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lngiltereni tekliflerine Almanyanın iki 
hatası arasında 

görüleo fark Sovyetler tarafından 
Yarın· cevab verilecek 
Çember lagn müzakerelerin geçirdiği 
saf ha/ar hakkında beyanatta bulundu 
Varşova mülakatı bitti pre·n-SP·ornomada 

Yazan: Muhittin Birgen 

S"ovyet Hariciye Ko~::ı.er Muaviniı "Ankaradaki yaptı-
~tn görüşmelerden p '!>:" ziyade memnunum ',, diyor 

lit:i ar.şova 1 O (Hususi) - Bu sabah ha•I 
ras1~~ nezaretinde Potemkin ile Bek a- ı 
kada a .:ereyan eden görüşme iki saat ~~=-

r surmüştür. J 
Potemk' .. v de M k ın oglcden sonra saat l 6.•4S 

diplo~t~v~ya hur:ket etmiştir. Sovyet 
lere b areketi esnasında gar.eteci
lniştir ~Yanatta bulunmaktan imtina et- . 

'Vraşovad k' 
tin kanaat· a ı ~alahiyettar nıah&Mle -
lAkatı 8 ıne gore Potemkin - Bek mD

. ovyet p 
da kat'i bir . - .. olonya münuebatın-
lniştir. dönum noktası tefkil et • 

Bu -u ki ... llkat A 
Yaıtyeti b k vrupanın haliluf'zırde.-

ehemmiyeuı a 
1 
Illlından da, aynca 901t 

... (Deva.o muştur. Buradaki 8ov - Pot~ SofyaıtJ,aA ~rte. ~izin 
mı 11 ind sa.yf !Jda.) .... -... 

Eski harflerle basılmış 
olan ki ta blar 

etüd · · n·· ıçın kullanılacak 
un Mecı· t .. . _ ıs e munakaıalar oldu 

ınhisarlar u~;m butçesi 
kabul edildi 

\'"k -
u sek dereceli alkoller 
ortadan kaldırılacak 

Ankara 10 (H 
leddin GU usust) - Reis vekili Şem-
~ÜYük Mu~altayın ~eisliğlnde toplaua 
ınuştur. Ce~ Mecllsınde münakaıalar ~ 
'l'ursun köyü d açılır açılmaz Eceabadm 
Ue Mehrned n~ en Mehmed karısı Didar 
Ça oglu Gürel' ··ıu rptırılınaı m o rn c ... ıına 
\tib edildiktarı hakkındaki mazbata tu-
'kııllanılrnak e~ sonra, etüd kitabı olarak 
ll'llf olan klta~~ere eski harflerle 'bal&l _ 
runııarı kitab arın okul ve kültür kw • 
sa~ııı k~nun ~lerı~.ıe konulmasının 186.1 
dıgUlın t~fsir· h kmune aykın olup ohu. 

ı akkındaki Baınk&let ı.. 
-=- (Devam• 11 · . • ıncı sayfada) 

Yani Edebi Romanımız ---. 

Karii 
güne 

Yazan: Ercümend . Ek 
L_ 0 .. · renı 

. sta.du~ en güzel eseri 
Bırka ·· k ç 2une adar başlıy aca2ız 

tezahüratla 
karşılandı 

Müzakerelere derhal 
başlandı, Prens Pol 
lvıussolini ile görüştü 

(Yazısı111 2 nci sayfada cHergun• .dumanda buJacakaıms.) 
Roma 10 (Hususi) - Dün gece İtalyan 

hududunu geçmiş olan Yugoslav naıbl 
Prens Pol ile refikası prenses Olga, bu .a::==-==-====::::mı:::ı:==-=====.======-=-====--
Nbatı saat 9,4.5 ıe Romayı vasıl ol.mut ve p t ı . ] h b \ . 
iatuyonda bizzat kral, kraliçe, Mussolini 0 r e (} Z SU cep e S l ne 
~ htikfunet erkAnı tarafından merasimle 

karplanmışlardır. • ı t • ı k t k •• 
--.... !,.~~.~!!T.! .. ~! .. ~.~~Y.t~~~! .. _ .... _.. ı ı ı a e m e uz ere 

Galatasaraydaki 
kızamık vak' al arının 
doğurduğu mesele 

S.:Mat ifleri müdTİrll Ali Rıza 
<Yazısı 3 ündi sayfada) 

İngiltere ile Portekiz arasında müzakereler oluyor, 
Lizbon hükumeti lngiltereden tayyare istedi 

Lb~ bir ganı.uı, 

İngiliz gazetelerinin verdikleri ma - mek üzere bulunuyor. mı .nuırusıa m·.: 
16mata göre sulh cephesini teşkit eden gtltere ile Portekiz arasında rnül&ft • 
devletler arasına Portekiz de iltihak et (Devam& 11 inci ıayfada.) 

f Saadabad paktı konseyi ' l 

Ge~enlerde T ahranila Iran hariciye nazuının riyaı,;d;nde toplanan Saadabad paktı konseyi bir teblii 
neıretmİf, dört do•t ve miittelik devlet mümeuilleri ara~ında tam bir görüı birliği müşahede olunduğunu 
bildirmifti. Yukarıdaki reıim Saadabad palttı konıeyini içtima halinde göıtermektedir. 



l\f.ayıs l • ~2 Say~fa~======================================================~S~O~N===~P~O~S!T~A~==========:::::::::::::::::=:=~~~::::::::::~=::::~~~~~==~~:;:~~~ 
Res1fftll Makale ı a Unutulmak ölmektir =-Her gün Sözün kısası 

iki hata a-r~;;-nda ' /, 
Göze çarpan fark !'/" / 
_ Yazan: Muhittin Birgen / / 

A lmanyha ve İtalyanın giriştnİf _,,,~ 

Sivasın şayak fabrikası 

e. Talu 

oldukları büyük mücadelenin _.--

1stıkametleri ü.erinde birdenbire bir fn. ~ zel ve mühim merkezımizin bugünkü iş • 
hi.raf yaparak Balkanlara doğru siyasi ve sizliğine ve darlığına çare bulmak için 

eçenlerde, bu siltunda, Sivasıı> 

derdlerine temas ederek bu gü· 

askeri bir taşkınlık yapmalan, Mihver orada bir şayak fabrikası kurulması fik· 
polıtı.kasınm ya esasında muayyen bir rini ileri sürmüştüm. 
plan ve hedef sahibi olmaması veyahud İki gün evvel Sıvastaki çok kıymetli 
da, vukuat ar nda bu muayyen plan ve bir dostumdan aldığım mektubda bu sa· 
hedefin tereddiye uğraması gibi sebeb • mimi dileğirnın tasaV\·urdan fiil sahasına 
!erle ancak izah edilebilır. Doğrusunu intikal etmek üzer~ olduğu müjdeleni • 
söylemek lhmı geJirse, bız Almanyan~ yor. Silrnerbanktan ora makamatın .. mü· 
böyle bir h taya düşeceğini hiç tahmuı racaat edilerek İktısad Vekaletince Si • 
etmiyorduk. vasta böyle bir fabrika ar;:ılmak arzulan • 

Bir ihesab yapalım: Almanya ve İtal • dığından bahisle bazı malUınat i~emnij, 
yanın esas siyasetlerı Balkanları yarı Ticaret Odası da ona göre bir rapor ha· 
müstemleke haline getirmekten ıbzıret zırlıyormuş. 

bır ga:yeye müteveccih olamazdı. Mlh • Bazan malik olmadığın hayali hasletlerden dolayı sevi· Kimse Eeninle meşgul değil mi? Söz ve hareketlerin h:ç Bu viıkıa, gazetec n·r. devlet teşkilatı 
verle öt ki kuvvetler arasında mevcud '·apılmamış, ,,.ahud söy1enmemi' gı"bi h5due varatmadan ile elbirliği ettıği takd rde memleket içiD lir, bazan da musab olmadığın hayali kusurinrdan dolayı J " '"'$ " f d ' t' ı d ~abi ol:ın rekabet VE kuvvet müvazenesi ~u • ır.ı sönüyor? O zc.man endışeye düşmekte, Atırıi düşünerek ne güzel ve ne ay 311 ne ıce er og • 
günku halinde durdukça Almanya ıle tel'in cdilirs!n, fııkat he- iki takdirde de memnun ol: Sende telaş etmekte Uıms.men hakkın vardır, zira unutulmak bir leceğine enfes bir mısaitlir. 
İtalya Balkanlarda kendilerine ne kadar muhitini mE>şgui edebilecek bir kıymet var, demektir. nevi ö;mektir. Gazeteci gıder, görür, derd dinler, va· 
genış hır nüfuz ve hakimiyet tesıs eder- 1e::::==:::=:::ıc::::==::=-==-==========================:==:====:=:=:=:=:==:==:==:==:~:=:::=::= ziyeti bitaraf ve tecriibeli gör..i ve mu· 

~~i§]~~1~1:~4if §f s:1;t~t~~~ ~;~~~öi~~::::ci 
Kontinantal Avrupayı askeri işgal altına Sovyet Ruıyanın (·--·---......... -·····-····--·-........_ /ngiltere Kraliçesinin Maalesef biz gazeteciler, çok defa, !i· 
alınıştı, Balkanlarla Anadolu dahi Alman • b · f k i l kirlerimizin, dileklerimizm. şikayetleri • milttefıklerinin elinde bulunuyordu. Fa- Kadın komiseri (. ergon ır 1 ra 1:: Zerafe ' mizin (nakış berab) kubilmden addedilip 
kat. ra.kij. memleketlerin külli kuvvet - 1 ıısla nazarı dikkate al.ııımamasma alış .r 

leri mağlıib edilemcdıği için, bır cephe • f Ucuz deg"' il mi ? mışız .. Çünkü e::.ki zıhn'yetter. tamamile 
nm yı:kılması. dört senelik fedakarlıklar- i : kurtulamıyan bazı kiw...selerin gaıetecJ 
la elde cdilıni§ olan bütün topraklarm i Marsılyalı Mariyıls bir gü•ı bir ar • ! sözünü istihkar ile tel:.lkkı etmeleri tide1 
terk.ine katı g~ldi. : kada.şına ucuz bir lokanta bı:Zduğun • ' hükmüne girmiştir. G zeteciyı, tnm va • 

Esasen bunun böyle o~ması da gay t ı dan bahsediyordu: : zifesini ifa edeceği bir yerde hAla unf ıle. 
tabi! i:dı Harbler, arazi elde etmekle de- - Jki, frank veriyorum, dedi, bir §iddetle istiskal eden makam sahıblcrın• 
ğil, külli kuvvetlerı malllı.b etmekle ka. 1 tabldot getiriyorlar. Çorbrı var, et elan rasUamıyor muyuz? 

zanılır. Sıyast harblcrde de ayni kaid~ : var, sebze ı.•ar, tatlı var, şarab nar, Buna bedel Sümerbank gibi, onun bağ· 
hükmünü gösterir. Almanya ile İtalya, f kahve var. Iı bulunduğu İktısad Vekaleti gibı n10 • 

dünyanın neresinde siyasi muvaffakiyet ~ ArkadQ.§'ı güldü: dern v.e münevver başların idaresince 
elde ederlerse etsınler, siyaset harbinie : - Yalan $Öylüyorsun Mariyüs... bulunan devlet müesseselerinin, gazete 
külli kuvvetlerini mağ!ub etmedikçe hiç : 11oi franga bu kadar yemek verilmez. sütununda intiŞ3r etmiş bir temenninin 
bir şey kazanmış sayılamazlar. _ : - işin bu tarafında fazla ısrar et· samimiyeti, içindeki mHli ve vatani endi· * ; mem .. Fakat ucuz olmas1ntı ucuz de- şeleri sezerek, o yazıya kıymet verrnelc:rl 

Bu hesab, çok doğru, çok renlist bir he- ~ ğil mi? ve ona iptinaen harekete geçmeleri bi • 
sabdır. Bu hesaba muhalıf herhangi bir \._ .J· zim için büyük bir teselli ve iftihar ve • 
stratcf, askerlikte olsun, siyasette olsun silesidir. 

hatadır. Almanya bu hatayı irtikub etti. Amerilıanın " Zavallı ı Gazetecinin, milli camında hakiki ro -
Onu bu hataya, ister' Mihverin öteki ucu Zengin Kız,, l -..-. .. ~. Iiinü takdir edip matbuata itimad ve hür· 
sürüklemiş olsun, isterse, bu hususta Al- met göstermek bilhassa demokras lerde. 
man mizacının nagi!ıani bir coşkunlu • cdevieb in vec:belerinden biridır. Zira. 
ğu hak m bulunsun, hata irükab edilmiş- mademki matbuat dördiincü kuvvet ula .. 

ttr. rak kabul edilmiştir, o vakit ihmal veya 
Birkaç kelime ile hatanın d~recesinJ istisgar edild ği takdırde, umumi •eva • 

brraz daha meydlna koyalım: Almanya- zünde ne de olsa bır ak ~aklık olm'lk ta "' nın Balkanlar üzerine teveccüh etmiş o- Sovyet Rusyada hariciye komiserliğine 
lan Siyasi taşkınlığı, 917 de denizaltı har- getirilen Molotofun karıSl da kabine • Ingiltere krahçesi Kanadaya hareke- bildir. 

tinden evvel Amerikan sefaretinde şere- İktısad Vekaletini ve Sümerbarkı, bU 
fine verilen bir ziyafette hazır bulun- 1 hakikati takdir ettiklerinden dolayı şük• 
mu§tur. Kraliçe ziyafe~ pembe ve çok 1 ranla anar ve tebcil ederim. Yarın, öbilr 
şık bir tuvaletle gitml~ir. Resmhnizcie, gün sev.ımli Sivas şeh:.-ı şayak fab-,kası· 
Amerikanın Londra sefiri ve Ruzveltin na, dikim'hanesine ve bunların da yüzün• 
yakın arkadqlanndan Mister Kennedy'ı. de-n refaha kavuşursa, şüphesiz k bunun 
kraliçeyi karfılarken görüyorsunuz.. ütihan muhterem Vl' aletle Bankaya, 

binm Amerika gemilerine de teşmilı ka • 
dar büyük bir hatadır. Almanya, o ta • 
rihte harbin idaresin başkn b'r pl!>n üze
r ne kurmuş olsaydı, belkı de bütün dün
yayı kend aleyhin" çevirme ve bütün 
ku~ nni garb cep esirde israf etme 
net ~nde o büyük hezunete uğramak -
tan kurtulabilirdi. Fakat, hata irt•kab e
dildi. S beb ne olursa olsun, hata, hata

ıasındandlr. Balık ana.ye. komiseridir. 

Mısır sübayla!ı Avrupalı 
kızlarla dans etmıgecekl 

lakin hazzının da birazı bu n!çiz muhar
rire aiddir. 

dır. 

Bu defaki Balkan taşkını da n!n' ma -
hıyette bir hatadır, tek!'ar edeyim: Bizim 
hiç beklemediğimiz b;r hata. Arada yal . 
nız bir fark vardır ki o zamanki hata. 
hnrb içinde yapılmtş bir hata idi; akı'bet. 
!erinden içtinab Almanyr. için imkansu 
oldu. Bu defaki hata ise sulh içinde ya • 
pılmıştır. binaenaleyh Akibetlerinden iç -
tinab fmlrnnsız değild:r. N:ısıl? Ne su . 
retle? Bu suallerin cevabını bulmak, biz
den ziyade Almanyays aid bir şeydir. E. 

Mısır milll müdafaa nezareti neşrettf
ji bir tamimde, süba.ylanu ve hava .kuvei 

l'erine mensub olanların barlarda ve ka

barelerde Alman n diler Avrupalı kız.. 
larla dansetnıemelerİlli. zi!oa aralannda 

casus buiunablleceji 9ıt1malinın tok ol
duğunu bildirmiştir. Mı.mda 200 le 300 

Matbuatla devletin karşılıklı jtiınndııı· 
Kanada ve Aınerikada bir konferruıs dan ve elbirliğinden doğacak eserlerin 

lngilterenin iht(9ar 
centilmeni 

serisi verdikten sonra Londraya dönen 
eski İngiliz başvekili Lord Baldvfn, bey
nelmile] siyas! vaziyetler hakkında fik
rini soran gazetecilere, JU cevabı ver
m~tir: 

arasın& ekserisi MacaTistan ve Avustur

yadan geleme kabare artisti çalıımakta. 
dırlar. 

Diinyanın en meşhur 
köpeği öldü 

Amerlkada czavallı zengin kız:ıı diye 
anılan Suzan Vanderbilt 15 yaşına bııs
rnıftır. Şimdi büyükler gibi giymmekte, 
göz alan harilrulAde kızıl rujile muhitin
de büyük sükseler yarntmaktadır. Genç 
kızın zati' serveti 12 mnyon Iıra tahmin 
olunmaktadır. Gilzclliğine ve servetine 
hayran olanlar genç kızın alAkasını çek
mek için müth~ bir fedakarlık yarışıle 
etrafında dolaşmaktadırlar. 

------
ğer bulabilirse. siyaset gcımisinı emin bir Hayvanlar Ale.mmin harikası diye anı. 
limana doğru .sevkeder. Aksi takdirde, en lan dünyaca meşhur kapek Mik, 13 yaşı
ta'bıt münasebetlerini b:le tedricen, fakat na basmak üzere iken. İngilterede Bur-
ururl olarak kaybedecektir. hill'de ltalorüf!rli kulübesınde yaşlılık Koklamak hassasını 

- Uzun müddettenberidir Avrupa ha. 
dl.relerinden uzak yapyonım. Ben artık, 
şömine başında oturnrnk son ~nlerıni 
bekliyen cllıtfyar centflmen:ıı !erden biri
yim! :11 

16 b:n Türk f:ra~ı mirasa 
konan miluoner 

Eski İrlanda başkatib Kanadalı çerk 
kralı Vıkont Grinvud'a. ölen bir kadın 

yurd içerisinde çoğalmasını milleUn 
nef'i bnkımından bütün gönl'Ümüzle diJe· 
riz 

E. Tala -······················· ... ··················-.. -.......... 
Celladgölünden çıkarılan arazi 
gaçmenlere ve köylüye verildi 

Alınanyaya karşı hiç bir düsmanlık h:ssi n~ticesi olarak ölınü§t'Qr. 13 yaş. insanla- kaqbeden adam 

İzmir (Hususi) - Kmutulma ame • 
liyesi ikmal ediJen Cclıad araz.isind' 
meydana çıka'rılan münbit arnzide!. 
8.000 dekan göçmenlere, 1 J .000 dekB"' 
rı da yerli halka tevzi edilmiştir. Yer
li halka tevzi edilen ara7li borçlandırıl
rnıstır ve uzun taksitlere bağlanm:z,ş .. be.slemiyerek. bilakis aramızda samimt nn 90 Y&flarma muadildir. Köpek 24 sa- · 

bir d luk tri?ı pek rok sebeb bulundu- 1918 senesinde cephede bir gaz hücumu vasivetnamesinde df': 
.,... ~ at koma halinde bulundulctan sonra ha- k ku lm h k b 

dostu, 16 bm Türk lirası miras bırakmıs, tır. 

f,una kani olarak yaptığımız bu müşa . neticesinde o a :ı assasmı ay ,, • ~Vikont çok kihar. in!ıan bir adnm<lı. 
yata gözl'erini 'kapamıştır. Hayatında, sa- d b' t ·1· · h hn T'\.1 

h de, realizmin ta kend•sı olduğu k."ld:ıı en ır ngı ız yınnı sene sonra. ava • Lıtlnvada onun ı;(ibi vüz tancı erkek d.:ıha 
sulh görüşünQn de er düzgün ifadesidir hibine ~lardan 160 bın Türk l ra.ın cumlarından korunma kursunda ayni gaz bulunsnydı, fenalıkhrın çoğu kökünden 
HAl! fimid ediyoruz ki, müfrit b"r ruh kazandırmış. kral Ye kraliçeler kendisı- mahlOlfinden yapılm<t bir enfiyey, tec - silinirdi. Onun için ken<l•s•ne ufak bir 
CO"kunluğunun net cesi olan bu siyaset, ni sevmiş, okşamışlardır. Hollywooda da rübe mahiyetinde burnuna çekince, bur. hatııra bırakmayı diişilndüm ... :. diye yaz. 

taşkını, zamanında Balkanlardan çekıfo _ ~g~ö•;:fi;:ru;:-;:lerek;;;:;;;;;;b;;;ir;;;ka;;;;;ç;;;ti;;;lm;d;:e;:o~yn;;;;;a;:;tı;;;lm;;;;;ış§;;t;:ır;;;. ;;;;;;n;;;u;;;;;;a~çı;;;lm~ış~v;;;e;;;;;k;;;o;:kt;:ı;:d;:u;:ym;;;;;ı;;;y;;;a;;;b;;a;;:ş;;:la;;:m;;:ı;;:ş::;tı::;ı· =:rn::;ı~şt::;ır;ı:.::;::;:::;::::;:::;::;:;:;;:;:;:;;:;:;:;;:;;;;:;;;=:;;;:;::;::~ 
cek ve Balkanlarla Almanya münasebet-
leri tabii mecrasına girecektir. 

Muhittin Bırgen 

Bergamada kermes hazırlık arı 
İzmir (Husust) - Mayıs ayının son 

haftasında Bergamada açılacak Ker -
mes şenliklerine İzmirden kalabalık 
gruplar iştirak edecektir. Kermes mü -
nasebetile Vf1Ayet, Bergamada ba!ıar 
koşuları yaptıracaktır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
F.mniyet müdürlüğd güzel bir tedbir aldı: İki günden • 

beri İstanbul şe!ırinin sokaklannda dilenci görülmez ol -

muştur. Bir kısmı mahkemeye yollandı, gerçekten muhtaç 

ia; Darül!cezeye yatırıldı, fakat bu, öyle ~ir rüz-

gardır ki arasll'a eser, estiği zaman temız!er şehre medcnt 
bir şehır manzarası verir, fakat tesiri muvakkatür, kısa bir 
m!iddet sonra da tekrar baş gösterir. Biz yıllardanberi gör. 
düğümüz ve yazuığımız içindir ki hldisenin tekrar etmıye. 
ce~ine maıımıyoruz, fakat ey okuyuc!.l sen: 

ola 

/ 

~ IS TER iNAN, iSTER INANMAI 
~------------------~--~~~~~~----------------------~~~~~~~~~------- -
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11 Mayıs 

Danzig meselesi 
~----------------~---

Polon g a Almanganın 
teklif Zerini bekliyor 

Bir leh gazetesi, Almanya p:ebisit teklifinde bulunduğu takdirde 
bu plebisitin evvelA Çekoslovakyada yapllmasım istiyeceğiz, diyor 

