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[Bu gün 16 sayf 

Fiatı 1 Kurut 

!ürk - Fransız müzakereleri Dançigde 

Hatag meselesi lıalledilir edilmez Türk - Fransız Çva;:get . 
işbir/idinin de ilô.n olunacaifı bildirili11or 0 ~ergın 

6 6 ' °:7 Almanlar tayyarelerle 

• T_Urk • İngiliz 
ışbırliği nasıl bir 
kıymet ifade eder? 

B --11 aayetle D .. 
atılla;; 1. •.ra Alulenisde 

n Rorunınaaı i 
ıtaeltl ir. F elcat her- 1'e '"!'At .. 
harı. ola fel'e r..,,._n 
h .. raa 6a laıooetler aal 

un telırar v~ in....... • 
.l'a-'- I h · -· • u:.za afr1. • .._ e •ne t....a. . 
ltlqlfeAıa temin eıleee~~ . .,.. 

T •• k 1• • ı • ı ıh Dançiğe esliha ve Ur • ngı iZ an aşması SU mühimmat ithaı ettiler 

diinYasında sevinç uyandırdı ~~.r~:~~~:~!hav~~:~~~ 
Danzi.g ayan meclisi reisi GreiJer, 

nuyonal sosyalist şeflerinin bir top
lantısında söylediği nutukta demiştir 
ki: 

Londra ve Paris: ''Sulh cephesi, Türkiyenin iltihakile 
hayati ehemmiyeti haiz kuvvet kazanmııtır,, diyorlar 

Harb olursa TUrkiyenin 
Mıs1r, Filistine, ingilterenin 

de TDrkiyeye yardım 
edecekleri sOyleniyor 1 

lngiliz gazeteleri haber veriyorlar: 
((Türlıiye, Balwarutanın Ballran Antantına iltihalı .Jebilec•li ilmi· 

JinJeJir. Bu meNl.ı için lnıiltuenin Türlriyeye bir taraı laal telılil 
ettiii aannolanuyor .» 

Fransız gazeteleri haber veriyorlar: 

- Bizim isteklerııntz Danzigin bir 
kaç asırlık tarihile müeyyed bulunu
yor. Bu isteklerimiz. Hitıer de kat'i 
olarak teyid eylemi~tir. Ne ecnebi 
matbuatının manevraları , ne de hu
dudlanmızda yapılan seferherlik ted
birleri bizi sarsmıyacaktır. 

(Devamı 11 ine. sayfada) 

Almanlar Pragda bir 
Çek milliyetperverini 

idam etti!er 
20 Çek · polisi de 

tevkif edildi 
Prag, 13 - Alman divanıharbı, Ç ·k 

fapstleriıti'n şefi Gencra1 Gajdanın sa 
miml arkadaşı Valclaviez';!ki millt Çek 
zihniyeti sahasında siyasi faaliyette bu
lundulıµıdan dolayı idama mahkfun et
miftir. İdam hfikınU, Pilzen'de infaz ed!l-
miftir. (a. a.) 

J>r.c. 13 (A.A.) - Alınan makamları 

Çek faşistleri şefi General Gajdeyı he~ 
türl6 siyasi faaliyette bulunmaktan 
menetmişloer ve aksi takdirde tevkü e
dilecefini bildirmişlerdir . 

20 poU. tevkif edildi 
Zürih, 13 (A.A.) - Burada dolaıan bi~ 

ıayiaya göre, Pragdaki Ge&tapo poliı teş· 
kil&tına mensub 20 kadar memur davıı 

(Devamı 3 üncii ıayfa.d.a) 
cclft6ilterenin Tirlıiya ile yapmlf oltluia ff!Yı daimi ve lıaliım bir ··················--··················--·-------········-·-········ .. ············-··-···-·--------

ahri ittilalıtır. Anwa U. Moaleoua arnınJa ::ı.unni bit' anltıfma haad i Çok müessif bir hidise i 
oldalrtan sonradır iti lngili::ı. • Türlı maahedeaine karar oerilmiffİI'.)) 

Al~~n ~a~eteleri di~orlar ki~- . . .. Taksim stadında yüzlerce 
((Tarlıiye hıfbır wretltı! tehJıtl altında deıilJır. Bına~naC•yh lngil· 

tere U. yaptıiı h pasarlılıtan bir teY hmnmaz. lngiltere • Polonya t I b b • b • • • d • 
PGlıta naad Almanya aleyhine mütevece."h iae, ln11iltu• • Türlıiye palttı a e e )f ırın e gır ) 
"" lttllya aleyhine mütet>ettihtir ,)) 

Ve ltalyanlar da diyorlar ki : YAZAN --
E11ıekJi General 

H. Emir Erkilıt «Tiri - l,..m::ı. anlapnaı, l,.Pi2 • ltalyan Aidenis anltlf"laı Ue 
• Son Posta • nın •lkert fe-.1 Wüuldir. Tiirlriyenin /tattı ltarelteti Ballı•n devletl..-inin elıo-

Haydarpaıa - ftık liaeleri futbol maçında kavga çıkl!, 
seyirciler sahaya, hücum ettiler, oyuncular dayak yedi, 

hake~ gazete fotopfçılan tecavüze uğradı 
mubarrirl llOlllilı -Ulaı aiyaetin• JMlt mliMitl bir hattı harelNt JeiilJir.» 

(Yazısı ıe maeu •Jfatla) . ~ndr~ 13 (A.A.) - Havas muhabi- ı -ki bu hal keyfiyeti herhalde pcikmi-
-..... n bildinyor: Gazetelerin tahminlerine yecektir - ayni mealde bir Tnrk - Fran 

.... E···-······ .. ···-.. ·····--·-·· IÖI"•, Hatay me.eleli lufl.ledilir edilmez ı (Deı>Clma 11 itıe1 •11ioda) 

n eski dıkterıiriö-)Ubilesi dun---yap-iifı·--···-err--iiiilai168nera1ı-
mustak bel harbi 

kazanamayız, diyor 

/ , 
.. .1 

Deyli Ebpresin Berlın muhabiri ya
.zıyor: Almanyanm tanmınıt ukerl mu
harrirlerinden Genera~ Hont von 
MentZllCh son günlerde neşrettilt c.Aake
rl siyasete dair düşünceler> iıimh eserile 
aüm mahfellerd9 heyecan uyandırmıf 
bulunmaktadır. General, Almanyanm 
müstakbel bir harbi kazanması husuaun
da bedbin görünmektedır. 

General! Almanyamn, harbden muz.af· 
fer çıkmumın ancak ckısa ıimfeık ıibi> 
bir harble kabil oiaoalnıı söylemekte, fa
kat, Avrupadald harblerin kıla olma5ı· 
nın pek az ittim.ali bulunduJunu ilive 
etmektedir. 

{DftPM J inci -vlMllJ ' 
(Yuıaı 11 ind aayfada) 
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Her gün 
B anka mı? J 

Devlet dairesi mi? 
Yazan: M uhittin Birgen 

~ ek büyük zaruretlerin sevki aJ. 

IJ' tında. yem yeru hamlelerle ile

r i götürmeğe mecbur olduğumuz sanayi
leştirme hareketimizın, son aylarda ge
çırdiği istihale esnasında göze çarpan mü· 
hirn bir mesel'e var: israf denilen şeyden 
lüzumundan fazla korkan b·r zümre. çok 
samuni olduğunu teslim etmemiz zaruri 
olan bir takım duygular ve fıkırlerie, bu
gün mevcud olan banka sistemine Jtiraz 
ed.yor ve bunun yer llle, sanayileşme ha
reketinın müstakil umum müdUrlükler 
vasıtasile idaresini istiyor. Bu bir vakıa
dır. 

Bu fıkre taraftar olanlar, davalarını 

müdafaa için muhtclıf şeyler söyiiiyor
• .d. Bütün bu söylenilen şeyler hülasa 
edilecek olursa neticede şunu goruruz: 
Banka sistemi israfı mucib oluyos. Banka 
sıstemi, sanayıleime hareketim idare c
denlerın, gözönündcı1 ash hedeflc:i kay
bederek ve kendilerini hakikaten serbest 
bir bankayı ıda.re etmek mevkiinde zan
nederek. bankacılar gibi, başka ışıerc 

kaçtıklarını, onların bu suretle hareket
leri neticesinde de bir takım kuvvetlerin 
dağıldığını, bu kuvvetle: dağılırken bır 

kısun millet paralarının isrıfa' uğradığı
nı ileti sürüyorlar. 

Bu ten.kidleri yapanlar arasında hiç 
ohnazsar psi.kolojik bir unsur olarak, 
cbanka:t fsmin:fn O!'tad:ın kaldırılması fik
fl.Dİ ileri sürerek. kelimeden iınd:ıd um
ma ifratına kadar gidenler bile vardır. 

* Biz bu fikirde olanlardan değiliz. Hat-

Makaleı 

:Nasıhat istemek ve nasihat Vel'l1leok kadar samimi olmıyan 
h l'bır §ey yoJ..ıur. Naafhat .istiyen adam alacağı tavs·yelere 
.hı.rmetkar•ne bır inkıyad göstereceğini zannett:rmeid! be
raber hakikatte kendi hisl;crini tasvıb ettTmek ve k~ndı h:ı. 
?"<'ı>etıne İ(:.ır~ıs.ındö.kini sınamak kılmak arzusul"dadır Nası. 
hat veren ise zQhiren hasbi bir gayret izh:ı: eder. hakık:ıtte 
kendi menraat:aiıu korumak veya kendini alkıi!at:nak he
ves'ndcdir. 

İnsan sık sık ınüşkül bir mevkide kalabilir, hallı zor b;r 

Nasihat istemek, nasıhat vermek .. 

muammanın önüı:de bulunabilir, kaNr vermek~·~ zorluk ;e
kebilir. bu gıbi vaziyetlerde bir ikinci şahts ile isti,are et-

. mek ıstemesi geyet tabiıdir. Fakat umumiyet itibari!~ bu 
ikıncı şahıs 11•sanın gene kendisi olmalıdır. Kend: kendın z;~ 
tuttuğunuz ) olun aksi netice vermesi iht:malı olduğunu dü
şününüz, ona göre ne yapmak l~m gelece~mı araştırınız ve 
bı:na ınğmen ,gene istıı;are etmek ihtiyacını hissederse:ıiz o 
ıaman nl< relecic alfıkası olmıyan. mutlak suretti! bıtaraf b1r 
dostunuza ';aş vurunuz. 

Sırla y apma 
Kelebekler 
Yapıştırma modası 

! ' ·- ... -··················· ····························"" İngillerede 
iğne 
Sarfiyatı 

. . 
~ 

(i 
Ler n 1 f ra 

Belçikalılar arasında 
11oı Belçikalı konıı.ruyorlardı. Birin· 

ci Belçikalı: 
- Ben bir şey söyliye-ıJim, ba1.alı'1l 

bilebilecek misın, cied•, dört ayagı o
lan ve kokoriko diye bağıran hayvan 
hangi hayvandır. 

lktinci Belçıka4 düşündü: 

Sözün kısası 
- ····-

Yaz geldi 

I!. Talu -' 
K ış. bülün takımı, taklavatı. d& 

küntüleri VE' serpintilerile niha", 

yet çekildi, gittL Öküzü, koca karısı, kıf" 
langıcı, çaylal:11 .. ne kadar sayılı fırtına" . 
lar, zorlu soguklar varsa hükümlerini al 
veya çok şiddetle icrı:ı ederek, ikmali va" 
züe etmiş kı.mseler gibi uzaklaitılnr .. 

Bir'kaç gı.indenberid t sıc~ğa, Y1.:ı1ııliğe. 
gürültüsü bol ve lakin süreksiz y aijrnur· 
Iara kavuştuk. Paltolur dolaba gird . '{at

lık elbiseler, müddetın: tamaınlamı; ha· 
pis mahkfıınlan gibi, biraz buruşuk, ör· 
selenmiş, acemı birer ÇC'hre ile tekrar or• 

' taya çıktılar. Battaniyeler, kalın yorgan" 
lar, kilimler, sobalar. mangallar, atkıle.t 
itikafa çekileli . 

Evlerde, sayfiye hazırlıkları başladı· 
Bazıı'arı tahakkuk etmemcğ_e mahkum e-

l meller gönülle.rde uyan:yo.:. Büyuk ba: 
senelik mezunıyetten. buyuk bayan açı 
lan yeni masraf k!lpısından, mahduJJl 
kurtuluş mukaddemesı olan imtıhanlaf" 
dan, kerime plajdan, şorttan, yanıp ka\"" 
rularak gelecek kış Negüsü imrendirecelt 
bir tenle ortaya çıkmaktan bahsediyorlal"• 

Büyük bay Adalan sevmiyor· Boğazl· 
çi büyük bayanın romatizmalarınn J1lU" 

zır; Çamlıcanın, küçük bayan lafını et• 
tirmiyor; Kalam1ş, küçük bayın en hOt 
!anmadığı yer.. bu dört zıd fikir itilif 
cdinciye ktı.d;r yaz geçecek. Aile rejsinill 
de temennisi, doğrusun'.l söylemek lazıIXl" 
sa, bu merkezde. Geçen yazın, bütçesf1l" 
de açtığı gedik daha yeni kapanını~·· beJll 
de ne sıkıntılarla! 

'ı Ona .kalsa, şimdiki oturduğu evden bir' 
yere lomıldamıyacak. Öyle ya: Nesi var? 

r 
Köşe penceresinin önüne geçip tc oturdtıı 
mu, tabak gibi denız karşısında, bahçede' 

tA Denizbank hakkmda verilmiş kararın 
bile acele olduğunu zannedıyoruz. Par
lamentoda yalnız ismi üzerinde yapılan 
meşhur münakaşadan sonra ittifakla ka
bul edilmiı bir kanun muc:cince kurulan 
bu müessese, henüz tecrübeden ~çmi§ 

değildi. Birkaç aylık bir tecrü~ bu mü.. 
easese ve bu s~tem hakkında kat'i bir 
fikir edınmeğe nasıl kifaye: edebilirdi ki 
bununla sistemi bozup yerine müstakil 
bil~li bir devlet idaresi kurmayı fayda
lı bulalım? Belki bu sistem, ihlıy<!cı tat
min bakımından kÜ.surlu ve hatalıdırj 
fakat kusurunun nerede ve hatasının ne
den ibaret olduğunu anlamadan ve anlı.. 

yacak bir zaman geçmesinı beklemeden 
alellcele bundan geri dönülmesini, lii!
tenli düşünen bir iktısadcı zihr.!yetinia 
kendi kendisine i1.ah edebılmesinc imkan 
yoktur. Bu banka israf mı ediyordu? Bu
nu yapan sl8tem değildir; bu sic;teıni kon
trol edecek tam azalı bir kontrol teşekkfi. 
lüniln, bir clhazın ortada bulunmaması
dır. Böyle bir cihaz vücude getır lmedık
çe her .sisU-min işleyiş'nd:? sak tlar ve 
kusurlar olacaktır. 

- Bilemedim dedi, eğer iki ayağı 
olan ve kokoriko, diyen 1uıyvanı sor
saydın horoz dcrd·m. 

1 
ki can eriği ağacının ycşılliği ise yeşillY 
ği.. gölgesi ise gölgesi.. meyvası ise meY""ı 
vası var. Üstelik te, ağacın üzeri cıvıl el" 

~llYiıiıli•~ lvıl kuş dolu. Kuyunun etrafı fırdolnyı sa" 
lata, marul, kırmızı turp, tere.. ycdive

Birnıci BelçU:alı gılldii: 

- Bildın, de<lı, serı birdenbıre bi· 
lemiyesin diye d.ort ayakı demiştim. 

\._ -·- . .; 

, ren güller, katmerli karanfiller açtrll§• 
yahud ki açmak üzere .. camekanlı so'k!llt 
kapısını çevreliyen asma ne de gü l ye-
şeriyor, maşallah!. Onun ilk, körpe ynP" 
raklarHe yalancı dc>lm'i n<' lezz tlı oıurl 

Bir .~iııema yıldızının 
4900 lirallk davası 

Lakin, gel de evdekilere dinlet' J3üyU1' 
bayan, zavallı, mutidır .. ses çıkarmaz atn; 
ma, kızal oğlana nasıl meram anlatııs1n· 

Ah zamane, ah!. Bu ne şımarık. ne dOY" 

İngilierede senede 500 milyondan fazl:ı maz gençlik!. 
J çenge.Jli iğne sarfedildiğini hesablıyan Çare yok. ~e yapıp yapıp bir tarafa 
iğne fabrikalan, bunların muhtelif renk- karar vermelı .. 

Sırla ya.pma kelebekler yapıştırarak 
plajlarda dolaşmak 1939 Amerikan mo
dasının eı son ~utlarından sayılmak
tadır. Resimde de bu yeni modadan pek 
hoşlanan bir genç kızı görüyorsunuz. 

Fransız film yıldızlarından Hnnri Gara 
bundan iki sene evvt 1 bır kumarhane 
krupyesi ile kavga etmek net ce.s nde s ğ 
gözünün s, katlanarak görmemcge başla. 
dıgını iddia ederek mahkemeye n iırac • 
at etmiş, gaz noyu davası netıce ... nde 
4900 İngiliz lirası tazminat istem· ştır. 
Mahkeme önümüzdek. hafta içcris nJe 
kararını verı:-cektir. Resimde artistin göz
leri .görülmektedır. 

lilerini piyasaya çıkarmışlardır. Şiındı bu 1 Yaz geldl. Şaka değil. Yaz, kuc;lal'1~ 
renkli ıynelerden yapılma kravat iğne- kdebek~e fn. çiçeklerin ve .. gcnçletiJl 
leri. lwlyeler, anahtar zincirleri, bilezık- mevsimidir. Onların n" 'elenme!c hald9" 

!er kullanılmaktadır. rına tabiat bi-le riayet etikten sonrn, ilA' 
hi 'htiyar büyük bay, sana ne düs r. bJ· 
lirsin, değil mi? Banka si3 emini vıkıp yer'nn m'i •akn 

bütçeli, umumi muhasPbc kanununun 
- haddi zatında çok ekli olan - mürakabe 
usulünden hariç, münakasa ve müzaye
de usuller'nde serbest. blr umum mtı:für. 
lük vikudc getirmekle acabD bu israfın 
ve sakatbkhınn önllne geç:tı:-bifü m1? 
Zannetmiyorum. Salfıh;yet bakımından 

Londrada azılı bir atın 
marifeti 

Katil suçile tevk1f edilen 
temyiz rrahkemesi reisi 

Bilkreş temyiz mahkemesi reisi Alek • 
sandr Lıcur vaıifesinde.1 azfolunmuş. u• 
şaklarından bırini döverek öldürmek su. 
çile tevkif edilmiştır. 

her fki idarede de müdür ayni mevkide da rastladı,.ı 80 lik bir ihtiyarı belinden d T••t ·· ~lf k • 5 idam e ilmesini isfitıor ı u un çı0neme ınsanı bulunacak, fazla olar::ık umumt müdür- kaptığı gıôi havaya kaldırmış, bir müd -

Londrada gemi azıya almış bir at, yol- Katil Weidman b ·ran evvel 

lilkte. banka teknil'iinın ma!Um olan ken. O kişiyi öldürdüğünden dolayı, Fran . faz fa ljQ ~alır mı? ,., det o h&lde koştuktan sonra. bütün §id-
di kend;sini kontrol kuvve•i eksik olacak- sız mahkemesınce idama mahkum edilen 10 ync:ındanberi ışportncılık yapan, a -detile yere çarpmıştır. Tepeden inme bir dl 'S" 

tır. Mevcud usullerJmızc görC' bövle bir 29 yaş)arınd~kı . Veid~ann, a i~ e ma-1 yakıta tütün sigara satan 95 lık Londralı 
idarenin bir banka sisteminde:ı aaha az kazaya ulrayan zavallı iht•yar başından kamlarına hır istıda gondererek ıdamı - Con Boven, bu yaşa gelmesini, 80 sene • 
israfa müsald olacağlnıı dair elimızde de. ve dizlerinden yaralanmıştır. nın biran evvel infa:ı: edilınes·nı istemiş • dir tütün çiğnemesine atfetmektedir. 
lille!' yoktur. Mesela, inhis:ır ıdar<'mız, tir. İstidasında cgiyotinden kurtulmanın 
bu bakımdan daha randım2n1ı de~ildir. Yahudiler ve Avust:ıryada irnkAnı olmadığını biliyorum. Onun için temyizin, kararı nala, V'eidmnnn i!e, red 
Şu halde, memıe;cetimizde hen:iz tecrü- de biran evvel !dam edilmemı taleb ey • dedecC'ği kanaatindedirler. Hattıı Veid-
beden .g -çmeml§ otan bu sistı:'rrıi. b r rle- emlak işleri liyorum. Ölüm, bu hergün gittikçe artan mann: 

dikodu mevzuu yapıp bir hamlede ma."1- Anşlustan, yani Avusturyanın Alman- intizar azabından bin kat iyidir, mürec • c- Yeniden muhakeme edii.mcğe, şa -
kOm etmek çok zaman. kuvve! ve h tta d k cahtır.> dit•e yazmıştır. h dlerle yütle§meğe, ve işlediğim cina -
para israfına eebeb olabilen b!r y::>l tut- yaya ilhakın aıı önce, Vıyanada i gay • Veidmann ile arkadaşı Million'un ıda- yet1erin hesabını yenı baştan vermeğ" 
maktır. rimenkul emvalin yüzde 36 sı yahudile - ma mahkfım edılclikleri tarih'.ımbı>ri bir hıç tahammülüm Y"k ...... Bunları bir da. 

Bu mesele hakkında kat'i b•r fikir edın- rin elinde bulunmakta iken, son günler- aydan fazla zaman grçmiş bulunmakta . ha duymak beni harab ediyJr. Kurbanl:ı
m~k için, memleketi!l iktısadi işl ~ri üze- de neşredilen bir istatistikte. ayni mulk- dır. Her jki mahkum kararı temyız et . rımın akrabalarından af dilem~, ve kan. 
rinde, en gen~ ilmi manasi~.'.?. haki"ll ve lerd n ancak yüzde g unun Yahudilerde m'ş olduklarından, mahkenu•den g"le - larını bana bağışlamalarını istemiş bulu-

n fız bir kontrol yapmay k d .. 0 ·r tef- co~ld;;u:;ğu;;::;b;:il;:diri;:' =·lm;=;;:::i.Jt;;;;;ir;:.;;;;;;::=::;;,;;;:;;;;;,;;;:;;;;;;;;;;;;I c:;:;;;k;;;;;:ce;;;v:;;a;;b;:ı:=;b;:e:;kl;:e:;m:=t::;k:;:l:;c:;d:;ır;:lc>~r;,:;. ~;;;M;;,ıi,:;11;;,;io;;;n;;,...::ıy=r:.;;m;;>;:d:;:e;;m=şt=i;;;r;:. ===;;::;;;;;;;:;;;;;::~ 
t • konjonktur ve kl)ord'nas n m ı ,._ ~ 

si vücude getil"tp bu heye• 'n tam bir ıh
tısasla yapacağı tetkikler .n nC''ıces ni 
beklt'mek en makul ve en Avrupai u"u1-
dür. Böyt bir tetk kin bize. meseifi in
hisarlar idare.smi de bir banka s stcm'nc 
tahvil edip cİnhf.sat'lar Bankas1> diye bir 
banka ıtesisinı tavsiye etmiyeeeği nererlen 
malfundur ki bu malfuna istinad ederek 
banka s!Stemine husume~ gösteriyoruz? 
Veya bu sisteme muhalif veya taraftar 

(Devamı 10 ımcu sayfada) 

IS TER f NAN, 1 STER i NA M A 1 
Bir arkadaş söyledi: 

~ Geçen sene Peşteye gitmiştim, gelirke:1 bızim pa::-a ıle 

4 lıraya ?.llmııhini bir çocuk için bir elbi::>e sahn nldım. Bu, 

beynz kctcnımsı bir kumaş üzerine yapılmış Tiroı bıçımi 

b!r kostümdü. 

Dün Beyoğluna çıkmıştım. O vaklt gel .. d:ğim kostfimün 
arnını b'r Cllınclı:snda teşhir edilın:Ş gördüm. Gidip sordum 
Adam: 

- 14 lı!"aya efendim, dedi ve biç Slkılmaksızırı· 
- K<'k>p rdir, hemen hiç k!r etmeden veriyoruz. reklam 

itin! climlcsmi ilave etti: 

iSTER iN AN, i S T ER INA NM A I 

E. Talıl, 
···························································· 
Sivas Halkavi temsil kof unun 

verimli çahşmaları 
Sivas (Hususi) - Şehrimiz Hallce~ 

temsil kolunun genç başkanı Nüzlıet 
Çubukçunun devamlı çalışmaları ve 6 

r~-ında toplanan elemanların ıt~ 
tan uğraşmaları ile Sıvaslılara sık ~lJ 
sahne kabiliyetlerini österiyor!ar· 
d4' çok 'büyük bir alaka ile karşılanıyor: 
Bu hafta da Tan sinemasını görülille 
miş bir şekilde dolduran büyük bir ;J 
vet!i kütleı::ine cMavi yıldırım> piye il 
cok büyük bir muvaffakiyetıe teıı:ı. 
ettiler. Ve bunda da diğer eserlerde ,,. 
duğu gibi vazife alan Atdtürk çoculc t" 
ları çok fazla bir muvaffakiyet t,oste 
dil er. .,,.,. 
····-·································· ... --·····-···· 
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t-14 Mayq 

Almanlar Pragda bir 
Çek milliyetperverini 

Alman - İtalyin ittifak_ !İngiltere ve Fransa ~açaKÇıfığıi~~/~~~~adaloıayı• - -Pa-pa-lıt-ın_b_ir -tav-as-sut 

muahedesinin metni sözlerini tutacaklar ı·:~·~~':d.nbildiri!diğineg5re • ~:;:;~![etlerinin 
Brüm polis şefi. 20 kadar Çek polis me-

Maten gazetesine göre Almanya ile ltalya arasındaki 
as~eri ve siyasi paktın metninin tesbiti hakkındaki 

Alman tekliflerinden Roma haberdar edilmiştir 
Paris. 13 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

~Matin:. gazetesi. Alman • İtalyan ıttifa. 
13ı lllUahedesinin metnini neşretmektedir. 
t u. haberi, büyük ehemmiyetine ve gaze. 
~cılık bakımından sansasyonel mahiye. 

tın(' bin • · · nen, mes ulıyetını cMatın> gaze. 
tes"ne b k k · ıra ma 13 beraber vermemezlik 
edeıniyoruz. • 

~ A1"ıtin> gaZC'tesinin Rom:ı muhabırınin 
~azc-t sine bildirdiğine göreg İtalyanın 
oerlın b .... 

uyuk elçisi, Almanya ile İtalva 
ara ındakı" ' • . . • . . a<;t<:en ve sıyası pak•ın metnı· 
ndın tnsbiti hakkındaki Alman tekliflerin

C'n dU 
n gece Romayı haberdar etmiştir. 

S"k•z m"'dd d t .. . . .. e en erekkub etmesı ıste-
nel" bu k 

k pa t, on sen<:? için muteber ola-
ca ve bu ··d..:ı 
cekt· mu •.ıetin hitamında yenilene-r. 

· Soutbmnpton 13 (A.A.) - Bu sa - murunu tevkif ettirmiştir. Bu tevkifatın. vaziyeti 
bah saat 9,45 te Bour.get'dcn hareket e- Çek nasyonalist risaleleri tabı ve tevzii 
den Fransa hariciye nazın Bone ile re işlcrne alakadar olduğuna dair şayialar Yazan: 8ellm Karıp Em .. 

