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Türkiye - ngiltere ittifakı 
Türkige ve lngiltere Başvekilleri dün Akdenizde bir htlrb 

0 ukuunda 'iki devletin bilfiil işbirliği yapacaklarını ilô.n ettiler 

. su.ıh İÇİ~ ' M UZAKERE DEVAM EDiYOR 
lng ı lterenm Bu anlaşmayı iki hDkOmet 

Yanı da yer aldık arasında kat'f ve devam ı 
Sulh istiy lh . ii . oruz, su c luzmet edece • 
'-•nt!Ze kani bulunduğumuz içindir 
lft ~kde · 
•ul nız, l(aradeni:r. ı:e Tuna 

arının d l . 
•· uru masını temın etmek 
uzere vaz' t' . . ., 

ıye ımızı sarın surette 
tayin ettik 

~azan : Muhiddin Birgen 
lnBuyuk M·ııet l\"eclı . . d"" k"" ı d rn;, • ı sının :ın u celse . e ... urkıyc .. . 

rıarneı curnburıyetı tarihinın ruz-
et.ınde en b" " 

Vak'alardan ' . . uyuk ehemmiyeti haiz 
hAdic-~ hırı olarak kaydedilecek bir 

-= cereyan 
(Devamı 2 :ıtı. Bu hadise, Türkiyi 

ncıde flergün sütununda.) .. _ 

Türk-:ıngi liz 
ittitakı tabii 

ıarllf i ve ıazı~dı 
Bu ittilakın yalnız B lk. 
~a._ile doğu Akde ." an ~arrma • 
ıntızamı ko l 1 nızclc nızam ve 
l"flPanın .. :~ma l a kalmıyarak Av-

su'"«ınuna d 
c ... • a Yardım ede • 
eeı tnutıakkaktır 

r-- YAZAN 
1 Em 'ıl. G cra! 

H. Enur Erkilet 
• Soıı p, t 8 • nın nskert 

babıslt:'r nıuh11rrırı 

Başvekilimi . .. .. 
ıindeki ht'. zın Buyuk Millet Mecli • 
iin'l" ) na ınJan resın .. w 17. }eni Tu k İ . . en ogrendi
bır emrıva'··d I . ngılız ittüakı artık 
Zit U 11' \'C nl 
h··ra~ ~etır<.'Cek ve ba\,aaşma dünyaya 
Urrıyetine h ' ş sının hak ve 

U7.<1'~ Ve temiz~·el verecek niyetlerden 
iayıarımızda ırl.hOnun tek hedefi do

«cıu ve emn· 
...... (Deıı 3 .. ıyeb i tesis ···:.;; ........ ?nıı 1mcii sayfada) ················ 

8 
.. . ...................... .. 

ugun 
başlad 1 k 

1( r ı 

Ostad 

Ercumend 
Ekrem 

in 
E:n son ve 
en güzel 

eser i 

Bugun 8 inci sayfada 
okuyunuz L. 

teahhUd er takib edecektir 

Avrupada sulh içiıı biTleşen, bi1"leşmek üze1e nııi.zakere ha !inde bulunan veya !ek ta.raflı garanti olan devüıtleri gösterir hari:a 

Meclis hükOmetin siyasetini müttefikan tasv'b etti 
B_aşvekiHmiz "Türkiye, emniyetini tehhkeli tesaduflere maruz bırakmaksızın 
bıtaraf bir vaziyette bulunmanın mümkün olamıyacağı kanaatine varmıştır,. dedi 
lngilizlerle yapı lan itilAf Fransa ile de aramızda dostane müzakerelere mevzu teşkil ediyor 

.............................................................. 

Dançigdeki 
Naziler 
• 

/sgan ettiler' 
• Londra 12 (Hususi) - Varşovadan 

bildir iliyor: 
Dançig'deki Naziler bugün isyan et

miş ve ağır neticeler doğura\>llecek ar
bedeler çıkarmışlardır. Bu cümleden o
larak bir Leh lokantasının camlan kı • 
rılmış, bir Leh mekteb binası taşlan -
mış, Mareşal Pilsudsky'nin resmi yır -
tılmış, Mar.e<jalın ölümünün yıldönü • 
mü rnünnsebetile hatıı-o!Sını taziz için 
evler üzerinde çekilmiş olan Leh bay • 
rakları aşağı alınmıştır. 

Bundan başka, serbest şehirdeki Nzı
zi makamları, Pilsudsky'nin ölümüni.ın 
yıldönümü rnünasebctile bu akc;a''Tl 
Dançig'deki Lehliler tarafmdan yap · 
ması mukarrer olan toplantının g ·i 
bırakılır.asını Lehlilere tavsiye etrr .; 
buna sebeb olara1' da. &' aviş ve inti -
lamın temin edilemiJ cceğini ileri sü -
müşlerdir. 

Bu~ün Varş0\•aclan Dançig'e CC' C'"i 

ve Pilsud~ky'nirı re-.imlerile hayntır.ı 
Tü.rkıye v 1 dUt L,.,, • . . . • aid vazıları havi 20 kadar Leh ga•ze · c n erernn UtnJimı yase!le rmde ana vasfı teşkil ecıetı sulh ve e1nnıyet hedefi, dünya. 1ıarbine mı1nı olacak • k l"l 

kuvveti ı · . . . . .. . ) te ve mecmuasının satışı yasa e<:ıı ı >u- um.,mµı t ıye ıluvesi tarzında tecelli cd•yor. (Başııekılm dunkü. nutkundan . . 

Meclisınin ı da yaptığı ıkincı celsede Başvekil doktor ı' t:elerek aşağıdaki beyanatta bulunmuş - mıst.il". (Devamı 3 üncü sawaaaj 
baskanlı.iın- Refik Sa}dam alkışlar arasında kürı;:iye tur: (Devamı S inci Ariada) 
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Sulh için lngilterenin 
Yanında yer aldık 

\.._ Yazan: l\ıulıittin Birgen_ .-
(B~tlırcıfı 1 inci sayfada) 

ile İngıltere hükumetleri arasındn aktc • 
dılmış olan bir anlaşmanın Büyük Millet 
Meclisine arzından ve onun tarafından da 
tasdık ve tasvibmden ibarettır. Okuyu • 
cularımız, bu celseye aid tafsilatı dığer 
tarafta göreceklerdır. 

Bu tafsıliıttan anlaşılacağı üzere. son 
h alar çınde cereyan etmış olan dünya 
h d lerı, İngıltereyı Turkiyeye ve Tür
k yeyı de İn.giltereye daha :ı:iyad.} yak • 
1 ~tırarak, nihayet bu ikı memll!ketı, VU· 

ku tın alabıleceği muayyen bir inkişaf 
hnlınde butün kuvvetlen!.:? bırbırlerine 

' k rşı kat'i bir yardtm tnahhadü almıya 
sevketmişti.r. Muhterem Başvckilm de • 
a ğı gıbı, bu anlaşmadan sonra, artık 

Turkiye, muayyen dünya hadiselerı kar- Büyu-k aciamJan büyu .. k yap""" -ub•elırf hasle·.'erd"n k · 1m L ld ..... ~ • • ·ısım ış, yapı i5ı ner zaman ıçın e .? olan qtir. Bu lusırrı ş nda İngilterenın yanında vazıyet al - bahsederlerken eıı ba•ta.· d d 
:r işler e vaııfemız uşünceye ibü:yiik bir pay ayırmaktır. 

nuş demektir. - Karar siıratini. .sayarlar. Filhakika bu, öyle bir has- Yapmıya mı kara=. verdiniz? İyi. Kararınızı doğru mu bulu-
Türkıyc ile İng • ere) i, karşılıklı bir ~ettır ki karar ruatini kararda isabet!!! müterafık olmak yorsun uz? Daha iyi. Fakat tatbikata geçmeden önce bir 

t ud halinde bırbırinın yanma geti • 1 i"'-rt? e insana önünden geçen her fırsatı yakalamak lmki- dtf:ı daha düşunünüz. Mademki · onünüzdedır, kaçamaz, r<'Cek ol n dünya vukuatı, bu anlaşma ıle 
nını verir her kapı"" ardına ı..~dar 8""" b r ht dı "rlııda tehlike yoktur. Buna mu.kabı! bır kısım i• te var-sarih olarak tesb.t edılmiş bulunuyor: • .;• :AA s- ı ana ar r, ır 
F k t k - d ır... dır kı acele karar ister. Bu acele kararı isabetli olarak ve-Akdenızde çıkacak herhangi bir harb, a a arar sur1ıtl Og• u görüşe malik olmıyan bir adam 

f rebi.E>cek .kab:Jiyette misiruz? Geçtrdiğiniz tecrübeler. mn-ikı memleketı birbirin!n yanında hareke- tara ından tatbik edCldjji takdirde bildkis onu uçuruma 
.zinln size müsbet bır fıkır veriyorsa g~ rl§ebllirsiniz. akli te geçirmekle küayet edecektiı:. Aynı su- stlnikler. fe:fıketten feltıkete yuvarlanmasını mucib olur. 
takd.rde l:,ıralor.ı::, fırsat görülen ft!Y knçsın. siz klrlı çı • 

retl • her iki devlet Balkanlarda zuhuru İnsan umumiyetle iki türlü iş karşısındl kalır, birınci karsıruz. 
muhtemel hAdiseler karşısınd.. da muş - s:;~~::=::;===:;;:==:;:=:;~:=_:::=::=:::=::==:~:==:~::=::=::=::=::=::::::=:==:=::::::::::::======================= 

~~·bt~~~;.:~~~~kE~ı;~; : 
Türkıye ne tn.gıHereyi böyle bır tesa- KTailyoynaıerterseiglee 8 bin I;'=· ··---l·······g······n·········.·r·····f······r· .. 8··· .. ···~:-.·= nüde sevkcden sebebin sulh end şesi ol • 

duğunu söylemeğe lüzum yoktur. Bu en-

dışe ka~,sında İngiltere ile Fransanın Uçan tayyareci i ~ı 

J embrlç 
IJnioersltesinln 
Kadın prof esöril kendilerine düşen vazifeyı çoktan uhde· 1 Değirmen taşı E 

lerme almış oldukları malumdur. Son E Eski hükümdarlardan birinin çocıı- E' 
haftaların vukuatı gösterd1 ki bnşta İn • 1 i ğu remil atmJ.yı oğreniyOTmU§. Ho • ~ 
giltere bulunmak üzere bu iki m mleket 1 J 
tarafından deruhde edilen sulh vazües!- cası uzun zaman çocuvıı çalıştırdık - ! 

:. tan sonra, öğrendiğıni hükümdara 1ıa· ! nln muvaffakiyetle üası için, 'l'ürkiyenin • 
-. i ber venniş. Hılkıimdar çocuğunu t.•e 1 

de artık kararını verip açıkça vaziyc: al- ~ fi hocasını çağırnıı.§. Parmağındaki 1,a • S 
masma ve ortada tereddüd ve müphemi- zü~ii. çocuğa göster1'ıedcn avucunun : 
yete mahal bırakmamasın.ı zaruret var-
dır. Bızi karar vermeğe sevkeden s bt'b içine almış, aormuş: 

• A vu.cu.mun ıçinde bir §ey var ne· 
d işte bu z.arure! o du. dir bıl? 

S ılhten baş a bı,r dsvaııı olıruyan ve Çocuk T'Cm:l atm §: 
hududları haricmde hıç b:r idd &l! bu • 

- Bıldim, de111..iş, toparlak, ortcsı 
lurun dığl gibi dunya milletler· arasın • delik. 
da:k:i dünya davala .. ın..ı da alak !;}. bu -
lunmadığı için daims. bıtar f bir vaz·yet. 
te durmayı ötedenber tcrc'b eyliyen 
TO..rkiye, nlıayet vazıye aln1ıya lüzum 
ve zaruret görmilş.;e bunu. • ırf, evvel! 

: 

kendi sulhünü, sonra da dünya sulbünü 
temine yardım e.mek iç n yapmıştır. 

Muhterem doktor Sa, darr. bu noktada 
ısrar etti v.e biz de ayni ı r rt tekrar e • 
deriz· B z, sulh ı t'y ruz VP sulhc hiımet 

edeceğimize kani buiundu umuz 1çindlr 
k .Akd n z, Karad n z \e Tu sul nn n 
durulmasını t~ e Il'ek üzere va et • 
mW sarıh surette tasın eyledık. Akd -
nı.zde ve Baikanlarda luzuır.unaan f ıla 

devam etllllf olan buvuk s ya i sp kulas
yona nı'hayet verm k içın Tt.ırkıycnin a • 
çı'k söylemesı ve a~ık bir vaziyet alması 
iktıza ed1yordu. Biz sadece bunu yapbk. 
EğC?, dostlanmızdan bazı'arı bu hare • 

ketimizden memnun olmazlars3 mcs'u'i. 
yetı blroen ziyade k •nduerındı> ar'lmakla 
vaz yeti daha iyi görmüş olacaklardır. 

Fılha'kika, i:Jlerin ba derec yf' )tadar 
gelmesım muc•b olan had se\~rden dola
yı bırçok ba-kımdan mil teessif olanlar a
rasında bız de varız. Fakat. bu işleri bu 
dereceye kadar getıren b z olmadı ,ımız 
için de m!itetelliyiz. Mes'uliyet bızde de· 
ğildir. 

* Burada ehemmiyetle isarct edelim ki. 
Büyük Millet Meclıs'nin, dünkü celsede 
Türk milleti namın. 't•flrmiş oldu u imza, 
hiç kimse aleyhinde değild r. Yalnız sulh 
ve yalnız Türkiyenin emniy ti lehınde • 
dlr. Bu emniyet bahsınd ik' aya yakın 
b'r zamandanberı bu ~tun arda d tça, 
nezaketle ve hürme~le ı eri sürdu · müz 
prensipler, Türkiye 'çin hıyati bir ehem. 
miyeti olan esaslardı. Bu es lara Alman. 
yanın hürmet ve nayet edeceğ': hakkında 
beslediğimiz ümidlerd0 a~d runamıs ol • 
saydık, ne blz bu kadar ciddt kararlara 
giderdık, ne de, kuvvetle zannettığimize 
göre, İngiltere ile Fransa bu nevı anlaş -
malar yapma 'ihtiyacı his .. ederlerdi. 
Ancak, Balkanlara doğru taşan siya -
set baskını o deı:ecey-e geldi ki TürkJyenlıı 
bu vaziyette kendi emniyet sahasının da
ra:lmıs oldu.W.uu ızörmemesi ve bunun ü-

Kanaaaaa New Bruıt:f'\VlcK te ulllllye 
doktorunu bir hastaya ç~ğırdıklan za. 
man, doktor hastasının 8 bin kilometre-
1 bır mesafeden, yani Rusyadan henüz 
ı; 1m o1\::luğunu öğrend'. Filvıılti, Rua
y d n durmadan uçmak ıartıle Nev~or
kia urmak f 'yen Sovyet tayyareclsı,, 

l'" k 'naki Kanadada St. L wrence kör
fe 'nde mecburi yapmış ve bu yüz.. 
d n ae kaburga kemiklerinden biri kırıl
mıştı. Resimde doktoru. kendisini mua
yene ederken görüyorsunuz. 

'Z rinc karar vermemesi kabil olamazdı. 
Kararımızdan dollı.yı bütün mes'uliyet 
bızimdır; bu kararın akibetleri her no o· 
lursa olsun onu §imdıden kabul ederJz. 
Fakat, çok kuvvetle ümid ve temenni et· 
mek isteriz ki bize emniyet sahamızm da
raldığı ve taşkına uğradığı intıbaını ve -
ren s yaset te kendı hatasını anlamakta 
güçlük çekıniyecektır. 

Tarihin son asır içindeki seyrini §UUr ile 

Hükümdar ıormUJ: i 
- Toparlak, ortası delık dedin, ta· i 

mam, fakat nedir onu söyle? : 
Çocuk dÜfÜnm~; cevııb ııermiı: 
- Değirmen taşı' 

Hocası hükümdara bakmq: 
- Bıı kadarını ben 6~Tetmedim, de

mi§, mahdumwıuztm kendi kabiliyeti! 
: Ke.mbri9 tJ'niversitesl tarihinde ilk de-

3------·,-------·"' ·fa olarak hlr dın 6ğrebncn profesl>rlü-
, 5 yaşında bir Je getirilmiştir. Profeıör Mıs GaıTOd bir 

itfaiye nej eri arkeo!ojı. mütehassmdır. 47 Yifllldadır. 
Şimdiye kadar, bir kadın muallime pro
:fesörlü.k kü.mlJQ verilmediği için, bun

ların giyeceği elbiseler de taayyün etme

nll§ti. Maımıafı'h Profesör Garrod ders 

esnasında, Okıforddan da mezun olduğu 

için ,fen doktorasını yapanlııra mehsus 
cübbeyi giyecektir. 

/ngilterede bir yılda 75 
milgon kadın şapkası 

kullanılıyor 

mütalea edenler, Almanya ile Türkıye fn:gilterenin en küçük itfaiye neferi 
arasındaki dostluğun hcrhang bir tarz. resmmi gordüğünüz üç buçuk yaşların
da lekelenmcsmden müteessir olurlar. 'O'-ı daki bacaksızdır. _İtfaiye Amirlerınden o
mid edlyonız ki Almanlar, Türkiyenin lıın babası. onu mükemmel surette yetiş-

(Devamı 11 inci sayfada) tirmiştir. 

İngiltercde kadınlann senede bet şap
ka değiştirdikleri tesbit olunarak, bu su

retle şapka istiblAkhıb bir yılda '15 mil

yonu bulduğu anlaşılm~ır. Bununla be~ 

raber senede 20 ıapka da alan kadınlrır 

vardır. 

IS TER 1 AN, 1 STER INANMAI 
Millet Me-clisinde {Bpirtolu içki itılen konuşulurken çok 

z r rlı içkin n yerine az zaıarlı içkinın ikame edilebılme
i ımkiinJan Crerinde ep yce konu§uldu, çareler arandı. 

lrt.:. arada ~ğrendık ki, hukfunct bu makı;adlc1. bira ve ıarab 
!ıatlsrını ındirmiye karar ve miştiT. 
Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupmnn her 

m mlcketınde bira fiatı b zdekinın nısfr13 yakl'n. şarab. 
kıtı ise IJtarte itıbarile daha iyi ve müteneVV! olmasına rağ
men bizimkın.n ilçte biri derec~sinded:.r. Binaenaleyh hü
ttfımetin kararını memnuniyetle kaııı.lıyalım ve tesirıııi 
h·sse1.tlrecek derecede olmasını temenni edelun. 

Mutad i:1ere hükt1metc irad getire11 kaynaklarda fi tın 
lndıriıme 'nden çekinilir, varidatın ekshmesi ıhtımalı dü. 
§tlnülur, korkulur. F.aknt fiiliyatta görüle.'.l mısal!cr bu en
d şemn yerinde olmadığını göstermiştir. Bakınız tütün .fıat. 
lan indirılmı~i. varidat azalacağına çokaldı. Tren ücret • 
lerını haHletıiK. Seyahat hevesi uyandı, halk.1 memleketi 
daha iyi t.ımmak, daha iyi takdir etmek imklnlarını ver • 
mış oldu, \-ar:dat ta arttı, bu misallere bakarak biz hnfif 
içkı f•atlarını ucuzlatmakla umumi sıhhati koruduktan 
başka var;datın nrtmasını da temin etmiş olaca,ğ.ınuza inanı

yoruz. ey okucucu sen: 

iSTER 1 AN, iSTER INANMAI 

Sözün kısası 

Umumi ahlak 
Ve bir ilan 

ı E. Talu _.. 

f le on defa tstanbula gelişırndet 
1 c;;;;;J} her tarafta hır belediye faaliye· 

ti görmekle kıvg_.:ıç auydum. Sok.1Jdal' 
daha bakımlı. daha temiz görünüyordll· 
Tamir ve imar işlerinde dikkate değer 
bir hız vardı. Anlaşılıyor ki, bazılarıJllll 
endişe ettikleri gibi, dokto!· LO.tfı Kır • 
dann şevıki kırılmamış; bilakis gundell 
güne artmaktadır. . . • 

Lakin, bu arada umumi yerlerin b rın 
den geçerken gözUme ilişen zahiren ufa~ 
pek ufak bir nokta, günlcrdenbcri z,hlll' 
mi işgal ediyor.. içimi kemirip duruyor.i 

Orada bir ilan gördüm. Şüphe yJk ll 
hüsnü niyetle konmuş. Konmuş anıJJlllı 
benim canımı sıktı .. beni rahatsız ct.ı it 
te! Mealen deniyor ki: cYerlere tük:i • 
renleri haber vermek medeni bir vnzife• 
dir!> 
Hayır! cHaber vermek» hiç bir zarn.all 

bir vazife olamaz. Buna hafıyelik, ınl.1 • 
nafıklık derler. Bunun başka adı yol> • 
tur. 

İlk mektebde, arkadaşlarının ef'al '1
8 

harekatını muallime ihbar eden küçüciltc 
gammaz ceza görür. Çünkü ufaktar gall'l• 
mazlığa bnşlıyan, büyüdükçe, cemiyet 
için zararlı bir unsur olacaktır. 

cHaber verin!> demek, insanları ıni.i ~ 
nafıklığa sevkc!mektir. Velev ki ihbarı iS• 

tenilen şey bir suç olsun. Belcdıyenın keJl 
di kontrol vasıtaları ve bir de z bıtni 
maniası varoır. Yere tükürenlerı görrneJc, 
menetmek, cezalandırmak onun vazJe • 
sidir. Vatandaşlar birbirlerinin yas kçı • 
sı, hafiyesi olamazlar. 

Yerlere tükürmeyin .. yerlerı kirlet • 
meyin ... Bunu anlarım. '11".ikürenleri ha· 

1 

ber verin ihtarını bir türlü havsalarr. kil" 
bul etmedi. Ve esasen bütün vatardaşla' 
pmı böyle bir ihtara kulak asmaktıın 
tenzih ederim. 

Bana kar.şılık neler deneceğini tahmin 
ediyorum. Yere tüküren umumi sıl!hate 
karşı <:inayet işlcyor. Cjnayeti ihbar et• 
mek te .bir vazife dP/til midır? d.ye soru • 
lacak. Buna cevabım, cümhurıyet k:ı • 
nunlannın, adam öidC rmcklc yer ü " 
kürmek arasında gözettıklerı ceza f rk ~ 
lannı işaretten ibarettır. 

Hayır! Nednse, böyle bir davet", bil 
teşviki iz'anım kabul eUnlyor. Resmi bit 
'makanı, Abdülhamiclle beraber tarıhc gö
mülmüş bir bid'att seyyicyi, hiç bır scbcb 
ve bahane ile hortlatamaz. Beledıye u ~ 

mumt ahlakı korumakla mükellef resrn! 
kurumlardan biridır. Umumun ınaddf 
sıhhatile beraber manevi sıhhatini d~ kO• 
rurr.ağa mecburdur. 

Nereye varab'leceği iyice düşünalınt? • 
den konmuş bulunan o ilanın !.st r.bul 
sokaklarından hemen kaldırılacağı ı il • 
mid ederiz. 

Zira onu orada gördükÇl'. ürkek nıı " 
zarlanmızın önünde Yılchz, Babız ·ıe• 

Hasanpa~aı karakolu, Aıiziyc karakoltl• 
ve daha buna benzer baykllŞ yuv !arl 
birer heyul8 gibi canlanıyor. 

Cümhuriyet vatandaşı, bu korkunç bil' 
tıralara kitablarda bile tahammülü olll'11' 

yan çok nezih bir varlıktır! 

E. Talil 
····························································--

Yelpaze yeniden 
Moda mı oluyor? 
Londrada yapılan bir düğünde geliniJ1' 

tuvaletinin dantelası kumaşından yelP8' 

ze kullandığını gören diğer kadın daveti 
liler göz kaş arasında birer yelpaze edin' 
mişlerdir. Bundan böyle, umumi yerler• 
de türltü türlü yelpazelere rasgelineceı1 
sanılmaktadır. ,.. ......................... " .................... __. ........ . 
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,.!3 Mayıs 
Sayfa 3 

Fransız Meclisi Kabineye! Hava seyrüsefer 
375 reyle itimad etti . kanunu 

Devlet demiryolları 
bütçesi kabul edildi 
Vekil Ali Çetinkaya 

\zahat verdi e Türk - /ngiliz 
anlaşması bir vakıadır 

Daladye ve Çemberlayn tara!'ından ayni günde 
söylenen nutuklar Avrupa matbuabnda muhtelif 

suretlerde tefsir ediljyor 

'Jis Parfa 12 (Hususi} - Meb 'man mec- ı ancak Polonyaiılırrı Alman talebleri -

2 ~nde harici siyaset hakkındaki mü - ne karşı daha büyük bir uzlaşmamazlı-
; e.re!er sona ermiştir. ğa sevketmekten başka bir işP yara -

da ukumetin ~.i.vasetini tasvib hususun rnıyacağmı beyan etmektedirler. 
rak f.<.2klıf edilen bir ta'krir reye kona - :Macarlara göre 
b ' 

30 
a karşı 375 reyle Daladye ka- Buda peşte 12 (A.A.) - Gazeteler, 

ınesıne itimad beyan edilmiştir. Çemlx>rlayn'in ve Daladye'nin nutuk -
B . Berlinde tefsirler ları arasındaki müvazeneti tebarüz et-

Daı r>~ lın .12 ( A.A.) - Siyasi mehafil, tirmektedirler. / 
hak~ ;e ıle Çemberlayn'i~ nutukları Pec;ti Hirlap, di~or ki: . . 
etın k da. henuz pek az mutalea beyan cFransa ile İngıltere, kuvvetlermı '~ 

Be tcdırler. silah rnevcudlerini arttırmışlardır ve 
tnil ~ ~e?arn •. ?u nutukların beynel - taıru1miyetlerinı garanti etmiş olduk -
lern:·n~~zı~·et ıçm yeni herhangi bir e· Iar1 dev~etleri himaye için dahi harbe 
l'.ırn eı!tıva ~tmemekte olduğunu be- girmekten kaçınıt1ıyacaklardır. 
ayni ekt~dırler. Bununla beraber Magyar Nemzea gazetesi yazıyor: 
hak . ;e~afıl, Çemberlayn'in Dançig cDalı:ıdye, bir seneden beri Fransız· -
tiy tın· ~ki bevanatının cAvrupanın va lara ruh kuvvetlerini ve nefislerine iti-

~ 1 ıçın bir · ı 
kab 1 şurış e emanı> olduğunu nufdlarm1 iade etmiştir.» 

Bu etmektedirler. Varşovada 
u meh r·ı 

'"lnı alı• Almanyanın tamamile Varso\•a 12 (A.A.) - Gazeteler, Da-
n any<.rya 'd l . 
kiı'r'c:<> • ..aı 0 an hır meseleye hiç ladye'nin nutkunu aynen neşretmekte 
lind nbın muda~ıale hakkı olmadığı fik- ve pek müsaid bir surette karşılamak-

ulwrıu<Jun ·· 1 R \ u soy emektedirler. tadırlar. ı 
lkıma ~~a<Ja nasıl k~rşıl~ndı? Kurjcr WarT.awski .gazetesi diy~.r k~: 

Cie ovıe d' .'_A.A. ~. - Sıyası mahfeller- cBu beymıatın Avrupa<la sulhun ı -
ku \<.' . ~· ıgıne gore Daladye'nin nut - damesi için istisnaf bir manası vardır 
Badec;ı ~r elemanı ihtiva etmemekte, ve hadic;elerin teakübü üzerinde kat'i 
karşı itiJafr~n.sa?ın, bilhassa İtalyaya bir tesir icra edecektir. Bu. sarih ve 
\•er devı trır~zl.ık siyasetinde ve mih - kat'i bir itikad teşrihidir. 
kiaf edene . erının muhasarasını istih - Si vasi mahfeller, Polonyanın istik -
&'id E>fmek~ıyd-ı_sette devam edeceğini te- lalini müdafaa etmesi için· kendisine 

Diğer ci~ ;;- Fransa ve İngiltere tarafından verilen 
~rlayn t e fen ayni mahfeUer, Çem- teminatın hatırlahlmasını husus'i bir ara ından .. 1 -.. s-oy enen nutkun memnuniyetle karşılamaktadırlar.» 

Türk - İ giliz i tifakı 
ta hii, zaruri ve lazımdı 

Ankara (Hususi) - Hava seycusefer 
leri kanun ıayihasını hükfunet Mec • 
lise göndermi~ır. 

Kanunun mucib sebebler layihasında 
şöyle denilmektedir: 

Seyrüsefer kararnamesınde mukar • 
rer şeraite yabancı sefinelerden bazılan· 
nın ittıba eylemedikleri ve bazı scfıne · 
lerinin de müsaade jstihsal eylemeden 
Türkiye havalarından ve memnu mınta
kalarından geçmek teşebbüsünde bulu~.1• 
dukları son zamanlard:ı sık sık tekermr 
etmektedir. _ 

Hukukumuza tecavüz mahiyetinde go. 
rülen bu gibı vnkayl'? maaı olacak. h:icn 
bir kuvvei müeyyide mevcud olmndıgm
dan buna mani <>lunamamaktadı:-. 
İcabatı ahvale tevafuk etmek üzere 

seyrüsefer havai kanununa ihti?:.~c var 
dır. Vekavi He tahakkuk eyledıgı veç
hile herh~ngi bir tayyare vak'ası kar
şısında madun makamat ne 5uretl.e ha.· 
reket ec;leceğini kestirememe'kte~ır. B~
nncnaleyh gerek sefinelerin mutecasır 

bulundukları gayrihuh"Uki teşebbüsata 
mani olmak ve gerekse bilcümle maka
matm seyrüseferi havai kararnamesine 
ittıba etmiyen sefinelere bilateredd~d 
tatbiki lazı.m gelen muameleye sarılı 
bir surette vılkıf olmak için bu kanun 
layfhası hazırlanmıştı~: __ _ 

T,. he?ilat 2 35 milyon 
409.179 lirayı buldu 

Ankara 12 (Hususi) - Mart 1939 
sonunda tahsilat miktarı 217,587,218 
lira idi. Nisan 1939 niha~·etinde 
235,409, 179 liraya baliğ olmu.ştur. 

1 .. giliz Kralını hamH vapur 
s:s yüzünden olduğu 

yerde kaldı 
Londra 12 ( A.A.) - İngilter.e kral Ye 

kraliçesini hamil olan Empress of Aus -

Ankara 12 (Hususi) - Büy.ik Mmet 
Meclisinin bugünkü birinci celsesinde 
Devlet Demiryolları ve limanları umum 

Yazan: Sellm RaıttP P'..met 

müdürlüğünün 1939 mali yılı bütçesi mü (f B aşvek.U doktor Refik Saydanı 
zakere ve tasvib edilmiştir. Bu münase - dün Büyük Mtllet Meclisinin 
~etle söz alan Müna.kalAt Vekili Ali Çe- öğleden sonra akdettiği toplantıda Türk· 
tın ~ay.a Devlet D~mıryollarının u~um.t İngiliz hükıimetlcrin:n müş•crc.k bır be
vazıyetı hakkında ızahat vererek varıdatın yannamesini okudu. Büyük ehemmiyeti 
her sene arttığını 1934 senesinde 16-17 j .. d t dd"d · l an 

. . . ~ uzerin e zerrece ere u caız o mıy 
mılyon arasında olan gelırın bugun 39 b b . 'f d tt'ğ' ma ... ı::tt 

• v •• • • u eynnamemn ı a e e ı ! n.. :r • milyonu buldugun~ soylemış, bır sene 
içinde memlekeUmizde 25 milyon ki _ dur: Türkiye ve .t~giltere. ~üşterek en:ı
şinin seyahat ettiğini ilave etmiştir. niyetlerinin temmı maksadıle Akdenız 

Vekil, 1934 sensmde 4 bin küsur kilo • mıntakasına müteallık şümullü bir mi • 
metre uzunluğunda olan demiryo1larımı • 
zın bu.gün 7 bin kilometreye vardığını te
barüz ettirmiştir. 

------··---
Dançigdeki N~ziler 

isyan eltiler 
(Başrarafı 1 inci sayfada) 

.o~n bu hadiselerin cereyan ettiği 
sırada, ekseriyeti Nazilerden müteşek
kil Dançig senatosu da toplantı haqinde 
bulunuyordu. 

Varşova J 2 'A.A.) - Dançig arazi -
sind€' kain Marianovo istasyonunun 
müdürü altı şahıs tarafından ağır su • 
rette yaralanmıştır. Alınan doktorları 
cvakitleri olmadığından• bahisle yara
lıyı tedavi etmemişlerdir. İstasyon mü
dürü, Polonya arazisinde kain bir has
taneye nakledilmiştir. 

Dançig ayan meclisi, Polonyanın yük 
sek komiserinden özür clilcmi.ş ve Po
lonya memurlcırmın emniyetle vazife
l erini ifa edebilmeleri için tedbirler a
lacağım bildirmiştir. 

sak akdine karar vermişlerdir. Bu misak 
tedafüi mahiyeti haiz olup tarnfüırdan 

biri bu mıntakada tecavüze uğradığı tak-
dirde diğer tara~ bütün irnkaniari!c teca
vüze uğnyanın yardımına koşacaktır. 

Misak elyevm şifahi bir mukavele ha -
linde olup teknik tekemmülüne ve mua-
hcd haline gelmesine intizaren dahi mer'i 
bulunacaktır. Bu arada her iki devlet, bu 
muahedenin, icab eden noksanlarını bır 
an evvel tamamlıyarak ahdi bir vesi~a 
halini bir an evvel almasına gayret ede
ceklerdir. 

Türkiye Başvekilinin yedi maddede 
toplanmış olan bu deklarasyon 11 Büyük 
Millet Meclisine arzedıp tasvibıni ister · 
ken esbabı mucibe olarak ileri sürdüğil 
mülahazalar şunlardır: 

Beynelmilel siyasi durumda emniyet 
ve itimadın gün geçtikçe azalması, Bııl-
kan yarımadasının tecavüze uğraması ve 
bu yolda devam edileceğin. gösterir mad-
di delillerin karşısında bulunulmasıdır. 

