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.Sovyet-Fransız ve 
lngiliz görüşmeleri 

bitmek üzere! 

Leh • Alman 
gerginliği artıyor, 

yeni hidiseler oldu 
Hitler, dün iki nutuk 

söyliyerek slllh 
arzusundan bahsetti 

lngtllz kablneal de dün milt'-C•Dlze lıarıı 
kurulacak milıter•lı ceph• halıkındalll 

nıilzallerelerln son aafhaıını 111Jzden qeçlrdl 

1ftgiliz ge.çl.n tıM.rtlo fUbclerlRct. 
. ~lin 1 - Hitler, bu 11baft 1 Mayw ıutab _.. ~ cleYJeıt rellt bilhula 
~~~~tile iki hitabe irad etmiştir. ~ _..mh .Uletıerbı en k•Y 
-. liınp.ya stadında Bitler gençlifine (De•-.. lJ iui .qfada) 

BALKAN ANTANTI 
ve 

MiHVER 
A /manga, &igcuetini 

derhal 360 derecelik llir 
inhiraf ile tabii 

lcerteaine çetJirmezı• 
hem kendisine, hem ele 

Bal/can devletlerine 

A.lnıan ve İtalyan matbuatı, BaJbıı 
Antantının arhk bozulduiunu ilin • 
d.erek şadumanhk gösterirkea müa.-er, 
l•ntdilik iki Bnlkan devletile ayn &7ft 
konuşma ve ayrı ayn anlapna 7ohaa-

dan giderse bu kimseye lnauır zarardan başka hiçbir 
Ve emniyet verJllNj bililda ıeg kazandırmaz I 

şiipheleri arttırır. 

(Arkadaşımız Muhitti11 Birgeı Ankıradan yazıyor) 

- -
Tahran 

dOnOşO iki 
tayyarecimiz 
şehid dOştD 

Tahran 30 - Anadolu ajanmıın hu· 
ausi muhabiri bildiriyor: 

29 Niaan sabahı memlekete dön • 
mek öz.ere Tahrandan hareket etrnif 
olan tayyare filomuz saat 10,30 rad • 
delerinde Tebriz fbtdnde fiddeili bir 
iti tabalcuile lıata edilmit ve fiındi
ye kadar gelen malQmata nazaran 
ta:r.ranılerfmizden bir kısmı Tebria. 

(DetıcıTJM 11 iftci samada) 

... '.. ··-··---····· .. -·-········--·······--
On yılhk neşriyat 
sergisi dun açlldı 

Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel güzel bir nutuk 

söyledi 

Sergidn Wr köşe 
(Yamı 11 inci aayfadAdır) 

----·········-··--·············· .. ········---
Berlin, Macaristanı 

himaye altına 
almayı mı teklif elti ? 
Paria 1 (Hususi) _ Beriindıe, Macar. 

Namiarile Hitı.r w Riberrtrop ara -
sında yapılan müzakereleri mev%\IU 

hlılwedeu Bayan Tabui, gazeıt.tnde d1· 
yor ki: (0.V.• ıı nd ~fada) 1 

Bulgaristanın toprak ve 
mahrec talebleri 

l 

Rumen ve in giliz 
Başvekilleri dün bu 

taleblerden bahsettiler 

Lelı gazeteleri Danzig 
serbest şehrinin 

işgalini istigorlar 
Hitlerin, taleblerini kabul etmesi için Varşovaya 

15 gUnlUk bir mühlet vereceği söyleniyor 

• Hi:tlenın mıtfcuna ctva.b "~ btkle nen Lehiıtan Mnciye nazın Bek 

Paril 1 (:&ı.ua!) - cMatiıh ıazet•i • Bu tekliflerin kabulü için de Lehistana 
nla Berlln muhabiri bildiriyor: Bitler. on bej tün müh~t verll~cektir. 
Danzilfn Al.manyaya terkini. ıtoridor • Vaqova hükllmeti, bu mühletin hita • 
dan ~k olan bir yolua iDfa Mklunı mında müsbet bir cevab vermediği tak -
ve 25 1ene1ilc bir ademi tecavtb paktının Qirde, Bitlerin tehdid yollu daha mühinı 
akdini IOn defa olarak Lehmtan ba.ktl . talebler ileri sürmesi mtihtemeldir 
metine t&lif etmek niyetindedir. · (Devamı 11 inci sayfadcıJ 

Müstakbel bir 
Alman - Leh harbi 

mevzii kalabilir mi? 
Lehistana verilen garantileri tatbik mevkiine 

koymak icab ederse lngiltere ve Fransa 
ni!ltri hesab edece/elerdir? 

Yazan: Emelı/I Gen~ral H. Emir Erlıllet 

l.ehiıtanın moti!'lii kuvvetlerine bir b«ıkıt 

(Yazısı 7 nci ayfada) 



2 Sayfa 

Her gün· 
-····-

Balkan antantı 
Ve Mihver 

Y aaan: MuMttla •ı•• 
~ ünkü makalemizde diğer bazı 

l!:::::!I müW:ıazalan kaydederken fU· 

nu da söylüyorduk: Führer, milletlerin 
toplu bir halde konuşmaıanna taraftar 
değildır. Herkesle nyn ayrı konuşup her
kesle karşılıklı anlaşmalar ve ka~.ılıklı 
teminat verip almalar usulünü Führ.er 
daha pratik ve daha tesirli buluyor. Bız.. 
nazari olarak biç olmazsa bir kısım A~· 
rupa milletleri • bilhassa bunların kontı· 
nantal olanları • arasmd& toplu, açık 1!1e 
samimi bir anlaşmaya taraftar bulunmak-! 
la iberaıbe.r, nihayet bu nevi bir anlaşma ı 
usulünü de kabul cdebilıriz. Fakat, b~
nun Mihverın tasavvur ettiğı ve tathık 
ettiği tarzda değıl, Balkan~arda ~erkese 
huzur ve emniyet verıcı bir şckılde ya
pılmasını isteriz. Bugün, A1man ve İtal
yan matbuatı, Balkan Antantının ar~_ık 
bozulduğunu ilAn ederek şndumanlık gos
terirlerken Mihver, şimdilik iki Balkan 
devleti ıle ayn ayn konuşma ve ayrı ay
n anlaşma yolundan gıderse b~, k_ims~ye 
huzur ve emniyet vermez; billıkıs şup· 

heleri artırır. 
Bu mülAhazalara şunları d~ ilnvc e .. e. 

bilim: Acaba, Balkan Antantının vefatı
nı ilAn etmekle memnun o .. anlar, Balkan 
memleketlErı arasındaki tesanüd b:ığla
nnm t'ırıhnası hadis s'nden cDivıser 
pour reıgner> politıkası bakımın?an mı 
istifade etmek istiyorlar? Zihınlere çok 
tab"i olarak gele?). bu suale müsbet bir 
cevab vermeği mümkün kılacak hadise
ler de yok değildir. Balkan memleketleri 
aruındn 'bir zamandanberi cereyan eden 
bır takım temeslar, Almanya ile İtalya
nın cayır ki hakim olasın!:. düsturundan 
geniş m kyaıta ist' fade etmek i.tltedikle
rinl gösteriyor. Hiç değilse biz böyle an
lıyoruz. Eğer hakikat böyle değilse bun
da lk.&bahat lbi.rlm değil, bu temasların 
bu manayı verecek bir tarzda yapılma
sındadır. 

1f böyle olunca, birkaç vakittenberl 
ba'Mettiğimb; gibi. Balkanlann huzursuz
luk n end'işe içine düşmeleri ve Türkiye
ntn de bu hava içinde krndi cemniyet 
sa.hasının. daralmakta olduğunu görmesi 
tabiidir. 

* 

SON POSTA 

Rss1mll Makaleı :ez Kısa sögleginiz.. = 
Mayıs~ 

Bir dosta mektub 

!. Talu 
Aziz dostum! 
Sen ne bedbin olmuşsun, ben görJl'lf• 

yeli. Hayattan acı ııcı şikayetine ben h~9 
bir mana veremedim. Zira bunu sebebsı2 
buldum. İnsan elli yaşına girmekle deft8' 
rini dürmüş, hayatın zevklerine müeb• 
beden veda et~ değildir. Bu, çok eski 
bir nazariye idi. Bugünan sosyal şartları 
ve tezahürleri bunun yanlışlığını fiileJl 
isbat etmiştir. 

- Bu sabah, aynanın karşısında, kırı• 
4 

şan çehreme, yer yer ağaran saçlarııns 
~ baktım da, heder olan gençliğime yüre• 

ğim yandı .. diyorsun. 

Bır gün Fransada politika adamlarından bın bir saat 
süren ıızun ıb:.r nutuk söylemiştl Ertesi gün dos~ bir gaze
tede nutkunun yarım sütuna indirilmiş olduğunu görünce 
kızdı. izabat almak istedi. Ona şu cevabı verdiler: 

niz. Söy!ediğinizin anlaşılmasını istedi#inis takdircH ise 
vanh ve veciz olunuz. Düşünüırilı ki herkes sabırlı ve 

- Maksadımız lise lenalık değil iyilik eımekti. zira nut
kun..ızu aynen koysaydık :kimse okurnıya.caktı. En canlı 
yerlerini alarak küçültünce herkese okutmuş olduk. 

Dinletmek ıstiyorsanız daima az ve daıma kıs:ı ı;öyleyi • 

dikkatli değıldir. Sabırlı olmayınca uı:un .sözıü kolay • 
lı\c.la !hazmedemez, dikkatli olmamuı · s&Cln bap lle so
n uarasındflki insicamı kavramasına mAnidir. Buna muka
bil obırkaç cümlenin arasında aıkıftınlınıf olan mnkJıad.. an
lamıyaca'k kadnr gabi insan u bulunur. Onlara hitab et • 
mek ise iavdı:ısızdır. 

Marlene Dletrich 
Ve köpeği 

ı ı··-----................... :-·--······· .. ··-·"·11 
er , ~r h ra H 

Dalgın ığa kurban gi 
Dalgınlığ le meılıur bir adam deni

ze girmiş; bo~LmuftU. Tamdıklann
dan biri: 

- Zavallı, dedi, dalgınlığına kur
ban gitti. 

Sordular: 
- Denizd~ boğu.lmanı~ dalgınlıkta 

ne alakası ola.Ml..'T ki! 

- iyi yüzme bilirdi. Dalyınlıkla 

yi1zme bildiğini hatırlı.31a.ma.mış, bu 
yüzden boğulmu(tur da .. 

\.. _____ --------·" 
Londranın en 
Şirin köpeği! 

John Barrgmore 
Karı ından ayrıldı 

Hangiımizin gençliği heder olmamıştıl') 
a dostum? Üç muharobe.. iki inkılfıb .. 
hergün değişen, değiştikçe de ağırlaşan 
geçim şartlan .. mütemadi endişeler .. kor• 
kular .. !kabuslar .. hangimıze göz açtırdı! 
Bir tek ıbahnrımız asude geçti mi? Yirmi 
yaşımızın heyecanları top sesleri a:..ısın• 

da boğulmadı mı?. 
Böyle gençliğin hasretim çekmek, böY· 

le yanmak, vefanın yerine cefa ikame e• 
der~k kendisine mevkuf bir ömrü zehir• 
liycn şirret bir kadının arkasından ağla• 
mağa benzer. Bunun için de insan ya pek 
enayi, ya da çok zayıf olmalı. 

Elli yaş.. mübarek olsun, azizim! Em.in 
ol ki senin için hayat asıl şimdi b ıyor. 

Uzun, derin ve çeşid çeş'd tecrübelerinle 
mücehhez olarak sosyeteye meydan oku· 
yacaksın. İnsanlnnn ilk işı sana hurmet 
etmek olacak. Sözlerin saçma da 1. oJ~s 

mahzı keramet dıye dinlenecek. Dir nevi 
kutub olacaksın. 

Hastalıklar .. adam sen de! Düşündüğü· 
ne bak! Sanki hastalık yaşa bakarmış gi· 
bi söylüyorsun. Ben sana romatizmalı' 
knlb illetli, tansiyonlu, şekerll kaç tane 
cdelikanlı> göstereyim. Bu hastalıklardan 
hiç ıbirinin g~mç, ihtiyar tanımadığı çok .. 
tan sabit olmuştur. Hastalık yaş değil, 
lbünye meselesidir .. mizac işidir. Bunlaı1n 
bize yerl~iğini elliden sonra farkdmeğe 
başlamamız, bu yaşta kendı kendımizi din 
J.emeğ'e daha çok vakit ve fırsat bulduğu· 
muzdandır. Gençliğin kayıdsızlığını i}ft, 

nihaye devam ettirsek, motörln bı.isbü .. 
tün durduğu .gün, neden öldüğümüzü bi
lemeden öbür dünyaya göçeriz. 

Elli yaş .. ClSll delişmenlık çağıdu ! BU 
yaşta, insaı gönlünü uslandı sanır. AsBu tarzda bir ınüşahede, biz! bir t&· 
la! Onun du ... .uması yatışması, fırsat zukın\ mülahazalara daha sevkeder; Türlrt-

t d 1 Şimdi _, bir ftlm ,,..,,,.virnıekte olan Ho11.......,._.-.._ ctBu'"...nk &..k> ..ı:- anılan burunda daha iyi hamle etmek içindir. ye ile Almanya ara!lndalr.i tarih ost u- J~ r- M.J ... uuuu. J... cıov- ...... ;,... II' 
ğun dt"vamı balnmındnn söylenmedik hi9 Marlen Ditrich r-tmde gördüğüni.lı gibi John Barrymore trenle, tayyare ile ken- Lnkin karşılık görür müsün? Evet. ıq 
btr söz kalmaması için, açıkça bu mülA- boş zamuılannda çok .evdi~ köpeği tle dieini taklb ederek et1enme munfakati şüph~etme! Bugünün kadınları arasınd& 
hazalan da kaydede Um: gezintilere çıkmaktadır. Artist engin btr cevabını a.1dılı kanm ve evlendiii Elaine h~ süre~ sno~izm, . ke~i ~e~~· 

t.._· nq'e içinde bulunmuma rağmen, arada Barrieden ·-ı.... . ...+ ••• Mahkemede de: mış bır gençliğe senı, benı tercih etıırııor, 
Almanya, ıurlyayı yanma alarak, Av- ---~M11~ B" ı k ki d h l ı 

· ıırada müdhiş bir daüssılaya tutulmak • cEvet tkarunı sevi"""rum amma bir türlü 1 - ız o gun er e • er en oş anıyoru " rupada bir euardnung vücude getirme- "~ d" l 
ta, Almanyayı özlemektedir. yıldızmıız banpmadı, uyuflllladıkl> de- ıyor ar. 

ğe çalışırken. biz daıma şunu bekledik: mişt' Amma gerçek.. amma yalan. Tut ki yn• 
Almanya, Avnıpada yeni ve ciddi ha'k serine kurulmu§ bir yenı nizamda, ır. lan olsun! Hangi aşk. hangi kadın söıil 
esaslarına mil~nıd bir cmillctler sulhü. Neuardnung'da bOtün B:ılkanlann tek Wifliam Powel ha ta/.. zaten hakikat olmuş? Zulme, hiyanet• 
vücude getirmek istiyccektir. Bövle bir' bir kalb, tek bir dil halınde ortaya çsk- rağmen jnanrnak, aldanmak, kend· kell• 
sulhe hep taraftarız ve elde-r. geldi{!i ka- ması bir zaruret1ir. Böyle bir nizam isti- Uzun 7.amandanberl hasta bulunan dıni oyalamak ve avutmak beşc>riyctJ.ll 
dar onun tahakkukuna yardım lı:;ter;z. yenler Balkan Antantını bozmaya değil, meşhur sinema san'atk:An Willlam Powel c>zlt nasıbi değıl mi? 
Halbuki, son müş<ıhedelerden aldığımız Balkan devletleri aruındaki her nevi doktorlarm taTityelcri ürmint gayri mu- Saçların ağarmış .. yüzün kırışmış .. bun• 
lntrba şudur kl, Alrmınya, Avrupanın hiç ihtilaflan ortadan kaldırıp bunlann ken- ayyen 'bir milddet için it görmlyecektir. lan görmemek nezaketir ı, mcrha netL-ıL 
olmııTS8 'bizi ~yas<>ten ve iktıs:ıden cok di aralarında anlqmalarını temine yar- Yedi aylık olan bu buldok köpeği Lon- Sıhhi vaziyeti. ciddlyetıni muhafaza eyle- izhar edenlere sen kend n de katıt Artlİ 
a~kadar eden bir sahasınd:ı bır cmillet- dım etmelidırler. dranın en güzel, en şirin hayvanı diye meı-tedir. Detil yalnız Hollywood. fakat aynaya bakmayıver. Nazarların, etrafıJl' 
leor ıru'MıÜ> değU, bir cMHıver sulbü,. kur- 3 - Bu yeni nizam. Avrupaya bir anılmakta, Mayıs ortalarınd 1 açılacak 0 • ayni zamanda bütün dünya san'at llc • da halka teşkil eden mürat, fakat şcnı 
mak arzusundadır. Hattd, buna Mihver cmilletler sulhih verecek olan ye.ni dosı- lan köpek sergisinde birincıliği kazana • minde pek b<lyük bir ıöhret edinmiş o- şuh, gönül fernhlandıncı tııze mahltllc-
ırulhO de değil, • İtalyanın kulağı çınla- luklar manzumesinin gayesi: cafu muhakkak s~ılmaktadır. lan William Powelin ha.atalığı teessür lardan ayrılmasın. 
mn! • bir cAlman sulhfü demek daha A - Bir taraftan bu manzumeyi kabil =============== uyandınnı§tır. Her sa'b<ıh, başın ağır, ağzın acı. hel' 
do~ olur. Öyle "lir cAlman sulbü. ki olduğu kadar genl\Şletmek. sındaki münasdbeile· bakmıındnn bizim Bu san'atk!rın U2'Un bir müddet için tarafın kesik kesik uykudan uyandığındtı. 
Doktor Go"bels. bunu bir havi; zaman ev. B - Diğer taraftan böyle bir gaye a- ehemmiyetle ortaya atmak istediğımiz film çevirememesi bir meseleye .tebeb ol- ilk işin ~endi kendini şöyle telkin etıllel< 
vel. Avusturyanın iThakı üzerine, cAvru- leyhinde çalışan bütün kuvvetlerle mü- fikirler lbunlardır. Almanya bu fikirleri, muştur. olsun: 
pıınm kalbi, bundan böyle, Berlindcdirl. cadele etmek. bizim gibi, süktln ve itidal ile, tam bir Kendisinin ı hneden uzakta kalması - - Hayata ben bugün doğuyorum!. 
dive iftiharla UAn ,,tmışti. Olmalıdır. Bu gaye aleyhinde çalışan objektivite için mütalea edecek olur • nm bu kadar uzun sünniyeceği.ni tahmin Bunun aslı faslı olmadığını bile bileı 

Biz Türkler. tek kalbH bır Avrupava gayeler siyaset olabilir: ideoloj! olabilir; sa bize hak verir ve siyasetini derhal 360 eylemiş olan tUın kump nyası ona bu - gene de yapacaksın .. yapmalısın. çun1c4 
bunlann arasında fark yoktur. Hepsine derecelik bir in!lıiraf ile tam kerte ine çe- gilnlerdc büymt bir film çevirtmeğe ha - Tevfık Fikretin de dediğ gibi: cEıE'li bit 

muhalif oldulurnm: için, bunu 0 zaman karşı ayni derecede ve toplu bır kuvvetle virir. Böyle yapmazsa hem kendısine, zırlanıyordu ... Partönen Muyrna Loy 0- 1 şifadır aldanmak!> 
da bu sütun]arda söylemış ve birkaç nefa 
tekrar etmiştik. Arııda gPcen zaman zar- mücadele edile'bflir. Çünkü bahsettiğuniz hem de Balkan· devletlerine zarardan lacaktı... Baki sana sonsuz saadetler dıleri~ 

Neu rdnun;g bizzat yeni bir siyasettir ve başka hiç bir şey vermez. Şimdi kumpanya müfkül bir mevkie aziz dostum! E. Tahı 
fında hE.'r y, hep cttok kalbli Avrupa> yeni bir Avrupa ıdeolojisidır. Biz, şimdilik söylemek vazifemizi yap- düşmüş bulunmaktadır. William Powel- ................................................ _ .......... ... 
istikametinde inkişaf c>tt"ği iç'n bugün, * makta devam edebm. l;.n yerini tutacak bir san'atk!r henüz T A K V 1 M 
daha açık ve daha vazıh b'r dille bu cfık İşte, B:ılkan devletlen ile Mihver ara- Muhittın Birgc-.1 tasaıvvur edilmemektedir. ·------
tehlikeli vazivet üzerin.- d"'kkati bir kere 8!::!::=:;:;~==::=:::::;:;.;:;;:;;;:=:=:=:::::::::::::::::;::;===:;;;;;;;;;;;;;;;;==::;;:;;;::;:;;::::;:=:::;;;.;:========~ 
daha Ç('kmf'k faydalı oincaktlr. 
Alınan matbuatının ve> hatta d vlet a

damlannın aylar•hnbf>ri bahs0ttiklerl 
Neuardnu~n prP'lS plerı bizce şunlar 
olabilir ve bunlar olmıhdır· 

1 - Avrupa, tek kalbli olamaz. Bir h
kım "kalblerin, hürrivet ve istiklal içinee 
verihniş kararlarla bır araya gelmesi ü
zerine kurulmıyan blr nizam. sulh değil. 
mutlaka hari> yapar. Almanva. ancak bir 
çok )calbli bir Avrupa iı:indc karşılıklı 
hürmet, karşılıkh hürriye~. karşılıklı 

menfaat duyguları üzerıne kurulmuş bir 
dostluk için elebaşılık etmelidir. 

2 - Böyle hürmet. hürriyet. sevgi ü-

1 STER i NAN, 1 STER iNANMAI 
Bir do.!i anlattı: 
- Ufak tefek tbaz:ı eşyamı saiaeaktım. bir müte'ıassıs kol

tukçu getirtf'rek uyuştum. GeçPnlerde bir aııeyı ziyarete 
gitmiştim . .BPnim ba~dan attığım eşya arasında bulunan 
16 ncı Lfii üslubunda bir masayı onlann salonunda yer al
mış bulmıyayım mı? Merak ederek sordum: 

Alenf müzayede ile satılan bir aile eşya:;ı arasında al -
dık, dediler. 

Fıatını Ö~'l"enmek istedim: 

- Yuz sekscr liraya, cevabını verdiler. 

Halbuki ben 'bu masayı daha bir buçu~ ay evvel 70 'iıra

ya satmıştım. 

70 liraya sahlan ibir masanın bir buçuk ay gibi kısa bir 

zaman i~inde koltuk.çunun dffitkAnından bir ailenin evine 

gıdeceğine, o c.ilenin Cle kısa bir zaman içind~ e,ya.sını sat

mak ihtiyacır.a düşeceğine ve bizim masanın 180 lir;, ede
ceğine: 

iSTER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

MAYi s __,, 

Kıınl .. ile 2 Arabi ı•ll• 
1.>55 1153 - Ru::ıt scııı -hiHn Kuıll 
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evyork sergisinin 
açılışında 600.000 
·şi h z b lu d 

Merasimde eski Türkiyelilerden birçoğu Türk bayrağı
nın etrafında toplanmış ve sancağı hasretle öpmüşlerdir 
• Nevyork ı (A.A.) - Sergi Ruzveltin 
tıutkıle açılınca sel halindeki mılyonlar
ca insanın beğendiği ve seçtiği nokta • 
!ardan biri sergimiz oldu. En son başlı -
Yan Türk sergisi tamamlanmış, mahdud 
ecno'bi paviyonlarından biridır. Türk az
hl.i milletler mücade1esindP üstün çık • 
nıtştır. Açılış merasim;nd"? '.fürk bayra • 
Alnı Neşet Atay taşımıştır. Eski Türk.iye
inerdC'n lbir çoğu bayrağımızın etrafına 
tcıplanmıJŞ. ay Y•ldızlı sancafı hasretle 
Öpmüşlerdir. 

* 
NPvyork 1 (A.A.) - Dün saat 11 den 

itibaren halkın cyarmki dünyanın. hari
kaıa~ını seyredC'bilmesl için serginin bü
tün kapıları açılmıştır. Reisicürnhur nut
kunu söylediği esnada sergiye 600.000 
kişi qirmiş bulunuyordu. 

Suı11 avlusuna hakim olan Amerikan 
federal pavivonunun önünd ... resmi tri -
b.ün kurulmuştu. Yan tarafta sergiye iş
tırnk eden milletlerin bayraklarile süs -
lenmiş olan milletler holü bulunmakta

::· M.
1
saf,?"lere .tahsis .edilen mahalie 

,000 ı rnutecavız resmı davetı: vardı ... 

1 İlk resmi merasim öğleden evvel baş -
aınıştır. Belçika ve Holanda paviyonla. 
rının - ı-

1 US Undaki kulelerdeki çanlar cçan-
arın senfon· . . ·ıı· 

t . ısı. nı, mı ı marşları ve va• 
anı Anı ... k 
~· erı an şarkılarını çalmışlardır. 
oırkaç sa . 
\Vı-ı nıye sonra sergi amiri Grover 
...,. alPn, dinler mabedinin küşad res -
uıın· 

tem~ifaP~ıştır. Bu binada bütün dinler 
. PdıI.ınekte ıdi. 

Re•sicürnh 
lnişt. 11-1 ur sergiye saat 12.30 ı:ia gel-
rik ır. • Umailt>yh, öğle yemeğ'nı Ame
k' ~? fC'dernJ paviyonuncla kurulan 350 
lŞıl·k bir sofrada yem·şti:. Ye:mekte ha. 

Z~r bulunanlar arasında ecnebi rnilletle
rın d'plomatik mümes .. tlleri ve umumi 

komiserler bulunmakta idi. Yemekten ev
vel. 8Ulh ıvlwıunda büyUk blr geçid res
mi yapılmıştır. 

Geçide muhtelif Amerikan kıt'alarının 
bayraklannm etrafını alan Amerikan 
müfrezeleri, birleşik 48 devletin bayrak
ları ve sergiye iştirak eden 60 milletin 

~ 

bayrakları iştirak etmiştir. 
Halk. milli elbiselerile geçen Çcko -

Slovak ve Arnavud heyetlerini bilhassa 
aFkışlamışiır. MUU grupları askeri ban • 
dolar takib etmekte idi. Bundan s~nra 

şimdi Hudsonda demirli bulunan filoya 
aid kuvvetli müftezeler geçmiştir. Bilh:ıs 
sa Londradan gehniş olan cColdstrea,m 
Guards. alayının bandosu çok alkışlan -
mıştır. 

Milletler holünün yüksek bir mahal -
linde duran silahlı münadiler, borularl:ı 

reisicüm'hurun resmi tribüne geldiğini 

ilan etmişlerdir. Bunu müteakib. 60 mil
letin lbayrağı mumaileyhin önünden geç
miştir. Ruzveltten başka Lehman. Logu
ardia ve ser.giye ~tirak eden ecnebiler 
namına İngiliz komiseri Hirlouis Beale, 
nutuklar Sôylemişlerdi!'. Bütün hatibler. 
seııginin açılışına hfıkjm olan beynelmi -
lel teşriki mesai ve dostluk fikrin: teba
rüz ettirmişler ve bu fikrin yannkı dün • 
yanın parolası olacağını kaydeylemişler

dir. 
Nevyork belediye reisi Laguardia, ser

giyi görmek üzere dünyanın her tarafın
dan ıgelaniş olan ziyaretçilere Nevyork 
namına hoş geldiniz demiştir. Mumai -
Ieyh b1lhassa şu sözleri söylemiştir: 

cMernleketimizin en bariz hususiyeti 
dünyadaki bütün ırk ve dinlere mensub 
insanların burada serbestce ve tam bir 
ahenk içinde yaşıyabUmelerinde mün · 
demiçtir. Herkesin de bunu bir misal it
tihaz etmesini arzu ediyoruz.» 

~ averay;er Un 

ı General Veygand 
Ankarada 

Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün misafir şerefine 

bir ziyafet verecek 

Ankara ı (A.A.) - İran Veliahdinin 
düğün şenliklerinde Fransayı temsil 
etmiş olan heyet reisi General Vey 
gand, beraberinde ımihmanrlan genel 
kurmay istihbarat dairesi reisi albay 
Baha olduğu haJde bu sabah Toros eks
presile Ankaraycr gelıniş ve istasyonda 
Milli Müdafaa Vekfileti ordu dairesi 
reisi Tümgeneral Abdi Pandir, Harici
ye Vekaleti birinci daire reis vekili Se
dad Zeki Örz, Ankara merkez kuman -
danı albay Demir ve Fransız büyük el
çisi Massigli ve elçi·lik e~kfuıı tarafın· 
dan karşılanmıştır. Misafirimiz bugün 
öğle ve akşam yemeklerini hususi su -
rette yiyeceklerdir. Yarın Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ~ 
rafından şerefine bir öğle, Fransız bu
yük elçisi 1::rrafından da bir akşam ye· 
meği verilecek ve bu yemeği bir süvare 
takib edecektir. 

* Paris t - Figaro gazetesinde şu sa -
tırlar okunuyoı: 

Pariste dün akşam dönen şayialara 
göre, Veygand 1 O Mayıs Romanya mil
li bayramı münase'betile yapılacak 
merasimde hazır bulunmak üzere Bük
reşe gidecek olan mühim heyetin ba • 
şında bulunacaktır. 

Generalin ziyaretleri 
Ankara 1 (A.A.) - Bu sabah şehri

mize gelmiş o:an General Veygand öğ
leden evvel Çankayada Riyasetidim -
bur kö~küne giderek defteri mahsusu 
imzalamış. müteakrben Hariciye Veki
li Şükrü Saracoğlunu, ~nel Kurmay 
Baskanı Mareşal Fevzi Çakmak, Baş -
vekil Dr. Refik Saydam, öğJeden sonra 
da Milli Müdafa:ı Vekili Genemi Naci 
Tınazı ziyare .. etmiş ve bu ziyaretler i
ade olunmuştuı. 

Misafirimiz bu akşam yemeğini Fran 
sız büyük elçiliğinde hususi olarak ye
mi~lerdir. ------ -----Jd:t~a 

nut~u 
Londra 1 (Hususi) - Bu akşam bir 

nutuk irad eden milli müdafaa nazırı 
Lo:d. Çetfild, Almanyanın İngilız siya • 
s:tını yanlış anladığını söylemiş ve İn
gıiterenin, Alman hukukunu ayak altı • 
;na almağı kat'iyen düşünmediğini iltıve 
etmiştir. Fakat A."nıanya da dığer dev • 
Jetlerin yaşamak hakkını tanımalı ve 
bunların istiklallerine riayet etmelidir. 

Emir inin oğlu Ankarad ı Romanya H?ricive 
Ankara ı (A.A.) - Maverayierdün Nazırı dO.n Mussolini 

Emiri Abdullah Hazretlerinin ikinci 

o~u Prens Naib bu sabahki Toros eks- ile görüşlü 
presi.le Ankaraya gelmiş ve istasyon - Roma 1 (Hususi) _ Gafenko. bu sa -

d İn,gilterenin baz.ı devletlere vermış ol
~u garanti, asla Alnıanyanın çember 
~me alınmasını istihdaf etmemektedır. 

da Muhafız kıtaatı komutanı ~bay balı kral tarafından kabul edılmiştir. 
İsmail Hakkı, Riyaseticümhur yaven - Mumailey(h bundan sonra Mussolin; ta • 
!erinden Cahid tarafından karşılanmış- rafından kabul edilmiş ve mülakatta 
tır. Prens An.karada aslrerl stajını ik • Kont Ciano hazır bulunmuştur. 
mdl edecek ve buradaki ikameti esna - Gaf enko, Romanya sefarethanesinde 
sında Reisicümhur İsmet İnönünün ya.. verilen öğle ~emeğind~ hazır bulunmuş-

li ~. 'f · · ·r ed ktir tıur Ziyafete Italya harıctye nazırı da da. ver gı vazı esını ı a ece . · 
-------------...::__________ vet edilmişti. 

Dün şehrimizde süt içip zehirlenen 
16 kişi hastanelere müracaat ettiler 

liaseki ve Cerrahpaşa hastanelerinde zehirlenenlerin 
ilk tedavileri yapılarak albsı hastaneye yatırıldı 

Dün şehrimizde müessif bir hadise re.nlerden 14 kişi Haseki hastanesine 0knuş, halkın ve bilhassa hastaların ve ve 2 kişi de Cerrahpaşa hastanesine mü
r:iu~hı·ın . belli ~aşlı . ~d~Jarından racaat etmişlerdir. Bu hastaneler hasta 
eq· nı teşkıl eden su'tlerın ıyı kontrol lara derhal ilk müdava'tı yapmışlar mi-
6 ıinıemesi yüzünden şehrin muhtelif delerini yıkamışlar ve içlerinde ;eda· 
kemtlerinde zehirlenm e hadiseleri vilerine lüzum •görülen 6 kişiyi has _ 
aydedilmiştir. taneye yatırmışlardır. 

i lı.iayırın birinci günü ötedenberi süt. Bu suretle zehirlenenlerin verdikle _ 

0ç~c~ halk arasınd~ t~ammüm etmiş malumata göre, üt aldıkları sütçülerin 
d hu~u için, di.in şehirde süt istihlaki ~kali birbirinı tutmamakta olduğun _ 
'Y~k a fazla olmuş VE' süt içen1er adedçe dan, bozuk ~üt satan sütçülerin bır kaç 
~. k bir yekunu bulm~tur. kişi oltlu~u anlaşılmıştır. 

1.es·~t içip bahar bayramının~· içinde Hadi ... eden ma'funattar o <ln zabıta 

Amerika yeni bir 
teşebbüs mu yapacak ? 

Paris ı - Matin gazetesi Londradan 
şu telgrafı neşrediyor: 

Vaşingtondan gelen telgraflar, resmi 
Amerika mahfellerine göre, Ruzvelti.:ı 
barış lehtnde Avruplya yeni bir müra. 
caatta bulunması muhtemel olduğunu 

bildirmektedir. Bu seferki mesaj yalnız 

birleşik Amerika ittihadı namına yapıl -
mıyacak, tekmil Amı:!rika cümhuriyetle
ri mesajı imza edcc~klerdır. Bu tedbirın, 
Ruzvelt mesajının Hitler ve Mussoliniye 
gönderildiği 15 Nis:m tarihinden evvel 
birçok cenu'b Amer1kası dcvletlerile mii
zakerc edildiği haber verilmektedir. 

Bundan b:ışka. Amerika haricıye ne • 
7 r tır.de, V şingtonun şirod ye kadır 

H ı• rin nutkuna bir cevab vermeP,ı dil -
unmemiş olduğu b'ldırilmekted r. 

So ıde hazırlananlar, kısa tir milddet alakad~rlnr-n ma 1i'ıma lar r m 'rac:a'1t 
h~ra midelerinde şiddetli bir 1rı ederek sütçüleri aram ko ulmu~ • Çin denizind9 büvlik bir Z31zele 
tan~~c~ e .. baslamı~lar ve derha h~- tur. .. . ~ kayded'ldi 
aerdir. e mur::ıc:aat zaruretini his etmış- Bu,,un ~u~nlar n t~bıt edıle<"e i mu-ı v ng n ı (A.A) _ Gcorge Town 

l3 . hakkak Porulrnek~edi~.' . tinivcr tes nın sis'l'logrıfı dun şidd~tli 
Çoğ~ şekılde müracaat edenlerin bir Buna benzer hır hadıse ge~n y.ılın bfr z«>lzelc- kaydetmiştır. Zelzele sa t ~.ıo 
~{urnkrtYedikule,. Samatya, Aksaray, Haziran ~yın~& da vukubulm~~· o za- <l:ı -Greenvich saati- başlamış ve aat B e 
dır. Pı Ve Fatih havalisi halkından- man da bır gun zarfmda 45 k~ı bozuk kad r d<>vam f'tmiştir. Zelzelen n m kc>z 
~~t . sütlerden zehirlenme uazı efütermiş- u 13,84() kıl >metre u k• v lclıi 

lÇerck 'Zehirlenme arazı göste • }erdi. ihtım l Ç n d n zi C'lVarınd l ıd., 

Yüzbaşı Cevad Gürkan 
bir albncılık kazandı 

Roma 1 (A.A.) - Burada yapılması 
mukarrer olan muhtelif enternasyonal bi 
nic:ilik müsabakalarına, dünkü Pazar 

e Şinıdi müzakere 
devresi başlıyor 

E 

Yazan: Selim Ra~p Em•~ 

günü öğleden evvel Espuilino mükafatı ll-...0 er türlü müzakereye kapılarını 
He başlanmıştır. lf"'-ıJ açık bırakan Hitlerın nutku va-

Bu ilk müsabakayı cA\ı baba> adında -. ziyet.in gerginliğini tamamile gidermedi 
kı ata binen Belçikalı yüzbaş. Gonze ka- ise de her an .bıraz daha sertleşmek isti
zanmıştır. dadını gösteren siyasi havayı yumuşattL 
Yağmur yüzünden pist!n yınııuşayıp a- Bu s~ebledır ki. bundan sonra devletler 

ğırlaşması ve 15 zorlu mfıniası olması yü. arasında yapılacak müzakerelerin daha 
zünden çok çetin olan bu m5sabakada, müsaid şartlar içinde cereyan edebile -
altıncılığı alan yü21başı Cevad Gürkanın ceğine hükmetmek mümkündür. 
Pavkuru çok beğenilmişUr. Diğer Tüı k l Hitlerin nutkunun irad ediltiiği sıralarda 
binicileri müsabakaya girmiyerek pistte Yugoslavyanın Berlin ve Roma ile mühim 
tecrübe parkurları yapmakla iktifa et - müzakerelerde bulunduğu malftmdur. 