!ikası saat 11, 1 O da buraya vasıl ol - dolaşmaktadır. y eni Papa on ikinci Pi, Dançlt 

muşlardır. _Hayat pahalılığı ve koridorunun bir harbe sebelı 
maz bir surette birbirine bağlı telfıkki et- Ecnebi memleketlerde yaşayan Fran Pr.a.g, 13 (A.A.) - Pat ajansı bildiriyor: ohnarnası için Vatikanm müzaheretilt 
meği taa:hhüd eylerler. Bu demektir ki sızlar tarafından kurulmuş olan cAlli- Alınan ciddi tedbirlere rağmen hayat pa- bir konferansın toplanmasını teklif etti. 
akid tarafbrdan doğrudan doğruya yal- ance Française• de bir nutuk söyliyen halılığı artmaktadır. Bir kısım madde- Papalık makamı, bu konferansın Aiman. 
nız.birini alikadar eden bir anlaşmazlık Bone, ezcümle demiştir ki: lerin az miktarda mevcud olması veya ya, Lehistan, Fransa. İngiltere ve İtalya 
takdiıtlnde de her iki akid memleket bir uBütün dünyada herkesin Fransız hi-ç bulunmaması yüzünden fiatlar ted· arasında yapılmasına taraftardır. Ta ~ 
tek askeri blok teşkil edecek ve derhal milletinin kat'i azmini ve tam soğuk- ricen yükselmektedir. Mensucat madde- alfıkadarlann icra edecekleri açık müzaı
kumanda ve strateji harekatı birliği VÜ· kanlılığını anlayıp takdir etmesi lft - l'erile .. bi:,çok gıda maddelerinin, ayakka· kerelerle aralarında mevcud olan anlaf-
cude getirecektir. ,, zımdır.» bı, komur vesairenin ortadan kayboldu- mazlık esaslan ortadan kalksır. ve beşe. 

3 - Akid taraflar, ancak birlikte ve a· Bone, nutkunda Fransanm, İmpara- ğu görülmektedir. Bazı fiatlar ~üzde 100 rin mukadderatı üzerine bir Damokles 
ralarında anlaştıktan sonra silahlarını t ı w . ··d f mı deruhde et - artmıştır. Almanyada yapılan ılk sabun kılıcı ....;ı..i tehdidamiz surette gölgesini 

or ugun \:e mu a aas muh 11 fl . . d .. ··ı ğ b 1 611DJ k v. taahh ·· d }erler a e erı pıyasa a goru me e aş an- h b t hl"k · d za ·1 olsun ter ·etmegı u ey . tiği milletlerin şeref, hürriyet ve em - mıştır. geren ar e ı esı e ı . 
Paktın siyasi kısmı. Roma - Berlin b t kl"f · 'Ik k 

nivet içinde yaşamalannı temin etmeğ_e Fakat Papalığın u e ı ı ı oıara mihverinin esaslı prensıplerini ve bun· "' - B • ·k b. kild 
azmetmiş bulunduguw nu ve bu şera'lt ır Alman Generalı" AI:manya tarafından nazı ır şe • lardan başka aynca asağıdaki iki mütem- d · Alına. k t• bu 

• haricinde yaşamanın faydasız ol u reddedilınıştir. nyanın anaa ı, mİrn noktayı L"ıfiva etmektedir: 
1 _Her. iki taraf, karşılıklı olarak, ~er ğunu kaydetmiştir. Hatib Fransanın müstakbel harbi nevi konferansla!'daa bir netice çıkmıva 

birinin sarih muahedeler ve antantlarla Rdil olduilu nisbette azimkar bulundu- cağı merkezindedi'r. İnandığı nokta ise, 
h .. ... t guv nu tebarı··ız et:tı·rmic: ""' İnmliz - Fran k d" ihtilafların, alakadar tarafla: arasında teyid edilmiş dostluklarına urme~ı a- ""'( ... ,..,. azanamayız ıyor 

ahhüd eylerler. sız is birliğinin samimiyetinden bah - 7 iki taraflı olarak gön.işüimesilcdir ki hır 
t Paktın askeri kısmının b'izzat Bitler 2 - Her iki tarar. ikı memleket arasın- setmistir. <Buştarafı 1 ind saufada) neticeye varabilmek mümkündür. Maa. C~hrafından tesbit, edilrr.:.iş olan metnı şu 1\1' h · t'h ilk t bb .. ·· - ı· vermeme-ı <'11 • t • da evvelce müş::ıverelerde bulunmadan, Bone, c;özlerine devamla demiştir ki: 

1 
u arrır şöyle ~eme~tedir: . ma ı · eşe usunun ne ıce 

1 crı . asrilı eylemektedı"T.' 1 Alın ·· - b · d ı· k 1 yan Vatikan bunu bundan böyle, her ne mahiyett~ olursa B .. .11• .. . i irin calışan 1 « anyanın mu'3ellah kuvvetleri ır sın en cesare ı ın mı , 
- Bır Av,.un ı 1 up,un mı ı mucıa aa :ı; • ı ak t d b ·ı 1 •· • f 1 d t k 1 t kl·f· u··zerinde ısrar et de R - • a an aşmazlığı takdirin· olsun hiçbir yeni anlaşma miizakere ve 

60 
t n av ar esı e Katı bı.r za er ede e e- e rar amayı ve e ı ı • 

ve~ 1 oına ve Berlin, derhal askeri müşa- imza etmemeği taahhüd eylerle~. / fabr ikalarda ame~.e haft~~~- saa ça- miyecek olursl, Almany:ı herhangi bir meyi düşünüyor. Fakat totaliter devlet
:ıne <'rde buJun:ıcaktır. Bu müşaveTelerc Hillerin Romaya yaptığı tekliflerin di· lışmaktrıdır. Bu~n butun Frnnsada harbi kaybedecektir. ler içın bir esas siyaset olan karşılıklı an. 
koı~ur şefler, P,ızli munzam bır proto- ğer esaslı noktalan, mümasil diplomat"k ('J' ... • vapanların adedi 27 kişiden iba - Hed~f~iz, kısa b;r harb olmalıdır. Bu Jaşmalar usulü, bu ikincı teşebbüsten de 

a Ş~san fe>sbit edilecektır. anlasmnlarda mevcud mutad noktaları rettir. da tabıatıle belli değildir. Almanyayı, her bir netice çıkmıyacağınd şimd den bizleri 
-~ Akid taraflar, menfaatlerini ayrıt- teşkil etmektedir. Nazır, netice olarak şöyle demiştir: h~ngi b•_r _uzu~ h~rbde mağllıh olmaktan inandırmalıdır. Almanyanın istediğı Le. 

E - İn~i:terc ile Fransa istiklfü ve vık~y~ ıçın hıçb r nokta ihmal edilme-, histanla başbaşa kalmak ve yalnız onun· 

k • d k ı 'h f ..L.. tm•ş rnelıdır. ı> l h" h··krı.- t" Al n 1- hürriyc }erini mu a a2\<iya a4111e ı la konuşmaktır. .e ıstan u wııe ı • es ı o l o r ar 1 - millet!Ne sözlerini ve imzalarını ver - .Ge~.eral von Ment?.sch'in fikrine, bu-
1 
manya ile konuşmaktan kaçınmadığını 

gunku Almanya, ordusu noktai nazarın- t • •• b mislerdir. Bu iki memleket, sözlerini dan 1914 deki durumundan ok eridedir. 1 göre, iki devl.~t arasında bu mevzu e71-JQ ı•ıesJ• du••D yapı~dJl tut~caklar ve imzalarına sadık kala - Zira mecburi askerlik kon~lalıgancak 4 fında bazı muzakereler cereyan edebıle· 
- j caklardır.» sene olmuştur ve ordunun kahir ve k:ıt'i cektir. Fakat ahvalin bugünkii şekli, bu 

Jübile darbe indirme kabiliyet\ ancak 25 sene müzakerelerin yakın bir atide başlıyabi· 
sarnimi bir hava içinde geçti, en yaşlı do!<tor İSm~f Paşa Kız sonra tekev\·ün edecektir.» leceğini ümid ettirmemektedir. Zira T+k 

General Hazım. toplantıda dansetti temas. derhal bir inkıtaa sebeb olabilır. 
Ens itüsü lebeleri Franko Alman ve İtalyan * .l!;nı sene ve d h 

b a a fazla müddetle taba-
ıtk~arm.ış olan doktorlarımız için Türk 

e ım erı Dostluk ve Yardım C . t" 
nı. t "b emıye ı· n ertı ettiğ' ···bu .. h . . 1 

JU e dun samimi bir 
ava ıçınde geçmiştir. 

Merasime sıı t lG d 
at 20 30 da . a a başlanmış ve sa-

. nıhayet verilmiştir. 
Vali ve B l -· 

K d e eaıye Reis1 Doktor Ltıtfi 
ır ar, Vali Mua .. H.. . 

"'" . . vını udaı Karataban, u nıversıte Rekt'" .. 
'l'ıb p .. : oru Cemil Bilsel, bütün 
ln r akultesı profesörleri, şehrimizin 
li ~~ti d~ktorlan ve kalabalık bir davet. 

esı toplantıda bulunmuşlardır. 

21
;c:uyet Reisi D~ktor Neşet Osman. ha. 

te ~nanlara, ıcabetlerinder. dolayı 
n şekkur etmiştir, Vali ve Belediye Reisi 

oktor Lutfi Kırdar da bir nutuk söyle
miş, demiştir ki: 

. «Tem.elinin atıldığı 1825 (1242) denbe-
rı Tıbbiyemiz mezunlarının T"" k"" h hat• ur un sı • 

ıne oldug .. u kadar ku··1t·· ·· d u urune e 
nutulmaz hizmetlet" yaptığını hekim ol-

~llYaniar da bilirler ve tasdik ederler 
uaha d"" • bet .. une kadar mekteblcrimizde m!.ls-
l ılımleri nk~tanların çoğu Tıbbiyeli. 
er değil miydi? ' 
Tıbb· · 

l ıyeınıze bu şerefi kazandıran biıı
erce rn 1 k es e ta~ arasında bilhassa yanm 
asırdan her· 
t ı orduda, sivıl hizmetlerde ed . • 
1~ıs hayatında ve hususi sahalarda ça-
tniş ış 

1 
ve bu uğurda saçlarını gürr.üşlet-

g.. 
0 

an hekimlerimiz için cemiyet!n 
OSterdiğ" k d" . ~ h 1 a ırşınaslırın çok yerinde bir 
areket ld ğ . 

b:wı 0 u u hır meslektaş olmak iti-
1 e evvel" k d' h ~- a en ı esabım:ı sonra yur 

'4« ve uı h' ' • 
ren .. usa ızmet edenlere kıymet ,.e. 
~e--~nıhuriyet hükıimetımizi - Tıbbi-

•111zın k 1 rı Yeti . uı:' muş, yaşamış ve bu zatla-
etnı k ştırınış olduğ!l bu şehirde - temsil 
Sile ed bahtiyaruğında bulunmak dolayı. 
söyl e onun yüksele adına huzurunuzda 

erneğ· b" b ltıesı k 1 ır orç bilir ve bu emektar 
ha e taşları saygı ile se!amlıyarak da. 

uzun ··d 
sıhhat ve rn__u det §erefli hizmetlerinde 

Ş afiyetle devamlarını dileıım.:a 
ereflc · . • 

rıne Jübıle yapılan doktorlar 
Vali ve B 1 d' 

•onra 'l'ü e e tye Reisinin nutkundan 
dırn 6_, _rk Iiekinüeri Dostluk ve Yar. 
~·oıoğ ;.

11
Yeti Umumi l{atibi Dr. bakberi

henı jtıı~~~i . Erden aşağıdaki söz1er ile 
etınış v h nın mana ve maksadını izah 

e cm de §ereflerine jübile yapı· 

lan doktorlann hal tercümelerini bildır· T k lı d tayyarecilerini Şimal devletleri grupu demlen İsveç. 
m~tir: •• r I uşu R3!npın a madaly.,.larla taltif e•ti Norveç. Danimarka ve Finhndiya. Al-
·- Arkal.annda yanın asırlık gibi ol· . Madrid 13 (A.A.) _Zafer geçid res-

1 

manyanın karşılık. 
dukça bir mana ifade eden ve şerefli bir A~~~r-~ 13 (A.A. ~ ::: Idmet Pa_şa Kız minin ~imdi 19 Mayısta yapılacağı tah Şimal dt vletle· 11 olarak ad,•mi te-
tarih yaşamış bulunan bu kıymetli m~s-1 Enstıtusu talebelerı ogretm.~n~e~ıle be- min edilmekle bera'ber bu tarih resmen rinin vaziyeti cavüz misaklan 
lektaşlara sevgi ve saygılarımızı bıldır- 1 raber sabah saat 8,30 da Turkkuşunun ilan edilmiş değildir. akLetme~ için ken. 

mek için bu merasimi hazırladık. Etimes'ud motörlü kampını ziyaret et- Resmj mahfeller, geçid resminin mu dilerine yaptığı müracaata karşı bir iti-
Bizde, yarım asır ve daha fazla tababet ınişlerdir. hakkak surette 15 Mayıs ile 25 Mayıs· zar cevabile mukabe!e ettiler. Bu devlet. 

yapmış memlekethnizde ancak 17 mcs- Talebeye burada tayyare başında as- arasında yapılacağını beyan etmekle ler, Avrupada teşekkül etmiş bulunan iki 
lekta'Ş'mızı tesbit edebildik. kerlik dersinde gördükleri bombardı - iktifa etmektedirler. · zümreden hiç birine iltihak etmiyerek 

Jübilesini yaptığımız meslektaşlarımı- t , gazdan korunma hakkın- Dün BaraJ'az hav"· meydanında ve· muUak bir bit.arafn~ muhafaza etmek . • 1 a· 0 1 t .. man, a eş 'e Q 

zın hayatı. bırer ~ em ır n arır. :r~~- da izahat verilmiş ve birçok uçuşlar 40 bin kişi huzurunda tayyarecilerin azmindedirler. Maamafih bir harb vuku· 
meihaHerini da' kb~r zham~~ cderdç:vesı ıçı· ı vapılmıştır. Bundan sonra planör mey geçid resmi yapılın~, fakat hiçbir ha - unda, ayni itinalı bitaraflıkta sabitka. 
ne sı~dırmak im ·an arıcın c •r. w • • ı be , rasu'"tle at va hareket· lm t G l d k lı k l kl k" k B 

Onun için mektı:!bdcn en eski bir tarıh . danına gıdıleı:ek .. t
1
a e

1 
)ke pab sı: hare _ ı yapı amış ır. enera em a p a mıyaca an meş u tur. u 

lamalar ve planor er e a ro a Franko, 16 Alm~n ve İtalyan tayyare- b bl d' k" b . . b~ lı 
ile diploma alan meslektaşlarımızın ha- . .. . . . o'"rd'u"k _ cisini aske • d 

1 
•
1 

t lt"f tm' se e e ır ı u grupun vazıyetı, uyü 
vatından başhyarak yarım asırlık taba- ketlerı gosterılmıştır. Talebe, _g tir. rı ma aya 1 e a 1 e ış - zümreleri şiddetle meşgul etmekte ve heı 
bet hayatmı dolduran meslPktac;Jarın sı- !erinden fevkalfıde mütehassıs kalmış . iki taraf bunları kendilerine kazanmal 

Frnnko nutuk söyliyeeek 
rasile tercümeihallerini kısaca söyliyece- ve hepsi de uçmak arzusunu izhar et - M dr"d 

13 
(AA) G 

1 
Fr k için çalışmaktadırlar. Avrupanın siyasf 

a ı , . . - enera an o, 
ğim.» mişlerdir. zafer geçid res.."ni münasebetile büyük faaliyet mihraklarmdan biri de, şimd~ 

Dr. Febhi Erden jübilesi yapılan C";ene- ------- bir nutuk söyliiyecektir. Bu nutka çok şimale teveccüh etmiş bulunuyor. 

~!a~~~ı~e!:!~~a~~~i~n;:~~~~~i~e~::~ in g i ite rede ask er 1 i k ~~~:?.~ .. ~~: .. :~.~~~~~-~~ .. :.~~:?.~.~:.~~-~!:.~ .................................... :~.~~~~~-~-~~~~-~:~.~-
Şükrü Pellt, Salih Konuralp. Nuri Can- kanununun en mühim 
bakan, Kemal Çulha. Hasan Duran. E-

sad Şerefettin Köprülü, Hüseviıı Suad maddes"ı kabul edı.ldı· 
Ya}çın. Am:ra1 Ömer Fuaa Keskin. Hü-
SE>vin Mazlum. Tahsin Özmutlu. Re. 
fet Şakir Gökde'll!r, Asaf Ulugür, Galib 
Güneş \•e Celal Muht:ınn doğum ve me
zunivet tarihlerini, gördüklcr: hizmetle
ri anlatmıştır. 

Dr. Fethi Erdender. sonra söz alan Ge
neral Besim Ömer Akalın, hazıruna te
şekıkür ederek ezcümle demiştir ki: 
~- Bu tören, etibba arasındak: dostlu

ğu bir kat daha pekieştirmiş ve elbette 
biz ihtiyarlan çok se\rındırrniştr.> 
Toplantıda Şehir orkestrası müntehab 

eser?er çalmıştır. Merasimin ayrıca da 
filımi alınmıştır. · 

Bilhassa en eski doktor olan General 
Haz~m. davetıUerin ısrarı üzerine Dr. 
Nazır f~rahimin kızı Bavan Nahide :ıe 
dansetrnış ve şiddetle alk:~1anmıştır. 

lnglll:z ticaret 
Hegetl At/nada 
Atina 13 - Sir Leithross'un riyase

tinde~i .İngiliz ticaret !heyeti Bükreşten 
gelmıştır. Heyet reis:i. bugün Metak _ 
sasla görü§mü.ştür. 

Londra. l3 (A.A.) _ Avam Kamarası 

dün akşam 110 reye karşı 218 rey ile as

keri mükellefiyet kanununun en ehem

miyetli maddesini kabul etmiştir. Bu 

maddeye müsteniden hükumet 20 ve 21 

yaşındaki gençleri altı ay müddetle as· 
keri talimler yapmağa davet edebile

cektir. 

Hitler bir kaç gun 
istirahat edecek 

Münib 13 (A.A.) - Mareşal Gö -
ring'i hamil olan tren, saat 11.45 te 

Münih'ten geçerek Berline doğru yo -

luna devam etmi~tir. 

Von Ribbentrop, dün akşam Berli
ne hareket etmiştir. 

Bitler, bugün öğleden sonra Godes -

berg'e giderek her sene yaptığı gibi bu 
sene de oı:_ada birkaç gün istirahat ede
cektir. 

SabaJıtan Sabaha 

Alim kıtlığı var mı? 
Üniversitenin boş ilim ve fen kürsüleri için Avrupaya doçent ve profesör 

sipal'iŞ edildiğini dünkü gazeteler lı:ı ber verdi. Anlaşılıyor kı ilmi kıtiık teh· 
likesi baş göstermişti:. Maa..-if Vc:kaJ eti yüksek mütc?hass!.5 ihtiyacını k<lrşı. 
lamak için beyhude telaş ediyor. Berlin, Viyana, Prag \•e hattA Roma ili.:n 
müesseselerinden çıkarılmı~ yüzlerce büyük şöhret kapılanacak yer anyt.1r. 
Bu zamanda ilim adamı aramak evi en~ek bir gencin kız araması kadar basit 
bir mesele olmuştur. Eski tabırle elini salla ellisi. başını çevır baş. tellıd 
emrinize amadedir. 

Lakin işe ciddi tarafından bakarsak ilim kürsülerinin bnı kalmalanndakl 
scbebleri araşhrmamız lazım. Ünıversite yeni şeklini bulal: yedi yıl oldu. Bu 
yedi yıl i.çinde mütehassıs ecnebi profesörlerin kıymetli mesailerine şahid 
olduk. Bilhas.ça 'l'ıb Fakültesi, içine giren şöhretlerden azami istifRde etmiştir, 
Hayatlarım ilim dünyasına bağlıyacak Türk gençlerinin bu yed! yıl içinde 
yetişemedikleri iddia edilemez. Hatt§ t.ahstllcrtni Av!1lpada bitirmiş bircok 
gcnçleriımiz, ilim adamlarımız var ki tam bir feragat ve samimiyetle Üniv·e,.. 
siteye bağlanmışlardır. Fakat kendilerine verilton ilmi payelerıa şerefi ıle 
ellerine tutuşturulan tahsildar veyahud bekçı aylığı arasındakı tezad bu 
gençleri" Üniversite kapılan-:ldan Eerbest hayata çekip almıştu. Bugünün flirn 
ve san'at nd:ımını toprak testiden su içip, mağara köşesinde kıvrılıp yatan 
eski zaman filozoflarile bir tutmağa imkan yoktur. Maarif Vekaleti ÜniV{'J'fjf. 
te kürsülerinin birer birer sahibsız kaldıklarını görmemek ve Türk il;m dün. 

yasını devşirme usulile kurulmuş bir Babil kulesi şekline sokmamak istıyorsı 
yetişen küçük şöhretlere kıymet verm~idir. Aldı.ğı doçent maaşını ancak 
okuyacağı. takib edeceği kitablara yet~irebilen genç alimlerin de yer, içttr, 
gezer ve yaşar bir&r insan olduklarını kabul etmek la2ımdır. 

Bürhan Ca1ıid 



4 Sayfa 

Zehirlenme hidiselerinin 
sebebi anlaşıldı 

T ahlilhane süt kaplarının kirli bulunması yüzünden 
zehirlenme hadiselerinin vukua geldiğini tesbit etti 

Geçenlerde kırk ki§in.ln zehirlenmeiİ· 
ne sebebiyet veren sütlerin tahlil ra.poru 
Belediyeye gönderi~tir. Tahlilhane. 
wt kaplarının kirlı bulunmuı yüzünden 
Rh'lrlenme hadisesinin vukua geldiğini 

tesbit etmiştir. Sıhhiya Vek8.leti sütten 
ze~lenme hldisesile yakından meşgul 

olmaktadır. İstanbul Sıhhiye Müdürlüğü
ne bu hususta lazım gelen direktifler ve
rilmiştir. Sıhhat Müdürlüğü süt satan

larla ve fetıirde vukua gelecek ıütten 

zehirlenme vak'alarile meıgul olacak, 
aebeblerini Vekllete bildirecektir. Sıhhı
ye VekAleti, Belediyenin ıııhhat işlerile 

daha eiıenınüyetli ıekilde meşgul olma-

Şehir işleri: 

Yeniden 24G e•naf cezalandırıldı 

IBeJ'Oljı kazası dah i.lındı 80n &ünlerde 
Baled.iye zabıtası talınıatnameılnt aykırı 
hareket eden ~ esnaf hakkında ceza 
maptı taıWm tdilmlftlr. ---

inhisar/arda: .... 
lnhlaarların yeni tDtOn fabrika 

ve atefyelerl 
tnhiaarlar İdaresi, Mudanyada modern 

w büyiik bir yaprak tütnn tıleme ve ba
mmni yaptırmata karar vermlt n ha
zırlıklara batlamı§tır. Yakında intaatma 
bqlanaoak olan bu binanın yçılmasile 
Mudanya ,ehiroilik :aoktasından büyük 
b6r yardım iÖrmilf oacaktır. 

Malatyada yaptmlmakta olan ttit!in 
fabrİİ.Ullllll inpatı tamamlanmak tize
ndır. J'abrika, makineleri bu yaz mev
*"1 jçtnde kurulank iflemeje açılacak.. 
tuo. 

İdarenin Bitliste yaptırmakta olduğu 
iıQtön atelyeiinin de infaatı yatında bi
tecek w atelye cnmhuriyıt bayramında 
açılacaktır. Bu atılyenin iptida! şekli de 
modern iıan:a ifrağ edilmiştir. Sonbahar
da fadyete geçecektir. 

lnhl•arlar piyasaya az alkollD 
rakı çıkarıyor 

İııhlıırarlar Veklletı tarfından yüksek 
alkollıll tçk.ilerin dere:=eletınm düfiiri11-
mesi !!:'!:':!:ınJa hazırlanan programın tat
ı.ı.ki tçtn. hazırlık.lan batlanmlftıı'. 

İnhJısarlar İdarMi ilk if olarak ıi.mdillk 
40 derece!'fk bir rakıyı pfyqaya çıkara
cak w rakı 1&ilfUU eQçleıtirecek tcdLır· 
Itır alaea.ktır. 

40 derecelik rw ıelecek ay 90Dlanna 
doğru piyuaya çıkanlaca.khr. 

sını biklirmiştir. Belediye de yapacağı 
ıslahatı Vekfılete arzetmiştir. 

Beyoğlunda sütçü dükkanlarından bir 
kaçı gayri sıhhi görüldüğü için kapatıl
mıştır. Şehirdeki bütün sütçüler sıkı su· 
rette kontrob altında bulundurulmakta. 
dır. 

Şehirde satılan yoğurtlardan b ir çoğu· 
nun açık kaplarda bulundurulduğu g.5-
rülmüş. bu mahzurlu ~klin ortadan kal
dınlınası için yoğurt talimatnamesinin 
tatbiki alakadar Belediye şubelerinden 

istenmiştir. Yoğurtların üstlen daima 
kapalı bulundurulacak, üstlerine bnal 
yeri ve imal tarllii yazılı etiketler yapış
tınlacalctır. 

Mlltef errilı: 

V31i Munini kazaları teftit• bafladı 

Vali Muavini :Muzaffer, kazalan t~ftişe 
başlamlfhr. Bu tefti§ esnaımda kayma
kamlarla temas e~iilerek kazaların ihti
yaçları yakından gorülecektir. 

Garsonların yOzde onu kaldırılacak 

Belediye 1.ktısad t~leri Müdürlüğü eğ
lence yerlerinin hrif elerinı yeniden in
celemektedir. Bu arada garsonların yüz. 
de onlarile de meşıul olunmakta, bunun 
tamamen ortadan kaldırılması için tedbir 
aranmaktadır. 

Drnlz işleri: 

Marakaz vrpuru aeferlerıne o :- ,·adı 

Fabrilta ve havuzlard:ı tamir edilen 
Denizbankın Marakaz vapuru, dünden 
itibaren Mudanya ve Bandırma hattı se
ferlerine başlam11tır. 

Oenizbank Kooperditlnln tekzibi 

Kooperatifimiz m aenesindenberi ortak
Ianna dalma mllfid olmuş ve her aene eer
maye.mıtn blr mlsll.Dden fazla kazanç teTZi 
etmiştir. · 

938 seneetnln zaran her tlrkette görfilme-
11 muhtemel ticari .,. fevka.lAıde sebeblertn 
blr ara.ya ıelme!lnden Deri gelmiş bir sa -
rardır. Gazetenizde yazdığınız gibi (his3e
ler1 olmıyan hl&sedarlara h1lee verildltıne 

ve bazı yolsuzlulı:larm llrtbu edildiğine da
ir) neşriyatına truıt,en am.l&u 'bulundutun
dan n kooperatlnınl%de zinhar böyle bir -
~Y vlkl olmadığından teyfiyett sureti tat -
iyede tebib eylerts. 

Umumi heyete;. eçDen bet ldşllik heyet 
tirketıerde mutad olduğu .,~ne bllD.nçoyu 
tetkik etmek ve roprunu umumt heyete ver
mekle mCtellef ortaklardan ibaret.tir. 

Bir otcmobll bir adama çarptı 

iki lnta•I ı,çısı iskeleden dDftO Nişantaşında Büyükçiftlik sokağında 
Ba.bt.lllde Acı.mU8luk soka~da in - oturan Yahyaya, şoför Halilin idaresin 

patta çalışan Ali ile Paskal, iskeleden deki otomobil çarpmış ve vücudünün 
~ bqlannidan ya.ralanmış'lar - rnulhtelif yeı'lerinden yaralaınmasına 
.tır. sebebiyet vermiştir. 

Yaralılar Beyotlu h~esine kal - Yahya hastaneye kaldm1mı.ş, suçlu 
d.ınlımftır. Halil yakalanmıştır. 