Türkiye cümhuriyeti, her g:..in bir parça 
daha münselib oları sükun ve huzurcn 
büsbütün ihlA.l edilmesinden evvel ken • 

Varşovada neler söyleniyM? dince muvafık ve musib gördüğü bir ta-

(Bastarafı ı · . 
etmek oldu w • • mcı sayfada) 
f3 gu ıçın bu ittifakı 

a.lkan yarımad d n bilhassa 
lliZde süku a~~ a ve doğu Akde-
a n ve ıntızam k 

an emin olab'li . ı oruyacağın-
lhiieyyedesi g;r:;:·B~u~ukn e~ kuvvetli 
gerek T" k' . uyu Brıtanya ve 

tralia vapuru kesif b!r sis dolayısile 24 
zerinde boğucu bir gaz tesirini yap - saat olduğu yerde kalmıştır. Bu sabah 
maktadır. Küçük veya- büyük millet - ı saat 4.40 da -Greenw:ch saati- sis tamam!
lerin hak ve hürriyetlerinin, istiklal ve ı le sıyrılmış ve ve vapur saatte 10 mıl 
benliklerinin muhafazas~ lümımunda süratle yoluna devam etmeğe başlamışlır. 
Türkiye ve İngiltere hemfikir ve mu -

Vnrşova 12 (A.A.) - Vatikan, Ro - kını emniyet tedbirleri almayı lüzumlu 
ma veya Tokyo tarafından Alman-Leh 1 bul.muş ve bu cüm!cden olarak İngiltere 
ihtilfı.fmd:ı tavassutta bulunulacağına I ile ana hatları yukl.!ndu hülas2 edılen 
dair ecnebi memleketlerde dolaşan şa- anlaşmayı yapmıya k:ırar vermiştir. Ma • 
~·i.afarın hayal mnhc:ulü olduğu, siyasi hıyeti itibarile Le..'llamen teda!fü olan bu 
mahfel'erde söylenmekte ve şöyle de· mısak tasavvurunun, bu şeklıle hiç bir 
nilmektedir: devletin emniyet ve istiklaline mütc • 

cVarşovada bir runciman kabul et - veccih olmadığı bedihidır. Ç'Jnkü ıkt 
mivoru2'. Almanlar bizden birşey isti - devlet arasında yapılan siyasi ve askcrf 
vorlarsa, almağa te.şebbüs edebilirler. 
Bunun kolay o1up olmadığı o zaman 
an l~-;ılır.> 

bir anlaşmanın bir üçüncü devlet hakkın
da tehlike teşkı1 edıp zarar getirici bir 

ur 1Yenın büt" · 
faatlerinin sulht b' un ıstek ve men-
\'e ne de İna·ı· el ırleşmesidir. Ne biz 
h ı-1 ız er sulhu·· 'hl" erhangi b · 1 ı al edecek 
ğiliz. Düny~:ı~a~~:tte bulunacak de
katte kirns . a umu olan bu haki
Yoktur. enın zerre kadar şüphesi 

Ancak sulh n k 
sun, Balkanı de adar aziz olursa ol -
.,,... ar a ve do· Ak ·•ıilii <'Jnni . . . . gu denizde 
lunduğu ~etımızın ıhlaline tasaddi o-
tır. g n harb ola~ğı muhakkak-

Yt""ni Türk İ .. 
l'e böyl b'. - ıırrılı~ anlaşmasına gö -
biz de f ı.ı . harbde Ingilizler bizim ve 
r. ngılızlerin ya d b 1 61Z ve büt.. nın a u unaca -
EUlh \·e .. ~~ \'Mıta ve kuvvetlerimizle 
tile I\.ırısu unun t;krar tec;isi için, vak
tdet'E";iz ~da old~gu gibi, birlikte harb 

l3 <'m ktJr. 
UO{ün do· 

A.kd nizd gu ve cenub A\·rupada ve 
Yet iz1·k he çok <>ert ve ağır bir emni-
L ti ::ıvası k 
"C'bı nd esme tedir. Bunun se-
t ere Dançig d - ·ıd· enu-ı-, <1 • egı ır; doğu ve 
\aı bu~~ Avrupada \'E> Akdeniıde 
,. i i ı..ı·> u dC'\'let1erin he remonva 4e 

'lıası bur , d • -
- aınr n dı~~r milletler ü-

Si vasd b. 
a ır erkek san'at 1 

okulu açılıyor 
A kara ı 2 (H • 

f\&l<.>t' usuc::ı) - Mnarif Ve-
nçrn Sı\·a Lı bir crkl'k n'at okulu 

.,., ~ ka uI \ rmi tir. 
.ı. irı rta .. -

ba '"' onmnüzdeki der:. "ı.ında 
n caktır. " 

/(onı Ciano 
Berııne gidiyor ı 

. ~rlin 12 (A 
"- lrı1n _ İt ·A.) - Kont Ciano'nun 
~bıı.<'k .. alyan askeri ittifakını imza 

! .tcfu. ö. uze:c 2 O Mayısta Berline .!!ele -
gl'enıiınıştir. 

sırdırlar. Her iki devleti siyasi ve ica
bında askeri ittifaka sevkeden amil de 
budur. O ha1dc Türk - İngiliz ittifakına 
yalnız tabii, zaruri ve llizımdır diye -
biliriz. 

Avrupanm samimf, kat'i ve açık ka
rarlara mub~ olduğu bu sırada Tür
kiye İngiltereyi ve İngiltere Türkiye -
yi müttefik seçtiler ise bu. her iki mem 
leketin sırf sulh ve emniyet yolunun 
yolcuları olduğundandır. Ayni yolda 
gitmeğc ve Balkanlarla ve doğu Ak -
deniıde sulh ve emniyeti müdafaaya 
azmetmiş olan fier devletle Türkiye ay
ni surette ittifak edebilirdi. 

Türk - İn~Iiz ittifakının yalnız Bal
kan yarımadasile doğu Akdenizde ni -
z<1m ve intizamı korumakla kalmıya -
rak A vrupanın sükununa da yardım e
dı:>r-o'Yj muhakkaktır. 

Hiila"-a, Balkanlarla do_ğu Akdeniz -
d<" Ti.irk ve İnrriliz siyasetlerinin ve i
cabında kara hava ve deniz kuvvetle
rinin i":birliği buralaTda yaşıyan mil -
Jet 'erin hürriyet ve istiklttlleri için iyi 
bir zamandan başka birşE'y olamaz. 1 

F:ıneldi General H. Emir Erkilct 

Widmann hakkındaki 
karar tasdik edildi 

Paris 12 (A.A.) - Temviz mahke -
me i, idam mahkumu Vcldmann ve 

1:_illon ile bunların 20 sene küre < mah 
kum suç ortakları B1anc h tkkmda ci
n~yet mahkemesinin 'erdı · i kar rı tas 
dık eylemi,tir. 

·---
Hitler Münihde 

Münib 12 (A.A.) - Hitler, dün öğ
leden onra Berchtesgaden'den Mü -
nihe elm.iştir. Burada birkaç gün ka • 
lacdkbr. Von Ribbentrop da l\fünihte 
bulunmaktadır. 

lngilterede infilaklar Çcmberlayn ve Daladye'nin nutuk
ları bütün mahfellerde memnunıvetle 

Londra 12 (A.A.) - Bu gece Man - karsılanmaktadır. Her :tarafta şöyle de
chester'de şehrin merkezinde kain dük,, nildi~i işitilmektedir: 
kanlarda- 5 şiddetli infilak vukua gel- cFransa ile İngiltere Dançi~'i Straz
miştir. Nüfusça telefat yoktur, fak~t burg veya Douvres gibi müdn'faa ede -
birçok hasar vukua gelmiş, bilhassa cı- ceklE'rdir.> 
vardaki binaların camlan kırılmıştır. -----------

Bir polis devriyesi, beşind bomba -
yı patlmnadan evvel meydana çıkar -
mıştır. Polisler, bu bombayı suya at -
mıslarsa da gene patlamıştır. 

Amerikada 3 milyon kilo 
buğday ve 20 kişi yandı 
Şikago l 2 (A.A.) - Bir siloda çı -

Beck C-enevreye gitmiyor kan yangın, diğer 4 siloya da siaryet 
etmiş ve bu silolarda bulunan 5 milyon 

Varşova 12 (A.A.) - İyi bir memba· kilo buğdaydan 3 milyonu yanznış -
dan bildirildiğine göre Beck, Milletler tır. 
Cemiyeti konseyinin içtimai rnünase - Ziyan. iki milyon dolardan fazladır. 
betile Cenevreye gitmiyecektir. Yirmi kişinin de yandığı zannediliyor. 

r Güreşçilerimiz dun geldiler l 

0.:slo ve beynelmilel Avrupa güreş şampiyonasına iştirak eden ve Fin18.ndi
yad<ı müsabakalara giren güreş ekipimiz dün sabah Romanya vapurile şf'h
rimize dönmüş ve sporcularımız tarafından hararetle karşılanmış1:.r t, .. 

Gi.ıreşçılerimize İstanbul bölgesi namına bir buket veriL'nistir. Resim, gu
reş ekipimizi karşılayıcılar arasında .eöı.termek.tedir. 

mahiyet arzedebilmesi için, tecavilzl bir 
esasa istinad etmesı lfızımdır. Halbuki 
Türkiye ile İngiltere, Akdenizdeki men • 
!aatleri ve hududları tecavüze uğradığı 

zaman müştereken harekete geçmeyi 
derpiş etmiş oluyorlar kı hareketlerinin 
tedafüi manası derhal tezahür ed:yor. Bu 
gibi siyasi anlaşmalar yapılmadan evvel 
üze.rlerinde uzun uzun durulmak yalnıı 
bir itiyad değil. aynı zamanda büyük bir 
vatan vazüesidir de. Türkiye cümhuri • 
yeti İngiltere ile böyle bir misak akdet. 
meden evvel elbette ki umumi ve hu • 
susi vaziyeti derin derin gözden geçir • 
miş, .bütün ihtimalleri incelemiş, tehlik& 
olabilecek hareketlerle tehlike olmaktall 
uzak faaliyetleri naznrı dikkate almış ve 
kararını ona göre vermiştir. 

Bund<m ötürü Başvekil Refik 
Saydamın dün Büyük Millet Meclisinde 
rı:'ürk milleti ile beraber beynelmilel a • 
leme ilan eylediği hfıdiseyi kısaca göz -
den geçirdikten sonra Türk vatanı ıçin 

hayırlı olmasını dilemeyi bir borç biliriz. 
Bu dilek, içimizin en temiz. en heyecanlı 
ve en asil duygusudur. Şayed bir giin 
icab edip te bu vesi~anın tatbik mev • 
kiine girmesi, maaıesef, bir zaruret o • 
lursa, o zaman da vatan vazifemiL sc:-ve, 
seve ve tereddüd etmeksızin v:ıpmakl.'.ıo 
çekinmeyiz. - Selim Ragıp Emeç 

Fransa milli müdafaası 
için bir istikraz aktetti 
Paris 1 2 - Parlamentoda sorulan 

bazı suallere cevab veren Paul Rey -
naud, milli müdafaanın gittikçe çoğa
lan ihtiyaçları karşısında bir istikraz 
nktedileceğini ~öylemiştir. 

İ Reynaud, bu akşam saat 20 de bir 
; nu1 •ı .r söyliyerek halkı, yeni istikra:ıa 
J iştirak etmeğe davet eylemiştir. 



Otel ecnebilerin ikametine elverişli hale konularak 
Avrupa zenginlerinin rağbeti temin edilecek 

SON POSTA 

Şehir Meclisi 
dun toplandı 

İstanbul Şehir Meclisi dün topum -
mıştır. Kadıköyde Mahmuddcde me -
zarlığında gömülü Ömer Seyfeddinin 
kemiklerinin Zincirlikuyu mezarlığın -
da ayrılacak yere meccanen defni hak-

Be 
•. . . . . . . . kında makamın teklifi t€tkik edilmek 

leoıye, Çubukludaki Abbas Halım bıne aıd koru ıle çevnlmıştır ve bu ko- ·· k . il . ~ 1 .. .. .. _ . . uzere avanın ene menıne :ııava1e e -
Paşa köşkunu otel yapmaga karar ver- ru denız kıyısına kadar imtıdad etmek dilmi.ştir. 

miştir. Bir müddet evvel köşkün ha - tedir. Eminönü kazası dahilinde levha, t -
rab olmağa yüz tuttuğu görülmüş, sa.. Belediye, binayı esaslı surette tamir !An, tente ve siper resminden, Beyoğ • 
bibi tarafından yıkıcıya verilmesi ka - edecek, koru tanzim olunacak, bahçe- lu kazası dahilinde lubiyat resminden, 
rar1aşmıştı. nunu haber alan belediye, deki büyük havuz düzeltilecektir. o _ Adalar kazası dahilinde işgal resimle -
W{,.k ve mü...+eınilatını gayet ucuz fi _ t 1 b"lh b"l . ika t' 1 _ rinden, Fatih kazası dahilinde tanzifat 
..,.~ ;;;• e ı assa ecne ı erın me ıne e ve tenv·rı· · d bo 1 1 h k . ı ve resmm en rç u ar a -
atle satın almıştı. Abbas Hallin Paşa ve .. is1 i 0 1-LiJecek hale soim~acaktı,'r. k nd t h ··ı· 1 k t tb'k' ... ıı ıpıu ı a a sı ı emva anununun a ı ı 

köşkü Çubuklu ile Kanlıca arasında ve Yaz günlerinde başka mem1eket1e~ se hakkındaki teklif, aid olduğu encüme -
Çubuklu tepesi üzerinde Boğaza nazır yahat eden maruf Avrupa zenginleri - ne havale olunduktan sonra meclis Pa
ve Beykoz tepesinin üstünden Kara - nin isimleri tesbit edilerek kendilerine zartesi günü tekrar topla'rımak üzere 
denizi görebi1ecek vaziyette büyfik bir otel hakkında malı1mat verilecek ve dağılını_şt_ır_. --------

binadır. Dört kat olan bu binada, bir de buraya davet edileceklerdir. Otel, bey- Pı·yango taıı·ı·ııer·ı 
kule bulunmaktadır. Köşkte tamamen nelmilel bir otel olacağından, herke -

istifade edilebilecek yirmi yedi oda sin girmesine müsaatie edilmiyecek - Tayyare piyangosunun son keşidesi-
mevcuddur. Etraf tamamen bina sahi - tir. nin. talih1i1eri anlaşılmıştır. 

Deniz işleri: Mllteferrlk: Tophane, Boğazkesen Pehlivan apar· 
tımanında 2 numa<rada Bayan Kevser 
ile Nişantaşı ~ık lisesi mubayaa me -

Denizyo1'arı ve liman1ar Umum inhisarlar Umum MDdOrO 
MOdDrlOklerinin ktdroları hazırlandı muru Kani, İzmirde Sıtkı, Dört)rol Er-

dDn f&hrlmize geldi · h. · d b led" k" K d 
Önümüzdeki a.v başından itibaren zın na ıyesm e e ıye atibi a rl, 

İnhisarlar İdaresinin yeni sene büt - K E ~ı· · d h.d · H'J · .. O b" t.aıaliyete geçecek olan yeni Denizyol - onya re5 ı.sın e za ı ecı ı mıye -s ın 

Mayıs ıs 

0:!:.'t11 H A R R y B A u R' un eFu!:f1 

SIMONE SIMON ve JEAN PIERRE AUMONT 
ile beraber çevirdiği ve bu hafta 

S O M E R Sinemasının 
US • 20 ve 80 kuru, gibi tenzilltlı yaz flatlarile unsterdlGI 

SİYAH GÖZLER 
Şaheeeridir. hlveten: KABARE Yarım saatlik lspanyol Şarkı ve Dan• 

TAKSiM SiNEMASINDA 
Mevkiler 15 - 20 - 25 ve Localar 100 kurut gibi tenzilatlı 

yaz fiatlarilye GASTON LEROUX'un büyük ve görülmemiı ve 
Parisin batakhane ve r.indanlarında cereyan eden 

V E N i Ş A F A K ( Chen - Bıbı) 
bOyOk va meraklı aergDza9t fllmlnl g~recekslniz. Baf Rollerde : 

PIERRE FRESNA Y ve COLETTE DARFEUıL 
Ayrıctıı: RAY VENT ... RA ve erkadafları CAZl'nın l9tirakiyle 

NEŞ'E YAGMURU 
BOyük Operet Filmi. BugUn saat 1 ve 2.3Jda tenzilA.tlı matineler 

!~~.~ PA~iS IŞIKLARI 
(Ti N O R .Q S S 1) 

L A L E Sinemaıının resmi knşadını yapan senenin en neş'ell ve mşbur 
san'atkar T 1 N O 1\ O S Sl'nin en muvaffak olduğu ve sabırsızlıkla bek- ' 
lediğiniz muazzam filmi. 

C A R E - O B R 1 Y E'nin en heyecanlı filmi. 

HOL WOOD - KABOY 
._~ Aynca her hafta yeni diinya havaduleri. Telefon 23542 la:rı ve limanlar umum müdürlüklerine çesinin Büyük Millet Meclisinde mü - liralık büyük ikramiye isabet ebniştir. 

aid teşkilat hazırlıkları bitirilmiş ve zakeresinde hazır bulunmak üzere An- 15,000 liralık ikinci ikramiyeyi de, Kü-
k~~ h~rl~~~ ~ra~~~~~m~hl~~r ~umt~~m~~b~ukblemiew~~-~J~--------------------------·· 

Muhabere ve Münakale Vekili Ali Müdürü Adnan .. muru Battal Gazi ile, İzınirde Celal, 1 Bugu·· n s A R A v sı·nemasında 
Ç tinka b h ft .. d eh · · Halet Taşpınar, dun Beyoğlu pasa1'da yagwcı Panavot kaz.cm 
;ıerek Y;;ni ute.ş~~ta 1~1:n!n =:~ şehrimize dönmüştür. ~ıardır. ~ Güzel ve Sevimli Ylldız ANNABELLA'yı Son Çevirdiği 
.eselerde tetkikler yapacak ve memur- Avrupa ekspresi tezıhhDrle geldi 12,000 liralık ikramiye, Adapazann- M A c E R A K A D ı N 1 
1e.r1a tanışacaktır. Tarife mucibince saat 7125 te Sirke- d~ Gün sokak 26 numarada Hüseyin, 

Memnu mıntakada balık evlıyan Taksimde Bayan Anna ve bir ortağı, NiEI, Paris, Loııdra ve Monte Karlonun bOyük otellerinde cereyan eden bü-
blr balıkçı yakalandı ciye gelmesi icab eden Semplon eks - Mahmudiye caddesinde 79 numarada ynk Aşk, Lüks ve macera filminde gnzelliği ve şıklığı ile parladığını gO-