zırV~rşov~ 1 O (Hususi) - Hariciye Na-ı çok kimselerin tevkif edildiğini bildir
tn 1 ek'ın nutkunu müıteakrô, Danzig mektedirler. 30 Alınan muhtelif ha -
~~~~esinin halli için diplomatik te - pis cezalarına mahkfun edilmiştir. 
Ya buslere. girjşcceği beklenen Alınan- Çarpışmalar 
te; u yolaa henüz ihiçbir hareket gös- Diğer cihetten Leh mat'buatı Alman 

rnemiştir. li ku tl il Dovili" · k "" l'"l · Alman po s vve er e aı oyu en a-
gazetel · · · tınd anı .., 

1 
• crının neşnya an rasında vulrua gelen bir ça~ıpışına ne -

]) a ·ı dıgına .göre Berlin hükfunetinin ti 'nd 3 L"tv lının ··ıd'" • ·· ·· b'l anzi~d b" ' cesı e ı anya o ugunu ı 
lif e 1r plebisit yapılmasını tek - di ekt a· 

etmesi beklenebilir. rm e ır. 
Bu iht" l Temaslar 

re • ıma i mevzuubahs ed~n yarı 
Yo~i:cEkspress Poranyi• gazete.si, di-

nı - Almanya Dctnzigde plebisit yapıl-
61.t~'>ını teklif ettiP,i takdirde bu plebi-

ın ev la ' . 
(Esk· ve Bohemya ve Moravyada 
. t· ı Çeko - Slovakya) yapılmasını 
ıs ıve~~Z.• 

"ent i~er taraftan cKurjer Polsky• ga -
c.. ('Sıne .. 
du d 

gore Almanlar Polonya• budu-
na k"· zam. h aın Bogumin civarına muaz -

ellik oparlörler yerleştirerek Hitler -
Le:ropagandası yapmaktadırlar. 

.gaş<?lık~~zeteleri, .hududu geçerek kar· 
\iaki Al a sebebıyet veren Polonya -

man ekalllyetine mensub bir ~ 

Varşova 10 (A.A.) - Hariciye Na -
zın Bek, dün Papanın vekili Monsen
vör Cortesi ile İngiliz büyük elçisi 
Kennard ve İtalya orta elçisi Delag~r
berg'i kabul etmiştir. 

Papanın teklifi ve İngiltere 
L<mdra to (A.A.) - Papanın teşeb

büsünü mevzuubahs eden cTimes• ga
zetesinin diplomatik muhabiri ezcüm -
le diyor ki: 

İngiltere, doğrudan doğruya, alaka -
dar olmıyan yegane memleket sıfa'.ile, 
kendi kararını almadan evvel Fransa 
ve Polonyanın cevablarını beklemek -
tedir . 

Bükreşte muazzam bir 
geçid resmi yapıldı 

Neşredilen · · · ·· k d l A" a seçım emırnamesıne gore a ın ar yan 
.. zası olabilecekler, fakat meb'us seçilemiyecek:er 

~~ukreş ıo (A.A.) - Milli b .. 1 d"" tri - ·11 • 11 kt"" 1 ~sebetile Bükr . ayram mu- ve en us mumessı en, ente e ue -

Devlet Demiryolları 
ve limanları bütçesi 

Galatasaraydaki 
kızamık vak' alarının 
doğurduğu mesele 

Galatasaray lisesinin Ortak.öydeki ilk 
kısmında fazla kızamık. vukuatı görül • 
düğü için bir haftaiık mecburi bir tatil 

Sayfa 3 

E 
e Türk matbuatı nıçın 

Almanyaga karşı 
lisanını değiştirdi ? 

Yazan: S elim Ra~p Em .. 

Ankara 10 (Hususi) - Devlet Demir • yapıldı. Sabahları intişar eden bir arka
yolları ve limanlan umum müdürlüğü daşımız, kızamık vak'alarının mektebde 
bütçesi Meclis ruznamesin2 alınmıştır. bir buçuk aydanberi görülmekte oldu -
Bütçe encümeni mazbatasında umum mü ğunu, sırf kırtasiyecilik: yüzünden ala -
dürlüğün 1939 malt yılı varidatı 1938 yılı kadar makamlar arasmda evrakın gidip M uayyen bir .yol tutturup giden 
için tahmin olunan varidata nazaran gelmesinden dolayı, mektebin ancak has- muayye!l bazı gazeteler hariç 
3,341,600 lira faz.lası ile 39,130,000 lira o- talık nihayete erdikten sonra kapandığı- olmak üzere son zamanda Türk matbua-
larak tesbit etmiştir. nı yazıyordu. tının ekseriyetinde göze batacak kadar 

Layiha esaslarına göre Devlet Demir - Bu mesele etrafında maarif ve sıhhat rnütebariz bir lisan değişikliği var. Bu 
yolları memur ve müstahdemleri için ta- müdürlüklerinde tahkikat yaptık. değişiklı.k Almanya ve bittabı onunla 
llmatname hududu dahilinde kalmak şar- Dün bir akşam gazetesine mektebde beraber, dahili bulunduğt. mihverin siya. 
tile haftada 5 ve ayrıca senede (300) ü ancak bir tek kızamık vak'ası görüldü - setine karşı olduğunu açıkça söylıyebili· 
geçmemek üzere getirilecek eşya ve erzak ğünü, meselenin izam edilmemesı lazım riz. Bu dcğişikliğm sebebi nedir? 
ile evlilere senede (2) b~n. bekarlara 1000 geldiğini söyliyen maarif müdür vekili Bu suale cevab vermeden evvel değış. 
kilo olmak üzere alacakları ma.lırukat Rüştü, muharririmızın sualine karşı: me tarihinin tayini, ortaya a~tığımız su-
meccanen naklolunacaktır. İstasyonlar - - Bu mesele etrafınd~ hiç bir şey bıl- alin cevabını da beraber getireceğ. içın 
da inzibatı temin ile mükellef olan polis miyorum, malümatım yok! evvela söze ondan haşlamak lüzımdır. 
ve jandarmalara idare binaları müsaid Cevabını vermiştir. Alınanyanın siyasetine karşı Türkıye-
olduğu takdirde meccanen yer verile - Diğer taraftan İstanbul sıhhat müdürü de uyanan şüphelerin maddıleşmesı Ar-
cektir. Ali Rıza Galatasaray ilk kısmında bazı navudluğun ışgali ve Romanyay:ı veı ıl

gıünler kızamık vak'alarının beş altıya mış olan iktısadi ul~imatomln beraber 
kadar çıktığını söy1emek suretile kendi- başlar. Japonlar 150 bin Çin 

askerini ihata etmişler 
Sini alakadar eden bır meseleden biha - Arnavudluğun işgalı üzer nde uzun 
ber bulunan maarif müdür vekilin! de boylu durmak zaidd·r. Adriyat;k denız.i-

Tokio 1 O (A.A.) - Domei ajansının tekzib etmiş bulunmaktadır. Yalnız. İs- nın emniyet: ıçin yapıldı~ı ıddia olunan 
bir tebliğine göre, Hopci askeri hare • tanbul sıhhat müdürii bir buçuk ay ted- ve kötü bir ıdare~ kaldırı? yerme Ama 
kat sahasında Japon ordusu yedi kor • bir alınmadığı, ancait hastalık bıLtikten ı vud milletının menfaatlerini dnhn iyi ko
generalle bunların kumanda ettikleri sonra mektebin kapatıldığı yolunda neş- ruyacak bir idare kurmak için yapıldığı 
1.50 bin Çin askerini ihata etmeğe mu- riyat yapan arkadaşımızın bu iddiasım bildirilen bu işı:tale atfedilmiş o1an cdns
vaffak olmu~tur. Çin generali Tangen- da yalanlamaktadır. Sıhhat müdür:i bu tane mahiyet. e bittabi kimse inanamaz
po'nun kumanda ettiği dört Çin fır - münasebetle nıuharrır"mize şu beyanatüı dı Fakat Balkıınlarda, Balkınlılarda:ı 
kası imha edilmek tehlikesine maruz bulunmuştur: gayri her yabancı bir s .iph(' unsuru ~ ı' ı!-
bulunuyor. i c- Nisanın 15 inde ı bugün(; kadar Ga. mak tabıi olduğu için bu hareket, bu se-

c. 
1
.
1 
· .. e ı"se latasarayın Orta'köy şubesnid:! h..ıkıki. kı- beble gözdrn kaçmadı. Di!2er taraftan Al-

.ın ı ere gor k • 1 • · . . t zamı ,·ak ası olarak 3 vak'a vardır. manyavın Romanyava verd;ğı ıktu;adı 
Hongkong 1 O (A.A.) - Çın ku~·e - Nisanın on beşinden beri bu ültimatom bütün dür.yanın nazarı dikka-

leri Kaifeng, Hangşov ve Su.şovdakı Ja hnstalık sık sık görülmeğc başlanmıştır. tını ce:betmiştır. Bu notanın muhtevi -
pon m0\-zilerini muhasar~ attm.a .al~ış- Burası mckıebdir. tnb:i ~ocukların sı'ı • yatı gösterdı ki Almc:nv-ı :.r.ın mesela 
lardır. Bir Çin tayyare fılosu ıkı gu~· hatini v!kayc ctnıek iç•n sıkı temasta bu- Romanya bir kolonyal millettir. 
dür bu mıntakadaki Japon kuvvctlerı- lunduk. tedbirler aldık. Her vak'a çık· Avrupalının ötedenbcri Afrıkı>da taktb 
ni bombardım<m etmektedir. tıkça çocuğun bu!urıduğu koğuşu tathır edE>geldıği siyasetle Almauyanın Roman. 

Kiukimıg'da!1 Nan~anga ~tmekte o- cttirdık. Bu boylece Mayıs b dayetlerıne yaya karşı takib etmek istediqi siyaset 
'an bir Japon miifrezesi imha edilmiş kadar devam et~i. Her hastalık zuh" - farklı değildır. İşte bu sebPbled·r k: Umu
ve birçok harb levazımı ele geçirilmi~- runda mekteb kap.ınmaz. Her yPrd<' bir mi Harbde s:rah ark'ldıc;!ıf'ı ettiqimiz ve 
tir. 'ki kız.:ımık, tıfo. difteri vukuatı gorüle- beraberce tatlı ncı b n:nk seneler yaşa-

/ngiliz - ita:ııan 
F11thol maçı 

l'oceni'de Kral ~~:~~~nnda kfıin Cot - ler, her kategoriden 88 meb'us seçile
Ylık bir geçid re . ı un huzurunda bü cekt'ir. Milan 1 O (A.A.) - l 3 MayiıSta Mi -
Çid 30.000 a k smı. yapılmıştır. Ge - Ayan 86 Kral tarafından nasbedilen landa İtalyayı temsil eden ekiple ku<r
Ve mühim. m·~ter,d~ırçok tayyareler aza ile 86 seçimle tayin edilen azadan şılaşacak olan İngiliz futbo~ ekibi bu -
iştirak etmişt~ ar u harb malzemesi mürckkeb olacaktır. Veliahd, Yüksek raya ~elmiş ve istasyonda Italyan fut-

b:lir. Hemrn kapaımk !cab etse. açık nı ımıı bir millete karsı kalb mizdl' • -
mekteb, müessese kalmaz. bıatile bir şüpnc> uv·w mnV3 baı:;ladı. Çün
Mayıs iptida1arında hastalık durgunluic kü bu hal, aşai"nd3 Arnavudlu1•· silind·r
gösterdi. Bız de hastnlığm n hayctin• dE'n geçiren harekete tamnmen muvazi 
dık zannettik. Fakat Mayısın 8 inci günü b"r İP ebbüs m:ınzarı • r orlivor • 
beş altı vak'a bırden habE'r verıldı. Bu - du ve Türk şuur Y<' vicdamncfa lfı7ım gc
nun üzer·ne anladık ki, bu mekteb! tatı; len aksü!Umeli derhal gösterdi MatbU'l· 
edip yukarıdan aşağı tat.bir etmek. daha tımız tehlikenin mahi;>et~ni anlnmakta 
cezri ve yerinde bir tedb!r olacaktır. gecikmedi. Almanvaya karşı değ.şniş o-~r. . Ruhani rica1 ve müteaddid defa seçil- bol federasyonunun şefleri tarafından 

Bükreş 1 o ~f~ rrtlan . miş 61an parH'ım€11tO aza51 hukukan k~rşıl.ımmış_t_ır_. ---
~ tcsbit eden . : - Seçım şartları- ayan azasıdır. R d l .J d l t vzii 
tır. emırname neşredilmiş - Kadınlar meb'usan için seçim hnk - a yo ar ... a a ga e 

Bu emirname .. kını haizdirler, fakat seçilemezler. A- anlaşmasını imza etmedik 
kısımdır: Zira ye .. gore, ın€!b'uslar üç yan aza'Sl için ise kadınların hem seç-

_, at muınessiııen, ticaret me hem de seçilme hakları vardır. Ber!in 1 O ( A.A.) - D. N. B: Mon -

M 
' trö radyo difüzyonu konferansında ha-

l
• ı .. ı A k d zırlanan dalga tevzi anlaşmasını kon -an o mu . a atın a feransa iştir~k. ed~n 3 7 hü~funett:~ .3~ 

si imw etmıştır. Imza etmıyen huku 

A • k • •• f metler şunlardır: vrup ) J DU UZ izlanda, Yunanistan •.. ~üksenburg, 
Türkiye ve Sovyetler Bırlıgı. 

nııntak ı Plfın dalga uzunluklarında büyü~ de a Si na ayrı m ış • ğişiklikler derpiş ebnektedir. Plan~a 
Va • Alınan milli postı:rsınm t akati 200 kı -

ka> :;~v;e 1~ (A.A.) -:-. cGazeta Pols -1 talya - Almanya ittifakı önümüzdeki lovata çıkarılmıştır. 
B r ın ınuhabırınden· ' 

Crlinin diplommsi meh ·. . . Haziran ayının ilk günlerinde Berlin - Fabrika ve matbaaların 
miiknllefiyet nisbetleri 

!'an - Alınan ittifak İ afili, Ital - de imzalanacaktır. O zaman İtalya 
~an münasebatı çermın .talyan - Al - Kralı resmi bir ziyarette bulunm~ ü -
t~n bir yenilik vücu~evesı~e h~kik~ - zere Berline gelecektir. Kralın birkaç 

1 
rnaı verrnemekledirt ge~esıne. ih- defa tehir edilmiş olan muvasalatı, B. 

0?nasisinin nşikfır ol~r. .af dıp - Hitlerin Romayı ziyaretine mukabele 
~1 beynelmilel mfrh· :.ay~ı, talya - olacaktır. Krala veliahd Humberl ile 

bır'rar almakta serb~~ 1ıçbır me~le~e Hariciye Ncrzırı Kont Ciano refakat e-
1rnkrnıyacak o masına imkan decektir. 

larnnktadır. surette Almanyaya bağ- Mareşal Göring, İspanya &?vlet re -

elt~~rHn diploması· meh f·ı· . isini önümüzdeki Haziran ayının ilk 
ıg· a ı ının fom' .. ı · 

" " 1 vechile Mi1nno .. 
1 

.. k ın gun ennde Berlini ziyaret etmeğe da -
ı-nın biri Alınan 've di~u ~ 1atı Avru - vct edecektir. Berlinln diplomasi me -
ln~k ü gerı talyan ol hafff İ Si ~ere iki nlifuz mıntak - . ıne nazaran spanyanın 'henhangi 

nı. erl1lmesine mün 
1 
asına tak • hır Avrupa: ihtilafına sürüklenmesi 

- C€r o muştur. t - şüpheHdir. 

Blum Halifaksla 
görüştü 

Londrn 10 (lI • 
l'nl olan F ususı) - Dün buraya gel-
b ransız so r aşvckn Bl sya ıst part. i sefi e.'>ki 

uın bugu·· ··-1 tıı ile birlikte. . n og e yem ğinı Çör 
bazı L Yfmış ve bilWıare hariciye 
anrni lr~rd Halif.lks tarı\fından kabul e-

:Bluın dü 
• · n de t ngU · ~tli ve d~ ız ışçi partisi lideri 

er seflerle e.örüsm·· ı·· us ur. 

Berutta Türkiye lehinde 
yapılan tezahürat 

Adana 9 (Hususi) - Buraya gelen ha
~~ere .. göre, Beruttak! mevlüd mera _ 
sun~, Türkiye lehinde bfiyük tezahürlere 
Vesile vermiştir. Mevlüd merasimı esna -
s~nda camıde bulunan Türkiye başkonso
ka omı. dışarıya çıkarken halk Jcendisini 

ldırarak eller üstünde gezdirmiş ve 
f::şae1m Tarkiye eilmhurlyeti yaşasın 

et nönü) djye baW.rmıştır. ' 

Ankara 1 O (Hususi) - Falbrika '': 
matbaaların l 9 38 mali yılı içinde tabı 
olduldarı asgari mükellefiyet nisbe! : 
!erinin 19 39 mali yılı içinde de tatbıkı 
Vekiller Heyetince kararlaşmıştır. 

Ziraat Bankası İdare 
rl eclisi aza lığı 

Ankara 1 O (Hususi) - Ziraat ban -
kası idare meclisi azalığına eski Antal
ya meb'usu Tevfik Nazif Arıcan 600 li
ra ücretle tayin edilmiştir. 

İtalyan donanması 
Roma 10 (A.A.) - Deniz bütçesinin mü

zakeresi münasebetile mecliste beyanat
ta bulunan deniz müsteşarı amiral Ca -
vnzneri, İtalyanın yakın bir atide 35 bin 
tonluk dört zırhlısı, modern hale konul
muş, 26 bin tonluk dört zırhlısı. 19 bü -
yük kruvazörü, 12 zırhlı kruvazörü, 60 
torpido muhribi. 70 torpıdo ve avizo su 
ve yüzden ~ d9~~1t~ glııc'!,ğmı söy 
}emiştir. .... 

Bu sıralarda Sıhhive Vekfüetı mÜ!:ti'· ~:'!,, liı:; ının sebelli iş*e budur. Çeko-Slo
şarı İstanbula gelmişlerdi. Kendilerile vakyanm ecnebi parasile silıihl:md•rıhn 
görüştüm. Tatil etmenin faydalı olacnğı- Almanvanın koltuğu altında mütemadı 
nı söyled.m. muvafak:ıt ettiler. Derhal bir ter1ikc hnlindP idamF- edilmek ic;te
mekteb· kapattırar::ık taUıirata başladık. mesini de kavrs'Tlıs bulunan Türk mat. 
Yoksa bir gazcten•n yazdığı gıbi kırta . huatı. istiklalin icıvmetinı iyi b ld"~i 
siyecilik mevzuubahs değildır.. için. i<;t'klalini kavbtıde~ her n'!°llete kar-

Sıhhat müdürünün hfıdısey: aydınlatan sı göstermek itiyadında bulundu~u pren
beyanatını sütunlarımıza geçirdikten son sip alakasını göc;terri• Fal-- t. ek " -
ra, biz kırtasiyecilik bahsi üzerinde de - riyeti itibarile Almanvaya karşı acı bir 
ğil de, maar:f müdiirliiğünün knyıdsızlığı konuşma ~ton. u kullanIJladı Ancak biı-
üzerinde durmak istiyoru'!. Kc!'ldisinir, tün bunlar, Alm9.nyanın her suretle m5s
mallımatına müracaat ettiğimiz müdür takil olmak için yaptığı gayretlere karşı 
vekili hiç bir şeyde!l haber1 olmadığını izhar olunan bu dostane alakn. haklı ve 
söyledi. c;amimi mahiyet arzeden ahvalin bir icabı 
Eğer bunu cgazeteciyc beyamıt vermek idi. Vakta ki hak alınıp iş ihtırasa inkılab 

mutadları olmadı~ı i'in. söyledilerse me- etti; onun istikam~tinı> tesadii f eden m;J. 

sele yok. Fakat hakikaten mallımattar !etlerin şüphesi cie bıhakkın kendinı gös
değillerse maarif müdürfüğünün ço • terdi. Bu şüphe ve bu ınfıalir. ortadan 
cuklan.mızın sıhhatine karşı gösterdiğ1 bu kalkması, meS€'1a Balkanlard!l, fuzuli 
alakasızlığa şaşmamak elimizden gelmez. (DN•amı 10 uncu snyfada) 
······························································································································ 

Sabahtan Sabaha 

Duacılar 
Paris civarında, yeşillik1ere gömülmüş sakin yuvasında aşk buhranların

d:u1 yavaş yllvaş uyanmaga başlıyan eski İngiliz kralı radyo ile dünyaya tatlı 
bır sulh senfonisi okudu. İş başında kilere sükUn ve dostluk tavsiye ettı. 

Ayni gün Vatikanm günlük ve sakız kokan mabedlerindı:? İsa ile havanle
rinin hikayesine devam eden Papa da bir name rıeşretti. Devletlere şefkat ve 
insaniyetten bahsetti. 

Anlaşılıyor ki hayatın mutlak aşk veyahud mutlak feragat ve tevekkül 
olduğuna inananla: için arz ü:erinde rahat ve huzur kalmamıştır. 

. Ayni gün Roma sarayında Düçe yüksek grado bir nutuk daha irad etti. 
cltalyanın ne müthiş bir kuvvet olduğunu dünya anlamakt~ gecikmlyecek
tir:t dedi. 

Ve gene ayni gün yannki müşterek cepheleri tayin için Alman hava ma
reşalı Madride. Prens Pol Romay~ Potemkin Yoldaş Varşovaya. İngilız er
kfınıharbiyesi Fransaya gittiler. 

Etekleri kutublara dayanan Rus~ adan hududları blltün arzı kaplıynn 1n
giltereye kadar mllll kümelerin üzerinde bir sam yeli dolaşıyor. 

Avrupa. hartucu Almanya gibi kabına sığmaz bir milletin elinde, dinamU 
ıhallnc gelm~ken dudaklarında henüz hummalı bir aşkın lezzeti yaşıyan Vınd
sor Dükünün hitabesi ile dilinde İncilin iki bin yıllık mezmuru dolaşan J!a. 
panın namesi göklore aı;ılmış iki biçare el gibi bo~lııktan istimdad ediyor. 

Bür7ıan Cahid 



4 Sayfa SON POSTA 

Şehrin süt işi hakkında 1 Adliyeye intikal eden 

k.k d d. suçlarda muhim bir 
tet ı at eva.m e ıyor . azalma kaydediliyor 

İstanbul Adliyesine intikal eden cü
rümlerde, aşikar bir azalış müşahede 
edilmektedir. Geçen yıllara nisbetle 

Günlük süt ihtiyacı 45 bin litreyi bulduğundan bunun 
kısmen civar mıntakalardan tedariki düşünülüyor 

cürmümeşhud suçlarının yüzde altmış 
. Şehrin süt işini incelemekle meşgul Beledjyenin yapacağı süt fabrikası azaldığını evvelce kaydetmiştik. Ayni 

olan komisyon, Trakyadaki tetkikleri - günde elli bin kilo süt takim edebile _ vaziyet umumi hükümlere tabi cilrürn
ni ikmal. etmiştir. Komis~o~un ıt~~. - cek büyüklükte olacaktır. Temiz süte lerd: de kendini göstermektedir. 
katına göre İstanbul şehnnın gunluk k ... k h lk b"tt b" ··ı·· k Bılhassa, hırsızbk ve buna mümasil 
··t · ... ·hı~k· ,.5 b' 1. . b lm kt avuşaca a ı a ı su u sevece ve 1 su ı~~ı cı ı "' ın ıtreyı u a a - .. . . • suç arla, ufak iğbiraTlard'an doğma ci -

dır. Şehir civarındaki mandıralardan bu yuzden ıstıhlakat artacaktır. Bele - nayetfor, şehirde asgari bir hadde in -
elde edilen sütler, İstanbulun istih1a - diye bu noktayı gözönünde bulundu - miştir. Bunda, cürmümeşhud knnunu
kini karşılayacak miktara baliğ olama- rarak fabrikayı istenildiği zaman tevsi nun muvaffakiyetli tatbikatı en evvel 
maktadır. Bu sebeble şehrin sütünün cclilcbiJecek 5;ekilde yapacaktır. Bele _ rol oynamıştır. 
kısmen h~riçten tedarikin~ lüz~m v~r- diyeler bank;sından alınacak beş mil _ Umu:niyetle suçlar, bundan 6 ay ev-
dır. Komısyon Trakyadaki tetkiklerıne 1. .. b" 1. ıı.. • 1 veline göre yüzde elli nisbetinde aud-
bu bak d h · t . t yon ıranın yuz ın ırası :uu ışe ayrı - • 1m an e emmıye vermış, s - . . nuştır. 

ıt.anbula süt gönderecek rnıntakalan rnı.ştır. Fafrıkanın ın.şaatı başladıktan . . A 
~ b' · · .. B 1 d' . t ·şı· n. · . be Bu cUıetı, resmı makamlar da teyid 
IA:S ~t etmıştır'. Sut işile meşgul olan sonra e e ıye ınşaa a ı ıra"r.l nıs • etmektedirler. 
lromısyon bUı::,ai.ın Üsküdar ve havalisin· tinde idab ederse daha fazla yardım e- ----·-----
de 00 tetkikat yapacak, mandıraları gö dedektir. iki kontrplak müessesesi 
~k, süt veren hayvanları gözden ge- Süt komisyonu yakında raporunu ik- hk "ld" 
çıreceırtir. mal ederek, belediyeye vere<:ektir. ma emaye verı 1 
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Leton zirai mahsulat ve sınai mamulatının teşhir 
edildiği sergide büyük bir inkişafa mazhar olmuş 
zehirli gazlerden koruyan elbiseler alaka uyandırdı 

, 

17 yaşında bir genç 
bir çobanı çifte ile vurdu 

Vapurun dalgası bi~ 
kayığı batırdı 

_.rginin kflıad reı m.ınden bir intıbcı 

ed~l ~ skenet evvlAklellne kbadar hdariç~en itbihal Letonya ihracat maddelezri nümune muş sınai mamulatı da teşn.ır e<mmıştı. 
ı en on rp a ar, u ma denın ist - . . . trt 

lak· . arlm .. . d d h"ld d b. sergım dün saat 10 da Tophanede Denız- Merkezi Riga olan ve 66 bin kilome 

Silivri kazasının Sinekli köyünde a· Dün akşam saat 19 da limanda bir 
fır bir yaralama vak'ası olmuştur. kaza olmuş, tuğla yüklü bir kayık bat-

Köy tıalkından 1 7 yaşında Musta'fa, mı.ştır. 
ayni köy ahalisinden çiftçi Abızer'in Halıc1oğlunda kayıkcı Mehmed, Mo-
90banı gene 1 7 yaşında Süleymanı çif- dada.n kayığına tuğla yüklemiş ve Eyü 
.._ ·1- ~ "-l1. d tur be gıtmek üzere hareket ectmiştir. Ka _ _. ı~ sal:S goLun en vurmuş . .. . 

_ . yık Sarayburnu onlenne geldiği bir 
KurfUn, Suleymanın başını delmış, sırada Kadıköy seferini yapan vapur -

yaralı kanlar içinde ve :i!ald'e ~remi - lardan birinin dalgasına tutulmuş ve 
yecek bir halde yere yuvarlamnıştır. bir ıhay!i yüklü olan kay:tk, bu dalga -

Süleyman, Cerrahpaşa has_!anesine lann tesirile derhal batmıştır. 
get.'trilmJş ve hemen tahkikata başlan- Denir.e düşen Mehmed kurtulmak i-
DllffJ.r· çin bir hayli çabalam~ ve Saraybur -

nu gazinosu müstahdemini tarafından 
VW'anın şahtdleri, hAdisede kasd ol- kurtarılmıştır. Mehmed baygın bir hal· 

madığıru, Mustafanın boş unnettlği de ha'staneye kaldırılmıştır. 

ının A ası uzerın e .. a 1 e e ır banka aid yolcu salonunda açılmıştır. murabbaı araziye malik bulunan Leton • 
kontrplak .sanayii teessüsunde Amil ol • Açılış töreninde vali muavini Hüdai, yanın iki milyona yaklaşan halkının yi1J 
muştur. polis müdürü Sadri Aka ve Türkofis mü· de 59 u ziraat, yüzde 15 i sanayile vı 

Fakat kaliteleri gittikçe bozulan ve ma dürü' • Cemal z· Let k 1 luk yüzde 6 sı ticaretle iştigal etmektedir. 
la 

·kA . .. . .. ıya, on onso os er. 
rangoz rın şı ~yetı uzerı~e mu~teıhlikin k!nı, ticaret ve sanayi erbabından bazı Letonyaya memleketimizden bir yılda 
ref!111ına da tesır edecek bır mahıyet al - zevat ve davetliler bulunmuşlardır. 100,000 liralık 498 ton üzüm, 90 bin lira• 
dığı görülen kontrplaklann evsafını tes· Ge 1 k 1 A K tü' k 1 . lık 112 ton tütün, 40 bin liralık 75 ton b · . . İ . . nera onso os . acen.s r çe Hr 

ıt ıçm, ktısad Vekaletı nızamnameler .. uk - 1 · Tü k L t t' fındık ve 30 bin liralık 6 ton halı ve bun .. 
nu~ ooy e~ ve r - e on ıca • 

yapmıştı. retinin inkişafı lüzumunu tebarüz ettir • dan başka mcır, susam gibi 
Bu nizamnameler hükümlerine aykırı miştir. Bundan sonra general konsolosun şimal memleketlerinde yetişmiyen be»I 

hareket eden ve kontrplaklarım damga • kızı Leton milli kıyafetlerini libis oldu- başlı maddeler almakta ve bunların ye• 
latmıyan iki müessese hakkında İktısad ğu halde, vali muavinine zarif bir buket kunu 300 bin lirayı bulmaktadır. 
Vekaleti müfettişlerince ceza zaptı tan • vermiştir. Letonyadan da memleketimize ıasti1' 
zim ve müesseseler mahkemeye tevdi e • Salonda daha ziyade bir ziraat memle- ayakkabı ve bilhass:ı kibrit çöpü ve ta • 
dilmişlerdir. keti olan Letonya mahsulatı arziyesi ve rak, düğme ve benzer~ eşyaların iptidai -----
Muhtelif memleketlere ihracat 

yapıldı 

bu arada büyük bir inkişafa mazhar ol • (Devamı 10 uncu sayfada) 

c;Utesin1 muayene ederken, içinde kur-
bul ınd d l bu 

.. ___ u Emin8n0n Halk evinde temsil Son günlerde piyasada bır canlılık gö. 
tun unmas an o ayı mu~u ~lm- ihr .. . 1 . d 1 d w nk' ku ld'lM . ~ 

1 
'·~ Emlnönll Haltmnden: 11/Mayıs/Per - ru uş ve aca. ış erın e norma e og 

Bu Akşam SARAY Sinemasmda 
Son zamanlarda TYRONE POWER ile Hollywood'da evlenme meraaiml 

tes'it edilen sevimli ve güzel yıldız anın vu a ge ı~,m Y em~ r - şembe, 12/Mayı.s/Cmna ve 13/Mayıs/ Cu - ru bir hareket kaydedilmiştir. 
dlr. Jandarma 1&hk!k&tına devam et - ma.rte61 akşamlan aa&t (20,30) da evhntzin Dün Alın "h 'kt d 
me«tedir Q.'U>hı Mustafra ıu.--w. adli Cağaloğ.lundakl ~alonunda Gösterlt şubemiz . .anyaya mu un mı ar a yu .. 

• ...,"':r IJU6'4U • a.matörlerl tarafından mpl) plyesl ~ı •- murta, tütün, av densı ve tiftik ve bir 
yeye tel!tlm edilecektir. dllecekt1r. • miktar kepek, İtalyaya kuşyemi, Bulga. 

MIJtef errllı: _______ \ 

Balatadekl entrepoların ın,eafı 
ilerliyor . 

Bir müddettenberi Galatada inşa e -
dilınekte olan llman antrepolannın ha 
Jicl inşaatı tamamen ilonal ~lmlşti. 
Yeni antrepoların dahm inşaatı da pek 
rakınıda bltirllecektfr. Yapı1makta o -
lan bu antrepolar için mnarlanan a -
ans&-ler gelrni§tir. Beher asans6r 2,S 
ton ağırlığında yük kaldıracak lrud .. 
retted.tr. 

Halka 42.230 fidan daDıthdı 
Ziraat VekAlett İstanbulun ziraat ~

lerile yakından meşgu:'l olmakUdır. Ye 

Deniz işleri: 

Şark8yde karaya oturan vapur 
kul"tarılamadı 

Bir müddet evvel Şarköyde karaya 
oturan Alman bandıralı gaz gemisini 
kurtarmak üzere evvelki gün Alem -
dar tahlisiyesinin kaza mahalline git -
tiğini dün yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre, kazazede Al -

man vapuru henüz kurtarılamamıştır. 

Kurtarma ameliyesine bugün de de • 
vam olunacaktır. Alemdar tahlisiyesi 
geminin kurtarma işini tamamen yapa
madığı takdirde, kaza mahalline diğer 
bir tahlisiye gemisi daha gönderile<:ek
tir. 

DoGu vapuru Temmuzda 
limanımıza gelecek 

ristana balmuınu, İsviçreye afyon, Dani· 
markaya susam küspesi, İngiltereye ve 
Kanadaya Mikset ve Mısıra tütün ihraç 
edilmiştir. 

Poliste: 
Merdivenden d'Ufen bfr çocuk 

tehlikeli surette yaralandı 
Kuledibinde TataTbey sokağında Os

ka hanında oturan manifaturacı Rafa
elin kızı 3 yaşında Fani, merdivenden 
d~erek alt kattaki pencere camlarına 
çarpmış ve vücudünün muhtelif yer -
leri tehlikeli surette kesilmiştir. 

Fani, Beyoğlu hastanesine imdadı 
sıhhi otomobili ile kaldırılrnı.ştır. 

Bir ev sahibi kiracısını su 
destısl ile yaraladı 

Beyoğlunda Bekdr sokağında 7 nu -
m<tralı evin sahibi Emin, kiracısı 3S ya

ANNABELLA 
Şimdiye kadar çevirdiği filimlerin en zengin .•• en muhteşemi •.. en ihtl· 
raalısı ve Parie, Londra, Monte Carlo Lnks kadınlarının hayatına aid 

bUytlk romanı olan 

MACERA KADINJ 
Bnyük aşk ve sergllzeşt filmi başlıyor. tıaveten FOKS JURNAL tngllterede 

mecburt askerlik - Danzlg meselesi • Avrupa siyaseti venire ••• 

Yarınki Cuma matinelerden itibaren 

TAKSiM SiNEMASINDA 
2 gUzel filin birden : 

PIERRE FRESNAY ve COLETTE DARFEUIL 
tarafından temsll edilen GASTON LEROUX'nin mllthiş röportaıı 

V E N i Ş A F A K ( Cheri - Bibi) 
Parisin b11.takbane ve zindanlarında Prangabentldr arasında geçen 

esrarengiz ve meraklı bir film. 

Ayrıca: N E Ş ' E Y A G M U R U 
nlden tohum ilAçlama makineleri g&.
derllıniş, Kartal ve Büyükadada ya'ba1.. 
ni ağaçlara Antep fıstı,ğı ~ı yapıl -
mıştır. Kartalda ayrıca manda\ina bah
çeleri tesis olunacaktır. Halka .. 2.230 
fidan dağıtılmıştır. 

Alman tezgfthlannda inşa edilmekte 
olan gemilerimizden S.300 tonluk cDo
gu> vapurunun inşası ikmal edilmiş -
tir. 

Meşhur RAY Vfo;NTURA ve arkadaşlan CAZl'nın lştiraklle 

Tenzil!tlı fiatıar: 15 • 20 • 25 ve localar 100 kuruş 
şında Bruhi ile aylık meselesinden kav 
p~~B~~a~rb~~~ew~~---•••••••••-•••••••-------~ 

Şehir işleri: 

O•kDdar beledlye binasının 
temel atma merasimi yapıldı 

Vali w Belediye Reisi LOtfi Kırdar 

dün O'ıküdara gitmil, Belediye JUbe -
li binasının temel atma merasiminde 
buhımnllıft'Ur. 

Ocak becelarının tututmaeından 
Dç yangın oldu 

Doğu Temmuz ayı 'içinde limanımıza 
gelecektir. 
ArmatBrlerln •iklyetl tetkik edlllyor 

Armatörlerin havuzlardaki vaziyete 
dair yapmış olduklan şikAyetler, Mü -
nakale ve Muhabere VekAletine bildi -
rilrni.ştlr. VekAlet armatörlerin şikAyet 
mevzularını tetkik edecek ve bilAhare 
kararını bildirecektir. 

Alacak me•elesinden 
bir adam yaralandı 

Ort8köyde Köyardı -.>kağında otu -
Beyoğlunda Nemlir.a.& sokağında 29 

numaralı madam Ruzenerin, "Osküdar
da Bitpazan caddesinde 1 numaralı ran Mwıtafa, Beşiktaşta Yıldızda mu -
Meh'medin, Samatyada Sancaktar Hay- kim Ramazan ile, eski bir alatak yü -
reddin mahallesinde .5 numaralı Şem - zünden kavga etıniştir. 
teddlntn evlerinde yangın baılangıç - Bu esnada asabiyete kapılan Ra.ma -
Jıarı olmuşsa da, her üçd de ı<ır'atle 
6ıdiliillm~tür. zan, Mu.stalayı ml Mğründen bıçakla 
Yapılan tahki)atta, yangmlann, o • ağır surette yaralamıştır. Mustafa, Bey 

.ak bacalarınm tutuşmasından çıktılı oi'lu lıastaneshst bldırılmlıE. Ramazan 
anlqıbnıftır. yakalamılltu\ 

nca başına attığı !t1 destisi ile yarala -
mıştır. 

BrUhi tedavi altına alınmış ~ hid -
detli ev sahibi ydkalanın~tır. 
Bir adam komfusunu bıçaklı yeraladı 
Kasımpaşada Kulaksızda oturan Ze -

ki, aralarında ötedenberi münaferet bu 
1unan komşusu Raşidle kavgay~ tu -
tuşmu.ş, Raşidi bıçakla ağır surette ya
ralamıştır. 

R~id, Beyoğlu hamanesine kaldınl
mış, Zeki tutulmuştur. -····-····-.... ·---·--·· ....... ······--.._..-

Kl8sik va bedii 
dans müsameresi 

Önümüzdeki Cumartesi günü Frllln2 
tiyatrosunda Madam cDorrab ın talebe· 
leri tarafından hocalan ıerefine blr bedit 
ve klAsiık dans temsili tertib edilmlfttr. 
Saat on &ekizde bqlıyan bu bedJt müsa· 
merenJ:n. programı çok zengindir, San'at 
ve dans meraklılan tein kacınlmaz bir 
fırsattır. 

f 
Bugün matinelerden itibaren İPEK Sinemasında 

2 büyük ve yeni film birden 

f .. ALTIN MABUT 
Aşk ve heyecan dolu, büyük Fransız filmi 

Baş rollerde : MIREILLE BALLIN 
2 • M. MOTO K·ATILLER KLÜBÜNDE 

Fra.n.srzca ısöilü büyük sergüzeşt filmi. 

Bu Akşam LALE de 
Kallf orniyanın gOneşinden ateşini ; güzelliklerinden ilhamını alan 

ıenenln en gnzel renkli film 

A L T ı. N H A R B i 
KAPTAN BLOD ve KEŞlF ALAYININ unutulmaz bUyOk yıldızları 

OLIVIA de HAVILl.AND - GEORGES BREN1 
... ~ numaralı yerlerinizi evvelden aldıruıız. Telefon : 43595 J 
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Sayfa 5 

T rahzonda eski eserler 
nıuhaf aza edilecek 

~alkevi bu hususta muntazam ve sık tetkikler yapıyor· 
arihi kale duvarlarının yıkılmaması kararlaştırıldı 

'l' Sürm!?ne Balkevinde cskı ve antika eserler tetkik ediliyor 

lağır~hzon'. (Hususi) - Bugün için en a· ! rafı temiz1endiği takdirde buran tariht 
itYan ~ bm yıllık tarihi bir kıymet ta· kıymet bakımından her yabancının gelip 
d ırabzon şeh . . t . k an ink· rının urızm ba ımın- görmeyi tehalükle arzu edeceği kıymetM 

. ışafı, tarihi k ı· · · h ?niyetin b' ıyme wrının e em- ve tarihi bir eser olacağına hiç şüphe 
e ınaen csk' 1 . . tn: '1-ıfa 1 eser ennın aynen voktur Bundan maada şehrin e!!ki sur-

e zası ve h "I b b . 
la"ın da t . ra ır hald buluPan- ları tetkik edilmek Uzer~ iç kuleye aidil-

emız ve gö .... 1 b'l . ~ §ekle ko 
1 

z~ goru e ı ecek bır miş Komnenler ailesine aid ve harab bir 
nu nuısı i · H · almaktad çın alkevı tedbirler halde bulunan sarsym hamamı ve divan-
ır. 

llnlkevinin .. 
Va+1 an .. muz~ sergi kolu seckin ıe-
h murekkeb v .. 
alınde :ı... e muretteb bir hPvet 

uer Paza .. l 
t~tkik et k r gun eri bu eserleri 

hanesi tetkik edilmiştir. Yapılan 
in.celmeler neticesi olarak Halkevi bu 
eserlerin muhafaza edilmPsine karar ver
miş ve alakadar makamlara de bu hu· 
susta başvurrnuştut'. ın. :ıda urnelk le mesı{Uldür. Bu eserlerden 

cıa evi esı 
ton1 rıv1n 11 lk · •{İ ve anHka eserleri Yeni şehir plAmnın tatbiki meselesin· 

• !' a <'V'r<'lt' h f cn·:ır ka7. ı mu a az'.'l etmek için de Pontüsler devrinden kalma şehrin ta-
t a ara tet, 'k 
adır. Bu it ~ezileri de yapmak. rihi surlatının yıkılıp yıkılmaması gö-

tnakı:ndh S" 
Yanılan bi " urm€ne kaz=ısmn rüşülmüş ve bizzat Umumi Müfetti~ Tah-
t . •. r sevah:ı.tt 
çın nrn<'k ol ~ mahalli kıyafetler sin Uzerin riyasetinde, Belediyede yapı· 

rak a('nk b' k dönülrnüş ür ır~o eşya satın alına. ~an 'toplantıda Belediye Reisi emekli 
~"'\.ıir d . . · kurmay binbaşı Bahri Doğanay ve daha 

Çanakkalede iki köy 
tamamen boşaltıldı 

Heyelan tehlikesi halkı 
başka bir köye çıkmıya 

mecbur bıra · tt 
Edirne, (Hususi) - Çanakkale vilfi

yetinin Ayvacık kazasına bağlı Kozlu 
ve Bayramiç kazasına bağlı Pervizler 
köyleri heyelan tehdid ve tehlikesi 
karşısında olduğu mahafön<len bildi -
rilmiş ve meseleye Çanakkale vilayeti 
büyük bir ehemmiyet vererek bu köy
lerden Koz:u köyü kfunilen tahliye et
tirilmiş, ahalisi civar köylere yerleşti
rilmiştir. 

Pervizler köyü de kısmen tehlikeli 
görülmesinden bu kısımda bulunan iha
neler halkı tehlikesiz olan maha~ledeki 
ihanelere naklettirilmiş, emval ve e.ş -
yaları tahtı temin ve muhafazaya aldı
rılmıştır. 83 haneyi teşkil eden bu köy 
evlerinin yeniden yapılması için lüzu
mu olan kerestelerin civaT ormanlar • 
dan meccanen, kireç, taş ve kum gibi 
malzenıenin de mahallen temini ve 
muhtacı muavenet olanlara nakdt yar
dım ve muavenett<~ bulunulması lüzu
mu aid olduğu vekaletlerden rica edH
miştlr. 

Çanakkale VaHsi Atıf Ulusoğlunun 
bu husnstaki alakalan takdire şayan -
dır. 

Erzincanda bir. amele, karm 
patlamak sureWe öldU 

Erzincan (Hususi) - Bundan bir iki 
gün evvel tamir edilmekte olan Har -
biye kışla'Sında çalışan amelelerden 
Kelkitin Aleç köyünden Meıhmed oğ -
lu Salih isminde birisi kubbeden dil -
şen bir taşın isabetile karnı patlamak 
suretile çok feci b~r kazıaya kurban git
miştir. Zavallının cesedi memleket 
hastanesittc nakledilerek müdd'eiumu -
mi ile hükumet doktoru tarafmdaln mu 
ayene ve icab eden tahkikatt yapıldık· 
tan sonra defnine müsaade edilmiştir. 

Bir çocuk otomobil kazası 
yUzUnden öldü 

tü ıPrden ~11;;dc> V"lı:>ılan bir gezide Pon. bazı zevat surların muhafazasını ısrarla 
loı:: Alt \ a (PnnaRya KrLo;tos KPfa. istemişlerdir. Bahri Doğanay bu hususta 
§ifllrf'k: 

0 
ın ~s MervPmana) kilisesi ve ayrıca mütalea yürüterek surların tarihi 

Jç;ndPk, ;ta~ı~ar camii gezil mis, eser ve I kıymet bakımından maada bir de şehir 
?ntı"ı:ıfo arı.lfı'. te.,Vinat tetkik edilı:ıcrek halkı için ilerde melhuz bulunan herhan-

R d zası ıç•n tedbirle.. alınmıştır gi bir tehlikeye karşı tabii birer sığmak İzmir (Hususi) - Bozyakada bir 0 -

nıırııı~ an sonra asıl müh·m olan T ~ yeri olduğunu söylemiştir. romobil kazası olmu.cı ve 14 ~ında 
önf'nk' omnenler ve Pontü<>'er deV:·a dzo- Şehir iç;n hem tariht kıymet ta~ıyan. Mehmed isminde bir çocuk yaralana -
tar~· 1 serbest sit<' zamanından ~nl en~ hem de halk için en emin ve tabii birer ra'k hastaneye kaldınlmıştır. Mehmed. 
sar ... ı su mah,.eninn J?irllmistı.. Bama sığınak vazifesini görebilecek olan bu hadiseyi müteakib tatanoz aşısı ynpı -

ı ·ıcı !'J1 l:... • - • u su ,.JJJl.,.l • • veı b aşal'ı mHadda-r:. iki bin 
1 

surlann da aynen muhafav'l edilme.si ta. lamadığından hayata 1'5""' erını yum • 
<ıC'r esf şeh. d yı ev. t 

cinıiP 
1 

.. ır "Vrindo, şehrin h . • karrür etmiş'tir. muş ur. 
o mak uze . Z arı 

Yer .,1+ d r<.", '"ağno:-; deresinde ve ) 
ın a '"0 

l' 1 ··ı o t kt b" . .. eresı" kale rl ,.,ız 1 oluak inşa edilmiş ve nego r ame e ının musam 
uvarının da alt d '-----==----------------------

g<'ni<ı b' ın an gecmek üzere 
ır menfezle h' 

haı...ı rf;r. şe ıre bağlanmış blr 

Sf'"ıi r o devirlerd 
kaırı,ır; e. muhasal'a altında 

ı zamanlarda s•ı 'ht' fez t . . • t ıyacını bu men-
arı kıı . bu b"' "k 

lllC>k . ' uyu sarnıçtan getirt-
suretıle tem· t k 

şıll"'l k ın e me te olduğu anla. 
· 1 tadır 

Yer altı~d . . 
buı a, genı.ş bır duvarla çevrili 

unan bu h 
derinl'IT' d ma zende bugün üç metre 

~ ın en f 1 
BizZnt h az 3 su bulunmaktadır. 

eyetıe birl'kt i · tı~ırn 1 e çıne girerek yap. 
ız tetkik n ı· . gid e ıcesınde bu mahzene 

l'll tnenfez 1 duP. .. • Yo unun pek bakımsız ol-
,u gorülınüştür 

l-ierede · · 
taprakı ıse bu Yol, içine dökülen taş 

Kırklareli alayına "'j 
törenle sancak veri di 

Kırklareli (Hususi) - Şehrimizde alaya sancak verme merasimi çok par -
lak bir şekilde yapılmıştır. Merasimde Birinci Ordu Müfettişi Fahreddin Al· 
tay, Akademi Komutanı General Ali Fuad, Kolordu Komutanı Salih Omur • 
tak, Tümkomutanı General İshak Avni ve Ali Hasib Koylan'la birçok erkfı· 
nı askeriye ve binlerce halk hatır bulunmuşlardır. Resmimiz merasim esna· 
sında 'bir intıbadır. 

lzmir fuarmda yepyeni bir 
pavyon kurutuyor 

İzmir (Hususi) - Belediye Reisi İz
mir halklna hitaben bir beyanname neş 
rederek 9 39 İzmir fuaırınô.a (Dünkü, 
bugünkü, yarınki İzmir) adı altında bir 
pavyon tesis edileceğini, bu pavyonda 
İzmirin tarihi ve şimdiye kadar tari -
hinde yaşayan büyük adamlar, büyük 
eserler hakkında mevcud eser ve ve -
sikaların burada teşhir edileceğini, ve
sika mahiyetinde halkın elinde mevcud 
eser ve yazıların fuar komitesi emri -
ne verilmesini istemiştir. 
İzmir pavyonu. tarihi bakımdan bü

yük bir ehemmiyet taşıyacak ve 1 000 
seneden beri İ7.mirde. yerli hcffi<m giy • 
diği elbiseler ve kullandığı eşyalarla 
esliha teşhir olunacaktır. 

---------·-

Eursada iki sarhoşun 
çıkardığı hadise 

!Bursa (Hususi' - Evvelki gün u -
mumhanede sarhoşluk yüzünden bir 
cinayet olmuş, Hamza isminde bir genç 
ağırca yaralanmıştır. Kafalar tutulu o
larak umumi evlerden birine gelen Ali, 
İbrahim ve Ataeddirı adındaki üç deli
kanlı ile Hamza arasında bir hiç yü • 
zünden kavga· çıkmış. Evvela Ali eline 
geçi~difü bir sandalyayı Hamzamn ba
şına yerleştirmiş, İbrahim de bıçağını 
çekerek Hamzay1 sol omuzundan ya • 
ralam~ır. Ynra·lı hastaneye kaldml • 
rnış, Ali ile İbrahim yakalanarak tev • 
kif edilmiş, Alfıeddin kaçmıştır. 

Hava Kurumu fop1~ntısma 
Edirneden de iştirak ed:liyor 

16 J8ŞIOd8 bir COCllk kaza ile Edirne 9 tHususi) - 26 Mayısta AI 
karada yapılacak Hava Kurumu top 

kendi kendini vurdu lantısına iki murahhas seçilmiştir. 
Arapkir (Hususi) - Mumutımur na· 

hiyesine bağlı Esikli köyünden Veleş 

oğlu Hasanın 16 yaşındaki oğlu Hüse
yin köyü civarında avlanmakta iken 
kazaen saçma tiifeğile kendi kendini 
vurmuş ve ölmüştür. 

Torbahda bir çocuğu 
çingeneler çalmış! 

