Katlının varası- varlanmıştır. 
nın h'lfif olması dolayısHe Hadi şahsi Hadi tekra•r yakalanarak karakola 
kefa'ete rabten tahliye edilmek iste - sevkedilmiş, fazla kan kaybetmesi se
nilmiş ve çiftlik kfilıyası Mehmcdi ke- bebile baygın ve ifadeye gayri muk· 
fil irae etmiştir. tedir bir hale gelen Mehmed de, Bey-
Krfa'~t muamelesi ikmal edildik•en oğ'lu hastanesine kaldınlmıştır. ···=.::···················································· .............................................................. .. 

Sabahtan Sabaha 

Pazar günleri 
Gezmek, eğlenmek herkesin hakkıdır, Pazar günleri kırlar, su başları ve de· 

nız kıyıları b nlerce vatandaşla rlolu p taşıyor. İstanbulda olduğu gibi tabii 
her yerde böyledir. Açık havada kır yemeği zevkli bir şeydir. 

Fakat bu gazinoların ve lokantaların hududları harıcindeki kırlnnn bfr do 
nk.şam manzarasını görmek insana istikrah veriyor. Tatillerini açık havada 
yemek içmekle geçirenlerin arkasından oturup eğlendıklf~n o yeşil çimenler 
birer çoplük halındedır. Sardalya kutulanndan yağlı gazete k~ğıdlarından, 
mutfak paçavralanndaı1 kırık rakı şişelerine kadar her şeyi oralarda göre
b.I'rsiniz. Çimenle.::-, ağaç altları. su başları adeta Belediyenin bir yıllık çöp 
deposU' kadar ığrençtir. 

Avrupada tatil günlerin• bizim gibı kırlarda geçiren aileler herhalde biz· 
den çoktur. Her Pazar Parisin r>tra rını çeviren ormanlar, çayırlar ve nehh 
kıyıları yüz binlerce insanla dolup taşar. Fakab hiçbir yerde hattA küçüok 
bir kağıd kırpıntısma bıle tesadüf edemezsinız. 

Fikri kemalini bulduğuna şüphe etmediğimiz Türk cemiyetinin yemek, 19 
mek gibı daha sade hareketlerinde derli toplu olduğunu gördüğümüz gfu 
ev ve ev dl§ı terbiyesinin de kıvamını bulduğuna şahid olacağız. 

Bürhan Cahid 

.· 



4 Sa)'bı SON POSTA 

Dün genç denizcilerimiz IE~niy~t mudurluğunde 
. I . dılencılerle mucadele 

merasım e meç taktılar burosu ihdas edildi 

BU AKŞAM 

MELE~ 
Sinema11nda: 

Mayıs 10 

En buyuk Fransız artistleri 
tarafmdan nefis bir surette 

ibda edilen şahane bir film. 

ARTiST AŞK ·I 
Şahane bir aşkın ro rn<1nı başrollerde: 

YVONNE PRINTEMPS • PIERRE FRESNAY 

ve harb okuluna geçtiler Emniyet Müdürlüğünde dilencilerle Ayrıca: Paraınunt dünya haberleri - en son havadisleri. 
mücadele bürosu ihdals edi~ir. Bu Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. 

Heybeliadada dün merasim yapıldı, 33 genç denizci 
stajlannı görmek üzere Hamidiyeye geçti 

büro mütemadi surette ve münhası - 'z Telefcn: 40868 
ran dilenciler~~hlbile~tigal~c~, ~:::::::~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
şehirdeki dilencilerin icrayı faaliyette 

HCIMicflwe gemirit&de lC.o mutan Mtuk '6y~ken 

Dün Befbeliadadaki Denil Ha:rb oku • lan her mezun ftkur bir tavır ve o ııis • 
hında. bu yıl Deats lisesai bitirip Harb bette aay«ılı hareketlerle mekteb komu
ohrluna geçen talebelerin diploma alma tanının eni sıkarak erkek bir sesle hay -
vem~ takma töuni yapılmııtır. kırıyordu. 

buhmmalarma kat'i surette mani ola
caktır. 

Emniyet bürosu amirt1iğine birinci 
şube müdür muavini Zeki tayin edil -
mi.ştfr. 

Hemen faı!liyetc geçen büro, 1 3 ii 
90Cuk olmak üzerı~ 50 den fazla dilen
ci toplamıştır. Bunlar<lan ehliyeti ce -
zaiyeyi haiz göri.ilenler adliyeye tes -
Hm edilmiştir. Ya.~1arı küçük olan di
lencilerin de, velileri hakkında takiba
ta b21şlanmıştır. 

istanbulun imarına 3 
senede 20 milyon lira 

sarf edilecek 
İstanbulun imarına üç senede harca

nacak para belediye ve vilayet fevka -
IAde bütçelerile 20 milyon lirayı bula
caktır. Bu paranın mühim bir kısmı 
yollara, hastaneler~ ve Konservatuara 
harcan~caktır. 

Yarm matinelerden itibaren İPEK Sinemasında 
2 büyük ve yeni film birden 

7 .. ALTIN MABUT 
Aşk ve heyecah dolu, btiyük Fransız filmi 

Baş rollerde : MİREILLE BALLIN 
2 • M. MOTO KATiLLER KLÜBÜNDE 

Fransızca ~özlü büyük sergüzeşt filmi. 

AZAK sinemasında bugün PARı·S IŞIKLARI 
matinelerden itibaren 

( Tlno Rossi ) 

LALE sinemasının resmi küşadını yapan senenin en neş'eli ve meş· 
hur san'atkar TİNO ROSSİ'nin en muvaffak olduğu ve sabırsızlıkla bek

lediğiniz muazzam filmi. 

Corc Obriyenin en heyecanlı filmi 

HOLWOOD-KABOY 
Ayrıca .!ıer hafta yeni dünya havadisleri. Telefon: 23542. 

Köprüden 14.1~ vapurile gelen kalaba- c- Sa~l!> 
hk ve güzide bir davetli kiltleei den~ Davetlilerin takdir ve hayranlık ifade 
harb okulunun genif sahaslAl doldurmu1- eden balnfları, gerek öğretmenlerin ve 
tu. Mekteb binası bayraklarla donıtıl - gerekse yürekleri temız heyecanlarla 
mış ve davetlilerin istirahat etmeleri için çarpan atkada.şlannm sıcak hisleri ara -
mahsus yerl•r ihdas edilmifti. Davetli - 11nda n'ihayet bulan bu şeref ve muvaffa-

Denizde muteaffin bir ' 
cesed bulundu 

Lüks hayatı ve Gazinolariyle 

NiS - PARiS - LONDRA ve MONTE CARLO .... 
Güzel ve AN NA BEL LA bütün dehasını 
ıevimli gösterdiği 

Seb7.e hali önünde taaffün etmiş bir ler aruında, Genel Kurmay ha:va müste- kiyet tevziatından sonra, birer tarafları 
cesed bulunmuş, zabıta taralfından yapn albay Çakmak. aakeri liseler müfet.. şık meçlet'le süslenen ve elleri muvaffa -

tifi Kurmay Albayı Adil Türer, askeri li- kiyet veaikalarile dolu olduğu halde hak- pılan tahkikat sonunda, ölünün sebze 
ı Kom l .ı iskelesinde madrabazlık yapan Trabzo-

1e er utan an. eskı filotilla komodo- lı birer gururla yerlerine geçtiği mezun -
harb -'-- '-- nun Maçka kazasının İpsala köyü aba-ru, &A.1:1de:mlsi yü~ek kumanda kur- lar, dik başları ve kabarık göğüslerile bi-

sundan Albay BiW n Albay Cevad. Ha- rer tunt heykel gibi duruyorlardı. !isinden Osman Bostanoğlu olduğu an-
midiye Komutanı Yarbay Saun, &lki de- Bunlardan birincilikle mezun olan 716 laşılmıştır. 

MACERA KADINI 
Büyük aık, aergüzeıt, m•cera ve ihtir•s filmi bu havalide 

cereyan ediyor. 

Yarın Akşam SARAY Sinemasmda 
niz miıatqarı Salih w birçok emekli de • Nusret Hepgül'e mekteb komutanı tara • Osman, evvelce de birkaç kere sar -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~la~~edü~w~~-----------------------------· 
n, ilk ve 80ll me>Unlar bilhuaı iÖzı çar- Şerafeddin Özkan ile 711 Nejad Esen • mış olduğun<lan, ölümü,ne sebebiyet ,. 
pıyordu. güne i'kinci ve üçüncülükle mezun ol - veren kazanın da bu yüzden olduğu 

Tören. Amiral Şükrii O kanın karşılan- duklanndan dolayı birer altın kalem ve- ve bu sefer kurtarılamadığı anlaşıl -
masını müteakib İstlklil marıile başladı. rildl mıştır. 
İltiklll mUJından sonra, 1938 - 1939 denı Amirabn nutku 

3 Büyük artistin yarattığı ... G6z alan renıklerin süslediği, m'1şonlarıJJ. 
azamet verdiği... Senenin en büyük filmi 

ALTIN HARBi yılı imtillanında ırıuvaffak olarak harb Müteakiben, donanma komutanı Ami - Tıb ustadlarının jübilesi 
aınıfına ıeçen 38 genç mezuna diploma - ral Şükrü Okan tarafından heyecanlı bir Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Olivia de Havilland - George Brent - Margaret Lindsay 
larile meç tevzi edildt. Bir deniz sübayı nutuk ıöyiendi. Cemiyeti, yarım asır tababet hayatını Yarm akşamdan itibaren L A L E Sinemasmda 
tarafından meçi takılan Ye diplomaıını a- (Devamı 15 inci sayfada) 

yaşamış meslektaşlarının şerefine bir Numarah koltuklan evvelden kapat.ananız tavsiye olunur. 

inhisar/arda: . Şehir işleri: jübile tertib ettiğini evvelce yazmış - ~----------~ Telefon: 43595 4•••••••••~ 
tık. Önümüzdeki Cumartesi günü saat ----------------------------

tnım.rlar umum mtidürt.l Anbraya 
ıttti 

fnhigarlar Umum Müdürü Adna'1 
Halet Taşpınar, dün Ankaraya gitmiş
Ur. Umum müdflr Ankarada, inhisar -
Jera aJd mubte'Uf işler hakkında VekA
letle temasllT yapac&k ve inhisarların 
~ni sene ka<lrosımun Büyük Millet 
Meclisinde müzakeresinde hazır bu -
lunduktan sonra phrirni7.e dönecek -
tir. 

inhisar kolonyalan yakında piyasaya 
çıkanlıyor 

İnhisarlm- İdar~ln piyasaya çıkar
mağa karar verdiği iyi kalitede kolon
ya çeşidle.ri J.5 Mayısta seti.fa çıkarı -
lacaktır. 

Bu kolonyalara dErecelerine göre fi
at tesbit edilecek ve muhtelif esaınsla
n havi bulunacaktır. 

Gilmrlllılerde: 

Gibnrllk varl<lata yükseldi 
Türk - Amerikan ticaret anla.ırnası

nın ~ esular dahilinde 5 Mayıstan 
ttibaren tatbiki nzerine eski sınlaşrna 
hil'kürnlerine gö~ V'e takas yoltle it -
halAt yapan firmalar siparişlerini tee • 
ri et:rnı.lerdlı·. 

Hapisanenin yıkılması için 146 bin 
lira tahsisat verildi 

Hapishane binasının yıkılması için 
lazım gelen l 46 bin lira tahsisat Ve -
kaletten gelmiştir. 
Binanın yıkılma ameliyesine ya'ltın

da başlanacağı anlaşılmaktadır. 
Şehir Meclisi toplandı 

İstanbul Şehir Meclisi dun toplan -
mış, muhtelif encümerllerden gelen 
mazbatalcrr üzerinde meşgul olmuştur. 
Cuma günü tekrar toplanılmak üzere, 
toplantıya nihayet verilmiştr. 

------
Milteferrllı: 

Trenlere taş atanlar cezalandınlacak 

Trenlere seferleri esnasında çocuk -
lar, çobanlar ve saire ta'raf:ından taş 

atıldığı görülmfi.ş, bu harekete şiddetle 
mani olunması için tedbir ahnmıştır. 

Diin 500 seyyah geldi 

Alman bandıralı Stoben seyyah va -
purile dün limanımıza muhtelif mil -
Jetlere mensub SOO seyyah gelmiştir. 
Seyyah v<rpuru bugün limanımızdan 
ayrılacaktır. 

Son bir hafta içinde gerek bu yüz - ~üçük bir çocuk pençereden sokağa 
den w gerekse sf yasf vaziyetteki vü • düştü 
ait dolayıst1e tthallt geçen aylera nis- Kumkapı caddesinde 155 numaralı 
betııe hayli artım., w gümrük varida- evde oturan elektrikçi Ekrem Beycan
tı da yükselmiştir. Bu cilmleden ola - oğlunun 11 aylık çocuğu Bürhan, evin 
rak geçen ayın tlk haftasın.da yapılan 6 metre yükseklikteki penceresinden 
gOmrQk muamelelerlle bu ayın iMt haf- sokağa diŞn~tür. 
tam anısında 600 bin lirllhk 'bir fala- Başınc:Mftı yaralanan Bürhan, Cerrah-
ilk &erOJmilıtttl\ P8P hMtaneeine bldırıbqtl.J' 

16 da Tokatlıymı salonunda tertib e -
dilmiş olan bu jübileye bütün memle • 
ketin doktorlan, ailelerile birlikte da-

vetlidir. Doktorların haricinde hükö -
met ve matbuat erkaru da hazır bulu -
nacaklard\r. 

Büyük bir mesl€k top1antısı olan bu 
jübi1eye Başvekil Refik Sa .. ydam, Sıh-

hat Vekili ve müst~an, Askeri Sıhhat 
İşleri Reisi Gl. Dr. Mazlum Baysan da 
davetlidir. Merasimden sonra Konser-
vatuarın orkestrası senfonik bir konser 
verecek ve bilahare geç vakitlere ka -
dar tertib edilen clımslı çayda eğleni-

lecektir. 

Poliflfl# : 

Bir kadın tramvaydan inerken 

diişüp yaralandı 

Kadı köyünde Yoğurtçu cadde!'!lnde 
otur~ Emine, Üsküdarda, Doğancıılar
da tramvaydan inerken ayağı burku -
larak yere yuvarlanmış, başından yara 
lanmıştır. 

Emine, Haydarpaşa- Nümune hasta
nesi~ kaldırı.lmıştır. 

Bir çocuk sustalı çakı ile arkadatım 
yaraladı 

Eminönünde Muradpaşa 1POkağında 
oturan 14 yaşıncJ;ı Bünh.an ile l 3 yaşın
da Mehıned arMında bir kavga olmuş, 
Mehmed, sustalı çakı ile Bül'hanı ya -
ralaınıştır. 

Su91u çocuk adliyeye teslim edilmi§
tir. 

Bugün matinelerden itibaren 

YILDIZ 
Sinemasında 

JEAN GABiN'in 
eıı güzel rflmi olan 

HARB ESiRLERi 
A vrıc~ arzu umumt QzerJne bir 

• trnfta dııha gösterilecek olan 

DAMGALI KADIN 
filmini görmeği ihmal etmeyiniz. ' , Şehzade başı 

" 

TURAN Tiyatroıunda 
Bu gtee 

(KAVUKLU ALI) 
'ff ark•daılan birlikta b6-
Jiik mÜ••n ere, okuyueu 
b•yn Ay•el ve Atili revÜ•Ü ...................................................... ·-·-· 

Kadıköy Halkevinde konferans 

K1,adıköy Halkevindere 12 ;Mayıs 
939 Cuma akşamı saat 8,30 da Evimiz 
salonunda Bayan Halide Nusret tara
fından (Karacaoğlan) mevzulu bir kon 
ferans verilecektir. 

Mevıimin ilerlemesine rağmell 

AL KAZAR 
sinem••• 

bDyDk fedaklrlıklar ederek bll
yOk filmlerine devem ediyor. 

8 U G Ü N ' Ma~Ü,~:~eD 

KALPAZANLAR· 
JAMES NEWJL ve 
CAROL HUGHES tarafmdal! 

temeil adilen heyecan v• 
dahfet filmi. 

lstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden . 
Hükmü Mayıs 939 ıonunda bitecek olan müskirat .satıcılarının ruhsat tez1'~ 

lerinin yenileme muamele.ine 22/ft/939 tarihinde başlanarak 6/6/939 PazaP
akfamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezıkerelerini yenilemek istiyenlerin tayin olunan günlerde eski te~~ 
ve konturatlarile birer fotograflarını alarak Kabataştaki İnhisarlar Bapüd ,ol• 
Hllüne müracaat etmeleri YI ft/Hazlran/939 tarihinden sonra tezkerelerini 1 ıl> 
lemiyera içki •tanlar hakkında kanun! takibat yapılacajı ilin olunur. (Sl 

> 
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Kaşta Temre köyleri 
ve Mira harabeleri 

Çok eski ve medeniyetlere sahne olan Mira harabeleri 
tetkike değer bir kıymet ve ınahiye taşımaktadır 

l<aş (Hususi) -
. Akdeniz sahille .. 

:tin· 
ii ~~ alçak, meyil .. 
r· uz toprakları üs. 
Unde kurulan Tem 
:~ nahiyesi, Kaşın 
. bereketli ve ve -

~~li bölgelerinden 
ır.idir. 

Bu nahi""' 6 k ..• .. "-.., o 
Y-un bir araya top • 

laınınış olmasından 
~Şekkü1 
bü .. etmiş olup 
""' Yuk bir kasaba ... anza 

rası arzet -
l'rıektedir. 1\1· h b l . d b" .r....-: -B ıra ara c enn en ır gvn..nuş 

uranın daha 7 k.. .. 1 
lar nah· oyu vardır ki, on - Ier altında ezilmişler, kopup parçalan-
dağıarınıy~ merkezinden uzaklarda, mışlar, her biri bire!' ada olup kabnış -

'Y-ernye ~t~leri~de .~u~lınuşla.:dır: Jar. Denizin koynunda uyuklamadalar. 
ile serp·l ş e d~mduz hır ova uzerı - Sahillerden, uzaklarda, muazzam dağ 
•rasınd~ e~ ve bın~erc~. verimli ağacın ların eteklerinde k~e harabeleri görül 
'l'enıre ~ h~Ygı.n hır guzellikte duran mektedir. Bunlar, birbirlerine bak -
Yllrd ko··şa .1d~esı, cana yakın, güzel bir maktadırlar. Vaktlle bu hare'beler, can-

esı ır. . 
Ternrede . . Iı tarih hareketlermıe sahne olmuşlar. 

nın Üst.. d yeşıl, genış Temre ovası - ArkeoJoğ tetkiklere göre: Mira hu -
kar<!n aug_n le çeşid çeşid meyvalar çı - dudları icindeki kaleler, vaktinde, bir-aç arın 0 • # ı 
ru içinde ar '. _ .vanın ıç açan deko - birlerine işm-et verirlermiş. Bunlar, en 
bir tablo ha~ieltıgı manzara, miSilsiz yüksek dağımız olan Akdağ'a kadar 

Teırırea ~.?e uzanmaktadır. birbirlerini kovalarlıırmış. 
baht e, uz ovanın üstünde sa 
~~p ' -

tında eki 1 ~a. kadar didinen, tarlala-
daşları dn .ennı savuran köyfü vatan-
ı.. • aıma 1 1 ıuır vand t ça ışır arken buldum. 
d · a arlasın· ·· 

a toprağını surenlerin, bir yan-
başlıyan g·· çapalıyanlann, kızmağa 
dışrnaları ~neş altındaki gayretli ça -
nın zevkin· Ut<lda. insana köy hayatı -
Kaştan ~zy~iatmaktadır. 

dudları için; astıkça ve Temre hu -
rak iler]ed·ke rnotörümüz suları yara-

. 1 çe b·· ·· 
sında, suı..... bo' utun bir deniz kıyı • 

. "~a YUn • 
nıyet ?bideler· ... ~gen eski mede -
tün. ını ıcırn acıyarak seyret-

Üçai!•z i k ı · 
ler • s e esıne varıyoruz De . 

e serpilmi A · nız -
ltoYnunda ş, 1 nadolu Yarımadasının 
lel'C ' ayrı maktan korkan .. 

e adacıklaor ... He . . ~z -
serieriııden 'b ?31 de eskı çag e _ 

'111 1 aret bırer aftı 
n.ı.uazzam ab·d l ~ eser ... 

lleticesi as 1 ı cer, tabıi ~adiselerin 
' ır arın getirdikleri musibet-

Divrikteki 

Terme nahiyesine vardığım zaman, 
Mira harabeleri, uzakt!' idi. Bu harabe
ler, sarp ve yalçın Terme tepesinin üs
tünde kurulmuş haşmetli hır hüküm -
dar gururile chırmaktadır. Yüzlerce 
mai'i'ara, kaleyi ihata etmi~. 

Eski sav~ zamanlarında. Mira kale
si, zaph güç. kalelerden biriydi. Şimdi, 
üstünde çocuklar oynamaktadır. 

lnegölde iki kacakçı yakalandı 
İnegöl (Hususi) - Kazamıza bağlı 

Muzal köyü civarmdaki ~andede or
manmda İnhisarlar taki'b memurları 
tarafından yapılan ,<1raşıtırmada oo 
köyden Topal Hasan, Tav~~mlının Işık
lar kövünden Hasana aid 100 kil<> ka
çak tütün kıyarken ya'ıcalanmış ve bir 
havanla iki bıçak, bir meraeb ~ bir 
kısrak müsadere edilmiş, her iki kaçak
çı da adliyeye verilmiştir. 

tren kazası 

Mersine çirkin bir 
manzara veren 

" evler ,, 
Mersinden yazılıyor: Son günlerde 

Mersin sür'atli bir şekilde terakki ve 
Jnkis::ıfa doğru gitmektedir. Şehir ci -
varında ttsls edilen bahteler ve ya -
pılmakta ol;ın yollar, bilhassa yeni in
şa edill'n bhıalar çok ehemmiyetli -
dlr. 

Bütün bu ~üzel ve faydalı çalışma -
lara rağ'men şehirde tek münasebet -
siz ve çirkin bir ~ey var ki, bu Mersi · 
nin her türlii güzelliğini öldürmeJ;tc -
dir. Uütiın halkın şikayetini mucib o
lan bu çirklıı şey, şehrin en kal .. balık 
yeri olan \'e sebze haline yakın bu -
ıunan çarşı içinde umumi e'V'lerin 
mevcııdiyl'tidir. O kadar ki, bu evler 
temiı nilelerin oturdukları evlerin 
penı·ercleriıııleıı bile görülmektedir. 
M~rsinin bütün hususiyetlerine ve gü
zelliğine <ıt'd <'d·en bu umumi evlerin 
burad::ın ı.aldırılması için değerli vali
miz Rüknt'dılin Nasuhoğlunun alaka-

Bahkesir piyade a!ayı ve topçu 
taburun:ın and içme msras·mi 

Sayfa b 

Erzincan ve kazalarında 
şehircilik çalışmaları 

ve Kuruça11 içme suları ıslah 
arıcıltğa eliemmiyet veriliyor 

ediliyor 

Erzincan (Hususi) - Toplantısına canen verilmesine ve spor kısmına da 
nihayet verilen vilayet umumi meclisi- ayrılan tahsisat miktarı büyük bir ye
nin bu devrede başardığı işler her yıl- kun 'teşkil etmektedir. Memleket has -
dan daha fazla- ve memleketin imarına tanesine her yıldım fazla ilaç pa'rası ve 
ve köylünün kalkınmasına büyük fay- rilmiş ve bu fasıldaki tah i -
dalar temin etmiştir. 320.552 sat ta arttırılmıştır. Köy sandıklarına 
lira varidat ve masrafla kar - 1500 lira muavenet y~pılmıştır. Nrıfıa 
şılaşan hususi muhasebe büt - için bir kamyon, vilayet için son mcdel 
çesindcn 939 yrlı için yapılacak bir bir otomobil alınacaktır. Hastanede ya
çok iş1cr vardır. Bunlardan bazılarına tacak hastaların :aşe bedelleri d"' bu 
şu günlerde baslanmış olacr.~<tır. Bil _ yıl 500 lira kada'l' arttırılmıştır. Bu ve 
nassa halkın sıhhatile alfıkalı olan Ter- bu gibi perakende iş1erde halkın ihtiyaç 
can ve Kuruçay içme sularının ıslah ve }arının temini ,gfüönüne a1~narak im -
ytıllarmın yaptırılmasına ıhayli tahsi _ kan derecesinde tahsisat konmuc;tnr. 
sat ayrılmış olduğundan bu işi kaza - (320.552) lir<ı tahsisat şöylece drtğı -
nın da su derdi bu yıl içinde halledil - tılmı~ır. 60.236 lira umumi meclis ve 
miş bulunacaktır. Ayrıca Kemah, Ter- daimi enc·ümen ve hususi muh~sebeye, 
can, Kuruçay k:ıza1arile Refahiye yol - 11.179 lira Nafıaya. 112.562 lira kül -
larının esaslı bir surette tamiri karar - tür islPrine, 4.018 lira ziraat ve bay -
laştırılm1ştır. tarlık işlerine, 15.<'2 1 lira umumi sıh-

Kövlcrdc cirid mevdanlarının tesi - hiyeye, 43.014 lira muhtelif ve müşte
sine ~·e arıcılığın inkişaf isinde örnek 1 rek işlere. 73.920 lira fevkalade bütçe
kovanlArı satın almaT.ak köylüye mec- ye. 

Balıkesir (Hususi) - Cumartesi gü • Erzinc:ın saylavı hir ev·n·n (Küçük Mem'eket Haberleri) 1

nü piyade alayı ile topçu taburunda _ 
erlerin and içme merasimi yapılmış - ta'eba yur 'u haline ı::;ö, küy""i::-de mekteb müsamereleri 
tır. Merasime İstiklal marşı ile başlan- netirilmas"ni is'ed" inegöle bağlı Oongurlar koyü imamı Meh-

d N · · ~ med Ceylan ve koy mekteb mu:ılUml Abdur-mış, bunu Alay Kuman anı · atının Erzincan ( Hu<:uşi) - Erzincan meb- raJhman Keser, Pnrtı Başkam Mehmed Şen 
b~~ .~utku taki.b etmişti:· B_~1:?an sonra usu Abdullah Fıraı ' Kale civarında ve taraflarından yapılmış olan (Aşar 3?ygun -
bölukler .sır~sıle s~nca.gın onune gele - İ Terzibaba yanındr.ıK:~ sahibi ofüuğu bü- cuları> piyesi köy halkı ve et.raf köylerden 
rek and ıcmışlerdır. Çok heyecanlı o - .. k b h 1. k 

1
. • 

300 
gelen dnvetlller tarnfından alfı.ka ile seyre -

• k h ' yu a çe ı ve a .·ar çeşme ı senevı a·ımış« 
lan bu merasimde~ son~a a . raman lira getiren bir evi memleketin hayır 1 r. izmlt Valisi Karasu'da 
erler muntazam bır geçıd resmı yap - işlen·ne tahsı·s etmı'ştı'r. Abdullah Fı -

Vali ve Parti B:ı'!ıknnı Ziya Tekeli, Adapa-mışlardır. rattan Vali ve Bclediy Reisine gelen zan ve Karasuya giderek tetkiklerde bulun -
Pazar günü de erler arasında bahar tel$"afa göre şehirde tahsilde bulunan muşlardır. 

bayramı tertib edilmiştir. O gün muh- fakir ve kimse~izlerle ka~a ve köyler _ Kmtcahamam tapu memorıutu 
telif eğlenceler yapılmış, mifli oyun - den gelen talebelerin vatmalarına mah Kızılcı:hamam tapu slcll memurluğun• 

1 k h Ik " Hikmet Diser tayin edilmiş ve vazırestne baı 
lar oynanmıştır. Çok kalaba ı a ın sus olmak ve bir muallimin nezareti la.mıştır. Ancak işlerin fazlalığından buraya 
dır bulunduğu erlerin eğlenceleri geç altında idare ediemek üzere bu büvük bir cte tnpu ktl.tlbi getirilmesi llzım gelmek 
vakte kadar devam etı:ıiş.. ~uzu dol • ı binaınn talebe yurdu olarak kullanıl - tedlr. 
maları ve helYalar yenılmıştır. macsı istenmiştir. P.u iş için de valinin Divrik himaye ıhl'yetl 

Bir hayvan yüzünden bir 
köylü öldUrU'dU 

Muş (Hususi) - Buradaki köylü -
ler ilkbabar gelince köy hayvanlarını 
kurtarmak için çoban buluncaya ka -
dar köydeki 'bütün ev sahibleri sıra ile 
çobanlık yapar. Geçenlerde bu usulü 
tafuik eden ikinci Azakıpur köyü hal
kından 35 yaşlarında Nadir oğlu Ab -
diınkerim sırasını savmak için gü -
nün çobanı olmuş, hayvanları 

otlatmağa götürmüş, hayvanl'ar yayı -
lırk~n bir kurt gelerek bir tosunu par
çalamış. Akşam üstü köye dönen Ab -
dülkerim vak'ayı haber vermiş. Tosu -
nun sahiblerinden Mehmed Hüseyin i
le Sado oğlu Adem Abdülke:timin ya -

Divrlk him:ıy~ heyeti ilk okullarda okuyan 
başkanlı 0ında Belediye Reisi ire Kül - 'kimsesiz yavrulardan 300 den fazlasına her 
tür Direktörü ve ortaokul miidi.iründen gün muntazaman sıcak öğle yeme~ ıverme -
müteşekkil ~omisvonunı kurulmasını ğe başlamı tır. 

• . . Sivas Kültür Direktörü 
temin etmiştir. Bu komısyon ışe baş - Sivas Kültiir Direktörü cemal Gülteklr 
1amıştır. Hayırhah sayın Sayla'vın bu Antalyaya tayin edildiğinden şehrlmi7ıdeıı 
değerli hizmeti memlekette takdirlerle ayrılm~ır. 
yadedilmektedir. Tokad sporcuları Sivasa l'ldiyor 

Suş-h .. i - Şarkışla belediye 
intihabları bozuldu 

19 Mnyıs idman ve gençlik bayramında 

Slvasspor klübl• ile futbol temasları yapma• 
üzere To'k:ıdspor klfıbü sıvasa gldecektlr. 