Evvelki gün Boğaz haricinde Osman presi, dün sabah iki saat teahhurla, sa- Besim. rünUz. Foks Jurnal: İngiltere Mecburt Askerlik meselesi, Avrupa siya· 
adında bir adam, balık avlıfuması mem at 9,30 da gelmiştir. Ekspres, hududu- 00 seti, Ilolanda Silahlanıyor. Vesaire 
nu olan mıntakada dinamitle balık tu _ 1 c, O liralık ikramiye, Kurtuluş '~---. Bugün ıaat 1 ve 2.30 da tenıilAtlı matineler. 

~~~~at~u~~ft~~~furman ~bk lO~~ra~ınm~,--------------------------~ 
tarken gümrük n}uhafaza memurları 
tar~dan yakalanmış, kayığında da tini yolda telAfi etmiştir. Rötarın muh- Tapan hanında emlltk komisyoncusu E-

. min, Kızıltoprak tramvay caddesi 12 LALE de Bugün 
1 kilo kadar dinamit bulunmuştur. Os- telif Avrupa ıstasyonlarında sıkı kop.- numarada Bay Semihe çıkmıştır .. 
man memurlara kuşı tabanea istima· lrollar yapılmasından ileri geldiği an

Renkten örilJmüı bir ıiir... Atkla ınalenmiı bir F antazi ••• 
Yakayla canlandırılmq en bOyük bir Film. 

Poliste: line de teşebbüs etmiş, fakat buna mey 
dan verilmemiştir. laşılınıştır. 

ALTIN HARBİ Şehir işleri: 

Mıeıroarc;ıaı eenafl letlmllk 
kararın• itiraz etti 

Mı.mçarşısı esnafından 85 kişinin im 
DSU1l taşıyan bir istida, dün belediye 
reislliine verllmittir· İstidada Mısır -

çarşısını belediyenin kanunen 18tim -
IAk edemiyeceği ya"Zllmaktadır. Çarşı 

esnafının iddiası tetkik edi1ecektir. 

Ticaret işleri : Bir adam kıskançlık yOzOnden 
gene; bir kızı yaraladı 

Kedın9orapları hakkında tetkikler Kasımpaşada oturan Alaeddin, Or -
Fransızca Sözlll Renkli Film. 

netlcelendl taköyde mukim 21 ytl<lında Semahati 
İpekli kadın çorapları için yapılan takib etmiş ve konuşmak ist~ ise de 

OLlVtA DE HAVlLLAND - GEORGE BRENT - MARGARET LlNDSAY 
._~ Buıfin 1 ve 2.30 da ucilı halk matineleri Tel : 43595 

. . . . yüz bulamamıştır. 
tetkıkler nıhayetl~nını.ştır. Yapılan tet- Diln tekrar Semahatin ine d" en • p E K 
kik 

' peş uş ...__. Buglln 1 Sinemamıda 
· at neticesinde çürüklüğün önüne AlAeddin, menft cevab alınca, yüzün _ J 

geçmek üzere mevcud formlardan en den yaralamıştır. Yapılan tahkikatta', 1 A L T 1 N 
incelerinin imalinden vazgeçilerek ye- hAdisenin kıskançlıktan ileri geldiği an • 
niden azami incelik derecesi tesbit edil- !aşılmıştır. 

2 bUyiik ve gilzel 
filim birden 

HARBİ 
~k neticesine varı.lıru.ştır. 

Bir mDfefflf daha mDlklye heyetine Hazırlanan rapor, İktısad VekAletine 
iltihak etti 

Semahat, tedavi altına alınmış ve A
laeddin tutulmuştur. 

Baş Rollerde: MIREILLE IJALLIN 
2 - M. Moto Katiller Kulubünde 

1 
Belediye muamelAtını teftiş eden 

mülldye milf ettifleri, daim! encümen 
kararlan özetindeki çalışmalarını bi -

1 
tirmiftir. Bir iki güne kadar iktısad ~
lerl müdilrlüğünün muamel!tı da in -
oenlemiş olacaktır. Mülkiye müfettişi 
Memduh da, belediyedeki müfettişlere 
ntiM'.k etmiştir. 

gönderilecektir . 
-------' 

R illtllr işleri: 
Oniverelte Usan imtihanları 

neticelendi 

Üniversitede l gündenberi devam e
den lisan imtihanları bitmiştir. Sözlü 
imtihanlardan dönen ~ebenin miktarı 
yüzde 6 nisbetindedir. 

r 19 Mayıs şenliklerinin tatbikatı yapıldı l 

Bir seyyar koltukçu bir 
po rtakalcıyı yeraledı 

Fransızca SlSzlD 8Dy0k SergDze9t Filmi 
Bugüu saat 1 ve 2.,0 da tenzilatlı matineler 

Uzunçarşıda portakalcı İlyas ile sey- ~1-----------------•ı ________ .... 
yar lroltukçu Veysel, alışveriş yüzün-
den kavga etmişlerdir. Veysel, bıçağı
nı çekerek portakalcının üstüne hü -
cum etmiş ve başından yaralamıştır. 

Veysel, kaçarken tutulmuştur. 

Bir etomobille tramvay çarpıttı 

Şoför Yusufun kullandığı Kdrtal 131 
numaralı otomobil, Beyazıdda Topka
pı - Sirkeci hattında çalıan 32 numara
lı tramvay arabasile çarpışmıştır. 
Müsaıdemeden otomobil ve tramvay 

hasara uğramışlarsa da, nüfusça zayi -
at olınam14tır. 

Bir araba bir kadına çarptı 

ömerin kullandığı yük arabası, Be
~ tramvay caddesinden geçen 
MelAhat adında bir kadına çarparak 
bacağından ve bltşından yaralanmasına 
sebebiyet venniştir. 

MelAhat, Şişli hastanesine kaldırıl -
mıf, arabacı Ömer tutulmuştur. -------··-........... __ _ 

" 
!rtuDru1 Sadi Tak 
Şehz adebaşı TURAN 

Uyıı.trosunda 

Bu geoe 
( HAMJY ET) YllcHu .,.. 

arkada'1 an 
( DÖNER DOLAB ) vodvil 

.Rnn a...u A,...l n AtiUI n...Lii 

, BUGÜN 

MELEK ve 

PiERRE FRESNAY 
Sinemasında tarafından temsil edilen 

ARTiST AŞKI 
Şahane bir aşk romanı 
Bugün ıaat 1 ve 2,30 da tenzilAtlı matineler 411-•....-.: 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimi%e aid iki aded hurda benzin makinesi pazarlık suretile satıl•' 
eaktır. Tahmin bedeli 40 liradır. 

2 - Bu işe aid ıartname merkezlmizlevazımından parasız alınır. ·• 
8 - Fuarlık 18 Mayıs 1989 Salı gUnü saat 15 de Galatada KnramustafııP9' 

IOkağmda mezkO.r merkez eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu pazarlığa ald teminatı kat'iye mikta1'1 6 liradır. c3860» ~ ------------------------__;_' _____________________________ __......-

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden 
İst~ul Adliye dairesi için ıahn alınacak 75 ton marinlave maden köıniiril; 

pk eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli ıbeher tonun yerine teslirni 13 1
1,. 

DO ~rtan 1012 lira. 60 kuruı olup mu vak!kat teminat 75 lira 93 kuru§~ur. ~·· 
ıtekli?er prtnam•yi tatil günlerinden maada hergün Sirkecide Aşirefendı •0 

1 
tında lJ numarada lttanbul Adliye Levazım dairesinde görebilirler. Eksil~ 
•JllfilQ Oumartffi IÜJlÜ aaai 11 de Adliye Levazım dairesind~ yapılaca~ı 
olunur. (3269) 



..... 

Ürgübün su ve elektrik 1 

işi hallediliyor , 
l6Q sene evvel yakılıp zamanla bozulan su yollarının 

taıniri ve elektrik tesisatı için be]ediyeler 
bankasından istikraz yapılıyor 

tir .. Orgübclen. bir gm-t!n"tlf . 
Daın gü.p (Hususi) - 160 ~ne evvel Kaymakam. Kemal T~ıran da, ka
rnı ad ~brahim paşa tarafından kaza - zanın elektrlklc tenviri. için çalışmala
l<:a~~a~~ı .~ saat mesafede bulunan rını ilerletmektedtr. Belediye, elektrik 
llı.i ko~uııden getirilmiş olan ve is- işini biran evvel meydana getirmek ü
Yu ne Vezırsuyu namı verilen içme su- zere Belediyeler bankasından SO bin li 
ltı~ uzun senelerden beri yollarının ba- ra istikraz akti surettle i~ bqlanma -sız kalmas .... 
inekte ol • ı YU7.unden suyun gel - sına karar verm.i§tir. 
lUJın dugu kanallar dolmuş ve bo -

kalına1tu. Bu sebeble, kazamız susuz Bergamada mahsul 
Jne'VSim~ ~kfun olmakta idi. Yaz Bergama (Husu~) _ Berga.manm 
azaınıasıerı .. ~Yun membaından dahi Turanlı nahiyesine bağlı bil\'()k köy -iki Ç(' J:uzunden, kazaya ancak bir 
ta har.c~ık ~~ .~elmekte ve bütün ka- lef bu senenin pamuk ekimini feruıt •
idi. Bun u ~~~unden sıkıntı çekmekte Iatı ziraiye ile ygpmıştır. ~n ee
Jn.iz k u gozoni.inde tutan belediye - ne yapılan bu şekil ekim tecrlibelerl , aızamız1n i 
Çok rnüh· ·. .Çrne suyunu temin için tv\k iyi netkeler verdiğinden köyliller 13 ım hır ışe gi . . b 1 r 
d u su Yollarının ta :ı~mış ' u unuyor. bu yıl buna fazla ehemmiyet vermiş -

an Çof!altıırn .. mın ve membaın - lerdir. Bergama pamukçuları skal~ 
bir nlınarnk as1ı ı~ın Iazım gelen tcd -
tında em kat. cdıyenin nezareti al - cinsi pamuğu terelh etmektedirler. 
hştırıhl-akt«<ı arneıe su yolunda ça - Ziraat Bank~ı Kozak ve Bergama 

~ yağcllarına kilkttrd dağıtmıııtır. 

~elediyesinin Valiye ziyafeti 

Arapkir çiftçisi 
kazada bir Ziraat 
Bankası şubesi 

açılmasını bekliyor 
Arapkir (Hususi) - Bir aydanberi 

fasıla lle yağan yağmurlar çlft.çllerln 
yüzünü güldürmfi.şttır. Bu sene mah
sulün iyi olacağ: şıntdlden tahmin e -
dllrnektedlr. 

35 bin nüfusun ekBerlsl köylü Te zl
raatcl olan bu kazada mnnleMıf bir 
ziraat b:ı.nkas1 ydktur. Kuraklık yıl -
larda vcyahud herhangi bir sebebden 
tohumunu tedarik edemlyen çiftçi bu 
zarurt ihtiyacı gidermek için bir takım 
in.ııafsır: falzcllere kO§uyorlar. 

Kazaya en yakın banka 50 kUometre 
uzakta olan Kemallyede ve 1015 kllo -
metre olan Mnlatyadadır. Köyltı ih -
tıyacı olan parayı almak için bir gün
de kazaya, bir günde 'de Kemaliye v~
ynhud Malatyaya gitmesi lAzundır. I
ıkJ günU1k bu 10Jculu.k çiftçiyi işten 
alıkoyduğu gibi birçok da füzull yor -
gunluh 8evkedlyor. Bu yüzden husu
le gelen maddi ve ma.nevt zararlara 
şüphuiz her köylü katlanamıyor, mec 
hurt olarak fnlzcllerln insafru pençe
lerfnt diişüyor. 

Po.sta ile kazaya eelen ve giden ha
Tale miktarı f23ô.498) lirayı bulmakta
dır. Her yıl köyl!lnlln bankadan aldığı 
para da (100) bin llra taıhmln edUdi
ğlne göre bu kazada bir ban'k:aya bll-
ha.Ma zlraat banka.oıının ufak bir şu -
besl pek A.IA. barınabllecek.tlr. 
tİmid ediyoruz k1 her hususta köy -

lüye, zlraatçiye müzahir olan ziraat 
bank~ı ummn müdtırlüğü halkının 
25 bini çiftçi olan Arapklrln de bu 
mübrem ihtiyacını karşılar. 

Edirneda hava şehidleri ihtifali 
Edirne (Hususi) - Halkevi tören 

komitesi 15 Mayısta hava şehidleri i -
çin yapılacak merasime aid bir prog -
ram hı:zırJamıştır. 

Törene bütün yurddi~ların hava şe
hidelrimizi ve vatan müdafaası yolun
da canlarım feda eden kahramanlan -
mızı saygılarla anmağı hatırlatan ko
mutanın kısa bir işaretile başlanacak 

ve atılacak bir top sesi tören başlangı -
cmı bütün Ş€hre bildirecektir. 

Bu sırada' komutanlar lot'alarına 
dikkat kumandas•nı verecek ve sübay
lanmızla askerlerimiz ve okuUarımız 
eeMm vaziyetini alacak ve bütün me -
murlarla halk ş:ıpkalmnı çıkarıp fld 
saniye için en$n bir sessizlik içinde bu 
saygı durumunu koruyacaklardır. 

Bu sırada tören yerine çekflmis olan 
büyük bayrak ve gerek resmt daire -
lere çekilmiş bulunan bnyrak'larımıı 
yas isareti olmak üzere ağır ağır yan -
ya kadar indirilecektir. İki sanive son
nı. komutanın rahat Jrumandasile se -
IA.m durumundan çıkllmıs olacak ve 
bundan sonra giinün yüceliğini ve öne
mini anlatan güzel bir sövlev verfle -
cekttr. Bir mangalık askerimiz tarafın
dan manavra fi<;eklerile havaya doğ
ru üç kere yaylım aıteşi vapılacak ve 
törene nihayet verilecektir. ----
Kocaeli kurakl1k teh'ilcesi atfında 

İzınit • İzmit (Hususi) - Kocaeli ve hava -~ bcıed~ususı) "":"" İzmitte ihti!Qfl, o- iı;leıi; gazeteciler, muhtelif teşekkül ve !isinde kuraklıktan endişe ed!lınckte -
il\! heled· · e ~Çırnı yenilenmiş ve e& - halk mümessilleri hazır bulunmuş ve dir. Bu sene kışın hafif geçışı ve kar 
le tek ıye reısi bütün balkın ittifak!- ziyafet çok smnimi bir hava içinde fi- yağmayışı, toprağı ·nemli bıra~kmamış, 
lir. rar belediye reisliğine ooçilmiş - kir"" gönül birliği ile nihayet bulmuş- ;imdiye kadar da yağmur yagma'."as~ 

Bu rnünasebe . tur. Bilhassa Vali Ziya Tekelinin İz - üzerine mahsulat kuraklık tehlıkesı ~ ~e Parti ba k!le beled~ye azalar~ Va- mit halkına her türlü yardım ve mü - geçirmeğe başlamıştır. . 
:,tı~e ~ledi ş e nımız ~ıya Tekeli. ~. - zah~retten geri kalmıyacağıru vadet - Bugünlerde ya.ğmuru~. yağmasına ın 
b~Yuk bfr / ~"':ınde ıo~ kışil_ık mesı uzun ve sürekli alkıııiarla karşı - tizar edilmektedır. Bugıın ha~a ~oz -Zı:yafette vç 1~ zıy~fetı vermışlerdır. larunı.ştır. Ziyafetten sonra bir deniı nmş ve öğleden sonra şiddetli ruzgAr 
devnir Inüd a 

1

' Amıral. Mehıned Ali, gezisi yapılarak dağılımnıştır. Yukarı- çıkmıştır. Havada bulutların peydah~t:a :ı.. ıranı, belediye azaları v k' · .. ..,. · 'nmeğe bı:ıc:-
. ~ıukuk . , agır aa ı resım, belediyenin ziyafetinden landığını goren çıuçı, sevı .., 

ve aslıye mahkemeleri re- bir görünüştür. Jamı.ştır. 

Pazp r Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Hasan Bey - Ne münıo. 
sebet, bı:zde gazino kadar 
otel kadıır ucux ~ey yoktur. 

- Ne dıyorsun Hasar 
Bey. nuıl ucuz olur? 

Hasan Bey - Ucuz ol -
masa cihaı masraflarını, O· 

ıomobille gelin götürmele
rini menedip otellerde dü
ğün yapılmasına hiç mü -
61lade ederler miYdlf, 

••• • 
Türkiye lngiltere ittifakı 

(Btzltarafı 1 inci sayfada) 

Başvekilin beyanall 
Muhterem arkadaşlarım. 
Avrupadaki siyasi ve askerl vakayllıl. 

110n zamanlarda. ne yolda ve ne süratlı 
inkişaf etmiş olduğu malfunumu.zdur. 

Dünya ırulhünün büyük ve kanlı vaka. 
yi ile haleldar olmaması, idare mes'uli
yetini ellerinde tutan devlet adamları 

için en mühim ve en dikkate değer mev
zuu teşkil ediyor. 

Memleketimlzl. yarının tehlikeli hadi
satından .mümkün mertebe uzak bulun • 
durmak ve Avrupada ve b:itün dünyada 
baş göseteren .ihtilaflar önünde sulhper
ver sıyasetimizin samımi bir tezahürü o
lan ıbıtaraflığı muhafaza etmek, cüm • 
buriyet hükumeti için esas sıyaseli teş -
kil etmekte bulunu~ ordu. Fakat hadisa
tın Balkan yarımadasına intikal etmesi 
ve Akdeniz emniyetınin milli hayatımız.. 
da kendisini yenider. hissettirmesı anın .. 
dan itıbaren hükumetimız kendisini ciddi 
bir milli emniyet meselesı karşısında bul 
muş ve bu emniyeti tehlikeli tesadüfler• 
maruz bırakmak.sızın lak tyd ve bitara! 
bir vaziyette bulunmanın mümkün oia • 
rnıyacağı kanaatıne varmıştır. (Bravo 
aesleri). 

Malumunuzdu:- ki Akdenizde bütün a-
lAkadar devletlerin bırbırine karşı emni
yet içinde bulunarak ve bu denizi müf • 
terek bir vatan sayarak onun müsavi ni
metlerinden hepimizin müstefid olmasını 
daimi olarak temenni etmi§izdir. Hiç bır 
alakadar devleti hakkı olduğu istifade · 
den mahrum etmiyen, fakat hiç bir he
gemonya hevesine imkan bırakmıyan bir 
Akdeniz nizamı b!zim daima gözönünde 
tuttuğumuz bir milli em.niye~ meselesı -
dir. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Bu şartlar içinde, hiikumetiniı: milleti 
harb badiresinden azanıJ irnkAnlarla u • 
zak bulundurmanın en müessir çaresini 
gene sulh için birleşen memleketlerle 
harbi göze alarak sulh gayesinde teşriki 
mesai etmekte buimuştur. (Bravo s~ • 
!eri, alkışlar). 

Bir Avrupa devleti olan Türkiyenin, 
Avrupadaki sulh teşebbüslerinin ve harb 
tehlikelerinin milli hayatJmıza tesirle • 
rini ehemmiyetle hesab etmekten farığ 
olmıyacağı aşikardır. 

Cümhuriyet hükfuneti. hıç bir meml~ -
ket aleyhine müteveccih olmıyan, hiç bir 
memleketi ihata ve ızrar maksadına ma
tuf bulunmıyan. bilakıs milletleri harbin 
feci akibetinden masun bulundurmak 
maksadını güden bir sulh, müdafaa ve 
emniyet beraberliğinde İngiltere ile yan 
yana yürümek ve yer almak için bugtln 
millet vekillcrin!n müsaade ve tasvibini 
Jstemcğe gelmıştır. (Bravo sesleri ve al
kışlar). 

İngiltere ile, büyük tecrübelerden g~
tikten sonra. aramızda teessüs eden kuv
vetli ve samimi itimad w dostluk bağları, 
büyük med:Jsinizin muhteli! vesilelerle 
tasvbine iktiran etmış ana aiyasetlen -
mizden biridir. 

Bu metin rabıtalar. politikalanmızın 
inkişafında birb;rıne hiç bir vakit zıd ol
mıyan bir görüş ve düşünüş tarzında mil
şareketimizi temin etmiş ve iki hükfunetl, 
birçok mühim vesilelerde bu görüf birA 
iiğinin feyizli semerelerini iktıtaf.a mu -
vaf!ak kılmıştır. 

Biraz evvçl arzettiğim veçhile, Avru
padaki mühim hadiselerin cereyanı esna.. 
sında ve hassatan endişebahş olan vaka
yi Balkan yarımadasına intikal eder et

mez hükı'.imetirnizle, İngiltere hük11meti 
arasında samimi bir müşavere ba~lamıt 
ve sulh ve emmyet gayesinde birleıen 
fikirlerimiz, iki memleketin mukaddera
tında daha esaslı ve daha devamlı bir el 
birliğinin lüzumuna müştereken kani ol
makta gecikmemıştir. 

Esaslan Cümhurtyet Halk Parti.si Mec
lis grupunun .müttefikan tasvibine iktı • 
ran etmek suretile başlıyan müzakere • 
ler, şimdi yüksek huwrunuza arzedece • 
ğim Türkiye - İngiltere mil§terek beyan· 
nameei üzerind-e mütabakat temin elm1f" 
tir. 

Uşterek beyann me 
Mü terek beyannameyi aynen okuyo • 

rum: 

1 - Türkiy ve Büyük Brltanya hU -
k\imetlerl. birbirleri.ie sıkı bir istişarede 
bulunnn1*lardır. Aralarında cereyan 
den ve halen devam etmekte bulunan mil 
zakereler, görüşlerindeki mutad bitliğl 
tcbaıilz ettirmiştir. 

2 - İki devletin. kendi millf emnivet-

leri net'lne olarak karşılıklı taahhüdlert 
tazammun edecek uzun müddetli nihai 
bir anlaşma akdetmeleri :takarrür et • 
miştlr. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine lntız.a.. 
ren, Türkiye hüklımeti ve Büyük Bri • 
tanya hükumeti, vuku bulacak bir teca .. 
vüz hareketinin Akdeniz mıntakasındı 

bir harbe saik olmeısı halinde yekdiğeti
le bilfiil iş birliği yapm<ığs ve yedi ıkti • 
darlarında bulunan bütün yardım ve mil
zaberetleri birbirlerine gösterme~e hazır 
bulunduklarını beyan ederler. (Bravo 
sesleri. alkı°şlar). 

4 - Gerek beyanat ve gerek derpif .. 
dilen anlaşma hiç hır memieket aleyhine 
müteveccih değildir. Ancak lüzumu ta • 
hakkuk ettiğı takdird:? Türkiyeye ve Bü
yük Britanyaya karşılıklı bir yardım ve 
müzaheret teminı:ıe matuftur. 

5 - Nihai anlaşmamı:. ikmalinden ev -
vel, karşılıklı taahhüdlerin mevkii fiile 
geçmesini ieab ettırecek şartların daha 
sarih bir surette tayini de dahil olmak Q.. 
zere, bazı meseleıer~r.. daha derin bir tet
kike ihtiyaç gösterdiğ. her iki hükumetçe 
kabul edilmektedir. Bu tetkik halen d .. 
vam etmektedir. 

6 - İki hükumet Balkanlarda emniye
tin teessüsünü temın etmek lüzumunu 
dahi tasdik ederler ve bu gayeyi en ı;eri 
bir surette istihsai iç:n müşavere hdln
dediler. (Çok güzel sesleri). 

7 - Şurası mukarrerdir ki, yukanda 
zikredilmiş olan hükümler ikı hükQmet -
ten herhangi birının, sulhün takviye.tin· 
delı:i umumi menfaat iktızasından olarak 
diğer hüklımetlerıe anlaşmalar akdelme
sine rnAni değildir. J 

Aziz arkadaşlarım, 

Gördüğünüz veçhile Türkiye • İngll • 
tere milnasebatında bir temeltaşı ve ay
ni zamanda mühim bir merhale olan bu 
anlaşmayı, iki hükünıet arasında elyevm 
müzakereleri cereyan eden kat'l ve de -
vamlı taahhüd!er takib edecektir. Ve bü
tün bu karşılıklı anlaşmaların hedefi bir
dir: Sulh ve emniyet. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

Fransızlarla müzakere 
Türkiye ve İngilterenin umumi siya • 

setlerinde ana vasfı teşkil eden bu hedej 
öyle zannediyoruz, o kanaatte bulunuyo. 
ruz ki, dünya harbıne mani olacak kuv -
vetli bir unsurun teraziye ilAvesı tarzın • 
da tecelli ediyor. (Bravo seslerı. alk.ı~ 
Iar). 

Müttefikimizle b!rlikte sulhü tutmaı"tı. 
kimsenin hakkına tecavüz etmemeJi um 
de bilen siyasetlerimizle hak1 arın çiğnen
mesine mani olmağa bütün gayretirniZi 
sarfetmekte devam edeceğiz. {Bravo sea
leri, alkışlar). 

Bugüne kadar olduğu gibı, yarın dı 

sulhperverliğinnzın maddi delillerini ver 
mck fırsatları zuhur ettikçe bunlan ka • 
çırmıyacağız. Fakat b:r gün müşterek halı: 
ve menfaatlerim z ihlaI edilmek teşeb • 
büsüne maruz kalırsa, bize hak.kımızın 
verdiği kuvvetle buna si1Ah1a mini ol • 
makta da tereddüd etmiyeceğiz. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). Bunun içindir 
ki, me!klıremizi tarif ederken t:Sulh ve 
emniyet. kelimele:-ini kullandım. 

İng'ili.zleTle şimdi arzettiğım itillf w 
bunu takib edecek olan nihai mukavele 
FraMa ile de aramızdl dostane milza • 
kerelerle mevzu teşkil etmektedir. Bu ~8. 
rüşmelerin yakında iyi bir neticeye vara. 
cağından ümidvanz. 

Sovyet Rusya ile dostluğumuz 
Muhterem arkadaşlar, büyük koIIl§u -

muz w dostumuz Sovyet Ru.sya ile ea 
sıkı, en samimi temaslarda devam etmek
teyiz. (Bravo sesleri, alk~ar). Müfte • 
rek gaye ve menfaatlerimiz. ~nümQzd .. 
tcşn1d mesai yolunun tamamen açık ol • 
duğunu bize isbat etmiş ve B:tyın mtaaft
rimiz Potemkinın Ankarada geçirdlft 
ve anlayış beraberliği olduğu vı yarıntı 
günler zarfında aramızda tam bir görllf 
ve ant-ayış beraberliğı olduğu vı yannts 
siyasetimizin de bu esas daire.sinde lnki -
safa narnz d bulund ğu tesbJt edllmiı • ~ 

tır. (Al~lar). 

Dilnya bıı1.ıranı iç nd" mevkf. çok na • 
zik ve milhim olan B lk n yanmndMın. 
da mllttefiklerimizle m vcud münase .. 
bE tlerirnlzin her zamanki samimiyetle de 
vam edeceğine ümidvıır bulunuyoruz. 

Sulh yolunda daha müessir bir tekilde 
çalı~ için yer almış olan Türkiyenın, 
tıım manasile bir sulh unsuru olarak ku 

(Devamı 11 inci aayfada) 
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e Sayfa . . 
Karıısında ( 

UKAKA 
Ettin esiri r..ahve bizi hey ıamane 

hey>. 
(r=:\\ üne kadar cicl. bebektı. Derd· 
~ H1erc derman vcr!r, ncf c1ile-

Diye tazallümü hal etmişlerdi. rin neş'elerini artLırırdı. Belkt de fena • 

* 

t Iıkları vardı Fen.ı~ık1arını bile bile ge- İ *k .. t"ğ'" de c:ic:man 
· ki büklüm asma u u un • ~-. 

ne onu çekenler: kl .. ell"'r . . . .. • -1 yapraklar arasma sa anmış guz .. 
cHer kadeh bırkaç gu'l çalıyor bıv l .. .. .. b:kten geçirilmiş suyu 

len guze. uzumun un , 
u • .»' 1 cici bebekken, birdenbıre Tu kaka oldu. 

cSormada.n sen gene doldur am s.1ku. d. , ,..,. ··ıh bıs d'yor • 
Murdar ıyonar. ummu a · 

cEn sonra kım o1sıı1' kalıyor bı .. dı!n.~, d'kl k • k'I 
.. . ' .. . 1 r, deme • erı armıyor ·ı ... 

cBı.r tw n ustu de b.r huvclbakı>. d f et k . • b'le mu"da u a an me ıs.es2m ı • 
D yer . ömurde.:ı çalmasına bile rıza fa cd miycceğ·m. Çünkü foleğin kahrı-

g rm er, isyan etmem;şı rd.. na uğradı. Fe eğin kahrına uğrıyan her 
Tek ona mec ub olduk. rı ıç n fona kA 

şey g b , onu da müdafa:. etmek im an • 
gorulcnl r kcnd lerinı: sızdır. 

cKdlı g denm nı.edrcscye ders o1 urtım 
hak k ,., 

Her ayağına dokunan şeyi kendi ço -
cKci:h giderim mey1ıa11e1ıe mey çeke- • ....:ı k k 

1 
yavac: ya 

: k. ? cugu zannl:'U.ere ya a ıyan ve ~ • 
rım ımc ne .. » .. 

1 
· kl .. - . . vaş yerden kaldırıp goz erme ya aş -

SON POSTA 

Sozlcrıle mud faa etmışlerdı. A2'rail f lek k 1 d r. k dı· çocuğu 
tır n e ya a a ığının en 

başu:unda bekkrkc~ _vasiyet ed nlcr: 1 olmadığını görünce e11erinin, kollan • 
rTurbeme ka•tdıl ıçm bır J.,,uJı1 .<ıcgar 

1 
nm bütün kuvvetile yere vurur, parça • • 

• . V".ı. Jı.:~t1•,> }arın~. Felek ri'itıyı da kendi çocuğu [ 
cŞuleı nan arakla rulıumu şdcieuıc • zannetmiş. göklere çıkarmıştı. Fakat 

vın.. birdenbire ye:e attı, olan oldu. Artık 
cTürbedar olsun bana bir tind mey • kırılan kadehin yerine gelecek dubleyi 

harı qarib.ıı karşılarken: 
cNezri sarhoşar. ile cıl pire imdad cb·· cSdkiya meclise gal, cismime gelsin 

leyin,> crınım», 
4 Neyle meyl~ bir alay mah ':>ub ile cAhidler

9 
tövbeler ol sagara kurban ol-

herdeırı gcLm,ıı sun>, 
cBezmi Cem cy'nhıı türnc~ mıııad cAyağın sakına.mk vasma anıan :.'Ulttı-

eyleyin.n nım>, 

D~den gözlerini fani dünyaya ka- cDökii.Zen. mey kınlan şişei rindan ol-
pamnk ıstcmcmiş!erdı. 

Bir emirle teb'id edildiği devirde ay
nlığına tahammül edemiyenler: 

cHumlar §ikerte, camı tehı yok ı.·ücudü 

sun.> 
Deriz ve duble, Nedimin beklediği gü

zel gibi kınta kırıtn meclise dahil o1ur. 
Biz de görür ve ona da alışınz. 

mey-. , İsmP.t I:lultisi 

C Bunları bi.iyor mu idiniz ? =ı 
Fırıldakh gemi Kravat ne vakit icad edildi? 

İddiaya göre 
kravat kelimesi 
cHırvab kelimesi
nin aslından gel
mektedir. On dCir
dünci.1 cLuı-. rlev
rlnd..! Fransaya ge
len bir Hırvat süvan alayı efradı hep bü 
yük boyunbağlan takarlarmış. Bu bo-

İngilterede Suseks'de yapılan ve bir yunbağhın beyaz ve geniş kctend('n 1-
h.ava fırıldağı ile ışlıyen bır tekne, ~aima miş. Manzarası pek hoş durduğundan bil
rüzgara doğru seyir eyled•ğı halde sürati tün asiller bunu kulıanmağa başlamış
eksilmiyor, bilakis rüzgir şiddetkndikçe 

1 

ınr. İşte o tarihten beri boyun bağları adet 
artıyor. hükmüne girmiştır. 

*** *** 25 senede biten b;r .e t ise Dondurmanın icadı 
"fsviçreli bir ~.at Çin. ~lb~selerini~ en 1685 senesin(le 

guzel ve en mukemınelıerınden vucurle Avı-upada amon
getirdiğı bir kolleks:yonu bugünlerde yak tuzu ile soğ-.ık 
Londrada teşhir ede~ektir. . . 1 eld~ edilıyordu. 
Meraklının ko leksıyom.ırıda 18 ıncı a- 1773 senesinde bu 

sırdı yaşamış olan ç;n ımparatoru Çıyen usul makincleşti. 
Lungun taç giyme, evlenme, sema ve arz 1831 de hamızı kib. 
iMblarına nezir merasırnlcrin<i giyd ği 
cübbeler vardır. Bunla: en müke!T'mel rit .kullanılmağa başlandı. Fakat bu usul 
ve ince Çin tpeklllerinrlen yapılmıc;tır. Bır hiç pratık değildi. 1857 senesinde ilk don. 
tane.sini 6 Çin işçısi 25 sene işliy rek vü- I durma makinesı ortaya çıktı ve 1874 de 
cude .getirmiştir. tekemınüle başladı. 

Okug11cularıma 
Ce Dil b r arım 

Bny «Anormal» c: 

letmcye ça11şını.z. 

* İzmirde Bay aH.H .• a: 

Bu rop açık ve koyu iki türlü mavi 
yünden örülmüştür. Baştanbaşa jersey 
örgüsüdür. Yalnız yakasında, kol kenar
larında ve jilesinde ayni örgü, tersine ve 
yüzüne obnak üzere, iki türlii kullanıl

mıştır. Açık maviler yüz tarafa, koyu 
maviler ters tarafa doğru örühidür. Yı.ize 
doğru olanlar kabarık görünüyor ve ör
güye kabartmalı tesirı veriyor. 

Her kadın bilmelidir 

İnce, beyaz yaka, jile ve plfistronlann 
mevsimi geldi. Herhangı bir elbiseyi bir 
çiçek kadar taze ve şen gösteren bu gii
zel garnitürlerin yegane fena tarafları 

sık yıkanmalarındadır. Yıkama ne ise ne 
amma iyi ütülemek. onlara eski tokluk
lannı vermek oldukça mühımdir. Mühim 
fakat güç değil.. . Bu türlü süslerin çoğu 
organdid€n ve dantelden yapılır. Her i
kisini de içinde bol sabun köpürtülmüş 
ılık suda yıkayıp, duru suda çalkalama
lıdır. Yeni hallerini alabilmeleri için piş
miş hafif bir kolaya batırmalı, temiz be
yaz bir bez arasında sıkmalı ve nemli 
nemli ütü!emelidir. 

Yahud, daha ;yisi koladan sonra tama
.mile korumaya bırakmalı. ütiilcnece~i 

zaman ıslak bir bez arasına sararak ye
niden nemlcndirmel!dir. Boylesinı ütfüe
mek daha kolay olur. Çünkü ütülenen 
şey ütüye yapı~maz. 

----
Y l'mPb bahsi: 

Baklalı pilav 
Pilavların belki en nefisidir: 
İki çay fincanı pirinç için 300 gram 

kuc;başı etle yarım ki!o taze iç bakia ister. 
Ayıklanan, yıkanan pirinç bir kaptaki 

ılık suda bırakılır. B:ıklalar kızgın sııdc-

Mayıs 13 

Yenişehirde inhidam faciasının 
tahkikatı neı·c n i 

19 kişinin ölmesine ve yaralanwasına sebeb oJan yıkılın~ 
faciasında apartıman sah;bJerinin mesuliyetleri görüldll 

Bir müddet evvel Beyoğlunda Ye - 1 muşlar, bu müddet zarfında kızları e
ni.şehirde vukua: gelen ve 8 kişinin ö _ I vine dönmediğini gören Me!Rhatin si: 
lümü, 11 kişinin de yaralanmalarile ne lesi de, meraka düşerek vaziyetten z~ 
ticelenen inhidam faciası etrafında mild bıtayı haberdar etmiştir. Nihayet. ~ 
deiumumilikçe yapılmakta olan tahki- hadise anlaşılmış, Mustafa ile HüS('~ 
kat neticelenmiştir. yakalanarak, adliyeye teslim edilrrııŞ 

Çok etraflı bir şekilde yapılah tah - lcrdir. . • 
kikat sırasında, hadisenin şa'hidleri Müddeiumumilikçe yapılan tahk1~ 
dinlenmiş facia mahallinde tetkikat tı müteakıb, her ik; maznun da cürııııı· 
yapılarak' binanın yıkılmadan evvelki ıneşhud kanununa tevfikan muhake : 
vaziyeti ta'hkik edilmiştir. Binada inhi- me edilmek üzere ağırccza mahkeme 
dama takaddüm eden günlerde bazı sine verilmişlerdir. 

çatınklar hfisıı olduğu, takat bunıarın Elbise hırsızı 7 ay hapse 
tamir ve muayene ettirilmedikleri an - hkn d"ld" 
laşılmışhr. ma um e 1 1 

Tahkikat sonunda-, yıkılan apartıına - Bahçekapıda Karamürsel mell5ucB~ 
nın halen sahibleri bulunan Aleko, Ya- mağazasından bir ceketle pantalon çi
ni ve Efyeniyanın htadisede mes'uli - lan İsakın Sulta:nahmed birinci sulh ~ 
yetleri görülmüş, bunların icab eden zatla yapılan duruşması neticelenrrı!Ş 
tedbirleri evvelce almadık.lan tesbit e- tir. 
dilmiştir. Suçu delillerle sabit olan İsak, 7 a1 

Her liçü de, dikkatsizlikle ölüm ve müddetle hapse mahkfun edilmiştir· 
ynralanma1arrı.• sebebi~t suçundan, 
haklarında ilk tahkikat açılmak üzere, 
4 üncü sorgu hakimliğine verilmişler
dir. 

Suçlular, adliyeye celbedilerek, sor
gu hakimliğince isticvab edilecektir -
ler. 

Defterdarhktan kitab çalan bir 
sabıkalı tevkif edildi 

Defterdarlık binasının bodrum ka -
tına girerek , Lozan konferr.mına aid 
kitablar1 çalarken suçüstü yakalanan 
Hasan isminde bir sabıkalı, dün adli -
yeye verilmiştir. 

Sultanahmed 2 nci sulh ceza mahke
mesinde yapılan duruşması sonunda. 
suçu sabit olarak, bir buçuk sene müd 
detle hapse mahkf:ım ve derhal tevkif 
edilmiştir. 

Mardinde bir akreb 
imha cemiyeti kuruldu 
Mardin (Hususi) - Şehrimiz~e. ~ 

reblerle mücadele etmek üzere bır ( 
rep imha cemiyeti) kurulmuştur .. c~ ... 
miyet ilk toplantısını yapmış, reıs~~ 
C. Müddeiumumisi Aşir Aksuyu, k~ 1 
tibliğe Mecid Öz<leneri. mubasihl~.ğt 
Tevfik Bakırı, veznedarlığa Rifa't GU "I 
veni seçmi~tir. 
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Cemiyet, Belediye, Hususi idare •. dv t 
azalarının vereC€kleri aidatla varı tı/ 
temin ederek, bu para ile akrep a ~ 
imha edecektir. Bundan ba-şka şPh~· 
muhtelif verlerinde serom bulundıl 
- J ~1 .. 
lacak ve seromu akrep sokanlara a, rıJ 
lamak icin her av sıra ile bir doktO . . 
memur edeC€kth. 

15 yasmda bir kızı kaçır~n Yozgadda bahar 
iki şoför agır Cezaya Yerildi Yo:ın!ad (Hususi) _ Burada balı~ 

h " ~ v ] ·dlB Dün, adliyeye bir kız kaçırma a - çok güzel başlamıştır. Yagan bo~ J ,re 
disesi intik2l etmiştir. ınurlar sayesinde gerek mahsulat ,, 

Hadisenin suçluları şoförlük yapan, gerek otlar, çimenler her taraf ye~ııt 
Mustafa ve Hüse);n isimlerinde iki yeşil o]~~.ştur ... ~~ -~eyiz~ ~-a~.~~ilf' 
arkadaştır. ıköylümuzun yuzunu guldurmu ııl' 

Bunlar evvelki gün Divanyolundan Yozgadın C€nuhunu kaplıyan çn~..,r0 
geçmekte olan Melahat isminde 15 yeşilliğin üstüne bir kat daha 1 

• 
A k · kl 1 süc;Jert. yaşlarında bir kızı, gezdirmek bahane- etmiş ve rengaren çı~ ere si• 

sile otomobile ctımışlardır. Bundan son miştir. Ha1k tatil günlerinde bu rtl~ıt' 
ra, otomobili Ramiye doğru çekerek, reye abn, akın .~tmeğe baş1arr~91• 
genç kızı rızası hilafına Rami sırtlasn- Bu ormanın çok guzel sulr/rmdan. bı.lj 
na kaçırmışlardır. makdonduran ile şose üzerindek . 

Sabaha kadar kızı birlikte alıkoy - gibi akan sular pek aza'mıştır. ~ 
·ı·ı bl' 

yağda kızartılır. Ayni yağa etler de ka 
tılır, kavrullll'. Üstüne biraz su ilave edi 
lir. Bir taşım kaynadıktan sonra (bakıa 

da, et te yan pişince) pirine te ilave edi· 
lir. Suyu kararlamak içirı pirine~ bır ka
şık batırır, bırakırsınız. Bu ka~ık ayakta 
duramaza, hemen düşerse su çoktur. Dll 
rursa su tama:ndır. (Bu su, pirinç öl~ü
sünün bir buçuk mislınden biraz fazla
dır). Ateş kuvvetı: olmamalıdır. 

Bademli pasta 
Pastaların en kolayıdır. 
Lazım olanlar: 250 gram badem i~i. 

250 gram toz ~eker. 40 gram patates unu. 
3 yumurta. 

Bademleri sıcak suda be!': on dak ~ ~· 
·akırsınız. Kabuklan yumuşar, p:ırJl'l $0' 
'arınızın arasındn kolaycı sovulttr· be' 
rulan bademleri havand toz • •ker'C e~ 

raber iyice döver, iyi bır badem eıt11 
'1aline getirirsin;z. stı' 

Patates ununun içine yumurtalar~ı.ı11t1 
rısını ve beyazını katı~•ırırsınız. . ~"' 
badem ezrncsile birl'kte hamur g bı 1" 

ğurursunuz. Sonra kalıbı yağlar. l"i~Jj 
ru içine dökersiniz. Orta sıcaklıkta tel" 
fırında pişirirsiniz. Kalıbınız yok Hl Htı' 
side kızartacaksanız ölçüvü iki .". 

5 
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çıkarmalısınız ki kücii.k bir tepsıY1 

durabilsin. ~/ 
- Bana başka bir ' f~ ve başka 

bir vücud lAzım, diyorsunuL. Anlat
tıklarmızı okuduktan sonra size hak 

yazmışsınız, aksi takdirde mektubu

veriyorum. Ne yazık ki çok uzun 

nuzu bu sütunlara aynen geçirecek

tim. Fröyd nazariyesine göre hasta 
bir muhayyilede yaratılabilecek ga\,, 

rib bir tip nümunesini diğer okuyu

cularıma anlatmış olacaktım. 

- 'l'eyzcye sorulacak suali fena 
6C'Çmişsiniz. Bir doktora başvursaıy
d nıt kendıniz içm daha faydalı o -
]urdu. DoPruc;u Tn€ktubun üzerine 
yapı~tırdığmız pula acıdım. 

.... ......... -........... - .......................... -····-·····-····-····-···--··-·····-···-·-··········----······-·---·--... ········ .......... 
Bac~ksızın maskarallklan: Jçi boşa.tılmış Hindistan cevizi 

- Ne yapma1ıyım? diyorsunuz. 
Siıe bizim Halid Fahri, Janri gel

mez, biraz... Şiırsiz eser ok"Uyunuz, 

mektebi bitireli epeyce olmuş am • 
nın, gene hatırınızda kalmıştır. Bir 
trieanometri muadelesi bularak hal-

* Anknrnda Bayan «Ş.Ş-> ye: 
Kadın hissi ile size hak vcnnekli

ğim Hizım. Fakat ne yr.•,.>alım ki, ya
şın munyyen bir hududunu aşınca 
kadın da mad-ii düşünüyor. Sağlam 
düc;ünce kocanıım tarafındadır. Ev
veıa yuvanızı kuracak par:.;yı birik -
til'iPiı. ocafunı tüttürilnüz, mücev -
herin c:ırnsı sonra gelir. Ocağının 
bir 'ac;ını tamamlayabilmek için ku -
la{rının küpesini feda eden kadın 
benr•c o bahsettiğiniz erkek oyunca
ğındnın elbette daha iyi annedir. 

'rEYZE 



1~3 Maya 
-·y ~ - SON POSTA 

u ünkii Sov e usy 
Japonya ve Çin ' 

Rusya, ilıtilQlden önce olduğu gibi 
İAsgaga gagı/makta devam ediyor 

Alt: tröstunun başmohendisi olarak Rusyada on sene kalan 
Amerikalı muharrir John D. Littlepage yazıyor 

Beyn.olıniıeı politikada bir mütehas -1 
~18 olduğumu iddia etmiyorum. Fdkat 

Usyn ile Orta Asya arasındaki hudud 
~lflyetlerini, on yıl içinde o kadar ya -
ınctnn tanıdım ki dünyanın bu köşe -

~~~:ki ~lya~ hadiseleri ister iste~ez 
B U)uk hır alaka ile takib etmekteyım. 

undctn başka ayrıldığım gündenberi 
g~n iki yılda Orta Asyada olup biten.
len aydınlatacak bazı tecrübelere de 
Sahib' ını. 

Bu mıntakaya dair kitab makale ne 
<>k~durnsa hepsi bende, m~ha'rrirlerin 
ÇOgunun. Sovyet Rusyanın her seyden 
~.~veı bir As) a memleketi oluşu~u bü-
un eh<-nuniyetile kavrayamadıgı~ ka -

naat · 
. ını uyandırdı. Rusya muharrirle -
~ b"lh ' 

' 
1 

assa A1rrupalı muharrirleri, yal-

l lu dolaşmakla beraber içine giremedim. 
Rusvroıın dış Mongolistanla münase

beti Sinkiang'dan çok daha ba~~~di~. 
1924 Rus taraftarlarının idare ett.igı bır 
ihtilfildc mahalli Çin hükfuneti . düşe~i 
beri memleket Moskova himayesı~e gır 
mi~ bulunuyor. Sta1in Monıgolıstana 

':> R ordula -karşı y~pılacak taarruzu us . 
rının karşılayacağını 1935 de açıkça :~ 
ıan etti. Bu taarruz olsa olsa Japon) 
tarafından gelebilir. .. 

· Dış Mongolistan Sinkiang'da~ bu -
··kt" 2 500 000 kilometre murabba-

yu ur. ' ' . . l 'k A-
mdan fazla genişlikte yanı Bır e.şı 
merikanın üçte biri kadardır. F~at. a
halisi bir milyonu geçmez. Bu bır mı~. -
yon insan asırlarla- evvel Asyanm mu
hiın bir kısmını elinde tutt-r:uş o~an ~ AvruP?daki nüfuzu bakımından a

lek ~ar edıyo:: Halbuki bence bu mem 
tnüh'e~ın ~ya uzerindeki rolü çok daha 

undır. 

Esasen coğrafya bakımından da Rus
ya daha 7"1 d As 

.. bedir Şım· 

J 
Mongolların ahfadıdır, goçe ·. . . 
dive kadar Asyalı J3.us göçebelen _gıb: 
sü'riiler besliyerek yaşarlardı. Şı~dı 
Rusların yardımile yavaş yava!~ san at 

~----.......... ---'-'-"""'---" hayatına atılmağa başladılar. Bu yol 
B. - ya e ya kıt'asındaUır. 

al ır Rus haritasını gözünüzün ön 'ine 
ırsanız Avrupa R b .... 

rnemfoke usyasmın utun 
d ğ le nazaran ne kadar ufak kall-

ı ını görürsünüz Asy 
.rnen bütü . · a Rusyası he -
kısmın bün .~a~.ı~~yı .. kaplamaktadır. Bu 
lrotl Yuklugunu başka bir memle
~reek, mk eseıa Birleşik Amerika ile öl • 

nvrcıyab'li M ko ı rsiniz. os vaya L 
ie bir aceı ' en~~rada kadar şöy -
rupalı tur~t~cele gıdıp dönüveren Av-
b' . . er 'Rusya hakkında oo· 
ır fıkır edinenıez1er. Çünk" .. d"gru 

len • A u gor uk -. ) er vrupa Rusyasından "b 
tır U k k ı aret -l . za şur tan gelen yolcula 
ara nazaran daha . . rm on -

Bindikleri ~ net fikırleri vardır. 
Ya Ru i.re.:ı Avrupa Rusyasını As -
Vladiv~~~ndan ayıran Ural dağlanle 
ced . ~rasını Yedi gün Yedi ge
sa e geçmıştı::-. Böyle bir yolculuk in -
duı:a Rusyanın bir Asya memleketi ol-
İgunu açıkça gösterebilir. 
Şte gerek bu b': "k 

tek ah 1' . .. uyu memleket ge -
ler b a ısı uzerinde yaptığım tecrübe-

ana sun ·· ·1ı u goster<li: Rusya· yu" .. •• 
-Q.\'rupad~n A , zunu 
İtusyası ~ 

1 
sya~a ~itiyor. Asya 

kısmı de~ ·1 m eketın yalnız en g<!Jliş 
~nı'd· gı ayni zamanda en umud ve-

ır de H .. 
Şaf etrn ·: :nuz pek tenha ve inki _ 
en ""' . enıı· ış bır halde, fakat dünyanın 

v'-'rırn ı t b .. k 
leri k a 11 ·aynakları ve maden-

oynunda-.. 
Gazetele l 

Yasının r e. mecmualar Asya Rus -
si ın ko:onıze edilmesi ve işletilme
llleşg~~e~~sıl: Stalinin pek yakından 
len y k dugunu yazıyorlar. Stalin as
gü;cüı a ınşarkın en eski kavmi olan 
oJın~;kt'r~e~dir. Sırası düştükçe Asya!; 

Ben a lftıhnr ettiğini söyer. 

~a il~ah~n onun Avrupadan ziyade 
im. alakadar bulunduğuna kani -

Staun b' . ·. 
lUk ku ırıncı sınıf bir «imparator -
bUiniy rucusu~ dur. Bu, bugün açıkça 
l~\in kor. Rendi de Sovyet muharrir -

e.tıdi • . i 
en biiy"k sı~ı Rus mparatorluğunun 
~nzet~ 1 ~uessisi (Büyük Piyer• e 

Staı1 .e erınden sinirlt>nmiyor. 
Ve}, nu~ın bu emelleri birkaç sene ev
tUaldl' ri'anın garbında bilhassa son ih
llvrurı ~usvadan ayrılmış olan küçük 
bıü 'i.i a~evletlerini endi eye düşür _ 
lindi. lt"kn_ zamanlarda bu endişe si -
leyhtarı ~ urnetlerinin komünizm a -
lıu J~ına ra •men bu memlek"'tler 
l va kar . b 

n dııaı- R ı nıc; eten dost bir vaziyet 
lllaı:Iı. . Us i tilnsından korkuları kal-

NC'd n? '8 . 
'-ı ('('n<'. . .. . 

~·a tılh . . 01 ınuşahıdler bunu: «Rus· 
hunun r ı tkıvor. I<uçük ~eketler de 
Sf- ar ında d' . h 

"<ilint bir . > ıye 17.a edivorlar ve 
buıl' Van ırnparatorluk banisi gibi ka
lksi ka ~Ştnıyorlar. Ben ise tamaınile 

naatteyim: Stalin bir impara -

Bay Sta.lin 

torluk, daha doğrusu, bir cAsya impa
ratorluğu• banisidir. Garbe yayılmakta 
gözü yoktur. Onun ve a'rkadaşlannm 
bu meyli pek kai'idir. Bizzat Sovyet şe 
fi Rusyanın Asyada geniş ve inkişaf et
memiş topraklarını muhafaza ile kalını 
yacağını Merkezi Asya w Şark hudud
larmdaki mi?Inleketlerde de hakimiyet 
tesisine ça~acağını açıkça bildirmiş -
tir. 

Ben, 1928 de Rusyaya gelmeden ön
ce Merkezi Asyadan bahsolunduğunu 
pek az duymuştum. Orta sınıf Ameri -
ltalı dünydnın bu köşesini belki hiç bil-
ınez. 

Halbuki bu öyle bir mmtakadır ki 
Avrupanın birçok memleketlerini bir -
den ve birkaç kereler içine alabilir, 
kaynaklaırı umulduğundan çok daha 
zengindir. 

Misal olarak Çin Türkistanındaki 
Sinkiany'yi alalım: Bu eyalet söz de 
Çinindir. Hakikatte yıllardanberi müs
takil «muharebe senyörleri> nin hük -
mü altındddır. Hele ticarette tamamile 
Rusyaya gilvenmektedir. Zira, Çine hiç 
bir demiryolu veya şose ile bağlı ol
madığı halde Rusya ile arasında mü • 
kem.mel yollar vardır. 

Sinkiany 15.000 kilometre murabbaı, 
Yani Fmnsanın üç misli genişliğinde -
dir. Yolsuzluk, şimendifersizlik yüzün
den komşu memlekeUerden ve tekmil 
dünyadan ayr1 kaltnış, bir adım bile i
lerleyememlştir. Makul bir çok sebeb -
ler bu eyalette zengin kaynakların 
~wudiyetini göstermektedir. 

Sovyet Rusya hesabına çalışırken 
Kazakistanuı cenubundmı geçen, Rus 
hududunu aşıp (Sinkiang)a giren Al -
tay dağJannda mühim keşillerde bu -
lundum. Bu dağlarda altın gibi bir çok 
kıymetli madenler de var. Ruslar bir 
çoğunu işletmeğe başlcrdılar bile ... Fa
kat Altayların en zengin depoları Sin
kiarug'da Çin yamaçlarına düşmekte -
dir. Rusların burada uzun müddet as -
keri cmüşavirı. leri kaldı. Jeologlarının 
da bu fırsattan istifade ederek -benim 
tahmin halinde ileri sürdüğüm- o 
kaynnkları arayıp bulmuş olduklarına 
muhakkak gözile bakmak lazım. 
Diğer taraftan Rusya ile hududu bir 

olan ve içinde ya ayanlarla Ruslardan 
başka herkese meçhul kalmış olan bir 
memleket daha var: Halk Cümhuriyeti 

adı verilen dış Mangolistan... Buraya 
son zamanlarda kimsenin ziyaret m~
sadile dahi girmesine müsaade edilme
di. Ben bile Mongollarla temasta bulun 
mak ve memleketin çevresini uzun boy 

memleketi tahmin edildiğinden çok da 
ha zengin bir istikbale götürebilir. . 

