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Alman ordusu dün 
Leh hududuna doğu 

harekete geçti 1 
leh Hariciye Nazırı beklenen 

nutkunu bugün sQglügor 
Tehlikeyi . arttıran bir hAdise: Faranız Başvekili don

1 
Lehistan·a 

verilen garantinin Oanziğe da şamil olduğunu bıldirdi 

1 

İdare işleri t.elefonu: 20203 Fiatı 1 Kuruş 

Harb çıkarsa 
ne yapacağız ? 

Hariciye Vekilimiz, 
Fransız gazetesine 

cevab verdi: 
'' Size Türkiyenin tam bir bitarafhk 

vaziyeti muhafaza etmek . azminde 
bulunduGunu söyliyebilirim,, 

Beyanattan şayanı j 
dikkat bir cumle 1 ~ 

'' Balkanlarda sulhün 
muhafaza edileceğine 
kani bulunuyoruz l " 

Paıis 4 (Hususi) - Türkiye Hari -
~Vekili Şükrü Saracoğlu, cİntran
Stgeanb gazetesinin Ankara muhabiri
ne mühim beyanatta bulunmuştur. 
Şükrü Saracoğlu, umumi bir mü.sel

JAtı ihtilaf vukuunda Türkiyenin n~ıl 
bir hattı hareket ittihaz edeceğini so -

, ran muhabire cevaben, aynen şunları 
llit)rlellliştir: 

cSize Türkiyenin tam bir bitaraflık 
vaziyeti muhafaza etmek azminde ol -
duğunu slSyliyebilirim.• 

Muhabir, ayrıca: 

cBaJkan Antantının,, Allmanyanın 

şarka doğru genişlemesini ön.liyecek 
WZ!yette olup olına<hğını• sorm~. 

(Devamı ll inci sayfada) .Şükrü Saracoğlu 

"PerapalAs ,, ta do!aşan 
bir şayia: Kralın getirdiği 
10 bavul, altın mı do!u? 

Londra -ı lllman. deniz ve kıcıra Jctweetleri '°" ~ ~ "'111faka otan Memeldc . 
na (Hususi) - Münihten al ·ık..... + ...... Mıl rdir H-~_. h ı· -ı- b l ı--·-·-·-·- ·-·--· .. -·--·-n haberlere .. ı •a e-.,_.,, e . __.., a ınue u unan • 
~t'alan, bu a~e. buradaki Alman kıt'alar arasında han hücumlarına kar- ı·ngilız - Rus 
- i1malı doğru hare • (Dnamı U inei ıayfada.) 

Sabık Arnavud Kralı, kendisine 
hizmet edenlerle Türkçe konuşuyor 

Kral ve Kraliçe dün akşam ilk olarak ote iden 
çıktılar ve şehirde bir 2ezinti yaptılar Almanlar bizimle g6r~şmeleri 

Yapılan ·· k l yenı safhada muza ere er • • d • ? Londra, M oskovanın, 
ıçln ne lgorlar • Rusya da /ngilter~nin 

Berlin 4 (A.A.) - Hariciye nez . • tekli~lerini kabul etmıgorlar ' 
· aretı -ı pond Tü ki · 1h h · i · /1 ~n gazetesi olan Diplomatische K enz, r yeyı .au cep esı.- çıne 
1 orrea • (Devarm ıı inci sayJada) Litvinofun istifası mühim 

icra memurlannm iş sahiblerine iyi akisler uyandırdı 
muamele yapmaları tebıı·a edı.ldı· ye~o~~~ci~e(~~:~:~rliği~~~nin:~~:as~o;: 

yasi mahfellerde hayre~ ve ehemmiyetle 
karşılanmıştır. Gazeteler bu istifa keyfi
yetinden heyecanlı bir surette bahset -

~116 mektedirler. Litvinofun çekilmesinin ya-
AJI".......;. pılmakta olan İngiliz • Sovyet müzake -

releri üzerinde fena tesirler yapmasırıdan 
da korkulmaktadır. Bazı gazeteler. 
Litvinofun çekilmesini İngiliz • Rus • 
Fransız müzakerelerile alakadar görmek 
te ve es'ki Sovyet hariciye komiserini 

taksim götürmez kollektifin ve hatta üç
ler ittifakının adamı olarak telakki eyle. 

1 
mektedir. 

Mıı"iımafih Times gazetesi. henüz Sov
yet harici siyasetinde kal'i bir dc~işik!ik 
olacağının söylenemiyeccğıni yazıyor. 

(Devamı 11 incı :;ayfuaaJ 

······························································ 
YENi MECMUA 

· • : 't: . İlk sayısı pet nefi.r bir surette bugün çı -
Acili11e IJincısmm haricdtn fir g6rünüp. (Y~ı ltiQd N)'fa.İ.) U.n Yeni mecmuayı muUaka okuyunuz. - . ..: ,_.. r 

"':> - ~ 
1 - ...... ~..... / 
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Krııl 1;e kraliçe (Park otel) de çay içerlerk~m 

(Yansım 9 uncu ~ayfad~ bulaca k<o:m·7.) 
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Her gün 

N şriyatian 
Evvel dil 

/ 

Yazan· Muhittin Birgen _ - . 

M aarif Vekiıl~ti.' ~nk.arada neş-
riyat işlcrimızı, ımkanların hu

dud ve müsattdesi dairesinde, planlan
dırmak üzere bir kongre tertib etti. Bu 
s tırlar intişar ettiği sıralarda kongre 
mesa sıni bıtirmiş ve kararlarını vermiş 
olacaktır. 

Kongr yı davet eden Maarif Vekili, 
Vekalet n duşünceıcrıni kongrE)e etraflı 
b r sure te hulasa ed n nu~kunu ir<li e
derken, dinlıyenlcr r. ruyorlardı kı hü
kumet, memlekete cıddi bir kütübhane 
vucud g tirmek için esas ı fedakarl•klor 
yapmayı dahi göze almısnr. Ayrü z, man
da, hükumet, Türk m.lle~i arasınaa oku
ma zevk nin artmasını, tabı işlerinin u
cuziamasını, kitab maliyetınin duşilrül
mcsin. ve müellıflcrın, vucudc g tırdık
ler eserlerden kabıl olduğu kadar fazla 
istıfadc etmelerini temin için azami de
recede d kkatle ça.ıjma~ a ve bu hususta 
p yderpcy tedbirler almaya ehemmiyet 
vcrıyor. 

Bütün bunlar iyi şeylerdir ve. okuyu
cularımız :hatırlarlar ki, bu sütunlarda 
bir hayli zaman müdafaa edil~iş fıkir
lerdir. Bu fikirleri tanziin ve tertib et
mek, bunlan hayata geçirmenin yolları
nı hazırlcwınk gibi bir takım tatbiki ga
yelere doğru yürümeğe başlıyan Maarif 
Vekfı:let nin bu teşebbüsün:i memnuni
yetle karşılamamak kabıl olamaz. Ümid 1 
ed riz kı istişari bir maksadla memleket 

1 üne~ rkr nin bıivük b r kısmını bir 
a .ı t lamış olan bu kong: enin karar-

ını ~ r f V k l iı. ke dı tarafınd n 
y pıl k tetkikler e u ah \ e ikma • E'de

Y kın zaman] rd mu b t bır faali-
) e g iş olac k•ır. 

* Fakat, er şeyden cvveı şu nokta üzc-
r"nde durmak lazımdır: ButünJm neş
riyatı h ngı dille yapacağız? 

Evet, hang dille? Bugünk.i dil tam ma
na le bir ke!ime ve gramer anarşisi için
d d r. Gramer anM ·s belkı bır dence
ye kadar hafif, fakat, k lime anarşisi, ar-
t elın bır d l b r llı t bulundu-

u idd mu b"r hndd ka-

Res1mll Makaleı :=- Kuvvet kaynağı .. 

F.sk. bir Çin darbı meselinde denilir ki: 
- Bir ~ürünün yarısı diğer yarısı ile ihtilaf haline düş

tüğü zsman nızazr. ve asayişi temin etmek vazifesi ~urda 
düşer. 

a.ueıerae o•auğu gibi mılletlerde de kuvveti yapan fikir, 
his ve gayebir!iğidir: İttihaddan kuvvet doğar, cümlesiıii 
belki Adem babamız söylemiştir. Fakat muhakkak sonuncu 
insan da tekrnr edecektir, kör olmaması şartile. 

Nevgorok •erglsinde 
Ml!şh11r 
Bir dansllz 

I r ·-·-H~;gu~5i;·-f~k;~--~ 1 

i Bir flkra ve mabadi 
Ayy<l§ erkek geveze kansile konu

§UYOrelu. Kadın kocasına şu jıkrayı 
yanm olarak anlatmıştı: 

- Bir gu.n bir eşegin öniinc bir ko· 
va su, ve bir kova rakı koym~lar; 
eşek rakıyı bırakmış, suyu. içmiş. 
Kocası fıkrayı tamamlamıştı: 

- Amma o eşek te onun için. 
Kadın bu söze de verecek ccvab 

bulmU§tu: 
- Sen demek bir eşek kadar da o

lamıyorsun? 

- Ya sen olabiliyor musun? 
- Ben mi? 
- Öyle ya; bir eşek kadar olabil-

sen böyle vıruır konuşmazdın, eşeğin 
konuştuğuna hiç rastadm mı? 

._.. ......... ·----·---------- ······-····--·' 
lnglliz ordusunda 
Yer bulamıyan eııki 
Erklinfh; · ··re reisi 

10 meshur , 

M iitehassısın 
Bekledlllleri hasra at 

1934 senesınae Lonaraaa büyük Derbi 
ve St. Leger yarıilannı kazanan meşhur 

Sözün kısası 

Sakala dair 

e:. Talu -
S -0n asrın garibelerinden biri 

diye tanınmış olan (Sakallı 

kadın) ın öldüğünü Fransa gazeteleri 
önemli bir hadise olarak haber verdi ... 
ler . 

Ben bu hatunu, bundan otuz üç sene 
evvel Pariste, Neuilly panayırında gör
müştüm. Üzerimde bıraktığı tec;ir bir 
tiksintiden ibaret kalmıştı. Erkeğe bile 
haşin, vahşi bir hüviyet veren sakal, 
hele kadında çok feci bir şey oluyor. 

Maamafih, Avrupada şöhret kazona~1 
müteveffa bayaT\ Döle'nin nev'i şahsına 
pek de münhasır değildi sanırım. E:;ki 
komşu ve ~~inalarımız arasında çarc.~b· 
ru ermeni duduları olduğunu ve bun -
ların bıyıklı sıfatlarile iftihar eyledik
lerini hatırlarım. Ben o vakitler bir 
damlacık çocuktum ve bu mahluklar· 
dan ürker, bucak bucr.lk kaçardım. 

Sonra soru-ı, aklım her şeye ermeğe 
başladığı vakit bu sakallı, bıyıklı ka • 
dınların zavallı kocalarını düşünüp, a
cır oldum. Bununla beraber, sakallı 
kocal~nn da karı'arı, bence, ayni de .. 
recede merhamete şayandır. 

Amma, ne bileyim? Bazı kadınların 
da sakaldan hoşla'ndıkları söylE>nir· 

I Hatıta eskiden, erkeğini: «Benim, me -
nekşe sakallı kocacığım!» diye seven -
ler de varmış. Kendi hesabıma, bu teş
bihten sonra men<"kşeye karşı olan mu
habbetim herhald0 artmrı'Z, eksilir. 
Gel~elelim, galiba bu da görenek ve 

!
moda meselesi. l\faymun iştihalı inc;an-
1arın vakit vakit, manasız heveslerin -
den doğan s:ıkal nevileri bir bir hatır-

ı 
la\1acak olursa epey bir yekun tutar: 
Torba, tahta, çatal, didon, köseç, kaba, 
süpürge; bam; yarım .. sonra bıyıklar: 
Pırasa. kaytan, pala, pos, kırpık. pis; 
/düşük, Almanvat'i, burma.. nevileri; 
bir zamanlar kadın zevkinin paylnc:a -

matlığı erkek güzelliği tetümmatın n 
değil mi idi? 

Bu bövle olduktan sonra, bay<ln Dö
le cins'nden sakall kadınlaTın dcı ade
di belki çok olsavdı, erkekler arac;•"lda 
böylelerini seçmek ve sevmek de ih i -
mal ki moda olurdu. 

Fakat anla~ılıyor ki, tabiat kadınla -
ra erkeklerin üzerinde bu bakımdan 
olsun bir faikiyet temin etmek istemiş; 
ve on1arı, tek kocalarınm eline verme-

var kı b zim bunu ani· mamıza ımkfın 

yoktur. Buna muk bil b;z·m anlndığımız 
dıli de mckteb çocuklarınır. anlamaları
nı temin edemeyız. Gençler arasında öy
le Üniv r ıte hocaları vnr kı tahı;.llerini 
ecnebi dil le yapnu oldukları için türk
Çl'n n gr merini de onn uydu,.maya çalı
şı;, orlar. Neticede böv1elti'rinin k .. lemle
nnden diızgün cümleler ancak tesad:if 
c C''"i olarak çıkab liyor! 

Yedi yıl İngıl•e. 
re imparatorluğu • 
erkanıharbiye reis
liğini yapan ve İn
gilterenin en ta• 
nınmış askerlerin
den biri olan Feld 
Mareşal Lord Mil. 
ne tayyar sc r. 
vis·ndc vazıfe al. 
mak için müracaat 
etmiş is~ de alfık:ı 

sinler diye s:ıkalS1z yaratmış. Zira, ına-
ve 100 bin İngiliz lirası değerhıdeki ata, lfımdur ki bir tahakküm timsali teHik-
geçenlerde ikinci defa olarak başından ki edilmesine rağmen sakal ekseriya 
ameliyat yapılmıştır. k~ptırılır .. ve kaptırıldı mı idi, nüfuz-

Amerikalı dansöz Faitb Bncon Nevyork

ta açılan dünya sergisinde meşhur dans
larını göstermek üzere angaje edılmiştir. 

Newmarkel aha1isi atlara karşı olan d t h kk"" d k ı . an. a a ·um en eser ·a maz. 
merak ve sevıgılerne tanınmışlardır. Ka- .. .. .. 

1 
- da. Birçok ahvalde görüyoruz ki, profe ör-

1 rim zin ve doçe"l+l~rımizin bir kısmı. 
sabada günün mevzuu Windsor Lad İ.3- Acaba bu~un.kll s.akal du~~n ?ıgı 
mindeki bu atın sıhhati olmuştur. Bu -1 b,:ın~an mı ller1/~elıyor, d~_:.sı~ız. Van: 
rıunla beraber Windsor Ladın hayatı teh nddır. Kılıb1klı ın, erkeklıgın ıcabatı r Almanyada tahsıl etmı :erse ıstılah

ı rını almanca, Fr nsad:ı tahsil ctmışler- batın çizdiği çerçeve içine alınsın. Fakat, 
se fransızca. İngıltere veya Amerikada madem ki neşriyat programının yapılma
tahsil etmişlerse ingilizce kullanıyorlar. sına bu kongre ile daha evvel başlanmış
Şu halde ilim kitabl:mmızı hangi ıstılah- tır, şu halde hiç olmazsa bu programın 
larla ve lhangi kelimeıerıc yazacağız? tatbikatına başlanmazdan evvel, bu dil 

dar makamlar kcn . ne göre bır iş bu

lamadıklarından evraKını dosyada hıfzet

mişlerdir. 

likededir. dan bulunduğu hissini verecek kad~ 
Geçen Ağustostanberi beyninin yanın- ta~mmüm ettiği şu zamanda, bizlerın 

da çıkan bir urdan muztaribdir. Hayvan hiç değilse sakaldan kurtulmak iste .. 
şimdi meşhur bir baytarın kliniğinde ya- mekliğimizi, onu ele vermemek endişe
rı baygın bir halde yatmaktadır. Bütün sile tefsir edenler pek aldanmazlar gi
dünyaca maruf 10 beynelmilel şöhretli· bime gcUr. 

Lord Milne bir gazeteciye: Bunlar ıstılahlı ağır ilim kit:ıblarıdır. meselesinin bir dereceye kadar olsun 
Bir de alelade, orta dereced, ilim kitab- balledHmesine teşebbüs edilmelidir. 
larile edebiyat vasfına geçecek olursak Maarif Vekilimizden bunu mutlaka is
görürüz ki herkesin cebinde kendisine teriz. Dil meselesini halietmiyen bır ma
matısus bir lugat kitabı vardır. Türkçeyi arifin ihattA mekteb ve kitabla meşgul 
türkçeleştirmek nnmına rasgele kelimi" olması dahi manasızdır. Hiç olmazsa 
icad etmekten ibaret olan bu indi usule mekteb1erde ve Maarif Vekaleti tarafın. 
bir nihay t vermedikçe ne b'r Türk di!l dan !himaye edilecek neşriyatta olsun dil 
teşekkül eder, ne de böyle bir dille ya- muayyen bir inzıbata alınmaz ve her o
pılacak neşriyatan bu memleketin nesil- kuyup yazan insan, dilde kelime veya kai
lerine bir fayda gelir. de icad etmekte kendisini müçtehid tanı-

c- Anlaşılan yarım maaşla da olsun 
Feld Mareşallara iş yok.. 72 yaşındayL"l'l 

amma. yaşıma göre müthiş faalim, de
m~tir. 

baytar konsültasyon yapmak üzere has- İkinci bir sebeb daha -hesaba katmak 
tanın başucuna ç:ı/tırılmıştır; hayvan lazımdır ki, o da sakalın ekseriya satç .. 
cerrahisi profesörü İrlandalı O'Connur da tan çabuk ağarmasından ve yaşımızı 
bir buçuk saat süren ameliyatı yapmı~ • belli etmesinden çekindiğimizdir. 

"Esraren(!iz adam,, ın 
mozayik resmi 

tır. Dedelerimiz: «Yok sakaldan aksaka • 

Londrada İngiltere bankasının 

Söylendiğ;ne görP. profesörün yaptığı 

bu ameliyat, şimdiye kadar atlara yapı
lan ameliyatlann en gücü ve mühlikiclir. 

yeni 

Eğer yevmi bir gazetenin sütunlan makta devam ederse, Türkiyede kendi medhalinde, banka müdürü, cEsraren
müsaid olsay<lı ras"ele oJime alacağım kendisine bir dil teşekkül edinciye kadar. ~z adam» diye tanılan Montalgu Nor -
yeni neşriyattan misaller alarak türkçe- mektebi de, kitabı da kapamak • biraz man'ın mozayiklerden ~lenmiş yüzü 

· k d f · b" h 1 mübalfığa ile - pek doğru bir fikir olur. 

Ruzvelt lngiltereye 
davet edildi 

nın ne a ar ecı ır a e geldiğini bu yeri süslemekte, ve müşteriler, bu yü-
sütunlarda gösterirdim. Fakat, fikir ve Mektebden ve kltabdan vazgeçtik: Ma- İngiltere Kral ve Kraliçesinin daveti 

arı·f Veka~letı· bı"ze her ~eydnn evvel bı"r ze basarak geçme~in diye de, mozayik- u"zerı'ne Amerikan Cü"mhurreı·sı· Ruzvelt 
yazı adamlannın zaten hergün esef ve 1 ıı '" lerin başında iki nöbetçi beklemekte • 
teessürle gördükleri bu facia, erb::ıbınca dil yapsın. ile Madam Ruzvelt ilk fırsatta İngiltere-
0 kadnr teferrüatile maliımdur ki bunu =;;;;::;:::;;::;;::;;::;;:::;;;:::;;;:::;;;11'.;;1;;1;;'h;;it;;t:;irı:;. :;B;;·r~g~e=n==d=ir;;. ===============y::e:=g::e:;.le;;c;;ek;;l;;e;;rd;;i;;r;;. :;:::;;::::::;;;;::::::;;;:::;;;:;= 
avnca misallerle isbata kalkmak dahi ) 
lü umsuzdur. Yalnız şu kadar söyleme- 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N. M A 1 
l"yirn ki bu sahada dile aid bir takım şey
leri bilmek dahi kabahat olmuştur. 

Bugünkü anarş'ye bir nihayet verme
d kçe, türkçeyi muaywn bir disiplin al
tına alıp onu bu disiplinin normal kanun
ları dahilinde tedrici surette tekamül ct
tirmeği temin eyle:nedikçe ne nesriyat 
programı yapmakta, ne de bilhassa neş
riyat faaliyetine girişmekte fayda vardır. 
Gönül isterdi Ki bu neşriyat kongresin
den evvel dili inzıbat altına alacak bir 

İnhisar idaresi çok iyi ve çok ucuz bir kolonya çıkarmıya 
knrar vermış. Ks.rannı icab ettiren sebebler arasında: 
. cPiyas:ıda makul fiatla iyi kolonya buLUnmayışh dm1e
sinı okuyoru-z. 'J'amarnen haklıdır. 

Herkes ihatırjar ki, bir buçuk sene kadar evvel hükumt>t 
herkesin ucuz f~ata kolonya alabilmesini bir sıhhat meselesi 
addetmiş, kolonya fiatına esas teşkil eden ispirto fiatını 

mühim miktarda indirmişti. Buna rağmen kolonya füıtla-

rırda, bir •ki f;rmanınki müstesna, hiç b;r değiş;klik görül

medi ve ·spirto fiatının indirilmesi ile hükiımetın kasasın
dan eksilen para kolonyacının cebine aktı. Bunun çindir ki 

sıhhat ve hayat bakımından elzem ola!! bazı maddelerlıı 

araı:ıra hükumetin veya belediyenin bu şekild~ bir müda

ha1Psinin eizPm olduğuna biz inanıyoruz, bu müdahale ha
rıcinde bazı tüccarın insafı muhafaza edebileceklerine. 

iSTER iN AN, iSTER INANMAI 
hareket yapılsın ve yeni neşriyat bu inzi- ~ ... -----------------------------------------------J· 

la geldik!» diye övünürlerdi. Biz, bu -
nun aksi~e müftehiriz. cAkscf,rnldan 
yoksakaia gelmiş .. » insanlarız. 

Amma n e de isabet etmişiz! Çene .. 
nin altında o kıl kümesi de çekilir mi 
idi?! 