Belediyede bir çok memuriyetffir 
ücrete tahvil edilecek 

Yakında Ankara ya gidecek olan Vali Elektrik, T ram
vay ve Tünel idareleri hakkında direktifler alacak 

Vali w Beh!dt,ye Ret.i LQtfl ltırdar •· meler! için Belediye muntazam bir ~litçe 
rm ytrmf:sinde Tarabyadakı Tokatlıyan tanzim edecektir. Vali Ankaradan dön
_..undıt Şehir Meclisi azal.an flTlfine dükten eonra bu ifl~tmelerin bütçelerile 
aıtr zf7afei verecek. ziyafeti m<lteakıb bir meşgıa olacak, yeni kadrosunu yapa-
awt\lk ~Hyecekttr. Vali. ayni alqam caktır. Bilihnre L~tfi Kırdar muntazam 
Belec:ii79 .,. V.Ll&yet bütçelerini hamilen 
Anbran p.iecektt.r. bütçe ne kadroyu tastik ettirmek üzere 

M?krar Ankaraya gidecektir . Elektrik. Tramvay w Tünel idareleri· 
ıııln Belediyeye devri ha.kkındald kanun Hazirandan itibaren Belediyede birçok 
1&7ihMınm yann meclls heyeti umumi- memuriyetler ücrete tahvil edilecek, me
J.ınde müzakeresi muhtemeldir. Vali murl:ardan bir kamı kadro harici bıra
Anka.raya fittiği em.ada bu idareler Be- kılacaktır. Vali. Haziranda Elektrik, 
~ verilmf.f olacağından, U\tf\ Kır- Tramvay 'ff TUnel Umum MildUrlüffl· 
411.r Veületıe :temas ederek yeni ifletme .nün kadnıeunu }\aıırlarken. Belediyıde
etrafında !Azım gelen direktifleri ala. ki va~ :lA~ memuı:l.a.ı:ı bu
eaktır. Tramvu. Tünel ve Elektrik 1.Jlet- ralar-a ~lreoekUr. 

SON POS?~ 

Bir çocuk tramvay 
altında kalarak 

yaralandı 
Dün saat 14,20 de Aksarayda bir tram

vay kaza31 olmuş, 12 yaşınd:ı bir çocuk 
muhtelif yerlerinden ağır surette yara· 
lanmıştır. 

Yurdun 
hayvan 

Mayıs 14 

tabii şartlan geniş doğu mıntakalarında 
miktarının on misline iblağına imkan 

verecek mahiyette görülüyor 

Sirkeciden Yedikuleye gitmekte olan Memieketimtzde otlak, mer'a V\°? yo.y-
vatman Halilin idaresindeki tramvay, 

mıntakalannda on misline yakın bir ha1• 
van yetiıştirmeğe müsald olduğu ve bt 
neticeye ulaştıracak mesainin memleket 
iktısadiyatında mühim bir rol oynıyacal 
şüphesizdir. 

lalar genif mın~akaları kaplamakta. ik-
Aluıaray karakolunu geçtikten sonra. at- Hm şartları da hayvan yetiştirmeğe fev-
çı Kazı.mm oğlu Muzaffer romorka atla· kalAde müsaid bulunmaktadır. Yurdun 
mak istemiş, fakat müvazenesini kaybe- b ' k ta' 1 d h h .. ırço mm .ı:a arın a ayvan ve ayva-
derek motris ile romorkun arasına duı- • dd 1 ·· 1 . tih 1 dd 1 · _ nı ırna e er en onem ı ıs sa ma e erı 
muştür. 

Hayvanın evsafını iyileştirmek, randıı 
manını artırmak ve bunu diğer m.ernle
k€t1erdeki dereceye yaklaştırmak içiJI 
rasyonel ve planlı bir program tatbf)t 
lazımdır. 

ve halkın yegane maişet vasıtası halin
Hadiseyi. oradan geçmekte olan mali· 

dedtr. 
ye memurlarından Zühtü görmü~ ve 
tramvayı durdurması ıçin vatmana bağır. Fakat hayvancuı~·n ilerı bulunduğu 
mıştır. memleketlerde bir inekten vasatt 2500-

Vatman Halil ani surette fren yaparak 3000 litre süt alındığı ve hayvanların sık. 
çocuğun ölmesine mani olmuştur. Fakat leti 600-800 kiloyu bulduğu halde, mem
Muzafferi tramvayın altından çıkarmak ~ketim!zde süt istihsal miktan sened~ 
mümkün olamamış, Aksaray tramvay de- 800-1000 kilo ve hayvanların sıkleti de 
posundan getirilen aletler ile ve romork 350-400 kiloyu aşmamaktadır. Bu da u
ray üzerinden kaldırılmak suretile çocuk mumiyetlıe hayvanların iyi ev.cıafta olma
alınabilmiştir. masından ve bakım şartlarının kötülü-

Vücudünün muhtelif yerlerinden ağır ğünden ileri gelmektedir. 

Hükfune~e pek isabetli olarak hayvatl;" 
cılığı fenni ve sıhhi bir metoda ve zeotek
nik icablara ~stinad ettirmek için veriınlt 
mesai sarfedilmekte ve bu maksadla m.u~ 
telif mıntakalarda hayvan hara depo vl 
istasyonTuırı teşkil edilmiş bulunmnktl~ 
dır. Ancak bu mevzuda mesaiyi teksif ,. 
derek memleke!te gcni.ş mikyasta bif 
hayvant maddeler sanayii kurmak ,,. 
mevcud olanları ıslah ve tevsi etmek .za
ruridir. 

surette yaralı o1an Muzaffer Cerrahpaşa Memleketimizde resme tAbi 24,636,000 
hastanesine kaldmımıştır. hayvan mevcud ohıp, bunun yüzde 75 ini 

Zabıtaca tahkikata devam edilmektedir. koyun ve keçi. yüzde 19 unu da sığır ve 
manda teşkil etmektedir. Bu suretle süt ve süt mamulatı can) 

Bu i-statistiklerden memleketimizde bir ve kesilmiş et, deri, yün, tiftik, kıl ve bet 
yılda (2,546,994.000) kilo süt istihsal edi- türlü hayvani maddeler istihsali artaca• 
lebileceği neticesine varılmıştır. ğı ve binnetice bu maddelerin ihracının 

Halbuki Konjonktür servisince süt is- geniş mikyast.:ı. çoğalarak. müstahs.iliJı 

Tayyare şehidleri 
rhtif ali yarin yapılacak 

tlhsal miktarı (1,586,000,000) olarak tes- do~rudan doğruy refah t i dece) Türk tayyarccilerınden vazife uğurun- 5 a ım em n e 
da şchid olanların namlarını tebcil için bit edilmiftir. vasıtalar ve imkanların çoğalaca~ rnu-
yarın ~~ 14~Th~pukın~kiTcyy~~Y=u=r=d=u=n=t=a=b=ii~p=rt=l=a=n=n=m=b=~=a=~=a=D=o~ğu=h=a=k=k=a=k~tı~r~.========~~~ 
re ab idesi önünde bir ihtifal yapılacaktır. 

Saat 14 de Fatih parkı, Beyazıd, Seli
miye, Ta•ksim ve Maçkadan atılacak top.
larla merasim başlıyaca-:t, merasim ko
mutanı olan İstanbul Merkez Komutanı 
hazır bulunanbrı hava şehidlerini ve bü
tün şehidlerl selfunlamağ:ı davet ede· 
celctir. 

Bu anda Fatih parkında, Beyazıd ve 
Galata kulelerile resmi daire ve müesse
selerde ve limanda mevcud gemilerdeki 
bayraklar yava, yavaş yarıya kadar in
dirilecek, bütün gemiler ve fabrikalar 
düdilk çalacaklardır. 

Düdükler çalarken bütün vesaiti nakli
ye hürmet için bir dakika duracaklardır. 

Bir manga askerin, manevra fişeğile üç 
defa havaya ateş etmesini müteakıb ge
çid re.mü yapılacaktır. 

Merasimden sonra Kolordu, Belediye, 
Cüınhuriyet Halk Partisi. Türk Hnva 
Kurumu T.ayyare abidesine birer çelenk 
koyacaklardır. 

Poliste: 

Ankara Radyosu 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Toplantılar: 

Taksimde resim ve heykel gal!rislnd• 
yarın bir resim sergisi açılacak · 

Yarın ö~leden evvel Takslımdekl r~inı .,. 
heykel galerisinde resim sergisi açılacak -

1 
tır. 1 

sergi on beş gün müddetle sabahtall aK'" 
4ama kadar herke.se parMız açık bulundu "' 
rulacaktır. 

- DALGA UZUNLUGU u 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

-------------- Akıl Hdzıssıhhası Cemiyetinin 
PAZAR • 14/5/ 39 toplantısı 

12.30: Program. 12.35: Müzik (Küçük or - Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Cemlyetındell' 
ke.stra • Sef Neeib Aşkın.) ı - CZerntk - Dan Cemiyetler kanununun nlzamnamemızde 1"' 
ııeden kalbler . Konser valsi. 2 - Blzet - Ar· cab ettlrdlğl tadllAt hakkında karar ver -
lezl.yen slilt No. 1. a> Prelüd. b) Menuet. c) mek üzere 27 Mayıs 1939 Cumartesi günü"'; 
Adacletto. d) Karlllon. 13: Memleket sa.at l- at 14 te azamızın Cağaloğlunda EınlnÖJl 
yan, ajaM Ye meteoroloji ha'berlert. 13.15: Halkevi salonuna teşrlfieri rlca olu.nur. 
M11zik <Küçilk orkestra - Şef: Necib Afkın.) Yetilay Cemiyetinin toplantısı 
Devam1. 3 - Pachernegg - Viya.na silltl. a) 
Küçük geçld resmi. b) Operada balet müzi - Yeşllay cemiyetinden: Cemiyetler tan\111~ 
tı. c> Orabende gezinti. d) Praterde atlı lı:a- nun nlzamnamemiıde icab ettirdiği tadilu .. 
nnca. 4 - Leopold - Karlbad hatırası. 5 - hakkında kard.r vermek üzere 27 MayJ.S c.ı .. 
Dohneyl - Rap.<ı0dl Do majör. e - Oless - martesi günü saat 13,30 da azamızın cd 
mer • Kırlangıçların Yedaı. 13.50: Türk mü- oğlundakt Eminönü Halkevl salonuna ~ 
zttı. 1 - Suzln!lı: peşrrn. 2 - Arif beyin Su- lerl rica olunur. ,,.,. 

S •••••• ztnlk şartı: (Bent bizar ederıken.) 8 - u- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............. . 

l'intt şartı: coörünce gerdanınd•.> 4 - ze- T EŞEK K ü R 
OtobDs ve tramvay çerpı,ml"turda ki Arifin suzlnAk şarkı: CSeYd1m seovell.) ve. bir kırdın yarelıındı 5 - Şükrüniln hü-zzam şarkı: (Ay Operken Vefat eden merhum pederimiz Ziraat • 

.ruıann.) 6 - Hüzzam türkü: (Ata blneslm Jd.letl TeftLş Heyeti Reisi Bekir Şaşanın c.~"' 
Fatih - Şiş11 hattına işliyen ve şoför geldl.l H .2<1 _ 14_30: Konuşma (Kadın aaa - nazesinde bulunmak, çelenk göndermek. lıO" .. 

Artikin idaresinde bulunan otobüs Sa- tı _ Çocuk terblyMine dair.) 15.30: Mlllt kO- graf ve mektubla büyük acımıza iştirak et 
raçhanebaşında durak harici yerde dur me müsnba.kalan (19 Mayı.'! stadından nak - mek suretlle samımı hissiyat g~ren ~ 
muş, bu yüzden arkadan gelen 165 nu- len.> 17.30: Pro~ram. 17.35: Mü~ <Pazar ve kıymetli dostlarımıza resınl ve h , 
maralı Fatih _ Beşiktaş hattına ~li en çayı - PU 18.15: Çocuk saati. 18.45: Müzik müesseselere ayrı ayrı teşekkür ederiz. 

Y <Şen oda mtlziğl: İbrahim Özgllr ?et Ateşbö- İhsan ve l\lazhar Resmor, Avni Şa.P 
trmnvay 1le çarpışmıştır. ceklerl) 19.15: Türk maztği (Fa.nl heyeti.) .,........,,,,. 

Tramvayda bulunan Meliha, başın - 20: Memleket saat 8.yan. ajans ve meteora - G 1 t 1 1 n rı 
dan yaralanmış, gerek otobüs ve ge - lojl haberleri. 20.15: Ttlrlı: müziği. 1 - Şeh - a a asaray 1 a 
r-ek tramvay hasara uğramıştır. nazpusellk peşrevi. 2 - Dedenin şehnazpu - pi lavı 

M lih d . 1 !elik beste.51. S - Cavide Hayrının oebnaz - h seJlC 
-e a, te &.4Vl altına a ınmış ve suç puııelllı: şarkısı: <Ate' gibi.) 4 - Lemlnln Galatasarayhlar tarafındo.n er ı 

lular yakalanmıştır. ~ehnazp11selik şarkı: <Narı firkat ş1llepaş.) mekteb binasında mutaden tertib oıunş 
Tramvaydan atlıyan biı- kadın 5 - Sedat Öztoprağın şehnazpu.~tk şarkl: yıllık pilav ziyafetınin bu sene de :ıvıa~ 

dOtDP Y:' ralarıc'ı (Gft.ş edip çağlamak .) 8 - Reşad Erer: Ke - yırmı· • sekizde verileceği haber alınnuştJ' 
man tn'kslml. 7 - Şehnazpusellk ~rkı: (Yan ~ 

Üskildarda Pazarb~ mahallesinde dun deminden.> 8 - Dentzo~lunun şeı'hnu - 1< 
Şimşek ookağında oturan Bayan Mu - puse.llk şarkı: ıYolun bulmam.> 9 - Dede - Ertuörul Sadi Te '4 
ı.affer, Üsküdar iskelesi civarında tram ntn şehnazpusellk yilrük semaı : <BJr dilber- " Şehzadebaşı TURA 

d tl k . k dlr.> 10 - Sedat Öı:toprağın şeıhnmıpuseıı:ıı: Uyntrosuodıı d' vay an a ama ıster en yere yuvar - ı saz semıı.isl. 21: Neş'eli plô.ıklar - R. 21.10: GünıfüL heryer 20 p-1• 
lanmı,, muhtelif yerlerinden yaralan - <Rlyasetlcümhur Bandosu - Şef: İhsan Kün- HARıoplocaDlaQr NıooOŞO 
mıştır. çer.) 1 - S011sa - Marş. 2 - Rameau - Tam-

Muzaffer, Hayda~a Nümune has- borln. 3 - Vlncent D'lndy - Wallensteln'1n Z Ü~ Ü R T T ES E L L 1S1 
tanesin~ kaldırılm~tır. kampı. 4 - Wanger - Parsifal Prelild!l. il - V& lı 

Weber - Valse davet. 22 : Anadolu ajansı 
Bir hırsız damc'an d-,op yaralandı <Spor strvl.sl.) 22.ıo: :Müük (Cazband _ Pl.) Gece S1JIJ}lBAZIN DEl:iNEÔİ 

Evvelki gece Sultanahrnedde bir hır- 22.45 - 23: son ajans haberleri Te yarınki Okuyucu bayao Aysel -ve Macıır v.ryete•
1 

sızın yaralanmasiJe neticelenen bir hA-P _ro_~_a_m_. ___________________ A_t_n_ın_rc_v_üs_fi ____ ~ 
dlse olmuştur. 

Sanayi mektebinin damına çıkarak, ~ Bugiln · L A L E de ~ı __ _..ı 
kurşun çalmak istiyen sabıkath Necati, OL1VlA DE HAV1LLAND- GEORGF: BRENT - MARGARET LlND.sAY 
polisler tarafından görülmüş ve tutul - gibi Oç bOyük artistin yarattıöı : 
masına teşebbüs edilınlştir. Fransızca ıöılü : Ba,tan başa renkli 

Necati, damların üstünden atlamak • 

istemiş, bu sırada yere düş-erek ağır A L T 1 N H A R B ı 1 
surette yaralanmıştır. 

Yaralı hırsız imdadı srhhi otomobili Tabiatın güzelliöini, efkın derinliGinl, hareketin en heyecanlısını 1 
il~ Cerrahpaşa !hastanesine kalldırıl - toplıyan en güzel filmdir . 
......,,..., BugOn 11 ve 1 de ucuz Halk matineleri Telefon: 43595 •""'l••r. 

Tahkikat devam etmektedir. 



Samsun Halkevi temsil 
ıubesi çok güzel çalışıyor 
" ·ı erı en temsiller, şehrin muhtelif mahallerine konulan 

hoparlörlerden dinlePİliyordu 

Gerede nihayet 
eczaneye kavuştu 

~rede (Husust) - Belediye başka· 
m ihsan Yalçının ve hükfunet dokto -
nı Hasan Bahri Cansunun teşebbüsile 
belediye bütçesinden ayrılım bir tah -
ıisatla kazamızda bir eczahe açılmış -
tır. Eczacılığa Ahmed Polat ,etiril -
miştir. Bütün köylü ve kasaba halkı 
iUıçlannı vakti zamanile tedarik et -
mektedirler. Evvelce S 2 kilometnt me-
1&fede olan Bolu vilAyetinden tedarik 
edilmekte idi. Bu yüz.den hastaların 
90ğu. hastalığı ilAç gelesiye kadar art 
makta idi. Bundan dolayı İhsan Yal -
çına ve hükUmet doktoru Bahri Can -
.uy~ 6S bin köylü ve fehirl1 müteşek
kirdir. Şimdi Gerede eczanestzlikten 
1rurtulınuştur. Bütün illçlar hemen 
yapilip hasta sahiblerine ve~ .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

>o' liasan :S 
r Ya.. ey yaz yaklaşı-

Adanada bir " işçi 
borsası ,, kuruluyor 

Her yıl 60.000 işçinin çalışhğı Adanada içtimai ve 
ikhsadi ilimlerin bu günkü icablarına uygun bir İf 

borsası kurulması icin tetkikat yapılıyor 

Adanada 1f 114)/GA 

yaz mevsimlerinde işcl tutmak husu -
sunda ziraatin şiddetli rekabetine ma
ruz kalan dokuma sanayii de, bu tet -
kik çerçevesin~ alınmıştır. Bu c!ıet de 
pek milhimdir. 

Adanada kurulacak cİşci borsMı> iş
ci ücretlerine de bi!' istikrar ~recek -
tir. Bugün ne çiftçiler ve ne de fabrl • 
kacılar sabit ve müstakar bir maliyet 
hesabı asla tutturarnama.kfadırlar. 

Hükfunetimizin ele ~dığı bu mühim 
meselenin ameli netiocesin.t, mühim bir 
ziraat ve endüstri şehri olan Adana D' 

hırsızlıkla beklemektedir. 

Adana jandarma komutam 
bir araba kazasmda öldO 

Adana (Hususi) - Bütün Adanayı 
teessüre düşüren bir hadise oldu: Vila· 
yet jandarma komutanı Ali Rıza Oy -
m~n bir kaza neticesi öldü. Dün a~am 
Misis istasyonundan araba flte Misis 
köyüne gitmekte olan komutan, atla • 
rın ürkmesi neticesi arabanın yoldan 
çıktığını ve nehre yuvarlanmak üzere 
olduğunu görünce kendisini arabadan 
atmış ve fakat taşlık bir yere düştü • 
ğiinden kafatası yarılmıştır. Gönderi -
len imdadı sıhhi otomobili komutanı 
hastaneye getirmiş ve derhal tedaviye 
başlanmışss da kurtarılamamış ve Ali 
Rıza Oyman nezfi dimağf den vefat ~ 
miştir. 

Bugün komutanın cenazesi saat 7,30 
da· büyük askeri merasimle kaldın! -
mıştır. 

Vilayet. kolordu, emniyet, bankalar 
ve müesseseler namına~ komutamsı m. 
zarı çelenklerle süslenmiştir. 

Orman mühendis 111ektebl 
talebeleri Trabzonda 

Çankırı (Hususi) - Bu aene bahar, kikaten güzel eğlenmiş ve iyi vakit ge
tiayramı şehrimizde çok güzel bir te - çirmi.şlerdir. 
kilde kutlulandı. O gün şehirdeki öğretmenler de top. 
Şehrin bütün mesire yerleri sabah - Iu bir ~zi eğlenC€si tertib etmişler 

tan ba§lıyarak hıncahınç doldu. Bah - dir. 
şehrimizin civanndaki 

bost:mla.ra giden üstü açık ıq 
:yolları .. 

.. . Boııulm.UJ oldulundan 
bostanların 1a ihö,yaaa temin 
tdilem~onDQa._ 

Ha.aaıı Bey - Bu yaz tifo 
\Pak'alan pemiyeceib dcae
ul.. 

çeıere gidenler çok oldu. Resim çok nezih ve pek neş'eli bir 
Havanın geç zamana kadar iyi git - halde bahar bayramını geçiren Kültür 

masinden dlenoe yerlerine tıkanlar ha ailesini göstermektedir. 



41 Sayfa 

1 

Çorap m 
[_ Hidiıeler Karşısında 

• es 
_ Kadın çorabları çürüktür. /}ar geldi. Kontrollar yapıldı. Fak~t 
Bu sözün ilk defu söylenildiği tc!ı.ihi bütün bunlar hiçbir fayda veı:ncd1• 

pek iyi hatırlamıyorum. Herhalde o Çürük çoraplar gene satılıyor, saglamı 
zamandan bu zamana kadar geçen se- yapılmıyordu. . 
nelerin sayısı miad hanelerine sığma- Nihl!yet birkaç gün evvel kuvvl!tlı 
sa bile, aşc1rat hanesine çoktan varmış- bir·varlık: 

tır. _ Ben bu işi hallederim! 
Tukrar ettiler: . Dedi. Bu varlığın o güne kadar in-

SON POSTA 

Gurultoyu ölçen 
bir makine icad 

ve imal edildi 

Mayıs 

Bir hırsız kaçarken yakalanıp 
mahkemeye sevkedildi 

Ev sahibinin feryadı üzerine mahalle halkının yard101il'' 
yakalanan hırsız üç ay hapse mahkum edildi 

- Kadın çorabları çürüktür. sanlara fenalığı dokunmuş, iyiliği do-
Aldıran olmuyordu. Kadınlar kıya - kunmamıştı. Mes'ud ailelerin saadet -

met kopardılar: !erine engel olmuştu. Birçok insanları 
Gürültüyü ölçen makine bir taksiye İsmrtil isminde biri, evvelki gün gü- leks~ndrya, Ayşe, Emine, Şerife ve di-

tatbik edmyor ~gündüz pencerey~ tı:ma~mak .s~r~- ğer Emir.e isimlerinde 6 kadın. oldU~ 
_Sokak ortasında Ç<>rablarımız yır- maskaraya çevirip sokağa o halde çı -

tılıyor; bu ne haldir?.. · karmıştı. Onun yüzünden iflas ed~ -
Erkekler elleri kollrln bağlı düşün - ler vardı. Geceleri götlerine uyku gır-

düler: miyenl€r savısızdı. Hatta bazı ki:ıısele-

füe, Galatada D7spına ısmınde bınnın görülmüştür. Bundan başka evın, XXl 

evine girmiştir. Ismail, evin içerisinde' dav im misafirlerinden olan birkaç er
öteyi beriyı karıştırmağa ve çalınacak kek de arama sırasında bulunarak, i -
bir [}ey aramağa• başlamıştır. Hırsız, f d 1 '. 1 t y ıd tahkikll~ 
b . k ı · .. d :ı.. ld w lt a e erı a mmış ır. apı n 1.. 
ır onso un gozun e <UU ugu a ın . . . . . . ri o• - Biz. bu gid~le mnhvolaeağız .. Ka- ri vc~m edip öldürdüğü bile nvayet 

rılanm•1.a, kızlar•mıza çorap parası edilirdi. 
\Cımekten meteliksiz kaldık. _ B<>n bu işi hallederim, dedi, şim-

Gazeteler yazmağa başladılaıı:·: diye kadar işlediğim günahların bu da 

bir yüzüğü nlıi.rak, tam kaçmak üzere sonundr.: evm bır gızlı bırleşme ) e e](· 

1 iken, ev sahibesi de sokaktan evine gel duğu gerek kadınların, gerekse erk i~ 
miş, içeride yabancı bir adamla' karşı- lerin ifadeleri ve diğer delillerle tesb 

cPiva5ada bulunan bütün kadın ço- kefareti olc;un! 
raplan çürüktür .. Bu meseleyi hallet - Bu c;öıü ~öyliyen kuvvetli .varlık 

laşınca: edilmiştir. 

- Hırsız var! diye, çığlığı basmıştır. Beyoğlu müddeiumumiliğine veri.1~ 
Suçlu ise, pencereden atlıyarak firar randevucu kadınlar, muhakeme edı J 

mek icab eder.:ı> moda idi. Onun a'rzusile çorap gıyme • 
~ikfıyetler çoğaldı. Gazetelerde çı - mek moda oluverdi ve çürük .çorap 

kan va.,ıların sayıları arttıkça arttı. m"'selectl çorap giyilmediği için bır an
Nihaı~t işe el k'>ydular. Mütehassıs - da halledildi. İsmet HulOsi = 

etmiştir. mek üzere ~ulh ceza mahkemesine se 
Fakat, Despinarun feryadı bütün ma kedilmişlerdir. 

h:.ineyi ayaklandırarak, halk hısızı ko- A k d d·o·ven hammal 23 
valamağa başlamıştır. Suçl~ nihayet r a aŞlnl . . 

• • .tdı' nı' z ", =ı, elindeki altın yüzükle beraber, yakayı glln hapse mahkOm edıldı 
Un 'arı 1 ıyor mJ .~ Gürültüyü ölçen makine bir cvm ele vermiştir. .. G 1 t d k ~ hammaııarlll 

D .. n- wl dl' . k a·ı Dun a a ::ı a mar füt ,,9• 

L duvannda jaatiyette un, ıx::vog u a ıyesıne sev e ı en k _1 h 1. nda reı' 
" · · ·h -ıı..k · d pera enue amma ıar arası 

Ismaıl, sul ceza mccıı emesm e ya - _ .. d k k bu kavgB' 
·ıcad edı'ld"t? Gürültü ile mücadele meselesi müte • l d d bet yuzun en avga çı mış, et . k'" .... 1 Gözlük ne vakit pı an uruşmasın a: d Ad'l . . d b' hrunmal arkndlli' Di\J)yamn en zengm opegı - .. .. -----ı rakki memleketlerde gün geçtikçe daha - Ben, İzmirliyim. İstanbulda iş var a_ ~ . ısd~ın : t"ır 

h t · On uç'Jncu asım .&-zla ehemmiyet knzanmaktadır. Gürül - · · d k' h k Husevmı ovmuş ur. Dünyanın en 7.engın :ıyvanı a.-ı c·n- · .uı declıler, elım e ı parayı arcıyara · fknl e-

~·d~~ 1::ı\~~:~~J,'.'t!~~~: tri't.~~; 1 ~;;~~~~le;ıa~~::;. :::.~=~~:!:~~~ı!'::'.~ı::::ı~::~~~ ~!~~· ~::~.• b~~:~:·;ş°;ra~~~.~: : de:~:ı~·~~a ::.~~~~?.~n~: 'i~;; 
f ı... k ~ 1 dıırdı. 1931 yılmd!l en son ve 1 Fakat gözlüğün, @ tarafından tevsik edilmektedir. Fakat kat nereye bnşvurdumsa boş çıktı. Bu lan duruşması sonunda, suçlu .1 _ 
ran , akzan ,.., kazandıktan sonra I gözlük şeklinde ve gürültünün derecesini ölçmek, bu gü - suç~ bar.a işsizHk işletti. Yüzügu·.. çal- 23 gün müddetle hapsine karar ,·crı 

en pnr a yarışını """ .. . - k k d t 
ist1rahate terlt::dildl On üç yaşını ta- ı burun uzerınc ta- rültü hakkında karar verece u re e dım, fakat o da bir işe yaramadı, de - miştir. 

mladı -ıa·· Sahih' köp· ğini ctla kılması ancak on ... cı.ıık bulunmak için memurların kulak • mL<?tir. 
~:ırlurlar: :.Un:um.ın b~şhca ~ me~kiini yedinci asırda • .atbik mevkiinc geçmiştir. larınm hassas olması iktiza etmektedir... Neticede, suçu ikrarile salbit olan İs- lnegö. de tutun sattşı 
on:ı v rdi. Bu köpeğin kalbı, tetkik edil- * * * Şimdiye kadar Avrupada gürültü yüzün- mailin mahkeme 3 ay müddetle hap - İnegöl (Hususi) - Nisan ayı için~~ 
mek ü1.ere İnailiz bayturlar cemiyetine den vukun gelen münakaşalar, çıkan da- . kifi k . t· k""'"bamızda tütiin mübavaat1 b~rrare 

·~· Fransız (Umhurreisinin valar bir netice vermemekte idi... sıne ve tcv ne arar vermış ır. ."b": .tt d tm'vşt'r İnhi~r -lk' d · d lı ır sure e evam e ı ı · , 
hürriyeti noksandır Nihayet Fransada mesele tıb a~~demi· l ran OYU 8VI mey ana lar idaresi ve muhtelif şirketle: 1 a~9~ *** Ama bir şampiyou 

Dilnva Stenoğı af ya ve daktilo sürat 
campi ·onu bir Amadır. Kendisi Fransız
dır. Adı Lökonydir. 