Bugün işte bu memleketle~~ ~~ Çın 
ortalarında neler geçtiğini mum.kun ol
duğu kadar açık bir surette o~ta~a ko
vabilmek için şahsi tecrübelerımı Rus
İardan dinlediklerim1e ve okurlukla -
rımla birleştirdim. Neticede şunu ~u~ -
dum: Gazete muhbirlerinin ve butun 
eli kalem tutanların gözünden ka~an 
hadise1er Çin - Japon h<lrbinden de, 
dik.kati çeken diğer hadiselercı:~ d~ mü 
himdir. Merkezi Asya ile Çının tç ve 
hudud eyaletleri yarın bir Rus - Japon 
harbiM sahne olacaktır. Bu harble, As
yadaki büyük menfaatlerini korumaya
mecbur olan, üçüncü bir büyük imp2 -
ratorluk olan İngiltere de sıkı sıkıya 
alakadardır. Fransa da Hindi Çini do -
layısile bu işe kayıdsız kalamaz .. 

Sözüne kıymet verilebilecek bır çok 
Rus bana hüki'ımetin Avrupa hudud -
h!rını boşalttığını, buralardaki köy ve 

şehir halkını Siberya ve:a~.~a.rk .~u -
dud eyaletlerine yerleştirdıgını soyle
di. Bu suretle garb hududlarında. tel
örgülerle. elektrikli tellerle ve modern 
fennin bütün kudretile geçilemez hale 
konul<ıbileoek geniş bir boş mıntaka 
meydnna getirilmiş oluyor ve Ga:b~n 
gelecek bir istila hareketinin onune 
sed çekiliyor. Hükfunet diğer tar~tan 
Garbda -yılmaktan ziyade yıld.ırdıgı
küçük Avrupa devletlerini tes~me. mu
vaffak o!du. Bu memleketler şımd: Rus 
yanın kendi is1.ikamet1erinde genı.şle -
mek niyetinde olmadığını biliyorlar ı;e 
tabii çok memnunlar. . 

Asya cephe~nde alınan vatziyet ba.:11~ 
başka •.• Hudud, Avrupa hududu gıbı 
sımsıkı kapalı ... (Altın kaynakla~ : 
dan bazıları hııdud mıntakasında ıdi. 
Polisten izinname aI.mıyan, izinname -
sini sık sık yenilemiyen i.şci içeriye a • 
dım atamazdı. Polis madende çalışacak 
her iscinin mazisini arayıp tanyor, za
rarlı .bir insan olmadığına ina+,ımadık
ça izinname vermezdi.) Fakat Ruslar 
bu hududun ötesindeki topra~Iar~a 
hummalı bir faaliyet içindeler. Sınki -
nng'la Dış M!:>ngofütanae giden yollar 
tcsbih dizisi gibi kamyonlarla dolu. ~e 
~ Dış Monı.tolistan Rusyanın Adeta bır 
parçası sayılıyor. Diğer Rus şe?,irleri~
den dahn geniş müsaadeler goren bır 
Rus eyaleti gibi... Moskova Triko fa'b
rikalarında çalışan bir tnnıdığım; fab
rıkanın çıkardığı ne var, ne yok !hep 
Mongol' tana yollandığından bana yaL 
na yakıla soyle şikayet etmişti: 

- Divorlar ki, Mong<ıllan memnun 
etmek Ja,;ımmı.ş. Yoksa alacaklarını 

başkalarından alırlarmış. Malın iyisi 
onlara gidiyor, köt..üsü bize kalıyor.> 

(,4.rkaıı va1) 

Sayfa , 

MiZA H 
Kırtasiyeci memur 

tekaüd olunca 
Yazan: ismet Huld&i 

Mahallemize yeni taşımın Hüseyin Be- İ 
ye safa geldin? demi ye gidecektim. 

Kartımı geri verdi: 
- Bu olmadı. 

Bana ondan bahsederlerken: 
- Mütekaid bir memurdur. İşd·~ iken 

kırtasiye meraklısı imi.§, ayni merakı 
elfın muhafaza edet', demişlerdi. 

Bir kimsenin tekaüd olduktan ve artık 
işe bakmadıktan sonra nasıl kırtasiye 
mernkını muhnfaza ettiğine akıJ erdire
memiştim. Nihay~t tanışmamız, konuş
mamız güç bir mesele değild•. Hakkında 
söylenilenler; doğru m:ı, yanlış mı öğre
necektim. 

Bir akşam yemekten sonra Hüseyin 
Beyin kapısını çaldım. Kapı açıldı. Pek 
güler yüzlü olmıyan bir hizmetçi sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Hüseyin Beyi ziyarete gelmiştim. 
- Günü değil efendim. 
Hizmetçi kapıyı yüzüme kaparken S()r· . 

muştum: 

- Günleri ne vakit? 
- Pazartesi! 
- Peki Pazartesı gelirin .. 
Hüseyin Bey hakkında ilk hükmü ver

miştim. Muayyen misafir günü haricinde 
kimseyi kabul etmediğine bakılırsa Hü
seyin Bey kırtasiye m.e.rakJısmdan ziya
da, etiket merakl'ısı olmalıydı. 

Pazartesi gününü bekledim. Gene ak
şam yemeğinden sonra Hüseyin Beyin 
kapısını çaldım. Kapıyı ayni hizmetçi 
açtı: 

- Efendim, Hüseyin Beyı ziyarete gel-
miştim. 

- Şimdi imkanı yok:. 
- Bugün günü değil mi? 
- Evet amma muayyen saati geçir-

diniz. 

- Muayyen saııt, kaçtan kaçadırf 
- Sabahleyin saat ondan. akşam saat 

altıya kadar, saat on iki ile iki arası ye. 
mek vaktidir. O zamanlarda gene imknn
sız. 

Bir hafta daha bekledim. Bir hafta 
sonra saat dört bu~ukta bir kere daha ka
pısını çaldım. KapJ}'l açan hizmetçiye ü
çüncü defa ayni sözü tekrarladım: 

- Hüseyin Beyi ziyarete geldim. 
- Kartınız! 

Hüseyin Beyın etiket merakı da artık 
bana garib görünmeye başlamı~tı. Fakat 
ses çıkarma'dım. Kartımı verdim. Hfz. 
m~tçi içeri girdi Bir rnüdde~ kapıda bek
ledim. Kulağıma kalın bir erkek sesi ge
liyordu: konuşan Hüseyin Bey olacaku; 
söylediklerini duyuyordum: 

- Bu ne ifade eder, b ir kağıd üzerinde 
san çizmeli M~hmed ağa ... 

Gerçi ne adım Mehmed~i. ne de soya
dım, Sançizmeli; fakat hizmetçi içerı gi
rer girmez. Hüseyin Beyin bu tarzda ko
nuşması neye benden bahsettiğine beni 
kuşkulandırm~ı. Hizmetçi herhalde çok 
yavaş cevab vermısti Jt: ne dediğini an
lamadım. Hüseyin Bey bir perde dnha 
yüksekten devam etti: 

- İnsan bir kağıdın üzerine ismini ya. 
zıp vermez, herkes.n bir mrsleği olur. 
bir ev adresi olur. Sonra müracaat seb~
bini de yazmalıdır. 

Gene hizmetçinin ne cevab verdiğ'ni 
duvnmadım. 

Hüseyin Bey gene söyledi: 
- Şifahi olmaz. Bunu size kaç kere 

tembih edeceğim; tcıhrirl. tahriri İşte o 
kadar fazla laf isttmem! 

Hizmetçi kapıya gelmişti. Hüseyin Be
yin yanında pek yava, konuştuğu halde 
nedense benimle konusurke:ı sesini yük
seltiyordu. 

Kapıyı kapfimaya hazırlanıyordu. 
- Durun, dedim, bu olmadıysa ne yap

mam lazım geldiğini söy1eyinl 
- Mesleğinizi, ev adresinizi, ne istedi

ğinizi yazacaksınız. 

Hüseyin Beyin etiket meraklısı olmayıp 
kırtasiy•e meraklısı olduğuna berı de inan
mıştım. Fakat işin sonunun neye varnca. 
ğmı merak ettiğim için hizmetçinin de
diğini yaptım. Bana iade edilen kartımın 
altına işimi ve ev adresimı yazdıktan 
sonra: 

cBeye.f endi. 
Komşumuz olmanız dolayısile sizi zf. 

yarete gelmiştim. Kabul etmenizi rica 
ederim .• 

Cümlesirti ilave ettim. Hizmetçi tek
rar içeri g tti. On dak•kA daha kapıda bek 
ledim. Hi-zmetçı göründü. Ben içeri gir
miye hazırlanıyordum. Hizmetçi: 

- Buyurun? 
Diyeceği yerde kartımı, kartıma iğne

lenmiş bir kağıdla bttlikte bana uzattL 
Kağıdda şunlar yazılı idi: 

c Yazdığınız mektubu imzalarnadı~ınıı 
takdirde sizi kabul etmekte mamr oldu-
ğumu bildirir, saygılarımı sunanın., 

Kartıma bir de imza attım. Him:~çf 
elimden alıp götürdü. On dakika daha 
bekledim. Hizmetçi göründü. 

- Pazartesi günü buyurunuz. 
- Bugün Pazartesi değil mi? 
- Evet, fakat Hüseyin Bey geç oldu-

ğunu ve bazı muameleler dolayısile bu
gün için sizi kabul edemiyeceği.ni bildirdl 
Suratıma kapanan kapının önünden 

çekilirken kendi kendime: 
- Bakalım bu kırtasiyeciyi ne vakit 

görebileceğim. Ne vakit onunla konuşa
cağım! 

Diye düşünüyordum. Ne denilse yapa 
cak, tek onunla konuşacaktım. 

Üç giln ge>çrn~ti. Akşam yemeğinden 
kalkıyordum. Kapı çalındı. Oturduğum 
evin sahibi görmıye gelmiş, bPnimle ko
nuşacakmış. Ev sahibım beni görür gör
mez: 

- Bir mektub aldım. şa~dım; sizi bu
nun için görmiye geldim' Çünkü mcktub. 
dan hiçbir şey anlamadım. 

Dedi, ben de ev sahibimin sözlerinden 
bir şey anlamamıştım. Okuması, yazma
sı kıt bir kimse değild? iti. kendine gelen 
mektubu anlıyamamış. bana sormaya gel. 
miş olmalıydı. 

- Nasıl bir mektub? 
Cebinden bir zarf çıkardı. Zarfın ıçtn

de benim Hüseyı.n Beye bıraktığım kart. 
Hüseyin Beyin hizmetçi He oona im7amı 
atmak için yazdığıı kağıd ve ayrıca da e'9 

sahibime yazdığı mektub vardı, Hüseyin 
Bey ev sahibime soruyordu: 

cİrnza sahibi zatıl'l sizin evinizde otu
rup oturmadı~ının acele iş'arım rica e
der, saygılanmı sunarım.> 

Ev sahibime işı anlattım Vl' yaza"ağı 
ce,·abı dikte ed'o yndırdım: 

cMumaileyhln ev;mde otl!rmnkta oldu. 
ğunu saygılarımuı bildiririm,,, 
Pazartesi)ı iple ~ekıyordum Nıhav~t 

Hüscvin BC'y'n evin"' girmek, onunla ko. 
nuşmak mümkün olabilecekti ve nitekim 
dC' o Pazartesi Hüsey•n Bey·n evine g tti
ğim zaman kapıyı aç<ın hızrr.etç!: 

- Tam zamanında geldiniz, b:ıy .s"zl 
bekliyordu. 

Dedi ve şunu da ayrıca söyledi: 
- Geç kalsaydm1z, bugün de konuşa.. 

fDevamı 13 ii.ncü saufadaJ 



SON POS't.tıo. 
Mayıs 1~ 

1 Sayfıı 

C:: EDEBİYAT 
An karadaki tiyatro ve. opera 

Tıb ilemimizde 
50 yıhil hikciyesi 

mektebinde bir müsamere ~~mlarına jübile yapılacak doktorlarımız, 
Yazen : Halid Fsıhrl Ozansoy Son Posta " ya hatıralarını anlatıyorlar 

Ankara neşriyat kongresı azaları, biri ka'bir yerinde imiş), hem de gene ilk de- 1 cel'bedebilm~k ıçin b\kırB çiçeğint~e ~~' lhtiyarhk nedir bilmeyen ve hala Denizyollarınır 
Ank r Tiyatro ve Opera mek- fa olarak böyle bir kalabalık karşısında olmağı tavsıye etmesıc ır. u s~re 

akş~ d. ki ba'a .. mereye rağırıldık. görünüyorlarnıış. İşte. müsamerenin pro- zın sevdiğini kıskandırması kabıl ola~ak: (Ankara) vapurunda doktorluk yapan 
teln:. n e ır musa ~ .. · 1 . · "t k' bu vazıyetı • h t 
Maarif VekUetinin bu davet\, bizi iki ci- logu bu suretle bize bunlan oğretm11 o U· tır, hakıkatte ıs~ ~ e ı genç İ. Hüseyin Mazlum Yayın aya 1 

tt. B' · cisi bu mek- yordu kendi hesabına ıstısmar edecektir. şte 
betten memnun e ı: ırın · · d b' A k 0 O' 

b' il 1 rf da neler yaptığını, na- Doğrusu, kendi hesabıma, Alınan pr?· mevzu bu kadar sa c ır şey. . nca . Jübilesi yapılacak doktorlardan Bayi herler; gene Mizan gazetesini buluro,ıır• 
te ıhn çlyı zaktın lduğunu ilk defa bir fe:sörün iki kelimede hülasa etmeyip te kadar tat1ı bir müzik kı. insan dınlem:k- Hu"sey·ın Mazlum Yeyı· bulmak kolay ol- kur ve gene ccemol:. borusundan s 
aıl azır anma a o k k B k" "k nd k. koy 

.. kl'nde görmeğe davet edili- bu kadar uzattığı bu nutuktan pe o a- ten usanmıyor. u uçu parç... a 1 
• • madı. Sayın hekimin Kuzguncuktaki evi-ı cpadişahım çok yaşa> yerine: 

n:ıu~admeredşeyd ı"' muz pek haklı bir se- dar haz duymadım. Aynı zamanda içime lü kızı rolünU oynıyım Rabia Erler nıha- ah b ~ ı z en u u6u ne gittim. Fakat: c- Padiş ım, aş aşagı.. 
!:~ti Memnunıyetimize ikincı sebeb de, bir korku da geldi: Acaba, dedim, tale- yet on altı on yedi yaşlanndak ç~~ ~~i~- c- Doktor, Ankara vapurunda sefer- Diye bağırır idik! rB' 

b 
. ·ı ·ı b mektebden bahsetmeğe beler nasıl? Profosör, önceden bizi onla- li bir yüzü var. Ses~ yuwuşa ır uzu!l de'.- Sayın lb"'",.,ekimin söile.rine, .Anka 

u vesı e ı e u d' ? Y" .. - · ı h p d adımla - ~· 
imkan buluşumuzdu. rın zAflannı görmemeğ7 mi da~et: ~yor. da?~ası. u.~y:..ı~ıer . da ı-k ans - Cevabını alıt almaz. az daha kapının nın ufukta görünmesi fasıla verdi. a.ıı 

0 akşam. Cebecideki mektebe, eski Fakat sırasile, kapalı perdenın on~nde, ~ ~ı~den. guzel. rahta ~!1 u.zu~~~a ~u- eşiğine çöküverecektim! ı Nihayet, bir saatlik bir te3hhurd. , 
cMusiki Muallim Mektebi. ne gittik. Du gPniş rampa konulup kaldırılan basıt &e- sıkı ile hıtabları. terf'nnumler. butun d n- Bu boşuna zahme.tteo sonra Denizbank sonra Ankara rıhtıma yanaşt! ve h~P~~
gidişimiı. mektebin ismi ve gayesi değiş- dir, koltuk, masa gibi prova mal7em~slle liyenleri büyüledi denebillr. Bu genç k~z, başhekimlik dairesmin yolunu tuttum. miz doktor Hüseyin MazlUın Yey'in ıstı 
tikten sonra, bazı edebiyat muallimi ar- talebelerin hünerleri ba~laınıştı. Şım~ı ileride mükemmel bir artist olacaltk b'.:- Beni, cidden l>üyük bir nezaket ile kar- haline koştuk. Zavallıyı palas pandır~ 
kadaşlarımla orasını senelerden sonu gittikçe. dikkatım .. a;.tıyor, heyecanım zı· has.~~ ~ubret r~lleri ovnamağa, gere VU· şılıyan Deniibank haşhekiıni B:ıy Mahlr- kamarasını bile kilidlemeden yak~la)'Jifl 
ikinci ziyaretimızdi. İlkınde, sekiz yıl e.v- yadele.şıyor ve butun salonu dolduran cudunun tı.fvak .• -efek oluc;~, ~ere~ ta~ırla- den ve kıymetli mesai arkadaşlarından bir sual çemberi içlne alôık. Huse~ie 
vel, Edebiyat Muall'rcler: kongresine ış- davetlilerle ber3ber, ben de, programın rının incelı~i ıle pelt musaıcl gorünüyor., cAnkara> nın 11.5.939 günü saat 12 de Mazlfun Yey, iri gözlerinin içi güle gıı 
tirak etmek üz.?re 0 güzel binaga yirmi her parçası bittikçe alkıştan avııçla.rımı Kolas rolünde Ruhi Su mükemmel bir Galata nhtımında olacağın.. öğrendim. anlatmıya başladı: 11 
b'Ün misafir oirnuştuk. patlatıyordum. Zafe~ .kazanılmış, Tıyat- köylü itpi olmuştu. Sesi iyi terbiye gör- Artık beklemektene başka yapılacak b!r - Eski tıbbiye bilhassa Zeki paşa;~. 

Müsamere salonu bizden evvel gelen ro ve.Opera Mektebm·n bu üç ~l ~mu~- müş. Yalnız müziksiz yerlerde, konuşur- iş yoktu! mekteb nazırlığından evvel, Marko &! 
davetlilerle dolmuştu. Maamafih ön sıra- daki ımtlhan1 umduğumuzdan büyuk bır ken. bazı telfıffuz hataları yap•yor. Bunu * ş~nın idaresi altında bulunduğu zamarıl . 
da boş yerler vardı. Orada kendimize bir netice vermişti: Bunun_ içindir ki, b~ ha~- düzeltmeli. Mimikle~e biraz ~übalA~alı. ı Gözlerimiz Marmara açıklarında, hacı sade bir irfan müe.ssessi olmakla kal~:r 
yer bulduk. Sahneye bu yakınlıktan ay- ta bu makale ıle o musamer.enln bır bı: Bastien rolünde Suleyman Alkın. bır~z gemisi bekler gibi, Ankara vapurunu bek- mış, nazırdan kapıcıya varıncaya ka ~ 
nca bir neş'e duydum. Talebeleri, bütün lançosunu kaydetmeğı kendıme zevklı daha çalışırsa iyi bir oper:t san'atkArı ola- ı liyoruz. Fakat, aldığımız haber hiç te iç bütün mensubl:ırmm samimiyeti ile te 
mm\jılcferi ve hususiyetleri ile istediğim bir vazife biliyorum. .. . bilir. Bu kadar az muvaffakiyetle iktifa j açıcı değil! Ankara, İzmirdcn bir saat rö- bir kalb halinde yaşamıştır. O vakitler~ 
gibi tetlcike ;mkan bulacaktım. Program sekiz parçadan murekkehdı: etmemelidir. tarla kalkmış! Sabahleyin Çanakkale bo- mektebin duvarlan içinf:' münhasır k815• 

Bir müddet sonra, müsamerenin başlı- l. - Palyaço operasından prolog. - 2. 3 _ cYeşil papa/lan., bir Alman pıye- ğazında sis olduğu içın yoluna da deyarn bile, gene tam bır hilrriye~e sahih bulll, 
yacağı saat başı gelmiştı. Önce, tiyatro Bastien ve Bastienne. - 3. Yeşil papa- sinin Fransız ihtilalı esnasında bir mey- edememiş. nuyorduk. Elimize geçen ve efkarı urnıı~ 
mütehassısı olan bır Alman: 'Mösyö ğ:m. - 4. ":,i~?lonsel solo. - 5. Haydud- hanede geçen tablosudur. Muhtelif tipler ı Gözlerim, karşımdaki duvar saatinin n:1iyeyi ~yand~rmıya çalışan gazete!~~: 
Bravn, almanca biraz uzunoa suren m~- l~r - 6. Curum ve ~eza. - 7. Satılmı~ bu meyhaneye gelıyorlar. İçiyorlar, hay. &kreb ile yelkovanında, Denizbank baş- rısal:lerı _ad.eta ~~rbest serbest okur atlı 
kaddemesile bize mektebin ve talebenın nışanlı operasından duo - 8. Hamlet. kırıyorlar, nutuk.tar söylüyorlar. Çok 1 hekimi Bay Mahiı·in, içimdeki sabırsızlı- B.~gun~e:ıı_nız. bızım hayatımızın en t 
faaliyeti hakkında izahat verdı ve yanın- Şimdi sırasile anlatayım: canlılık istiyen bir sahne. Maarnafih. ğı avutan tatlı hatıralarını dınliyt)rnm: gunlerı ıdı. f 

daki mektebe mensub bir zat, bu nutku 1 - Palyaço operasından prologda, ü- mektebin bu temsile seçilmiş olan tale- - Abdüllıamid TT zamanında, Mektebi Ara sıra da, arkadaşlar arasında 6
' 

cümle cilrnle türkçeyc tercüme etti. An- çüncü opera sınıfından Süleyman Tamer, helerinin hemen hepsi muvaffak oldular. Tıbbiye bir alemdı. Hele bizim okuduğu- alemleri yapar, eğlenir idik. Marko paş:t• 
ladık ki. bu akşam böyle bir müsamere iyi bir istidad olarak gör.inüyor. Sesi mü- Meyhaneci rolünde Sal;h Caner mükem- muz seneler - 1310 ila 1315 - Ahırk;ıpı - kabahatimiz olsa bile, bunu milsaJI'la!l~ 
tertib edeceklerini evvelden bilmiyorlar- said ve bazı notlarda müessir denecek mel. Mektebin üçüncü tiyatro sınıfından daki o eski bina, inkılAb ideolojisinin yu- ile karşılar, tıbbiye talebesini. Yıldız sSt 
mış, o gün birdenbire emir almışlar ve kadar jşlenmiş. Yannki Türk operasınd-ı bu sene çıkacak en iyı talebesi olduğu' vası haline gelmişti. Hafta geçmezdi ki rayının huışumetinden korurdu. fal<ll 
acele bu müsamereyi hazırlamışlar. De- kıymetli bir eleman olacak. diğer rollerinden de anlaşıla'!'l Ertuğrul arkadaşlarımızdan birkaçı yeraltı hapis- biz de nazırımızı çok severdik. , 
mek ki, bilhassa hazırlanmış bir temsil 2 - Bastien ve Bastıenne, Mozart'ın Ilıgın, ihtilalci Grosse rolünde tam ma- hanesine atılmasın, divanı~arb kararile Ben, mektebte iken derslerine ı;ol\ çsl 
ne karşılaşacak değilmişiz. Göreceğimiz 12 yaşında iken yazıp bestelediğı pasto- nasile geveze bır nutukçu. Hareketleri Fizana, Erzuruma yollanmasın! lışan bir talebe idım. BUtiln vakıtıerırtl 
ve d!nHyeceğlmlı: müzikli ve müziksiz ral bir musiki uynetid!r. Bu parçanın çevik. jestleri he:;abtı ve bakışları tesirli. Ben de bir kere böyle bir varta atlat- tamamen mesleğime verir idim. 
temsil parçaları, sadece, talebenin o ara- temsfü il@ yalnız Mozart'ın musikisi de- Sesi biraz, geçen sene nihayetine kadar tım. Tam altı ay zincirbend oldum. Va- Nihayet, 1305 bidayetinde yüzbaŞJ 018

; 

lık çalışmakta oldukları ders elemanla- ğil, ayni zamanda bu musikinin Türk hocalan olan Ertuğru! Muhsinin sesini kit vakit te riyazet hapsine mahküm rak mektebten çıktım. Beni, çatal~ 
nndan bazı nümunelermi~. Üstelik, ıunu dili ile nasıl imtizaç ettiğı de gösterılmek andınyor. Belli ki üstadının bu tesirm- edilirdik. Yirmi dört saatte, bize bir bar- mevkii müstahkem doktorluğuna taYill 
da bilmeli imişiz ki, talebeler, hem bu istenmiftir. Eserin basit ·mevzuu, bir köy- den kurtulamamış. Fakat bug~n için Syı dak su ile bir dilim ekmek verirlerdi. Fa- ettiler. Bir buçuk sene sonra Haleb "' 
ıahnede ilk defa lıtidadiarını gösteriyor- lü kızının bir köv delikanlısına aşkı: bu b'ir tesir. Zamanla. seste de daha phst o- kat, b~lediğimiz cefkarı ahrarane> den Şamdaki kolera mücadele h~yetinin .re: 
larmış (çünkü asıl çalışma atelyelerl aşkına mukabele görmemesi ve kızı se- lur. Çünkü bu genç, hakikaten bu yaşta bizi, h~ir kuvvet alakoyamazdı. Gene I fakatine memur edildim. Bağdada gıt 
mektebin daha ufak bir salonu olan bat- ven bir başka cteHkanlının onu kendisine (l~evamı 13 üncü sayfada) Namık.kemalin şıirlerini .elde eder. eı:.- (Devamı 11 ine' sa~ 