E. Talıı ................................................. _ ........ .-
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S Mayıs 

Slovakya, Almanya . ve 
Macaristan arasında 
taksim edilecekmiş •. ~ 

tToB:dtislava 4 (A.A.) - İyi bir membadan öerenildiğine göre Von Ribben
P un Roma'yı ziyaretinin başlıca mevzuu Slovak meselesidir. 
Alın · ' . an nazınnın Italyan zimamdarla rına SJovakyanın Alı;nanya ile Mrka-

~s:an a~sında taks4Jıi muktezi olduğu hakkında izahat vermek arzusunda 
u undugu söylenmektedir. 
Slovakyanm Vah vatlisine kadar olan .garb kısmı Bohemya ve Moravya ta

rafından ilhak edilecekıtir. 
~ratislava'nın Avusturya eyaletine geçeceği söylenmektedir. 

ovakya'nın diğer .aksamı, Macar himayesi altına girecektir. 

Askerlerimiz Tahrar.dan 
halkın büyük tezahüratı 

arasında ayrıldılar 

Göring 1;panyaya 
nıı gidiyor? 

Beriin 4 'M • 
Şanı San R - areşal Göring bu ak -
tiyaua teıa:OY;. hareket etmiştir. İh
alara göre G~·: 1lınek icab eden :şayi
fer geçidi~d Ol'lng, oradan Madrid za
Yaya ~~~ulunmak üzere İspan _ 

DeyliTeı 
nıuhab. . ırafın Berlin :.ili udud harici 

Berlin 4 (A.A.) Yor 
Berlin nıuhab· . - Dan Telegraph'ın 
+_ ·ı· ın G~n ·1 • mrıı ız 24 11:'1' e ı e dığer ı... ...... 

.ı_ u1ayısa k d ~ 
ÇU<;nıak "'"" · • a ar Almanyadan 
h . ~·rını alm 1 arıci cdilıne k ış ardır. Bu hudud 
?'.azetesinin Lo ararı, cNrıtionaI Zeiton• 
Ingilte~ tar fı ndra muhabiri hakkında 
r1n3 bir k a ndan 'erilen ihraç kara-

arı::ılıktir. 

Alaturk k iz . a onser heyeti 
h~ı:den Konyaya gitti 

ser ver""' {Tulefonla) - lzmirde 3 kon-
..... ve takd' ı ı 

Yun MuaUi 'l'e . ır ~ e karşılanan Ba _ 
keb nlaturka k -pıyanıst Sadiık>n mürek
Tnrsus ve l\te~~ser ~ey~tı bugün Konya, 
lllizden a ıne gıtmek üzere şehr: _ 
Dcnizlide~ardır. Heyet Manisa Ye 
"cnnistir. ı ay menfoatine iki ko~r 

Macar parl~m~ntosu 
feshedildi 

Budapeşte 4 (A.A.) - Naibi hükfımet 
anııra1 Horty, parlamentoyu fes"hetmis 
tir. Yeni meclis, 10 Hazi!'anda içtimaa da
vet edilecektir. 

Hükumet. yeni intihabatın tarihin, tes
bite memur edilmiştir. 

Korsikadan 500 ltalyan 
çıkarıldı 

Livorna 1 (A.A.) - Korsiu•dan mem
leketlerine iade olunan 500 İtalyan. dün 
Citta Dı T.raponi vapurile buraya gelmiş. 
lerdır. 

BOK POSTA 

Londrada birbirini 
muteakib u~ 

bomba infilak et ti 

J..ondra 4 (A.A.) - Tür.kıye büyük el
çisi öğleden sonra hariciye nezaretini zi· 
yaret etmiştir. ------
Orla Okul 
Kita~ları 
Anknra 4 (Hususi) - Ortaokul ki -

tablanm yeniden yazmak üzere teşkil 
cdilmi!'; olan komisyon bugün Maarif 
Vekilinin reisliğinde ilk toplantısını 
yapmıştır. -------

Balbo Kahireye gidiyor 
Kahire 4 (A.A.) - Libya umumi va -

lisi Mareşal Baibonun 8 Mayısta buraya 
.gelmesi bekleniyor. Mareşal 'Balbonun bu 
zi) areti birkaç gün sürecektir. 

iran Veliahdi ve 
refikasının · 

son resimleri 

Sayfa 3 

e Fransız gözile 
leh - Alman davası 

Yazan: Seffm Rarıp Em•t 

Kongre dönüşü 
Neşriyat kongresi bugün iişlerin; bitirdL Bu kongre münasebetile evveJce 

fikrıiıni bu sütunda söylemi§tirn. Kcngre kararlarını verdi. Şimdi iş Hasan At 
Yücelin bu kararları program halinde tatbik etmesine kaldt. 

Genç ve zeki Maarif Vekilimizin da\1etlisi sıüıtile iştirak ettiğim kongre. 
den çok iyi hisler ve ümidlerle döndüğümü tiraf ederim. Umumi kültür ha· 
yatımızın geniş çapta mütalea edilmesi icab eden mevzuhrını komqtulc 
Verilen kararlar çok mühimdir. Ve Hasan Ali Yücelin esasen takdir ettiğiD! 
enerjisi bu kararlan tahakkuk ettirecek kuvvettedir. Yalnız kongrenin genit 
etüd mevzuları arasında ha1k neşriyatı üzerinde etraflı konuşmalar yapm-ta 
fırsat olmadığını itiraf ederim. Bu noktada konuşmalarımız noksan kaldı. 
halk nşiyalı için Vekalctın ayrı bir anket yapma.sJnı w bu İite ihtısası 
olanlann fikirlerini toplaması çok faydalı olur kanaatindeyim. Yakından ta
kib ederek vardığım neticelere göre Maarif Vekaletinden başlıyanık, Halk
evleri, Halk Partisi ve halk gazetecileri tarafmdan bu :ıradidc tutulan d0ğru
dan doğruya müsbet propaganda yolu bin bu muvaffa'kiyete götürecek bir 
yol değildir. Yüksek sınıflara yapılacak direkt telkin halk tabakalan üzerin
de menfi tesir bırakır. Fikrimizi halk tabakalanna yaymak için cinderect. 
bir sistem takib etmek mecburiyetindeyiz. Beyazı beyaz olarak göstermek -
tense arasına biraz da esmer 'katmak likitleri hap halinde dökmektense biraz 
sulandınp yumuşatmak. yani telkin vasıtamızı halka mutlak bn." resmiyetle 
değil, ona bu 'kokuya hissettinniyecek bir çeşnide 'kull:ınma'k lazımdır. Ha· 
san Ali Yücelin bu teklifimi nazarı dikkate alacağını ümid ediyorum ... 

'-/__:,;. ~-... (!;dA,~ 



Maçka ile Beşiktaş arasmda yeni 
bir tremvay hattı· yapılacak 

1 Hafriyat sahasındaki 
· tarihi eserler yıkılmak 

tehlikesi gösteriyor 
Tehlikeyi Müzeler idaresi 

de tasdik ediyor 
~.e!ıircilik mütehassısı Prost geldikten sonra temdid 

edilec-.!k hattın güzergahı tayin edılecek 
_ Sultanahmedde Arasta sokağında haf-

. . . .

1 

riyat yapan arkeoloji alimlerinden Baks-
Nafia Vekaletinin Macka tramvayını 1 taşa kadar temdidıne İstanbul beledtyesı t k d 1- 'lt · d t kr h . . .

1
.k .. er. ya ın a 'ıgı ere en e ar şe rı -

Be ktaşa karşı temdid e tmek arzusunda de muvafakat etmekted 'r. Şehırcı ı mu- mı· 1 kt· H f . t · . d"ı.. · · ı . ze ge ece ır. a rıya ın cıvar <V'-ı ev-
olduğunu yazmıştık. Tramvay işletmesı- tehassısı Prost şehrim~ze gcldıkten sonra 1 . t 11 . tehl'k k d ğ 'dd ' 

crın eme erıni ı eye oy u u ı ıa 
n in belediyeye devrı hakkındaki kanun belediye noktai nazarını ona da anlata - 1 k .k. tl k ' 1 t B k . . . . . • o unara şı aye er va ı o muş ti . a s-
liıvihası Meclise sevkedilmis bulunmak - cak ve yenı hattın L5hkametı ımar pla • ter h · · ld.kt ·k· tl ı 

J • • • şe rımıze ge ı en sonra şı aye er e 
tadır Yakında ış· !etme bliiil belcdi\.·enin nına ışaretlenecektır. Hattın Maçkadan dah k d 1 1 kt H f 

J • a ya ın an meşgu '> unaca ır. a -
ma lı olacaktır. Şehrin belli başlı ihtiyaç - Ak~r.etler. ön~~~e.~ geçıril~rek Beşıktaşal riyat sahasında bazı tarihi eserler bulun-
} d b. . 1 h tl ind·rılmcsı duşunulmektedır. Yalnız Do k d M"' 1 .d . b 1 • arın an ırı o an tramvay a arının ıs- ma ta ır. uze er ı aresı u eser er u-

mabahçede modern bir stad yaptığımı gö . . 
lahı etrafında bekdiye vaktile muhtelif ki 

1 
b h . 'f el • zermde tetkıkat yapmış. hazırladığı ra-

j 1 
ı.. 

1 
• re. spor mera ı an!'l u attan ıstı a csı beled' . t ' M"' 1 . h pro e er uıazır amıs, Nafia Vekaletine .

1 
k d' y . h h . poru ıyeye vermış ır. uze erın a-

• arzu edı me te ır. enı attın angı ta- 1 d - ·· h f · + h 
göndermişti. Belediye bu projeleri de n"l- rikle Beş·ktaşa temdid edileceği şehircı- zır~ ıgı r.apora g~re. a rıya. sa asın.: 

. "b . . . ~ dakı tarihı eserlenn kazılan çukular yu-
zarı ıtı ara alarak, yen•den bır p:cı3e ha- lık mütehassısı Prost şehrimiz\'.! geldık- .. d k 1 t hl' . "st d ' -· 
zırlıyacaktır. Maçka tramvayının Beşik- ten sonra belli olacaktır. zl unlmcn yı ı ma e ı~esı go er ıg ı an • 

aşı aktadır. Baksterın bu noktadan na-

Şehir işleri: 

Konservatuar biitçesi bugün Şehir 
Meclisinde göriişülecek 

""' Konservatuar işlerini ıslah etmeğe me 
mur edilen istişare heyeti, dün valinin 
riyaseti altında toplanmıştır. İstşare he -
yetinde konservatuar müdürü Ziya, Sey
feddin Asal Sezai Asal, Ferdi, Cemal 
Reşid, Cemil bulunmaktadır. 
Konservatuarın bütçesi bugün Şehir 

Meclisine arzedilecektir. Lutfi Kırdnr 
konservatuann şehrin ihtiyacını karşılı

yacak derecede yükselmesini, sık sık kon
ıerler verilmesini arzu ettiğinden yenf 
bütçede bu esaslar ehemmiyetle gözönün
de tutulmll§tur. 

Eski adliyenin yerinde bir bahçe 
\•ücude getirilecek 

Vali ve belediye reisi Llıtfi Kırdar ya
nan adliye sarayındaki enkazın bir an 
evvel kaldırılması işile esaslı surette meş 
gul olmaktadır. Eııkaz buradan kaldırıl· 
dılttan sonra bir bahçe vücude getirile -
eektir. 

Buz ihttkinna meydan verihniyeceık 
Buz sanfiyatının çoğalacağı aylar yak

laşmaktadır. Belediye riyaseti bu noktayı 
gözönünde bulundurarak şubelere bir ta. 
mim yollamıştır. Tamimde, buzun kilo -
aunun yüz paradan fazlaya satılmaması
nın temini, her tarafta buz bulundurul • 
ması, buzcu dükkanlarının sık sık tefti~ 
ten geçirilmesi istenmektedir. 

Y eti]köy - Halkalı yolu asfaltlanacak 

Nafia Vek'aleti Yeşilköyle. Halkalı a • 
ruındaki yolu asfalt olarak inşa ettire • 
eektir. 

Deniz işleri: 

Akdeniz ve Ege denizinde hrtına 
başladı 

Akdeniz ve Ege denizinde dün fırtına 
başlamıştır. nrtına şiddetlı olmadığın -
dan şimdilik vapur seferlerinde bir inti
zamsızlık yoktur. Deniz Ticaretı müdür
lüğü keyfiyeti gemicilere tamim ederek 
müteyakkız bulunmalanm bildirmiştir. 

Deniz teşkilatına aid hazırlıklar 
ikmal ediliyor 

Muhabere ve Münakale Vekaletine 
bağlı olarak Haziran başından itibaren 
faaliyete geçecek olan yeni deniz teşki • 
İatma aid hazırlıklar ikmal edilmek ü -
zeredir. Limanlar umum müdürlüğü te~ 
kilat ve kadrosu hakkında Vekaletle te
m~slarda bulunmak üzere Ankaraya git
~~ş olan Raufi Manyas, yarın şehrimize 
denecektir. Denizyollan umum müdür".i 
İbrahim Kemal de, önümüzdeki hafta 
içinde ~nkaradan gelecek ve yeni teşki
Jat faalıyete geçinciye kadar Denizbank 
umum müdürlüğüne vekalet edecektir. ---

Bir emlAk komisyoncusu 
do landırıc ı hk suçundan 

adliyeye verildi 
Sultanahmed civarında emlAk ko -

misyonculuğu yapan Hadl, Bedriye a
dında bir kadının ev almak bahanesile 
400 kfisur lirasını dolandırmışbr. Bu 
fddta ile Adliyeye sevkedilen Hadi, i
kinci BOrRU hAldmllaine verUnıiitir. 

Müteferrik: 
Hamidiye bu ay Karadcnizc 

hareket edecek 

Hamidiye mekteb gemisinin Karade -
niz ve Akdeniz limanlarında yapacağı 

seyahate aid hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Gemi bu ay içınde evvela Ka
radenize ihareket edecek, Trabzon ve Ho
paya kadar bütün sahil vilayetlcdnde 
deniz gedikli erbaş hazırlama okuluna 
talebe kaydedecektir. 

Hamidiye Karadenizden dönüşte bu 
talebeleri limanımıza bırakacak, mütea
kiben Ege denizi ve Akdeniz limanlarını 
ziyaret edecek ve Ağustos içinde liına • 
nımıza dönecektid. 

Mektebe kaydolunacak talebelerin bü
tün muameleleri gemide yapılacak ve ge
mide bir sıhhi heyet te bulunacaktır. 

Vilılyet maiyet memurları kaymakam 
Vekaletine tayin edildiler 

İstanbul maiyet memurlarından Ke -
mal Hadımlı Hafik, Fuad Ertuğrul Bo • 
ğazlıyan, Naci Akad Karaisalı, Melih 
Yoluğ Hadım kaymakam vekaletine ta
yin edilmişlerdir. 

Poliste : 

Bir çocuğun baca.7• Janldı 

Tophanede Kı.smet apartımanında las
tik fabrikasında çalışan Fotonun oğlu 11 
yaşında Petro, Eminönünde düşmüş ve 
sağ bacağı kırılmıştır. Yaralı çocuk Cer
ra'hpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir araba bir kadına çarptı 

Beyoğlunda Ağahamaını caddesinde 
bir kaza olmuş, ~unus Çayoğ1unun ara
ba, Dura adlı bir kadına c.;arparak baca -
ğından yaralanmasına sebebiyet vermiş -
tir. 

Dura tedavi altına alınmış ve arabacı 
Yunus yakalanmıştır. 

Bir otomobil bir kadına çarptı 

zarı dikkati celbedilecektir. 
---- ,----· ----

iki çocu:t bal toplamak 
için o ~mr nı yaktı l · r 

12 yaşlarında iki çocuğun bal almak 
için ateş yakmaları Jiizünden Beykoz ci
varındaki ormanlardan bir miktarı yan
mıştır. 

Ateş, Dereseki köyünde Kaynarca mev 
kiinde Taşlıdere eteklerindeki sahadan 
saat 12 de başlamış ve ancak 18 de söndü
rülebilmiştir. 

Hadise hakklnda tahkikat yapan Bey
koz jandarma takım kumandanı Abdul
lah A'kın çocukları hemen yakalamağa 
muvaffak olmuştur. Bunlar, Anadolu Fe
neri köyünden Altı~ddini:ı yanaşması 12 
yaşında Rizeli Mehmed Aslan oğlu ile 
gene Anadolufeneri köyünden ;Hasan Ça
lışkanın oğlu Mehmed Çalışkandır. 

Tahkikat sonunda, ikı çocuğun orman 
içinde bir ağaç kovuğunda yabmı arıları
nın briktirdikleri balları almak istedik -
leri, ateş yakarak hayvanları kaçırmak 
teşebbüsünde bulunduklan ve bu sebeb
den ormana ateş verdikleri anlaşılmış -
tır. 

Suçlu çocuklar. yangının büyümesi ü
zerine firar etmişlerse de tutulmuşlar ve 
cürümlerini itiraf etmişlf'rdir. 

Her ikisi de bugün adliyeye teslim e -
dileceklerdir. 

Küçiik hir kız mangala düştü 
Balatta Katibmuc;lihiddin mahallesin -

de Terzi sokağında oturan Salahaddinin 
kızı Nevin, oynarken mangala düşmüş, 
vücudünün muhtelif yerlerinden yanmış-

~~. 
Ankara Radyosu 

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

Tünel meydanından geçmekte olan :Ma A.Q. 19,74 m. 15195 KC8. 20 Kw. 
· A f.. Al E · k.. k l A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

rı ropuya şo or i rti.ır un u landığı 
otomobil çarparak Mari Aropunun vücu- CUMA - 5/ 5/ 39 
dürrün muhtelif yerlerinde:ı yaralanma _ 12.30: Proğram 12.35: Türk müziği • Pl. 

b b' t . t' 113: Memleket saat Ayarı, ajans, ve meteoro-
sına se e ıye verIIU§ ır. loJI haberleri. 13.15 - 14: Müzik <Karışık prog 
Şoför Ali Ertürk yakalanmış, yaralı ram - Pl.) 17.30: inkllAb tarihi dersleri _ Hal 

Senjorj hastanesine kaldırılmıştır. kevtnden naklen. 18.SO: Program. 18.35: Mü. 

B
. la b .. · zik <Bale müziği - Pl.) 19: Konuşma. 19.15: 
ır tramvay oto us ~arpıştı Türk müzi~l (Fasıl heyeti.) Celft.l Tok.ses ve 

Şoför Tevfik Hadinin kullandığı oto _ arkadaşlan. 20: Memleket saat Ayan, ajans 
büs ile, karşı istikametten gelen vatman ve meteoroloji haber ·ı. 20.15: Türk müziği. 
Ö d iri k 11 d - . . Çalanlar: cevdet Çağla, Eşref Kadri, Hasan 

z em n u an ıgı tramvay, Şışlırle 1 Gür, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Safiye To -
çarpışmışlardır. kay. ı - ........ - Hicaz peşrevi: Salim be -

Tramvay ile otobüs hasara uğramış ise ytn. 2 - Haydarın Hicaz şarkı: Hicranı e -
de nüfusça zayiat '.:>lmamıştır. lem. 3 - Refik Fer.san - Hicaz şarkı: Cihan-

da blrlclk sevdiğim sensin. 4 - Salft.haddln 
Bir otomobil bir otobüse çarptı Pınarın • Hicaz şarkı: Anladım sevmlyecek

Eminönünde bir otomobil kazası ol • 
muş. Aziz Çeviğin kullandığı otomobil i1c 
şoför Hasan Armanın kullandığı otobüs 
çarpışmışlnrdır. 

Nüfusça zayiat olmamış, suçlu şoför -
ler tutulmuştur. 

Bir otomobil bir adama çarptı 

Şoför Mustafa idaresindeki 3909 nu -
maralı otomobil, Beyazıdda Reşadiye o • 
telinde oturan Reşad Sönmez adında hl • 
t;ine çarpmış ve vücudünün muhtelif yer 
lerinden yaralanmasına sebebiyet ver -
mlltir. ioför Mustafa tutulmuştur. 

sin. 5 - Hasan Gür - Kanun taksiınl. 6 -
Eviç şarkı - Bir sebeble gücenmişsin . 7 - E
viç Türkü - Atladım bahçene girdim. 8 -
Saz eserleri ve oyun havaları. 21: Konuşma. 
21.15: Eııham, tahvllft.t, kambiyo - nukut ve 
ziraat borsası (fiat.) 21.25: Neş'ell plft.klar-R. 
21.30: Müzik <Rlyasetl Cümhur Filarmonik 
orkestrası - Şef: Hasan Rerld.) 1 - L. Van 
Beetboven • 2 ncl Leonore uvertürü. 2 - Jo
seph Haydn - Benfonl Mi bemol majJör Nr. 
99. a) Adagla - Vlvace Assal. b) Adagio. c) 
Menuetto - Trio. ç> Vivaee. 3 - P. Tschal -
kowsky - Romeo et .Tullette <Uvertür - fan
tezi.) 4 - H. Berlloz • Benvenuto celllnl o -
perası uvertürü. 22.40: Müzik (()peretler-PJ.) 
23: Müzik (Cazband - Pl.) 23.45 - 24ı: Son a
jans haberleri ve yannki program. 
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Alakadarlar Vekalete müracaat ederek mübayaa 
şartlarının değiştirilmesi temennisinde bulundular 

Toprak mahsulleri of.isi dört s~ne evvel kiine gireceği tarihe kadar her iki menı· 
afyon inhisarının teşekkülünden evvel l Ieketten muameleleri ikmal edilmiş olan 
toptancı ve müstahsil elinde kalan afyon emtianın, eski anlaşma hükümlerine t~
ları satın alma karan vererek bu karar- bi olduğu bildirilmiştir. Bugün yenı e .. 
tarını ilfın etmişti. sasların icab ettiği yeni şekiller hakkında 

Bu ilan üzerine ~atış şartıarınn vakıf kat'i mahimat edinilmesi mümkün olabi 
olan ve ellerinde bu afyonlardan ehem • lecektir. 

miyetli miktarda bu1unan1ar. bu şartla- Fransa ile yeni bir ticaret 
rın ıgayri mil~aid olduğunu görmüşler 

ve gerek istanbuldan ve gerekse mem- anlaşması yapılacak 
leketin alakadar mıntakalarından Tica • Türk • Fransız ticaret anlaşması mü<l-
ret Vekaletine mürac'.latlar yapılmış ve deti Haziran ayında nihayetleneceğin -
bu şartların gayri müsaid olduğu bildi • den Fransa hükumeti anlaşma hükümle
rilmiştir. rine göre hükumetimizi haberdar ederek 
Şehrimizden giden heyet Vekaletle te- anlaşmada tadilat yapılma!< üzere yeni .. 

maslara başladığı gibi, şehrimizin maruf 1 den müzakerelere başlanmasını bildir .. 
tüccarlarının imzasını taşıyan bir tel • miştir. 
grafla da tekrar müracaat vaki ofmuş. , 939 yılı içinde Türk - Fransız ticareti 
Bolvadin, Akşehir ve Afyon mıntakala - matlub şekilde olmadığından, bunun in· 
rından da bazı müstahsiller müracaatlar- kişaf çareleri yeni müzakerelerde derpi~ 
da bulunmuştur. Alakadarlar Vekalete, ! edilecektir. 
diğer yeni mahsul afyonlar daha müsaid 
şartlarla alındığı ve ticaret maksadil:? 
kurulmamış olan müessesenin bunların 
derecesini 60-70 kuruşa sattığı halde, 
dört senedenberi e4lerinde beklettikleri 
ve miktarı 250,000 kiloyu geçen bu a!
yonların kısmı azamının 25. bır kısmının 
da 35 kuruştan alınmasının mağduriyet
lerini mucib olacağını bildirmişlerdir. 