*·* * 
Servet:ni h1yvanlara bırakan 

bir kadm 
Doğururken iki çocuğunu da kaybet

mek felaketine uğrıyan bır kadın, a za-

.. . . . si tarafından ele alınmıştır. Bu muessese çıkarıldı fından 143 bin 70 lira kıymetınde 
Fransız Cumhurreısınm yalnız olarak .. "lt" .. cak f • bir surette öl • . · .. - ı t . . · . · ı guru unun an ennı Gizli fuhuş yapt1ranlara karşı zabı- bın 25 7 kilo tuturı a ınmış ır. 

at yarışlarına gtdemedığını, hıç o mazsa -ı b'l w . • be tm 't' w .. rÜJl -
. . . çu c 1 eccgını yan e şı ır. ta ve adliyece açılan mücadeleye de - Gene kazamıza baglı Cerrah k0 " 

küşad ~smini yap~adıgını, . un.f~rm~ rültün.ü~ derecesıni ölçecek bir alet icad Taksimde, Küçükziba rnahal~inde- 1eri tarafmdan istihsal olunan }of11l~ 
bir nazırın huzuru olmad~n bır -~~ıdenın Bu arada meraklı alimlerden bi.:i gü • ı v .. mı edilmektedir. de yerleşmiş olan Karaca ova göç?YleJl'" 

ile sokaga çıkamadı(,,'l'lı ~c ı~ı:de, s:~s~ eylernıştır. .. .. . . . . : Mari ve Sofiya isimlerinde iki ka - toz biber, 65 ~in ~ilv olu~ .bu~U~00o 
telmilrler bulunan telgra. çckemedtg nı iBu filet küçuk bır valız şeklındedır. Bır 1 dının, gizli randevu evi işlettikloeri ha- bin kilosu harıce ıhrac edılmış \e . ... 
biliyor musunuz? de mikrofonu vardır. Mikrofona b~r am- ber alınmıştır. Zabıta, ansızın yaptığı kilosu da mahallinde istihlak edilıl'l1§ * * * plüiknfür, bir de kadran raptedilmiştir. bir arama neticesinde evde Kezban, A~ tir. ~ 

Bittabi kadranın üzerin:!e bır ıbre ve de- -
Ayağmıza evvela hangi receıer mevcuddur. Bursa Necati B. Kız Enstitüsünün rr=<iSameresi 

ÇOrabtnlZI g'yerSİn:z? Gürültüden şikayet eden bir apartın:an 
mandanberi bir dııha doğurmamı~ V\! bü- kiracısı, yııhud bir ev sahibi var değil m1? 

H~ ~ikkat e.t
1
tin .. ız mi?. Acaba _sabahları Hemen zabıta miru"ltu- mahallinin civan-tün sevrı;isini hayvanlara vermiştir. Ge- . . ~ t--

kalktıgınızda ıl.rnnce hangt ayagınıza ço- na makineyı· '7azeder ve bi-:- düğmeyi açar. 
çcnlndrı de ölünce 800 bin lira tutan ser-

•• • ... •p • ~b~ızı ~rirsiniz? .. Eğer sol ayağınıza Makine faaliyete geçer ve gürültüyü kay-
vc-. .nı, k pek, at\ - ku~ hastanelcrıne va- ~r~ı~r ıscniız. çocukluğuı:ıuzda anneniz ldcyler. 
siy ·t etmiştir. s121 oyle ahştı.."'Illlş demektır... Bu makinenin iki kıt'a resmini derce • -..-.:·---········---·-·····- ................................................................. . 

Eski bir hihaye 
Bu sabah beni çok sevindiren bir 

mc-lrtub aldım. Bu mektubdan bir -
kaç satırı size de okutmak isteıim. 
Dinler misiniz? 

c- Teyzeciğim. 

Beni hatırlıyabileceğinizi hiç san
ıyorum. Müsaade ederseniz haiı -

evlendim. Fakat tavsiyelerinizi ay
nen tatbik ettiğimi söyliyemiyece -
ğim. Biraz çalıştım, biraz çahştırt -
tım. Fakat sonra işi yanda bı~tım. 
Esasen çok geçmeden bir erkek ço -
cuğum oldu. Onu bir~ takib etti. 
Mes'udum, başka şey aramadım. Şim 

di beni slı:e yazmaya sevkeden hadi
se karşılaştığım bir sürprizdir. Bu
gün evlenişimizin yıldönümü idi. 

Çocukların da biru büyümüş, cici
leşmiş olmalarından istifade ederek 
hısım, akraba, dost arasında bir top
lantı yapmak istedik. 

diyoruz: 
1 numaralı resimde makine bir evin 

duvarının kenarına vazcdilınfştlr. Alaka
drr zabıta memııru elinde kağı::1. kalem, 
gürültünün derecesini tesbit ile meşgul
dür. 

2 numaralı resimde ise bir otomobfün 
makinesinin ne kadar fazla gürültü yap
tığı tetkik olunmaktacıır. 

Cümhuriyetçi ispanyanın 
son Başvekili halô. ümid var/ 

Cümhuriyet-çi İspanyanın son başvekili 
Negrin Normandi Transatlantiği ile Nev
yorka varmıştır. Daha hfila ümidini kay
bebnemiş olan sabık. başvekil, vapurda 
kendisini ~releyen Amerikan gazeteri
ierine: 

cSon söz gene bizim olacaktır: .. demiş.. 
tir. 

\)1: 
Bursa \Hususi} - Geçen hafta, Necatibey kız enstitüsünde sene sonu ~ 

nasebetile, son sınıf talebesi tarafından ~ok mükemmel bir veda müsn~ sÖ' 
verilmiştir. Birçok davetliler huzurunda yapılan bu müsamere· pek zıY yt. 
takdire mazhar olmuş, yarının tam bir ev kadını olacak genç kızlarımız b~ 
alkışlanmışlardır. Roesimler bu müsamerede vaz'ı sahne edilen c:tnanı11 
piyesinden bir sahneyi gösteriyor.> 

zaruzı tazelemeğc çalışayım: Tam 
beş yıl evvel size İzmirden cA.A.» 
imzası allında bir mektub gönder -
miştim. Altına hakiki adımla adre -
simi de koymuştum. Bu mektubum
da size bir gönül mace(asım anlatı
yordum. Bu maceranın perisi melek 
kadar güzel huylu bir genç kızdı. 
Onunla ev1enmek istiyordum. Yal -
nız beni tereddüde sevkeden bir 
nokta vardı. O da bu genç kızın tah
silini ilkmektebin ilk sm•flarından 
bırakmış olmasıydı. Halbuki içti· 
ma'i mevkiim dolayısile benim tahsi
li olan, hiç deği!se öyle görünen bir 
zevceye ihtiyacım vardı. Siz bana 
öğüd vermiş: 

Teyzeciğim, yemeğin sonuna doğ· 
ru ne işitsem beğenirsiniz? Kanın 
masa komşusu ile eski ve yeni türk
çenin göze çmpan aynlıkları mev -
zuu etrafında konuşmuyor mu? Ça
tal gcıyriihtivari elimden düştü. Ku
lak kesildim. Hakikaten bilerek söy
lüvordu. 

___________ ... __ ........... --··-·-... ----·-·----·---·------·-··.....----

- Mademki bu genç kız sizin bir 
zevccde aradığınız bütün şartlara 
maliktir. Tahsil noksanlığı bir ma
nia t~kil edemez, demiştiniz. Ayni 
tamv,nda genç kızı seviyece yükselt
mek için ne yr.ıpmak lfızım r,eleceği
ni anlatmıstınız. Söz.üniizii tutarak 

Yemekten ka kmca karımı bir ke
nara çektim. Anladım ki, bir ilkmek 
teb hocac;ı arkudaş:nm rnüşareketile 
gizil l'!izli çalışmıs, epeyce umum1 
bilgi sahibi olmuc;. Biraz musiki de 
ö61'Emniş. Salondn belki yakl!""'ksız 

bir hareketti. Onu kendime çekerek 
iki vana fundan öptüm .. . > 

Mektubun son kısmını nakletmek 
istemlı-arwn. • TEYZE 

. .---------------------------------------------------------------------------..------Bacaksızın maskaralıkları: En büyük lale 
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Almanya~· 'İngiltereye 
karşı harbedebilir mi, 

ne zaman ve nasıl eder? 

300 sene evvel 
Osmanlı ordusunda 
tutulan bir casus 

( "Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor ] 

'L..n itl Yeni Alman. donan_masına af(! bir göriinüş: Doyçland ceb kruvazörü 

lr'1I er, Amerl'ka relsicümhuruna 1 li~!ll!ll-----~!!"!!~-------------.-. ... 11111!!!!!!!~!"111' 
1 cevab ola k , 
a§lnasını f n nut unda, deniz an-

}( eshetmiş b 1 0Yzer 'Vılhelm u unuyor. Nasıl ki: 
tere tarafınd de 1914 den evvel İn·.,il-
d an m.. o 

e ılen anı ' uteaddid kereler teklif 
....... h aşmalar d 
••ıu irn hadisen· ı re detmişti ... Ben bu 
edecek değıı · ın siyasi cephesini tahlil 
~~Pılan bir kı;;;v Ancak, ortada vaktile I 
~isesı vardır ~t anlaşmasını yırtmak 

~ aCled mu...,.lclif cesamette ~ 

hca ·, kuV'\'ete ıs.t' u nevi anlaşmalar, an -
er n . ınad ede k b·u evı kavgaları g.. re • ınuhnsım ile 

b ı r. Acaba İnglltereoı:e ~laraıc, yırtıla -
u cesareti nerede b yle arşı, Almanva 
Bu rı u uyor' - , 

d cesaretin ü · 
eniz, hava. . ç cephesi vardır: Kara, 
Tarihte ! . 

d~vletınin :gıltere gibi büyük bir ada 
Rötüı ara kuvverı~ 
1 tnektedir B . 1 ~ yıkılamadığı 
et, devletler . b'l~ .ı~e teşebbüs eden dcv-

zay o • 1 aı{·3 ke d'l · h· ı arnış ve hatta . n ı erı yıkılmış, 
ı olınustur İng"t aralarında ölenle;:- da-

<>nd · ı. etcy· h 
an zengin b· ı ma vetmek vey:ı 

devıetıer ır parça koparmak ·st· . 
tik • onun nasıl . . • ı~ en 
ır l etrnelidirfor M d ınkışaf ettiğini tct
L ı~ eri >tıl.-ı d . a eınki İngiltere de -
~ı c.ı e ert•k d" 
trıp Yıkarak bugü~kh u~y~ filolannı ya. 

.1 adcd h~yyare ~em.isi,~ 
..... ---- ...,,,. 

e odad büyük kruvazbr 

10 aded küt:iik kruvazör .... 

l· Uştur; o hald' u \!azı yete kavuş • 
enler de g c ond:ın yer almak ;sti -1 

Caaı ene denız 
t etınelidirl vasıtalarına nıüra-
ite b er. 

ılilrıs aileÖfiiülim) ve ~ 

71 aded denizalb 
)ti~ en, boy} .... d.. .. .. 
b· adarnıar d uşunuyor ve asrın bLt-

()o.Yle du~.. ın n addettiğim Hitlcrin d 
n unem dı~ · k c 

il urı, deniz anı ı;•nı abul etmiyoruın. 
e dPniz k a rnasını feshederken ge 

~an11 uvvltleı·ındC' ·Ih ' -
A 0tınek ı · n ı arn aldığını 
~ırnan azım cel.iyor. 

neni/anın deııız kuvveti nedir? 
Ilı~ .kuV'\'eti d · · 
t llleınıek . eyınce, hız siviller, yal-
011>.d etın ırat '· ld ~ ~ 1 <>ların t h 1

"' o ugu zırhlıların, 
,:ti~. Pak t.' a telbah:rlerin adcdını öl-
'llev a kı:rmeu· ··b ı.. ~uu ge . 1 su aylarırnızla bu 
~a hak nışletmnk . . 
l. ıkatıerl c ıstıyenler, daha ba~ 

ıce· .. eseıa k e kar~ılaşırlar. 
A il (falan adra harb tarihıni tetkik e.ier -
"Ur ev1e f ı · f · Çl.ltık·· • t ı.:m devletten üstün • 
ırlta k u falanctn. 45 Iı 

l·a Uvvet ' rk.ı, filanda 20 
l>Qbı Vardır) d. b. 

cıa;. 1 ırız b ıye ır muk:ıyese 
ğ ke> kin. h en,zde ise meseleyi bu ka-
~~r. atI.lrla halletmek kabil de -
Qıı:ı 

le,.. naıeyh , 
~e ~ı lliukay i{ı cı_ vl.:.tin deniz kuvvet

l 'arını e '"' <'derken asa ıo-ıkı mad
lcud ....... ~rau:s 

1
s 01 r'lk almalıdır: 

r o duk1:ır h b . . 2 r n 1 ı :ır gcmıler r.m 
l ......_ C er 1 ı? 
aıııın- 0~rafi du · 
a ınn iyi b fl ınu o kuvvetler'n kuJ-

baı.ı. ....... liarb 1. r deıs~ek olur mu? 
'l ~<t t'd bil° un n a.ı·ı donanmayı mu -

A1mcm donanmasını gösterir grafik. 

İşte biz de, bu dört maddeyi birer birer 1 Burada şöyle bir sual sorulabilir: Daha, 
ele alarak, AL'"nanyanın bugünkü deniz 1935 senesine kadar, Alman donanmnsı 
kuvvetini ölçmeğe ~alışacağız. sıfırdı; dört sene içinde, aradaki mesa· 

Almanyanm gemileri feyi bu kadar kapayan bir millet, elbette 
Har İngiltereye yetişir. 

b geıniler1 yıllığının 1939 senesine F k t b b f.k. d d Y·ı· Bu hu aid cild · . . a a en u ı ır e egı ım. -
milcrin ~1 aç~y~r .. ve Almanyaya aıd ge - susta hak kazanmak için gene rakamlarn 

3 ad 
1;ı;;0ın0ı0 şoylece çıkarıyoruz: müracaat etmek mecburiyetinde kahyo-
e tonluk zırhlı Ok • t "li Al · 2 26000 rum. uyucuıarım ngı z • man sı-
> > zırhlı ._ 

3 > 10000 , zırhlı hahlanma yarışının en had devresinde 
2 ,, 20000 olduğumuzu takdır ederler. Bundan do-

15 > tayyare gemisi layı her iki devletin tezgahta bulunan 

30 : muhtelif kruvaze; gemileri, mevcudu kimin daha faal eldu-
48 Torpido > muhriq ğunu, kimin daha fazla hazırlandığını, 
71 Tahtelbahir kimin daha ziyade kuvvetlendiğini gös-
M- te~ uteaddid yardımcı gemiler.' 

.. Bu rakamlar Almanyanın yalnız bu _ Gene harb gemileri yıllığı bize: 
gun değil, bir iki sene içinde malik ola • İngilterenin 614,000 ton 
cağı gemileri gösterır. 1935 de temeli atı- Almnnyanın 194,000 > 
lan bu donanmanın n d . . . gemi inşa etmekte olduğunu, binaenaleyh 

• z zaman a ın.Kışafı İ .1te . 4 . . . . 
şayanı takdirdir. Bununla b b ngı renın mıslı fazla hır enerji ılc 
günkü Alınnn denız kuvv t• e~a e

1
r bu - önde gittiğini söylüyor. İşte, ben de, ken-

.. e ını an atmak d. . b b k d h k' .. 
uzere şu cetveli vermeği de faydalı bu- unA ı u a ım an a., .ı gosteriyorum. 
ıurum. . lmanyanm cografi durum 
M lletler Malik ld k .• 0 

u • Amanyadan ne Tabu, burada da, denizi esas olarak 

......_ V ır lllı? 
tl j 11 nihnv t Almanya 
t(!lt tn r k, don ' yukarıda:tı m:-ddelere İtalya 

la!"l gc:>rni kadar kuvvetli alıyoruz. Esasen bu durumu ben bir 
Ton ' 

385000 iki ay evvel, gene bu sütunlarda ince-
709000 Miyar lemiştim. Burada fse o makalenin kı _ 

k n d \·.:ısıı olun 11.1 gayesin~ ha:-bçde • Japonya 
ltıı~·eı li faydcıiı r. lybo~:;a limanda yatar • Fransa 

'b· on ılır· m·ıı t· ır Ya.rd· , ı e ıne ehr>m. Amerika 
•m Yaoabilir mi? İngiltere 

1068000 2 defa sasını yazacağım. Okuyucularım en ba 

854000 
3 > sit bir duvrtr haritasına bakarlarsa şu 

1663000 2,5 • manzarayı görürler: 
2110000 4 • Avrupanın garb tarafı... Kocaman 

0,5 • bir Almanya ... Fakat Simal .deniz.inde-

( " Son Posta ,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 
Cihan Harbinden sonra meşhur casus- , dereler ve tepeler bile doldu. Hala ki nice 

!arın hayat ve maceraıan. ideta cCasus asker ve paşalar henüz gelmediler, son .. 
edebiyat1> diyebileceğim bır yazı çığırı- ra geldiler. Ösekten Budine vannca 
na yol açacak kadar geniş bir merak ile Zrinoğlu dedikleri kafir ekseriya harab 
okunmağa başladı. Bu merak, muhayyi • ve ihrakı bin nar etmiştir .. • 
lesi zengin muharrirlere ibda ettikleri İşte, Türk ordusu Bııdinde bulunduğu 
casus tiplerinin arkasından karilerim he- sırada, bir Cuma günü kuşluk vaktinde. 
yecanla sürükleyen romanlar yazdırttı. asker ara.sında bulunan bir taze yiğit, 
Nitekim. iki aydanberidir cSon- Posta> kalabalık bir meydanında serhadli gazı -
mızın 14 üncü sayfasının geniş hır yerıni lerin kıyafetinde bir adama rastlayınca 
cAlmanyada bir lngiliz casusu:. tefrika • üzerine atılıp belinden sımsıkı tutmuş ve 
sı doldurmaktadır. 1 avazı çıktığı kadar bağırmağa başlanuştı: 

Bugün ben de karilerime. 300 sene ev- - Bre Ümmeti Muhammed! Bu herıf 
velki bir casusluk vak'asından bahsede • casustur! .. 
'ccğim. Amma, bize bu vak'ayı nakleden Delikanlının yakaladığı adamın başın. 
müverrih Mehmed Halüenin fazla ma - da yeşil kalpak, arkasında mor dolma. 
lfunat vermemesi yüzünden, benim de, belinde mavi tor kuşak, ayağında kop . 
hatta arzuma rağmen, muhayyilemi tari- çalı çakşır vardı. 
hi tahrib eden bir silılh gibi kullanamı _ Etraftan yetişenler bağıran bu taze Yi· 
yaca&rımdan, bu şayanı dikkat vaka'yı, ğite yardım ettiler ve kendisile beraber 
okuyucularımı günlerce, haftalarca pe _ sadrazam kethüdasının huzuruna çıkar , 
şinden sürükliyecek geniş bir yazı çer _ dılar. 
çevesinin mevzuu yapmıyorum. Hatta, Kethüda oğlana sordu: 
bir tarih sohbetini doldurabUrnek için, - Casus olduğun!! neden biliyorsun? 
kısaca bir de mukaddime il.•ve ediyo- Oğlan cevab verdi: . 
rum: - Benim sultanım! Ben Yanıvcliyirn. 

Mehmed Halife. Koca Kenan paşanın Filan karyede bir ağanın bir miktar bey. 
iç oğlanlarından iken, paşasının ölümün- girlerini güderdim. Bir köprü yanında bu 
den sonra Osmanlı sarayının zülüflü gi..ı • kafir çıkagelip bana selam verip benimle 
manları arasına alınmış. seferli odasın _ söyleşirken. bir, iki derken on tane kafir 
dan yetişmişti. Devrinde ilim ve fazile _ toplanıp beni ve yanımdaki bir yoldaşımı 
tile temayüz etmiş, cÜlfeü> mahlesi ile tutup bizi Nemçeye götürdüler. Esir diye 
şiir yazmış ve devrinin bazı mühim va . sattılar. Beni bir şarab satıcı kadın satın 
kayüni kaydettiği küçük fakat çok kıy • aldı. Altı ay onun kadehkarlığı hizme. 
metli bir risaleye de saraydan yetiştiği _ tinde bulundu~. Kafirlerın kibarlarına 
ni hatırlatmak için cTarihi Gilmani> a • kadeh sürerdim. Cenabıhak Varat gazası 
dmı vermişti. yılında bize fırsat verip halas eyledL Şiın-

Bu küçücük eserde diğer tarihlerde di bu :kafiri burada bulup tuttum. Elham
ihiç bulunmıyan, yahud pek sathi ~çilen 1 d?Iillah bir .~~a ele girecek ca:-;us değil
yerler vardır: Tarhuncu Ahmed paşa ile ı dır. Ço.k :muslumanı tutup esir etmiştir. 
Transilvanya prensi Rakoçı'nin harbi, c~.s~. ı~~ onu tutan o taze yiğit sadraznm 
Çınar ihtilfıli, Köprülünün Akdeniz bo • Kopruluzade Fazıl Ahmed Paşanın da 
ğazı seferi, Fazıl Ahmed paşanı,1 Uyvar huzu:una. çıkarıldılar. Oğlanı sadrazam 
seferi bunlar arasındadır. da dınledı. Adamın muayenesi netfoesin • 
Aşağıdaki satırları Fazıl Ahmed Pa • de de müslüman olmadığı meydana çıktı . 

şanın hicri 1073-1075 yıllarını doldur n Sa~azarn bu casusu Muhzif aiaya teslim 
r . d a ettı-uyvar se erın en naklediyorum: · 

cHicri 1073 yılının zilhicce ayının 
0 

- Hakkından gel? 
'birinde Belgrada gelindi. Ondan sonr: Dedi. 
konak konak alaylar tertib olunup Budin Bu iki kelimelik emrin icrasını, Os _ 
sahrasına konuldu. Hamza Bev palanrr _ manlı vak'anüvisler:inin dili ile yazmak 
smdan Budine varınca, iki b~çuk saa~~ik kolaydır: EllerL-ıi arkasına bağlayıp en. 
y~ldur, .. a~~e~ ile bu ortalık şöyle dojdu sesine bir muŞtayı pehlıvanr ile diz çöker. 
ki yer yuzu gôrünmez oldu. tip otağı asaCi önünde boynun urdular. 
Bazı Budinli şöyle rivayet ed 1 k' cl3u evrakın muharriri abd! harilc ve 

k·r d · · w er er 1
• bahri isyana daima garik olan Mehmnd . a ır er ınu~: cE~r Budın sahrası Tür~ "' 

ıle dolarsa Türk ile dövu·· ı:--r·· E~ . halifedir ki rica olunur, bu mecmuanın 
:ıu uz. ger zı - y 1 .. f 

yade olurs? :Urkün karşısmn çıkmayız.> ~n ışını gor!!n a ile örtüp bir fatiha i!ı 
Amma lutf u hak ile sahra değil, belki yadederse ...• 

Reşad Ekrem 
ki sahilleri bir zaviye yapmı.ş· bu / 1 
yiyenin karşısında da bütün he ~~l~ o an ~u. anlaşmanın deniz cephesinde 
Ingiltere adası gözük"" Y .. A de nıuhım kararlar verilmi.şti. 
B .... k uyar ... Hulasa CkrPk Alm 

uyu Britanya adası:, muazzam b. . anya ve gerekse A vus • 
kara imparatorluğu olan Alınan mııı~ turya I~al~·anm ~arb sahillerindeki üs
denizlerini kapamış... Yani Al!an _ !erden ıstıfade edecekler ve bu suret· 
ya ve Alman ticareti hapsolm B _le Fransanın asker nakliyatına darbt 
dan dolayı Alın w uş .. · un vuracaklardı ... Fakat harb ilan edildi . 

anyanın cogrr.lfi dUTP - • · J" 
mu fenadır Büyük H bd Al gı zaman, falyanın bitataf kalmasile 
sırf bu fen~ durumu yau_rzu··ned maı:ya ne Alman ve ne de Avusturya filola~ 

en mag - Fransa .. . b. 
llıb oldu. Binaenaleyh bu durumu tas- _Ya nıuessır ır darbe vuramadı-
hih etmedikçe büyümesine imkA k I~r. Nıhayet Avusturya filosu Adriya
tur. an yo - tıkde hapsedildi. Alnımı gemileri olan 

Bu durumu Almanya nasıl tashih e- Yavuz ile Midilli de çareyi İstanbula 
d ? M gelmekte buldular. er. esclenin iki hal ça'tesi vardır. İ 

1 - Sulh yolundan. şte içerisinde yaşadığımız şu za -
2 - Harb yolundan. manda demokratları en çok tehdid e • 
Al b den mesele de budur. Cebelüttarıka mP.nya u yollardan ikincisini ka- k 

bul etmiş gibi görünüyor. Binaenaleyh drşı olmak üzere, Akdenize girecek 
onun başlıca gayreti, bu çemberden Alman gemil'eri. İngilizleri çok nl<'Ş • 

çıkmaktır. Nitekim bugünkü Alman gul eder. Herhalde, bu gemiler, Alman 
rejimi, Büyük Harbden aldığı dersle _ yanın Şimal denizindeki üslerde kal -
re istinad ederek, inşa ettiği filoları mı..ş olsalardı vaziyet İnrrfiizleri daha 
Şimal denizinde değil, başka mühim çok memnun ederdi. Büvleliklc bu rre
yerlerde, Cebelüttarıkta kullanmak is- milerin Akdenizc gelmeleri İngilizle -
tiyor. rin harb sevk ve idaresini dcftiştirti _ 

yor demektir. Biiyük Harbde muhare
be etmeksizin gaJib gelen İngiliz do _ 
nmıması, istikbalde, kavgayı göze al _ 
makla kazanaraktır. 

Harb limanları 
Harb limanlaıının deniz harbi sevk 

ve idaresinde mevkileri büyüktür. Bu
nu okuyuculara lıir iki misal ile anlat
mak isterim: 

1914 e tekaddüm eden günlerde 
bir Alman - Avusturya - İtalya anlaş -
ması vardı.. İtilfıf deır.laleri ~~ 

Alman donanması harb 
etmeli midir? 

Yukarıdaki durumun incelenmesi bl • 
i.Devamı 1 O wıcu sa.vfada} 



SON POSTA Mayıs 1' 

Düğünlerde israfa n·asıl mani olmalı, 
düğün yapmak lô.zım mıdır? 

ug · nkü usya, 
Japonya ve Çin 

Rusya ihtilalden önce olduğu gibi bugun de 
Asyaya yaylf makta devam ediyor . 