K ız ve erkek, otuz kadar ~ 
1 

iYE yup, öğrenip mücehhez olarak baY811 

hep birden ayağa kalktılar. En Yeni Edebi Romanımız : atııma1arını görmekti. 

~~~: mduo!~~e~~. t~:~~~lr:ır:~~au~ KAR L 1 O A G A G u·. N ES . V 1 R O U d.~~j~~:r b::~=c~;ç~~;,ı:~~:-·~~ nnı insiyaki bir hareketle, kurşuni ön- d! yavaş geçmişti. Saçforının kırında. gBY 
lüklerJnin göğsüne. sürerek, sildiler. resinin kır~şıkhklarmda zamatndarı 1'ı 
Sıska, cılız vücudler dikildi. Biriblrlni ri rnüesc;ir olmamıştı. Ahmed p;rcll l· 
ru.tmıyan falsolu, çatıak sesteri1e, hep yazan: Ercümend Ekrem Ta :u bir ağaç gibi ihtiyarladığını kendi ele 
bir ağızdan İstiklAl marşının flk iki tiraf ediyordu. t • 
kıt'asın· söyledikten sonra sustular. Yedi senedir, ıty. önoo mutlaka ona Dahn pek çocukken anasını kaYrıl' 

Ders bitmişti. ni saatlerde, aşağı danışırlardı. mişti. Babası da evladına• karşı. 8eıc· 
Sınıfın çimento döşeli zemini, otuz yukarı hep bu ayru Tatil günleri, ka~ düşkünlük göstermemiş, Ahmedı ~}19' 

çift ayağın şamatasını bir milddet a~ - manzaray1ı \"eyredi~ pı kapı dolaşmak, tebe yazdırdıktan sonra artık kerıdı 
settirdi. En son çıkan çocuk kapıyı gil- yordu. Önceleri bu hastaların hatırııu line bırakmıştı. tlt11 
rültü He kapadı. Ortalığı derin bir sil - yelmasaklıktan be _ sormak, k(jy'lülerin Ana ve baba şefkatinden rnahr fıı' 
kiit kapladı. zer gibi olmu~tu. işlerile al8kadar oı .. büyüyen çocuk gitgide vahşi oı~oi c 

Mual1im Ahmed Ercan. derin bir ne- Sonra yavaş yavaş mak adeti idi. Du - sanlardan k<ıçıyor. hayatın zevkıt'lı( 
fes aldı. Kürsüden aşağıya indi. Kaın .:ılışmıştı. Şimdi a!'ı- rup dinlenmeden <r kurnakta ve inzivada buluyordu· 3'' 

hüeurnile zonklıyan başını temiz hava- yor, glSrmese yadır- kuduğu muht€lli1 misiz oldu~u için, diplomasını ::ılır de 
ya arzetrnek icin pencereye gitti. Açtı. gıyordu. kitablardan edindi 1 maz. önce Anadolunnn, biltı~a:;/· 
D•sarıda iki çocul<: ceki~tvordu. Belki İkametgahı mek- ' ği bi1giye köylüler Trakyanın en ücra köylerine gö!l ,ıi'·~· 
kavga, belki de ~aka .. Onlara seslendi: teb binasının yanın· ara ında geniş bil' di. En son işte bıı «Sapanlı• va gcA , "1 

- Rahmi~. Tahir!. Nedir o, bakayım? da idi. Bahçeye çı . tatbik sahası; bUlu- ti. Ve geldiği vakit burada ınun~,,ı 
U+anrnıyor musunuz? kıp sağa dönüldük . yordu. bir mekteb binnsı dahi bulaıııa di e , 

Suci.istünd<> vakalanan çocuklar u - ten sonra iki oda Erkekleri kahve - Şimdiki iki dersaneli mekteb kel1 b~1ı5t 
tandılar. biribir1crini kovalıyarak so - cıktan ibaret bu bi· hanenin zebir1eyici seri idi. Bunu, bir ırgad gibi ]ilıetl 
kaİ'İ'a kaçtılar. na onun yedi yıl • ve uyuşturucu mu - kendi de çalışmak suretile, k8Y ıti"ıı' 

Ahmed Ercan pencerenin kenarına danberidlr bütiln he bitinden kurtarmak yaptırtmış,, içindeki. ders ıevı:ı\, et' 
davandı. Yosun tutmuş bir muazzam fecanlanna, mesai . için, akşamlan der~ kasabaya gidegele, maariften tetı11 
satıh gibi ~öz alabildiğine uzanan, he - sine, üzüntillerine sanede 1oplıyarak, mişti. ,,... ~ 
nilz yeyrmeğe baslamış geniş ve ağaç- ve hastalıklarına sah lkendi·lerile 'faydalı * .. }liit11 

sız ovava baktı. nelik vazifesi aör - Muamm Ahmed Ercan derin bir nefu aldı, sonra pencerey~ Cloğru gitti kon~alar yapı _ Akşam, ovanın üzerine bütutl ğtıı!1ıı 
Sağda hep biribirine benziven bir müştü. diye intlliab etmiflerdlY Bu verimsiz yordu. i1e çöküyordu. Ta uzaktaki 

0951~1!1; 
küme ev vardı: Sapanlı köyü. Demin - Mekteb azad olduktan ıonra ekseri- toprağa hA.IA ne dl,. bağlanıyorlardı? Bu dtirüst, ciddi, alim ve namuslu a- kıvrımlarına koyu mor gölgele! ldıtl .~ 
den dersten cıkan çocuklaT, kışın ça - ya oraya gider kapanırdı. Ve erıtesi sa- Bunun sırrını Ahmed Ercan bir türlü dama hepsi de muhabbet ve saygı bağ· mıştı. Bir parmak kalınlığında ;·ııe1'1 1 
murdan, tezekten ve süprüntü den, ya- ba'ha kadar kitablarmın arasında, hep· öğrenememişti. Bildiği birşey varsa, larnıştı. Ona, fevkalbeşer bir rnahltlk renin kenarındaki söğüdJer ş 

1 

911111
, 

zın da tozdan ve sinekten geçilmiyen bir teviye g€çen hayatının bir gününü kendinden önce gelmiş olan mua'llim - nazarile bakıyorlardı. kaybediyordu. Ağıllardan, d~dıt~·t11~1 
daracık yolu tutturmuşlar evlerine dö- daha harcardı. lerden hiçbirinin bu ce'hennemde bir Mımed Ercan da: Sapanlı köyüne ı- dönen koyunların m~~e~~~erı e~1' , 
nüvorfardı. Bir aralık bahçeye heves etmi!ti. ders yılından ziyade oturamamış ol - sınrn~ı. Gönlilnde mesleğinden ve ki- yordu. Bir çift sıska okuzun ç tı1e1' < 

Mua11imin na1arları etrafı dolaştı; Fakat o nankör toprak onun emekleri- dukları idi. Halbuki o, cyte, yedinci ee- tablarından başka hiç kimseye, hiçbir olduğu kuru ot yüklü bir arab~efl ~ 
bacaları hafif hafif tilten basık evlerin, ·ne karşılık vermemiş, ne dikti ve ne nesini ikmal ediyordu. şeye alAka bulunmıyan, vazifesini yap- tebin hizasından ağır ağır ge.~;~ oJ'I ,J 
fleride daiblmış silrüsünil toplamağa ekti ise kurumuştu. Kendini köylüye sevdirmişti. Bu sev- maktan gayri hiçbir ideal taşunıyan bir du. Hayvanları yeden on d<> j\Jltl 
çalışan oobamn. derd1esen iki ihtiyar Esasen bu Sapanlı köyünün havıtsı ginin B.J!lilleri arasında bu yedi yıllık adımı için her yer birdi. Ve DarUlrnu - yaşlarmdaki bir çocuk, yoldd!l. 
t'ibi. ynnvana. aOıı adımlarla bu tatafa da, suyu da pek berbaddı. Kışın acı bir sebatı da önemli bir yer tutuyordu. O alliminden çıktı çıkalı, Ahmed Erca - Ercana seslendi: Jf 
do$-u gelen bir çift öküzün ve kanad- rüzgAr, yazın da samyell eksik olmaz, sade mekteb hocası değil, köyün dok - nın hayatı hep böyle bir teviye geçmiş- - Merhaba, muallim bey! ı}sıtl? 
larını verıe:e çarpa çarpa. görilnmiyen canlı mahlukları kavurduğu gibi, ne - toru, baytarı, ziralrt ve fen mütehas - ti. - Merhaba. cocuğum! Nas 
bir miltearnzm öntinden kacan bir ka- batatı da ktıruturdu. B1ıflı, nnıhtelif derdlerinin dermanı idi. YegAne hazzı, her eene başında ye - misin?. tıGrl 
Zlll üzerinde durdu. Burada yasıyan insanlar bu veri ne Herhanai bir ise teşebbüs etmezden nil~men talebelerinin vetiıtiQini. oku - (Arlco.sı 



[Güzel bir oyuncak] 

Çocukltt 
• 

• • • • • • • 

• 
' ' , 

' • • 
' ' 

Siz!) k " 
" ÇO guzeı bir 

llu 0"'·- oyuncak veriyoruz 
"-ı~k siz' k f · tir. li ı ço azla eğlendirecek. 
er üç :resm. d 

larına . ı e gazeteden kesin, alt-
ın~ mukavv ı 

Yaptınız d ~.1 . a ar yapıştırın. Bu işi 
fe resiını e~ı. ın•, şimdi elinizde dört kö-
eı e ıkı daire va D'' k'' ..L e alın. r. ort oşe resmi r 
~s, Yi o noktalarla gösterilen •A> ve 
Ylıkarıd~f.1P çıkarın. Dprt köşe resınin 

' CUll ve aşa ~ d . 
Yerlerine bi . gı akı • X > işaretli 
~i dört k.~r ığne geçirin, kuşlu dai. 
tlstte bul oşe resmin arka tarafına ve 
~ unan • X . . 
esıniz ·~ • ışaretınden geçırdi-

·~ 

ıö,ıeye dair . 1 
den . eyı • X > işaretli yerin- k 

geçırlniz Bal kl d çı an balıklar, kepçeaeıı geçerken ku~ resrn. · ı ı a ıreyi de 1 
d . ın arkasına ve altt ki ·r. gene o uyarlar ve hokkabazın külahına dolu-
aıren· a ı15neye gene yorl T . 
. ın ortasındaki · 1 ar. ers çevırseniz de aksi.. hokkaba-

Çırın 0 ışaret ı yerden ge zı k .. 1 Ah 
da· .. Yuncağınu artık yapıldı H . : n u a ından çıkan kuşlar kepçeden 

ıreyı ÇeViriniz b k . er ikı geçerken balık oluyorlar ve kavano7a 
.. ve a ınız kavanozdan do"k··1·· 1 u uyor ar. 

°" Ge~en bilmecemizde kazananlar 
beş "'..!n evvelki 

k.?ıananlan.. . . sayımızda çıkan bilmeceyi doğru lhal1edip anükAf t 
<i n ısımieri Pa t . a 
a bulunanı k zar esı çıkacak sayımızda ilan edilecektir. fstanbul-

lecıen son ar azandıkları mükafatla n Pazartesi ve Perşembe gu"nle . ö. -
ra idarehanemi d 1 b'l' n g 

İ)Osta il z en a a ı ırle r. T rada bulunanların m "kAfatla to.. e gönderilir Bi . . . . . u a rı 
graflaruu .. d . rı~cı ve ikıncı ikramiyeyi kazananların bize birer fu-

gon °ııneıen elzemdir. 

Şapkacının . 
camekanı 

Bay Kasım bir şapkacı dükkanı açmış. 
dükklnmın camekanına ıapkaları sıra 

ııra dizmiştL Camekinda çok güzel ıap· 
kalar vardı. ~len geçenler durup · bak-

salar. muhakkak beğenecekler, alacak
lardı. Fakat hiç kimse durmuyor, hiç kim· 
se dönüp camekana bakmıyordu. Bay Ka
sım ,aşırmıştı. Böyle giderse iflis edece
ği muhakkaktı. Uzun uzun düşündü. Ev
velA mağazanın önüne bir çığırtkan koy
mak, ona sabahtan akşama kadar: 

- Buyurun baylar, en güzel şapkalar 
bu dükkandadır! 

Diye bağırtmak istedi. Fakat bu da ne
ye yarardı. Kapılarına çığırtkan koyan 
dükkanları görüyordu, çığırtkanlara da 
aldıran yoktu. Bay Kasım gene düşündü: 

- İşte bir çare _buldum! 
Dedi ve yüzü güldü. Hemen o gün kom

şusu kumaşçıdan üç metre siyah kumaş 
aldı ve siyah kumaşı camekana gerdi. 
Orta boylu bir ad3m camekanın içinde
kilerini görmek için camekanın onune 
gelmeli, ayaklarının ucuna basıp sıyah 
kumaşın üzerinden bakmalıydı. 

Bay Kasunın bulduğu çar·~ çok işe ya
ramıştı. Herkes bu kapalı camekanda ne 
olduğunu merak ediyorlar. Sokulup ku
maşın üzerinden bakıyorlar, ve şapkala
rı görüyorlardı. B::ıy Kasım bu sayede 
iyi şapka sattığını gelen geçene öğretme
ye muvaffak olmuştu ve ondan sonra 
pek çok şapka sattı. 
···················································•·········· 
[Yeni bilmecemiz :J 

Bu resimde ne hatala:- var? .. Bulursa
nız, resmi kesin ve hatalara işaret koyup 
bize gönderin. Bir kişiye bir kilo çikolata, 
bir kişiye bir futbol topu, yüz kişiye de 
ayrı ayrı güzel ve kıymetli hediyeler ve
receğiz. Bilmeceye cevab verme n.üddeti 
on beş gündür. Bilmece cevabını bize 
gönderdiğiniz zarfın üzerine bilmece ke
limesini ve bilmecenin gazetede çıktığı 

tarihi yazınız. 

., 

Sayfa 9 

r• 
\ [ Ylldız terzi çırağı] 

Yıldız bir kadın tenisinin yanına çırak 
girm.i§ti. lşi, terzinin mü~teri!.erine 
dikilmq elbiseleri götürmekti. Bir gim 
gene bir bayana. clbiaesmi götiirmüıtü • 

Bayan 11eni elb:.se!irıi giyeceği için se 
vinç içinde idi. 
- Verin hele gi11eyim! Dedi ve elbiseyi 
Yıldızdan aldı. 

Bayan elbiseyi giymeye 

çahşıyordu. Fakat bi,. tür

lü 9i11emiyor<lu: 

- Bu cıPıi.se bana olmu
yor! 

Dedi. 

·- Bakın gene dar geli· 
yor. 

r ıtcıız ııtraz ~tti: 
- Sızin elbiserıiz bayah 

tam v;lcudünüıe göredir, 

hele bır tecrübe edelim 

Yıldız elbiseyi giydirir.clr 

ye kadar kan ter içindt' 

::almıştı. Terini silerken, 

bizim usta d:ı bu elbiseyi 

çok dar yapmış, diye cfü· 
iÜniiyordt~. 

- Hele korsanızı 
daha ııkalım. 

biraz - Oldu gibi amma ı1ene 
. .ıiar. 

Bu sırada telefon çalın· -- Ne dedmiz, öyle mi?.. Yıldıza döndil, bağırdı: 
dı, bayan telefonı.. açı1, Şimdi her şey anlaşıldı. - Seni dikkatsiz seni, lJ<!• 

konııştu.: Te§ekkiir ederim. nim elbisem yerine on 

dört. yaşında bir kızııı el· 
bisesbıi alıp getirmişs n! ........................................................................................................................................ ·-··-··········································· ... · 

Beceriks:z Avcının 

Av meraklı.!ı aylarca ava çıkmış, J:1kat 
hiçbir şey ınmımamı§tı. Nihayet aklı
"4 bir çare geldi. Canlı ao hayvanları 
aatıZan bir dükkandan bir tavşan at<lı. 

Bu tavşanı artık ne oha vururdu. Tı:m
ıan elinde kıra çıktı, tavşanı bir iple 
bir ~aca bağladı ve. tüfeğile ni§an alıp 
tav§ana attı. 

Bizim avcı o kadar acemi idı ki tavşam 
vuracağı yerde tavşanı ağaı:ol bağlı~m1 
ipi vurmuş, tavşa-'1. da kutru~up ka" 
mıştı. 
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Toptan ve perakende satış yeri: lstanbul, Sultanbamam Hamdi bey geçidi No. 48-56 Tel: 21295 

Bir Haftalık - ----- T. C. ZiRAAT BANKASI ---- RADYO PROGRAMI 
CUMARTESİ 13'5tn9 .Ankara Radyosu ıuna.> 21: Konuşma. 21.15: Esham, tahvlllt. 

1!30 Progr&m. 13.35 Mtmlı: {Virtüo'Llar - kambiyo - nukut -ve zlraat borsası Cttaıt.> 
PU 11.00 Memleket, saat ayan, ajans ve me- DAI.X;A UZUNLUÖU n 21.25: N~~l pllltlnr - R. 21.SO: Müzik <Kti-
tıeorololl baberleri. 1uo Türt müzlfl. Ça - çü.Jc orttStra - Şef: Nectb Aşkın.) ı - Wllly 
lanlar: vec.he, Re~ad Erer, Ruşen Kam, 1639 m. 113 Kes. 120 Kw. Koester - Hind nhınis:I. 2 - Kari Bluıne -
Oevdet Kozan. Okuyan: SemahAt ÖZdenses. T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 001 kıyılarında. 3 - Xjaer - Screnad. 4 -
1 _Hüzzam peşrevi. 2 _ LeylA. banımın hüz T.AP. Sl,79 m. 9465 Kes. 20 iKw. Czcrnik - Güzel san•atıar tören! cuverttlr.> 

la {T.'.• b h hüsnuw an) S Hay 5 - Löhr - Düğün marşı. 6 - l>o<'lle - Pa -zam ııır ~ sa a ı - - Nec- A km.) 1 - Giblsh - Çakır keyfim: 
· k (ÖlU sem yazı"tır sana •u r!sin Mndl n soka""'nda. '1 - Schönherr -rlnln hüzzam şar ı r "' VJyana .. arkısı. 2 - Glessmer - Sabalh sela - e;• 

Le 1• h hu'"zzam şarkı <Ha " Alp l:öylülerl:ıin dam; havalan. 22.30: Müzik kan.) 4 - Ya anımın - mı: Fanteıl. 3 - Kfinneke - Lcdl Hamllton 
t ld ) 5 Ism. atı Hakkının kar (Romanslır vesaire - Pl.) 23: Son ajans ha-rabı in !zar o um - operetinden Potpuri _. _ Künneke - Ma Vl 

,_ (Sa gü ec;t.ikçe) 6 Le berleı-l ve yarınki pro~ram. 23.15 - 24: Mil -cığar fal'~ nyOT n g · - - elıb'-eli hem"ireler operetinden mnrolar Fi -
~ k (Bi ..;;.ı-..... 1 beni pe '"" .. .., zlk <Cazband - PJ ) minin karcır.ar şar ı: r 10u.11 .. o. - nal. 5 Dellhes _ Kopelya balesinden bebek 

§inden..) 7 - 6.:ılahaddin Pınarın karcığar dansı - Vals. 23: Son a)ans haberleri ve ya- * 
şarkı: (Sana gonfil verdlml 14 40 - 15..30 MU nnkl proğram. 23.15: Müzik {Cn?!band _ Pl.) CUl\f~ - 19/5/39 
dk {Neş'ell müzik - Pl). 12.30: Profrıı.m. 12.35: Türk mtl'Zlgı - Pl. 

19 35 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Ru - * 13: Memleket saat liyarı, ajans "Ve meteoro-
şen Kam, Çevdet Kozan. Okuyan: Radife SAI.I - 1615139 loji haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karı ık proğ 
Neydik. ı - Blmen şenin besteniglr farkı: 12·30: Proğram. 12·35 = Türk müziği (Pl.l ram - Pl > 18 30: Proğram. 18.35: Müzik co -
(Her zaman serde) .. 2 - SalAhaddln Pına- ı3 : Memleket saat A.yan, ajans ve meteoro- peret müı!jtl - PU 19: Konuşma. 19.15: Ttirk 
nn hüzzam şarkı (Aşkınla süriinsem). S - loJI haberleri. 13 ı5 : Müzik (Karışık pro~ - müziği '(Fası1 heyeti.) 20: Memleket saat ft. -
Sal!baddln Pınarın hüzzam şarkı (Seviyor- ram - PU u.45 - 14: Konuşınn {Kadın san- yan, ajans ve m"teoroJojl haberleri. 20.!15: 
dum onu .. ) 4 - Faiz Kapancının hüzzam şar tı.) 18 3o· Proğram. 18·35: MüzJt (Oda mü - 19 Mayıs ~Ull bayrnmınn akl hususi proğ
kı (Büklüm büklüm sırma saçın eminlm.> zl~l - pı' 19· Konuşma. 19.ı 5 : Türk mUzlğl ram . .Musahabe. şllr ve milzlk. 21.15: Esham, 
5 _ eddln Knynağın, tUrkü <San kur - (Fasıl heyeti.' -ıo~ Memleket saat fi.yan, n - tahvilft.t, kambiyo _ nukut ve zıraaı borsası 
dele>. G - lI:ılk türküsü: (Kara.nm oylum jnns Te meteoroloji haberleri. 2ı.15• Türk (ftat.'l ~l 25: N .. 'e11 plliklar - R. 21.30: Mti -
oylum) 20 00 Memleket. saat ayan, ajans V<' müziği 1 - Suıldll peşrevi. 2 - Tamburi A- zık <Rlvaseu C1iıııhnr Filnnnontk orkestra -
meteoroloji haberleri. 20.15 Tumsll <Uyuyan 11 efendinin sutldll a~ır semnlsl: <Kanı yadl sı - Şef. E.. F. A ıar.) Ne!j'ell müzik: ı - K. 
kadın - Muall:i beyin hanımları) Yaz:ın Ek- Ieb!nle > 3 - Haşim beyin suz!dfl şarkı: M V. Weber . -O':lt>ron uvertürü. 2 - D. F. E. 
rem R~ld. 21.15 Esham, tahv'illt. k mblyo - <Mesken oldu b!U' da~ar.) 4ı -:- ~ur! Halil Auber - La Mue'tf. de Portlcl, uvertür. S -
nukud ve 2\raat borsaSl <fiat). 21.25 Neş'ell Poy.nızın sarkı· <Sevda elinin bu~bülu) 5 - Frnnz Schubert - Rosamunde. 1. el ve 2. el 
plftklnr - R. 21.30 Müzik <küçük orkest.rn - Cevdet Kozan: Ud taksbnl. 6 - Leon Hnn - balet rnlirl~ı "i - A!tme Mntllart - Les Dra -
Şef: Necib Askın). 1 - Melnzer - Serenad. clyanın su~lc!ll şarla: (Cama gamı a.,kınlııJ ons de Vlllıır.1s. uvertürü. s - A. Thomas: 
2 - Shllk - İspanyol dansı. 3 - Walther - 7 - Şeref Içlinln suzidil şarkı: c:ıasretin ço'k Mlgnon (\pera51 uvertürü. 6 - J. straus.s -
Danseden kuklalar. 4 - Fôdrel - Viyana şar- ~irJ 8 - 'İsak 'Varonun hU!:zam şarkı: We!n we!b u."ld Gesnng. 22 30: Müzik (Opera 
lası. 5 - J. Strauss - Sabah havadisleri vals. <Kaç yıl beni .sen.> 9 - isal:: Varonun Eviç arvaları - Pl) 23: Son ajans ha.berleri ve ya-
22 00 Haftı:ılık posta kutusu (yabancı dil - şarkı: <S"n ayrılı~ın matemU lO - S~det - nnkl pro~ram. 23 45 - 24: Müzik (Cazband -
ıerde). 22.'30 Miizlk {operet. TOmans vesalrel tin Knynn~ın hicaz şarkı: rnğ enim ~~lüm Pi.) 
23.00 Son nJans bnberterl ve yarınki p 6 _ bütün ' 11 - Sntlettln Kayna ın ptı5e şar ~ 
ram. 23.15 - 24 Müzik {ca.zband - Pl). kı: CS:ıçlnrıma l\k düştü.) 21: Konuşma ıCU'\IAUT~f - 20 /89 

* 
- 21.1~: E ham, tahvilat. kambiyo - nukut ve 

zlrant bJrsa~ı <flat l 21.25: Neş'ell pldklar-R. 13 SO: Prof,cımı J! 35: MüEik <Bir konser-
Pı\Z:\'R - 14/5/39 21.30: Miizlk <Rndyo orkt'strası - Sef: Prae - to - Pil 24· Memleket saat ftyan, ajans ve 

12 30: Program. 12.35: Miizlk CKüçllk or - torius.) 1 _ Franz Achubert: Uvertür Re mn- meteoroloji h:tberlerl. 14.10: Ttirk müzW. 
kestr - Sef Necib ~kın.) ı - Czcrnlk - Dan Jör CİLalleni8ch.) 2 _ P'eUx Mendelsc;ohn _ ı Nlo:nburE'k _pesrevl 2 - Ziya paş:ının nl
seden kalbler - Konser valsi. 2 - Bl.zet - Ar- Bartboldy: 3. cü senfonl la mlnör. Op 56 En " burek semalsı· (Ey gül ne ncep.l 3 - Zt
lezly~n sillt No. l, n) Prelüd. b) Menuet. el trodt\k~n ve Allegro Aglt!lto _ Sche~o. ya ıp:ısanın nişabu .. ek semnıst: <Bin zeban 
Ad:ıcietto. d) Karlllon. 13: Memleket saat !i-ı Assal Vl\·ace _ Ad:ıgto Cantablle _ Allegro sövle!'.sln.> 4 - Fahl!'A F.eıun: Kemençe tak 
~ ajans ~e m"teoroloJI haberleri. 1315: Guenierc ve Final'! Maestoso. 3 _ Oharle.-ı S::UL_ 5 - Ahmed Raslmin rast ~rkı: <Bir 
Muzlk <Kficük orke!'tra - Şef: Nectb A kın.l Gounocl _ Faust ®el'8.Sının balet müz.tğl. 'Z'fl'llume bir hail nerisanmuı. bak..) 6 - Ali 
~mL 3 - Paehernegg - Viyana sü!U. a) !2.!0: Mu .. lk COpe~ aryaları _ Pl.l 23 : Son Rıfat bevln nlıınburek şarkı: (Meyledip bir.> 
Kuçut: geçld resmJ. bl Operada balet mlizt - ajans hatıerlerl ve vannti proğram. 23 15_24 : 'i' - Nişaburek: saz semaisi. 14ı.40: Müzik (N~ 
il c) Grabenae gezinti. dl Praterde atlı n- Müzik (Cazb:ınd _ ·PL> eıı ptllkler - Pl.~ ~5.30: Milli küme mUsab:ı -
rıncs. 4 - Leopnld - Karlbad hatırası. 5 - * ~nlnn: (19 Mavıs .stadmdıı.n naklen> 17 30: 
I><>hncyi - Rapsodi Do mnJör. 6 - Oless - Pre$1lm. 17 s.s· Müzilı: <Dans saati.) 18.15: 
mer - Kırlangıçların vedaı. 13.50: Türk mü- CARŞA\IBA - l'MV39 Türk mfü'i~i .tFıısı1 heyet.1.) 19: Konuşma 
zlğl. 1 - Suzinak pe!jrevl. 2 - Arif beyin Su- 12·30: ProITT-am. l!?.SS: Türk mfiztgı. 1 - TDış polltlka MilsclerU 19.15: ~!irk müzlğt. 
zlnfık ş.'lrkı: (Beni 'blznr ederıken.) 3 - Su- Udi Eşref'n huzznm pesrevl. 2 - Ahmed ir- 1 - Cemil brvln KürdillhlcazkAr pe.$reVl 2 -
~lnflk şarkı: (Görünce gerdanında ) 4 - Ze- soyun hüzzam şarkı· matırındn 'kalsın") 3 - Bo~osun .ktirdfllhlcnzkAr şarkı: (Güller aç -
ki Arifin SuzlnAk şarkı: (Sevdim seveli.) Re'kunın hüzzam şnrkı: (Aşkın bana lblr giz- mış büibUI olmu3 bikarar) 3 - Şemseddin 
5 - Şükrünün hüzzam şarkı: (Ay öperken il elem.) 4 - Fnlz Kapnncının şarkı: <Seni Ziyanın kllrdllihlcıızkAr şarkı: (Güvenme 
suların.) 6 - Hüzz.qm tllrkü: <Ata blnes1m g?tMü 0 eafak saçlara.) 5 - Şükrü Şenoza - hüsnü .l ~ - Satfıhaddln Pınann kürdili -
geldi.) 14.20 - 14.30: Konuşma (Kadın saa - nın mu~ur. şarkı : _<Bu sel'da n: :Stıı.) 6 - h1caı'krtr ~"kı: ''~ oeJen var) 5 - Kemal 
tl - Çocuk terbiye.sine dair.) 15.30: Mllil kU- Hlcaz :ur~ü: <Baga gtrdlm uzum:.) .7 - Nlyazl Sc-vhun · <Kemençe taksimt.) 6 - Ar
mc müs:ı.b:ı.kaları Cl9 Mayıs stadından nak - Halk turlcüsü: <Şu dağlan delmeli conlii ~- taklnln tiirclillbtca:ı:kAr estıcı: <Av dalgala -
len.) 17.30: Pr<>ı.>Tam. J.7.35: Müzik (Pazar lemell.) ı 3 : Memleket saat Ayan, .. ajans -ve nır'ken.l 'f - Vasilin kilrdllllı1cnıkAr s:ız -
ç:ıyı - Pl.) 18 15· Çocuk sa.atı. 18 45: Mfizlk meteoroı.cııı hııberlerl. ı3J5 - ~4 : Muzlk _mı- maisi 8 - Deı1enln nŞSa.k şarkısı~ (Ağhtır -
(Şen oda müz1&1· İbrabim Özgür ve A~o- rasett Cumhur Bandosu - Şef · lllsan Kun - Itır güldtirürle.:- ı 9 - Hicaz türkü: <Sürmeıı
ceklerl.) 1!>.15: Tür\: müzt~l (Fasıl heyeU) Qer.) 1 - 1· &.mehel - Marş. 2 - 1· ~vrovl- mln goYJerine} 10 - Gerdanlve türkü: (Ey 
20: Memleket saat ~yarı. Jaru; ve mcteoro - c1 - Tun~ .~nlgnları. S - Rossln1 - O~ Uaume serenler serenlPr l 20· Memleket sanı !\ya -
loJI hıılberlerl. 20 15: Türk müziği. 1 - Şeh - Teli U\~rturil. 4 - E. Grteg - Peer Günt 1. el rı. aJans ve meteoroloji ha.bcrlert 20.15: Tem 
nazpusellk pesrevl. 2 - Dedenin şe.hnazpu - sfitt1s1nden No. l. 2. 3· 4· 18 SO· Proğram sil: <Werther.l Ynzan: G<>ethe. 21.15: Esham, 
selik \>~tesl. 3 - Cavide Hnyrının tehnaz - 18·35: M.~ızik (Vlrtfıoz1nr - Pi' ı 9: K~nuşma. tnhvllft.t, knmblvo - nukut ve ziraat borsası 
puse11k 5nrkısı: <Ateş glbl.) 4 - Leın1nln 1915: Turk rnUzlğl (FMll heyeti l 20· Mem- <fln l 21 25· N{>•fell p1ll.ltlar - R. 21.SO: Mn -
çehnazpusellk sarkı: <Nan firkat şOiep:ıs) 1 leket saat tiy~n, aj~n.o; ve meteorolo]l haber- zlk CKuçfik orkes•ra - Şef: Necib Askln.l 
5 - Sednt Öztllprnğın şehnazpm;elJk şarkı : 1 lert. 20 ıs · Turk muzlği. 1 - Uşşak ~evl. J - Keler Bf'ln - Kele'b .. k nvı - Balet mtızt
(Gfış edip ça~lamnk.) 6 - Reış:ıd Erer: Ke - 2 - Arif Bevin uşşak şar'kı: rMcy·h~ne mi bu ğl. 2 - Heubnrg~ - Sarkda süttln<len - Rak
ma.n ta'kslml. 7 - Şehnazpuc:elllı: şarkı: <Yan bezml l 3 - Rakımın UMak şarkı. B:ına hiç serlen kızlar, 3 - ~lemann - Vals Bo.ston. 
dun deminden ı 8 - Denlzoğlunun şehnaz -1 yakışmıyor böyle.) 4 - Cevdet Çağla: Ke - 22: Hartahlt posta kutusu. 22 30: Müzlk <Bn
pusellk ~arkı: 1Yo1un bulmam.) 9 - Dede - man ~kıslml 6 - Udi Zekinin k Hışa~ı: ıet mfüı:'lıtf - PD !3· Son nfaruı hnberlert ve 
ııln eibnazpnselik viirük semai: <Bir dllıber- <Bir gun gelecek.sin diye.) 7 - Halk t~rkü - varmkl p~am. 21.H: - 24: Müztk {Caz -
dlr.) 10 - Sedat Öztoprağın şeJmazpuselik sü: (Karam.) B - Mahur şarkı: (Htila ka - band - PU 
saz semnısı. 21: N~ş·eu plM:lar - R. 21.10: nay .... a._n kalr'kblml !ş~ledat~şt.ltA9 f- Ra:a~un) h~l: .............. M·······E······v······L""'"u· .... ···o······ ........ _ 
(Rlyasetlcümhur B:ındosu - Şef: İhsan Kün- caz11.ıır ıııı ı: foe m ecre ar.. · 
çer.> ı _ Sousa _Marş. 2 _ Rame u _Tam- Konuşma rnartalık posta kutusu.) :21.15. Es
borln. 3 _ Vlncent D'lndy _ Wallensteln'ln ham, tahvUAt, kambl~o - nukut ve zir ıt 
kampı. 4 _ wanr;er _ ParsUal Prelüdü. 5 _ borsası utatl. 2L25: N~ eıı plaklar - R 21.SO: 
Weber - Valse dnvet. 22: Anadolu ajansı Müzik <Kü<:llk orke~tra - Şef: Necib Aşkın.) 
(Spor servlsU 22 10: Müzik rcaıband - Pl t 1 - Belnz ~el_?feld - E~ gel yav_:um. 2 -

. MnJnzer - Duğun töreni. 3 - Kut:Llader -

Hüsnütabiat ına.'baac;ı sahiblerinden A. 
sı Akdumamn oğlu Divar.yo!u maliye 
şubesi tahakkuk ~efi ve yedek silbay oku. 
lu talebesinden :Mustafa Nesib Akduma. 

K11rulUf tarihi' t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve ajana adedi: 262 

Lirası 

Zlr•I ve ticari t-•r nevi banka mu•melelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesablannda en aı 
SO liras1 bulunanlara senede .f de fa çekilecek lkur'a ile aşağıdaki plana 
eöre ilmamiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 

40 " 100 " 4,000 " " 
100 tt 50 n 5,000 ,. 
120 n 40 ,, 4,800 ,. 
160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 

DİKKAT: 1Jesablarındaki para! ar bir sene j_çindt: 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz.lasile verilecektir. 

Kur'alar .enedc 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikfınun, l Mart ve 1 HasiraD 
tarihluinde çekilecektir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz talebe ve nıilstahdemininin 1 Haziran 939 dan 31 Mayıs 1940 

tarihine kadar bir s~nellk iaşeleri aşağıda gösterildği üzere ve kapalı zarf usulil' 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Azamı aded deli Günlük iaşe Mulvımmen ~ 

c585. talebe 
!O muit .. 

c54• kuruş 105,329, 70 
c54• • 1,971,00 

cl50. mUstahdemln c30• • 16.425,00 _.... 

123, 725, 7?. dif 
bedel üzerinden beherinin ıgünlük iaşelerinm eh Haziran 1939 tarilnne musıı 

. ıJe· Perşembe günü saat clh de Rektörlük binasında müteşekkil komisyonda ih 
~~~~ ~ 

3 - Muvakkat temlnaı c7436,30• liradır. Tekli! mektubları .ihale saatinden ;ı,ı 
saat evvel kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Ensütil dair8 
dürlü~e müracaat!an. cl692• c3l 73• 

12.45 - 23. Son ajans haberleri ve ynnnkl H dl~ bl ha d ha 1 4 ,. 81 nm ölümünün s~nei devrl~·esi rnünasebe-
proğram. ay ... ana r va a ça . - ., . rn - llİltl.. 

* ~~r;u:::±t!ıynn1~!:ı~7 ~~;:;~s._ 6çı- !~e ;ö~~~:~üit~:fzaerdi:;;~ ~;~;e ~~~s:; ~flllHIHllllllHHlllUHIUllllUlllllllllllllllllHlllllHftffllfHHlllllllllfflllllllflfHHllHllHIUlllftıı~ 
PAZAR'l'F:Sİ - 15/5/39 gnn oyunlan. 22· Müzfk (Melodller - Pi' 23: nı müteakib saat birde Aks3rayda Valide '§' 

12 30: Pro~raru. 12.35: Türk muzlfl <Pl • Son njans h:tbe,.lerl ve yanckl nro•rom. -
... camiinde mevludü şerif okunaca"'ından =-13: Mrmlcket saat fıvan. aJnns ve meteora- 23.ıs _ 24: Müzik: <Cazband _ Pl) ~ 

loJl hıberleri. 1315 - 14: Müzik <Scntonlk PF.RSEl\fBE _ 18, 5 39 maliye meslek. yedek sübay, Ali 'l'icarct ~ 
plfıklar > 18 30: Pro#ram. 18 35: Muztk {Ope- 12.30 . Proğram. 12.35: Türk müziği CPl.l ve İsta~ul lisesı mekteb arkadaşlarile § 
?o. haklanda - ce~det Memduh tnrnfından 13: Memleket .!ant liyan, ajans ve meteoro- akraba ve dostlarından arzu edenlerin = 
konuşma. Pll\klarln misaller.> 19· Konuşma loJI haberleri. 13.15 - 14: Müı.lk (Karışık gelmeleri rica olunur. = 
(Doktorun s:ıntJ ~ l~.15: Türk müziği <Halk: pro~am _ Pil 18 30: Proğram ıs 35· Müzik Babası Karde~ = 
muslkl.s:ll Halk turkülerl ve oyun havaları. CN 'eli müzik _ pl.) 19: Konu.,~a <Ziraat r- = 
20: Memleket sa:ıt ayarı, ajans ve meteoro - saati) 10 15: Türk müzi~ <Fasıl heyetl.) 20: Asım Akduma!l Şekib Akduman S 
lojl h berl~rl. 20 15: Türk müziği 008.sfk: M-emleket saat ti.yarı. ajans meteoroloji - B •• ••k lk i 
pro!"ram.) Id:ı.re eden: Me_,'ud Cemfl. Anka- haberleri 20.15: Ttirk müziği. l - Hlca~ Elektrik Fen fı1emur11 Aranıyor ~ uyu ram yel 
ra Radyo küme hev'etı. 21: Konuşma. 21.15: peşrevi. 2 - Lemln1n h1caz şarkı: <Sorulma- = k :ı_ · eJerle 
Esham, tahvilat .kambiyo - nukut ve ziraat sın bana yets.> 3 _ Şevki beyin hicaz tar _ Siırd vilay idarei hususiyesinden: S Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralı wamıy 
borsısı Cfiat.l 21 25: Neş'ell plfıkla.r - R. kı: {De1J1Pm cana beni yMet.> 4ı - Yusufun Dire! rnotörlc!"lnı işletmeyi bilen mukte· :: 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükAfat vardır ... 
21.30· F~lklar <H.:ılll Bt'dt Yönetken tarafın- hicaz şarkı: <Sevdavı ruhun aşk eline) 5 - dir bir elektrik fen memuruna ihtiyaç 5 . b" bil l k . t• ak t v • ih al tm · • Sis de 
dan.> 21.45: M '• <Oda müzt~ - Beetho - Zfthttı B:ırdnk~ıu· snntur tn'kstmı. 6 __ Hü- K d" . (l!'iO) 1. il .

1 
:E Yeni tertipten ır et a ara 1§ ır e megı m e eyınız. 

vr. \'ardır. en ısıne , ıra cret verı e- = , d b h . 1 · · 1 uz. 
ven - Trio si bf'JlWl majör.> Piyano - mvı ce seynl saz semaisi. s - ŞeTk1 beyin u~k ş:ır- cektir. Taliblerin bir haftaya kadar vilA- := piyangonun mea u ve a tıyar an arasına gırmı§ o ursun 

:~!~I~. i~~~~z~n~~~:~Z:kA~:ı: :~ ~::: z~e~~u~~~ d!~~ti~ u~e= yetimize telgrafla müracaatları illin olu- i€iü11111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111uuu11u1111111111111111111111111u11111muı11u 
dl - Pl.) 22.15: Müzik (Küçük orkestra - Şet: denin karcl~ar şarkı: {Girdi gönü1 aşk yo - nur. 

Türk Hava Kurumu 

·vuK PIYA cosu 
İknci Keşide :. 11/Haziran/939 dadır. 

45. o. Liradır ... 



SOM POSTA· Sayfa il -
ittifak) Türkiye 

• 
• giltere Tıb alemimizde 50 yılın hikayesi 

• (Baştarafı 8 inci sayfada) j olmadı dersem. mübaleğ~ ettiğımı zan • 
tmı. Basra karantine idaresinde çalıştım. netmeyin! (BQ.§tarafı 5 inci sayfada) 1 ması tazım gelen Balkan yanmadasına 1 Muhtr:rem arkadaşlar, bu o~~ tek 

~lan Balkan mısakında yeri değişmemiş-l büyük bir devlet askerlerinı çıkarmış ve lif milli hükfunetimizin teşe.kkulunden 
tır. (Bravo sesleri). Gene ümid ve temıın oraya ayak atmıştır. O devlet aynı za • ı beri yapılan siyasi anlaşmaların en 
~i ede~i~ ki BalkanlardJ, Balkım men - manda Akden.z hududlarımızın tam bur- m~~.Jer~nd~~ biridir. Bu_nu~la mil -

Basradan ötede. Fav'da altı ay kadar bu- fstanbula dönünce, kendi arzum ilt 
lundum. Bilahare, Haleb, Berut, Payas tokııüdlüğümü jstedım. 

aatlerını koruynn hı ok, dalın g n· ş emek, numuzun dibinde birçok adaları da iş • letımızm Inıp.!ızler1e aynı şartlar . ve 
vaııf sıni daha velfıd sek:lde yapmak gal ederek uzerlerınde tahkımat, tesisat haklar dairesinde anlaşarak Akdenız -
fır :ıtını bul un. " ve tertibat yap'll~ kla me gut bulunmak- de herhangi bir tecavüze karşı birlikte 
. Her zamankı ilh m ve ta v blcrin z e tadır. Bu h le k r • bız nı hükumetim Zl"l mukabele etmekliğimiz kararlaştırıla -
j:.~-- af cd ·n s·~ c •mizin a n• el. . k . de, İng l..ı ~uıeıimctı.r···!l de biz"m.1c caktır. ~de~~ malfun <;>ld~~ v~i!e 

ve Mersine geldim. Askerlıkten çekild!kten sonra, sıhhiye 

('n mu ... em bu 1 nkti tezahun ... nu ~uk k lıklı ve muşterek muşahcde ve mu- gNek hızım ıçın, gerek Ingılizler :ıçın 

Mersinde memleket hastanesi kira He müdüriyeti umumıyes, emrinde çalış • 
tutulan bir binada idi.. Büyük bir kasaba tı.nı. Balkan har~ine dP kwnen iştirak 
da, ufacık bir hastane bınasının mevcud ettim. Daha sonra, Anadolu sahilleri em
buiunmaması o kadar- güdme gidiyordu razı sariye .:nücadeıesi baş hekim:· f. nde 
ki nihayet dayanamadım. paçaları sıva- bulundum. 
dun. As'.Keri kışI anın yanınd l hastane Jı- Mücadele te'jik latımn Iiiğvını müterkib, 
şasına elverişli bir arsa vardı. Mutasam- Kuzguncuk bt?led"ye bek mliğine tayın 
fın yakasına yapıştım. Mahallı eşraft:m ooildim. Sekiz sene bn vaz"fode hldım. 
iane topladım. Ne yaptım, yaptım. 20 j Yaşım hayli ilerlemiş oldu{u için ~tahdi
yataklı bir hastane inia' ettirdim. Küşacl di sin.e tabi tutuldum B rkaç ay sonra, 
resmi de mes'ud bir güne tesadüf etti: Deniz Y-0llan idare.,: gemi tab:ıbeti:ıe 

~ek tasvıb v ta rl k n z~ arz der V"' c• talea arka ısında k.-ılını.ocı ahval ve '\'U cok clıemmiyeti haiz _bi~ vazi~ettedir. 
t V kılJenn ·n bıraz e\ vel okudu ~um b - ku t "ntız ren bıtaraf kalmak elbette Burada mahdud ve mühim geçıd no~ • 

~atınarn üzermde açık reylerinı kul an ın:an olan Cebelüttarık ve Süvey~ In-
lllalarını rica eder:m. mumkun o dugunu zann tmı~·orum. giliz'erin, Çanakkale ve Karadeniz Bo-

1324 meşrutiyeti ilan edi..mişb. başladım. Şimdi de, biliyorsunuz. Ankara 
rı .Başvekılin sür.!klı alkışlarla karşıla - Akdenizde bır 'Veya ik devletin hege- ğazı da bizim elimizde bulunuyor. İn -
kan bu beyanatmc.:ı':l sonra Saffet Arı • monyasının teessüsüne asla razı drğiliz. gilizlerin şarka giden denizyollan ve 
lan, Fethı Okyar ve Crl>nrral Kaz~m Öz- Binaenaleyh bu noktada İngiltere dev - mühim bahri üsicri, bizim sdhillerimiz ll p -

soz alını lırdır. l tile menfaatlerımi.ı müşterektir. ve lt.ıymetli liman1arırnız buradadırlar. 
Mersinde 7-8 sene kadar kaldım. vapurunun dokto_:~ olarak çal•ş•yorum. 
1326 da Ş ~-- n·· - . kt Be İnsan, bense, olunceyn kadar mesle • 

Saf et Arı'can'm sözleri Tra ya hududlarımız ,. G~rülüyor ki, Aka:zıizde iki ~iletin 
am~ urzu ısyanı çı ı. - . . 

n . de tenkil k 11 • • t k"l d Sa gınden aynlmamalı v~ memlekctıne, mfl-ı u vve .ermı eş ı e en - . .. .. • 
(Saff rnusterek ve hayati menfaatlen var -
S et Arıkan) • muhterem arknöaşlar, Akdenizde gayet uzun bir sahılimiz ..:ı B d ta b. emniyetin devamı 

m. pasanın k d d k" d m letme durust ve namusknrane hizmet et. ı :ı: uman asın a u or unun e • 
ayın B k"U . A • h \.'ır. ura a m ır 

Vuk aşve ı mızın huzuru altlı zde vardır. Ayni zamanda.- Trakyada da u - bu mfü,terıek menfaatlerin icabından -
rine verdiler. mckten bir an uzak kalmamalıdır. 