Bundan başka ödeme şartları da dört 
sene süreceğinden, bunun da bu gayri 
müsaid şartı büsbütün ağırlaştırdığı ser
dedilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Vekalet bu mü
racaatları tetkik etmiş ve tereşşüh eden 
haberlere göre, satın alınacak afyonlarm 
bedellerinin peşinen ödenmesine taraftar 
görünmüştür. Ayni zamanda fiatların da 
beş kuruş kadar yükselmesi ihtimali kuv 
vetlidir. 

Mevcud afyonlar toprak mahsulleri o-

4 ayda 50 bin tilki derisi 
ihrac edildi 

Geçen senelerden kalan 75 bini müte • 
caviz tilki derisi stoku azalmıştır. Son 
dört ay zarfında kısmı azamı Almanyaya 
olmak üzere 50 bin kadar tilk: derisı ih
rac edilmiştir. 

Bu deriler, cinslerme ve menşelerine 
göre, 3-6 liradan Almanyay3 satılmıştır. 

Bundan başka Erzurum ve havalisi mal
ları 8-12 lira arasından muhtelif memle
ketlere sevkedilmiştir. 

Ceviz ve fmdık ihracatı yapıldı 
15600 kilo 91-91,50 kuruştan Fob Trab

zon ve 5040 kilo 96 kuruştan Sif İstanbul 
fmdıkiçi satılmıştır. 

Haf ta zarfında 8800 kilo cevizlçi Ham• 
burga ve 9950 kilo içfındık Bostona, 5600 
kilo da Marsilyaya !hrac edilmiştir. 

fisinin İstanbul depolarınca teslim alı - ·~ ... ,_ _____________ ....._ 

Ankara borsası nacağından, geçen müddet zarfında an • 
cak 100 sandık, yani 10,000 kilo kadar tes
lim edilmiştir. Anadoludan dün şehri -
mizdeki firmalara mühim miktarda af • 

1 
__ A_ç_ll_aş_._K_a_p_a=-n=ış=r=fia=-tl=-an_,.,..,..4_·_5_·=9..,39_ .. 

yon gönderilmiştir. Bunlar Vekaletin ye- ç E K L E R 
ni kararından sonra peyderpey ofise tes- ı---------r--------1 
lim edilecek ve bu suretle yıllarca bekli- Açılış Kapanış 

S.iJ 
126.6760 

3.3660 
6 .6626 

28.44 
67.5675 
60.8100 
21.66 

yen ve mühim bir miktara baliğ olan af.. ~~~a York 12!~~~r;o 
yon meselesi de halledilmiş olacaktır. Parls 8.3000 

Alakadarlar Ticaret Vekaleıinin gbs - Mlllno 6.6625 

terdiği derin alakadan büyük memnuni- Cenevre 28.44 
67 .5676 
()().8ı50 

yetle bahsetmektedirler. Amesteradm 
Berlln 

Türk - Ame ·ikan ticaret Brükseı 2:.06 
ı .oır..ıs 
ı.ö6 

14.0SO 
anlaşması meriyet 
mevkiine giriyor 

Türk - rA.merikan ticaret anlaşması bu-· 
günden itibaren mer'iyet mevkiine girmiş 
bulunacaktır. Anlaşma Türkofise ve Ti
caret ve Sanayi odasına tebliğ edilmiş o
lup gümrükler idaresine henüz bir iş'ar 

Atına 

Sof ya 
Madrld 
varşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Z8 .8-liı0 
44.!ılblo 

(l.fıOoO 

2.8925 
84.t52 
80.&476 
:t3.llO:l5 

'.09'..!6 
1.06 

14.0851 
28.8460 
24 .9076 
0.0060 
2.8926 

84.tt2 
80.5476 
23.!IO.:l6 

vaki olmamıştır. ı----------------1 

Amerika ile iş yapan ihracatçılar muh- İ S T İ K R A Z LA R 
telif makamlara müracaat ederek yenı 

anlaşmanın formaliteleri hakkında malU
mat sormuşlardır. 

Bu huS'llS'ta henüz esaslı bir malftmat 
verilmemiş ve anlaşmanın mer'iyet mev 

VE F A T 

. j Açılıı 
Türk borcu I peşin -

l :1 lI ll -

11 :1 I vade! -

KapalıJ 

Şehzadebaşı 

Ankara, Konya vilayetleri kapı keth:i- " TURAN 'J'lyatrosunds 
dası memum Şahap Beyin kızı ve Güm- HERD~Ro8Ece DEVA 
rük ve İnhisarlar Vek~leti Ekonomik İş- Vodv il · 

leri Müdürü Celadet Barbarosoğlu, Li- okuyucu Ayael Atilla re\'11
"
3 

man i--leri memurlarından Siret Barba- Cumarte1i (HAMiYET) "ı u· :.. cuea ve arkadaşları 

rosoğlu ve Gümrükler Tetkik Müdürlü---- -------------
ğü memurlarından Resai Barbarosoğlu- ~--••••••••••••
nun halaları Nimet Barbarosoğlu evvel-
ki gün vefat etm~. cenazesı Sarıyerdeki 
evinden kaldınlarak Rumelihisarı aile 
kabristanına gömülmüştür. Allah rahmet 
eylesin. 

HALK OPERETi 
Bu akşam 

Fr11nsız tiyatrosunda 
BOyUk SOkse 

kazanan 

Rigoletto 
opera 4 perde 

müzik Verdi 

Y.ILIDIZ 
Sinemasında 

2 BOyUk şaheser birden 

1 - DAM GALi 'J(ADIN 
Fransızca aözlO 

GLADY:S George ve JOHN Besi 
t8rafından 

2-KIRIK HAYAT 
Fransızca sözlO 

BARBARA S'l'ANWlCK ve 
HERBER'l' MARSCHAL'ıP 
en gDzel filmleri 

.. 
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1 Mnvıs 
so~ POS'fb. 

Erzincanda zirai kalkınma! Ak_his~rda _bir_ kadın 
f l. . . Alemındekı cınayel 
aa ıyetı devam ed· yor iki kişi birolup bir adamı 

Birç~k bataklıklar kurutuluyor, bu suretle de köylü 
venı ve münbit topraklara malik oluyor. Erz· ncanda 

fasulye zir< ati de inkişaf edivor 

E Erzincanın orman tıa korulannda.n biri 
rzincan tH • 

her sahad . u~usı) - Memlekette daha muvafık görülmüştür. Bu arazi -
makt .. d a canlı bır çalışma göze çarp- nin istimlaki düşünülmektedir. 

~ ır K"" l"" .. 
Ve zirai k lk oy unun kültürleşmesine Bataklıklar kurutuluyor 
hız \•eril ak ınn_-ıasına geniş bir yer ve Erzincan batakl:klarının Fıra tın şi -
lerden bme 

1 
tedır. Bu arada yapılan iş- malindeki Nörgah kısmına aid an bin-

E . azı arını şöyle sıralıyabiliriz: !erce dönümlük saha dahilindeki arazi 
rzıncnnd ı ım B "' d · k !ne 1 a açı an eğitmen yetiştir _ kurutu uştur. u Scu'la a cesım a -

tişent:r,;>~nda 93! ve 938 yıll~.-ında ye- nc11.lar açılmış ve birçok .b~to~ ~öprü -
elHv· g tmenlerımizin sayısı iki yüz -ler yapılmıştır. Bn defa ıkıncı bır grup 
:rni~dı aşkındır. Bu genç e~tmenleri _ Fıratın ccnub kısmındaki bataklıkla -
lerin:~ h~men dörıtte biri Erzincan köy rın kurutulma amel.i~esine talib ?lmuş 
tahassıs ag~l~~~ ve iki yıldanbcri de mu ve bu kıs~~1 da. talıbı _ bulunan_ şı~ke_te 
de tnu bır ocrı:etmen gibi vazifelerin- 299 bin kusur lıraya ıhale edılmıştır. 
Çocukı vafiak olmuş ve binlerce köylü İki ve nihayet üç senede kurutma i -
ti.rıniştr~ı bu. suretle okutarak yetiş- ~inin biteceğine g~re Erzincan~a yen!
ti.ir se;;r~r. ~~tün köylerimizde kül _ <len yüz bi_n ~ön_ümden fazla ?:r ara~ı
genç v erhrıı yapan hükumetimiz nin de venmlı hır hale ıgelecegı tahmın 
fşlerile eai~lışkan efötmenlerimizi zirarı• edilmektedir. Bu böyle .o~akla be:a -
kend\k> . kadar etmiş ve bu sahada da ber iher yıl Fıratın taşınasıle arazı ve 
tir. t~ rı~e ll'1Ühim vazifeler vermiş _ evlerini su basan Kada~~nlar; Mah -
iüye rrıc u kabiırıen olmak üzere köy- mudlu. Pızva, Denizdamı gibi Fıratın 
8Ullerı~~ca~en dağıtılmak ve yeni u _ şimalinde bulunan birçok köyler ku -
köy~ arıalarm: sürmek için her rutma neticesinde ve yapılan setler sa
hık v ~Ulun;;-"' ei!itmenlere birer pul- yesinde bu yıl su baskınından zara~ 
le zi erııerek kö\•lülerin fenn· 11 .görmiyeceklerdir. Uzun yıllardanberı 

raate 1 ı usu er- w • kö r i 
tniıttir a ıstırılmaları temin edil _ Fıdtın suladıgı bu a:a~ıye Y u ~en. 
ııt . k .• Bu bövle 'Jlmakl b ı..- • sahih olmuş Ye emeğinın mukabılinı 
1 · 'Ve alet· . a eraı.x.-r zıra- w • d' . t 
rnu ımızin tohum ısl :ı... • 1 . d alacaı.rına şım ı manmış ır. 

~ 
Vaf fak' . a1ııı ış enn e ·---. ıyetıı bac: 1 .. 

rzıncanaa cok .. arı a~md.an bırı de Al'BflClk Çocuh 
Zerinde ıvı yetışebılen fasulye 

teler Yaobkla"'ı tetkikatın iyi neti- Es ~rgeme Kurumu 
b Vermesidir K"' l Ç l l er e(.H•rn • oy erde bulunan 8 l.~mB art 
~~rilrni: elne '7.ok?1et tarafından gön -
k·ı "f o an Sovn f 1 ı o veri} . asu vesinden beser , 
~ek Üzer;ı~ ve ?,u fasulve1er üretil _ 
hr. er kl')vde itina ile ekilrniş-

Bu s •ıretJe m ı k 
ISlab edilecek e~ e ette fasulye cinsi 
le arttıraca· t ve ,h~catı da Q nisbet-} 
!anrnas1 

1
·ç· K ır. Erzincan ovasının su-

~ m ~ müH · "la11 vay·ııa . endısleri tarafın _ 
Zeredir 0' n Proıclnr ikmal ~ilmek u" _ I 
tt· . van·n suı . 
ırni bir k·•t daha n~rnnsıle fasulye e-

nın Verimli b" Çogalacak, Erzinca -
n· ~ ır serv<.>ti olacaktır. 

.t.:. 
1 ~r taraftan E . 

.ı.ıdaııhifınıtı \•"' rzıncanda bir çam ' 
l\h: uru de t" . 
"..,z dönUrnHik b" ge ırılmesi için iki 
sa.tın alınma<;ı ır arazinin hükumetce 
lçın de dördüncü k~rnrla!tırılmış. bu iş 
e.rnrıJe Elaz - · • mumı müfettı'şlik "" .ıg vılav t' 
.c.rzincana cı J . . e ı orman müd" .. 

.. t •e rnı<;tır 0 uru 
nun tetkikat .. · rrnan müdu" .. ki . ına ~ore h . ru -
~f sııeJ orta okul ile . ş~ rın şimalinde-

ı arazide 'bu fidanı ı~ asyon arasında
ırrın y t' ..., e ıştirilmesi 

• ~ ..... )o 

S?üF ......... 

Ayancık, (Hususi) - Bu sene Ayancık 
Çocuk Esirgeme Kurumu fevkalade bir 
faaliyet göstererek seksen döl't fakir, 

bıçakladı!ar ve öldürdiıler 
Akhisardan y:ızıhyor: 
Bu hafta içinde Akhisarda 

cinayet olmuş, ge 
celcyin bir bağ 
damında kadm:ı 
işret masasında 

!\rif Çavuş adın -
da biri öldürül , 
müştür. 

Eski kır bekçi , 
lerinden Ali \'El 

iki arko.ı:.laşı gün. 
düz umumi ka .. 
dınlardan Atiye 
adındaki kadım 

feci ' 

~örerek akşam i- Ôldilr1ı.1cn Arif çavug 
çin bir aıem yapmak arzusunda bulun
duklarını söylemişler ve Dumanın Ha
tice adındaki diğer kadının da• bu mec
liste b·ılunmasını istemişlerdir. 

Ativt gece gündüı alkol kullanan ve 
muhitte sarhoş adıyla tanınan bir ka -
dındır. Ve bu yüzden birkaç defa da 
mahkum olmuştur. Akşam üzeri sar -
hoş bir w.tziyet1:e Arif Çavuşun tütün 
fidanlığı yanında11 geçerken sarhoşluk 
saikasile Arif Ça\•uşa sataşmış ve bu 
akşam için elinde bir kadın bulundu -
ğunu ve arzu ederse rakı masasının 
kurulacağını söyle!lliştir. Arif Çc!vuş 
da bu teklifi kabul etmiştir. 

Gecenin geç vaktine kadar kadınlan 
bek.liven Ali ve arkadaşları kadınların 
gelm~.mesine fena halde içerlemişl~r 
ve sebebini anlamak için doğruca Atı
venin damına uğram~lar, içerde neş -
~li bir rakı meclicinin kurulmuş oldu
ğunu ve bekledikleri kadının da bu 
mecliste yer aldığ'mı gördükleri zaman 
çileden çıkmışlar ve içeriye dalmışl~r
dır. O anda her iki taraf rtrasında agız 
münaka~ası başlamış ve iş ileri gidince 
Arif Çavu1: 
ıc- Bir kadın için burada mesele çı -
karmak doğru değil, ne sizin ve ne de 
bizim bu işde kabahatimiz yok, isterse
niz topluca oturr:lJm keyfimize baka -
Jım. isterseniz kadını alın!• 

Dive münaka~ımın önüne geçmek is
temi.<j. Fakat fazla içen Ali ve arkadaş
ları bu doğru sözü kabul etmemi~ler, 
kavgalı bir vaziyette damda•.ı uzaklaş
mışlar, yakın bir hendek içinde pusu 
kurarak içerden Arif Cavuşun çı~a. -
sını beklemişlerdir. Muhabbet bıtmış, 
Arif Çavuş evine gitmek için ~a~d~n 
ayrılınca Aii ve arkada~J~;ının anı hil
cumunR uğramı~ V'? Alının kasıklarına 
sapladığı bı~ak darbesi damara .. r!sl~dı
ğınd<!n zavallı Arif Çavuşun olumune 
sebeb olmuştur. Ali ve arkadaşları ya-

kalanm:~lardff. --
Sivas sehidler• ir.in anıd 

hazırlanacak 
Sivas (Hususi) - Memleket~miz~ 

özlü bir irfan ocağı bu1unan . lısemız 
milli bir teşebbüse girmiştir. Istanibul
da F...dirnekapı mczarüığında yatan 20 
Sivaslı şehide yapılacalk anıd_ iç~n. Tan 
sinemasında «Sarı zaımlbak• fılmmı oy
n~~mı.ştır. Dağıtılan biletleri herkes se
ve seve almıştır. 

kimsesiz mek'teb çocuğunu himayesi al -
tına alarak bunlara üç ay muntazaman 
yemek vermiş, hepsini baştan aşağıy~ k_a
dnr giydiıımek suretile yardım etmıştır. 
Resim giydirilen yavruları bir arada gös

termektedir. 

P aze r C la H a san Bey Diyor ki: 

- liasan :Sev ilk 
daınakıllı ~ · baharın a-

geldiğinı eskid en .. ... manav dük.kanlarına .. 
... veya çiçe~ilere bakarak 

anlardık. 
Hasan Bi!y - Şimdi de ka

dın şapkalarına bakarak an
lıyoruz; azizim! 

Sayfa 5 

izmirdeki b ·r alayımıza 
törenle sancak verjldı 

Kahraman askerlerimiz şanlı sancaklan geçul. resmınde 

İzmir (Hususi) - Kilizınandaki top de alayına ve komutanlarına hitab ct
çu alayına dün törenle alay sancağı miş, Türk milleti tarafından alayına e
teslim edilmiştir. İkinci Ordu Müfetti- manet edilen şeref ve namus sembo ü 
şi Orgeneral İzzeddin Çalışlar, İzmir olan sancağın aiay tarafından 'büvi. '· 
Komutam Gener<h Rasim A'lctoğu, İz- bir kıs~ançlıkla muhafaza edileceğin ı , 
mir Vali vekili Cavid Ünver, Belediye muharebenir. en sıkışık zamanında a· 
Reisi Dr. Behçet Uz, sabah saat onda }ayın, sancağını hatırlıyarak şerefe 
Klizmanda yapılan törene iştirak et - dövüşeceğini, sağ kalacak son neferi'l 
mişlerclir. bile sancağı muhafaza hususunda ka · 

nını son ;.erresin{' kadar a~<ıtacağını 
söylemiştir. Alay hep bir ağızdan :ınd 
içtikten sonra alayın marşı dinlenmiş· 
tir. 

Merasime iştirak eden alayla halk ve 
köylü gruplcm askeri şeflerle misafir
leri candan tezahüratla karşılamışlar -
dır. Askeri bandonun çaldığı İstiklal 
marşı dinlendikten sonra Orgeneral İz
zeddin Çalışlar, kısa bir hitabe irad e
derek l\Iilli Şefimiz ve Cünmurreisi -
miz Büyük İsmet İnönü adına alay san 
cağını. alakadar topçu alayına tevdi ey
lediğini beyan ederek Türk ordusunun 
yüksek askeri vasıflarından, fedakar -
lık ve enerjisinden bahseylemiştir. 

Alay komutanı yarbay Kemal, alay 
sancağını teslim alırken heyecan için-

Balıkesirde bir mahktlm 
kaçtl, yakalandı 

Balıkesir, (Hususi) - Muhtelü cürüm
lerden dolayı on :;ene hapse mahkum e
dilen Adapazarlı Sııbr! isminde birisi ha
pisanede hastalanarak tedavi edilmek ü
zere Memleket hastanesine gönderilmiş. 
orada yapılan muayenede mahkumda a
pandisit görülmüş ve ertesi günü de a
meliyat yapılacağı kendisine söylenmiş. 

Mahkumiyetinin bitmesine iki ay kadar 
bir zaman kalan Sabri o gece saat bir sı
ralarında ortadan kaybolmu~. yapılan a
ramada iki gün sonra Bandırmada yaka
lanarak Müddeiumumiliğe teslim edil
mek üzere gönderilmiştir. 

1 ? ~·t valisi tetkik seyahatinde 
Iıımit (Hususi) - Vali ve Parti Baş

kanımız Ziya Tekeli evvelki gün İz -
mit - Karamürsel yolunda bir tetkik 
seyahati yapmış, ve Gölcüğe kadar git
miştir. 

Şosenin bu sen~ Değirmendereye ka
dar olan kısmının yapılacağı söylen -
mektedir. 

Törene seferi kıyafetle iştirak cde::ı. 
erat sancağı llldıktan sonra kışlaya• gi~ 
derek ııksama kadar sevinç teza'hüratı 
yapmış, rni!li oyunlar oynanmış: ade
ta bir bayram neş'esi geç vakte kadar 
hakim olmuştur. 

Bu hafta içinde İzmirin diğer bir a -
lavına ciaha Orgeneral tarafından alay 
sa~cağı tevdi ve teslim edilecek ve tö· 
r·cn yap:lac<tktır. 

T okadtfa tay inler 
Nal:iller f"'rfiler 
Tokad, (Husu. 

si) - Müddeiu 
mumi Al. Özeren 
70, aza· Arif Hik
met Ayas 45. aza 
Hilmi Tör 55 ve 
Hukuk hakimi f s
mail Hakkı Akyol 
80 liraya terfi et
mişlerdir. Açık O· 

lan vilayet idare r 

heyeti başkatibıı- A1·ıf Hikmet 

ğine ikinci katib Sami Ceyhan, ikinci ka· 
tibliğe de vilayet evrak kalemi kalibli· 

ğinden Cahid Özyurd, evrak kalemi ka. 
tibliğine açıktan Bekir Sıtkı Tekin vr 

Artova kazası nüfus memurluğuna vıla· 

yet nüfus müdürlüğü kfıtib]erinden sa. 

lahattin Somer terfian ve nüfus katibli 

ğine de açıktan Hamdi Girer tayin edil 

mişlerdir. 