mişlerdir. b 'dd' ı a . _ . Gar.bi Avrupa mat. uatının ı ıa arın 

1 - Belçıkalı yuzbaşı Gonze, cAlt ba- öre Be1gradı Balkan Antantından aytra-
baı. sıfır hata ile_ ı dakika 47 saniyede, ;ak PC§f.eye yaklaştırmak ve Macaristanı 

2 - İtalyan yuı:haşı Lobardo, cRoda - antikomintern pakta iltıhak ettirmek ga-
noı., sıfır hata n: 1 dakika. 48 saniyede, yesini güden bu temaslar bır netice ver-

3 - Alman yuı;başı Bnnkman, cO • memiştir Bu arada Hırvat muhaliflerle 
bersb dört hata ile · 

' bir prenslb anlaşması akteden Yugoslav-
4 - Alman yüzbaşı Hasse cTora. se - . . . 

kiz hata ·1 ya, esas mevzıinı muhafaza ctmıye mu -
5 - ~~İ· -"'"" K 1 Ost 12 vaffak olduktan baŞka istikbal için de ha· ı yu~ı u mz, c ra> :L_ ........ k b t · b l 

h t ·1 reket ser~~ısını ay e memış u unu -
a a ı e, b - .. k b · 
6 - Türk yüı1başı Cevad Gürkan, 12 ha yor. Balkan birliği hesabına uyu . ır 

t ·1 kazanç sayılmalc lazım gelen bu vazıyeti a ı e. 

Eski ingiliz ~ Hariciye 
Nlzırı Eden 
orduya girdi 

Lehistanla Romanya arasında hazırlan -
makta olan askeri ittifak takib edecektir. 
İrigilterenin Lehistana verdiği garantinin 
binnetice Romanyaya da şümullenmesini 
intac ederecek olan bu ittifakın Rusyaya 
jstinad etmesi lazım gelen dıl'ında şa -
yanı dikkat bir zaf göze çaq>maktadır. 
Sovyet Rusya hükumetı. antitotalitcr 

Ajans tel;graflan sabık İngilız hariciye cepheye iltihak eden devletler arasında 
nazın B. Edenin Yarbay rütbes~ ordu- t tlak b. t -d t · · ta . ~ - am ve mu ır esanu estsıne -
da ~ızmet aldıgm~ haber vermişlerdi. 1 ratt.ardır. 0 suretle ki bu cephenin her 
Hakikatte bu ha.ne:ıo tav~~~ muhtaç bir hangi bir noktasına yapı~acnk tecavüz 
n~ktası v~rdır ... Zıra Buyuk Harbden umumi ve otomatik bir hareketi intac et
yuzbaşı rutbesı ıle çıkmış olan B. Edene sin. Romanya ile Lehistan, bilhassa, bu 
h~r ne kadar y~rbay rütb:sı te~Iif edil- görüşe rnuarızdırlar. Bu devletler, Sov • 
~ışsc de ~~r:1a.ıle1:~ .~skerı rn~lumatınııı 1 yet Rusyanın kendilerine yapacağı yar • 
bıraz eskıdığını duşuncrek bmbaşılıkla dımın otomatik bir surette değil. kendi 
iktifa etmiştir. Şimdi London Langer a- . 
ı d b ·· t'be ·ı lı kt dı taleblenle vuku bulmasını istemektedir-ayın a u ru ı e ça şma a r ve le B .. - f k 

1 
h 

11 
d'I b' 

. . . r. u goruş ar ının nası a e ı c.- t-kendısıle konuşan gazetecılere: ı . . l' d l'ft:ld' D'• t ft 
T .1. d.ikl . . . ece.g.ı ma um e6 ,.. •ı-. ıger a'ra an, - ayyareaı ığe verme erı ıçın . . . 

1 d . . gC'ne bazı garbı Avrupa gazetelennın ver-
memnunum. ernıştır. d'k' . 

1 
· t .. d b. 

B Ed UI 1 K ı .erı ma uma a gore S0!1 zaman a ır ay en us ar urumuna memur . . 
'hrih. 1 rd sıf t ·ı 1 ~ takım ıddıalar serdetmıye başlıyan Bul-nıı as o u a ı e ça ıştı5 ı sıra • . _ • . ... . 

l d ld • t f 1 garıstan hukumetı, ::>ovyet Rusya ıle ya-ar a yapmış o ugu ayyare se er erin • . 
d h h ld · · · t b d' . • pılan temaslardan sonra ıddıalarını da • en er a e ıyı ın ı a e ınmenuş o!a -
caktır. ha makul bir hadde irca etmek lüzumu

nu anlamıştır. Bu takdirde ve açık du-
İf nla A'ga · ran bazt noktalar kapatıldıktan sonra 

J nı an antitotaliter cephe teessüs etmiş olacnk-

ar asındakı" anı~ şn .... alar tır. Ondan sonraki safha, cephelerin mü-
v zakere s"fhasıdır. Yazımızııı başında de. 

Tahran 1 (A.A.) - Anadolu Ajan - miştık ki Hitlerin nutku. umumiyetle ve 
sının husu-si muhabiri bildiriyor: sarıh olarak müzakerf'•cre kapıları açık 

P.1rlnmentonun dünkü toplantısın - bırakıyor. Fakat bu nutuk, koJlektif değil, 
da Hariciye Veziri Alam, Afganistan·! karşılıklı ve i'kişer ikişer müzakereleri 
la imz~ılanmış posta ve telsiz müna - derpiş etmektedır. Antitotalıter cephen;n 
sebetıe•·i mukavelenamelerile Kilmand ı teessüsü kuvvetler arasında müvazenet 
sularının takc;imi konvansiyonunun tomın edeceği için, mümkündür ki, bu 
müzakeresi münasebetile beyanatta müşkül atlatılsın. Her halde. önümüzde
bulunarak bunların son an~aşmaJarı ki günler, taraflarca alınan tedbirlerin 
teşkil eyiediğinj biJdirmiş ve iki dev - gevşemesi beklenmeksiz n, hararetli mii
let arasında muallakta hiçbir mesele zakerelerin cereyan edeee~ı bir devredir. 
kalmamış oldu~unu tebarüz ettirdik • Buna, şimdilik. :bir mütarl"ke devresi cH 
ten sonr~ Saadabad paktı hakkında ez- yebiliriz. - Selim Ragıp Emer: 
cümle rlemiştir ki: 

c- Saadabad paktı devlctlerile mü
zakere edilen bütün meselelerin tam 
bir fikir beraberliğile neticelendiğini 
siziere bildirmekle bahtiyarım. Türki: 
ye ile hudud tahdidi ~ geçen sene bi -
tirilmi.; ve bu husustaki mukaveleler 
imzalanmıştır. Bu sene de Afıganistan
la olan hudud td'ııdidi sona erdirilmiş • 
tir. Trakla hudud tahdidi komisyonla -
rı da halen çalışmaktadır. Irakla, Tür
kiye ve Afganistanla imzalanmış mu • 
ahc>del"re mfü:abih mucihedeler imza -
lanarak• ır. 

Ssadabad paktı konseyinin bu defa 
Tahranr!a ~·apılan t0plantısı samimi bir 
do~t 1 uk hm""'>ı içinde vukua ~elmiş ve 
tarr> bır :mtant1n n tic:elenmic;tir. ................................. ........ ··················· 

VEFAT 
ir ıı lıJ\ a 'ımızın en ec::ki \ e en kıv

m t i l17U ,. arından Galatasn rm ın cc::ki 
mı i.ır'i \'e mü ki\c mektebi ile' a keri 
liselere İii murıl imlerinden Salih Ar"f 
Po :ım .., kısa bir hastıılıfşı mi.itC'akib bu 
abrıh ''efat etmic;;tir. 

Cena C'..,i 3 l\fayıc: Çarşamba ~unu, 

Şı li Sıhhat Yurdundan kaldırılarak 
nam zı ö ~le vakti Teşvikiye cami'nde 
kı ndıTd n c:;onra Evübde aile kabris • 
t n na odnolunacaktır. 

Es~i Arnavudluk kr<'ll 
bu akşam şrhrimize 

geliyor 
E ki Armrvudluk kralı Ahmed Zo~ 

hükfımetimize müracaat ederek maiye. 
ti erkani!e birlikte Türkiyeye gelmek 
arzusunda bulunduğunu bildirmiş ve 
hükfımetimizce bu müracaat kabul e
dilmistir. Kral 70 kişilik maiyeti ila 
birlikte ve mülteci sıfatile memleketi· 
mize gelecektir. 

Atinadan bildirildiğine ~öre Ahmed 
Zo(To dün ~." '.lh c;aa 10,40 da hususf 
bir •reııle l arı <;;Wan hareket etmiştir. 

Krala. krnliçe J<'raldin. küçük veli
ah<l w• kıı karde~lc>ri, Arnavudluk or
dmtı ..,abı 1' bşkumandanı Aranti ve 
n. 7 r'ar refakat etmektedir. 

Kral ve maiyetini hamil hususi tren 

bu kı::~rı srıat 23,30 da Sirkeci garına 
mu\•a-;alat ederek ve İstanbulda Pcra· 
pa "'<) ote'ine inecektir. 

Eı:;ki Arnavudhık kralın•n bir müd· 
det İstnnbulda ikamet edeceği ve dev
let meı keıimizi de, ziyaret edeceği 
söyıenrtıektedir. 



4 Sayfa 

Beşiktaşta geniş bir 
meydan açılacak 

Dolmabahçe -Bebek yolunun yapılııında Beşiktaı cami
sinin etrafı istimlak edilerek cami meydana çıkarılacak 

Befiktaf tnımva11 cadderi nm bugünktl vaziyd 

ıBeledlp imar itleri müdürlülü tara,..! eden sıradaki düWnlar da ayni mak • 
fından ihımrlanan Dolmabahç. • Bebeli sadla istimlik. olunarak yıkılacaktır. Cad 
yolunun projesinch! yol gUZJergthına te - denin bu yakası hamamdan itibaren ca -
.sadüf edecek Beşik~ meydanına büyük minin önüne çıı1tacaktır. Bu suretle tür
yer ayrılmıftır. Beşiktqta polis karako-. ibenln bahÇi?sl uzunluğuna büyümüş ola
lunun karşısına isabet eden tarihi caıniin 
tamamen meydana çıkması için tramvay 
caddesinin istikameti değiştirilecektir. 

Caıminin dört tarafı tamamen açılacak, 

Maçkaya çıkan caddeyı takiben caminin 
duvarına kadar imtidad eden binalar iaı

cak. türbenin etrafında v.icude getirile -
cek, meydan geniJliyecekti'r. 

Beşiktai iskelesile 19 uncu Bkmekteb 
arasında sahil boyunda bir kısım bara -
kalar bulunmaktadır. Belediy~ buradaki 

tlmlak edilerek klmilen yıkılacaktır. Bu arsalan ve barakaları stimlak edcce'k, 
suretle cadde doğruca caminin duvarına barakalan yıkacak. bu mıntakada dük -
dayanacak, ve cami duvannm ar.ünde bir 
kavis yaptı'ktan .90nra §imdiki istikamette 
Ortaköye doğru uzıyacaktır. Karşı ta -
raftan da hamamdan itibaren Barba -
ros Hayreddinin türbesine kadar devam 

kanlar yaptıracaktır. Bn dükkanlara de
mirci, maranıgoz, çimentocu gibi Beşik· 

ta~ .kazası dahilinde inşaat işlerine yan • 
yacak malzeme satan. bilcümle san'at er
b~bı yerleştlrilecl:'lktir. 

SON POSTA 

Hayvanların zehirli 
gazlerden korunması 

için talimatname 
Hava hücumlanna karşı hayvanlann 

ve ilayvıanlardan elde edilen yiyecek 
maddelerinin korunmasına dair hazırla
nan talimatname şehrimizdeki alakadar-

1 

lıara gönderilmiştir. 

Bu talimatnameye göre, aÇ!kta btılu -
· nan hayvanlar toplu bir halde muhafaza 
~ilmiyerek, küçük küçük gruplara ay-
rılacak, ahırlann iç tarafları kerpiçle 

takviye edilecek ve yangınlnra karşı ted 
birler alınacaktır. Duvar çatlakları gaz -
lere karşı sıvanacak, kümes hayvanları 
için gaz geçmez sandıklar, beton kümes -

ler vücude getirilecektir. Hizmet halinde 
bulunan hayvanlar için de maske, kauçuk 
~rtü, kauçuk ay$abılan ve çizmeler 
hazırlanacaktır. 

Elektrik kab~olarıntn 
kamilen değiştirilmesine 

lüzum gör~lüyor 
Belediye fen heyeti şehrin elektrik te

sisatını kontrol ederek, bu hususta hazır
lamış olduğu raporu evvelce Nafia Ve -
k!letine .göndermiş bulunmaktadır. Bu 
rapora göre mevcud tesisatın bir metre 
bile uzatılmasına imkan yoktur. Kablo • 

lar kamile iharabdır. Buna mukabil ls -
tanbul şehrinin ·birçok sokaklarında ışık 

bulunmamaktadır. Şehrin elektrik ihti -
yacını gidermek için mevcud tesisatın ı~
lah edilmesine lüzum vardır. Elektrik iş
letmesi belediyeye geçtikten sonra en ön
ce kablolar kamilen değiştırilecek ve mü-

teakiben tesisat tevsi olunacaktır. Kablo
ların kamilen değiştirilmesı çok pahalı-

ya malolacak ve bu ış senelerce uzıya -
ca:ktır. 

Boğazın Andolu yak--sında 

Tünelin önünde bir 
meydan açılacak 

T f 1 · asfalt yol yapılacak ayyc:re se er erıne Boğaziçinin Anadolu yakasını baştan 

Kara'köyde Tünel antresinin önüne te
sadüf eden adanın evvelce Nafia Veka • 
leti tarafından kaldırılması kararlaşmış
tı. Tünel işletmesi belediyeye devredile -
ceği için !bundan sonra bu meydanla be
lediye fen heyeti me~l olacaktu-. 

Beygirden dDfen bir adamın 
kol• kırıldı 

Galatada Lülecihendekı. oturan Mo 
iz, bindiği lbey.girle Hürriyet tepesine 
giderken attan düşerek kolu kırılmış -
mıştır. Moiz, has~eye kaldırılmış -
tır. 

Zehirlenen bir kadın hastaneye 

kaldırıldı 

Vefada Kovacılar caddesinde 144 nu 
maralı evde oturan Panr}yot kızı Silo 
dün yediği balık ve sığır etinden zehir 
lenmiş, Haseki kadın hastanesine kal
dırılmıştır. 

bugün başlan:fcak başa katedecek asfalt C!iddenin planı, be-
~ lediye fen heyeti tarafından haz.ırlan -

İstan'bul - Ankara, Ankara - Adana. ve mıştır. Şehircjlik mütehassısı Prost im -
Ankara - İzmir hatları arasında dünden zaladıktan sonra, plan tasdi!r edilmek Ü· 

itibaren başlaması. mukarrer bulunan 
yolcu tayyare se.f.rleri dün havanın mu • 
halefeti yüzfünden yapılamamıştır. 

zere Nafia Vekfüetine gönderilecektir. 
Caddenin ~cnişliği yirmi metre olacak, 
virajlarda müsademeye imkan bırakma . 
ma1k için hususi tertibat ~ulunacaktır. 

Tayyare seferl~ri bugünden itibaren Yolun inşasında modem seyrüsefer 
başlıyacak ve ilk yolcu tayyaresi saat kaideleri gözönünde bulundurulacak, ve-
9,30 da Yeşilköyden Ankaraya hareket saiti nakliye icabında saatte yüz elli ki. 
edecektir. Saat 16 da Ankaradan kalka • lometreden ziyade süratle gidebqecektir. 
ca'k olan tayyare de, saat 18 de Yeşilkö
ye gelece"ldir. 

Kavga eden Oç ftrkedzf 

bii'birlni yaraledılar 

Erninönünde, Hacıkadın mahallesin
de oturan Ahmed, Eşref ve İsa adlı üç 
arkadaş arasında kavga çıkmış, Eşref, 
Ahmedi çak1 ile kolundan ve başından, 
İsayı almndan, Ahmed de Eşrefi jilet
le b~ından yaralamıştır. 

Sıtçlular yakalanmışlardır. 

Mille/ errlk: 

OtobDsler içfn ate'ye ve gareJ 
yapı'mıy. cak 

TramVay ücretlerinin yeniden 
indirilmesine imkan görülmiyor 

Belediyenin A vrupadan satın alaca
ğı otobüsler için muazzam bir atelye 
ve .garaj vücudc getirilecekti. Şehirde
ki otobüs işletmesi tramvay işletmesi
ne ıbırakılacctğmdan, yeni otobüsler 
işletmenin mevcud depolarında bulun 
durularak. ntelyeJerinde tamir oluna -
caktır. Belediye bu işten tasarruf ede -
ceği yUz elli bin lirayı başka tarafta 
kullana'C'aktır. 

DOn • urdun muhtelif Y'rlerine 
faydt!h yaömurlar yııOt!ı 

Yeşilköy meteoroloji htasyonundan 
alınan malfımata göre, hava dün yur
dun Ege bölgesile çenub Anadolusunda 
az bulutlu, Karadeniz kıyılarında ka
palı ve mevzii yağ'Jş1ı, diğer bütiln böl 
gelerde umumiyetle çok bulutlu ve yer 
yer yağışlı geQmi.ştir. 

Şimdilik yeniden tranıvay arabası satın alınmıya1"ak 
arabaların esaslı şeki:de tamirile ikf fa olunacak ve 

mevcud hatlar temdid edilmiyecek 

Rüzgarlar bütün bölgelerde garb isti 
kametinden Trakya ve Kocaelide, kuv
V'etli, diğer' bö1ge:Jerde orta 1-uvvettıe 
esmiştir. 

Rüzgar cenubu garbiden saniyede 
2 - 3 metre hızla esmiştir. Sühunet en 
yü~ek 15,5 ve en düşük 6,4 santigrad 
kaydedilmiştir. ............ ·-·-············ ... ··············-···· .. ·--

Şehzade başı 

" 

TURAN Ttyatroıunda 
Bu reee Halk geoeıi 

lıer yer 20 paradi 10 
loealar 100 kuruftu7 

Çevir Kazı Yanmasın 

Mayıs 1 

Hatayda iktısadi 
faaliyet artıyor 

istiklal ve istikrara kavuşan Hatay, geçen kısa müddet 
zarfında ekonomik durumunu süratle ~nkişaf ettrdi 

Geçen yılın EylOl ayındanberi istiklal 
ve istikrara kavuş.sn Hatay, geçen kısa 
müddet zarfında iç teşkilatını sür'atle 
kurmağa savaşmakla beraber, ekonomik 
durumunu da süratle inkişaf ettirmiştir. 

Bu inkişafın temini için siyasi ve idarl 
sahalarda memleketimizın teşkilatını ör
nek tutan Hatay, coğrafi vaziyet itibari!e 
de Anadolunun devamından başka b!r 
şey olmadığı cihetle, Anadoluda tatbik 
edilmekte olan zirai kalkınma usuller.! • 
nin aynini tafbik etmekte olduğundan 

yakında ıbu Türk ilinde daha feyizli ne -
ticelere intizar edilmektedir. 

Filhakika 937 yılında 24,18Ci.OOO kilo hu 
hı.abat, 957,500 kilo pamuk, tütün ve şeker 
kamışı gibi sınai zeriyatı 957,500 kilo sair 
gıda maddeleri zeriyatı yapılan Hatayda 
geçen yıl zeriyat miktan ehemmiyetli bir 
surette artmış ve hububat zeriyatı 

43,430,000, sınai zeriyatı 5,063,700, gıda 

maddeleri 6,080,000 kiloyıı bulmuştur. 
Ayni yıl içinde 9,600,000 kilo zeytin, 

4,600,000 kilo üzüm, 2,800,000 portakal, 
1,300,000 kilo incir elde edilmiş ve mey . 
va istihsal miktarı ceman 23 milyon kilo· 
yu bulmw;tur. 

Zira.i sahada vuku bulan bu inkişafın 
tabii neticesi olarak Hatayın ekonomik 
durumunda da ayni inkış:ıf görülerek ge
rek iUıa18t ve gerekse ihracat diğer yıl
larla nisbet kabul etmez bir şek.ilde ço . 
ğalmıştır. 

938 yılı BirincikAnunundan 939 Şubatı 
sonuna kadar Hataydan memleketimize :J 
milyon kilo sikletinde ve 142,639 lira kıy
metinde portakal, ljmon ve emsali meyva 
ile barsak ve meşin ithal edilmi§tir. 

PoUste: 

Bir mzırang.: zla bir seyyar sebcı 
birbi• .. erini yaraladılar 

Dün gece Tavukp:ız.arında bir hadise 
olmuştur. Saat 15 te Sütçüler sokağında 
bir kahvenin önünde oturmakta olan sey 
yar satıcı Şakir isminde birinin yanına 
marangoz ömer yaklaşmış, ikisi arasında 
şiddetli bir münakaşa başlam1ştır. Bu 

sırada Ömer tabancasını çekmif, fak at 
Şakir biroenbire yerinden sıçrıyarak Ö
merin üzerine hücum etmiştir. ömer bir 
bıçak darbesile yere düşünce Şakir kaç-

mağa ıbaşlamış, Ömer de arkasından bir 
kaç el silah atmış ve dliştüğü yerden 
kalkıp hasmını kovalamağa başlamıştır. 

Bu arada çıkan kur~unl:ırdan biri Şaki -
rin arkasına isabet etmiştir. 

. Zabıta ve bekçiler derhal hAdiseye mü
dahale etmişler, muhakkak bir cinayetin 
önüne geçmişlerdir. Hadise etrafında tah 
kikat yapılmaktadır. 

Trenin çiOnedlOI kadının 
hOvlyPti anıa,ılamadı 

Üç gün evvel, Etyemezde tren köp -
rüsü altında feci bir k!lza' olduğunu, 
bir kad·nın iki bacağının ve bir kolu -
nun kesilmesi suretile öldüğünü yaz -

mıştık. 

Dün akşa."11 zabıta tarafından geç 

vakte kadar yapılan ta~kikata rağnı€n 
kadının hüviyeti henüz tesbit edileme 
miştir. . Adliyece tahkikata el koyan 

müddeiumumt muavinlerinden Tur -
gud, kadının hangi tren tarafından ve 
hangi saatte çiğnendiği etrafında o 

mıntaka halkının malumatına müraca

at etmiştir. 

İştira kabiliyeti yüksele::ı Hatay, rnuh• 
telif memleketlerden 938 yılının son üq 

ayında bir buçuk milyon kilo sikletinde 
812,306 liralık ithal9.t yapmıştır. 

Hatayda mühim mlktarda hayvan mev• 
cud oluşu, toprak mahsullerinden başka 

hayvani maddeler istihsal ve ihracına da 
imkan bahşetmektedir. 

Son tahrirde Hatayda 102,982 keçt, 
38,297 koyun. 65.074 sığır, 2477 manda, 

6377 at, 7362 eşek, 2429 katır olduğu tes • 
bit edilmiştir. 

İıtkenderun limanı ayni zamanda bü ' 
yük bir hinterlandın tabii bir mahreci 
olduğundan, lbu Türk ilinde istikrarın 

devamı bu limanın 18yık olduğu ehem • 
miyeti tekrar iktisabını temin edecek ve 
bu da Hat.ayın ekonomik durumunda mü• 
him bir amil olacaktır. 

Romanyaya zeytinyağ ihracatı 
inkişaf ediyor 

Romanyaya zeytinyağ ihracatımız de • 
vam etmekte ve bu yılkı ihracat ümid e: 
dilen şekilde bir inkişaf göstermektedir, 
Zeytinyağlarının fiatları da Romanyaya 
ihracat için müsaid görülmektedir. 

Ticaret Odası 255 eksper seçV 
Tarüe kanununun 30 uncu maddesi mu 

cibince gümrük tarife tatbikatından do • 
ğan ihtiIMları halletmek iizere 939 yıl 
~in İstanbul Ticaret Odasınca 2~~ ekspeı 
seçilmi~ir. 

Bu eksperler muhtelif ticaret ve sa ı 

nayi şubelerinde fütısas sahibi olanlar · 
dan ayrılm~tır. 

Deniz işleri: 
DOn bir Alman vapurlle 

500 seyyeh geldi 

Alman bandıralı Milvoke seyyah va 
purile dün limanımıza muhtelif mil • 
!etlere mensub 5 00 seyyah gelmiştir. 
Seyyah vaıpuru bugün limanımızdan 
ayrılacaktır. 

-------
Bir adam fakalatırken arkadefını 

yaraladı 

Diin, Kağıdhanede Alibey köyünde 
ağır bir yaralama vak'a'Sı olmuştur. 

Süleyman ve Ali adlı iki arkadaş şa· 
'kalaşırlarken, Siileymanm söylediği 

sözlere muğber olan Ali, bıçağını çe • 
kerek Siileymanın karnına saplam~ ... 
tır. 

Yarası ağır olan Süleyman, imdadı 
sıh.ht otomdbili ile Beyoğlu haStnnesi • 
ne kaldırılmış, Ali yakalanınışıtır. 
·····························································• 

( Yeni neşriyat ) 

Kemal Atatürk 
Büyük Türk evladı Kemal Ata.türkün ba· 

yat ve eserleri hakkında yeni bir e.serln dahs 
satışa çıkarıldığını görüyoruz. Yarısı türkçe. 
yarı.sı da almanca olarak n~redilmlş oh•JJ 
eserin yazı kısmı mahduddur. Kitab da~ .n 

ziyade, Atatürkün hayatını resimlerle tesbil 
etmek istemiş ve clrlden muvaffak olmuştur. 

Anafartalar gallblnln Büyük Harbdekl fna· 
Jlyetinl nebde olarak alan eser, hazin ölii • 
münün Anknraya müntehl olan cenaze ala~ 
yile son yaprağını knpam~tır. D~ı. çok rr u< 
vaffak üç renkli bir re.simle süslüdür. aüıe1 
bir bez clld içinde toplanan resimler, her ı. ı .. 
tüphane için bir hatıra olabtlecek kıymet v( 
nefasettedir. Türkişe Post gazetesinin tab 
ettirip Kalls kltab evinin satı.,a 9ıkardığ1 
.Kemal Atatürkıı ü bütün okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

(HAYATIM SANA FEDA) Filmini hatırlayımz 
Ve Şaheser Filmlerle rekabet edebilecek bir güzellikte 

TAVSiYE MEKTUBU 
Fransızca sözlO cok gUzeı Filmi görUnnz. 

Bat Rollerde : 

ANDREA LEEDS - ADOLPHE MENJOU 
en nesih ve tam maoasiyle hakiki aşkı tadacakıınıı. 

Yarın Akşam S O M E A Sinemasmda 

Tramvay ve Tünel işletmeleri hakkın
da belediye tarafından tetkiklere başlan
mıştır. Bu işletmeleri belediyeye devre · 
den kanun neşredildikten sonra, mezkur 
işletmeler belediyeye veriımiş olacağın
dan hazırlıklar şimdiden bitirilmiş bulu. 
nacaktır. Evvela tramvay ücretleri göz· 
den geçirilmiştir. Ali Çetınkaya tramvay 
tıcret1erini azami 9urette indirmiş o1du
lundan, fiatların yeniden tenzili kııbil o
laınıyacaktır. Belediye, mevcud hatıan 
temdid etmeği şbndilik düşünmemekte -
dir. Şehirdeki otobüs servislerini de tram 
vay işletmesi idare edeceğinden, tram -
vayla yapılamıyan nakliyat otobüslere 
yaptırılaca'ktır. Eminönünden Rumelihi-

sarına gidecekler ayni biletle Bebekten 
sonra otobüse 'binebileceklcrdir. Tram -
V<ay ve otobüsler arasında ihdas edilecek 
müşterek ibiletler sayesinde. tramvay '§· 
letmesinin !belediyeye bir fayda temin et
mesine çalışılacaktı:::. Tramvay şirketin
den 187 araba teslim alınmıştır. Şimdilik 
yeniden araba satın alınmıyacak, mev • 
cud arabalar esaslı surette tamir edile -
cektir. Esasen otuz kilometreyi bulan 
tramvay hattı, her gün bundan daha faz
la arabayı işletmeğe müsaid değfldir. 

Tramvay rayları kô.milen değiştirilecek, 

ıslahata harcanooak paranın belediyeye 
bir külfet teşkil etmemesi için, bir for -
mül bulunacaktır. 

•oc!TII 8 o. olnmıcu ba:r&D Aytal Atilla reriaa , _____________________________ ,, 



Aydının güzel ve şirin 
bit kazası : Karacasu ' 

~lva, su ve manzara itibarile büyük bir kıymeti haiz 
tth1nan kazadll su ve elektrik işlerinin halline çalışılıyor 

r 
~~ ...... 
1 

~ Karcu.-m-uda Afrodis yos harabelert 
aracası.ıdan yazılıyor: · Vilayet civarda memba olmadığından 

~~ac~suya Çamlıbelin eteklerinden a?1cak . c~tU:.• Ul~Ü ik\ kazay.a ~ ~:t.~
diıir gllzel ve muntazam bır yoldan gi- tihnesı~ın .mu~n old~ju ılen BUru!· 
cıvııd Etraf çamlıktır. Çağıldayan sular, mektedır. Halbukı bu ,ekıl hem uzun su
la r· a.şa~ kuşlar. oradan geçen yolcuları 1 recek, heı_n ~e daha masraflı ola~kt~r. 
iü.y 1 ıhtıyari durdurur. Yolcu bütün bu ı Halbukı cıvanmızda yayla ustünde 
y ~ellikleri görür, dinler ve ondan sonra memba vardır. Fenni bir şek.ilde borular 
u una devam eder. ile kazaya kolayca su getirtilebilir. 

~azaya girer girmez ortası çamlı iki Tenvirat ~ine gelince: 
~~nış Yol ile karşılaşırsınız. Bu yol kaza.- Bugün sokaklarımı7ı tenvir için kaza. 
da~ etrafça meşhur olan pazar yerine ka- rnızd• 55 lambamız vardır. Senede cSOO~ 
rtıc devam eder. Kazaya 20 dakika kadar liraya yakın tenvirat ve gaz para11 ven
~l sa~ede bulunan yayla hakikaten gü. Hyor. Halbuki elektrik olsa hem memle-

b. bır Yerdir. Hava su ve 1 ket nur içinde yanar ve hem de bu kadar 
ırJeş . . , nanzaran1n k' 

rnesındcn dogwan bu tab·· - ıı·~ fazla masraftan kurtulunmuş olur. Ha ı-rery "' - il guze :6e • 
uıunde ender tesadüf d"l katen ibu iki Mirumlu mesele halledilecek 

la;işkan ve ayni zamaud: ~a~:atkfı.r 0 _ olursa, kazanın güzelliğini ve kıymetini 
t'ını- b~ra~asu halkı senenin yorgunlukla- bir kat daha artır~ağına şüphe yok ... 

}( ra a dinlendirirler. 
aymakarn ş f' 

kan ve d w e ık Işık hakikaten çalış-

80.N POSTA 
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Dimetokalılar 
yağmur bekliyorlar 

Bugünlerde yağmur yağ
madığı takdirde mahsul 

tehlikeye giriyor . 

Dimetoka (Hususi) - ·US evli ve 2 
bine yakm nüfuslu olan Bigaya bağlı 
nahiyemiz, kaza merkezine bir şose ile 
mer.buttur. Hepsi rençft>er olan Dimeto
ka halkı çok ça~ışkandır. Her yerden 
fazla mahsul çıkarır. Bu sene 80,000 
dönüm yaz mahsulü ekmiş olan Dime -
t<kalılar, luş mahsullerini de ekmek ü
zere bugünlerde 'bereketli yağmurlar 
beklemektedir. 

Bir buçuk aydan beri yağmur yağ -
madığı için son günlerde güzlük mahsul 
ekimine hazırlanacak olan tarlalar, 
kerpiç gibi kurumuş ve sapan işlemez 
bir hale gelmiştir. Pamuk ve nohud zi
raatine de ehemmiyet veren rençıt>erler, 
yağmura dört gözle intizar etmektedir. 

Güzel kavun ve cins kc.frpuz yet~ir
mekle şöhret alan Dirnetoka toprakları, 
va'k:tinde yağmur düşmezse yazlık mah
sulat idrak edemiyecektir. 

egerli bir . 1 'd İ . ı>ılacak kaz • ıc arccı ır. lerıde ya-
\Takıncta k a planının şekli çok güzeldir. a azanın 
~ Yol Yeni la esa~ caddesi açılacaktır. 

tınde olacaki na gore 12 metre genişli
ır. 

Turistik bakı 
ihtıyaçl rndan kazaya gelenlerin 
oteı a~nı karşılamak üzere büyük bir 

ve bır d · halk e gazıno yapılacaktır. Fakat 

Nüfusu. belediye teşkilatına kifayet 
etmediğinden köy halinde idare olunan 
Dimet.okanın çok çalışkrı~1 muhtarı 
Mustafa, köy sandığına ~ir gelir olmak 
üzere bn sene 3500 kavak fidanı 'diktir· 
miş, 5 00 ağaçlık bir de dutluk tesis et
miştir. Spor klübü ~ş'kilatımn aldığı 
radyo, halka dünya 'haberlerini ~rmek
te, musiki ihtiya1Clarını önlemektedir. 
Bir nahiye merkezi olduğu halde kırk
tan fazla sebze bahçesine malik olan 
Dimeto'lrnlılar. birkaç vilfıyet halkını 

Trabzon (Hususi) - Şehrimiz Hallt idare edecek kadar fa.zla oo'bze yetiş -
evi dahi şair Abdülhak Hfunidin ölü - tirmekte ve fakm yo'k bahasına sat -
münün üçüncü yıldönümü münasebe - maktadı r. Daha turfanda olduğu halde 
tile seçk!n ve kala-balık -bir kütlenin iş- iki kiloluk büyük Vf": göbekli Kaşık ma
t irakile parlak bir ihtifal yapmıştır. İh- rullarmı !ki~r kuruşa vermekte. taze 
tifalde Hamid ha}cl{ında konf erahs\ar baklavı da herkese yüz paray~ yedir • 
verilmiş ve bir çok zevat tarafından mektedir. 

HAmidden muhtelif parçalar okunmuş- Yaz ortalarında. satılmıyan sebzele-"C<o~1 en çok üzıen su ve elektrik işidir 
~rb · 

kaıa b u mesele de hallediıecek olursa 
ıam r kat daha güzelieşecek ve ayni 

}( an ; 1 lbilVÜyecektir. 

da :ı1aya bugün gayri sılıhi şartlar altın
~e en su ıı...· k beb· • uı?1Ço ~tifo. vak'alarına se-
ıyeı verrnekt d' Ev 

lekild e ır ger hl! iş süratli bir 
biran e hallolunacak olursa memleket 
ta11 k evvel bu acı ve kr:ırkunç hastalık
\r\ı""" urtulacak ve halk ta temiz suya ka. 
~ktır. 

tur. rini havvanlara vedirrnekte olan bu na
hi reni~ feda'kar· ba'!ıçıvanları, emekleri 
heder olmo.ımak için bir konserve fa'br:i-

GUmUşhacıkHy k,,nd;rleri 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Gümüş- kasının acılmasını dört gÇ>zle bekle -

hacıköy Kendirciler Cemiyeti Rad'yQ rneıktedır. Mebzul olduğu bir mevsimde 
İdaresine müracaat ederek Kastarno - domatesini kırk paraya satan bu fera
nu kendirinden kiloda dalına S - 1 O ku- gatkAr bahçıvanlann o z~man yüzleri 
ruş fazla sırt~lan kendtrlerinin munta-. gülecek. elleri beş on para görmüş ola
ıam piyasasının raporla bild1.rlltceği - caktır. Kültüre de cok meraklı olan Di
ni ve bol"S!l haberleri arasında neşre - rnetokalılar çocukl~rını Biga orta oku-
dilmesini istemiştir. ]unda okutmaktaıdır. Beş sınıflı okulu 

Tı"r Ç k E her yıl yirmi karlar mezun vermekte, 8 ocu •irgeme kurumunun faalı"yetı· - aı bi~k zeki geneler yetiştirmekte r. 
Okuhm bulundu~ yer. bir senatory<'l'll 
gibi ağaçlık içindedir Manzara itfbarile 
kazada bu okulun emsali yoktur. 

·-
Gemlikte bir çocuğu 
Bir otobüs parrala"ı 

Gemliğin çok gazel bir 
kOyU: Adliye kOyO 

Adliye k6yü Gemliğin 9 Km. şarkı ce
nublısinde bundan elli üç yıl önce 93 
Moskof muharelbesini takiıb eden göçler 
esnasında. Artvin göçmenlerinden Hacı 

Eyüb efendi tarafından tesis olunmuştur. 
Köyün kurulduğu yer arızalı olmakla be
raber her çeşid ziraat yapmağa elverışll
dir. Denizden takriben 400 metre kadar 
yüksekte kurulan Adliye köyünün havası 
90k temizdir, iher türlii hastalıktan salim 
olan köy hel'g'Ün biraz daha genişlemek
tedir. İlk tesisinde 51 evden ibaret bulu
nan Adliye köyünün hali hazırda 127 evi 
vardır. 

Köyde kültür hareketleri 

r 

Tahsil çağ1nda 15 yaş dahil, kız erkek 
bera'ber 197 çocuk vardır, bunlar<ian an· 
cak mekteb kadrosunun darlığı dolayısile Adliye köy muallimi Said Vnal • 