Sivnı; Halken 

• A\ A • Yeni yapılacak modern Hal'kevinln yapı -
Sıvas (Hususı, - Şurayı Deşlet ta - ıacağı 38.hada dfiıenıeme işlerlne deova.m e · 

rafında.1 Suşehri , ve ~arkışla kazala - dllmektedlr. 
nnın belediye intihabları bozulmuş1ur. Sivas Vali Vekili 
Vaziyet vilayete tebliğ edilmiş oldu _ Vali vekili Osman Nuri Tekeli kaza tef • 
_ d k d . be ed' •nıt·h b- tişler1ne ba.şlamıstır. 
gun an ya ın a yem 1 ıye ı ı a Rursa<la bir hırsızlık 
}arına her iki kazada da başlanacak - Atatürk caddesinde tütün, ııtgara ve pw 

tır. bayillğl yapan Şakirln dükkAnına, anahıtaı 

nına gelmişler ve tosunun bedelini lzmir limanmm bir ayhk 
kendisinden alacaklarını seylemiş'ler. 

uydurmak surettıe girilmiş, 80 Jlra nakid pa· 
ra ile ıoo ıırıı.lrk pu1 çalınmıştır. 

İnegöl Jandarma komutanlıfl 
Abdülkerim de bunda bir taksiri olın:f- ihracall 
dığını ve konunen tazmi~ icab ederse İzmir (Hususi) - Nisan aıyı içinde 
vereceğini söylemesi üzerıne t:osun sa- İzmir limanından muhtelif memleket
hiblerinden Hüseyir. elindeki meşe 0 

• 1 ıere 3.654.932 lira kıymetinde ihracat 
dunu ile Abdülkerimin başına vurrı:u~ 1 yapıTmıştır. İhracat rakamları arasın -
ve sersemlenen Abdülkerim kendım da en kabarık kısmı tütün mahsulü te
müdafaaya kalkışmak istemiş, bu sıra- min etmiştir. 

İnegöl jandarma ıkomutanı Şerefeddinllı 
tekatide sevkedllmesl üzerine yerine Gemllk 
jandarma komutanı yüzbaşı Beltm Özmen 
gelmiş ve vazifesine başlamı.,tır. 

İnegölde spor faaliyeti 
İnegöl İdmnnyurdu lle Yenldotan tıüple

ri arasındaki 3 haftadanberl devam eder. 
kupa maçı 2-1 Yen!doğanla.nn mağlftblyet -
!erile neticelenmiştir. 

&Hfueyi~ndi~va~dqıA~me- ~~~~~~~======~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 
liooekı kül'ünk tg}Jir edilen ve kartaı (Konya Kız Mullaim mektebi talebelerinin ~-t'rsin !eyahatı 

... gagasına benziyen demirden yapılan a-
•. 41t't1_~•~T*- • Jeti kuvvetle A bdülkerimin kafasına 

'- ~T~ ~ı'-' indirmiş ve bu demirin sivri ueu Ab -
Divru~ (l{ ~ ------ fü~kerimin beynine kadar girmft, teh-

~~ir YÜklüu~:ı)v - Geçen :5aıı günü gece saat 20,20 de bir kaza olmu,, likeli bir surette yaralanmıştır. Muşa 
ta tzıncandan gel agon mrl~evra esna sın da kendiliğinden hareket etmiş w getirilen yaralıyı ııhhiye teşkilatının 
""~dan çıkar"k dene ~lınar~andıze çarpmıştır. İki kişi yaralanmuı 4 Y8flh" da ve hükt1ınet doktoru Tahsinin ihtima -
·•ıUdd " vrı ıŞt.ir B ·· d . ~· o"'"• 

t!t tea:hhu ~ · u yuz en Erzmcan - Malatya arası postası bir mı kurtaramamış ve l\ldığı yaradan 
ra Uf,rramıştır. Resim, devrilen vagonları g'österiyor. ölmü.ştür. Katiller yakalanm~tır. 

- li i. asan Bu . . ""'ntu1, ~Y hızım bir 
lrıUharrir var. 

Pazer C"le Hasan Bey Diyor ki: 

... B.ı· kitab yazm11. . . . Münekkidler yazdığı 
kitabı &öle yüzüne çıkar -
dıl.ar ••• 

Hasan Bey - Merak et
tim. Babıllidc kaldırıma 

yayılı kitablar araaından 

alır okurum. 

l\.onıya (Hususi) - Konya kız mual Jim mektebi talebelerinden bır kafile, 
başlarında direktörleri Nami Çetinel olduğu halde bir hafta sürecek olan 
bir Mersin seyahatine çıkrn.ı.şlardır. Seyahat çok güzel olmuş ve talebelerimiz 
bir~ yerlerde tarihf ve kültilrel tetkikler yapmışlardır. Resim genç kız 
lerımızı Mersin sokaklarında muntazam yürüyüş halinde ~termektecl; 



LHadiaeler Karşısında 1 

SOVAS~T 
:Acele acele konuşuyordu: miş. Naciye hanım araya girmek isterken Çocuk elbiselerİDİD 
_Teyzem dayıma gitti. Dayım enişte- ta öteki mahalledeki Selma hanım Ayşe SÜSÜ 

me gıtmişti, eniştemden dönt>r dönmez hanımın haksız. Fatma hanımın haklı ol
teyzemle konuştular, teyzem kalktı, dos. duğunu söylemiş; eğer, demiş. Ayşe ha- · 
doğru amcamı aramaya çıktı. Dayım o nım Fatma hanıma .. o lfifını bitirmeden 
esnada, teyzemin oğhle konuşuyordu. daha öteki mahalleden Neclfı hanım.. , 

Deli mi idi neydi? - Sen lfıfını bitir be adam. 
- Hele dur, dedım. bir ncf e.ı:; al! - Dur daha bitmedi. 
Nefes aldı, faka; nefes alır almaz, da- - Sen Uıfını bitirmeden ben aklımı ka-

ba acele konuşmay".l başladı: çıracağım.. dediklerinden bir şey anla-
- Ali Bey Necati Beyin bahçesinin bir mıvorum ki.. o raya gifüyor. o radan ge

yanını kendi bahçesine kalmak istemi~ l;vor. derken o onun bahçes'nc giriyor, 
Necati Bey. Hüsamettm Beye iı:i anlat- öteki ayakkabısının tekıni istiyor. 
mış, Hüsamettin Bey. Ferd Beyle konuş- - Bir şey anlamadın demek. 
muşlar. Necati Beye babe!" yollamışlar. - Ded;m va .. anlamadım ve anl 1vacak 
Ali Bey senin bahçenden bir p:ırçasını avam da bulunacağını tahmin ctmiyo- Çocuk elbiselerine, önlüklerine daima 
kendi bahçesine kaımal: isterse, demişler. rum. çocuğun zevkini okşıyacak süsler yapma-
Hasan. Hüseyin. Velı... - - _ Yanılrn3mışım. lıdır. Hayvan, çiçek ves;aire gibi... . 

- Nefes al yahu! - Yanılmamış mmn? . I :3.unla~ı mü~k~n o~_du~~ kadar ~ıısıt 
- Nefes almama lüzum yok:. Av.,~ ha- - Evet. bugünün siyasetirıe k'ınsMın şdkılde ışlemelıdır. Çunku karışık ışle-

nım, Fatma hanımın başındak: şapk:ının aklı crmf."z, s;yasi had:selerckl'.' k•mse 'oiı j meler ne çocuğun alakasını çeker. Ne de 
üstündeki kordeliimn. kendi ba ındaki ""v anlamaz div" düsünmüc:tilm. Siy:-c;i sık sık yıkanacak ve yırtılacak bır ell>i· 
şapkadan kopmuş kordeHi olduğunu id- 1 vaz'vetleri uhk misallerl"' anlattım. Sem I seye o kadar emek vermeye değer. Göze 
dia etmiş. bunu duyan Aliye hanım Fat- de bir şey anlamadıitını ve kirtısen;n de çarpan renkler kullanmalı. elb•se ile gar
ına hanımın iskarp'n b.'.lğını kendi iskar- bir şey anlam1yac::ı.f{ını söyledin. Yani kı- nitürü arasında b;r renk :~e~gi yapma
pin bağından kesil:n>ş diyerek almak is sacası sen de benim gibi düşfınüyor- ya çalışmalı, bu kadarı 'kaf1dır. 
teınlş.. derken Ayşe hanım b:ığır:nış, muşsun! Bugünkü modelimizi bu maksadla se~-
Fatına hanım bağıra bağıra cevab ver- f gmet 1fa11isi tik. Sap iğne, z•nc.ır iğnP herhangı alela

L Bun!arı ·briyor m1 idiniz? :=I 
.,. Banyonun ilk icadı ~ 

!;ski zamanlarda ? . ~ 
banyo henüz bilin- -
miyordu. Yıkan-~~ 
mak için ağaçtan, _ 

mermerden, bronz.. 
dan, porfirden. hat P 6 

LiL 

ta gOmüşten küpler kullanılırdı. İlk b:m
yo 1768 senesinde kazancı Level adında 
bir Fransız tarafmda.1 inşa edilmiştir. 

*** Konserve usuluna kim buldu? 
MekUliıtm kutu

lara konması 1800 
senesinde Appert 
tarafından icad e
dilmiştir. Fakat bu 
adamın keşfeylem ş olduğu usul ancak 
m~ur alim Pasteur tarafından f ennt 
bir surette istimale sa 1ih hale sokulmuş

Düğmenin kısa tarihçesi 
Duğme pek eski 

zamanlarda başka 
türlı.i kulianılırdı. 

Bir delik illerine 
bir tahta parç1sı 

geçirilirdi. Orta 
devirlerde kemer
lere ve kopçalı ya
hud kancalı iğne

lere rağbet edilmiştir. On beşinci asırda 
ceketin önüne b•r tek düğme konmuştur. 
Ancak on sekizinci asırda düğmE: taam
müm eylemeğe başlamıştır. 

*** Mendil ne zaman icad olundu? 
Eski zamanlarda 

resimde görülduğii 
vechile parmaklar
la sümkürülürdü. 

tur. 
) 

Ho·, mendil icad * * * ed ldıkten sonra 
Dünya yuzun~e muh harenin da parmakıar ne 

h · 1• sümkilrmeğe de-
8 Jmmıye 1 vam edilmiştir ya. 

Avruparla son neşredilen bir istatis· Bidayette mendil teri silmek için kulla
tiğe göre son seneler zarfında rnuhte- nılırdı. MendTn burun silmek için kul_: 
llf rnenıleketlerdc. muh~'bere adedi fev lanılması keyfiyeti ası! kadınlar tarafın
kalAde bir surette artmı?tır. 1900 de dan icnd olunmuştur. 
İsviçrede vasati olarak adam başına=============== 
49 mektub isabet etti_ği hald 193 7 de turyada 31 den 114 e, İsveçte 17 den 
bu miktar 179 u bulmuştur. İngiltere- 96 ya, Almanvad.ı 44 ten 86 ya, İta! -
de 67 iken 163 ü, Belçikada 26 dan yada 12 den 57 ye, İspanyada 7 den 
156 ya, Fransckla 24 ten 142 ye, Avus- 3 7 ye çıkmıştır. -------------------············································· .................. . 

Hiihümsüz kalmış 
Bir söz .. 

Hadise üzerinde uzun tahliller yap
mak istemem, tclr cümie ile cevab ve
receğim: 

- İki zararın en hafifi tercih ed lir, 
:fkl genci ölüm tehlikesine maruz hı 

de bir brode ile yapabilirsiniz. Bir tavşan, 
b.r de fantezi Iale sak::ı'"ısı ... İkiden birinj 
yanyana dizerek, bir iki tanesini blı'leş

tirerek muhtelif mot;fler şekline sokar, 
çocuğun muhtelif elbiseicrini süslersiniz. 

Pratik güzellik bilgi'eri 
Ellerin:zin güzel, pürüzsüz. yumuş:ık 

ve beyaz olması için ılık su ve lanolin ile 
yapılmış sabunla yıkadıktan sonra yan 
yanya gül suyu ile karıştınlmış gl'serin 
ile uğuşturunuz. Bu çok iyi bir tcrtib:iir. ... 
Tırnaklarmızm güzel kalması ve kırıl

maması için "'tle b,rleştik!eri yarım ay 
şeklindeki beyaz yerlere sürülmek :izere 
şu tertibı kullanınız. 

Mü:savi miktarda: 90 derecel;k alkol, 
d'hu•le de bouleau blan° ve terplncc!. 

* Göz altlannız.h ke:.e gibi şişlikler varsa 
zeyt;nyağ nı, lanolin ile kanştırıp hafif
çe sürünüz, bütiin gece kalsın. Bu şişkin
i ğ arttır'Ilamak ıcin de gözlerinizı uğuş-
turmaktan sakınınız. • 

* Boynunuzun bu:uşnı251nı mümkün ol
duğu kadar gecikt·rmek için ayda iki de
fa bir kabın içinde sıcak suya daldırıla
rak ısıtılmış bal i1e masaj yapınız. 

• 
Kenar ç zgile"'i aşağı doğru inik dud:ık

ları nasıl düzeltmeli? 
Bu şekildeki dudaklar yüze hüzün ve

rir ve bazan ya~ ılerledikçc daha kuv
vctlı bir hal alır. 

Bunun önüne geçme~ içın şu tedbıri 

yapınız: 

Sağ ve sol elinizi11 şehadet parmağım 

ağzınıza sokup ku'.'.lklarınız.ı doğru kuv
vetle çekiniz. Dudaklarınız büt:in kuvv~
tile bu harekete karsı koyar. Bir de bu-
nun aks ne olara!t parmaklarınızı gene 
ağzınıza sokup dudaklarınızı kuvvet 
snrfetmeden iki tnraf doğru çek'p açtık
tan sonra dud;ı1dnrım7.ı biizünüı. Bu defa 
da parmaklarımzla dudaklarınızın büzül. 
mesine mani olunuz. Bu hareketlerle a
daleleriniz gittikçe kuvvetlenfr. Dudak
lanm:ıın kenarları da aş<ığı inmekten 
kurtulur. 

Bir sarhoş gece yansı bir evin 
kapısnı kmp içeri girdi 

Suçlu evin köpeğini vermek için girdiğini iddia etınif 
olm:.ısına rağmen suçu sabit görülerek mahkum oldtJ 

Dün asliye 4 üncü ceza mahkeme -
sinde bir cebren eve girmek .h.adisesi -
nin muhakemesi yapılmıştır. 

Suç.lu Sırrı, iddiaya göre, evvelki 
a~m saat 24 sularında fazlaca sarhoş 
01.duktan sonra Kocamustaflapa.şada 
Süleyman ile kı1.ı 7...eynebin evine git -
miştir. Sırrı, kcrpıyı tekmelemeğe baş

lamış, ve nihayet kJrarak içeri girmiş
tir. 

Gece yansı vuku bulan bu sebebsiz 
taarruz kar.şısında neye uğrad'ıklarmı 
anlıyamıyan hane sahibleri bağırma'ğa 
başlamışlar, hadise bütün mahalleyi 
ayakland1rrmştır. Gürü.ltüyü duyan 
mahalle bekçileri vak'ı:I mahalline ye -
tişerek, suçluyu yakalayııp. karakola 
E.'Ötürmü~lerdir. Sım, be~ilere: 

- Canım, ben~ ne diye yakalarsınız, 
dısarıda bir köpek buldum, bu evin 
köpe~i mi diye soracaktım, demiştir. 

Dün, Adliyeye teslim edilen maznun 
aslive 4 üncü cezada ya-pılnn duruşma
sında, bu ifadeyi değiştirerek, kendini 
şöyle müdafaa etmiştir: 

- Bu evi, arkaaaşım Mehmedin o -
tur<lu~u !'\ zannederek yanılmışım. 
Zira. Mehmedle sabahleyin kavga et -
mic:tik. G-ece, bu vak'avı hatırlı&Iım. 
Kendic:ini yakalayıp. karakola götür -
mek icin, bu ic:i \'aptım. Evin başka -
sına aid olduğunun farkında değil -
di'TI. 

Te'viline rai?men. vapılafn muhakeme 
Sonunda. mahkeme Sırrının suçunu de
lillerle sabit görmüş. 6 ay müddetle 
ha-nc;ine \'e derJıa1 tevkifine karar ver· 
mistir. 

Karı-m· ve k-ıwınoP.dArin' ö'dUren 
garso~u l muh1kemasi 

n.,f calen~i 

tutularak ağırceza mahkemesinde diill 
intaç edilmiştir. Mahkemede dinlene11 
şahidlerin ifadelerine nazaran va'k'ıl • 
nın tafsiliıtı şudur: 

Maktul Zekeriyya, Kapalıçaış,d~ 
Demirkapı denilen yerde dükkanı b\l 
Iunan bir havlucudur. İyiliği çok se • 
ver, hesabma çok sağl~ 60 yaşlarılldU 
da bir adamdır. Katil Mustafa A 
ise keza havlucudur. 63 yaşındadır· 
İki senedenberi ticari muamele yaıo; 
rnaktad1 rlc:tr ve Adi! Zekeriyyaya 
küsur lira borçlanmıştır. İki yüz li~:. 
vak'anın olduğu 5 Mayıs günü, 400 e'$ 
rayı ise Mayıs nihayetinde ödeıtl 
mecburi vetindedir. 

Zekerlyya l'uzpazannrla t 400 }irllf' 
bir arsa almış. Buraya birkaç diiklcl1' 
yaptırmak istemekte ise de belediye : 
den izin alamamışhr. Kaza Parti bBŞ 
kanı TeYfik Birecik ile katil Adilin :; 
kidenbcri ıyi tanışmak·ta olduklar \J 
öğrenen Zekeriyya. Adil vasıW fie b 
inşaat işine, Tcvfiğin tavassutunu tedil 
min etmek arzusuna düşmüştür. A 
birkaç defa bu hususta ricalarda bul~ 
muş. fakat netice itibarile menfi cev• 
ctlmıştır. 

Nihayet vak'a günü ikisi berabeı 
Tevfik Bireciğin evine giderek tek~ 
rica etmek 1çin sözleşerek sabahl:~ 
Zekeriyyanm dükkanında birleştll1~ıı' 
]erdir. ~aza Parti başkanının~ :~ıı eıı 
gitmek uzere Sedbaşın~a Saka ~lt eti 
caddesintle Bahçe sokagına ~J<lıkl 
v~it f{X:i cinayet iŞlenmiştir. 

Katil Adil. rniidnfaainefs için zeJ<e
rivvavı öldürdiiğiinü söylemektedir· • 

Her ikisini de hiç tammıyan ve tef' 
sa<lüfen vak'ayı gören şahidlerden ° 
tamektebde hademe bulun::tn Ali: 

- Bahçe sokağında iki kişinin itiş : 
d v •• d" Ev , .. şıı1c8 mekte ol ugunu gor um. ve a . , 

Sultanahmedde. kıskançlık yuzun - laşıv'Orlar sandım. Fakat Adilin elıtl ti 
den bıC'akla karısı Zehra ile kayınpe - deki koca bıçağı görünce, Zekerivvıın1 , 
deri Hasan Çavusu öldüren ve ustası 1 #.A 

da iki ellt>rini yukarı kaldırm-a < , 
Mehmedi de '.·araln.•an ırarson Eminin · v 0ttııı man Allah A~kma yapma... ,, . e-
muhakemesine, ~ğırcezada dün de de- dive yaıvardıfunı isitince işin ciddt'1 • 
vamJa, da~~ n:tıceye varmıştır. ti~i anladım. Adil ~üt<:'madiven ~~i 

Suçlu, dunku celsede mahkemeye. le edivordu. Ben <iaha ziy:ide <l1k 
yazılı müdafaamanesini tevdi etmiş -, ederek her ikisini ivice tammarr" <;tt.11~ 
tir. tım. Bir bıçak dar'bec;i yiyen 7"'1<erı~ 

Emin. bu müdafaanamesinde kansı va vere dustü. A<lil de üzerine err;ıer . 
ile u<>tacnnı zina hali~ yakalıyarak ;as~e,diiii yerlerine sao1amai!a r"'c;l~9l 
bu suçu işlediğini. kayınpederini ise, dı. Hemen polise ha'ber vermek'Pn 11 
kar~nlıkta ustac;ı zannederek yanlış - k<1 çare olmadığını anhyarak kı:ır•\IcO 
lıkla Ö1dürdiiğünü anlatmaktadır- koştum. r 

Dava, karar tefhimi için talik edil - Dinlenen diğer şahidlerin ifadele 

miştir. de aynıdır. 
Bursadaki cinayetin Elleri kan içinde karakola getiriıeı! 

muhakemesi netice~endi Adil: ef' 
- Başka kimseyi aramayın, onu b 

Burs:>: (Hususi) - Şehrimizde gü - öldürdüm. demiştir. . ...'ıt 
pe!!ündüz sokak ortsında bir cinayet tıısY 
islendiğini telgrafla bildirmiştim. Ha- İ<ldia makamı canavarcrl bir d'li" 
dise mcşhudsuçhır hükümlerine tabi s~~kile Zekeriyyayı A05"l0dür~n ~~e Türk cna kanununun "' ncı nı ·.,e' 

İki genç sevişiyorlar, evlenmeyi ka
rarlaştırıyorlar, fiıHyata da geçecek
lerdir, fak.at erkek hastalanıyor, ve
remdir, tehlikededir, bir şifa yurduna 
kaldırılıyor, bir ciğerine hava veriii-

rnkrnaktansa bir tanesin1 feda etmek 
daha makuldür. Kaldı ki, ac;ktar. doğ
ma ölüm hikayeleri de hakıki hayatta"! 
ziyade romanlarda görünür, milyonda 
birdır. 

maz 45 dakika a~1k hava:ia gezmeli. Çok sinin 3 üncü bendine tevfikan tCCZ1~ 
defa bu uyku kürü ~işliğ!.n kaybolmasına sini talf· b. etmiştir. Sabahtan ak~~ • 

JI.. kiıfi gelir. ka'dar devam eden muhakeme net~ se' 
Göz altlanndakt §işkmlikleri nasıl gi- 2 - Koyu bir çay yapımz, yapraklarını sinde 448 inci maddeye tevfikan 1 }li • 

yor. sonra sıhhat' nde yavaş yavaş s:ı

lAh görülüyor. Doktarları:ıı verdikleri 
teminata göre iyilesecektir. yalnız u
zun müddet takayyü:i altında kalması 
ldzım ... 

Ve del:kanlı yeisin de vermi~ olnbi
lecczği şiddetle genç kızın ellerine sa .. 
nlıyor: 

- Sensiz olamam, yaşayamam, beni 
bırakma, bekle, biraz daha iyileşeyim. 
evlenelim, diyor. 

Genç kız sıhhatte. bir hayat kayna
ğı halinde, içinden ncş'E> tasa.n b r VÜ· 

cuddOr. Bana müracaat eden de o: 

- Söz vermiştim, faka! daima tn
knyyüde muhtaç b•r arkadaşla rnı:>s'ud 

olamamaktan kork·ıyorum. diğP.,. tn

rafun bu genci yeis içinde, hnc;tnhğı

nın artması tehlikes:ne maruz bırak

mak tn istemem. dıyor. 

* Esk"şehirdr Bay cA. R.n ye: 
Çocuğum, 

Sana ilerde yazacağın hikfıyelC'rdc 
biraz daha mantıki olman• tavsiye e
derim, mektubunun başında: 

- Benden 5 yaş büy:.lk bir genç 
kızla alUkadarım, düşündüğüm tek 

nokta bu yaş farkıdır, diyorsun. Biraz 
sonra genç kızı o kadar sevmedii{in , 
daha ziyade onu11 sana bağlı olduf,unu 
söylüyor un, m"ktubunun sor.unda da 
c bu kızı sevmek yüzılnden gece uyku

İarını kaybettiğini- iddia ediyor~un 
İddianın hang: noktasına inanayı:n? 
Sonra mektubunun b:ışma ve sonuna 
UavC' ettiğin: 

- Yaşasın aşk. nidasının manası ne? 

TEYZE 

dermcli? bir gaz bezinin arasın:ı koytıp şişliğin üs- ne ağır hapis cezasile müebbedeJ1 bi11 
1 - Bu bazan uykusuzluktan olur. O tüne tatbik edimz. C.ın dakika bekletini7- dematı ammeden memnuiyctin;· e , 

halde üstüste beş giin saat onda yatıp sa- Vak•t vakit bir pamuk parçasını çaya ba- lira taııminat vermesine, mahkurtl 
bah saat yedide kalkmalı ve kalkar kalk- tmp şiş 5stündekı gazlı bezi ıslatınız. dilmiştir. / .... 
-rs·~~~·k·;~;.~·-;.;;·;;;·k·;~;;-kıa~·;·---.. ··-.. ·---...... -·----.. -Ko;kuıuk~I 
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11 ıs • e ~ sın den Avrupa haritası-
Çl ..ış • elık deşık bir sandalla, a-
lırna d =niı lduğu rivayet edilen ame-
~-~d:ı cEtrüsk. e gidiyoruz. 
~ır t• Pert ıyatrosunun, geçen seneki r5 • 

ret u~anna dahil bulunan, dereci hara • 
1 YUk ek alın s komedilerden cTosun> filme 

kadıyor .. Bu sırrı da bize iaşeden ar • 
a bugü d 

l',n 'E .. , n e son mec~islerden biri • 
kaçır lı tru A.> te çevrıleceğinı ağzından 

D) (' ks· . 
bakın ınız ki, bundan ne çıkar? .. Ha, 
€aze ~ ~ıkar ki, Ertuğrul Muhsin ile 

E'cı.erın 
Cazet cıl a:ası. pe~ hoş değildir ve 
kı:ılay k ~r Yenı bır ftlmin çevrildiğini 

S 0 ay duyamazlar 
anda! A k · 

tafında ' n ara radyos~ gibi her ta • 
tak ·ı n. gıcırtılar, boğuk sesler çıkara • 
l3 ı rlıyor Et .. k 

u g n a ·· . .1"~ .~ görünürlerde yok .. 
<>\ık ç Y şta komrum olan nem· · k .. 
1 O 'Ull d b ının ll· 
kele,, ~e dar~ an birı, başmı Beşiktaş is;-
her hald 0~ uzatmış uyuyor· cTrakıt 

e dıyoruz · · \•apur b h • ısım yanlışlığı var. Bu 
,_ u ranında Et .. k . 
~o~'lnazı " I"JS u seferden ala • 

SON POSTA 

a ' 
• 
l k v p 

'l' h ar ya.. (Trak) ta ayn. . . .. .. a m.'nde ı ışı gorur. 
alınıyor' Va yanılmamışız: Fılm 'Irakta IIazım ve 'Vasfi jilmin bir sahnesinde 
~·en kap

0

ısın:au:u~ fare kapanına benzi • yor. yahud birdenbire lreserek avazı' çık- lonu doidurdu. .lı.,eriha Tevfik şnrkısına 
hn kaşlı ,_ gırerken, orta boylu, ka- tıg·ı kadar havkınyo:-du: başladı. Lakin bu yolcu yapan artistler 
b· • ÇO,ı<;. acelo 1' J · ıı;j karşıladı: - cnuşan bir delikanlı - Major, ikincı kopleye girmeden yaman şeyler hanL. Sanki Bursadan kalk 

- 'ram vakti d . . c~el ağırlaşacak!. Anlıyor musun. Tam.
1 
mışlar, İstanbula geliyorlar da, vapur 

tede ise gele t e gel~ın1z .. Rejisör ne- tam .. taratataın. tam taratatam.. tam.. rıhtıma yanaşıyor .. ne kadar da tabii ha
deği! tni? '7cel ·· RoUermizi biliyorsunuz Filmde Hazım. Vasfi Rıza başroldeler .. reket ediyorlar. Ne olsa çoğu tulOatçı .. 

B ... ~o cu 1 .. en foto C<? ro u yapacaksınız... Fakat onların bu çekilecek meclislerde Hatta kırk yıllık ınukallid Rasih bile bi • 
de bana... rnale baktım, foto Cemal rolleri yok .. Vapurun yolcusu rolünü ya- rinci mevki yolcusu rofünde .. 
Meğ r, 'l'rakt pacak olan muhtelif tipteki figüranlar re· Bu çeviriş beş dakika devam etti. Ya-

~·olcu rolü ya a ~evrncccıt sahne için jisör muavini tarafından masalara yer • ni Feriha Tevfik (Güzel İstanbul) şar -
ae edılrniş b.P.acatt bırkaç figüran anga leştirildiler. Ne yao. acakları kendilerjne kısmı bitirincive kadar .. bu arada da gar-
kın ı ·· ızı onla d • .; e er ve tek . r an sanmışlar .. Ma- bir defa daha tekrarlandı. Garson rolünü son kahveleri getirdi; masalara dağıttı. 
lanrn 1 nısyenı . 
d 

ı ar lienu .. z .er gelmış ve hazır • de, vapurun garsonlarından biri yapa • Ve .. bir el, bir dudak hareketile faaliyet 
and rej' ·· a Yok... ısor ve artistler mey cak .. Ona da nereden girip, nerde durup, durdu: 

t Çok beklctnıca·ı nereden çıkacağı anlatıldı .. Zavallı genç - Stop! ... 
'Y~kr;iler hesabın~ C:;k~r~u~rul Muhsin sapsarı. elinde tepsi zangır zangır titri - Biz her şey yolunda zannediyoruz. Fa-
hadd hıraz sonra bestckara:a nakid sa- yor. kat rejisör beğenmemiş olacak ki: 
ko ın. akordiyon 

1 
uhlıs Saba- Dışarıya geniJ safihalar halinde ziyayı - Tekrar edeceğiz! 

ratör Vcdad A ça an delikanlı, de • aksettiren cilfilı saç levhalar kondu. Ses İş iki titiz adamın elinde ki, biri mü • 
sandalla geıni r yanında olduğu halde tertibatı ayar edildi. Mikrofon Feriha zikte, diğeri çekişte azami titizli~i göste-

F.:rtuğruı 'il• ye ~eldi. 5 alabil .ı.nuhsın ist d "ğ• Tevfiğin önüne yerıeştirildL Muhsin sesi riyorlar. Muhlis Sabahaddin müzik iyi 
ilu eceğiınizi söyled· eFı ımiz resimleri öl~n kulaklığı başına geçirdi. Elinde oldu. diyor. fakat Muhsin oynanış tarafını 

ve etrneği unutm dı.. akat arkasından prosu .. Biraz daha sakin. tiyatrodaki ka- beğenmemiştir. Bazan Muhsin beğeniyor, 
- Yaın a t. lnirni ız Çok rica ederiın b . dar haşin değil! .. Her emrinin yapılması- fakat Muhlıs Sabahaddıne göre gene a _ 

kat'i almayın!.. Resim ' enım res • na iki defa teşekkür ediyor. kordiyonun körüğü birkaç mezür kaçır-

s Yen hoşlanmamı çıkarmaktan Fakat bu film makinelerini hazırla - mıştır. 
an'ntk~ ··· Muhsin arı.n bu Eıdeti ~ mal~ mak ta Nevyork sergisindeki bizim pavi- Meclis ikinci defa tekrar edildi. Bu se-

?nüt resun çıkarın k umuınuz.. yonu hazırlamak kadar mesele oldu. Ni- feı garson masadakiler~ birer kadeh Ii • 

d 
eneffirdir. Fak t n ·tan hakikaten a çahşrn a , onu nıakin b hayet her ~ey hanr.. kör götürdü. Eğer Amerika stüdyoların• 

t:n kQiayası~ıoloabjektifo tcsbit c~tir~ş;:: Yolcu rolü yapan artistler kendilerine da olduğu gibi burada da bir meclis yir • 
\•lld Y va çeki düzen verdiler. Makinenin önüne m'i defa tekrarlansa. artistlerin midesine 

" l'tt k .. lftkı' zgeçebilir nıiyiz? .. ınadık n hasbelicnb vad· . . hangi sahnenin çekildiğini gösteren :!şa- yirmi türlü madde girecek demektir. l\faa 
V · unızı tut- ret tutuldu. Muhlis Sabahaddin müziğin mafih, Rasihin gözü büfede .. 

b apurun lüks c;al çabucak biraz netameli olan bir yerini - İnşaallah bu meclis te olmaz da, bu 
fı~ alındı. Bu terub:~u~oa derhal tertı • düzeltti. Tam çe'kilecek.. bir feryad.. sefer rakı ikram ederler! temennisin; ba-
'l' de baş kadın r lr a .~nıncıy:l kadar , Muhlis Sabahaddin bağırıyor.· kışlarında okuyorum. ç 
eVfığın sa d o .mu oynıyan .F'c .. · İk ı. n alı gem· .1ı_:ı - Bir mezür eksik!.. inci çekiliş muvaffak.iyetlidir. 