( ______ l_z_nı __ i_r_d_e __ B __ a_h_a __ r_B __ a~y_r_a_nı ___ • ______ ) 

. İzmir (Hususi) - Bahar bayramı 1 grup Turgudluya giderek Manbadan 
Izmirde gaSet sakin geçmiştir. Resmi iltihak eden bir muauim grupile has -
daireler ve muesseselerle mekteıbler 1 bihalde bulunmuş; bilahare şdıir ge -
kapalı bulunduğu için birçok aileler zilmiş '.'e akşama kadar güzel dakika _ 
grup grup mesire yerlerine giderek • 

,,.c:•e1· d k"k 1 1 k lar ya~nnmıştır. F0tograflarda, Bahaı 
a1--ı ı a ı a ar yaşamış ar ve a şa -
ma kadar eğlenm~lerdir. bayramı mi.inasebctilt: Turgudluya ~i· 

İıınir muallimlerinden 200 kisilik bir den İzmir muallimleri görülmekte -':_. 



SON POSTı. 

1 

Polis ve gazeteciler 
C_ Hidiselcr Karıısında 

~/ 
1 

Meraklı matbaaya geldi. Beni görün- dük, kendimizi peronda bulduk. 
ce: 

- Geçmiş olsun! 
Dedi. 

- Ben kendimi meraklı sanırdım am 
ma, benden daha meraklılar varmış. 

Tayyör altına 
giymek için. 

plastron 
iş Bankasmdan sahtek3rhkla para 

çekenlerin tecziyesi isteni idi Şaşırdım: 
- Sahi mi söylüyorsun? 
- Ben şaka eder miyim hiç, ka\1ıdan 

·- Hasta değildim ki! 
- Hasta olma'dığını biliyorum. Ge -

çen akşamki hudise .. 

atıiırsanız bacadan girip giremiyece -
ğinizi merak etmişler de onun için sizi 
atmışlar. Benden meraklı değiller mi? 

Suçluların dört muhtelif zamanda suç işledikleri 'le 
bu sebeble dört suçtan içtimaen tecziyeleri istendi - G~ akşamki hadise mi? Geçen 

akşam .. geçen akşam .. hangi geçen ak
şam? 

- Evvelki akşnm canım .. hani saba
h.1 karşı .. 

- Haberim yok. Bizim mahallede 
yangın falan mı oldu. 

- Yok birader .. Kral z~u gelirken. 
- Krnl ~lirken! Kral gelirken! Kral 

gelirken! .. 
- Bozuk grnmofon plaO-ı gibi ayni 

sözü t~krarlnma .. Siz gazeteciler gar -
da Kralı bcklıyormussunuz. 

- T ... bh beklivPreğiz, işimiz bu! 
- Sizi kapı d•sar• etmisler .. 
- E ti1tır ne yapalım, bizi kapı dı -

şan rocnl rjn de işleri o! 
- l '!" ") e i leri o oluyor? 
- n~11 bi ir mivim? 
- Oradca kaç kic;iydiniz? 
- S ymak aklım~ gelmedi. Bütün 

gazetdcrin muharrirleri. 
- Aı anızda sc.'hıkalı kim vardı? 
- Ağzını topla yoksa, suratını pat -

latırım. 

- Yavaş gel, benim suratımı patla
tacağın ben alnmı karışlarım. 

- Ağzından çıkanı senin kulaığın 

duymu~or ~aliba. 
- Ağzımdan çıkanı kulağım duyar .. 

Seni adam yerine koyduk da, geçm~ 
olsuna geldik. 

- MaşalJah maşaliah .. Böyle geçm:şoı
suna p:elcm hiç gelmesin deı'lıa iyi. 

- N" vaptık sanki? 
- Daha ne yapacaksın. aranızda sa-

bıka il Ycır mı; sualini sordun .• 
- Kabahat mi ettim .. Aranızda• sa -

llıkalı olmasa sizi $rdan palas pandı -
ras kanı dışarı ederler miydi? 

- Ediyorlar jşte canım. 
- Tuhaf şey .. Merak ettim. 
Ben yer g(.;ste~emiştirn a•nma, o; 

karşım<!aki sandalyeye oturdu. Masa -
nın üzerindc:ki sipara paketimden bir 
sigara a1dı, ~·aktı: bir iki nefes çekti. 

- Shi ~ardan attılar, fakat siz ge~ 
girdini-: deği! mi? 

- Girdik t~ii .. 
- N:ısıl ınrdini.t. merak ettim? 
- Duvardan atladık. 
- Sonra ne yaptınız? 
- Vllı::on 1ar,n altlarından ~ectik. du-

var dihlerinden saklana saklang yürü-

- Bilmem, beliti! .. 
- E sonra, rahat rahat Kralı, Kra -

liçeyi, veliahdciğl, sm-ı güzeli dadıyı, 
yetmiş kişilik maiyeti gördünüz mü? 

- Gördük, fakat rahat rahat değil! 
-Ya nasıl? 
- Kovulduk, sokulduk .. Atıldık, ya-

naştık.. Nihayet işimizi başardık. Bu -
nun isbatı da gazetelerde çıkan ya~ı -
!ardır. 

- Size tam numarayı verdiler. 
- Gazetedlikten değil mi? 
- Hayır. sabır ve tahammülden. 
; 
- Bizi imtihan m· ettiler, hi,j ;mti-

han cd<mler kim'? 
- &nden merakhlar. 
- Ha şu bizi <rtanlar. 
- On1ar ya, koğulsanız da atılsanız 

da ~ene işinizi yapıp yapamıyacağını -
zı. her şeve karşı sabır ve tahammül 
götrterip gösteremiyeceğinizi merak et
mişler .. sizi imtihandan geçirmiş1er. 

- OJdu bitti öy1eyse. Bir daha böy -
le ~ev haşımıza gelmez. 

- Zannetmem! 
- Neye zannetmiy<ırsun, mademki 

tam numarayı aldık. 
- Aldınız amma .. bu kafi değil. 
- Niçin? 
- Meraklıların huylarını bilmezsi -

niz. biz bir kere bir şeyi anlamış ol -
m.~1a kat'i kararımızı veremeviz .. Bir 
kac ırün geçince içimizde merak veni -
den ba~lar. Bir kere daha merakımızı 
tatmin etmek isteriz .. ve bu böyle de -
vam eder. 

- İste bu fena! 
- Ne yapalım. huyumuz bövle .. Az 

kals•n unutuvordum. mer&k ettim. 
- Gene neyi merak ettin? 
- Siz j!azetecileri serbest bıraksa la~· 

ne yanar~ını7~ 
- Herhalde hiç fena bir şev yapma-

yız! 

- Tu'haf şev! 
- Tuhaf olan da ne? 
- Onlar, yani sizi öteden berıoen a-

tan mernklıhrr şimdiye kadar 'bunu me
rak etrıemişler .. 

- NE'reden bHiyorsun? 
- Merak etselerdi, bir kere olsun 

c:izi serbest hırak1r1 ar ve ne yapacağı
mzı görmek isterlerdi de .. 

İsmet Hul(isl 

C Bunları bi'iyor mu idiniz? =ı 
Manastırlarda nasıl yıkanırlar ?j 

Bugün bütün hiristiya'n aleminin din 
mensublnrı, yani rahibler ve rahibeler 
manastırlarda banyoya çıplak olarak 
giremezler. Kendi vücudleri dahi ol -
sa, çıplak bir vücud görmek onlar için 
bir günah sayılır. Bu yüzdendir ki 
gömlekle yıh?nır!ar, gene gömlekle ku 
runurlar!. 

Hekimlik ve Papa 
13 üncü asırda hekimlik çok düşük 

bir meslek say1Jırdı. Hatta Papa Üçün

cü Honorius hekimliği hakir gördüğü 

için papazlar~ ve kilise mensublarınırı 

bu mesleğe süluk etmelerini yasak et

mişti. 

" 
Bu plastron tayyör altından pulo -

ver'in ve bluzun yerini tutabilir. Mo -
del gi.bi blölavmıd renginde lase'den ö
rerseniz gece mavisi, siyah ve nar çi -
çeği renginde tayyörlerle fevkalade gü 
zel bir renk ahengi yapar. 

Kolsuzdur. Arkasızdır. Önümüzdeki 
aydan itibaren biraz kalın gelecek tay
yörlerinizi yanmadan giymenize yarac. 
yacaktır. Sişman görünmenize de ma -
ni olur. 

Her kadın bilmelidir 

Bir müddet evvel Beyoğlu İş Ban - veçhile bu suçu işlemek için Necdet bi1 
kasından sahtekarlık suretile 1 7 bin müşteri sıfatile bankaya müracaat e • 
899 buçuk lira alan ayni bankada me- derek evvela J 7 lira yatırmış, bun' 
mur Müşfik ve arkadaşı Necdet hakla- mukabil 7 kalemde bu l O liraya ına~ 
rında yapılmakta olan mtmakemeye ben 3893 lira para çekmiştir. Bu, e"l • 

dün ikinci sulh cc.za mahkemesinde de rak arasında mevcud 7 aded veıfl' 
vaın ed.Hmiştir. makbuzu ile bellidir. İkinci defa gen• 

Celsenin açılmasını müteakıb Müd- Necdet bankaya 30 lira yatırm1ş, b~ ' 
?eiumumi iddianamesini okumuştur. mt mukabil ikinci defa da 2458,50 1i~ 
Iddia makamı. Müşfik ve Necdet ta - almıştır. Bundan sonra ayni şekilde ~ 
raflarından işlenen suçun muhtelif ta- lira yatırmış 352$ lira para çekmiştit' 
rihlerde ve muhtelif rakamlarla işlen - Dördüncü defa d:ı gene Necdet tar~ · 
miş olduğundan tesbit edilen 4 suçtan fından "20 lira yatırılarak 80020 lirf 
dolayı 345 inci maddenin tatbikini ve :ilınmışt1r. 
69 uncu madde mucı"'bince de içtimaen Bu iddia üzerine mahkeme müZ8 ' 
tecziyelerini istemiştir. kereye çekilmiş ve müzakere sonu~dl 

Bunun üzerine suçlu Müşfik vekili suçlu vekillerinin itirazlarının reddi• 
Celal, Müddeiumuminin bu J:ıusustaki ne karar vermiştir. 
iddiasına karşı itiraz ederek şöyle söy- Müteakıben söz alan İş Bankası ve ' 
}emiştir: kili, ı-::uçluların diğer banka memurla ' 

- Hakkımızda bugüne k<ı'c'lar 345 ve rma karşı bir ibreti müessire teŞJdl 
80 ind maddeler mucibince tahkikat edecek surette cezalandırılmalarını i9' 
yapılmış ve bu maddelerle de ma~ke- temiştir. . ~ .. )ci· 
meye sevkedilmiş bulunuyoruz. Şım - Suçlu vekılı avukat Celal, muvelc 
diye kadar da 345 ve 80 inci maddeler lini müdafaaten şöyle söylemiştir: .

14 mucibince muhakememiz cereyan et - - Mahkemenize sahtekarlık !;UÇ! ıl 
miştir. 69 uncu madde mevzuu bahso- sevkedildik. halbuki, bu saihteka;!u 
Jamaz. f şlenen suç, iddia mcikamının değildir. Müv.ekkHimin yaptığı ta . 
söylediği gibi dört değil, birdir. İddia bankanın alc1.fıdc bir mr.'kbuzu üz~ 
makammın bu hususta tavzihini iste - de yapılmıştır. Mesela ben 'bir aşk ll'le 
rim. tubu üzerinde tahrifat yapmış oısıııı>ı 

Bu itiraz karşısında iddia makamı hiçbir zaman hakkımda kanuni t~~ 
suçları saymıştır. bat yapılamaz. Müvekl<llimin suçu 1 f 

- Her iki suçlu bankadan on yedi bu rnisttl arasında bir fark yoktur. fe I 
bin dokuz yü7. doks:hl dokuz buçuk li- kikat v:'\ptırılmasını dilerim.> 
ravı bir kalemde cekmemişlerdir. İd - Muhakeme, karar için 11 MaY15' 
dianamemizde tafsilen bildirdiğimiz talik edilmiştir. 

Kuruçeme cinayetiia~;d;;;~~ı döven iki kişi 
tatik edHdi adliyeye verildi . 

Şişlirle oturan Rifat Pervaneyi, 1'fel 
med ve Zeki adh iki kişi tehdid etrni4 
ve Rifat da mahkemeye müracaat et • 
miştir. 

Bir müddet evvel Kuruçeşmede ba -
basını ve kardeşini öldüren Zekinin a
ğırceza mahkemesinde yapılmakta o -
lan muhakemesine dün devam edilmiş-

Soda ile yıkanmış veya kolalanmış 
çamaşıl'lar kullrmı!masalar da kulla -
nılmış kadar eskirler. Yalnız pek y~mi 
ve güneşte ağartılan çamaşır dolabda 
dinlendikçe eskimeklten kurtulurlar. 
Bunun için, saklc.yacağınız çam~ır -
ları sodalı yıkatmaya, kolalamaya, ve 
şayet bunları yaparsanız ç~maşırları 
nafile yere bir tarafta bekletmeden kul 
lanmaya bakınız. Hepsini sıra ile kul -
}anabilmek için de şöyle bir usul ku -
nınuz: Her yeni yıkanan çam~şın ev - tir. f da 
velkilerin üstüne de~il, altına diziniz. Geçe!l cels.ede ~uçlu. t~ra ın n şa .
Lazım oldukça üsttekileri alınız. Bu su h~d ~lal'ak ~mlenıhn.e~ı ıstenen Sabrı
retfo bütün çamaşırları yıkama sıra - nın ık~~e~g~~. adres~nın suçlutitaraf:n~ 

Mehmed ve Zekinin arkadasla•·1n~ 
şoför İhrahim ve Faruk Ulukut. Ri~ 
tı bulmuslar ve davasından va~• 
mesini söylemişlerdir. Fakat Rifa~ 
red cevabı vermesinden kızan İbrahiJJl 
ile Faruk. Rifatın üstüne hücum ede· 
rek dövmü~ler ve ~ğır bir cisimle ~ 
run bac:ından va!'2lamışlardır. 

sına göre kullanmıs olursunm:. dan bılarrıldıgı takdı~de _d~ve .~e ç +. karılmasına karar verılmı~ı. Dün suç-
Bıçakları paslanm<.tktan kurtarmak lu Zeki tarcrfından, Sabrinin adresi bi1-

için kirterini önce bir ~azete kağıdı dirilmi~tir. 
parçasile alınız. Sonra sı<:ak suda yı _ Muhakeme, Sabriye celb kesilmesi i-
kavıp Jcurulayınız. En ince zımpara ka- çin başka bir güne talik edilmiştir. 
ğıdile :-:iliniz. Vakit vakit bu şekilde Ba~çekapı yanpm yerinde 

Suclular, adliyeye teslim edilmiş • 
lerdir. 

Şeker davası için bir ehli 
temizlenen bıçaklar J>d~·Iaklıklarını bir keşif yapıldı 
kaybetmezler. vukuf seçildi 

İkinci sorını hakimi Kaşif ve tahki- Hazinenin İstanbul ve Tra'kya şel<s' 
katı idare eden Müddeiumumi mua - fabrikalan Türk Anonim Şirketi a~~ 
vinlerindPn Rifat, Belediye mühendis- hine açtığı 800 bin liralık bir vergı , 
}erinden İbrahim, dün ve evvelki gün, rüsum davasmm ya-pılınakta olan 'IYl~ 
vanan Hasan ecz~ deposunun bulun - hakemPSine, dün ikinci ticaret ınabl< 
duğu yangın mahalline giderek keşif mesinde devam edilmiştir. rtıi 
yapmışlardır. Hazinenin vergiden alacağı olan ~ 

Herhangi bjr sebzenin çabuk pişme -
sini isterseniz kaynarken içerisine bir 
çimdik bikarbonat aıtınız. 

* Fasulye besleyici bir gıda olduğu hal 
de hazmı $!iiçWr dive yemekten çeki -
nenler çoktur. Pişmeden önce birkaç 
saat hatta bütün bir gece so~uk suda 

---------------·· b•r kır, sonra birkaç dakika sıcak suda 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ka~atip~rer,fi~üneikinci~rkay-

Keşif mahallinde, bir kasa ile bi! tarın tesbiti için tetkikat yapmak iiZ~ 
hcsab makinesi Üz{:rinde tetkikaıt ya - re bir ehlivukuf seçilmiştir. Seçilen ~ 
pılmış ve kasanm içindeki kağıd paTa- livukuf, Denizbank muhasebe uJll ~ 
}arın yr.nmış olduğu görülmüştür. müdürü Emin Tokay, Ticaret melde İ 

Basit bir mesele •.• 
Ankarada oturan bir genç kız, Bayan 

ti'. E. bir delltanh ne tanışıyor ve hemen 
Ut mülAkatta delikanlının bir evlenme 
tekllflle tareılaşıyor. Mektubunda kay -
detmeml§, ftrdlğl cevabın mahlyetını bi
lemiyorum. Bans müracaatlnl lcab etti
ren scbeb baftadır. Genç tız blr gün lflt
mit ki, aralarındaki münasebet bu\ bir 
tet mülAkata lnhJsa.r ettiği halde "le .. 
:neceklerl rivayeti deveran etmektedir. 

Bu rivayetin nasıl ve nereden çıktığı 

belli değil. Yalnız gene genç kız işitmiş 
ki, delikanlı böyle blr rivayetin doğru o .. 
lup olmadığı suali karşısında kaldığı 28• 

man: 
- Hayır, böyle blrşey yoktur, şekllnd41 

bir cevab vermişUr, ve genç kız şlmdl ben .. 
den kendlslni seven, hep bir kollejll aşkı 
tıe muhitinde <?olaşan, aşkını söyllyen. 
evlenme teklfflnde bulunan deUkanlmın 
böyle bir cevab 'Ye~ olmasınua aebeb!. 

nl aormattır, delitanlıya tarŞı nasıl ha
reket etmeaı lbıın geleceflnt merat et ... 
mektedlr. Ben ortada merakımı muclb 
blr vaziyet eöremt10rum. Dellkanlı tale
bine müsbet blr cnab alamadığı müd • 
detçe sual tarşwnda elbette maıo.mataız. 
lık 'beyan edecekti, JaPblı şey bundan ı -
barettlr. Bundan aoma genç kızın tuta • 
cağı haıetet yoluna gelince: Fıotrlme 
göre Tiizuh ve kat'!yet lstemelldlr. Müb. 
hem TUiyetler her zaman 1çln tehlltell ... 
dlr. 

* . Bayan <S.0.H.) e: 

ht mektubuma Dlve edlleblleoek yal -
~n blr tet cümle 16rd10rum. O da şudur: 
l§lnln çokluğu dolayıslle mektub yazama
dığını .söyllyen adama inanmayınız. B1 -
rlncl Nııpolyon blle iki harb emri arasın
da kansına tkl satır yaza.bilmek için pe -
kA.lA. vakit bulabillrd.1. Mueret yoktur, o-
Jamaı. TEYZE 

nar su dökerseniz bu ma'hzur ortadan Dün ak~am yangın mahallinde tek - profesörlerinden Raısimdcn müteşel<. 
kalkar. rar vapılan keşif1e evvelki gün açıl - kildir. ~ * mıyan kasalar üzerinde tetkikat yapıl- Ehlivukufun muhtelif defter ve ~ 

Balık kızartmasından artan vağı baş- mış ve ymıgının sebebi zuhuru etra - yudat üzerinde yapacağı tetkikat. 11 
ka bir zama'n da kullana.bilmek için i- fındaki araştırmalara devam olunmuş- sonra müşterek bir rapor tanzim edil 

çine b -::ir=a:::~:;.:=~::·:o=-=::· -::~::::~::::'::::~.:-~:.:=:.:~.::~::-a.::·~.::~?::.:::r~::. .. ::··::-::"::"::;·::;~::.::.:::-=-=::·-=:-::·:::"~:-::-:::.:".::'-=·:.:··:-::·-::··::;"::"==-::·:.:-:.::::.::~-::k·::~::~===-===-::·:-.::·-=-::-::-::::;· .. ........, 
Bacaksı rrn maskaralıkları: Pipo 



c:I Mayq SON POSTA 

Balkan ntı 
Nasıl hazırlandı, nasıl kuruldu, bugün ·ne halde? 

....__[Meşhur Alman siyasi muharriri Egan Heymtınn'ın 
(Balkan) isimli eserinden iktıbaslar 

Balkan paktı nasıl ve şartlar 
içinde parafe edilmişti? 

Çeviren: Emekli General H. Emir Erki/et 
-3- 1 O aylarda Türk ve Fransız mat-

ı buatı arasında şiddetli bir ka
l'Il' munak evv .. ~sı oluyordu. Fransa ikı ),1 

hed ' ~urk!y~ ile aktettği dostluk mua
hur nı hcnuz tasd.k. etmemişti Cüm-

) ct Le T . . 
i"in 

1 
emps gazetesıne ır.ukabele 

~ un arı yazm t . değıl k .. l l ışı. cFransa dostlar 
sanın h 0 e er ve tebaalar istiyor. Fran
lebıer'· k er ne zaman İtalyanın haklı ta
Yeyı ~yna:s:nda bulunsa. hemen Türki
siirm • aga ve İtalyayı oraya doğru 
kara ~!~ :şması. b~ memleket için bir 
dıne ....... e ···> Mıllıyet, bir istikraz ak-

... uvafak t · · 
l'edeki Fr a ıçın Fransanın. Türki-
Ank"r ansız mekteblernin himayesi 

.. anın Mosk . " ' 
tahd d" ova ile munasebetlerinin 

1 ı ve Bo· 1 
nazar edilme ~az ann tahkiminden sarfı-
§artları Eclı sı yolunda dermeyan ettiği 
lettıkte~ 0 de Paris gazetesinden nak
§Öyle hita~onra .so~ olarak Fransızlara 
nin boyundu~~işti: cSiz kendinizi Berli
k.i borçlan ~ndan kurtannağa ve es-

A nıı.ı odemeğe bakınız.> -
z sonra 1932 B· . . 