87 si mektebe devam edebiliyor. Geri ka· yetiıştirmektedirler. Bu köyün, iş mevııı
Ianlar tahsil zevkinden mnhrum ları arasında yer alan en ehemmiyetli k:ı
kalıyorlar ve bu sebeble ilk tah- zanç kaynağı, tuğla, kiremid, alçı oc, k
sil mecburiyeti de tatbik edi - !arıdır. Bir kısım menfaati köylülere ve· 
lemiyor. Bina beş sınıfın tedrisat 1 rılen alçı ocaklarının istihsa!Atı, Zeytin
yapmasına ve bütün köy çocuklarını isti- 1 burnu. Darıca, Eskihisar, Kartal fabrik:ı· 
aba kafidir, bir mu31lim verildiği takdir· !arına gönderilmektedir. Yılda alçı ih-"~ 
de, çocukların tamamını okutmak müın- catından bu köyün hissesine 9000 tc '1 

kün olacaktır. Köyün C. H. P. binası he- düşmektedir, her tondan köy sandığın.ı 
yet odası, okuma odası cidden çok ince 16 rüsum. 10 icar olmak üzere 26 kuru~ 
bir zevkle tezyin edilmiş. bir de radyo a- menfaat temin edilmektedir. Köyün 1939 
lınmıştır. Muhtar Sadık Dura~. öğretmen yılı varidatı 2933 liradır. 

Said Üna.lın köy kalkınm~sına hizm:t Köylüler mefbu.sat ihtiyaçlarını da ev 
yolundakı çalışmala~ı ~akd:re değer bır lerdeki tezgahlarda dokudukları kumaş 
safha arzetmekte, koylu!erle ilk temasta 

1 
d t . t k a· ı 

k d. · ,..n..+ kt d" ar an emın e me te ır er. en ını '6..,.,.erme e ır. 

Köy evleri 
Evler umumiyetle ikişer kat üzerine 

kurulm~tur, üstü kiremidli ve çatma 
direkler arasına tuğla doldurularak muh
kem bir şekilde yapılmıştır. Köy sokak
ları çok temiz olma.5Ina rağmen kaldırım
sızdır, su boldur, köy içinde 27 pınar ve 
tam kıöyün ortasından süratle geçen bir 
de dere vardır. Gemlikten Umurbeye ka
dar olan şosenin Adliye köyüne bağlan
ması için yapılması icab eden yolun tes
viyei türabiyesi kısmen ikmal edilmiştir, 
5 Km. den ibaret olan bu şose bu sene 
zarfında ikmal edilmiş bulunacaktır. Kö
yün, 1 bakkalı, 1 demircisi. 1 de kalaycısı 
vardır. Ekmek bahçelerdeki küçük fırın. 
Iarda çekilir. Evlerin bahçe içlerinde ve 
dağınık bir şekilde yapılmış olması da 
mühim bir hususiyet arzetmektedir. 

Geçim ve başlıca iş mevzu'an 
Kadın. erkek ve çocuklar dahil 832 nü

fuslü olan Adliye köyünden, köy dışında 
para kazanmak için tek kimse çıkmış de

Cidden çok güzel ve her bakımdan in· 
ki.şafa çok müsaid bir köy olan AdliyeJi. 
lerin Cümhuriyet hükumetinden bütün 
isteklerini bir noktada toplamak müm
kündür, o da : Mekteblerinin beş dersnne
ye çıkarılması ... 

Bu takdirde köylüler, lüzum görUlürsc 
mektelblerini .genişletmek ve hattli Mu
r.atoba, Katırlı, Asayış, Engürü köyl ri
nin tam merkezinde bulunan bu köyde, 
yatı evi tesisi kabul edilırse buna aid ma. 
sarifi inşaiyenin tamamının, köyden !e
nıin edileceği kat'i olarak söz verilnH k-
tedir. .'ıf. Enver Bcp.J 

Gem'ikte bir p:rinç fabr k:sı 
açıldı 

Gemlik (Hususi) - Müteşebbis b ir 
vatandaş tarafından Gemlikte birirri 
olarak bir pirinç ftforikası açılmış v ~ 
fabrika faa:iyete geçmiştir. 

Tiniden bir ?d~m ~mıdu 
ğildir, arpa, buğday, mısır, darı gibı hu- Trabzt'n (Hw:m~i) - Vaıkfıkebir l''l -
bubat ekimine elverişli olan arazide zey- zasının Vamenii köyünden Ali B i "rn 
tin vesa-ir her çeşid meyva yetiştirmek te adında bir vatanda~ l 3 Nisan ger" i 
mümkün olmaktadır. Köylüler. toprak evinden dişarı çıkmış, kasabaya gir r. 
üzerinde çalışmaktan başka, ağnam, me- :ken yolda fırtına ve tipiye yakalan-ı • 
vaşi ve her çeşid kümes hayvanlan da rak ölmüştür. 

( Yurdda Çocuk Bayramı ) 

'rırecs --- - • 
f'~~ en Yazılıyor: 

L.. ~k E . . 
"il Yıl sıngeme Kurumu Tire şubesı 
\arf. hummalı bir faaliyetle çalışmak· 

cukları da ihmal etmemektedir. 

23 Nisan ~uk bayramı günü 102 ilk 
okul talebesi gtydirilerek sevindirilm' 
tir. Resim ~diJfilen çocuklan göst! 
riyor. 

Gemlik (Hususi) - Bugün Ticaret 
Odası memurlarından CeJal'in, 5 yaşın- ' 
daki oğlu Hüeseyin babasının verdi~ 
parayla şeker a!mıya giderken, şofor 
Hasan Üstünün idaresinde Yalovadan 
gelen büyük yolcu otobüsünün altında 

kalmış, ani de parçalanarak ölmü~ür .. 
Hadiseve adlive vazıyet etmiş, keşıf ve 
duruş~a.' hakim Vdhid Şener tarafın
dan yapılarak suçlu, şoför tevkü edil
miştir. 

'<tl', !(• 
!"her .1 1tn.sesizlere yardım etmekle be-

1 kokullara devam eden fakir ~-
Ölümle neticelenen kazanın fecaal, 

muhitte derin bir teessür uyandmn~ -
tır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

lr - liasan B 
it a...ı ey Uınıdı~ım t· "arn ::. 
l<!a~th vardı, büyük bir 

ane açtı .•• 

... Birkaç senede bütün 
sermayesinı kediye yük • 
!etti .•• 

' 

.. . Şimdi geri kalan bir 
kaç kuruşla bir manav 
dü'k.kAn.ı ifletiyormu1-

, Hasan Bey - Demek se-
11eler urfında kaybettiği 

paraları birkaç ar içinde 
wkaraıalı: ..t.ivorl. 

Bütün yurdda Çocuk ve Hakimiyeti Milliye bayramı çok coşkun tezahürat ile 
lrutlulanmıştır. Yukarıdaki resimlerden üst sıra Afyonda, alt iki sıra da Saın
aunda bayramdan mtıbalardı.r. 



e Sa,ia 

----------------------------~ / 1 Hld.iteler Kal'flıında 1 
SPOR VA~DLARO 

c ı l\Iayıs 193? da ista~bulda çı-ı nuncusu şu şekilde cereyan etmiştir: .I9fü. 
nn bir gautenın spor sutonondan sibaka esnasında mütemadiyen rnUnaka· 
tynen ko~ye ~ilmiştir.ı> münazaa ve birbirlerile dövüş eden 

<-Müsabakayı muteakib oyuncular ara- ~'. 
d ·· ssif b" h"dJs 1 t U 1 iki tarafa mensub futbolcular maçtan çı· 

Em a md u-~~-ı ır 
1 

a de .,.0 muş ur. zun karlarken yanlarında taşıdıki.an 'Qıçak· 
zaman aı.lil.IQ ras ama ıgımız ve spor b" b" l · · ·· " . ları anuştaları çıkararak ır ır erının U• 
sutunlarına ıgeçırmek ıztırarında kaldığı- · ' . 1 1 rd B d"" ·· . . . zerlerıne atı mış a 1r. u ovuş esna-
rnız bu hadıse şu şekılde cereyan etmış- d f"l" ki"" t Al" v l" H "n · M"" b k sın a ı anca up en ı, e ı, as .. , 
tır: usa a a esnasında zaman zaman H"" . f 1 kr· t Ahın d 
rnünakB§S ve münazaat eden iki tarafa u.seyın. ve a anca • up en e ' 

Mehmed. Mahmud, Bekir maktul diiş
mensub bazı futıbolcular maçtan çıkar-

müşler, diğer oyuncular muhtelıf ye-rle· 
larken sportmenliğe yakısmıyan bir ha. rinden ağır surette yaralanmışlardır. Hal· 
reket1e işi yumruğ:ı, tokada dökmüşler- kın da iltihakile dahn ziyade büyüme1c 
dir. Bu sırada Ankaralı İskender, yüzün-
den yaralanmıştır. Halkın da iltihakile ve şehir halkının bir çoğunun hayatlarına 

malolrnak istidadını gösteren bu hadise 
büyümek istidadını gösteren bu hadise bir tabur askerle, dört tank, on altı tay
za:bıtamn yerinde müdlhalesi1e derhal yare, bir mitralyöz bölüğünün vak'a ma
bastınlmış ise de evvela Ankaralılar, 
sonra da Fenerliler birbirlcr:nden davacı halline sevkedilmiş olmasile bastırılmışJ 
olduklc.ırını söyliyerek zabıtaya müracaat sa da her iki klüp mensublan ve taraf. 

tarları tevkif edilerek müddeiumumiliğe 
etmişler ve mesı>le cürmümeşhud rnah-

sev'kedilmi.Şlerdir. Muhakemeleri yakınkemesine intikal etrnf ştir. * da ağırceza mahkemesinde görülecektir 

« l Mayıs 1940 da tstnnbulıla 
~ıkal'ak bir gazetenin spor sütu. 
nunda aşağıdaki satırları mı oku
yacağız?» 

tMüsabakayı müteakib oyuncular ara
mıda mutad hadiselerden biri daha vu
kı.ibulmuştur. U:m.ın zamnndanberi raslı
yageldiğimiz ve spor sütunlarımıza mun
tazaman geçirdiğimiz hadiselerin bu so-

İstanbul tevkifhanesi rnevk.ufları istin" 
etmemesi dolayısile, bunlardan bır kısın 
muvakkat tevkifhane olarak ittihaz edi· 
len mulhtelü binalara yerle§tirilmişler

dir. 
Hastanelere yatırılmış oian ağır yaralı

ların yaralan tehlikelidir. Bir kaçından 
ümid kesilmiştir.> 

· 1smet Hulari 

L Bunran bi iyor mu idiniz ? =t 
lngiliz ordusunun biricik 

sakalh neferi 
İngiliz ordusunun biricik sd'.ı1:allı ne

feri geçen Pazar günü Londrada ilk ve 
son defa olarak bir geçid resminde bu
lurunuştur. Kızıl snkallı olan bu nefe -
rin adı V!vian Boyle'dir. 35 yaşında -
dır, bir Jrlanda taburuna mensubdur. 

Resmi geçidin yapıhıcağ'ı meydanda 
toplanmış olan kıtaatı teftiş eden yük -
sek rütbeli bir zabit askerlerin içinde 
bu kızıl sakallı adamı görünce tered -
dilde düşmüş ve kendi kendine şu su
ali sormuştur: •Askerler sakal taşıya -
bilirler mi?:ıt 

Civar kışladan hemen bir askeri ka
nun getirtmiş, tereddüdünde haklı ol -
duğunu anlamıştır. Bunun üzerine res
mi geçide bir çeyrek kala Vivian Boy
leyi çağırtmış sakalının kesilmesi lü -
zumunu kanun namına kendisine bil -
dirrniştir. 

Nefer su cevabı vermiştir: 

' 
Dünyanm en uzun isim!i 

adamlarından biri 

Yu'karıda resmini gördüğünüz adam 
İsp'1nyan:n Londra sefiri idi, isim' ve 
ünvanları da yukarıda gördüğünüz şe
kilde idi. 
İspanya sefareti azasından ·biri bü -

tün 'bu isimleri bir solukta söylemiş -
tir. 

* 
- cBenim sakalım benim için çok 

kıymetli id:. Ac;kere 'yazıldığım va~it 

bunun bir mani teşkil ed€ceğini sanma
mıştım. Mademki Kralın kanunu bunu 
menediyor, ben kanuna baş eğmek mec 
buriyetindeyim!. Fakat müsaade bu - ' 
yuı un da bu geçid resmine sakalını ile 

Renk değiştiren bahklar 

" . --. ~ .-· ~ · ·,. . ' 
.. • • s 

".- '.. . 
' .. . . ~ ' . . ~~ 

.... 
iştirak edeyim! Karanlık bir odada muhafaza edilen 

Znbit ~ kerin bu son arzusunu güle - alaca balıklar renklerini değiştirerek 
rek kabul eykınliştir. bcyazlaşırlar. - . - ·---............. __________ ~-·-· .... --

Olcuyucularıma 

Cevablarım 
Bay cB. l. • ye: 
Evlenme yaşının tayini meselesin

de kcy ve küçük 'kasabalıyı büyük 
şehirliden ayırmak icab eder. Köyde 
20 yaşına gelmemiş bir genç erke ~ 
ğin evlenmesi tabii urnurdandır. Şe
hir&? hiç değilse garib görünür. Ser
vet bıı:- aHeyi geçtndirrnek için elzem 
dir. Fakat tam bir aile lbrlDası olabil
mek için daha başka şartlar da ister. 
Eğer muvafık görürseniz....bu şartla -
nn topunu birden colgunluk» ve 
cte<:rübc:. kelimelerinin altına toplı
yalım. Fikrimi hülasa edeyim: Oğ -
lunuzmı mürüvvetini biran evvel 
görmek h<fn.kınızdır. Fakat bu mü -
r üvvetin mes'ud bir aile manzarası 
şeklinde tece1li etme~ini isters~niz 
acele etmeyiniz, 'bir.kaç sene daha 
beJdeyiniz. 

* Bay ccŞ. n :, ye ! 
- Havata atılırken çok iyi düşü 

nülmüş, iyi tanzim edilmiş bir pro
gramınız vardı. Fakat yeıi yeni mec 

buriyetler , yeni yeni şartl~r sizi bu 
programdan ayrılmak ıztırarında bı-

raktı. Büyük bir teessür içindesi -
niz. Gazeteye ge9lllesinde mahzur 
gördüğünüz tafsilata ba'karak hak -
kınızı teslim ediyorum. Fakat haklı 
da olsa teessüre kapılmak fiiliyaıt sa
hasında mana ifade e tmez. Hayatın 

sizdçn istediği şey yeıi şartlara uy
mak, yeni kalıba girmek ve buna 
rağmen mes'ud olmanın :yolunu bul .. 
maktır. Kolny iş demem. Hakikati 

gözlerimin önüne sermiş bulunuyor 
sunuz, güçtür. F:f.ı{at vazifeniz bu 

gü9lüğü yenmelidir. İngilizler: 

- Mücadelede yenilen yaşamaya 
Iayık olmıyandır, derler. Fazla mağ
rurane bulurum, amma görüyorum 
li bir t~vik kamçısına ihtiyacınız 

'tardır. ı'EYZE 
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~ 
Makyajlarda 

kimler hususiyet 
yapma ıdır? 

Arkadaşım bayıltmcaya kadar döven 
bir adam mahkum edildi 

Suçlunun yapılan muhakemesinde arkadaşını dövdüğÖ 
sabit 0

1arak 20 gün hapsine karar veri:di 
Dün Sultanahmed 1 inci sulh ceza 

mahkemesinde, garib bir dövme hadi
sesinin duruşması yapıJımıştır. 

Suçlu Mahmud, birkaç gün evvel ar
kadaşı İsmailin evinde misafir olan Os 
man ismindeki hemşerisi ile Beyoğlu
na çıkmıştır. Mahmud, İstaırbulun ya
bancısı olan Osmam önce !bir birahane-

! ye götürmüş, sonra da umumi bir eve 
giderek, birlikte eğlenmişlerdir. Bil -
tün bu eğlencelere 20 lira sarfetmiş -
tir. 

İsmaiJ ise, bu hadiseyi diline dolıya -
Yaradılıştan pembe ve sıhhatli değ· rak Mahmud aleyhinde dedikodu mev-

niz yanağınıza biraz allık dokunduruver- zuu yapmıştır. 
rnckle, cildinizi renginin tıpkısı bir pud- Dün her ikisi de Silleyımaniyede kar 
ra ile mnskclemekle canlı ve ter.itaze gö- şılaşmışlar ve bu vak'a yüzünden ara-
rünemezsniz. Bu kadarcıkla mükemmel larında !kavga çıkmıştır. , 
bir renk alabilenler muhakkak asılların· Neticede, esasen boksör olan Mah -
dan kanlı canlı insanlardır. Hafif rnak- mud İsmaili bayıltıncıya kadar döv -
yaj da bir retuş yerine geçmiştir. Yoksa müştür. 

eild kansız ve soluk olunca yanağr. sürü. I Dün lhu hadise adliyeye intikal ede
Ieeek kızıllığın altından sıntır ve onunla 1 rek. Sultanah.med 1 inci sulh ce1.a mah 
tezad yapacağı için daha soluR:. daha u- kemesinde duru~ma'Sı yap1lm1ştır. Du -
çuk görünür. Bu cildin tıpkısı bir pudra ruşma sonunda, mahkeme Mahmudun 
sürünmek. sarı1ığı arttırmaktan başka 20 gün müddetle hapsine karar vermiş 
bir şeye yaramaz. tir. 

Evet iyi bir makyajı, ccildin tabii ren
gine en yakın bir pudra ile pudralanmak. 
yanakların tabü pcmb~liğine en fazla u
yan j})fr allıktan belli b"'lirsiz sürünmek.
d"ye tarif ediyoruz amma bu, umumi bir 
tariftir ve ancak normıl yanı kanı caııı 

yerinde. genç, zinde bir kadın içindir. 
Böyle olmıyanlar . yani ya soluk beniz~i. 
yahud da yaşlı kadı!llar - makyajlannda 
b:ızı hususiyetler gözetmelidMer. Biz bu
gün !birincilerin (yüz~c'Ti pembe olmıyan. 
lann) makyajlarından bahsedeceğiz: 

Tabit her şevden ;lnce yüzü iyice temiz. 
lemek sartbr. Ondaıı sonra • her wman 
savlediiJimiz gibi - ya bir l!ıstik fırça i1e 
fırcalavıırak. ya da parmak uclarınızla 
hafif hafif vurarak kının yüzün:.izde no

Bir genç hasmım kendi bıçağı 
ile yaraladı 

Dün. Aksaray civarında kadın yü -
zünden, bir yaralama hadisesi olmuş -
~~ . 

Suçlu Veliyüddin ile saıbıkalılardan 
Arab Murad, ötedenberi bir kadın me
selesinden dolayı, münazaalıdırlar. 

Çaldıkları kayıkla 
sayahate kalkışan dört 

kişi yakalandı 
laşmasına yardım etmelisiniz. Bu da ikin- Evvelki gün, garib bir korsanlık 
ci şart ... Bunları vaptınızsa. simdi ı:ıra vak'ası obTI~, Samaty.&.tlan çaldıkları 
makyaja gelir. cPudra altlığh diye kul- yelkenli kayık ile İzmite gitmek isti -
landıihnız krem vPsairc lı:at'iv<>n sarı ol- yep 4 sabıkalı yakalanmıştır. 
mamalı, sarıya bakmamalı, pell\.hems: o!- Mercan hanında yatan Avadis, San-
malıdır. caktar H::ıyreddin mahallesinde mu'kim 
Yanaklarınıza canlı kırmızı renkte b!r Fantoma Mehmed, Ruhi ve Manok Sa

altrk vnine lbu sene mnrla nlrın s;klamr>n matyada~ odun iskelesinde bağlı yatan 
tonunda nerrıbe a,ir allık sürmelisiniz. Bu kayıklardan birine girmişler ve gene 
a1lık yağ'lı olmalıdır. 0 civarrlan kür~k ve yelkenli de çala -

Allıi!l herkes g:bi yalmz yan:ığınıza rak, bedava bir İ7.mit seyahati yapmak 
sürmekle kalmnmalıc;;mız. Çenenize. al- istemis1<.>rdir. 
nınıza da pek hafif bir p0 mbel•k dokun- Bu dört şahsın vaziyetini şüpheli gö 
durmalısınız. Bu pembeliğin en kuvvetli ren mahalli zabıtası, .f arkadaşı da ya
noktası ıröz kC'narlanmzdı.ıdır. Göz kapak- kalamıştır. 
larmıza doğru hafifler ve ta şakaklamu-
za kadar uzanır. Bir bakkal çıraöına otomobil çarptı 
Pudranmı .relinee: Onun, tabii renklC'- Taksimde Cümhuriyet cnddesinden 

r:ne güvenebilenler ,(hl cild•nizin tıpkı- geçen bakkal çırağı Andona, şoför Ar
sı olmasını istememelisıniz. Kendi rPngi- tin tarafından kullanılan otomobil 
nizi okşıvan fakat daima biraz pt>mbevo çarpmış ve Andon k<?lçasmdan yara -
kaçan br pudra almalısınız Pudralmıdık- lanmıştır. 
tan sonra vaJnız yanakianmza vağ1ı allı- Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu 

Veliyiiddin dün evine gitmektey • 
ken, geııe karşısına Murad çıkmış. rrıe
selcyi tazeliyerek sustalı ile üstüne }1i1 
cum etmiştir. 

Veliyüddin ise bıçağı hasmının elill' 
den almış ve onu sol memesi altındaıi 
gene onun bıçağı ile.: ağırca yaralarnır 
tır. 

Suçlu yakalanarak, hadise etra-:ın ' 
da zabıta ve adliyece tahkikata geçil • 
miştir. Veliyüddin alınan ifadesindeı 
vak'avı i!iraf ederek: 

- Üzerime hücum etmişti. Ben de 
kendimi müdafo.ı. mecburiyetinde ~:>· 
}arak bıçağı e~inden aldım. Sonra, ıı6 
yaptığımı bilemivorum, demiştir. 

Hadisenin tahkikatı tekemmül etti ~ 
rilerek, suçlu adliyeye teslim edilecele
Ur. 

Yaralı, tedavi altına alınmıştır. 

Bir sarhoş 2 gUn hapse 
mahkum edildi 

Sadık isminde biri ra'kı i~rek bit 
hayli sarhoş olduktan sonra Fatih psr· 
kma gitmiştir. Sarhoşluğu gittikçe ar· 
tan S<ld1~ bir aralık belinden bıçağııı' 
çekerek, sağa sola tecavüze başfanuŞ' 
tır. 

Hadis~ye derhal zabıta müdahale e
derek. suçluyu ya'keılamış ve dün adli• 
yeye teslim etmiştir. 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza m~~1 -
kemesinde muhakeme edilen Sadık. stJ 
çu sabit görüldüğünden. 2 gün müd • 
detle hap!'e mahkum edilmiştir. 

Bursa esnafı 
dükkanların saat 19 da 
kapanmasını istiyorlar 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde bu • 

lunan mağaza ve dükkan sahibleri belt 
diyeye müracaat ederek tekmil dük • 
kanların saa"t 19 da kapatılmasına lcl.l" 
rar vedlmesini istemişlerdir. KendHB
rinin de huzur ve istirahate muhtaç ol• 
duklarını. rekabet <lolayısile dükkan ; 
!arını geç vakte kadar açık tutrıı9 

mecburiyetinde kildıklarını., ç311 ışrııl 
s<latinin tahdidini dilemektedirler. J{.e'! 
fiyet belediyece tetkik edilınektedil'• 
Yakında bir karara bağlanacağı habef 
veriliyor. 

GUmUşhae1köy ilkokulları 
teftiş görmedi 

İlk okulların kaplnmasına bir ay bil: 
kalmadığı halde kazamız okulları hPJlilıı 
teftiş görrnemştir, kıdem zammı aıacll 
öğretmenler endişededirler. 

Toplantılar: 

ğımzın renı:tinde bir toz allık siirmelisi- şoför yakalanmıştır. S n'at mektebi mezunıarı 
niz. Evvelkilr> N>JM!ini?.d,..ki UM.ıkhıl!u 17i 7 - Bir çocuOa araba çarpb cemiyetinin toplantıaı ,J 
lemiştiniz. Şimdikini renkli bir kadının Tophanede Lüleciler caddesi 4 nu - Türkiye San'at Mektebleri ~ez~rı~ 
sürmesi lazım gelen allık yerine kullan- maralı evde oturan Mahmudun oğlu 3 Cemiyeti Başkanlığından: Cemıyetırrı 
mış oluyorsunuz. yaşında Mehmed sokakta oynarken aid nizamnamenin yeni neşredilen c.~~ 

Göz kapakJannıza hiçbir vakit kovu muhacir arabasının çarpması netice • yetler kanununa göre tanzimi için but 11 
renk iboya sürmemeyi unutmayınız. Ma. sinde başından ve rryakılanndan yara - azanın 13.5.939 Cumartesi günil saat , 
ı:i - gri, grimsi mor, grimsi yeşil sizi en ]anmış. Şişli Çocuk hastanesine kaldı - de Eminönü Halkevindc yapılacak fc\f 
perrlbeleştirece~ lboyalardır. rılmışt1r. kalade 'kongreye teşriflen rica olunu:,·,,., 

························································································································································································ 
iki a hbab çavuşlar: 
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verilen garantileri tatbik nıevkiine 
İcab ederse İngiltere ve Fransa 

Lehistana 
koymak 

neleri hesab edeceklerdir? 
'*' 

Yazan: Eme r General H. Emir Erkilet 
1 

Sayfa 7 

• 
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Yağmur dünkü Bahar bayramının 
tadını adamakıllı kaçırmıştı 

lslanlmayı göze alarak kırlara çıkanlar, herşeyden 
evvel çay kaynabp içmeye ehemmiyet veriyorlardı 

0°0n çüncü Rayh. memleketi 

~ nnsyonal sosyalizm esas • 

... 

Iarı üzerine teşkilatlandırıp kuv • 
\'etiendirerek Versay muahedesi -

llin bağlarından kurtardıktan sonra. hiç 
Vakit ıgeçirmeden. coğrafya da\•alannı 
t . 
Sahak~uk ettirmeğe koyulmuştu. Batıda 
ar bıtaraf mıntakasının işgali, Avus-

tUryanın, Südetlerin, Bohemya ve Mo
r~\'yanın ilhakı ve nihayet Memele yü
tüyüş şeklinde tebarüz eden Alman ha

reketleri ve bugünün en mühim meselesi 
ô~an Danzi?,i istemeleri hep bu coğra!1 
61Ya.sctin icablarındandır. 

Dün kırlarda eglenenler 

ı Üçüncü Rayhın bu siyasetinin temel-e . . 
rı şunlardır: Aıvrupadaki Almanları, 

~~nı Almanlarla :mesklln yerleri, müm
b~ olduğu kadar, anavatan Almanya ile 
ırleştlııınek; Almanyay:ı tabii ve ayni 

~ün 1 v~iayıstı. Yalnız takvimin şeha-ı ağaç arasına kurulmuş salıncağı sallı • 
de tile degıl, resmen de bahar bayrnmı... yan hanımnine.. Ayaklarına evden ge 
Fakat dünkü abus çehreli. berdelacuz kı- tirdikleri terlikleri geçırmiş. yirmisinden 
lıklı günıün sanki bahara ald olduğunu kırk ~ine kadar, kovalamaca oynıyan 
tayin etmek te mühim meseledir. Pazar, muhtelif tipte kadınlar .. c Yağ satarım. 
dün için iyi bir arife sayılmazdı amma, bal satarım!• şarkılı oyununu oynıyan 
İstanbul havasının aşifteliklcrini bilen - çocuklar .. Gözümü dolduran bu mizan .. 
ler, dünün pekala bir Temmuz günü ka- sen, gün.ünde ödenmiyen bir borcu sü • 
dar sıcak ve berrak geçebileceğini düşü. kunetle ı:trotesto ediıyor gibıydı. Bahar 
nerek ıbahar bayramına hazırlanmakta bayramında, sonbaharı aratan bir soğuk 
hiç ihmal göstermemişlerdi. Bunu d:.in gün .. Bulutlar Kağıdhane üstünden ko • 
tabiatın yarı mağmum çenres. altında, şuşuyorlar. Hava Polonyamn istikbali ka 
ellerinde yemek tepsileri sığınacak bir dar karardı. Yağmur gelecek .. Hızlı hızlı 
çatı arıyanlan gördilkten sonra anladık. yürümeğe başladım. Eğer bu yağmurun 

zamanda ··d · d mu afaaya elverişli hududlara 
h:;n~~n. bir gen~ik vermek. Bunların 
l~· d~ ısı de büyük Almanyayı kurmak 
L\"ın ır. 

Alınanlar ·· Ahn a gore, Avrupada ve bugünkü 
an topr ki 40.0oo a. an dışında Danırnarkada 

l.7oo Ôoo Bel'ç~kada 150.000, ~rans:ıdn 
270 000 y İsvıçrede 2 900.000, Italyada 
da aoo'oo ugoslavyada 700.000, Romanya. 
deniz· ·d O, ?vıacaristand 600.000, Baltık 
t.ıoo ~00 evl"tl rrinde 280.00'ı>, Rmyada 
Yani · ve nihayet Lehlstand ı 200.000 
F ccman 7 milyon Alman vardır 

1 r7
ansada bulundukları iddia olun ~~ 

· 00 000 Al - h · 
A, m::ın şup esız Alsas ve Loren 
nıtrıanlarıd F k t H" • nfn . . .ır. a a ıtler, Sar eyaleti-
g- .. ı.şgalını müteakib Alsas ve Lorende 
y~ıu olmadığını ve binaenaleyh Alman
bu~ın Fransa ne hiçbir toprak ihtilafı 
ten unınadığını sö.Yiediği ve bunu Münih
hat•Aevveı de, sonra da tekrarladı<Yı ve 

"" son b"" .k o 
lnj :ı. uyu nutkunda teyid ettiği 
'\' n, uiz de . d"l"k l\l şım ı ı Almanya için bir 

sas ve Lo 1 .. lunm d ren m~ es1mn mevcud bu-
ki l.l~Oığını ka'bule mecburuz. Rusyada-

.000 Alman he ·· ·· -lesı 0 • • nuz gunun mese-
t'lnd lmadıklan gibi İsviçrenin Almanlı
l) .an da tercihan bahsolunmamakt.adır 
anımark B ıç·k . AJın a, e ı a ve şurada buradaki 

lind a~Iar ise daha ziyade ekalliyet ha-
~ırler H Ih k' · l .200 · a u ı Lebıstandaki 

tık k OO? Alman Danziğ ile Lehistan Bal
hud orıdorunda ve Almanya • Lehistan 
tn:ık~d "boyunca toplu bir halde bulun-

•adırlar. (Haritaya bakınız.) 

ıa!:ndan başka Hitlerin Fransa toprak
dab . daki bütün davalanndan, muvakkat 
lrıe.:;ı 

1 
olsa, va~geçmesi, doğudaki coğrafi 

kaı e elerı hal esnasında nisbeten serbest 
lrıası iç" "eli A larııu t 1~ ı · hnanyanın batı hudud-

te.c.. .. aıhkbn etmesi ve Fransa ile ademi 
"\"Uz P kt &adla bn a ını akdetmesi hep bu mak-

ti .. 
0 uştu. 

Çun ·· R 
ca-b d cu ayhın bugün doğuda halli i· 

e en en ""h· • &eleleri .. mu ım coğrafı siyaset rne-
1\.Iına ŞUphe Yok ki, Danziğ, kodirod ve 
lal'ıdı~ · Leh hududunun tashihi dava-

J\lın~n 
~ nı . !~ bu dava!ıırınd:ı iki esasa da-
itiar: ·h Bırı, miUetlerin kendi kendilerini 
larıdı ~l.arı, diğeri de Alman tarihi hak 
l~a _r. ıncisi ekseriya birinciyi tamam. 
l'ltz ~~l~arar. Mes.:>1.1 eğer Almanya yal
l~ılir kıYet hakları iddia ets~, ona deni
ta~ 

1
1 Ya ÇE'kler? O zaman d1 bu it!-

. edr 'k· 
l'ltr Ve b 1 ·ınci hak olarak, karşı geli-
tal'ihi h urada zaten bllmem kaç scnelık 
<1tna'"·dalklarımız vardır denilir. MeselU. 
~ ·1.1 uk . . d b . 

~ hakı ıc:ın e. uracl.1 Italyanın ta-
l"okat ~rı vardır denildiği gibi.. 

hij~ bir u Politika, yalnız totaliterlere 
tı~ali ~ey dei{ildir. Acaba İngiltcrenin 
lı-uı.. ..., lmnnek · · A İ ' 
~ tn"tın . ıçın, mesela rlandaya 

llirn~n esı V'eyahud Fransanın Tunusu .. ..,,.mes· 
ı acaba hangi haklardan ile-

* adı ahmak ıslatan ise, ben de tepemden 
Dün s~'bah havanın yağmursuz, fakat tırnağıma kadar sırsıklam olmağa müs. 

serin, güneşsiz ve kapalı olmasına rağ . tahakım! Nitekim üzerimden zırıl, zırıl 
men. vapurlar, trenler, tramvaylar kmı sular akarak kendimi bır kahveye güç at. 
gidenlerle do!uydular. Bilhassa ilkmek- tım. 
tcbler akın akm Boğaza, Floryayn, Me . Dedik ya! .. İstanbul havası ... Beş da • 
cidiye köyüne ve Yed,kule, Topkapı dışa- kika sonra her taraf süt liman .. düşün:i -
rı:.1na gidiyorlardı. yordum. Aeaba çayırdakiler n e alemde?. 

Ben de havanın buluttan perdelerine 
bakarak 'bir müddet sonra bıı· haylı u • 
zunca vodvil oynıyacağını tahmin etme
me rağmen kırlara yayılan. içlerı yeşillik 
hasretile dolu İstanbullulan görmek için 

Doğu Prusya ile Almanya arasındaki Le 1ı koridoru ile Danziğin vaziyetini ve yakınlannda sığınacak bir damaltı bu!a-
Lehistanda Almanlarla mesk un yerleri gösterir harita cağımı ümid ettiğim mesirelere doğru 

r~ gelir? Meselenin esası daima kuvvct- j ~an~a istemediği iki cepheli bir harbe 

1 

uzanmaktan kendimi alamadım. 
tır; kuvvet bulunduktan sonra haklar l gırmış bulunur. v Çocukken, bizi mekteble Çırpıcı çayı • 
nasılsa bulunur. Fakat Almanyanın biri uzakta Do~~ rına götürürlerdi. Bu eSki çağlardan ka-

Almanya ile Lehistan arasındaki ihtilaf Asyada ve diğeri Avrupada iki müttefikı lan inbbalann kuvvetı mi bilmiyorum. 
bugün, yukarıda saydığımız Danziğ, ko- vardır ki bunların böyle bir harb ihtima- beni evvela oraya sürükledi. Nerede 0 
ridor ve hududun tashihi meselelerinden linde mühim ve kat'f rolleri olacaktır. eski Çırpıcı çayırı? .. Şimdi buraya ça . 
ileri geliyor. Bitler de, nutkunda ve yeni Yani Japonya, Sovyet Rusya Avrupada yır demek için çayırın ne olduğunu bil. 
Alman muhtırasında yalnız bunlardan Almanya aleyhine bir harbe girdiği tak- memck lazım! Etrafta nasılsa kalakal . 
bahsetrnistir. Halbuki Leh!stanm ürktü- dinle, Uzakdoğudaki memlektlerine taar- mış bir iki bostan ve birkaç yaşlı ağaç. 
ğü diğer 'hır şey dana var ki, o da bir bü- ruz ed~ğini ona bildirmekle beraber, eski Çırpıcının harabeleri:. Bir zamanlar 
yük Ukranya teşkili meselesidir. Bu, Avrupada Almanya aleyhinde askeri ha- burası İstanbulun en gözde mesirelerir.-
şirndib"k resmen ortaya çıkarılmış rekata girişen. İngiltereyi Çın toprakla- den biri idi. Bilhcwa orta sınıfın rağbet 
değildir: fakat, hakikatte hem ü- rından tamamile çıkarttıktan başka bu- ettiği bir yerdi. Vakıa bu puslu bahar gü-
çüncü Ray.hın coğrafi siyaset nun ve belki de mahmisı Portekizin nünde rahmetli Çırpıcıyı pek unutulmuş 
programında ve hem de bizzat Sav • ve Fransanın ı})atı Pasifik sularındaki • A- bulmadım. Alem gene o Alemdi amma, 
yet Rusya ve Lchistanda yaşıyan 40 mil- vustralya dahil • bütün müstemleke ve devran gene ol devrana benzemiyordu. 
yona yakın Ukranya1ının kafasilc kal- menfaatlerine tasallut edecektir. İngilte- Ağaçların altına serilmiş kilimlerde hir 
binde yer etmiŞtir: 40 milyonluk büyük 

1 

re, yeni deniz inşaat progra~nı net~celen- iki babayani aile... Serinliği terlemekle 
Ukrnnya! Halbuki bütün Ukranyayı ve medikçe, Avrupa sularındakı hayat• men- yenmeğe çalışan mekteb çocukları.. bu 
Baltık küçük devletlerini içine alarak faatlerini ve hatta anavatanı bir tehlike- harab dekor ortasında hareket yaratan şu 
Baltıktan Karadenize kadar büyük bir ye maruz bırakmadan. Uzakdoğuya, Ja- beş on in~n ve mektebler de olmasa bu