2,... u. bulan beyanatı ve karannıza ar • dudumuz mevcuddur. Bu hududlann her d H. k A 

1
. . basiret gBstererek '"•rnı§ oldu- Tü" • • - 1- k 

1 
ır. u uıne uruz 

terek be gu rkıye • lngutere müş • tur u tec vuze arşı emniyet altına a ın- ı·aziveti ivi görerek millf menfaatleri-

İşte. hayattaki prensipim budur. fn • Aylçırca çöllerde yaşadıktan sonra, ~s- sanlan yaşatan, hence, ideald~. Kafası~ 
yan bastınldı. Ben de ordu ile beraber 
İstanbula geJdim. bu zihniyetle ;şıeten adamlar. ihtiyarlığın 

h.et· Ycınnamcsi cümhurıyet hükit . ması b•zce ne kad:- mathib ve mültezr'll . ~ b" k, ·ı..:ı- ve zamanında 
··• ının ti bi~ . . . . ı rnıı.e uvgun ır şe ı ue olduğu sulh aa1~etındcnberı takib etmış ise ngihz hükumet! de Türkiyenin kuv - İngilizl€rle bu anlaşmayı hazırlamış _ 
fak b" P<> thkasının yen ve muvaf. vetli bir surette hududları dahil"nde yer- t 

ır teıahilrüd~ H · l · l ·ı ı:ık d fa t' ır. tırdik ki 'l'ü k" ~r. epımız kanaat ge- eşmış o ması e a ii a ar ve mt:ın a .ar- Bunu milletimizin kıymet ve kudre -

Fakat, daha biraz dınlenmiye vakit bu
lamadan, bu sefel" de Arnavudluk ısyanı 
patlak verdi. Kader: 

tiki . r ıyenın sulh ıstıvenlerle te~ dır arkadaşlar. Men'faatle:; bu kadar işti- r b" d n dd tmeli iz. Büyük Rei
\ln .. · mesaı etmesi ve bu suretle Avrupa rak etmiş olan, gayeleri bu kadar te~:ı - ~n: hır e ı a i e t. 

1
. ~ ... u··n yu .. ksck 

-.ıyetine ka 1 b k . . . . . . sıcum urumuz sme nonun 
her Şeyden e rşı .o a~llyakınaan alakası ~. :tmı~l~~an ı~ı devletin herhangı ~·~ id •'"eSi aHında bu kıymet ve kudretin 1328 senesi nihayetine kadar, dağdan 
resın' d vveı mı etler! hu.rb baaı • rısmın te ı ·e arşısmd.ı km-ve>tler•nı cıa· rt _ . . dag-a, köyden ko""yc dolac:tım, durdıım. en kurtarın • b. 1 f . d d h .• ıma a acagına emınız. ~ 

•- Gel bakalım Hü~yin Mazli'ım, ~ut 
Balkanların yolunu!. deyince çar~siz yo
la koyulduk. 

ne demek olduğunu bilmezler. Onun. 
için. ben de ke11dimee bir delikanlı zin
deliğini hissediyorum! 

Doktor Hüseyin Mazlum Yey S'Jsttı., 
Sonra. iri iri gözlerinın gene ta içi güle
rek: 

- İşte size, muhtasar, müfid tercümel 
halinl, dedi. 

(ATkası 1·a.,.) 

Sabih Alaçam 

de e . aga ve memleketiın·zin ·r eş ırmesın en a a tabıı ve dah:ı ma-ı A 1 1 b" . apılmadığı _ İki senC', bir gün :raha: hır uyku nasib siyıw.~?1Yetini temin etmcğe matuf bir kul bir §ey tasavv·.ır edilemez. re c ve yan ~- 1:cdış y t mamen =..-
-.:tin yanı '"t d b ş· na ikanrıat edere~ vı anen a s lh 

lllete b·' o e en eri takihini hüku- ıma1 komşu.muz Sovvet RUS\'ası ile .. ~ "h l b"}" . u ·ıç ı"'n . •ıng·ııteren·ın yanında yer .aldık ır direktif oı k t d" b 1 k" d • .. • 
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mus crı o a ı nu. ğunuz ara. ev ı uyurdu • .ıramıu a ı ostane munasebatın ne Ar'·-..:ı 
1 

b 
1 

ırf tedafüi 
ana sıyasetın b "f d ·.:ı· F~h k d . • ld - n. • . 1• . Nr•1<1s ar. u an aşma s 

lqz"ka .. k d ır ı "<:"ı::.:. ıı .a- a ar sam1mı o u~nu ·ııarıcıj e 'lomı - k dl .. L. "dd" Bunun mbi 
.. r a n§'laT biz k . 1 h" . . p temk" . 

1 
k . ma ~ ara mus=nı ır. t>· Çıılışnuy ımsenu: a ey. ıne seı muavmı o ının rnem e eh - h . .11 tl b" b" .

1 
l,,c:l'Tlalar va 

L oruz Ve b;z;m b . . . . . . . . • . 1.1 .ki 
1 

d anrıı rnı e er ır ırı e an~·· v .. 

'Uilrnukab 1 ·h · u ıyı nıyetnmze mızın nyası nca 1 e va o an 0s+atıe( 
1 

b" 
1
__ d alkı~lanz 

e c erkes t f d - - b d . parra:rs; :z on.ıaı:ı can an ' tnct olu arr.: ın an da hur - mun:fsp atın an ve netıcede çıkan teb- .. te ·a 
Fr na~ağını umuyoruz. ?irrden anlıvoruz. Bu da şavan mem _ Hicbir tecavüz maksadına _mu: nı 

ansa ile d · . · ~ ı ı b an] hoc: cnrmıyecek :rnüzak . e aynı esı:ıs dıhilindekı nunive1 bir vak'adır. Bu münasE'batın o mıyan u asmayı ~ r":. .. . 
:rtlekt e.reıb enn ınü.said suret~ inkişaf et- daha zi•·a~ takviye olunması da c:a -1 tıükfım,..t;cr olursa onların husnu nı -

e ulunmasın da · · -< • ti d ·· h t~te çok haklıyız. t'Ürüz. 
1 ıyı b r nazarla go- vanı arzudur. Bu suretle arkat]ac;lar. J€ n t>n ~. e e 

Büyük her kim sulh ve emniyet ic;tiyorsa on _ (Bravo seslerı. alkı~lar). 
lerle her :0:umuı Ve koın'\Umuz Sovyet larla t0c:riki mesnive amade olduğu - Hava· c:.-ahası ara:rrı.ak icin başka mem 
raberliği ~d ada bi-:- görüş ve anlnyı.: be- mu7ıı nfü:termelh·i;. !eketlere tecaviiz rn~ksadile yapılım ter 

~rduJar.onıı~~nu Ba~ekilımiz i!ad: bu f ngiff3r9 b "ze. aftrf'n muamelesi tiblcr sulh~ bozm:,;a gict;11. U:h~ikeli 
nı olarak d~ sulhun e.:.as.u bir zemi- w,jı3rdır. Hunun agır mes ulıvetmı \"€ 

itaydetıne:~ne ~Uyük bir nıemnuniy<''lc yapıynr !:'etirecefri blivük ft'>lak-E'tleri daha evve-13 ıst~rız. A d 
alkıınJard . Arkadaşlar, biz çok arazi kavbetmis linden be.-Clb etmel;: lazım ır. Sulh a 81Yasier ı · d 
davası için ımız ma um nr. bir devletiz. }.,akat arazi lalybe>tikten Hes .. blarımız ·arılmıslır 

SUlh jçin çalışan ~11?1uş ol bu blok soımı kendimizi daha kU\7Vetü, daha • 
h'- k t urkıye lı.n ...... · · Arkadaşlar, blz memleketimize tevcıh 

U' a daha kuv · •uesa:sı !le bahtiyar gönne!<teyiz. Çok araziye sa-
deYiz. Vt!tıencctktır kanaatin- ed lecek herhangi bir tecavüze karşı t&-

H .. ı~-- hib olduğumuz zaman büyük dev'et - rnamile hazır1ı.nmiş bulunuyoruz. Akde-u~ arkadac:}aM B·· .. ler, Osmanlı İmparatorlug-una ikinci 
4-.._. ~ •• uyu)c d cı· nızde vukubulacaiiını muhtemel gürdü -""'t ve sadakatle "" ısin u- derece-de bir devl~t muamelesi vaomak ,., 
bet ve sa~-kat•- ve azamj kiyas tıe ta • ğümüz taarruzun nereden ve ne şekilde 
h .. ı..ı...._._ u;.ı. n: ve """'"'.t kıı.-. tl ta idiler. Arazimizin mühim bir kısmı ğ . t f 

1 
-

1 1 
ım· c 

<U\nuK Q..... .:ı«S<:: t olabılece ını e Ta ı e mu a ea c ış v teşekı..:,_ett~en hükumetimiz~ b.-ın şac h,. - gitmiş olduğu halde dahi kendi milli bunu yalnız oaşımıza def. tardehnek için 
l\.Ul" ediyorum .ş:d . sar hududlarım1z içinde bulunduğumuz 

.F'.nth· • ' d tli clk1c:la lazım .aelen tedbirleri alınış, hesablanmı-
" 

1 
Okyar B ı 11 r.. bu sırada c:-. büyük dev1et olan İngil - ~ Baı:-ı, ... ı.,, "' 

0 
U> - Arı·-d 1 zı yapmış. ve .kararlarımız.ı vermışizdfr. 11.-<:.ı\.1.lin ŞİJnd ı<a aş :ır, tere bile bize samimi dost muamC'lc>c;;i, 

<Baştaraf1 2 nci sayfada) 
bu suretle vaziyet almasını. Türk gözile 
tetkik edip bunu gnyet tabii görecekler 
ve bu hfıdiseden memnun dahi olmasalar 
kabahati bizden ziyrıde kendilerinde a -
ramak lazım geldığini takdir edecekler
dir. 

&ki bir Tü:-k sözün'=! göre, yanlış he • 
sablar Bağdaddan b;lr~ gerı döner. Bu -
günkü T:.irkler. hu yanlış hesablar.m Bağ-
dada kadar gitme~e muhtaç olmaksızın 
Balkanlardan geri dönmesini Türkiyenin 
emniyeti ve dünya sulhünün menfaati 

bakımından daha hayır!: gördüler. Va -
ziyet bundan ibarettır. 

* Dünyanın şu ıztırablı devrindP sulhe 

hizmet cndişes;le İngiltc.re ne Tiırkiye 

arasında vaki olan bı.ı anlac;manın mes·u

liyetlerlt" dolu olar. neticeler! na olu!'sa 

dikkatı 1 okuduğ!l beyaıınam ,. (Alkışlar). şimdi bu mukabeleyi yalnız c, memııuıu tl el 1 ve akran mtı:ı!l1t"1 ~i y .... maktadır. (Al-
dinledik B ·ye e V" nın.serretle k 1 başımıuı değil, donanınasile. bütün de - köşesind<' ağır ve mes'uliyetiı vazife al-h· ey:tnonıneniu ına ış ar). Fakat arkac!aslar. arazi kav - nizlerc hiıkim olan Ingiltere devleule 

olsun, Türk milleti, bunarı kendisine 

mahsus vakar ve ciddiyetle kabul <!der. 
Şunu da ilave etmelıyiz ki, dünya sulhü

nün tem'ni ba'kmıından Akdenizin şark 

dünya tarafından izhar edilecek bir tai
dir ve hayranlıktan başka bir şey olmı • 
yacağını da iftiharla göreceğiz1 -

Muhittin Birgen ............................................................ _ 
" . 

~ELANlK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 
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. • 

fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATAJ. 

Türlıtiyetlehi Şu~lf!P'İ: 

!STANBUL (Galata ve Yenteamı) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandali Şubelmı 

SELAN1K - AT1NA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servW un ve büyükt.. 'V nası cok mü- betınenin ci<> bir haddi vardır. Artık maktan çekinmiyen Türki.ye, ayni dava -l'iyetinin şimdi u.r. e Türkiye ciıınbu _ birlikte yapmağı gorüşüyoruz. Böyle bir 
ct . Ye kadar tak•b ~-· h hundan bövl<" bizden bir kanc; top - mukabelenin ne kadar şiddeth ve ezici 0 _ nın müdafaası uğurund::ı. korkmadan, sıyasctinin bir d"" - • e.l•~ı ari- rak de.fril hcikln b" · · 1 İ ·1 ···························································-etnıektcdir 1r onum no~tasını teşkil . . · . mmn ·.: ıerr~~·n~ a - lacağı.nı tasavvur elmek bize düşmez . .Ar- Çf'kinmeden, açtkça ve rnerdce ngı te • 
<!eŞÇe ol · ~n ve Irakla olan gayet kar rnak ıstıven :re k~r~ı Tu'!"~ mılle•ı kah kadaşlar, ba anlaşmada memleketimiz renin yanıbaşmda mevkt almalda da ne 
ti devaı::t:~~;-5~batırnız ~nelerdenbe- ra~~ın o~dus-ıle bırlıkte dundik dura - için, çok faydalar olduğuna ıkaniim. Hü- kadar iftihar etse yerindedır. 1cabı:ıda 6
tnda bütün hu"·k~ ır. ~alkarı.1 yarımada • cak ve hlw fena nazarla bakanlan rt<.1- kOmetimiz mılli karakterimize uygun bir vazües:ni ifa edebilece~i hakkında kendi 

nan· umet.erle billı Ii çevir~cektir. (Bravo ~esleri, şiddetli ı:;ekilde ,.e tam zamanıııd:ı bu anlaşmayı 
d ıstan, Yugoslavya ve Ro assa Y~ • ve sürekli alkışlar). kendisinden emin olan milletlerden birj 

06tllne ve .tnü . manya ııe yapmağa muvaffak olduğundan dolayı te olduğunu Türkiye b:ı kararile b:r kere fl<!batınıız d sa.emetpervcrcıne müna - Ah f(J rk şekktir ve tebri.ke l.Byıktır. (Alkı~lar). dah . ı.-·t tt· O • b . l kudre . 
Y<'d eva'll etmekted• V a ISlK! c ı. nun u yı maı 
:rnc-~· Balkan adası seneler~~nı:: ~u ~a • . Biz bunu İ'tiktai H.<i'.rbinde t<:hat et - ~Ukümete ittifakla İtimad ed~ıdj tine karşı bu anlaşma ile, İngilterenin de 
jı;indel§ olduğu sulh ve müsaleme t't.h:or _- tık. Arkada~lar, eşsiz. kahramanhk tim Bu beyanatlardan sonra reis Abdül - yüksek bir emnıyet ve itimad göstermesi Yaşa k "' a ... ı sali At • ·· k h • · · I k 
Sovyet R ma tadır. Ş:mal komrumuz ı .1 . a.ur • ~pımızm ve ge ece ne - halik Renda kifayeti müzakereye daır bir Türk milletinin yeni tarihinde şerefle 
da!d" b usyası ile ta ink1lab ve mıı:ı·ıı· . sı <'nn kalblerınde canlı olarak yaşa - i"krır· ı.uıundug-unu bildirmic: ve takrfr o' k ded"l k. -h· b" h~d. d" 

... -n eri d 
1 cı- mıktadı .., (Afk 1 ) .. -u ,. ay ı ece mu ım ır a ıse ır. l'llunasebatın:vam etmkte olan do.:.tane Atat·· rk·~'e yaşıyakc.ructediır. LŞ ar · ı kunarak tasvib edilmiş ve açık .reye mü-1 Yann, öbür gün cihan efkarı bu Türk 

lllenf z enunim kı he "k· t ur un en mu t r ve en ener • ' dil ..... :<>t T "fi ara net·~inde 

DOYÇt: ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Derlin 

Türkiye rubeleri: 

Ga1ata • İstanbul - İzmir 

Deposu: lst. Tütün GümrüğQ 

* Hu türlü banka iti * bir aat Ve memnuni eti ' r 
1 :ı .araf;? jik arkadaşları bumin i~ başında bulun racaat e ~~ ~· . ~~1 

•• A ~ •• _ karannı tefsir edecektU". Bu tefsirin, şu 
Şekılde d yı n, mucıb olacaA maktad (Alk ı B" . 353 mevcudun ıttifakile hukumetın .ııı~a cesur ve azimkar millet hakkında, bfüün ~% ~~~~k . ı~ qar). ~~k~~~tiw~~~m~ib~W~~==============~-=~==============~ 

lun işg 'uÇ~ko-SJovakya ve Arnavııdlu - hır dev :tin Türkive Cümhuriyetini .rekli n~lar arasında bildırilnuştir. ahhüdleri tazammun edecek uzun müd · ı kiimetten herhangi bırinin, sulhün tak • ıı.:..,i oı' •nnden bahsetmiş. bunlann ne ı:kra: boyle h'.r imtihana; böyle bir tec Tekrar kürsüye gelen Başveki! doktor detli nihai bU anlaşma aktedeceklmUr. viyesindeki unıumi menfaat iktizasından 
'-balii, ar.~ ıı:ıı gösteren hurursuzlukları ruh:"'• <X>kme.., cesaret edemiyeceği - Refik Saydam <unları söylemiştir: Bu nihai anlıışnanm akdine int'.zarcn iki olarak diğer hükümetlerle anlaşmalar a!I ,.rıııı aı~tlırdıkten sonra hüki.metin ka _ ne •.n:nıvo~m. (Alkışları. Arknd"§!arıO:. hükfune~ vuku bulac:ık br tecavüz ha - detmesine mini rleğildi:. 

ilah ışladı~ını soyliyerex d"ml! .. tı"r k" Sözume nıhayet vermezden ev~rel hü LA ti izh b d ğ 1 h- reketinin Akdeniz m·ntakasında bir har- Çemberlaynin beyanatım rnüteakib, mu 1\ r ,- " ı: kumeti be • . u en ar uyur u unuz reye u - • 1'ı . aınan Ordu ve Donın ,,·b n . vannaınestnı _alkışlarla_ tas kfunetinize kuvvet verdiıUz. Bugdn ol - be saik olması halinde yekdiğerile bilfiil 1 halef et llderi Attlle, mcvzuubahs anlaş • ~y rkıyenin vazjy t" ğ . ma .ı etmekte olduğumu bıldırmek ıste- duğu gibi yarın da sizin itimadınızla ayni işbirliği yapmıya ve yedi iktıdarlarmda. mayı iki memleket geneı kurmaylan ara.. ( 
. eıttn kahram e 

1 

co raf ısı ve T~r - nın. . t . ld ·· .. • . (Al bulunan bütün yardım ve müzahereti sında görüşmelerin takib edib etmıyece-§ıdd .. .,. ıın ordu ve d BU Uk ff . sıyase ve aynı yo a yuruyeccgı.z. -
gtJ· ~'"'

1 

alkıslar) t T b on nnıan y muva akıyet kışlar) birbirlerine g-östernııye hazır bulunduk- ğini sormuştur. ~cız ~\ı"Vetlerile h:gı ızb ahhriy<'s., İn - lk-vnelmilel sivasette istihsal edil - .B M Meclisi gelecek toplantısını Pa - lannı beyan ederler. Gerek bu beyanat Çemberlayn, buna şu cevabı vermiş ~ 
avuze k rn er E'rhang bir · 1 b · · · k d · ed"l l h" b" ı· · 1'rııo •'F hareket etm . ' mı. 0 

an u büyük muvaffakiyet h- _ zartesi günü yapacaktır. ve gere erp.ş ı en an aıma ıç ır >r. . , ~ı 
1

ktan sonr;ı, em· i k" esı kar.arlaş • 'kfunctimiz için büyük bir şeref ~l A K devlet aleyhine müteveccih değildir. An- Bunun nihai anlaşmanın akdınden ev-caı..tnda Sulh ebed· ın m ı ~kdC'n z hav. edecektir. Ru muvaf!dki\.•etf d h"li vam amarasında ca.k lüzumu takdirinde ingiltereye ve vel vukua ıgeleceğini zannetmiyorum. 
l'( ır (A ıyen teessus etmiş ola ff k" " a ı mu k"ld i b ·ıw 
Ar · ~ııuılar). • va a ıyetıerle tioarl, sınai ve kültilr<> Londra 12 (A-A.) - Başvekil Çember- Tüdı!yeye kaı;ılıkh bir yardım ve mü - Henderson da h!IŞ\'• ı en, . ca ettı8• 

lliph k~d'"ılnr bu harek tt h" . sahalarda istihsal ebnekte bulunduğu !ayn, bugün Avam kamarasında beya _ zaheret teminine matuftur. iki hükömet takdUde Romanyaya yardım ıçill lngıliı tıuri e e~rniye hakkı Yekten Tüı~ kını:.en·n muvaffakiyetkrle tetviç etmesi temen- nattn bulunarak Büyü~ Britanya ile Tür nllıat anlaşmanın ikmalinden evvel bau harb gemilerinin Karadenize geçmeler! :Yetın· 0 
ur rk cum · · · d ·ıa d b" l t •aıeın ın şimdiye kadar t ·kib . . :: rusını . e. ı ve etme}: isterim. Arkadaş- kiye hükfunetleri arasında 51kı istipre • meselelerin halen devam etmekte olan ha~ın a. ır sua sormuş ur. dıır. "'kdrane slyn.oeı h ka . ettığı mu !ar. ıstıkbale emniyet "" flimadla nln ve aralannda cereyan eden va halen daha derin bir tetkike ihtiyaç göstcrfilğl- Başvekıl Çemberlaı·n, bu suale de aıa-

er esın malt1mu- Mkabilirlz. (Sü.,.ek.li ve şiddetli a~- dcıvam etmekte bulunan müzakerelerin ni kabul etmektedir. İki hükOmet, Dalkan ğıdaki cevabla mukabele etntiştir: . 
Balkan lar). göıiiılerindcki mutad birll/li tebarilll et _ !arda emniyetle teessüsüni! temin etmek - Bu nokta beyannamede mevzuu bah,ı ~lı:ad yarım adasmda KAzım Ozalp b tirdiğini bildirmqtlr. lüzumunu da tasdik ederler ve bu ga • sedilmiş değildir. Fakat muhakkak ki ni-\ •ılar, ÇÜnkü Balkanlara id l IR eyanafı İki hftlrllıııet yakında, kendi milli em - yeyi en seri bir surette fatihsa! için mü- hn! anlıışnanuı akdinde derpış oluna • 

a 
0 

• General Klzım ÖzaiD -&lıkesır- niyetlerinin nef'lne olarak kar.sılıklı ta • şavere halindedirler. Bu anlaşma, Hti hü- caktır. 
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Sakallı çocuk i 1 
iil1nı .. nnmnııı .. nnnıın11111111111111DU .. 1111111ttM1 .. llllht.. 
Mecmuanın redaktörü bundan bır yıl 

önce, haftalık resimli bir mecmua neşret. 
meğe hazırlanırken fevkalade nc§'eli. 
fevkalade nikbm, ayni zamanda yeni işe 
başlıyan bir daktilo kadar da fevkalAde 
saftı. Bir mühim hadise ona tatlı ve tu~ 
haf bir heyecan veriyor, muhitine, etra
fında oiup biten şeylere, geniş, açılmıı 

kocaman çocuk gözlerile bakıyordu. 
Bu nazik, bu mültefit bu toy delikanlı

yı şimdiki gibi hatırlarım .. hepimize bol 
keseden avanta verdikten sonrn bizi etra.. 
fına toplamış ve: 

- Evet dostlarım. dıye uzun bir nutka 
girişmişti. önümüzd~ gayet mühim bir 
vazüe duruyor. E!cle vererek hep bırlık
te, geniş okuyucu kütleleri için resimli, 
haftalık bir mecmua ~ıkarmağa başlıyo
ruz. Bunun kolay bir iş olmadığını hepi· 
niz takdir edersıniz!. Çünkü mecmuamız 
geniş okuyucu kütielc.rine hitab etmesi-

Çeviren • • H. Alaz~-

kesten önce mecmua idarehanesine gel· 
di. Mecmuanın teknik kltibinı ysnına ça
ğırarak: 

- Fotografçı geldi mi?. diye sordu. 
Katib: 

Mayıs ıs 

, 

ne, resimli olma.sıno. rağmen fevkalAde - Bana bakın!. Hepmiz bana bakın!. 
ciddi bir mecmua olmak mecburiyetin- Ortalıkta bir çocuk varmış!. Sakallı!. Ay. 
dedir. Yani sizin anlıyacağınız, mecmua- nı zamanda bıyıklı!. Bu. adeta peri ma
mızın iki başlı buzağılarla, bir karında salı gibi bir şey.. !otografçı buraya gel
doğınuş beşizlerle hiçbir milnasebell o~ sini. Nerede o!. Fotografçıyı bulup getir
.mıyacak!. Biz sadece, hassas bir ayna gi- mek üzere derhal bir otomobil gönderini. 
bi. bugünkü yaşayışımızı aksettireceğiz!. Takriben on beş dakika sonra fotograf
Bugünkü yaşayış şeklimiz rr.ecmuamızın çı geldi. Mecmuanın redaktörü, heyeca
başlıca rnevzuunu teşki! edecek!. Yoksa nından adeta tıkanarak: 

- Henüz gelmedi, cevabını vereli. 
Mecmuanın redaktörü can sıkıntısını 

Zafıumumi, Kansızhk, Romatizma, 
defetmek için bir sigara teUendirdi ve te
lef.onu açarak Cumartelli (inleri çıkma~
ta olan rakiblerinden bırine telefon etti: 

Sıraca, Kemik, Sinir 
nedir otfiafifmeşreb neşriyat?. Bir de ha- - Gidiniz, hemen gidiniz! dedi, sakallı 
karsınız ağzında sigara, gözünde gözlük ve bıyıklı çocuğun resmini almak üzere 
harıl harıl gazc!te okumakla meşgul bir hemen yola çıkınız .. Bu, pek müthiş bir 
köpek resmi getiriyorlar .. işte bu köpeğ;n 1 şey olacak!. Adeta bir bomba gibi patlı
resmini tam 400.000 sayı basıyorlar.! yaca.k! .. Eminim ki bu sakallı çocuk yü
Kahrolsun gazet okuyan bu köpek!. Biz zünden mecmuarnızın tirajı iki misli ar
böyle a!inı köpekler istemiyoruz!. tacak!. Fakat burada dikkat edeceğimiz 

- Allo! Haberiniz var mı? 
Cumartesi günleri çıkmakta olan mec-

muanın redaktörü bir çocuk saffetile: 
- Hayrola?. Ne olmuş?. diye sordu. 

hastahklanna, cılız yavrular, yürüyemiyen, diş çıkaramıyan çocuk· 
lar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 
HASAN KUVVET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttırır, 
iştiha verir, ıifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmlt, içil• 
mesi kolay ve lezzetli bir ıuruptur. Küçük büyük her yafta 

- Sakallı çocuk~an haberiniz var mı? istimal edilebilir. 

KoJkola girerek bir birahaneye gitmek- en mühim nokta, rakiblerimize işi çaktır
te olan mecmuanın bütün yazıc: kadrosu, mamak, onlardan önce davranabilmektir. 
hep bir ağızdan redaktörün sözlerini tek- Fotografçı emin bir tavırla: 
rar ettiler: - Merak buyurmayınız efendim, dedi. 

- Hayır; ne olmuş?. 
- Hem bıyığı da var. Küçücük bir ço-

cuk. 
- Çok güze!. Fakat siz bununla ne de

mek istiyorsunuz?. 
'l'raş olduktıın sonra clldinise 

krem sOrmeyiniz 
- Kahrolsun!. Ga:ete!. Okuyan!. Kö- Biz Çarşamba günleri çıkıyoruz; onlarsa 

pek~. Bira!. Böyle!. Alim köpekler!. İste- Cumartesi günlen. O itibarla haber alma
miyoruzl. Iarında hiçbir mahzur yok!. Sakallı ço

Bu hadlse tam hundan bir yıl önce ce- cuk bizim inhisanmız altında demek1ir. 
reyan etmişti.. Daha doğrusu bu sakallı - bıyıklı bebeği 

- Hiç yani. Bu çocuğun resmini basıp 
basınıyacağınızı öğrenme.ti: istiyorum da ... 

- Basacağız; neye basmıyalım?. 
- Tabii Cumartesı günkü nüshanıza POKER 

Takrıben bir yıl sonra, bir gün mecmu- ilk defa olarak dünyaya bi~ tanıtacağız!. 
anın telefonu birdenbire çaldı. Mecmua- Fakat eloğlu uyumuyordu. Cumartesi 
nın redaktörü ahizeyi eline aldı .. bir da. günleri çıkan mecmuaların elini, kolunu 
krka sonra da yüz::i, sevinç ve heyecan- kimse bağlamamıştı. Neyse, sırasile on
dan kıpkırmızı bir halde ahizeyı yerine lardan da bahsedeceğiz!. 
asarak etrafındakilere seslendi: Ertesi gün mecmuanın redaktörü her-
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değil mi?. 
- Tabii Cumartesi günü .. acelemiz ne? 
- Halbuki bi.z Çarşambay.ı basıyoruz, 

heh - heh - heh!. 
- Mübarek olsun! Her yerde PO 
- Mersi!. 