'I'urk Ye l\ıtiİ ırıncıteşrin .ayında, 
Jet Rusya letler Cemiyetine girdi. Sov
l3ôğaz!a.r ~ın. bun~ muteriz olmaması. 
lun kaldırı:dekı beynelmilel kontro
taleb ed·ı- ~sının Türkiye tarafından 

luııesın· 
olundu. Türk· 1 arzu ettiğ; yolunda izah 
rerken, b"- ıye Milletler Cemiyetine gi-
. \4.lada Tü k 

tine muhali! v~ . r • Rus muahedele-
. aleyhine _ -t bılhassa Sovyet İttihadı 

4 .. u evec a. 
celındeki hür· c.fll muhtemel mesaiye, 
matı Rusya un kuvvetlerle. karşı dur-

Tiirk· Ya resmen temin etti. 
- ıye Han . 60Yledıği M· cıye Vekili, Cenevrede 

kunda 'rürki illetler Meclisine giriş nut
dun ÇiZihrıe/e ile Irak arasındaki hudu
llnden ve b 1 meselesinin mes'udane hal
İnegnz· d unun Türk - Irak ve Türk 

ı ostıuğu b. • 
61Uden, çok d na ır tmel teşkil etme. 
ten sonra S ~stane sözlerle. bahsettik
etınek iç·• . urıyeye de istiklalini temin 
a ın, buı-ada dah. I 
Ynıle takib d" ı raktaki usulün 

Yan etrni...+· e ileceğini ümid ettiğini be
tind -·-s"•l. Fransanın Mll 
.. ekı ınüm . . etler Cemıye-
uıerine acel essılı, her ne kadar bunun 
arıuıarile he ederek, Tevfik Rüştünün 
it• emfıkir ld 

&ne bir SUrette . 0 uğunu çok nazi-
:iarıcıye Vekil" ~fad: ettiyse de Türkiye 
eyhine mütev:1m so~lerinde Fransa a

lllernek kabil de ::nıld· bır do kanlık hisset-
}' gı ı. 
ransııJ.ar M k 

hattının tahk· o~ ova - Ankara - Roma 
hır A ımındeki t hl. 

· .nlınanya t e ike) l. anladı-

k
farzolunan emn~rafından tehdid edildig""i 

an Fr ıyeti i"i f A ( ansayı Sov ;y n evkalade kor-
ken dost ' Yet Rusyaya d .. 
Av ve daha sonr .. uşman 
n rupa P<>litlkasında .a muttefik yapan, 
doğu Akdenizde ld kı esaslı değişiklik 
a te:»r etlllişti. 0 uğu gibi Balkanlara 

MussoUni ""' k' ola .. ur ıyen· R n müte ın usyay k k vassıt a arşı 
attığı gibi R mevkiint hesabı 

arasında ~ USya da Türk· . arına 
adeın· mutevassıt old ıye ıle Fransa 
rn;.. ı tecavijz muahed ~· Fransız - Rus 
-·-ıtı. Bır esı nıan· . 
olın .. sene evveı, n 1~ ızale et. 
t ak uzere, Fransa Usyay.:ı bir ihtar 
an arrısı d k· . Ya Xl\7 L . . 

1032 Y:• n a ı ıttifakı ha1.ırı uı ile sul-
ı:. lul ay d . atan 'LT •• Yu u·· ın a Atına An nerııot 
l rınd • karu 

Yahut en Moskovay.ı u ve Sof. 
ll1t>b' c> çıktı. Fr:ın.ı::ız zayun bir se-

l 
c.an ıne 1. . sava 1, Fı: 

o du •u b· c s nde, ı~o ıneb' ansıı. 
kili ur 1

: F'ransız • Türk U.:.un dahı: 
İkinc ı etınde devaın et• ~rupunun teş
ğunu • nun 1931 de Tu k. u grup, 21 
tus , rzettı ve ..n;' ı r ıyeyc;. cdo.,tJu-

n an 1 ., .,.z ı>rce se d 
ğf) k e ere Sldık . n n m v-

urınak c~am mi b" . 
nu ' arıusunu b . . :r 1 b rli. 
Uslürı cevu~i telgrafınd, ildırd1 Tevf k 
et . a aynı düc:· a, Frnrt:;ız meb-

ın tı ~uncede oldu ... 
p · gunu temin 

r n ız 
Yınd1 T. tneb'uslarının t 1 
b.ld urkiye B·· .. e grafı Mart a. 

ı ır 'd·ğ· uyuk Mili 
iu 1 ı zaman 'l'ü , et Meclisine 

Ş•ddetıe alkışland;.ıt ·.Fransız dostlu-
' guya bir Sykes • 

Kral Aleksanclr 

idiler. Dönüş1erınde, Balkan polıı11tas1-

nın eski sihırbazı (1), Venizelosu 1stan
bulda selıinılıyabilm~lerdı. Yunanistanın 
bu büyük devlet adamı, gerçi o zaman 
hizmette değildi; fakat, Yunanistanda o
nun sözü dalına geçerdı. Eylulün 24 ün
den 27 sine kadar Sina.yada, Küçük Ar.
tantın mutad içtimaı olmuştu. Buna işti
rak eden kral Alekssndr, konferansın a
kabinde ibir Balkan seynhatı yaptı ve 
Euxinograd (2) da kral Borise. !stanbul
da Türkiye Cümburreısıne ve Korfoda 
da Yunan dışbakanma mülak1 oldu. Ayni 
zamanda Titulescu da, • tabiatile - seya
hate çıkarak 10 Birinciteşrinde Varşova
da, 12 de Sofyada. 14 de Ankarada, 20 de 
Atinada ve 26 da Belgradda bulundu . 
Manzaranın biraz dalıcı karışmas: için. 
Macar Başvekili Gömbös ile Hariciye Na
zın Von Kanaya 18 Birinciteşrinde Sof. 
yaya ve 20 de Ankaraya gelmişlerdi. Di
rinciteşrin sonunda kral Boris ve kral 
Karol Ruscuk ile Yerköyü (Giurgiu) a
rasında bir Romanya Tuna vapuru üs
tünde buluştular. lkinciteşrin ayında Y:ı
nan Harbiye Nazın Kondylis Belgrada 
gitti; ayın sonunda Tevfik Rüştü Atina 
ve Belgrada seyahat etti. Birincikanun 
ayının 10 undan 13 üne kadar, Bulgar 
kral ve kraliçesinin resmi Belgrnd ziyı.
retleri Olmtı§tu. Küçük Antant meclisi
nin, 22 İkincikanun 1934 de, Zağrebde 
vukubulan i-çtimaında da Beneş Paris se
yahati !hakkında izahat vermişti. Roma, 

Paris ve Londrada müzakerelerde bulu
nan Yunan dışbakanı da Yugoslav b:ış 

şehrine gelmişti. 29 İkincikanunda, kral 
Boris ile kral Carol Bükreş ve Sinaytıda 
bir daha buluştular. Pek az sonra, Te:v
fik Rüştü Romanya baş şehrinde görün
dü ve Titulescu ile birlikte • o zaman 
söylendiği üzere davet edilmeden • Bd
grada gitti ... 9 Şubatta Atinada imzala
nan Balkan Paktı nihayet bu suretle Hel
gradda 4 Şubatta parafe edilmişti. 

Bu müteaddid ziyaretlerin hakiki he
defleri bir sürü paktlarla aydınlanacak 
yerine sislenmişti. Türkiye ve Yunanis
tan. münasebetlerini, l4 EyJiilde 10 sene 
için aktolunan bir ittifak muahedesi ile 

Picot :mukavelesi hiç olmamış ve gOya sağlamlaştırdılar. Müşterek hududların 
5evres muahedesine en acı zehirler ka- müştereken müdafaası. her iki meınle
tan bir Clemenceau hiç yaşamamıştı ... ketin menfaatlerinin temas ettikler: bü
Türkiye şlındiye kadar ictinab ettiği şeyi tün beynelmilel meselelerde karşılıklı 
yapmıştı: O artık seçmişti. danışma, beynelmilel müzakerelerde iki 

Tevfik Rüştünün ilk açık beyanatı devletin menfaatlerinin bunlardan biri-
1933 İkinciteşrin ayında vaki oldu: cBiz sinin murahhası tarafından temsil olun. 
Türkler hakikaten revis•on aleyhtarları- ması bu muahedenin temellerini teşkil 
yız.> Bu Türk değişikliğinin, yukarıda ediyordu. O halde bu ittifakın mahiyeti, 

S;t ı diğ" · görüldüğü üzere. pek genis ve ileriydi. 
c Y e ı~ gibi. BaLltan Paktının ol- ~ 
ması için kat'i bir ehemmiyeti vardı. Fakat burada bir noktanın tesbit ediJmC'-

Bu kadar muhtelif, kısmen de biribi- si mühimdir: Muahedede tasrih olunan 
rine zıd menfaat ve H'.zı,lardar., Balkan taahhüd yalnız Türk - Yunan müşterek 
Paktı gibi. bir siyast anlaşmanın vücud hududhrına münhasır olup, yoksa Tür. 
bulması nadirdir. 1933 yılının ikinci yarı- kiyenin teklif ettiği veçhile diğer hudud
sında Balkanlarda görünen asabi çaiış- lara teşmil olunmamıştı (3). 

ma~ar ve aşağıda sıralanmış olan gidiş ı f,<\rkası var) 
gehşler bunu gösterir. H. E. Erkilct 

. 14 EylUlde Yunan Başvekili Çaldaris 
11~ .Hari<:iye Nazırı Maximos Ankaraya 
gıttıler. 18 EylUlde. Türkiye Başvekili 
İsmet Paşa ile Hariciye Vekili Sofyada 

Aydmda mektebler tatile ı 
hazırlamfor r 

Aydın (Hususi) - Aydın bölaesi ilk 
tedrisat kurulunun kararına göreb •• •·• 

-d oou 
muz eki 939-940 ders senesi için şehir 
ve kazalardaki okullarla n ... ı:ıiye ve köy 
okulları 25-9-93'> da açılacak ve 2-10-
939 da tedrisata başlanacaktır. 
Merk~z oku!ları 31-5.940 da• tedrisa

tı k~cc~!cr "e 10-6-940 tarihine ka -
dar şıfahı ırntihanlarını l..ı'ti k1 a· Nah • 'IJ rece er ır. 

~ve ve köy okulları da 20-5-940 da 
tedrisatı 'keserek Mayıs 940 . 
kad ··ı.ı·· . gayesıne ar so u ımtihanları bitir . l 
c~lard.r. nll.! o a -

(1) Aynen kullanılan bu tabir müellifindir. 
(2) Varnıının sayfiyesi. 
(3) Bu t::ımnm!le müellifin Irade.sldir. Doğ

ru olup olmadı~ını tevsik edemedik. 

Adana içme suyu tesisatmm 
inşası yeniden başlıyor 

Adana (Hususi) - Adana içme su -
yu tesic;atı inşaatını taahhüd eden Ara~ 
ırirketi ile Adana Belediyesi arasında 
cıkan ihtilaf yüzünden duran inşaa't, 
bu yakınlarda tekrar 'başlıyacaktır. 
iht· af n hallıne kadar inşaat 'belediye 
tarafından devam ettirilecektir. 

Ord~da bir yangın 
Ordu (Hususi) - Meb'us Hüseyin 

Ekşim'in evinde bir yangın çıkmış, ev 
kısmen yanmıştır. İnsanca zayıal; yok -
tur. 

Sayfa 7 

.Yugoslavya fare 
istilasına uğradı 

Fare orduları bendleri yıkıyor, şimendiferleri 
yoldan çıkarıyor, mezruatı mahvediyor 

Bir fare ölüsü getirene 10 dinar var 

Bundan birkaç ay evvel Yugoslavya
nın şlınali ıgarbisinde halk dehşet içinde 
kalmıştı. Tuna, Sav, Drav, Mur nehirleri 
kıyılannda misk fareleri görünmüştü! 
Halkı korku aldı. Çünkü bu farelerin 

ne kadar müthiş bir afet olduklarını ya
kından biliyorlardı. 

Hakikaten köylüler telaşlarında haklı 
idiler. Çünkü o kadar çabuk ürediler ki 
derhal bir cmilli afeb halini alıverdiler. 

Bu saydığımız mıntakalar misk farele
ri }Çin eşsiz bir üreme mıntakasıclır. Misk 
fareleri buralarda, kendi öz vatanları o
lan Canadadaki ayni hayat şartlarını 

bulmaktadırlar. 
Misk farelerinin ilk keşif kollarından 

sonra orduları da başgösterdi ve koru
luklu. ayni zamanda sulak olan bu geniş 
~adilerde karargfıh kurdular. 

Farelerin faaliyete geçmiş oldukları 
kışın başlangıcında anlaşıldı. Köylüler, 
sonbaharda ekmiş oldukları tohumların 
yok olduğunu gördüler. Nehirlerdeki ba
lıklar yok olmağa başladı. Dereler çök
meğe. istikametlerini değiştirmeğe koyul
dular. 

Köylüler gibi hükumet dahi te!Uşa düş
tü. Su bendleri ve sedleri ve demiryol
ları rambleleri sık sık yıkılmağa başladı. 

Bundan dolayı birkaç hafta evvel az 
kalsın Kotoriba şehri civarında çok feci 
bir şimendifer kazası vukua gelecek idi. 
Hat bekçilerinin teyakkuzları bu müthiş 
fctaketi önledL 

Ekspres treninin geçmesine:- yakın bir 
anda hat bekçileri bir şimendifer seddi
min oyulmuş olduğunu gördüler. Tren 
bu hat üzerinden g~çmiş olsaydı dewil· 
mesi muhakkaktı. 
Şimdi bütün civar köylüleri her hafta, 

hcrgün hükumete müracaat ederek tar
lalarının, yaylaların, dağların henüz cin
sini bilmediklE>ri fare1crin istilasına uğ

radıklarını bildirmektedırler. 

Hatta birçok defalar köylü1er ve koyun 
sürüleri bu müthiş farelerin taarruzul'H\ 
uğramışlardır. Nehirlerin kenarlarına 

koyun ve keçi sürülerini otlatmağa götü
ren köylüler fevkalade büyük ve uzu::ı 
tüylü farelerle karşılaşmışlardır. Bu fa
reler büyük insanla:-dan uzak durmakta 
iseler de çocuklara tar,ruzdan geri k;ıl
mamakt.adır1ar. 

Kotoribada önlenen şimendifer kazası 
neticesinde çok ciddi tedbirler alınmıştır. 

Mesele hakkında alınacak tedbirleri 
kararlaştırmak üzere Agramda bir ko!l
fcrnns bile toplanm1şhr. Bu konferans-ta 
Yugoslavyanın en meşhur veterinerlerin
den doktor Peter Cunio ile profesör Jozef 
Plantiçin vermiş oldukları müşt<'rek ra
por tetkik edilmiştir. 

Bu iki tıb üstadı haftalarca fareleri11 
istilasına uğramış bulunan mıntakayı do
laşmışlardır. Bu misk farelerinin adet ve 
yaşayışları hakkında çok ehemmivetlf 
malUmat toplamağa muvaffak olmuşlar
dır. 

Bu rapora nazaran Yugoslavyayı isti?a 
eylemi§ olan misk farelerı memlekete 
Tuna nehri kıyılannı takib ederek gel· 
mişlerdir. · 

Konferans misk farelerine karşı aman
sız bir mücadele a~mab kararlastırmış
. tır. 

Mücadelenin tatbikı Agram ziraat ens
titüsüne havale edilmiştir. 

Bu mıntakalarda bulunan orman koru
cuları, avcılar, köylüler, memurlar, ka
dın ve erkekler rasgeldikleri misk fare
lerini öldürmeğe memur edilmişlerdir. 

Misk farelerinin bulunabilecekleri ma
haller ve izleri hakkında alakadarlara et
raflı malfunat verilmektedir. 

Bu mücadeleyi kolaylaştırmak için Ag
ram ziraat enstitüsü halka köpek edin
melerini hararetle tavsiye eylemiştir. Bu 
köpekler hususi surette terbiye edilm.ek
tedir ler. 

Enstitüye getirilen her fare ölüsüne 10 
dinarlık bir prim verilmektedir. 
Hüklımet bu mücadeleye ciddi bir SU· 

rette yardımda buaunmağa karar ver
miştir ve bu babda mühim krediler tah
sis eylemiştir. ' 

Misk farelerinin !tütle halinde buluna
cakları mıntakalara asker sevkiyatı bile 
yapılması kararlaştırılmıştır. askerleı< 
farelere zehirli gazlerle hücum edecek
lerdir. 
Şimdi cmisk fareleri> hakkında biraı 

malUmat '\rerelim: 
Yirminci asrın başlangıcına kadar 

cmisk faresi> Avrupada yoktu .. onu bilen 
ve tanıyan bulunmazdı. 

Bu fareler Şimali Amcrikada ve Kana
dada bulunurdu. 

Derisi makbul olduğundan oralarda bu 
fareler avlanırdı. 

1910-1911 senelerinde bu misk farele
rinin derileri ve kürklerinden her ~re 
7.000.000 dolarlıktan fazla ihracat yapıl
mıştır. 

1912 senesinde, Çekoslovnkynda vasi 
araziye ve rnalikanele!"e sahih bulunan 
Kont Co!loredo-Mansfeld Kanadaya se
yahate gitmiş. orada misk fnresı ile tanış. 
mıştır. Bu farelerden istifade ctmeği dii· 
şünmüş. bunlardan beş tanesini yakalat
mış ve Avrupaya getirmiştır. 

Maksadı bunları nraz•si dahilinde ü
retmek ve ticaret yapmaktı. 

Misk fareleri hakikaten bu araziye a
lışmışlar ve müLhiş bir surette üremeğe 
başlamışlardır. 

Bugün Yugoslavya ve civannda müt. 
hiş tahribat yapan farelerin snyısı: 

10.000.000 fazla tahmin edilmektedir. 
Kont Colloredo-i\fansf eldin arazısine 

artık sığamamağa başiıyan fareler sürü
ler halinde, Almanyaya, Lehistana, Ma
car stana, 1sviçreye, Yugoslavyaya akın 
etmeğe başlamışlardır. 

Kontun hesabları da boşa çıkm:ytır. A· 
merıkayı şimalide ve Kımadt1d:ı para e 
den misk fareleri dco>ri ve kürkleri Avru
pada elde edilemer:nş•ir! 

Misk farelerinin en mühim tahrıbatıa
rından bilinenler şunlardır. 

Harbi Umumi sırasında Bohemyada ba 
su bendini delmişlerdi!". Sulnr çok müm
bit araziyi istila eylemiştır. Zarar yüks k 
yekiinlnra varmıştır. 

Bundan on sene kadar evvc1 Alınan· 
yada Le.pzigde bir junendifcr kazası v~ 
kubulmll§tur! Misk farclerı hattın ram• 
blelerini adeta oymuşlardl!'! 

(Devamı 10 uncu say/ ada) 
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a Sayfa SON POSTA 
O' Mayas ! 

Almanların· ·meşhur 
I • 

ceb zırhlıları neden bu 
Dün Fatihte zehirli gazden 
korunma tecrübeleri yapıldı 

kadar endişe veriyor? 
f "Son Posta,. nın ·deniz iŞleri mütehassısı yazıyor) 

" Tecrübelere hazırlık: ltf aiye efra dına. gaz maskeleri takılı.uor 

Zehirli gaz at .. Zmn . .c:ı 

Cep zırhlılarıcDoyçland. ve cAmıraı Gra1 Spee,, Akdeniz sulannda 

Geçen akşam, her tarafta olduğu gibi, 1 ile meşguldü. Bütün deniz mensubları zör1erinin yalnız fazla sürate malik ol
bu1unduğumuz bir mecliste de siyasi geniş bir mevzuun münakaşasına ka - dukları görülür. Buna mukabil Versay 
münakaşalar oluyor, dünya durumun- pılmışlcır, Versay kayıdlarından en iyi zırhlısı (yani ceb zırhlısı) topta, zırhd~ 
dan konuşuluyordu. Günün hastalığı ... bir surette istifadeyi düşünüyorlardı. ve seyir siasmda üstündür. Gemiciler 
Nih I et söz denizlere intikal etti. O İşte böyle bir anda A.merikada, silah - seyir siası diye, herlıangi bir geminin 
zamana kadar elinde gazete sayfalarını ları azaltmak üzere. bir konferans top- bir defa yüklediği kömür vesair malı -
tetkik etmekle meşgul bir 1.at, herhalde landı. Fakat bu konferansın davetlile- rukat fle gidebikceği mesafeye derler .. 
denize aid bir makale okumakta olac<& ri meyanında Almaonya yoktu. Alman- Ceb zırhlısının vazif csi 
ki: yanın ru konferansa davet edilmemiş Ceb zırhlılarının makineleri motör-

- Kuzum bu ceb kruvazörü de ne olması da ceb zırhlılarının ırıeydana dür. sırf bundan dolayıdır ki bu gemi
imi~? Almanyanın Akdenize getirdiği gelmesine bir sebebtir. O zaman Al - ler çok uzun mesafelere gitmektedir -
bu gemiler ne çeşid teknelerdir? dedi. manya en zayif addediİen bir millet ler. Geminin bu kadar mesafeye git -
Arkadaş, şüphesi?., sorgusunda haklı idi. Binaen<!leyh, ilk bakışta, konfe - mesine ne lüzum vardır? İşte bu lüzum 

idi. Zira bu gemiler, hemen hemen, son ransa i~tirak etmesi lüzumsuz gibi gö- geminin müstakbel bir harbde alacağı 
senelerde meydana gelmiş ve yalnız rüniiyordu. Fakat deVletJ!er Vaşing - vazifelerden ileri gelir: 
A 

1

manyanın ma:ik olduğu bir tip idi. tonu vaparkcn. Versay muahedesi mad- Almaııyanın başlıca hasımları dcniz-
Bu tip gemilerin deniz• siyaseti ile alfi- dclerini unutmamalı idiler. lerde geniş mikyac:ta ticareti ola'h dev-
kası 1918 den sonra başlar. Vac:ine!tonda gemi tipleri tasnif edi- letlerdir. Binaemı\0yh Almanya, istik-

liyordu. Orada kabul edilen modeller bal harblerinde onların deniz ticaretini 
Büyük Harbden mağh1b çıkan Al - şunl;rdı: akamete uğratmakla galib gelmek i 

ıtfaiye müfrezesi amiri tarafından zehirli gazin cinsi ıayin edilirken 

manya Versay sulhunü çok ağır şart - 1 _ Zırhlılar 26000 tondan büyük ter. 