Lehistan vücude getirmek te Lehlilerin pon donanmasına denk gelebilecek bir rasının b r mezarlıktan farkı kalmıya • 
bir hayalidir. donanma gönderemiyeceğinden oralar- cak. İki taş kaide üzer:ne yerleştirilmi~. 

Nisan yağmurunda uğur ararlar amma, 
Mayıs yağmurunun banyosund:ı da bir 
keramet bulunacağını düşünerek olduk
ları yerde kalmışlar mıdır?. 

Az sonra güneş. yüzünü bulutlar ara -
sından kısmen. göstermeğe b:ışlayınca bir 
cesaret geldi. Yedıkuleye doğru yola r~
van oldum. Burası daha kalabalık. Ma -
rullar bir idare heyeti aznSl derecesınde 
göbek lenmişler!.. 

Herkesin elinde bir tane.. bostanl:ırın 
bodur bodur hasır iskemlelerinde mü • 
temadiyen marul !stiıhlak edilıyor. Piya. 
saya arzedilmeden daha fabrikada bu ka
dar talıible karşılandıklarına bakılırsa. 
bu sene marul buhranına intizar edile -
bilir. 

Surların köşe ıbucaklannda casıl key.. 
fe. sı'k sık tesadüf edilıyor. Anlaşılan 
mezesi marul olan müskiratın neş'esi de 
biraz sulu oluyor. Kulağınızı verin, pay .. 
tak bir ses duyacaksınız: 

cBen esmeri fıstık ile beslerim.> 

Biraz daha ileriden daha hakim 
gramofon sesi haykırıyor: 

bir 

cAnasını. istemem ~ızını da ı•rr bana:. 

Dönüyorum ve kendı kendıme bir:ıı 
evvel yaptığım haksızlığı lamir etmek ıs
tiyorum: 

- Kışın kapalı yerlerde işittiğin şar
kılar da bunlardan başka şey mi? Artık 
kabahati gene marula bulup 1stanbulun 
kış yaz marul yediğinı iddıaya kadar git
mezsin ya! 

Almanya, Alman olan Danziği Lehis- daki İngiliz menfaat ve müstemlekeleri- yarı sırları dökük çaydanlık, küçük bur. 
tandan 1!rtık resmen istedi ve Lehistanın ni Amerikanın himaye edeceği akla ge- nu~d~~. soluyarak demlenirken, havanın 
İngiltere ile mütekabil garantiye müste- labilir. Fakat Japonyanın Fasüikte Ame- serınlıgıne rağmen ceketi atmış bir kırk 
nid bir ittüak aktetmesinden münfail 0 • rikan menfaatlerine asla bir sarkıntılık dokuzluktan demlenen orta yaşlı vatan · 
larak, Lehistanla olan 1934 ademi teca- yapmaması ve Vaşingtona. bu hususta daş. Sepetten çıkarılan porsilen tabııkları 
vüz muahedesini feshetti. Fakat bu, be- kuvvetli bir teminat vermesi halinde A- avcı kolunda sıraya dizen genç kadın. İki Nusret Safa Coşkun 
~m~~ha~~a~~md~filcl clm~·,mcr&a~hpooy~~ınhlarnenu~-====l=~=================.=======~== 

yanın A manyaya yardımı hem büyük ve ileri takdirde. Ingilterenin karadaki zatı 
çünkü, haıib Lehistana da, Almanyaya da dide kalkması ve bu uğurda donanması- hem de kat'i ol~ilecektir. Çünkü Almım- dolayısile, hem Lehıstanı kurtaramıy;ı,. 
iyi gelmez. nın büyu""k bir kısmını feda etmesi mu'h- ya Lehstanla bir harb vukuunda umum caklardır, hem de ()nlann Uzakdoğu, Ak-
Lehistanın hiçbir suretle uyuşmağa ya- temel değildir. Amerikn. Pasifik sula- askeri kuvvetlerinin takriben dörtte b!- deniz ve Afrikadaki menfaat ve m1.ist~m

naşmamnsı halinde eğer Almanya bu rında bir harıbi ancak, kuvvetli bir İngi- rini Fransaya karşı bırakacak ve bunlar, lekeleri tehlıkeye girecektir. Bu itibarla 
memleketteki maksadlacnı kuvvetle is- liz donanmasının iştirakile, Japonyaya bir Leh • Alman harbınııı. mevzii kalması 
t•L-a] k k ı..- ""k b" -sı" l"k rd batıdaki Alman tahkimatı gerisinde hem u~ e alkışırsa, Lehlilerin silahla mu- arşı ıuuyu ır ~ unu e e ederse, gö- ihtimali vardır ve Hıtkrln güvendi'ii 
kabe~e edecekleri aşikar görülüyor, ve bu ze al bılir. Almanyanın Fransız ordusuna karşı mü- kuvvetli bir ihtimal de budur . 
takdırde, Fransız • Leh ve İngiliz • Leh 0 halde İngilterenin, Avrupada Leh!s- dafaasına ve hem de Fransız ordusunun 
mütekabil aarant· m ahed l büyu""k bir kısmını iı::~ale yetebilecektır. 

"' 
1 u eri mucıbin- tanı himaye edeyim derken Uzakdoğuda '{~ 

ce Fransa ile İngilterenin <''lerindeki hü- b irçok şeyleri Japonyaya kaptırması Fakat diğer cihette ftalyanın Frnnsız or
tün vasıtalarla Lehistana yardım etmE>lc- mümkün demektir. Kezalik Sovyet Rus- dusuna muadil bir ordusu vardır ki bu. 
ri icab ediyor. Bu yardım yn yalnız dip- yanın, hiıÇ te lblr dostluk hissetmediği Le- Avrupadaki Fransız topraklnrile beraber 
lomasi ile. paraca, harb sanayince ve tay. histanı korumak için, Japonya ile. Uzok- Fransız Afrikasını, ve Mısırla SiiveHi 
yarece yapılır, yahud bilfiil askeri kıt'a- doğu eyaletlerini tehlikeye düşürebilecek tehdid edebilecektir. 
ların müdahalesi ile olur. Bu sonuncu olan, müsellfıh bir ihtilafa girmemek is- Bu rnütalealar gösteriyor kı, İngiltere 
takdirde İngiltere • Almanya ve Fransa - temesi de varıddir. ve Fransa Lehistan içın Almı:ınya ve İ· 
Almanya arasında da harb çıkın~ ve AI- Bir Alman • Leh silfilılı ihtilafında ftaı- talyayn karşı. Rusyasız, bir harbe girdik-

O halde, bu garantiler ne .şc yarıya. 
cak?!• diye meraklanacaktarı, bizim ce
vabımız cyedi sekiz ay evvel, Çcko-Slo
vakya meselesinde, Rus, Fransız ve f n
giliz .garantileri ne işe yaradıysalar. şırnıi! 
de Danziğ ve koridor meselelerinde, tn .. 
gliz - Leh ve Fransız • Leh garc:ntil~rl 

ayni şeye yaramakla kalabıtcceklerdir. 
şeklinde olacaktır . 

II. E. Erkı!ct 
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evyork sergisinden görünüşler ı....__ DENiZ VE DENiZCiLiK 
italyan denizaltıları 

1 

.. 

.>;< 

.. 

' J 

N evyo1* cıanya ıcrgisinia uzaktan. görü nilfil 

j 
' 

Yukcında: Nrk pcwiyonu, S~: Japo tılann Ht'gicM ~ ..tti.klm iaft, 
timaı 1'e g(Wıüpn ma.mul çan 

lrlanda pavi11oı"' 

Kanada patriyonu , 
' 

J ap01t pauıuonu 

' 

Bu denizalhlar bir harb vukuiında Fransa ile Şimali 
Afrika ve Cebelüttank ile Portsaid arasındaki 

nakliyah sekteye uğratabilirler mi ? 

ltalyan denizaltıları manevrada 
Bir Fransız mütehassısı yazıyor: 
Bir denizaltı filosunun askeri kıyme

tini ölçebilmek için bazı iptidai pren
lipleri hatırlamak ve bir denizaltının 
loymet ve ehemmiyetini veren Amilin 
ne olduğunu araştırmak icab eder. 

Bu tip geminin ilk vasfı görünmeyi-
fklir; o mümkün olduğu kadar çabuk 
gözden kaybolmalı, kendisi için hazır
lanan ıtuzakların altından geçebilmek 
ve suyun altında emniyetle hareket e
debilmek için sür'atle derinlere gömü
le bilmelidir. Bu şerait ise sağlfurı bir 
tekne, mükemmel dalına motörleri ve 
emin akümülatörleri icab ettirir. 

Bir denizaltı gemisinde aranılan ikin
ei. vuı.f da ıür'atidir: Bu sür'at w üs
tO.nde kaçan bir düşmanı yakalamak, 
suyun altında ise çabuk hücum vaziye
tine geçebilmek için lAzımdır. 

Denizaltı gemileri uzun bir zama~ı 
btr limana girmek ~buriyetile kar -
~aşmadan d€nizde ııroı'la!bi:lmeilklinler. 
Dizel nıot3rlerinin kullanışı ve deniz -
altı gemilerine on bin mil nısıf kut -
nında .. bir saha dahilinde hareket im -
klnı. vemıektedir ki bu da sevkillceyş 
noktai nazardan yapılacak bütün hare
Jrlta imkAn verir: 

Bir deniıal'tı gemisinin esas silAhı 
satülhareke torpillerdfr. Bunlar, bilhas 
sa bu !On zamanlarda çok ehemmiyetli 
bir i1dşafa mazhar olmuşlardır. 

İkinci derecede silAhlar da top ve 
mttralyözlerdir. 

Bir denizaltı filosunun askeri kıyme-: 
ti bu filoyu teşkil eden gemilerin tonaj 
mecmuundan ziyndf bu gemilerin ade
den lazlet olrnasile ö}Çülür, zira, bir de
nizaltl gemisi suyun sathında hareket 
eden gemller için torpil atan bir vası -
tadır ve bınıun 300 yahud da 400 ton 
olmasınm hiç bir ehemmiyeti y<>ktur. 
O daima ayni derecede tehlikelidir. 
Denizaltı gemileri nrunl kullımı1ır1ar? 
Bunların birçok vazifeleri vardır, 

fakat bütün bu vazifeler şu esll8 ve ga
ye etrnfında toplanırlar! Düşman mil
nakalatına: hücum etmek ve buna mani 
olmak, deniz yolile yapılan asker, silah 
ve zahire nakliyatını ~kal etmek ve 
geçidleri torpillemek. 

Denizaltı gemileri a)rni zamanda mü
kemmel ileri ~arakol nöbetçileridirler . 

• 
En '.büyi1k vasıflm-ı da gizli oluşlandır. 
Booun düşmanın harekAtmı takib et -

Bu gemiler açık denizlerde yapılacsl 
uzun seferlere mahsustur. Çok derin• 
lere dalabilirler. 

(2) Otuz üç tane (orta 
mahsus denizaltı gemisi. 
19 38 de denize indirilen 
isimli geminin va•sıfları: 

seferler)E 
BunlardeJJ 
(Marcello) 

Satıhda 941, suyun altında 1250 t<Y 
nilato. Sür'at: satıhda 17, denizaltındıı 
9 mil. Hareket sahası 9000 mil. Silah• 
hırı: İki tane 1 00 lük top, iki makinell 
tüfek, 5 5 lik iki kovan. 

Bu gemilerin yukarıda zikrettiği:ınfl 
tiplere nazaran farkları sadece hareket 
sahasında kendini göstermeıktedir. si -
lahları aşağı yukarı aynidir, bunlar b01 
bol bir cıy denizde kalabilirler. 

(3) 48 aded küçük seferlere mahsul 
denizaltı gemisi. 

Bunlardan (Perlo) isimli olanını?' 
evsafı şudur: 

Satıhda 620, denizaltında 855 ton· 
Su üzerinde sür'at 1.S, denizaltında ~ 
mil. Hareket sabast 4000 ttnil. Silfıhl&" 
n: Bir tane 100 lük top, iki mitralyöz"' 
5 3 3 lük 8 tane kovan. 

Bu denizaltı gemilerinin hareket 
sahası. yukarıdakilerinin yarısı kadst 
ufaktır. M.ıamafih 4000 mil de fen• 
bir mesafe değildir. Bu gemiler bilhas· 
sa Akdeniz ihtiyacları için imal edil • 
mişlerdir. Bun1ar mükemmel 'biret 
gözcüdürler. 

( 4) 5 tane (Mayın) döken denizaltı· 
Bunlardan 19 3 7 de denize indirileJl 

(Focor)un evsafı: 
Deniz üstünde 1·ı09, denizaltındl 

1530 ton. Denizüstünde sür'at 16, de; 
nizc1ltmda 8 mil. Hareket sahası 90.~ 
mil. Silahları: Bir tsne 100 lük top, w 
mitralyöz, 533 lük altı tane kovan 1" 
40 tane (mayın). 

Bu gemiler bütün Akdenize ma# 
dökebilirler. Bunlar bilhassa, Ron ~ 
Nil ağızlarına ve Tunusun şark sa'hill"°' 
rinde çalışabilirler. Ayni zamanda yol• 
da tesadüf edecekleri düşmanları tsb' 
rib edebilecek şekilde silahlıdırlar. 

· mek ve zayıf noktalarını bulup çıkart-

İtalyttn denizaltı filosu yakında. ~~; 
di hali inşada bulunan şu gemilerı 

1 
kadrosuna ilAve etmiş olacaktır: 5 tıı0 , 
950 tonluk orta seferlere mahsus de 
nizaltı gemisi, bir tane 1120 tonla# 
mayın dökücü denizaltı gemisi ve ~ 
nüz evs~fı ilAn edilmemiş olan yirtP' 

yeni sefine. , 
mak işinde de kullanılırlar. - -

* Bu vazifeleri yapdbflmek için İtalyan 
denizaltı filosu 'u elemanlara maliktir: 
{ 1) Uzun seferlere mahsus denizaltı 

gemileri: Bunların adedi 8 dlr. Evsaf
lan aşağı yukarı biıibirinin ~ynidir. 

Bunlardan 1936 senesinde denize indi
rilen (Finzi) isimli geminin hususiyet
leri fUnlardır: 

Su sathında 1932, su altında 1965 

ton. Su BSthında sür'at 1 7, su altında 9 
mil. Hareket sahrun nısıf ilrutru 13000 

ınil. Sil!hları: İki tane 120 lik top, dört 
tane 13 Iük makJneli tüfek, 8 tane 533 

} milimetrelik kovan. 

• 

Eğer eskiliği doJayısile hizmet hııtf 
ci bırakılmış olan 7 tane denizaltı I' 

' misini hesaba katmazsak İtalyan de 
nizaltı fi1osu 94 parçadmı terekküb et' 
mektedir. 

Bu gemilerin Üzerlerine almak Jl'leC' 
buriyetinde .kalacakları vazifeleri ~ 
manasile yerine getirebilecek evsı:ıf 
oldukları da: anlaşılmaktadır. 

J g· 
İtalyanın Akdeniz ortasındaki coW , 

fi vaziyetinin yardımile İtelyan de~ 
nizaltı gemilerinin Fransa ile şiıl'l9 , 
Afrika ve cebelüttarık1ile Portsaid at

9
• 

sındaki nakliyatı sekteye uğratmsl9 

rmdan korkulabilir. 
(Marianne) ,,; 
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Şimendiferin resimle tarihi 
Nevyork sergisindeki mo.dellere göre 

18 1mCa unn ~ demiryoDan iberiııd~ lbareket eden atlı anba!:v 
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1138 il& •fJd kar.a.Db ilk ınarşnndia tttııı 

lMI ta ftllliJel'de oldlli'a 11•1 m&lrinW lein ~anan aaeı;0e bir ütk :rapılılutb 

Delil 
Kadın hasta idi, ö. 

leceğini anlamıştı, 

Bafl ucunda bekliyen 

kocasına: 

- Ben ölürsem ıen 

NeclA ile evlenirsin, 

diye üzülüyorum. 

Dfdi. Kocası yemin 

etti: 
- Vallahi billahi 

Necli ile evlenmem. 

- Evlenirsin, çün

Ağlanın 
Karı koca birliktt 

oturuyorlardı. Biı 

zaman dereden, te • 

peden konuştular. 

Kadın konuşmak • 

tan yorulduğu zal'I}an 

sustu. Susmasını fır· 

aat bilen erkek ka " 
nsına sordu: 

- Ben ölürsem ağ .. 
lar mısın? 

kü Necla bana ben. _Kalk kalk kocacı§ım, bu gece gene 
zer. uyku ilacını almadan yatıp uyumuş

- İşte evlenmiye- sun, kalk ta bir yudum iç! 

Gençken dairede uyuyuverirdim. 
Birkaç senedenberi uyku ildcı almaz
•am akfama kadar gözü.mü kapaya
mıyoru.m. 

Karısının gözleri o 
anda yaşardı: 

- Bilmez misiflt 
ben her zaman ehem. 
miyetsız şeyler için 
de ağlarım. ceğime en kat't delil! 

- Ancak bir ki/i ala.bilirim. 

- Ôyley•e ka.nmı alınız? 

- Te§ekkür ederim.. benim bir tane 

'*"· O yetiyor. 

Kadına dair 
Kadın n içki olmasaydı, dünyada 

ae fenalık olW'du, ne cinaye& ... Faka* 
dinya dünya, olur m.aydu'l 

* Venüs göselJithı tam manaslle 
t.iıuFalidJ.r. Çiiııkö tqtandır. 

* - Kalbim nr! 
Diyen kadının .özüne inandım. 

Çünkü altmq yquuia idl. Ve kalb 
llutalıf ı vardı. 

* Her tımıı kendisinde olnuyan şeyi 
~lar. Kadın da 6yle.. llendlslnd• 
ollnadıtı ~in erkejtn kalbini çalar. 

* Kadın: 

- Ben nsmuuu 4a bilirim, IÖ1'e-
mesfni de! 

Dedi. 
- Öyle ise ıu! 
Dediler. 
- Susacatım; declf, tanı eneli 

llyllyeylm. 
83ylemlye b.,.aadl ve llÖ'ıiinÜ bitl

renıedlti için l'Wltutunu röremedller. 

* Adamın birl ark.adaşına.: 
_ G~ç kaldıfım receler en döner. 

ken karıma ne söyUyecejinli uun 11-

san dfü~ünilrüm. 
Arkadaşı rölmtif: 
- 8e'D ıle biç dÜfÖnJDem! demlt. 
- )(arına iM' der.dil? 
_ işte retdim ka.ncıtun derim; iiat 

tarafını o söyler. 

* En iyi göı bOyayan kadın, ea iyi bo· 
yanan kadındır. 

* Gisel kadın, kendinden rlsel b· 
.. nıa bir aracla rörülmekten biç bot-
laamaı. 

• 

iltibas şakaları 
1 

- Napolyon nedir? 
- &kiden doksan bei kurup geçen 

Fransrz parasıydı. 

* 
- Saadeti tarif eder misin? 
- Bilmiyor musun, karşı komşunun 

kızı. Annesi çağırırken duydum. Saadet 
gei. kafanı patlatacağım.. dıvordu 

* Ben menekşe istiyorum. 

- Fazla geldin amma, geçen hafta 

Gülsümü aldık. İşinden mi memnun d~ 

ğilsin de §imdi de menekl)eyi istiyorsun? 

* 
- Tevfik Fikrete bayılıyorum. 

- Sus ayıb olur, senhı Yllflndakt genç 

kızlar herkesin içinde sevdikleri in•n.

lardaıı bahsedip; bayılıyorum; ayıhyo

nmı dememelidirler. 

* Saçlarından bahsediyOrdu: 

- Benimki altı aylık na111L 

- Ne dedin. ne dedin? 

- Altı aylık; dedim. 

- Hiç haıberim yok. Demek gebe ol-

duğunu altı aydır sakladın hal 

* - Karşınızdaki 4've kim tatınmıı. 

- Bir tavuk meraklısı olacak 

- Nereden bildin? 

- Dfin bizim oğlan bir artadaffle ao-

!Wflll"ken duydum, arkadapna kal'fldakl 

eve öyle piliçler geldi ki görme! de<ti. 

* - Nedim, devrinin en 1ruvvetl111 tdi. 

- Kurctdereliden kuvvetli olabilecılf-

ıai hiç zannetmem. 

* - Frenk neye deorler? 
- Bir .nevi gömlektir, bir nevi tldim-

dür, bir nevi çilektir. 

* 
- Ne okuyorsun? 

- Bir afkın tarihini; 

- Tarihe 9alıştıtın kadar ıVulJer• 
de çal11 ta IUllfta kalmıyuml 

* - Ben Qmid1e yapyorum. 
- Evlendiniz mi? Yoka metresin mi! 

*** 

Gönüle dair 
Gönül mide manasına da relir .. mi-

sal mi lstlyorsnnus: 
- Midem bu.landı! 
Diyeoekler yerde: 
- Gönlüm bulandL 
Derler. 

* 
Bırsal&r içinde 1a.lçbir kanunun ce-

zalandırmadı,tı hırsız gönül hırsızıdı.r. 

* Göz rörmeyinoe gôııül k:ı.tlanır, 

derler. Göz göre pre de katlanan gö. 
nüJ olmaz mı idi 

* Gönül, Na.Meddhı Bocanın türbesi-
ne benzer.. kapısı vardır amma, du
varları yoktur .. kapısı kapalı da olsa 
içine ririlebillr. 

* Para ile rö•il 9Mul alınmaz, fak.at 
ldralanabllir. 

* Gönül bastabfmm bir tek tedavi 
9&J'9lll yardır: Zöift,rtıftk. Zütürtlök 
kapıdan girdili saman gönill pencere
den ~ar. 

* 
Gönül teşrifat nedir bilme. .. aaray-

da da yaşar, kalübede de. 

* Gönül hem yapteı, bem yıkıcıdır, 

baran n· yapar, buan ev yıkar. 

* insan ihtiyarlar da rönlö ihtiyar-
lan\&IU M ın'DÖ11 o insana.. 

* 
Gönül kimin pefinde giderse 

rii.eı ririr. 

* Baabtn kesesinin atzını hiç 
açtın.mu amma.. bir kere de röntil 
tecrftbe etmelidir. Belki o açtırabilir. 

*** 

- Oteli1'i.ıde bir g.ce daha kalaca • 
~m 4mıln4 •ıtlcu •14a utiyonım. 
- Si:ı w içecMıink? 
- TahQı Jou.t"Wb-ına içirmek kabU 

ol.la bn terM.rctim. 

dııctllz brika.türtl • 
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F o oğraf. tahlilleri Hatayda Hakimiyeti 
Milliye ve çocuk bayramı Neş'eli olmakta ısrar eden 

bir tip 
fzmir S. Kaygu-

tuz karakterini 
ıonıyor: 

Soyadının deli ~ 
lot ettiği manayı 

tatbik etmeği bir 
ı)rensip olarak ka 
bul etmiş ise de, 
gene kayıdlara 

bağlandığı ve ha -
diselerin kendisi-

Asılsız akidelere inanmamak 
lazımdır 

Alacadıın Sım, 
istik ba Zini ıoru. • 
11or: . 

Ankara radyosu 
DALGA VZUNLVCU.,. 

1• .. 111 it& - h. 
I' .A.4, lt,H & lllN X-. IO Kw. 
I' ~. 11,TI m.. Nil Jra. • SW. 

SALI • !/1/39 
12.SO: Protram. 12.~: Türk mtizıt1 • P1. 

ıs: Memleket saat Ayan, aJaM Te meteoro -
lojl haberleri. 13.15: Müzik (Kanfık Prol • 
ram - Pl.) lS.45 - 14: Konuşma (Kadın ea -
atı - Ev hayatına ald.) 17.30: fnlr1JOb tarihi 

11e olan nisbetlerile alak.alandığı görü • 

İstikbalden ha. 
ber vermek blzi.m 
işimiz değildir. 

Hem böyle §ey1e
re inanmak ta za. 
rarlı olur. Her in
qn tuttuğu yola 
göre kendı.sine bir 
lstftbal yaratabilir. B!iŞ'talarının istikbale 
dair söyliyeceklerin.e bağlanmak ta bey
hude bir oyalanmaktır. Batıl akideleri 
kafadan silmek ve buna mukabil müsbei 
hareketleri ihmal etmem.ek lUzımdır. 

dersleri - Halkevlnden naklen. 18.30: Prog -
ram. 18.35: Müzik <Vlrtilozlar - Pl.) 19: Jto;. 
nuşma (Türkiye postuı.) 19.1&: Ttırk ma.1-

ğf (FMıJ heyeti.) Tahshı Kara.kq ve arb -
d~lan • Safiye Tokayın 1şttraklle. 20: Mem
leket saat A.yarı, ajnll-' ve meteoroloji ha.bel'
lcrt. 20.15: Türk milzt~. Çalımlar: Vecibe, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Rep.d Erer. O
kuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan, Semahat öz. 
deruıes. l - .. .. . . .. . Hüzzam peşrevi. i - De-

lür. Zorıaki de olsa neş'ell olmakta ıı;rar 
eder. Elinden iş gelır, tertib ve tanzim 
.iflerinde becerikli davranır. 

*** *** Balll itikatlara kapılmamak 
sarlile 

Kendine daha ziyade güvenmesi denin - Hüzzam yürük sema1!1: Reh1 aşkın
da. 3 - Bell\nlkll Ahmedln - BegA.h fa,rb: . 

Safranbo· 
ludan Salahaddın 
istikbalini soruyor: 

Batıl ltlkadlara 
saplanmamak ve 
hayatını tesadüf
lere bağlamaktan 
kurtarmak şartile 
:müsbot bir yolda 
yürüme lazım • 
dır. 

*** 
B:deni zorluklara mukave· 

metli bir geuç 
lneqiilden Mc·h • 

tned fotoğrafının 

tcıhlilıni istiyor. 
Başk"\lanmn di

rektif' .dtındc. yo • 
rulmadan çalışır 

ve bedent zorluk
lara tahammül gös 
terir. Menfaatle • 
lini dağıtmaktan. 

eline gelen pdrcı
rı israftan çekınir. 

*** Azimkar bir çocuk 
Bursadan Faro1c 

Dr.ncncicmir ka • 
raktenni soruyor: 

İstekleri üze .. 
rhıde ısrar eder. 
Menfaatlerim he • 
sab~ar. Parayı bol. 
ca sarfotmektcn zi 
yade çe'kinereiı: kul 
!anır. Arkadaşlan· 
na pek sokulmaz. 

*** 
Duygulu bir çocuk . 

B°'ludan Tn.1ıir 

Ôzkan karakterini 
soruyor· 

Çabuk mütees
sir olur. Fena mu
ameleye gelemez, 
he.men gücenir. i -
yi sözlerle kusur • 
larını düzeltir. Tok 
gözlu hareketleri 
vardır. 

*** 

• 

Nes 'eli ve konuşkan bir genç 
Çorludtın Avni 

Kasar, karakterin; 
ıoruyor: 

Nadiren neş'e • 
sini kaybeder. Ar· 
kadaşlarile şakacı 

ve alaylı konuşur, 
bir hadiseyi etrafı. 
le anlar ve anlatır. 
Münakaşa yapar. 
sa da. mücadeleye 

yanaşmaz. Mevcudiyeti etrafını sıkmaz. 

*** 
Nes'esini muhafaza eden genç 
Amasyadan Teu 

fik rarakteriı•i so
ruyor: 

Kederli işl re 
yana ma?.. -Oürü' • 
til VP kavga etmek • 
ten çelrınir. Nnş'e· 

sini muhafaza et -
mek ster. A -'rn • • 
öaş· rile atavlı w
nuc:•p·. c:akala ır. 

lazımdır 
lıtanbuldan ih

san muvaffak olup 
<>lamıyaca~ını '° . 
nıyor: 

Yersiz övfinmek 
hialerine kapılma
dan kendine daha 
ziyade güvenmesi 
muvaffakiyet ihti
mallerini çoğalta
bilir. 

*** 
Fikir ve kararlarım sıl< 
değiştirmiyen bir tio 

Diyarıba· 

1 

k"ırdan Said Bilgin 
karakterini soru .. 
yor: 

1 Bildiği ve inan· 
dığt şeyde ısrar 

ve mukavemet C? • 

der. Tecavüz edi • 
ci harekeUeri yok. 

1 tur., buna mukabil 
"'lüdafaada kuv • 
vetll davranabilir. 

*** 
Çabuk barışmıyan b · r tip 

lıtanbuldan B 
ô. karakterini ıo • 
ruyor: 

1 Çabuk kızmaz ve 
1 caymaz. Fena mua 

meleyi unutmarz. 
i~biran devamlı 
ela.bilir. Ağır ve 
yavq kon~r. söı 
leri ve fikirleri 
canlıdır. 

*** lsteOine ait şartlara sahip ise 
Befikt~tan Mu· 

1ıcırrem asker olup 

olmıyacağmı so • 

f'UJIOT; 

Sıhhi bir mnnii 

olmadıkça ve d.i • 

ğer şartlara da sa
hih oldukça dile -
ğine ka~ma.k 
mümkündür. 

*** 
Nikbinliğe kıymet veren bir tip 

Eıtk ~!'hirden H. 

1 
Yas:n, kara1;tP.rinı 
ıoruyor: 

Anlaştığı insan -
lara karşı ciddi ve 
vefalı davranır. 
Birden bire' kendi
ni belli etmez. Baş 
kalarına minnet 
etmekte müstağni 
olur. İntizam ka • 

yıdları dahilinde temiz giyinir. Bazan bir 
inad ve iddia uğruna zararlara kat!anır. 
Benliğine kıymet vı ehemmiyet veril • 
mesini ister. 

t"on Posta 
f otoyraf tahlili kuponu 

Is im • • • . . 
Adr~ • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograt tahltn tçln bu kuponlardan 

1~ adedinin gondcrllmesl ~arttır. 

• 

\..-.ı.--r-f-+..§'--.L.-#j--L.-f*'f*rL.-..-;L.4_;..4.ır-"0§ ;I 

Zevk olur giryelerlm. 4 - Kanmı takstmt -

Vecihe. 5 - Tatyosun - Hüzzam p.rkı: Buyt 
kil.tanede. 8 - Hacı Arif beyin - SegAh pr. 
kı: Olm1lz 1H\ç sineı saptpareme. 7 - ŞM:tı 
beytn - Hicaz şarkı: Affeyle suçum ey ıtı -
ııter. 8 - SalAhaddln Pınarın - mcaz şartı: 
Kalmadı bende ne arzu. 9 -....... .. - Karcı

ğar ıarkı: Bilmem t1 safa neş'e bu öınrtb1. 
10 - Lem1ntn - Knrclğar şarkı: <;feşınanı o 
mehveşin elf\dır. 21: Konu~a. Zl.15: :e:.,bam, 

tahvDAt, kambiyo • nukut ve zl.raat borauı 
(flat.) 21.25: N~'ell pIA.klar - R. ıuo: Mft.

zik <Radyo orkestram - Şef: PraetortusJ 
ı - Olovannı Pa esiello - Jl Barbiere dl Se

vi"lla operasından uvertür. ı - Mlchael 
Haydn - Senfoni do majör, op. ı. Nr. 3. a) Al
legro Sp1r1toso. b) Rondo,un Poco Adagto. 
c) Final, Fugato, Vlvace Assai. ı - Lulg1 
Bocchertnı • Senfonla la majör. a) Allegro 
AMal. b) Minuet to - Trio. c) Andante. ç) Fl
nnle, Allegro m!! non troppo Presto. 4 - K . 
Atterberg - Barok süiti, op. 23. a) Antrata. 
b) Sarnb:ında. c> Oavotto. ç) Pn.storale e 
Gngllarda. d) Slclllna. e) Olga. 22.30: Müzik. 

<Oda mfizlğl - Pi.) 23 : Müzlk (Cn.zband - Pl.) 

23.45 - U : Son ajaru haberler! 
proğram. 

BANKA 

yanntı 

KO E ÇiYALA 
ITALVANA 

'l'a.mar.aen tediye edllmlJ aermayes1: 

700.000.000 lta ~yan Lireti 
Merkezi : l\IİLANO 

Buttın ttalyada. İstanbul, İzmir, Londra 
ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

ffariçteld Bankalarım.u:: 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

1 
<Frnnce> Parls, Marsellle, Toulouae, N1ce, 
Mentıon, lıfona.co. Montecarlo, Cannes, Juan
les - Pins. Vlllefranche - sur - Mer, Casab
lanca <Maroc). 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E RO· 
MENA: Buce.res~. Arad, Bralla, Brasov, C'luj, 
CO&tanu, <:alaz. Sibiu, Tiınlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Sona. Burga.c;, PJovdtv, Varna. 
B.~NCA COMMERCİALE İTALİANA PER 

L'EOITI'O, Alexandrle d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COl'.tMERCİALE İT.ALİ.ANA :ı: 
GREC:A, At na, Plre, Belfm1k. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST CO?>~ANY, Pihlladelphta. 
R.~CA COMMERCİALE İTALİANA 

TRUST COMPANY - New-York. 

l\fiişterek Bankalar 
B.ınque Françaısc et İtallenne pour l'ame
rlque du sud, Parls. 

Ar!anUnde: Buenos-Alres, R~o de 
Santa fe. 

BRESILY/. ,da : Sao-Paulo ve b~lıca ıehir
lerl'lde 4ubeler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valpara!M>. 
COLO:W.BİA'da : Bogota, Barranqullla, Me· 

deilln. . 
URUOUAY'da: Montevideo. 
B\NCA DF..LLA SVIZZERA İTA.LfANA.ı 
Lugan,.,, Belllnzona, Chiasso, Locarno. 
7.ur1ch, M-"ndr1slo. 
tU.NCA UNGARO - IT,UfANA 8. A. 
Pt>§te n başlıca Şehirlerde Şubeler: 

URVA'J'SKA BANK D. D. 
zaenıb, Susak. 

HANCA :ITALfANO • LIMA 
Uma <Perou> da baf}ıca Şehirlerde Sube

ler: 
P.UiCA ITALIANO • GUAYAQUIL 

ouayaqull 
l:rtanbul l\lerkez-1: 
Ga.lata. Voyvoda Caddesi, Kara.köy Palaa. 

Telefon 44845. 
İstanbul Bürosu: 

Hatayda Hikimiyeti Milliye ve Çocuk bayramı coşkun tezahtırat içtnd9 btlıı • 

lanmıştır. Antaltyada. İskenderunda. Belinda ve bütün Hatay nahiye ve klSyler 

rinde halkın iftira kile bırçok merasim y ~lmıştır. Merasime tmaf btrliklert. 

köylüler, halk. mektebliler iştirak etmiıttr. Yukarıdaki resimler bu merasimde-ıt 
inhbalardır. Altta tören meydanında nu tuk aöyliyen Hatay gazetesi sahibi Nun 

Genç ve halk g-örülmektedır. 

Samsunda radyofon 'k temsiller' Samsunda konferanslar 
Samsun (Hususi) - Son hafta için- Saım:un (Hususi) - Çocuk ha:ftall 

de Halke'i gösterit şubesi tarafından resmi programı muciblnie Pazar, Sa) 
radyofonik temsil olarak (Yarım Os - ve Perşembe günleri Doğumevi başta 
man) adlı .3 perde 1 tabloluk köy pi - bibi Dr. Kenan Aker, Samsun gazetee 
yesile Ahmed Vefik Paşanın Molyer- başmuharriri Vedad Ürfi Bengü, öğ 
den adapte ettiği (Zor Nikah) adlı ko- retmen Faruk Kugay tarafından Hal 
medisi ve İbnirrefik Ahmed Nurinin kevi radyosunda çocuk terbiyem me? 
(Son. Altes) piyesi oynanmıştır. zulu birer konferans ~rilınişt1r. 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Diyanbakır ·Cizre hattının 35 + 455 inci kilometre.si ile 51 + 845 inci kf

lometresi araBındaki demir köprülerin Diyarbakırdan iş başlarına nakli ifl kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu i~ muhammen bedeli kırk bin liradır. 

3 - Münakasa 17/5/939 tarihine tesa,düf eden Çarşamba gür\ü saat l~ de Ve· 
kfiletimiz demiryollar inıaaı dairesindeki k~misyonda yapılacaktır. 

4 - .Mukavele projesı. ekmltme ıartnamesi, bayındırlık işleri genel şartname· 
si ve koli listesinden mürekkeb bir takım münakasa evrakı iki lira mukabllind• 
demiryollar inşaat daire!inden tedarik olunırbilir. 

5 - Bu işin muvakkat teminatı 3000 lJradır. 

6 - Bu münakasaya gırmek iıtiyenler 2490 numaralı kanun mucibine. ibra· 
zına mecbur olduklan evrak ve vesikalarını ve mezkur kanun tarifab dairesin· 
de hazırhyacakları fiat teklifierini havi urflannı 17/5/939 tarlhfnde saat 14 d• 

kadar numaralı makbuz mukabilinde demiryollar inşaat arttırmJ eksiltme v• 
ihale komisyonu reisliğin'! teslım etmeleri rnzımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek tekliflerde vaki olacaık teahhür nazan dikkate alın· 
maz. cl575• (2992) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eks:Itme Komisyonundan : 

Nümune hastaneleri için lazım olan 3000 kilo birinci n~vi tıbbl pamuk açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 13/5/939 Cumartesi günü saat 12 de Cağaloğlund!l Sıhhat ve İç· 
tiımat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 'komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Kilosu 110 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 237 lira 50 kuruştur. 

4 - İstekli}er şartnameyi hergiin komisyondan alabilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid Tit'tıret Odası vesikasile 2490 sayılı kanundll 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat guanti makbuz veya banka mektubll 

ile birlikte belli gün ve ıaatte komisyona gelmeleri. c2932. 
~~~~~~~~~----