Bir kadın okuyucunun cevabı: "100 lira maaşlı bir memur evlenirken 
200 liraya bir otel salonu kiralarsa bu düğün değil, cenaze 

( Rusyada 1 O sene kalan Ame·rikah bir muharririn makalesı) 
Dünkü kısmın hlüasası 

Altın tröstünün b~ühendlst olarak on merasimi gibi acıkh birşey OIUr l n ıtene Rusyada kCLlan Amerikah muharrir 
Dahiliye Vekaleti israf yasağı kanunu 1 hesabıma gelin olmada:ı evlenmek iste • John D. Littıcpage, Rusyanın, bazı Avrupa 

- d ı muharrirleriniıı iddia ettiği gibi, blr Avrupa dolayısile vilayetlere bir tamım gon er -ı mem. Ve gelin olursam da mükemmel ve memleketi değU, gerek coğrafya bakımın -

mıştı. mükellef bir düğün isterim. Özenti bir dan, gerek nüfus bakımından blr Asya mem 
Bu tamim dolayısile gazetelerde tah • I ı düğüne gönlüm razı olmaz. Fakat eğer leketi olduğunu Uerl aürüyor Te aırası düş-

mınler şu merkezde idi: İsrafın önüne ge. 1 birini seversem. onun da parası az olursa tükçe Asyalı olduğunu iftiharla söyliyen 
· l d lan o zaman bir belediye dairesinde nikah ya. Stalln'ln de Avrupadan ziyade AıJya lle alA-çilmek için otel ve gazmo ar a yapı kadar bulunduğunu, ve blr cAılya imparator-

dugün ve nişan merasimleri menedilecek, parım; amma özenti bır d~ğün yapmam. luğu M.nlsi> olduğunu, prkta çın hudud _ 
vah muavini Bay Hüdaı Karataban bir Ya çok mükellef bir düğün, ya • ıarında birçok memlckeUerln hlHA esrarlı ül-
gazeteye bu haberlerin doğru olmadığını hud düğünsüz evlenmek... Fakat gelin keler olduğunu, bllhassa dUJ MogoHstanın 
dugün ve nişan içın otel ve gazinolarda olmadan evlenirsem, ömrümün sonun:ı 1 buz:ıarın başındıı gel~lğlnl söylüyor n Mo-
bo" le toplantılar yapılmasının gayet ta· kadar )Çimde bir ukde kalacağına emı • golıstanda Rusların goçebe hayatını kaldırıp 

" nim.> sınai hayatı ı.lromeye çalUJtıklannı kaydedl-
b i ve medeni bır tezahür addedilebı!ece. yor. Rusya burada büyük bir gayret sarret-
ğ nı soylemiştır. e Bayan Lütfiye (Pangaltı): mekte, yollar yapmakta, altın madenlerini 

Bu münasebetle b!z de bir muharriri • c- Ben düğüne taraftar değilim. Am • 90k büyük bir dikkatle tşletmekte, fabrika -
mızi. hallt arasında dolaştırarak, halkın ma yaşını icabı böyle düşünüyorum, het larının rn lyı mallannı iburaya gôndermek-
di.ıgünlerde yapılan bu gibı israflar hak· 1 halcM? gençliğimde sorsaydınız, belki baş- ~r. 
kında neler düşündüğünü öğrenmek ;ste· ka ,ey söylerdim. Çünkü düğüne verilen 
d k, aldığımız cevablan aırasiie apğıda \ paraya acıyoru::n. Düğünlere harcedilen Stalinie arkadaşları komünist parti-
bulacaksınız: para tamaınile gösteri.f için harcedilen bir sini Asya emparyalizmi gayesine adap-

• Bayan Sal/et (Y eniçar1ı): , paradır. Onu bir yere koymak ve istik • te edebilmek için plft.nlarını inceden 
- Evlenirke:ı düğün yapmak doğru mu t'>- bal için biriktirilecek sermayeye onu te· inceye hı?zırlamışlardır. İki ÜÇ sene o-

dur_. diye soruyorsunuz. Bence düğün yap mel yapmalı ne kadar doğru bir hareket luyor, bir gün Transsiberien trenle 
rnak doğrudur. Çünkü her insan aevlnçli e Bay F a.zıl (Laleli): olur! Moskovadan Şarki Siberyaya geçiyor-
bir gününü; eşi dostilc birlikte geçirme • c- Düğün yapmak doğru bir feY de • e Bay Sadi (Kurtuluı): dum. Bulunduğum kompartiınana gü-

(Makale devam ediyor) 

sıni ister, bu tabu bir haktır. Fakat düğün, ğildir. Bence bir maskaralıktır. Evlen • c- Düğün içtima! bayat için lazım ge• ler yüzlü bir Mongol delikanlısı girdi 
düğün yapanın iktidarına göre olmalı. mek kadar tabii w husus! bir hidi!eyi len bir ı::eyclir. Yani bu toplantının ga • ve benden bir deste iskambilim olup .Bır Mongol tıpı ,,
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Y d 1 .. h k ,:1 ., d erd' O Gö'rdu" :;.H ihttc:amın tesın' 'le memleı' ... , ani üğün yapanlar yorgan arına gore er esi eğlenuirmek için bll' vesile yap • yeei hayaUarını birleıfüen iki insanın ö • olmadığını sordu, var ı, v ıın. n - 5"" -s "' 

ayaklarını uzatmalıdırlar. Bızde en bil· mak için ben bir •beb göremiyorum. Bu nüne kadar ayrı, ayrı olan dostlarını 0 dan sonra her sabah iskambillerimi is· tine dönen Mongollar orada Mosk0' t. 
yük kabahat kimsenin kendi cebinin jk • adet bir 1ı:e.re 1.üzumsu.ı bir masraf kapısı gün ıbu dügün vesilesile birbirine tanıştır- temeğe geldi. Meğer Mongol komünist nın kudretini anlatm<!k1a ~itireJJ1iY0 il' 
tıdannı bılmemesi ve borç harç ederek açtığı için yeni kurulan bır ailenin daha mak ve şimdiden sonra müşterek dost sa· partisi birinci sekreterinin kansı tren- !ar. Ve tabii Hindlilerin Ingilt~re~ 
illi ki kendisinden dört misli kazancı o- :bai.mıgıçUı.n büt\'eeini baltalamaktadır. hibi olmaktır. Hem bunun menfaatleri de de imiş. Oyun oynamak istemiş. Baş - alakasını kesmek istemediği gibı .;ot • 
lan bir ailenin yaptığının e§ini yapmağa Ben bir çok k.ifiler tanıyorum 1<.ı düğün ıudur. Mesell düğün gününe kadar bu ka kimsede iskambil olmadığı için de - da Rusyadan ayrı kalmak isteını 
kalkışmasıdır. yapmak için yeai açtıktan evin eşyasını vesile ile arkadaşlarının yeni hayat ar • Ukanlı gelip benden istiyormuş. Ahbab lar. 3 · 

Yani düğün bence ıudur. İktidarı de - almaktan sarfı nazar etmi§ler ve Parko • kadaşlarını tanırnızlarsa onların izdiva • olduk. Bana parti k!tibinin M()ngolis - Rus hükfımeti Mongolistandaki ~~ 
receııinde bir toplantı yaRmak. o günü teldeki müdebdeb düğün ıiyafetfndtn çı- cında birkaç ıaman 6onra peka!d sokakta tanda ne nüfuzlu bir adam olduğunu fuzunu tıpk1 Rusyadaki sistemle ) ~ 
neş'eli geçirmek, benim aniadığım dUA'ün kıp dÖ§emesinde bir tek halısı bulunmı • veya fUI'ada burada rastgeldikleri genç uzun uzun anlattı. komünist partisi sayesinde tutuY0 \"'" 

beş liraya da, beş bin liraya da olabilir. yan çınlçlplak evlere girmi§lerdlr. Ben kadına yaklaşmak arzusunu izhar etmek Rus Asya tren1erinde r~tlanan As - kiang'da komünist partisi o kadar ~ • 
Düğünü yapanların kesesine göre. Yoksa kendi hesabıma düğı(ln iatemiyen bir aenç gibi bilmeden çirkin bir hareket yapını~ yalıların ardı arası •gelmez. Parti sekre- vetli değil. Ruslar orada hükfun~t ıetl' 
yüz lira maaşlı bir memur evlenirkon ikJ kıza rastgelmedeı:t evvel evlenm.iyecıe • olurlar. Ve günün bırinde bir gençlik çıl- teri olsun, tüccar olsun hep çolukları finin yanma verdikleri müşavır e~" 
yüz liraya bir otel salonu tutar, bilmem ğ'im. gınlığı ile taciz e:tik!eri bu kadıncağızın çocuklarile Moskovııya taşınır durur - nüfuzlarını yürütüyorlar. Harbde? deıJ 
kaç paraya kansına gelin elbisesi yapar e Bayan Faika (Tozkoparan cad- arkadaşlarınııı eşi olduğunu öğrendikleri lar. Moskovada onlcm hükfımet şefle - velki Çin ordusu erkfınıhm-bleflJl ti' 
ve daha bilmem nice masraflara g!rerse deai): zaman fevkalade mahcub olurlar. Böyle rile tanıştırmak üzere cKremlin• e gö- olan bu şef, ekmeğine yağ sürecelt
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bu düğün olmaz. cenaıe merasiını gibı a- c- Gi!lin olınaanı her ıenç kız iater. bir hAd~in önüne geçmek için yapıla • türürler. Kremlini bir Amerikalı bile rafı biliyor. Yıllarla Ruslardan Y) 
cıklı bir şey olur.> bu bir heves mw!ee.idi:r. Ben de 1ı:endJ (Devamı ıo uncu sayfada) görse şaşar. Değil ki bu saf Asyalılar... (Devamı 10 uncu say~. 
==-===o=-=k====ııı==-==::ıı:::::::11=---=-===:==:::=:==-=======================::ı::::::~~~~~~~~~~~~~~~===========:::::::====================· s~ 

Un U kısmlR hulOsası çal~malarla, yüri\yüşlerle yenrnış, jııd' 
Sapanlı köyfi muallimi Ahmed Ercan, ye

di senedenberl bu oorak topraklı, 181.M köy
de Y9.f&lllaktadır. Bütün ml!l!Jeale.al tıaıebeleri 
Te tit.ablarıdır. Kö11fi onu 90k se'1.1ol'. Ken
disine, Alim. ciddi 1'e namusl• olmasından 
~ka '1 aene bu köyde d1'tnl ııtıp oturma -
aından dolayı .saygı gô$teriyor. f.şte bu ıntln
lleVl adam gene bir aqaın talebeler mekteb
den çıktıktan ııonrs pencere nnanna aıe -
~ ovaya uzun ll2!UD bakıyor. Bu ııırada b1r 
arabanın hayvanlarını yeden bir 900-uS mu
alllme ae.slenlyor, Ahmed Ercan da onunla 
merhabala§cyor. 

UWWU.LLWllWUL----· Yeni EdebT Romanımız: 2 dığı sükunu kitablarında, dersler 

KARLI DACA GÜNES VURDU 
Yazan: Ercümend Ekrem 

(Roman devam ediyor) 

da- SÖg Vermifti. 0-
n u mutlaka gidip 
yoklamalı, birkaç 
tane kinin bpı w -
rerek, sıtmanın tah-
rib edici pençesin -

- Ben iyiyim ya, muallim bey .. LA- den kurtarmalı idi. 
kin babam hasta. Hem bu akşamki 

bu nahoşluğu da ye
ni bir şey değildi. 

- s~trna tuttu amma, bu sefer zor .. Bir zamandır ken _ 
lu. Dün sabahtanberi hiç başını kal - dini !hiç de iyi hisset 
dırarnıyor. miyordu. Sabatıla • 

- Peki. Birazdan gelir, bakarım. rı uyandığı vakit 
- Ben de onu diyecektim, muallim ağzının içi zehir gi-

'bey. Zahmet olmazsa .. sizin o evvelce bi idi. Göz kapakla
vermiş olduğunuz 'haplardan f~da rının üzerinde san. 
görüyordu.. acaba, onlardan, sizde ge- ki ağır kuıçun ta -
oo var mı ki? neleri vardı. Vazi -

- Gene ne oldu? 

- Bulurum ben . .Merak etme. Yarıın fesini pek isteksiz 
saate kalmam, oradayım. ifa ediyor, okumak

tan, eskisi gibi zevk 
- Eksik olma<ym, muallim bey. almıyor, çabuk yoruluyoıdu. 
Çocuk, elindeki üvendireyi öküzle- Derin derin bir iki esneyişten :JOnra, 

rin cılız boyun1arına dokun<lurdu, ara- pencereyi kapadı, çekildi. Kendi daire
bayı yürüttü. Biraz sonra dönemeçte sine gitmek üzere bahçeden geçerken 
gözden kayboluverdiler. kulaklarının olhıldadığını ve başının 

Ahmed Ercan bir müddet daha pen- hafifce döndüğünü hissetti. 
cerenin önünde kaldı; bu güzel yaz gü- - Ben tatilde İstanbula kadar mut-
nünün kavuşmasını seyretti. laka sarkmalı.. hekime gitmeliyim .. 

Neden? Bilmiyordu: Bu aksam onun rliv-e söylendi. 
yüreğinde tuhaf bir ez ·~ik vardı. Kinin haplarını cebin: koyup da 

. .. _ gı Muc;a dayının oraya vardırrı zaman a-
Tekmıl vucudu, !':Cbebsiz bir vorgunlu- '-t .. 1"kl .ı ..Jı..·1· d 
- b ·a· . :- . . yaı< a ruC' u e utıraıuınvor u. 
gun ze unu ı ı. Mafsalları ıçın ıçın sızı İhtivı:ıı·•n im,_,,,, verdi: birkaç teselli 
lıyordu. Kafası l:'lc:almış ıribi idi. He - kP,in,.o Pe rl""' .-.;:'lliini.i ~ı. 0 maneviva
men gidip yatmak istiyordu. Fakat yat· t•rıı vi.ill-.... p 11'i "'' :...-1 ziwı,,.fıfıına döndü. 
sa. belki d~ rlaha fena olacnktı. Sonra c:...,vcrili k"r!i~• '"' ı ir .... ;1< can yo'daşı 
rlaha dcminaerJ Mu a dayının o.eıuna T-oplız, n ·~aıis c\''tnerek. sırtını ka -

I1Lt!71arm ildcını verdi 

barta kabarta onu kapıdaın karşıladı. 
Her akşam. hayvanı kucağına alır, ok
şar, onunla bir iki dakika oynardı. Bu 
defa, ayağının ucu ile usulcacık itti. 

- Çekil, yavrum! dedi. Seninle uğ
raşacak hiç de halim yok. 
Lambasını yaktı. Mutfakta, ocağın 

üzerinde duran bir kab yemeğine el 
bile sürmeden, soyunup yatağına uzan· 
dı. Başında h~fif bir zonklama başla -
mıştı. İhtiyaten bir kinin de kendisi 
yuttu. Gözlerini rahatsız eden Jşığı 

kıstı. Öylece, hareketsiz, uykuyu bek
ledi. 

Lakin bir türlü uyuyamıyordu. 
Vaziyetinde bir ciddiyet olduğunu 

yavaş yavaş idrak ediyordu. Bebeme -

ııal kendini bir beki 
me göstermesı lft· 
zımdı. Senelerden -
beri Arızasız ~liyen 
vücud mekanizma -
11ındaı mutlaka bir 
bozukluk vardı. Bu
nu vaktinde tamir 
ettirmek icab edi -
yordu. 
Yattığı yerde, ma -

zisini gözden geçir
di. . 

Mekteb.. talebe .. 
kitab.. köy.. yalnız

lık .. ve gene mek • 
teb, gene köy, gene 
yalnızlık ... 

Bunun haricinde, 
o maziyi dolduran 
hiç, hiç bir şey yok
tu. Bu boşluk, bir 

an için, ruhunu sıktı. Fakat gene de ta
hassüre benzer bir şey duymatlı. Dün
yada., insanların hayatını süsliyen ve 
hayata tad veren şeylerin ezelden beri 
biganesi idi; ve hiç birini aramıyor, öz
lemiyordu. Benliğini o dakikada ihata 
eden his, sade suya çorba içmiş nekahat 
halindeki bir hastanın duyduğundan 
başka bir şey değildi. 
Kırk beş yaşına gelmişti. Ve kendini 

bildi bileli, bir kadınla teşriki hayat 
etmeyi aklına bile getirmemişti. Biraz 
daha genç iken, baza'n nefsinin isyan 
ettiği, fizik ihtiyacların asabını boza -
cak kadar kendisini tazyik eylediği ol
muştu. Fakat o, dalına, bu buhranları 
riyazet ile, vücudünü yorgun düşüren 

bulmustu. Aıc• • ey!"': 
Şimdi artık bu buhranlar da ~f gJ' 

leşmişti. Geldikçe de, daha hafı ·ıe ol' 
yordu. Hatta kendisi farkında b1

111 
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muyordu. Erkek, tabii fütiyacları 
mal ile körleştirmişti. e.,,;_ 

Zaten, bu hayat onu vaktinde~ ti ~ 
yıprandırmıştı. Yüzünün tara' ~si"! 
çok mahfuz kalmış olmakla ~·r ~t 
saçları. alnının üzerinde beyaz ~9r# 
!e tac;kil ediyordu. Gözlerinin ~~· ,,.~ · 

• - il'> 1 J • 
<la, dudaklarının çeneye dogru ti {9 
nında fikir vorgunlarının Alfırne . ....,rf:-1 

~ b cw· (1 
rikası olan derin çizgiler de u d1'· 
bir ihtiyarlık damgası vuru~or rııiş o 
bugün, bu hal ile evlenmek ıste cııl 

d. · · }tO sa hic bir kaciıııın ken ısını d 
ka

0

bul et~iyeC€ğine kanaati var. ı·İ~ 
o geceyi cok rahatsız geçirdı· . 

· ı·, .. or· · birde, kabusla uya1nıyor. ter ı_. ı;o'' 
sola dönerek, kaçan uykusunu 

yordu. . rııe1' 
Bereket ertesi gün Pazardı, 111111 

, ~p ~ 
tatildi. Yatağında biraz daha dol' ti' 
cek, yorgunluk alacaktı. Saat {et11 • 
<lokuz buçuğa kadar tembel olC 5 

vattı. Fakat yatakta canı daha ~,rıı9~. 
kıldı. Pencereden içerive şen, flrJııtıl, 
bir güneş giriyordu. Ekmek ~ıt ı:( 
rı serpe serpe alıştmnış old 1·f)İ .A 

}ce\I' ·~· çeler, nzklarım bekliyerek · 
9 

gı A' 
yifli cıvıldamakta idiler. ?vaY,,,wr 
sürüleriıı, öküzlerin seslerı dU) ~ 
du. ı ,., (1 

Dışarıda, tabiatin bayraJl'l ç1111'·~ 
Fazla olarak da bahçede~ arardı· ~ 
çekler, çimenler su bekhyor ıtlll ~ 

'b' · Ahmed Er<! · ların sn nası ını ıştı· , • 
yıldır bir gün bile esirgemeJl'l ıc 9) ~ • ı11ere c9 
Yavaş yavaş kalktı .. ger ş olB ııl~ 

nanın önüne kadar gitti. ~rs 51.1b~~; 
yıkanacak ve giyinecektl· bil~• 
fırç~yı çenesinde gezdirirJ<en{dı· O 
rı, aynada, kendi aksine uıkı 
du.. uzun uzun baktı. t1''' 

(Ar1cal' 
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Holivud modelleri 
Bahar, gaz akşamlarında giyilecek 

şık ve romantik bir tuvalet 

.--- '\\ 
t. , 

/?'lft 

- ~0.1ivud Ylldızlan mo.ia yaratıcılanna yeni modanın en güzel bir akşam elbi -..:Stnı &y l ~ t k 'b' oınuzler - yı dıala aüalemeyi ilham etmişlerdir: Geni§, beya~ tul e e gı ı, 
La beze d~ arkaya aalluıan plili güon askılar da irili ufaklı yıldızla:. ve aylar
kas . ~· Bu IÜalü etek düz beyaz. sade bir korsajla birleşiyor. On ve ar • 
kıl:ns~vrı uclarla b~ten. lllnaıkı, hoş bir korsajla ... Ensede bi~birinye dolanan as· 
nıy u~ bu i'JZel korsajı yarı örterek, yarı süsliyerek ta etege kadar uza -or. ~Ull' ve v ~-A~ 

..., .,,az a&f'lmları için ne nefis bir tuvalet ... 

~11 Klasik e·lbiselerin 
l 

modası geçmez 
K!l~ik ~Yini\i n 

hiçbir zaman göze 

batmak tehlikesi 

yoktur. ~ Cl§lı olsun, 
genç olsun, güz:.al ol 
sun olmasın bu tarz 

her kadına uyabi -
lir. Hepsine ışık de-

l 
dirtebilir. Klasik iİ 

yimin akla gıelıebi -
lecek tek kusuru a-
ğır ~da '.a 

birden #n.e 99rp -
mamasındadır. Pa • 
kat bunlar bir be • 
kıma kusur ~' i
yiliktir. ~ çarp-
mamak yerine göre 
insanı göze batar .,. 

ziyetten kurtarır. 

Ağır başh'lık pet: 

genç bir kız; \'le'ya 

kadmda belki biraz 

mevWnstz gf)rille -
bllir amma kJ.Asik 

Elinize batan diken veya kıymığı ko 
layca çıkarmak için elinizi sabunlu çok 
sıcak suya daidırınız. Deri yumuşayın
ca çok kolay alınabilir. 



10 Sayfa 

Bugünkü 
Japonya 

Rusya, 
ve Çin 

"(Baştarafı 8 inci sayfadaj menfaatleri icabı, bu Çin hükı'.imetinin 
Ciım görmüş, bir çok ..isyanları onların Çindeki Japon hakimiyetini tehdid et
sayesinde bastırmL~· Onlar gibi inkı - tiği müddetQe devamını istiyorlar. 
l:abcı n·ı bilmem fakat onlarla bir ol - Llfzan Çin kontrolunda bu1unan 
may1 akıl ettiğine balkılırsa çok kur - merkezi Asyanın bu uzak illerinde aca· 
naz... ba şimdi neler oluyor? Belki de Rus 

Stalin ve arkadaşları, Japonyanm As Asyasında o1up bitenlerin ayni. .. Sa -
yada imparatorluk kurmak istiyeceği - hilden, nehir ve demiryolkırından mah 
ni, yıllarla evvel tahmin e~ler. Rus· ruın bırakılan Çin; otomobil yoluna ve 
ydda geçirdiğim on yıl içinde Rus ge - şimendifere kavuşmak için iç viiayet -
ınel kurmayının, Rus menfaatleri hah- lerini yabancılara açmağa mecburdur. 
hinde Japonyayı muvaffaltiyetsizliğe Bu çalışmalara şimdiden şimalde Rus
düşürmek için neıer yaptığını gördüm. farın, cenubda İngilizlerin ynrdımile 
?ı.hnçur boyunca, Avrupa hududunda baş1and!ğı bile söyleniyor. 
yapılan müdafaa ha'ttının bir eşi uza - Gazeteler Sinbiang'in Rus himaye ve 
lııyor. Avrupa Rusyasından tamamen yardımı ve bir şimali garb'i Çin hüku -
ayn, kuvvetli bir cUzakşark ordusu• metinin idaresi altında bütün bitişik 
organize edilmiş. İçinde en mütenevvi Çin viliiyetlerine bağ~cağını haber 
ve ·;erimli kaynaklar gizleyen bu top - verdiler. Dış Mongolistan nasıl komü
rakların Japon taarruzundan korunma- nist Mrlngollann kontroluna girdiyse 
sı için elden gelen yapılmış. bu mahalii hükumet de büyük bir ih-

Uzaksark ahalisinin Sovyet Rıusya • timalle, Çin komiinistlerinin nüfuzu al
aan nefret ettiğini. ilk fırsatta Japon - tına girecek ve Çin komünistleri çok 
yaya kucak açacağını iddia edenler yan geçmeden Moskova ıgene1 kurmayının 
lış düşünüyorlar. Aınour ve Cbilka talimatına kulak veımeğe başlıyacc.•;c -
boyl, rında, Baykal kenarlarında yüz - tır. 

lerle Rusla tanıştım. Çoğu Sovyet re - Demek ki Rusya: ihtilalden önce ol -
jiminden memnun olmasa d~ bu reji - duğu gibi şimdi de Asyaya. yayılmak -
mi Japon tahakkümüne tercih ediyor. ta devam edecektir. Gerçi bugünkü 
Şdrki Siberyada 17 yıl evveline kadar Rusyanm bambaska bir idare şekli ve 
süren Japon işgalini unutmamışlar. Ja- yepyeni fikirleri v<fr. Fakat Asva İm -
ponlar turada o kadar sert dı;ıvranmış- paratorluğu kurmRk lüzumunda eski 
Jar ki 1ıyandırdıklar~ nefret daha ne • Rusya iie bir düşünüyor. 
siller nec:Ji sönece-e benzemiyor. Asyalı Stalin; vapılabileceğini yap • 

Chilka'da orta \:aş bir maden arayı- mak için, yüzünü Asyava çevirivor. 
cısı anlatıyordu: İşgal sırasında bulun- Avrupanın her tarafı medeni, mağrur; 
duğu şehrin yanıbaşına bir Japon gar- her tarafı insan. rekabet ve kin dolu ... 
nizonu yerleşmiş. .Askerler dinlenme Buna mukabil geı'\c;; vilayetlerin, yor -
saatlerinde şehre bakan tepeye çıkar, gun bir Cin hükiımetinin yanıbaşında
şehir sokaklarında- dolaşanlara nişan a- ki Rus Asvası hemen hemen boş, faz. 
lırlarmı..ş. İsabet ettirince sevinçten kı- 1a olarak t2bii membalan yakın sene -
rılırlarmış. İşte bu nevi vak'alar şark Jere kadar akla f!e1medik derecede zen
Sibervası halkını. komünist olmamak - gin ... Y~ni bir imoarator1uğun kurul -
la beraber, Rusyaıdan yana_ çıkmağa ması için herşev var. Ben orada iken 
teşvik etmiştir. Ruslar bu imnaratorluErun temelini 

Bevnelmilel hadisatın inkişafile bir-
ha1.ırlr.:orl::ırdı. J uoonvanm tazyiki üsı~n Rus ihtiyatkarlığı Japon emelle-

·~'ı:'- tüne Mançuri'den oekildikl.ori zaman 
rini Sovyet Rusya topraklarından Çi - daha harbe iyice hazır deöillerdi. Fa -
ne çevirdi. Çini istila, Japonyaya U • kat bir senp sonra, ayni tazyik kendi -
zak._~rkı istiladan daha kola göründü. ni SarJ..i Mongo1istanda da gösterince 
Çünkü: Rusların Mançuri hududu gibi 
belki de dış MonıTolistanda da ku\'Vetli Rusya meydan o'h'"tlmayı bildi; Japon.-
bir müdafaa hatları ve büyük bir .tay- ya ~riledi. 
yare filolan var. Bu~n Japonya bütün istikbalini Ci-

Japonlar Çin harbi planını hiç şüp - nin istilasına bai?lamış bulunuyor. Rus 
hesiz vıllarla evvel hazırladılar. Bu lara f!Örc bu: imparatorluğun sela'meti 
pian Çi~n payitahtını, limanlarını, de - demektir. Fakat ne olur ne olmaz teh
mirvollarım mühim ~hirleri ele geçi- likeye dü..-memek icin Jaoonvanın ba • 
re~k Cin 'h,ükltmetfoi yıkmaktan iba - şmı giri~tiği teşebbüse büsbütün sar -
rettir Çin kıt'diannın muvakkat savı- mt:'k üzere Çine müzaharet ediyorlar. 
labileN'k mukavemeti önünde modem Zaten ic vilavetlere sığınan bu hükü
bir askeri kuvvet bunları büyük güç - mete ondan baska da yardım edebile -
lüklcrc düsrnede!l başarabilir. cek yok .. Rus yardımı Çinde vaktile 

Çin hükfımeti ~ndcn (!iine içeriye, komünizm hakimiveti diye bir türlü 
vakti1c kendisin"n komünistleri sıkış - h~ g-örii1<'m1yordu. Bu'Piin her ~ıruf 
tırdıi{ı e\·aletlerP 'kadar itildi. Çokla - halk tabakası tarafından kabul edil -
rının. ha~tta Çinlilerin cofiunun. adları- mic; bulunuvor. Bu fırsattmı istifade e: 
nı bilmedii!i i(' E' ·at" Ier Çin devletini n"'n Rus\·a: Asyadaki bomboş ve el deg 
korumak uğrunrla ".rlPılan m.uhnrebc - j n:e~is crC'11İ5i tooraklannın inkişafı i -
Iere P'l"\'dan o'du. Jn<'iltere ıle Rusva. ,,,., ıcııJ.. ôn"n 1am:mı ka1an1 vor_·.._..,.,........., 

~ Hergun : Brnka mı ? Devlet dairesi mi ? 
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Türk - ingiUz işbirliği 
nasll bir kıymet 

ifade eder? ' 

İran Veliahdi ve zevcesinin 
en son resimleri 

Doğu Akdenizde şimdikı nizamın değiş
memesini istiyen devletlerin bir tehlike 
karşısında anlaşıp birleşmelerinden daha 
tabii bir şey olamazdı; bu devletler Tür- ' 
kiye, İngiltere ve Fransadır. 