İzmir (Hususi} - Torbalının KayM 

köyünde şayan! dikkat bir tegayyüp 
hadisesi olmuştur. Bu köye yerleştiri -

len Romany~ göçmenlerinden Alinin 

iki yaşındaki çocuğu sokakta oynadığı 
sıra<la tegayyüp etmiştir. Bu ÇOC\lğun, 
yaylaya gitmek üzere kÖyden geçen 
seyyar çingeneler tarafından çalmdığı 

zannedilmektedir. 
Tegayyüp eden çocuğun, kaybolduğu 

gün ve saatte esmer bir adamın yanın
da bulunduğunu bir köylü görmüştür. 

Arapk:r kaymak2 m'ıgı 
Arapkir (Hususi) - Altı aydanber 

açık olan kazamız kaymakamlığına Dı 
biliye Vekaleti maha'lli idareler mü · 
dür muavinlerinder. Emin Köksel ta · 
vin edilmiş ve vazifesi başına da gel · 
~iştir. Genç idarecimi1.den memleke · 
te hayırlı işler göreceğini umuyoruz. 

Orhane'inde bir cinayet 
Balıkesir (Hususi) - Bursanın Or • 

haneli kazasının Kebir köyünden sey · 
yar satıcılık yapan İbrahim Dursunbe
yin Beğil deresi içinde ölü ola•ı-nk bu· 
}unmuş, yapılan tahkikatta Dursunbe· 
yin Yağcılar köyünden İbrahim adında 
birisine aid olduğu anlaşılmıştır. Ka · 
tH Melırned isminde biridir, yakalan • 
mıştır. 

Vaık'a seyyar satıcı İbrahimin hay • 
vanını otlatmak üzere Mehmedin tar • 
lasına salmasından ileri gelmiştir. 

Birecikte yeni inşaat devam ediyor 

kaıe da kapanıp gidecektir. Menfezin 
uvarı d'b' çÖkm" ı ındeki kısmının tavanı 

uş ve Y 1 
lı.aldea· 0 u tamamen kapamış bir 
...., ır. Bu "ol l .; açı ıp, su mahzeninin et-

İnegöl (Hususi) - Şehrimi.% orta mekteb talebeleri tarafın.~an mekWb 
salonunda- çok güzel bir müsamere verilmiştir. Müsamerede cUmid mek -
tebde> piyesi temsil edilmiştir. Resim müsamf'rede rol alan talebeleri g&ter
mektedir. 

- llas B Boğazi . ~n ey, belediye 
çıntn imarına ..• 

Pazar Cla Hasan Bey 

Arnavudköy:.inden 
başlamak ..• 

... Üzere karar vermiş. 
Neden acaba? 

Hasan Bey - Arnavud 
kralını avutmak için ol • 
malı! 

Birecik. (Hususi) _Valimiz Khım Demircrin gayreti ve himmetile kasabamız 
son yıllarda güzel eserlere kavuşmuştur. Bu arada hükfıme~. ko~ağı .. ~aymak~m 
evi, ilk okul binası ve jandarma nümune karakolu başta (!ostcrılebıhr. Resıın 
hunlardan hükUmet konafına aiddir. 



L Hldiaeler Karıııında f 

KATÖL 
Katil, c11erini sallaya sallaya, göğ -

sünü gere gere sokakla'rda dolaşıyor. 
Ve ikide bir göz göre göre cinayet iş -

hanlarından birini 
o kurban: 

sıkıştırdılar.. İşte Pratik güzellik 
bilgileri Sevdiği kadım 8 yerinden bıçaklayıp 

öldüren katil mahkôm ed'ldi liyor. İşlediği cinayetler sayısız olduğu 
halde, polis yakasına yapışmıyor, müd
deiumumi dava açmıyor. Ve halk ona: 

- Katil! 

Diye bağırmıyorlar. Bu ne gnrib şey. 

* Kaili! 'bir insan öldürseydi belki bü-
yük cürüm saymazdım. Birkaç kişiyi 
birden öldürseydi belki gene ona karşı 

bu kadar fazla kin beslemezdim. Fa -
kat o bütün bir lisanı öldürüyor. 

Bir gün bir dükkan tabelasının üze
rinde işlediği cinayetin kurbanını 

göıiiyorum. Bir gün yiyeceğim bir çi
kolatanın kağıdları aTasından onun 
kurbanlarından biri çıkıyor. Ve dün 

gece bir sinemada elime, gösterilen fil 
mtn lhülasası olarak gene onun kur -

* cSon GangsteTrer 
Joe Krozak amen"Jcada hıç sevilmezde. 

Avrupadan henuz donm~tı.L. beı-aberinie 
nişanlısını getirmişti. Bir erkek çocvğu 
baban olmak nmidi!e evlenm'şti. Ameri -
kaya döndüğünde rakin hayc!utlar, onun 
bulunmadığı sıralarda lcurduklanuı alı -
üst etmi§lerdi. 

Tekrar vaziyet alarak en azılı Ta1ıiple
rine emirler verece~i nrada, bir polisi öl
dürüyor ye kanun kacamayarak yakala -
narak hapishaneye atılıyor. 

Masun bir Avnıpalı kızı olan kansı, 
lng'lizceyi iyice becerem~1ıor, kocasını 
bir günah olduğunu inani1Jordu. 

Mabadı Perdede> 

* Katil elleri kelepçelenmezse daha Hindyağı &~ .tara fevkalade iyi gelir. 
çok .ve daha büyük cinayetler işliye - Bilhassa kurulukta.~ uçları çatallaşan ve 

Kadının sebeb olduğu ağır tahrikler de nazarı dikkate 
alınarak suçlunun katil ve mesken masuniyetini ihlal 

suçundan 12 sene 3 ay hapsine karar verildi 
Bir müddet evvel, kıskançlık saika -

sile Fatihte vukubulan ve genç bir ka
dının feci ölümile neticelenen cinaye -
tin muhakemesi, Ağırcezada dün sona 
ermiştir. 

Vak'anm tal:fsilatı şudur: 
Suçlu Abbas oğlu Mahmud, Hatice 

isminde bir kadınla münasebet peyda 
etmiş, bir müddet birlikte yaşamışlar -
dır. Fakat, HaticP günün birinde Rıfat 
isminde bir başkasiyle de, a'laka tesis 

suretile içeri girmiştir. 
Evde Hati<:e ile karşıl~ınca, aradJ 

geçen kısa bir münazaayı müteaki' 
bıçağını çeken Mahmud', ~nç kadın• 
hücum ile. sekiz yerinden yar~ıyara'k. 
öldürmüştür. . 

cektır. 

İsmet HulUsi beslenememek yüzünden dökülen saçla- ederek, onun yanına kaçmıştır. 

Bilahare, Erenköyüne firar eden Malı 
mud, orada saklanmışsa da, vak'a ye .. 
rinde bıraktığı kunduraları zabıtact 
bir ipucu olmuş, ka'til çok geçmedell 
yakayı ele vermiştir. 

C f un.arı bUyor m~ idiniz ? =ı 
ra... Her yıkanmadan bır saat önce pa- Genç kadın, bir zaman sonra tekrar 
mukla saç diplerinızi bol bol hindyağma Mahmuda dönmüş, bir ay kadar eski 
bularsınız. Parmaklarınızı saçlarınızın a- sevgilisile yaşadıktan sonra•, tekrar Rı
ralanna sokar, yağı başınızın derisine fatın evini tercih etmiştir. 

Hadise gec€Si başka yerde bulundd"' 
ğunu ve masum oldu!:'Unu ısrarla iddfl 
etmesine rağmen, yapılan muhaıreııı' 
sonunda Mahmudun suçu, delillerle sr 
bit olmuştur. 

Demirliyecek limanı k~lm .yan 
harb gemisi 

içirmek için sıkı sıkı uğu§turursunuz. Bir Bu son hadise Mahmudu çiles:Ien çı-
Dunyanln en muazzam . karmu::: kadına karc:ı bir ig-birar besle-

saat SOl'lra her vakıt gibi su sabunıyle yı- - ... b, 
1 

tı "' 

Hadisede Haticenin tahrikini de na
za'ra alan mahkeme, suçluyu katil :ı 
mesken masuniyetini ihlfıl BUçlarınn 
dan 1 2 sene 3 ay müddetle ağır haP6" 
mahkum etmiştir. 

"k k mege aş aım~ r. 
mı rOS OpU kanırsınız. Daha ilk seferinden saçları- Mahmud, bir akşam doğruca Rıfatın 

Dünyanın en muazzam mikroskopu Al- nızda bir yumuşaklık, bir uysallık başlar. Fatihteki evine gitmiş, ka'pıyı larmak 
manyada Siemens und Halske müesscses1 Rasgele dağılıp kabarmaz. Bu iyilik gün-

Takas suiistimali davası 

Almanlar Memeli işgal ettikten sonra 
Litvanya harb gemisi Prezidentas Sme -
tona'nın artık dönüp demi.diyeceği bir 
ana limanı kalmamıştır. 

*** Satraçm tarihi 
Satriııç oyunu çok eski bir tarihe 

maliktir. Miladdnrı 400 sene kadar ev
vel bu oyunun Filistinde oynandığı 
tesbit edilmiştir. ·Ancak bundan ev -
velki tetkikler göstermiştir ki, sat -
rançı Hindiitan raceleri yalancı mu -
)ıarebe oyunu olarak kullanmışlar 
dır. 

HindJilerin bu oyunu Mezopotam -
yad~ alarak tekamül ettirdikleri tah -
m1n edilmektedir. İran<la satranç es -
kiden çok oynamrch ve ismine de set -
rak dPrlerdi. Arablar setrani adını 
vermişlerdi. İtalyanlar da Arablardan 
alıdıklan bu kelimeyi satrança çevir -
mişlerdir. 

tarafından imal edilmiştir. 

Bu mikroskop 20.000 defa büyültmek 
kudretine maliktir. Halbuki şimdiye ka -
dar mikroskopların kudreti. ancak 2000 

defaya kadar varıyordu. 

*** Mucize olarak ölUmdJn 
kurtarılan genç kız 

S-' 

Amedkada Winscensinde, yüksek bir 
penceıeden düşerek şahdamarı patlıyan 

bu ,genç kız 17 saat sonra yapılan bir a
meliyatı müteakib kurtulmuştur./ 

*** \ 
Karları eritmek için tuzun 
isti malini kim icad etti? 

den güne artar. Bi:.- zaman gelir ki başı

nızda kuruluktan eser kalmaz. En sağ
lam ve en normal saçlara sahib olursu-
nuz. 

* Yüzünüzde :kırmızı lekeler oluyorsa 
1 bir i.ki baş soğanı bir suda kaynatıp sü
zünüz. Bu suya batırncağımz gazlı bezle 
yüzünüze .kompres yapınız. 

* Eğer cildiniz yorqun ve hırpaummış 

görünüyorsa arasıra çok 51Cak bir suda 
biraz gazlı bezi ıslatıp kompres yapınız. 
Sonra besleyici bir krem sürününüz. Bu 
şekilde sürülen krem aleHide zamanlar
dakinden çok daha müessir olur. Çünkü: 

Sıcak kompres ile açılau cild delikleri 
ona daha iyi içer. 

* 
-.otlnkü m.uhakemcd en bir intıba 

Takas suiistimali davasına Asliye ı zararın, verilecek kararda tahtı hüıi "' 
Geceleri saçlarınızı fırçaladıktan sonra 3 üncü ceza mahkemesinde dlün de de- me alınmasını istemiştir. 

bir şekil veri~, dalgalı yerlerine bireT vam edilerek, dava son safhaya var - Bunu müte::ıkib hadisedeki yinni~ 
firkete iliştirip yatarsanız hiçbır gün pc- mıştır. mütecaviz suçlunun vckill~ri yazılıJ 
rişan ve dağınık bir kuvafürle gezmek Dünkü cels_ede "~terdarl.ık muha - müdafa'anamelerini mahkemeye ver ; 
mecburiyetinde kaimazsınız. kemat kaleını mud~r muavıni M~.zaf - mişler, bir kısmı müdafaanamesini şi 1 

fer de, davaya h:ızıne namına, muda - fahen de izah eylemislerdir. 
hil sıfatile girmiştir. Müdahil Muza'f - " 
fer, mahkemeye bir istida tevdi ederek, Neticede, evrakın tetkiki için, dU 1 
bu suiistimalden hazinenin gördüğü ruşma 14 Haziran~ talik edilmiştir. 

Yemek bahıi: 

Bademli mahallebi 
Bu mahallebiyı yerseniz alelılde ma- Gemlikte bir fabrikamızda 

hallebiyi bir daha aramazsınız. Torbalıda bir köyde şüpheli 
bir yangın Şunlar ıazım: 2 kilo süt, 250 gram iç gliserin istihsaline çalışılıyor 

Kışın yollarda biriken karlan eritmek b~~e.m, şeker (tadı Z('Vkinize bağlıdır) ve Bursa (Hususi) - Gemlikte bulunan 
için tuzu :Ik defa olarak istimal eden be- pırınç unu. prine yağı fabrikasına 50 bin liralık 

İzmir (Hususi} - Torbalının Şebi<t" 
ler köyüııiie çıkan bir yangında Dur '"'1 

muş Çetinle Mustafaya a'id iki ahır v'I 
saman damı yanmıştır. Bu iki aaıo: 
yangını şüpheli görülmüştür. TahkikBf 
yapılıyor. 

Ay sessiz bir dünyadır. Zira orada ha
~a ve sada mevcud değildir. 

lediye Paris belediyesidir. 1881 senesinde Bademleri sıcak sudv beş dakika hıra- yeni tesisat ve makineler ilave edilerek 
bu usulün tatbikine başlanmıştır. Bunu kın1z. Sonra kabuklanm soyunuz. Havan. prine yağından ayni zamand'a gUserin 
icad eden mühendtsin ismi de D~sseldir. da ince döğünüz. Yarısını bir tülbı>nde istihsaline tıazırlnnılmaktadır. Maki -

------································································ koyup süte batırınız. Posa halini alıncı- neler sipariş edilmiştir. Yakında gel • 
ya kadar, suyunu çıkarmak ister gibi, mesi muhtemel bulunan rna~ineler der 

Olıugucularıma 
Cevablarım 
Bay .M. C 0» ya: 
- Birleşme yolunda bizi yekdi -

ğerimizden ayıran ne çok engeller 
var bilseniz, diyorsunuz ve birer bi
rer sayıyorsunuz. Bu saydığınız en
gellerin b~mda: •Bir defa yaşı ben
den 2 yıl büyük:r: cümlesini okudum, 
alttarafını okumaya lüzum yoktur, 
diye düşündilm. Fakat gözüm kay -
dı: 

cBen mütevazi bir hayat yaşıyo -
nıın, esasen vaziyetim ~ bunu icab 
ettiriyor. O ise, sinemadan, bafodan, 
müsamere ve toplantıdan baş alamı
yor>, cümlesini gördüm. Ve engel 
diye tavsif ettiğiniz vaziyetin ihaki -
katte uçurum olduğunu gördüm. Ya 
latife cdiyorstmuz, yahud da uzun 
ve derin anlatmaya merakınız var. 

Fakat be:. heyecan veren manzara 
seyretmekten pek zevk almam. 

* Bay «K. C.:n ye: 
- Ayda 150 lira bir aileyi refah 

içinde yaşatmaya yetişmez mi? di -
yorsun uz. 

Bazı aileler vardır, 'bu miktarın 
çok daha aşağısile refah içinde ya -
şarlar. Üstelik karagün için ihtiyaç 
aikçesi de ayırırlar. Fakat bir tek 
tuvaleti için de bu miktarın bir mis
li fazlasın1 az bulan bazı mahlukları 
da tanırım. 

Arzunur. ve ihtiyacın hududu yok-
1.ur. Çeşidi de sayılmakla bitmez. 1-
çinde bazıları va'rdır ki bir aile için 
tabii görürsünüz, öteki aile de gü -
lünç gelir. Seviyenizi, haya't stan -
dartınızı bilmiyorum. Sualinize na -
sıı cevab vereyim? 

TEYZE 

sütle oğuşturunuz. Tülbcndde kalan kı- hal yerlerine yerleştirilecektir. Ceyhanda bir dispanser yapıhyOf' 
rıntılan atınız. Bu sfüü kaynatınız. Ev- Memleketin böyle bir fabrikaya çok Ceyhan (Hususi) - Ceyhanda bU 
vel<:fen alıkoyduğunuz yarım bardak so- ihtiyacı bulunduğu muhakkaktır. Bun- hayırseverin himmetile büyük bir di' 

dan dolayı bu fabrika yurd için fayda- pmıser yapılması kararlaştırılmış~ 
ğuk sütte nişastayı ezimz. Kaymyan süte Iı olacaktır. Eski 'bina yıktırılmış ve hü:kfımet ta ~ 
boşaltınız. Mahallebı kıvamına gelince DFrer tarafüm Edremitte de böyle bibliği <le eski jandarma dairesine nal'" 
istediğiniz tabaklarcl boşaltınız. Üstleri- bir f~br~ka yapılacak fakat gliserin ter !edilmiştir. Binanın temel atma mera -
ne, geri kalan döv~lmü~ bndl?mi serpiniz. tibatı olmıyarakbr. simi yakında yapı1acaktır. 

--::;:-::-::::-=-=-::·::.:··:::-::··.:-::-::·-=:::··:::··=-=-::·.:-:·::·-=·::-=·=-=-=·-=··:::··::-=-=··-=-=-=-::·-::-==-=·-::·::"=-.:.:·-::-=··=··=··=··::· =====-=-==----~ 
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j'eni . .. de başlıyan Rus harbi; j 
Serk Çe~ıler . zgmlık derecesine varan I 
Ve :-ı klerı; Rumeliyi kas1p kavuran 
t~ri-:ıı i.~n~anile anılan Rumeli mü
karşı 1 lerının çıkardı!kları müş~ülat 
lier ında çok <"lim bir şekil almı§'h. 
oca. ne pahasına olursa olsun veniçeri 

ını k ld • 
rnu~fl , . a ınnıya ve flyan denilen 

a,hbey1• 1........ tıt • tur \ e . 'nL ı s~re e ezmıye kn-
SUlh rtnış bulunan l'kinci Mahmud· 

t<'klif 1 
l:lular ınde bulunabilmek için or-

ının kazan w . Vaffaki . • acagı ılk par1ak mu -
:.:ı Yetı bekli'"·ordu Başt h"kü' 1.1ar olmak .. J • a u m-
ratorı w uzere, hemen kocn' bir impa-
~·en · u~n halkı, bu muvaffakiyett 

ıçerılerdc 
§ıbozuk n ve Rumeli aynının ba-
hakk b~skerleıinden değil, Cenabı -

ın ır l .. tf" ~·orfa...ı u u ilahisi olarak bekli -
i ''lı. 
şte tam lers . . 0 asrın «Şeytana pabucunu 

gıydirecek f l w. 
~"etmiş ker · _e egın çemberinden 
!-'&.ıunı e geçmış, bin renge bo -

ş-. açık ~ .. l · 
§ahın bu za ,· .,oz en halkın ve padi • 
tlı.eği k ~ ıf noktasından istifade et
liuda ~çırınadılar. İstanbulda ve or -
l3ilhas~:r yer dervişler, şeyhler türedi. 
\>atın " llgeceleri, saraya mensub ze -

.,o arı ·· .. 
1:Gıt Malım onune çıkan bu adamlar, 
nUs uda sl:iyle' i.t "lm .. tat onuna 

1 
... zu esun, 

P.etirıtıı:!lert ur.-., «Grandükü esir alıp 
lalan bab yakındJr!:., cfalan "!.•erde 

anın t" b . ·1 

\'e fukara ur esinı tamir ettirsün 
dr sının hoşn d . z ıer mü· d . u etsın. yakında 

"""r .. l esı var':. ve ·ı~ıı.. 'b' .. 
'"" SOV}('ın· ' l d.11 ... gı l SOZ-
f3lk c}t ... 

1 
ıye baş1nd1Jar. Herkes sık 

~ '-4- r aleyh" renler f' r · ussehimııı görüyordu. 
lnübaı~k..~e~al~la konuşuyordu. cZati 
;_:af~r,. InÜJ'dnl ~ «nusrah, a:feth» ve 
U0''1 e eı ıne w .; azından 1 ragmen, hudud 
Ve hükümdar~e ~:1 acı haberler, halkı 
atmıştı. e ım bir ruh buhranına 

liicrı 12' s d R tni 1 - e uslar Vanıa 
l ş erdi. Fakat halk R yı zaptet-
a .. ~lerliyemiyec<'ğin~ a':tla ... n~ daha faz
cesınde emniyet eti . e~a ~an dere
\ian sonra Ha g 

1 
nnişti. Zıra Varna-

llurada, harbi~ıo:. ~ pa~arı geliyordu. 
at ve knh ı nyetınden'beri şeca 
olan rn:shruaınnBnlıklaıile dillere desta~ 
Ş 'ıi r aha . 

eyh Açıkbas v d paşa ıle Ereğlili 
«A k ıı: ar ı. 

çı ·başıı den;l 
nado'u Erewl • en bu şeyh aslen A-
gallibe . g isinden idi. Vakti] . 

nın hizmeti d e mlite-
tGa\'1.ır imaın11 dine e .. bulunmuş ve 

I<onva vali . 1' Y' şohret alınıştı n sı '\.adı Abd '!.. • 
ın nıütegall'b . urraJitnan paşa-

' 

Bir serseri şeyh. tipi 

j detli bir hücum yaptı.far. Türklerin 
parlak bir müdafaası karşısında ancak 
10,000 ölü verdikten sonra Hacıoğlu 
Pazarınt da zaptettiler. Baba pa§a ile 
keramet sa'Çan Şeyh efendi esir oldu
lar. 

* O asrın ricalinden olup kıymetli bir 
risale bırakmı..ş olan Süleyman Faik 
efendi de orduda ve İstanlbulda türeyen 
bu derviş ve şeyh taslaklarına dair şu 
vak'ayı na'kleder: 

c Bizim İstanbul halkı görünüşe ga-
etle kapılır. Mesela bir Mecusi Hind 

çingenesi bir ucube heyet yapıp sözü
nü ve tavrını ona uy<lurduktan sonra 
bayaği en akıllı kimseleri aldatır. 

cBabam merhumun u.şakla'rından 
Bindallı Mustafa derler sefih ve hile
kar bir habis vardı. Pederin vefatın -
tan sonra hizmetkarlığı terkile başına 

sonra tekrar Anadoluya dönerek ;arib bir Özbek tacı giymiş idi. Bir iki sene 
bir kıyafetle şeyhlik Unvanını takın- böyle gezip sonra İstanbuldan ka'ybol-
mış bir e:kall~ idi. du. 

İstanbul ahalisi ru ~id serseri- «On seneye yakın bir zaman geçti. 
lere asırlardanberi aldana gelmişti, ge- 122 3 de kendisine Salahaddin adını ve
ne alldanır. rip on kadar derviş_kıyafetinde derbe-
Açıkbaş şeyh bir milddet yeniçeri der ile Edime sahrasında bulunan or -

kışlalarına misafir oldu. Bazan v~z ve duyu hümn'Yuna gelip sadrazam ve 
nasihat için cami kürsülerine çıktı. din- devlet ricaline çatmış. Kendisine ortlu 
liyenler üzerine esrarengiz tesirler ya- hazinesinden aylık ve nüzül emininden 
pa.cak bir kıyafeti ıvardı: En şiddetli ve sadrazam mutfağıncfun tayinler 
soğuklalrda bile ba.,ı aç.ırk, yalınayak, yaptırtmış, altı ay ka'dar oturup bun
arkasında yalnız bir ~ He çırçıplak !a'rdan hayli külliyetli mal almıştı. Ben 
gezerdi. Söyledikleri hemen şu cümle de memuriyet ile Se19.nikıte idim. Dö
ile hillasa oluna.bilirdi: nüşiimde orduya geldim. Ordu erka -

- Nusrat bizimdir! Telfışa lüzum nmdan Jevazim işlerile meşgul Feyzi 
yoktur!. bey zade Mehmed be)i ziyaret için ça-
Ha~k ta: dırına gittim. Mehmed bey: 
- &eyh efendi dünyayı terketmiş a- - Süleyman efendi, Sstanbula git-

damdır. Ayağında bir keramet olmasa, miye acele etme, beraber gidelim~ 
bu ~ kıyamet gününde Arabistanclan Dedi. Ben de muvafakat ettim. Biz
kalkar buraya gelir, tir tir titrer mi? ler bu sohbette iken mahud Sa~anaddin 
derlerdi. meclise geldi. Gördüm ki Bindallı Mus-
cAçıkbaş Şeyh•in şonreti gitgide faz- tafa ağadır. Yüzü buruşmuş, sakalı a

lalaştı. Kibar ve rical konak ve saray- ğarmış, lisanını İranlı şivesine uydur· 
lanna davet olunarak ikram ve iltifat muş. O da bana bakıp bildi. Afnma 
gördil. İhsanlar alıp onları birer birer csakın sırrımı ele verme> diye elini bo
hakladıktan sonra orduya gitmek ar- ğazına götürerek işaret etti. Mehmed 
zusunu gösterdi. ' beyefendi, o kadar azametli iken yerin-

Bu haber koca payitahtta bir meser- den kalkıp Mustnfamn elini öptü. O 
ret dalgası halinde yayıldı. Devlet rl- dahi kuruldu. Bira'Z sohbetten sonra 
r;ali ve zenginler cŞeyb efendi hazret- dedi ki: 
:erhne yol harçlıkları ~hizmetini gör- - Biz İstanbula gideriz demiştik, 
mek üzere köleler vrdiler. c Kavur amma şimdi Şam tarafına seyahat gö -
imam-.ın istedi(İi de bu idi. İstanbul - ründü. İstanbula gittiğinizde ricalden 
dan Hacıoğlu Pazarına gitti. Baba' pa- falan fa'lan falana aşk niyaz edin. Bil-
şa hasta idi. Bu sırada Ruslar çok şid-· (Devamı 10 uncu sayfada) 

\'u!t<ırıdak· . 
Çen f"ıı- 1 resım, İngiliz hükUmda.rlannı haınilnn g" 

... u rtes ıgü " " .... 
e:ten 'Empr nu Portsmuttan Kanndnya hnrt'ket 

ESs of Aust li 
Remıyi Yar 1 ra a:. tra11sat!antik gemisile bu 
hıırb • 1 Yon kadar t k b t 

ıtruv\l?İ.>rü " ı e m•.ş oln?ı cRepulse~ safiı 
g. z .ı'a . nu ve dığer mevaklb ile tayyarel"r İn 

. rınaan ha k ... ı -
•ErnrJrc r re etleri e nasında göstermektedir 

b o Australia> Alın t h . 
r 1 midir an eı..gıı larındıı ynp11 ...... .. 

. A varrı kamaras ... "9 
• • • ?!okt ınıo son toplantılarından 

..., . aya temas edilrni~ "e İngu:z kral Al 
' '1 tdılıni ının • 

1d• • ~ , _ .... 
1 

ğş olan bir gemUe seyahatının ne ka-
D ... ece · h 'kA 
vJ,'. ı u umette ı sorulmuştur. 

--~.ı • • .. ""11'1.a b • 
lll:ınyada Yap , yn u suale cevaben. Geminin Al -

1(8 d . ı•.rnış olduğw 't'. f 
~ (:kı ı cısiın kr .u ı u a etmekle beraber makine 

alın, hareketindeıı evvoı.. ann~si kr . 
1 

a.bamınm tamamen İngiliz mamulitı olduğunu söylemi:tlr. 
aı çe MeITy'inın elini öptükü esnada alımruıta. 

1 
50yll 

Sayfa , 

si 
amlarına jübile yapllacak doktorlarımız, 

"Son Posta,, ya hatıralarını anlatıyorlar 
'' Türk Hekimleri Cemiyeti ,, nin listeye ithal 

etmeği unuttuğu bir isim: Asaf Ulugür 
Türk hekimleri dostluk ve ya'rdım 

cemiyetinin teşebbüsü ile, elli sene ve 
daha fazla müddetle tebabet hayatı bu
lunan on hekimimiz için yapılacak olan 
jübileye isminin ilavesi unutulan fa-, 
kat diğer on meslektaşı gibi bu jübileye 
hak kazanmış bulunan bir on birinci 
doktorumuzu keşfettim; Türk hekimle
ri dostluk ve yardım cemiryetine bu zn
tin hüviyet ve adresini bi1diri~r ve 
kendisinin bir an evvel listeye konul
masını temenni ediyorum: 

Doktar Asaf Ulugür İstanbulda 1285 
tarihinde doğmuş ve mektebi tıbbiyei 
askeriye.~en -listeye dahil bulunan bay 
Tahsin Ozmutlu ve bay Hüseyin Maz
IUm Yey gibi- 9-10-1305 ta'rihinde me
zun olmuştur. 

Bu nıalflmatı, doktor Asaf Ulugür'ün 
bizzat gördüğüm diplomasından aldım 
ki diploma numaraSl da 1254 tür. 

Doktor Asaf Ulugür A'ksarayda polis 
karakolu karşısındaki 1 /2 numaralı 
muavenehanesinde icrayı tababet et -
mektc ve Ta~kasab cadcksinde l 8 7 nu
maralı evde oturmaktadır. 

Doktor Asaf UJugür'e, kendisini ne 
için rahatsız ettiğimi adeta mahcubi -
yetle anlattığım zaman güldü ve: 

- Arkadr.şlarımın beni hatır -
lıyamamaları bir zühul eseri olsa ge
rek, ded!: Hatıralarmdmı bahsettiğiniz 
Tahsin Ozmutlu ile Hüseyin Mazlttm 
Yey b<>nim sınıf arkadaşlarımdır. 

E~er, she kendi hayatımı kısaca olsa 
ruilatmıy..a başhtrsam bir yığı'?l şehir 
ve memleket ismi ile karşılaşırsınız. 
Çünkü. Tıbbiveden menm olduğum 
zamandan itibaren. ta tekaüdli.iğüme 
kadar dönüp d~laşmadı.ğırn yer kal
madı. 

Mektebten mezun olduktı:ln sonra 
cvvla Haydarpaşa ve bilA:hare de İzmir 
askeri hastanelerine hekim tavin edil
dim. Stajımı orad:ı yapacak idim. Fa
kat, bu kısm<.>tte yokıml~! O sırada Ye
men isyanı patlak verdi. Redifler silah 
altına alındılar. Beni de redif taburla
rından birine hekim olarak verdiler. 

Böylece Yemeni boyladık. Beni kar· 
şılayan manzara, tam bir harb sahnesi 
idi. Günlerimiz, top, tüfek gürültüleri, 
yaralılar, ölüler arasında geçti. Niha
yet. isvan bastmldı. Ben de İzmire 
döndüm. Oradaki asken hastaneve he-
kim oldum. v 

Burada da bir müddet ka~dıktan 
sonra, bize serhad boyu göründü. 
Rumelide. Maleş kasabasında bulunan 
18 inci alayın 1 inci taburuna doktor 
tayin edildim. 

Fakat, Osm~nlı imparatorluğu hu -
dudları içindeki isyan ve iğtişaşlar bir 
türlü bitmiyordu. Bu yüzden Maleşte 
de fazla kalamadım. Mensub buundu
ğum taburun Giritteki isyan mıntaka
sma gönderilmesi kararlaştırılmış. Ta
bii ben de, ver elini Girld, deyip yola 
çıktım. 

Ve maalesef tahliyeye kadar Girldde 
kaldım ki hayatımın acı hatıralarından 
biri de budu;. 

Girl<l dönüşünde, fırkamızı Selani_ğr 
çıkarttıhtr. Fakat ben orada da kala -
madun. Bizim tabur Serez yolunu tut· 
tu. Bu suretle bir eyyam da Serezde 
oturdum. Fakat kısmetim dönüp dolaş
maktan açılmıştı bir kere: Soluğu Yarı
ya hastanesinde aldım . 
Meşrutiyetin ilAnına km:la'r Yanyada 

kaldım. Bereketversin Meşrutiyet ilan 
edildi. O zaman, uzun mfiddet taşrada 
bulunan memurlar He t~..anbuldaki 
memurlS:r arastn<Ia becayiş yapıldı. 
Ben de Istanbu1a geldim. 

Az sonra Balkan harbi başladı. Ça
talcada teşkil edilen müdafaa hattı a
rasında ben de yer mm:ıştun. Ba~kan 
muharebesinin bitimine kadar orada 
kaldım. Mütarekenin akdinden sonra 
tekl-ar istanbula döndüm. 

Biliyorsunuz, Balkan harbini, 1914. 
191 8 muhaTebesi takib etti. Ben de 
kaymakamlığa :ter.fi ederek birinci 

Aso..f Ulugilr 

fırka - ki bu fırkamn kwnancıanı Cafer 
Tayyar bey (general) idi- başhekimi 
oldum; bu sıralarda, 191 7 senesinde 
fırkamız Çana'kkaleye gitti. Tabii ben 
de beraber ... 

Çanakka1'ede, düşmanın çekilip git· 
mesine kadar kaldım. Sonra istanbula 
döndüm. Vakta ki İzmir, Yunanlılar 
tarafından işgal edildi. Orada bulunan 
kolordumuz Bursaya geldi. Fakat, İz -
mirde, kolordunun başhekimi kayma
kam ~ükrü merhum, bir kazaya kur -
ban gitmiş. Kolordu, bu SUTetle Bursa
ya başhekimsiz varmış. Böylece 1 1 inci 
kowrdunun ser ta'bibi, ıy.ani Şükril 
merhumun halefi oldum. 

Bursada, Yunan işgaline kadar kal 
dım. Kolordu, Eskişehire çekildi: Tabit 
ben de beraber ... Anadolu harbınde, 
kurtUluş mücade1dinin bütünı safha
ları içinde bulundum. Ta Rafet pa~a 
İstanbu!a gelinceye kadar. İstanbul -
dan işgal kuvvetleri gittikten sonra, 
evvelce asistanlık yaptığım Haydar -
paşa hasUınesine başh<?kim tayin edil· 
dim. Artık yaş (55) e gelmiş ve mira
lay olmuştum amma t§ millAzıimliğim
denberi cephelerden reı:fue!ere koş -
maktan - vakıa yorulmuş değil idim!
istirahate Jıak kazanmıştım. T~d
lüğümü istedim. 

Doktor Asaf Ulugür, yukarıda kısa
ca yazdığım hal tercümesini anlattıktan 
c;onra, biraz düşündü: 

- İşte, hep barut kokula'n içinde ge
cen hav atımın küçük bir hulasası. .. Fa
kat arzu ederseniz, size bir iki hatıra 

' mı da söyliyeyim, dedi. 
Fırkamızın Çanakkaleye hareketi için 

emir almıştık. Ga!ala• rıhtımına, şhn: 
diki Ziraat bankası önüne yanaştırılan 
üç nakliye gemisine fırkayı bindiriyor 
idik. 

Bu sırada, Marmaraya girmiş bu1u -
rufa İngiliz denizaltılanndaın biri Kız
kulesi açıklarında görünmüş ve birbiri 
'lrkasına üç tane de torpil savurmuş! 
tabii, hedef biıim nakliye gemileri. 
Fakat mes'ud bir tesadüf, torpillerin 
c;eyir hattı önüne boş bir mavnayı çı
kartmış! Mavna berhava olmuş ve tor
oil limanda bağlt bulunan İngiliz'ler
nen alınmış bir şilebin bordasını del -
miş. gitmiş! 

O esnada ben rıhtımda idim. İnfilak 
~sini duyar duymaz hemen Kolordu 
ltumandrır.ı Mehmed Ali paşayı bul -
·~um. 

Mehmed Ali paşa, Harbiye Nazırı 
Enver paşaya telefonla malumat verdi. 
Nazır. askerlerin gemilerden indirilme
·ini ve Harbiye sırtlarına gıdilerek ye
ni emrini beklememizi söylemiş! 

Bu sırada şehirde de büyük bir telftş 
\"e heyecrm başlamış bulunuyordu. Ga
'atadaki esnaf dükkanlarını kapıyor. o 
mıntakadan uzaklaşıyordu. Köprünün 
;istünde bir ferd kahnamıştı. 

Bu telftş ve heyecan içinde, biz de as· 
~erleri, ters yüzüne rıhtıma çıkarttık. 
Ha{rbiye yolunu tuttuk. Akşam üslü de 
Harbiye Nazırından şu emri aldık: 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Yıldzz:''Kocamı mes'ud edeceğim,, diyor;fakatHolivud, 
!c:1rdu 'J'ları yııvanın uzun ömürlü olacağına inanmıyor 

Mayıs 11 ;:ıı 

Nasıl hazırlandı, nasıl kuruldu, bugün ne halde? 
Meşhur Alman siyasi muharriri Egon Heymann'ın 

(Balkan) isimli eserinden iktıbaslar 

Çeviren : Emekli General H. Emir Erkilet 
r 

• .nı11 
8 19 maddesinin dikkate aldığı revızı - . 

- - 1 rıS 
~ alkan paktı yalnız müteknb:l hu imkanını tahdid eder; o halde Bu ga 
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Clark Gab e'in yeni kansı büyük sine
m yıldızlarından Carole Lombard ~ır 
g Pteciye vaki olan beyanntındıı demış
t r ki: 

__ .1 .1 b tınıyor b"r tanın bu paktı imza etmesi, Cenevre 'i , 
dud garantı erı ı \:! ı , . h" mı· b r kararının }ccn . sasının mu un rcs . , 

de imza eden dev.etlerin. pakta gırme,mış ı disine verebileceği f1yctalardan kendnı • 
olan devletlerden (Arnav~d!ukla Buıga- ğinden vaı:geçmesı demek olurdu.O 'V~ 
ristandan) birisine karşı ak d d7vletler~ kit bir Bulgar gazetesi Bismarkın vaktılBı 
öoce haber verilmeıtsizin hıç hır sıya::ıı 1879 da Paris sef•rı von Omimin frarısB 
hareket üıtiyar etmemeleri, kezalik 0 hükumetinin hali hazır durumu k:-.t'i 0 • 

devlete karşı akldkrin rey ve muvafa • larak kabul etmesi yolundaki talebindell 
kati daha evvel alınmadan ~ıç .b~r .ta~h- bahseden raporunu okuduktan sonr::ı }te~ 
hüde giri.§memelerı mecburıyetın! ıhtıva narına czuviel ver.iangb, yani pek fnzl 
ediyordu. Bu şartın samimiyetine ~an : bir taleb kelimelerim yazmış olduğunıl 
mak güçtür; Balkan paktının tarıh.çesı hatırlatarak.. Bulgaristandan hali naııf 
zaten Balkan paktını imza eden dığer hududlarının muhafaznsmı istemenin d• 
Balkan devletlerinın münferid bir Bu_l ~ fazla olacağına 1şaret etmek istemişti. .• 

c- Güzel o1madığ•ma; muntazam e§
k" lun bulunmadığına, vücudilmün hat-
1 rının kusurlu oluşuna cidden pek çok 
m mnunum ... 

Çünkü güzel olmuş olsa idim bu güzel-
1 mi muhafaza eylemek için alacak ol
d um tedbirler vaktimin büyük bir kıs
n ı ı ışgal eyliyecek idi. 

Halbuki bir kadının güzel olmayıp yal
nız sevimli olması çok daha iyidir. 
Düşünmelidir ki bi.r defa çok güz.l bir 

k dm otuz beş yaşına vardığı vakit östü
ne tit.rediği güzelliğ; artık ıoımaıa ba4la. 
mıştır. 

Halbuki güzel olmayıp cu:ibedar olan 
bir kadin için otuz beş yaf ancak hayata 
atılma yaşıdır ... Esas itibarile güzel olan 
b r kadın her ne de olsa gurura kapılır ..• 
Bu gurur çok defa onun güzelliğini siler, 
geride bırakır •.• Halbuki cuibeli bir ka
dın o cazibesi sayeıinde kendüıini i\iHl 
kadından ziyade saydırır ... 

Clark Gable'i ne için sevdi.itim\, oeun
la ne için evlendiğim, mes'ud olup olma
dığımı soranlar var! ... 

İnsan hiç cfilAnı ne için sevfyonun?• 
diye sMar mı? Sevginin içten ıelen bir 
arzu, bir his, bir ihtiyaç oldufu_nu kavra
mıyanlar. bunu anla.mıyanlar beliti bu 
ıuali irad edebilirler ... 

Ben Cla.rk GMbl~ ile uzun arkad&flık 
yapmış bir san'atk!nm. Onun meziyet
lerini yakından gördüm. takdir ettim. 
Gün geçtikçe daha· fazla anlaştık ... Daha 
fazla yakınlaştık .. Ben onu doğru yol
dan çevirmiş değilim.. Ben hayatın ce. 
reyanına kapıldım yalnız ... O mes'ud de
ğildi... Refıkası onu anlıyamamıı idi. O 
da belki kansını anlıyamamııtı. Faka~ 
Gable çok sade bir arkadaştır. Temb 
kalblidir. Bundan iOnra onun tamamile 
mes'ud olacağına. eskisi gibi saadeti av 
partilerinde değil. fakat aile ocağında 

bulacağına eminim. Bu hu.susta elimden 
gelen her şeyi yapacağım. 

Esasen hayatı anlıyacak yaştayız her 
ikimiz. Umanın ki artık halk ta, gazete
ciler de bizi rahat bırakırlar da rahat ra. 
hat ömrümüzü geçir.iris .•• 

* 
Yeni madam Clark Gable'tn beyanatı 

Can>le Lombard, ClarJc Gable 

gar • Yugoslav anlaşmasına nasıl manı Bundan başka Muşanow, küçük bir suı 
olmak istediklerin! a~.ıkça gösterir. (l) tefehhümü aydınlatmak mecburiyetindS 

' den Bu izahlardan sonra Balkan paktının, kalmıştır: cPakt hakkını.la cereyan e. , 
bunun müzakereleri sıralarında Bulga • ilk müzakerelerden Bulgaristanın daı~ 
ristana tevcih edilen dostane beyanat ıle haberdar edildiği bir cihetten söylenrnı~ 
nasıl bir tezad teşkil ettiğini tesbit etmek tir; bu doğru değildir. Komşu devletıeıill 
için başka hususi deliller istemez. Bu mümessilleri ile olan konuşmalarıınııd• aon çevirdikleri filmae 

1 
k · kdet-

pakt Bulgaristanı kıskaca ama • çcvır • onların bır hududlar garant: paktı a . 
nTJ.lDlieraınkenPoh:eı~leç:::::~~b~~r ~:: mek ve ona korku vermekten başka bir mek istediklerini öğrendiğımiz doğrudur• 
" ' 

6 şey değildi. (1) Hatta paktın cher Balkan fak.!t paktın hiç bir rn:.isvecldesini a]J1l~ • 
ona partöner olarak seçilmiştir. Rejısör devletine açıktır. ifade.si bile paktın bu dık ve yapılan müzakerelerden tamnrnıl' 
kcnd.i8ini intlıhab ederken şu ağır ciim· maksadını gösterir; çünkü kendine hakim habersiz bulunuyorduk. Metnin parafe ~ 
leyi sarfey'Lemiştir: hangi müstakil ve izzeh nefis taşıyan bir dilmesi gerçi bize tebliğ olundu, faka 

_ Mademki William Pov:ell'in partö- ·d k b l d ··;;.ren 
devlet vardır ki, dı.ihul ist• asının a u e bizzat metni biz ancak gazeteler en ob

~e aldıran yok... Kim olur ise ol- maz.har olmaması imkanı dahi bulunan dik. Hatta, bugüne kadar bile aslına ta~• 
sun ... Ne çıkar!... böyle bir pakta girmeğe özenebilsin? O mile mutabık olan bir metni görmeınişıı-

Carole Lombard, William Powell ile halde Balkan paktı Balka~la~da uzlaş. dir; çün~ü bunun malüın old~ğu .üze:~ 
birlikte birkaç film çevirdikten sonra ona mayı te~k edecek yerele ihtılaf ekrrıış mahrem kalması icab eden bır ılfıv 
Aşık olmuştur. Bu aşk izdivaç ile netice- demektir. Hakikatte eğer yalnız Balkan vardır. böyle bir hareket tarzı hakikııtt• 
lenmi§tir. O vakitler gazeteler, mecmu- hedefleri gözönünde bulundurulsa idi 9 fazla cdavetkar> sayılamaz. 
alar, ve halk bu izdivaç ile yakından ala- Şubat 1934 den evvel Bulgaristan tara • Revizyon aleyhdarları için pek hoş olJJll 
kadar olmuşlardır. fından teklif edilmiş bulunan ademi te - yan bu sözlL.orden başka Muşanow onıars 

Sinema hayatının haricinde William cavüz muahedeleri He iktifa olunacaktı. bir sürpriz daha hazırlamıştı; çünkü 13ul· 
Powell çok mahcubdur. Tıpkı karısı gi- Bu da, Balkan paktının akdinde Balkan- gar • Yugoslav yaklaşma politikasını b~ı: 
bi iki ıahsiyete maliktir. dan hariç tesir ve menfaatlerin esaslı su- mak için teşebbüs oluna:ı bütün spekı.ı 

Carole çok zeki bır kadındL~. Fakat ay· rette tesir yaptıklarına ve rol oynadık - lasyonlar netice vermemişti. Muşan~~ 
ni zamanda çok asabidir. Mizahtan fazla larına ayrı bir delildir (1). nutkunda, Romanya, Yunanistan ve 'fil! 

~ hoşlanır. Fakat Bulgaristan İngiliz rekabetine ve kiye ile olan münasebetleri mutad keli .. 
İlkönceleri Powell ile çevirdiğ! film. Almanya ile İtalyanın paktı şiddetle kri- melerle bildirdikten sonra Yugosıovya .. 

lerde muvaffak olamaını~. fakat kocası tik etmelerine g'ivenerek korkutma ter- dan chususi bir sevinçle» bahsetti: ,J\Jl• 
ısrar etın~, ona ürnid vermiştir. rübcsine pek sakin ve vakur bir surette ·!aşma ve yaklaşma işinin ileri götür~l : 

Carole Lomt>ard 

burada bfüyor. Şimdi güzel olmadığını Nihayet dünyada mevcud her şey gibi karşı ıkodu. Bulgar başvekili ve hariciye ·mesinin iki karde:Ş milletin arzuları ıca 
söyliyen, fakat hm-kesin r-Jzel bulduğu onlar da eskimişler, onlar da birbırlerin- nazırı Muşanow, 30 Martta, komşu dört hından bulunduğunu tesbit etmeJ<~e 
Carole Lombard'm hayatı hakkında bu- den brkmağa başlamışlar ve sonunda bo- devlet mııahedesini tamamile fazla bul- .mes'udum>. Muşanow bununla Yeftiçı~ 
güne kadar neşredilmemiı malı.imatı bil· -şanmağa. ayrılmağa k:ırar vermişlerdır. duğunu beyan ettiği mufassal bır nutuk 12 Mart tarihinde Simpr;inada söylerl~ğ. 
direl.iln: Boşanmalarına rağmen WilJiam Powell söyledi ve Atina paktının Balkan paktı nutka telmih etti. Yeftiç şöyle dcınışU ' 

Carolıe LomblU'd'ın hakiki ismi: Jane eski karısını bırakmam1ş, ona san'at kaf. adını haksız olarak aldığını tesbit etti, c Yugoslavya Bulgarıstanın anlaşma aı~ll 
Peters~ir. İndiana hükOmeti dahilinde delerini öğretmiş, onu yükseltmiştir. Jlakiki ve merkezi Balkan memleketini larından cesaret alarak yaklaşma ve bif' 

Fort Wayne'de doğmuştur. Otuz yaşını My Man Godfrey fiimi çevri!eceği sıra- içine almıyan bir pakt nihayet ancak bir likte çalışma mesaismı ileri götürecektir·' 
~mı~ır. da Powell'e kimi partöner olarak seçece- cyarım Balkan pakth olabilir. Muşanow Arnavudluk ta Atina paktına B11lgariS" 

Henüs yedi y~da iken ınnesile bir· ği sorulduğu vakit o bilAtercddüd: Bulgaristanın Milletler Cemiyetınin azası tana benzer surette cevab verdi. Bali<~ 
likte Hollywooda gelmiştir. Hayatı he- c- &ki karım Carole Lombard!> ~- olan ve Briand • Kelloğ paktını imza konferansındaki Arnavudluk grupu şefı• 
men tamamen bu tehirde geçmiştir. vahım vermiştir. eden bir devlet olmakla ve her şeyden nin konferans reisi Papanastasyuya veri· 

Li!e talebesi iken sinemaya sülUk et- O .film geçen sinema mevsiminin erı evvel iki taraflı ademi tecavüz muahe - diği ve Arnavudluk grupunun onun' 
mek ga,.esile tahıilhıi yanda bırakmış- büyük muvaffak1yetinı teşkil eylemiştiı. delerinin yapılmasını teklif etmekle sulh Balkan konferansmdan çıktığını haı>et 
tır... Bu filmden sonra Carole Lombard'a istediğini de hakkile söyliyebilirdi. (1) ... rmiş olduklan mektub ArnnvudluğııJJ 

Sinemada ilk rolünü Buck Yones'in cAmerikan sahnesinin e:ı büyük komed- Fakat bu umumi sebebler yanınd.:ı, Bul yarı resmi bir beyanatı ol::ırak telakki 0 • 

partöneri olarak bir kovboy filminde oy- yeni• sıfatı verllmiştir. garistanın Atina paktına girmesini müm. lunabili.r. Bu mektubda şöyle deniliyor ~ 
namıştır. hık rolünde b:ç muvaffak. ola- İsmi ve §Öhreti her tarafı kaplamıştır. künsüz kılan bir ~e hususi sebeb vardır: du: cMütekabil itimad, hududlarımızı .ıı•· 
marnıftır. Stüdyolar. film kumpanyaları onu pay. Bu pakt Milletler Cemiyeti ana yasasının ricden gelecek her bir taarrtı.za karşı ](O' 

Bu tip rollerde muvaffak olamıyacağı. laşa.mamağa başlamı~lardır. Ücreti faz- :rumak ve meınleketlerlıniz1 büyük de"'· 
nı anladığından başka roller aramıştır, o lalaştırılmıştır. (l) Bu hükümler ınrf müellife ald olup Jetlerin vesayetlerinden kurtarmak. tı•• 
devirde meşhur san'atkar Mack Leunett (Devamı 10 uncu sayfada) bu husustaki mütaleamızı sonn bıraktık. (Devamı 10 uncu sayfada~ . 
~~~~~n~~~n::r r~~~~i y:::~;a:~~ ( K u R D D E R E L ,. K E M E R ,. J 
re ve on sekiz ay müddet için Caroie _ _ 
Lombardı angaje etmiştir. 