lnrJa imza etmişti. Malfım olduğu üze- olrrııyacak. Esasen Büyük Harbde de, Alma•aya, 
re Versay sulh konferansı, daha ziyade 2 - Kruvazörler 10000 tondan bü- İngiltereyi bu şekilde mağlub etmek bir muhakem"? celı::esi idi. Orada Al -

yük olmıyacak ve en büyük topları 20 istememiş mi idi? Harb patlar patla -
rnanva mağlUh bir devletten daha zi- santimPtrelik olacak. maz bütün müstemleke limanlarındaki 
yade taammüden işlenmiş bir cinaye - 3 - Diğer maddeler. gemileri açık denize açılmış, yakala -

tinH:a:~;in~a~i~r:~t~f~kkiz:ı!:~ı~~da, Diğer mndcleleri yazmıyoruz. Cünkü dılrlan İngiliz gemilerini batırmağa 
bizim mevzuumuzu ilgilendiren bu iki başlamıştı. 191 7 de de ayni şekildeki Türk milletinin istiklale olan bağhlı - maddedı·r. 

bir harbi Alman tahtelbahirleri yapağmı, kendinde göremedi. Almanya u- Versay ile Vasin~on muahedclerinin caktı. Fakat İnofözlerin aldıkları geniş 
zun seneler kcndfri hakkında verilen müna-;ebe•leri tedbirl"r savesindf'' Almanların her iki 
hu kararın tesirinden kurtulamamış, Vasi::ırrton konferansımın neticeı:ini h~rek<>ti de muvaffak olamadı. 
varını yoğunu harb borçlarına' venniş- ı 

a~an milletler. Almanlar .~adar müd~b~ Fakat, •burada, İngilizler muvaffa -
tir. bır olmadılar. Versaydan uc senP gcctığı' kiyctlerini Okyanusta yapılmış harb 

Sulh muahedesinin her maddesinde ha1de Alm·''ılar ge~ düŞünüyorlar, limanlarına medvundurlar. Bilakis Al
oldu~ gibi deniz maddeleri de olduk- eıı muv2fık bir model arastırıvorlardı. manlarm Okyan~slardu hiç bir harb Ji
ça ağırdı. ~.lmanya arzu ettiği kadar Fak~: ciiier devletler. daha VaAsington- manma malik olmayışları onların İngi
gemi yapam1vacaktJ. Onun en büyük dakı ımzalrtrı kurumadan tezırnhta ge- liz ticaretine karşı ~çtıkları harbin aka
gemlleri ( 10.000) ton sikletini geçmi - miJerini kurdular ve a~ zamanda yedi- metini mucib olmuştur. 
yecek ve topları da (28) santimetrelik- ser, on:ır kruva~nrc ~alik o~dular. Fa- Harb bitmiştir. Fakat şu yukarda 
ten f~zla oJmıyacaktı. Bundan başka, kat mc,•dana v.:. f'~ tın_ler .. hıç de mak- izah edilen durum İngiliz ve Almanla
Almanya. tahtelbahir, tayyare yapmı- sadfl u.•·«un n:,<rıldı .. Nıtekırn devletler, ra bir ders olarak kalmıştır. Şu halde 

Gazli sokaklara kireç dökülüyor cıeıt 

Dün Fatihte itfaiye müdürlüğünde ze- tür. Tatbikat esnasında zehirli _gaz bit 
birli gazden korunma tecrübeleri yapıl - müteessir olduklar; tasavvur edıl:n tO" 
mıştır. Tecrübelerde itfaiye müdürü kaç itfa~ye neferinin imdadı sıhhı .?b"" 
İhsan İstanbul Komutanlığı mümessil- mobiline bindirme ve indirme tec~u ıı , 
lcri h'azır bulunmuşlardır. Tecrübe es- leri yapılmıştır. Bunu müteakıb, bırı,ıi 
nasında itfaiye ı:eferlerine gclz maskesi razözle zehirli gaz . birik:n .. sok:~ 

8 
, 

takılmıs zehirli gaz hücumuna karşı sulama, sokaklara kıreç dokulme 

yacak \'esaire... d b 1 b d 
az zaman ;ı oy e ır :ev yapmıya e- müstakbel bir ıbarb için hazırlıkta İngi-

Mevzuumuzu alakadar edPn yukar - vam etmr.>kten \•az,gectıler. liz ve Almanlar şunu düşünmek zorun-
daki tip gemilerdir. Simdi Almanya 10000 tonluk ,gemi dadırlar. 

Almanya kendisi için muvafık görü- yapmıva ba-;Jamı~ ve Versay sartlarını İngilizler: Okyanuslardaki harlı li _ 
len bu t!p gemilerden uzun müddet aynen kullanmıstı. Nihayet Vaşington mantarını çoğaltmak, harb halinde ti _ 
yapmcidı. Bunun sebebi, sırf, böyle bir ve Versay muahedelerine göre yaptlan caretin durmamas~ ve gemilerin düş-
geminin deniz silahları arasında yeni gemiler meydana geldi: Bunların han- man tarafından batırılmaması için ted- Samsunda imar işleri 

aldıkla;; tedbir1er bizzat görülşülmüş- meliyekri de gösterilmiştir. ~ 

olmasıdır. Bir geminin, bahusus modeli J{isi daha kuvvet!i idi. Işte bunu bera - birler a:im~. Samsun (Hususi) - Cümliuriyet 
yeni olan bir geminin olanlarını hazır- berce tetkik etmemiz lazımdır. · Almanlar: Okyanuslarda liman yap _ meydanının tamamile açılması için bir 
Jamak bir meseledir. Gemi inşa edil - Vnsinglon 1 Versay mıya imkiin yoktur. O halde denizler- yandan istimliikler~ deva~ e?illrken 
meden evvel, onun yapılmasındaki mı~er devlet gemllerl) (Alman geml.!ll de çok gezen ve limana ihtiyac göster- bir yandan da yem Halkevı bınasının 
maksad düşünülür. Acaba Almanvanın Too 20.3 santimetre 28 santimetre miyen gemiler hazırlamak. kurulacağı sahooa bazı evler istimlak 
böyle bir gemi ve hakikaten ihtiyacı Zırh kalınlığı 8 » 25 ,. f şte ceb zırhlılar? burade1n doğımı~ - edilmektedir. Şimdiye .kadar istimlak 

var pııdır~ sfu;t 66 kilometre 4 7 kilometre tur. Bunlarda"!l bir tanesi bir defa de- edilen iki büyük bina yıkılmıştır. Hal-
Vaşingfon tah didi teslihat konferansı Seyir .ı;iası: 59,.00 185 00 , nize açıldı mı, bir daha, üç ay sonra li- kevi ÇQk muhteşem bir bina olac~ktır. 
Almanya işte böyle bir ihtiyacı tahlil (Devamı 10 uncu sayfada) İnşaat isine vakında balanılacaktır. Bu mukayeseden Va,şington kruva -

Bursada pehlivan gUreş ı erı . 
• H K n1ll ş1J Bursa, (Hususı) - ava uru :-rt-

bemiz . yakında . bü.~~ bir pe~liva~ r~~1r şi tertıb etmeyı duşunmcktcdır. Tü·s~bS' 
nin en meşhur pehlivanları bu nıu )letı' 
kaya davet edilecektir. Bu suretle 'fl r 
Hava Kurumu için br menfaat tern~ • .;ı 
dilecek, hem de Bursa halkı bu nııl 1

0
,,.. 

r • kıymetli sporu seyretmeye mazhll 
caktır. 
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'' Perapalô.s ,, ta· dolaşan 
bir şayia·: Kralın getirdiği 
10' bavul, altın mı dalu ? 

C Geçmiş GOnler ~ 
-Kadınlar vaktile 

nasıl süslenir/erdi? . 

Sabık Arnavud Kralı, kendisine hizmet 
Yaktile şimdiki kuvafUrlerin yerini tutan 
·~ san'atkarlar: Hamam ustaları 

Bıyıkta başlayıp sakalda biten erkek 
tuvaleti hergün nihayet yarım saatlik bir 
~di. Fakat kadınlar, çok eski devirlerde edenlerle Türkçe konuşuyor de şimdikinden daha az süslü değildiler. 
Dişi mahlftk, Havva anamızın gününden
beri. tuvaletine meraklı idi. Bugün, yal
nız süslenme vasıtaları değişti. Mesela, 

§İmdiki lruvafürlerin yerini, vaktile ha· 
marn ustaları işgal ederdi. 

Sıbık A PerapaUis 
z, 

1 
Ph·k rnavud Kralı Majeste I. ci 

A ') ~daz 1 Pe~apalas sakinlerinden Bay 
n " ir 0.gu dun İstanbulda ikinci günü-

F' m•ş bulunmaktadır 
zı gazcteı · . · er ıt k crunız, majestenin yirmi 

rı 1·• ... apalı, havasız kalmasına gö-
·• razı l evv Ik· ~ 0 mamış olacak ki, kendisine 

b·r k ı glln eşi Jeraldin ile ve otomobille 
buk. kşam gezmesi yaptırmışlardır. Hal-

. raı ve kr r . .. 
r ndrn d a ıçe evvelkı gun dairele-

'Kr ışarı adım atmamışlardır. 
al, Perapalas b . n • ın ırmci katındaki 30 

'rınradan b 1 
nı k.edir aş ıyan 14 odayı işgal et -
v k•ur 0 Esa:en bu katta da başka oda 
s vıs• 29 k~ ~~rt o~ada ikamet edenlerin 
k:ı.d r olan şdi:r. Yırn_ıı dokuzdan yetmişe 
bir kısmı B . gelr maıyet mensublarının 
1 rısto bir kısın d K 
:ıı ve (Öz· k ' ı a ontinan • 

d•r. ıpe palas) a taksim olmuşlar-
n·· un kralın hAd, 

~a• Yorgun} ~ a ısat değilse bile seya-
nı ve b' ugunu kısmen almış olacag"ı-
. ınaenaleyh b . . 
'l"'l'ırmış olduk! azı refıklerimizin 

l k katen ya rn an. ~uhayyel gezintiyi 
Perapalasın P h ~ ıhtırnalıni düşünerek 
koltuklardan b'o· undeki Bambo karnıs~ 
k ırıne ana . -nlpr, &aatıe.r . ~a1e oldum. Daki-
da·.reı;'inden . ~tı. Sabık kral bir türlü 
gözden kaçı ınrn.i)"C>rtardı. Hiç bir şeyi 
bir harekett;rnamağa çalışıyor, en ufak 
Yulan ayak ~~:denese~ merdivende du-
nan zilden bir en. bırinci kattan çalı 
Yordum. Boı dc:;::a Çıkarnıağa uğraşı : 
kafama Yl~d kl ektense tecessüsüm .. 
h k g ı arından . un 

a an ahır.. istifade etmek da. 
Fakat biraz. 

§an sırrnalı elb:1~rtalıkta gururla dola
ıevezelitıııe ihtiyaç otel hizmetkarlannın 
raş~ağa b8fladnn. var. Bu yolda uğ • 

Şırndi ölretıdik} 
gözden geçirelim: ~ \eraberce bir 

Kral ın 
ak uvasalatından . 

Şarna kadar d ıtıharen dün 
tır. Biraz bolca · IŞarı çıkmamış 
~ak:ıerıe pek az ın:ara içrnekte. Yanın : 
,...,.ali · onuşınakta 
U çe ıle vaktini bıı~b • ekseriya 
Yanık bul d""'-· ,. aşa geçirınekted· 

VE>)" h un "'6u za...... 1 ır. 
ıa di se . -.ıan arda kü '"k 

dniresınd vıyor, onu 'kucağına J çu 
~ e dol-+·~ a arak 

gtin kad wyu..ılyor. Şimdilik d h 
l3 ar o otelde ika a a on 

'Undan .,.,._ met edecektir 
lna}fi -uııra nerey . 
ğ . ~ olmamakla be eberyerleşecekleri 
azıçı tarafını t . ra • kralın Bo • r:r. Zira, Alıın:cıh edeceğı zannolunu

I ~ta iken. söz TUZo,ru, daha Arnavud • 
hntıkal ettiği zam rkty~ye ve İstanbula 
arJkulAde gıilzelıı;.:aıına Boğaziçinin 

net gibi yer!a dermı. en bahseder, •cen-
Kral 

18 
-·-., ... 

. Jet b111t ftlnek 
Yemektedir. 

:-w· :& 

otelinde kral ve maiyetinin inal ettikle 7i odalar 

Her hamamda, kadınları yıkamak. yı
kadıktan sonra da. saçlarını tanzim et· 
mekle mükellef bir takım ustalar vardı. 
Bu ustalar, eli işe yatkın, güzeli, çirkini 

ayırd etmesini bilir, bal aşina kimselerdi. 
Baş yapmak, onlara vergi idL Bundan 

kırk elll sene evveline gelinciye kadar, 
kadın saçlarına, başlıca şu şekiller veri
lirdi: Örme saç. topuz. kakül. 

Her kadın, bu şekillerden hangisini 
kendine yaraştırıyorsa, o şekli seçerdi. 

Fakat tercilı sebeblerini tayin etmek, 

çok defa !hamam ustasının vazifesi idi. 
Onun verdiği son bükme, razı olmak, 

şıklığın icabından sayılırdı. Hamam us
talarının zevki selimi üzerinde münakaşa 
cdilemezdL 

Çok eski tarihlerde, saçlan, tel tel ayı
np. sırma ile örerlerdi. Gitgide, bu usul 
terkedildi. Fakat, saçlnnn örgüleri. bir 

müddet 10-14 den aşağı düşmemişti. Ni-
ayet bu da basitleşfüildi: Kadınlar, iki 

öl'gil saçla iktifa eder oldular. 
Saç ö~leri. genç kızlarda belden aşa

ğı salıverilirdi. Klavuz kadınların csağ
Iık. verdikleri. kızı: 

- Saçı, topuklarını dövüyor! diye met
hetmeleri bundan ileri geHrdi. 

Saç, ne kadar uzun olursa, o derece ho
şa giderdi. 

Evli kadınlar, saçlarını başlannın etra
fında bir çember ğfui toplarlardı. Vakti
le, tanesi on liraya kadar satılan kıymetli 
oyaların işlenmiş kandilli tülbendleri 
vardı. Bunlardan başa yemeni bağlamak 

ta bir zarafet alameti sayılırdı. Hotoz da. 
tuvaletin tamamlanışı mahiyetinde idi. 

12 inci asırda, Vencdik kadifesinden 
yapılmış mahruti şekilde, kutu biçımin
de, külahı andırır çeşid çeşid hotozlar 

kullanılırdı. Sonraları bunlar terkedile
rek inci ile. oya ile işlenmiş hotozlar mo
da oldu. 

Kral dün ak§am Per apalas otelinden çıkarken Bu hotozların üzerine, türlü milcev .. 
Evvelki akşam mütenevvı ~erezlerle ba· saltanat hanedanından olanlann cüinhu- herler takanlar vardı. Hotoz. kadın ba
lık ve ufak bir tavuk parçası yemiştir. riyet kanunlarındaki yerlerinı tayin şında bugünkü şapkanın vazüesini gö
Dün de yediği yemek et suyu, balık, et eden atkadaşınuş Türkiyeye bu zatın na- rürdü. 
ve meyvadan ibarettir. Dün kralın iki sıl gelebileceğini soruyor. Hamam ustaları, kadının yalnız saçı. 
hemşiresi ve kardeşi prens Hüseyin öğ- Arnavud konsoloshanesi erkanından başı ile uğraşmazlardı. Onları giydirip 
le yemeklerini otelin umumi salonunda sahibi salahiyet bir zat bunu kat'iyetle kuşatırlardı da .. bu giydirip kuşatmanın 
yemişlerdir. Kraliçenin küçük erkek kar- tekzib ederek bana dedi ki: hazan saatlarca sürdüğü alurdu. 
deşi Apony da kraliçenin beraberinde bu- •- Prens Abid, esasen Avrupada bu - Gümüş işlemeli el aynaları. kadın tu-
lunmaktadır. lunmaktadır. Arnavudluk istila olundu- valetinin başlıca levazımındandı. Pudra 

İşin bir de türlü şekilde tefsir edilen ğu zaman kralla birlikte memleketi ter- ve hele krem, çok sonraları, keşfedildiği 
enteresan bir tarafı var: kedenler arasında değildi. İstanbula da 

Kral Perapalasa muvasalat ettiği za -
rnan yanında vasat boyda 10 bavulla çan
ta ortası ~ya .getirmiştir. 

Bir çocuğun kolay'Iıkla kaldırabileceği 
küçüklükte olan bu çantaları üç hizmet
kar ,güç t~ımışlardır. Ağırlıkları 100-120 
kilo araaında tahmin ediliyor. Söylenilen
lere bakarsanız bunlar altın ve g:imüş 
doludur. Günahı,, vebali söyliyenlerin boy 
nuna .•. 

. ~n ayni zamanda kralın getirdiği, bi
n Hıtlerin düğün hediyesi olan dört oto • 
~obile _plaka almak için polis müdüriye
tıne muracaat edilmiştir. Bu otomobille -
rin şoförleri de beraber getirilmişlerdir. 
Hazır gitmişken, (Vakit) refikimizin 

0 :1aya attığı bir iddiayı da tahkik ede • 
~· dedim. Arkadaşımız şu noktayı ileri 
surmektedir: 

gelmemiştir., 

Otele bir ikinci defa uğradım. Yeni bir 
havadis yok. Sadece kralın namına gelen 
bir iki mektub ve kabul edilmiyen bir iki 
ziyaretçi... • 

Tam kapıdan çıkacağım. Başında beyaz 
bone, beyaz .göğüslüklü, sarışın bir genç 
kadın içeri girdi. Yanında uzun boylu. 
ihtiyar bir kadın d!iha var ... 

Ben bu sarışın, mavi ile yeşil karış -
ması gözlü kadını tanıyacağım .. tanıdım. 
Küçük ıveliahdin dadısı .. Ayaklarında be
yaz lastik ayakkabılar var, yürüyor, iler
ledim. Konuşabilecek miyim? Konuşur -
sam bana ne söyliyebilir? 

Bir iki basamak çıktık. bir çocuk sesi.. 
veliahd ağlıyor. O bu sesi duyunca bir
den ihızlandı, merdivenleri. ikişer üçer 
çıkarak gözden kayboldu. 

için, yüz tuvaletinde yalnız dü?.gün kul-
lanılırdı. Düzgün, üstübeç halitasından 
mürekkeb bir mayidl Bu mayie. bazan 
inci kırıkları. has pul, sülmen gibi §eyler 
de karıştırılıp iyice ezilird!.. Düzgün, sü
rüleceği zaman, şişeyi iyice çalkalamak 

ve kullanılacağı sırada, ağıza su almak 
ldet;i. Bu. dişleri çürütüp siyahlattığı 
malum olan düzgünün tehlikelerinden 
korunmak ~ndi. 

Kaşlar, şimdiki gib~ yok edilmek 9öy

le dursun, bilakis, rastıkla büsbütün bes. 
lenirdi. 

Yüksek aileler arasında, düz.gün. pek 
makbul bir tuvalet suyu değildi. Kibar 

kadın, tabii gôrünmeği tercih ederdi. 
Pudra keşf edUdikten sonra, düzgün büs
büfün gözden düştü. 

Bir de allık vardı. Daha çok bu işde 

kırmızı gaz boyamaları kullanılıraı. .BO· 
yamanın ucu, suya batırılarak yüze SÜ• 

rülürdü. Sonralan, küçük kutular içinde 

Avrupadan gelen sabun tozuna benzet 
allıklar kullanılmağa başladı. 

Şimdi manikürün yerini tutan kına do 
basit ailelerde, başlıca güzellik vasıtası 

idi. Kına, su içinde czlldikten sonra, par. 
maklara bez parçaları bağlanarak, tır• 
naklara istenilen şekil verilir. ve onn gö· 
re üzerlerine sıvanırdı. 

Bir de avuç kınası vardı. Parmaklar 
kapatıloırak, avucun içine iki parça kına 
konulup iple bağlanırdı. Bunun bir ismi 
de yumma kına idi. Avuç. böyle kapalı 
olarak, sabaha kadar kalırdı. 

GenÇJ.er, parmak kınasım, ihtiyarlar da, 
yumma kınayı tercih ederlerdL 

Sabah olunca, parmak kınası, parmak
tan çıkanlır, nişadır ve kireçten mürek
keb bir mahlut. kınanın yerlerine sürü-

lerek ateşte kızdınlırdı. Hararetin tcsi
rile kına, .gitgide kaurarak, siyah üzüm 
rengini bağlardı. Kınanın bu rengi alma· 
sı, pek makbuldü. 

Eski dadınlar, (btn) e de kıymet verir.., 
!erdi. Yüzünde tabii (ben) bulunmıyan
lar, ladenden sun'i (ben) yapıp, münasib 
gördükleri noktalara yapıştmrlardı. 

Hamam ustalarının bir vazüesi daha 
vardı: Misafir ağırlamak. Büyük düğün .. 
!erde, bu ustalardan mutlaka birkaç ta
nesi peylenirdi. Ustalar, misafirlerin ho .. 
toz ve feracelerini alır. gelenlere yol gös. 
terir, gidenleri teşyi ederlerdi. 

Hamam ustalarının san'atlarındaki me
haretleri hakkında fikir hMıl etmek için. 
belki uydurma, belki değil, şöyle bir fık
ra anlatırlar: 

Vaktile çarşı esnafından bir adam, ka., 
rısını öldürür. Fakat, izleri, örtbas edil· 
diği için, cinayetin kimse farkına var .. 
maz. Aradan zaman geçer. Bir gül'\ kom
şularının ihbarı üzerine subaşı kadının 
öldürüldüğü odaya ansızın bir baskın ya
parak, halıya ilişmiş bir yumak kadın 

saçı bulur. Bu saç yumağının. kocasile 
yaptığı kanlı mücadele esnasında, kadı· 
nın başından koparıldtğını anlıyan su
başı, yumak elinde, hamam ustalarını bi
rer birer dolaşır. Bu ustalardan biri, saçı 
muayene ederek: 

- Ha!.. der, bu filan yerde oturan fj. 
lanca kadının saçıdır! Üç ay evvel, filan 
hamamda başını bana yaptırmıştı. Koca. 
sından çok şikayetçi idi! 

Bu sayede, yakalanıp sorguya çekilen 
kocası, işlediği suçu itirafa mecbur olur. 

Eski hamam ustaları. san'atlarının ehlJ 
olmaktan yana anlaşılan şimdiki kuva. 
förlerden çok üstünmüşler! 