Türkiyenin. Egede ve Doğu Akdeniz:de 
1500 Km. den fazla sahilleri ve İzmir, 
Antalya, Mersin gibi ehemmiyetli liman
lan vardır. Cenub ve Doğu Anadolunun 
tabii limam olan 1skenderunda da Türki
yenin münakaşa kabul etmez esaslı men
faatleri mevcuddur. 

Bütün Akdeniz. İngiltere için. Hindis
tanm kısa yohı olmak itibarile, asırlar

danberi ehemmiyetini muhafaza etmek
tedir. Fa.kat İspanyada olan yeni değişik· 
liklcr Cebelüttarıkı, bir İngiliz deniz ÜS· 

SÜ ve Akdenizin kapısına hakim bir İn· 
giliz kalesi olarak çok zayıflatmıştır. İs
panyanın Balear adalarile Sardunyadaki 
totaliter hava üsleri bir harbde Batı Ak· 
denizi !hiç olmazsa seyrüsefer itibarile 
emniyet edilemez bir hale getirebilecek
tir. Bundan başka Maltanın, Orta Akde
nizde. İngiliz hakimiyetini koruması pek 
şüphelidir. Onun için bir Akdeniz har
binde ingilterenin, ilk zamnnlarda, Akde
nizi boydan boya bir yol olarak kullan
maktan vazgeçerek ve icabında Cebelüt· 
tarık boğazını yahıız dışından ablukn ile 
iktifa ederek Büyük Britanya adasının 
Hindistan ve Jlfusırla olan muvasalasını 
Afr•kanın cenubundan yani Babülmen· 
deh yolile idame etnleği göze alması la
zım gerecektir. 

Böyle bir ihtimalde Süvcyş kanalile 
Mısırın müdafaası bilhassa büyük bir e
hemmiyet kazanır. Mısır, askeri bir dev
let ve kuvvet olarak henüz pek zayıftır; 
çünkü İngiltere bu memleketin büyük b 
bir ordu sahibi olmasını tabiatile istiye- Yukarıdaki resim İran Veliahdi ve zevcesi Prenses Fevziye düğünü müteakl 
mezdi. Gerçi şimdi burada mümkün olan hususi dai.relerıne girerlerken Tahrana giden Anadolu ajansının foto muhabiri 
alelacele yapılıyor ve Mısırda İngiliz ka. tarafından muvafiakiyetle çekilmiştir. Bu resim, Veliahdin ve zevcesinin düğüne 

ra ~hava~~t~rikab:!olıhlid~ik~ ~a;id~e;n~s~o;n~re;s;ım~~~r;id;i;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dar arttırılıyor, fakat ne de olsa Mısır. 
Sudan ve hatta Filistin İtalyanın Libyası 
cihetinden bir !stila tehlikesine maruz- Halk ne divor 1 

ıl 

kumetimizin büyük demokrasi devletlc
rile ve komşumuz ve en eskı ve kıyme!li 
dostumuz Sovy~t ~usya ile devam ede
cek olan kat'i anlaşmıı müzakerelerinde 
hem Türkiyenin en son menfaatlerinı, 

hem de onun rnüstakb 1 büyük sulh vazi
fel~inin muvaffakiyC'tle görülmesine 
yardım edecek vıısıt.:ı ve sahaları temin 
hususunda bir an gaflet ctmiyeceğindcn 
eminiz. Bu emniyet ve Himad ile Türk 
milleti ve Türk ordusu istikb3lc ve mu
kadderata tam bır sükun ve vakar He 
bakabilir. 

H. E. ErkilPt 

İlan Tarifemiz 
Tek ıOtıın ııantl~ 

Birinci •ahile 400 lrurdf 
ikinci •alıil• 250 " 
Üçüncü sahile 200 • 
Dördüncü sahife 100 .. 
J, ıahileler 60 • 
Son sahile 40 " 

Muayyen bir müddet urfıJl; 
fazlaca mikdarda illn ·yaptıt'ac 
Jar ayrıca tenzilatlı t;nifernı.ı.deJI 
istifade edeceklerdir. Taır., yar~ 
ve çeyrek sayfa ilAnlar i~in ıı1 
bir tarife derpiş edilmişt\r. 

Son Posta'nm ticart ·ınnlart--ı~ 
ınüraca• aid işler için şu adrese 

ea:ilmelidir: .ta 
llincılık Kollektlf &tra 

B.:abramanzade Bali 
An.kara caddesi 
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Türk • Fransız müzakereleri Çok müessif bir hidis~ 
(BClftnraf& ı incl sayfad4) ı te dünyanın bu kısmında mllnfe:1d ~ir sınd~ki pa~t da münhasıran 'İta?;ya a •. 

11t Gek.ıaJ'8syonu bugünkü Türk _ İngi· vaziyet temin etmi.JtW. 'Tlirltiyemn leyhın, mutevecdhtir. 
Uı deklarasyonunu itmam edecektir. Moskova ile dostluğu B!iyük Brit~.Y" .. Ç~layn'ln ~alkanlar ,,....,,... 
lngiliz gazeteler·ı diyorlar ki ile Sovyetler Birliği arasında bır kop- butiin s6yl:<fiklen, tnıgllb har~ 

rü vazifesi ıgörebflir.'> nm bugünkü çember artma alına ... ,,a 
t ~~~~a 13 .~A.A.) - İngiliz matbua- Fransız gazeteleri diyorlar ki set:lerlle kendi meçu menfaa~ 1 

4.lı.gı.Uz - Turk paktını hararetle k<rr- . .. muhafaza etınelt d~ fakat yatnız ~ıl~ktadır. Gazeteler sulhçü devlet- . Pııris 13 - Fransız gazetelen ?'ürk- merkezi devletleri korkutmak w rl · 
;•n ı>arlak bir adım attıklarım, çün- Ingiliz anlaım~sından d~layı mutte - meyleınek Wedlklerinl, lsbal ..ıı;,or. 
11" 'l'iıı:kiyenin askeri bakımdan fevka- fikan memnumyet glirtenyorlar. İngilizler Balkanlarda emnl~tl ~ -
H de mühim olduğunu ve Boğazlan e - Matin diyor ki: . den tesis' etmek hakkını nereden •lı. • , .~•tuttuğunu y:rznrak bundan bövle •Bu anla~a ~arşılıkh .o~~ bır harb yorlar? Pol<Jnya ile ollın pa~ ela 

sın bogazlardan serbestçe geçmenin sıra yardımını ve dı~er taraftan da n ş bb .. 1 . narnusk!r bir t tenıin d·ı . . Tü. k. ro etmesine galoman teşe us erın - ' ~ ~ • <? ı di~ini yazıy<:>rlar. gıl•erer.m r ayeye !a. un . . • . ·le ~i bir alakası yok -
h ~es gazetesinin diplomatik mu - istinad <>tmektedir. Türki.ye bır t~ar - sulh :ıa1sctı ~Al§ !enlur Versay zlb- • . • 

arrır; diyor ki: ruza. maruz kaldığı takdırde ingıltere tur. u? ~r, '!ha~ ettiği harekeUerdlr. ~.:......i.:..........l__.jwa........ı~...Jı-~Türkıye müşterek müdafaa siste - onun vardımına ko.ıacak ve Mısır '"' mve~ len nın 1 ııruıenın 1919 da <>1 mları an ,,.,,,., rıııne mühim bir s!vasl ve sevkülceyşi Filistine bir taarruz olursa•Türltive d<-r Bu~un ln~lte"!', Fr k isti or ve n•vd•'PIJf4 .,. l,,ıt takı moçt - ünmeden hilcum 

Ya
1
rdun temin etmişİir. hal bu memlek•tlere yardım «lecek • nndıi!ı a'.11

1
• "'.''O A",;::;"';;;a hAki:nı mu! Uzun uımanılanben devall) eden lO;e-1 kadaşı old:.~şkaunutar:~; oynanu'ken cere-

ngiJiz T·· k kt 1· ·nz p l t• 1 kendisim butun 'P !er fut bo} turnuv.as.ının final maçı dün ettı. Top ·b- "' 
• ur pa ı nın - o onva ır. . k r . ede b h~dise üzerine sağ trı un. Paktı k•dar kuvveti; ve hatta daha vı1- Soweıl<r Birli~ i~ Roman\'anın da lak vazıyetıne oyuyo. Tabiın stadında Haydarpaşa • Ipk lıse- yan n ~zl irci h~p birden ... 

11

.dir. Türkiye veva İngilterevi Akde - Türkive ile anlasmalar akdetmiş olduk Ber!iııer Lokal Anzeiger diyor !d: !eri ara.=da oynandı ve ~k pyaıu .. ef dold~ yu e~~~ seySahanın kenanndo nıZde harbe süriikliyecek h~hangi bir i lan ve Fransanm da ayni suret~ h"re- AlrnanvRnın çember altına alınmam bir kavga ile sona erdi. Sabada çolu .ta~ haya hucdum eı·ı er. d Bövle mühim ~a·"" ~ ·· ·· ·· d t :ı..· d atılıyor be lm k · - b. d f la ıeyırcı 15-20 •ka ar po ıs var ı. • vuz veya Türkiyenin ve İngPtere 1 ket etmek üzere oldu'!U gozonun e u- volanda her~n yeni vır a ım · le o n üzere aç m en az lı lizı gelen sıla inz~ tarafından garanti -...Jilen dev1etlerin tulurı;:~ umum i bir harb ta'kdi:rinde bo- ç· ernberlavn'in proırramı budur. Gün vardı. Işık lisesi talebeler! ıol. Hayds.r- maçlarda ·aı nmasıl mşt ve bu kadar 

• '1'ii '~ · • ' + 1 ılQ ün! d bati tedb>r er a ınınamı ı e rkiyentn menfaatlerine dokuna - ğaz'arın hu <1 'Jetlere aid harb IJ<'llll - ~cçmivor ki İngilizler, ıngllteren n n paşa lisesi talebeleri sağ lrlb er • yer b da sahaya saldıran bin· 
Cak herhangi bir hareket bu iki devleti !erine açı!' bu'unaurıılacaiiı ''e karşı v~nın en sulhperver devletini teııkll el alımşlaxdı. Sağdaki açık tribfinde de k1' ~ ıta ~~~mur:ttab• karşı koyamaclı3a. 
Yanvana bulacaktır• taraf memlcketlcritıe ise kapatılacağı t' ı·ın ...... bu sebebden bütün diğer mil - liseleri talebeleri maçı seyrediyorlardı. erce ~ıye 

1 

1 

• dan b·ır kısmı ka-
Ge · · ,. ·~ Işık lisesi oyuncu a!'lll °" Tınıes gazetesi başmakalesinde tezahür eder.. !etlerin tehdid altında bulunan lrilrrl - iki JJ1€kleb takımı alkışlar arasında ••· rak kurtuldu. lllyı• ~azıyor: Eooque şövle yazıyor: yellerini müdaf•ayı kendisine blrnıet haya çıkblar vw Ipk lısesf kaptanı Hay. ça H 'k' taraftan da birkaç oyuncu cı... 

. • nınıız - Tür< paktı yalnız Akde - •İngiliz - T;ir1< anla~a'ıı "'.'n de~!'Ce ıedindiğlni bildiren bir nutuk söyleme- clarpaşalılara ııüzeı b.r bukel verdi. T.a- v k er .:.ı~er ve bu arada bütün oyunda ~ız. ıneselelerine değil. Balkan mesele- mühimdir 'f .. rkive Kara<lenıze gıd""n ·ı sinloer ve vahud bir beyanatta hulun - raftarlarmın teşçileriıe maça başlıyan 1~· ~ a ~ nce hareıtetlerile iki tarafın 411 b~rrne de şamildir. Balkan antantının boğazlara hakinı bulunuvor. Baltık d"'- 1 ~G.. gN"mi""r ki Çember - kınnla.rdmı Haydarpaşa ilk anlarda ha- spotrl.kle ·ne manı olmaya çalışan Işık H,. ır uıv 1 
_ 1 d b . İ ·ı masın ar. un -".$··· J ~ • • ıl Is k ser ı erı 

u o mak i til>arile Türkive esa- nizi bir Alman eö ıu <>la ı an en n"' • ı k d. . . 1 amile harb isti - kim oynuyor. Fakat gııtıkç. aç an > ı • . - d f" G Saraylı Salim yediği tel> d
le n bu mıntc&adp fevka18.de alakadar- tere ve FTam:a 1Polonyava ancak Karat. l'aynl, . eni ıhs~nıdn arnça1ıştığım en basit Iılar oyunda hakimiyeti elde ettiler. Jşık sesı muyuma 11nı'ktarla yüzü kar. içinde w ır. Bariz b .. .. .. rı d d bu ven enn e ın e . . "k 

1 1 
ğil• mü- me ve · 

kara a~ı mu.ıkullere raınnen An- deniz ve Romonyo yo ı e yar ım p - ~ihinler için bile lsbıft edecek tedbir - lisesı '."u emme oynıyan "'açı . baygın bir halde sahadan dışan çıkanldı. 
h .... h kBulganstanın Balkan Antantına lunabilirler.> ı· 1 d g" n bildirmesin. temadıyen Haydarpaşay! sıkıştırdı ıse de Güz@l bir maç seyr!ne gelenler sahada •ın a ~ebn ... · - · · - 1 d. er a ın ı ı 1 • • ı t d ğı d b. · · devre 0-0 be- · 
dr d 

1 

eeegmı umıQ ediyor. Lon- Fi•aro sov e ıy<>r: .. 
1 

t d 1 rını fn _ go a ama ı n an ırınc• yüzlerce talebenrn bo~uşınasını seyrettı-
1 a a da lngtliz hükfunetinin Bul•ar- •Sunu kayd~tmek lAz•mdır ki İn<'i - Mes'u.ı Turk deve a am ~ :ıtma rabcrlikle bitti. ikinci devre oyun sert 1 Saha bir ana baba gününü andın,..,.. 
.":_ ~rafmdan yapılan şik1ivetJere care !iz - Türk anla<nıası mahdud su ,.,, •• gilteremn b~ h~rbe vt.e ~lmt·h~aa ka - bir hava içinde ve i~k lisesinin hakimi· ııet~· Hakem Feridun Kılıç sahadan çıka. una!\ üze- b' ta .. - . . f tm• o AJ-~e alrnag"a tahrık mvase ıne ı ı " 

11 

.k. aft 
h .. ku ":: ır rzı ~a1 bularak Türk bu noktavı ıc:bhda e ıvor. · "' - · . yeti altmda oynanıyor. er J ı tar an 1 d ğı iç·n mütecavizlerin ortamnda Y~r. m•tine teklif edildiği zam.olunu- niz rnıntakasma şamildi;ld bu çok c~- rar ver~iren sebebler aca~ !ıangı ~- da birkaç oyuncunun, Mhassa llaydnr- ;;;,~.ı:ı,ldu. 'Bnkaç polisir. yardımile, 8'19-

'l'ü . nis bir sahav
1 

ihtiva eder. Keza şu rı - beblerdır? Ckçen =~.er ·~rfı ocril' paşa sol müda!iinin yaptığı kasdi favuı. l"klo soyunma yerine döneb'ld'. Bu .,... 
bl . rkıye ile Sovvetıer Birliiiini bir - hetl de mütalea etm6 IAzımdır ki - ve 'lürkiye, !ngiltereden <laıma iyı 1 • ler oyunun zevkini bozdu. ikinci devrede d~ yan hakeml~n hatta fotografçılar bt-rıne rapt.ec) ha. İ d ~ ·1 h t!A bele l d ~ .Jıd. Umumi H:ırbden O O b 1 - • 
giliz • •n ğlar artık şimdi n- hu yaln12 Yunanlstl"1 için ""1 · a r • mış egı ır. ' de gol yapılamad,ğmdoıı maç · era- le taarruza uôiı'~dılar. Milteaddid cürmO lrıib t 

50

"."et münasebetleri için bir """"nva ,., Yuııoslavva !.:in de fev - sonra lnJ'ilizler. Osmanlı imparator .. berFkle bitti ve ıo ar dnkikadan iki devre meshudlar yapılıh 
T:rk Vazı!esi de göı'f!l:ıilir. lr-ıl5de müh

1

mdir . .. İngiüz • Tür!< anfoş- lui;unu porcaladı!ar. O 7aman lng!Jte- temdid cdil<li. Temdid1n ilk devresinde 1 Bütün oyunda her iki tarafın da ırJnl 
dn leat:y: ıle llüyük Britanya arasın - ""'" llalkanlora da .. n;~ııır. .. . re ile iş birl!~ yapmıs olan İs!Anı mil- Işık lisesi solaçığı Nizameddin .. ~•aktan , hareketlerini ayni takd•rlo alkışlıyan im 
Moskov lunan muslihane ta~hbüd'er Il<>mek oluyor ki İnl!!lu ""' Turk •ı- !etler aldatılmıştır. Arab imparator- sıkı b'r şiltle maçın yegl'ine golunu yaptı. l liseleri talebeleri tribünlerde bu fed 
Ortadan ~~~1;esııvebi1~ _ihüra;-Ian \'a,'etıe,"İ, ~ ':ru~~nı~ bu kısmında• tı>m~ lui!u kıırulmam~ş, yatn:': İn.ı;~tereye Temdidin ikinci devre,;n, 1.0 nıağliıb man•ar.ayı şaşkın nazarlarla seyrediyor. 
tapada b' , ?~•ktır. Çunku şarkı Av mı'e b'nbırıne ıntıbak etmış bulunu tiibi devletler viıcude getınlmı.şür. Bu- glren Ha,"Clarpaşalılarda asabıyet baı· lardL Şehrlmiıe gelmiş bulunan Maull 
Y•tler B.';.'.~tılaf ••ktı;n takdirde Sov- vor. Bu hu,us sulhün tarsinl emrinıl<! gün buralarda lng;fü silngiller! ..., in- gösterdi. VekiiletJ Beden Terlıly•~i Müdürü Vfülaıı 
Yette ka:~:ı;ı ''::d edilmiş bir vazi - birinci derecede bir unsur t""1ctl ed;r· giliz altınları hürriyet azmini boğmak- Haydarpaşa t>raftarlannM sahadak; o- , Asir ve blr~k lise müdür ve mualliııı. 

Ahnan ~ "1:a ~· Bavan Tabouis cOeuvre• gazetesm- tadır. yunculara karşı: •Vur, kır!• gibi nahoş-1 leri gözlerinin önünde ce.reya.,., l('d'!n ba 
il bir ih;;:;n,,::,• ıktısadJ, ne ?.e ~iya - de divor ki: . . .. Bu~n Türkiy• hiçlbir ııurot!e tehdid sOOlerlc mütemadiyen bağumaları. bu hiidiseye balkondan şahid oldula_r .. ı;mn 
te <:ernbe 

1 
,. VZUubahs degıldır. İş- •İru!iliz siyasi me!ıafilınde tebaruz !tında de•ildir. İtalyanın suliı ve sil- asabiyeti son hodd•ne kadar get•rdı ve zaman sonra saha tahlıy• edı~bıldı. Z.. 

b r aynın Avam K t ·ı . T .. k. a ::- . & ' . h k . !Ak d 
•oüyjjk Brita . .. . amarasında ettirildiğine ~öre, ngı terenm ur 

1
: küna kavusturdul!u bir Akdenız • oyunun bilmesine üç dokika kola Hay- bıta işe el koyııra• a emın ve a a a a,... 

da'ki anla nbya .ıle Türkıye arasın - ve fle vapmış o1duğu şey daimi bakı- T··rki'\n> muhtemel her tfırlü Avrupa darpasadan Fikret sevirc;Jerin teşvikkfır l la<rm ifadelerini aldı Bu hadise dolayı. Şllla u ıki h"kA o • be 1 t• u J -· ~ 1 d' .ll.n 
larsini için d"' b" u nuııetı sulhün ki bir askeri ittifaktır. Çem r aynın 1 1 ğında tam bir bitara!lık mu- sözl.r!nden de aldıi\ı cesaretle karışın. ''le bu maçları sonra yapılacak o an ı,...ı laınaktan ıger . uklımetıerle de an - kurmak istedifü sulh devletleri b

1

oku hanfa.şmRz .. :.Lb'll 'l'.:~r:ı-1·ye tn...ıı..ere ne dak·ı onun d <ı bir rnekteb ar-
1 
müsabakalar geri kaldı rn<?nebnıvecekt· 1 

. . . a aza eu~ ı r. ı. u · rı. • ~1n ~~o;y;;u;n~c;;;u~~;;_.::.:..:.;~~~;;;;;;;;~========'==========-
lllzler; bunu t•vid .d ıl'> youndakı Tür<ive ile km"Vetlenmıstır.. . . . aptıi!ı bu pazarlıktan hiçbir şey kıl'za- vaz:\'e.·t çok gergı·n Dai!y T 1 . e er. Finııro gozetesine Londradan bıldırı- y Oanzig"e . 
diyor: e egraph gazetesi Oe şöyre liyo; • ! na;;,:a 13 ( A.A.) - D. N. B. : ____ ... ___ _ 

c-lvfiitccnvize kar~ı kuruı Ankara ilP Mrıskova arasında zımn~ I B .. C İtal an razeteleri, İnı?ilfz _ (Başra"afı 
1 

inci soyfada) ynn etmekte ise de muhalifler bu izahata 
1Dadd! \'e scvın • an "'1lhe bir anlasmo ha'11 olduktan soıırad>r k' u un ' Y • t"nde ve- inanmamakta ve Danzig makamatınm 
Yilk bir ku u •e:ıı ehemmivetı bü - ln><iliz _' Tü"1< muahede<•ne karar ve - Türk paktının, çen;ber sıy~~e .' ebariiz Şimdiye kadar olduğu g'b bundnr. son- gerek serbest şehir arazısinde sakin Al· 
besini t \TVk e: ternın etmiştir. Sulh cep ·ım;..;. ç-nkru" Türk hükO.metinin mü ni bir merhale teşkıl eylecligmı t ra da mukadderatlmızı Hitlerin eline tev- rnanlarm ııisbetini tayin maksadlle bir 

n eıı Ilı takdi !' · n ,.,ır. u · k d' di ediyoruz. Şark mıntakası meselesi gü-
ler ı"Oster:rnişti re ayık terakkı- taleası şudur ki bu muahedenin esas ettırme te ır. t Türk dek rnün :L.ır· :......3e mutlak halledilecektir. İşte referandum yapıL'llası, gerek bu arazinin lluı · r.. t So t vardımıOır. Hatt! Ankara Glomale d'ltallıı, nııill• - '" "M A!ınanyaya ilhakı maksadil• hır pJebM. l!ıedı:•~~: metıfl!batını ~hir et - ~~lt~meJ~; taarruz takdirinde Rus larırsyonuna tahsis ettiği yazısında, bü l»tlm mevcudiyetiınir de bu karara bağ- te müracaat edilmesi için Berlinden emir lanı, k goslavya da Bdikan An - ordularının yordıınını Moskovadan ta- tün bu sistemin b!lhassa İtaJ;yaya karşı lıdır. beklemekte olduklannı tahmin etmokt'" 
>ot ~&t~~an~ın .siyasetine müzaha- leb etmek !ıakkına hile milik olmak müteveccih bulunduğunu bildirmekte Danziğe tayya•e ile ailAh letlerının ıa!i/lı .m~~detçe Balkan. dev istivor. ve Londranın kendi kuklabınnı İtalya- gönderiliyor .. 

...._ bırltgınden ba!ısedile Binaenaleyh öyle ümid eılllir ki in - ya karşı hareket ettlrmeğe muvaffak Paris, 13 (A.A.) - Fıgaro gazetesının 
Ancak şura ki m}iz ve Fransız nazırJ!annın kendi par- olmak 1çln muazzam paralar sarfeyle - Varşova mubab!rmden aldığı oir habere sı vaor artık b ·· B" ,... · . 

)l\k llıitan d .. _ ugun u- laınentolannda yaptıklan beyanat diğinl söylemektedir. g~rc son 10 ,gün zarfında Dan71g şehrıne llıanya Ve ıa 1 oınııaan dogıuya Ro. - Moskovn ile ceı'l!yan eden müzakere - Sivas! mahfellude hassııtan teb•rüz 80.000 Nazi ginniıfa. Bunlar. hücum kı
!;Qnk(] boğ ~ onyaya yarılım edebıhr. !ere Londrıtııın teklifleri ~vesi i - tt'rİldl~ne glire. İngı1fz. - Türk anlaş- taahna mensub bulunmakladırlar. Yalnız ~u~ hernazyar Y~lu ona açılmıştır. çinde veni bir hız verecek ve Mosko - ema~ı fn"lılz _ 1talvan Alrdeniz anlat- kendilerini seyyah gibi gösteriyorlar. ın__ unanıstan hem de Ro - • · ·"'b· • b...ııi • h ı·ı 
··<cl!lYtf fnmıt d h ' . vanın talebi üzerine de genel kurmay ası'le ;LJ.rudan doğruya tezad ~ n - Bundan başka A imanlar. ava yo ı e ...__ n• ere en ava vohle de var- m uvn '\"'\.... · -h ·ıh ı t 
k._
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ga~bittr] ç- kü 1 _ temaslnn vuku bulacakbr. ~.....:ı: z· Tür\ _ İngill~ anlaş:ması, uanz!ge esliha ve mu ımmat ı a e -~y n er. un nglltere Tür =•r· ıra . l d' Ş k! p d 1 t ya ~~za: Yaptığı anı~şma ,..yesinde Ak: Almllft gazeteleri diyorlar ki şarki Akd"'.'iz_de •tatuıroYfta7:ı:"~~~~ :;!:,r :rl,,,:: §"h~"!~e~~e'!eenh•,:ı'ure: ı.,. •ld. :~ merkezı Şarkta askeri üs - llerl<n il (A.A.) - D. N. B. bildiri- surette değıştırınekted;r- . y lltlkası leriııt boşalthktan sonra dönmektedirler. 
nan iş oluyor. yor: fellerl. Ankaranın. ngilt• po Bu hAdiseler Alman • Leh boyunda <T;ı;'k;M•II, IÖyle diyor: Gazeteler, Çemberhıyn'!n dün A • komblnezonlırrına bu derece t~ taraf~ hdkiim <ıiirnıeı:ıe <>lan hurursuzluğu art-

>or. 13u •Ye llU!h dostlımna iltihak edi- vam Kamarasında yaptığı beyanat hak h oJmoak girmekle acaba ~~s~Ume brm2lrtndır. 
~uı en ~.'ır:tıe Romanya tnüdafaası - k•nda neşriyatta bulunmakta ve Türk- menfaatlerine iyi hizmet e•ııaın• sa.· Gt<nevieve Tabouıs, Oeuvre gne!es•n· 
ladan k buyuk mıinialarından biri or - İngiliz karşılıklı yardım paktının oio - nıp sanmadığım ""~rma•Jnd•r. Tür de. buna mümasil haberler vemıekledir. ~ew."lknıış .oluyor.. riter devletleri çember altına almavı kiye de çok iyi bilir ki Ar.ıb!o• 1~1 - Yalnız 30 000 !'Okamı yerine 4500 rnka. 