San'atkAr bu rollerde hayli muvaffa. 
kiY'et .kazanmıştır ..• 

Bu arada bir otomobil kazasına uğra. 
rnış V't'! aldığı yaralar hastanede altı ay 
kalmasını icab ettirm~tit'. Yaralar yü
zünde derin bir iz bırakmış, genç kııı 
bundan çok korkmuş, fakat tedavı saye
sinde yara yeri hiç görünmez bir hale 
gelmiştir. Tam iadei sıhhat edeceği sıra
da birdenbire kalb hastalığına tutulmuş, 
bunun tedavisi de bir müddet devam et· 
miştir. San'atkAr ondan sonra gene film 
çevirmeğ karar vermiştir. 

O sıralarda rejis5r C. B. de Mille, ha
zırlamakta olduğu büvük mizansenlı Di
namit filminin başrolünü ona tevdi et
miştir. Beden Terbiyesi umum müdürlüğünce diın ediyoruz. Kemerin madeni aksamı ı Tokanın üzerindeki ayyıldız ve aıtıo~ ~~ 

Kurtderelinin hatırasını yad maksadile sa! gümü§ten yapıİlnıf olup birçok yer - tındadır. Bu kıymetli kemeri şehrıJt159 yaptırılan ve her ıene Kırkpınar güre§ - leri altınla .iflenmijtir. Kemerin tokasınırı san'atkArları yapmışlardır. Kemerin ~~ • 
]erinde şampiyon çıkacak pehlivana ve- üzerinde: B. V., Beden Terblyeııi Ge • bir zamanda hazıri.anması ve bu net ,. 
rilccek olan Kurtderelı kemerini bu aene nel Direktörlüğü Kurtdereli kemeri ya - sette yapılmasında Beden Terbiyesi 1>:$1 
Tekirdağlı Hüseyinın kazandığını yaz • UıSile, Kurtderelinin doğum ve ölüm ta- tanbul bölgesi büro şefi Halid Tüccar 
mıştık. Bugün de kemerin resmini tak - rihleri olan 1864-1939 rakamları vardır. o,2'lunun ihizmetj e:örülmüstür. 

CaTole Lombard ilk kocası William 
Powel ile beral>er 

Carole bir müddet sonra bu kumpanya
dan ayrılmış, üç sene kararsız bir surette 
dolaşmış. kendisini adeta akıntıya kap
tırmış bir hal almıştır. Bu sırada tam yir
mi iki yaşında ·idi. Btr aralık parlamıı o
lan ismi sönmeğe başlamışb 
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V~M~K 
Dllşkünle: arasında 

bir cinsine acınmaz: 

Boğaz düşkünlerine. 

* - İnsan yemek için 

yaşamamalıdır. Ya

şamak için yemelidir. 

Sözünü hasis şu 

suretle tefsir eder: 

- İnsan yaşamak 
için yemelidir. Yani, 
yaşı ya bilmesi için ne 

kndar yemek lazımsa 

AH 

o kadnr yemeli, faz • - Bay, yefM'kten bir saç çıkmış (llduğu.nda elan ısrar 

- Akasyalann tıltı, gf'ce 11arısı, ay ışı· 
Dında.. hayır hayır o ben değıHm .. 

Hazırlan 
- Senin1e bir çalgılı bahçeye gidece

ğiz.. haydi kalk, 
hazırlan. 

- Şimdi mi gi. 
diyoruz. 

- Hayır, f ımdi 
değil; yarın da de
lil; öbürgün.. iİm· 
diden sen hazırlanma~n başlarsan tam 

vaktinde sokağa çıkarız. 

* On dört saat 
Güzelliğine düşkün kadın sordu: 
- Ellerimin gilzel kalması için ne yap-

malıyım? 

Cevab verdiler: 
- Günde asgari on dört saat. 
- On dört saat ellerim! mi uğraşaca-

laya gitmemeliclir. ediyor mıı.sımuz? .. 

Şimdi mi anladın? 
Erkek S(}kaktan geçen bir kadına baktı, 

kansı gördü: 

- Midesiz herif, o kadın~ da balO.yor
sun ha! 

- Midesiz olduğumu :imdi mi anladın, 
senin pişirdiğin yemeklen aeYe seve ye
diğim zaman bunu anlaman lAzımdı. 

* Giderler 
Kadın söylEdi: 

- Misafirler de bir tür'tft gitmediler. 
Kocası sordu: 

- Geçen hafta geldiklerinde yemeae 

alıkoymU§tun değil mi? 

- Evet! 

- cBu akşam gene yemeği beraber yi-
yelim> derai.n, fimdi kalkar giderler. 

* Aşçı 
- .n.~nı'll bir gün kaçacağuıdan kor:S. 

muştum. Nikahla aldım. 

, ...... -- -

- Bifte~ nasıl buldunuz bay? 
- Patates diliminin altmda imi§' 

Kitabdan 
Kadın söyledi: 
- Kocacığım bu aqam sana güzel bir 

irmik helvası pi§irdlm. 
Kocası, peşin irmik helvasından bir ka. 

şık aldı, yüzünü eqitti: 
- Bu helva tuzlu olmu§. 

- Hayır on dört ıaat ellerinizi bir feye - Şimdi artık kaç.mnz değil mi? 
stırmlyeceksiniz. l - Kaçmaz amma, yemek ıe pişirmt-

ğım. - Yemek kitabının yazdı~ gib. pl • 
firdim. Ha ha, şimdi aklıma geldi, bir a
ralık sayfayı rüzgh çevirmişti, öteki say. 
fadaki ~rba tarifıle kanştırmış olacağım k yor, baş'ka bir aşçı tutmak mecburiyetin-

0 ita 
- 01tanın acuna keser bağlam1~51n, 

keserle balık tutulur mu? 

- Dülaer balığı tuhcağım da! 

* Ne iyi 
Çocuk yaramazlık yapıyordu. Babası: 
- Seni uslandırmak için bir kamçı 

alacağım! 

Dedi, çocuğun yüıü güldü: 
- Ne iyi.~ uslanıuca kamçıyı bana 

verirain oynanın. 

* Sus sus 
Erkek _ Sen bana hiç acunazsın ... 

Kadın - Sus 
ns aıu.s. daha da 
W söylüyorsun. 
sen bana ac:ı.say • 
dm, evden çıkar· 

1 kr.ı kürkümü al • 
dırma.zdm.. Bak • 
eıma •bu sıcak havada taşıyamıyorum, ter· 

ltyeceğinı! 

- Neye bu çirkin modeli intihab et· 

tınıs? 

- Kız k.Mdefim. 
- Atfec!in, rize benzedi~n.ın blrl.fen· 

btre farkına tılU'tımadıihm icin böı/le 
söyledim. 

de kaldım~Onun kaçacağından korlruyo-
rum. 

Metrdotel - Affedersiniz bay, ıize hf%
met eden garson beyaz sa('lı mı idi? 
Çok beklemi§ mü§tlılri - Siyah saçlı idi 
amma, ben ist\?diklcrimi ıöyledi~im.

den.ber belki sa.çları ağarmqtır. 

Açıkgözler 
- Yemeklerin parasını •erdin mi? 
- Hayır, ya sen! 
- Ben de vermedim. 
- Öy1.c iae neye kalkıp gitmiyoruz. 

* Çiroz mevsimi 
- Çiroz mevsimi gene geldi .. 
- Ne diyorsun, gene zayıflık modası 

mı ortaya çıktı. 

* Tanıdım 
İki kadın ııokakta karşılaştılar: 
- Birbirimizi gönn!.yeli on sene oldu. 

Epey yaşlanmışsınız, fakat gene yüzfi
nüzden tanıdım. 

- Sizin de arkanızdaki manto epey 
solmuş, fakat gene ondan sizı tanıdım. 

* 
Unuttum 

- Mendilime bir şey unutmamak için 
bir düğüm yapınıştun. 

- Neyi unutmamak için, hatırlıyan:ı
yor musun? 

- Zannedersem mondiltrni evde unut
mamak iıclndi. fakat nasılsa 1tene wıut
tum. 

* Yeni şapkalar 
- Garson! 
- Efendim. 
- Meyva yemek istiyorum amma, ne 

yesem diye düşilnüyorum. 
- Etrafınıza bakınız bay, bayanlann 

başlarındaki. şapkaların Uzerlcrinde göl'ı 

düğünüz meyvalardan birini seçiniz; on· 
dan getireyim. 

* 
Ufak fark 

- Evlenmeden evvel karımın salonda 
bir !hanımefendi olmasını, mutfağa girdi.. 
ği zaman da bir aşçıdan farkedilmemesi .. 
:nl istedim. 

- Evlendin, karın istediğin gibi çıktı 
mı? 

- Evet amma nbk bir farkla mutfak· 
ta hanımefendi oluyor. Salona girdi mi 
de insana aşçıyı hatırlatıyor. 