Ali Akıncı 

Kralın ·· - ·· h . . . . uçuncu emşıresi Prenses Se-
n~ye: ıkınci Abdülhamidın oğlu Prens A
bıd ıle evlidir. Abid eskiden :Parist"' Ar 

Kulağımda küçük veliahdın sesi.. ne 
bileyim, bütün gayretime rağmen bu!lu 
laalettayin bir çocuk ağlamasına benze -
temiyorum bir türlii ... Bu masum ses ba
na daha başka türlü tl!sir ediyor. 

mıyan kral ve kraliçe diln akşam mai -ı mıştır. 
yetlerile beraber şehirde bir gezinti yap- Kraliçe ile fransızca konuşan kral, gıır
mışlardır. Bu arada 5,20 de Parkotele sonlara fasih bir şive ile türkçe hitab et
ıgitmişler. çay içmişlerdır. Kral ve kra - miştir. 

navud maslAh tgü . ~ -a zan idı. İtalyanın Ar-
navudluğu fstilAsından birkac gün 1 
Abid Tirana gelın' r evve 
gö t t ıf ır. (Vakit) in unnına 

re, s anbula gelen . . 
da Abidin de b 

1 
yetmış kışi arasın-

u unma.sı la , Kr bette e '·t · zım... al el-
n., esıni beraber getirmimir. Es1ti 

* Kralın dün akşamki gezintisi 
Muvasalatları saatinden itibaren dün 

akama kadar oteldeki dairelerinden çık-

liçe, prenseslerle beraber bir masada o - Kral ve kraliçe Parkotelde 7 ye kadar 
turmuşlar, maiyetlerini teşkil eden diğer oturmtı§la.n kaJ,karken ça,lgıcı.lara para 
zevat ayn bir masada mevki almışlardır. hediyesi yollamışlar. bundan sonra 8 de 
Kralın bulunduğu masa için meyva. Perapalasa avdet etmişlerdir. 

puta, kokteyl. çay, çiltollta ıamarlan • Nusret Safa Co§kun 
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Ge eral V eygand tayyare 
ile dün Bükreşe gitti 

Fransız Generalı hareketinden ~vvel Kapalı 
çarşıyı gezdi ve bazı mubayaatta bulundu 

Cieneraı Veygand Haydar PCl§a istasyonuncıan çılearken 

SON POSTA 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi <1lan eczaneler şunlar-

dır: 

istanbul clhetiodekller: 
Şehzadebaşmda: (Üniversite), Emin -

önünde: CH:ı.san CHulüsi), Aksarayda: 
(Sarım>, Alemdarda: (Sırrı Asım)' Be -
yazıdda: (Belkls), Fatihte: CHüs:ımed -
dln), B:ık::ırköyünde: CHllAl), Eyfibde: 
(Eyübsuıtan). 

Beyoflu ci"!ıetindekiler: 
İ.stiklal caddesinde: (Galntnsarny, Ga

rıh), Cumhuriyet caddesinde: (Kürkçl -
yan), Firuzağada: (Ertuğrul), Şi§llde: 
(Asım), Taksimde: (Kemal), Beşlktaşta: 
(Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy, ve Adalardakiler: 
Kadıkoyünde: (Halk, Hulfisl <l.mlan), 

Ösküdarda: (Ömer Kenan), 6anyerde: 
(Osman), Büyükadada: (Şinas! Rıza). 

.............................................................. 
Siyaset ale 

. 
ın e 

(Baştarafı 3 üncii. saufada) 
3 - Ayni zamanda Leh hududlıırının 

yirmi beş sene müddetle Almanya tars
fından garanti edilmesi. 

4 - Bu arada Macaristan ve Lehistanı 
Slnvakya :istiklalinin garantısine iştirak 
ettirmek. 

n r n sabah Ankarad~n ~ehrimize mu I birlikte Pctkoteldc yemiş olan General !Bir Fransız gazetesi Alınan - Leh da
'\'asalat etmiş olan General Veygand Veygnnd, öğleden sonra saat 15, 15 te vasını işte bu §ekilde teşrih ediyor. Leh 
bir müddet Parkotelinde istirahatten Yeşilköyden tayyare ile Bükreşe ha - hariciye nazırının bugünlerde söyliyece
sonra Vali Lfıtfi Kırdarı ve Merkez reket etmiştir. ği nutuk. bu davanın müstakbel seyri 
Kumand:iııllm.J ma:kamları\ld:a ziyaret General, tayyare meydanında Vali hakkında fazla sarih olmasa bile katı bir 
etmiştir. Misafir General bilahare şeb- muavini, Emniyet Direktörü, Merkez fikir "'erecektir. - Selim Ragıp Emec 
rimizin temaşaya değer yerlerile Ka - Kumandanı, belediye turizm müdürü, 
palıçarşıyı gezmiş ve bazı mubayaatta Fransız konsolosu, konsoloshane erkanı 
bulunmuştur. Öğle yemeğini Fransız ve daha birçok zevat tarafından u -
konsolosu ve konsoloshane erkanı ile ğlıtlanm1ştıT 

Bigada kinin yok 
Biga (Hususi) - Biga havalisi, bil -

hassa Yenıçiftlik köyündeki Ecegölü, 

OIUme sebebiyet veran bir suç
lunuı akli malOliyeti iddia edi'di 

Yugoslavya fare ist::as na Güvemal~n köyü ile civardaki köyle -
rin gölleri birer sıtma yuvasıdır. Ha -

uğradı valar ısınınca sıtma tehlikesi yeniden 
Ö.üme sebebiyetten suç'lu Mehıned 

ve Fethi haklarında y<tpılmakt.a olan 
muhakemeye, dün ağırcezada devam e
dilmiştir. Bu celsede, suçlu M~m€din 
vekili. müvekkilinin akli maluliyetin -
den do'ayı Adli Tıb işlerinde raporu 
mevcud bulunduğunu bildirmiş ve 
mevzuubahs raporun bir suretinin cel
ibini istemiştir. 

(Baştarafı 7 inci sayfada) başlamıştır. Fakat şehrimizde kinin 
Bu farelerin başgösterdiklen her ye:-de yoktur. Halk, banka kinini almağa a -

ciddi mücadelelere girişilmiştir. Fakat' lışkın olduğundf/n bayilere başvur -
hiçbir yerde muvaffak olunamamıştır7 makta, fakat boş dönm€ktedir. 

Yugoslav makamatı Almanynda bu hu- Halkın bu ihtiyacını karşılamak i -
susta yapılan tecrübeleri gözönüne geıi- çin aid olduğu makamın nazan dikka-

rerek bu tnhribk8r hayvan?-S.rdan kurtul.. ~~.~-~!~!~!~?.!:· ........................................ . 
mak için ciddi ve kat'i bir mücadelrye 
girişmiştir! 

Muhakeme, rapor suretinin celbine 
dair t<>zkere yazılması için b<:.jka bir 
güne talik edilmiştir. 

Bakalım bu mücadeielerden bir mu
vaffaklyet elde edilebilecek mi? ... 

Kurulut tsrihl: 111'85 

Sermlyesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tictr•' t.cr neYi biinl<a mua nal ıl ıri . 

*** 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEı< 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbru-sız tasarruf hesablarında en aı. 
50 liras1 bulun~nlara senede 4 defa ~ekıleceit kur'a ile aşağıdakı p,cina 
göre ikramiye dağ:tılacaktır: 

4 Aced 1,000 Liralı~< 4,00) Lira 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,00) " 
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SELAN1K - ATINA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Dg{i;'ıS~i~ J 
'411--•> saç ı-;uymlur. - --
ZAYİ - Deniı: Ticareti Müdürlüğünden al-

dığım 740 sicil numaralı relslik cüzdanımı 

knybettim. Yenisini alacağımdan e.sklsinin 
hükmü yoktur. 

Şükrü M.irasoflu 
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1 Dr. W.URAT RAHMi AYDIN 
Taksim - Taliriıhune. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa ııJJt. 

' Tel: 15435 
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Merkezi: Berlln 
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Mayıs ' 

Almanların meşhur ceb zırhllları 
neden bukadar endişe veriyor? 

(Baştarafı 8 inci ~ayfada} dur. Eğer o, ceb zırhlısını gördüm diye, 
mana clllnecektir. Almanlar bu gemileri kaçarsa, himaye ettiği ticaret gemileri 
Akdenize getirıni§lerdir. Çünkü müs - d~man e'!ine geçer. 
takbel bir harb halinde İngilizler 'bu İşte bu mahzurdan dolayı ceb zırh • 
gemileri Şimcil denizinden dışan çık- !ısını yakalamak istiyen donanmala~ 
mıya lb!rakmazlar. Bununla beraber bu bu geminin peşine daha büyük geII11 

gemileri Akdenfade de imha etmek ko- göndermelidirler. Böyle bir geminin 
Iaydır. Çünkü Akdeniz nispeten dar büyükl~ ne olur? 
bir denizdir. Almanyanın bu gemileri. Demiştik ki Vaşington konferansı 
daha muvafık olarnk, Okyanuslard~ mucibince milletler ya 10000 tonluk 
kullanması icab eder. veya 26000 tonluk g€mi yapa~~aklardır; 

Ceb zırhhlannm diğer donanmalara bu iki gemi arasında mutavassıt bir tip 
verccefri znrarlnr yoktur. İşte ceb zırhlıları peşine de 

Yukarda bir mukayese yaptık ve ceb böyle bir gemi göndermek lazımdır. 
zırhlılarinın, Vasington kruvazörleri - Fransızlar bu yüzden 26000 tonluk 
nin silfıhca ve zırh mukavemeti dola - Strazburg ve Dünkerk gemilerini yap· 
yısile kuvvefil olduğunu gördük. Bu rnışlardrr. 
model gemiler, yalnız bir tek Vaşinrr-
ton kru'Çazörünü değil, bir kaçını bile Ceb zrrhlılan tic rete karşı harb et
hakla.TJta wta kafidir. Burada şöyle bir tikleri için ayrı uyrı çalışırlar. Binaen
sual vnrid olcibilir. Vaşington kruva - aleyh her bir ceb zı:rıhlısının pesine 26 

zörl€rinin sürati faz1adır; onlar ceb bin toniuk zırhlı göndermek me<:buri
h.-ruvazörlerinin önünden kaçamazlar yeti vardır. Gerek İngilizler ve gerekse 
mı? Fransızlar, bu yüzden, ceb zırhlılarını 

Bu sual haklıdır ve ceb zııiılılarının Atlantiğe kaçırmamalıdırlar. Eğer on
Vaşington kruvazörkrini yakala'hııya lar, böyle bir hata işl€rlerse, bir a1a1 
kabiliyetleri yoktur. Bununla beraber kuvveUerini ana vatan haricinde kul· 
bir ticaret gemisi kafilesini himayesine Ianmak mecburiyetinde kalırlar. Yoksa 
alınış bir Vaşin~on kruvazörü, ancak ceb zırhlılarının Akdenizde kalmaları 
ticaret gemisi kadar gitmeğe mecbur - Atlantik kadar tehlike ~ez. 

Kırşehir Gençler Okutma Cemiyetinden: Dahiliye 
Vekaleti yüce kahna sunulmak üzere Kırşehir 

vilayeti yükseh makamına 
Gençler Okutma Cemiyetim teşkil eden müessis azalar tarafından seçilen ida· 

re ve mürakabe heyeUer! azalan ile mümessillerin adı ve soyadları ve genel du· 
rumlan ile vazife ve iş bölümlerinin aşağıda gösterildiklerini derin saygıla· 

nmla arzederim. 

Aldığı vazife 

Başkan 
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Başkan 

Sekreter 
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Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bcd~li 496,l 00 lira olan 62 kalem bakır lokomotif ocakları ve te· 

fcrrüatı 20/Haziran/1939 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin (23594) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesi.kalan ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine 
\•ermeleri lazımdır. 
Şartnameler (2480) kuruş1 Ankara ve Hayda~a veznelerinde satılmakta· 

dır. (3054) 
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Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü , .. SATILIK ARSA Gelen evralı. geri verilm•S. 

ilanlardan mes'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurupuk 

120 ,, 40 n 4,800 n 

160 " 20 " 3,200 " 
oiKKA'f: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

du~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/ı,ı 20 fazlasde verilecektir. 
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tarihlr.nndc çekilecektir. ( --- ... . - -- ... 

• * Her türlü banka iıi * 
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.Nefriyat Müdürü: Selim Ragıp l'm~ 
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de 35 metre cepheli 920 metre murab
baı arsa satılıktır. İnşaat ruhsatı dahi 
hazırdır. Tallblerln Ankara posta ku -
tusu 52 adrese mektubla müracaatları. 

Pul il!vc.sl llzım;lır. 

~···············································, ! Poıta kutum : 7tl iltanbul • 
İ Telg1'af : Son Posta j 
i Tele/ora : 20201 • 
~ .............................. -... ............ -' 



S Mayıs 

Ye ran! • 
1 

• (Htı.$tnrcı.fı 1 inci sayfadcı 1 Alman sefirinin gamalı haçlı bay -
~ı techızatlı ve antı• a k kıt' 1 r d b 
ı • n a a.ı a u- rak taşlyan iki. otomobili geçerken et -
unmaktadır ,, 

SON POSTA Sayfa 11 

• 

icr~ m~mu_rl_arının iş İngiliz 
sahıb~erıne ıyı muamele -Rus 
yapmaları tebliğ edildi yenı 

görüşmeleri 
safhada 

Hal M.: lh ı raftan memnuniyetsi.~lik mır.\trltırı Ankara 4 (Hususi) - icra memurla -

b 
en, un te pek az Alman ask~ri yüks ı · t· rının iş sahiblerine iyı muamele yap - (Baştarrıfı 1 inci sayfada) fında, Litvinof'un tngı·ıterenin iki ta .. 

ırakılmıştır. 1 e mış ır. . Birka . . Dantzıg ve Fransızlar maları hakkında adliye alakalılara. şu İngilizler Sovyctlerin tekliflerini raflı an1aşmalar teklifinde tamamen 
lo hç gundenberı, Almanyanın Po • Faris 4 r AA) - Eski Hava Nazırı tamimi gönderdi: kabul etmiyorlar ım? menfi b~r ı..~·ttı hareket takib ettigı-·ni 

nya ududuna yakın mıntakalarında ' · · .. . · ıı.cı: da askeri ha k"t 
1 

k I Marcel Deat bugun Oeuvre gazetesın - cMemurların iş sahiblerine karşı ıyı Londra 4 (A.A.) - cPress Associa - kaydeyledikten sonra, cLitvinof, Sov-
- re .u yapıma ·tadır d D t · · · ··• k ·? b ı - le ı "k.. l n ko- tion n a·· t ı t ·ıt · · d Fransa p 

1 
. · . e c an ~ıg ıçm oıme mı.,. aş ıgı muame yapma an ve mu un o a • u un op anan ve ngı erenın yetler BirHğinin nafiz murhitlerın e ve 

p . ' 0 onyaya temınat verdı altında vazdı"'ı bir makalede diyor ki: }aylıkları göstermelet'ı lfızım geld:ği hal- Sovyet tekliflerine vereceğı cevabın tet- bilhassa askeri mahfellerinde batı dev-
arıs 4 (Hususi) - IIarici'-·e nazırı • . t- •• • • • • f d b h ki'k. h dil k Bone tarafın...ı~ k ı. 

1 
d · ı . " Hududl~r.mızın, huırrıyetlerımızın de bazı icra memurları tara ın an u u- ·ı ıne asre · en ablne toplantısı hak - rretıerle olan müzakereleri baltaladığı 

ı U<tn a.,u e ı mış olan Po. .. k F~ p 1 t ı· ıkil · d. d.ğ la<:ıl kında yazdığı ·· b bd 1 ·ı d onya büyük 
1 

. . B k muştere en ransa ve o onya ara - susa ay e rıayet e ıınıe 1 ı an ıı • na gore, u ceva a, ngı - için şiddetle tenkid edilmekte idi> e • 
e çısı, e m yarın Var<:o • f .. d · kt d ı ah·bı · k ·y· mua terenın· Polon R y · Vada yapacağı b t h 'I ından mudafaası cesaretle erpış o - ma a ır. ş s ı erıne arşı ~ ı • ya, omany:ı ve unanıs • mektedir. 

Fransız nazırına e:,~~-a ı~ . ana atlarını lunabileC<'k 'bir şeydır. Fakat Dantzig mele yapmak ve mevzuatın imkan ve mü tana verdiği garantilerin mahiyeti tasrıh İstifanın sebebleri? 
Salnhiycttar mahıf 1~r~~ş:ır. 1 

h ı içi~ ölmek .. hay·r. saadesi nisbetinde kolaylı'k göstermek olunacak ve ayni zamanda Baltık ve Bal- Moskova 4 (A.A.) _Havas: 
bcrlere göre Fransa ~.~k- en t ı;an a - Jn,eiliz garantisinden evvel Polonya memuriyet vazifesinin tabii icablanndan kan devletlerinin de vaziyetleri mevzuu Litvinof'un istifasının hakiki sebeb-
I>olonya ittifakının D u :ımğ edı, _ra~lsızl .. Dantzi~ mec;elesine ha'1ledilmiş naza - olduğu gibi, hilafına hareket memurin ve bahsedilecektir. leri daba iyice bilinemiyor. Ahvali sıh· 
duğuna dair Polon ançı e. e ~amı ~ -, rıle bakıy<.ırdu. Her~ey yolunda gidi - hakimler kanunu mucibince inzıbati ce- "Evening Standardın siyasi muhabiri de hiyesinin müsaid olmadığı söyleniyor. 
tir. yaya temınat vermış • yordu ve Gdinva limanı Polonvanın bü zayi de müstelzim bulunmaktadır. 1 şoyle yazıyor: 63 yaşında birisi için bu varid ise d6 

Bu alqam . A • iün ticAre ini temin eyliyordu. Öyle 1 Vazüelcrinin mahiyeti ve iş snhiblerile . Sovye:ıerin yaptığı teklifin kabul ed!- Lit'Vinof her zaman sağlam .görülmüş • 
nan başvekt' a;,ı~kiır b~r b~.ynn~tta bu.u- ki, Dantzi"''in Polonvalılar için hiçbir daimi temasta bulunmaları bakımından 1 lı~ mahıyette olmadığı anlaşılıyor. Bil • 
bu teminatın a ;dyenın s~zlerınden d~. kıvmeti htlmamıc:tı .• Almanlar esasen ı icra memurlarının bu hususta daha zi • yuk Britanya hükumeti, garantisini Bal- tü~umm Sovyetler Birliğinin harici sl 
tadır. verı m ş oldugu anlaşılma& umn zeımandanb;;i orada' kat'i olarak' yade hassas;yet göstererek ~!fık.~l~la~a ı tık .devletı::in: hiç ~e. teşmil etmek_ ni - yasetinde bir değişiklik tazammun e • 
Başvck:l b 1 hfıkim Lulunuvorlar. Milletler Cemiye- sert ve fena muamele ifa w muşkulat ıh yetınde degıldır. İngılız • Sovyet muza • dip etmediği hususuna gelince, Sov • 

Mart nutkun~yan.at .~da, ~:.ansa~m .29 tinin zavallı müme<:sili ise bir heyula- dnsından tevakki etmeleri iktiza eder. ' kerelerinin süratle ilerlemesine mani o- yeller Birliğinin şahsi siyasetin yürü· 
de bir de~. k ~ 1asrıh et!ıgı vazıyetın- dan baska birsey de~'ildir. Binaenaleyh Binaenaleyh icra ve iflas memur ve mu- ! lan başl~ca engel, her iki tarafın birbirine 1 d v t k bir 
Yn~aö-ını s~~ 1

1 
h~ olmadıg·n. ı .ve o. lmı - Dantz

1
·r.•

1
·n Almanyava 1·ıhakı bir for • avinlerile katiblerinin vazifelerini ifa sı- 1 karşı şuphdle.r beSlemesidir. Filhakika, düğü bir memleket 

0 
ma ıgı e ~ oy em d ıo s 1 1 siyaset bulunduğu o da, hükumetin ve 

liarici h. d. ış ve ellll~tır kı: maliteden ibaret k~:mı.ştı ve muhak _ rasında kanun hükümle!'ine bu bakımdan ovyet er ngılterenin icabı derecede yar Prtrtinin siyaseti olduğu cevabı veril· 
Politikam ~ ıseler uyanık~k ve azim kak ki hır harh vesilesi teşkil edemez _ da tevfiki hareketle haklarında muamele I dım etmek fikrinde bulunmadığından ve mektedir. 
zumıu 'dıı ~ l}e kR .. dar yennde ve lü - a·. tatbikini istilzam edecek hallere meydan :ğer Alman ordulan Rus ovnlannda da- ,.. o ugun ı - 1 Ancak şurasını hatırlamak lazımdır ıuı 
1itik:- bi~·t·· u gosterm. iştir. Bu po - D"ı'ma Almanvanın fena nı'yetlerin- vermemelerine dikkat nazarlarının celbi gı ırsa Londra ıhüktimetinin bundan mem " ... un m l k .. f' 1 Stalin parti kongresinde söylediği nu • 
har olmu t ~ e etın tasvibine maz den bahsetmek. van1ış olur. Dantzig ve icra daireleri üzerindeki mürakabe ı:un o .acağından endişe etmektedir. İngi- tukta, demokrasileri Sovyetıer Birliği iltt. 

Fiilen ~i~r. yüzünden bir A~pa 'harbi çıkarmak hakkı kullanılırken rnemut'iyetinizce bu lızler ıs~ Sovyetler Birliğinin münhası - Almanyayı aralarındaki davaları hallet-
Avrupad 1ek mesele karşısındayız. h k'k t f 

1 1 Fı· k'. ıu··su" nokta bilhassa gözönünde bulundurula - ran faşıstlerle demokrasileri çarpıştırıp a t h k,· a ı a en az ü o ur ransız oy mek üzere birbiri üzerine saldırmağa 
mi? a a r.Üm mü, teşriki mesv.'ı bo p 

1 1 1 • • • ··ım k 'stc rak kanun ve vazife icablarına uymıyan ve nihai olarak komünistliği muzaffer · ş yere o onva ı.ar ıçın o e ı • d kılmağ t 1 k 1 çalışmış olmakla açıkça itham eylemlşti. 
Buna b' . 