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtaları için 57 kalem boya vesair malzemenin 12/5/ 939 cuzrı• 

günü saat 11 de kapaİ! zarfla eksiltmesiyapılacaktır. 

2 - Tahmiııl bedeli 78~ lira ve ilk teminatı 589 liradır 

3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
Alalemc1a"'l Han. Telefon 22900 /S/ll/12/15 
Br:rolla Bürosu: 
Istlltlru. Caddesi No. 247. Telefon: 41048. 
Kasalar icnn · İtalya ve Maeamtan 1çln 

ve Tourlstlque çekler! ve B. O. l TRA VEL-
1..ER'B çeltlert. 

4 - İsteklilerin o g(ln eksiltme 5aatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçıhlle hazırlıyacakları teklif mektublarını komısyona vernıele· 
rL Komisyon Galata Eski İthallt Gümrüğü binasındadır. c2872. 
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SON POSTA 

On yllltk neşriyat 
sergisi dun açıldı 

Ankara 1 - Maarif Vekaleti tdra -
fından hazırlanan 1 O yıllık neşriyat 

Leh -
Sa:yfa 1 ı 

man gerg·nliği artıyor, 

yeni a =seler o du 
(Baştarafı 1 inci sayfada) _ Bu me:ele, bizim hükumetimiz _ sergisi bugün açılmıştır. 

\te
1
tlilerindcn biri olduğunu söylemiştir. den başka dig" er hükıimetlerı'n de na • Açılış merasiminde Başvekil Refik (Ba~tarafı ı ı-ıc! sayfada) 
:fitler diğer memlelcetıerin Almanya - Sa•,.,:ı .. p rf G l S k Le . F'k . B cüm1 d Danzig'<le hfıdisclcı nı b zarı itibarc alınması suretile mevzuu ,,. .... am ııe' a ı en~. e ·r~ ~ı ı rı 1 u c en olarak Almanyanın, Uk- Varşova 1 (A.A.) - Danzlge gelen ~ 

n ayati sahasını kendisine vermek is- bahsedilmesi lazım gelen bır" mesele _ Tuzer, mebuslar, vc:ka.etlcr ıkrı gelen ranya ve: orta Lehistandakı eka11ıyetlcri-temedikl · d k" 'berlere göre bir takım meçhul eşhas 
le h erm en şi ayet etmiştir. Mumai- dir. leri, sefirler ve sefaretler erkanı neş - ni ayak~andıracağı sbylenmckted·r. Danzi!!deki Polonya kı'lıs' es"Lnın· camlarını 

Y fikir ayrılıkları devrinin Almanya- · · t k · · k tm k ·· ~ da Jnı:i1iz J,abinesinin içtimaı nya onpre~ıne ~tıra e e uzere Lchist~n ve Danzig tnşlıyarak kırmı<: ve diğer bırç' ok Po • 
~ sona erd•ğini sö~'1cmiştir. Taarruza Lonctra ı <Husu.si) Bu b h B burc.ıya gelmış bulunan delegeler, mat- Varşova 1 - lyi malumat almakta o- lonya'ı dükk. ı-s d k , kat \lgradığı takdırde Alman milleti ve bil • - sa a aş- J b t ·· ·ıı . h b 1 1 1 - 1 • an ann a apı.arını ra-h vekil Cemberlayn'in riyasetinde to _ ua mumessı er1 .az.ır u unmuş.ar - an mehafile göre Bek, A•manyanın ge . na boyamıştır. 
assa gençhk AJılcınyanl11 hürriyet ni mü 1 P 1 d C 1 <lafaa etmek uzere .muttef kan harek~te anan k< 'ine. rnecfuuri askıerlik kanu - .r. . . . ~ . .. .. çen uma güıikil muhtmısın-ı vereceği Polis bu hadiselere mani olmak i;in hl9 

geçec°'ktı'r. nunun tatbiki hususlarını gör·· .. Maarif Vekilı Hasan Alı YuCX'l soy cevabda cPolonyanın Danzığdeki hukt1- bir tec:ebbüste bulunm t 
" b uşmu.ş ve 1 d.v. b' kl · T .. kıh f' · k ~ amış ır. llıtler ikinci nutkunu öğle zamanı im- eyneln·ilcl vaziyetle mütecavize kar- ~ ıgı ır ~~tu ::ı y~nı ur l~r .e~ı ~ unun_ muhafazasI> için g·rantiler isti - Lclıistandn mnhkfını olan Alman 

ıparatorluk sarayında söylemiştir. ~ı vücude getirilecek müşterek ceohe ~~·~ .. k~uıu;den~e~ı kg<?Çe~· t ~ 1ı y;ektır. kızları 
Mumaileyh bolşevizmi, ilkbahar bay - a_~kınria muhtelif devletlerle yapılan ~u .tur are et~rınınk"l ~f~r S ~~ çe- b" u gar~n~ilerin mah!yeti hakkında hiç Varşova 1 (A.A.) - D. N. B. Ajan • 

r~mı olan 1 Mayısın hakiki manasını de- muzakerelcre aid raporlan tetkik et • sını yapmış ve aşve ı ı a,,. ... am- ır şey soy enmemektcdir, ancak birçok sı bildiı ivor: 
ği~İrmiş olmakla itham etmiştır. Sınıf miKştir. ~an seı:~iyi tç:r1tf JUtfunda bulunma- 1 ~:et~le:, ~Erbe~t. şehırb~zderinde Polonya Dün I~esen'de dokuz Alman kızı, ka-
ınucadelelerini, demokrat iktısadçılarını abine topfantısı 2 buçuk saat sür- arını. rıca e mış r. . a~esmın tesısı tale ın c bulunmak • nunsuz. şekilde bir cemiyet kur<lukl 
ve münevverlerini tenkid etmiştir. Hit- müştür. . ~lefikk rdSayl ~amk muvakffba.~ı~ekt b:eınen- tadırlar. nndan dolayı iki aydE.'n iki seneye :a: 
ler, müttehid Almanyanın mevcudiyeti • Toplantıdan evvel, Başveki~ Çern - nı~~ \.o e ayı .:e~:lım. uy~ ır ~u~ Kuricr Warszawski gazetesi, Danziğb da.r hapse mahkum olmuşlardır. Bu ce .. 
n_e lüzum gösteren hayati saha nazariye- herlayn, i~i mu~~efet ~ideıferinden va a. ıyetle teı:ı ~ ı .. ış o an ser?ıyı Polonya tarafından işgali ihtunalinin ele miyet 19 ~6 da kapatılan cemiyettir. 
sıni müdafaa etmiştır. Hatib, bazı ecnebj Atli ve Grinvudu kabul ederek, ken • ~ezmış ve takdırlerını üade eylemış - nazarı dıkkattcn dur tutulmaması icab Lehistandan yükselen bir ses! «Çeklere 
gazeteleıfuıi1n tddia!anna ragmv en sulhe d_i_lerile yarım saat kcidar görüşmüş - tır. ettiğini yazmaktadır. (A.A.) ve Litvanyaiılara yardım cdelim!D 
,_ t Maarif Vekilinin nÜtku Lel t I · · · 4:arşı olan bağlılığını teyid etmış' ' nas • ur. ı gaze e l'nnın neşnyatı v_ a_rşorn 1 (A.A.) - Mi!Ji Parti ...,,,..,_ 

Yon l B b h 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ŞU V ı ( l ~ . a sosyalizmin vücude getirdiği ese- u sa a milli müdafaa lronsevi de arşova A.A.) - Exprcss Poranny ennm toplantısında söz alan Kwa~ 

rı methederek Almanyayı bütün v<:sıtala· ayrıca toplanmış v~ askerlik kan~nu - nutku söylemiştir: gazetesi yazıyor: ki şu beyanatta bulunmuştur: 
ro müracaat edere-k silahlandırdığını söy- nun tat"oiki me,selesile meşgul olmuş • «- Sayın Başvekilim, sayın davetli- Dantlg meselesi, Almanların düşün • Harbdcn içtinab imkansızdır. Zira 
lemicl" tu lerimiz, m~1·t o .. d kl k"lcl p ı Al ....,.ır. r. l:.A .r u an şe ı e o onya için mev- manya yalnız Orta Avrupa ile ])o.. 

~tler, Alman milletini ittihada davet İngiliz Hariciye Nazınnın Bundan on yıl önce kültür hayatı • cud değil idi. Yalnız Polonya, Milletler ğu Avrupasmın kontrolunu istemek:ıe 
etmış, «Aramızda ittihad olmazsa malı • görüşmeleri mızın en mühim dönümleıinden biri o- Cemiyetinin nüiuzuııu kaybetmesi dola- kalmamak.ta, ayni zamanda Belçika. 
\'oluruz. demiştir. Eski nesillerin mem- Londra 1 (Hususi) - Hariciye Na _ lan yeni Türk lıarflerinin kabufü ve yısile ser.best şehrin statüsünde bir ta - Hol<1nda, Tskandinavya ve Şimali ital• 
~u~iy~U:ıizliğile istihza edrek onlara genç zın Lord H~~ifa'ks ıbugün Fransız bü - bütün memlekette derhal tatbikına ge- dil yapılmasına teşebbü.s edilmesi zaru- ya -Trit'este- üzerinde de emeller bes• 
~ğı mı.~I olarak göstermiştir. Hitler, Al- yük elçisi Korben ile Yunan orta elçisi- çilmesi inkılao tarihimizin en mühim ri oldui:'U mülahazasında bulunuyorlar. lemekt~dir. • 
d an zrmamdarlannm fikri sıwiyelerin- ni ka:bul etmiştir. safhalarından biri olmuştur. Türk ce- Danzig «meselesi .. şimdiki manasında, Hatib, Hitler'in barıştan bahseder • 
ı:n takdirle bahsetmiş, d'ğer zimamdar- Almım maslahatciizarı da Hariciye mi~etini, ilerlemeğe engel her türlü 1 resmi Alman teşebbüsleri ile mevzuu }rnn bir taarruz hazırlamak için vaktt 

rı harbi istemekle i~ham etmiştir Müsteşarı tarafından kabul edilmiş _ I bag~arda_n ~oparı~. ~_rta~ .. :nış .olan ~v~ b?hsolmuştur ve binnetice bu mesele - .kazanmak istediğini bildiıımiş, Polon .. 
ba~Ynclınilel matbuatın yalanla;ından tir. ı bedı Şefimız Ataturkü, nulletıne ettıgı nm Alman siyasetinin usul ve esaslarına yanın istikliılini kazanması için Çeko • 

ı~eden hat'b ı· l hizmet ve ivilikl_erin en önde geılenle - göre tet'kik edilme.si kab eder. Memel Sl ı-. M ıeı ara . 1 • ne ıce o arak beyn:-lmi- T h ov~.l\·"·a· ve emel'i geri alması için 
ıarı!a ~ıne~e~ ziyade garb istihkam - a .r n dön 'SU rinden birini bu mevzuda yaomış o1 - arazisinin ne suretle işgal edild·ği ve tn- d~v~ı.tv.a~yaya yardım etmesi ıazım geı 

li'tı guvendığini söylemişt.r. mak vesilesjle de anmağı milli bir va- ı· giltere ve Polonya ile olan itilaflann ne dıgını ılave etmiş ve Polonyanın İn • 
Bc.r~ ~akşamüstü Münihe gitmek üzer~ • i f'l. arecimiz zife.bilirir.n .. _Asırla.r v~ ~sırl~~ iı:a~ ni· veçhile feshedildiği gözönünde bulundu- giltere, Fransa ve Romanya ile ittifa • 

n en hareket etmiştir. metınden Türk mılletını guç ıstıfade 

1 

ğundan bu usullerin ne olduğunu takdir kını biiyük bir mernmıniyetle karşıla-
Rusya ile Fransa ve İngiltere şehı·d dUŞIÜ ettirmekte en tesirli amiHerden biri ol- etmek çok kolaydır. Hundan böyle, bu si- dıktan sonra Sovyetler Birliği ve Lit .. 

nrasındaki muş bulunan es'ki harfleri bır~!kıp ras- yasi usullere, bu usullere ıhlfıs derece • ·1 ı Lond 

1 

müzakereler . . .. , . . . • vanva ı e o an ittifakın genişletilmesi 
cavize ~a (H~susi) _ Gazete] er, mille- . (H~s~rafı _ 1 .~n~ sayfndn) . yonel Ye tatbikatile daha kolay bır 1 sııne ve mun akid ıttlufların tefsirine in- lehindE> 'bulunmuş1.ur. 
kındaki arş~ muşterek cephe tesisi hok • j bır kısmı Mıskın toyu cıvarına ve birı harf sistemi ·koymak ve medeni vasıfld tib~ etmek zarur~ti vardır. Memelin iş-, Leh Hariciye Nazırının göriişmclerl 
berde mu21aJkerelerle meşgul olmakta de avdet ederek Tahrana inmeğe mecbur nn ilki olan okur yazarlık davasını gahn~en ve Danzı.g hakkındaki Alman Varso\'a l r A.A.) _ Polonya Harl· 

Ti vamdır. kalmışlardır. Filo içerisinden yalnız bir Türk'ler için kökiinden haHetmek hare rnetalıbatından sonr:ı Alman siyasetinin ciye Nazırı Beck bugün Frans firl 
ltat :: gaı~lesi. müzakerelerin ağır. fa. tayyarenin bütün maşk'Uilta rağmen yo. keti.nin baıında. gene onu .. görd?k· E- Balb~ den17.i hakkındaki siyasetinin ga· Noel'i kabul etmiştir. ız se 
ın k nunıyeu mucib bir tarzd .