* Yüztl'ek biliyor 
- Garson, vu ~'Orbanın üzerinde yüzeır 

sineği görmedin mi? 
- Gördüm bay, heniiz dalmasını öğra 

uemem.i6, aadece yüzmek biliyor. 

- NetJe titriyornın? 
- On tane dondurma. ycdım. 
- Neye? 
- Ne yapayım., •mektubıa ranrlevıı 

verdigim kadın beni tanımıyor, ben dı 
onu tanımıyorum. Ben dondurma yi· 
yerek 8e7ııi bekliyeceğim, dedim.. geZ... 
di§i. zaman beni tanıyabilmesı için mil· 
tcımadi1/en dondurma. 11i11orom. 



ıo Sayfıı 
-mı- z w a SON POSTA Mayıs ti 

Bal kari 
·(Bcı§tarafı 3 inci sısyfa.d4) 

2E bir Balkan anlaım.annın tlzerlertnde 
kurulabileceği yegAne temellerdi. !'&kat 
Bay Maksimos, bir kapıdan diterint gi -
üwck .bu devletlere Balkan paktı adı ,,. 
dl.en şeyi imza için rica etmekten, bilhas
R Bay Mussolinly& Amavudlufu.n bu 
l>akta girmesine müsaade edip etmiyeee
ğini sormaktan başka bir şey yapamadı. 
Bir itimadsızlık ruhundan doğan bu pakt 
li w er ıki .Balkan devletine kapıları kapa
mı ır .. 

Zira. Mehmed Bey Koniçe fÖyle devam 
ed"yor, bütün dünyada, ne kadar küçük 
olursa olsun, paktın üçüncü maddesine 
boyun eğecek izzeti nefis sahibi hiç bir 
aevlet yoktur.> 

* cBalkan> adlı kitabın sahibi tanınmış 
i\.Iman siyasi muharrırlermden Egon Hey 
mann'dan gerek Balkan paktının nasıl 

hazırlandıgı ve gerek bızza~ Balkan pa.ıt· 
tı hakkında iktibas ctliğımiz bu yazıları 
tetkik etmek zahmetinde bulunanlar bun 
ların elbet tam bir tarafsızlıkla yazılma • 
dıklarını sezmişlerdir. Görülüyor ki Hey
mann, memleketi g:bi, tamamlle reviz . 
yonisttir, yani Büyük Harbden sonraki 
muahcdelerin tadil ve tashihin• taraftar
thr. Onun Jçindir ki o, tamamle revizyon 
alıeyhtarı olan Balkan paktını belenme?.: 
fakat bununla da iktifa etıniyerek hu pak 
tm revizyon aleyhtan olan Fransanın 

tesi.rile yattıldığını da iddia eder. 

100 yıl evvel Osmanh 
ordusuna hükmeden 
şeyhler, UfürUkçUler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mem ne yapın ... Falan şöyle olur .. h-
lan böyle gider .. . 

Diye biraz keramet sattı, kalktı git

ti. Ben de varayım §"ll herifi bir .,güzelce 
göreyim diye merkumun yakınında bu-

lunan ça'dırına vardım. Meğer Mehmed 
beyefendi, herifin verdiği işareti g6r
müş, benim tavrımdan da şüyhelenm~. 
arkamdan gizlice ad~ göndermiş. Ben 
herifin çadırına vardığımda kalh.P o 
benim elimi öptü. Oturduk., 
• - Bu ne haldir7 

Dedim. 
- Dünya tmağı! 
Dc!1J. Sonra, asrın kibannı .ne çeşid 

aldatıp ne miktar mallannı aldığını 
Söyledi. Hayran oldum. 

Sonra: 

- Bu akşam kaçaca'ğım! dedi. Zira 
İstanbu1a gidersem orada beni bilen 
~ktur! 

Antantı 
Bil her noktada Htymann ile ayni fl • 

lıfi'rde oLmad.Jlımu halde onun Balkan 

Letonya ihracat 
maddeleri numune 
sergisi don açıldı 

paktı hakkındaki görO.tlerini değiştirme- (Baştarafı 4 üncü sayfada) 
den w sadece bunlann mf muharrire aid maddesini te§kil eden galalit ithal edil • 
oldu.:t!arını arada sırada işaret etmekle mekte ve bunun kıymeti de. 280 bin 11 • 
iktifa ederek dercettiıt. Bundan iki gaye- 'rayı bulmaktadır. 
miı: vardı: Bi.r:iai bugün ve yarın için gü- Letonyada gaz maake& ve zehirli ga:r;.. 
nün en mühim bir meselesi olan Balkan lere kartı elbise sanaylı ile frigorifik sa
paktmm mahiyetini ve Balkan devletle- nayii de inkişaf etmiştir. 
rinm duru~lan meselMinl iyice anlnyıp Letonlar Türkiye ile ve alelO.mum Bal
takib et~e~ yanyacak esaslan temin et- kan me.mleketlerile ticareti inkioaf ettir· 
~; dığerı de Almanlarla İtalyanların mek mabadile bu seyyar nüznune meı • 
Ballcan pakhnı ve dolayısifa Balkanları h in" tertlb •-· ~ ::ıı , r 

ı1 b. .. ı er ı ewuışıerw . 
nas ır goz e mütalea ettiklerini bir 
neb?.ec k göstermektir. Bununb:. beraber Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanis .. 
Heymann Balkanların siyasi tarihlerini tandan sonra memleketimlzdt açılmıt 
ve bOtün siyast hareketlerini iyice takib olan sergi bugün akşama kadar ziyarete 
etmiş en tarafsız bir yabancı muharrir ol açık bulundurulacak ve yarın sergi he .. 

du~nu söyliyelim; çilnkü öyle cserle.r ve ?::.~~-~=-~-~~~-~-~~~:1.:'.~::.~idece~~:::-
yazılar var ki ele alınmazlar. 

Bundan başka hakikat münaka~ad an Bir genç mühendisimiz 
AI r an yada bir otomobil 
kazasına kurban gitti 

Clark Gable'in yeni 
karısı: Carole Lombard 

(Baştarafı 8 ind sayfada) Hollywooddun eski usta tenisçilerin· 
Netieede en zengin, en müsaid muka- den biridir ... HattA Amerikanın en met' 

velcnameyi ,imza eylemeğıe muvaffak ol- bur tenisçilerinden olan Alice Marble'i 
muştur. ortaya çıkaran odur ... 

Bir sene içinde üç film çevirmek için Carole Lombard oldukça eksantrik ?>lf 
450,000 dolar alm~tır. (Yani takriben 
565.000 Türk lirası!.) kadmdll'. Geçenlerde bir suare tertib ey· 

Bu mukavelename mucibince san'atkA· lemiş. bütün davetliler bu suareye bir 
nn başka stüdyo !lamına da bir film çe- ha.!Jtaıne elbisesi ve takımı ile geımeğe 
virmek hakıkı mahfuz tutulmuştur. Bu mecbur tutulmuşlardır. 
mukavelenamenin ,ayam dikkat hususi- Hane sahibesi misafirlerini bir sedY' 
yetleri vardır. Böyle bır mukavelename, içinde kabul eylemiştir. 
hiçbir sinema san'atkanna nasib olma- Carole Lombard, Willlam Powell için 
mıştır, denebilir. şunları söylemektedir: 

San'atk!rın maiyetine hususi btr fo. - Onu cidden çok sever idım. Hoş bit 
togra:fçı, husust bir elektrikçi verilmfştir. adamdır. B~andık gerçi, fakat birbiri· 

Mizanseni ve rollerin tevzlini kontrola, mize karşı dost olarnk kaldık ... 
hatta prodüktürün kararlarına itıraza bi. Carole Lombard'ın yeni kocası Clar'k 
le hakkı bulunmaktadır. Gable ile uzun milddet geçinemiyeceğiııl 

Bugün Carole Lombardın kalb hastalı- tahmin edenler de vardır. Bakalım za· 

oğar v-e insanlar yalnız kendilerini ve 
kendi yaptıklarını methü sena edenleri 
dinlemekle aldanırlar. Bu sebeble yabnn 
cıların b:zc ve yap!ıklarımız:ı dair olan 
tenlddlerini, baz3n ters V! acı olsalar da 
dikkatle takib etmekle Hr edebiliriz. 

ğından eser bile kalmrunIJtır. man ne gösterecek? ... 
1~6~~~de~bekmühendbmek· ~===~~~===~=~~~==~~~=~~=~~==~~~ 

Bu yazılar hakkındaki şahsi mütalca -
mııa ,elince bunu, bu .emin en son nü
v~ini teşkil edecek olan yannki yazıda 
umumi ve topl.ı bir l'Ul'J!tte göstenneğe 
çalııaoağız. 

I 
( .4. rkası var} 

1:1. E. Erkilet 

tebinin su §Ubesini ikmal ettikten sonra 
tahsilıni genişlet -
mek üzere Alman 
yayc1 giden güzide 
ve çalışkan genç • 
lerimizden Nedim 
Arıkan Münihte 
uğradığı bir oto • 
mobil kazasında 

Siyaset aleminde 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUÖU 

1639 m. 183 Kca. 120 Kw. 
A.Q. 19,74 ıa. 15195 Kca. 20 Kw. 

T b 1 
hayata gözlerin .A.P. Sl,79 m. 9465 Kca. 20 Kw. 

1 a emimizde 50 ~:s~:~~z:e~: ~ Pt:RŞEMBR 11/5/939 

(BCL§tarafı 3 tlncü sa'Jlfada) 

müdahale temayü.Ilerine bır soıı veril· 
mekle kabil olabiUr. Tnrk matbuatını.JI 
üadesinden müteessir olabilecek hakiki 

1ürkiye dostu Almanlara verebileceğbnil 

cevab şimdilik bundan ibarettir. 

Selim Ragıp E1U' 

1 h•k 12.SO Program. 12.35 Türk müziği - Pl. 11.00 Yalon İcra Memarlufundan : 

YI in 1 A e • tirilmiştfr. Nedim 

Y Si Memleket, saat ayan. ajans ?e meteorololl Yalovanın Çınarcık naJılyesinde otura11 

Ankanın tabutu arkadaşlarının omuzlan haberleri. 13.15 _ 14 Müzik (karışık program- Hlmıd kft.hyaya 50 Ura ana para ne ayrıel 
(Ba,tarafı 1 mel sayfada) üzerinde taşınirak doğduğu Kayseriye pl.) faiz ,.., masarif borçlu ayni nahiyeden öJO 

Fldca, Sirkeci, Yenikapı ve Bakırköyde nakledilmek üzere hazırlanan vagona ko- 18.30 Program. ıus MllsS.k C«onsrto) Pl. Beytulla'h varisleri kamı Nadfe ve otıu Ya-
de teoemmü etmek üzere üç kısma ay- nulmuştur. 19.00 Konuşma (ziraat saati). 19.15 Türk ıann na.hlyel mezktlıun Karp\17.dere me1'-

müzlğl <fasıl heyeti). çılıanlar: Hakkı Der- kilnde vild ve tapunun mart 939 tarih n nu· 
rılacak ve kara yolu ile Çanakkaleye Vakitsiz ölümile muhitlnd! büyük bir man Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, maruında kayıdlı - Mehmed Kethtıda .,.at· 
gı. decek! .... 

baş'Iuk bırakan Nedim Arıkan faziletll Basri trner. Okuyan Tamın Karakuf. IO.OO tına mukataalı §arkan Yosma tarlam, pr • 
Böylece, Çana'kkaleye vardık. Memleket, saat ayan, aJaM n meteoroloji u 

ve çalıskan bir Tiirk çocuğu idi. Alman- ha;"---leri. 20.15 Türle mnzııw. Çalanlar: Ve- ben Çorbacı oğlu Mehmed, ftmalen 'ft un -İstikl81 harbine aid olan ve beni çok ·uc.L !!>• b , n --"d d tam 90 lira u • yada İdrodinamlk ve tatbık~ riyazlye ü • clhe, Fahire P'ersan Refik P'ersan. Oku - en yo, e uw.u u ve amı m 
müteessir eden bir hatıramı daha söyli- yanlar: Mustafa Ca~lar, Mefharet Sağnak. hammen değerll tarlanın üçte 1kl ~US 
Yeyun· : zerind~ bilgisini derinleştirmekte ve üç l!I borcun ödenmemesine binaen satılmasın• 

1 - Güllzar peşrevi. 2 - Nurl HalWn hQ.,ey-
- Türkçalış köyünde bulunuyor - mühim teı hazırlamış bulunmakta idi. n1 şarkı <Artık yetişir). s - GUllzar farkı kuar nrilmlştır. 

cJuık. Cidd('n kahraman bir asker olan Memleket irfanı için b'r kayıb teşkil eden <Gözlerimden gitmiyor). 4 - Hüseyni fBI'kı 1 - Sa.tı~ açık arttırma suretııe '" pe§ll 
general Halid merhum da kolordu ıru- ölümü Yüksek Mühend~ mektebi muM- Gülşen bahçesinde). 5 - Halk tfirküsil (Ay para ile 9-6-939 tarihine müsadlf Cuma gll· 

. " " . _ doitdu batmadı mı). il - Halk tl\rkilst\ (All nirsaat ıo dan ıı re kadar Yalova icra da• 
rndndanıınız idi. tınde buyuk bır teessur uyandırmış ana da~.). 7 _ Halk tiirküsfi (Tepeler tepeler). !resinde yapılacaktır 

Harb, iki gilndenberi o kadar şiddet- ve babasını derin bir mateme garketmif- s - L!tlf Ağanın hicaz şarkı <Niçin tel> ta- 2 _ İlk arttırmada snrnıen peyler mu • 
leıvnt., ve o kadar kanlı bir safhaya gir- tir. seher). 9 - Asını Beyin hieaz şarkı (Her hanım.en değerin % '15 il nil!lbet.lnl bıılmal
mifti ki köyde yaralıları koyacak yer ==================ıı zahmi cl.ğersuza). 10 - mcu fa?'kı (İndim sa •ut en son arttıranın ıtaa.:hhMll ba-1 
bulamıyorduk, nere~ kaldı ki tedavi A,•kerl/k f~lerl.• yarin bahçesine). 21.00 KonU4111a. 21.1& ~- kalma.k "" tıı on-· -- matııara~ 16-6-

0 v ham, tahvlllt, kambiyo - nukud w ldraa\ r-r e """' ..... 
edelim! · borsası (flat>. 21.25 Ne§'ell plAılclar - R. 11.30 939 tarihine mfisadlf PuartMl günll &1Dİ,.. 

Ydrelı askerlerin tedavi ve hayat - Müzik (küçük or'kutra _ Şet: Necib Attın). atlel'de yapılacaktır. 
lM"lna karşı, cidden babaca alakadar Şubeye davet ı - Schmldt - İnciler - vali. ı - Gebhardt- 3 - Arttırmıya iştirak edeoeklertn mu • 
olan general Halid merhum, beni ça _ Fatih kazası Kaymakamlığından: Şubenın Romeruı - vlolonael ve orlrMtra için. 1 - hammen değerin % '7,5 ğu n.W>etınde pey aı-
ğırttı: 4/101/23 aırasında kayıdlı emekll denls Heuberger • Şartta. 4 - Zander - Pollc&. 5-- çuı veya mllll bir banka mektlibu ıraeter\ 

Am d_._. d.-.:ri b k çarkçı makine yüzbaşısı 305 Aydm Mehmed J. Srausıı - Şen V1ya.na (vala). 8 - BrahmlJ - §arttır. .ı 
- an vıuor, cu' u as er1eri Rasim Karaayanın askerlik 'şubesine mllra - Macar dansı No. 8. ı - Paul IJncke - Ellen- 4 - İşbu gayri menkul Oraertnde blr h•• 

kArn.Uen ha.!taneye nnl<lettir. celi marf. 8 - Paul Lincke - Darılma (tan- iddia edenler varsa UA.n t&r:lhlnden ltft>a1'eJI 
caatı llA.n olunur. tezi lan. -.so Hal'buki ne bizde, ne de köyde yaylı >. 9 - MlcMın - Çocuk oyun ""' ylrm1 gün içinde tddlalannı ispat eder .,.. 

araba yoktu. AlelAde kağm ve öküz Müzik (melodi n sololar - Pl). 23 Son aJaru saikle Yalova İcra dalre&lnl müracaat tJ1" 
arabalarında ise, yaralıların taşınm<tsı Bir çocuk arkadafını eopa ile ~~~~:a:ed ~~~ program. 13•15 - 24 MU- ıemeıert, altsl halde haklan tapu s1clli Ue ~ 
doğru değil idi. başından yaraladı bit olmıyanlann paylaştırm&dan llıarlç kala 

Kalkıp çadmma giderken Mehmro 
beyin adamı, beni alıp zor ile kendisine 
Jötürdü. Ve olup biteni, konuştuklan
ınızı pE'rde arkaısından <.finlem~, birer 
birer aı,lattı. Ben de tasdik ettim. Ba-

Kumandanımı:r:a bu ,ekli söyledim. Kumkapıda oturan 17 yaşında• L'Otfl caklan. 
Merhum general: arkadaşı 1 S yaşında Mehrned Ali ile 5 - İşbu gayri menkule aid şartname UAJI 

•- Eşya nakliye eraba'Iarınm döşe- kavga etmiş ve Mehmed Aliyi sapa tı. SELANIK BANKASI gtınftnden itlbaren herkesin görebllmeai tçlı 
bamın eski uşağı Bindallı Mustafa ol -
duğunu söyledim. Meihıned bey hemen 

melerlni otlar ile dolduralım, ne der _ başından yaralamıştır. Yalova İcra dairesinde açıktır. 
sin!> Yaralı çocuk tedavi altına alınmış, ,r' Test. tarlhl : 1888 8 - Devlet alacaklan nbl tutanndan e•· 

adam ta.> in e<krek herifi çağırttı. Herif 
ozur dileyerek gelmedi. O gece de 

kaçtı. Şimdi nice olmuştur, malfunum 
değıldir!• 

velemlrde alınır. De<:M Uıtfi yakalanmıştır. e 91 
· Artllt bllgl edlnmt'k Sattyenlertn 938/ 

t ı ıc•rt - Olur, cevabını 'ttrdirn. Bir kir1tcı ev sııhiblnl yaraladı dare Merkezi : STANBUL (GALATA) sayılı dooyayı görmek bere Yalotva 
Yarah nskerlerl böylece taşıdık. Fa- Galateda Leblebici sokağında 21 nu- !' memurluğuna mü:racıuıt qyiemeleri açık ' 

kat bu ameliye tam iki gu··n, iki "'ece ı_an<lınl __ ır_. __ 9_3_9!9_1 _______ ---:-

Bu katlar bu hikayet. 
0 maralı evde oturan bakkal Artin. kira-

sürdft. İcabında yolddki araba1ardan cısı deniz motörleri amelesincfun İne • 
birini durduruyor, içindeki ~skerlere bolulu Mchmed i!e elektrik ücreti yü-Reşad Ekrem 

Zayi - Gelenbevl o~ melltt6binden aldı
l:ıtn 24/71932 tarih ve 6758/393 sayılı ~
mı zayi ettlm. Yenlsinl alacağımdan est18i-

operasy<m bile yapıyorduk. zünden kavga ctmişlerdir. 
İfte, bu hatıram, meslek hayatımın 

en acı hatırasıdır. Mehmed, eline geçirdiği bir demir 
parçasile Artini y<1ralamıştır. 

mn hukmü yoktur. Nureddin Aytaş 
(Arkası var) 

Yaıan: Sabih alaçam 

f eknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından 
. , 

Cinsi Kalem 

Jeo.lojı modelleri 10 

Tahmini bedeli 
Lira 

800 

İlk teminat 
Lira 

60 

Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, tahmin bedelıyle ilk temi
natı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapılmak üzer 22.5.939 tarihine rastlı· 

yan Pazartesi günü saat (14) de Gümiişsuyunda Yüksek Mühendıs mektebinde 
toplan<.ıcak olan komisyonumuzda açık eksiltmeye konulmuştur. Lıteklilcrin şart
nameyi görmek ve !lk teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveli
ne kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve ebiltme gününde f&l'tnamede yazılı 
be'.., .eriyle Yüksek .Mühendı. mektebine gelmeleri. (3124) 

İs .. anbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden ı 
Bır ı;ene zarfında İstanbuldan Şile idaremWı gönderilecek mamul tütün ve iç

kilerın nakli işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mu\1akkat teminatı (29) lira (70) kuruştur. 

lstcklilerin şaı:tmımeyi görmek üzere hergün. ek!iltmeye fftirak için de 
22/5/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de K.abatqta Ba1II1üdürlüktek.i 
Komısyona müracaatları. (3151). 

Artin, Beyoğlu hastanesine kaldın} -
mı.ş, suçlu Mehmed yakalanmıştır. ····························································-

Nöbetçi . eczaneler "' 
--····--

Bugece niibck'i olan eczaneler fDD}ar
dır: 

istanbal ellıetindekiler: 
Şehzadebaşındn: CHamd1), Emlnönün

de: JHilcmet), Aksarayda: (Ztya Nuri), 
Alemdarda: <Esad), Beyazıdda: (Asador), 
Fattbde: (Hüsameddin), Bakırköyfinde : 
CHlliU), Eyübde: (Eyilb.rultan). 

Beyotl• clheUnclekller: 
İstlklAl caddesinde: (Kanzut), YQk -

sekkaldırımda: CVingopulo), Ta.U1mde: 
(Taksim), Yenlşehlrde: (Paııınakyan), 
Şişlide: <Halkı, Galatada: <tsmeı>, Fın
dıklıda: <Mustafa Nall), Beş~: (Sü
leyman Receb). 

Botazlçl, Kadıköy ve Aclalan1a.k.Iler: 
Kadıköyünde: CBQyük, Yeldeilnnenl), 

Üsküdaroa: (Ömer Kenan), 8an7erde: 
(Omnan), Bftyilk:adada: (Haa). 

Tiirkivedeld $ubelerlı 

1STANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bilrosu 

Yanani•tanclalri Şabelai ı 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Doktor Hafiz Cemal 
(1..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada 'lcr.gOn 
hasta kabul eder. Telefon 21044-233{18 

,,; > GOz hekimi 

1 Dr. MURAT RAHMi AYDIN 
TRksim - 'I'allmhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
' ,. Teh .41,53 

İstanbal asliye mahli:eme.I blrinel ~ 
dalresinden: 

Mehmed Börekçiye ald w İstanbul liıD•
nına mensup Unkapanı Yal lskelemne kY 
yıdlı 911 numaralı mavnanın 8/5/9311 taıiJ11• 
ne mll.sadıt Cumartesi günll saat 11,SO d• 
Sarayburnu açıklarında Romanya bandı • 
ralı (Marlcea) namındalti mekteb ıeınısi1' 
v!k.ı müsademeye dair taıızhn etA.111 l1lP°" 
run alınması mezkftr mama mutasarrıf "" 
retaı Mehmed Böre""'i tarafından baafZU" 

""' · ... ınrtf 
hal teıeb edilmiş olmakla mavna ve Y,_.. 

al!ltalı ve bu işten zararlı herkesin raJ>O ; 
run alınacağı 17/5/939 Çarşamba gilnll ss• 
Hı de mahkemede hazır buluna'bllecdl UA.JI 
olunur. 939/221 

Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Deıniryolları cer servisinin elektrik fUbelerini müstakillen idare edece) 
mühendise ihUy.ç vardır. Taliblerln askerlik vazifelerini bitirmiı olmaları pri
tır. thtiSM ve kablllyeti imtihan neticesinde beğenilenlere 208 lıraya kadar aylık 
verilecektir. Talihlerin hilanühal ve diploma kAğıdlarile en geç 8.6.939 tarihine· 
kadar Ankarada cer dairesine tahrirl müracaat etmeleri ilan olunur. c3184• 
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Eski harf re bas 
ki ta • • 

ıçın ar 
ş ol n 
ı ac k 

lngilter nin tekl:t erine 
tarafı dan yarın cevab 

!er 
er· lec k 

(Baştarafı 1 i?Lci Sa'!Jf ada) 
yet mahfelleri elde edilen neticeden 

k (Baştarafı ı facı sayfada) dar bütün tahsil müesseselerini içine a • dir. Devri hazırhtnmaktadır. memnun görünmektedirler. 
z e~es• ve maarif encümen1 mazbatası m:i- lan yerdir. Anason meselesi Müliıkntın ehenuniyeti 
\:,Qre edtlmiştir. "Kültür Kurumlan., tabiri Anason için mübayaatta müşkiltat ol Varşova 10 tA.A.) - Bek - Potem -

tı ncunıen mazbatasında 1353 sayılı kıı- Ziya Gevher Etili (Çanakkale) ilk mek- du~nu yahud aşağı fiat verildiğinden kin mülakatı, yalnız İngiltere ve Fran 
d u~un Arab harflerııe yazılmış cetvel, tebler de mi? muhterem meb'uslardan birisi şikayet sa t.ırafından Sovyetler Birliğini bir 

c. ter, kitab vesaircnın bütün resmi rrtn- Has:ın Ali Yücel (devamla) evet ılk ettiler. Eğer bu muayyen bir yerde va- Avrupa. harbi halinde komşularını ga-
:seselerde kullanılmasına nihayet ver - mektcbler de.. ki bir hadise ise lutfen sonra gelip taf- ranti etmeğe sevk için yaptıkları gay
tu1:i·· faka_t daire ve kütüphanelerde bu cKi\ltür kurumları> tabirine gdlinceı, silat verirlerse meşgul olurum. Yaınlış retler rnünasebetile değil, ayni zaman
ca u vesıka ve es~rlerin icabında müra - kurum eskiden kullanılan ve şimdi de kıs- harekette bulunanlar varsa alfıkadar o- da Sovyet - Leh münasebetlerinin nor 
v a~ iç n bulunulmaıarını menetmediğı men kullanılmakta olan cmüessescıı nin lur ve tekerrürüne mfıni oluruz. Bizim mallC'Şmesi için bir sembol olmak iti
si~in ı~:~~ kanunun dokuzuncu madde. mukabili ckurmak> tan gelen bir kelime- esaslı sivasetimiz anason ekicilerini hi· barile bugünki: vaziyette büyük bir e-
ri ı arflerle basılı kitablarla ted - dir. Böylece ckurum:. tabıri çıkmıştır. mave Ptmek, anasonlanmıza fatzla fiat hemmiyet kazanmaktadır. 

Sat icrası • • lA n• k etud v .. memnuıyctını muhte\Q olup Kültür kurumu maarif cemiyetinin ism; verm<"ktir. Çünkü anason bize uzım - ır arar \'erilmedi mi? 
old • e muracaate şamil bulunmnmakts hasıdır. Burada kullanılan ismi cernıdir. dır. Bu sene is!isna olarak Suriyeden İki hükumetin son İngiliz teklifleri 
mı ug~ zikredilen~~~ eski harflerle bası!- cKültür kurumlar1» deyınce ..-mn:ır'f anason aldık. Çünkü mahsul bizde iyi hakkındaki karşılıklı hattı hareketleri 
kit!~~bl_ann okul ve kültür kurumları müesseseleri> manası anlaşılır. Onun içın o'mad1. Bittabi olsaydı ha ... i~ten almaz- de şüphesiz uzun uzadıya tetkik edil -
kanun ~.:~~.e konulmnlurmm 1353 c;ayılı cemi ve müfrcd olduğuna göre bu keli • d•k. Ümid ederim ki pcl 0 cck sene mah- miştir. Bu hususta itil5f şeklinde bir 
kan u ·umlerine aykm olmıyacai'iı menin mahiveti deg·ic:ivor. .::u1ümüz ivi olur ve ihtiyacımızı tamn- karar verilmedi~ anhrşılmaktadır.· 

aatine l - . b .; "1 varı dıgı zıkredilmekte idi. "1"n mcrn1-eketimi7den temin ederiz. Ankara görüşmeleri 
Kitablar mes' lesi ti İtira~ar Barut Varşova 1 O (A.A.' - Potemkin. nas 

Ye gaez1bata~ın okunması üzerine kürsü _ Kitablar meselesıne gelince, ilk okul • R'>ru+un ucuılaması w inhi~ann kalk wnal partisinin gnı:etcsi olan cCuriyer 
en Zıy G larda. orta okullarda ve liselerde okul nı-ıc:ını arkndac: m1z Kemali Ünnl te - Warsza\\0 Ski» ye verdiği bir beyanatta 

kiitu"ı.c.... a evher Etıı;, rnevzuubahs h UIJanelerin halle . ~· k- _ kütübhanelerine ahnacak kitablann lis • merıni ettiler. Bunun uruzlayabilmesi ezcümle demiştir ki: 
aneler nıı yoks ./n :.~r:ceh01 utup • tesini Maarif Vekıiletiniz bu mekteblerc icin evvela malivetinin ucuzlaması la- Ankarada yaptığ•m görüşmelerden 

0lduğunu s'ormu a ı ım utup anelen :::ni gönderir B;naenatewh falan ilk okuldak! zrrıdır. Barutu ~c:t·cri fabrikalar imal pek zivade memnunum. Bu görüşme -
lealarda bir - ş ve mazbatadak muta • başöğretmen arzıı ettiğıne göre kita"> ahp <',ıivor. fnhiı;arlar idaT"'c:i de satıyor. Bu 1er, sullıün takvb·e~lne yardım eclecek-

Londra 10 (A.A.) -Avam kamarasında 
işçi meb'uslardan Noel Bakcr şu suali sor 
muştur: 

Polonyaya verilen garanti Sovyetler 
Birlıği ıle ittifaka herhangi bir suretle 
manı olacak mıdır? Ve Bek bu hususta 
bir teminat vermiş midır? 

Çemberlayn ~u cevabı vermiştir: 

Hayır, İngiltere ile Sovyetler Bırliği a
rasında böyle bir ittifak ımkansız değıl
dır. 

Çemberlayn diğer bır suale cevab ve .. 
rerek: 

c İngiliz - Sovyet müzakereler ni en bü 
yük bir ehemmiyet ve en büyük müsta .. 
celiyet arzeden bir mesele olarak telakki 
etmekteyim> demiştir. 

Cevab yarı ı mı verilecek? 
Lonclra 10 (A.A.) -- İngiliz mukabil te:K 

liflerine karşı Sovyetlerin vereceği cevab 
yakında beklenmektedir. 