ı [akıne ""'l ıye yanaştı. R . 
Çer· .... onun dı Bu eksik olan mezür nerede? .. Etrafta cıisör: 

fık. 181 Pencereden al şın::ı. yerleştirildL araştırıyorum. Meğerse akordiyon eksik - Teşekkür ederim! diyor., İşleri bi -
ta l.t<'tninin endam ınacaktı. Feriha Tev çalınışmış.. tenler gidebilirler. 

b 
lllaınıaYlncıya k daynasınd:ı makynjı111 

ahaddin a ar da Muhlis S Rejisör son emirlerini de verdikten Biz de gidebiliriz. Fakat bir işimiz da -
nın ' akordivonda 

1 
a • sonra: ha var .. Ertuğrul Muhsınin makine ba • 

"-· Provasını a w ça ınncak parça- Ç "S"-<ı.dın titttliğ~ Ptırmağa başladı. Fakat - evirebiliriz. şında çalışırken bir resmini almak isti • 
- Olınad 1 nıalfun. Dedi. Ve ellerini birbirine vurdu: yonız. Bir türlü müsaıd bi:- vaziyet bu-

keriını 1• bir daha .. haydi b . - Dikkat!.. lunmuyor. Resmini çekeceğimiz! hisseden 
}). ··· enım şe- rn.... k ıye ın" d .ı.r.a vapuru §imdi sabih bir stüdyo _ rejisör, gözü makinede, tetik davranı • 

uteınadiyen parçayı tekrarlatı- ur. yor, ya arkasını çeviriyor, yahud bir di • 

--------~~----,__M_a_ltin~·~e=l=er:_:~:l:em:e~ğ:e~b:aş:la:dı. Işıklar sa. ğerinin ark.asına saklanıyor. 
'Z Şimdi güvertedeyiz. Vapurun bacası, 

f j 

ETtuğrııl Muhsin . b ıı ~ndcı 

düdük öterken alınacak .. ancak vapurun 
ötebilmesi için midesini doldurması, ya
ni stim tutması lazım! .. 

On beş dakika be-kliyoruz. MakJne ve 
ses tertibatı hazır .. Biz de foto Cemalle 
Muhsinin bir müsaid pozunu yakalamak 
için bacanın altındayız. . -

Haber geliyor: 
-Tamam!.. } 

Muhsin makineye gözünü uydurarak 
vaziyeti tesbit ediyor. Biz de onu tesbit 
edelim... Haydi Cemal.. birden • 
bire du·· du-k .. oter ötmez. baca • 
dan fırhyan sıcak sular güvertenin, bi
~m bulunduğumuz tarafına sıçrıyor. Ben 
aştan aşağı, Cemal kısmen sırsıklam 0 _ 

luyo~uz. Ustelik sıcak su benim rlzümü 
44 bır istako~ gibi haşlıyor. 

1 ( Devamı ıa inci ıaırtada 

Sayfa 7 

ve n a 
Bir Fransız muharririnin Rumenlere sorduğu 
sual : "Harb olur ve bir Alman istilası vukubu

lursa petrol membalarını imha edebilek misiniz?, 

Romanya petrol kuyularından bir görilTtÜf 
Bir Pnrls g~teslnin mdharrlri Orta 

Avrupada şayanı dikkat bir tetkik seya
h:ı.ti ynpmaktadır. Ma.camtandan geç -
m~, Macarların Rumenler elinde bulu -
nan Transllvanyayı lher ne palhnsına o -
lur.sn olsun geri almaya karar verdikle -
rlnl tcsblt ettikten sonra Romanya top -
rnklnrına dahil olmuştur. Maksadı, Al -
manynnm bir harb halinde geniş petrol 
membalarınn lhUyaç duyacağı. ve en ya
kın petrol membalannın Ramanyada ol
duğu düşüncelerlnln bu memlekette u -
pndırdığı aksüUunellert tetlttk etmek -
tir. Kendisini dinllyeIJnı: 

Macaristanı terketrneden evvel Pa -
zar günü Mesökovsa'da tevakkuf et -
tim. Kilisede büyük ruyanf ayin yapıl
mıştı. Kilise meydanında gayet zen -
gin işlemelerle süslU elbiseler giymiş 

iki yüze yakın genç kız vardı. Bunlar 
dörder beşer kişilik gruplar halinde 
meydanda dolaşıyorlardı. 

Bir köşede gene işlemeli kostümler 
giymiş, on, on iki delikanb vardı. Bun
lar genç kızları dikkatle süzüyorlar -
dı. 

Sonra bana söylediler. Bunlar kü • 
çük şehrin evlenmeğe talib olan deli -
kanlıFan imiş. 

- İki yüz genç kıza on iki erkek mi 
var burada? diye sordum. 

Bu suretle diğer delikanlıların silah 
altına alınmış olduğunu öğrendim. 

rini tutarak RomaPy~ petrol kuyuları· 
na doğru yaklaşı.ı.:6.klardır. Bu petroı 
kuyulan Bükreşin şima'linoo, Dambo -
rute ve Prahova'da bulururakıtadır. He 
nüz işletilmiyen petrol havzası ~e tA 
Karpatlara ve Leh hududu olan Olte -
nie'ye kadar uzanrnaktaUır. Hatta 
Tranıcnlvanyanın bazı mıntakalarının 
petrol bakımından şayanı tetkik oldu -
ğu söylenilmektedir. 
aPctrol sahnlannı blr ordu muhafaza 

ediyor.» 
Bir tren beni Bükre.şe götürüyor. Her 

köprü iki nöbetçi tarafından bekıleni -
yor. Garlarda bekleyen trenlerin as -
kederle dolu olduğunu görüyoruz. Hat 
ta trene giren bir köylünün elinde de 
seferberlik vesikasını taşıdığım gör -
dük. Üzerinde bevaz vü:rlkren dar bir . . 
pantalon, kırmalı bir tünik vrlrdı. Bir 
eski çobana benziyordu. Yarın bu ada
mın boz rengi kasket ve boz rengi ü -
niforma giyip bütün medeni dünyanın 
askerlerine benziyeceğini düşünrlüm. 

Romanya petrolünü müdafaa etmek 
için işte dünynıia böyle okuyup yazma 
bilmeyen bu adam ve bunun benzer -
lerile Fransada, dünyanın en ileri ve 
parlak .erkanıharbivelerinden biri diye 
tavsif ve teHikki edilen Romanya er -
kanıharbiyesi vat'. Eli silah tutabilecek 
bütün vatandaısların• seferber ettiği za. 
man do. Romanyanm beş yüz bin kişi· 
lik bir ordusu olacaktır 

* 

Ve sonra kendi kendime: c()rta Av -
rupa devlet adamları, kat't bir hareke -
kete geçmeden evvel iş'lemeU korsajlar 
altındaki kalbleri hiç evlenememek en 
dişesile dolu Macaristanlı iki yüz köy 
kızını düşününü~· dedim. 

Ertesi gün Placsti'de; en mühim pet· 
rol mıntakasında idim. Beni iki teknis

«Trnnsilvnnya iki mernfokctin kalbidir» 
Birkaç saat sonra Transilvanyada i- yen bekliyo.rdu. Bunlardan biri Ro· 

manyalı, diğeri Fransız bir mühendis -
dim. R:omanyalı köylüler Macar köy - di. Bctna bir sürü teknik malumat ver
lülerinin esvablarının örneği ola\ı el - diler, S"nra bana sordular: 
biseler giyiyorlardı. Malfundur ki bu -
gün Karpatların Şimal ve Cenubunda - Ne görmek istiyorsunuz? Evvela 
toplanmış miktarı 4 milyonu geçen ve yapılmak üzere olan bir kuyuyu gör -
Macar menşeinden ge1en Sekler'ler meniz pek mantıki dlacak ... Bir kuyu 
müstesna, Transilvanyanm bütün köy nasıl yapılır, sizi alakada~ etmez mi? 
nüfusu hemen, hemen ta'mamile Ro • - Hayır dedim. Ben bır kuyu na~ıl 
manyalı kal t Y lm h

. 
1
.
1 

· bozulur ve kulla'nı l:mıyacak hale getı • 
• mış ır. a z şe ır ı enn . . . 

ekseriyetini Macarlar teşkil etmekte _ rılır, onu merak edıyorum. . 
dir. Sekiz a3ırdanberi gayet kapalı bir . B~~a hayr~tle b~~tılar ve on[ara fik·. 
şekilde yaşayan Transi1vanya haf:kı ne rımı ız;ıh ettım. Dunyadan haberlerı 
hiç bir surette ihtilat etmeyen Macar yok gib! şaşarak beni dinlediler: 
aristokrasisi Transi1vanyahlarla bir - Avrupayı dolaşmcık buraya gel • 
türlü kaynaşammnıştır. mekten maksadım eğer bir Alman is -

Macar tahakkümü ne kadar şedid ol- tilası olursa Romanya kuyuları nasıl 
muşsa halkın kendi an'anelerine karşı müdafaa edilecek ve icabında nasıl is -
olan mcrbutiyeti de o nisbette artmış - timal edilmiyecek bir h~e sokulacak, 
tır. Transilvnınya nasyonal1izmini do - onu öğrenmek istiyorum. 
ğuran ~ey kövlülerin altında ezildik - Onlara t 916 da Almanların altı gün
teri bu şiddetli . t~ak~mdür. Onlar de Bükreşe erişmiş oMuklannı hatır -
bu~da~ anc?k bır mılll ısyanla kurtu- lnttım. Eğer umumi bir ihtilaf ~ursa 
labılmışlerdır. seri bir hücumla ayni müddet içinde 

İki millete tek kalb petrol havzasm: iş-gal edecek olurlarsa 
Bükreşte Transilvanyanın Rumen onlar buraya ayak basmadan evvei bu 

milletinin do~duğu topr~ olduğunu kuyular tahrib edilebil1r mi' Onu öğ -
söylerler. Macaristanda gene ayni şe _ renmek istiyorum. Acaba bu iş bu ku· 
yi söylüyorlar: yuları yıkmatk surctiie mi yapılabilir -

cTransilvanya bizim kalbimizdir.> di? 
Ayni kalbe malik olan iki milletin Benim hu sunlime karşı kahkahalrır-

nasıl olup ta iyi bir anfaşm~ içinde ya· Ja güldüler. 
şamadıldarına hayret edenrer pek çok. _ Petrol kuyularını kibritlemek mi'? 
Kim bilir belki de birbirlerife kavga e- dediler. Demek Fransada hala böylt 
den yapışık hemşireler de vardır. şeylere mi ihtimal veriyorlar? 

Fakat beni Transl1vanyaı, ynlıın: A1 - Bu defa: şaşırmak bana düşüyordu: 
manyaya bir geçid yeri alacağı için a- - Ne dernek dedim, petrol yanma~ 
Ia'kadar etmektedir. mı? 

Çünkü Almanlar Macarlerın ta'eble- < Devamı 12 jnci sayfada ) 
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Zonguldak valisi ve münevverleri Gaca köyünü ziyaret ettiler, köylü ile birlikte 

yemek yediler ve onlara Halkevinin hediyelerini' d~ğıttılar 

..tonguldak, (Husust) - - Ostad Hüse
y.fn Cahid.in pek çok beğendili ZonilJldak 
yollarında uzun bir kervan halinde iler
liyonıa. Kervan dedim. Şu fark ile ki, bi
zim kervanın devesi yok., otomobili var. 
Eteğinden duruğuna kadar, yemyeıil 

fundalarla kaplı kömür dağını, eteğin -
aen duruğuna kadar bir yumak ip gibi 
ıaran yolları aştıkça, zirveleri halkalıyan 
lis tabakası üzerimize çöküyor ve önü
müzdeki kafile ne§'e içinde bir ajızdan 
ıarkı aöylüyor: 

cDağ bCl§tnı dumaıı almq 
Gü.müşdere durmaz akar.• 

Sis tabaka!an o kadar kesafet peydah
ladı ki, hemen be§ metre ilerisini görmek 
imkansız. Bereket versin unktan davul 
aesleri ıgeliyor ve biz de istkiameti bu ee
ıe göre ayarlıyoruz. 

* cGaca, köyü tabiatin elile en ince, 
en haşmetli güzelliğme bürünınüı... İlk
bahar anne, misafirlerinin gözlerini ka
maştırmak için olacak kızını tellemiı. 

pullamış kapıp koyuvermiş. Hafif esen 
meltem sis tabakalarını sıyırdıkça, tabi
atin, tabfati taklide çalışan bir san'atkln 
çıldırtacak maharetlerle ifledili tablolar 
göz alabildiğine uzanıyor. 

Gaoa köyüniln mekteb: bayraklarla ve 
yapraklarla bezenmiş, bahçesinde ltöylil
şehirli bir insan mahşeri kaynaşıyor, te
meline ilk taşın, çatısına son kiremidin 
konduğu günden bu ana kada!' mektebin 
böyle bir bayrama şahid olmadığı mu
hakkak. 

Mektebin bahçesindekı kalaba1ığa göz 
atıyorum, en yenı elbiselerini giyinmii 
kadın, erkek bir köylü grupu içinde Vali 
Halid Aksoyu, meb'usumuz İbrahım Boz
kurdu görüyorum. Onların yanında j~n
danna alay kumandanı Kaymakam Şev
ket Özüpek'i ve binbaşı Hamdiy1 her za
manki beşuş simalariJe farkediyorum. 
Halkevi re1si Kara Oğuz ve köycülük ko
lunun bu sütunlarda her zaman takdirle 
bahsettiğim başkanı Ahmed Gürel köylü 
misafirlerle meşgul... 

Şehir bandosu İstiklfıl marşına başlı
Y?r. Meydanda k<ıvna~an insan mahşPri 
bır anda hareketsiz kaJdı, biraz evvelki 
lakırdı uğultusu, yerini. en küçük serse
ri bir tıkırtının bile duvuımasına imkan 
verecek derin blr sess"zliğc bıraktı. 

Bayrak çekme merasimi sürekli alkış
lar arasında sona erdi. 
Şimdi köycülilk komitesi başkanı Ah

med Güreli dinliyoruz. Halkevinln şim
diye bdar yapmış oldu~u köv ziv.aretıe. 

Köyün mektebi bayralclsria donatı.ımııtı 

Yemek kaza nlan bCJftnd4 

Ye~ek 

rinin muhakka!t ki en giizeli ve faydal~ı 
olan bu köy gezisini hazırlamak için çok 
çalışan Ahmed Gürel, söylediği güzel 

sözlerle köycülük kolundaki çalışmaların 
bir bilançosunu çizdi, Cümhuriyet Tür
kiyesindeki köy ideolojisin belirtti. 

Ahmed Gürelden sonra sırasile sıhhat, 
Maarif, ziraat, veteriner, tapu, orman 
müdürleri ihtisas şubelerinin çevresi i· 
çlnde köylü ile ha.sb!hal yapıyorlar. q da 

iresi bölge amiri, Ziraat Bankası Müdü
rü, avukat Hilmi Ytiksel ve avukat Tev-
fik Bilgin mesleklerinde köy ve köylüyü 
aliikadar eden mevzular üzerinde konuş
tular. 

Bu konı.tşmalardan edindiğim umumi 
intıba ~udur ki: İçinde nutuk çe§nai ol-

esnasınaa 

mıyan konuşmalar, köylOnnn iıtifadesi 
bakımından daha verimlidirler. İçlerinde 
bir çokları hazırlıkaız oldukları halde, 
kendilerine verilen İfi rnuvaffakiyetle 
başaran daire reislerini ve değerlı avu
kat arkadaşları burada takdirle anmak 
zevkli bir vazifedir. 

Sözlerini bitiren hatibler §ilI'di köylil. 
nün içine karıştılal", dikkat edıyorum, 

köylünün dileklcrıni not edenler içinde 
sıhhat ve tapu müdürlerinin, avukat 
Hilmi Yükselin başındt toplananlar daha 
çok. Fakat bu kadar mı ya .. kat kat jnsan 
çemberile sarılmış biri daha var: Üstnd 
Refet Güneş. Etrafmdaki kalabalıjı i~a
ret ederek üstada soru~orum: 

(Devamı 10 uncu sarlada> 
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Tıb &lem· izde 
50 yıhn h. yesi 

Namlarına jubile yapllacak doktorlarımız, 
"Son Pos a,, ya hatıralarını anlatıyorlar 

General Şükrü Pelit'in Londradaki tatbiki kimya 
kongresine Osmanlı İmparatorluğunun sırmalı paşa 
üniforması ile iştirak edişi adeta bir hadise olmuşt11 
General Şükrü Pelitı Büyükadadak" 

köşkünün bahçesinde, güllerini temizler
ken buldum. Tıb Fakültesinin eski kimya 
profesörü: 

- Ben, biyoloji mütehassısı olduğum 
lçin dalına onun ile meşgulüm, dedi. Yo
rulunca da bahçemle uğrnşırım. İnsanın 
ihtiyarlığında maişet derdinden vareste 
kalamaması, ~ahsi saadet ve selametine 
nefsini verememesi, bence, blyük bir ü
züntüdür. Bu üzüntüden yakamı kurtar
mış bulUnduğum için, mes'ud ve bahti~ 
yarım. Fakat, insan. hangi yaşta olursa 
olsun çalışmalı, mesleğıne kcndıni ver
melidir. Ba'kınız, bu sabah üç mesPleyi 
düşündüm: 

1 - Mayalann tesirleri, 
2 - Nebatatta veraset kanunları, 
8 - Bazı uzvi cisimlcrdeki acaıb te-

gayyürler. General Şilkııi Pelit 

Bu ve bunun gibi şeyler bann uykumu boy le alaka lle kar§ılanışın herke· ıı 
bile kaçırırlar! Kırnyaya ve taı>abete ta-1 nazarı dikkatinı celb~tmiş' Merasi.n'ld~ 
alliık eden her iddia ve hadiseyi tnkib sonra, görüştüğüm murahhaslarJan b r 
ederim. Çünkü, bugünkü medeniyet:n, kulağıma eğilerek, yavaşça: ~ 
içinde bulunduğumuz asırda bir inkılab c- Siz, kongrede, sade murahhllslı 
geçirmesi pek muhtemeldir. değil, ayni zamanda Donjuanlık y pıyo!· 

General Şükrü• Pelit, birden geniş ge- sunuz!, 
ni§ güldü. Sonra: Demesin mi? 

N k "'f11'' - Şu d-Ors vermek itiyadmdan bir tür- asreddin Hocanın cBuyur kür u ·
11 

lQ kurtulamıyorum. Hekimliği, hocalığı hikayesinde olduğu gibi, biz de sırJll8 

bir yana bırakalun da, sorduklarınızın paşalık esvabile Donjuan olmuştuk! ıV 
cevabını verelim. sözlerini söyledi. Fakat iş bu kadarla da kalmadı. J{ab 

Ben, Petriçte doğdum. Babamı, pek resminden sonra, gece bnlo verildi. S9
• 

küçük iken kaybettim. Akrabamızdan bi- lonlarda gezerken bir davetname aıdıJlJ 
rinin delaletile 12-13 yaşında iken İstan- Mi.ster Mondun - eski İngiliz nafıa nazıl'I 
bula geldim. Soğukçeşme Askeri rüşdi- larından - madamı tarafından çağırıh)roı 
ye.sinde okudum. Sonra Kuleol~ Askeri İ- idim. Ne fayda ki keramet, hep bizifll e5' 
dad'ısine girdim. İdadiyi bitirince kur'a vabda idi! Üstelik, almanc:ı, frnnsııcS 
çekildi. bana da Tıbbıyeye gitmek düştü! biliyor da ingilizce bilmiyordum. yanı.Jll' 
Böylece, kur'a ile istikbalim çizilmiş ol- da bir de tercüman getirmek için ~iJ 
du. Mondun müsaadesini rica ettim. Davete• 
Hayatımın ilk büyük vak'ası, 17 Mayıs böylece, o zaman sefaret ikınci ktıtıbi 0 

1909 da Londrada toplanan beynelmilel lan Bay Esad Cemal ile berabe.c gittiJll 
tatbilô kimya kongresine, Osmanlı impa- Kongrenin, artık mergub simalarındll~ 
ratorhığu murahhası olarak gitmemdir. biri olmuştum amma. ingilizce bilınCJ11e11 
O devirde, Avrupada seyahate çıkmak her işi altüst ediyordu: Hatt.i, bakın, b 
çok zordu. cParayı veren düdüğü ça- yüzden, başıma daha neler gelmişti: 
lar!, derler amma, biz, milyonumuz da Londraya gitmek üzere, Doverde bil~' 
olsa, Avrupaya gitmenin düdüğünü çala- almak için gardaki gişeye müracaat e; 
mazdık! Zira, Abdülhamid II, Avrupaya tim. Memura, ineceğım istasyonun adıJl 
hiç kimsenin - hele bu şahıs doktor olur- söyledim. Yani: 
H - seyahate çıkmasına müsaade etmez c- Şarinkros.» 1 
idi! Tatblld kimya kongresi, elime bu fır- Dedim. Fakat, gişe memuru aval a"'11 

satı v~ oldu, İngiltereye yoll.and~k. yüzüme baktı. Tekrar: . ,_ 
Kongrede 2800 murahhas vardı. Şundıki c- Şarinkros, u bastırdım! Lfıkın. }l 

İngiliz kralının babası V inci Jorj, ta- rif gene bundan bir mana çıkaraf1180~ 
rihte henüz vellahd idi ve kongreye 1 Nihayet, yanımdaki hamal, herhalde JJl~. 

edi d iflll• yaset yor u. murdan daha zeki olacak ki araya g 
Kongre açıldıktan sonra, Londra bele- c- Çerinkroos!» 

diye. daire.sinde bir kabul. resmi. yapıldı. Dedi, biz de b:leıi alabildik! 
51
• 

Bütün murahhaslar, sıra ıle velıahde ve Çerinkroos'ta trenden indım bir tıııC 
refikası Mariye - şimdiki İngiliz kralı ye bindim. Sefarethaneye gidecek id:;ıl· 
Jorj VI n.m annesi - takdim ediliyorlardı. Şoföre: 01 

Bu sırada başıma tuhaf bir hadise gel- - Portlflnplas, dedim. Faka!, 0 f 
di: İsmim, biliyorsunuz. Şükrü. Bunu Doverdeki gişe memurn gibi, aval avııl Jlı 
listeye Chukri şeklinde yazmışlar .• Veli- züme baktı! Adresi tekrar ettim. ı.a!C gı· 
ahdin bulunduğu salonun kapı$ında du- nafile! Gene belaya çatmıştık! Bır ıc9 06' 
ran saray teşrifatçısı asasını yere vurdu dm üstüne, bu ~elımeyi yazıp şofÖre g 
ve bağırdı: terdim. Herif: 

c- Genertl Çakri!> 
Ben, adımın, İngilizlerin dilındt 

böyle bir istihale geçireceğıni tahmın e
demediğim için. yerimden kapırdama. 
dım bile! Bereket versin, benden sonra 
çağırılacak olan murahhas, hazırlanan 
.esami listesi, ni bir gün evvel görmüş! 
Onun ikazile, adeta koşarak içeri girdim. 
Fakat, teşrüata çok riayetkar olan İngi
lizler için, veliahdi bekletmenin ne de
mek olduğunu tabit takdir edersiniz. 

Bereket versin ilstümde, kongre, res• 
ml mahiyette olduğu için, resmi ünifor
mam vardı. Sırmalı apoletlerim, müte
addid nişanlarım ve eğri kılıcım ile pek 
tatafaUı idim! Diğer murahhasların ya. 
nında göze çarpıyordum! 
.Murahhasların elin1, evvela veliahd, 

sonra da r~fikası sıkıyordu. Jorj V in ö
nünde, çabucak n..öbeti savdım. Sıra Ma
riye gelınifti. O zaman genç ve güzel bir 
kadm olan Marinin önünde hürmetle e
ğilerek uzattığı elin) tuttum. Mari, elimi 
bırakmıyor, bariz bir neş'e ve alaka 
ile omuzlarıma, göğsüme, kılıcıma bakı
yordu! Veliahdin refikası tarafından 

c- Portlenplcys.• ~· 
Deyip üstelik bir de küfür etmesirı ıcJııf' 
İşte, bütün bu anlaşamaınazlı tiJI' 

Çakri meselesi ve J\iis Mondun da''e e~ 
de dut yemiş bülbül vaziyete düşJJ'leJJJ 
sonunda şu kanaate vardım: j• 

Londra çok cnte:esan bir şehir, b t 
lem: Fakat ingilizce bilmek şartı ile! e~ 
İlk Londra seyahatinden sonra. b~Jflef 

bir ingilizce muallimi tuttum ingiıııc ef 

öğrendim. Müteakıb kongrele;de artı1' ıt" 
kisi $ibi müşkillat çekmiyorduın. Jİ!lıl~ 
Hayd Parkta her Pazar günleri ynP fe' 

O . •t· d ıcott ve c pınermı ıng> a ı verilen 
ranslara gidiyor, şivemi düzeıtıneğc ç 
şıyordum. At' 

'b .ıı
Böylece Londranın bana pek cazı 

0 len hayatına ben de karışmış oıuyor 5'~ 
Kanaatimce, Avrupanın en entcre~ıt 

şehri de Londradır. Hatta. büyii1' 111' 
Abdülhak Hamid bile, Londradan JııÇ ,ıl 
rılmazdı. Evvelce, Londranın tadıı'I~ ol. 

fıt1 _ _A mış ta ondan! Kendisi, Lahey sc S"' 
duğu halde vaktini hep Londradll 
riyordu. ..lap} 

(Devamı 13 iincil sayı 
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ÇEVİREN 

Neyyir Kemal 

(Kap) tan dolaşmaktansa Süveyş berza
hında aktarma yapmak suretile (Akde
nız - Kızıldeniz) den geçilecekti. Yeni 
sistem 1840 da fiile konulur. Kahiredeki 

de~ı·z yolr ulug.._, u meşhur cÇoban. oteli işte bu tarihlerdP.n 
• ~ kalmadır. (Yarımadalar ve Şark) kum-

• . 1 panyası bu yolda ş,cferle: hazırlar. Yol-

n llŞası 1869 da sona eren Süveyş kanalı; cular ':apurla L~ndr:l ve Marsilyadan ts
IJ hf'ynebn 1 1 

.. k 
1 

. . .. . k . kenderıycye gel rler. Oradan Nili geçerek 
lik t . 1 e muna a eye ıkı buy:.ı ıyı- 26 saatte Kahireye varıyorlar. Kahir('d0 

d ~e rıyordu: Birincisı Akd Ti zl Kızıl- on iki saat d'nle"ldikten sonra atlı o
ın nkz b rl~~tiren kısa, lokal b r pa aj ol- m !lbüsle 30 saatte rölü geciyor, Süveyşe 

a • ıkınc sı ve ç k d h ··h· · A • -Yolunu (K 0 a a ~u ım . va u ıyorl r. On ar Suveyşi bulunc~ya kcı-
ın . p) a na.zaran bır hayl: kı alt- el r arad n tam İbPŞ gln geçiyordu. Ba-

L. ··· Fılhak!ka Ümidburnunchn r,r n i1 ıl rın d vele::-e h•::ılıldı'Tı yolcula,.ın 
v tpool - B • • . ~ ' ' " nıi; oldu h onıba~ yolu 10.1ı10 b.ı\.ırı k h r hı:rde, '~ah klrad:ı atl! ominbüste 

çi: b ğu alde Suveys ka., 111 -ın ,e- g C' rd"k C'ri bu çok zahmetli yolculuk 
Şu ~;ld u mesaf 6,223 mıl0 dü-> edır. h i{kınd flimiıde o vakitler yazılmıs en-
zal e yolculuğun yüzde kırk .ki i a- te n b r vazı var: ~ 

ıyor dcmf'ktir 
Şınıd b k · B nd ·mız omınbüslin modern kon-

lıın da 1F u . uru rakamlar: bır~7 b,.. ka- f rla hkb"r alfıkası yoktu. İcine altı ki~i 
t ' erdınand rln Loe: "P b•· " crı· sı-ab·ı vo d B 'tı k' · - ·· b" nrnanılaın d :: - . , r u. u a ·1>-1 uçu ır yan-
Yordu b a .. an once H:l"de n ıl g·d Ji- d'.ı. üçü b·r vanrJa k nı'ık!.ı kanapelere 

, ugun onun h .... , . d d .J 
Şa ... ka ve As urı tas! s:ıvr ın e "7·ıize sıralnnıyorla ... barları otomobilin 
ne kacla byava ne kadar kolay.ıkla ve kubbı:ıve benzer n!ç:ık tav;ını'!'la dt-ğmesın 
bet ın~nça uk ulaşılabU·yor, bunu müs- için iki büklüm oturuvorlardı Koşuma 

ennden anlıyahm· • ı · · 
. 0840) a kada" · .. a .. ışmnm'" kızgın Arnh atları omnibüsü 

gıden kl{l .k • Bombaya, Knlkutaya çol ortasında toz t Jpnğ.,ı boğarak kostu-
d 

51 Yol Kap y l 'd· y lk r .. en başk d . G u ı ı. e en ı- ruvordu. Süveyc;o varı'lt'l insan bula bu-
1846 da b~l ab genıı yok gibı idi Hatta la bir f•ncan su bulabiliyordu. o da iç-

1 e uharla ·şr ı · ret gemilerinin , ı ı~cn ge~. er tıca- mek için değil, yık!ınm<ı1~ için ... > 

Yordu 0 da ancait yuzde bır ni bulu- 1854 de bu yoldan ominb:is ve nehir 
ne bir Ynrd ne huhırlı ... Makin.:> VC''kc- Qemisi ver:ne trenlP. gec'lmeve başlandı. 
geç~rniyord~rn~öol~ak vaziyet;nden ileri Bu, ilcrive doğru atılmıs büvük bri adım 
§ekıldc istifade .. nı~~den o k~dar noksa~ sayılabiJır. Bab!ım 1862 a,,, ayni seynhnti 
(Yarımadalar v ~dılıyordu kı o zamankı !':U kadar zam:mda yaornıs: cMarsilyn _ 
~eshur Rugh ve Sark) kump:myac;ının İskenderiye: 6 gün, Ber7'l1U geciş: İki 
~ır tek yolcu tası:~~i, ~:-~<'büs~ Ç~~ çok gün. Süvcvş - Bombav: 0'1 iki gün .• o 
J:>urun yemek salo ~ • u Cunku: Va- seneki hatıra defterinde yo!<'ulugvuna da-
büt.. nuna var . 

un içi yakacakl:ı dol •1ncıv1 kırlar ır hos şey?er yazılı: 
da İngiltereden B b duruıuyordu. 1840 c 1862 • İlkan un !'. (Yıı.rımadalar ve 
~SO günde gidiliy:r: 

3
;; yel'kenlile 120- S~rk) kumpanyasının Valetta vapurile 

~rı dört, beş ayda uİ84 emek aşa~ı yu- Marsilvadan yola cıkıvorum. Dal~aların 
ıni ıle Southhampton.:d· 2 de buharlı ge üstünde nazlı nazlı sallanan bu sekiz vüz 
ıık ı · an K lk""t · Yo e eye uğrıyarak - (91) a .. u aya - 28 tonluk minimini 5e;nUe altınc: günün sa-

rdu. Böylece ili d gunde varılı- bahı f skendC'r0yevı buluyonız Saat dört-
ay SÜrüyor, Ye bunhıstan yolu en az üç te Kahireve yollanac:ı;ı;lZ. 