•A.k <?ımnıcJe yazıyor: istlbdnl eden İngiliz sivnsetinin yeni terenin !ıodbin tahakkilm siyasetme mını yamıaktadır. 
.. pıı.;:,n bakımdan Türkiye'nln sulh bir unsuru teşkil eylıediğini söylemiş- karşı .ıddetll bir mücadelede buhm - Pl•Hfi• h•nrlıi'ı 
)'eu ha· ed.iltıhalkı hayati bir ehemmi- tir. maktadır ve bu mlicadele yalnız Ff1iı-1ı 1Z ır Tü k' . Donzig, 13 (AA.) - Nazilerin organı 
it lngıı· · So r ıyenın tavassuııan Völkisclıer Beobabt.r diyor ki: tine inhisar etınemekted!r. ltalyan ili- olan Dantziger Vorpnsten gaz•tes'nin faldeıı ;z ~ . vvet iti!A!ının akdinde lngiltere - Polonya ve İngiltere - 1 mnbfellerinlr> fikrine g!!re Tür • matbaası 10.12 san' imetre eb'adında bü-~irı bio abıhr. Böyle bir itilafa sulhu Tü kki v:~enin h ttı hareketi d"'"'amlı b' ir sulh 

""- r esasa isi· d tt' k b k ·niye paktlannın mfüıt•rek b ' r vasıf y a , .. yük bir kart sıparişi almıştır ve yerme h~·"lldan so d ına e ırme a 
1 

- l"'rı vardır ve o dı- sannm·yetU:n arl bu ve BtCkan yarunadası devletlerinin e- getinne~e başfamıştır. Bu kartların üze. 1\'et n erecede müstacel bir ma- 1 1~ d " · 

l.ı •t>etınektedtr,, unmawı; ır. Her iki Md' d• de !um- konomlk sa1'hı siya•etlne pek mu~ıd rınde btl vük hır •evet. ve kliçük bir •h•· 
•nehester Gua . taraklı ıfadelttk bu paktların hiçbir bir lıath hareket deiifldir. Bunıda ooy- yır. vardır. tı, •'1'tırki Ye'nln in ~dıan ~azıyor: başka devlet a ley bine ın üt<>veccih bu .. lenıliği gibi, Balkan devletlerinln ta - Bu kartlar, üı;ün<ii Reich 'te "' nılmıı lııı için haiz oldu.:: ~~re ı~par:ıtorıu • lunı;nadığı temin odilıneldıeılJr. Fakat, bil doırtlan, ılll!erleri gibi Balkanlarda olan plebisi!lerde kullan•lmış olnn kart-~ l'nak bevhUdedir e~ıv~:ı hatır - hakikatte İngiltere - Polonya pakt.ıj hegemonya bedefıleri ve askeri hedef - an andırmaktadır. 

Ut Ve hİk!:man İd At~tiirk un kuv - milnhasıran A~Y<l aleyhine mille- ler ır!llmameltio <>lan mihver devletle - N11%i mehafil•. yakı"d:ı Danzigdek; Na-
e •resı bu ınemJeke- v=ilıtir ve lnıını.... lle 'l'llrldye ara- ridlr, zı fukaaıncla bir istişare yapılacağın: be. 

dirler. 

Polo yalılar plebisiti recf dediyorl• 
Varşova. 13 (A.A.) - Polonya efkln 

umurniyesi, Danzig hakkında her tt1rltl 
plebisit fikrini reddetmektedir. 

Nasyonal sosyalist makamların, 1933 te 
diyet meclisinde ;ık Nazi eksf".riyetlnin a
lındığı günün yıldönümü olan 21 Ma119 
için bir plebisit hazırlamak emrinı alııhlıi
lan şayiasının çıkması üzerine. bazı. ,.. 
zete.ler bu şayialarla meşgul olmaktadn., 
Sağ cenah organı A. B. C. guetem 6 

yor ki: t 
Son zamanrarda kütle halinde Danzt,_ 

ge1en S. A. ve S. S. ler belki de 21 MaYJ8 
için bu pl-ebisiti hazırlamak vazifesin: a). 

m•şlardır. Bunların projeleri h r r ne olur
sı o~sun, bizzat NaziJer de bililer ki Po. 
lonva kendi otoritesine tab bulunan 
Da~zig serbest şehrinde hiçblr plebialt& 
müsaode etmiyec<?ktir. 

Polonva"'lı ' protes'"osu 
Va~ova, 13 (AA.) - Danzigdeki POt 

lonya fevkaliide kom'ser:. Polonya g-•ze
teler nin bay iin in camekanları kırılarak 
dükk~mmn ta"ır;b:" . ve Mare~aı Pilsüds
k · nın rcsil" in·n ~ınılmasmı ayan meclı.t 
nczd.nde pro~esto etm;şfr. 

Alm=tn f{&'7etPler j yı'~ıI 'ı 
Vnrşova, 13 (A.A) - Ha lk bu sabah 

Lodz istasyonundan cıknrken Almanya. 
dan ~lmiş olan Alman Eazetelemıi v~ 
mıstır. 
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"ES K i B i R H AT 1 ~ A,, · ı 
İnhisarlar Müfettiş Muavinliği 

Müsabaka imtihanı. 

1 .. nmnnm .. nnn11nı ... m1111D11111111111f1HHf,..1mth. Yazan: inci Özkurt ~ .. m 
ı iBerrin gözlerini okuduğu kitabın satır ·ı kak ve çekingen gözlerle bana bakıyor • 
larından kaldırdı ve kendisine doğru iler. du ki hiç bir şey söyieyemedim. 

tnhisarlar Umum MüdürHiğü teftiJ kadrosunda münhal cl25> lira O.creW iki 
müfettiş muavinliği için 6/6/939 Salı günü saat 10 da Sirkeı:idelti Teftif tubesl 
binasında tahriri bir müsabaka imtihanı icra edile<:ektir. Bu imtihanda muvatt.ak 
olanlar ayrıca bir de r;i!ahJ imtihana tAhi tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak 

liyen kardeşine gülümsedi. Şule çekin • Berrin isteksiz bir hareketle yerinden 
gen adımlarla ablasına yaklaşıyordu. Göz kalkt'ı. Tuvalet masasınm önüne doğru 

']erinde korkuya benzer izler vardı. Ber • yürüdü: 
1
rin hayretle: - Devam et din1ıyorum Şule. 

- Nen var Şule diye sordu. - Aczimi itiraf ediyorum onu tahkir 
Genç kız hiç sesini çıkarmadan onun etmek elimden gelmedi. 

karşısındaki sandaıyeye ilişmişti. Başı Ö· - Bu mektub seni memnun etti öyle 
nünde gözleri yaş içinde idi: 

-Nen var niçin ağlıyorsun? 
Şulenin ciddi. vakur ve gururlu abla • 

eına hafif mevzulardan bahsetmeğe ce • 
sareti yoktu. Fakat bahsetmesi lazımdı. 

Bu akşam onun için buraya gelmişti. O 
halde neye duruyor ne bekliyordu. Evet 
sıkılıyor, ablasının temiz ve ciddi bakış 
ları altında ezilmekten, onun nazarında 

küçülmekten korkuyordu. 
Berrin kardeşinın halinden onun bir 

§ey söylemek istediğin: pek iyi anlamıştı: 

mi? 

Bunu söylerken Berrin:n dudakları is
tihza ile bükülmüştü. Sulcnin dudakları 
kıpırdadı, fakat bır şey söyliyemedı. Ber. 
rin aynanın karşısında duruyoı ve kar • 
deşinin hayalini tetkik ediyordu. Ayna . 
nın içinde görünen bu gözleri yaşlı ÇOC"'.1· 

ğun hayali onu eski b'r hatıranın derin • 

liklerine doğru sürüklemişti. Adeta ay • 
nadan maziyi seyrediyor gibiyd!. VC' kal· 
binde ilk defa temiz heyecanlar uyandır-

- Şule korkma, çekınme. Nen var ba • mış olan Necdetin bak1şlan karşısında 
na söyle kardeşim? ışıldıyorlardı. Şimdi içinde 17 yaşının 

- Abla ... Sesi titriyordu. Abla beni saf hatırasının ve ilk sevgisinin derin iz • 
affet evvela. leri vardı. 

- Neyi affedeyim. Böyle konuşma yav Bu çok temiz zannettiği sevginin so • 
rum. Beni meraka düşürüyorsun. nu ... Berrin bunu her şeyden daha iyi ha. 

- Ben istemediğim halde fena bir ha· tırlıyordu. Çünkü o bu acı sonuçtan aldı-
rekette bulundum. ğı dersle daha oigun bır vakar ve ciddi • 
Berr~n gözleri hayret ve teessüfle a. yet kazanmıştı. O zaman da çok ciddi ol • 

çıldı: malanna rağmen Necdetin sevgisine kar• 
- Sen Şule! Öyle mi? Hayl!' karde • şı içinde derin bir mukabele arzusu u • 

şim buna inanmak istemiyorum. Anlat yanmıştı. Onu sevrni5ti, fakat kimo;eye, 
bana nedir? hattA Necdete bile hissettirmeden ... 

Genç kız sonsuz b!r gayretle başını kal. 
dırdı ve cebinden ~ıkardığı bir ktiğıdı 
Berrine uzattı. Ve sonra yaşh gözlerile 
onun çehresinde hasıl olacak değışikJiği 
tetkike koyuldu. 

.Berrin bir genç tarafından Şuleye ya • 
zılmış olan bu nşk mektubunu gayet cid. 
di bir tavırla okuduktan sonra sorar gibı 
kardeşine baktı. 

Şule hafif bir sesle mırıldanıyordu: 
- Abla Haydan sen de tanırsın, kom. 

şumuzdur. 

- Evet tanırım. 
- işte o bu mektubu bana yollamış d;in 

aldım. Ve bugün oıiu gördüğüm zaman 
yaptığı bu münasebetsiz harel-etten do • 
layı ahbablığımıza nihayet vermem ıa . 
zım iken bunu yapamadım. O kada:- ko'!'· 
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Binaenaleyh, genç kız ihamal parası· 
nı verdikten sonra kendisine ancak 
Bayraklıya kadar gene üçüncü mevki 
bir tren bileti alabildi. 

Bütün bu hasis düşür·=eler saikasile 
hareket eden Süheyla hanımın maksa
dı, baş eğmiyen VP. kendisini bir sığıntı 
mevkiinc koymak istemiyen bu kıza 
zulmetmek, onun başını yerlerde sür. 
dürmek ve onu, en ufak bir ihtiyacı 
için avağına ei{rlirmekti. İşte Nerlme 
için ölümden beter olan vaziyet te bu 
idi ve, elbiseleri parça parça bir hale 

gelmeden; ayakkapları tamir kabul et· 
miyecek bir kılığ:ı düşmeden yengesi
nin yanına gidip yeni bir elbise veya 
iskarpin istemiyoı·du. Çatresiz kalıp da 
böyle bir arzu gösterdiği zamanlarda, 
yengesi ya kendi dolabından yahud da 

Nesrininkinden en kötü bir esvabı se· 
çip ondan bozma çarpuk ıçurpuk bir 
entari yaptırara1k Nerimeye giydiri • 
yordu. Eli başına yettikten sonra, yani 
lstanbulda geçirdiği seneler içinde genç 

kız bu eski püskü esvabları daha bi • 
çimli bir hale sokmıya çabalıyor idise 
de, bundan sonr~ nasıl olacağını, ne gi· 
bi bir akibetin kendisini beklediğirli 
tasavvur edemediği için zavallıcık ko
n:ı~a yaklaştıkça nefesi daralacak ka· 
dar helecanlanıyordu. 

Korut.ğın kapısını, sert suratlı hah· 
çıvan açtı ve Nerime, elinde çantasile, 
doğruca tavan arasındaki odasına çık· 
tL Annesi öldükten sonra, onların işgal 
etın€kte olduk1rm odaya ihtiyacı oldu
ğunu söyliyerek Süheyla hanım küçük 
kızı çatı arasıria çıkarmıştı. Bir karyo
la, bir sandalye ve bir tahta masa ile 

Fakat bir gün Necdet bu saf ve dilsiz 
sevgiden zevknlmaz olmuştu. Her erkek 
ve her insan gibi o da maddileşmişti. Ber. 
rin bütün bunları anlamıştı. hissetmişti, 
görmüştü; fakat her şeye rağmen kalbi • 
ne hükmedemiyordu. 

Etrafında dolaşar. birçok gençler bt>I· 
ki ona gözlerinde daha çıl15m pırıltılar 
tutuşarak bakmışlardı, bunlar belki Nec
detten daha güzel ve daha nazikti!Pr, fa • 
kat Berrin hayretle hissetmişti ki .. bu ba
kışların hiç biri onun kalbine nüfuz ede· 
miyorlardı. Onların karşısında sessiz ve 
hissiz kalıyor ve en ufak bir heyecan duy 
madan çekilip gidiyordu. 

Berrin kendisini bu hatıraların hücu .
mundan kurtarmak için silkindi ve kar • 
deşine döndü: 

Ya:ıan: GtiZİN DALMEN 

döşetilmiş olan bu oda, yazın taham -
müI edilemiyecek kadar sıcak, kı.şın ise 
feyka!ade soğuktu. 

Serin merdivenlerden çıkıp odasına 
girdiği zaman Neıime, bütün gün güneş 
altında ısınan damın içeriye aksettir
diği boğuru sıcaklıkla nefesinin tıkan
dığını hissetti; fakat ayni dakikada ken· 
disini toplıyanık düşündü: 

- Bütün bun'lar~ alı.şmalıyım. Bu 
gibi vaziyetlere ve daha beterlerine ta. 
hamınül eden ne kadar fakir kimseler 
vardır. Hem bu hal, bugünden sonra 
başıma gelecek vak'alara nisbetle en 
basit bir şeydir. Kimbilir bundan son· 
ra, daha ne gibi ağır muamelelere ma
ruz kalac~ğım! 

Dört seneyi fstanbulun en güzel kö
şelerinden biri oJan Kandillide ve çok 
müşfik müdire ile hocaları, Samimt ve 
cand<!n arkadaşlarile beraber geçirdik
ten sonra tekrar annesinin işkence ve 
ıztırab çektiği bu havasız ve boğucu 
eve dönmek, kendisine düşman olan, 
her sözünü ve her hareketini acı acı 
tenkid eden insanlar içinde bin bir ha
karete tahammül ederek yrl.şamak ne 
feci bir şeydi! Bu kabustan kurtulmak 
için çantasını açarak ufak tefek eşyası
nı yerleştirmiye, odasını toplamıya 
başladı, bunları da: bitirdikten sonra, 
aY,Ilanın başına geçerek saçlarını tara
mıya koyuldu. 

Konakta yaşad!ğt zaman saçlarını ta· 
ramak meselesi N erime için çok büyük 
ve ehemmiyetli bir işti. Saçlarının ren
gini ve kıvrımlarını elinden geldiği ka
dar gizliyebi)Jnek için altı aydanberi 
onları ke6lllemit, kulak1.H'µım üz.erine, 

- Şule Haydarla hemen arkadaşlığa 

son vermelisin. 
Şulenin bakışları bulandı. Berrin de -

vam ediyordu: 
- Evet belki üzülüyorsun. Fakat son

ra daha çok üzülürsün. Bu gencin sözle .. 
rini samimi telakki etmemelısin Şule. İn
sanların hepsi senin zannettiğin kadar i
yi değillerdir. 
Şule ayağa kalktı: 

- Hakkın var abla öyle yapacağım. 
Ve serbest adımlarla kapıya doğru iler. 

ledi. 

* İki ıkardcş büyük aynanın karşısınday. 
dılar. Berrin beyıızlara bürünen karde -
şinin saçlarını der!n bir ihtimam ve zevk
le düzeltiyordu. Tuvaleti bittikten sonra 
Şule kendisine ı;ok yakışan beyaz elbi~e· 
sile aynanın önilnde!l kalktı. Dışardan 
kahkahalar ve konuşmalar odaya kadar 
geliyordu. 

Kapı hafifçe vuruldu ve Haydar çekin· 
gen bir tavırla içe!'i girdi. 

İkisi de derin bir neş'e ve sandet1e ha
kıştılar. Berrin hu saadet tablosu karşı • 
sında harckets!z duruyordu. 

Haydar Şulenin kendisile ahbablıl'h kes 
~ 

mesi üzerine yaptığı hareketin mahiye • 
tini idrak ederek hiç hır şey demeden bek 
!emiş ve bir sene sonra onunla nişanlan • 
mak Lc;tediğini bildirmi~ti. 
Şimdi bu iki gencin düğünleri oluyor • 

du. 

Berrin onlara döndü: 
- Haydi çocuklar dışarda 

bekliyor. 
- Şim<li gidiyoruz abla. 

herkes sizi 

Kapı kapandıktan sonra Berrin ayn,q • 
nın önüne kadar geldi ve ensesini örten 
kumral dalgalı saçlarını düzeltti. Açık 
duran balkon kapmndan ılık ılık bahar 
gecesinin sihiz].i fısıltıları içeri kadar ge. 
liyordu. Denizin sahih okşaynn dalgala • 
rının hafif şıpı:tıları .. ve rüzgarın p:ır • 
maklarının yapraklara dokunmasınd:ıl" 
hasıl olan hışırtılar ... 

olanlardan derece itibarile ikiai cl25, er lira ücretle müfettiş muavini namzedi 
olarak kabul edilecektir. 
Müfettiş muavinliğinde geçecek asgari iki sene sonunda yapılacak meale1d blf 

imtihan ~tkesinde muvaffak olanlar cl5 o, lira ücretli müfettişliğe terfı ettirilir· 

İmtihana girebilmek için aranan şartlar : 
1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler okulundan veyahud Yüksek 

Ticaret ve İktısad mektebinden veya der ece ve progra:nlarınm bunlara muadil 
olduğu Maarif Vekaletince kabul edilen ecnebi mektebinden birinden mezun oı.. 
mak ve ınemurin kanununun aradığı evs a:fı haiz olmak. 

2 - Fransız, İngiliz ve Alman lisan1a rından birine co lisandan tilrkçeye "' 
türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede> vakıf bulunmak. 

3 - Otuz beş yaşı:-ıdan yukan olma.msık ve filli askerlik hizmetini ikmal: et:ınlf 
bulunmak. 

4 - Yapılacak idari tahkik&~ neticesinde Müfett~ olabilecek evaah haiz ol -
duğu anlaşılmak. 

5 - Vücudünün seyahat meşakkatleri ne mütehammil olduğu hükfunet dok "' 
torundan alınacak bır raporla tahakkuk etmek. 

6 - Müracaat talibin muhtasc tercü mei halini de ihtiva etmek üzere :tendi 
el yazısile yazılmış bir istida ile 20/5/93 9 Cumartesi günü ö~leye kadar yapıla " 
cak ve bu istidanın zirinde talib hakkın da malıimat alınabilecek en u iki JdJ9"' 
senin isim ve muvazzah adresi gö$terile cektir. 

Geç yapılan müracaatlar nazarı itibara alınmaz. Müracaatlar lstanbulda U -
mum Müdürlüğe yapılacaktır. 

Müracaat istidasına bağlanacak vcaikalar: 
1 - Mekteb ~ahadetnamesi. 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
3 - Askerlik vesikası, 
4 - Sıhhat raporu, 
5 - Polisten alınac:tk hümühal k~ğıdı. 
6 - 6 aded 4,5 X. ô eb'adında fotoğraf. 

imtihan programı : 
t - Maliye: Vasıtalı vergiler ve İnhisarlar, Muhasebei Umumiye kanunu ah

kamı. 
2 - İktısad: İstihsal, tedavül, inkisam ve istihlak. 
3 - Mali ve Ticari hesab: Faizli hesabı cariler, borsa ve kambiyo muamelltı. 

4 - Hendese satıh ve geçim ölçüleri. 
5 - Ticari muhasebe ve usulü d~fteri . 
6 - İdare hukuku ve memurin muhak emat kanunları, ceza usuın muhake:rrıt• 

lerinden tahkikat bahsi, memurin suçları hakkında ce"Za kanunu hükümleri, ~ ... 
nunu medeni ve borçlar kanununun malt !hükümleri. 

7 - Türkiyenın tabii ve iktısadi coğrafyası, inhisarlarm tarihçesi. 
8 - Ecnebi lisanı. 
İmtihanda muvaffak olabilmek için bu derslerin her birinden en az 8 nuınart 

alm:ık ve numaralar vasatisi 6,66 yı doldurmak lazımdır. (3091) 

Genç kız gayri ihtiyari balkona öoğru 
yürüdü. fnee HiHil km! b1r renge bürün· ,_.. Akba kitabevi ~ 
müş ibatmak üzereydi. Deniz hafif bir "' HN <1il?en ldtab, ~ııze.te. ve SON 1 
ışıkla yer yer aydınlanmış, etraf füıhi ı POSTA nı.n An~11!a h11yıidır. Under·J 

Son P~tn MA•hAa'.n 

.Nefl';yat Müdürü: Selim ltagtp 1,,.., 

t S. Ragıp EMlÇ 
SAHİPLER: A. l:kr~ USAKLlGllİ (D 1 

1 vııd 11 1 tılw1elı;rınııı rl~ l\centfısıdır. 
evnmı 5 inci sayC--.ıla) -

ı 

bukleler halinde kıvırmıştı. Fakat şim
di artık onları tamamile Süheyla hanı
mın düşman gözlerinden kaçırmak la
zımdı. Bu maksad1a kızcağız onları iyi· 
ce ıslattıktan sonra ensesinin üstünde 
topladı. Ancak, kulaklnrının üzerinde-

ki bukleleri büsbiitün ortadan kaldır -
masına imkan yoktu ve ne kadar ısla
tırsa ıslatsın, bir iki saniye sonra bun
lar başım en kıvmetli bir t~ gibi süs-
1emekt~n hali ka1mıyordu. 

Yemek saatinden birkaç dakika evvel 
odasından cıkt?; ayakları geri geri gi
derek merdivenlerden inmeğe başlnd1. 
Süheyla hanımla ve Feridun beyle kar. 

şı karşıya geleceği dakikayı mümkün 
olduğu kadar uzr~klaştırmak istiyordu. 

İkinci katın merdiveninde, kursun! 
bir kedi, ayaklarını yalıyarak eğleni
vordu. GeÇ€n sene tatilde konağa gel

diği zaman küçücük bir yavru olan bu 
kedi, Nerjmenin boş saatlerini doldu
r<fn bir eğlence olmuştu. Onun böyle 

büyümüş, tüylenmiş ve güzelleşmiş ol
duğunu görünce hemen kocağına aldı 
ve onunla birlikte merdivenlerden in

miye başladı. Hem iniyor, hem de kedi 
ile konuşuyordu: 

- Nonoş kedim benim; ne kadar bü
yümüş, güzelleşmişsin sen! Yeşil göz -
lerini aç bakayım .. aman ne şeker şey 

olmuşsun. Bu ne surat, bu ne pembe 
burun, bu nasıl kadife ayaklar efen -
dim. Dur bakayım, geçen SEneki gibi 
kttlaklarınm içini okşaymefl c Hır .. 
hır ... J> diyerek huylanıyor musun? 

Hayır, bilakis bu sene bundan hoşlan· 
dığın belli ... Seni yarmnaz seni; bur
nunu öyle kolumun içine sokacak ne 
var? Rahat dursana ..• 

Merdivenin son basamağında dur -
mu§, :kolu üstüne yattlğı kedinin ipek 
tüylerini okşayordu. O kadar dalmı,tı 
ki, sofanın ta ilerisinde bir kapının a· 
çıldığını ve Feridun beyin ayak halısı 
üzerinde ağır ad1mlarla tlerliyerek 

kendisine yaklaşmakta olduğunu fark 
edemedi. 
Akşamın son ı~ık1arı merdiven Üs· 

tündeki camdan geçt>rck genç kızın sarı 
sn'çlarmı, yüzünün düzg\in çizgilerini 
aydınlatıyor ve eski bir elbise içinde 
narin çiz,'.1ileri giz!cnemiyen ince vü
cudü biitün gençliği ve güzelliğile göz
leri okşuyordu. Dudaklarında, çok tatlı 
ve biraz mahzun bir tebessüm vardı. 

- Şimdi seni şu halmın kenarına 
bırakmıya mecbu!'Um Nono~m. Ye -
mektcn sonra gene sevişiriz; fakat se· 
ninle fazla kalırsam sonra yemeğe ge· 
çikirim. 

Kediyi büyük bir itina ve sevgile ha· 
lıya bırakıp son bi'ı'.' defa elini onun i -
pek tüylerinden geçirdikten sonra doğ
rulduğu vnkit kendisinden birkaç adım 
ileride, Feridun beyin durduğunu gör· 
dü Ye gayrişuuri bir hareketle gerile
di. Yüzü kıpkırmızı olmuş, kalbi bü
yük bir halecanla çarpmıya ba.,lamıştı. 

Feridun bey i1erUyerek onaı elini u
zattı: 

- Bonsuar Nerime... Demek be -
nim1e ayni trende olan hakikaten sen
din? Birkaç seneden beri seni görme • 
diğim için buna emin değildim. 

- Evet ef endirn, bendim... Artık 

mektebi bitirip avdet ettim. 
- Haberim var. Annem biraz evvel 

bunu bana söyledj. 
Tabii bir hareketle genç krza önden 

yürümesini işaret ederek aışağı inen 
merdivene doğ'ru ilerledi. Nerime bu 
tesadüfün kendisine verdiği şaşkınlık· 
la hiç bir şey düşünerniyerek Feridun 
beyin önünden merdivenleri alel~cele 
indi. 

Evvelce düşünerek vermiş olduğu 
kararlara rağmen gene onu g~rünce 

kendine 'haklın olamamış, korku, çekin
genlik ve nefretle karışık bir duygu al
tİnda titremişti. Nasıl titremesin ki o· 
nu görür görmez, aradan u?:'ltn aenele· 
rin geçmiş olduğunu bile unutmuş, ken
disini, onun karşısında dil çakmO.Ş af 

~ 

dileyor bir vaziyette görerek gene~~ 
ma.nki ço~ isyanını ~ katblJJV"" 
duymuştu. 

SüheylA hanım, yemeğin ç!lan9.f1n' 
intizaren salonda oturmuş dantelA lSıt 
yor, onun yanında oturan N~, 81 lf 
kasız ve gevşek bir tavırla reskllli ~ıı
gazetenin yaprakforını çeviriyo ~ 
<kçen seneler onu da tam bir genç 
yapmı.ş fakat güzelleştirmemlşti· _u;: 
boylu, sıska denecek kadar zayltti· tdl 
mikli yanaklarının üzerinde çil dolU fi 
ve bütün bu çirkinliğini de azaın~U )it 
kendisini beğenmiş tavtrlartle bir iP' 
daha arttırarak tanıdıklarının kend 

0 
, 

le alay etmesine vesile oluyordu· ~ 
tün bunlar elvermiyormUıf gibi, c til' 
servetini herkese göstermek ga~ ./1 
daim~ pahalı olduğu kadar çtrlciılAşl' 
ağır esvablar seçer, çok acayib ve 4 il , 
alı bir Sll rette giyinirdi. Teyzesi sur' 
heyıa hanım, başka her şey için old , 
gibi, giyinme ve para sadetme ~1, 
lanrında da onu tamalrnile ser}>eft I' 
rakıyor. hatta elinden geldiği )c.adlt' ~ 
nu kıymetli kumaşlar almıya tef 
bile ediyordu. rftıl' 

Tabiatcrt' teyzesinin bir eşi otıtrı ~ 
rin de gayet fena huylu ve ınerbB~ 
siz bir kızdt. Nerimeye işkence e r ~ 
hususunda iki kadın çok iyi u~ 
an1aşırl<ırdı: JJl ~ 

Nerirr.cyi görünce SilheylA bS~d ~ 
nu dah:t dün görmüş gibi lAkt!r 
soğuk tı:r ~esle: iJ1 t~ 

- Geldin mi? Nasıl, seysıııat r!C~ 
geçti mi? diye sordu ve bunu ,90rBıce8 ' 
genç kızı tepeden tırnağa kads.t 
kin gözlerle silzdü. )c t~ 

- Teşekkür ederim yenge. Ço 

geçti. tiiıctt~ 
Yaşlı hnnımm uzattığı eli lS1:> ıcııtl' 

sonra N~srine döndü ve yerlndeıl ıcet1 ' 
mak nezaketini bile g&terrniYt dOttı"' 
disini mecbur biJmiyen bu kttB t1 !11'' 

iler\iyerek parmd~dannın 11ctJl' 
tı. .-ıl 

~ArbSI 
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Bir doktorun gUnf Uk 
notlarından 

Ka.baklalak salgını bazı mekteblerde nz 
çok devam etmettedlr. Kabakulak eğer 
küçllk 1.ken çekme~ büyüklere de 81- 11 

rayet eder. Bir defa kabakulak ~kcn bir 
daha çekmeı. 

Mlkroi>u taptıkt&n 1<>nra. hnstalığın • 
lll: lrazı meydana çıkması için on sekiz 
ıünlüt blr devri eetrıh lAzımdır. He - i 
men yap141r ya.pııomas hastalık ba§la - • 
maz. İki buçuk hafta lft.zımdır. 