Molotofun bu cevabı Cuma günü Mos
kovada İngiltere sefiri Seeds'e tevdi et • 
mesi veya Milletler Cemtyeti konseyinin 
içtmaı münasebetiie Cumartesi günü Ce
nevrede bulunacak olan Potemkinirı bu 
cevabı bizzat Lord Halı.faksa getirmesi 
ihtimal dahilindedir. 

kunu . rucu şekli ve kokusu oldu • ,. 
tşaret ederek: çocuklara veremez. Eğer böyle yapmış ol- ~ntışa mukabil ancak vüzde 1 O kar te- tir. Gııfenko ile yaptıe-ım görüşmeler, ·ı as ııjansmın tebliği 

1 
k•'Biz şimdiye kadar ya t ğ b .... k sa Maarif Vekaleti:ıizın yapması lazım min ediyor. Bu vüzde ondan vaureç - Sovvetler Birliği. büvük dostumuz Moskova 10 (A.A.) _ Ta!: ajansı aşa " 

n ılabların hiç b ... d P 1 ımv; uyu gelen mürakabe vazifesi yapmamı~ olur. mC'kle. tetkik etti'I{, c"ash hir ucuzlama Franc:a ve> Türkiye de dahil olmak ü - ğıdakı tebliğı neşrediyo!': 
~iz. Kanun mutla~~~ et~ rü~~ edeme - Bu vazife yapılmaktadn·. Arkadaşımın b•1 o'mlVrcaktır. MPvatldı iniidaivesini ve zer<> tam bir !;€ri devletin sulhün temi- Londradan alınan haberlere göre, Röy .. 

efter (!iye ta 'h . re e ıze ct>tvel, b:ıkımdan müsterih olmasını rica edc•rim. i,..,-ıı;, . ..,c;ini ıır•u7ı::l•fl'\rılr 1 i1ımdır. Ba - nini ve tarsinini istihdaf ettiiH hakkın- ter aJ'ansı telsizle yaptıgıv n~ı·yatta, Sov 
h srı edıyor, kanun kütüb - ~lı'· 

ane ded•ği şey el .. Evvelce çıkmış ohn kanun bu şcki1d'.! r•1+ ii7er·..,,:ı" 'ri infıic; ..... ·n ka ıı·masnıa f!e daki diişi.ineelerini tevid ev1cmistir. yet teklülerine karşı İngilterenin ver • 
büYÜk küt~bh e anc~k 'Üniversite g'bi. tefsir ed'ldiği .al.."'Ci·rde h~rhangi b-r bac:. ı;..,,.,.,. hu•,urı ;;7_..,,.;,.,,.ı + i cc;1'i1,...nıı.-eri Rnsvn - Polonvn mış olduğu cevabın aşağıdaki mukabil 
için girileC€~ :~~~er gıbi entellektüeJler 1 öğretmenin ilk okula kcsfüzmnun •k.t<ı • ·-ı...; .,r IT'"'""''rı~u. 1'u'lUD ~bebi vari- Polorıva - Sovve•Icr BirliQ'i münac;e- teklifleri ihtiva ettığıni bildirmiştir: 
Demiş ve m;zbatrdır., - . bım alırsa biz onu tecziye ederiı. C:i .... ki ,.:ı.,•,,, .,..,,,,. .. n,,ı...p'hc; p'n""'"'"" 7jyade in-' bı:!t1cri h"kkmda da Potemkin şunları 1 - Sovyeiler Bırlıği, hemhudud dev· 

bulunmuştur. anın 'kabulu alcyhınde bizim verdiğimiz listeye dahil değildir. 7;1' ' rold1""''~"''1 da "vvf'l<l.Pnberi böv söv1flrn;,•;\ . f leUerin her birini ayrı ayrı garanti et 111 

Keınaleddin K .. . Maarif Vekaletiniz han~: kitabın ilk o • le oln-ıu~·ur. İnhi~ar 1'a1vc:., Cl"'hi bun - Ek<'"""...,; mLin'lc;;nhntlerin inki"a ı, melidir. 
kanununun §mı (Rıze), bir inkılab kulda olmnması üızını geldiğini her halde ca"l dahcı 11''' ... n1PC'f1Nl .... ,;...,h'-'

1 idir. H·i mr>.y-lo~ctin ırenfaat~. iktiz~sın - ı 2 - İngiltere, Sovyetler Brliginiıı aldv 
1aç olaeağın~~~ncu yılın~a tefsire muh - takdir eder. TiiHin r: .. •1~"1 • 1 danrh· P,:·00~·a111n. sulh_un oı:a~ızas. - ğı taahhüdlerden dolayı bir harbe gir • 
temeZdim ,.3_ ç bir vakıt zannetmek is- a· ı b Tiitün ic"ı viıkc:P~ r;.,tı., nıv~""' .. ı:>""ı- yl'\>ıll ( . ... n•pfın.-1.01-ı r"'1"n.e buyuk bır mesi takdirinde, Scıvyetler BiY·ııg·~ıne yar. 
~- , \.tt;!miş v h [ . • ır sua e <'•va ,_ tf 1 kt ~ 
"'an un kabul . . e ar ınkılabına a;d rı ,.....,?~.,., .,a.:,vet buvtır0u'~r. Yul<&eı{ eh"mmıve~ :t <>v e"n" evım. dımda bulunmayı taahhüd eder. 

edıldığ· Ik Hasan Ali Yücel, ilk mekteb kütüı..ha - ·· f' b l lerin b' ı zaman i mekteb- ·ı thfh nrn.,.,.,,. ki. tiirrar da ona gor<> ı- Cem erlnvn'in ıevrınntı Salahiyettar Sovyel mahfellerinden a. 
ırinc; ve ·k nelerine eski yazı ile. Arab harfler;le o- b nan ÇO"'•kl ' inci smıflarmd'l bulu .. r• ,.,.,r ;rı rH"P ... DPn'l0 1< ~unun.. az1 Londra 10 (A.A) - Avam kamarasıT\- Iınan rnalfunata istinaden. Tass a3·ansı, 
~... arın h Ü lan kitablnnn kullanılmasına muvaf"'k:ı.t z rına ~elrnı ale:ı niversite sırala • . ? . \'°,.ı,..ro<' ı=ıl-.;i t 0 c:iri oluvo~: ,u~cıın [ d-ı C'c>nıb0rlaynin ingil-z tekliflerine dair Röytcr ajansının bu haberinin hakikate 

rek esk\ hş 'f(C'nçler olduğunu işarPt ede- cdıy~r musunuz. yolunda İbrahım Tnli "":~n-oır:;., n1r'1ıı:tu kcıclcır vıı 1r<;.('k f "l1la Mosknvada nec;rPdi1r·n deklarnsycna iş.ı- tamamile tevafuk etmediğini bildirmeğe 
tüd kitabı arflerıe hrısılmıc:; kitablann e - Öngoren tarafından sorulan bir su:ıle kar <ö~tihı .,.J•.,ı..;ı,....o<:ini f.c>TTI;., ic;:in Rl?ka - ı et e<lrı- k drm;c:;tir kı. mezundur. 
konmasınd naın1 altında kütübhanelerine şı olarak ta şunları söy!emiştir: 1 fi ..... ıııemurlarımııa direktif verilmiş - r Bu dP'klfırasyonun lngiliz hiıktımeU t3· 
duğunu sö;ı ne fayda, ne de lüzum ol - Mevzuul -:ohs o de?til. Yalnız q1n1 1 ar- 1ir. rafmdftn leri süriılen tekliflpr:n yanh~ Sovye ler 

ernişth·. · zedeyim ki, şimrli maru7atta bulundu -ı Ri•tre kalı11l edildi anfoc:-1ım1 c:; olmasından ileri geld.ği 'ln - Sovyet hükumeti. filhakika. 8 Mayısta. 
Maarif Vekili kfitsfide Puın Pibi okul tabiri mut1ak bir t bir- ~u iı'l}.3i, T"'iitr->1-ih +ıevptj umumi - !asılıyor. Hükumet !!c.>c:enlerd0 doi'hı Av- İngiltere hükiimeunin, Fransa lnikfuneti 

Maarif Vekili Hasan Aı· y- dir. Orada müstesna zikretıl'ivoruz. ,.,, i Ü7f'rinC!eki mürlrE'r"' 'k_~fi {!-Oriil.,, - rupasımn ban o"VlPt'erır.~ knrşı muay - tarafından ihtiraz kayıdları ile karşılan-
!';y~::~ .. bu mütalealar~ k~~:· ş:~;:~ Bu izatıah müteakib kanund,ıı·i ol\ul rek mRdnr>'"'r"' ve<:"il~is v~ Jnhi.sar t~a- yen taahhüdlerde b!llunmuştur. mıyan cmukabil tekliflerini:. almıştır. Bu 

. • ~...... kelimf>c;inin kaldırılmasını jl.orj .,lirr'l rpl~rinin 1939 yıl! butçesı tasvıb edıl - lnv.-iliz teklifi tekliflerde, Sovyetler Birliğinin hemhu. 

Bır ırtica mevzuu bah'ıs d .. ·ıd· bir takı ir okunarak redde<li1ıııic; ve nıi"''ir. İngiliz hükumeti bunu yaparken Sov - dud olduğu her devleti ayn ayrı garanti 
A f"at ır ~ .r .., .. ı.(1r i..ı"r"ni11 ı oo:ı9 v•h ma<;Rrif'ltı kA • b hh'.dl · k etmesi mevzuubahs değıldir. İngiliz tek· 
rkadaşlar, bir irt _ 6 • rn~ıbata olduğu gibi tasvib olunmuş - l' yet hü ·umet ni u taa u ere ıştıra e 

selesj asla _ tca veva rucu me _ tur. ~- rc:ılıi'ı ol""rak verilE>n tahsicat davet etmedı. Zirn böylt:! bir teklif b3.zı lifine göre, Sovyet hükftmeti, İng ltere ve 
b ... evzuubahs deı;n0 · 1 8 550 4M ıir~ tahmin <>di1mi~, varida - d k Fransanın Polonya ve Romanyaya kan:ı 

ahsolan şey, ilmt tctk'ıkl ıs ır. Mevzuu İnhisarlar biitçesi zorlı.!_klar tevli inden hali kalmıyaca tı. · :ı 
ıJÜn ye • h Pr yapılırken bu 

1 

1\tr , • • h ... k.. . d t ı., ;.,,.. 'l O. 76 't 260 1iradır. Buna b'naen İngiPz hükumelı Sovyet hü- aldıkları taahhüdlerin tatbrk: neticesin-
nı arflerle basıl ·ı-€'c ıc;ın U'

1 un u ruznamec; n0 ~ - B. 'NI. Me<'li~i sLhhat ve ictimai mu - 1 d k ~ h k tl ı b 1 • :ınas .. mamış ve basıl h . - kfımelinm de ngiHz dekHirasyonuna ben / e as en are e e:c.c u unma~a rnec-
kikl ı muşkül kitablnrı, bu kitnblar t t - il bulu"""" ı Inhi:<:<lrlar Umum födür- ~ır"11"t Vf''ktılcti teskilat VP memurini zer ve şu mealde hır dekldrasyon yap - bur kalmaları takdırınde, İngılt"re ve 

e muvazzaf müessese} . ' . 1 e • 1üP'ii 1939 vılı 'bütce"inin müzakere - ı... ftı,~1 ..,,.."ki ı--ınuna ek }ih ihavı da tas- F d h 1 d d k · B bihnekf er mızı:! sok'l - . . . _ ·ı · • 11 masım teklif eyledi: cFransa ve İng:ltere ransaya er a yar ım e ece tır. u .. 
ır. Meselô. Universitf' . . smde bırMl· hatıbler saz alarnk rakl vil-ı Pdı;orPk Cuına günü toplanmak ü - kendi taahhüdler•nın tatbiki dolavısile nunla beraber İngiltere hükOmrtinin bu 

~~ud edebiyat kısmınd .. henhın ta.rıh. ".e- ciG"ece1,rinin \.·ükseklig·i ve muhtelif z"r" 1·cıı·n1, ...... nı·havet v<'nnieotir. · k b'l kl'fl · d s 1 B ı ~ 
•111 " r ang b ı "" -ı• harbe girişt..klen takd'ırde Sovyct hiıku - mu a ! te ı enn e, ovyet.cr ır ıtü • 

k 
meseleyi te1kik e'mek . . b' 1 ır · •. 'içkil<'rin tesir derece~ri, anason müs - - --a • ıcın ır veı;· p p 1 R d met onlara yardım etm!.ye amade bulun- nin orta Avrupanm şu veya bu devleti .. 

.. Ya müracaat ed=Iecektır B . 
1 

• tahı;illerinin \'e tütüncülerin karşılaş - • e S j ma a duğunu beyan eder.- 'ne knrşı aldığı taahhüdler dolayısile as-
r~ tnevcud dPP.ilsa nlmak l~ ve~ka bu- tıkları güc;lükler ve barut satısı!'ırı et - 1 1 ' H h S t keri hareketlere geçmeS. takdirinde Fran 
_a bugün bunu alamıyoruz ~~ım 1ı_r.N,.,~- rafında müt~ıealal'ı.·e temennilerde bu tP.Z .,;th~~at 1a ~{[ rŞi Cl0~1 h .. k:men. dcabmen nyni zamanda k ~vybe sa ve !ng ıteredcn mütekabiliye· esasına 
... n tarmı ese a aı- • 1 d v u umetı a !!en•ş ve daha atı ır • . . 
Evvelce v yoksa. dışandnn alamıvoru.z. ıunmuş ar ır. (Baştnraf ı 1 inci sayfada) ~ plan teklif etti. F~kat bu plan bizim tek - dayanarak, . aıa:agı herhnngı bır y~~~ 
bir ""'" arsa katmıştır. Onun için.b··· 1 İnlıisar Vekilinin izahatı Mısafırler ·sıasyondan çıkarak dogru l'fl . l •çt· b t k . t d·- . .d hakkında hıç bır kayıd mevcud degıldir. 

•ııtısaade ist• oy '? f • • d b' , ı erımız e ı ına e me ıs e ıgımız cı f 
1lk ıyoruz. Gümrük ve nhiı::arlar Vekili Ali Ra- Quırınale sarnyınn gıtmış ve bura 3

. ır 1 di zorlukları tevlidden hal kalmıyacak - ngiliz • Frnnsız - Rus ittifakı 
rn... Inekteb. orta mekteb ı;se b 

1 
na Tarhnn bu mütalealara ve temen - miıddet istırahaW.m so!lra Roma v~lıs•le tı. Buna binaen İng·liz hükumeti bu znr- mLondra 1 O lA.A.' - Müstakil meb • 

"'"Zuub h · • un :t" ·ı · ı t lerdır niı, ha ~ s değ'ld;r. Maarif Vek'l • nı ere karşılık olarak şunları sövlemi.ş- Yug~lav kolonisini kaou e mış · luklan Sovyet hükumetine bildirdi ve ny uslardnn Mis Raihbone bugün Avam 
Vc-s'Jt ngı yerJe,.de, bu neviden es:r~!i~ tir: Roma halkının Yugoslavya prensı Po- ni zamanda kendisınin ilk tekliflerinde Ktımarasında yaptığı beyanatta cİngi.-
l>ek ~, .. rn

1
ahiyetindo tetkik olunacagıv nı Alkoliln ma-zarratı, alkolden nac;ı1 lu karşılarken gösterdiği heyecan naıb bazı değ·şıklikler yaptı. liz efkan umumiye enstitüsü:. tara -

o .. ,,e takd' d · kurtulunur? Bunlar hakkında söz söv - prens saraya geid ği zaman y~pılan te - İngillz h .. kA ı· S •t h .. kA r . fından yapılan ankete iştirak edenler -
:~ı~ v(eAkülk-<'Ük ~:c:k~~~ eı:en~e~~kb ddea lemek bendeniz{' düsmez. Müsaade bu- zahüratla ölçülebilir. Halk, kıt alannl teş- kendi müd~h~::.~' ı:Yg~liz v~ ~~::~ den yüzde 87 sinin bir İngiliz - Fran -

· ışlar). '""' • vurursnnız yalnız Vekruete tealluk e - kil ettiği kordonu yararak Qulrina mey· müdahal . b ~1
1 

b 1 d k sız - Rus ittifakı lehinde cevab verdik-
..,. __ .. den k 1 • hterem misafiri < esme a., ı u un urrna arzu . . . . . . 

/\. ~"utnen ınazb t ıeına arzı cevab edevim. Yüksek danma yayı mış -.e mu ettiğı tnkd'rde, kendi hesabına buna hiç lcrını bıldırmıştır. 
laeddirı G" a n muharriri İbrahim meclisce mt1lfımdur. hükıimet'in pro!:! - alkışlamıştır. b' T b 1 . b. 

tından a .. tO'VSa, 'ki hntib arkadaşı tara - ram <l .• k T>.. ·ı s ve kral ile kraliçe ır ı ırazı u unmadıgmı sarih surette ıl 
ı:.OS eril h _ m a vu çek alkollü ickil"'r<" karşı .rrens ı e prense . . dirdi. 

§lladığını i en eyecanı takdirle kar mucadele edileceği yazılıdır. Buna uya balkonda halka görünmek mecburıyetm-
lAş "e endı;a;et ederek söze başlamış t~ rak İnhi .. arlar Vekaleti tetkikat~a bu- de kalmışlar ve ;iddetle alkışlanmışlar -
decıerek tererın varid olamıyaca~ını

0

kay lundu ve "Övle bir program çizdi ve dır. 
dUrrıekte oı:~ mazbata:.-ı ile istihdaf e _ bunu da Heyeti Vekileye arzetti. Prog- Prens Fol ile prenses Olga, öğleden 

" maksadı izah eylemiştir. ram şudur: biraz sonra Quirinal sarayından çıkarak 
ı.t b Okul,, kayc!ı Yiiksck dcrettli alkoller Villa Savoie'ye gitmişler ve saat 12,30 da 

az atadakı k l kral ve kraliçe tarafından şerefler.ıne ve-
S'en Uzun bir.,:~. u •• kaydı iizerinde ge. Biranın ve şarabın resim~rini indir-
:iilnı·· •11Uznkereden sonra ı'lerı· .. _ mek. h 1 rilen ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

uş olan .. su • un arın satışını mümkün oldu - Kont Ciano ise saat birde VillA-Mada. 
:Maarif Vek'Iimutalealara karşılık olarak gu kadar kolaylaştırmak, rakı satışını ma'da, Yugoslavya hariciye nazın Mar-
ki: 1 Hasan Ali Yücel demış· tir kalayl:tsf,........, k . -.: :" ... ama ve şimdilik kırk de- kaviç'in şerefine bir öğle yemeği ver -

l{elirne OyU re<:elik bır ralcl yupıp piyasaya çıkar - miştir. 
l'ok nıudur? :.au· bflıniyorum, var mıdır, maktır. Bu pr<>gram tabii bir başlan • Öğle yemeğini müteakib, Yugoslavya 
};. .... l · · knt kelime vardır k gıçtır. Hükfunetin arzusu yü1·--1- de - M k · K t c· ~·ı erı.n de ve e - ~ hariciye nazırı ar ovıç ve on ıano 

l'lıeltteb, . ~analan Vardır. Eskiden recedeki alkolleri mümkün olduğu ka- Mussolini nezdinde toplanarak bir saat 
ok şımdı okur d d·v. dar ortadan kald -Utanıarla ok , e ıgmıız şey, içinde ırınaga çalışmaktır. kadar görüşmüflerdır. 
dır. a· uyan.arın bulunduğu yer- (Brcrvo sec:leri). Fakat !bunu tedricl Akşamüstü de prens Fol Mussollnlyi 
1lli Şey~1a~::~!h Üniversite de bu umu- yapmak zaruretini hisset:mİ.!ltir· Bu baş kabul etmiştir. Bu kabul 40 dakika ıür -
ilk lllektebd ınde dahildlr. O halde okul langıçtır. Gaveye doğru gidilecektir. müştür. 

en, en yüksek derecelere ka: • Ankara bira fabrikasını sordular. İn- Siyasi müzakerelere yarın da davem e 
hisarlar İdaresine geçmesi mukarrer _ dilecektir. 

So'l sdha 
Çembcrlayn sözlerine şu suretle devam 

etmiştir: 

Lord Halifaks, dün Sovyet b~yük el -
çisini kabul etmiştir, sefir, İngiliz teklif. 
lerine göre, İngilz ve Fransız yardımı ol
madan Sovyet müdahalesini mecburi kı
labilecek vaziyetler tahaddüs etmiyece -
ğinden Sovyet hüklımetinin hala emin ol
madığını bildirmiştir. Lord Hnlifaks ver 
diği cevabda İngliz hükCımetnin maksadı 
hiç şüphesiz bu olmadığını tavzh eyle -
miştir. 

Çeınberlayn Moskovndaki İngiltere bü
yük elçisinin iki gün evvel Molotof tara
bndan kabul edilerek İngiliz teklıflerınin 
ihtimamla tetkik edileceği vadini almış 
bulunduğunu söylemış ve Londrı:ı.nın şim 
dl Sovyet cevabını beklemekte oldueu -
nu ilave eyleıni~tir. 

Portekiz su h cevhesine iltihak. 
etmek Uzere 

(Jl.~tarafı 1 inci sayfndn) 

reler cere." an etmektedir. 
Ayni gazetelere göre Portekiz, bir 

har'b vukuundn Mihver devletleri aley
hine cephe alabilmek ve Franko İs -
panyasınn karşı kendisini müdafaa e -
debilmek için bazı şartlar ileri sürm~
tür. Portekiz, bilhassa, kencfisine mü • 
him miktarda tayyare verilmesini şart 

koşmak_tg_d_rr_·--~~~---~-

Edirneye giden Halkalı Ziraat 
mektebi talebeleri döndüler 
Edirne 9 (Hususi) - Edirne vilaye

ti d<!!hilindeki bağ ve bahçelerde bir 
müddettenberi tctkıkat yap~ n Halka!lı 

Ziraat mektebi ta'k?beleri İstanbula dön 
müşlerdir. 
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değilmiş 1 = Çeviren l Hatice Hatib A11tl ... 
Sven erkek kat"deşi Tomu ziyaret et

mek için şehre gelmiştı. 
Sven uzun senf'lerdir şehre gelmediği 

için ne görse hayran oluyor ve biraz da 
§aşırıyordu. 

Kadınlar ne kadar ince, ne küçük a
yaklı idiler, ne de beyaz, ne de minimini 
elleri, ne de kız1L tırnakları, tırnakların
dan kızıl dudakları vardı. 

Tom erkek kardeşine ikram olsun diye 
onu o gece tiyatroya götürdü. Tiyatrodan 
bara gittiler. 

Tom, batıda şarabını içmek ve rnüziğı 
dinlemekle vakit geçirdi. Önünden geçen 
güzel kadınların birini bile gözleri gör
müyordu. 

Sven aile içinde erkek kardeşinin hak 
sız yere bir küçük Kazanova olarak çık
tığını düşünüyordu. 

Çiftliğe döner dönmez kardeşi hakkın
da edinilmiş olan bu fikr! her fırsatta 
tekzib edecek idi. 

Vaziyetleri tam mancısile iki sevqilinin vaziyeti idi. 

zırlanıyordu. İşte tam o sırada, Tom bU- Çocukluğundanberi hep böyle büyük 
Barda kendisi gelip geçen kadınlara 

bakıyor. Hatta onları seyretmekten zevk 
duyuyordu, eğer Tom yanınd'l olmasa, 
yahud kendisi onun ağabeyi bulunmasa, 
muhnkkak bunlard:ın birile tanışmak e· 
meline düşecekti. 

yük bir sevinçle: bir aşk tahayyül etmi.Jti. Halbuki hn-
- Hallo Darling diye bu harlkulAde yat! ... Onun karşısına bu kadar derin ve 

güzel kadını selAmladı. Nasılsın. iyi mi- ırunimt bir aşk çıkaramamıştı. 
sin? cNe kadar sevişiyorlar!ı. 

- İyiyim, teşekkür ederim sevgilim! Şimdi Tom genç kadına bir şey soru-
K~ı karşıya durdular. Sven nezake- yordu. Genç kadın ayakbnnın ucuna ba

ten bir aqım yana çekildi. Bu kar~ıla§- sarak onun kulağına bu sualin cevabını 
maktan duyulan dı?rln sevinci mevcudi- veriyordu. 

Fakat ağabey oluşu kendisini böyle 
hafifme~eblikten menedıyordu. 

Erkek kardeşler bir müddet barda o
turduktan sonra ~ve dönmeğe karar ver
diler. Eve dönmek isteyip istemediğini 
Tom. ağabeyi Sven'e sormuş. O da daha 
oturmak arzusuna rağmen: cKalalım> 

demekten utandığı için sokağa çıkmış· 
!ardı. 

yetile bozup rahatsız etmek istemiyordu. Bu cevab üzerine Tom genç kıdını şid
Onları kendi hallerinde bırakmağı neza- detle kucakladı. Evet şüphey·:? hiç te ma
ket addediyordu. hal yoktu. Şu şöyle, böyle bir münasebE:t 

Onlar esasen ne kendisinin, ne de so- değildi, derin bir aşktı ve bu iki gencin 
kaktan geçenlerin farkında idiler. arasınıda artık birbirlerinden gizli hiçbir 
Şimdi öpüşüyorlardı. sırları yoktu. Etraftan da htç çekinme-

Hava güzeldi. 

Büyük şehrin sokağı gündüz gibi aydın 
hk ve bulvar kal!lbalıktı. Bırbirinden şık, 
birbirinden güzel kadınlar geçiyor, fakat 
Tom bunlardan hiç birinin yüz.üne balr
mıyordu. 

Sven dinl'ememeği de tercih etti. Çün- diklerine göre onlar hatta nişanlanmış
kü Tom şimdi sevgilisinin kulaklarına lardı. Vaziyetleri tam manaslle iki sevgi. 
onun yanaklarını kızartan bir feY fısıl- linin vaziyeti idi. 
dadı. Svcn genç kadından ayrıldıktan sonra 

Birçok kere birbirlerinı öptüler. Torna niçin nişanlandığını ailesine şim-
0 genç kadın birçok şeyler anlatıyor, diye kadar bildirmediğini soracaktı. 

Bu sırada karŞ'ldan doğru harikulAde 
nefis bir kadının kendilerine doğru gel
diğini gördü. Bu kadının saz gibi ince 
bir vücudü, yıldızlnr gibi ışıl ışıl glSzleri, 
körpe kirazlar gibi ·kızıl ve hafif nemli 
görünen dudaklan vardı. 

genç kadın büyük bir alAka ile onun an- Ne garib çocuktu. Kendisi beş dakika-
lattıklarını dinleyip gıpta ediyordu. dır kenarda duruyordu. İnsan nişanhsi!e 

Sven düşünüyordu: erkek kardeşini birbirine tanıştırmaz 
Kazanova mı? Belki eskiden!.. Fakat mıydı? 

Sven bu kadını görür görmez hayran 
oldu. Ona tatlı bir bak1şla bakmağa ha-

bu kadının insan sevgilisi olduktan sonra Elinde şapkası beş daktka, sekiz daki
onun hayatile kendi hayatını böyle bir ka, on dakika bir kenarda bekledi, birbir. 
aşk bağile birbirine bağladıktan sonra !erinden ayrıldılar. Tom: 
artık çapkınlık yapabilir mi? - Bana muhakkak telefon edeceksin, 

Onlara gıpta ile bakıyordu. diyordu. 

•Son Posta» nın edebi romanı: 1 2 

Yaı.an: GÜZİN DALMEN 
Titrek p~rmaği.le kapıya vurduğu za-ı Başlarken kuvvetli çıkan sesi yavaş 

man, kendı kendıne: yavaş metanetini kay'betmeğe, titre -
- A:llah vere de kendisi içeride olsa; meğe başlamıştı. 

bir daha dünyada buraya gelmiye ce • Yeşil abajurlu llmbanın ışığı titre
saret edemiyeceğim. Hatta buradan a- yen küçük bir yüzü, yalvaran bir çift 
vu~ dOlusu aıtın verecek olsalar gene par!~ gözü ve birbirinin içinde gizle
gelip alınam. . . . nerek imdad dileyen küçük iki eli ga • 

İçeri~e.n _kuru ve hA.kım hır s~ ~ldi: rib bir parıltile aydınlatıyordu. 
- Gınnız... . ., .. 
Nerime tokmağ1 yavaşça çevirdik - - B~ ;ıe d~ektır. Bana z;asaı soy-

ten sonra kapıyı aralı'kladı ve bir adım !emek ıçın mı buraya geldin. Ne cesa
da kendini vm· karan1tk bir od d b 1- retle buralara kadaT girebildin? Bu 
du Ta ·1er;d ıh .. ··k bi a 

8 
üu kfistahlığı nasıl yapsbildin? . ı. ı e uyu r ma88nın re- . 

rlni aydınlatan kuvvetli bir lA.rnfba ya- Öfkesiz fakat sert ve soğuk bir sesle 
nıyordu fakat odanın başka taraf.tarı ve mağrur gözlerinin karşısındakini kı
adeta kcıranlrktı. ran ve paçavraya- çeviren bak~larla 

Küçük l{ız, ikinci bir adnn atmıya küçük kızı süzerek konuşuyordu: 
cesaret edemeden göilerini bu y~l - Bu cesareti gösterdiğin için sana 
abajura dikip kalmıştı. bilyük bir ceza vermek lllım ... Çabuk 

Feridun bey masasının başında, kA- buradan çık git ve bir daha buraya a: 
ğıd1ar arasında, başı eğik ve tamamile dım atınıik cesaretini göetenne! Haydi 
dalıgın bir halde yazı yazıyordu. Hiç çabuk-
kıpırdamadan ve bir hareket yapmadan Nerime, buz gibi donan eHerini bir -
yalnız gözlerinin bir kıpırdayışile Ne- biri içinde sıkarak tekrar yalvar:ınaAa 
rimeyi göTlince yüzünde ~ bir başladı: 

hayret belirdi. - Bana knmaym, beni oeulandır -
- Burada işin ne senin? m~m beyefendi ... Yslvarınm sitıe ... 
Nerime nereden geldiğini anlamadan Küçök Ahmetli te1."'1'8r fabrikaya alın 

birdenbire, biraz evvelki ateşin küçük kuzum ... Onu almazsanız gocuk ta, 
vücudünü kapladığını duyarek btr iki :hasta annesi de açlıktan ölecekler ... 
ad m attı ve masanın karşısındd ayak- - Sus ve çabuk dıfan çık diyorum 
ta dur<lu. sanl't! 

- Sizi rahatsız ettiğim için affınızı Elini kaldırmış, k&pl)'l işaret ed'lyor 
rica ederim efendim. Sizden ona mer- ve sert gözlerile kat, emri veriyordu. 
hamet etmenizi rica etmeğe geldim. İ- Çocuk.luğundanberi bin bir heksu; -
şine biraz geç geldiği için falbrikadan ldt ve sefal~t içinde yıığuıvlmuş olan 
kovduğunuz çocuk çok fakirdir. Hem bu temiz ve Alicenab lru:ın kalbinden 
ıYnnesi de hastadır. Şimdi ne yapacajı- birdenbire at~li bir iayan seırl yüksel
nı bilmisor.. hem... di ve hır ,eyi \llluıtal'Ma hatta anııesini 

bile habrlamıyarak titrek ve isyankar 
bir sesle haykırdı: 

- Siz fena kalbli bir insansınız! Bu 
yaptığınız çok haince bir şeydir, anlı -
yor musunuz Feridun bey? 
Gen~ adam yerinden kalktı, kıza 

yaklaşarak elini kaldırdı. Bu el, yanın
d<r ayakta duran ve korkudan titrediği 
halde ı::oluk yüzünü indirip gözlerini 
karşısında duran öfkeli adamdan ayır
mak islemiyen sarı saçlı çocuğun başı 
üzerine kuvvetle inec:ekken birdenbire 
durdu ve genç adamın mce ve asabi e
li, Nerimenin başına· inecek yerde o -
muzunu bir mengene gibi sıktı. 

- Bir hafta odandan dışarı çık.mıya
caksın ve yalnız su ile kuru ekmek yi
yeceksin. Ondan sonra da gelip :kar -
şımda oiz çökerek !benden af dileyecek
sin. Bu ceza kafi gelmez ve gene uslan
m~zsnn sonra ben yapacağımı bilirim 
artık: anladın mı arsız kız? 

Bu sözlerinden sonra Nerlmeyi lro· 
lundan tutup dişarı attı ve arkasından 
kapıyı hiddetle kapadı. 

Nerime bir iki dakika nefessiz ka• -
mı.5tı. Yerinden kıpırtlayarnıyor, ne ya
pacağını bilmiyordu. Biraz 90nra ba
şmı önüne eğerek koridoru geçti, ayak
larının ucuna basarak ikinci kata• çık
tı. Kendi odalarının kapı.sına gelince 
ancak aklı başına geldi ve bu sefer, 
biraz evvelki korkudan dan.al müthiş 
bir titreme bacaklarıtıdıın başJ.ıyarak 

ta tepesine kadar onu sardı. Di~leri 
bile birbirine çarpıyordu. 

- Zavallı annem ne diyecek? Y11. bu 
yüzden onu evden kovarlarsa! Ya tek
rar sokaklara düşersek( 

İçeriye girdiği zaman, annesini bü
tün günün yorgunluğunu dinlendir -
mek için yatağına uzaıunış buldu. 

- G€ld1n mi kızım'! Komşuya> uğra
dın değil mi? Nasıllarmış? Zerrinin a
teşi düşmilş mü? 

- Evet anne ... Şey ... 
Birdenbire annesinin yatajının 71. -

Mayıs n 

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından ı 

Merkez 

Bankamızda bazı münhallerin doldurulması için 4 memura ihtiyaç vardır. Atide 
gösterilen mevzulardan tabi tutulacal<ları imtihan ve müsabaka neticesinde .mu· 
vaffak oldukları takdirde alınacak namzedlerin almanca veya fransızcadan birine 
tayıkile vakıf olma!arı birinci şarttır. Bunun için ilk imtihan ve müsabaka b:ı iki 
lisandan yapılacak ve bunda muvaffak olanlar diğer mevzulardan imtihan ve 
müsabakaya dahil olacaklardır. Kazananlara 140 ile 190 lira arssmda bir maaş 
verilir. İmtihan ve milsabakaya MayısJD 29 uncu Pazartesi günii başlanacaktır. 
~amzedlerin Türk olması ve 35 yaşını mütecaviz bulunmaması lazı1J1dır. Mil· 
racaatlar 25 Mayıs akşamına kadar Bankanın İdare Merkczircie Memurin ser
visine veya İstanbul Şubesinde Müdüriyete yapılmalıdır. Ankarada Umum 
Müdürlük ve İst:ınbulda Şubem.iz binasında icra edilecek imtihar. ve müsaba· 
kanın mevzuları şuJilardır: 

ı - 1ktısad, 

2 - Maliye, 
3 - Hukuki malfımat cbilhassa medeni ve ticari hukuk>, 
4 - Hesap ve Hendese. c3179> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Nümune v~ evsafına göre satın alınacak 3000 kilo s'odanın 12/5/939 euına 
günü saat 14 buçukta pazarlığı yapıla<'aktır. 

2 - Tahmini tuıarı 130 lira ve ilk teminatı da 13 liradır. 
3 - Nümune ve evsafı komisyondadır. Gör:ilebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanunt vesikala· 

rile Galata eski İthalat gümrük binasındaki komisyona gelmeieri. (3186) 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk l\la:hke -ı 
mesinden: 
Davacı Edlrnek~ı Fevzip~ cadde.sinde 

Mehmed Aşir tarafından kansı !.'kametgA.hı 

---
meçhul Saide aleyhine ikame eylediği ta
lA.kın teselli dava.sının müddeaale)iıin gıya-ı 
bında yapılan tahkikat ve muıbakemesl 
sanunda: Davacı Mehmed hıtrin karısı 
Saideyi 1337 ısencsinde b.işadığı şehadetle 
si.i.bud !bulduğundan 864 numaralı kanu -
nun ı ve 9 uzuncu madd~leri mucibince iqbu 1 
talakın doğum kütüğüne te.~clline dair veri
len 2ı/10/938 tarih ve 381673 numaralı hük-
mün Ealdenln ikametgfi.llının meçhul!yeıtlne 

binaen on beş gün müddetle llA.nen tebliğine 
karar verilmekle mezkur hüküm tebliğ yeri-
ne geçmek üzere mahkeme divanhanesine 
tfiltk edilmiş olduğu !lfın olunur. 