0

(Adalar V" 
k ız o de . . . " ~ 
eınıneı sayılıyordu .. · vır ı.;ın mü- 8:ırk) kumpanyası insan<> hiçbir yerde 
Fakat 184() dan ·ı··b vakit kavbettirmez. Sa:ıt dörtte Kahirı>-

gö ·· ı ı aren 1 d" tı.in~eye başladı. _ De Y0 ~:k uzun den yen: dönen •rendc>yim. İçeride anla-
? ıne gore _ b._ nı~ ·a . Lesseps ın · ken- tılamıyacak bir karısıklık. Vagonlar tı'lr-
.ıtiJ-e u- UJ ec1s· h " 
t 

s Ve~ kahr 1 ve akiki b;r hm tıklım dolu. Her biri bir türlü geyimli 
ngnt amanı olan 'N h A bl . <'tenin denizaşırı - aıı o .. n ra ar banklara oturacaklarına yeı:e çö-
1'enı bir yol organ· memleketler. için melmişlcr, bir vandan sigalarını tellendi-

ıze ettı Bund b.. ı · . · an oy.e rıyor, bır yandan çene calıyorlar. Savısıı 

t 

analın 

istasyonların birinde yarım saat duruyo
ruz. Kumpanya tarafından yemek dağı
tılıyor. Herkes birbirinden önce davran
maya çabalıyor. Geç kalırlarsa bu bedava 
yemekten eli boş dönerler diye korku
yorlar. Halbuki biti~ik as.landa mükem
mel bir masa kurulu... Yanaşıyorum. 

Gardiyan önümü alıyor: 
- Burada İngilizler yiyecek. 
Nihayet gece ya.rısına doğru Kahireye 

varıyoruz. Süveyşe gidecek treıı buradan 
sabah saat dokuzda kalkıyor. Kahire ile 
Süveyş arası baştanbaşa çöl. Etrafta ince 
kumdan, güneşte yanmış çakıllardan 
başka şey yok. Rüzgar esti mi haliniz ha
rab ... Yerden kalkan kum doğru gözleri
nizde, boğazınızda. .. Canımı: acıyadur
sun. Hele bu yol beş saat yerine günlerle 
sürdüğü zamanlar kim bilir ne çekilmez 
şeymiş! 

Tren memurlarının hilekarlığını, ida
renin bozukluğunu yolda anladım. Yol
cuların çoğu bilet almıyor, kondoktö:-ün 
eline biraz bahşiş sıkıştırıyorlar. O da on
lara göz yumuyor. Bir yolcu tanıdım. 

Yıllardır !her· ay iki kere Kahireye gidcı 
gelirmiş. Şimdiye kadar bir kerecik ol
sun bilet almamış. 
Süveyşte Avrupa otellerine benziyen 

güzel bir otelde birkaç saat dinleniyor, 
sonra bir istimbotla, bizi Bombaya götü
recek olan vapura gidiyoruz. Kumpanya
nın en güzel gemlsi.. . Her tarafı demir. 
Kamaraları geniş, rahat. Sarsmıyor, gü. 
rültü yapmıyor. 1600 tonluk mükemmel 
bir gemi. .. » 

Böyece hız meselesi hemen hemen hal
ledilmiş bulunuyordu. Fakat nktarm:ıy~ 
ortadan kaldırmak lazımdı. Yüklerin 
nakli de henüz nazik bir mesele olmaktan 
kurtulamamıştı. 

* İfte tam bu sırada kanal işlemeye açı
lır ve yolculuk şartları tamamile değişir. 
Kanalın ikinci yılında Mnrsilya - Bombay 
yolculuğu (23) gün sürmektedir. Bir İn
giliz gazetesi Londradan Bombaya no-:-
mal gidişle 20 günde varılabileceğini id
dia etmektedir. Nitekim babam da bu !:a
dar zamanda gitnuştiı·. 

O vakittenberi elde edilen sürat farkı 
mühim olmakla beraber doğrusu pek te 
fev'kalftde değildir. 1887 den itibaren 
Marsilya - Bomb"ly yolu on altı buçuk 
güne indirildi. Ben (1900) da Bomb::ıydan 
Marsllyaya on beş ~ünde geldim. Bugün
kü 15,000-23.000 tonluk pakebüler (baba
mın anlattığı o canım 1600 tonluk mü
kemmel gemiler nerede?) bu yolu on ıki 

günde yapıyor. Göriilüyor ki: Vaktilr 
(Yarımadalar ve Asya) kump:rr.yasının 

organize etti/ti yolculuk ile bugün ini yoJ
culuğun müddetler: arasında cüz'i bir 
fark vardır. 

Terakkinin asıl müh:m olan ciheti, ak
tarmanın kalkmasında, konforda ve mar
şandizin - bilhassa ba,iajların - yükleme 

Kanalın başlangıcı.: Portsafd limanı 

için beklemeden yollanabilnıesindedir. blrnlın menraatttıe zıa oımallığtnı gnster. 
!Buna mukabil Süveyş kanalının Kap mek-tedir. Birer mıntakalan müstesna 

yoluna nazaran üstünlü.ğü pek büyük ve hudu~ıarı umuıniyeUe sarihtir. Tekmil 
kat'idir. 1869 danberi bu kanal ıarkla Şarki Amerika sahili. Yeni Zelanda1 Şar· 
garb ar~ında söz götürmez bir mihver ki Siberya Panamanındır. Liverpuldaı:t 
halindedir. ~a çıbca~ar içiın bu saydıklarımız. 

Ferdinand de Lesseps'in muvaffat:iye- dan bajka nereye gitmek isterlerse iste. 
tindeki büyüklüğü beklenmedik bir hA. ıinler en kısa yol Süveyşten geçendir. 
dise hazırladı. Kızıldentzde yelken lfli- Dünya Süveyş ve l'annmanın olmak Ü· 

yemez. Eğer evvelce olduğu glbi 1840 dan zere ikiye ayrılıyor. Gerek alnknlı kıt'a. 
sonra da gemilerin yüzde (99) u yelkenli lar gerek bi:rleştirdıği insan l-ütleleri ba. 
olarak kalsa idi, Süveyş kanab hıç çüp- kurundan Süveyş Panamadan üstündür. 
hesiz dünya transitini kendinde toplaya- Binaenaleyh istihsal5.t mübadelesinde, 
mazdı. Ferdinandın zaferi, buharlı gemi- Süveyş kanalının açılışı, Panamadan da. 
Ierin - tam o devre raırtlıyan - zaferinden ha geni§ neticeler veren, daha şümullü 
do~du. O, bunu tahmin edememifti. Za- bir dilny!l hAdİSesi gibi kabul edilmelidir. 
ten buhar, her tahmini geride bıraktı. Süven kanalile yapılan isthsal müba. 

Filhakika 1885 de ticaret gemilerinin delesi son derece mühimdır. Bu sah:ıda 
hal~ yüzde (96,5) u yelkenli olduğu hal- eski devirlerle arada aşikar bir tezad var. 
oe 1937 de bu nisbet mevcudun yüzde Eskiden Asya ile Avrupa. birbirinden yal. 
(1,5) unu geçemez oldu. Makinenin sür- nız fantezi ve lüks şeyler alıp ver rdi. 
me kudreti yüzde (98,5) a çıktı. Bunun Orta çağda baharat; Asyanın başlıca ih· 
yüzde .47,~ ı kömüre, yüzde ?0.~7 sı pet- racatıydı. Bugünkü tıcaretin esası ise 
rola aıddır. Denebilir ki, Süveyş kanah bambaşka ... Bu ticaret; sınailesen Avr.ı
deniz nakliyatının tanıdığı en bilyük is- pa ile Avrupa dışındn kalan h~m madde 
tihale ile bir zamana raslamıştır. Lesseps dünyası arasındaki bir mübadele hal'n .. 
yaşadığı asır jenisinin bir ifadesidir. de ... Bu Avrupa • Asya, A~ya - Avrupa Ka 1 dU mübadelesi kanalda kendini şimal _ ce-na . nya nub, cenub - şimal istiknmctindeki iki 

mübadelesini nasıl cereyan halinde göstermektedir. Şimal .. 
cenub cereyanı el ve makinede yapılmış altüst etti? -daha ziyade aıat ve edevat kabilinden - • 
şeyleri ihtiva etmektedir. Cenub - şimal 

1869 da Süveyş .kanalının açılmaslle 
dünya mübadele haritasının değişmesi cereyanında gıda maddcıeri (hububat, 
bir oldu. Bu geçidin (Kap) a nazaran fay- çaz. kahve, şeker), ham madde (yün ve 
dası aşikardır amrn.ı diğ('r yollara n:ıza- pamuk gibi işlenmemis mensucnt mıd· · 
ran değil... deleri, maden) ve yakacak (bilhassa 

İlkin kanahn en fazla işe yaradığı Ee- petror) bulunmaktadır. 
yahatleri ele alalım: Liverpolü hareket Bu mühim yoldan kimler istifade edi
noktası diye kabul edersek, Süveyşten yor? Ne Akdeniz, ne kanala yakın mem
geçildiği takdirde Liverpoi. _ Bombay yo- leketler. ne de hattfı bizzat Mısır ... Sade
lu Kaptan geçenden yüzde 42 daha kısa- ce en uzak memleketler... Bir taraftan 
dır. Bu nisbet Liverpol _ Yokohamada sanaileşmiş Avrupa, öbür yandan ham 
yüzde 24 tür. Liverpol • Melbournda yüz- madde memlek~tleri Hindistan, Çin ve 
de (8) den fazla de~ildiT. Bundan §U an- Japonya ... Bu vaziyette Akdeniz bir eko
laşılıyor: Süveyş 'kanalı Hindistan ve d:ı- nomik faaliyet merkezi olmaktan ziyads 
h_a ziyade Uzakşarka gitmek için pratik- bir gcçiddir. 
tir. Avustralya yolunda bu ehemmiye- Süveyş yolundan istifade eden memle .. 
tinden çok kaybed".!r. kM1eri kanaldan geçen gemilerin bayrak 

Buna göre, Süveyş kanal•nın tab:i mü- taksimatında açıkça görebiliriz: (1870~ 
badele mıntakalarınrlan Kızıldeniz, İran 1880) devres"nde mecmuun yüzde 76 st 
körfezi. Hindden"zi bırinc; plfınd:ı, Uzak- İngiliz bayrağı, yüzde S('kizi Fransız bay
şnrk (Japonva - Sünd ada'arı _ H"nd• Çi- rağı tasıyordu. 1937 de vaziyet çok değlş
ni) ikinci planda, Avustrt!lya üçüncü miştir. İngiltere gene basta geliyor, fakat 
plfında gelir. çok daha dfü::ük bir n· b"tte: Yüıde 74 
Kanalın coP,rafik ton:ıJ takc;imı df' bu- nisbctinde ... İkınci İtalya: Yüzde 16, Ü· 

nu p,fö;termrkted r: çüncü AJmanvcı: Yüzde 0 , dördüncu ITo-
1:37 de :Xıı~ld 11 7''. İrın kö~f 'Zmr, 

1 

landa yüzde 8. ondan sonra Fransa: Yıiz.r 
Afrıka s11ı 11 r , ~ do 1,.11 !!ı>mile,. mevcu- dr 5. 
diin vüıde 35 ini, Avuc;+.· lvnyn gidenleri Acaba İtalyanın Siiveysteki bu yepve
yüzde (6) .::•nı t .::kil e•mrkte idi. ni faolıyetinin mahiyet· nedir? Bu faali .. 

Demek k K'lo vahı Süvcyı;Je yalnız A- yet sıyasidir. Habeş fütuhatından ve bu 
vustralya ve Afrikıının .::ark sahilleri ci- harbin icab ettirdiği sevkıyattar. ileri geJ... 
hetinden rekabete girişebilir. Süveyşle miştir. Yolcuların hilviyeti de bunu te. 
Panama kanalı arasında bir rekabete ge- yid ediyor: 1937 de kanaldan geçen 698,00' 
lince: Yapılan tetkıkler iki kanalın bir- (Dev~ı 10 uncu sayfada) 
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·se ve kız mu , ... "'"..._..._ 
inin spor bayramı 

Yurdd i tıbalar 
(Bqtarafı 8 inci sayfada) 

- Bu ae if üstad? 

•• 
uveyş 

(Baştaralı 9 unca sayfada) 
yolcuda 866,000 nkerin S00,000 i İtal
yandı. 

Kanal 
Süıveni:n bu yıl her vakitten fam a:ıtlf· 
terin var. 

1kinci lise ba.yro?Mftda ocl tç.a 
genç1-

Umum! meclis azalannm kilo itibarile 
e.ıı zellıiini olan iist.ad gülüyor ve: 

- Tablt, diyor. Ben söz dalttmıyorum, 
tuz dağıtıyorum. 

Umumt Meclisten izzet Çakmaklı ill· 
ve ediyor: 

- Sadece tuz mu ya... Sabun, kalem, 
kfığıci. kalemtraş... Halkevinln hediye

leri. 
Halkev1 başkanının sonradan bana 

verdiği rakamlara göre Halkevinill o gün 
dağıttıjı hediyeler şunlardır: 

90 ev halkına (248 nüfus) sabun ve tuz. 
HO talebeye. kfığld. kalem. defter. k&lem· 
trai. 15 çocuklu aileye muhtelif çocuk 
oyun-caklan. 200 asker ailesine mektub· 
luk k:Ağıd ve zarf. 

Ustad Refet Gün~ş. hanı harıl bu tev
zi.atla utraşırken. Gaca mektebinin bir 
sınıfını çarçabuk pratik bir poliklinik ha
line koyan HaTkeYi doktorları hasta yurd
dqlara bakıyor!ar. Poliklin'ğe birkaç sa
at içindeki müracant sayısı c353:t tür. 

353 huta! Sadece kaydedilip geçil~k 
bir rakam değil, aeğil mi? Fakat müste
rih olunuz. bu 353 ün pek çoğu, aspirin. 
kinin. tentürdiyod. pamuk gibi basit iliiç
lar almak için gelen müracutçi, habta 
delil 

Şimdi 1142 si köylü olmak üzere tamam 
1200 kili neş'eli bir kır yemeğine otur
duk. 1200 kişinln. ayni zamanda audak 
ıapırdatarak yemek yiyişi doğrusı gö

Kanah lehdid eden 
Kara yollarının ikincisi olan Bağdad 

demiryolu tahak'kuk etme'k üzere. Yakın· 
da Parlsten Basraya trenle aktarmasız 
al'b. günde gidilecek. Basradan bil' yapuı 
sizi dört günde Bombaya ulaştıracak. Bu 

Bu rekabetin amilleri oldukça karışık- suretle Mısırdan gidilirse on iki gün sil· 
tır. Yalnız yollann uzunluğu. kısalığı ile recek bir yolculuk Bağdad demiryolund• 
izah edilemez. Teknik ilerleme, şu veya on güne inmiş olacak. Birçok yolcuların 
bu yeni muvasala vasıtalarının icadı, e- bu yeni yola rağbet gösterecekleri rnu· 
hemmiyeti ve tehlikesi gittikçe artan si- hakkak gibi Fakat Transsiberlen hakkın• 

daki mütalea ve mahzurlar burada d• 
yasi emniyet meselesi ayn e.yn amiller. 

lehli <e er 

yürütülebilir. Herhalde Süveyş kumpan· 
dir. yası kara yolları yüzünden müşterisinden 

Süveyf kanalı, bütün bunlara nazaran, 
üç buyük rekabet ile kartı karşıya bulu· çok bir şey kaybetmiyecek. 

~~= * 
1. Deniz yollanmn (Kap ve tl:nidbur- Tayyarele:r:in rekabeti daha açık ve da• 

nu. Panama kanah.) ha tehlikelidir. Hava seferlerinin ıartlan 
2. Asyaya giden kara yollarının (Bağ- malum.Tayyare en kestirme yoldan gider. 

dnd demiryolu, Transs'berien). Vapurun, etrafını dolaştığı büyük yarıın 
3. Hava yollannın... adalan düz bir hatla keser geçer. Bugün 
1şe siyasi emniyet meselesi kanşım~sa değilse bile yann, gilnde fasılasız 5()00 

idi, deniz yollarının Süveyş için bır teh- kilometre yapabileceği şüphesizdil'. Tici-• 

likesi olamazdı. Panama rekabeti ehem- ret seferlerinde 3000 kilometrelik ıne~ 
miyetsizdir. Uzak Süveyt sahillerinde hale şimdiden pratik bir hale girmiştir· 
duyulmaz bile. Esasen bu kanal Silveyşle Kısaca: Burada artık I?Msafcnin hilkJTlft 
bir a•Akası bulunmıyan Ti Sll'f kendine yoktur. Acelesi olan tabii ki tayyareye 
mahsus bir faaliyet yaratmıştır. ' biner. Tek mahzur ba~j meselesidir· 

riilecek f'Y· 

Kapın vaziyeti de hemen hemen bunun Tayyarede bağaj nakli hem gii9, heıll 
bir eşidir. Ferdinand de Lesseps Vaxo de mahduddur. Her iki vasıtanın ücret 1ff 

Gamanın ibu eski yolunu tam manasile zamanlarını ölçelim: Hindistan& vapurl• 
ycnmi~ir. Yalnız Avustralya şüpheli bir 12 günde 56 sterling, yani 8963 fronga. 
harde .. Melbourndan veya Sidneyden ge. yahud (daha iyi r;artlar içinde) 74 ster· 

. . len bir gemi Kıztldenizden mi, Atlantik- ling • 13,172 franga gidiliyor. Tayyare i:ı. 
Bu arada. Çelıkel li8esinaeki çocukla- ten . ~ ... d t dd" d dü b·1· . . . mı geçece6 ...... e ere u e şe ı ır Paristen Kalkütaya Fransız hava post•· 

rın yemek tevzıatı biraz gecıkmiş anla- " . k iç' 'k' i ı -~ ., . ve mururıye vermeme m 1 mc yo u lan üç buçu'k g:in ve on beş bin fra~ 
§ilan ... Bu gecııcmeyi delıkanlıların cE· t ih d b·ı· B'lh '-· d" k'' . . .. .. _ ere e e ı ır. ı assa navıı.ınun uş un istiyor. 
mıneye ıel!m cderım• turkusunden boz- 1 d B 1 b b b ·h 
ma p.rkılarından öğreniyoruz. BüyJl zat· malan ann a

1
··· unuln ad eraker u ' : Hindi Çini; Mesajerı Maritiır. ile Si 

ım norma uman ar a pe az gemı - .. - - 13 .,0 9 da. 
kuzu ka.zanlannm bulunduğu yere hi- . . 'dd' F k t . st il b d gun suruyor, ucret ,5 .. -14,5 O ansın 
kim bir tepeye tırmanan ,ocukıar hep ~ varı ır. 8 a sıya am ura. a Fransız hava postaları ile altı buçuk güıt. 

bir 
.. ı.......A k 

1 
da ışe karışıyor. Son zamanlarda bu amıl; 19 000 f k 

-.._.an ° uyor ar: sanıldığından çok daha büyUk bir ehem- ' ran · 
cD~da da davar güderi% miyet aldı. Büyük Harbde birçok gemi· Görülüyor ki tayyare vakitten çok k•• 
Atçııta 3elam ederizn ler Akdenizde tehlikeye tutulmamak için zandığı halde iiatı da pek farklı değil. 

Fakat delikanlılar müsterih olsunlar. Atlantikten geçtiler. o vakittenberi de Yıllar geçtikçe önct: zengin ve acelecil .. 
İ.§te yardirektörleri Abdullah Can, asker- hakiki bir harb hali olmadığı halde Ce· ri. sonra da alPlade yolcuları kendirıl 
lik ve edebiyat muallimleri kazanlara be1üttarıkla Portsaid arasında sık sık bir çekeceği muhal&ak. (Daha §lındideJI 
vaz'ıyed ettiler. İki izci nöbetci, talebeye myasi emniyetsizliktir ba~gösterir. Habeş Hindi Çiniden muhtelif istikametıerd• 
nıah&ua kazanların muhafazasına memur. muharebesinde, flvil İspanya mücadele- yola çıkanların yüzde kırkı tayyareY' 

* Ilık bir b~ar havası içinde yemeği bi· 
~ tireli yanın saat kadar oluyor. Şimd! Kı

n Oju&u dinliyoruz. Halkevl başkanı: 

cMilll Şefimizin etrafında; tek duygu, 
t.k inan. tek hareket ve bir vücud ola
rak toplandık. Başınuzda o!. Benliğimiz 
ve yüreğimiz Atatürkün Ebedi ülkü me-

lluba1ca.lank MOd.tye ~ birincıWc pleıinin alevlerile dolu! ... > diyor ve E5z. 
fecuıanGn Cemil, .HAa w KiricOT lerini fÖYle bitiriyor: cKöylüye hizmet 

ettikçe, köycülük t.alışmalamnız gıiul 

neticeler verdikçe; yüreğimiz 5evinçle 
dolarken, gözlerunizin önünde Atamızın 
ebedt ve kutsi hayalinin teceasüm ettiği
ni, :bize güliimsediğini göreceğiz. Bu. bi
zim için ne ulvi bir tecellıdir, ne :llhf 
milWat!. 

Vali Halid Aksoy ayağa kalktı. Çqid 
~id, renk renk elbiselerile birer papat
ya ve gelincik demeti gibi kıra serilen 
kadınlı, erkekli halk arasından vali ko. 
nuşuyor: 

c ••• Büyük :Milli Şefimiz, Üniversite
den gençliğe ve millete hitabelerinde bu
yurdular ki: 

(Bizim bütün idealimiz vatan hizme

le-rinde eski kllaik Akdeniz yolu bütün biniyor.) Fakat çokluk gene Kanalda ıca· 
bütün değilse de, karışıklığın devamı lacaktır. Bu şartlar içinde tayy,;re bile 
müddetince terkedildi. Bunlardan çıkan- kanalla gerçekten tehlikeli bir rekabete 
lacak netice şudur: Kap yolu normal za. girişiyor sayılamaz. Mademki arada mat· 
manlania Süven kanalile boy l51çüşe. şandiz meselesi var. 
mez amma ortaya siyMf gailel~ çıkıve. Netice: 
r.ince Vaxo de Gama: De Lessepsi bazı Ferdinand de Lesseps kanaldan yıld• 
cihetlerden gölgede bırakmaya başlar. 3 milyon ton geminin geçeceğini tahrni11 

* etmişti. Bu miktar 1937 de (30) mil1°11 

Kara yo11arının rekabeti başka türlü. net tonajdı. Demek kanal yaratıcısı ıı• 
dür. Onların marşandi:de değil, yalnız kadar nikbin olsa yeri varmış. Bugün Jt•· 
yolcu ile münasebetleri vardır. Uzakşar- nal ekonomik rekabetlerle başbaıa p1'• 
ka olsun, Hindistana olsun tren yapılır bilse hiçbir tehlikeye uğramış aayılrDll1 
yapılmaz, yolcuların kara yolunu daha amma kalamıyor. Hıçbir ekonomi reltt1· 
emniyetli sayarak tercih edecekleri mu- beü onda şimdiye kadar aksi bir ıe.sıt 
ha'kkaktır. gösteremedi BilAk.is her yeni mııv~1 

vasıiası onun faaliyetini azaltaca,.., yerd' 
100'2-1904 de yapılan Transsiberlen Sa- ıs• arttırnıakl.a .neticelendi Yazık kl, tA l>'f" 

veyşe nazaran epey kısa bir yoldur. Mos. 
kova • Vladivoetok arası 85R4 kflomet- langıçtanberi siyaset araya daima but'' 

nunu soktu. Kanahn başına ne kadat' 
reden ibaret olduğu halde Kızıldenizden güçlük geldiyse hepsi siyasetten geldt-
geçen Londra • Yokohama yolu 17892 ki- ı~ 
1 

Siyaset onun nerede-1ae kazılmasına b 
ometredir. Arada yDn yanya fark var. .ıL. mlni olacaktL Bugilnltü terafiğinin :rnır 

Bugün Moskovadan Vladivo.stoğa Şi· hinı bir kısmını balt.alıyan da gene siy•· 
mendiferle on günde 61215 franga gidili- settir, har-O korkusudur. Fakat biitil• 
yor. Marsifya • Hong Kong vapurla yir- bunlar, onun yaratıcısının deh:ısınd'' 
mi altı gün. Bilet 97 -99 sterling 17 bin hiçbir ~y eksiltmez. 
franga yakın. Süveyş kanalı iıuanlığın büyük esef' 

Köylıü, bu vatanm temelidir. Yurdun Bununla beraber şu noktayı unutma- lerinden biri oldu ve olacak. Dünya 10~ 
tinde toplanır.) 

asıl sahibi olar.ık onu hakikt mevkime mak lazım: Siberya yolund:ı her şeye rağ- vazenesine yeni bir v9Çhe verdi, yerYil,.. 
1kinci liJe bayTamında 300 ,.....,.. kopya baflatUricn çıkaran Atatürk, büyük inkılabını bu e- men bir emniyris!zlik var. Pasaport ve yonannı değiştirdi. Eğer kunılUfUndl 

İzmirde Karşıyaka kız muallim melrte- dında. binle~ seyirci ~ntinde yapılmıt- bedt temel üstünde kurdu. gümrük zorlukları çekmek te her zaman ve ~let~de güçl1l'klere rasıtlaDtbyt' 
binin ve ikinci erkek ~esınln spor bay - tır. Atletizm müsabakaları ço'k güzel ol - Bizde: cBütün ideallerimiz köy hizme- için mümkün. .. Bu yoluıt kanalla yapa- bunlara sebeb nı tabiat. ne de tetısf~ 

l ok 
.. __ , lm K ı C oağı rekabeti yolcu bakımından - .. ~.r. s d . _,__ ...,,. ııaın arı ç gua:ı. o uştur. ız anınız muştur. 100 metrede emil Karakulak, tinde top1anır) diyerek milletin özü olan -.ıu-u.ı a ece ™™ arasındaki rekabe';,--

İıstklal marşını rnüteakib çok muvaffak 1500 de K~al Oktay, yüksek atiamada köylüye, vatanın kökü olan köye hizmet- tanyım. Bizim kl>yu··n bir mahalle.: de ·d" 1..-ı- 'd · 1 ·ım'k j' z· d k s-h 00 d Al' ... bi hadiselerin önüne erçmek için yeJll 
uu geçı resmı yapmış ar, n ı ım - ınnur, is te u. 1., 4 metre e ı, 800 le Büyük Milli. Şefimizin işant buyur. cKokalcsu> klSprüsünün yanındadır. Be- b 
nastik hareketleri göstermişler, atletizm- de Kemal, 110 minialıda Süha birinci dukları vatan hizmetini baıarmıı olaca- lediyeniz şehrin bütün plaliğini ifte bu teşe büs yapacsğız.> rf1 
4e iyi dereceler almışlardır. gelmişlerdir. Resimte.r bu iki bayrama ai.d ğına da inanıyoruz. Bu satıdan aynen yazmakla fhd dediği myere d~:iyor. Butalıktan kın- ...... ,. olıt' 

Erkek lisesi bayramı da Alsancak sta- intıbalardır. Köylerimize düzenlik. bolluk ve refalı muııt.arın iste5mi de yerine getlrınff 
•ı========================-========= lıyoruz. Kaç defa belediyeye bapurdum, .ıa ti· ve köylülerimiz~ iyilik. sağlık ve bahtı- fakat bana: ~~- --~ 
Ereğli limanında yaralanan p1ep 

limanımıza hareket etti 
Ere~li lhnanında İtalyan bandıralı 

Çitta Bergana vapurile İstikbal vapuru 
aras•nda vuku~ gelen müsatleme hak
kında Deniz Ticareti Müdürlüğü tab -

kik t yapmaktadır. Müsademe esna • 
sın.da 1, 2, 3 numaralı ambarlaırının 

saç1 rı çöken \"' hafif bir .surette va -
rnla 1~n İstik 1 vapuru. Ereğlide · bir 
daltY•r ve ehli,·ükuf tarafından muave-

ne edildikt~ ~nra s€'f'"rine müsaade 
olun.,.,,uş, vapur İstanbula hareket et
mişt;r. 