(Devamı 14 iincü sayfada) 

çin için üzülüyordu. Onlar yalnız ken- çalışmağa mecbur o1an zavallı bir kız 
disine eza ve cefa etmiş olsalardı belki için güzel olmak ne belalı şey! 
de kalbinde bu büyük acıyı duymaya - Neriır.e alnını cama dı:tyam~ istas • 
caktı, li'ıkin, hele Süheyla hanımın an- yonda gelip gidenleri, bacaklaruun u • 
nesine layık gördüğü muamele, zavallı yuşukluğunu açmak için beş aşağı beş 
öksüz kızı, dört sene sonra bile derin • yukarı dolaşan yolcuları, pencereden 
den derine üzmekte devcrm ediyordu. yemiş \re ekmek alan çQcuklan, eşya -

Birdüziye pencereden dışarıya bak - iarı çıkarmağa uğraşan hamaTian, ge -
makta olan genç kız, ekilmiş tarlaları, len ve gidenleri karşılayan v. aelAmet-

Eğer Süheyla hanımla N~rinln ağır relen o ağır ve h1rpalayıcı muamelele- birbirini takib eden bağlan görünce, leyen kimseleri dalgın gözler'le seyre -
!!Özleri, yerli yersiz tekdir ve tenkidle- re maruz kalmamıya ve ~i zamanda bir şehre yaklaştıklarını anla~tı. Ni- diyordu. 
ri olmasaydı Nerime belki de bu işleri da ken<ii ihtiyacına kMi gelecek parayı tekim, bir iki dakika' sonra tren Manisa Birdenbire bütün vücudiinden bir e-
tabii görebilecekti. Neticeten bu aile kazanarak onlara mümkün okluğu ka- istasyonunda durdu ve Nerimenin kar- lektrik cereyanı geçmiş gibi titredi ve 
kendisini aralarına ıkabul etmekle ve dar yilk olmamıya• karar vermişti. şısında oturarak saatlerdcnberi gözle - gayrişuuri bir h<rreketle geri çekildi. 
sonradan, herhangi sebeb altında olur- Nerime vasisini üç senedenberi gör- rini ondan ayırmayan genç mcktebU Uzun boylu, genç ve kibar tavırlı bir 
sa olsun, kendisini tahsil ettirmekle o- mernişti. İstanbula gideli beri, dört se· çantasını alarak va•gondan indi. adam ağzında bir sigara ile vagonun 
na en büyük iyiliği yapmış değiller nede yalnız iki defa tatil zamanlannda NerimP. düşünüyordu: önünden geçmiş, gözleri Ne-rlmenin bu 
miydi? Buna mukabil kendisinin de İ:mıire dönmüştü amma o sıralarda Fe- _Bu adam neden gözünü benden a- lunduğu pencereyP takılmıştı. Genç 
onl ... ra karşı birçok vazifeleri olacağı rldun bey seyahatte olduğunda'tı onun- yırmadı. Kıyafetimde gözü çeken bir kız onR bakan gözlerden tereddüde ben 
muhakkaktı. Binaenaleyh Nerime bu la buluşamamıştı. şey yok. Bilakis adeta bir dilenci gibi ziycn bir ışığın geçtiğini ve adamın 
vazifelerini yapmıya kendisini mecbur Bir gün karşısmda diz çöküp af dile- giyinmişim. Süheyla hanımın eskile • kendisini tanımıyara'k, yahud tanıma -
biliyor ve ne olursa olsun, isyan etme- diği adamla karşılaşmamaktan müte - rinden bozulup bana göre yapılan siyah ğa tenezzül etmiyerek yürüdüğünü 
miye azmediyordu; fakat sabır ve me- vellid memnuniyetini gizliyemiyen etekle kurşuni bluzumun rengi ve bi - gördü. Hiç beklemediği bir dakikada 
tanetin de bir hududu olduğunu gerek genç kız bunu cBillbü1 yuvası• ndaki çimi kalmadı. Şapkama gelince, Nesri- en çok korktuğu birisile karşılaşmak 
Süheyl§. hanımın gerekse hergün daha dostlıtrına söylediği zaman onlar da Fe- nin senelerce giyip giyip attığı bu si - Nerimeyi fevkalade heyecan1endır -
çirkinleşen ve çirkinl~tikçe gurur ve ridun beyle alay etmişlerdi. : yah fötr'ün ne şekli, ne rengi belli. Ya mıştı. Her zaman için soluk olan yilzü 
azameti artan Nesrin hanımın anlama- - İş için Avrupaya gittiğini herkese ayakkabılarım? Bunları hal! giyebil - kıpkırmızı olmuş, eli ayağı titremeğe, 
lan icab etmez mi? söyleyip duruyorlar. Sadece cAvrupaye mek için ancak benim gibi zavallı bir uzun kirpikleri asctbl hareketlerle çır -

Hem bu defa artık kurtuluş yoktu; gitti:t demiş olsalar da bunun sn-f iş kız olmak 18zım. Mektebde benden da- pınma.P;a başlamıştı. 
bundan evvel, iki defa tatili geçirmek için olduğunu ve bu azametli mil~ • ha fena giyinen bir tek talebe yoktu. - Mutlaka bir iş için Manisaya gel· 
için İzmire gelişinde, sözde istirahat e- nerln bir defacık o 'killttlr diyarının G€ne hoccr1arımdan Allah razı olsun. mişti; bu trenle avdet ediyor. Muhte • 
decek yerde daha çok yorgun ve bitkin medeniyetini, güzelliğini seyretmiye - Aralarında topladıkları para ne sene - rem velimin bu sırada uzak bir :seya -
bir halde İstanbula dönmesine rağmen ceğini, bir gün güzel bir manzara kıtr-- de bir defa bana bir önlük yapıyorlar- hatte bulunmadığına çok teessilf edt -
on ay sürPn mekteb haya"ında gene şısında içi titriyerek durmıyacağım, dı. tspartalıların verdiklerlle kalsam yorum. Geçen seneler olduğu gibi ge
sıhhatini düzeltmiye muvaffak olmuş- yahud operaya gidip bizde dinlemek şimdiye kadarr çıplak gezecektim. ne Avrup~ya gitmiş olsaydı pek iyi e -
tu. Halbuki bu defa fst<ınbula dönmek imkAnını bulmadı~ giizel bir müzik Evet, bütün bun1ara rağmen çok gü- ı derdi. Ben de o bulunmadığı esnada 
imkanı ortadan ka!kmıştı nrtık. Bun- d1n1emiyeceğini herkes biHr. zel olduğumu, saçlarımın, zavaDı anne- İzmire, daha doğrusu o kasvetli ve se· 
d n nra b1itün isyanlarını, gururunu Nerlme vasisini yakından tannnalliğı ciğimin dediği gibi, altın suyu ile yı - vimsiz ·konağa daha çabuk ve kolaya • 
v i z ti nE'f 'ni darbeliyen ve kamçı· için Reşad bey afle~nin bu ~zlerlne kanmış olduğunu, el ve ayaklarımın in- lışırdım. • 
, ' n tah "rlt:>ri, bütün haksızlıkları verecek btr oevab bulamamış, fakat ce, gözlerimin çok mnna1ı olduğunu, Sadece Feridun beyin yüJ'iÜnü gör -
(' ·'nf'•le kır lamak cesaretini zayif 'kendisini hakir görerek al'çalbnış o'lan vücudiimün bir manken vücudünü an- mek bile zavallı kızca~ıza geçen sene-
v n bulması 12zınıdı. adam1a km-şı kar.ro-a bulunmamaktan dırdığını ıtrkadaşlarım tekrar edip du- leri ve o senelerde çekti~ irtıral'o ve a-

t • ü ün bu acı olduğu kadar m~- duyduğu sevinci gh:leyememifti. ruyor1ar ve ne alan ~yliyeyim, bazan zablan hatırlatmağa k~fi gelmiş, bu ha 
kü 1 

m0 clcl<>ri düşünen Nerlme, fzrnire İşte şimdi her sıın~, t~ tekerlQ- aynada kencllml seyrederken ben de tıra1ar genç ve mağrur kalbinde büyük 
r,i:i r Ritmez hemen bankalards.\ı veya lerlnln her çevrillfl onu t~ o sen onlara hak veriyorum; fakat işte hak bir isyan uyandıı·rn1ştı. 
şirkctll'rden birinde bir iş aramak için ve hqbı adamlara ~rdu w verdiğim için de {1%{11{1yorum. Benim - Zavallı anneciğim: bana: cSenin 
vasic;inden izin alrnıya ve bu suret'le oraya ynk'lqbkça .gen; m •nıııecfntn gibi bir konakta sığıntldan başka bir gibi mağrur ve alıngan btr kızm Myle 
uzakta!l düşünmesi bile kendls!nt ttı.: iztır.ablarmı k!Yld1 bibfnde ~ ı,. ~ olmıyan ve dmrllni1 lrar:anmak lçhı azametli insanların içinde yaşaması 

Trnş bıçaklan cildi yumuşabr ye 
yıızonnzn pamuk gibi yapar. 

traş bıoaklannı 

ısrarla lsteytnts. 

pek güçtür. Bunların yanında rahat •t
mek istersen, sen de başka insanlaJ' ~ 
bi boyun eğmeğe, onların her yaptı11_ şeyi hoş görmeğe, ydlaneı w nıilJ1ll 

1
, 

tifatlarla onları okşamağa alı~. 
demez miydi! Mürailik, yüze gCll{lcÖ 

1 
lük, tabasbus ve ben, .birbirimizden~
kadar uzak şeyleriz. Işte, biJhas89 S t 
hcyla hanımefendinin benden nelre 

:aeıı· etmesine sebeb de bu değil midir! ıc•· 
de bir köle ruhu olml:'Pdığuıı, bentıxı 

91 nımın da, onun damarlanndaki kaÖ ~ 
belki de onunkinden daha asn bir ;ı,. 
olduğunu ve benim ona karşı bir -ti 
vığın hanımına karşı y~calt ttaet i. 
tabasbusu yapamıyacağını gördil~.t1l' 
çin benden nefret ediyor, benhn F,ı· 
rumu kırmak, izzetinefsimi ayak1Bf bif 
tına almak icin elinden gelen b~trı • 

~ ~ 

alçaıkça muameleyi yapmaktan 
miyor. ıt• 

Tren İzmir istasyonuna vardığı ,r~· 
rnan, ufuk portakal rengi bulutJsr :tısftf 
sında parlıyor, akşam karanlığı nrıl 
ve ince bir bulut haılinde şehrin fi~ 
yayılıyordu. et' 

Nerime trenden inmek için acele V 
meden, camın arkasından, P'erfdu~, 
yin vagondan inip istasyon birı c~ 
doğru ilerlemesini bekledi ~ ~fil· 
o zaman, eski sevahat çanta~ını ~d~ 
merdivenden indi. O sı]rada Ye ııJıtt" 
bey, kerdisini almak için gelen f!'l 

1
. 

c:c!n otomobiline binip uzakl~ ~ctıJ' 
Va i"'inin kendic;inden uzaktB ; ol' 

fuınu ve kendic;ini .ı:rörmesine ırnkr gtrl._' 
madığ'ını anladıktan sonra, son bi orıııt' 
rPtle e-ıyalarını bir araya topladl~tı~e 
!"ard1n eve gitmek için bir oto 111<iJ· 
binmec;i mevzuubnhs bile o:lc ,ıe 
S f1ev'la hamm kendisine hB ~rf'I 1'I 

m~raf olarak para gönderdiği edl' t 
en ufak santimine kadar hesab cıı~1ıt1 
ve hatta bu hesabta yanılmış 018

10111 ' 
düşünerek sonradan eksik parsdııre et· 
yarak Nerim eye •bu para• ile i 
mesinb tembih ediyordu. ,,a1J 

(ArkOI' 
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Sayfa 13 

Edebiyat: Ankaradaki tiyatro ve opera 
mektebinde bir müsamere 

\ (Baştarafı a inci say&da) 
nadir g'tSrülınüş bir i3tidaddır. Bu piyes. 
teki ıarhOf rolünde, Nur Bartu da muvaf 

yaşatacaksınız! Bu piyeste, masum oldu .. 
~u halde korkudan suçu üstüne alan a. 
mele roliinde Akif te mükemmeldi. Helı 
cDimitri masum.dur, efendiler!> diye hay. 
kırarak gidişi. mükemmelin de üstünde ..• Battal Bizansa giriyor 

d!u atettıen, .. korkunç alevler ve 1 kederi müdafaa ediyor1ardı. Bu asker- ı dı, sert birer kılıç çal~ ile bu mızrak
hafa anıar :Yükseliyordu. Ka~ıyı mu ler, Bizmıslılar tarafından ücretle tu • lılan -karnilen doğradıkla'n s~n~a, Got
lal'd~ eden aiperlerdeki ve burc- tuluyordu. İçlerinde, başka milletlere ların üzerine atılmı~lar .. o .ku~ük m.ey· 
\re b ~ askerler, bu müthiş alev mensub gene ücretli askerler de bu1u- danı bir maktel halıne getırmışlerdı. 
tnıy0°f CU duman kaqısında, tutuna - nuyordu. Battal Gazi, kükremiş bir ac;lana ben 
levder ar .. dumandan boğulmamak, a- Gotlar, kale kapısmdan takriben beş ziyor<lu. Mütemadiyen, naralar ataırak, 
tileri n. Yanıp .kavrulmamak için mev - yüz adım içeride (Meryem Ana kilise- her tarafa saldırıyor. Ve her saldırışın
dı. nı ~rketmeye mecbur oluyorlar- si) önlerinde, büyük bir cesaretle Bat- da, kanlı kılıcının altında bir Got ne -

At . 
1 

tal Gaziyi karşıladılar ... Kale kalpısm· feri can verivordu. 
daki ~n şiddetındtm, kapının etrafın- da yakılan ateşlerin alev ve dumanla - B .. 

1 
b. <l k. bonuşma, uzun 

fak bir tip olmuştu. Kom~er rolünde A
gAh Altun, fevkaIAdw komik bir tesir u.. 
yandırdı. İyi komediyen! A.'ımed Evin
tom da öyle. Sesinin aksanında hafif bir 
§ivesizlik kulağa çarpmakla beraber az 
zamanda bundan da kurtulacağı umulur. 
Maamafih, kuvvetli bir komediyen i.tti
dadına malik. Hatt~ çalışırsa, dramlarda 
da tipik roller alabilir. 

4 - Konservatu.'.U' ikinci sınıf talebe
sinden Nusret Kayar, daha şimdiden us
talar gibi viyolonsel çalıyor. Ç:ıldığı par
çayı derin bir zevkre dinledik. 

7 - .Satılmış nişanlı> operasından dü .. 
oyu, opera üçüncü sınıfındau Ruhi Su ils 
Süleyman Alkan temsil ettiler. İkisi de 
tebrike !Ayık. 

8 - Nihayet, son parça: Hamlet. Sha
kespeare'in bu meşhur eserinin sahne~ 
ni sabırsızlıkb beklemiştim. Çünkü bu 
gecenin en güç numarası muhakkak ld 
bu idi. Netice,, parlak bır muvaffak.iyett 
Ertuğrul Ilgın cHam!et> rolünde, üstadı 
Ertuğrul Muhsinin çok iyi bir talebesi 
olduğunu bir kere daha isbat etti. O muğ. 
lak, o güç, o her sahnede her dakika baş.. 
ka bir ton, bir bakış, bir atılış istiyen. 
rolü öyle kavramıştı kı şaştım. Babası .. 

O ••:ennerler k. h""li 1 '...+· ..ıı. • k'l . 
1 

oy ece, ura R. ı :., 
za- , ıreq a ne ge mı~~ı. rına davanamıyarc.rl\. gerı çe ı mış o an .. .J• C'dd f dakar:l'ne dövüşen 

• "

1

an Battal G · 1 h 1 t . - . d'. Go 1 d b surme111. ı en e a tığı SU tul azı, evve ce azır a - Bızans askenle ıger t ar a, ura • Gotların büyük bir kısmı burada can 
ınerıner'- ~larmı getirterek bu yanık da toplandılar. d'kt ~eri kalan birkaç yüz 

5 - Schiller'i."1 cHaydudlar. piyesinden 
bir sahneyi Ertuğrul Ilgınla Muazzez Yü
ceses, biri Franz. diğeri Aınalıa rolünde. 
adeta profesyonel denecek bir kudretle 
oynadılar. Ertuğrul Ilgın gibi, Muazzez 
Yüceses te yarın sahnemizin ikı büyük 

'L.ı ~rın Üzeri r d. s.. .. ver ı en sonra, l" 

"If'eç haltne ne serp ır _ ı. onmuş Burası, dar bir meydandan ibaretti. asker de, etrafa dağılıverdi. 
dökUinıe-. ı..~e1len taşlar dagılmaya ve Her ta"faf, yüksek duvarlarla çevril -

1
. B ,ttal Gazi büyük bir 

B J'C uuı adı. . . 1 G .. 1 . . b şte o zaman, a 
2'ttaı Gazt, ne,•eu bir •L>l-Ie· mh.~ştı. Bat.taf a~.ıh ıe ~nuntlızıne b~san neş'e ve sürurı:r kapılarak: artisti olmağa naınzeddirler, yeter ki hep 

böyle çalışsınlar. Muazzeı'in her hnl•n
de rolünü kuvvetle kavradığını göstere.o 
trajik bir eda var. Bilhassa Franz'ın ken
disine derin bir Llıtirasla saldırdığı anda 
gözlednin dehşetle açılışı ve çılgın bir 
ilahe feryadile havkırışı harikulade bir 
muvaffakiyetti. Her iki gence, samimi 
tebriklerim. 

nın hayalini görürken çığlıkları, anası 
kraliçeye hücumları, hisılı ~olünün her. 
hususiyeti ile haklı alkışlar topladı. Kra .. 
liçe rolünde Nermin Elgün de bu sahn~ 
de arkadaşına layık bir san'atkar hüvtc 
yetile ortaya çıkmıştı. Rolünde hiç şaşa, 
lamadan, korkusunu, teessürünü, şefkattı 
ni tam bir isabetre ve yerinde izhar ettt. 
An oldu ki dehşetinden donmuş gibi idf11 
an oldu ki çılgın oğlunu kendisi parçala~ 
mak istiyecek kadar hırsından titrıyordu. 
Di)"dbilirim ki dünyanın herhangi b~ 
konservatuarında bu rol, bu sahne niha• 
yet bu kadar kuvvetle oy:ıanabilirdi. 'O'g 
yıllık bir tahsilden bu gençler adetı.ı mil1 
tekfunil bir artısı hüviyeti!<) meydana çık.ı 
mışlardı. Burada, Salih Caner'den de bah~ 
setmeliyim. Hamletm kılıcı ile perdeni11 

- Koç batı T """"" • ucum mu rezesı, enuz a arına ın - T 
1 

Bana bu-
Diye, baj!ırd; koç bqı... 1 memişlerdi. Onur iı,iıı burada. müthiş .. -:. H~y, ya~ad~n na-:;:·· şükr~de • 
Askerler ~-1• dir ve kanlı bir boğuşma cereyan etti. ~nu ~osterdıkn~ a 

4ıl ' Aa ın e~ tekrar kavra - .. Yım bılmem ı. .. 
ar. Ve biitü . . Gotlar, sırtlarını yuksek taş duvar - - ' • • . . . . Ve sonra, "1.ırtnağa bq n pddetlenle,_ kapıya lara v~rmi ler, mızraklarının uclarını Diye, bagırdıgı ışıtıldı. 

Olan koca ~~dılar. tl'zeri demır k~plı ileri tutara~ kuvvetli bir mü'dafaa hat- elindek.i kanı: kılıcı havada sallıyarak 
~llledl. Ntb~y~ıl~ ~kaveı:ıet gos • tı teşkil etmişlerdi. şu emrı verdı: .. 
ile devrnı:vıerdt ' yük hır çatırdı Fakat eğri ve keskin Şam kı1ıçlari - - Tez, ::!tları getırın. · · 

B · .. ' .. , (Arkası var) ..._ attaı Gazi fÜndi ko hın b. Je mucehhez olan hucum kıt ası efra -IQln ke3fhnt...; r ç ır vol • 
c·· ""'· 

ur l'e kalın · "-·-- htanbul İkinci 1 İflis Memurluğundan: lrlerıerind. "81, -.puıın tonoz ke-
~ Ptiskora:ki!lu husule getiriyor, a- No sı 
d\a: :Cfbi, f'l emirleri veriyor· 

MOflis Bedros Şahi ı Erin Sıra C ·ev !'i · 

Alacaklı TaJep ettıği l(auul o.u an KRhııl olun· 

- liücuın 
IOla bakıhıu ınQfrezest.. ileri! ... Sağa 
ima ilen atır•cak.. kılıç ça!lınarak da· 
-Ya anacak ... 

ı •dun g rtd tırııe~ıt. ı,.. e en blnek atlan ge-
decek · •tlu, P*yadeleri takib e • ... 

- Çdt,Ult. 
ıyrılrna.auı .. : Afhrı ptlrin. Peşimden 

- \Taıııı, ~ 
lin ... Ben, ka~ MOıunıe haber ve -
Yaya dolru tı lf llrtyorum. Ayasof -
&ıker, ·~td er Yeot~. .• İki fırka 

Battal Gazı ban Platft. 
lıtın b u etnlrlert 'Verirken 

eş yftı neter teçrne ' <>-
Pekkeb o1ın hüeunı ın efr~ddan mü
tılrnıştı. x.,..,1 .,,.,_ ilfrezesı, ileri &! _ 
)e,.;.. ·y• SŞ-.ıuan Bizans k 

• uıe, korkunç btr sa as er -
laınan başlaını 1 _,_ ~la, kılıç sal-

13 t 'lıu,ı. 

~k~i~l ~adılırln bu cO.r'etkArahe ha • 
'-- Al ar ıtlr'atıe icra . . 
qdar ntı btr m edılnuş, 0 
1'nın~tt ki Bt 'll'ftffaktyetle netice -

tllnış1ardı • w-::..•rtfJ kuına.ndanları şa _ 
A~ •• ....-..,ının kırılarak Tü· k cun &.sk 1 rt , r ve 

bir türı11 ~r e ntl\ kaleye girdiğine 
İınParato •~k lmtenıtyorlardı. 

'') sarayın:r. in, o llnda (V e'laker -
lendı~ hn t ( ) butunu:yordu. Kul • 
lını ınaııv:ttt e:t~atn. Ar~ donamna
~and l ~ çin o aarayda deniz an anna .._._.,. . 

Bu rint. •• ,. ... 'l:~•er venyordu. 
~-ı tler, o gftn tkin<li ,,..}-·. d ~ ıyarak 'K'i.m e 
'tlniştt. &ıgeee Y•rmna kadar devam 
bu ıat er bol şarap içilmiş.. herkes 
~re ee '8r&J>larmdan mestolarak yer
«a ken~·· · İşte, Myle bir za'tnan-

- 'J('_ • fU acı haber getirilmişti: 
ltrd} -~ kınldı. İıılb uker~ri irerf 

... ~ttaı lt :s 
Bu h be , ge :ror ... 

~ldıru: t r, VeJ!kerna saraYlnda, bir 
'°r teOll, '8tri hu.uı. ~tirdi. İmpara

- "- rata~ndan fırlayarak: 
~ YGb\lkl SlHl.1---
9'1111 ~tlrfb. ~. muharebe a· 
bty~bildı. 

na1ı1.a1 o * 
1'<>ltta11 y aztnın, bu kapıyı hücum 

~ bu 1tı~' tebebl!rlı değildi. Çün 
~ surla~ n. civarındaki kaleler, Bi-

e.n btrtnı t ın eu sa~nı kısımların • 
~ aı7.ansl ~kil etınekt.e idi. !Bunun i
~r ~ ı ar, datnıa orada az bir a~· 
dataa ~ bulundurarak btiyük mü -
b0'ktaıarın. ~lennı, ıurlann daha zayıf 

lialb\lki Yerlqı~lercli. 
lln v~ OınıBattaı Gazi, Bizanslıların 
:;ı ~. d!eıi hntfına olarak, bu ka
Oetrıertnı "~ ilnnişti. Ve son e • 

1tereıt: bQ ten IOl'U'a da, kılıcını 
!~~.u C'Uıu Drllfrez~-:- ·· ·· ~Q. ~uun onune 

ntn bu nıınta~ ~:---__: • (Got) as -
~ı ,. -.._,., -.... (A 
~ ·"

1l'de, -.. .. "4UQI 1"an.aa.ray) dedi -
ıa a. l<tı ..... '"0khı dede) ıt:f\-.._._. 
~ zxı~ · ~l'abelertzııa -...uafilllln cıva • 

~eladır, tıel> Qmı daha h4 -

para ımra duttu ~ 

-ı Nisim Yako 116.5 ı 1 rn. :-,o 6 
2 Rafnel Eskenazl 1H3.81 63.ıH 6 
3 Ezra Behar 2:18.0 ı .ı:!38.l)0 6 
4 lsnk Erg8B 441.71 441.';1 6~ 1 ~·> >o 1 u ı. Hl 5 Simantof Alyımak h.>.-

6 "2 > 1 fi2. 3 6 (JVlldya Levi ıo· .8:, 
7 Kiryako Pıırnuko11oıu 828. t5 828 15 6

6 8 PandelJ Ayıneroğiu 436.45 43li. 5 
9 Davit Anre. 658. ıo 658. O 6 
ıo ısak Sadok 400.88 4~ .~s 6 
11 Edvar vekili E. Erclynn 107.UO lll7. ıo 6 
İstanbul birinci ticaret mahkemesince 17 /3/939 tarih;nde iflasına kara: verilen 

Mercanda Tığcılarda k?sketçl Bedros Şa hinerin masasın t geJen alacaklıların if
las dairesince yapılan tahkikı düyun ced veli daireye tevdi edilmiştir. Alacaklıla
nn ikinci ıtoplanması 5/6/939 P az:ırtesi günü saat (10) da yapıl:ıcağından ala • 
caklıların ikinci jflfuı dairesinde ha:m bn lunmaları ilan olunur. Mi.iflis alacaklı • 
larına konkurdato t.alclif et.mistir. ToDlan mada bu cihet dahi müza.kerP. edilecektir. 

( !7728) 
İflas İdare Memuru Avukat Marko tşmil 

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

Nafıa Vekaletinden 
ı - Diyal'hakır - Cizre hattının 35 + 455 inci kilometresi ile 51 + 845 inci ki

lometresi arasındaki demir köprülerin Diyarbakırdan iş başlarına nakli i,si ka~lı 
zarf usullle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli kırk b!n liradır. 

3 - Münakasa 17/5/939 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saa<; 15 de Ve
kaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Mukavele projesı. eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartname· 
si ve koli listesinden rnürekkeb bir takım münakasa evrakı iki lira mukabilinde 
demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu işin muvakkat teminatı 3000 liradır. 

6 - Bu münakasaya gırmek istiyenler 2490 numaralı kanun rnucıoınce ıora· 
zına mecbur oldukları evrak ve vesikalarını ve mezkur kanun tarifatı dairesln· 
de hazırlıyacakları fiat tekliflerini havi zarflarını 17/5/939 tarihinde saat 14 de 
kadar numaralı makbuz mukabilinde demiryollar inşaat a.rttırm.ı eksiltme ve 
ihale komisyonu reisliğine teslım e~mcleri lazımdır . 

7 - Posta ile gönderilecek tekliflerde vaki olacak teahhür nazan dikkate alın· 
maz. cl575> {2992) 

Gençler! 
Sizi en fazla dllşündUren Ergenllklere 
(Ynznnnzdekt sivilceler) e karşı yeg4· 
ne çaresi olan VIROZA'yı bir d:::ıta 
tecrnbe ediniz ve olacağınız neticeden 
huyret edeceksiniz. 

yalnız iyi eder 
ve mikrobun yaşamasına, üremesine kat'ı ve muhakkak mani olur. 

ViROZA. bir gQzellik kremi değildir. mütehassıs kimyagerler tarafından 
fennt ve sıhht bir surette imal odllen bir merhemdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

6 - Cürüm ve Ceza. Tolsto'i'nin bu e
serini kim tanımaz? Filmini sahnede ve 
romanından piyese çevrilmiş adaptasyo. 
nunu Şehir Tiyatrosunda kim görrnemif
tir? İşte bu meşhur eserin, komiserlikte 
geçen bir perdesini o gece Ankaradakt 
mektebde seyrettik. Saim Alpago, bütün 
ruhile piyesteki şeytan zekAlı komiserin 
hüviyetine girmişıi. Bakışlarındaki derln 
ve kurnazca mana. karşısınd'akini söylet. 
mek için sözlerile olduğı4 kadar hareket. 
lerile de gösterdiği tabiilik, daha ilk da
kikalardan göze çarpıyordu. Yarı mec
nun. yarı idealist bir tıp olan ve mrf ken. 
disince doğru buldu~u bu ihtilalci ideali 
yüzünden bir faızci kadını öldürmüı olan 
katil Raskolnikof rolünde Cüneyd Gökçer 
ümid dolu bir kabiliyet gösterdi. Gözyaf" 
]arı, şimdi boğulan sesi, şimdi haykıran, 
isyan eden sesi değme trajedi aktöründe 
bulunmaz. Bilhass~ gözlerinin bu roldeki 
dehşet manası, salondan bir ürperma his
si .geçrrdi sanırım. Belli ki bütün sinirle
rile oynuyor. Ertuğrul Ilgın gibi bu gen
cin de sahne ıstikbali parlak. Çalışın ço. 
cuklarım! Tüı'k sahnesıni ileride sizler 

arkasında göğsü delimp ölen Polonıus'O 
bu genç te hak;katen iyi oynad\. Bilhassı 
Hamletin perdeyi açtığı zaman, blü ola. 
rak düşüşü, çok iyi çalışılmış bir tesiri:Q 
üadesi oldu. 

Netice olarak, bu müsamereden hazlı 
ve .göğsilm iftihardan kabararak döndü. 
ğümü itiraf etmeliyım. Türk zekAsınıllt 
ilim gibi aan'atın da her şubesinde metod. 
la çalışılınıa hep böyle muvaffakiyetl~ 
yaratacağına şüphe yok. Buna o gece bb 
kere daha iman ettim ve ani hazırlanan 
bir müsamerede b!le bu rnuvaffakiyetJ 
gösteren talebelerm sürekli bir hazırlık· 
tan sonra daha nelere muktedir olabile. 
ce.klerini hem hayret, hem zevkle derin 
derin düşündüm. 

Halid Fahrı Ozaf}.'WY 

Mizah: Kırtasiyeci memur tekaod olunca 
(Baştarafı 7 inci ıayfada) 1 kendine olan borcumun yekununu gös1e, 

mıyacaktınız. Çünkü bay birazdan mü-ı ren ~ar~a. . 
him bazı mesaili hal için. Huseyın Bey. 

_ o ne dernek? - Bi:r kahve içersiniz değil mi? 
B Ö 1 di d Dedi. Hemen kabU: ettim, fakat şu şan - ay ye yor a ..• 

_ Peki.. tı koştum: .. A 

Hizmetçi önıie ben arkada yilrüdilk, bir - Kahwnin alındığı dukka.nın ~dresJ. 
1 · d'k s ı d t b' k lem oda ni, kahveyi kavuranın, çekenm isırnler~ sa ona gır ı . a on a e a ır a -

b · d D al d fte ler dos ni öğrenmem lazımdır. Bunların <loğııt sına enzıyor n. osy ar, e r , - . 
1 d ft 1 V Ih 1 tarafa bak- olup olmadığını tahkik etmelıylın, Şunıt ya ar, e er er... e ası ne .. . . . . k h h l'• 

d d ft ·· ·· rd D"•ya da soylıyeyiın ki içtığım a venin a ~ sam osya ve e er goruyo um ""' -
l d ft 1 d lt. bi dalyaya Brezilya kahvesı olması şarttır. Bunu'Q ar, e er er arasın a ı r san . . . 
h " ·1· · ı· H'. · B g··ründ"' 191n Brezilyadan ıçtlğim kahve hakkındı enuz ı ışmış ım. useyın ey o u . . • . • 
El. . tt verılmlf men§e şehadetnamcsı suretınt ını uza ı: 

- Teşerrüfü
0

müze çok memnunum bay, 
dedi. gerçi biraz geç görüştü'k amma ma. 
lt1mu §.liJeridir ki, herhangi umur ve hu.. 
susta tahkikat ve tetkikat esas ve a.~ldır. 
Nitekim bendeniz zatı Aliniz hakkında .. 

Bunu söyforken kalın bir dosyaya bttkı
yordu. Herhalde o do~anın içinde mQhlm 
bazı şeyler vardı. 

- Dosyaya bakıyordunu~. o dC'Synda .•• 
Sözümü kesti: 
- Sizi alAkadar eder zannederim, is· 

terseniz buyurun bakın! 

Baktım ve gördüm. Dosyadc1. bulunan 
evrakın numaralısı benim kartımdı. Dos
yada neler yoktu neler, benim çalıştığım 
rnQessescden alınm1.ı hilsnQhal varabm, 
mezun olduğum mektebden aldığım dlp
lomanın mreti, beledtye daireslnden •· 
lınmış evlilik vesiltamın mretl. hattA 
hattA köşe ba.şmd~aki bakkalın verdiği 

elde etmem lAzımdır. 
Hüseyin Bey hlddetlenmedi: 
- Düşilncenizi çok beğendim, çok taıt. 

dir ettim, dedi. bilhassa bunun için sL 
sinle tanışmış olınama çok memnunum 

Saatime baktım: 
- Saat tam altı efendim, daha fazla 

duramam. Hemen gitmeliyjm .. 
- Çok makul, muayyen saat geldi. Ben 

de şimdi husust jurnalıma bir imza atıp 
bugilnün mesaisıne nihayet vereceğim. 

.Beni kapıya kadar teşyı eden Hüseyin 
Bey: 

- Bu mahallede tam rnanaslle iş ehtı 
bir insan olarak sizi tanıdım, sizi çok tak .. 
d.lr ettim. gene buyurun! 

Dedi. Fakat ben bir daha onun evine 
gitmedim. O da bana gelmedi. Çünkü be. 
ni ziyaret edeceğim bildiren istida kılıklı 
mektubuna oevab vermemiştim. 

ismet Hulusi 

Elektrik Mtthendisl Aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryollan cer servisinin elektrik şubelerini müstaklllen idare edeceli 
mahendlse ihtiyaç vardır. Tallblerin ukerlik vazifelerini bitirmiş olmaları §al't.ı 

tır. İhtiau ve kablllyett imtihan neticesinde beğenilenlere 208 lıraya kadar aylılt 
wri!ecektir. Taliblertn hüsnühal ve diploma kAğıdlarUe en geç 8.6.939 tarihine 
kadar &ıurada cer dairesine ıahrirl mtıracaat etmeleri il!n olunur, c3184» 



14 Sayfa SON POSTA 
.sn::ı Posta. nuı tetrıtaaı: e2 

IJiR iN6i~!l CASUSU
1 

TercOme eden: B. .&lu 

O zam nlar Loyd - Corc, Skofland - Yarda baQh hususf 
ir polis kadrosu tarafından mu haf aza edilmekte idi 

; 

Hakikaten de bunun dışında yapıla-, 
cak hiçbir hareket. yoktu. Çünkü, böy
le bir hareketten Ingiliz polisini şu ve 
ya bu şekilde hriberdar etsek bile ne 
netice hasıl olabilirdi?. Bizim yapabi -
lece~imiz biricik şey Şlayher'in eşkA -
llni bildirmekti. Halbuki İngilterede, 
Şlayh~r'in eşka 'ine uygun, böyle ufak 
tefe'k belki de binlerce insan vardı. İn
gilt rc>ye girerke'l yakalahrnası iht1 -
mali de pek zayıftı. Çünkü yeğeni olan 
İsveç konsolosu, müşkülatsızca bir İs· 
veç pasaportu tedarik etmiş olacaktı. 