Btlyilk erkek OOCuklarda knbnkulak 
sağır iltihabı yapar, bu oldukça can sı
kıcı bir ihWAttır. Bu 1htllft.tın gayet cld
d1 w muntasam bir tedaviye to.bi tutul
ma& llzımdır. Kabakulağın mikrobu 
henüz keffcdllememtştır. Fakat tükllrtlk 
içinde oıcıuAu muhakkaktır. Zaten ka -
bakulak ~örük bezlerinin hft.d bir m1-
habıdır. 

Kıı.bakulaAın hwms1 blr llacı yoktuı, 
onrgnra, pansıman esas tedaviyi te§kil 
eder. HMt&lann 1ylleşt.1kıten sonra lft.a -
kal on ~ ıttn mektebe gönderllmeme -
lerl lb1mdır. 

oevab ıstıyen okuyucula.nmın posta 
pulu yollamalannı nca eder1m. Abl tak
dlıde istekleri mukabelesiz kala.b111r. 

CJ> Bn bttJ'ftt b1r ferman t1 kanun tuv
Tettn.1 lbatzdlr w Delcbod abttmma nqeı 
meabudd.ll', ~~~ ...... ._._ .... ._ .... ._.__,, 

' 
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BiR iN6ilil CASVSU 
Terctlme eden: B. Alu 

Kırk s kiz saatrk bir zaman, gerek Loyd Corc için, 
gere İngiltere için bir ölüm -dirim meselesi idi 

Düzlük bir sahaya gelince, pilot, mü -
nasib bir irtifaa kadar iner, ben de ken 
dimi tayyareden bır.tkıverirdim. Artık 
bundan ötesi paraşüte, paraşütün mü
kemmeliyetine ka~ bir işti. İniş, ta
biatile, ge~jeyın olmalıydı. Çünkü bü 
tün aksilikleri, bir köyün civarına, v&
yahud mesklın bi'r yere inmek zaru -
retlerini de hesaba katmak mecburiy• 
tinde idim. Böyle bir vaziyetle karşı -
laşsam bile, ortalık karanlık olunca 
kim e farkına varmazdı. Maamafih bu 
na ra~men, bütün ihtimalleri hesaba 
katarak, Tsvink, benim, İngiliz hava 
kuv\etlerine mensub bir zabit kıhğına 
girmemi tavsiye etti. Bu tedbiri de it -
tihal edince, beni tesadüfen görecek -
lerin en ufak bir şüphe bile besleme -
lerine imkan olmıyacak, hatttı icabın -
da her taraftan azami bir yahlıın btle 
(li>reC€ktim. 

Ben bu tekliflerin he~in muvafa • 
kat ett1m. Çok sarnimt olarak, biran 
evvel İngiltereye gitmek arzusile yanı
yordum. Bazı Alman arkdd~ların, 1n
giltcre!·e varır varmaz tevkif edilmem 
ihtimalini de düşünerek göaterdlkleri 
üzüntü ve telaşlara, benim, tabiatile, 
iştirak etmeme hiç bir sebeb yoktu ... 
Bu bakımdan kendim için en ufak bir 
~ehlike b!le mevcud olmadığını b911 ga
yet iyi biliyordum. Fakaıt Almanlar be
nim gibi düşünmemekte tabi! mazur -
dular .. 

Bu seyahat esnasında belit dilşOndil· 
ren yegane nokta, paraşütle iniş mese
lesi idi. Çünkü ben, tabir caizse, tam 
ınanasile biı: kara B.'damı, bir piyade i
dim. Denizqen bile pek hoşlanmazdım. 
Hava seyahati ise bana pek dokunuyor, 
beni dehşetli tutuyordu. Bu defa, had
di zatında oldukça tehlikeli olan gece Umumt Ha.rbd.e Framu ordusunun yük sek kumanda heyeti: Mareşal Foı ue 
uçuşunun dehşeti kUi gelmiyormuş gi- GenP.rnl Veygand 

'bi, üstelik, hiç de tecrübem olrrunhğı hah hayata tatbik etmek ~nı geldiği ı Ve işte hepsi bu kadar!. Sadece ona ka
Jıalde paraşütle bir de hıL, yapacak - zaman, her teY değ~ti.. Ben ancak o dar se.y .• 
tım .. Paraşütü icad ~n bile, bunun :ıaınan, bu iş içiı ne müthiş bir sinir Acaba bu vaziyetimde, sinirlerimin 
yüzde yüz tehlikesiz bir şey olduğunu ierginllğine tahammtll etmek icab e - tanbur gibi gergin olduğu ~u anda, on 
dddia edemezken be.nim bu va.!rtaya deceğini anladım. sayacak kadırr soğukkanlılığımı mu -
.başvurmam, o zaman için, ciddm bü - Öyle zannediyorum ki, hava filosu - hafaza edebilecek mi idim!. 
yük bir cesaret işi idi. na mensub her tayyareci, tayyareciliğe Fakat ne olursa olsun atlamak mec -
F~kat zarnand~n kazanmak için bu ald bilgilerin bir parçası olarak hiç ol· buriyetinde idim. Adeta rüya içinde i

usule başvurmam bir ~ru~ ha1ini al- maua bir defa olsun par8.1fi.tle tayya - mişim gibi kendimi tayyareden a~ağı 
mıştı. Bu yolu tercih ettiğim takdirde reden atlaınağa mecburdur. O zaman - bırakıverdim ve ona kadar saymağa 
kırk sekiz saatlik bir kazancım olecek- dan.beri gerek paraf{itlerin, gerekse başlad,m. İçimde, on saymağı bitir -
ıtı. Halbuki bu kırk sekiz saat, Loid paraşütle atlamanın harikul~de teka - meden çok önce, düğmeye ba!mak için 
Corc için, dolayısile fngiıterenin men-- mülüne rağmen, ben bu tayyarecilerin önüne geçilmez bir arzu tutuşuyordu. 
faatleri için bir hayat v~ memat mese- haline bugün bile lı~ de gıbta etmiyo- Bana öyle geliyordu ki, bu sürat karşr 
lesi idi .. İşte ben bütün bunlan d~ün- nım. sında on saymağa vakit bulmadan ~ 
düğüm için, her tilrltı tehlikeyi glSu İngiliz sahillerlM vardığımız zaman re çarparak paramparça olacaktım. Fa'-
alrnağa karar vermiştim.. ortalık zifiri karanlıktı. o kadar yük _ kat, her şeye rağmen kendime hAkim 

Almanyadan hareketimden ön~ bil- aekten uçuyorduk ki, görülmemize im- oldum ve dokuza kadar sabrettim; do
hassa şu noktanın nazarı itibm alın _ -kln ~ ihtima1 y<>ktu. Tehlikeli mın - kuz rakamını scrydıktan sonra bana ta
masını rica ettim: İngilterede toprağa takayı geçtikten sonra pilotum tedri - rif edi1~m şekilde düğmeye bastım. Fa
iner inmez, tayyarenin pilotuna, sağ cen alçalına'ğa b8'ladı. Artık ufukta kat dehşet!. Düğmeye basmama rağ -
,.e salim indiğime dair bir işa:r.t ve _ Londranın donuk ışıltlannı farkedebi • men avni sür'atle sukut etmekte oldu
recektim .. Pilot muayyen bir müddet llyorduk. Bu ~ıklar, sulh devrinde ol - ğumu farkettim. Acaba paraşüt açıl -
içinde bu işareti tilama~;a, artık benim duğu gibi sarı parlak bir renkte olına- mıımış mıydı? Halbuki, tayyareden at
yaşamadığıma hükmetmek icab ede • yıp, Londrayı, "tratı kaplayan sis ta - lamamı takib eden birkaç saniye için -
cekti. Bu takdirde yapılacak biricik baktlsından hafifce ayıran, donuk kır- de ben kat'iyen kendimde değildim; 
şey, pilotun sür'atıe geri. dönerek Al • mızı bir tabaka ile örtü1ü bir halde idi- o itibarla herhangi bir şeyin farkında 
man hükfunetini keyfiyetten haberdar Ier. Londradaki bütün .bu ışık tahdi - olmama da imka:rı yoktu. 

• etmesidir. Alman hükı1meti bunu ha - datına rağmen, şehre hücum etmek is- ·-······-··-········ .. ············ ···~~:~~-~2._ 
ber alır alm~z. derhal ya İspanya kra- teyen bir tayyare için onu bulup keş -
lı veyahud diğer bir vasıta ile ıuikasd fetmenin dünvanm en kolay bir işi ol
~ini İngiliz hükumetine haber vererek duğunu tecrübemle z{Syliyebilirim. 
ve Şlayher'in mufassal eşk.Alini bildi - Takriben bir çeyrek saaıt sonra pi -
recekti.. lot, istenilen yüksekltkte bulunduğu -

Bu son nokta üzerinde de mutabık muzu, binaenaleyh a~amam için ha -
kaldıktan takriben bir saat sonra zırlanmam lAzım geldiğini bildiren bir 
Kreytsmıh civarındaki hava meydan ~ işaret verdi. Ben, sinirli sinirli, beni 
farından birine hareket ettim. A7. son- ~atan kayışa asılmağa• başladım. A -
:ra da, kendimi muazzam bir bombar • cab!! bu kayışlar oldukça ağır olan vü
dıman tayyaresinde buldum .. Ta.bit bu cudümü çekebilecekler miydi? Ya pa -
defa bu tayyarenin yükü bombadan ra,üt? Acaba paraşüt vaktinde açıla -
bUsbütün başka bir şeydi .. Hareketim- cek mıydı? Par~Ü4 açılmazsa beni bek 
den önce, paraşütü nasıl kullanacağım, leyen ölüm ne kadar müthişti! Derhal 
ıtayyareden nasıl atlayacağım hakkın - kendime hAkim olmağa ça1ıştım. Ken
da bana mufassal izahat verildi.. Be _ d1 ken<lime: «Buda1a herif, diye söy -
nim sadece, on saniye kadar kendime ienmeğe başlE!dım, biraz kendine hA -
thAkim olmam lazımdı; alttarafını pa- kim ol! On saniye kendine hakim ol -
raşilt, kendi l\:endine yapacaktı. man kAfi .. Sadece atla ve ona kadar 

Bana bu izahnt verirlerken mesele say, ondan sonra da paraşütün açılma· 
çok basit görünüyordu. Fakat bu iza _ sınti hizmet edecek olan düğmeye bas! 

Nöbetçi eczaneler 
Buıün nöbetçi olall ecza.neler ıunlar

dır: 

istaubul cilıetlndekiler: 
Eyil:bde: (Hikmet), Ba.kırköyünde: 

(HUCU>, Em!nönilnde: CHarllavus, Esad, 
Salih Necatı), Kumkapıda: CA8ador), 
Fatihte: <Çula), Bnlatta: <Hüsameddin), 
Cerra.hpa.şada: <Şeref), Top kapıda: <Na
zım), Şehzndeba.şında: (Hamdi). 

Beyotıu clhetlndeldlet': 
Hasköyde: <Sadık), Yüksekkaldınmda: 

(Vlngopulo), istıtUJ cadde~lnde: (Della
suda), Kurtuluşta: (~alapuk>J, Oıa -
manbeycle: (NargUeclynn). 

Bol'adçl, Kadıköv ve Adalardakiler: 
Kadı köyünde: (Halid ı, Paza.ryolunda: 

(Rıfa.t), Modada: CAIA.eddln), tl'~Mar -
da: cseırunsız, İttlhad). 

Amerikada bügük şöhret . ' 
kazanan lstanbullu bil 
güreşçi: Miço SarandoS 
Şimdiye kadar 242 güreşçiyi yenerek şampiyon ol~ 
Miço Sarandos önümüzdeki aylarda lstanbula gele' 

Miço Snrandos'un uSon Posta, iç.in Miço Sarnndos .aıene)eri 
i~laclığı reshn ile birlikte 

Aslen İstanbullu ve Kurtul\lf'la do - ' 
ğup büyümüş olan Mi~ Sarandos, bun ı 
dan 3 sene enıel Amerikaya gitmiştir. 
Çok kuvvetli bir vücude malik olan Sa 
randos, İstanbulda b::Pşladığı güreşlerle 
Amerikada büyük rnuvaffakiyetler ka
zanmıştır. Kendisini menejeri Ameri -
kalı Leo Papiano çalıştırmaktadır. Cim 
Sarandos namilıe Amerikatla güre.ş'ler 

yapan Miço Amerika serbest güreş şam 
piyonluğunu da kazanmıştır. Kendisi 
gazetemize fotoğraflarile, kendisinden 
sık sık bahseden Amerikan gazeteleri
ni göndermiştir. Ayrıca' menejeri Pa -
piano da Sarandos hakkında aşağıdaki 
tafsilatı vermektedir: 

Bugunku spor 
hareketleri 

Taksim stadı: '1 
Galatasaray - ŞLoU saat ıo,,Oj /. 

Beyoğlu) CKasımpaşa, oaıauap0r~ 
12,30, (HIH'ıl, Knrtul~) Beykoz -
saat 14,30 

Şeref stadı: ~ O' 
Kadıköyspor - Bozkurd saat 1' 

0 
jl 

latagençler • Demlrspor snat 12.3 ' 
şlktru} - Vefa saat 16,80 
Bakırköy stadında: ;ı ~ 
Matbuat - Bakırköy tekaüdleri s 181 

Fatih Halkevi - Şlşll Halkevi sa& .o 
Süleym:ınil e stadında: fst'ıY 
(Kupa maçları> : saat ıı.30, ıııı• 

güreş birincilikleri: Silleymo.nl~1 , 'd' 
bfinde saat 13, Kollej<ie: :fstnl'JSl
tmn blrlnclllk seçmeleri saat ıo. 

cSarandos üç senedenberi Amerika -
dadır. Üç se~ zarfmda 242 milsabak11 
yapmış ve hiçbirinde yenilmemiştir. 

Son yapılan beynebni~l serbest güreş 
turnuvasında 11 eski dilnya şampiyo- nspot' ~ 
nunu yenerek birinci olmuştur. Sdran da İzmirde ilk günü ~ğ~ ~ /. 
dos Kaliforniya'da Santa _ Monica kör- Iüb olduktan sonra, ikincı ma 0 1, 
fezinde oturmaktadır. Kendisi 22 ya-ı;:sporu çok hakim bir oyunla 6' i 
c:::ındadır. ·Dünyanın en güzel vücudlü meğe muvaffak oldular. TakJJ11 19~ ;porcuJarındandır. Vücudü bronz bir le Beşiktaş her cihetle Vefa~} 
heykele benzer. Sıhhatine son derece de oyunun bir futbol karşı ·~) 
itina eder. Sigara ve içki kuTianmav.. duğu unutuJmamalı!d:ır. .RaJ01'-' 
Gece saat t rı da yatar, ~abah 7 de kal- bozuk oyunundan istifade iJ.ıei1t4 ı' kar v-e ekzersh:lerine başlar. Günde 3 bir beraberlik, hattA bir galib 

b·ı li kü ucete . ti. saat antrenma'Tl yapar. Sonra bir, iki zanrnası ı e m m n ne . jlf-JY . 
mil yol yürür. Maamafih saha ve s:yircı •çiti 

Miço Sarandol bu yu ail~ini gör - da elinde .tu~n Beşıkt~ 1 

mek maksadile fstanbula gelecektir. normal netıcesı galiblyettır· 1· D 
İstanbulda iken Cim Londos, Denton 1'1_:. ~ 
veya Nagur~ki gibi meşhur güreşçileri ·kfSI 
davet edip onıarıa rn~ yapmak arzu - Edirne - lstanbul bi sı 
sundadır. motosik'et yarışları ,,/ 

Kendisinin emeli, memlekete geldi-
19 

?4'~ 
ği zaman 20 _ 22 vaşında, 90 HA 100 Evvelce yazdığımız gibi İJ~ 
kilo sıkletinde ve i. 7 7 boyunda kuv - ~ günü b.aşlarn~k üzere rs~ 
vetU birkaç delikarih bu\lnblhnektir. dirne ve Edırne - Istaın.bul a aflf 1', 
Eğer böyle birisini bulabilirse onu be- kilometrelik bir bisiklet Y.ııli ti I 
raberinde Amer!kaya gt>türecek, ye - lacaktJr. 21 Mayıs Pazar gü ~.J 
tiştirip iyi bir güreşçi yapaca~tır.> ludan hareketle Küçil.kçek!l'l ~i 

· k ·· 90 kil metre I' Sarandos'un menejerinin mektubu na erme uzere . 0 def' 
b d bitiyor. Hakikat.En çok kuvvet- de'1 ve memleketimızde ilk ıct': J 

ura a L.• kl t pıla.cfl .._, 
li bir güreşçi olan ve son zamanlarda ,uır motosı e yarışı ya pıır 

«AJıi Baba> namne güreşler ya~n Er- BarutgUcU sahasmda y• 
meni pehlivmnnı da orada yenmış bu- I 
lunan Sarandos gazetemtı vasıtasile maçlar ~ 
memlekete selAmlar göndermektedir. Pautr günü Bakırköy Ba'f.'1J!~/ 

B U ku V fa Beş.lklaŞ hasında yapılacak maçlar~ 
1 

ug n e • Fatih Halkevi - Şl§ll J{oıl< / 

karşılaşması 16~~~buat takımı - BaJorıtM 
Vefıl ile Beşiktaş, aralarmdaki milli teri saat 15. fi 

küme maçını, bugün saat 16,30 da Şe- lngiltere - ltalya ""b·,tti 
ref stadmda oymyacak1ard1r. b b 8 

Saha avantajına da malik olan Be- 2 - 2 era er ~ j , 

şiktaşın kuvvetH 11 ine karşı Vefalı - 1 MiJ!anoda ya'pılan jJ:ı.gil:-
lar da ihmal ed11emfyecek bir takım mmt takımları arasında1d J 
halinde çıkac~lardlr. Geçen hafta Be- berabere neti~lenmiştlr· jl , 
şiktaşhlar üstün bir oyun oynamadık- sJJd 
ları halde Ankaragilcllnü. 4 - 1 yen - Spor haberlerimizin del-' 
meğıe muvaffak o1nnıtl'ardı. Vefalılar , sayfadadır 



ı:::.. 14 
M yıs SON POSTA Sayfa 15 
=-================================.===============~~==============================-

1-f ye: Eski bir batıra 
~ ~ (Raştarafı 12 nci sayfacTa) 
•in .guzellık almıştı. Berrin ılık bir nefe
clti. ~nsesınde dolaştığını hissederek dön· 
}Ord anıbaşında arkadaş1 Vcdıa duru • 

u. 

Yannt; nfi~Jıamı%da: 1 
Romatizma tedavisi 

Çeviren: Faik Bercmen 

_J 

--

Ankara bors~ı 1 Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 

müracaatla yoklamalarının yaptırmaları ilfı nolunur. c3320> 

~ 

Muhammen bedeli 80 lira olan Flory.ıdaki 10 numar'.l.lı dükkan teslim tarihin
den itibaren 940 senesi Şubat sonuna kadar kiraya ver lme.ıt üzere pazar:1ğa ko· 
nulmuştur. Şartnamesi Levazım l\Iüdtirl üğünde göriilebilir. İslekli olanlar 6 lira. 
lık tem nat. makbuz veya mektubil~ beraber 26/5/939 Cum.ı günii saat 14,30 da 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3251) 
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Sayın Bayanlar, Baylar 
Atın ferahlık, nefue bot bir koka, nılaa laılralı -we· 

ru, koaa;urlı:en etrafa nçtıtıoıı latif n cıuip rayllaa 
Ilı lı:arıını:ı:da bulananlan teılıir ile kondinld .. ...dl· 
rea balcikf S EN - S E N nam Amarikaa maıaal&tı 
bıllanıııı'Z. Su1aD\ayı fiderir, IÇKl KOKUSUNU HlÇ 
BELLi ETMEZ, ıirara, ıarııııHk ıotau kokalarilı TA· 
BlATEN AÖIZ KOKU3UNA MOPTEL.I. OLANLARIN 
aaçtılı::lan . nahoş ve miiı'lç lı::oktılan tam•••• lule eder• 

Her -wakit SEN • !.EN kallaıuaı:ı:, yanıaı:ı:da bulandu
rwıaı. VARLIÖINJZ n GOZELLfölNlZ lçia elzemdir. 
Eczaııa'erda, lavantac:ılarda, aktarlarda balanl&I'. 
75 parçayı lınl zarfı 8 kuruştur. 

Adana Türk nebati yağları Fabrikasından: l 
ııı. Yeni veya az kullnnılmış aşağıda ölçnleri yazılı tamir makineleri almak 
ıstıyoruz. Vermaği arzu e tenlerin yu\cardaki adrese Adanachı eski 1st11s· 
yondrt vagon t eslimi ayrı ayrı fiatlıırı, makinelerm eb'adı, teslim zamanı, 
btdelinin tesviye sureti hakkındaki tekliflerini bildirmeleri rica olunur. 
v~rdiğ.nıiz e:b'tıd muU!lk değ ldir. 
1 - Torna : Puntu genifliğf iki metre 

• irtifaı boşlukları 6) • 65 ıırasında 
Dişli tertibRh :Aomat.k torna delıği 50 m/m 
Trdnsmisyon veya motör.e motebarrık 

2 - Plımya : Htıreket sııhası 60X50 
S - Demir keski makinesi 
4 - Mntknb: (40) mim d~lik delme kttbfliyetinde 
5 - VantilA.örln Demire oc:ığı ve örs 
6 - S adet muhtelıf eb'.ıd la mengene 

.,. Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Devlet Demiryolları Umıım Müdürlüö-ünden : o 

Devlet DemiryoEarı cer servisinin elektrik şubelerini müstakillen idare edecek 
mühendise ihtiyııç vardır. Talib1erin askerlik vazifelerini ~itirmiş olmaları şart-

tır. İhtisas ve kabiliyetı imtıhan neticesinde beğenilenlere 208 l!raya kadar aylık 
verılecektir. Talihlerin hüsnühal ve diploma ka_ğıdlarile en geç S.t:i.939 tarihine 
kadar Ankarada cer daıres 11(; tahriri müracaat etmeleri ila!l olunur. c31134ıt 

-----------.::.--------------------, 
T~~ x.~ ~zole~ m~~~~ :! ~k~m~~.~~v~~: geç 1 

kııldı6ından ~e~id~si tehi~ edil~iğini ve brlah ra yapılac •k keşide tnrihiJ 
syncıt gazete.erle ılan edıleceğınl beyan ve bu ınecourl teahhurdan dolayı 
mAzur görmenizi rica ederiz. 

Is tan bul Üniversjtesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak iş Muhammen bedeli Teminatı İhnle günü 

Lira Lira 

Tedavi kliniğine yap- 1090 81.75 25/5il939 Perşembe gü. 
tırılacak mobilya. 
Göz kliniğine yaptırı-

Iacak tahta mobilya. 
Guraba hastanesinde 
yapılan pavyonların su 
santralı 

nü saat 15 de 
1854 140 • 
4431.2f 332.34 • 

Yukarıda yazılı üÇ iş Ürııversıte .rtektOrlüğünde ayrı ayn açık eksiltmey.? ko
nulmuştur. 

İsteklilerin m0b!lyalar için en az 1200 ltralık bu gibi işler yaptıklarına dair 
Üniversite mimarlığından ve su santralı için de İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
10.000 liralık vesika getirmeleri, şartnameer hergün Rektörlükte görülür. (3222) 

'llllllHIUllHllllllllllllllllllllllflllllllnlHIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJI~ 
~ Türk Hava Kurumu ~ 
== = - 9-- s 1 

ncı eşide: 11 / daClır. E§ 

Bügillt ikramiye: 45.000 Liradır ... i 
Bundan baıka: 15.000, 12.00:l, 10.000 liralık ikramiyelerle S 

120.000 ve 10.000 liralık iki adet mllkAfat vardır... i§ 

Ye~ tertipten bir ~ilet alarak ~tir ak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de ~ 

'8ııuınHüıi;~,ımııu;,u:ıı~~ıı~~:u,iı~;i,"i'H~,;uaı:ıı,;;;~ıı~nıı~uunınıııı8' 
fstanbul Defterdarlı2ından : 

Senelik 
kirası 

Lira 

Erenköyünde Kozyatağında Hilmipa_şa sokağında yeni 6 sayılı 
maa bahçe 6 odalı köşk. 180 

Beşiktaşta Vişnezade mahallesinde 2349 metre murabbaı taş. 
lık gazino mahalli. 272 

Kir:ı müd
deti 

1 ser:t' 

1 > 
Sarayburnunda Fe':ler sokağında ÇifLe!ırınlar mevkiinde kain 
ahır. 

72 3 > 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayri menkuller hizalannda gösterilen 

müddet ve muh:nnmcn senı.:lik kira bedelleri üzerinden icara verilecektir. Se • 

nelik kira bedeller~ nakden ve peşindir. İhale 23/5/939 Salı g!.inü saat 14 de ya _ 

pılacaktır. Taliblerm ~~, 7,5 teminat akçelerini vakti muayyeninden evvel yatı
rarak mezkur gün ve saatte De!terdar!ık Milli Eml~k Müdürlü~nd~ mütesekkil 
krunisyona müracaatları. (3660) 
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SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

YV: .,- 7. 
n oş ve ta iC meyva usare-

lerlnden yapılmıştır. 
Taklid edilmesi kabil olmayım 

bir fen harıkasıdır. 

INGILlZ KANZUK ECZANESi 
rlEYOGLU • JSTANBUL 

Göz hekimi 
Dr. MURAT RAHMi AYDIN 

Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 
caddesi No. ıo Urfa apt. 

~ ~ Tel: 41653 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

liral ve tlc•rT t.er nevi bank~ mu•melelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarr;ıt ?esabl~~ e~ 
SO lira3• bulunanlara senede 4 <M fa çekilecek kura ıle aşagıdald P 
göre ikramiye daeıtı lacaktır: 

4 Acr ed 1,000 Liralık 4,00) Lir:ı 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 tt 250 " 1,00) ,, 

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

DİKKA'f: Hesab!armdaki paralar bir sene içinde SO liradan aŞtl' 
düşmiyenlere ikramiye çı.1<tığı takdirde % 20 fazlasile verilece~·-~..

Kur'alar sen~dc 4 defa, 1 EyJul. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 .taPP~ 
1- tarihininde çekilecektir. . ,./". 

·~ 
TÜRKiYE 

ıarı 
l ıoa.a Paşabuhçe föbrıkamıı temmuz 939 n.yı içinde san renk~e t P . ,_ 

edeceğinden bu renk şişeye ihtiy .ıcı o~an sayın mn.şter~erlmlı~~aılf 
geç 16 H:tziran 93~ tarihine kadar Fabrıkımıza slparışlerml i8Ü 
bulunmalan r .el\ o~unur. Bu tarihten sonra gelecek siparişle"~ 
seneli renkli fiş• inıslAb devresine kalacağından ıal!kadarlan 

gOre tenvir ederiz. 

J İnhisarlar Müdürlüğünden: ..,,, 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 120 ton siklop çemberj ckapalı ;.rf 

lile> eksiltmeye konmuştur. . '#" 
il - Muhammen bedeh beher tonu s:f Istanbul 123 lira hesabile 14760 

muvakkat teminatı 1107 liradır. ,/,J 
III - Eksiltme 29/V / 939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Levazııll Ş 

Müdüriyetinde ki Alım Komisyonunda ya pılacak~ır. IJi)J'• 
IV - Şartname ve nümunc hergün sözü geçen Şubeden parasız alın•~ 
V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile % 7.5 ~ 

parası ma·kbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı rJJ., 
üıale saatinden bir ı.aat evveline kadar KomisvWl R~ .. lcıınlı~ına makbllt 
bilinde vermeleri rnzımdır. c3166> 

~ ~' I - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince cl60.000. Kg. ağır dizeı y• 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır. 'Jdt!İ 
III - Eksiltme 25/V /939 Perşembe giinü saat 14 de Kaba taşta Levazıtıl 

Müdüriyetindek: Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - ŞartnaıneJer hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. ~ 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veY•. et"' 
teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarfların ihai~ saatınden bit s•~·JJP' 
line kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vernıelet• 
dır. c3203ı. 