İstikbal ·vapur.ı acentası, kazaya ! -

Karaya oturan vapuru kurtarmak için yarlı"k: dilerim. 
tahlisiye gönderildi Mmt Şefimizin sevgili adını, köylü cSizin iki e'rin. hatın için biz oraya pi1- Marakaz vapura t.mir edildi 

Şarköy civannd'a karaya oturan Al· kardeşlerimizin, bepinizin bir olan duy. lik dltkmiyecek miyiz?., cevablle karp- Bir müddetten.beri havu7J.ıird9 ti : 
man bandıralı Mit~r adlı gtiz vapu- gusu ve dili ile saygı ve minnetle ana. laştım. mir edilmekte olan Denizbaruo_ıı ~ 
ru kendi vesaitile kurtulmağa muvaf - rım.> İhtiyar muhtann ıiklyetini hemen ora- rakaz vapuru dün lum.ı.zıdan ~-l • 
fak olamamış ve tahlisiye gönderilme31 * cıkta tevsik içhı hazır bulunan Sıhhat Vapur bugünden itibaren fataııbd 
Jçin ~mi Kurtıırma İdaresine müra - B'' Qn b Müdtiründen keyfiyeti .ordum. Slhha! Mudanya - Bandı-· hatlan ~ ut u iyi isler arasında. bermutad ~~ 
cttat etmiştir. Alemdar tahlisiye gemi- Müdürü bana: ef ı bqlı ktır / 
si dün kaza maha1line hareket etmiş ve ~:n~~~a ~e~~:u~~deıı bir ı~üyetçi cEvet, dedi. Bize evvelce de bftyle bir ~~~-... ?.:!1..~ •• ....:.... •••• ___..--~ 
kurtarma ameliyesine baş1amıştır. Al-

01 
k ene.Ayet yapı'-·.... Şlkl•eti ehemmiyet- ~-· Ç O C U K H EK 1M1 

c u yanı> köy mektebinin yavrula- \' ~..... .1 D Ah ili 
man gf'misinin ,·ariyeti tehlikelidir. rını büyük bir haz ıçindt dtnliyordum. ıe cözönüne aıarü s6yieoen yere pislik r. med Akkoyun 
ttflyan vapurunun sebeb olduğunu id- Yanımdaki ihtiyar klSylü yakamdaki ro- dökülmeainhl menını Belediyey• yazdık. Taksim· Talimhane Palas Na. ' 11 
dia ederek {azminat ~temektedir. Ka- zeti heceledi: Bizim yazm•JN&I ratmen aıllaf!lıyor ki Pazardan maada hargtın saat t6 te 
:r:anm ma'ulü tahkikat IOllunda anla _ cSon Po.da .•. , Sonra da: oraya ıene pisltk dlSkO.lmektedir. Httr çe- ıonra ·reıeron No. «620 
.,ı.caktır. - O.M dedL Bmı Qaca köYilnün muh- şid buta.lıjm ıirayet mambu olUl k et-

• 



• 

aya 

Moskova lngil • 
renın 

• tek ifi ceva ve yor 
{Bastarafı 1 inci sayfada) hatalara düşürmüş ve A1man ordusunu 

MOs1tova 9 (A.A.) - Havas • İngiltere Karpatlar geçidine kadar getirmişt~~· 
büyijk elçiliğinde Seeds tarafından dün Bugün, belki garb beni yalnız bırakır du
tfoıotofa verilen İngllız mukabil teklifleri şüncesile Polonya ve R~many~ya. v~r~ • 
11.e iki üç gün i-çlnde c~vnb alıı:ıac2ğı ümid ceği garantiyi İngiltere ile katı bır ıttı • 
ed;lınekt<?dir. fak akdetmek suretile ödetmek istiyor. 

Verilen malUma!.ı ghre, Sovyet hilkt1- İngltcre 1le kat'i bir ittifak akdi öyle pa
ıneu Sovyetler Birliği dış politıkasınd!l halı bir satıştır ki. Rusya kendinı koru
deflişiklik olmadığı ve Sovyet hükümeti- yayım derken büsbütün açıkta kalmak 
nin 1

- b tehlikesine maruz bulunuyor. · K<'ndisince kabul edilebilir ir esas 
bulunduğu takdirde, barışın m'.idafnası " Zaman lizım ,, 
ve nıütaarrıza karşı müdafa3 için İngil - Populaire gazelsi. İngiliz - Rus müza-
tere ve Fransa ile .ş b"'raberl;~·ne amade kerelerinin bugün memnuniyet verici bir 
knlrnakta olduğu hakkında Seedse temi- safha arzetmediğini yazıyor ve fakat şu-
nat vermiştir. nu ilnve ediyor: 

Bu suretle, Litvinofun çekilmezjnin sc- İngıltere ve Rusya her ikisi de biliyor-
bebinin bazı taktık hataları olduğu. yok- ı lar ki, eğer Mihver devletleri sulh dev • 
sa Politikasının artık hoş gitmemesin letleri cephesinde bir gedik bulu.ndu~
dcn nıütevellid olmadığı anlaşılmakta • nu görürlerse bütün Avrup~.yı bır ~c:a· 
~ır. kete sürükliyebilecek teşebbuslere gırış. 

FranQız gaz~teJerine göre 

k Patis 9 (A.A.) - 1nırliz - Rus müza-
ereıerini mevzuu bahseden Fıgaro ga

tetesi diyor ki: 

dü R~syada fikri sabit haline gelmiş bir 
fs ~nce var, o da şudur: Garb. Alman 

tılası tehl'k . . R . k . 
ı· ı esını usyaya çevırme ıs -1

Yor. Bu du"di M k h"kA t' · h :.-wnce os ova u ume mı esab1 
~rında ve hnreketlerinde bircuk 

mcktcn tereddüd etmiyeceklerdir. Bi -
narnaleyh hem İngU!erenin, hem de Rus 
yanın müzakereleri neticelendirmek iste 
dıklerine şüphe edilemez. Fakat, M4ısko
vanın tamamile İngiltere gibi düşünmi
ycceğinin Londrada anlaşılması ve Lon
dr".lnın da aynen Rusya gibi düşüne mi -
Y"C<'ğinin Moskov da anlaşılmas1 içın zn 
man Iazımdll' ve bunu beklemek icab e -
drr. \ 

Rusya da İngiltcrn g'bi Romanya 
ve Polonyaya ·nat veriyor . 

iktısad Vekili dun 
Parti Grupunda 

suallere cevab verdi 
(Bastarafı l inci sayfada) 

meselçler h;kkında izahat verilmesini 
istediğini bildirdi. 

Müteakiben İktısad Vekiii Hüsnü Ça
kır sual takririnin ihtiva ettiği muhtelif 
meseleler üzerinde ve her meselenin bu
gün ne safhada bulunduğun:ı dqjr uzun 
izahat verdiler. 

Ayni mevzu üzerinde söz alan birçok 
hatibler sıra ile fikir ve mütalealannı 

beyan ettiler. 
Bu izahat arasında İktısad Vekaletine 

yeniden tevcih edilen birçok suallere son 
defa söz alarak kürsüye glen İktısad Ve
kili icnb eden cevabları verdi. 

Ruznamede başka bir madd~ olmadığın 
dan saat 20 de müzakere nihnyet buldu. 

Ş~mal devletleri bitaraf 
(Ba~tarnfı 1 inci sayfada) 

Resmi tebliğ 
Stokholm 9 (A.A.) _ Şimal devlet· 

Ieri hariciye nazırlaTının konferansın -
dan sonra resmi bir tebliğ neşredil -
miştir. 

Tebli~de şimal memleketlerinin Os -
Jo deklaraı:;vonumı sadık ve bu surct~e 
gruplar haricinde kalacakla~·ını ve .b~r 
harb vukuun<la da bitaraf kalmak ıçıu 

elılerinden geleni yapacaklardır. Ş~mal 
memleketleri münferiden veya muş • 
terek bir surette aızçok geniş ademi ta
arruz paktları sistemine iştirakteki fay 
dayı bu itibarla tetkik etmişlerdir. 

Şimai devletleıi kendi memleketleri 
nin bütünlüğünü· ve bitaraflığı diğer 

Papa Vatikanda bir sulh konf eransr 
akdini teki f etti 

(Baştarafı l inı.i sa11fadcı; 
da toplanmıya davet etmi§tir. Teklif ka
bul edildıği takdirde, toplanma yakında 
yapılacaktır. Papanm hiçbir müzakereye 
bizzat iştirak etmiyeceği, fakat gerek şah
sen, gerek kendi hariciye nazırı vasıta -
sile icabında rnüşavır veya ara bulucu 
sıfatile tavassutta bulunabileceği anla • 
şılınak tadır. 

Diğer taraftan Temps gazetesi de aşa
ğıdaki haberi verıyor: 

Papa mümessili Ors~nizonun Cuma gü 
nü Hitrerle yaptığı mülakat esnasında 
Orsenizo, Ribben tropu. yakında Roma ya 
gelerek görüşmelerine devam etmiye da
vet eylemiştir. 

Bu davetin kabul edilip edilmediği he· 
nüz belli değildir. 

ingiltercnin vaziyeti 
Londra 9 (A.A.) - Danzig meselesini 

halletmek için Almanya, Pohnya, İtal -
ya, İngiltere ve Fransa arasında bir beş
ler konferansı toplanması hakkında Pa -
panın yaptığı teklifi alakadarlar muva -
fakat eylemek şartile İngilterenin d!.> ka 
bul edeceği S'Öylenmek"tedir. 

Alınanyada nasıl karşılandı 
Berlin 9 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfcllerde söylendiğine göre, Alman
ya Papanın Polonya meselesinin mus
lihane bir şekilde halli lehindeki teşeb
büsüne cmüsbet bir şekilde> cevab ver 
miştir. Papanın sarfettiği gayretlerin 
boşa gitmesi ihtimalinin kuvvetli ol -
duğu ayni mahfollerde sıöylenmekie -
dir. Bununla beraber, bu maıhfellerde, 
yüksE-k ahl5ki emellere istinad eden bu 
gayretler sempati. ile karşılanmakt~ -
dır. 

Lehistand:-

Barşova 9 (A.A.) - Dançig meselesi 
hala Leh efkarı umumiyesinin başlıca 
kaygusunu teşkil etmektedir. Snlfilıi -
yettar mahfellerde söylendiğine . göre 
Polonya hükfuneti Millet:ler Cemıyeti
nin yüksek komiserini de ipka etmek 
şartile Dançig"de şimdiki s~~üko~ .~.
dame etmeğe çalışacaktır. Ogrenıldıgı· 
ne göre Polonya filhakika 15 Mayısta 
tt:>planacak olan Milletler CemiyeU 
konseyinde Fransa, JngHtere ve İsveç 
mümessıllerinden mürekkeb Dttnçig 
Üçler komitesi nezdinde teşebbüste 
bulunarak yüksek komiserin ipkasım 
istiyecektir. 

Tedbirler 
Barsova 9 ( A.A.) - Resmen teyid 

edildiğine göre, salahiyettar makam • 
Iar son zamanlarda hudud mıntakası -
na gelerek yerleşen 300 Almanı içeri -
]ere göndermeği ka-rarlaştırmıştır. 

Alnuınyadan çıkarılan Nony°"ı!ar 

Varşova 9 (A.A.) - Gazeteler, Al• 
manyadaki Polonyc.•hlar birliği azasın
dan on beş Polonyalının Alınan hudu
du haricine çıkarıhnış olduğunu haber 
vermektedirler. 

.AJmanyadn intizar 
Londra 9 (A.A.) - Times gazetesinin 

Berlin muhabirine göre, Alman idareci -
leri çember siyasetimn akim kaldığın& 

Alınan milletini inandırrnağa çalıştırmalı 
ta ve diğer taraftan Polonya hükumetin.in 
harekatını büyük b!.r d•kkatle tnkib et .. 
mektedir. Berlin hükumeti icab eden ted
birleri almadan evvel Varşovadaki Al • 
man büyük elçisin!n raporunu bekliyor. f li <nasta?'af1 1 inci sayfada)' 1 nnsebetile Bulgaristamn arazi talebleri 

~Yet göstermektedir. ve •ki memleketi aHikadar eden diğer me 
hiın ~ra, Sofya \•e Bükreşte siyasi mü-. sdeler görüşüfocektir. 
bar· . lnaslarda bulunmuş Olan Sovyct G:ıfenko'nun Ankara eeyabati 

ıcıye kom· · . . 
sabah ta ıserı muavını Potemkın, bu Bükreş 9 (A.A.) - Ra.dor ajansı bildi .. 

!"::~~~ğ~ ;:ı:?r':ı~"':ıun~:~;~ ~llllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllllllllllllllll '!\ 
ıe se1am1ıyacak1ardır. = Türk Hava Kurumu 

nazırı ~k~a~vaya gelmiş ve hariciye ri;>or: 

Bu müJ.ak ~ulaki olmuştur. .. Türk hükflmeti ile mütabakat halinde, 
llasebatının ~ ın'. ~olonya • Sovyet mu: Gafenkonun Ankara seyahatinin Hazi -
hiın ofd ı; ~sını bakımından çok mu- r rı ayının son on beş günü zarfında ya • Uı:;u gız1enın kt d. 
Rus eme - e ır. !" 'ması kararlaştırılmıştır. Yn, Itonıa . . 
:Sükı- nyaya tem.inat verıyor Türkiycnin rolü eş 9 (li . .. 

fenko ar U.:Usi) - Potemk n ıle Gn· Londra 9 - Times gazetesi baş ma-asındakı c.. kü .. lak t .. ' 
•tten fazla sürnı" t~n mu a ' uç sa- .• n~csinde bilhassa. Balkanların vaziye-