1 
l ·- luna devam ederek Diyarbakıra vardığı bedı Scf. aynı zamanda Türklenn, e - yelen pek vazi'h.tır. Bu gayelerden açıkça Diğer tarnfü:m dün Va a-

~,1~ olduğunu yazıyor. a 1 er• oradan gelen telgrailln anlaşılmıştır. 1 be.di 'lıa.~ğrelrne~idir. Bütün yüreği - miisteban olduğuna göre Almanya, Po- nen PolonYanm Berlin %'.v:ı;;' 1°ı_,; 
bü"'ıky T:legrnph, Moskovndak· İ .

1
. Tayyare}crin Te'brizde toplanmaları ve mızle bağlı o1clugumuz habrfhna sev- lonyanın Balt_ık deni.zi. ile muvasalasını LipSki ile de, önümü--:ıekı" hauf}taru Alernçan 

"" elçısme 'b h r ' ngı ı:a h ·· "d 1d v kd · · tl · · · t ,_ t k k Vi o..ı til . . u a ta kat'i talim ava musaı o ugu ta irde tekrar u • gı, saygı ve mınne enmızı e~rar e - ~e · ıstü.~ -~Efrırının .mansabını ele muhtır~sına vereceği cevab hususun • 
~~eğinı zann~~yor. at ve- çarak memlekete avdet etmeleri mukar- ~ek benim için bil zevk, fakat hazin geçırmek ve butun r.oğrafı. tarihi ve iktı da göri.lşmü~ür. 

b' İ g~~cteye .gore, Sovyetler u·· ta rerdir. bır zevk oluyor. sadl sebeblerden dolayı Polonyanın cha- · ır 11€ılız Fra ç raflı H~..A..· . 
1 

B" • . ·ro•W• . ı· ah Fransızların endişeleri 
t-t.· . . · nsız - Sovyeı 'tt"f k cuuıy~ vezır iği ile Türkiye büyük el- ıraz sonra ıçen gı ıcnnız zaman, ya ı s ash na mensub olan arazide nü-'"Y"ıkr:ıı teklı"f tm• l l ı a ının ·ı•V• d b 1 d v 11ır·11· ş f" . B- ""k fu"unu ku etl a· k . Faris l - Bazı -LYazeteler Almany Londr:ı • :şerdir. çı •8• ara~ın a tayyarecilerlmlze aza'111 onun aş .. • .. ı•: ve mı ı e ı~ız. uyu " vv en ınne ıstcmektedir. Şu ' a • balık· 1 - Sovyeı tekli!Jerı b yanlım g<>;lerilmesi için temaslar yapıl· ismet lnonıınun ,.rsılmaz bır ınan ve halde. Polo.nyıı hükametınin Poloıryanın nın Polonyaya kıtrşı gelecekteki halli 
•u 1 gazetelerin başmakaleler· . u sa • maktadır. yorulmaz bir irade ile. diğer bütün ~ Danzrgdekı garantilerini. hukuk ve me- hareketi:ıi endişe ile mütalea etmek • 

unu te~k·ı ının mev- • . . . naf"" · t · -.:ı k tedirler. 
de . :r 1 etmektedir. Bu m k 

1 1 
Tayyarecil~rimizıden ikisi mecburi lerde oldugu gıbı parlc.flc bır surette ta- ıını esıs ""-l~e olan metnlibatını her suretı umu · d a a e er. b h kk k · a·v· b · k J"b zaman ol 1 gv d · Epoqu_e .g~zetesinde Kerı·

111

• d' 
dak· . ıruye e Sovvetlcrin v ir iniş neticesinde kazaya uğramış ve a u ettır ıgı u ın ı a ın yaşıyan c u un an zıyadc ileri sürmek ~ııs ıyor 
ıne~ı:~~iflenle bulundılkİarı kayd:~f: her biri mürettebatından 'birini maa _ eserlerini göreceksinW, IO yıl i<;ind• mecburiyetinde bulıınduğu aşikiirdır. diyor ki: 

lesd Şf:'hid vermiştiı. Diğer mürettebat resmi, hususi kurumların, devletin ve Leh - Alman hududunda Jıadise)er cDan::!g «._Gauleiter» inin Führer ta• 
1 - Sovyetler Biriiğ: F sıhhattedir. (A.A.) şahsın teşebbüslerile basılmış kitablar, Varşova ı (A.A) __ K . rafından çagırılması oldukça manalı • 

tere arasında b" •• ransa ve fngil- 1 ·· ·· ·· ·· · ur;er Wars - dır EsaC'en haberlerin h f · 

2 
S ır garant

1 
teatisi Tahran ı ( A.A.) _ AnalJolu Ajan- mecmualar, gazete er gozunuzu alacak I zawSki gazetesi Alman s·ı d k" •. . . .. • eye ı umumı -

..., - ovyetlerin İngilt ' h • h b ve eminim ki gö/Yi.islerinizi iftiharla Oppeln'de Leh' 1 hta bı ezya.sı~ a 
1 yesı ıkı "undenben Alman propa~an -

ı.ıcırafından Polonya R ere ve Fransa sının ususı mu a iri bildiriyor: . . a ey rı azı hadıseler dasının p 1 1 yh. . v. . 
len garantilere ia+' vekl omanyaya veri - Tayyare'crimizin ımemlekete dön - doldur2caktır. Hayaflınızde yapaca - vukubulduğunu kaydeylemektedir 1 t < k d~ onya a E' ıne geçtıgını g6~ 

3 S"•ırn eri me'k üzere Cumartesi günü uçuşları es ğınız küçük mukayeseler bile, benim c:ııı:ı:::-8 . · erme te ır. • 
. - Fransız - İngil~ . . d d • tn ·· U 1 t f k Lıtvany.a, Letonya E garantılc-Tınfn nasında iki tayyarecimizin şehadetile bu ta~ini~.de ~1. anma ı~ ı gos - gar IS anın opra vemahrec taleblerı· 

mili. ve stonyaya da teş _ neticeler.en ve hepimizi mateme garke terecektır. Dun hızım okudumımuz e -
4 H den müessif kaza karşısında dost ve 1ifbelerle bugün Türk çocuRuna okut- (B . - oJanda, Belçika ve İ . . f bel d"' ·11 t f . aştarafı 1 ind saufadaJ l iuetle bildirmiş ve Rornanyanın mu""lld 

rılen t'l svıçreye ve. ka.rdes İran çok candan alaka go'"ster • tugumuz ~l a er, un mı e e ve e • nezd d t " gar an ı ere Sovyetle . a· -. . t 1 ın e avassutt;ı buJunmuş oldu - t..,-.,,...,. ·1y .... ı"nın· hı"ç.b' eÇh"l 

B . 
rın ı""tı"rakı" ka~rı umumı"yeye ver ıgımız gaze e er cu"""'" t:~ ır ,, 

u sıstem · t h kk :r • mış ve bu acımızı samimi ve içten pay- ğun d · 
1 

e mevzuu Wıa tın ın a a uk etmes~ ümidini }aşmıştır. ve mecmualarl:ı bugün takdim ettik - a a:r, son zamanlarda ecnebi mat- bahsedilerniyeceğini söylemiştir. 
r e ekle be:ııaber Dailyh 'l'el M" lerı"mı"z umumivetle dün basılan ki - b~atınd~t çıkan .. ha•berlere telmihen, Başvekilin bu ı::özleri. Bulgan'stan '"• 

gazetes· b 
1 

• egraph . uessif kazanın ve iki tayyarecimi- • · böyle bır t bb 1 d • ...... nı.z. ba~· °!:~ zafın me.iulıyetın yal - un ııehadetinin tahakkuku üzerine dün tablarla bugün basılmış olanlar. ... bun "'le us yapı ma ıgmı kal • Macaristana 1evcih edilen bir ihtar ma 
sinde oldm: e etlere inh;sar ettirilme • sabah Hariciye Veziri Alfım Türk he- ları birkaç dakika sonra göz1erinizle mekle bahtiyar oldufuımuz Milli Şef hiyctinde telakki olunmaktr.l.:hr. 
gilterc .

1 
u~nu yazmaktadır. Meseli ı,,. yelinin ani,.fir bulunduğu konağa ge· gördüğünüz vakit hcyalinizde yaptığı- İsmet İ)lönünün emrinde ve devrinde İngiliz parlamentosunda 

rı tanh~: .. ~nsa, Yunanistana yaptıkia. lerek heyetimiz Reisi Ali Rana• Tar _ nız mukaveselerin hakikatte ne kadar gerçekleştirmek ve başarma'k. bizim i- Lon~ra 1 - Bugün Avam Kamara. 
°kıald ki udu ifa etmek mecburiyetinde hana ve Türk heyetine Aiahazreti Hü- yerinde olduğu meydana çıkacaktır. çi~ saadet verici bir gaye, bütün var • s:nda Ingilterenin Balkanları her tür-
C<ıktıır". arı takdirde Polony:ı ne yapa . mayun s h" h · Türk inkılabı büvük Türk tanlıinin lıgımıza .Yayılmış bir imandır. lu taarruza karca himaye ve Bulga...ı .. -

, "e ınşa ve Iran hükumeti a- " •.., 
News Chro . 

1 
•. dına t~~iycde bulunmuştur. hiçbir safhasında tesadüf edilmiyen h ~-n~:-· ~a'ima hatırımda tuttuğum şu ~nın i~ediği Dobruea ile Ege deni • 

•S0yy t h··~ıc e, şoyle yazıyor: k Hancıye VE-ziri, Genel Kuımay Baş· bir sürat ve isabetle, başladım her işdc sozunu bır kere <iaha huzurunuzda tek- zınde bır mahreç meselelerile meşgul 
laya a

1 
e~ u Ometinin cesaretle or - a~ı V<> Hava Komutanı da Türk he _ muvcfifak oldu. Bunun en Jbüyük sebe rar edecPğinı: d!up oJmıyacağı sualine Çemberlayn 

sir i tıgı yapıcı plfinın ameli bir te- yetme ve Orgeneral Ka·zırn 
0

".,_a'"a ay bi, inkılabcı ruhunun çok şey isteme - «Yüksek, medeni, ileri bfr millet ol- bu meselelerin al8kadar memleketler 
cra edebilm ~· · · •'lJ v k d 9.sker] .. .. e:-.ı ıçın derhal siyasi ve rıca taziyede bulunmuşlardır H ~ .. _ si, çok .şey yapmağa teşebbüs etmesi, ma :w~ı oyuncak mı-dır?" arasıncia müzakere yolu ile halledil • 

dır., goruşmeJere taşlamak lazım _ ye Veziri Alam büyu"k 
1 

T·. adrıcı. fakat rremleket hizmetlerinde yaptık- MedPn1 bir milJet o!lmak davasında mesi lazım ı!elecefüni sövlemiştir. 
d k b

.. ·· ' e çı ıge e gı- a· · t b ı ve m ri · t B 1 k tl d •-n· ~ ere uyuk elçiyi Şehinşah ve hüku· larile asla iken mı ye er u maması - e enıve te iJerlemek i'ddiasmda u mem e c er en •uirinin daha şim 
rası~~er fa-raftan. bugün Avam Kama- met namına taziye etmiştir. dır. Bu on sene iC<'risinde basılmış her bulundutrumuza röre, Milli SP!imizin diden İngilterenin tavassutuna müra· 
Çertıbea _sorulan Lir suale cevab veren BaşvE'ldl Cem büyük el . . E . nevi eserlerin yekfmu ihmal edilmez ~~ı sözünü her ~alında olduğu g-ı'bi ki.il· cc.·~t edip etmivPrPği sualine karşı da 
?netile rıa~n, SovyetJer Bi:rıliği hüku • .ft:kaygP~e hiiki~etin taziy~~:~~i ~~~ bir kemmiyet teskil etmekle ıbern-ber, tur alal'lında da trıhak1mk ettirmek ö _ Çemherlaun istizahcıdan bu suali tali• 
te old :nuzakerelerc devam edilmek _ dıren bı_r. mt>ktub göndermiştir. Af _ derhal ifade etmeliyim ki içimizi rahat .ckvin<leyi7. riri olarak pomasın1 rica etmiştir. 
'babcı ugunu, ancak şimdiki halde bu gan Harıcıye Veziri, Af~anista T h ettirmis ve bizi doyurmuş değildir. Hat Bu h:z~a ve bu inıf\.,1a çaJı~ak, va-
den ~o~=~!a ~~rşey söyliye.miyeceğin _ ran lbüyük elçisi ve Afganista~ın Ma : ta yazıcılık. basım ve kitab tekniği ba- pılanlfırm daha hrisini vnpmak azmin- Berlin, Macaristam himaye 
Yan etm: . muteessir bulunduğunu be· kova büyük elçisi sabık Anka;~ b.~s- kımın<ian, her iki manada Türk san'a· a: ve ~~ .. \~arında "?. Onun için. şimdi J\.tuee!~~r. yük elçisi Sultan Ahmed Han da ~ - tı keyfivet itibarile büyük bir terakki l!<lre«>nınnd•n ~...ıı. Oll(Un VO zenein altına almayı mı teklif elli? 
Sovyet R cevab veren ÇembE'rlayn rayi ta1iye hı:>veti ve büyük elçiliği zi- Pst>ri göstt>rmiş cls2 da, lbunun daht! h!r milli ™'c;r\vat ta'kdim etmek vadini. fHa3tnrafı 1 incı sayfada) 
lın.nıış 1~s~adan bir takım teklifler a~ yaret etmişlerdir. ivisisini yapmak Hzusu bu yolda3d is - lutfen davPtimi7E' icab<:-t huvurmanı - Alm;m zimamdıfrları, Slovakya üze-
"anı ~-ıı:;gunun ve istişarelere de _ Irak he~'e1i ve Irak elçiliği eraanı da tekleıimi7J tahakkuk ettir('Cc>k esaslı zın bir şükrm:ıı o'arak kabul e+mcnizi rir.de tesis edilen Alman himayesine 
Olduğu 1 ekte bııluındıığunun dor}.'11 beraıi taziye büyük e çiliğlm.zi ziya· bir programın hazırlamnasırda ancak bilhn>" "1ea eOerim müsabih bir himaY"Jlin Macaıist~n ü • 
]3~:~i1knbul .etmiştir. ret etmi~lcrdir. bizi teşvik edici bir amil o]uvor. M"arif Vekilinin 7.İv::ıff'ti zerinde. de tesisi için, Macar nazırlar> 

bu l'nüzak' tedrıcen ilerlemekte olan Afganist~n heyeti matemimiz se-be- TamamlM1mnmıs bulduğumuz ve ya Ankara 1 (A.A.) - Birinci Tfrrk na bir Italy<'", - Allınan müşterek plfuu 
l'işınenin :<!ler _ha~K:ında tafsilata gi • bile Saacabad pakt mümessillerine ve- rın için daha miikemmelini ya:pmağa nec;riv~t konM"C"l'i ~01 ""'Pı<>rı <:{'r<.>fine teklif e!mislerdir. 
"'4.,, §Öıl k muşkui olduğunu SÖYie _ receği öğle ziyafetinden feragat etmiş- var irademizle kar<r aldığımız memle- Mıarif Vek;li F:.,•n Aıı Yileoı toro • Buna mukabil Almanya. Macar ~ 

e demiştir: tir. ket işlerini, büttiin yüksek f'ımclleri - fından (:;ı7i T('rhivC' F.nstitüsünde bir J Slovak gümrük birliğini vücude geU. 
mizin yüce şahsında toplandığını gör- J çay ziyafeti verilmi~tir. recektir. 
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Çeviren 
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E L 
Faik Berem en 

· Mösyö Kampitelli: Doktorun çehresi gene düşünceli hali- tık. Muayene esnasında etrafımda söyle-
- Bonjur doktor! diye haykırınca dok- ni muhafaza ediyordu. Cinayetm vuku· nenlcre kulak asmam. İnsan bu taşralar. 

tor Preo kemali nezaketle mukabele etti: unda o da cinayet :mahalline çağmlmış· da o?up bitenlere, söylenenler~ kulak asa
- Merhaba .. şimdi yanına geliyorum. I tı. Luşaların küçük oğlu Garşilerin yet- cak olsa kendisini yırmincı değil, ancak 
Otomobilinin kapısınt kapıyan doktor mişlik babalarını akşamın alaca karan- on beşinci asırda zanneder. Bilhassa din 

bir iki dakika sonra gazinoda oturmakta lığında dere kenarındaki söğüdleri siper ve itikad meselelerinde. Mesela ... Hayır, 
olan dostu müddeiumuminin yanına gel- alarak bir tüfekle öldürmüştü. Katil her- hayır anlatacak bir şeyim yok. zaten. 
m şti. Mühimce bir vi!ayctin bırbirlerıle halde öğleden akşama kadar ihtiyarın a- Müddeiumumi kıllı elini doktorun be-
dost fakat iki muhalif fırkaya mensub iki rabasile geçmesini beklemiş ve akşamın yaz eli üzerine koyarak: 
mühim şahsiyeti bir araya geldi mi ha- araca karanlığından geçen arabaya ateş - Anlıyorum, ki dilinin altında bir şey 
vadan, sudan başks. konuşacak mevzu etmişti. Maktulün yüzü barutun tesirile var doktor. Boğazına kadar gelmiJ, eğeı· 
bulurlar mı hiç? Bizimkiler de öyle .. bir ezik 'büzüktü. Dokto,. bunları gözünün ö- oradan fırlayıp çıkma:zsa müthiş bir ra
paı ça evlerinden, çoluk çocuktan, · biraz nüne getirerek içini çekti: hatsızlık duyacaksın! dedi. haydi haydi 
da şekimpcrverlik ve harici politikadan - Delikanlı hiçbir itirafta bulunmuyor şu baklayı ağzından çıkarıver! Hem ne 
bahsettikten sonra bir müddet sustular. mu? olacak canım, 'ben adlıyeye mensub bir 
Doktor Preo, aklına bir şey gelmiş gıbi - Hayır. Altı aydır tekrar ettiği şey adamım; herhangi bir sırrı herkesten faz. 
birden acele acele: şudur: cBu ihtiyar canavar ailemize asa- la saklıyacağımı bilirsin! 

- Kuzum, dedi, mahkemeler ne vakit biyet saçıyordu Bunu .. ·· k · n onune geçme Doktor birden cevab vermedi. Ayağa 
ba lıyacak? lazımdı: bunun üzerine onu öldürdüm.> kalkarak uyuşan bacaklarını şöyle bir 

- On~e güne kadat' .. cetvellerde dik- Müstantik tahkikat yaptırmış· Luşalann d'kt ~ d f t•kl . . . • . • gel' ı en sonra garsonu ça6 .r ı. ç ı e-
ka tı çe ek bır şeyler de yok. Vallahı malı vazeyetleri de pek fena degvilmiş ı . . d' D kt ğ . . . . .. · .
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rının parasını ver L o orun aya a 
azızım hır kalk, bın şukret! Zira daima Çocuklarında hastalık ta yokmua k lkt v .. ··da • d kalk 

h ld 
/ ~· a ıgını goren mu eıumumı e -. 

taşr~lıl.ar listesinde . bu~unduğun a e I - Evet çocukJarının hasta olmadığı tı: otomdbili orada bırakıp yürüdüler. 
yemınlıler arasında ısının yok. benim de mallımum~ Geçen Martta en D kt "k•tu b k• H l .. ı b. 1 , o or su u ozara . 

. - e e oy e ır şey o sun .. kat iyen küçük çocuk lan ki • sekiz on yaşlarında _ Azizim, dedi. sana anlatacağım şey-
gıtmem, hastalanırım. • bir kız çocuğudur bu • hafif bir anjine tu- ler bu cinayetin düğumünü çözecek belli 

1 (} ~ 

- Aman doktorcuğum sonra h~stala- tulmuştu. 
rının hali nice olur? • ba~lı sebebi izah edecek. Bu bildiklerim-

- Ya, demek siz cinayetin vukuundan le, cahil bir köylüyü ölümden kurtara1!-
- Hastalarım, doktorlannın 3'üri mev. pek ı ı 'd' az evve on ara gı ıp hasta muayene lirseın ne mutlu bana. Maktule ne sen, ne 

kiine çıkıp afekini, berikini hapse, giyo- ettin; .. -,, 
u. de ben 'bir şey yapacak kudrette değifiz. 

Bütiln yurdda Çocuk ve Hak.tmiyeti Milliye oayramı OOfkun teuiıe.rat -.1n«S. 
kutlulanmıştır. Yukarıdaki n.imler Çanakkale, Devrek, BigadalU ~ 
intıbalardır. 

tine yoiladığını görmektense bir müddet - İki defa gitmiştim. Hastalık ufak İntikamını almak lazım mı bunu da bil-
onun müşfik tedavisinden mahrum kal- bir anjindi,· ve vak'adan bı·r hafta evvel- .. 1... ı k ı ( Urfadan kısa haberler ) ( lzmitten kısa haberler ) 
mağa katlanırlar. dl zannediyorum. Hem ben .. 

- Biliyor musun, Luşa davası da bu - E, siz? 
sefer müzakere edileceklerin arasında. 
Bu Luşa öyle bir canavar ki bir tarafını - Hiç canım basit bir §ef .. ziyaret et. 
kesseniz kanı bile akmaz.. tiğim bütün hastafarın listesini yapıp ya. 

Luşa sözünil duyunca doktoru bir dü
§Ünce alır gibi oldu. Parnıaklarile tempo 
tutuyormuşçasına masanın üzerine vur. 
mağa başladı. Müddeiumumi sözü bırak
madı: 

- Hayatımda bu kadar garlb bir cina
yet görmod1m. Vakıa, iaşrada bu tarz ek
ailc olmaz; bu da onlardan biri diyecek· 
miz .. fakat hayır bu öylesi değil. Müs
tantik ile 'bu iş hakkında uzun boylu gö
rüştüm. Garşilerle Luşalar arasında her
hangi bir rekabet d3vası yokmuş. Çünkü 
tarlaları birbirine bitişik değll, ki ara
larında hır çıktı diyelim. Sonra öyle sıkı 
fıkı ahlbablıkları da yoktu ki .. 

Evvelki kısımlarm hUIAsası 
Hatice Hanım, yüksek bir maliye memuru 

olan kocasından dul kalmış ve sefa~te dfif
mO, bir kadındır. Kısa, fakat güaeı blr n
Wlk hayatı geçirmiştir. KocMı ölünce Emnt. 
ret Sandığına yı:ıtırıll\11' olan apartıman bir 
hiç pahasına satılmış, eline az bir para kal
aı14tı. Hatice Hanım kızı Nerlme lle birlikte 
bu para ile bir müddet idare oldu. Fakat bir 
Sin ellnde avucunda bir.şey kalmadı. Bir 
mekteb arkadaşı onn ötedeberlde blrkaç derı 
buldu. Fakat hastalık bu kazancına mfuıl 
oldu Beş.ktaşta buyük bir konağın bir oda
eına yerleşti, mağazalardan ellşt alıp çall§
mağa başladı. Fakat bu, onları geçlndimıl-

yordu. Halbuki kızı Nerlıne gün geçtikçe bü
yüyordu. Birkaç sene sonra genç bir kız o -
lacaktı. 

Bunun üzerine Hatice Hanım İzmirde bu. 
lunan koca.r,mın amcası oflunun karısına bir 
mektub yazdı. Cnlnrla araları e.!kiden açık
tı. Bir mlras meselesinden dolayı SüheylA 
Hanını Ue kavga ebnlıılerdl. O gündenber1 
ltonuşmuyorlaıdı. İşte Hatice Hanım bu mi
racaatl zaruri bir şekilde ve göz yaşlan için
de yapıyordu. 

Nihayl't blr gün Büheyll Hanım çılr:agel
cll. Hlll o suratsız, mütekebbir Udındı. i -
oeı"i girince muhakkirane odaya, Nerlmenln 
Jftzftne, H:ıtlce Hanıma baktı. Sonra bir ta
bu acı, kaba sözler söylemeıe ba.şladı. Ha
tice Hamm dişlerini sıkıyor, sabrediyordu. 
Ufak bir itiraz yapsa Nertmeslnln hayatlle 
oynıvacağını düşünerek susuyor, tahammül 
edlvordu. 

(Roman devam ediyor) 

nımda taşıyacak değilim ya .. 
Müddeiumumi sesini çıkarmadı. Bir 

aralık kafasını şöyle bir sıvazlıyarak ta
bil bir sesle: 

- Doktor. dedi, ben senin yerinde ol
sam ne yapardım bilir misin? Bütün ha
f•7:rm1 top1ar ve ziyaret esnasında Luşa
larm ağzından Garşiler hakkında bir söz 
çıkıp çıkmadığını veyahud kindar bir ba
his geçip ıgeç~diğini, bi1hassa katil de
likanlının o andaki vaziyetini hatırlama~a 

b 

çalışırdım. 

- İlk ziyaretimde böyle bir teYin vu
kuunu hatırlamıyorum. 

- Ya ikinci ziyaretinbxle?. 
- ·Bırak azizim, canımı S1kıyorsun ar-

Ya:ı.an: GfiziN DALMEN 

müstebid kadının yanında yaşamak, ne 
cehennem hayatı olacaktı! 

Lakin çaresiz bunu kabul etmek 
mecburiyetinde idi; bundan daha iyi 
bir teklif karşısında kalmasına imkan 
var mıydı? Bir kaç gün sonra, tekrar 
hastalanırsa, hem kendisinin hem de 
kızının aç ka1maları, sokaklara atıl.ma
lan tehlikesi göz önünde dururken en 
ağır ve hırpalayıcı teklifleri bile k~bul 
etmek mecburiyetinde değil miydi? 

Kısık ve boğuk bir sesle itiraz etmek 
kuvvetini kendinde buldu:. 

- S~z~ rahatsız etmez miyiz yenge? 
- Bızı rahatsız etmiyeceğinizi ümid 

ederim. Konak büyüktür, size başınızı 
sokacak bir oda hazırlarız yemekler _ 
nizi bizim sofr~ızda yersiniz. Buna 
mukabil evde sizi meşgul edecek mü
nasib bır iş buluruz. Okuyup yazmak 
biJirsiniz değil mi? 

- Tabii... Hocalık ettiğimi ve hattA 
Nerimeyi okuttuğumu unutuyor musu
nuz yenge? Biraz Fransızca bile bili
yorum... Bu menhus hastalık gelme -
seydi pekAla geçinip gidecektin. 

- Şimdi bu sözleri bırakalım artık· • 
bunları vaktile düşünmeli, kendinize 
sağlanı bir iş bulma1.ı idiniz. Sonradan 
lüzumsuz ;yere ağlayıp sıamak ma
nasız bir şeydir. 

~ - Kocamın genç yaşta aleceğini, be-
0. bu zengin akrabalara müracaat et- nim de böyle hasta1anacağımı nas:ıl 

ınekle, onlardan maddt bir muavenet tahmin cr1cbilirdim? 
ve himaye j!Öreceğini umuyordu. Hal- - İnsan hctyatta her şeyi tahmin et
bu ki, buna mukabiJ ona•· hem neşe _ mek ve istikbali düşünmek!• mükellef
kilde- bir esir hayatı yaşamMını, bir tir. Fakat, dediğim gibi bu s6zlerf bı
ııkıntı halinde onların evinde barınma- rakalım. İzmire ıelip 7erl.eşeceksiniz, 
.aını teklif ediyorlardı. Bu mağrur ve anladınız mı? 

mem. Ne ise, soze evve et yeşi şe er er-
den başlıyalım. 

Müddeiumumi şaşkın şaşkın dostunun 
yüzüne bakakaldı: 

- Bu da nesi? Yeşil şekerin ne müna
sebeti var bu işde? 

* Modern bir şekilde ilk defa olarak Ur- *Demiryolu caddesinde yapılmakta olan 
fada. yapılan ilkokul binası bir b~ut ay beton yol inşaatı inhisarlar baflDÜdürHlğft 

sonra bitmiş olacaktır. Her tQrt1l tontora depasuna kadar ilerlemektedir. Tahsisat ol
havl olan bu binıL Vatan ilk okuluna veri - madı.ğından bu yolun daha fazla yapılamı-

lecektlr. yarak burada kalacatı haber verU.metıedlr. 

- Dur acele etme! Sırasile anlataca
ğım: Benim ötedenberi kışın haftada iki 
defa Perşembe ve Cumartesi günleri ço
cuklarımı sinemaya götürmek adetimdir. 
9 Mart tarihinde cÇılgınlıklar alemi> ve 
cÜmid. adındaki iki filmi görmeğe git
tik. Sinemada şekerleme ve pasta s:ıtan 
o adamı nereden bulup oraya getirmişler 
bilmem? Peroe arasında, bıı:kaç matma
zel ellerinde sepetler pasta ve şekerleme 
satarlar. Bunlardan birisi de bizim etrafı
mızda dolaşmağa başladı. Çocukların ıs

rarına dayanamadım ve içinde yeşil renk
li şekerler bulunan bir kese kağdını sa-

* Urfanın içinden geçen Kaı'Koywı eh- * 23 Nisan münasebetile mek:teb müsa -
resi üzerinde yapılmakta olan ıqırtt ın.&atı merelerl devam etmektedir. Müsamerelere, 
da bitmek üzeredir. halk fazla allka gö.cıtermektedir. VlliyeUmi. 
* Zamanında bol yağınurlar Jaldıtı i91n zln her noktasında 23 Nisan Çocuk bayramı, 

bu sene cklnlerim\z çok iyidir. çocuk müsabaka ve müsamereleri devam et-* Badeyağln kilo.su yetmlf tlt kuruta 1n. - mektedir. Posta idaresi de şefkat pullarını 
mlştlr. Daha fazla inmesine intıar edilmek.. tedavüıe çıkarmıştır. 

ıe:rurta kurtuluşunun on dokuzanıcll yıı tö- * Yeni yapılan Halkevimıztn lnşaatı bu 
reni her senekinden daha parlak olmuştur. son günlerde batı bir şekilde devam etmek
Bu büyük: günün se'Y'lnç ve net'ell cilnlerce tedlr. Koca inşaat sahasında birkaç amele 
devam etmiştir. çalışmaktadır. * 23 Nisan Çocuk bayramı geceli orta okul * Havaların güzel gitmesi yüzünden hallc 
tara.fıncte.n bir müsamere verllm1ftlr kırlara dökülmektedir. Bilhassa Pazar gün-* Yapılmakta olan su te,,laatmm inşaatı leri Villyet Nümune fidanlıtı tarhtan c;olr 
da ilerlemektedir. tıışaatı teahhtkl eden fir- kalabalık olmaktadır. 

(Deııamı 13 üncü sayfada) 

ketin bütün büroları ve malzeme hazırdır. *Karamürsel ile İzmit araaında mot.örier
Yakın b~r zamanda Urfan1ı11 içme SU1& lhtt - le yolcu nakllyatı yapılmak üzere müracaat 
yacı temin edilmiş olacaktır. edllmllstlr. Bu müracaat tettit edllmettedir 

Hatice hanım hırkasının etekleri al- mak istediğim vakit ona bakıyor, eski 
tına gizlediği yumruklarım slktı. Bu zamanları ya-şıyorum; fakat hakkınız 
hain ve kalbsiz kadının sözleri, zavallı var; geçen günleri yadetmek ne iyi? 
he!.staya bir zehir gibi acı geliyordu. Onu satar, parasilc yol masrafımızı ya
Ka'bahatli olsa bile, bu vaziyette olan par ve borclarırnı öderim. 
kimsesiz bir kadına böyle ağır sözler - Borclarınız mı? Kime borcunuz 
söylemek için ne kadar vicdansız ol - var? 
rnak laztmdı! - Eczaneye ve kasaba• ... 