Zayi - Çorlu Şucanddln mektebinden 925 
senesinde aldığım ~ahadetnıunemı lı::aybet-

tlm yenlslnl alacagımdan esldslnln hükmü 
yoktur. 

ÇorJuda lliiseyin oğlu Ali Osman 

- İyi oku ve rüyanda benı gör .•. 
Ve onların yanından uzakıaştı. 
Tom erkek karde~in~ döndüğü zaman 

onun yüzünü hiddetten değişmi§ gördü. 
Sven: 
- Rica ederim, dıPdi, beni jns:ın yerine 

koymuyor musun? Neden bizi tanıştır
madın. 

nına diz çöktü ve bir saattenberi geri
len sinirleri birdenbire gevşiyerek 
ınçkırmıya başladı. Hatice hanım me

rakla kızını ok~am1ya, öpmiye çalışı -
yordu. 

- Ne oldu sana yavrum? Anneciği
:ııe derdini söyle şekerim! Birisi sana 
bir şey mi dedi? Bir şey mi yaptı? Ar
kadaşlarından birile kavga mı ettin? 
Hayır, benim uy.sal kızım ka'Vga etmez; 
o Jıalde ne oldun söyle Nerl? 

Annesinin tatlı sözlerile yavaş yavaş 
kendine gelen küçük kız başından ge
çen vak'ayı anlattı. Zavallı Hırtice ha
nım, endişesini gizliyemedi: 

- Ne yaptın Neri? Bizi btt evden 
kovdurmak mı istiyorsun! Bu yüzden 
Feridun beyi kendine dü~an ettiğini 
anlamıyor musun? Bunu nasıl yaptın'! 
Vah! Vah! 

- O zava•llı çocuğun ağlamasını gö
rünce dayanamadım. 

- Yaptığın neye yaradı eanki? Oğ
lanı tekrar fabrikaya almadıla'r; sen 
de Feridun beyi kızdırarak cezaya çar-
pıldın. Şimdi bir hatta hap~ kaldıktan 
başka sade su ve ekmek yiyeceksin.. 
yüzüne biraz renk gelmiye başlamıştı. 
Bir hafta içinde gene Mpsan olacak -
sın. 

Ha't,ice hanım söylerken kızının boy· 
nuna sarılın~. sallanıyordu. Bunu gö
ren Nerime birdenbire ürperdi: 

- Hapis ve kuru ekmek cıe-r,ası bir 
şey değil. .. Fakat bir de ietemediğ1m 
halde gidip onun önünde dh çökmek 
ve af dilemek; işte bana 8.81.l gn, ve fe
na gelen bu ... 

Yanan a'lnı annesinin ettne doğru e
ğfUrken genç vücudilniln isyanla geril
diği ve gururunun hırpalanmasına ta
hammül edemediği his.sedtHyordu. 

Ayni gün, birkaç saat sonra Feridun 
bey annesine bütün meseleyi anlahı, 
cMüteheyyic bir çocuğun şımarıklığı• 
diye tavsif ~tiAi Nerimenin bu hali-

~ 
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Tom'un yuzu büyük bir mahC1lbfyet 
ve esefle buruştu: 

- Hakkın var Sven, dedi. Yaptığımın 
münasebetsizlik olduğunu hjssedıyorutfl
Sizi tanıştırmak, istiyordum, ıstiyordun'I 
amma .. kızcağızın jsmi bir türln habnJJ'll 
gelmiyordu... Ondan yapmadım! 

- !!! ...... ,,,,,,, 

ne karşı Silheyta hanım ellerini havaY9 

kaldırarak bağırdı: 

- Ne küstahlık! Ne terbiyesizlik! 
S€n merak etme oğlum, ben onır öyle 
şiddetli bir ceza veririm ki... 

- Hayır anne, siz bununla meşgul 
o1mayı.nız; ben ona cezasını tayin et· 
tim: Bir hafta odada hapis ve yaınız 
elzem olan gıda•... Bu çocuğun biraı 
isyankar ve heyecanlı bir ruhu var; 
ona şiddetle muamele etmek lAzıın g~ 
leceği kanaatindeyim. 

- Ben de tamamile senin :fikrinde
yim. Bu küçük kız çok mağrur ve şı· 
marık büyütülmüştür. Ann~ on~~ 
her yaptığına hayran oluyor, onun ~: 
züne f~vkalbeşer bir mahlfilanuş gıb~ 
ibadetle bakıvor. Fakat evvel AI19 

ben onun hakkından geleceğim; sen }liÇ 

merak etme! Her şeyini bize bo~~ 
olan VP. biz imdadma yetişmemiş ol 
sayd1k bugün belki de ölmü.ş olat8~ 
olnn bir çocuğa sözümü geçiremez ~~: 
yim ben? Bugünden sonra ona had ;. 
ni bildireceğim, burada bir sığıntı 0 

duğunu ve her şeyi bize YYMXiyun btl ~ 
lundu0unu bir sanive bile aklındıı . ,., ~ " çıkarmamalı. gururunu kırarak başı . 
eğmelidir. Kendisini a'clam yerine ]cO 

yarsak işte Myle nankör olur ve s~ 
marır. 

İKİNCİ KISIM 

Nerime, Bandırmadan İr.rnire gid~ 
trende, üçüncü me\·ki yolC'Ulanna ;rtı~ , 

sus ola~ vagonun penceresine dsY9 eJ1 
mış, dişarısını sevredtyordu. Bu tr 

9
• 

onu gene fzmire, Ispartalı a1lesinln Y 1'' 
nına götürüyordu Ye bu defa artık ı;ef 
rar İs'tanbula avdet ümidi yoktu, ıtııı· 
zaman için onların boyunduruğu a 
da kalacaktı. 111 

Ah, şu teren yolculuğu bir ka'Ç gısl• 
daha devam etse; İzmir yolu uıa 
U~2. ... 
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. Son Po.taıun tarihi 68 romanı: 

BATTAL .GAZI 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Tasarlanan büyuk hücum 
at~~n . hav1ile kendilerini denizel 
kUtb ar ıse, daha korkunç ölümlere ·:___~-------......... __,,_ ,...._ __ _,,., 

Ban oluyordu. 

art~ sı.rada, lodos fırtınası da arttıkça 
?nile ı~tı. ~rtık birbirine giren Arob ge 
dehhrı, g?renlerin tüylerini ürperten 
hane aş bır volkan hdlini almış .. Kağıd
larnı"'4 deresine doğru sürüklenmeğe baş 

~~ı. 

Bu ·· " 
liası·ösurüklenme de uzun sürmemişti. 
g~rn~ı ':!,d Halıcoğlu hizalarında, yanan 

er en bir -lin d"b· çogunun enkazı, deni -
Sütıü~eute ~öküvermişti. Diğerleri ise, 
r,,ca sahıllerine takılıp kalarak o -
" a, son p 1 oiı:ı:ıu 1 arça anna kadar yanıp kül 
Şıvel~r1·• Halicin bataklıklarına karı -

.. uış erdi. 

1'ır gün bizzat kendisi sürünerek kale bedenlerine kadar yakla~tı 

Battal Gazinin bu hazırlıkları, bü -1 için, askerlerinizi kaleye bir ok men -
tün gün devam etmi'Şti .. ve ortalık ka- zilinden ileri sokmayınız. 
rarır kararmaz, dcrh<il tatbikata geçil- Dedi. 

mişti. Emir Müslime, Battal Gazinin bu tav 
Bin kişilik hizmet kuvveti, ilk iş o • siyesini tatbik için derhal emirler ver

larak kazmalara küreklere yapıştıılar. di. 
Kazdıkları toprakları, hah.ırlara. çu -
vallara, zembiller<' doldurdular. Büyük 
bir süratle (Kapalı kapı) kapısının kar 
şısuıdaki hendeğin kenarına• getirerek, 
bunlan hendeğe yuvarlamağa .. ve yan
yana beş atın gececeği kadar bir yol 
yapmağa başladılar. 

Lakin bu hareket o kadar sessiz, sa
dasız yapılıyordu ki, surlar üzerinde 
buluncrn. nöbetçiler, ufak tefek bazı gü 
rültüler işittikleri halde, buna ehem -
miyet vermiyorlardı. Ancak. hendeğin 
kenarında, Arao askerlerinin devriyo 
gezdikkrini zannediyorlardı. 

Hendek ile kapı arasındaki bu dol -
durma yol yarıyı bulunca, Bitta1 Ga -
zi, bu ameliyatı durdurdu.. Bu işde ça
lışan efradı da istirahate terketti. Ken
disi, büyiik karargaha geldi. Emir 
Müslirnenin çadırına girerek: 

- Ya, Emir! ... Ben, hazırım ... ır~at, 
evvela sizin harekete geçmeniz lazım. 

Benim hücum edeC€ğim kapının sağın
daki, solundaki kapılara, sahte bir hü
cum yapınız .. ileri atılacak asker'lere, 
çıralar, rneş'a'leler yaktırınız. Mümkün 
olduğu kadar gürültü ve velvele yap -
tırınız. Boş yere asker telef etmemek 

Türk kahraımtnı, her kahramanın ko 
layca cür'et edemiyeceği korkunç bir 
maceraya atılacaktı. Bu maceradan sağ 
dönmek ihtimali, çok azdı. Onun için, 
Battal Gc.ııi Emir Müslimeye ellerini 
uzatarak: 

- Hakkınızı hela1 ediniz, ya Emir ... 
Şayet ben .. şehid olursam ... 

Diye, bir şeyler söylemek için söze 
başladı. Fakat o kadar müteessir ol -
muştu ki, bu sözlerini tamamlayamadı. 

Bu hazin veda, Emtr Müslime de 
büyük bir teessür husule getirmişti. 

Deııhal Battal Gazinin boynuna sarı -
larak hıçkıra !hıçkıra ağlamaya bşla • 
mış: 

- Ya, Battal! .. Bizim, senin üzerin -
de ne hakkım:z var. Asıl hak sahibi, 
sensin... Senin bize öyle hakların geç· 
ti ki; yarın, Rabbülaleminin huzurunda 
bunlan sana ödeye bilmekten aciziz ... 
Asıl sen bize hakkını helal et. 

Dedi... Mağrur Arab kumandam, 
cesur Türk kahramanının ellerine sarı 
larak, minnet ve şükran ile öpmek is
tedi. 

(Arkası var) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Yüksek Mühendis ve Fen Memuru aranıyor: 

Memleketin muhtelıf mıntakalarında yaptırılacak olan inşaata nezaret etmek 
üzere bir yUksek mühendis ve sondaj ile .zemin mukavemet tecr;ibesi işlerinde 
istihdam edilmek lizere tecrübeli iki fen memuru alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarile Toprak M~hsu Heri Ofisine ya şah;,an veyahud yazı ile 
20/5/939 tarihine kadar müracaat etmeleri ve çalışma şartlarmı bildırmelcri il~n 
olunur. 

Son Poata'nın tefrikası: 109 

-
aron de· Tott'un hatıraları . 

Padişahın iltifatları 
Veziriazam baş teşrif atçıya arkama ermin kürk giy· 
dirmek için işaret etti. Hazinedar da bana 200 

Sequin 'lik bir kese verdi 
Tercüme eden: HUS~'f İ 1 Cahid Yalçın 

Böyle bir kaza olursa halk cehaleti mesafe kalmıştı. Birdenbire karanlıkta, 
yüzünden uğradığı felaketin mes'uliye- önümden giden bahrıy~ zabiti kendisine 
tini bana yükletmekte tereddüd etmiye- doğru gel~n bir takım adamlar tarafın .. 
cekti. dan durduruldu. Ona birdenbire hangi 

Maamafih, ilk humbara kalabalığın ö- ortadan olduğunu sordular. Aldıkları ce
tesinde toprağa çarptığı ıçin biraz müste- vab dolayısile, üzerine tabanca ile iki el 
rih oldum. Altı humbara atılmıştı. Bun- ateş ettiler. Zabit mukabele etti. Topçu 
lar on iki, on üç sıçramadan sonra bir ru- zabiti de bir taraftan stiındad için hny. 
bu fersah mesafe ötede gidip, patlamış- kırırken ateş etmeğe mecbur oldu. Der. 
lardı. Artık, yukarıda dediğim gibi, ga- hal bana kapı karşı bulunan Alman se. 
yet itina ile doldurmuş olduğum yedi farethanesinden altı yeniçeri tüfeklerile 
humbarad:an bir tanesi kalıyordu. Topun dışırı jfırladılar. Muhafızlarıma edilen 
ağzından çıktı, öndeki boş mesafenin ate.,cıten ve onların mukabelelerinden 
ortasında toprağa dokundu. orada kaldı. 1 h;.~ka hiçbir şey görmemiş oldukları hal. 
Fitili yanmakta devam ediyordu. Yırml de hep birden bizim üzerımize ateş et~ 
saniye, tam tabiri ile, öldürücü bir inti- mcğe b~ladılar. 

zar içinde geçti. Hayalimde gayri melhuz Beklediğimiz imdad bu değildı. Maa. 
olduğu kadar garib de olan bu kaza yü- mafih, düşmanlarımızı kaçırmağa kMJ 
zünden gidecek kurbanlal'ın manzarası geldi. Yardımcılar tüfeklerini tekraı 
canlanıyordu. Hazır bulunanlardan hiç dolduruncaya kadar ben de içimizdeı:ı 
kimse yerinden kımıldamıyordu. Bu fıiç biri yar.alanmadan eve girmeğc va. 
humbaraya da, ondan evvelkiler gibi, ay- kit buldum. 

ni merak ile bakıyorlardı. Humbara hiç Fiiliyatta benim aleyhime tevcih ediL 
patlamadı. O zaman nefes aldım. Sonra memiş bulunan bir hücumdan dolayı hi~ 
bu humbarayı tetkik edince, kaideye mu- bir şikayet etmemiş isem de, Beyoğlu za. 
vafık surette doldurulmu~ olduğunu gö· bıtasını temin vazifesile mükellef bulu• 
rerek bu kadar iyi bir istisnanın sebebini nan zabitler derhal bana haber göndere. 
anlıyamadım. rek mütecavizlerin kimler olduğunu bil· 

Benim ne kadal' üzüntü ve korku ge• direcek olursam tedib edileceklerini te. 
çirmiş olduğumu kimse farketmem1şli min eylediler. Veziriazam da ertesi saball 
Bu vak'a, tecrübeyı bir latife ile bitirmek adam yollıyaralt hatırımı sordurdu ve 
istediğim yolunda tefsir edilerek alkı~ bir gece evvelki taarruz hakkında mala. 
landı. Hatta, korkmadıklan için iftihat mat istedi. Padişah ta meseleye ehem. 
ediyorlardı. On bir pusluk bir havan topu miyet vermek Ilıtfünde bulundu. 
tarafından altı yüz ctoise:. mesafede ku- Fakat biraz sonra hükumet daha mü· 
rulmuş bir çadır üzerine endaht edilen hiın meselelerle meşgul olmak mevkiin' 
birkaç humbara onu yıkarak padişahın de kaföı. Bu meseleler izah edilince maJ 
ve meydandaki beylerin ğler.cesini itmam ruz kaldığım tecavüzün mahiyeti de an' 
etti. Haşmetpenah kendisile birlikte biı: laşılaoaldır. Tüt:klerin ahUı.xı, tarafgir' 
Ermin harmani getirtmişti. Bunu bana lik ruhu ve hükfunetın cebaneti bunlar. 
giydirmek niyetinde id,. Fakat. daha ev. da göze çarpıyor. 
vel kendisine ihsas ettirmiş olduğum veç
hilc, Comte de Saint-Priest'in tahmin ha· 
ricinde oraya gehnış bulunması padişahı 

Bir müddettenberi Uz ortalarına menı 
sub yeniçerilel'ie bahriyefüer arasında 

bir husumet mevcud idi. Bu düşmanlıl( bu tasavvurundan vazgeçirmeğe ıevketti 
Galata meyhanelerinden birinde başla.. Çünkü sefire verilmek üzere hiçbir şey 
mıştı. Meyhanede, müşteri celb için, on 

hazırlanmamış olduğu için iltifatı yalnız 
bana hasretmekle onun canını sıkmaktan üç. on dört yaşlal'ında genç bir çoculf 

raksediyordu. Çocuk iki tarafın da gön.
ictina b etmişti. En muvafık gör:inen ça- lünü celbettikten son:::-a, arada bir mü. 
re padişahın bu memnuniyeti nişanesine 

,._ nazaa sebebi teşlttl etti. Ortalar bu çocu .. mazhar ouııak üzer~ beni Babı!liye gön-
dermek oldu. ğu birbirlerinin elinden kapıp aldılal\ 

Padişahın maiyetine memur zabitlE'r- (Arkası var) 
den biri koşarak Babıaliye emir götürdü ' 

• {l > M. de Bouneval Tüııklerln en çok bf 
Şehremini de beni Babıaliye isal için e- Metlerinden pek mttteesslr ve rencide olu• 
mir aldı. Tecrübelerde bulunup bunla!"l yordu. Onun g~bl bir adamın tasavvur ede .. 
alkışlamış ve benim mükafat aldığuru mlyeceğl en fena muamele bu MI. İmparn• 
göıımeyi ümid etmiş olan halk ise Babı!- torun fevkalAde elç191 olup Avusturya ordu" 
r 'T" "ld ·· sunda !trarlnln emri altında bulunmuş olan' 
ıye go uru uğümü görünce iptida hay. zat, ti.det mucibince, vezlrlazamın ziyafetin( 

rete düştü. Bunun ceza için olduğuna ih- geldi. M. de Bounevaı gcfi bulunduğu hum•' 
timal verdi ve bu cezayı da pek haklı baracılarıa blrllkte bu ziyafette ha.zır bulun-• 
buldu. mak emrinl aldı. Taıtm bitince, vezlrlazaDl 

M ı kendlsinl ça~ırtara.k ona bir avuç sequı.ıt 
uvasa atımdan haberdar edilmif olan verdi. vaztyetı icabı bu ihsanı almak mec .. 

veziriazam kabul salonunda beni bekli- burtyettnde kaldı. ; 
yordu. Bütün n!lztrlar da orada toplan· .............................................................. , 
mışlardı. Padişahın memnuniyetinden 
dolayı beni tebrik ettiler. 

Sadrazam: -···- ~ - Efendimiz memnuniyetlerinin ılen! Açllı.t _ Kapanq fJatlan 10 • 5 - 939 \\ 

Ankara borsası 
nişanesini izhara beni memur buyurdu .. 1---------------ı:j 
lar. Ç E K L E R 11 

Derhal başteşrlfatçıya arkama ermin 
kürk giydirmek için işaret etti. Ayni za- Londra 
manda hazinedar da gelerek bana 200 l-fev - Yorlt 
csequin .. lik bir kese verdi. Derhal, refa. Parls 
katimdeki adamlara döndüm ve r.irkümü Mlllno 
göstererek: Cenevre 

Amesteıadm 
- Padişah hazretlerinin bu büyük Hl- Berlin 

tüflerine büyük minnettarlıkla nail ol- Brük8el 
dum. Siz de sadrazam hazretlerine size Atına. 
hediye ettiği bu keseden dolayı te~ekkür i::~:ıd 
ediniz. 

IVarşova 
İki memleketin Adetleri hakkında b!r Budapeıte 

münakaşaya girmekten ise böyle bir hal Bükref 
çaresi bulunması Veziriazam için kAfi bir Belgrad 
ders oidu. Ben .de bu şark nezaketinden Yokohama 

Stokholm -

Açılış 
6.93 

; 126.6525 
8.3550 
6.66211 

28.•7211 
67 .9374 
60.825 
21.6625 
ı .092S 
ı.66 

14.0SlS 
28.84:i0 
~4.8'25 

OJJOOO 
2.8925 

84.62 
80.645 
23.90211 

Kapanış 
S.93 

126.6625 
3.llGöQ 
6.6626 

28.47.211 
61.gaw 
ll0.820 
21.6621> 

l.092!! 
t.ö6 

H.oss 
28.8460 
24.6425 
0.0050 
2.89245 

84.62 
80.S45 
23.9025 kurtulmuş oldum (1). Mo.'!lı:ova 

BabıAUden çıktığım zaman gilnet bat- a:::.:=:..:..::-----------
mak üzere idi. Beyoğluna ancak gecele
yin vAsıl oldwn. Biri topçu, diğeri bah
riyeli iki zabit bana refakatte Ye muha
fazamı tenıtne memurdular. İki yaya kal
dırımından önilmde yilıilyorlardı. Evi· 
me varmak için ancak otuz adımlık btl' 

iSTİKRAZLAR 

Açılıı Kapaııı 

T!lrk borcu I -J - -
• ı III ı - -
:. ı I vad - -

ı. ... 

h. 
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BiR iN6illl CASllSU Finlalıdiyadaki Güreşle! 
Tercilme eden: a Alal 

Birçok İngiliz kadın~an harbin ·başlıca müsebbibi Dostluk müsabakasındP 
nasıl mağliib olduk? addettikleri Alman İmparatoru u öldürmek istiyorlardı 

( GUreş kafilosile giden Omer Besim yazıyor) 
Fran~ızlar mutad ve malum cesa - mişti? Buna verilecek cevab çok ba -

retlerile taarruza giriştiler.. Kwnan - sittir: Alman imparatorunun öldürül -
danktrının taarruz emrini bütün yü - mesi harbin seyıi üzerine belki herhan
rekl<:>rile benimsediler .. Nivele göre bu gi bir tesir yapar. veyahud yapmazdı .. 
,taarruz, harbin neticesi~i _tayi~. edecek, 1 Fakat bu hadiseden sonra koyu ~ulh 
'.Alman!arı Ren nehnnın ote tara- taraftarı Almanların bile kıpkızıl bırer 
:flna atacak olan. ve mutlaka Almatı harb taraftarı kesilecekleri muhakkak-

. ceph"' inin yarılmasile neticelenmesi tı .. Bu suretle İngiliz hükumeti, Alman 
lazırrı velen bir taarruzdu. imparatorunun öldürülmesine müsa• -

Fr rıc:ızlar büvii'i{ bir cesaretle, hat - mıı:ha etseydi çok yanlış bir harekette 
ta bi>ilk bir kalb huzurile siperlerin - bulunmuş olacaktıı. 
den f -rladıkkm zaman bu taarruzun 
ıAlnrırı1ar tarafından çok daha önce • 
den hilindi~ini ve beklendiğini akılla
rına bi'e gt'tirm<>m'~lerdi .. 

Avlardanberi hazırlanan, ona 
bir çok haya Uer baığlanan bu 
taarruzun neticesi ne otdu? Ta -
arruzun başlad <tı günün akşn -
mı, harbin cereynn ettiği sahada, Al -
?l1qR siperleri önünde, cec;ur Fransu:la
rn aid elli binden fazla ölü yuvarlnnı -
yordu. Bu muharebe, denilebilir ki ci· 
han harbinin en kanlı, en vahşi bir mu 
haf<'bcsi olmuştu. 

Bu hadiseyi. takib eden ay, iti
laf orduları ıçın blltfuı harb es
nasında en vahim bir ay oldu. Çünkü 
!bir gün içinde görülmemiş derecede 
zayiat veren Fransız askerleri harbe 
karşı bir tiksinti, bir istikrah duyma -
'ğa, taarruzno kalkmaktan ~deta istin -
k&f ctmeğe başladılar .. On kadar fırka 
isyan bayrağı çekti. Bunlardan bir kıs
mı umumiyetle harb etmek istemiyor -
du. Diğer bir kısmı ise, siperleri mü -
~afatt etmeğe hazır olduklannı fakat 
taarruza kalkma~ıt hiç de niyetli olma· 
dıklarını bildirdiler.. HMı:ikaten bu, 
çok dikkate şayan bir vaziyetti: En şid
detli Alman hücumldrile, en şiddetli 
muharebelerle sarsılmıyan Fransız. or
d~-unun maneviyatı, kendi kumanda 
heyetinin budalc:ca hareketinden ötü· 
rü, e<>rülmemiş derecede sar8ılmıştı .. 

Bu felaketli hadiseden lcsa bir za • 
man sonra·, benim -harb esnll!ında 
son defa olmak üzere- İngiltertrye bir 
daha gitmem icab etti .. Erkirutulrbiye
de harekat şu besine memur edildiğim 
andan itibaren tab!atile bu gibi seya -
hatler artık bct'lim ihtisasım. ~a'ricine 
çıh-mış bulunuyordu. Fakat bu defa iş 
o kadar mühimdi ki, malik olduğum 
lbazı hususiyetlerden istifade ederek İn 
giltereye gitmekliğimi ve bu işi ele al
maklığımı bilhassa benden rica ettiler. 
Bu mesele ile bağlı olıtrak, her :iki mu· 
harib tarafa In€nsub idarecilerin, harb 
devam ettiği müddetçe suik8l'5:dler -
den masuniyeti meselesi de ariaya çı • 
kıyordu. 

Her iki muharib tarafa mensub ida
recilerin zaman zaman ölüm tdıllke -
ler1 geçirdikleri bir vakıa idi.. Fakat 
bu ölüm tehlikesi cephelerde vurul -
maktan ziyade, şn wya bu ~1de sui
kasde maruz kalmaktan ileri geliyor -
du. 

Birçok İngilizler, bilha~ birçok İn· 
8iliz kadınları, hrtrbin b~ıca müsc!ı -
bibi olarak Alman imparatorunu sayı
yorlar, ve onun vücudii ortadan tule 
ecllldiği tak<iirde harbin pek çabUk bi
teceğini ileri sürüyorlar<h. Bunlar, 
şimdiye ka•dar nnsıl olup da ceeur bir 
fedainin ortaya çıkarak saraya kadar 
sokulmadığına ve dünyayı kana boya -
yan Almgn imparato.nınu ~lddrmedi -
ğine hayret ediyorlardı .. 
Haddizatında bu fikir çok ymılıştı; 

fakat bununla beraber, hepimhin de 
hatırladtğımız gibi pek müteaımnim -
df .. Hem icrası da o kadar güç 
~ şey değildi. Böyle bir iş! fberlne 
alacak fedailer için ölüm mukıdder ol
makla bernber. bunu seve seve kabul 
edecek birçok insanlar bulmakta hiç 
btr zorluk çekilmlye~ de aşikArdı. 
İngiliz hilkfuneti, bilh~a harbin ilk 

zamanlarinda, buna 'benzer bir ~k tek· 
1lfl.er karsısmdıı kalmıştı. İngillı. hü -
kum"ti bu teklifleri nJçin kabul etme· 

Ayni şekilde müracaatlar Alman hü
kumetine de vaki olmakta idi. Bu mü· 
racaa1.rılann ekserisi, İnr,iliz ve Fran
sız:lann belli başlı idarecilerini öldür -
meği teklif ediyorlardı. Almanlar da 
ayni düşüncelere tabi olarak bu teklif· 
l~ri reddediyorlardı. 

191 7 yılının ortalanna doğ -
ru Kreytsnah'de: buılunmakta o-
lan Alman umumt karargahına, 
gene bu çeşid tekliflerden lbiri vaki ol
du. Fakat hu son teklifin, bundan ön • 
ce yap11nn tekliflerden bir farkı vardı. 
Bundan evvelki mür~aat1ar umumi • 
yetle fanatik fakat cahil kimseler tara
fından yapılmıştı. Halbuki bu son tek
lif okumuş. şuurlu birisi tarafınd,m ya
pıhyordu .. 

Bu son teklif, yazılı olarak ve bir 
mektub v~ıtasile yapılmıştı.. Mektub, 
sık yazılmış birkaç sayfadan ibaretti .. 
Mektubdaki fikirler, gayet mantıki bir 
şekn<le teselsül etmişti. Mektubda şu 
f:l!ldrlcr ı' ... i silrüHiyordu: Amerikanın 
harbe girişine rağmen Alınanıyanın en 
büyük düc:man• gene İngilteredir. Bi -
naenaleyh İngiltereyi cmı evinden vu-
rabildiğimiz takdirde hatibi kazanma -
mı~ muhakkaktı. Mektub sahibine gö
re tn~lterenın belkemtği, şahdaman 
Lof d Corc'tur. Bunun için Loid Corcu 
ortadan kaldırabildiğimiz talkclirde İn • 
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IOLDA'S SAÖA " YUltARDAN AŞAÖlı 
1 - cRütubehtn md<!ı. 
ı - Akıllı 1891nen-~. 
ı - Ayni ~ yapıp btrb1rinden üstiln ynp-

mnk lsilJtınler- babanın kızknrdeşl 

f - Allmceatne-Lfthza. 
15 - Örtü. 
1 - İ.skambllde btrll-'rirg{ll yerine t:onu-

lan uııme. 
T - Her yıl. 

1 - Ba.rhoıun attı~. 
1 - İlAn ~t maN.rından lslm fail. 
ıt - Ooşnn-nlide. 

1 2 s 4 ~ e 1 s 9 ıo 
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lov•lld bulmacam• hallcdUtm, ı•lla --·········· ..... -···--............................ ... 
Ertuarul Sısdi Tek 

~dıköy Sureyya tiyatrosunda 

Bu gece 
ÇAMURDA ZANBAK 
büyük vodvil 8 P. okuyucu 

giltereyi canevinden vurmuş olacak -
tık .. 

L?te bu adam, İngiltereye giderek 
Loid Corcu vurmağa müsaade edilme
sini teklif ediyordu. 

Bu adamın mektubunu okuyup üze
rinde e5aslı bir Slırette durunca, :rnek -
tubdaki fikirlerin saTahat ve mükem -
meliyetine bir kat daiıa iman ettim. Bu 
gün Loid Corc hakkında ne 8()y'lenirse 
söylensin, o zamanlar Loid Corc, hiç -
bir İngiliz devlet adamının mazhar o~ 
madığı lbir itimada mazhaır olmuş, hiç 
bir İn.$liz adamının yükselemediği bir 
mertebeye yükselmişti. 

Buna benzer diğer teklifler gibi Loyt 
Corcu öldürmek hakkındaki bu teklif 
te reddedildi. Mektub sahibine gayet 
nazik bir cevab yazm-ak, bu teklifinin 
kabul edllemiyeceğini, bu gibi fikirleri 
kafasından çıkarması icab edeceğini, 
bundan sonra da buna benzer teklifler
de kat'iyen bulunmamasını bildirdik. 

Ben bu mektubu yazdıkta'tı sonra Çoban Mehmed grekoronıen~ Finl4n diyalı ile yaptığı maçta ~ 

Ammer bana, bilhassa harbin ilk sene- Tallinn - Oslo'da yapdan Avrupa ~lttli yere aldı. Celll ~rde -.; 
]erinde buna be~z:r.. tekliflerin ~k güreş birinciHklt>rine 90k iyi hazırla - b~kaç. tehlike atlattJ. ~l~ndiyeh,
fazla olu.şundan öturu, cevab verrnıye nan güre.ş ekibimiz dört gün g~li kim bır maçtan sonra ıttifakl• 
yetiştiremediklerini, ve matbu cevab - ı gündüzlü devam eden ve finale geldi. ~ 
1<1r hazırla~ak mecburiyetinde kaldık- kadar tasfiyeye uğramadMl süren çe - 79 kilo Mersinli Ahmed _ ~. 
lannı anlat~ı. 1 tin müsabakalardan ıgayet yorgun bir ~ 

Bu C'e'Vabı yazıp gönderdikten sonra, halde çıkmıştı. Takımın 'bu vazivette Mersinli silr'atli hareketl~rl~ndtf 
meselenin bununla kapanmı.ş olduğu - Finlandiya güre~cilerlle Akibeti ~eş _ ba~ladı. Buna rağmen Fın __ t"e -1 · 
na hükmettim. Halbuki ben hükümle- kfık millt bir müsabaka\ yapmasını Mersinliyi kafakol ile hemen y.ll~ 
rimde yanılmısım .. çünkü, takriben lbu muvafık görmiyen federasyon erkAnı dı. Birbirlerini birçok defalar k ~ 
hadiseden iki hafta sonra, bir saba~ bu müsabakanın tehir edilerek onun getiren iki müsabıkın maçı çok 
d · ld · v · · d tluk .. 'b k lrn ve heyecanlı oldu. ;I 
aıreme ge ı _gım zaman, beni Şlayher yerme os musa a ası yapı ası - Finlandiya'lı h~kim bir gUre.şteıı 

isminde birinin beklemekte olduğunu nı arzu ettiler. 
haber verdiler. Bu isim bana pek ya- Ekibin bir iki ihtiyatı olmasına rağ- ra ittifakla ga1ib geldi. 
hancı pelmedi.. fakat Almanyada bin- men Kenan ve Biivük Mustalfa gibi en 87 kilo Adnan • l\fansik . .Al 
lerce Şlayher'in bulunabileceğini dü - kuvvetli iki elemanı sakartlanmıştı. Adnan kilosu olmadığı halde, ~~ 
sünerek aldınnadım ve adam.m beni Bu vaziyette maçın kabul edilmeme- b ~ le çok çetin ve güzel ir maç ... 
beklemekte olduguv odaya gı"rdim. si muvafık bulundu. Nirekin müsaba - vl~b old .. Neticede sayı hesabile mag u -· ...# 

( A rica.!. var) kalar netayici de bu noktai nazarın hak öfP~ 
' lı olduğunu teyid etti. Ağır siklet Çoban Mehmed • ~ . ı,j 

9\ Fin f ederacıyonu da bu husu - Mehmed güreşe hAkim girdiği ur' 

Bl·r doktorun günlük su muvafık ve makul gördü. de, bir türlü hasmını yere alıp~~ 
Bunun üzerine son müsabakaları madı. On beş dakikanın sonların~ 

notların"an Türklerin kazanmış olması d'olayısile ru hakim bir vaziyete geçen l\fe 
Ü csan'atkar Bertel Nostro> heyke1i Türk sayı hesabile galib geldi. 

lere verildi. Halen bu heykel güreş e - Serbest gUreş maçlar 
kibimi1 nezdinde Ankaraya götürül -
mekte<lir. 56 kilo Mustafa - Miycnl 'fi 

Kan çıbanları: 
Ehtima Üçüncü mil~abakanm ne za'man ve Finlandiyalı sür'a1Ji hareketler!~ -1. 