Bu ntülakatı ;t~:k;o 8 tini tetkik ederek Türkiye diplomatik 
~~~ flarb hududundak· k ovylet Rusya. ınahafilinin cenubu şarki Avrupası de-v 
"<tIÜi b' • oınşu arına te • • . b" .. - b' 1. - . . k . . ır garanti vermekte 1 • . 1 t cnne tam ır goruş ır ıgırun ıv-
dirtlnıiştir. 0 

dugu bıl • metini anlatacağı ümidinde bulunuyor 

f Bu garanti, İngilter,, ve F t v~ diyor ki: 
ından p '"' ransa ara • 

:na "Vc.t'l olonya, Roınany:ı ve Yunanısta- Balkan Antantına Avrupa minnet -
Ro 

1 

en garanu mahiyetinde olacaktır. tardır. Balkan Antantı Avrupamn bu 
llUni:~nyanın, böyle bir garantiyı m"m-1 kısmında dost milletlerden mürekkeb 

G f e kabur ~dcccğı anlaşılmaktadır. iyı bir grup teşkil etti. Fakat bu istik· 
n~ enli.o Atina \'e Sofyayn gidh·or rar ve birlik eseri orada haklı olarak 

6er taraftan b .. "' · l B 1 · t d · · ·1 lerindc a • gar huküınt>~ merkez. Y<'rı o an u ga!1s anın a gırmes:ı ı ıe 
olan h ~ ~tıgı seyahatten henüz dönmuı:ı I tamamfanacdktır. Eğer Balkan meml<'
tirana:rıcıye nazt:-ı Gafenkonun, 15 Ha- ketleri daha sıkı bir birlik vücude ge -
Ankar n ;~nra tekrar seyahate çıhıralt ti f-'b;rrıcr('e ecnebi hululünden kat'iy 
bıldirila, :;na. ve Sofyayı z'yaret edt-cegi yen ma~un kalacaklar ve istikialleri -

Cafo: edır. 1 ni muhafazada hiçbir zorluğa uğra -
hır eben:~~ Sofyayı ziyaretine husu i tr.ı) dca 'dardır. 
liarhden s~et ·ı~tfedilmektedir. Umumi Leh Ciimhurreisine geniş salfıhiyct 
nazırı Bulga ~stı defa olarak b'r Rumen verildi 
1 rı anı resme" · 

<> ncnktır. -• zıya ret etmış Varşova 9 (A.A.) - Diyet meclisi, 
Siyasi mahfellcre .. b . 1 Cümhurreisinc geniş saılahiyetler ve-
M. gore, u zıyaret mü- ren kanunu ittif&'kla kabul etmiştir. 

:. ıllet/er Cemiyeti 
Sıhhat komite~/ 
~n<?vre <ı (AA) 

Etrıın hus • · · - Anadolu Ajan-
~ill ti usı muhabiri bildiriyor: 

:Frans l"' <?r Cemiyeti sıhhat komitesi 
~"t' ız murahhası Dr. Parist'' . 
~ lnde f aar . ın nya -
tenin bu . ıf.etıne ba~1amıştır. Komi -
11~ • ıç ımama-. lngiltere Fransa 
·~nerıka T'" k" ' ' 
tan· p ' ur ~ye, Macaristan, Hindis-

' olonya· ı · 
"" '·- • svıçre; Belçika· Dani .. ıarl\.U. Ro • -
leı; . ' manya ve Lctonya hükumet 

nın rnurahh 1 · · 
dir as arı ıştırak etmekte -

B Litvanya orduları 
aşkumandanı Varşovada 
Var e>va 9 (A 

b kum .A) -- L'•v n;::ı ordulan 
?indl' ~n.dnnı General Ra t k:s, b rabe-

Mareşal Göring 
• 

ispanyada 
S<1nremo 9 - Alınan hava nazın 

Mareşal Göring, bu sabah saat 9 da 
Huarasccn vapurile hareket etmiştir. 
Görin.q, İspanyada, VaJansiya'da kıs1'f 
bir tevakkuftan sonra seyahatine de -
vam ederek Hamburg'a gelecektir. 

Hareketind€11 evvel ~neral Rich -
tof€n tavyare ile Berlinden gelerek 
kendisbc mülaki olmuş ve uzun müd· 
det görfümüştür. (A.A.) 

Berlin 9 (A.A) -Havas • Berlin siyasi 
rnahfellerinden alınan malumata göre Gö 
riM Valansiya'da General Franko ile 
~füi.iŞ<:"Cektir. Resmt mahfeller, bu hu -
ı::u ı:ı kat'i bir .gizlilik muhdfaza etmek 
tedirler. 

Dutk ıkıncı dairP ınüdüni G n rnl 
nys ve bir k ~k . • f ından Jrnrşılarunıştır. du~ h 1 ço as r: erkun bulun C 

ti a de bu sabah v · eneral Raştıkta, Mareşal Smialy • r. arşov y g lmış- R d ,. . ., 
: z ın mıs fırı olacak•.ı!". Mumaileyh, 

R.<'ndisi is•asyonda M . ınumtaz m fırlere tahsis edilmiş olan 
n~dz, birçok Polon n are~al S~ glv - Blank saravında ikamet edecektır. 
Lıtvnnyanın Vnrşo:U saefsk~rıS erl~anı ve 1 G reralin z.yareti ik.i gün devam edecek 

ırı au ıs tara - ı tir. 

H:~:e~~~o::~~=r~:rşı '= " • K p27,~i YTernA·b N G osu 
tenzr at yapıl.:h 

Londra 9 (A.A.) -- Sıgortacılar ens • § 
titüsünün bildirdiğin~ göre, harb tehli • § Birinci Keşide : 11 /Mayıs/ 939 dadır. 
kelerine karşı olan sigortalarda mühim S B ••yük ikramiye: 
tenzilat yapılmıştır. E U • 

Akdeniz ve Baıtık munzam primleri 8 § Bundan başka : 15.000, 12.00), 10.000 liralık ikramiyelerle 
şilin, Atlantik munzam primleri 3 §ilin - 20.000 ve 1 ).0 J() liralık iki adet mükafat vardır ... 
ve Karadeniz munzam primlerı 10 'lo:ılin _ yeni terli ptenbir bilet alarak iştirak etmeği ihmale tmeyiniz. Sizde 

azalmıştır. . - piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 
J:::~k';;. Sovyet gemiler: de ıııgorta ~11111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllflllllllllllllllll lf 

o Liradır ... 

11111111111 



nın Hikayesi '"mn .. m11n11•mnm .. 11111111 .. ınnm ... Romanya petrollan ve A manya 
- . .A 

! ar v r 5 ( Başt1 rafı 7 inci sı.~ fada ) 1 kaza ile bütün vadi petrolı1e dolmu:ttn· 

Z a a 1- Elime bir kibrit kutusu verdiler: Çocuklar ateş yakmışlar.. fakat eıniD = j - Haydi geliniz kuyuları gezelim! olunuz ki başka kuyular ateş afımanuŞ" 

mnm .. nmnnm n111111111ı .. 1mm11111 !Jlllh. Çeviren • • 1 H l ..11mııııtwmUlll- dediler. tır. brahim oy .ffll - li:I Bir otomobille tepelerden birine ka- - Peki 1916 da bu kuyuları istim.al 
_Öyle mi? .. sahiden 200 lira eder mi? .. dar gittik. Ve işletilmeğe başlam1ş bir edilmez hale sokmak için ne yaptılar? 

Karınız fena halde hasta yatarken, be-, anladı. Arkasına yaslanarak gözlerini d" e söylendi 1 kuyunun yanma kadar vardık. Bu ku- _ o zamanlar, bu kuyular başka tür 
ri yandan ödenecek borçlarınız bulunur- kapadı. Birde~ sokak k~p~ı. ?alın~ı. Bir 

1
istifini bo~ıyan Brant. adeta hakare- yu günde 150 ton çıkaran bir kuyu i.di. lü idi. Bugün ayni çare i~ bu kuyula.1' 

sa, şu güneş denilen mclıin insanı ne de ı lahza olsun dınlenemedığı ıçın, soy lene te uğramış bir adam gibi homurdlndı:. Romanya geç<m. sene illtı .b~çuk mıl - m.ahvedilemez. 
rahatsız eder? .. Her yeri, mesela rengi söylene- kapıyı açan Haley karşısında ka- _ Tabü eder. Seneicrdcnbcridir, bu ış- yon ton petrol istıhsal etmıştır. _ Peki bugün ne yapılabilir? 
atmış küçük halı, havı dökülmüş panta- sabanın en zenginlerinden ve daha 0 sa- le uğraşıyorum .. satmak istersen çekin Hesab ettim ve dedim ki: _ Bugün bunları istimal edi1eme2l 
lonunuzu nasıl da projektör gibi ışılda- hah kendisine mektub gönderdiği Brantı hazır ... dedi. ı _ Demek Romanyantn petrol istih - bir hale sokmak için onlara rnahsUS 

, görünce şaşırdı kaldı. Misafirine yol ve- · f · · 5 k · · A kultı... ı b·ıı·r tır · · ·· Beş dakika sonra. zengin mısa ırının salatı O tane «iyi uyu• nun verımıne olan mevaddı infi1akiye mnı a ı · H 1 ·· 1 ·ı pencere rerek odasına aldı. ı i. · d'""· "ka Con a ey, yorgun goz erı e • arkasından kapıyı kapayan Haley çı gın muadildir. _ Peki Romanya icab ett gı cmı • 
den bak<{ı1ken aklından bunları geçiri· Brant şehrin tanınmış bir tüccarıydı. gibi karısının odasına koştu .. kancığı~'. - Fakat hakikatte • kuyuların. a~edi da bunu yapmağa ıhazırlanmı.ş mıdır? 
yordu. Daha bir saat evvel doktor evden, Kimse ile konuşmaz. kendi aleminde ya- karıcığım .. üzülme sen. merak etme .. ıy1 iki binden fazladır. Eger petrol ıstıh - Muhatabım elile bir -hareket yaptı ve 
çıkarken: 1 şartlı. On~n için,. ~n~.n bu s~atinAd~ ka~- o1acaksın .. diye söylendi. 1 s::~line mani olunmak istenilirse en a • bana: 

- Mister Haley .. demişti. Bu hastalığı yanın evın~ gelışı _muhtm b~r hadısenın Londralı doktor gelip hastayı muayene şağı 1500 kuyunun imha edilmesi la - -Bu suali gidip Romanıya• hükt'.iıne -·· ı· k .,,. d k b" dam var o da vukua geld•ğne delalet ederdı. .. .. d k" b r -
on ıyece , 1J

1 
e ece ır a ·· ettikten ve şehre donduktcn sonra ır ı zımdır. tine sorunuz, dedi. Buna ceva ve. 

Londradadır. Amma, vizitesi yüksektir. Brant, Haleyin gösterdiği iskem.:eye .o: 1 Con HaJey kız kardeşinde:ı mektubuna 1500 kuyu mu? On11ann dağınık bir mek bizim salahiyetimiz haricindedır· 
100 liradan aşağıya gelmez.. turunca, koyu mavi ve donuk gozlerını ccvab aldı. zarfı açıp ta içinden, mahud şekiltlc işgal ettikleri sahayı düşünmek Biz kuyuların yapılmasile meşgul o -

100 lira .. az para mıydı bu? .. Biraz ev- kahyaya dikti. Sonra: kendi yazdığı iane mektublanndan birile bu işin ne kadar güç bir iş olduğunu luruz. yıkı1masile değil~ 
vel yazdığı mektubu titriyen ellerile ha- - Tuhafınıza gitti galiba. sizinle biraz birkaç lira bulunca hayretten donakaldı. anlamağa kafidir. 
vaya doğru kaldırdı. Beş altı satırını 0

• hususi görüşmek istiyordum ... dedi. Ar- Hele şu satırları okuyunca da az kalsın _ Bu istihsal çoğaltılmak isteni11rse Tosun isimli bir komedi 
kudu. Her kelin1csi. kızgın bir kor gıbi kasından duvarda asılı duran ve bir man- ak1ını kaybedecekti. bu mümkün müdür? filme ahmyor ! 
gözlerini kavururcasına yakıyordu. İçin- zaray1 tasvir eden bir resme uzun uzun c ••• Sevgili Con kardeşim. İanene elim- _ o zamml su kolu harekete getir -
de şöyle diyordu: baktı. Fazla merak etmiş gibi aya~a den geldiği kadar yardım etmek maksa- mek kifayet eder. Şimdiki halde istih- (Raştarafı 7 inci sayfada) • 

c ••• İşte sevgili kardeşim biric!k kan- kalktı. Tablonun bulunduğu tarafa gide- dile sana birkaç lira gönderiyorum. Fazla sal ihtivaca ~öre yapıl'rnaktadır. Ertuğrul Muhsin üzerimden zırıl zırt • 
mı kötürüm olmaktan kurtarmak ıçın rek tekrar seyretti ve: göndermek isterdun anıma, bütçem mJ.- _Fakat demindenberi bir yerde bir akan suları görünce gülümsemekten ken· 
yegane ümidim bu doktorda. Halbuki yüz - Affedersiniz ML~ter Haley diye sor- said değil. Maryon yengem nasıl. Bana parcacık Qlsun petrol görmedim! dini alamıyor, ellerini havaya kaldıra . 
liradan aşağı gelmezmiş. Yüz liradan geç- du. Bunu nereden aldınız?.. yolladığın zarftan yalmı: bu kAğıcl çıktı. Dedim. , rak: . . ti 
tim. beş liram bile yok. Bana paraca yar- Haleyin gözlerinde ölgün bir ıpk yan- Başka mektub bulamayınca çok merak Fram·ız mühendisi ufak bir dttğme - Allah büyüktür diyor, benım m ' 
dun edemiyeceğini biliyorum. :f.ak

1
at ge- dı, söndü: ettim ... > cevirdi. Bir borunun ucundan birkaç kamım alındı .. cezanızı buldunuz! .. 

d d'ğ' b" kararı sana an atmak ~ VakıaA bı'z cezamızı bulduk amma, onu .. n ne ever ı ım ır _Hiç dedi. Talebelik zamanımda, I.on- Conu bir düşüncedir aldı, kız kardeşine dam'a petrol aktı. 
isterim. Kahyalığmı yaptığım binanın ta- drada bir koltukçudan 3 liraya almış- yazdığı mektubu kime göndermiş olnbi- - İstP. dedi, sizin tutu~urabileceği - da resmini almış bulunduk. Şu hald~ °' 
miri için, civardaki sıhhatli insanlardan d d lirdi?. Mektub1arı gönderdiği günü dil- niz petrol budur. Ufak bir alevcik bir deşmiş oluyoruz. Bunu kendisine söylıye· topladığı:ız bir iki yüz lira para benim tım, e i. d rek AUaha lSTnarladık derken: 

Brant C-·ab ve•·med·.·. Uzanarak tablo- şu .. ndü. Galiba yanlışlıkla kız kardeşinin kibrit alevciği ... Günlerce bura a y&! - ld m' d d ruyor İç.nden 100 lirasını a ..... ~ _ Gu"'le gu"le diyor. memnun o u ··· yanım a u · ı • mektubunu b:ıska bir zaTfa koymuŞıtu. nabilir ve günler sonra da gene lrolay -l ak d kt •. V• yu yerinden çıkardı, elind'? tuttuğu per~ Gelı'c:ı'mı'ze mi, gidişimize mi. yoksll ar • 
0 

• oru geLırecegım ... » Peki amma kime yollamıştı'!.. Iıklar ~öndürü1ebilir. -s "' Co b. d · k ld M kt b ye tevsizle inceden inceye resmi muayene- baştan aşagıv bı'r sıcak su banyosu alara"' n ır en yeıse apı ı. e u u • . b" _Geçen sene bu mıntakayı harabe-
re fırlattı. Adeta buhran geçirir gibi ol- ye koyuldu. Haley şa~ktn bir tavırla tüc- Tam lbu sırada pencereden gıren ır resim alışımızın kefaretini ödeyişimizC 
du. Evet.. ne hakla. kendisine aid olmı- ~ra ba'kıyordu. Brant, birden Haley'e güneş hüzmesi, Brantın satın almış oldu- den yangın... mi? Nusret Safa Coşkıın. 

d~~~h~~~lıbır~~ek@uş~: ~tahl~~ b~b~n ~m~~~de c::~~~~b~a:ş:k:a:··~s:o~n:d:~~·:sı:r~a:~~~~~~o~~=n~b~~~=~~~~~~~~~=~=~~ yan bir p~rayı kullanmaya kalkışıyor- J 

du?. Amma, ortada hayatı kurtarılması - Sizde böyle bir resmin bulunduğunu dal.galandı. Con oraya gözlerini dikti, masanın üstüne bırakarak cevab verdi: - Hayır .. hayır dedi.. zarar etmediJlJ 
lfızım gelen bir insan. karısı vardı ... Ye- işitmiş. pek merak etmiştim. Hakikaten içlni çekerek: yavrum. Hayatımda ılk defa olarak hale· 

ld d Y k - 3 lira cicim .. miyecek, içmı"yecek, diş"ndcn tınıağından dedikleri kadar varmış. Sulu boyadan - Allahım .. diye mırı an ı. o sa o-
0 

kı'le kazandım ... 
Sonra karısının e11erini tuttu. nun arttıracak, kimseye sormadan aldığı bu anlar mısınız?.. na mı göndermiştim?... Kadın kocasının yanına yaklaştı, tutu· 

inanmak istemiyen göz1erine uzun uzun parayı ödiycrek yerine koyacaktı.. Haley abdal abdal, hayır dermiş gibi * şarak kavrulmakta olan klğıda baktı. 
ı b ll dı baktı .. Acı acı çalan saatın sesilc tendı.sine aşını sa a · h Kıvrılan mektubdakı şu satırlar dah• 

Brantın karısı, köhne cevız çerçeveli Kadın, neden sonra ağzını açtı, ve • geldi. Biraz evvel yere atmış olciuğu ve Brant sözüne devam etti: sıldadı: hala okunuyordu: 
kız kardeşine yazdığı mektubu aldı. Ace- - Bu resim, harikulade azizim .. hari- tabloya ba'ktı. Bu münasebetsiz şeyden c ••. İc:te sevgili kardeşim biricik karunı 
le acele bitirdi. Sonra. gene iane istenil- kulAde .. eski bir İngiliz sulu boya san'at- hiç mi hiç mi hoşi.anmadı. Brant başını - O halde müthiş surette zarar ettin ~ 

k ld d ·· l · d ' ı· kla tutu ·ı· kötürüm olınakt:ın ... ]) mesi icab eden kimselerin listesini önüne karının eseri .. çok kıymetli bir şey. 200 a ır ı. goz erın e neşe ı ışı r · • sevgı ım ... 
çekerek basmakaJıb bir mektubu kaleme lira eder. Satarsanız, ziyadesile memnun şarak konuştu: Brant, karısını hafifçe öptü. Ocağa d'lğ-
ıd Z rfl d Ü t •. d 1 c ğ - Bu resmi görjyor musun Hilda, de- ru yu""rüdü. Cebinden buruşmu" bir kağı<l, a ı. a a ı. s une e: o a a un... 1 

Mister Brant, Şehir ... diye yazdı. Aman Allahım neler işitiyordu? .. Ha- di. 200 liraya aldım. bir mektub çıkararak düzeltti. sonra pek 

Kadın, dayanamadı, sordu: te istemiyerek çıtırdayan odunların içine * ley, beyni duracak sandı. Zangır zangır 
Birkaç saat sonra g'..lrib bir yorgunluk I titriyen parmaklarile zengin adamın ko

duyan Con Halcy artık çalışamıyacağını lunu yakaladı v~ boğuk bir sesle: 
- Ne eder? attı ve karısına başını sallıyarak gülüm-
Brant, bir kahkaha fırlattı. Tabloyu da sedi: 

«Son Posta» nın edebi romanı: 11 

Yazan: GÜZİN DALMEN 

- Bizim kusurumuzun başkalarına 
zararı değil faydası dokunuyor, halbu
ki İspartahların bankadaki milyonla -
rı neve yarıyor? Bundan kaç kişi isti
fade ediyor? Kaç kişi mes'ud oluyor? 

Sen bunları anlamak için daha çok 
~nçsin yavrum. birkaç sene sonra tam 
mrfnasile muhakeme edebileceksin. 
Şimdilik bunları düşünme! 

- Ne sefalet! Ne seraıet! .ESuraela bin yemek ikimizi de öyle memnun eder ki Hala, Nerimeye baktınız mı? Başına 
müşkülatla bayram şerefine bir tatlı aşağıdaki ziyafeti aklımıza bile getir- geçirdiği şu kukuleta ile, insanları zi -
alınırken, iki üç adım ötedeki konakta meden mes"Jd o1uruz. yarete gelip kendisini göstermek iste • 
para su gibi nkıyor. Her sene olduğu - Hakkınız v~r, zavallı yavrucak; miyen bir peri kızma benzemiyor mu? 
gibi bu sene de şeker bayra'mının ilk Feridun beyin karşısında sofrada o - _ Keşki bir peri olsaydım da ana -
günü Süheyla hanımefendi ahhabları- tursam benim midem donacak ve bir cı~a iyi bir hayat tt<tzırlayabilsey -
na ziyafet çekiyor. Davetlilerin hepsi lokma yemek yiyemiyeceğim. dim ve dünyadaki bunca zavallıya yar-
lz.mirin en zengin eşraf aifoleri. Yarın Maamafih, hakikati itiraf etmek ll- dım etseydim! 
dizi dizi otomobiller kapıya sıralana - zım gelirse, yarın ziyafe~ davetli ol- ;Fakat çok .gevezelik ettim; hemen 
cak, U'n~in esvablar içinde kcidın ve sam pek hiddet etmezdim. Kimbilir ne gitmeliyim çünkü daha faila geç ka -
eı:ıkeklcr konağın muhteşem salonları- nefis yemekler yenecek- Böyle zaTnan- lırsam Süheyla ha'ntmefendinln bin bir 
nı dolduracaklar, sofralar kurulup kal- larda bizim cİspartalıı.lar hasisliklerini sualine cevab vermek Mzım gelir. 
kaca.k. 1-Ia-cı Osman zad~lerin serveti belli etmeden fevkalade şeyler yapar· - Ne esaret, zavallı Nerlmecik! Dur, 
herk~in gözlerini kamaştıracak. lar; sonradan bu mafrafın acısını çı- ben de sokağa çıkıyorum, seni kapıya 
Nejadın yarı ciddi yan a1aylı söy· karmak için ortalığa• eziyet ederler kadar geçiririm. 

Jediği bu sözlere Nerime cevab verdi: amma şimdi orasını geçelim! Paltosunu alarak küçük kızla beraber 
- Evet, bir haftadır konakta hazır- Ah, ne olurdu, Feridunnun milyon- çıktı. 

lık var. Zavallı anneciğim gümüş ta • ları bende olsaydı: hepimiz mee'ud o-

kl d 1 !urduk ... 
kımların, Ufuak ve barda .arın ° ap- Nerime gülmiye b~ladı. 
lardan çıkarılmasına yardım .ederken - Cebinizdeki uf aklıklann ne kadar 
öyle yoruluyor ki.. · Düşününüz bi~. ~~- silratle eridiğini gördüğüm jçin bu mil
re. sem~de bir iki defa kullanılan butun vonların da az bir zamanda yok olaca
bu kıymetli eşya hep onun elinden bi- I r,ına eminim. Bana kalırsa, ne Feridun 
rer bir('r geçiyor. Allah vere de daha bey kadar hasis ne de sizin olduğunuz 
fazla ha!;talanma'sa! . gibi müsrif olmamalı; ikisinin ortasını 

Mehha hann:ı~ piyanonun taburcsı bulmak !Azım. 
üstünd dönerek sordu: _ Belki de hakkın var küçük kızım 

- Annen misafirlerle beraber sof- amma ben sarfetmekten vermekten 
raya oturmıyaraktar değil mi? hoşlanırım. Parayı sa'kİ.ıyamam. Bu 

- T~biL. Mic:afir geldiği vakit an- bizde babadarı. büyük babadan knlına 
nem hic bir zaman ortada olmaz. Öyle bir Jıastalık! Öyle sert sert yüzüme ba
günlerde hizmetciler de her vakitten kacak ne var Nerinıe, yoksa bena hak
faz1a meşgul oldukları için hen mutfa- sız bulduğunu mu söylemek istiyor -
ğa iner. yemeğimizi bir tepsiye koya· sun? 
rak odamıza çıkarırım ve ana kız baş- - Doğrusu haksı~ınız. Hepinizin 
başa yc>mek yeriz. Odamızda Sliheylfi çok müsrif olduğunuzu ve sağı solu 
hanımla Feridün !beyin ve o kibirl1 düşünmeden para haroett.ijtnl annem 
Nesrinin L?Özlerinden uzakta yemek de .MS,yle;yip dllnl,Y• 

VI 

Bu mevsimde gece pek erken ge'ldiği i
çin genç adamla-küçük kı'T. karan1ık hah 
çede müşki.ilatla yürüyerek ~klı yola 
çrktılar. Tam sokağın başına geldikleri 
zaman, nereden geldiği lbelH olmıyan 
bir hıçkırık sesi ku1aklarında çınfadı. 
Nerime birden durarak, konağın yan 
soka~taki duvarına dayanmış, ellerini 
yüzüne kapıyarak boğtiluyormuş gibi 
sarsıla sarsıla ağlıyan bir küçilk çocu
ğu Nejada gösterdi: 

- Bakınız bu çocuğa, zavaHıcık ni
çin ağlıyor acab<J? 

- Dur, hemen soralım. 
Nejad büyük bir merhametle küçük 

oğlana yaklaştı: Nerime de pek müte
essir bir halde onu taki'b etti. 

- Niçin ağlıyorsun yavrum? Bir ye
rin mi acıyor? Seni birisi mi dövdü? 

Qoouk ellerini~ ~ 

şişmiş zayif ve biçare yüzü meydana 
çıktı. 

- Hayır, kimse bir şey yapmadı, fa
kat akşam fabrikadan ~karken usta 
başı artık yarın gelmememi, bana iş 
kalmadığını söyledi. Halbuki annem 
hastadır; 'bize bakacak kimsemiz yok
tur. Ne yapacağız? Nereden ekmek bu
lacağız şimdi? 

-Sen bu fabrikada mı çalışıyordun? 
Bu sua1i Nedme sormuştu. Nejadla 

küçük çocuk: 

- Burada başka fa'brika ver mı? 
Gibisinden Qna baktıktan eonra, zaval
lı yavrucak anlatmı:ya başladı: 

- Burada sabahtan akşama kadar 
çalışıp elli kuruş gündeltk alıyordum; 
fakat son günlerde hem annem hem de 
küçük kardeşim hasta oldWdan için 
sabahleyin evde iş görmi~ meobur ol· 
dum ve fabrikaya bir kaç dakika geç 
gittim. Ustalbaş1 bunu efendiye haber 
vermi~, efendi de: 

- Burada haylazların işi yok, kapı 
dfşarı edin ... demiş. Bugiln ha.ftabaşı 
olduğu için paramı verirken uetabaşı 
da beni kovdu: 

- Fakat annenin ve km-deşin.in ha!
ta olduğunu biliyor muydu? 

- Evet, bütün bunlar def'te!'de yazı
lıdır amma mutlaka ustabaşı da ayrıca 
bir şey söylemiş olacak ... Şimdi ben 
işsiz ne yapacağım? Annen de hasta 
yatıyor; bize kim bakacak! 

Çocuk tekrar ağlamıya, tımç'kımıya 
başladı. Kendi sefalet ve aeısile zaten 
müteessir olan Nerimenin de gôilerl 
yaşardı ve mnelenin sert el1n1 tuttu. 

- Zctvarlı yavrucak! Bu def8lik seni 
affetmesi için efendiye yatvarabk bi
risini fabrikada bulamadın mı! 

- Hayır efendim, hiç kfmse yuk; ol
s~ da ona yaklaşmağa kimse ceearet 
edemez. 

Nejad başım sallıyarak çocuğun sfü
lerini tasdik etti: 

- HaktıD :v&r Y&vnlml hm-> lbn:rie 

Y•nnkf nii!'hftmızda: 

Çapkm değilmiş! 
Çeviren: Hatice Hatib \_,, ________________ ___ 

oılduğunu herkes bilir. Ne yapeJı.Jll, 

sen de başka bir frfüri!kada iş buJmıY8 

gayret et. 
Küçük tekrar ağlamıya b~ladı. 
- Beni kim yanına alır? Yaşım on 

iki amma çok zayif ve gösterişsiziın··· 
Nerime birdenbire büyük bir karar 

vermiş gibi başını doğrulttu ve bir bü
yük adamın ağzına yaloşan şu ~zıer 
ağır bir ciddiyetle dudaklarından dö '" 
küldü: 

Ben gidib Feridun beyle göril
şeceğim ve sizi affetmesini vaJv«aca'" 
ğım. 

Nejad hayretle bağmh: 

- Sen mi böy'le bir şey yapaca'ksırt 
Nerime? Deli mi oldun? Alacağın ce
vabtan hiç korkmuyt>r musun? Feri" 
dun bev senir. ricam kalbul etmiyece1c 

- r ve bundan şu çocuk bir ~y kazanaJJl 
yaıcak amma sen zarar göreceksin. 

- Ziyanı yok; ben bir defa yalvarı: 
rıın; belki merhametli bir günilne rast 
lar da kabul eder. 

- Merhamet mi? O mu? ş~arıf1'1 
sana vavrum. Feridunu tanımadığıJl 71e 
kad~r belli .. O adamın hiç kimseye 

80 

cıdığını şimdiye kadar gfüınedim. J{efl; 
di d'ıesabıma ben bövle bir müracıı9 

yapmıya cesaret·edemem doğrusu· 
• dtJt1 - Niçin korkacakmışım? Ferı d-

bey beni yutacak değil ya; olsa olsa b .. 
na acı sözler söyliyecck, yahud koltı~
dan tutup kapı dişarı edecek. Ne olll 
muş? . 

. . k ;çıfl Fakat, kendi cesaretını arttırma f1 

tekrarladığı bütün bu sözlere ratrflle P 
Nerime geniş merdivenlerden çı1'1 • 
Feridun beyin yazıhanesine gideı: lc~ir 
ridora geldiği vakit korku ile tır 

5 
.. 

titriyordu. Ömründe ilk defa ayak b:e 
tığı bu dairenin duvarları, kapıları r· 
döşemeleri bile insanda büyük bir "

0 

ku yaritmJ.Ya kMi geliyordu. 
(Arkua-') 
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GAZI 
Padişahın emri bekleniyor 

1 Yua: ZIYA ŞAKIB 

llu Denizde _müthiş bir çarpışma Yirmi kadar haseki sopaları kaldırarak halkı geriye 
ittiler. Binlerce halk önümüzde kum gibi kaynaşıyordu 

Ooya ham, defte! boşa geçti. ( 
let- k' Arah donanmasına za -
beş aıandınnat ~ derhal 1 
«eıtıi°::ı ~mi teçti. Bwtlann kaptan ve 
~bdl eri de, gene hainlerden mürek· 

11 _llaınıertn el~ 
oadun•a Klttt: bqm, doğruca ~ir 

-Görü 
tn~n ağı Y'>rsun~ ya .. karşımızda, Ji-
~itndi ~ıu kapıyan bir zincir var. 
oa~un. s~ bu zinciri kırmıy.a çalışa -
olan ll<>ktailde, zincirin \ICU bağlanmış 
~inciri kırı ya bir ~Qcmn ya~acağrm. 
!'i lirn~ P da maıyetimde'kı gemile
•- -•&qna geç· . 
~ beni takı ınr geçirmez, derhal siz 
!'lıYiniz S b ediniz. Sakın vakit geçir
Jnin ed~Jze, eJl ~re.fli bir zafer te-

l'\_ ,, 6 lin. 
4.1\.'Qı. 

Ernır Sad 
dı Ve 0 k cı:;1• bu s'&lere o kadar kan-
~ kaptan: sevindi ki; derhal bu ha-
liYdirdf. BelJ?mtr1ere mahsu6 bir hıl'at Suya batma: birer cisme sanlara k kendllerıni denize attılar 
karar8& 

0118 
=ki altın hançeri de çı· tün dünya tarihinde ebedi bir şan ve 1 hiç i>ir tesir yapamıyorlar .. akılların -

Mısırlı k ye etti. şöhret kazanmctk hülyasile sahile as - dan ve hayallerinden geçmeyen bir ö-
~ilen, blrb apitan, maiyetme aldığı ge- ker çıkarmaya başlamıştı. 1üm kasırgası içinde eriyip gidiyorlar-
dızdi. Ve d~r-nt ta~b eden üç sıraya Fakat tam o anda, (Balat) ve (Fe - dı. 
0lan nokt rhal, Eıncirin bir ucu bağlı ner) sahU'lerinden, Üzerleri ıslak man
G :Su sah::~J~) htıcum etti. da derileri ile örtülmüş olah bir takım 

Rum kayıklarından, mancınık alet -
lerile fırlatılan yuvarlaklar, topraktan 
y~pılmış, orta cesamette balona ben • 
zeyen birer çömlekten ibaretti. Bu 
çömlekler. gemilerin güvertelerine ve 
küpeştelerine çarpar çarpmaz, derhal 
orada, evvela korkunç bir patlama işi
tiliyor .. ve sonra, simsiyah müthiş bir 
duman yükseliyordu. Bu duman, bir -
kaç saniye hava· ile temas eder etmez, 
derhal alev halini alıyordu. Ondan 
sonra da, artık önüne ne geliyorsa ya-

Uy.a, zinciri um, ç~ uzun sürmedi. kayıklar ileri ab]mışlardı. Bu kayıkla
dayanarna.ın ~ ınu!hafttları bu hücuma nn kıç taraflarmda, (mancınık) a ben· 
lllıya tnecbu L'1 ar da, ~il ere yol aç- zeyen birer aıet vardı. 
denbire ge r olmuşlar ~i, zincir bir- Bu kayıklar, zuhur eder etmez, A • 
F'orsunu ta vşş edf. EvveIA, küçük amiral rab donanmetsmdaki ihanet c;ebekesine 
si ıyan Mıs :ı. k ".' 

Ve sonr ıru aptanın gemi- dahil o!an kaptan ve gemiciler, derhal 
~· u da di'--ı. ' 6"'' iflrliler limana ortadan kayboldular. Her biri, suya 

a· :Su hareketi b . 1 b.at?'az birer cisme sarılarak kendile -
'- 1kkatıe takib' aş amıral gemisinden nnı denize attılar. Ve sahile do1tru yüz 
nal b"tü eden Ernt Sa w b 1 ° i . u n genn~ r dun. der- mege aş adılar ... Gemilerde kalan A-
lçın <!tnir "'rdi 1 F' ri-n limana girmeleri rablar ise, bu halden hiç bir şey anla-
bunkanfardan bi · akat, maiyetinde bu- mıyaralı:, telaşlarmdan şaşırdılar. kıp kavuruyordu. 
k~ gevşenıesin1rklan, .zencirin çarça- Küçük Bizans k&yıklan, c!ır'et ve Arablar, tamamile şa-şırmışlardı. Bu 
ın·l~y~ gİr:iUve en•• lhnana bu kadar pervasızlıkla. Arab gemiferi arasına alevleri, su ile söndüreceklerini zanne-

ış er: ~nden şüphelen _ daldılar. Kıçlarındaki mancınık aletle- derek, denizden kova kova su çekip, 
l' - 'Ya Emir .. fht" ri vasıta::;ile, Arab gemilerine bir takım yanan yerlere dökmeğe başlamışlardı. 
:-.. Birdenbire k~ath ~~reket e<:Ie _ yuvarlak cisimler fırMtmaya başladı _ Fakat derhal, yanıldıklarını 3n1amış -
~!yelim. Bize diınızı bir tuzağa Jar. lardı. Çünkü su bu ateşin şiddetini bir 

~ılerin ka ta kılavuzluk eden İşte 0 zaman, bu gemi mahşerinin ü- kat daha arttırıyor .. hatta, yanan ge -
len k .. ff P n Ve ınüretteb .. . milerden denize süzülen ateşler, dalga-