- Te~ekkür ederim yenge; size öm- - Cem'an kaç lira? 
rüm oldukça minnettar kalacağım .. . - Takriben on, on beş lira kadar bir 
Evet İzmire gideceğiz ve elimizden gel- şey: 
diği kadITT sizi rahatsız etmemiye gay- _ Takriben mi? Tam miktan bil -
ret edeceğiz. miyor musunuz? Şimdiye kadar bütün 

- Pekala ~en gider gitmez odan~zı işlerinizi böyle derme çatma btr şekil
h.azırlatı_rım; sız de .gele:ek hafta gelı~- de görmüşseniz, artık bu haie di1'tüğü
sıniz. Cıvarda Neruneyı okutacak hır nüze ha'Vret etmem. 
mekteb de buluruz. Bu suretle bu me- Hatice .. hanım bu son mthza sözleri 
sele de halledilmiş olur. karşısında tekrar başını e~t. SUheylt 

Bunları. söyl~ikten sonra ~~heylA hn- hanım sözünde devam ediyordu:. 
nımefendı ayaga katlanış, kurk man - _ 0 b 1. B m"•" _,li altmUJ 

.. d bo b' , d h ıı es ıra... u - ııırı 
tosu] ıçdı~k'elmu~u~ B yu ı~az a.t aza~ lira eder. Bövle eşya her zaman için 
m:t. e . ı ı ıştı. u man o zan ve ş_: makbuldür. Dikkat edinde bir hırıızm 
degıldı~ ~ad~atMrahfi~tl ve bsıcakbe oldu~ eline düşmeyin ... Geriye kalan eşyanı-
besbellı ı ı. isa re era r ayaga 1. b 1 d b' -kicı'yı .. .. · d za ge ınce. un arı a ır ""' ... -
kalkan Hatıce hanım, onun yanın a sa- t H ·d' · d' Allaha • ....,arla _ 

1 . •. d. 'f il 11 arsınız. ay ı şım ı ~· 
rı sıtç arı, narın vucu ü ve zayı Y z e dık 
hasta bir çocuğa benziyoırdu. Zengin · 
kadının iri vücudü ve serveti, onu ez- Kesik sesi!e kendisine teşekkft.r eden 
m~ gibiydi. . hastanm elini sıktıktan ıK>nra dişanya 

_ Allaha ısmarladık ... Bir şey sor- çıktı. Nerime, elinde 1Amba ile, aşağıya 
mak isterseniz bana yazarsınız; fakat kadar onu teşyi etti. SilheyU hanıme -
zannetmem, ben her şeyi düşüni1.r, ha- fendi, merdivenlere ve duvarlara SÜ -
zırlar, tasmolanm... Sahi, sfae vapur rünmemek için eteklerini kaldırıyO!', 
günlerini de kaydetmiştim· işte alınız. ::ıyaklarının ucuna basarak yQrüyordu. 
Çantasından çıkardığı bi; kAğıdı Ha- Aşa~ .taşlıkta ayağı ~ınk blr~ ta.ta çarp-

tice hanıma uzattı. tığı ıçın homurdandı. 
- Seyahat için paranız yoktur değil - Ne sefalethane! Myle bir evdeın 

mi? sizi kurtarınağa gelen illl&Jllara kıtI11 
- Hayır.n minnettar olmak lazım! 
Süheyla hanımın kesktn naza'rlan o- Annesinin karanlıkta kendisiJıi bekle 

danın içinde dolqtıktaıı sonra bfr k~ diği odaya döndüğü zammı Nerlmenin 
şede duran küçük bir yazı masasının kalbi helecan ve öfke ile çarplYOrdtt. 
üzerinde durdu. Bu, esld zamandan kal.. Kırık bir koltuğa gömühnftf gibi yatan 
ma, güzel işlenmiş, oymalı btr m&Stl hastayR yakla,tı: 
idi. - Ne fena kadın değil mi anne? On-

- Bu masaıyı satınız; kıymeti vardır. ların evinde yaşcırnak mecburiyetinde 
- Onu şimdty• kadar bir afle hatıra- olmamıza imkAn var mıdır? Bunu nuıl 

sı dlarak sakh.vor~ maziyi hatırla- yapanzT 

- Ne çare yavrum! 
Neriıne, diz çökerek annesinin so -

ğuktan donan ellerini tuttu, dudakları· 
na götürdü. 

- Ben bir genç kız olsaydım, bütün 
kuvvetimle çalı.şır, seni geçindirir ve 
bu eve gitmezdik. 

- Fakut sen henüz minimini bir ço
cuksun şekerim; bense öy1e zayif, öyle 
bitkinim ki .. bu teklifi kabul etmemiz, 
fzmirc gitmemiz lazım; başka bir şey 
yapamayız. elimizden başka şey gel -
mez, anlıyor musun Nerirne? 

Küçük kız isyanfa başını kaldırdı: 
- O halde o fena kadında'1 her şeyi 

ka-bul etmeliyiz öyle mi? Bugün yap· 
tığı gibi her zaman size ağır sözler söy
lemesine nasıl razı olurum? Buna nasıl 
tahammül ederim 

Annenin acile, ıztırabla dolu bakış -
ları kızının mrrin yüzünde, titrek elle
rinde ve ateşli gözlerinde uzun uzun 
dolaştı. 

- Neri, şeker Nerim benim; buna a
lışmalı, her şeyP. alışmalı, her şeye ta· 
hammiil <'tmelisin ... Bunu anlamalısın 
kızım: Biz orada fakir ve sığıntı akra • 
balar v.ibi muamele göreceğiz, her za. 
man boynumuzu eğmiye, ne yapsalar, 
ne söylrseler ses çıkarmamıya, en ufak 
bir şey için yüz bin kere teşekkür et • 
miyc mecbur olacağız. Sen mağrur ve 
nazik bir kızsın Neri fakat bu vaziyette 
kendini idare etmeğe, hakaretlere vt! 
eziyetlere trihammül etme~ alışmalı· 
sın ... 

Titriyen ellerile kızının ipek saçla -
nnı okşuyordu. Nerime ateş ve heye • 
canla yerinden kalktı: 

- Ah, Birkaç sene geçse, tahsilimi 
hitirsem! O zaman bu esir hayatından 
kurtulur, beraber rahat ve serbest bir 
ömür slireriz! 

Hasta içini çekti, kendi kendine şöyle 
düşünüyordu: •O vakte k<!dar yaşıya -
bilsem bari! bu hassas ve içli yavnıcalC 
o hain kadının elinde ne olur!• 

(Arkan oar) 
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8ron de Tott'un h8tıraları1 GAZI 

Garib zihniyet er Ya:ıaıı: ZIYA iAKIB 

Kirya Eleonora kaçıyor! 
tar - l{apı, dişarıdan kllidlidlr. .A11ah- J 

- Bir sabah Babıali bana mera$im esvabile bir topçu zabitJ 
gönderdi. Bu zabit lıer ta~a/!a refakatimde bulunacak, 

elinde sopa ile önümde gezecekti 
~· 1tluhafız askerlerdedir. 

ie att~ı Gazi, anahtarı arayıp bulmak
,..;akit geçirmek istemedi. Bütün kuv
Mçıle kapıya yüklendi. Kalın meşe a
Oa;~~ndan yapılmış olan kapı, Battal 

ının zoruna davanamıyarak arka -
lllııa de·~ı· eli • 

v.ı.ı ı ver . 

ı... Odanın manzarası ~ kadar hazin idi 
.:ı· h 
!i' .0 ~Yecanlı anda, derhal Battal Ga-
rının nazan dikkatini celbetti... Tava
b? zencirle asılı olan kandilden, solgun 
~r Ziya dağılıyordu. İşittiği gürültü 
dJ.rden ~orkarak bir köşeye büzülmüş· 
ta an. Bızans prensesi, -~ı7A, Me-yem 
SVırlerinde görüldGğfi ~bi - kol1aırı

:ın J{Öğsünün üzerinde ~pra.<\lamış, 
ö~ç~~rının içini omuzlarına davamış, / 

urnu bekliyor gibi göriinöyordu. 

Tercüme eden: HUs ~yi 1 Cahi~ Yalçm 
Beni Joskan.mağa ba§lıyan na- rliyordu. Ameleleri bızzat ben idare et. 

zırlar sadece, mütenekkiren çalışmamı mek mecburiyetinde idim. İçlerinden ÇO• 

taleıb etmekle iktifa eylediler. Avam hal-J ğu vebaya tutulmuşlardı. Kendimi koru
kın o zamana 'kadar yalnız müslümanlara mak için ocakların sıhhate iyi kokusun
hasredilen bir ~i bir Avrupalının ifa et- dan başka bir şey yoktu. Buna işleri ida
me.5inden müteessir olacağı yolunda zfl- re için ba5'tonu.mun ucunu kullanmak ted
hiren doğru görünebilecek bir bahane ile, brini de ilave ediyordum. İhtim3lki bü
bana tercüman esvabı giydırmek için pa- tün bunlardan ziyade beni bu musibet
di§Qhın isminin ileri sürülmesine padıf8.- ten muhafazaya sebel> olan şey telkin et
hın böyle gülünç bir Jhtiyat tedbiri tav- ti~i meş'um fikirlere hiçbir zaman kendi
siye etmi.ş olacağı. ne de halkın Çanak- mi kaptırmamak olmu§tur. 
kalede kumanda ettiğimi gördükten son- İhmal veya istihfaf edilen san'atlan 
ra z&hiren çok daha az mühim hususata daima ele geçirmek fırsatını kaçırmıyan 
memur edilınekliğimdım keder duyacağı Yahudiler İstanbulda domuz kılı kullan
hakkında bana bir kanaat veremedi. mağa mecbur bütün işlere sahih olmU§· 

t Bu kadın da gençti. Bu kadın da, 
A ırk Bakireler manastırı baş rahibesi 

0 sp~sya Ana gibi harikulMe güzeldi. 
solgun ışığın altında bile, perişan kunç sükunu içinde, 

'<ıçları b" it " · dı Ç ır a ın yıgını gibı parlıyordu. • 
h ehresindeki temizlik ve masumiyet 

Maamafih, bir müddet, nazırların bu lardır. Bunlar dövme aletlerinin imali 
adi kıskançlıklarına boyun eğmeyi mü- hususunda bana çok faydaları oldu. Hal
nasib gördüm. Onların zayıf taraflarını kın pek gözü önünde çalıştığım iç:n, en 
biliyordum. Padişah beni Jstihdam etmek ufacık iflerim herkesçe malıim oluyordu. 
istiyordu. Bu arzu.su pek kuvvetli idi. Na- Fakat bunların içinde itıraz ve isyan his-

k anlıkl d 1 
l 

Ek . . bir ku b L.. 0 1 n zırları ise hem onun aabırsızlığından, hem leri doğurabilecek ,eyler bulunduğunu ar ara a - serısı er macera r a:u.ı . . . . . 
d.. b"'tü' k kl . k-ı kendilennin lıyakatsıılikleri hakkında bilmiyordum. ve un yanın u n er e enne --~ ·ı . . 
. . ,. . .. bır kanaat peyda etmesınden korkuyor- Talebelerim olmağa namzed elli Türk 

azreti Me · . d ryemın sımasına benziyor -u. * 
GUZ YAŞLARININ iLHAMI 

Battalın i . .. d . 
hilha . n Rov ~ı. heybetli çehresi, 
" ssa elındeki kanlı kllıç· Bizans 
~rensesın b" ' 

denn hır nefret duyan bu tariki dunya lardı. Padişah üzerindeki nüfuzumdan topçusundan ibaret bir müfrezeye vere. 
kadınlar, Battal Gaziyi düşünürlerken: ve bana beslediği :timaddan istifade ede- ocğim ilk derslerde padişahın da hazır 

- Ya; bu münis ve yumuşak adam, rek bazı 'tebeddüllere bait; olmamdan da burunaeağını bana söylemişlerdi. Bu sı-
Amrna bu 1araftan.. Kırk B ki 1 Battal değildir.. veyahud; bu adama endişe ettikler,i muhakkaktı. Fakat bu rada, küçük topçu kuvvetimin hazır oı .. 

a re er isnad edilen kanlı ve korkunç menkıbe- korku beni uzaklaştırmak için besledilde- duğunu haber alınca, Kağıdhanede (mekmanastırındakiler, büyük bir düşünce o e ır <tnda · dehşet vermişti. 
nu. saravda ·· d . 

?.a . n gon enlrniş bir ce11ad 
lit~:~e~e~. derhal yere diz çökmüş .. 

· titrıye haç çıkararak: 

içindelt-rdi. Çünkü Battal Gr&i orada ler, yalandır. ri arzuyu muhik gösterebilirse de onlara teb orada idi) çadırlar kurdurdu. Sonra, 
h - ··ad f Dı"yorlardı. Ve, kısa bir zaman evvel, an. cak .muh'temel bir .t.ehlike a.rzedebllir- padişah yerine nazırlarının ziyaretini kaasta yattıgı mu et zar ında, rahibe-
lere gösterdiği nezaket ve iyi muamele Battal Gazinin ismi anıldıkça, tüyleri dı. Daıma mevcud mubrem bır tehlike bul edeceğimi duydum. Sabahleyin er-

k d ·· k h k b kach-ılar karşısında tu Jcorku silinmeli idi. Bahset- kenden !bu küçük heyeti kabul için Ka-
az -ab Yat:ab?. Sene!erdenberi çektii!im 

ile en isini o kadar sevdirmi~ti ki; bü urpcrere aç çı aran · u u , . . . . . . . 

tün bu kadınların kalblerinde ayn ay- şimdi derin derin onu düşünüyorlardı. ttığhıl~k t~hidli~e ıse efendılerını kızdırmak ğıdhaneye gittim. 
rı yer etmişti. (A.rkası var) e ı esı ı. Topçubaşı benden evvel davranmı§tı. 

, Y"' Jşi S ' BUn b r. u !;On dakJkalarırnda ol -n· ana fa7 la ıztırab çektirme. 
ıye, söylendi. 

Halbuki B 
ketle k d attaı Gazi, büyük bir neza-

- K·a ını selamladıktan sonra: 
Hikaye: Büyülü şekerler 

İşte onlann aleyhine çevirmesi elimde Muvasalatımda ~ni selamlattı. Hiçbir 
olan bu silA.h ile mücehhez olduğum halde gizli mabadı lbulunmasını aklıma getir
Babıaliye gittim. İptida, yeni esvabıma mediğim bu neza:ketıerle bana hazırla
yakışan ciddi bir tavır aldım. Sadrazamın mış olduğu htyaneti vü.phesiz ki gizlemek 

Sizi k ırya Eleonora... Korkmayınız. 
~ ala Ur~rmak için her fedakarlığı gö-

su n hır dost karSJsında bulunuvor
nuz. 
Dn...J· 

q,ıı. 

(Baştarafı 12 nci sayfada) 
tıcı kız elimize verdi. Kağıdı bizimkilere 
uzattım. Hepsi hisselerim aldılar ve sonra 
gene kese kfiğıdını b:ına verdiler. Ben de 
kese kağıdını cebime attım. Nihayet fWın 

Bu .. l t - -lliye soz erd~n. k~binde az çok em _ bitti. 'biz de eve geldik. şte ertesi gunu 
ilin ~...:~a~i] ol~n prenses. Battal Gazi _ idi, ki Luşalar beni çağırdılar. Küçük 
cıe "'uzune d1kkatle baktıktan sonra kızları 41 derece hararetle yatıyordu. Ilık 

Vab verdi: bir ilkıbathar günü olduğu için keyfim ye-
- s· t rinde idi. ız.,, tanımıyomrn kim · · ? 
_ V . . • sınız · · · · Luşaların evinde ve hallerinde bir fe:v-

rarnak 
3.~~:mız •. çok dar. Bir baskına uğ-

1 
kaladclik .görmedim. Her vak.itki gibi su

tdiniı. ıl{jımalı var. Ç~lmk, beni takib ı ratları. asık ve canl:ırında!l bezmiş bir 
nız. m olduğumu, sonra anlarsı- halde idiler. Fakat çok, terbiyeli idiler. 

D . . Küçük kız alelade bir aniine tutulmuştu 
il edı. Ve ehndeki kanlı kılıcın ucu amma boyuna sayıklıyordu. Yüzü istakoz 

e, kapıyı gösterdi. gibi kızırmıştı. Neyse onu muayene edip 

BatU\I Gazi, önden indi. Deve tü ü dışarı çıktım. Beni kapıya kadar geçiren 
renginde geniş bir mantoya bürünm~ çocuğun annesini elimden geldiği kadar 
o~an Bizans prensesi, Battal Gaziyi ~! teselli ederek: 
kıh etti. - Korkacak mühm bir şey yok, ded!m, 

öbür ıgün gene gelirim, Çocuk sekiz güne 
varmaz ayağa kalkar . 

'he Rapıdan çıktıklar! zaman, saf ve ser-
. st hava, birdenbire Bizans prense
~ne tath bir sarhoşluk verdi. Derin de
r n .nefe:ı; alarak solgun duda~ları tit -
~1• Rürriyete kavuştuğuna bir türlü 
~a n~ınıyan genç kadın o kadar heye
&ö n _1Çinde idi ki, bir tek kelime bile 
ı:/!1Yentedi. Bu, başdöndürücü ve he
lt~z neticesi kendisince mechul olan 
de~akarışık hareketler karşısında', a-

sersemlemiş gibi bir halde idi. 

d<!~~ttaı Ga1i, genç kadının bu halini 
lun al. anladığı iç.in, hafifce onun ko
bana girdi. Rıhtunda, hafif hafif çaqka-

F' kayığa sevketti. 

lin ~kat, kayıkta yüzüstü yatan aske
tUn b~rk~nç manzarası, kadına büsbü
tiıc1· ır Urküntü verdi. Geri geri çe -

ı. 

~i~~taı Gazi, derhal kayığa atladı. 
~tıs uınruk darbesile hayatı sönen Bi
bi, tı~~kerini ynkahyarak, bir çuval gi
l'a, Pr 'rnuı üzerine fırlattı, attı. Son-

. - ~~ese ~oğru kollarını açarak: 
dirnden duk .nca ederim, ça~uk ... Ken
ltı.ı.y0:ru eğıl, sizin hayatınızdan kor -

"' rn. .viye 

Kadın elile müphem bir işaret yaptı ve: 
- Bu şeye bakar, dedi. 
- Neye bakar, ne dernek istiyorsunuz? 
- Büyü ve tılsımın cinsine .. diye mı-

rıldandı. 

D A~lamadım; anlamağa da uğraşmadım. 
e~ım ya keyfim ye:-!nde olduğu için pek 

derın düşünecek halde değildim. Bahçe
de~ geçerken bir sigara içmek istedim. 
Elımi cebbne sokunca parmakla~m bir 
pakete takıldı. Bir de ne go··r . . d _ eyım, sıne-

m_a A a aldıgımız mahud pis !':eker kağıdı 
hala cebimde .h 1 :ıı: 

·· ırs a alıp havaya fırlat-
tım. Şekerlerin bir kısmı do.m 1 d 

uz arın ur
duğu damın üstüne döküld" 

ı u. 

ll~in ~arİikb. ta.ra~ı daha ertesi günü te
ce ı ettı. ıncı zıyaretimde ço ~ d h . . cugu a a 
ıyı fakat anne ve babasını daha . . esraren-
gız ve acaıb 'bu?dum Beni gohruttn . 

· ce sevı-
nerek teşekkür ettiler değil mP N . e ge-
zer? Oğullan azametli azametli ba b 
k k na a-ara : 

- Kardeşim iyi oldu çok şükür, deui. 
Biraz daha geç kalıp büyüyü bozmasay. 
dık zavallıyı kurtaranuyacaktık . 

- Büyü mü? Ne büyüsü bu? .. 
- Yeşil renkli haplar .. merak etme-

Gele gele o mahud şekerleri getirmez. 
ler mi'! Bir tane alıp ağzıma attım ve: 

- İşte, dedim, büyü dediğiniz şeyı yut. 
hım. Bakalım neresi dokuanaca! bana .. 

- Büyünün size tesiri olmaz, dediler. 
Acaba ilim adamı olduğum için mi bü

yünün bana tesir edemiyeceğini söylemek 

istedHer? Orasını pek kestiremedim. Bu 
kara cahillik beni dondurdu. Ağzımı açıp 
fazla bir şey söylemedim.. Ne desem inan
mıyacaklardı. 

Müddeiumumt önünde duran bir tutam 
Çİmf1ni koparmağa uğraştığı için gözleri 
yerde doktora cevab verdi: 

- Ne olursa olsun bir şeyler söyleme
liydiniz! 

- Müşterilerimin, batıl da olsa çok 
kuvvetle iman ettikleri bir şeyi cerhe ça
lışarak onlan tahkir edeceğimi zanneder 
misiniz? Bunların, büyücü sandıklan 

Garşi ailesmin yaptıkları büyü ile çocuk
larının hasta olduğuna inandıkları ve bu 
yüzden ihtiyar çiftçiyi öldürecekleri ne
reden aklıma gelirdi? .. 

- Anlaşıldı doktor, senin hukuku am
me namına dava takibine niyetin yok. 
Maamafih şahid sıfatile mahkemeye ge
leceksin değil mi? 

Doktor biran tereddüd ettikten sonra: 
- Ha, dostum, dedi, biraz daha gayret 

edersen beni müttehim olarak mahkeme
ye çağıracağa benziyorsun .. haydi canım, 
bu işde itham edilecek biri varsa onlar 
da: Sinemada pis şeker!er satan satıcı, si
nemayı icad eden kimse ve Luşalar gibi 
cahil köylülerin kafasını büyü, sihir, tıl

sım, fal ,gibi sersemliklerle dolduran bu
dala ve nihayet anjin denilen hastalığın 
zuhuruna meydan veren tabiatin icaba
tıdır. İnsanların her fena hareketlerinde 
mes'ullerin kim olduğunu aramağa kal
karsak, lbu mee'uller, o kadar çoğalır ki 
bunları ıbir sona bağlamamıza imkan kal. 
ma~. • 

Müddeiumumt mınldarıır gibi. 
- Pekala, dedi. 
Her ikisi de hüzünlü hüzünlü birbirle

rine ibakarak gülümsediler. 

benimle müzakerey! memur olduğu muh~ istemişti. Böyle bir teY yapacağını ak
te1if mevzuları soğukkanlılıkla dinledim. hından geçbıııemŞtim. 
Süratll topçu yeti§tirmek genç padi • (Arkan var) 
şahın müstacelen meşgul olmamı arzu 
ettiği bir mesele idi. Veziriazamının bu 
hususta yaptığı ısrarların şiddetine baka
rak padi§ahın müracaat edeceğim vasıta
ların tercih ve intihabı hususunda ona 
bir . söz hakkı bırak"llamış olduğunu an
ladım. 

Ertesi sabah, gene aynı meseleye dair 
vukua gelen mülllitta icraata geçmek 
hususunda rehavet ve betaet eseri gös
termekte hiç mutadım olmamaya berde
vam ettiğim için, veziriazam rahatsız o
lup olmadığımı, yahud şevkimi kıracak 
surette lm- şeye darılıp danlmadığunı 
merak ile aordu. 

- Böyle hi.Qbir py yok, dedim. Yalnız 
bana giydirdiğiniz e6Vabın hasıl ettili 
rnaddt tesir altında kalıyorum. Bu esvab 
insanı süldin ve istirahate davet ediyor 
Şüphesiz onun verdiği bir rehavet bem 

-......................... ._.. ....................... .... 
r 

Nöbetçi eczaneler 
,, 

I• 

Bu ıeee nöbetçi olan eosanekır tan.. 
lardır: 

istanbul cJhetindekiler: li 
Şehzadebqında: (İ. Halil>, Eminönün- ı• 

de (Necatı Ahmed), Abarayda: (Pertev), 
Alemdarda: <Eşref Neşet), Beyazıdda.: 
<Haydar), Fatihte: (Hüsameddin), Ba
kırköyde: (Hllft.l), Ryübde: (Arıt Beşir). 

BeyoJtu clhetindekfter: 
İstiklll eaddeııtndı: (Della Buda), Da.1- ' 

rede: <Gtlne§), Tabtmde: CLlmonclyan), 
Pangaltıda: <Nagllectran>, Karaköydeı 
<Hüseyin Bwnt1>, Befikta§taı (Süleyman 
Receb). 
Botasteı, Kadılı:ly, Adalardakiler: 
Kadıköyftnde : (Kadıköy), Üaküdardaı 

(İmrahor), Barıym!e: <Osman), B~ 
yütadada: <Halk). 

\.. 
iıS'tila etmeğe başhyor. Bunu giymemı ar- --··----·----·-·-····--·--
zuda ısrar ede.cek olursanız biraz sonra 
ben de etrafınızdaki adamlar seviyesine 
düşeceğim. · 

Veziriazam gülerek: Son Posta 
- Bizim esvabamızın faaliyetimize ha- T•Yml. ~- Ba.adJ.s n H&lk suetell 

lel getirdiğine mi hükmediyorsunuz? de- Tereb&tan. ç-.~-e IObk. u .. 
di. İhtimal ki böyledir. Herhalde, efendi- t ı T A N B u L 
miz sizin faaliyetinze vAkıf olduğu içfn 1----------------ı 
ondan istifade etmek L!tiyor. Bu faaliye- Guetemhde çıkan yazı ve 
tin azaldığını g()recek olursa bize kaba-

1
, naimlerin btıtiln haklan 

hat bulacaktır. Ralhatça giyininiz; muh- mahtu.ı ve gazeteml:ze &iddir, 
taç olduğunuz şeyleri bizden isteyJniz 
Rica ederim, efendimizin bizzat §ahfd ol
mak istediği seri ateş tecrübesini hazır
lamak hususunda gayret gösterintz. 

Babıfili ertesi saıbah bana merasim es
vabile ıbir topçu zabiti gönderdi. Bu zabit 
her tarafta refakatimde bulunacak, elin
de sopa ile önümden gidecek ve beni mu
hafaza edecekti. Ayni zamanda, döküm
hanelere, tersanelere ve lüzum hissedece-
ğim sair yerlere serbestçe girmemi de te
min eyliyecekti. 

_ ... _ 
ABONE FıATLARI 

1 e a 1 
EieH AJ AJ AT 
Kr. Kr. Kr. Kr, 

TURlCtYB liOU 750 600 150 
YUNANİSTAN ~ 12:ıW 710 270 
ıcın:Bt 27uJ 1400 eoo aoo 

Abone bedeli pqindir. Adrea 
defiıtinnek 25 kuruıtur. 

c.ı.. .oralı wm onllmes. 
11.tinl•Jan m••'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

l3 , ınırıldandı. 
atta1 G .. 0 ltada azının tavnnda ve sözlerinde 

ıtı· r bü .. k . 

yin, zaten büyünün kimin tarafından ya. r 
pıldığını da biiiy.oruz. Yannld nttaJuunazda: 

Belgrad muahedenamesine takaddilm 
eden harbde Ruslardan alınmış iki top 
bularak memnun oldum. Fakat bunlan 

~ kurmak ve işletmek IAzımdı. Bu yeni tar
zı mesai için ameleler yetiştirmek mec
buryeti bu ilk t-ecrilbeyı gayet zor ve na-
1ıoş bir şekle soktu. Zaten o sene lstan
bulda 150 bin kişinin vefatına sebeb olan 

Pul fl!vui llmndır. . ............................................. .. 
I Pom Jcutwu : 7U lrtanbul \ 

lYet Yu hır ciddiyet ve sami -ha \'ardı ı · 
l kavı· ~1 • prenses Eleonora, der-

~ltlerj a~~ı ai!adı. . Battal Gazi, kü -
· Gecenin o derin ve kor -

Omuzlarımı silktim; fakat ansızın zih
nime bir şey saplandı. Şekerler. 

- Gösterin bana ru Yesil haDlarıl. de
diın. 

Yazan: Ne:afhe Muhiddin 

Şaha Yorgi 1 Til.graf : Son Po.ıa i 
Telefon : 2020I İ 

\ ..............................................• 
'-·-------------~""" veba o günlerde &iddetle hükmünti ıQ -
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BiR iN6ilil CASUSU 
1.. 

T•rciJIM eden: B. Alu 

916 yıhnı EylUlünde i k defa 
r k tanklar o çıkmıştı 

Dün Galatasar~y Fener 
Bahçeyi 4 - 1 yendi 

Oyun ekseriyetle sarı kırmızılıların hakil'l'iyeti 
altında geçti. Fakat Fenerliler çok eksik bir 

kadro ile sahaya çıkmışlardı 

Dünkü maçtan heyecanlı bir safha 
Galatasarayla, Feneıt:>ahçe dün ara • I ( 

Iarmda tertib ettikleri kupa maçının 
birincisini Tdksim stadında oynadılar. 
İkinci maç da Temmuzda yapılacak ve 
averaj usulile en ço'k gol atıp, en az gol 

!ili da ortaya~ Ingüi.ı ııanklcınndan bir~ . yiyen takım konulan kupayı alacakbr. 