Hemen dalma .ta:tUokok denilen Ta nerede yapılacağı bilAhare tesbit edi - men hakim bir vaziyet aldı· ~cı...; 
cerahat yapan bir mikrobun tahtı test- Iecektir. güreş yapan Finlandiyalı on il~ 
rinde ha.ıııl olan bir lrlzadır. Bu mtkrob- Dostluk mfüabakalan grekorumen dakikada tuşla müsabakayı ks~_td 
Iar kana karışarak clldln muhtelif yer- ve serbest olmak üzere ayni gece ya _ ~ 
rinde büyük büyük ke.n çıbanları ihusule pıldı. Güreşcilerimiz evvela grekoru _ 61 kilo Ahmed «Ktiçük> Pib il'· 
getirir. Bunlar ba.zan çok mua.ruıJd olur- "daftl' :tll 
ıar; mevzii tedavi ile pansımanlar ile men, on beş dakikalık umumi bir isti· Ahmed, bütün devreyi mu })J"'.6 
ge~es. 0 zaman vücuda stafilokok qm rahatten sonra- da serbest güreş yap - linde geçirdi. Yerde ve ayakıta il' f 
yapmak mecburiyeti basil olur. Bu aşı _ t1lar. Finler bu mfüabakalara greko • güre.şen Finlandiyalı sayı hesal> 
!ardan yerıt yan• memleketımlzoe yapı- rumene avrı !erbeste ayrı müsabık lib geldi. 
lanı da var; Avrupa mtistahzeratı da var- soktular. Bittabi bu husus onlann le - 66 kilo Yaşar - Hirviranıbi f/Jt/. 
dır. hine oldu. MUsRbakalanr Fin federas - Yaşar çok httkim bir güreşle re;r->~,i 

Koltuk e.ltınıio köpek memesi denilen ka.t"b' · tk"I '-- J d M"" .ı. V't vonu a ı ının nu ı e uaş an ı. usa- v. ere aldı. Müşkül vaziyetler~ -_.,, 
büyük apselerln, şurada burada çıkan çı- b gY 
b ıklar halka takdim edlldf. BilAhare Fı'nlandı"yalı a0··rdun" cu" dakikadB anların cerahat ynp:ı.n yaraların heJ)81-
nin lmlll hemen dalma bu stafilokok de- federa~yon reisi kısa b!r nuıtku mütea- landı, müsabakayı terketti. 
nllen mikroplardır. Mikroskop altında kib Fin !!'Üreşcflerine Türk işdlerinin 72 kilo Celi\1 • Piyctile ~ 
üzthn salkımı şeklinde görlUdüğü için elinden cıkmış ~milş bir vazo h~iye ~ 
Rumca üzüm mdnllJ!ına gelen stafilokok etti ve cok alkı~landı. Finlıtndiyanm en kuvvetli d'1'.., 
1sm1 verilmiştir. Kan çıbanı çıka - Finlı:rndivadaki Türk kolonisinin ve CelôU bu maçta !hırpaladı. Her }41-
ranlann idrarlarını tahlil ettirme - Türk vatandaşların hazır bulunduğu müşkül vvaziyetten kurtulan ce 
ıert ve şeker aratnıalan IAzımdır. bu mfü:abakalar !!'evet tatlı bir hava i- yile maglub oldu. td 
Bu kan çıbanların Cfurnnele) denilen di- 1 hmed ~· ' 
ğer bir ş~kll vardır k1 kılların diplerinde 
olur; bazan çok büyük. Ve tılrkaç tane 
si birleşerek şirpençe denilen mühim 
hastalılı :husule getirir. 

Yann şirpençeyi anlatacağız. 

çinde karde~ce cerevan etti. 79 kilo Mersin l A • ~ 
56 kilo Mustafa - Klsselli Mersinli Ahmed, parlayan hB 'YJI 

Finland'iyBlı çok hAkim bir ş-ekllde lerile derhal hAkim oldtl. SOJl.fl rıf' ıt' 
güreşe ba~ladı. Milsabaka hemen hep devam ettirdiği bu vaziyetten gO 

verde cereyan etti. Finlandiyalı itti - tifakla galib geldi. eti", 
•--ee-va_b_ıst_ly_e_n_o_k_uy_u_c-uı_arıının ___ posta _ _. fakla palib geldi. 87 kiloya bizden kimse iştir&l< 

1
,r 

pulu yollamalaruu rica ederim. Aksi ta.k- 61 kilo Ahmed • PilTlannld diği için bu siklerteki mUsabalt' 
dirde t&teklerl mukabelesiz kalabilir. Müsabakaya çok sür'atli başlandı larnadı. ~ 
~------------_, Finlandiyalı Ahmedi lrohı.ylıkla ~re Ağır siklet Çoban Mehmcd - l' ~ 
...................................................... ·-·-· indirdi. Avrupa şampiyonu olan Fin - Genç Finhmdiyalı, Mehmedebit ~ 

landiyalı maçı ittifakla kazandı. büyük bir mukavemet gösteren .At' 
Yeni içtimai ahlAk yerli malı 66 kflo Yaşar • Kospella yaptı. Baştan sonf:l kadar hAkifll ~ f' 

kullanmağı emrediyor. Maç çok hırçın cereyan etti. Ya.,ar şen Çoban Mehmed, ancak sa'P 
Yurttaş! ı hasmınt yere aldı ve hA-ldmiyeti elde Ub geldi: 
Daima. yerli malı kullan. etti. Finlandiyalı yerde yaptığı bir o - * _,At Ol 

Ulusal ekonoıuı yunla Yaşarı tuşla yendi. Takım CU!IXla sabahı 1stanbu.ıv 
72 kilo CelAI ~ Virtanen caktır. - .~ 

~er IJ"'"" 
Finlandiyalı sür'atli bir hareketle vu• 

.... 
ArttınmL kununa 
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lsTANBUL BELEDiYESİ 1 İstanbul Komutanlığı ilinları 1 
1 Gayrimenkul satış llftnı 
stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

kaOsnıan ile Ferihanın 21322 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (200) liraya 
f§ı b' . h kkı • Ya ırınci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden a naa 

ai~ıla~ takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı rnaddesinın matufu 40 cı madde: 
Sak gore satılması icab eden BakırköyOnde Cevizlik mahalles~ni.n Yalı yenı 
ay ızlıya}ı sokağında eski ve yeni 42 numaralı ahşap bir evin tamamı bir buçuk 

S llluddetıe açık arttırmay~ konmuştur. 
Ura atış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (64) 

kabu~y akçesi verecektiı. Milli bankalarımızdan birinin teminat m~b~ da 
tav· olunur. Birikmiş bütün vergiierle belediye, resimleri ve vakıf ıcaresı ve 
ta ıı. bedeli ve tellalıye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma §artnamesi 18/5/939 

bu~'nd<'n itibaren tetkik etmek istiyPn lere Sandık hul..'Uk işleri servisinde açık 
d~y nduruıacaktır. Tapu s:cil kaydı vesa tr lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

rık astnda vardır. Arttırmaya girmiş ol anlar, bunları tetkik ederek satılığa 
atılan · B' · · arı gaYrımenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. ırıncı 
tırrn 1 27 . dıv 

ll'ıızct /6/939 brihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kam San gı-
tek • a o;:ıat 10 dnn 12 ye kadar yapıla,aktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 

ile f edılecek bedelin trrc han alınması icab eden ga;Timenkul mükellefiyeti 

Ilı S:ırırıııt nh:.rağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra -

nu\~·;.hhüdü baki knlmak şartile 14/7/939 tarihine müsadi! Cuma gü
g v 

1 
nıah de Vı;> n'1 ni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 

Memurları 

Kooperatif Şirketinden: 
Kooperatif Şirketi İdare Meclisi azası 

arasında ikiden fazla azalık inhilal etme
sine binaen Şirket esas mukaveles\nin 
otuz üçüncü maddesinin son fırkasına 

tevfikan yeni bir idare heyeti intibah 
olunmak üzere wnumi heyetin fevkalAde 
içtimaa daveti lüzumlu görmü§tür. 

Muhterem ortakların 29.5.939 Pazar-

tesi günü saat on yedide Çenberlitqta 
Kooperatif lokantası üzerindeki aalona 
teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
Yeni meclisi idarenin intihabL 

,_,... Dr. Ihsan Sami 
i ÔKS0R0K ŞURUBU 

Ôksnrnk ve nefes dıırlı~ı, boğmaca 
ve k1zamık öksUrtlklerl için pek 
tesirli iH\çtır. 

12 ton benzin alınacaktır. Pazarlığı 15/ 
Mayıs/939 Salı günü saat 11,30 da yapı
lacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saat 
te Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. c32;18» 

* Edirnekapı Şehidliklerinde yaptırıla-

cak 15 müstakil için lüzumu olan 7 kalem 
yapı malzemesi .~tın alınacaktır. Pazar
lığı 17/Mayı:s/939 Çarşamba günü saat 
10,30 da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 

Satınalına Komisyonuna gelmeleri. 
c3239» 

* 190 ton çubuk demir satın alınacaktır. 
Pazarlığı 15/Mayıs/939 Pazartesi gunu 
saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerinin bel
li gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
Satınahna Komisyonuna gelmeleri. 

(3234) 

* 60963 kilo 400 Gr. 20 No. lu demir put-

1000 kilo muhtelif karfıçe çıvıs. satın 

alınacaktır. Pazarlığı 16/Mayıs/939 ~ab 
günü saat l0,30 da -yapılacaktır. İsteklıle
rinin belli gün ve saa~te Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma Komisyonuna gel • 

l . c3235> meen. 

* İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler 
için komisyonda rnevcud evsafı dahilin
de 8 ba§ mckkari hayvanı satın alın"acak: 
tır. Her Pazartesi ve Perşembe gunlerı 
saat l4 de pazarlığı yapılmak üzere hay
vau sahihlerinin Satınalma Kom·syonu-
na gelmeleri. c3279> 

* 2660 kilo bağ teli satın alınacak:.ır. Pa· 
zarlığı 15/Mayıs/939 Pazartes? günü saat 
14,30 da yapılacaktır. İsteklilerinın belli 
gün ve saatte Fındıklıda Kom~tanbk 
Satınalma Komisyo11ı.:na gelmelerı. 

c3282> 

* 
r rtcnkul · ·u ·1 ıabit en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sıcı erı e 

fa oiırıyan a'akadnrlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile 

kı 'rrı"~ nıasurife dair ıdd'alannı ilan tar hinden itibaren yirmi gün içinde evra
biJct· ~b telrrıle bnabC'r dn:remizı? b:ldı rmeieri lazımdır. Bu suretle haklarını 

:rrr >r. ş ' b d l' · i>a o.anlarh h 1darı tapu s· cill erile sabit olmıyanlar satış e e ının 
do:la rna..c::ır dan hariç k:ılırla:-. Dı.ıha fa1Ja malumat almak .istiyenlerin 937j363 

Herkes kullanabil r. 
99813 mC'tre mikabı kereste satın alı

nacaktır. Pazarlığı 15/Mayıs/939 Sah gü
nü saat 14.30 da yapılacaktır. hteklileri· 
nin belli gün ve saltte Fındıklıda Komu. 
tanlık Satınalma Komi;yonun'l gelme· 

·3283> 

rel satın alınacaktır. Paznrlığı 16/Mavıs/ 
939 Salı günü s9.at 14,30 da yapılacaktır. 

en saçların en i~yiıa.eı İsteklilerinin bel11 gün ve saatte Fındıklı-,' cf.a /'! da Komutanlık Sa!ınalma Komisyonuna ur ~ gelmeleri. (3237) 
:_~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

saç ımyudur. -----:.------------~ 
leri. 

Ya numar ·ı l · l" ila ası e S!lndığımız hukuk işleri servisine müracaat etme en uzumu 
n olunur. . 

** 
~nı . D 1 K K A l 

nıyeı Sand .. s - k · ti l re rrı ıgı: andıktan alınan ga)'Timenkulü ipotek gosterme ıs yen e-
Uhanınıın'e · · · 1 - k .. 

iha1 1 r..mız n Koymuş oldu"'u kıymetin nısf'ını tecavuz etmeme uzerc ıe bed lı . ' 
n n Yarısına kadar borç vermek suretıle kolaylık göstermektedir. 

._________ (3265) 1 

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

on Posta 
Ynml. Siyul, Havadl.9 n Halit 1azetU1 

Yertbatan, Çat.'t.lçeşme ıokak, U 
İSTANBUL 

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

Gazetemizde çıican yP.:zı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfu.z ve ga~e teınize r.iddır. 

ABONE FıATLARI 

1 Selimiye Askeri ilanları 1 
Selimiye garnizonundaki birliklerle yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve ısa. 

Haydnrpaşa süel hastanes: için 150 ton atte kat'i teminat paralarile birlikte Se 
ve Karadeniz boğazmdak~ b'rlikler içın Jimiyedeki Tümen Satınalma Komisyo. 
cl50. ton lavamerın maden kömürü ev· nuna gelmeleri. 
safı dahilinde satın alınacaktır. Pazarlı. 

Devlet d.miryo!ları ve liman !arı işlet ııssi Um ıı ihr a >i ıLl. ı I iri 

l - D vlet D · 
lirıJnı k c nıır• olbrının istasyon ve gar işlerinde çalıştınlmak ve yetiş • 

uz"rE' aşa~ ıd . 1 h 

ğı 15/Mnyıs/939 Pazaı=.tesi günü saat 14 Selimiye garnızonundaki bırlik!er hay. 
de yapılacaktır. fsteklilerin belli gün ve vanatı ihtiyacı ıçin c45> ton yulaf c30> 
saatte kat'i terninat paralarile b;riikh ton kuru ot 'c30> ton saman evsafı dahi
Selimiyedeki Tümen Satınalma Komis· linde satın alınacaktır. Pnzarlıi{ı 15/Ma. 
yonuna gelmeleri. yıs/939 Salı günü saat 15 de yapılacak-

=ı;::::=::;::==;::===;:==ı Selimiye garnizonundakı birlikler ihti. tır. İsteklilerin ~elli ~n ve sa.at~e kat'~ 
yacı için c60> ton tutuşturma odunu teminat paralarile ~ırlikte Selımıyedekı 
evsafı dahilinde satın alınacaktır. Paznr- ı Tümen Satınalma Komsyonuna gelme· 

1 " 3 1 
. eıı ,'ı,.y Ay Ay 

2 _Şartı • .ı şart arı aiz olanlardan yüz memur alınacaktır. 
A . ar ŞUnlardır: 

- '!'ürk olmak 
:a - Fo.a' h . 

sıhhat ku 1 ızmctkrd:? çalışmasına mani sıhhi bir arızası olmadığı İdarenin 
rJ Unc1 t a·ı. C y a 1'I. olunmak. 

ı otu da k 
Ç A. , uı ~. . n yu arı olmamak. 
D L d n g nı Yupm1 olrrak. 

riften t d k et• ?1ezun olmak veyahud lise aerec~ nae tallSfl gördüğünü Maa -
"" ırn k 
.ı:. -1"· h . 'k d uv h b 1d 

~1 
etrn k. 

0 
u !Unu ve hiç bir şekilde mahkfuniyeti olmadığını tcv • 

F' - B u· d u an a Yazılı şa t' 
ııotera n nıu ddak k r· r an kJbul ett"klerini mübeyyin bir ıaahhüdname ve 

3 - t . aletname verrn k 
. tıvtnlerin ist d 1 E' • 

\: kc>l rı Ank ra Af a n7nı ve Y1lkandaki şartlan haiz olduklarını gösterir 
cı, Ray C'ri ve Er~ vo'"ıi zmir, Ad ntı, Malatya Balıkesir, Haydarpaşa, Sirke-
8.ın rlıkJ r'ne tC'vd· urdum şletme Müdürluklerıne ve Mudanya, Trabzon İşletme 

4 1 e t<:'c-klndir 

Kr. Kr. Kr. 
TÜRRırl!i 14ıJJ . "" (110 

YUNANİSTAN ~~J ---" 'tllJ 
~CNEBt -· bvU 

Abone bedeli peşmdır. Aarea 
değıştırmek 25 ku.r .ftuı. 

Kr. 

}U.J 

~ .. , 
.\l)ı) 

Gelen evrah gm v~rilmea. 
lliınlardan meı'uliyel alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul ilavesi lizım.iı.r. 

(···;~~~~·;;;:;~·~··7~;·1;~~~~ .. , 
~ Telgraf : Son Pcl.lla 1 
E TeLefon : ~0203 1 
\, ............................................. .) 

lığı 16/Mayıs/939 S9.lı günü saat 14 de. leri. c3286> 

,.. 
lstan bul Askeri Levazım Amirliği Iıanları 

Adet 
3500 Yağ peynir ve gaz tenekes:. 

800 İnce erzak çuvalı 
200 Kalın erzak çuvalı 
500 Şeker çuvalı 

250 Sabun 
150 Sandık 

3000 Kavanoz şi.şe 

Sirkecide Demirkapıda levaZ1z amırli
ği ambarında yukarıda miktarı yazılı ÇU· 

14930 Kilo Çalı fasu lyası 

33480 :ı. Ayşekadın fasulyası 

46650 > Barbunya fasulyası 
80245 > Taze kabak 
26658 Aded Hıyar 

- Sıhhi tnuay 1 · 
Yazacaklardır t>ne ermin yapılması için istidalanndaki adreslerini vazihan 

.............................................................. val vesaire 12 Mayıc; 939 Cuma günü saat 

Son Poııta J\1.,tharun 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko. 

Yukarıda miktan yazılı be~ kalem seb

ze 12 Mayıs 939 Cuma günü saat 15.30 da 

Tophanede I.N. Amir1iği satınalma Ko. 

da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 12014 lira 18 ku • 

ruştur. Rumeli cihetinin sebzesinin ilk te

minatı 569 lira 55 kuruş. Anadolu cihet{ 

5 . 
- Fazla tat< ılat i . t l 

()kurna:arı ve m" ç.n ş etme Merkezkrinde>ki garlarda asılı bulunan ilanları 
urara tlarını on .. 

Ne§r.yat Müdürü: Selim P.a.gıp ltMf 
1 
da pazarlıkla satılacakbr. Hepsinin tah -

1P t S. Ragıp EMEÇ min bedeli 245 lira, kat'i teminatı 36 lira 
SAH LER : A. J:krem UŞAKUGIL 75 kuruştur. Satılacak eşyalar ambar 

e 

~: 
AKTll' 

Altın· s 'n 
· a,, kllogram 

l!ANkNOT 17.163 250 

"'°hltLIK 
l>lhildeki 
'l'ür Muhabirler: 
il. t Uram 

ıiçteki MUJıabı l • 
Altın· s r u · 
Alt · atı kUogram 9 058 321 

llıa \1. h wt" 
dOvtJer '&U tabu ıerbeıt 
l>tter 110v1ı.J. 
bat.ı1eıerı er ve Borıı11 tıırtnı 

11.lİJ\e Tab vtıı 
!lıeruh(ı eri : 
kartuı~~ edUen evratı nakd1ve 
••nunun 8 
l'lrıe ttvılka - 8 lncı rnaddele
'lkt ıe... n haıtne ı&rafmdaıı \ql'at 

a gore yapmalan ilan olunur. cl364> c2566> 

·yet Merkez an kası 
6 - Mayıs - 1939 Vaziyeti 

24 141.484,74 
12 051.479,50 
1.253.135,64 

329.802,97 

12.741.252,48 

15.260,69 

11.079.084,54 

158.748.563,-

16 964.240,-

115 421.678,05 

43 067 022.aı 
... 7.944.397,59 

6.154.000,-
37 .167.SO 

7.808. 722,-

PAS t l'ı 
Lira 

Sermayeı 
ihtiyat Akçesı: 

37.446.099,88 ~~;::evtalA.de 

329.802,97 Tedavttldeld Banknotlar : 

( 
Deruhde edllen nraıu natdtye 
Kanunun ı . ı tncl maddeleri 
ne tevntaıı huine tarafından 
•Ak1 tediyat 

Deru.bde edilen "7'ab nUdl7e 
b&t1J'Ml 

23.835.59'1,Tl X&?'f1lllı ıamamen altm olarak 
1ll veıeıı teda rile TUedllen 
Reestonı mutabW Ubeten tedL 
Tazeci. 

Türk Llraa Mevduatı ı · 
141.784.323,- Döviz taahhUdatı : 

Altına l&h'1U bbll d6'111er 
Difer d6'f'11ler Ye •l•cakh k1J.rlq 
batıyeleıt 

115.421.678,05 lluhte:W 
1 

61.012.320,40 

13.999.889,5' 
4.500.000,,_ 

14.245.425,7l 

402..575.137,,80 

f.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

lG.964-240,-

Hl.784.323,-

19.000.000,-

69.000.000,-

4.096,69 

"6.684.624,00 

I Yek6a 

J T eaunm 1938 tarihinden itibaren: 
•·kanto .haddi % 4 Altm GzerlnA ~ 3 

. 
Lira 

15.D00.000,-

10.217.1J4,25 

229 .784.323 .-

21.81U23,37 

26.888.721,38 
99.068.036,30 

402.575.137,30 

Md. ne müracaat edilerek görülebilir. 
Arttırmaya girilebilmesi için ambar Md. 
den v<.'sika almak mecburidir. İsteklilerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

sebzesinin ilk teminatı 331 lira 53 kuru§· 

tur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. İstek

lilerin kanuni vesikalan ile beraber tek

lif mektublarını ihaie saat\nden bir saat 
(660) (3130) evvel Ko. na vermeleri. (643) (2881) 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
k 
Esktşehirde yapılacak hava hastanesi 10000 çift fotin alınacaktır. Tahmin 

K 
apalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. bedeli 48000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 
eşif bedeli 520427 lira 30 kuruş olup ilk Kapalı zarfla eksiltmesı 25/5/939 Per
eminatı 24567 lira 10 kuruştur. İhalesi şembe günü saat 11 de Ankarada M. M. 
5/5/939 Perşembe gı.1nü saat 15 de Ve-

t 
2 
k 
ş 

alet Satınalma Ko. da yapılacaktır. V. Satınabna Ko. da yapılacaktır. Evsat 
artname ve projesi 26 lira beş kuruş ve şartnamesi 240 kuruşa alınabilir. 

1 

s 

mukabilinde alınır. Eksiltmeye girecek- Ve nümunesi görulebilir. İsteklilerin ka
erin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaik
yazılı vesailı(le lbirlikte ilk teminat ve le birlikte ilk temi.n:ıt ve teklif mcktubla
~lif mektublarını ihale saatinden bir rını ihale saatinden bir saat evveline ka· 
aat evveline kadar Ko. na vermeleri. dar Ankarada Ko. na vermeleri. 

c980> c3136> c982> c3138> 

1 İstanbul Eelediyesi llinları 1 
Keşif bedeli 6711 lira 79 kuruş olan "Üsküdar - Şile yolu Kısıklı kısmının esaslı 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnnmesı Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka eksiltmeden sekiz gün ev
vel 3000 liralık bu i§e benzer iş yaptığına dair Vilayetten al~caklnn ehliyet 
vesikası ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikaları ve 503 lird 38 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 22/5/939 Pazartesi günıi saat 14,30 da 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3170) 

~ 

Belediye zabıtası talimatnamesine aşağıdaki madde ilave edilmiştir. İlln 
olunur. 

Madde - (Bilt1mum dükkan ve müesseselerde azami fiatlar muayyen meva. 
dm narhtan fazlaya ve narha gayri tabi rnevadın da etiketlerinde yazılı fiat .. 
lardan ziyadeye dükkan ve müessese sahibl6I'i veya memur müstahdemleri 
veyahud yerlerine ikame edecekleri kimseler tarafından satılması memnudur.) 
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i . 
e 1 •·· 
~ Et ve Sebzelerin iyi pişmemesinden, meyvalarıı gOzelce yıkanmamasmdan, 1Çf181 suıann temiz Ye saf olmamasmdan hasıl olan solucan dediğimiz barsak 
~ Kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsagın io zarına yapışarak we kan emerek retişlr ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
i Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, karnı ağrılan, karın flşmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benze~ 
5 sinir halleri gece korkuları, görmede, işitmede bozuklak hep bu kurtlarm tesiridir. ( iSMET SOLUCAN BISKOVITI) Bu kurtlarm en birin~ 
5 devasıdır. Buyuk ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyateR mutlak veriniz. Kullandıktan yirını 
~ ~~rt saat sonra solucanlar düşmezse çocuftunuzda solucan olmadıgma itimat ediniz. Sıhhat Veklfetinin resmi musaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular 
İi ıçmde yazıhdır. Dikkat: Piyasaya taklid olarak baflta 90lucan bisküvitleri çıkmıftır. L4tfen kutularuı üzerinde (iSMET) markamu arayınız. Fiat her eczanede 20 kuruştur. 

fiillllllllllHfffnlHlllllllllHHllllllllllllllHllllllllUI• Toptan nbf depoau : l.tanbul it Bankuı arkan RehYancılor ıokak Can Laboratuvan Tel : 21939 4UUllllHllHllllllllllllllllllllllJllllllJlllH 
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1939 modelleri gelmiştir 
l ftoyaoın en aailam ve en ucuz, 

i E 
MAKINBLBBIDIB. 

Paılanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 

MIELE mnklnalarımıza mahsus busust 
yağımız gelmiştir. Fiatı diğer yağlar
dan dahü ucuzau~ 
Anadoluda acenta aranmaktadır. 

TÜRKiYE UMUM DEFOSU ı JAK DEKALO ve Ş.si Ist anbulda Tahtakale No.51 
Taşra Satış Yerleri : 

Ankara acentamız : 
Adana , 
Konya • 
Ceyhan 
Gaziantep ı 

Erzurum 
Polatlı 

Eskişeh'r ı 

Trabzon • 
Trabzon • 
Bolu • 

Yusuf Esendemir ve Oğullan 

Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Öı~eker 
Neş'et Solakoğlu 

Süleyman Uzgenecl 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathanell kardeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet YOnder 

Her gOzel kedımn yeglne dDtDnceal / 

KREM PERTEV'dir 
O: Senalerdenberi cinai lltife ver

dlll vldl tuttu ve tutmektec!ır. 
Ne mübalata Te ne de inklsan 

hayaldir. 

KRE PERTEV'in 
Cll•• yapacatı tesir h~rhangl bir 

kre•ln fşl deflldJr. Binblr iıimle 

ttırlQ •tıballta ile size tekm edilen ·' 
kremleri ihtiyatla kar~ılayınız. 

K E p TEV'ln 
ŞOhretl beyhude değild ir. 

VEBOLİD 
ŞOpheli s u 1'""ilt re.e:i ve Kıreçli ıım su tasfiye ciht1zlnr1 

V E B O L i D Ltd. Ştl. 
Me rkezi : Galata, BillOr sokali No. 7-9 'l'eJ : 44507 

Şubeleri • Aukara li:mkalnr caddesi No. 22, Tel : 2681 
• Jzmir Mimar Kemalettin Cad. No. 15, Tel : 2365 

-
ÜZELLtGtNiZ 

iÇiN 

KREM BALSAMİ~ 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmlt ııh· 
hi eilzellik kremleridir. Gece için 
yaih, ıündüz için yapız ve halh 
acıbadem çeşidleri h.ususl vazo ve 
tüplerde satılır. 
INGILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • IST ANBUL 

En Fa-zla 
RAÔBET Bulan 

Pudranın Veni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GüZELLiK 

MüTEHASSISJ 
Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 

- Şapka ve re&larda olduiu pbi - Pudra renklerinin modası da ~ 
değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin g1izellik miiteha.ssuı, ydÜ 

cazib renkleri hemen beyanlarm enzarı istifadesino arz.eyler. ıı'J * Peche - İlkbahar tuvaletlerile hassa suare tuvaletlerile ahenktar 
ahenktar olan ve bilhassa aarışınlar· pudradır. 111' 
la saçları kestane renginde olanlara * Rose Ocre - Sıcak ~nli esrtJl!I 
yakışan cŞeftali yumuşaklığı. tesirini için son moda pudradır. ~ 

yapan pud.radır. * Bütün bu renklerle sair bir 1JI * Ocre - Esmer tenler için gayet renkler cKrema köpüklü. ınefıti)J 
sevimli ve cMah bir tesir yapan ve TOKALON PUDRASININ bÖ 
bugün Parlstc pek fazla rağbet bulan serisini teşkil ederler. ft 
pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel 

11 * Raclıel Dor~ - Zaif tipleri hafif nazik bir cFinimat. vermek içi.il Jı 
ve mahrem bir parlaklık veren ve bil- saten tetebbü edilmiştir. 

'fr ..ış un:r ttK.JSl o .um, yü~Uu .. buı u, ll. • PUDRANIZI NASIL İNTfHAB ETMELİ? ~ 
mak fstemiyen İngiliz markalı meşhm, , Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ğil> bulunmalıdır. Bu kıymetli ~ 

11 O O Ş EŞ T R AS B 1 Ç A Q 1 Adi pudralar, cildin tabii yağla·n·nı her hususi bir usul dairesinde 'fo dt' 
'' • massederek kurutur ve sertleştı rır. lon pudrasında mevcuddur. Bu P~ 

kullnnmalıı hr. Her yerde adedi 4 Ve buruşuklukların serian husulü- ise cildinizi kurutmaz ve sertle 1' 
kuruştur. nü teshil eder. Bu halin önüne geç· mez. Bilakis kadife gibi ywn~Ut 

Ölçü üzerin 
Fenni Kasık bağlar 
Mide, barsak, böbrek 

dOşkUnlUğUne 

Felllll 
llenaıu 
latiyenleu ölçü 

tarifesi gönderilir. 

EmlnlSnU 
ızmi r sokeğı 

le!. 20213 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

.. 

ilan Tarif emjz 
T91t ritıın Hnttını 

•hile 400 lıuruı 
..Jaile 250 » 

O çiinci ecltile 200 • 
Dirtliincii ..Jaile 100 ,. 
I ç .. Jailelw tlO » 
Son Nhile 40 » 

Muayyen blr mildd"ı zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 

Jar ayrıca tenzilAtlı tııdfemtzden 
istifade edeceklerdir. Tan:, yarıın 

ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir t arife derpl' edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl :llnları.ıa 

aid ııler için §U adre»e mürıcaat 
eaılmelidir: 

Dincalık ltollek&U lll'keu 
&ab.ramanaade Ua.a 

.&Dkara eaddeu 

mek için pudranızda cKrema köpü- tatlılaştmr. 

CA1.İB RE1\1KLERİN BÜl'ÜN SERİSiNİ TECRÜBE EDi:NiZ~b' 
Bir çok kadınlar, maalesef l İ . renk bir pudra 
tenlerine uygun olan S ZE HEPS NI ediniz. ; 

pudrayı ikullanmıyorlar. p A R A s ı z Adresimiu yazınıı. ~ 
ze parasız muhteltf • _,.. 

Bunun için yüzlerine _n ~~ leroe 6 adet .u.uın ,P 
makyaj olmuş ve sert GÔNDERECEGİZ. yeni TOKALON pudt' _,. 
bir manzara veriyor. Te- göndereceğiz. Ve bcJ 
ninizc uygun pudrayı bulmanın ye- rübeyi kolaylıkla yapınız. • fi" 
gane çaresi Yüzünüzün bir tarafına Adres: İstanbul 622 posta K. ('5 
bir renk ve diğer tarafına başka Tokalon pudrası servisi) . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.,/ 

MEŞE ~RAVEBS ALINACAJ' 

S MER BA K 
UMUMİ MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

30. 8.1939 tarlhlntl• 
lzmit Kiiıt Fabrikamız iakeleai üzerintle teali• prtile 

Aaa bat IÇID : 2800 Adet Nor•al TraYel'f 

90 ,, Makaalık • 

Dellevll llattı için : 2000 ,, Normal • 
00 ,, Makaalık • ,,ıl 

Kapalı z ıı rr usuliyle mObayaa edilecektir. Eksiltme 29 Mayıs Pasart pt' 
gUnO slU\t 1J de Ankürttdtt Sümer Bank U.ııumı müdürlOğunde 18 

lacaktır. o 1t 
steklıJe rin şartnt1meyi Sumer Bank lstanhul Şubesi ile Ankara 111 

mt MOdUrlU · Tıc ır .. t servislerinden talep etmeleri. 

_. _ _.,. Viyanada Profesör Dr. V AGNER'in formülü .. 

EKZAMiN 
Ekzemc nın hususi illcı wr· Yara ve cıbanıttrı deriutl geçmr. He r ecz .ıııede kutusu 50 kurui' 