Sla\her'le konuştuğum esnada, onun 
oldukça iyi İngılizce bildiğini de far -
ketMistim ... Gümrük pasaport ve kon
trolünden sonra·, böyle göze çarpmıyan 
bir adam için kffk milyon nüfuslu İngil 
terede gözden kaybolmak hiç de güç bir 
iş d ~ildi. Benim bütün ümidim -doğ· 
rusurıu söylemek !azım gelirse ilk za -
m'Snlar ben biraz daha fazla nikbin -
dim- Loid Corc'un etrafındaki mu -
hafaza teşkilatının sağlatnlığında idi. 
Benim bildiğime nazaran Loid Corc 

Umumi Harbın mtı.ebbibi sayılan Alman imparatoru blr geçid reıminde 

( 1 ) c:;l{otland - Yard'a bağlı husus! bir 
polis kadrosu tarafından muhafaza e -
ailmcJ...-te idi. BeJki de Loid Corcun 
bundan h~eri bi!e yok-tu. Çünkü o 
şahsen bu gibi tedbirlerin aleyhinde i
C:li. Fakat o arzu etse de etmese de bu 
muhafazanın bir vakıa olduğunu çok 
iyi biHyordurn.. İşte ben bu muhafaza 

~~~e atılacağı için, gane bizim istedi· güç bir iş olduğunu bilmiyen yoktur.) 
rıun~z olm~ olacaktı. Tsvink benim için son model, husu -

İşın en sıkıcı, en güç tarab, İngilte - st bir paraşüt tedarik etti .. Bu par~üt 
reye geçiş meselesi idi.- Vakıa ben, her tipi, henüz kat't tecrilbelerden geçme -
zaman kullandığım Holanda yolunu mekle beraber ilk tecrübelerde olduk
gene kullanabilirdim. Fakat bu yol, en 

aşağı üç günümü '1acaktı. Halbuki 
mektubuna inanmak caizse, Şlayherin 
şu sıralarda artık İngilterede olması 
lAz.ımdı. Bu müşkül anımda hava kuv-

ve bu teşkilata güveniyor~ kendi he- vetleri erk.anıharblyesinden ahba'bım 

ça iyi neticeler vermiş; bilhassa tay -
yare yükseklerde bulunduğu zaman 

pilotun veyahud raSJdın atlaya'bilme • 
si esaslarına göre yapılmıştı. Tsvink 
bunu nazarı itibara alarak, çok yük -
sekten uçmağa kadir bir tdyyare ile 
İngiltereye gitmekliğimi teklif etti. 

Böyle hareket ettiğim takdirde, İngil -
tere sahillerjnde, ve Londra civarında 

tayyarelere karşı ittihaz edilmiş ma -
nialardan da müteessir olmıya'Caktun. 

Artık bundan sonra iş kolaylaşırdı. 

sabıma o kad&'r üzülmüyordum. 
Fakat Loid Corcun muhafızlarının 

Şlavher'i görmemek ihtimalleri de var
dı. Çünkü Şlnyher'in o kadar masum 
bir örünüşü vardı ki, titbıta memur -
larının ondan şüphe etmelerine imkan 
ve ihtimal yoktu. 

olan Tsimk imdadıma yetişti. Alınan -
!arın birkaç aydanberi tayyarelerden 

paraşütlerle atlama tecrübelerinde bu
lundukla-rını biliyordum. (Bugün pa -

raşütle atlama işi alellı.dc bir spor ha -

tine gelmiştir. Fakat bundan yirmi kü-

İşte bu mülahazalara istinaden, da - sur iene evvel bunun ne tehlikeli, ne ( ATkas. var) 

ha fazla münakaşaya Iüzum görmeksi • 
zin, benim derhal İngiltereye giderek 
Loid Corc'un bulunduğu mmtdkalar -
da Şlayher"i aramama karar wrildi. 
Böyle hareket ettiğim takdirde,Şlay -
herin rnikasd niyetleri ciddt ise, onu, 
Loid Corc'a yaklaşmak çareleri araT -
ken mutlaka görecektim. Şlayherin na
sıl bir vasıtaya müracaat ederek sui • 
lfasd yupacağmdan henüz hiç birimiz 
haberdar değildik. Şimdi birim için en 
mühim mesele Şlayher'i bulmaktı. O -
nu bir defa bulduktan sonra, ona nasıl 
muamele etmek lazım geleceğini tayin 
etmek de benim ıekl ve kablliyetime 
aid bir işti. Meselenin en güzel hal şek
li onu tekrar Almanyacya götürebil -
merıdi. O takdirde onu, harbin sonu -
na kadar bir hapishaneye atmak, bu su 
retle de tehlikesiz bir bale koymak 
mümkün olurdu.. 

!Her ne suretle olursa olzun Şlayhe -
rin hakkından gelmek için bana• geniş 
bir saiahiyet verilmişti .• Hattı bu mü
hiın vezif~i yaparken onu öldürsem 
bile, hakkımda herhangi bir kanun! 
takibatta bulunulmıyacağına dair be. -
na söz bile verildi .. Maamafih ben, ci
nayet İngiliz topraklarında olacağı i -
çln bu sözün hiç bir kıymeti olamıya • 
e<ığını cevaben amirlerime söyledim. 
Bana verilen direktife nazaran, Şlay -
heri ancak en son bir çar olarak poli
se teslim edebilecektim. Çünkü Myle 
hareket ettiğim takdirde, İngilizlerin 
beni de, bir casus değilse bile, bir harb 
esiri olarak tevkif etmeleri pek ~IA im
kan dairesine girecekti. Marunafih. ne 
~lur ne olmaz bir açık kapı bırakmak 
için yapacağım bu büyük hizmete mu
kabil İngilizlerin lbenim tekrar Alman• 
yaya dönme~ müsaade etmeleri ih -
tirnalini de ileri siirdüm .. İleri sürillen 
birçok ihtim~1ler karşısında ben şöyle 
bir fi.l.{ir de ortaya attım: Şlayher'i, l -
kinci, üçüncü derece bir suçun faili o
larak tngiliz polisine ihbar etmek 
de pek aıa mümkündü. BöY,le bir vazi
qet karşıs:nda da Şlayher yaknlamp 

. 
(1) Skotland - Yard: Siyasi ve adll, İngi

tlz polis t~şklla.tına verilen 1s1mdlr. 
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Soldan sata" 7akandan fı: 
1 - Ba.hrblyah 

- ~ 
ı- -c 

-• • 
• 

1 - Sarhot ohruyan - Ayni if( yapıp bir
birlerinden ly1 Jnpmağa çalış:ınlar 

S - Yalancı 

• - Akar getiren - Et.rafı su ile Qevrlll 
k.:ıra parça.aı 

1 - Başında saçı olınıyan - Genişlik. 

t - E!rad - Elblselerln öteberi konulan 
yerleri 

T - Bir meyva - Tiil: tqıyan hay>vanlann 
en bü1ütö 

1 - Baflnda cBr• olsa 'b!r meyvn - ~ki
den Ook m~bur olan b1r kantocu 

ı - S:ığlam 

10 - Birdenbire 
1 2 8 4 IS 8 7 8 9 10 

&naUd bulmacar.ua Ullccülmif ı•Jc 

Bir doktorun günlük 
notların 'an 

Holama 
Tedavisine dair 

Doktor H•gm•aıa bir 
ya:ı:uıadaa çcvrilmiftir 

Alız açılı: veya tapalı olmak Uzere iti 
türlü horlama vardır. Kapalı atız!a da
ha ziyade büyuk insanlar horle.rle.r. Açık 
ağızla horlayanlarda küçük dil ve ya -
nındatı perdecik ne!e.'I alıp Tertıtten sal
lanır. Hususile bel'umun, ranı yutmak 
az:amızın arka tarafının snllanmıı.ııı ade
ta testere sesi gibi sesler hasıl eder. 

Çocukların horlamasında de.rln uy)[u
da dll1n arkaya düşmüş bulımmasmın da 
tesiri vardır. Bademciklerin ve küçük di
lin büyük olmalnrının horlamaya te&lrl 
vardır. Tedavi lçin her §eyden eneı bu
rundan teneffüs cttlrmeğe alıştırmalı -
dır. Burunda ahtapotu yanı poUbl, buru
nun içinde eğrllikler ve müzmin iltthap -
l:ı.n ortadan kaldırmalıdır. 

Alkol ve kokain itratında.n çektnmell
dlr. Defi tabiiyi intizama koymalıdır. Şiş
manlık tedavi edilmelidir. Hazmı kola7 
yemekler yedirmeli, mukavemeti arttıra
cak idmanlarla spor yaptırmalıdır. 

Cevab istıyen okuyucule.nının posta 
pulu yollamalarını rica ede.rtm. Aksi tat
dinie istekleri mukabelesiz kalıı.billr. 

Fetıhfye asliye hukuk bAklmlltlnden: 

Fethiye kazasının Cümhurlyet maıhallNtn
den san.tçl Hasan Raşid oğlu 0306) doğu.nılu 
Meluned Saatçinin 931 yılında hanesini terk-
le kayboldu~u ve aradan beş sene geçtlğl 
hal<ie evine dönmediği gibi hayat 'ft m8tna
tından da blr haber alınamadığından bahis
le kan.sı. Zehra tarafından müm.aUeyhln ga-

ibllğine hüküm verilmesi taleb w dan. • -
dilmesi tızerlne icra kılınmakta olan muha -
kemestnde: 

Medeni kanunun 82 nci maddm mudbln
ce 22-2-939 tarihinden itibaren blr sene zar 

ZAYİ - Ziraat Banbmnd n almakta oi- fında galb Mehmed S:ın.tç.ı hakkında malQ
duflım tekaild mıı.ıı.ş cüzdan ve beratımı za.- mattar ldmsele.rln bllgUerln1 mah'kcmemıse 
yt ettim. Yeni.alnı almak için m=ıko.mı a1d1- ulnştllmlalarına karar ver1lml.a olduk\lndan 
ne müracaat ettiğimden eskllerlnln hükmü müddeti mezkftıe içerisinde bu husıista ma
olmadığını. ıırın ederim. lfunatı olanların Fetıhlye asliye hukuk mah-

Anadoluhlsar da.lreJ belediyesinden keın~ne blldlrmeleri llfı.ıı olunur. 
mütekaid knaa Tahsin Saraç 939-lG'l 

Ma~ 

Hikiye: Sakallı çocuk 
(Baıfarafı 12 nei sayfada) 

Mecmuanm redaktörit ahizeyi yerine 
asarak: 

- Hele §Ull& bak, diye söylendi, cace
leleri yokmtıf> diyor, halbuki kim bilir 
hasedinden kendi kendini yiyiyordu. Bo· 
ru mu bu! Sakallı bebek' Bin senede bir 
defa el~ geçen bir fırsat. 

İ§te tam bu sırada fotografçı içeri gir
dl Redaktör bQyilk bir heyecanla: 

- Ne oldu?. Nasıl!. diye sordu. Göster 
bakalım!. 

Mecmua fotograf çısı omuzlarını sılke· 
rek: 

- Ortada hiçbir fevkalAdelik yok, diye 
söyleneli EvvelA: Çocuk iki yaşında de
ğil, beş YS§lllda. Saniyen: Çocukta sakal 
falan yok, tabil bıyık ta yok .. hatta fa
vuri bile yok. Buyurunuz, resme bakınız!. 

Fotografçı mecmuanın redaktörüne bir 
resim uzattı. Redaktörj, kendisine uzatı~ 
lan resmi dikkatle tetkike. koyuldu: 

- Hiın.. tuhaf şey!. Bu. alelade bir 
çocuk!. Ben kendi hesabıma bu çocukta 
hiçbir hususiyet görmüyorum. Yazık!. 
Hem çok yazık!. 

Fotoğrafçı: 

- Size diyorum ya efendim, alelade 
bir çocuk. Hiç acele etmeğo lüzum yok
muş!. Çocuğu da boşuna rahatsız ettik,. 
zavallının 'bir dakika rahat yüzü gördü
ğü yok!. Mütemadiyen resmini çekiyor
lar.. ben gitmeden önce şu Cumartes: 
günleri çıkan mecmuanın fotoğrafçısı 
gitmif!. Ben onu orad:ı buldum. Sarışın, 
küstah bir delikanlı. Bilmem sözüme ina
nacak mısınız. fasılnsız: olarak tam bir 
saat çocuğun resmini çekmekle meşgul 
oldu. Earata içeriden kapıyı da sürmele
miş!. İşini bitirinciye kadar içeriye kim
seyi sokmadı .. 
Mecmuanın redaktön1 elindeki resme 

bir defa daha baktıktan sonra, kaşlarını 
çatarak: 

- Mesele pe..'ft te böyle olmasa gerelr, 
dedi. İşin içinde b~r oyun var gibi geliyor 
bana!. Bu meseleyi bana telefonla binat 
Podrajanski habe.r verdi. Söylediğine gö
re çocuğun uzun siyah bir snkalı, gene 
ayni siyahhkta bir de bıyıkları varmış!. 
Hc>m de koskocaman bıyıklar!. Hatta ço
cuğun favurfleri bile varmış.. doğrusu 
ben bu işden hiçbir sey anlamadım. 
Mecmuanın redaktörii büyük bir telaş

la telefon ah~esini elıne aldı: 

- Hiç .. şey yani. sizde çocuğun ,,,, 
h - bıyıklı resmı var mı?. ~ 

- Olmaz olur mu?. Tabü var. F• 
resmi bile var. , 
Mecmuanın redaktöril buz gtbi oıd'j 

~yıeıı 
- Fakat bu nasıl olur?. diye so ' 

Ha1buk1 'bendeki resminde çocu~ tJ 
sakalı, ne bıyığı. hattA ne de favuriSI 
yok?. ~ 

- Mesele basit: Demek ki biziIXl f~ -
raf'Çımız sizinkl-ıden daha iyi ve dab' 
ta imiş! l 

- Yani siz ne demek istiyorsı'~ 
Allo! Allo!. Allah beliisını verBİJl, b 
de ahizeyi asıvermış!. 

Redaktör. odasının içinde sinirli ~· 
bir müddet dolzıştıkta:ı sonra fotogı..-
nın önünde durdu: t 

- Derhal otomobile atlıyarak rnt~ 
n in ne olduğunu anlayınız!. Şayed r• 
lerimiz çocuğa takm3 sakal, takrnB ~ 
koyarak resmını aldırchlarsa vay g~ 
başlarına!. Onhırı derhal teşhir ~ 
ğim!. Onları rezil edceğim!. Siz dt· 
gidiniz ve bu işın aslını öğreniniı! , 

Redaktör. vahşı bi!' kurd gibi odıısY' 
dolaşıyordu. Takriben bir saat sont• 
tagrafçı göründü. 

- E?. Ne haber?. 
b9c 

Fotografçı sallanarak masanın ~ 
gelCli ve bir sand:ılya çekerek oturdO. 
zü, bir ölü yüzü gibi sapsarı idi. 

- Meseleyi anladın mı?. 

Fotografçı elini salLyarak: ~ 
- Anladım, diye inledi ve ağla 

başladı. 
11 

- Fakat rica ederim. ağlamağı ~ 
rafa bırakınız da meselenin ne old İf' 
bana anlatınız!. Nasıl. hakikaten 
bir sakal - bıyılc mı takmışlar?. J 

- Ondan da fena bir şey yap 
onlar ... 

- E. ne onlar?. r_,~ 
- Onlar ..• Evvela~ küçüğün 

almışlar ... Sonra da... J 
- Sonra da çocuğu öldürmüşler .; 

Söyleyin canım!. Sözünüzü yarıd• 
meyiniz!. 

- Sonra da. 
- Ne sonra da? 
- Sonra da onu tr&§ etmişler.. f 

- Allo!. Demek ki siz bu Cumartesi 
günü çıkacak sayınıza sakallı-bıyıklı ço
cuğun resmini koyacaksınız, değil mi?. 

Mecmuanın redaktörü iki el!le b• 
dan tutarak hıçkırmağa başladı: f 

- Yazık bizim sakallı küç{lğe .. · '() 
senede bir defa ele geçen fırsatı> 
r 

- Evet koyacağız!. 

- Yani ~ .sakallı - bıyıklı - favuriJi " Eski bir hatıra ,, _ .. ı1 
çocuğun resmini?. ôzJCf"' 

""--t ı Yazan. inci u_. ) 
- .c.~ • şu saka h, bıyıklı, favurili ço- \. ~ . 

cukuJı resmini .. peki ne olacak?. ""------------:_/ 

1 lstanbul Belediyesi ilanları J 
Cerrahpaşa. Haseki, Beyoğlu, Zühreviye hastanelerile Zeynepkamil ~ 

evin• IOzumu olan ve hepsme 1782 lira 19 kuruş bedel tahmin edilen JJl ,1, 
levazımı vesaire açık eksiltmeye konulmuşt~. Listesile §artnamem Lev~ -
dürlütfind~ fiS.rill~bllfr. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve ıSS .~ 
kunı,,luk ilk temın~t makbuz veya mektubile birlikte 15/5/939 Pazart8'1 
saı;rt 14.30 da Dai.ınl Encümende bulunmalıdıTlar. (B.) (2931) 

---- o' 1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan belediye ve hll!llıl idarede.il ~~ 
şekkil mahallf ida~ emekli ve öksüzlerinfn 939 sayılı blrinot altı aylı)' ff" 
malan 12/Mayı.s/939 dan itibaren başlamıftır. ~ 
~ - ~aq ~hlbleri~ın yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduklaI1 ;,;, 

mudilrlüklerme tasdık ettirdikten sonra resmt sened, aylık cüzdanı ~ ",I 
tezkerelerile birlikte Mayıs 939 sonuna kadar aid oldukları Belediye pıb'1 

müracaatla yoklamalarının yaptırmaları ilA nolunur. .3320, 

MEŞE TRAVERS ALINACj
SÜME BANK 

UMU 
30. 6. 1939 tarihinde 

lzmit Kağıt F abrik mız iskelesi üzerinde teslim 
Anabat için : . 2800 Adet Normal 

90 ,, Makaslık " 
2000 ,, Normal " Dekovil battı için : 

90 ,, Makashk "BrtJ 
Kapah zart usuliyle mübnyna edilecektir. Eksiltme 29 Mayıs pııı 1'f 

gtlnO saat 16 do Ankarnda Sümer Bank Umumt mUdOrlOğUnde 
lacaktır. aıtı"' 

lsteklUerln şartnameyi Sumer Bank İstanbul Şubesi ile AnkBt8 

mt MlldOrlOk Ticaret servislerinden talep etmeleri. 



'SON POSTA 
Sayr 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı gaz, İ K 1 B A Z 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti 
Sarıhk, Safra • ekşilik ve yanmalarında ve bütün M i D E, 
K a raci ğ er B A R SAK bozukluklarında kullanınız. 

H O R O z m~rkasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan .mümasil müstahzar· 

,L.»"...:ı~AaA,J, ~"'~~ Iardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

;:-...., ..... __ H __ ~ri~c~i:.=:ııA~s-k_e_r_İ~-rz~ta~a-h~-ll-a_n_ı_r_ı-=-----===-11 
'l\ıyyar . . 

\iz.. e.crın tam rlc- inde kullanılmak 1 Bevgir 300 muhammen bedeli 17,200 
Ank r borsası Gayri e kul satış ilanı 

İs!anbul En niyet Sandığı Direktörlüğünden ..-re hec: d d • 
b n a e otomob Ilı s vyar tamır. lira ılk teminatı 1290 Ura. 1 
L 1; 0 ~a~ın ~lına~aktır. l\1uh mmcn bede. Yukarıda yaz.ılı ikı aded Dizel motör-
l\ p 1 O lıra l t t m r t: 8750 liradır. lü elektrik grupu satın alınacaktır. Ka
§err ~cı ~.ar~a k ım s~ 15/6/939 Per- palı zarfla eksıltmesi 14/6/939 Ç'arşambn 
'IJ S gunu sa~· l l et An:to.rnda M. M ı günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Sa. 

Açılış - Kapanıı fiatlan 12- 5. 939 

~=----=---·· 
ÇEKLER 

Virjinin 24501 hesap No. si1e S ndığım ızdan aldığı (9JO) liraya karşı birinci 
derecede ipotek edıp vadesinde borcunu vcrmedıgındcn h!lkkm.da yapılan takib 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde sinin m.ıtufu 40 cı maddrsine göre satıl. 
ması icnb eden Ged kpaşada Çadırcı Ah metç lcbı mahallesinin Balipaşa ve Tay. 
yareci Kemal sok:ığında eskı 15. 15 :Mü. yeni 26, 41 kapı ve 195 ada, 14 parsel 
No. l'u altında Balipaşa caddesinde a~ara aıd 43 No. Ju dükkanın havasım müş. 
temil Boyacı soka~ınd.1 26 No. lu k"rrir hane ve Balipaş_. caddesinde 41 No. lu 

dükkanın tamamı bır buçuk ay mud detle açık arttırmnya konmuştur 

· atınalına K • ı ·· ı b' nanıPı;i 7 • o. a v:ıpı acak•ır. Şart- Al. Ko da yapılacaktır. Bu motor er ı~-
karad K • ra 50 kurur; mukab linde An-1 Iıkte alınabıleceği gibı ayrı ayn nlımbı· 
rıun 2 3 °· d:ı.n alınır. İst klılerin ka!lu lirler. Birl l te alındığ! takdirde sartna· 
biri kt' cu m:ı'id ·er •ıd yazılı vesa kie mesı 250 kuruş ve yalnıı 600 b ~ girli1· 

e ılk km t k k b. nı ih 1 n v~ te ·Jıf mektubları- motbrün cartnameoıı 161 kuru~ mu n ı 
a e sa tu d b' · ·ı· 1 k dar }( ' • n .r saııt evvelın!' ka- ! nde Ar: · r d.ı Ko. dan alınab ır. '>te · 0

• na verme e.rı. (971) (28a5) lilcrin kanunun 2, 3 c~ maddelerinde ya. 

Beyg r * zıh vesıkalarhı ·birlikte ilk temmat ve 
lira ılk t 

600 
muhammen bedeli 32, 750 teklif meh."tub!annı bir saat evvelme ka 

~mlnatı 2456,25 kuruş, dar Ko. na vermeleri. c969, c2833, 

[ fstanb';ı KomutanlıP,-ı ilanları 1 
4596 kilo .muht , f . ,.. 

Ç(' ik d . eb ad ln yumu 'k 22 kalem talim ve terbiy ve bakım 
15/M rrıır satın alır. c kt1r Pazar'ıfü malı mesi satın alınacaktır. l81Mayıı;/ 
.Yapıı::a~rı39 r .,<.ı.r+r i günü saat 11 d-ı 939 P<'rş mbc güntl saat 11 de yap.lacak 
6aatte F ıdr.k t ' 

1
l'r ". ı bell• gün \'tı tır. İstek! lerin'n b 11 gün ve saat• l'ın-ın ı l•dn v 

((onıisyo · " "'- ""'utan 1ık Satına ma d "'ıda Kr>mut:mhk Satınalma K m s -
U~a getın'"' ~i. c3366ı. yon.una gelmeleri. c3368> 

------- --------·· 
,Londra 
Nev - York 
Par Is 
MılA.no 

At nıı. 

(
Şo:~~ld 
arşova 

Budnpeşte 

Bukreş 

Belgrad 
Yokohamıı. 

'tokholm 
I Jskova 

Açılış 
5.93 

126.6525 
8.3öo0 
6.6625 

28.,000 
( .81 
w.b:ıJO 

2 .oı 
1.00:.dS 
ı.v6 

14.0'6 
28.7b73 
4'l.84l5 

0j,()J\) 

2.Bli2li 
84.b2 
80.5425 
:l3.ooıo 

Kapanış 
5.13 

l2ö.6626 
3.31i60 
6.6626 

28.45Ci0 
6 JU 
60.S.:50 
21.6~ 

l.Or.lu 
1.06 

14.085 
28.78'70 
2 ... 84~5 
o.oow 
2.W.lli 

84.62 
80-5425 
23Jıo..ıo 

İSTİKRAZLAR 
--------..- ----- ------11 

1 

Açılış 
Türk borcu I peşln • 

J • II • 
• • I vadeli 

Satış tapu sıcil kaydına gbre yapılmak t dır Arttırmaya g rmek istiyen (297) 
lira pey akçesi vererektir. Milli bankab rımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul oJunur. Birıkm.ş büt:.ın vergıl rlc b lcdiye rcsunleri ve vakıf ica-

resi ve taviz bedclı ve tellabıc rüsumu borçluya aiddir. Art-
tırma şartnamesi 22/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek ist•yen-

lere Sandık Hukuk İşler; servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta kib dosyasında vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tctkık ederek satıh ğa çıkarıJan gayrimenku:i hakkında her 
§eyi ögrenrniş ad ve itibar olunur. Birin ci .arttırma 30/6/939 tarihine mtisadif 

Cuma günü Cağaloğlunda kfıln Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak
tır. Muvakkat ihale yapılabilmes~ için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
lcab eden gayrimenkul mükellefiyet ile Sand•k alacağını tamamen geçmış ol
ması şarttır Aksi takdirde son arttıranm ta~!lhüdü bakı ka.mak şartile 17/7/939 
tarih'ne rnüsadü PazartC's, günü ayni mahalde ve ayni saatla son artırması ya • 

liarıta ı .. * * h tı ac;ında'1 .. .. - r 
aş hayVan çuruge çıkarılan bil Kazma kürek ve saireden ibaret 14 ka· 

satı•nc ''ı• p 1 .. p 1" Yıs/939 p · · azır ıgt 2::;/Ma. ' lem malzeme satın alınacaktır. az:ıt ı 1 1 ' r'ö e ~ ... ~czaneler 1 

pıiacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bır .. ~ılacak
tır. Hakları tapu sicillerık: s:ıbi• olmıy~n alakadarlar ve irtifak hakkı sahibleri· 
nin bu haklarını ve hususi!e faiz ve ~'lSD rife dair iddialannı ilan tarihinden itf. 
haren yirmi gün içinrie evrakı müsbitelerile beraber daıremize bildirmeleri lil
zımdır. Bu suretle haklarını bildirmermş olanlarla hakl:ı.rı tapu sıcillerile sabit 
olmıyanlar satl§ brdelının paylaşmasmdan harıç kalırlsr. Dah..ı fazlı malı'.'ımat 
slınak ;stiyenlerin 938/1141 dosya numatasile Sandıgımız Hukuk İsleri servisine 
mürac.ı.ıt ~~ıeleri lüzumu ilan olunur. 

lacaktır 1~ ~~bl' .r.. ·nü saat 14 de yapı. 18/Mavıs/939 Perş.?mbr. günü saat 10 cfa 
te Fındıklıd (' lıler nın bE>lli gün ve s:tat yapılac ktır. 1"tekli1erinin belli giin ve 
rnsyonuna a ~ınu:anlıit Sa•,nalma Ko- saatt Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
~~ c3367> Kom· yonuna ge mekri. c3365> 

Dev~et denf 
ır 'Olları Ve r'Tlanfırı işJet11cnj 

a 
en }J Yd rp 

den ı b r:: n 
tır L 

. ~ta~Yon.ar , n f • 
r. 21.i 939 P zar g ı 1n· 

.ıu. oı g~dcı gwte • m :ı; 

~danazardan h,, .. ı 
.... .et 

1 ncı tren 
6.55 

ay . e 
stanbul E . kul satış 

ınnıyet Sand .. o· · ·· ... ·· d · A.1 0 nı ı ~ r r u un en . r ne: nın l.>871 hes p N 
k 

1 
dPt(l' ip t • rd· o. 5 1 8an 1nuzd n ~ lı ı (600) liraya kar ı bi-

b Uz rıne 320 N p v d nd b rc.ı nu v rm d n hakkında yapıl n t -
~ hlrn ı ıcab c dC'n o.E.ı.. ki anunun 46 cı rr: d • n n m tufu 40 cı madde~inc> · e 
gıncıa k' rtn .oyünde s d . k 
t .... ı 84 v '1 81. 3111 ra ıc dm s nın Eth efendı so a-
anı<Unı b r bu"uk J dd 84

12 No. lu m a oda v mj temilat kargir dükkanın 
Satış tapu ." mu clte açık arttırm }a konmuştur. 

lira sıc 1 k 'Y dına göre 1 
ı. PPy ak,..... . yapı maktadır. Ar•tınııya girmek istiyen (208) "'abu• l ,. ... sı v ,. ce!<t!r. Milli b 
t. ' 

0 
llllur Bir '-- ·c:. b" t" a'1krıltı rımızd n b rınin teminat mektubu da "'"i:ı: ı._ • ıurıı~ u un verg·lerle b l d. . 

t. uedl'li ve t ıı · ı· .. c t ıyc, re- mleri ve vakıf ıcaresı ve ~lih f' a ye rusumu bor,..lu 'd 
b lldc>n ft·b ,. Ya nı d r Arthrma şartnamesi 22/5/939 1.ıltınd ı arc:!" tetkik etme'' i~t " ı 
d Uru'acaktır Tapu . 1 k •• d) Y n r Sandık hul:uk işleri servisinde açık 
~asında v d · s c ay ı ve a r luzumıu 'zah· t ta şartnamede ve takıb "ık ar ır. Arttırm ya . l 
atıla g gırm ş 0 anlar, bunlan tetkik ederek s •ılığa arıt aVr.nıenku' hakk·nda he · ··.ı; 

nı 
1

11tıa 30/6/g33 t .h. '.. . r şeyı 0 renınış ad ve tibar olunur. Biıincı 
te~ıda saat ıo dan 1~1 y;~ ~usa~ f Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandıih
fI lı.r edilecek b d li a. ar ~apılacaktır. Muvakkat ihale yapılabılmesi için 

e s e e n tere han a !ınma b ,.,J 

andık nı ğ sı ca =ıen gayrimenkul mükellef.veti ııı11 t aca ını tamamen geçmi 1 ., 
'1ti liaJıhiid" b . ş 0 mac::ı 'iarttır. Aksi takdirde son arttıra • 1 

aYn· u akı kalmak rn 17/" 
g 

1 
mahalde şa 1 e '/939 tarihine mü'3adif Pazarteci gü. 

ahin- nku1 ve aynı sa:ıtte s n arttırması yap•lacaktır. Bu arttırmada 
sab t ı~ en çok .. rttıranın üstünde b k ı 
,_ o.,ıuYan a'nk d · 1 ac ktır. Haklan tapu sıciller'le ~ı:ı; v a arlar V(' irt fık h k' h'b' . Jcı .. e rn;:ı arif{' d . . ı sa .ı er n n bu ha lannı ve husın: le l'tıu b t aır ıdd alarmı ilan t r· d t b . 
h d lernc ı,er bar da. . b ld r. n ı r n vırnti gün ıçu::de E'vra-
" tın n-. o l • r rr: z ı m 'er , • zırr.'iır. Bu sur t' e hak rınnı 
., ~ a n r. hal · ı · l-
d". rr. ınd:ın h tr' ' cı r P t o ıy nlar satış bed 1 ,.. in 

"lYa ırl r. D h fa1la m u t ı · iJ~- n ı... rasıl S ma a m { ıstıyenlenn 938/1 11 
-<.!il 0 c r dı urız huk ık · l · •l1..r:ıu.r. > ş r rvıs ne m ıracaat etm !eri lu 

u 

** tlllıı. O 1 K KAT 
re ıyet Sandığı· S 

lhaıllluh.'Unıninlcrirn: . andıktan alınan gayrimenkulü ipotek göst~rnıek istlyenle· 
e bedelini ızın koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 

n Yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(3347) 

Bu rece nöbetçi olan eczaneler şunlar- ~ 
dır: ,.. ~ 

istaııbu1 clhetındekller: 
Şehz d ba ında: tİ Hakkı), Emlnö -

n ndc· tYorgll, Ak rayda: !Sarun), A-

lemdarda· (Sırrı Aum>, Bey .dda: (Bel 

k F h · Em,l Hı, B ır oyund.:: 
(l nbul\, Eyubd · Eyubsu an). 

Beyo.,.lu cihetlndt>kiler: 
I 11( ı c d1 ln'.'le: (Dellasud l, Bos -

ta b uıda: <İtim 1d ı, Taksimde: rL1 • 
m c .:mJ, Pan ::ıl 1: ı argllec.yan), 
K koyd.e: (Huseyln Hw=ıu), Beşlktaş
t:ı: (Vldln). 

Bo a.,tçl, Kadıköy t'e Adıılıırdakller: 
Knd rnyünde: Uhisnfi, Rıf ), Uskü -

darda· Ahmedlyeı, S:myerde: (ıAsat), 
Büyukadada ıŞln::ı"I Rıza). 

Ilı ıtt ol. . ~ 
ctn ~ırttZ .• 

• LIN A Keınerl ı rel\aO 

l•m n. J• anm•r m•" •d•• 
•• l\areh 11lıı ıeaç k Yll'f& 

'talın•• ı 

/ ,J. ROU&SIEL de aatıhr. 
IST AllDI. l. TDul •ıydanı •o. la 
ıa ııuıı:ırol• •ata~guııııwı 

lstaylnlz, bııını t3ndtrlllr. 

Yneba:.an, Çat .. 1<,;e,me .sokak. D 

İSTANBUL 

Gazetemizde ç>kan yuı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazeteınize addır. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
• t1n Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

rüRK1YE aJv ıoo i.JIJ 
YUNANİSTAN 2.HJ 4~\) '111 
ECNEBİ 

Abone bedeli peşınclir. A<iru 
deRı1tırme.lr; 25 kur·.ıjtur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıu.1 

2ı.J 

!JOJ 

Gelen '"'1'alı ,eri uerilmes. 
ilanlardan me•'uliyet alınm~ 
Cevab içın mektublara 10 kuruşluk 

Pul ılAveJi UizımJır. 
,. .................... ·····················••\ 

( Poıta kutun : 74 l utanbuJ '\ 
i 'J.'elgı-af : Son Po.sıa 1 
i Telefon : 20.ıoı 1 ................................................. ,/ 

DiKKAT 
Emniyet Sandı~ı: Sandı':tan alınan gajTimenkulü ipo•ek gö,,t<':-me1· istıycnlere 

muhamir:nlermıiz n koyım. o1d.ı u hym t'n nısfını t · ' ız tmc-mck üzere 
!ha'c b d illı n y,rı ına k .ı.r bc.r.; wr·111.: ~ ır • le kol y.ık gost rmektedır. 

SAÇ KSİ i 

Saçlan besler, köklerini kuvvet· 

len 'irir, dökülmesini önler, ı,e. 
peklerini giderir. 

lNGİLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • Ista, ul 

• 
ım, Q' r alı 

~ 

.\skt>ri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

(3351) . 

cak 
Küçük Yozgat'ta ç ııştınlmak üzere kınıy ger 

ile Umum Müdürluğt; müracaatları. c2953> 
alınacaktır. istekliler·'l istida , 

Mahdud Mcs'uliy-tli 

istarıbu Liı an l{o p1ra if Şir <eti 
ld re Meclisi Reis,iöinden: 

r t i gi.ınu s at on .,ltı buçuk t topianan fev-
rle, tıc r t kanu .. • c3u • m..ı madde<; n-
ı VC' e. n k j • • r t' b~. r gıin h ıla 

u !cvkal de hi rlar umumi heyetinin 
buçı.. talık1 ıa karar ver lmış ve miıza-

a ti ru n ml' e:ı )) a , H:ı.:n yiizılmır; olduğundan zikri 
geçen gün ve saatte h 'i rlarımı ın, istnnb ... H.la )Oku stllon:.ı bmasının ikinci 
katında (65) No. iı od .. d ı y .. pıl cak t p 1 .n ıva gelme.ıeri ilan olunur. 

RUZNAME 
1 .- Denizbank Kooperatif ŞırkC'tıne ıl tihakı temin için şirketin feshi}(' tasfiye. 

sine karar itası. 

2 - Ş.rkct esas mukavelenamesinin (40) ıncı maddesi mucibince en az üç or. 
taktan mürekkeb 1Jlmak üzere tasfıye heyetinin teşkil ve ücretlerinin tayini 

1 



16 Sr.yfn SON POSTA Mayıs 1~ 

PİYANGO 

• 
lıtanbulda Boğazkesende PehliYan Apartımanmm 2 No. daireılnde NiMET ABLANIN 

uğurlu eliyle Bayall Kenen 't'erdiji 19603 No. biletle kazandırdı. 

15 .o O L 

KRALİÇESi 

ı4ll'\ 1.., v 

Bu Ay da 4 büyük 
ikramiye kazandırdı. 

AYI 

::::;....-

Baynkadada Nizam caddesinde NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 32026 No. 

biletle Mini mini Gnler'e kazandırdı 

ıo.ooo LIBAYI 
NiMET ABLANIN uOurlu eliyle verdlGI 30017 No. biletle Bay Ahmede Kurtulufta Harman sokaöında Yine NIMl!T ABLANIN UGurlu eliyle verdlD 

kazandırdı 32410 No. biletle Bay Hamide kazandırdı . 
._ __________ ~ ADRESE DiKKAT : l.tanbul, EminlSnil, Tramvay caddeıi No. 21/29 • Baıka yerde hiçbir ıubeıi yoktur. ~----------~ 

SIRT • GOGOS 
i<ALÇA -ARKA - BEL 

ROMA TiZMA -lUMBA80 -SiYATiK. -e bntnn 
•lrılara 

karp 

merhemi ile masaj yapınız 

~SA C L RI DAi i ve ÇA UK GEÇiRi 

.:!J l il llllll lll il il lll il il lllll il lll il lll lll l lll il l il lll lll lll il il l il il lll l il l il lll il lll lll il l il l il lll il il llllllllDl

i istanbulun En Güzel Gazinosu 1 
~ Yenikapı, Sandıkburnunda 1 
i i 1 = ~ ~ Fevkalade bir programla, 18 Mayıs Perşembe günU açılıyor 1 
- Büyük fedakljrlıklarla teşkil edilen 14 1 
:: kişilik muhteşem saz heyeti, 5nıugannige1 

~ Güzel Manzara, Ukemmel Servis, Ucuz Fiatlar 1 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111ı11ı1111111i111111111111111111111111111111111111111111111 llıfrf 

--~~~~~~~~~~~=================--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

erece 

Sa bı rsızlı kla beklediğiniz 

Aşkın Göz Yaşları 
1 COLUMBİA 

Plaklarında çıktı. 

İstanbul ikinci İflaı Meoıurlll" 
ğundan: 

Müflis Oskar Cilaciyanın alacaldıl• ~ 
rile akdetmiş oldnğu konku:dato .Jll:,. 
kemece tasdik ve Mahkemei Tcmyıı 11 
rarile kat;'.leşmiş olcıuğundan iflAs~e 
kaldırılmasına ve malların kcnd~ de 
iadesine mahkemece 12/5/939 taribiJl 
karar verildiği ilan olunur. (1~ 

.. -,.. ÇOCU.K HEKI MI 

Dr. Ahmed Akkoyunh• 
Taksim - Talımhune Palns No. 4 

Pl!zardan manda hargUn s •at 15 teıt 
sonra ·felef ..ın No. 44620 

İstanbul ikinci iflas Meınurlll"' 
ğundan: 

11 
Müflis Dimıtrı Cuma ma.sa.c;ına . gel~ 

alacaklı hazinenin istediği 1686 ıır• c' 
kuruş hakkındaki talcb iflAs idar~d' 
tetkik edilerek istenilen para ha~JtJtl iti' 
tahakkuk bordrosu ile itiraz netı~e5cfetl 
dair de bir vesika ibraz edilmediğiJl oıır 
talebin reddine karar verildiği illn 

n_u_r_. ~(1_77-30_)~~~~~-~ 

... Döklllen s .. çlımn en iyi ııacı 

garc)aç 
~11111ii-> saç ırnyudur. ~ 

······················································ 
ilan Tarifemiz 

Tek aatun aan~ 

•ahile 400 /turdl 
.o.hile ıso -

Üçüncü .o.hile 200 -
Dördüncü ıahile 100 " 
iç ıahileler mi -
Son ıahile 40 • dl 

Muayyen bir müddeı urfıJl 
fazlaca mlkdarda i1An yap~ırac..ı
lar ayrıca tenzilAtb tui!erntsd4!1' 
istifade edeceklerdir. TarL. 1aı;: 
ve çeyrek sayfa ilanlar için • 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Poıta'nın ticari Jlnl•"": 
aid işler için ıu adreM ınürıca' 
edilmelidir: 

llin<'ılık KollelıUl şır_.. 
bhra man&&de S.

Ankara eadd_, 

.L •.• ""' ... "' .. ~ ... ---.• --... ~ ... ""' .• ~ ... '-... ~ .. ..-... '-.. ~ ... ~ ... ~-~ ... ~ ......... '? 
Son Po,ı;tn l\fo•haası I~ 

Ncir,yat Müdüril: Selim P.o.{l1P 
S. Ragıp EMl:~, rJoJI' 

SAHİPLERİ: A. Ekrem US~ 