Güreşçilerimiz 
Finlandiyada 

l3:~ki ~e bazı •. okuyuculana, ba aıeaele-ı Hemen ertesi güntı babamla Liyej'de ş~~de cereyan eaecegını bu ajan bir Dün Taksim stadı arilarında an'anevt 
"r uzermde luzuınundan fazla durdu- bul~. Babam ~vkalade müteessir- turlü tasrih edemiyordu. bir rekabet olan bu i'ki takimımızın o
lumdan ~ikayet e&cekl«dlr. Takat di. Onunla karuı Grehten'in, birbirle- Har:'b tarihinde hususi .:bir ehemmiye- yununı1 seyre gelen binlerce seyirci ile 
askerlik hatıralarımı okuyan adta - rini ~k seven bir karı-koca oldukları- ti dıaiz o!an kırk dokuz İngiliz tank'ının dolmuştu. (HasılAt: l 500 lira). İki ta
&§larımdan ekaerUi, bilhassa hep- nı eskidenberi bilirdim. muharebe sahnesine girdiği 0 tariht kım alktşlar arasında sahaya çıktılar. 
slnden ziyade bu noktalar ü - Bindiğimiı tren çok yavaş gidiyor, gün, hu tanklardan aneak dokuz tanesi Sahada uzun müddet hakem arandık • 
RrindP. durmak Hlrumunu duymuşlar, ve cepheye gitmekte olan trenlere yol vazüesini yapabilmişti. Fakat bizim 0 tan sonra maça b~lanabiJdi. Fenerbah 
~e bana bu meseleler etrafında bir yı- vermek için birçok istasyonlarda sık z<!manki kanaatlerimize gfüe bunlar ne çe kadrosunda be~ kişi eksik bulunu -
!ın sual ~ormuşlardı. Bu aritad~anm1 aık duruyordu .. ancak ertesi gün, sa _ büyük bir muvaffakiyetle bu vazifele- yordu. 
'.Adolfun amirlerin!, silah arkadaşla - bahleyin erkenden. evimize varabildik. rini yapmışlardı!. Bu mühim hadiseden Birinci devl"e 
rını ~<latabildiğimi kabul ettikl~ri hal- Annem oldukçR ağır hasta idi. Fakatj sonra derhal şöyle bir münakaşa kapısı Gaılatasaraym akını ile maça baı.şlan-
de onun ailesini kandırabllıTılıJ olmamı hastdlığ1, telgrarta bildirildiği kadar açılm~tı: Nispeten böyle ufak bir neti- dı. İlk dakikalarda her iki tarafın da 
bir türlü kabul etmek istemiyorlardı. vahim değildi. Kadıncağız birkaç gün ce için bu askeri sırrı ifşa etmek değer mütevazin bir oyunla kaleleri yokla · 
(1) Fakat yukarıda da söylediğim gibi, içinde bir hayli zayif düştüğ'ü için, göz- mi idi?. (Arkası var) dıkl~:ı. Rörıülüvor. Müdafaa.Jar rahat 
Adolf'un afletjni nldatma1thğım key- !erini mütemadiyen açık tutamıyÔr, bir kurtarışlar yapıyorlar. 15 inci dakika-
fiyeti. zannedildiğin~n çok daha kolay iki bakıştan sonra derhal kapamak 1ü - oa kornerden .gelen bir tap Fener ka -
oereyan etti .. harbe giden bir çok genç- zumunu duyuyordu ... Annemle karşı _ lesine .girdiyse de hakem daha evvel 
ler o kad::ır çok değişmişler ki, İngiliz laşmdktan doğabilecek bütün tehlikele- favul verdiğinden say/lmadı. Bunu 
&n11€1erinden birçoğu kendi oğullarını ri bu 4tadar kola~a bertaraf ettiği 1 2 8 4 0 6 7 8 

g 
10 

müteakıb Galatasariy hücumları da -
tanımak hus~c;unda cidden büyük bir için bu hastalığa candan minnettardım. ha sıklaştı. 1 e inci dakikada ~ldan ge-
müşkülat çekmişlerdir. Bazı delikanlı- Kızkardeşim (yani Adolf'un hemşiresi) len pası Buduri Nino'nun önüne doğru 
ierm yüzleri yorgunluktan, meşakkat- benim için hiç bir tehlike teşkil etme- yuvarla_dı. Nino, Slkı bir şütle Galata -
ten bumburucruk bir şekil alınış, bazı - di... Ben onu eskiden de çok iyi tanı _ sarayın ilk golünü yutptı. Gaılatasaray 
lannınki ise, aksi olarak daha sıhhatli, yordum; esasen Adolf da onun hakkın akınları Fener kalesine tehlikeli olu -
fakat, netice itibarile, gene tanmrnaz dıt bana bir yığın malfunat vermişti. yQr. 29 uncu dakikada Galatasaraydan 
bir ha.le gelmişti. Canlı cenazıe halinde Evimle (yani Ahnanyadaki evimle) CelAl çıktı, yerine Bedii girdi. Fener -
evine dönenleri bahis mev:zuu bile et- yaptığım muhabe~lerin de benim için liler de Haldunun yerine Fethiyi a:ldı· r, 
mek istemiyorum.. Umurnt Harbde, ~'k büvük faydalan vardı. Mese)a ben lar. 35 inci dakikada FenerJilerin çelr 
şu veya 1bu şekilde değişi'kliklere uğ - bu mektublaşmalardan, kızın nişanlan- t tiği frikik, kaJeye ~reııken Faruk kur-
rayıp evlerine dönen kocalan - dığmı öğrenmiş, ona bu meseleler hak- taroı. 3 7 inci dakilroda Basrinin sağa 
nı tanımamış kadınlar az mı idi? kında bir silrü sud.ler sormak imkdn- uı kaçaralt ortaladığı topu Naci pek rnil-
lıilvald ben Adolf'tan biraz daha' uzun- larmı bulmuştum. Solda.n sağa: kemme! bir kafa• vuruşu ile Galatasa-
ca i..:ıim; fakat seferi hayat, umumt in- O a~am, hep bir anda a~am yeme- ı _Yakınlık-beyaz. ray kalesine eokarak beraberliği. temin 
kişafım üzerinde olduğu kadar boyum .ılf yerken, hayal~n :kendimi okşadım. 2 - Fakrüddem-canh olnuyan.. etti. Bir rnüda~t daha devam eden o -
üzerinde de tesir yapamaz mı idi? Son- İşler tahmin ettiğimden de iyi gitmişti. S - Huysuz. yunun birinci devresi 1 - l berabel'!likl~ 

·· d Ad l~ta b" d h 4 - Blr meyva-nhfi olmıyan. ııa vucu ce o ı. n ıraz a a'iri ol- B E Ş 1 N C 1 K 1 S 1 M 5 - En başta. 
marn da boyumun uzunluğunu örtme- e _ Son tıarr olmasa geri vermek. 
~ pekfiJA hizmet edebilirdl. Saçlarım, 1916 yılının 15 Eylıilünde, ilk defa 7 - Kalmak mastarından enuıl hazır -
hemen hemen Adolf'un saçlarının tıp- olarak tanklar ortaya çıktı. Tank ismi- •Yet->1 olsa emniyet. 
kısı: idi .. fakat bütün bunlardan en ni taşıyan bu yeni muharebe silahının s - Tekdir. 
mühimmi, göılerimJz artısındaki derin ortaya çıkışı hiç beklenilmedik bir ha- 9 - Yalamak mastarından emrı ham -

benzerlı.kti. Hakikaten de benim go··. _ dise idi. Cihan Harbi esnasında hiç bir ger! bırakmak. 
.. 10 - Tarlalar, çırtlfkler, arısaıar..çıtt. 

lerlmin Adolf'un göı.lerlnden zerre ta- as~e~ sır ?u k~dar ~zel gizlenme - Yuk:anlan aşağı: 
iiar farkı yol""tu.Halbuki bu çok mühim mı~tı. Tekzıb edıleceğim?en hiç_ ~~rk- ı - Talfh-tllf. 
·.ııı çu·· ~-il - ·· ·r d 1 ı e""" .. 1 madan buou hen de tas~lık edebılırım.. 2 - Hatırlar-harta tatm günü. '"· n:J\. yuzun ı a es nı v ... n goz er- i ~ 
ın.Bi a .,le h gx 1 rd ki benze lik ilk VAkıA, ngilterede bulunmakta olan Al- S - Bir nevi fal-çocu& .. bakan erkek mtı-

neticelendi. 
İkinci devre 

--
Finlandiyalılar la ilk ka~ 
şılaşma Çarşamba günıJ 

yapı:acak 
Bel<dnkl 1 (Güreşçilere refakat ~ 

arkadaşımız Ömf'r Besim bildiriyor) f 
Finlandiya ile mitti güreş maçJJlld f' 

Mayu Çarşamba rünü yaptlaeaktır· !ır.• 
rupa f&ITlplyonası müsabakalan lıl~ 
ten bir gün sonra Noneçten hard~ 
Finlandiyanın merkC?J olan Reis~ dt' 
reldik. Milli ~Ül"f'f takımunı:da Jl'ln)lO • 

yalılar arasındaki flldin üçü.ruıil ~el' 
!aşmasını yRpıyoruz. ikJslnde blttr ~ , 
l'&lib gelen tnkımlarda.n Çarşamba ,, 
nü W.kım itibarile kazanan ekip şildi 

l lacaktır. ômer BJ 
çekti. Defans hattı ve !bilhassa k~ 
hiç muvaffak olamadı. Gala~ra! ı.41 
raki'll1€rinin durgunlu3undan ~ 
istifade ettiler. Her iki devrede de 

1 
, 

zel oynıyarak haklı bir galibiyet ~ 
zandılar. I 

Fener takımında ~ bek Mu~ 
genç olmasına rağmen yerinde ınil~ 
ha1elerile nazar• dikkati oelbetti· 6 
hattında yalnız M. R~ad, forv~· 

nt ve Naci güzel oynadı.la!'· 

n en... y uz e e r , . 1 d İ ... ...ıı· 1 . . b" rebbl.st. 
tiakışta herkesi aldatabilfrdt. Yüzilmün man aJan ar:~ an. ..6 , ız erın yenı ır 4 _ umk'un cem'i-giıll. 
re · Adolf' k" d bi ,_ "d" muhar<>be sılahı hazırlamakta olduk - c v hid ngı un ın en raz f\.ırmızı ı ı. . .. v - a . 

G&latasaraydan Murad çıkmış, yeri
ne Süleyman girmişti. Oyund başlar 
baslamaz topu yakalıyan ~J.atasaray 
sol. açığı santrfor Nino'ya pas verdi. 
Önü boş olan Nlno, sı1tı bir .ş{ltle k~e
den topu Fener kalesine soktu. Bu iP 
iki tarafa da hareket verdiğinden o -
yun heyecanlı olmaR"a başladı. Beşind 
dakikadan .!Onra Galatasaray takımı 
mütemadiyen değişti. Ce1Al, Bedii, Mu r04i.,.ıl 

Fener kalesi önfınde GalatolO -~ • rad ve Nino m<itcmadiyen oyun~ girip . Jl~-' . . . lanna daır muphem bazı haberler gel- 6 _ &mpo.tık. 
Fakat harb .şn-rtlan, gilneş, rüzgAr, gıbı miyor değildi. Fakat bütün gayretine T - Dostlar. 
hadise~er h_u far1? pekAlA izah edebi - rağmen Alman üıtihbarat teşkilatı bu s - Görece~fn geıaı m1? 

llr1erdı. Elımdeki en kuvvetli ko~, yeni silahın ne olduğunu öğrenemiyor- t - Ktrmmya benzer renk-mu.beyaz. 
benden şüphe etmek için ortada hiç bır du.. bu sahada biraz ehemmiyeti haiz 10 - Ate.e yandıktan sonra tal&n~nu. 
sebeb bulın:rmayışı idi. Ustüste cer~ - olan biricik haber, İngilizlerln, telörgü- 1 2 g 4 f r. 7 8 9 tO 
yan ~en hır çok hAdiseler, varlyetımi lerini kesmiye mahsus bir makine icad 
herk_esın nazarında. fevka1Ade kuvvet- ettiklerine dair bir Alman ajanının 
fondırmişti. Annemın hastalanmış ol - g6nderdiği bir rapordu. Fakat bu ajan 
ması, ve onunla ilk millakatımızı~ bu da, işin tef errüatını öğrenememiş, ra
şartıar altında cereyan etmesi de bilyük porunun büyük bfr kısmını muhayyel 
b!r şans eseri değil mi idi? bazı planlarla dojdurm~tu.1 

Bu ajanın 
m Bemar Ncvmnn'ın arkadaşlarının yer- verdiği malfunata nazaran, İngill~lerin 

" 4en r,oğe bdıır haklan var. A)'lli şüpheyi bu yeni ham Aleti, ~mna mihanık bir 
b1z de izhar etmiı,, ve bir münasebetle, bun- tavşanı andırı~rmu.,. Bu tavşan cbi -
dan bncek1 Lafrikruarda bu mMeleye ald taraf arazbden geçerek <iilşman telfü
tfkrtmızı söylem~tik.. Nevınan'ın kendi tc- gillerlne katlar sokulacak ve onları 
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tçln bu kado.r çabalaması da şftpheye de~er. pe e e ı b . 
1 1 

ı·vv•IJd bulmoccınuı haIIcdUW, pllll 
Milterclm kesecekmlş!. Fakat u ış n nası ve ne 

• A ç 

çıktılar. 8 inci dakikadtı Fen~rin · yeni tasaraydan kalccı v• bekler ~.J 
kalecisinin hatasından SiHeyman Gala mcldt. Haf hattında Musa, dııti r
tasaravın .Oçüncll golünO ~ yaptı. Ar- Nino, Süleyman ve bilhassa Bu 
kasından Flkretfn mükemmel bir frl- iyi bir oyun çıkardılar. ,A.P~ 
ki1dni güz~l oynıvtnı. Osman muvaffa- Galatasaray: Osman - Faruk, J31'0tır 
ktyeUe tuttu. Galat.&Mmydan Buduri M~a, Yusuf, CelAl - Necdet , 
fevka:lftde pa!larla forvetli yilriltüyor. Nino1 Murad, Saraflnı. r 6,~,,. 
Devrenin son t S daklkaınnda Galata - P'en.erbahçe: Nuri - Muzaffe ' St!JV' 
sarav tammnen hAkim ... 36 ncı dakika- Haıldwı, Angelidis, M. Reşad -
da F~ner bekler1n1n kaçırdıJtı, topu ya- Basrl, Naci, Esad, Fikret. · 
kahyan Buduri köşeden, dördü~ defa Hakem: Nuri Bosut. ~' 
Fener kalesine soktu. Bu golden sonrs Tnnk nd• 
oyunun tadı kaçtı. Gelişi güzel hücum Ankara mektebleri arası 
lar ve vuruşlar ar8Slnda ma.ç Gnlata - f utboJ maçları ,ti,' 
sarayın 4 - 1 gallebesfle bittı. eJd,ebl•f ~ 

Nasıl oynadılıır! Ankarn (Husust) - M bıJt' 
Fenerbahçe bir gün evvelki ~rgun- sındmld futbol maçla:ına bUyfad') 

lu~un ve eksik ~anın cezasını (Devamı 15 ınci sa 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umumi idaresi ilanları 

Derince Tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve Fiatı 
\faden kömürü 
t:rom ve emsali 
dükme cevher 

Beher Kok kömürü Beher Muhtelif 
mal2'eme 
qya ve 

Beher 
Tonu. Tonu Briket Tonu 

Ameliyenin Nev'i 

1 - Ambar dahilinde supalanahaıır
laınak ve vapur dahilinde vinçle supa
lan yapmak veya hab veyahud ıstif 
Yapmak ibu ameliyede rıhtım veya silo 
iSkelesine veya vapur glivertesin<> ver
mek ve bırakmak ta dahildir. Ve mü
lekabilen. -2 - s:palandan açık vagona tahmil ve 
lllÜtekabilen de vagondan supalan ve 
tdare vincı ile vagondan denize ,. ermek 
veya mütekabilen denizden almak. 

Ton 

Maden kömürü ve 
emsali dökme 
cevher 
Krom 

46407 

26189 

Ku. 

10 
15 

4.~ 

Ton Ku. 

23 

4992 9 

eımtia 

Ton Ku. 

9 
3 - Vinç ıştiraki olmaksızın nhtım v-e-------·--------------------------

Ya sılcı iskelcsıne veya güverteden nla-
tıak vagona tahmil etme-k veya müte • 
kab len. 

f - Supalandan alınıp açık araziye na 
kıl ve istıf etmek ve miıtekabilen. 

" 44993 

12325 

17 5526 22 11776 14 

23 975 18 

=-c-.-------------------...------------------------------------------5 - Silo is':<eksine yanaşmış vapur gü-
vertesinden veya silo ı ... kelesind n na
ltıl ve yerleştir~ 

6 - Vınç ıştıraki olmaksızın vagondan 
tahliye ve açık araz ye mağazalara na-
itil ve istif ve mütek .. bilen. 25140 

'7 - Vagondan idare vıncile açık arazi
ye tahliye, istü ve müt.E kI b' len. 

8 

7 

9 16 

2103 8904 23 

475 

____ ,_,,=------------------------------------------------------8 - Vinçsız merakibı bahrıyeden kti -
CeicırJe veya arkalık ile ve el ile çık rı
larak vagona tahmil açık raziy€! ma-
ğ ar n kıl ve ;ırtıf etmek ve m:ite-
~ b' <'n. 269 -..---=,.._..._ ____ ._. ___________________ ~ 

9 - V ndan clukln tahliye. 20411 

tle muteahhitten alınacak a • 
268 18 

195 24 277 18 

7 9 

~vmiye ile alınacak amele. _______ 1_8 _____ ı_2_0 __________________________ _ 

. (25595) iıra 9 kuruş muhammen bedrlli bulunan 17/4/939 da münakasası icra edileeeği evvelce UAn edilen ve bilA.hare 
t:rulen liızurna m\. bn1 fesholunan Derince limanı tahmil ve tahliye ~i bu kere kapalı zarf usulile tekrar eksıltmeye 
ko nınuştur. Ek ıltme 15/5/!139 tarıh"nc müsadif Pazart€Si günü saat 11 de Haydarpaş.:ı gar binası dahilında 1 inci ışletıne 
kıo nı~syonu tarafında'l yapılacaktır. Ta!iblerin (1919) lira (63) k'..U'U.f muvakkat temin.at ile ayni gün saat 10 a kadar 
Pa rrı~Yon ıkalcmine teklif rnektuhlarım vermleri lfızımdır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa liman başmüfcttışliğinden 

rasıı olarak alınabilır. c2807» 

-
t A.id olduğu liste ~o. ları hizasında cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
::ınınatıarı yazılı muhtelif demir, demir levftıa ve kazan saçlan 13/6/1939 Salı 
R".ınü saat 15 den ili:baren sırasile ayn ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf 
Usulü ile Arı.Knrada İdare binasında satın alınacaıktır 

Bu işe girmo'k istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (H) &> kadar komisyon 
reıs".ır.· 416me vermeleri ltizımdır 
Şartnameler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde aatılıruıktadır. 

Liste 
'No. Cinsi ---1 Yuvarlak demir 

2 
3 
~ 

Yassı ve köşe demirleri 
Mtl.şekkel demirler 
Levha ve kazan sacları 

Miktar 
Ton 

173 .ooo 
1485 000 
1405,000 
2246,030 

.4lllfW 

Muhammen Muvakkat 
bedel terninnt 

Lira K. Lıra K. 

147.475 00 

126.225 00 
H7.52!'i 00 
235.833 15 

8.623 75 

'i.561 25 
8.626 25 

13.041 66 
(2874) 

tu Muh:ırnmen bedeli 9071 lira 20 kuruş olan çelik çekme boru, baktr çekme bo-
. · çelik saç, yuvarlak, bakır çubuk, bakır levha, pirinç çubuk, pirinç levha, 
Çınko levha, külçe çinko, :ı'üminyum demir ve galvanize tellerle yay teli, gal-

t~a~e ka?lo, bakır tel. pirinç tel, sin k t li, pirinç kafes teli, bağda dilik kafes 
elı g b" .. ·· 1 ı malzeme 8/5/939 Pazartesı gunu saat 15 on beşte Haydarpaşada gar bi-

tıaın dahilindeki komisyon tarafındall kapnlı zarf usulü ile satı nalınacaktır. 
ta 13.u ışe gırmek jstiyenler n 680 lira 34 k~ruşluk muvakkat temınat ve kanunun 
d.!ın ett ği vesaiki ve teklıflfrını muhtevı zar!lannı eksiltme günü saat 14 on 
~de kadnr komisyon reislif.inc vermeieri lılzımdır. Bu i§e aid şartnameler ko-
~parasız olarak da)tılmaktadır. -~29) • 

a ıkesir a ıa 
üd ... rl · g··nde : 

lk\ 1 - Balıkesir Hükumet konn ,ı Adliye kısmının inşaatı kapau zarf ile eksilt • 
eye konulmuştur. 
~ 2 - Yaptırılacak iş 65119 l.ra 76 kuruşluk heyeti umumi7e keşfınin 56.936 lira 

3 
kUruşluk kısmıdır. 
- Bu i.şe aid evrak: 

A. - Projeler. 
~ - Fiat bordrosu, me.s ha cetvdı, ke ü hülasa cetvell 
l:> - Fenni ve hu"usi şnrtnnm . . 

- Bayındırlık 'şıeri gen : ş rtnamesı. 
t b~lup isteyenler bu evrakı her gün Balıkesir Vilayet Nafıa MüdilrlQğündc "Ö· 
~ 1Ur1 b er. 

?:(:i - Eksiltme 15/5/939 Cuma günü saat 15 de Bnlıkesır Huırumet Kona~ında 
r>~ıa Mtidürlüğünd-e teşekkül edecek N:ıfıa Eksiltme Komisyon:.ı huzurunda ya. 

caktır 5 . 
ğ1 - İsteklilerin b•ı işe aid 4883 lira 98 kuruşluk muvakkat temınatı Malsandı-
~ tıa Yatırdıklarına dair makbuz ve ş:ıyanı kabul b nka mektubu ile ihaleden en 
ir n Sekiı gün evvel asgari 70 000 liralık yapı işini bir defada başardıklarına da
sırı.reteranslarile Balıkesir Vilayetine müracaat ederek alacakları ehliyet vesika • 
ttrı1 ve Ticaret Odası vesikalarını 2690 No. lu kanunun tarifleri daire.Binde ha-

lJ>arak Eksiltme Komisyonuna müracaaUarı lüzumu :il.An alunur. .2909, 

Doktor Hafız Cemal 
(J.,okman Hekim) 

Dıvanyolunda 104 numarada ":ıcrg{ln 

hasta abul eder. Telefon 21044-Z:j::J98 

Sayfa ıs 

ek .,b er· 
futbol maçları 

(Baştarah 14 üncü sayfada) 
devam edildi. Bu maçlar önümüzdeki 
hafta sona erecektir. Bu haftaki maç -
ların neticeleri şunlardır: 
İnşaat Usta okulu, San'at okulu 4-1 , 

mağlüb etmiş, Ticaret lisesile Gazi li -
sesi 1-1 berabere kalmışlardır. 

Kızlar arasındaki voleybol maçla -
n da 19 Mayıs sfadında oynanmıştır. 
Kız lisesi takımı İsmetpaşa Kız Ens -
titüsünü, Kız San'at okulu, Kolleji 
ma~llıb etmişlerdir. 

Kızlar arasında vole~bol rnaçlaru 
7/5/939 Gazi Terbiye E. - Konserva .. 
tuar, 21/5/939 Y. Ziraat E. - Konser
vatuar. 

Kırkpmar gUreş1eri 
Ankara (Hususi) - Edirne Saraylı 

çinde 5 Mayısla başlıyacak olan meş · 
bur Krnkpmar güreşlerine bütün prOI 
fesyonel pehlivanlarımız iştirak ede • 
cekl,,rdir. Çocuk Esirgeme Kurumo 
bu seneki güreşlerde başa 180, başal • 
tına 150, dec;teye 50 lira mükafat k~ 

Yüksek mektebJer ara mdaki rnüte-
akıb maçlar:n fikstürü: mıtştur. Güreşlerin hasılalı yoksul çor 

cuklara sarfo unacaktır. 
Futbol maçları: 615/939 Y. Ziraat 

E. - MülkiY€, 7 ;5;939 Gazi T. E. _ Trakya Umumi Müfetıişi General! 
Kawn Dirik vüreşJeri himayesi alıtıml 

Konservatuar, t 1/5 / 939 Mi.ilki ve -
Hukuk. 14/5/919 Y. Ziraat E. :_ Dil, almıstır. Hakc>nı heyeti Kırklareli ~ 

1 vı $P·1k t Ö ';.ilün ri) a~eti altın~ 
Tarih. Coqrafya Fakültec:i. 17 /5 /939 Şazi Kıvanç, Tevfik Sü ün, Kara E ~ 
Gazi T. E. - Dil, Tarih eo·rafva. . · . 

E k 'k' ' - mm v-e Ismaıl peh'ıvan]ardan milrek ~ 
: e er volC'vbol maçları: 7 /5 '9"39 kebıiir. An'ane mucib'nce İbrr.hlm 

Ga11 T. E. - Knn~<'rvatuar, 715/9391 . • , .. 
Miilkive - Y. Ziraat E .. 14 ı5 1939 Ga-ı ~c;:nan pchhvanlar ~~ır .:pma~ ffUreş ıc 
zi T. E. _Dil T "h C ~ f F kü"l "rı Bavlıklnnn<ı scçı.mıslerdır. Peh • 

, arı , ogra va a - 1. 1 "lk .. .. "d akl'-
tesi, 14 ·s 939 Miilkiye - - Hukuk, 21 / ı~an ~r. ~ .. gunu .ı Aman. y~pac - cı.1\ 
5/939 Y. Ziraat E. _ Dil Tarih Coğ- dı er 11<1 gunde hakıkı ve ıddıalı gu~ 
rafya, ' ' tu acak1grdır. 

Selim Teuan 

İstarbul P eledi~·esi İlanları 

Keşif ibf>deli 3859 lir'l 40 kııruş olan Ba laıt Halk hamamının tamir" açık eksilt
meye konulmuştur. KC'Şif evrakil0 şartnamesi Levazım Müdür · u de ··r cbtı. 
Hr. İstekliler 2490 savı ı kanunda yazılı vesika ve 289 l'rn 46 kuru luk ilk temf .. 

nat makbuz veya rrı ktubı e bC'raber 8/5/ 939 Pazartesi guntl saa• 14 30 da Dai.nı! 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2769) 

Floryada Florya çarşı'iında 2 numaralı dükkan teslim tar!.h "nd n itibaren 940 
Şubat sonuna kad1r ktraya verilmek üze re 320 lira kira tahmin bedelile açıK 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 24 liralık ilk teminat makbuz veya rnektubile bera4ber 12/5/939 Cum:ı i\inü 
ımat 14 buçukta Daimi Encümende bulun malıdırlar. (B.) (2898) 

Beher metre murabbaına 8 lıra bedel tahmin edilen Cihangir yangın yerinde 
30 uncu adada 537, 538, 539 ve 539/1 harita numaralı arsalar ar3sında 3,2(1 yüzUi 

68,25 metre murabbnı arsa satılmak üze re açık artırmaya konulmuştur. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görillebilir. istekliler 40 lira 95 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 12/ 5/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2899) 

111 il il il u 

r 
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Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500.000 olur 
Malarya, ııtma, trahom. çiçek, dizanteri. kara lnunma. verem, fal'bon. kolera gibi bir çok salgın hastalıklar taşıyan 

Sinek, T ahtakuruıu 
Pire, güve ve btltün 

haşarab uyanmadan 
Fayda bntnn Hqarat 61dlrtlell ma,Uerla • iyili Ye • mleulrldlr. Katiyea leke JapmU. Kokaau latif Ye 11hhidir. Adi gan boya ile kanıtırarak Ye ıiilft A•rupa ye 

Amerika etiketi ye markuı koyarak PAYDA yerine utmak iate1enler Yardır. Sakınınu. Deposu : Sirkeci Liman Hanı altında HA&ANdepoıudur. 

' 

BI GE iNE 
KAN-DERMAN 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma aibi baıtalıldar• tutulmamak ~n 
Saibgının BİOGENlNE Kan ve Derman haplariyle aiıort&layınız. 

B I• o G E N ·, N E· En bfrlnel kan, kuvvet, işlba yarataa ve tealrinl 
7 derhal ıoıteren bulunmaz bir devadır. 

Daima kanı tazeleyip kunetlendtrlr. Halılzl.111 

giderir ve haricden gelecek her tnrlQ m.lkropları B i o G E N i N E; OldOrDr.. Tatlı bir ittiha temin eder. sınır ve 
adelelerl sağlamlaştırır, zelcAyı ytlkseltlr. Bel ıev· 
tekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

1 Kullananlar kat'iyen havaların değtşmeelnden 

mllteessir olmazlar. ÇünkQ VUcudQ her nman 
genç ve dinç bulundurarak harlçden eeıecek 

tier mikroba galebe çaldınr ve bu sayede mnthiş 
lklbetlerle neticelenen Grip, Nezle, l.:Ofioenza, 

BiOGENiNE; 
Sıtma gibi hatalıklardan korur. 

Bu.,.nııstıtlıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, 
sekiz yaşından OstUn çocuklar yalnız aabah; akşam birer B 1 O O E N 1 N E 
almalıdır. Husta olanların kurtulması için de bu miktar bir misil arttırıl
malıdır. Her eczanede bulunur. 

' 
1939 modelleri gelmiştir 
L finyanın en uğlam ve en ucuz, 

i L 
SfJT MAKINBLBBIDIR. 

Paalanmaz, lekelenmez Ye bozulmaz. 
Yedek akıamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta ar anmaktaC:ır. 
Taşra Satış yerleri : 

.Konyada Kr.şıkçı Necati, En:urum;la 
Ne~'et :>olakot:ıı 

TÜRKiYE UMUM 0Eı40SU: JAK DEKALO ve Ş.sl 1stanbulda 'fahtakıle No.51 

( 

Ankara acentanuz : Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana > : 1 Ömer Başeğmez 
Konya > Mehmet, Şükrü, Necati Ka§ıkçı 

1 Ceyhan • Sait Akman 
j Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Öz~ker 
ı Erzurum > Neş'et Solakoğlu 
1 Polatlı " • Süleyman Uzgeneci 
! Eskişehır • Alanyalı Abdurrahman Şeref 

'l'rabzon • Polatbanell kardeşler 
Trabzon • Kurumahmut oğ:u Hafız Salih 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GOGOS 
KALÇA 

ARKA 
BEL 

Tt B'OTÜN AÖRILARA KARSI 

kullanınız 
ÇABUK ~FAYI BULURSUNUZ 

GÜZE LİG. İZ 
iÇİN 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

BUtiln dünyaca takdir edilmlt ııh· 
hi güzellik kremleridir. Gece için 

...ılUlllllHlllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllf llllllllllllllllllllllf lllllllllf llllf~ yağlı, gündiiz için yağsız ve halis f Türk Hava Kurumu ~ ~~~::;:~;:ıer1 husust vazo ve 

e 27 ci Tertib := İNGlLtz KANZUK ECZANESi 1 BUYUK PiYANGOSU ı~~-EY-OCL_U--IS-TANB-..U_,,L 
1§ Birinci Keşide: 11 / .lVfayıs / 939 dadır. ~ Kaput Bezi ve iplik 

1 Ü ik i 40 O L" d 5 Malatya Bez ve iplik B. yük ram ye: • ıra ır ... ~ Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Bundan başka: 15.000, 12.00n, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ Yeni tesisatın faaliyete geçen 

20.000 ve 10.0JO liralık iki adet mükafat vardır... 5§§ Adana fabrikamızın sJlinclirli 75 ve 
15 Yeni tertipten bir bi,iet alarak it~irak elmeği ihmal_e tm. eyiniL Siz de ~ 90 santim B. ( 1 ip 2 çirçi) kaput 
E d b ht ı l hezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 

'lllllİlil~;ltlft~~~~ll~~ll~lllll~l~lllll~llllİ~~lıı~ı~ıı~~~l~;l~~llml~~;~ll~l~l~~~~~·,,,,,W ~~;;_ ;mpaa1~~ıe:i}~~~a~:rt~r~~~:~~ 
Viyanada Profesör Dr. V AGNE.R'in formülü ·--• gönderılir. 

Sipariş içi11 Adana fabrlkB.mıza 

Ekzemznın huı.ust tllcı 

m veya Ankara Atatürk bulnıı Aııd 
eputıman No. 4 daireye mUracaat 
edılınesi. 

Telgraf adresi : Çeşld • Ankara 

Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczı:ıııede kutusu 50 kuruştur. 

l:. ütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• u Kolon Si 
ciğe leri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve 
gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASl'nın formülü bir 11rdır. 

Taklitleri onun yerini tutmaz, 

Umumt deposu: Nureddin Ev:iyazade. Ailt. Ecza ve ltriya.t deposu. latanbul 

I T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi s 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirat ve tic•rf t.er nevi banka muamelelırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
50 lira3~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Acled 1,000 Liralık ·4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

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

DİKKA'f: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan qalı 
düşmiyenlere ikramiye çı.~tığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. ~ 

Kur'alar senede 4 defa, l Eyl1", l Birinci.khun, 1 Mart •• l lluiraD 
tarihlerinde çekilecektir. 

~ 

LüLE U Z UZ i 
Lüleburgaz' da l~LAM V r. VK ı A~LA.Kl 8UZHANESl 
mükemmel bir tekilde yeni aene faaliyetine 'baıladı, Trakyadaki 
Sayın müşterilerinin pek çok kolaylık ve ucuzlukla Peynir, Ka· 
şar ve yağlarını ve Buz ıipariılerini kabule amade bulunduklannı 

mfijdeler. 

-------"""-..._,,....,..... - - - - - - " A kb k·t b • 

~ r ~~'sŞ~.~~~ ~~;:«::;;\~:~!ı~~ 
Tesis tarihi : 18811 , vud maklnelerinın d~ acentasıdır. 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlıiyedelııi Şubeleriı , 

1ST ANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunoni•tand"lri s.,b,leriı 

SELANİK - A TfNA 

• Her nevi banka muame-leletl 

Kiraltk kasalar servlm 

,. Doktor. 1. Zati Oget ~ 
elediye karşısındaki mmtVeneba
C!'in •e öğleden sonra hastalarım 
-- . kabul eder. .............................................................. 

Son Po1'ta Ma• baaın 

Neıriyat MüdiJrr ~elim P.tıgıp EtMt 

S. Ragıp ~MIÇ 

SAHİPLERi: A. &'krem UŞAKLlGll. 

.k~~~! .. ~~,P .. ~~r:.~§~~ ~:) 
e berııiia ötledu IOD.ra ... t 14 dea " J 

ye kadar hH alarını kabul ed•. 
...... ·-······································ .. ··---··--

İlan Tarif em iz 
Tek liltnn aantlınl 

Birinci Nhile 400 hrut 
llıinci •ahile 250 • 
O~ncii •ahile 200 • 
Dördüncü tahile 100 • 
lf .ahileln H • 
Son .ahil• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarhndı 

fazlaca mlkdarda illn yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilAtb tıtrifemizden 

istifade edeceklerdir. Taır., yarım 
ve çeyrek ıayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilm!ştir. 

Son P0&ta'nın ticari ' llnları..:ıa 

aid işler için ıu adreM müracaat 
edilmelidir: 

tll.ncılık l[ollekW l1neM 
&a.taramansade llaa 

Ankara cadca.& 