t........ u ardan ınn "-1.. atı kamı- zerinde bir felaket kasırgası başgös • "U.ln~-ıı re.IU\~bdir B lann üzerinde daha korkunç bir deh • 

- 11 e Crnni . · unlara terdi. Binlerce ağızdan, korkunç fer -
Dedi1 Yet oaı.ı de~.."I' şetle yükseiiyordu. 

er. &uwr. yadlar yükseldi. 
Son d c A b ~- 1 · B 1 1 Haliç denizi, ödeta bir ateş deryası 

l'f' erecede ha . esur ra asn.er erı, izans ı arın 
b~ olan Erntr Sad 11.9 ve şöhret düşkü- bir hilesine uğradJklarını anlamışlar _ kesilmişti. Arab gemilerini, müthiş a -
ır Utfer ka un, kendisini bü "k dı. Gemilerin küpeştelerinden, 0 kil • lev sütunları ihata etmişti. Gemilerde 

kapı zannıak hül yu ~ 1~1ttı ki, bu haklı Y~a o kadar çük Bizans kayıkları üzerine ok ve taş kalanlar, yürekler parçalayıcı feryad -
?nedi: tavsıyeleri din- yağdırıyorlardı. Fakat Üzerleri yaş larla cayır cayır yanıyorlardı. 

' ta-:- İşte ben, ~di manda derisi ile kaplanmış kayıklara (Ar1cası var) 
y~~:rn~~~~fü~~==~====~=~=~===~===========~ 

d:k~-:~~,: :::~ ~ı::ı.~ı:; Tıb aıemimizde 50 yılın hikayesi 
Dedik mı. 

harek ten ~nra, gem.i!lni 
Ge et e!nri \!'erdi. n kaptanına \. (Baştarafı 8 inci sayfada} 

gern·~lerdi?n bi~kJ Müteakib gidişlerimden birinde, sefir 
ka ısıni lakib etti] ar, ~ş amiralin Tevfik Paşa - son Osmanlı imparatorluğu 
o l'Şısında kalrnad er. Rıç bir mania sadrazamı • Abdülhak Hamidi bana tak
ma~ ve uzun d: (Ha!iç)e geçtiler. dim ederken: 
k<!r} ri halini aldı "~.eta bir gemi «- Londrada şercfmukim Lahey sefi-
lar er, sahildeki k~l . ıl:rdeki as - rimizl> 

ve sapan ta ~ı:ı-ın uzerine ok- D 

k 
'F'akat •-.. · ~lan yagdınu-orla ... dı emişti! 

ıs ' •a. .. ı'Y'etten J. J. • Abdülhak Hamid merhum da: 
tir: ge:rnf kaptan1antüphe}ı olan bir . «- Ne yapayım? Londradan ayrılır 
tna e~işlerdf B bu harekete iş- ısem, sudan çıkmış balığa dönüyorum!> 
ne ~?'1'ılard){ bir bmn unlar da iki kıs- Cevabını vermişti. 
le;., ı~t'!' kısmı da ı Kadlköv önleri- B •ıne ~-- (l en, rgençliğimde okudug~um roman-

Çe.ktiını,ıerd' 1---.y•A wuı ) sahil • lard 'k 
G 

. . a i tasvirlerden gözüm kamaşt1gvı 
artb b ıçı p -rad lr tesadüf n, arisi görmek ister, cBeldei nurıt un 

la a şiddetli b' ı.....a.-~ olarak o sı - hasretini çekerdim. Fakat, onu da l.on-
llltştı L ır ~ fırtına d d k d Çıkta · frnana ginn sı a baş- ra 8 ar sevemedim. Bütün Fransa ben-

dı. Bo barınaınıyac&k] ey-en gemiler. a· - de şu intıbaı bırakmıştı: Gürültü menı
ıınrn ~aza glr~rek ın:;:ı anlamışlar • leketl! 

:mr:k 1llecburt • . yerlerde ba - VMesela, Paristen Kaleye gelmiştim. 
tne fr Sacıun ~etinde kahnışlardı. apurla Dovere geçece!< idim. Kale'de. 
feı:oınıu~ ki ~r hillyası ile o kadar rıhtım boyu öyle gürültülü idi ki sorma
(~ k<!tten t ' endisini tciıdid eden yın: Tıpkı bizim Gaıata gibi. .. 

ne de bahçemden! dedi ve ağır ağır ilave 
etti: 

- Sözlerime nihsyet vermeden önce. 
hayatımın en kıymetli hatırasını da size 
anlatayım: 

Yalova kaplıcaları henüz imar edilme
mişti! Karamürsel Belediyesinden oratJa
ki hamamları birkaç esnaf kiralamışlar, 
fakat işe akılları ermediği için bana mü
racaat etmişlerdi. 

Gittim. Mahallinde tetkikat yaptım. 
Yalovadnki suların şifa hassalarının çok 
yüksek olduğunu gördüm. 

Bir gün Yalovada iken, Atatürk oraya 
geldi. Huzurlarında bulunduğum sırada, 
söz. kaplıcalara intikal etti. Kendilerine 
müşahedtflerim.i arzEtttim. Ala&adar ol
dular ve Yalovanm iman hakkında fikir-
lerini lbeyan ettller. 

Hamam müstecirlerlnin benimle yap
tıkları bir mukavele vardı. Onun beşinci 
maddesinde ş~ cümle ya1..ıh idi: cŞükrii 
Paşaya, kaplıcala-rm imarı için sermaye
dar bulrnağa salAhiyet verilmiştir.> 

Atatürke bu maddeyi okudum ve: 

Tercüme eden: Hossyiıı Cahid Yalçın 
Nihayet. her şey artık oca~a ateı ve

rilecek ~ye getirildi. Ocağı maden
le doldurdum. On üç saat sonra maden 
eridi. Bu müddet zarhnda kim.senin be
nimle paylaşamıyacağı işin bütün zah
meti bana yüklendi. Sabahleyin, şaf:ık 
vakti, yirmi parça top döktüm. Türkler 
hayretler ve meserretler içinde kaldılar. 
M. Saint-Priest rahat bir nefes aldı. Ben 
herkesten ziyade hayret içinde idim. O 
zaman. sefire ömrümde ilk defa olarak 
bir top dökülmesini gördüğümü itirnf et. 
tim. Giriştiğim işin cüretkarlığından tit. 
redi. Fifuakika bu bir çılgınlık gibi görü. 
nebilirdi. Fakat inkar olunamaz ki bir şey 
istemekte inad edilirse, ve icraatta uy
aa llık gösterilirse bunlara kar§l en büyük 
müşkülatlar bile zor:iukla mukavemet e
debilirler. · 

Suiniyetin ve cehaetin aleyhimde yığ
mış oldukları bütün manasız lakırdılar 

ve ütiralar ortadan kalktı. Körüksüz top 
dökmek imkanı isbat edilmiştı. Biraz son
ra. delme makinesi yeni işin mükemme
liyeti hakkında hiç ıüphe bırakmadı. Ba
bıali artık amelelerin gelmesine hiç mü
manaat etmiyordu. Takdim ettiğim liste 
kabul olundu. Fakat dökmeci olarak in
tihab etmiş olduğum Marseille'de o kadar 
isabetsizlik göstermiştim ki toplan dök· 
tüğü sırada ona daiına nezaret etmek 
mecburiyetinde kalıyordum. Her işde 

kullandığım marangozum onun yerine 
geçebilecek bir hale gelince derhal ken
disine izin verdim. 

Ben İstanbulda Türklere daha iyi top. 
lar hazırlamakla me~gul olduğum sırada, 
Rusların topları Tuna üzerinde faaliyet
te bulundukları için veziriazam benim 
mesaimi teşvik ediyordu. Kaydırmaca 

suretile atılan birkaç bomba Osmanlı rj. 
varilerini dağıttığı için, BabıAli oyni BU• 

rette tertb edil.mi~ havan toplan yapıl
masını ve bunları kullanabilecek hum
baracılar yetiştirilm~sini ısrar Ue istedi. 
Temini bana havale edilen bu işin tecrü
be sahası olarak Okmeydanı (1) intihab 
olundu. 

Hayvanını dörtnala sürüp gelen bir sa· 
ray zabiti şehreminine padişahın attan 
ineceği merdivenin önüne benimle bera
ber dizilmesini söylerken beyaz deyneği 
benim ele almamı da tebliğ etti. Derhal 
bu deynek bana geçti. 

Biraz sonra da Mustafa göründü. Beni 
mültefitane selamladı. Kendisine rc!alr,at 
eden oğlu Sultan Selim büyük bir dik
katle beni teped~n tırnağa kadar si.izdü. 
Bu manzarayı seyre merak etmış olan 
Comte de Saint-Priast padişahtan biraz 
evvel at ile gelmiş ve köşkün ynkınında 
bir a,partımana oturmuştu. Padişah ile 
oğlu köşkte idiler. Sefirin orada bulun· 
duğunu Mustafaya habet vcrdil<>r. Son
radan duyduğuma göre, padişah M. de 
5aint..Priest'ın canını sıkacak bir şey 
yapmamak için çok dıkknt etmişt r. Bu 
küçük tafsilat talluk ettiğı milleti.ıı ah1fı. 
kını göstermeğe :hizmet ettiklerı ıçin lü
zumsuz görülmiyeceklerini zannederim. 
Şehremini ile ben bize tahsis edilen 

mevkide kalmıştık. İmparatorun emi.rle
rini bekliyorduk. Bu sırada, silahtarağa 

gelerek kaydırmaca humbaraları atmağn 
başlıyabileceğimi tebliğ etti. Bunun üze
rine, etrafımızda, kadın erkek, çolu!{ ço
cuk, sayısı yirmi bini geçen kala\ıa1ığın 
tamamen bir kenara çekilerek havan to· 
punun önü açılması lazım geleceğinı söy
ledim. 

Derhal, yirmi kadar haseki (4), sopıı- , 

ları kaldırarak halkı geriye ittiler. Faknt 
humbaracılara kafi meydnn bırakacak'1 

surette kalabalığı geri çekmeğe muvaf-
1 

fak olamadiler. Çünkü humbaralar bir • 
tarafa çarpıp oradan sıçramak için ufk! 
surette endaht edilmek lazımdı. Nihayet, 
yirmi ctoi.se> genişlikte bir yer açılabil· 

di. Fakat kalabalık o kadar derindi ki 
humbaramn ilk sıçrayışı o istikamette 
vukua gel~ği için arazinin bazı anza~ 
ları yüzünden humbaranın seyirciler ü
zerine düşmesinden korkulabilirdi. ' 

(Arkası var) 

(4) Seçme bir nevi bootancılar demek oltsn 
hasekilerin b!.r müfrezesi dalına padişaha. 

refakat eder. Bunlar kılıclıdırlar. Ellerlnd~ 

beyaz bir deynE-k tatırlar. Bu deynek padl-. 
faihın lmirllğine ve hakimiyetine 1şa.reıttır..,1 
Kendileri de bu emirleri icrası vazifesini ha
izdirler. Saray clvanndakl 8.9aylş lle bunlar. 
mükelleftirler. Bostancılar gibi bunlar da 
hlzınetJerlnl süvari olarak ifa ederler. Yaı .. 
nız padl§ahın çıkı§larında, önünden ynya 
olarak giderler. .............................................................. 

Ankara borsası 

Her şey hazırlanml§tı. Hakkımda bir 
hüküm vermeğe daim:ı müsaraaı göste
ren Babıalinin nazırlan, ertesi günü Ok. 
meydanına gelip tecrübede hazır bulun
mağı kararlaştırdılar. Fakat padişah on
lara işlerile ,meşgul olmaları h~kkında 
emir yolladı. Okmeydanma padişah ge:ip 
tecrübeleri görecekti. Bana pek geç ge
len bu haber padişahtan evvel orada bu
~unmak için çok erkenden yola çıkmamı 
ıntnç etti, tecrübelere lüzumlu olan ıey. 
leri bir gün evvelden hazırlamıştım. 
Humb 1 

Açılıt • Kapan111 fiatlan 9 - 6 - 989 
ara an bizzat doldurmağa karar 1----------------=o 

v~rmiş bulunuyordum. Bu da gösterJle-
bılecek ufak bir ihmalden tevellüdü tabii 
bulunan kazalara meyda:ı vermemek 
içindi. Toplanan ve her an çoğalan halk 
kalabalığı gösterdiğim ihtiyattan dolayı 
beni alkışladı. Fakat bu kalabalığın ıhii
yatsızlığı cehaleti yüzilnden maruz kala
bileceği felaketler dolayısile beni korku
tuyordu. Ttirkler havaya humbara atıl
masını görmeğe alı,lnn bulunduklan için 
havan topunun önünde boş bir m~afeye 
ihtiyaç olacağını akıllanna getiremezler
di. Topların atışını tertıb için padif&.hın 
gelmesini bekledim. 

. Bu tecrübede bana arkadff olarak ve
rı.len ~ehremini (2) elinde beyaz deyne
ğıle bır a§ağı bir yukan do1Qfıyordu (3). 

ÇEKLER 

Açılış Kapnnış 
Londra ö.'13 .S.93 

Ncv - York 126.675 126.675 

Parl.s 8.3MO 3.srmo 
MUA.no 6.6625 6.6625 

cenevre 28.4525 28.4525 

Ame.s~radm 67.80 61.SO 

Berlln 50.8360 50.Slöcı 

Brüksel 21.5625 21.6625 

Atımı. 1 .0025 l.0925 

Bofya ı.ö6 1.56 

Madrld 14.0560 14.08.SO 

Val'fO'V& 28.84!50 28.84t!O 

Bulı.apefte 1.4.8425 24.8425 

Bükreo o.GOOO o.oor.o 
Belgrad 2.8925 2.692) 

Yokohama 84.62 84.62 

Btokholm 80.5'75 8().,5475 

Moskov& ., - 2S.90'l5 29.90'~6 

İSTİKBAZLAR 

Açılıı Kapaaıı 

Türk borcu I peftn 
• • ıı • 
• • I T&d 

~ tninönn) ~:~~ne bihaberdi. Bugiln Vakta ki Dov.:!re vardık. Rıhtım, mah
llilniz ~erlerin ö ;ıntş iskelesi) dedi - şer gı'bi kalabalık olduğu halde etrafta 
b tol>hınıştı B n nf", bütün gemileri • tıs yoktu! . 
1aurclntını 'tor. ,_ uradan, sahildeki kale Londra k 
~re d h mtnak .. cebrt bir oh" • ~a ongre olsun olmasın, herse-

= a ll olın k böylece deu, :n~ ne gıtmegi Adet edıruniştim. Benim bu 

- Efendim, bendeniz sermayedar bul
dum, dedim! 

(1) Okme.}'dnnının bir kltimında iberlerine 
yazılar hakked1Jmlş mermerler dlldliıdlr. 
Bunların mesafeleri onlarm kat.ettiklerl me
safeyi ve bunları atanların t.ııim.lertnl a&ııte
rlrler. Türk lmparatorlanrun hemen hepsi 
bu sahada meşhur olmak lıdd1asma diiQımt\§
lerdlr. Okmcydanında Oema.nlı şehzadelerin 
sünMt düğünleri de ya.pıhr. Pa&.şahm bu
rnda çok güzel bir köşkü vanıır. Ba~ balkı 
için de ıcab eden binalar yapımuft,lr. 

Istanbul Halk Tiyatrosu ~J 
Kenan Giiler 'ff arkadaılar \ 

ou Lk~d~a seferlerim, bizim hanımın da dlk-
mteıtaı notta, 8ara1'burn atını celbetmiş' r d • -buıtıntı &rnaında, '1nıdl u Ue Slrkect ıs- buld h · ..on ra donuşleri, İstan-
kllıed_:R,ı:._~rde ta§tan~~lınk depolarının a ra at edebHmek için bir kere de 
~> 1.f "~ttı. .,, u fış küçük bir onu götürdüm! 

l1nı t Uhteretn General Şükrü Pelit biran d .. - d"'. 
lil!lki a~~k~:;ıcuıarınuzın zihinle Sonra: uşun u. 
~ lltı:~ bu meytııerı bu - Fakat şimdı B'"yük 

OfUL deiiit>Y' ' N .' u adayı, dünyaya 
111 e kitablarurıdan ayrılırım, 

Sordular: 
c- Kimi buldun?> 
Derhal şu cevabı verdiını · 
- Sizi buldum! ' 
İşte, Yalovanın imarı bu muhavere ile 

başlamıştır. 

(Arkar. var) 
Yazan: Sabih Alaçam 

(2) Şchremlni bfttan re8mt da.treıve ve 
padlıfahın saraylanna. nezaret eder. Yemek 
Ustelerl ~ O!la atddir. J"ekvaIMe ma.sraflft
nn hesabını da o tutar. Pabt bu manea.b, 
bu kadar gart'b bir reJlme ald .olan ~ hft· 
k<nnetlnin .sair bö.tftn manm.blan libl, AT • 
rupa hftkumetıerinde hiobir ına.n.sıl>a teta -
bUl etmez. 

(3) Bu kumanda aıelmeıadır. 

Perıembo .ırtnll akıamı 
Kutcflllııde 

Kabaran BGzler 
8 P. 

Varyete. komedi, bolkabaz 
Cuma akıaın ıtlıati Oıküdıır 

INŞI R AH 'da 
Büyük mlHmera 

._ ____ _. D E D E 
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DiR iN6i~!l CASLJSU 
, Teretım.e eden: a. Alu 

Cesur Fransızluın, mükemmel surette tertibat almış 

Bu hafta Ankaradaki mektebmer 
maçlan kavga ile yanda kaldı 

A.man ar tarafın1an p;r S3 gibi doğranacakları muhakkaktı Mülkiye mektebi salonlarında yapılan voleybol Jllüs' 
bak2s nda 600 talebe biribirine girdi, 7 t ~ le je yaral~ 
~a 7 (H~~~) - ?ünlerden -ı yetlerinin ölçüsünü verdikleri ~~~ 

ben beklenen Mulkıye - Zıraat Ensti - tür sahası olmasını istemek }ıa1'V" 
tilsü futbol ve voleybol maçları Cu - dır. 

Fakat 1917 senesi 5 Nisanında he-ı tub açıkça onları ima ediyordu... denler, bunun hayata tatbiki hususun-
yecnnımı nasıl gizliyebidiğime bugün Benim sonradan aldığrm malumata da daha mzla ısrar etme~ başlarlar .. 
bile hayret ediyorum!. Çünkü "4/ 5 Ni- nazaran İngiltere harbiye nezareti be - Ortaya çıkan '1ütün güçlükler görme -
san !!ecesi, 3 üne~ ordu ayni cephede nim bu yazdıklarım hakkında derhal mezlikten ge"inir. Planın tatbikine ma 
bir keşif taarruzu yapmıştı. Alınan e- Fransızların dikkatini celbetmiş. Fa - ni olacak her hakikat gizlenir. 

martesi ve Pazar günleri yapıldı. Maa· _wt 
lesef her iki maç da ndicereruneden, Lisekr arasındaki futbol ~ 

sirlcr arasında, Fr&nsız1ann ileri hat- kat maalesef benim bu ikazım da. bun Bu planın muvaffakiyetin.i ~p - kavga ile yarım kaldı. Bu iki karşı~aş- Cumartesi günü liseler arasınd8_.i.4 
ma şampiyon olacak takımı tayin ede- nanan futbol lig ma·çlarında şu ~ 
cck mahiyette olduğundan büyük bir ler alınmıştır: _, 
alaka uyandırmıştı. Erkek lisesi - Ticarete 3 - 1 -~ 

'1arındaki bir keşif koluna' kumanda e- dan Önceki ikazlarımın talihine Ub"ta - heli gösterecek daha başka a-
den bir de çavuş vardı. Bu çavuşun ce- mış .. Çünkü benim bu mektubum da', miller de mevcuddu: Bu pJa -
binde bulunan biı vesikadn, o cephe· dağrudan doğruya Fransız umumi er· nın sahibi olan Nivel, değil yalnız 
deki bütün ln1vvetlerin yerleri, ve ya- kanıharbiyesine gönderilmiş. Bütün kendi hükumetinin, fakat maiyetinde
kındı vukua Pe lecek taarruzda, muh- plfln 1arının düşman tarafından anlaşıl- ki birec>k salfıhiyettar generallerin de 
telif kolorduların vazife ve hedefleri dığını öö-renen Fransız umumi erka - itimadını kaybetmişti.. Nivel, maiye -
muh:>Sa:an ka~dedi1mişti. nı harbiyesi nasıl bir hareket tarzı ih- tindclti generallerin, çizdiği planın mu 

Bir ordunun taarruz planlarının bu ihtiyar etti? Fransız umumi erkanı vaffakiyetinden şüphe etmelerine, ve 
kad:ır budalaca düşmana duyuruldu - harbivesi, keJimenin tam manasile be- bu plAnm bütün teferrüatını Almanla
ğunu ömrümde ne görmüş, ne de işit· nim bu mektubumu kat'iyen nazarı i - nn haber aldıkla-rına iyice kani olma -
miştim! En ufak bir keşif hücumile tibara almamış!. Fransız umumi erka- ]arına rağmen planının hayata geçiri
esir edilmesi milmkün olan ileri nı harı-iyesi, bu noktayı. hiç de i~ine lisinde ısrar t>diyordu. Halbuki bu va
hattaki bir çavuşun üzerinde bu kada'r gelmiven bir hakikat gibi telakki ede- kıalar. pliını terketmek için pek alfı bi
mühim vesika'ar bulundunnak diva - rek. bundan Fraınsız nazırlar m eclisi· rer sebebdı. 

Futbo1 maçına Cumartesi günü saat gelmiş, İnşaat Usta oku1u H~ ~· 
17 de Ankaragürii sahasında başlan - Cemiveti lisesi 1-1 berabere lCP"". 
eh. İlk devre golsiiz, beraberlikle bitti. tardır. ti' 
İkinci devrenın 20 nci ddkikasında se- Pazar günü yüksek mektebJer 'fi 
yirciler arasında başhyan ağız kavga- sındah futbol ma:çlarından asıl~" 
sı 22 nci dakikada döğüş şekı1ini aldı. biye Enstitüsil, Konservatuar ~· 
25 inci dakikada bu döğüşe oyuncular maçında Konservatuar lisanssız ÇV' J 
da karışmca:, maça gelenlef 600 kişinin ğından hükmen rnağlf:ı'b oldu. ~ 1' 
iştirak et tiı1i bir bo~ma seyrettiler. da yaptıkları husust maçta' Gazi ti 
Nihayet zabıtanın müdahalesile nor ' - biye Enstitüsü sıtıra karşı 22 got • 
mal vaziyet avdet etti ve maç netice - rak bir rekor yapmıştır. 

Dı91ik değlldi. de. ne idi? ne bahs bile etmemiş .. Peki, Fransız Bundan mMria Nive" . ~mı avlan -
İşte ben bura-la ilk defa olaraık ken- umumi erkanıharbiyesi niçin böv le ha- dıklan zamanlar bile. Alman -

Ienmeden hakem Asım tarafından ta· 
til edildi. Atletizm mttsabakaları I 

Bölge atletizm ajanlığının terti! 
tiği atletizm müs~akalarına v 
günü devam edilmiş ve 300 atJetiıl 
tirak ettiği müsabaka'larda bir ~ 1 
dereceler ve Ankara rekorları eıd' 

di hatamı ve budalalığımı a'nladım. re.ket etmiş? Bunun iıııhı çok b ittir. !arın ne kadar inadcı bir mü • Vo!eybol kaT!?ılaşması gene Müılki -
Artık bu ves!ka da sahte olamaıdı.. Bu ~ibi büvük taarruzların p 1 • n 'arı- dafaa sistemi tatbik ettiklerini ken- ye - Ziraat Enstitüsli arasında Mülki ve 
Çünkü Fransızların taarnız hazırlı la· nı haz•rlavanlar. bu t:ıarruzlr••ı "deta d i •"r r übe.:;i'e bilivordu. Ya böyle bü - mektebi salonunda yapılacaktı. İki 
n a ·an beyan farkedilmiye başlanmış- kendi ccruk1 arı f,tibi benim~rli"r. Bu tiin t<>"ferr"ia• ·n1 lıi dik'"'ri bir taarruzu mektebin bir gün evvPl kavı~ ile neti
tı .. bütün bu vesikaların sahte o lduğu- plan, t1'elade bir pl8n olmaktan c•ka - ne büvük hır in .. '.lla kar"?ılavacaklarını relenen futbol maç ndan sonra, bu vo
nu iddia etmem için artık çok geç kal- rak bir ihtiras .halini alır. Bu u "nın tahMin e tlT' " 1< bi'e (!ilrtü. Fakat rivel levbol karşılaşıııasının fc;CZJ1a alaka u -
mıştım. Yapabilmeği ümid etttiğım ye- hav2·~ tatbikine mani olacak g'~"lukler bü i.in bu v~~· 'l1ardan hi~ birine ehem- yandıracağı tabii idi. Bu itibarl'a Mül-
gane şey, vaziy<'t! bizimkilere bildire- çoğaldıfrı niSbette, bu planı tanzim e - rnivet vermerH. (A.rkas: ·•ar) kive mektebi salonlan sabah erkenden 
rek onları bu taarruzdan vazgeçirmek- _ _ · dolmai!a b~şladı. Ovuna 9,30 da baş-

!fu<~I :~ı~~·ı;~~:ı .ı;::~~~r;:: f"'_f_t~n'.~~----_-_f_--~_-l_~_.-·_~_~;_;ı-:1: ... [ ir ~('",t3run. nünlü~< l' !:~d~rii;~j~::e~~;~y~a~i;!~~~~nçı~;a~ 
rafa gizli top'ar ve makineli tüfekler ~ _ _ :f atli'ere güzel bir buket verişi sempati 
yerleştirmiş olan Almanlar tarafından nr arın an ile kar~ılan<lı ,.e alk ışlandılar. 
pırasa gibi doğranacakları muhakkaktı. 1 ~ • ~ ' < 

7 ~ :, ili ,_ _ • _ _J 1 Oyun cok sıkı ve hev€'CrJnlı oldu. İlk 
Çünkü Almanlar, bizimkilerin taarruz 1 ı~ 1 r • ·1 j ~eti 7,;rant .F.nc;titii ~ii kazandı. İkinci 

ı-ı-.,.., -.. _ı- -' ra. o _ ı • t ı 3 s 1\w··1k· l~·-.J plan1arını belki de bizimkilerinden da- ~ ı'l •• s-e - J\ıll ·IJ·e t"rıtııue ik<'n Mülki-
h . . b"li l d ( 1) - - - Sari bir goz kapa ğı hastalığıdır. \'<:> takımının kazanrlıi!ı yeni bir savı, 

a ıvı ı yor ar ı. ı -ı-.ı---ı--ı--ı--ı-- B.aıassa d çapak ve utlh:ı.b ve ce- ı h ed z 
Bu hadiseden birkaç gün sonra Hild- ~ r hat olduğu oman çok s:ırıdlr. Süratle er n Pnc;e, ,.iraat Enstitiisü baytar 

ford civarındaki Belçikalı hizmetçi kız l '- -ı--ı--ı--ı--ı-- yanındakilere bulaşır. Trahom gerçi bir 

1 

kıc:mı ta"f'belerini Etaleyana ,E?"E'tirdi. Se-
bir mektub da;ııa aldı. Bu defa Meyzon, ,_ -ı-:.ı- goz kapağı h::ıst:ı.•mdır. Fnk!lt lyi tedavi virci o1d•ıkları halde, ha."ı<eme müda -
ma~tubun muhte,iyatını anlamak için t .~ -- - - _ ,_ edllmıven VC' ıhma! edilen vnk'alardn bu hale ederPk bu savıva itiraz ettiler. 

k b
. "k" d k.k lık b" rf ~ lüJ il hns~alığın .•P un şeffaf olan knrniye t.n- Hakem PE'k haklı oıarak sevirci taie -

anca· ır l ı a ı a ır znman sa - - - bakasını ~ t • ederek ora nın şeftnrtyetı.-
ett

. B • t b h · t • ı w.. belerin bn itirazını kabul etmedi. Bu· 
1. u meK u un mu tevıyatına na- · l !""J nln z~ll olm:\Sına ve goz.u beyaz kapa -

zaran, bu Belçika'lı hizmetçi kız an- 1 ıii'- - mnsına seboNyet verir t, bu vaziyete nun üznine bavtar talebeleri Mülkiye 

10 
t --·-liii duşunce tedo.vl de ""'k guçıeşlr ·, hastaı~k talebelf'rine. hücum ettiler. Bı"r anda 

nesine yazdığı bir mektubta yerini de- ı"V"" E".! Y" • 

ğiştirmesi ihtimalinden bahsetmiş .. iş- ==- goz kapaklarda tedavi ile veyahud vaki~ salonda bulunan 600 kişi bir'birlne gir-
tıe annesi de ona bu mektub1a, bu me SOLDAN SAÔA n YUKARDAN AS ~ı: vaklt amelıyat ne izale edlllrse de gfuün di. Güze~ bir maç seyrine gelenler 600 

- ı - Kefalet. şetfaf olan km'lllarmda husule getirdiği kişinin bof!u~masını sevrettiler. Vazi _ 
sele hakkındaki fikrini yazıyor. Annesi 2 - İsimler - Geri vennek. derin bozuklukların tekrar şeffaf hale 
kızına, her ne şe.Kilde olursa olsun ye- ı - Ut:.ln. Hrıığı artık gayri mümkün olur. ve mn- 1 yet, üv•rinde diisünrneğe değer ehem-
rlni değiştirmemesini, şimdiki yerinin 4 - hissettlrmek - Hamur açtıkla'rı del - aleser derece tlC'rece körlUk başlar. Ha _ miyetinden maada yürekler acısı bir 
~k iyi olduğunu, binaena1eyh bulun- nek yatta görme kuvvetinin zlyaı hemen he- manzara arzediyordu. Çünkü Türkiye-

w d k 6 - Taş baskısı. men hayatın bfrtUn taallyet1nt sarsan nin en yüksek iki mektebin ta1'ebeleri 
dugu yer .e ·alır.asını tavsiye ediyor, s - Krala mensub' yaşayışı zehir eden blr maluliyet.tir Gö-
~ .şimdiki yerini terkettiği takdirde T - İt:lmlerden sırat yapmak için fslml~- zü. bu nazik uzvu QC>k lhtımıı.mla muha- döğü~üvorlardı. Bu m-ada Mülkiye ta-
maruz kalabileceği tehlikeleri işaret rtn aonlanna ıetlrllen _ İlk dört har- raza etmek ıtızımdır. lebelerinden 7 kisi yaralandılar ve has-
ediyordu .. bir .kelime ile, annesinin kı· fi çiçek Lmıl - Bonundald lld harf ek- Tra.homun salgın şeklinde !stilbına taneye nakledildiler. İşin şayanı dik -

t 
w ta . lenince İ3tanbulda bir semt. rakrü sefaletin, meskenlerin fena olutu- kat tarafı. bir gün evvel kav•ga i1e bi • 

zına yap ıgı vsı~ yer değiş • 8 _ Nehi lA.hlka.<n _ cakala. ti k kta f nun, lAytkile nezaret ve t.aharete rlay&t ten maçtan sonra Paızar günü de bir 
rmeme no sı eh ında tx>p - ı - İsim - Vklanın yarısı - Hayret nidası. edilmemesinin en bü·.nk amUlerden ol -, d Kı -ı ,, "' hadise çıkacağındfln korkularak saat 

.ıanıyor u.. zın annl';;)ı en 10 - Bu dahi - Arının yaptığı. du~unu da unutmamak ltızundır. Bu se-
sonunda: şu mütaleada bulunuyor - 1 ~ f 4 r f •. fi 9 10 bebdendlr ki b!r aile 'halkı ve hatta. bir 

9.3° da Emniyet MüdürHiğüne telefon 
du: Kızı mutlaka yerini değiştirmek 

1 
S E R L V H I~ S köy halkı bu yüzden kfı.mUen trnhoma e.dilmiş. poli~ istenmişti. Polisler saat 

hususunda ısrar ediyorsa, 
0 

takdirde ,_ _,_ - ..__ yakalanablllrler. 11 de ve kavga bittikten son.ra geldi -
bundan önceki mektubunda bahsettiği 1 E L 1 C P İ Z ,~ 0 Gözlerinde hııttA nezle bile olanların ler. 

Ye
re degıW•ı de mutlaka bundan b ka l R .A. F l E L rıı D -R mendil. havlu, pe~te ve yntak t.akımlan- Devlet. ~:por işlerini eline aldı. Bu 

' aş - ,_ '- - . nın tamamen ayrı olarak istimal edil -
bir yere gitmeli idi!. Bilhassa, sıhhatini ' f ı\ M 1 L D f me,,inl ehemmlyeUe tavsiye ederiz kararı a1kışlamamak imkAn harici ... 
nazıtrı itibara alara'k, bundan önceki l • E T Ç t t; 

1HU fI' Bir Beden Terbiyesi Umum Müdürlü -
mektu'bundn bahsettiği şimal seyaha _ t ..\ K • 11f:l r~ A K 'vrv'i cevab lstiyen okuyucularımın ı>osta ğü kıunıldu. A~ker ve talebeler sivil 
tinden kat'i surette sarfınazar et.meli, •

1 
1 L ... 1 K L İ I~"!' U p\ılu yollamalarını ricn ederim. Ak.si tak- kufiüb1erden çekitdiUer. 11\{ekt~lerinı 

m dlrde istekleri mukabelesiz kalab111r. d ·1 ı · · · M "f v kA1 
sıhhatine dana uygun gelebilecek olan l L E lıl K O ;.ı;~ N f Z ,. SPOr a 1 er eme!'ı ıçın aan e i:1 e -
şarka gitmeli idi... ~ E M Z İ K - - ~ A F .......................................................... _, tinde bir Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
Yukarıda da söylediğim gibi Meyzon u. il!! E Z U L O M ·ra:.- Taşocağında bir kaza oldu teşkil edildi. Buna rağmen ben, arada 

mektubun ne demek istedigıw'ni pek "a'- K.. h k d S sırada yapılan liseler atletizm müsa -~ agıt ane öyün e amimin taşo -
buk anladı. Mektubun, hilh8.3S8 Fran- l nelki bulm4cona" hGUccfünl~ ıek16 • d b bakabn hariç, hicbir zaman mekteble-cagm a ir kcrza olmuş, ustabaşı Hü -
Sız taa ru 

· Mfğin.i MeV'7nn'un , --.. rin futbol ve volevbol maçlarında Be -
c r zunu ıma eı;~ .,-- , seyin, kırılan bir taş parçasiile yara • 

anlamamasına imkAn yoktu. Çünkü Nöb 1 . eczaneler lanmıştır. den Terbiyesi Müdürlüğü erk!nından 
İngiliz taarrı.ızu şark istikametine mü- e ÇI Hüseyin, Şişli hastanesine kaldırıl - kimseye tesadüf etmedim. Maarif Ve-
teveccihdi. Fransızlarsıı, yu""zleri şimale --····-- mıştır. kaleti Beden Terbi 

1
esi Müdüıılüğünün 

Bu cece n6betçl olan eczanelu şımlar· 
dönük bir şekilde En nehri boyunca dar: İki çocuk duvnrdan düşüp yaralandılar Cumartesi günü yapılan kavgalı futbol 
cephe tutmu~lardt .. binaenaleyh rnek- btanbaı clhetınctekller: maçını duyduğu muhakkak. Voleybol 

(1) Loyd Corc, hatıratının IV mo:i cildin
de, Frnnsız taarruz plfınının Almanlar tara
fından öğrenllme.cılne haklı olarat o tadar 
lçerllyor kl, 1ştn lçlndo btr hainını: bne görü
Jm'. Fakat -Ortada ıhanet olmadığına onu pe 
tllA. temin edeb!Urlm. Bu, şuurlu bir ıtıanet 
değildi: takat bnt1r ve hayale ıe.ımı:ren bir 
budalalık, bir delilikti. Bir ihanet olnydı be
rum mutlaka bilmem 111.zımdl. Ba 'NSlle De, 
RllA.f devletlerinin p:ı.yitnhtlanndan, .sık ın, 
le'vhlfıde mllhlm rnalfunat almakta oldutu
m11Zti dn ·kaydetmellyim. BUha&la, atya3t me 
selelerle nsker1 meselelerin btrtJtmrtne ta _ 
tıftırıldığı Par1sten pek çok ha.heder almak
tı& ld~.- Muharrir. 

Şehzadebaşınd& C"Ö'ntverslte). Eminö _ Eminönünde Zeynebsultan sokağın- maçını da· sahasını evve18 il!n edip, 
nünde Cliasan HulOal), Aksarayda (Per- da "4 metre yüksekliğinde bir duvarın 'Sonradan değiştirerek Mülkiye mek • 
tev>. Alemdarda <Eş.ret Neş'et), Beya- üstünde oynıyan 1 S yaşında Kadri ile tebinde "-'apılmmnna karar verdii?i için 
Ddda <Haydar}, htlht.e CEmllyadl) Ba- 12 !'t~ d H d.. k ., ., kırköyündt cfstanbul>. Eyübdı CArlf Be- y~.n a asan, yere uşere muh- ounu da bildiğine pöre hemen harekete 
f1r). telif yerlerinden yaralanmışlardır. geçerek Pazsır gtinii yapılacak voley'bol 
Beyoğhı clhetlndekUer: Çocuklar tedavi altına alınmıştır. maçına azaınt ehemmiyet vermesi, mü 
htlklAl cadde.!lnde COalatasa.ra.y, Ga- Bir çocuk elini et makinesine kaptırdı dürün maça gelmesi veya tec:::kilattan 

rlb), KUrtuluşta CXUl'tul\14), Maçkada 16 d M hrnud " CMa~>. Galata.da Cİki,yol), ~aşta yaşın a a Akın, Balatta birisini göndermesi icab etmez miy -
(Vidin), Vodine caddesinde kasab dükkanında di? Bu yürekler acısı vaziyet karşısın-

Bohzlçi, ıt:ıdıkly n Adalardakiler: et makinesi temizler ve tamir eder - da a15.kadarların nazarı dikk~inl cel-
Kadıköyiinde CHalk. Hult\31 o.sınan) ken kırzaen elini makineye kaptırarak bederiz. Spor sahalarının, son zaman-

ÖSkildarda {,.Mertez), Sarıyer4• C:Asat>', 1 t yara arunış ır. !arda yeniden başgösteren, ı-,.,.ır..,~a -
Bi1yükadada CŞlnut Rıs). vvsu"N··· 

"-- Mahmud Akın, hastaneye kaldırıl - lara sa'hne olmasını değfl, dilrust ve 

~------------~· mıştır. sporcu ruhlu gençlerin bedeni kabili -

dilmiştir. Neticeler şunlardır: 6 ı 
1 1 O metre manialı: 1 - Faik 1 

niye, 2 - Hayri. -~ 
1500 metre: 1 - Ga11ib 4122.9 

ka. 2 - Ökkaş. ı1' 
5000 metre: 1 - Mustafa 16• 

(yeni Ankara rekoru), 2 - Ali·~ 
Cirid ntma: t - Ragıb 37,52 

(yeni Ankara rekoru), 2 - Ost11~~ 
300 metre: t - Ahmed 39,9 811"'' 

(yeni Ankara rekoru), 2 - örrıer- 81 
3000 metre: ı - Orhan ıo,31,,~ 

kika (yeni Ankara rekoru), 2 -

tl. ~ 
Gülle atma: 1 - Nihad 11,9 t ,4 

(yeni Ankara rekoru), 2 - SatAlt 
din. 1 ı1 

75 metre kızlar: 1 - Me!Mıat 1' 
saniye (yeni Ankara rekoru), 2 -
ha met. ~ 

Yüksek atlama kıztm-: 1 - MObt"'. 
1, 15 metre. 2 - Melek. rtf 

Uzun atlama kırlar: 1 - teb'ı ı 
4,23 metre (yeni Ankara rekoru). 
Melahat. 

Ankara güreş blrlnclllldetf ıil. 
Böl~ Greko - Romen gil~ bl ';!, 

likleri bu hafta yapıldı ve ay ~ 
yapılac~ Türkiy~ güreş btrln ':;? 
fstirak edecek Ankara takı.mı 
Neticel<'r şunlardır: ~ 

56 kilo: 1 - Niyazi, 2 - fl'al~t ı 
kilo: 1 - Halid, 2 - Ali. 66 )dto~ 
İhsan, 2 - Salim. 72 kilo: 1 - ~ 
Soğanc1, 2 - Demir 79 ktıo: 1 .,,.-J ı 
hid , 2 - Aziz. 8 7 kilo: 1 - Jtıı•· 
Alişan. Ağır sıklett@: 1 - ~sıı-·· 

At kOfUlan I 
Yan~ ve ıslah encümeninin~ 

tiği fTubahar at yan.'1arının ~ ff 
Pazar günü yapıldı. MLIU Şef tsı-::.1 
önü de yarış yeıini şereflend1J11U"'M4 
di. ~ 

Birinci koşuda: Said HaUıniıl 2 
isimli tayı birinci oldu. İkinci ;l 
Aşkın birinci, Dinç ikinci, ~tc ~ 
CÜ oldu. Üçüncü koşuda: Sül~..AO", 
cl, Çe1enk ikinci geltliler. 1;1 .... ,,, 
koşuda· Tornru birinci, Kom~ ~ 
ci, Şıpka üçüncü o1du. Beşinci el ,,. 
da: NazJı birinci, Bintepe ild1' ' 

Uçüncil geldiler. 1""" 
Sclbn 

Bu haftaki Milli küme ıııa~ 
Bu lbafta Ankara, fstanbUl ..,. Z 

de milU küme maçlarına d~~g.fD ~" 
cektir. İstanbulda Paar gilnf1 ~ 
Beşiktaş Şerei stadında ka #':, 
hr. Fenerhahçe tak1mı tzrnire ;; 
Cıunartesi giinü Ateşsporl~, l" 
Doğansporla oynıyacaktll"· '"""~ 
Ankaranın iki taknm ~ 

Ankaragücü Pazar günü ar 
mtlM küme karşılajMasını Y' 
dır. 



~layıs SON POSTA 

Dün ge. ç nizci erimiz merasimle meç ~ 
taktılar Ve harb okuluna geçtiler Ankara Radyosu 

S (Baştnrnfı 4 iincü sayfada) midiye mekteb gemisine doğru arkadaş-
la. ayın ~irnl, nutkuna cSevimli çocuk- larmın veda seliınlarile uğurlandılar. 
~., dıye başladı ve şöyle devam etti. Hamidiye gemi.sindeki gemi komutan - G DALGA UZUNLUGU J 

· 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
.A.Q. 19,74 m. 15195 Ke& 20 Kw. 
.A.P. 31,79 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 

g .''lürk donanmasında vazife görmüş ve lığına teslim edilen mezun talebelere, 
oren he . . . d b v . pımızın feyiz al ığımız u se - mekteb komutanı Ruhı Develioğlu sıcak ÇARŞAMBA 10151939 

v~li okulumuzda, sizler!n de nurlanarak ve <temiz h islerle dolu çok heyecanlı bir 12.30 Program. 12.35 Türk müziği. Çalan -
Ça ey :denerek en gürbüz ve en zinde veda nutku söyledi lar: Zühtü Bardakoğlu Refik Fersan, Kemal 

doğlarınızıa temiz ve kamil ahlaklarınızla Nlyazl, Seyhun, Cevdet Çağla. Necml Rızn 
nan Mekteb komutnnının nutku lun ına~a ayak basmak üzere bulundu- Ahıskan. l - Sultani yerrlb pesrevl. 2 - Le-

}'o Uzu goğsüm kabararak iftiharla görü- Sayın komutan Ruhi Develioğlu fazi- mlnln sultan! yegft.h ~nrkı.9· (Andıkça geçen 
hı. ruın. Şerefli CÜ'lllıuriyet donanın nda !et, feragat ve sebat tavsiyelerile ba~lad1- günleri). S - Leminln ferahfeza ~r!n51' 

gtin b ı ğı uzun ve çok kıymetlı nutkunu şu söz- <Dlnlencı başım dün ucce). 4 - Zühtfi B."lr-
ll",..ıd a..; ıyan deniz haya•ınızın butün dakoıı.ıu: Santur takslml. ~ - YC'sart Asımın 

d l ın 1:l !erle bitirdi. " 
le d • ete ve mesle;{e verimlilıkler- sultan! yegah şarkı (Biz Heybelide her gece.l 
rı-uuolu ve başarılı ol:ırak geçmesıııı ve cSızlere büyük bir iman ve inançla G _ Halk türküsü· (M<>cnunam LeylO.mı gör 
Şu f u olrnasını bütün gönlüml~ dilerim. baktıfiımı söylemek istiyorum. Donanma- düm.> 'i - Halt türküsü. <Şu dağlan d~l -
tc:rn ırsatıa da m"n~ub bulunduğunuz çok mızda çok çalışmanızı, bu çalışmalarda mem. 13.00 Memleket, saat ll.ynn, ajans ve 

Te viy c· ve o 
Alınacaktır. 

Sayfa lG 

acı 

Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğünden: 
K.ırıkkaledeki fabrikamızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tornacı alına • 

caktır. İsteklilerin imtihanları yapılmaK üzere Kırıkkale Grup Müdürlüğü ile An-4 
kara, İzmir ve Zeytinburnu silah fabrikalarımız Müdürlüklerinden birine müra-
caatlan. (3098) 

c -'1.sk<':ri Fnbrikalar Umum Müdürlüğiinden: 
Küçük Yozgat'ta çaııstmlmak üzere k myager alınacaktır. İsteklilerin istida 

ile Umum Müdürlüğe müracaatları. c2953. 

Harici Askeri 1 ~ ıtaatı İlanl:ın 
tırn1 zd;ı klc:rin z va ,1•as\le, buyük mille- Atatürkün .gençlere bıraktığı emanetleri meteorolofl habe.rleri. 13·15 - 14 Müzik CRl -

z En t ynset1cümhur banvoım . Şef: İhs3n Künçerl ı * 
d.vetier'n·e~a üs rtfğ niz temiz me'\icu - muhafaza etmeği unutmamanızı, onun aç 1 _ Blarıkenburg _ l\iar~. z _ Leo Fail_ Do- 800·1000 baş top koşumu beyglr ve kıs·, 307 kuruş mukabilinde Ko. dan alınab~ 
iy tcrb ııı en t z kısknnçlıklarla, en tığı yo!un en nurlu, en kudsal ve en fe • ıar Pren.ı:Jerlnln vals!nl. 3 _ Auber _ Ye_ rak kapalı zarf usulile münakasaya ko- lir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
h Yetın~ye ('bd "Lal( ' kom..ıta ve idare y"z'; bir yol o1duğunu hatırdan çıkarma-j rnln o)X'reslnln uvert ·ru. 4 - E. Lftunay - nulmu tur. Beher baş hayvan için tah- kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki bel.. 
n 2'P n ve u kıymetlı mevcudiyetlcrı - manızı ve hepinizin bu yolun yolculu • Bülbfil ve Çalıku~u (2 piston için parça) 6- mın <'d•len fiat 400 liradır. İhalesi gelerile teklif mektublarmı ek.c;iltme sa.c 
tn tı ur v fev z el ld ran bilgili ve kıy- ~und:ı muvaffak olmanızı dilerim Bu - O!fcn'b:ıch - Güzel lfı'<antacı ltız operet.inden 16/'l/~39 Salı gü'lü saat 11 ded r. İlk t - atinden en az b.r s:ınt evvelınc kadar An,. 

l ri~· 0 retınenl rını 7 m'nnc-ttar takd r- ~ girdiğiniz bu yeni yolculukta .yolu • Potpuri minat 1975{) liradır. Evsaf ve şartnam"si karada M. M. V. S:ıtın 'm::ı Ko. na v~r. 
kur c.ı ar d r, '!\ !"- 'ııC' ayrı. ayrı te • - k 1 Ali h l dk 18 30 Proı7ram 18 35 Müzik (Aryala.r) Pl. 20 ''r mu'kabilinde Anknradn M. M. Ve- melerı·. c934> c2268. r rnı sun nuz a<'ı. 0 sun. a a ısmar a ı ço - 19 00 Konuc;ma 19.15 Türk müzl~I (ta'lll he-
d tı ak aıım.> Amiralın nutkıı ş.d· cuk:anm > yetil CelAl Tokses ve Safi~ Tokayın iştira _ ki\

1eti Satınalına KomLc:yonundan alınır. 1 ..;..-

ışlarla karşılandı. ı Ş'ddet ve heyecaııh alkışlanan komu- klle.20.00 Memleket, saat ayan, ajan3 ve me- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka-ı H · h · d'l f' t 7990 lin 
C nunun 2, 3 CÜ maddelerinde gösterılen eps ne ta ~n e 1 en _ıa . Bu d -enıiyc hareket tan. göz yaşları ve s;ıygı nidaları arasın- teorolojl haberleri. 2015 Türk mt.iziği Qa - ı 50 ded kro kop muteahhıd nam 

n an lanlnr: Fahri Fersan, Refik Fersan, Zühtü vesa kle teminat ve teklü mektublarını 0 an a mı s d;ıv .. t J sonra resmi gEçid yapıldı ve da uğu~Ianırlten göğstinün iftiharla ve h b ç k eks ltmcye konulmuc> 
" • er Bardako~lu, Cevdet Ç:ı~la. Okuyanlar: Sadi ihale saatinden c>n az bir saat evvel An- ve esa ına a 1 : ~· 

l nan b" rnekteb1n iç salon'arınd.:ı hanr- gö...,lünün zevk ve sevinçle dolu olduğu H~s. Melek Tokgöz. ı - Rast peşrevi 2 - karada M. M. Vekuleti Satınnlma Komis- tur. Eksiltmesi 29/5/93!> Pazart('si günü 
ltıı, ban~f::~ngeçt~e~. Davetlilerin bir kls belli idi. A. K. ~1. Şükrünün rast 4srkısı: (Uyusam göğsüne yonuna vermeleri. c907• -:1959> saat 11 dedir. İlk teminat 600 lira olup 
dı:ı'l E:tt.ı çaı ıgı nefis bit tango ile koysam>. S - Falk Beyin rast şarkısı: CNI • şartnamesi bedelsiz olarak hergün Anka~ 

Mute ~rbl'n Şu"k .. Ok . 1 Bir s~at hırsızı mahkOm edilrli han.ııın dldedenı. 4 - Ce?det Çağb: Vlyolal H . * rnda M. M. v. Sa. Al. Ko. dan alınır. Ek. 
n- y u ru au mrrasımle ge- taks!mf. 5 - s. Kıunbayın nlhavend şarkı: ep~ ne tahmin :dilen fiatı 61150 lıra 
g , 'ur arıdı. Bu sır da m~kteb·n en Akif isminde 17 yaşında bir genç, (Gönlümün ebed! b r yerel 8 _ ~nst türkü: ~lan 27 kalem sıhhı alat ve mal:unıe ka- siltmeye g receklerın teminatları ile ve 
'l' ı b r c. sırıf an 15 yaşında y~ ild;rekte pantalon tamiri bahane - CÇalPna bak ~tedP). 7 _ Rast turkU: ,Ye _ pılı z-ırfla E>ks hYJ.fV<' konulmu~ ur. Ek- 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddcl<'"inde 

h Ud h rb r ·ı t · S "d' d"'kk·nına gı'tm1'.:: menlmd"' hare vıırı. 8 - Ha.sım Bl'yin hl - 2"/"/939 Pa 'ır~c.,, v-ünii •rınt 15 de y 2'ı1ı b lrrelerle b' rkte ihale gu .. n ve Sil• .... b ı ı.•nr.ı g ç n me?unlnra ı c ı ı ru ın u a ı • 

b n <-'ok '.l "l b' • t'r cazko.r ... r!~ı: ~eb ta s"her ak"rL 9 - Lf1•ıt V Satınahı ı Ko d dır. İlk temi- atinde Ankarad.ı M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
ll a"""'l ,- r " ~· ~ söy'c>dı. Ve 1 · .... 

.,., ı a du d • Ak'f b' lık t · . d 1 1 w Ağnnın hlr!l?~!ı.r şarkı:· (Yoktur zaman geH natı 4317 lira 50 kuru'.2 o1up şartnamesi hazır bulunmaları. c91!» c2414> 
\' nç ve ıf h u ı acı il" b.r ... b~r sc- ı . r E'ra erıının a gın ırrm- 10 - Osman Nlhadın hlcaıkli.r şarıo: <Şu 
harb sın f arını anla tı. Bundan başka dan bil·stifade duvarda asılı bulunan zayıf gö~.su n tçlndel. 21 oo Haftalık posta 
ha da ın ına g n mezun t1leherien Nu brr altın "aati çalarak kaçmıştır. kutusu 21 15 Esham. tahvilAt, kambiyo - mı-
t b ezun' nn ... 

E' rüz t • ıntı<m ve intıb lannı Suçlu. çaldığı saıı.'ti Beyoğlunda sa - kud ve ~rnat borsa ı Cflat) 21.25 Ne~·eıı İstar bul Askeri Amirliği IıanJarı Lev.'.lzım 
bulundu~ t.r('n hcıyccan.ı b'r muk bekde tarken yakalanarak, dün adliyeye tes- pH\klar - R. 21.30 Münlk <mandoUnııta> -

13~ ·· ed.. · t' Şet: Sadık Talu ldarc inde. 22.00 Muzik Ckü- 1 k T mı- kanuni vesikalarile beraber teklif mek~ 
3 oviece nih . .ım ı mış ır. çille orkestra - Neclb Aşkın) 1 - Han..cıcb - Cinai Mıktarı T. Bedel na•ı 
'ÜJ g<'nç rnezu a~et bulan törc.>nde:n sonra 1 Akif. Sultanabmed 3 üncü sulh ce - mnnn - Andalll!lıı - İ::panyol valsi. 2 ne- K 10 Lir• Ku. Liru Ku. 

rı Zf>r ı-ıhıırnaa\ ~~rb S!ailarını görmek zada muhakeme edilerek 3 ay müddet natzky - Grlnzlng~ bir daha gitmeliyim. 3-ı A d 
1 

Hı ı· 
tublarını ihale saatindc:ı bir saat evveJ 
Tophanede Amırlik Sntınalma Ko. m 

erl'k Ada fl' . 'Yen romörkorlere bi-ı le hapse mnhkfım edilmiş ve derhal Paul Llncke - Kaprl '~crenııdL 4 - Ziehrcr- na 0 u c e ı 
> nrj,, OC'm'rlı bulur.'ln !fa- tn.vkif 0·unmuştur. Der Sehntzmelster operetinden vnlshr. fi 1 yoğurt 22250 3560 00 2G7 00 

vnmeleri. c652> c3085> 

1851 

4431.25 

E. P. Komisyonundan: 
Teminatı İhale günü 

Lira 

81.75 

140 

332.34 

25/5/1939 Per§embe gü
niı Hat 15 de 

> 

~uhanun ve ımanları ışlel111esi Umum idarasi ilanları 
fe-.~ en bed ıı 4'>G 1 1 ·•ı.ıatı 20/Ji . · 00 • ra olan 62 k 1 
dare b.nasın;zıran/1939 Salı günü saat 1: ~m :akır lokomotif ocaklan v~ te. 
l3u işe . a satın alınacaktır. e apalı zaı-f usulü ile Ankarada 

eıu~ gırmek ist' 1 
\' t>l Vesikaları v ıyen .erin (23594) liralık ınuvak . 
erzneleri lnzıındır~ teklıfleı-ini aynı gün saat 10 :a~:;:nat ile kanunun tayin 

d Şartnarneler (248 komisyon rellliğine 
ır. (8054) O) kuruşa Ankara ve 

Haydarp~a veznelerinde satılmakta-

Gounde - Ave Marta. 6 - Oanglbcrger - ~k Sür dalıili 2000 ton kadar buğday kırdmlacakt:m 
Kapalı zarfi.a eks:ı•mE ... i 11/5/93Q Per 
şembe günü saat 15 dE' T ph nE'd" tstan. 
bul Levazım Amirliği Satınalmı Ko. dı 
yapılacak•ır. Tahm•n bC'delı 12994 lıra 94 
kuruc;tur. İlk tem'nn•ı 974 lira 62 kuruş. 
tur. Şartnames: Ko. da gfrülebillr. İstek. 
)ilerin kanuni vesika ·ar ile beraber teklil 
mektublarını ihaıe saatinden bir saat ev. 

çanlan - Ş:ırkı. 7 - Frltz Recbtenwald - yoru,.t 70144 1192/ı 48 894 31 
Grlnzingde <Potpurtı 23 00 Son ajans ha -
berlerl ve yarınltl pro ram. 23 15 - U Miızl 
Cca band). 
......... ·---······-·······---········ ... -......... 

Letonyn ı.ergisi yann açılıyor 

Letonya ihracat maııan nümune 
sergisi yarın saat onda Tophane yolcu 
salonunda nçılacdktır. Serm 2 g{ln de
vam edecek ve Leton sanayiinin mü -

)O"{urt 1!1~80 28"'8 40 214 33 

t t ı bul Lt>vo '1Tr Aır·~ 'ğ'ne bağlı mil
es.:."e<;a İç'n yukanJn m'ktarları. tahmin 
b deli w• teminat'!'.rı yazılı yoğurt 26/ 
M vı., 11l3<) Cuma günü saat l!l de kapalı 
zarflı -lıracakttr. Heyeti umumivesi bir 
m • .ite>ahhide verilebilecekt.ir. İsteklilerin llC'l Ko. na vermelerL (637) (2836) 

tekffinil nümuneleri ve sair Leton ih - -------------------------------
racat emtiası teşhir edilecektir. 

....... ·--·······-························ ......... ·-· 
lstanbu 1 Kon1u anlığı 

l1 aTllan 

7 çeşid yapı malzemesi satın alınacak
tır. Pazarlığı 16{Mayıs/939 Salı günil sa
at 10 da yapılacaktır. lc:rteklilerin be1li 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa-
tınnlma Komisyona gemelen. c3236, 

······························································ 

Y•rcbatıın, Çat .. ıçeşme sokak, U 
İSTANBUL 

Gazetemizde -;ıkan ynı ve 
resimlerin bütü11 hakları 
mahfuz ve gazet~ınize tiddır. 

_ ., .. -
"BONE FıATLARI 

1 6 3 
:--t1ııa Ay Ay 
Kr. ıv. Kr. 

TÜRKİYE 14Llv '/ov i\JU 

YUNANİSTAli ~~J ıuv ı 11) 

EC.N'EBİ 2:1 " &<)() 

Abone bedeli peşindir. AdrcJ 
değiftirmek 25 kur.lftur. 

1 
Ay 
Kr. 

1011 

'}./J 

aoo 

Gelen euralı ,-eri verilmas. 
lliinlaTdan mea'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul ilAvul llzım:iır. 

r
1 

.. ;~;~·;;;~·~-~~i·t;~~~~~··,I 
TelgraJ : Son Pa.ıa 

l ... ~~-~!: .. ~.~~ .......... ...: .. ~J 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Semti ve mahallesi Cs:dd veya 
sokağı No. su Cinsi 

"Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. -----
Saraçnanebaşı, M.mar 
Ayas 
Vefa, Mollahüsrev 
Mevlevihane kapısı 
hnritif"de 

Mimnr Ayas ca
mı! avlusunda 
Taş tekneler 

Mevlevihane tek.. 
kesi müştemila-

tından. 
l\foll:ı~Jrani., Nf'\;b;ahıır Kızıl Elma 
l:nkapanı, Haraççı Hisaraltı 
Karamehmed 

HehHar 
32 Ev 

1-34 Hünkar mahfeli ve 
kütübhane binası 

1-21 Meşru tahanc 

65 Ev 
Unkapanı, Haraççı Üskübi Haraççı Karameh-

20 00 
5 00 

8 00 

9 00 

? 00 

Karamehmed med es.mü 5 00 
Un kapanı. Yavuzer inan Ayazma 211-213 Dül.."kan 5 00 
E)tlb, Hacıhüsrev Savaklar 35-63 > 4 00 
Sckb nbası Yakubağa Sıınitçi 7.9 > ve üstfinrle odn 4 00 

Yukarıda yazılı mahaller 940 sene-si MP ~s sonuna kadar kiraya verilmek üz& 
re aç•k arttırmaya çıkarılmıştır. 

İst('kliler 16/Mayıs/939 Salı günü snnt on beşe kadar Çenberlitaşta İstanbul 
Vakıflar Ba~üdı.irlüğünde Vakıf Akaı·lar klemine gelmeleri. (3117) 

• 

zmir Telefon Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyecı için dört pozisyonlu bir telefon şehirler arası masası kapalı 

zarf ~ulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhnmm0 n bedeli c9,950> dokuz bın dokuz yüz elli lira, muv '.kat temi,. 

nat c746,25> yedi )Üz kırk altı lira yirmi b~ş kuruş olup eksiltm ı 16 H tırnn 
1939 Cuma günü saat 10 d İzmirde Telefon Müdürltlv.i bl.nasındakı Satın ima 
Kom 'syonunda yapılacaktır. 

3 - Talıbl:er muvakkat tcrr.'nat makbu7. veya b nka m~ 1dtt ile kanuni v aikı 
muhtevi kapalı zarflarını o gür. saat 9 a kadar mezkur Komi )Ona vereceklerdir 

4 Şartnameler bugün İzn r Telefon l\L.idürlu v .1 İstanbul Tel fon Müdür-
lüğü Levazım Amirliğ nden par sız verilecckt;r, cl406> c293·h 

1 1 
Alemdağında Sultan çiftliği önünde vakfa aid çayır otu pazarhkla sntılaoa-

ğından isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracantlarL (8219) 



Umum d~lann müttefikaD tadf.r ve milyonlar
' ca vatan.dap. itimadla tavsiye etUklci. en mükemmel 
bJr Dıvve& fUl'Urbudur. Dalına kam tazeleyip çoğaltır. 
:Fatlı bir fftiha temin eder. Her zaman gençlik. dinç• 
l1k verir. r.ekl vt hafıza kudretini yiibelür. Sinirleri, 
adaleleri kuvvetlendirerek, uykuau.zluk. halııl.%1Jk. fe· 
ı>a düşün<:eleri giderir, vücud makinesine llzım olan 
bütün enerji vt kabiliyet! vererek tuanı daima azım, 
irade, net'• sahibi eder. Mide, Banak tembellilinden 
ileri gelen muannit inkıbailırda, bel gevşeklili ve 
ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temm eder. 

FOSFARSOL'u Diğer bUtUn 
Kuvvet ilaçlarından ayıran 

başlıca hassa 

Devamlı bir surette kan, kuvvet. i§tiha yaratması ve ilk kul· 
!ananlarda bile, mucize tesirıni derhal göstermektedir. Tilo 

Grip, Zatürıee, Sıtma ve umum kansız. 
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların 
nekahat devrelerinde en mükemmel bir 
derman şurubudur. Sıhhat Veklletinin 
resmi müsaadesini haizdir. 

Her eczanede bulunur 

Bütün Ada 
sıhhi 

çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
kokularını terkibinde saklayan 

~· VE 
ciğerleri zayıf 

S _ Kolony sı 
ve sinirleri bozu olanların kalbine ferahlık verir ve 
VENÜS ÇAM KOLONY ASI'nın formülü bir aırdır. ıönlünü açar. 

Taklitleri onun yerini tutmaz, 
Umumi deposu: Nureddin Evliyazade, A'.&t, Ecza ve ıtriyat deposu. latanbul 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince cl60.000:t Kg. ağır dizel yaaı ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır. 

ili - Eksiltme 25/V /939 Perşembe günü saat 14 de Kaba taşta Levazım Şubesi 
Müdüriyetindek! Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,'S güvenme parası makbuzu veya banka 

teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflann ihale saatmden bir saat evve

line kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. c3203> 

ı~tanbul l~anları 

Senelik muham- İlk 
men kirası teminatı 

Çcnberlitaşta küçük Vezir hanının 6 No. odası 

> Mollafenarı mahallesinin Çen berlitaş 

da 70/72 No. iistündeki odalar, kahve. 

30,00 

sokağın-

240,00 

2.25 

li,00 
Kapalı çarşıda Dlvrik sokağında !i0/52/54 No. dükkan 63.00 4,9:i 

> » Bat pazarmdl 190/192 No. dük'kan 120,00 9,00 

> > Kalpakçılar sokağn•da l ! No. dükkAn 123,00 9.23 
Vefada MoJlnhüsr~v mahallesinde Koğacılar sokağında 

25/66 No. defterdar Recai efendi mektebi. 48,00 3.'30 

Vefada Mollahüsrev mahal~csinde Koğacılar sokağında 83 

No. ekmekçibaşı Atnedpa5a medreSE'Si. rno.oo 14,25 

Sultanhamamında Hocahayrettin rnahallnsinde Sabunhane 

sokağında Leblebicı hanının üst katında 17 No. oda. 36,0U 2.70 

İshakpaşa maha11e ve sokağında 35/13 No. İmrahor Ali· 

ağa mektebi. 24,00 1.80 
Divanyolunda Hüseyinağ~ mahal~esinde Yeniçeriler soka-

ğında 38 No. Sinanpaşa medresesi. !H0.00 40.50 

Sultanhamamında Hoca AIBeddin mahal esinin Çiçekpazarı 
sokağında 20 No. Hasekı Mustafaağ-ı mektebi. 312,0il 23.40 

Yukarıda semti. senelik muhammen k1 raları Yazılı olan mahaller teslirn tari

hinden itibaren b;rer sene müdnetle kira ya verilmek üzere ayn ayr1 açık artır
maya konulmuştur. Şartnamelerı Levazım Müdürlüğünde böriilebi!ir. İstekliler 
hizalarında gösterile>n ilk teminat makbuz veya mektub;!e beraber 26/5/9:39 Cu-

ma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3247) 

--
Tephirhanelere lüzumu olup 1200 lira bedel tahmin olun:ın bir tane tazyikli 

seyyar etüv makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 90 liralık illt 

teminat rnl!kbuz veya mektubile birlikte 15/5/939 Pazartesi ~nü saal 14.30 da 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2999) • 

DOYÇE ORıENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berluı 

Türlriy• pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: at. Tütün GümrülQ 

* Her türlü banka iti * 

.... MOSEVVID VE "' 
DAKTiLO ARANIYOR 

Dilı.lı.atli müsvedde yapaa bir J..itip n a ri, 
yıınlıoaız ınakine kullanan .,. tahaıli iyi olan 
taliplerin el yazılarila yazacakları tercümei 
hallerini ve isteyecekleri ücret mılı:tarını bü
yulı: poataae poat reatan H. H. rurnuzuua 

bildirmeleri. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belıo~ulı.lutu va ihtilatlarına kartı pelı: 
teairli ve taze aşıdır. Divanyolu S.ıltııa 

Mahmud türbui No. 113 

ilan T arifemjz 
Tek ıütıın ııant1011 -

ıahif e 400 lruruı 
ıahile 250 ,. 
ıahile 200 ,. 

Dördüncü ıahil• 100 » 
iç ıahile~er 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müddt!' zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yap•ıracak
lar ayrıca tenzilAtlJ tııı ifemtzden 
istifade edeceklerdir. Taır., yarıın 
ve çeyrek sayfa il!nlar için ayrı 

bir tarife derp1ş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari JanlarLıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
eaılmelidir: 

tı&ncılık Kolle.ktU Şlrkeu 
.K.aJıramanzade li&a 

Ankara caddeaJ 

Son Po~•a M.~ 1 hAası 

~ejr.yat Müdürü: Selim P.a.gıp lm•f 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EM'l:Ç 
' A. rkrcm UŞAKUGlL 

HOMOJEN 
Saçlan bealer, kaklerlnl ku't'Yet
dirir, dökUlmeaiai anler, kepek· 

lerini fiderir. 

INGlı.lz KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

Herkesin Uğradığı Gişe 
Istanbul iş Bankası karşısında 15 numarada , 

M 
Talihli vatanda~lar her ayın on birinci ve on ikinci a-ftnleri 

mezkur giıede birbirlerine randevu verirler. 

Demir 
Nafıa 

köprü inşaatı 
Vekaletinden 

1 - Balıkesir vilAyetinde Balıkesir - Kepsut yolunda.ki cSimavı n cl(ill•• 

köprülerinin kenar ayaklan kl.iir, orta ayak ve kirişleri demir ve döıemui be 
tonarme olarak yeniden inıaatı (92500) lira keşif bedeli üzerinden kapah ,.ti 
usulile eksiltmeye çıkarılmıftır. 

2 - Eksiltme 2-6-939 tarihine müsadif Cuma günü sa.at (16) da Nafta Vekil•· 

tinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (463) kunıf ınukabl· 
linde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir iıtida ilt Nafi• 

Vekaletine mür.acaatla bu ffbi inşaatı yapabileceklerine dair müteahhfdllk "',. 
sika.sı almaları lazımdır. 

' o· 5 - Eksiltmeye gireceklerin 4 thıci\ maddede bahsedilen vesika ile Ticaret 

dası vesikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 11Y1b 

kanunun tarifatı dairesinde huırlıyacakları kapalı zarfla.nnı ikinci maddede ya· 
zıh vakitten bir saa.t evveline kadar komisyon reisliğine makbuı mukabiliDdt 
vermeleri lazımdır. cl365. c2567:. 

hatları vapurları kahve ocaklan 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir 11ene müddetle acık artbrma He kfraY• 

verilecektir. Arttırma 18/5/939 ıııaat 14: te Denizbank Kamara Servfsfnde 
yapılacaktır. (1500) liralık teminat lazımdır. Şartları öğrenmek için bergOO 
mezktlr servise muracaııt edilebilir. 

Denizyolları Kooperatifi 
İdare Meclisi Riyasetinden : 

19."4.1939 tarihind~ toplanan celsenin devamı olarak 3.5.939 tarihinde içtill" 
eden umumi heyetimizde bilAnçonun tetkiki için evvelce seçılen 5 kişilik bef'* 
henüz tetkikatını bitirmediği anlaşıldığından heyetin talebi üzerine Tıcaret J(ı• 
nununun 376 ncı maddesi mucibince içtima 15 gün sonra talik olunmuştur. 

26 Mayıs 1939 Cuma günü saat on dörtte ortakların Tophanede sabık ın~ 
sebe salonunda hazır bulunmaları illn olunur. 

Müzake·e RumamesJ 
1 - Tetkik heyetinin raporunun okunması. 
2 - 1938 senes: bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Kar ve zarar hakkında karar itası. 

jt1d' 4 - Devreleri biten idare meclisi aza !arının ve murakıb!arm yeniden 
hahları. 

Edirne belediye riyasetinden 
45 gün müddetle ve kapalı zarf usulilcrnünakasaya konulnn ve 25 Nisan ~ 

tarihine müsadif Salı günü ihale edileceği ilan olunan 72822 lira 61 kuruş ~~
keşifli soğukhava d~posıı ve buz fabrikasının inşasına birçok talib zuhur edıP ,, 
de projelerin mevcudu kalmamasından ve teksir olunan projelerin de valtit ~it 
anında gönderilmemesinden tetkike zaman bırakmak için münakasa müddeti b 

ay temdid edilmiştir. Şartnamesir.ıin 12 nci maddesinde gösterilen ikı şık 'le ~: 
nıftan yalnız elektrik kısmı kabul edilm;ş olduğundan tekliflerin ona göre ysP ııı 
ması lazımdır. Taliblerin 2490 sayılı kanuna tevf kan hazırlanmı' mektublarl ıJ' 
24/Mayıs/939 Çarşamba günil saat 16 ya kadar Edirne belediyesıne makbUZ ~ 

1 
kabili tevdi etmeğe mecburdur. İhale 25 Mayıs Perşembe günıi saat 16 da Ed~ 
belediye encümeninde yapılacaktır. Proje ve keşifname ve şartname 360 1'U 
bedel mukabilinde Edirne belediyesinden tedarik edebilirler. (2738) 