0 
• ı hal ve hareketi görülenler hakkında er- 1 asar ama ta o masından kork - Diğer taraftan 'Fransa ve !ngilterenln 

dünvad k~n~en Fransamn emniyeti ve mıy r. ---·- hal muameleye tevessül edilmesi tami - maktadır. a ı 
1 1 

Sovyetler tarafından taarruza karşı te§-
riyeti ile ~san arın büyü'-t bir ekse- Al 'ı ~r b·ız;mle men tebliğ olunur.• Rusyanın vaziyeti riki mesai hususunda ileri sürülen şart .. 
ğu.... mudafaaya azmetmiş oldu _ s .., •• ~. ıi Moskova 4 (A.A.) - cHavas> : 

... uz ~den· t• · . k I H b k S t k lan kabul edilir gÖ!'memiş olmaları da 
bahist' ıye m ıstıkbali mevzuu _ U lan mq ~. ere er ar . Çl.ı 8f Sa ovye te lifle1inin bir İngiliz - Frin muhtemeldir. 
ve karır. Fransız milleti bunu bilivor J ~ nı .... ~ ~ sız - Sovyet ittifakmı ve bunun bir ~s-

' arı sar~ı1m b' k • • d• 1 ? e w ? k ri k l .1 Münihten sonra yeni bir kollektif emo 
şimdlki v . . az ır arardır. Ben 'Çin ne ıyor ar n y~ pacr g Z 

1 
e mu ave e ı e tamamlanmasını ta-

lu'latrn k a.11vetnıde bunu sadece ha ._ t , • • :zammun eylediği burada teyid olun _ niyet teşkiline teşebbüs etmesi için ken .. 
a Jstedim. (Pa11:tnrofı 

1 
i:oıei saıjfada > ~ (Ba~arafı ı inC: srunada) v mamaktadır. disine mezuniyet verılen Litvnof bu yeni 

Va VersovR'nın cevabı . almak için İngilterenin sarfettiği gay - Saracoglu. bu suale dogrudan dog - Fakat malllm olan bir şey varsa•o da, teşebbüste de muvaffak olamadığından 
l'Şova 4 p ı b · d k,.ııl , ..... f hariciye komiserliğinden çekilmiş olabl· 

tluavin· S - o.onya haridvP mızır retleri mevzuu bahsederek diyor ki: 1 ruya eeva vermemışse e, mevzuu ·vı C.1'1.Ll emnivetin vnk1lmasındanberi 
t!ni ka~ul ~;'beck, İngi!tere büyük elçi- c Vakıa bu müzakereler hakkında sahih antant ile Bulgaristanın münasebatına Sovyetler Birliği kendisi iç!n hiçbir teh- lir. 
tla 1!\inU erek harıciye nazınnın Cu- hiç bir mallımat mC\ cud değildir. Fakat intikal ettirerek, demiştir ki: like olmaksızın Avruı:>a kawalanndan 
ter~eğ· saat 11,30 da Hi•Jerin nu kuna öyle tahmin edilir ki, bu müzakerelerin 1 cBilha.c;sa Sel8nik anlaşmasından son dışarıda kalabileceği miita1easınd~4!"1ır. 
tn\ştir. ~ l'evabın anıı hatlat'mı bildir • hareket noktasını ·rurkiyenin Balkan plk ra, Bulgaristan ile münnsebatımız çok Hususile ki Almanyanm ticaret teklif
ınr1 da L:ıırş~va<ıa İngiliz maslfılıatızü • tı azasından bulunması teşkil eylemekte-! dostanedir. Bal~a.n ah€~~ni ve Bal : leri şeklinde Rusyaya yaptığı avanslar 
da izahat Alınan münasebatı hakkın- dir. Türkiyeyi bütün dünyaca tanınmış kaın1arnrası teşrıkı mesaıyı yaratmak ı- ve İtalya iJe olan ekonomik münasebet-

. vermek ·· · B 1 • t k ı- 1 b. .. ·ı ınıştir. uzere Londraya gel - olan vazifesini çok tehlLlteli bir tarzda çın. u.gans an ço uzum.u ır amı - !erin tanzim edilmi~ olması Sovyet -
30 dakika k d 1 değiştirmeğe sevk için cenubu farki de·ı-ı dir. ler birliğini infirattan kurtulmak için 

nutuk Çok d. a ar ~~vam edecek olan bu !etlerine karşı Alman veya İtalyan taar- Balkanlarda sulhün muhafaza edi - birçok vasıtalar bulund~una ikna ey-
olup son ~ ıplomatrn: bir lisanın yazılmış ruz projelerile manevra edilmek isteni - leceğine kat'iyet1e kani bulunuyoruz. lemistfr. 

· günlerdeki Polo T.. k' lh · · 1 Y 1 • nın ıannett'kl nya gazeteleri • ilyor. Hakiki bir bitaraflıkla telif edile- ur ıye su ıçın ça ışıyor. ugos av - Sovyetler Birli{!inin garb devletleri-
\>a etınıye 1k :rı heyecanlı hususatı ıhti- miyecek surette Türkiye siyasetinin de • ya. Yunanistan ve Romanya• hükumet le yeni bir iş birli~ine ancak müsavi 

ce tır . r d . fiki 1 1 b Alınan ll . '. ğişmesinde muayyen hır devlet zümre • nca ı e aynı T ve arzu ar a meş u haklar ''e faahhüd1er ve sağlam garmı-
arıcıy~ Na7.1rı seyahatini sinin g&terdiği w alaka, cfiili tazyikin• bulunuyorlar.• tiler şa!"tile girismeğe muvafakat ede-

Berlin 4 (H iehır etti hangi taraftan gelrn!'c;i beklenebileceğini 1 Muhtelif hükumet adamlarile gö - ceği teevyüd €ylemektedir. 
hnreket ede ~~s~i). ~ Bugün Romaya ve şimdiye kadar bu kadar kıskançlıkla 1 rüşmüş olan ayni muhabir, Mareşal Gö Diğer taraftan mi.isahede ediliyor ki, 
nazırı fon ~~~~~~~rılmış olan. h~rici~e muhafaza edilmiş olan Türkiye istiklali- rin~. es~i Yu:os1avya Basve~ili Sto - Büyük Britanya Vf Fransa Polonyayı, 
etınştir, p, seyahatını tehır nin hangi tarafça tehdid edildiğini isbat yadmovıç. eski Romanya Harıciye Na- Romanyayı ve Yunanic;tanı karşılıksız 

nibbcntrop eylr. zırı Antonesko ve Bulgar Başvekili olarak ve Sovyeiler Birliğile istisare 
lerfo t:örüştükt Yarın Berhtesgadende Hit Türk milleti, yalnız kendi menfaati ik- Köseiv<ınofun el yazılarile yazılmış te- ctmek~iziıı ı?aranti etmişlerdir. Ve Mos 
lir. en sonra Romaya gidecek- tızası olarak değil ve fakat aynı zaman- mennilf>rini de nEsretmiş~r. kovamrı mütaleası şudur ki, bu suret -

.Berlindeki siya • da bütün cihana hizmet etmiş olmak için Mareşal Göring, diyor ki: cFransa ve le müzakerelere tersinden başı~·•ımış-
troPPun hareket· 5.ı ma~f~ller, Ribben • de vazifesini, Boğn7.la!'ln rüşvetle iğfal 0 • Almanya arasında anlaşma temenni ede- br. Çünkü. böyle yapılmakla Sovvet 

Amerika da 
Nevyork 4 (A.A.) - Amerika gnzetel~. 

ri için de Litvinofun çekilmesi günün me 
selesi olmuştur. 

Nevyork Times gazetesi. İngiltere ile 
yapılmakta olan bir miiznkere buhranı 
esnasında vukubulan Li.tvinof istifasının 
hususi bir ehemmiyet aldığı mütalea • 
sındadır. 

ftn1yada nasıl karşılandı? 

Roma 4 (A.A.) - Litvinofun sukuta 
İtalyan matbuatında çevirme politikasıns 
inen çetin bir darbe olarnk tefsir edil -
melctedir. 

Lavore Fascista gazetesi diyor ki: 
Bekin nutkunun :ırifesinde vukubula1'1 

bu hadise hususi bir ehemmiyet\ haiz .. 
dir. Bu vahim anda !taly:ı dostu olan /o
lonyaya !hayale kapılmamasını tavsi.ce e
der. Danzig meselesinde T'aris tarafın -
dan derpiş edilen hattı hareket muknd • 
der olan iamir kabul etmez neticelere rnakt ının tehırın · 1 adırlar. ı mana ı bul- lunamaz bir bekçisi olmakta ve şu veya riın.> yardımı imkanlanm kabul etmemekte 

c·ll.oına 4 (A.A.) _ (H . bu devlet zümresi lehine olarak Boğaz • Stoyadinoviç ise şu satırlnrı yazmıştır: devam eden P0lonva ve Romanyava müncer olur. 

h_ıano müıakatı bur d avfaı.) Rıbbentrop- ların suiistimal edilmes!ne knrşı koy • cAvrupa sulhü. Almanya ile Fransa a- müzaheret imkanlarından mahrum ka- P oternkin 
ım t ı·k a a evknlfıde mü kt b 1 rasındaki anla"""'ayn mütevakkıftır.• ı st t ·1 F So - Londra 4 (A.A.) - Litvinofun istifa~ı e a ki edilmt>ktd·.. . - ma n u muştur. ~··· ınm1 !r. nEP iz - ransız - vvet mu 

:darnl:ırınının müt d ·~· Mihver devlet Türkiyenin bu vazüesini tanıyan her • Antonesko, demiştir ki: ~sulh, devlet z:fterelerinin oldckca aihr vürümesi - haberi geç vakit geldiği için gazeteler 
nn. sonra, iki dev~nt dıd mülakatların • kesin _ Almanya ve onun dostları bu:m adamlarının kiyasetine bağlıdır.• nin sebebi bu olduğu anlaşılıvor. tefsiratta bulunmakta ve bu istifa için 

Vazıycı· e adamının p ı k d Ko··seı·vanof ta sulh hakkındaki düşün- 1 gösten'len eb blen· te eddu··d ve şu··,..,,.e ını yakından tetk·' o onya ayı sız ve şartsız olarak tanıyorlar - an- A nıanyada nasıl knrşıJandı s e r t:'" 
lnraflndan söyle lK etmek ve Bek cak tek bir menfaati olabiHr kı. 0 da, hüs celerini şöyle ifade etmiştir: cSulh:.l ~e- &rHn 4 (A.A.) _ Alman siyasi me- ile karşı1amaktadır1ar. Neşredilen kısa 
rn ittihaz edile n.:cek olan nutuktan son nü niyetleri bütün kuvvetlerle dPstekle- venler. tıarbden korkmak mecburiyetın- hafili Litvinof'un istifası karşısınoa a - teiı>irlerle istifanın büyük bir havretle 
dn ınutabık ka~~akh~tttı ~areket hakk•n- mektir. Böyle b;r telnkkinin ise gayet ta- l de değildirler.• -- - ·- lfıkasız gözükmektedir. karşılandığı bildirilmekte, Lltvinoh ha. 
Yor'. ıs edıklerı anlaşıh - bii olarak karşı tarafın samimiyet ve R H • • N Yan resmi mahfiller. Sovyct~er Bir- lef telakki edilen ve Türkiyede bulunan 
~ıanonun İtalyayı k namuskarlığına olan şartstz bir itimada ı ımen rrr. ıve az•rı liğinin dış politika~ını idrh-P !'denin Lit- Potemkinin hariciye komiserliğine tayin 

~o an Alınan - Leh :ı tntılı bir vaziyete istinad etmesi lftzımdır. Anahtarı her R d B 1 _, d ·ıı· vinof olup olmadığım bilmekten zi - edilmemesi bilhassa dikkati çekmektedir, 
z~le t hareket cdeceğ~bşına~hğında iti - ne şekilde ve her ne maksad:a olursa ol- oma an e 11ra a gı 1 yade bu politikanır. kominterne dayan-
ın !_ tnlya dalına ve bilthahmın edilebil•r. sun gevşetme imkanlarını gösterecek her j R 4 R anyn hariciye nazın Ga makta devam edio etmiyeceğ'i mesele - Alman • ı• talyan 

rU<l Polon assa son türl" ehl.k l' b oma - om • · · "h' - · idam Ya Ue çok . . zaınan. u oyunun t ı e ı ir misal teşkil f k B 1 d hareket etmiştir Nazır sının mu ırn oldu'!lmu kavdedivorlar 
e etıniştir. Roına Vıyı münasebetler eyliyeceğini ve bendler bir kere açıldı hen ko 

1
. edgra a el yaptığı b~yanntta ve c-bu politika Mosko 'Tanı~ politikası k " • b• ı· • arasında b' arşova il B 1. mı sul h.. d are e ın en evv 1 k d as Arı ış ır ıg"") 

V 
ır sall\h tem e er ın arın ucumunu urdurmak husu- R d k' k 11:malarmın çok saminll o ma ta evam ederse A1mnnyanın hat ~· 

e bunun · · ennı et k sundak· · b k · · k ı oma a 1 onu'I tı h k · d -t , ıçındir ki 'V ıne tedir. ı nzmıne e çının artı hakim o- b' d stl k h ası içinde her iki tarafa are ctı egişmiyecektir.> diyor -

l ~flsı~eleri ibzal edilmekatrşovaya kiyaset lamıyacağım Türk hülrumetlnin bilme .. dır o u . eatvverı·cı· bir tarzda cereyan lar. 
ı crın· e ve Al d·ğ· d .. ·· - 1 a memnunıy ıaker ı nazarı itibara alarak 

11
. ınnn tek 1 1 

•• uşun.u e~ez. etmiş olduğunu söylemiştir. Berlin rnahfelleri bu istifanın halen 
b_ ede bulunmıyn davet 

1 
ıtlerle ınU Türk mılletı bakımından enternasyo • R ..ı _ c"'r"dı'len tebliğ\ Soıvyet hükumetHe batı devletleri n -

.uer}i o unın k nal m .. b tl oman .. 'l n "' .. d 
takd· n - Vnrşova gerginl"ğ' . a tadır. unase e er esaslı olarak değişmiş- R 4 (A.A) • Romanvn hariciye rasın a cereyan eden müzakereleri ka'-

trind ' ının art tir Türk mill r · b d ı oma - "' tıı - - ·d _ı. lnfı ın .... : umumi intıba İtalyanın tniha~ı ev~el h b h el.ındın, b uln adn 5, 2? sene nazırı Gafenkonun burnd:ı yaptığı mü • rış racagı umı ini ~7\ememektedir. 
Ji't ... vııi b• k tı. ar a ın e u un uğu mılletler . d.. ğ d k. t bliğ P ariste akisler 

ansız t ıra mıya çalışacağı ve f k anısında bugün çok . d stl 1 zakerelere daır un gece aşa ı n ı e Faris 4 (Hususi) - Sovvet c;efı·rı' Su-
de h • ngiliz gara r a at b 1 emın ° ara ma ik neşrolunmuştur: 
"e arekete €""'erse Anlm•si Polonya lehin • .:! ukn. duğunu kaydetmek gerektır. Fakat riç, gazetecilere l>eyanatında Litvino -
.1 r ı -... ... u cRomanya hariciye nazırı Gafenkonun 
h 

1 
~ aca4ı hakk d h. anyanın yanında k r ıyenin hattı hareketini daha lastikli Duce ve İtalya hariciye nazır. Kont Ciano fun istifasının Moskova, Paris ve Lon-

a bıraJonıyacağıın 8 ~ç.b.ir şüpheye ma. ılm·a·k yolundaki gayretlere dair Türk 1 da · dra arasmda'ki mfü.akereler üzerine te-\7 bild ri1 Ha ile yaptığı müzakere er esnasın ikı 
"ll<>~d 1 ıyor. rıc ye Vekilinin yaptı'" kat'i beyana- sir icra etmiyece~ni so-yııemı·c ve bu a •K· J ' t ku ~· memleketi alakadar eden bütün mesele - e.· 

1 
" 

\Ta ... ~va A el tro sun Bitler ....... slen" l~ • fi. gelm .. :si fcab ederdi. Filhakika, müzakerelerin yalanda temizlenecegı-· .. ~., ., (A '"'° Tü k ·- ler teferrüatile tetkik olunmuştur. Ko • 
ge"id re· . ·A.) - Dünku'· . ~. 1!°ın bu tun dünyaya karşı beyan et ümidlenni izhar etmiştir. 

l' -mı e askeri tığı t d · nuşmalnr bir itimad ve samimiyet ha -
~ar Alın snasında halk b. k 1 ıma vazıyeti, onu itımadın bu mut- f Tan ... ~azetesi de Litvinof'un istifası -any 1t. • ırÇQ de lak es t k vası içinde cereyan etmiş ve her iki tara 
bulun- a aleyuıinde te...ı...h·· - .. .. asını er yolunda yapılacak her nın iki taraflı an1aşmalan kolaylaştı -

•uuuş cY .,... uratta turlu t<'lk' ı için memnuniyet verici olmuştur. 
Yaşasın p 

1 
aşa.sın Polonyd}ı Dantz' b k 

1 
ın en açıkça reddetmeğe mec- rdcağı kanaatini ileri sürmektedir. 

roı 0 onyan Şarki p ıg, ur ı ar. yerde dünyayı esasen kAfi derecede ka • P 1 d 
sun Bitler> dt.Yc ba w rusya,, kah- MuhtC'lü yeni oyunların t . . o onyn a 

zırmıstır. celeri b kü esır ve netı • rıştırmaktn olan emniyetsiıllki hır kat da Varşova 4 (A.A.) - Pat ajanSl Lif· 
uaun aer.Elnlikleri hafifletecek ha vahimlestirecektir.:. vinof'un istifası hakkındaki bir telgra-

Rom!l 4 ( A.A.) - Alman ordula'ıı 
kumandanı General Von Brauchitsch, 
yanınd:=ı İtalya harbiye müsteşan Ge -
neral Pariani ve Libya umumi valisi 
Mareşal Balbeı olduğu halde Marma -
rica fırkasını teftiş etmiştir. 

General Von Brauchit.sch, bundan 
sonra tayyare :ıe Tobruk'a gıtmiştir. O
rada askeri tesisatı gezecek ve yarın 
Trablus'a dönecektlr. 

A~keri ittüak mı? 
Berlin 4 - Sdlahiyettar mehafil. İ -

talya, ./\lmanya ve Japonya arasında 
nskeri bir ittüak akdi maksadile müza
kereler yapılmak~'\ olduğuna da"~r olan 
şayiaları tekzib etmektedirler. Diğer 
taraftan Tokyo'da intişar eden cAsahi 
Şimbun» gazetesi, yakında bir İtalyan 
Alman askeri ittif'akının imzalaıı.ıcaıh
nı yazmaktadır. 



12 Sayfa SON POSTA 

•Dili"' "Son Posta" mn Hikayesi ··•1H11111•1HHlllmHllHll•ınııaı•1ı 1 lstanbui lclecıiyesi lıinları ] 

B•R MEKTU BOA' N =I Senelikmuhamınenkırası20liraolan Kınalıadada Yalı caddesi sokağında_de: 

1 1 S I niz banyo yeri teslim t~rihınden itibaren ~ç sene müdd~~ı~. k~:~~a _veri~.m-ek u~~. 
ı re açık artırmaya konulmuştur. Şartnam esı Levazım Mudurlugunae goriileb 

15 İstekliler bir sene için bir lira 50, iki sene i~in iki 3 lira, 3 sene için 4 lira_~ 
.... mllllftffi kuruşluk ilk teminat makbuz veya me}c tubile beraber 8/5/939 Pazartesi gunu 

§tnı .. 111111 .. ı••• .. 111111111111 .. ~ Yazan • • lbrahim Hogi 
n saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2694) 

Bu kadar uzak bir yerden, mektubumu 
alınea şaşırdığını. zarfın iistündekı ya. 
bancı pula bakarak, acaba kimden? .. der
miş gibi, o ince kaşlarını kaldırdığını gö 
rür gibiyim.. evet, ben buradayım, ve 
portakal, limon. muz ağaçlarının golge
lendirdiği, kokularının genzimi yaktığı 
bir şehirden sana yazıyorum. 

Böyle apansız. kimseye haber verme 
den İstanbuldan uzdklaşılmama manalar 
'ermek istiyenlerc aldırmıyor, onların 

dudaklarında çevrelenece:-c istihza tebes
sıimlerine, gitt kleri yerlerde yaratacak· 
lan dedikodulara· ehemnuye• bile vermi
yorum. Biliyorum, kaçtı dıyecekle.r. kork
tu diyecekler ... Zara!' yok .. doğrusunu JS· 

tersen Necla, kaçtım. Evet kaçtım ve 
senden kaçtım. Sana karşı besledigim o 
buyük sevgiyi en ufak bir şüphe izi ile 
.gölgelendirmemt'k. kirletmemek için İs
tanbuldan ayrıldım, ve şimdı burada ya
bancı bir ülkede bütün kederlerimle, ız
tırab ve i§kencelerimle başbaşayım. Se· 
nı görememek, bütün bir yaşama motifim 
olan gül varlığını seyredememek, gökela 
gözlerine tapamamak, en biıyük azabım .. 
fakat bir tesellim var. O d~ sana ka .. şı 
olan asil sevgimin bana yoldaşlık etmesi. 

Eski ilaheleri andıran ve güzel çok gü
zel boznunun üstünde çi!;ekıenen yüzün, 
koyu 'kestane saçbnn ve o cici hüv!ye
tini coşturan harikulade parlak gözlerin· 
le muhitini sarsmış, her gezdiğın. yüni
düğün yerde birçok kalbler~ peşine tak
mıştm. Dillerde senin ismin, gönüllerde 
senın hayalin vardı. cTaştan bir 
kalbi var .. kimseye bakmıyor. Kimseyi 
sevmemiş, sevemezmi~· dıyorlar. cAşk 

mı? .. Böyle bir kelime bilmiyorum!... di· 
ye kayıdsız bir gururla etrafındaki deli
kanlılarla alay ettiğim söylüyorla.rdı .. 
Amerikadan yeni dönmüş. şamatacı, his
se, duyguya pek az yer veren sevgiyi a
lelade bir alım satım gözlüğile gören ye
ni dünyanın her şeyi pratik bir şekilde 
muhakeme etmeğe alışan zihniyetinden 
kendi.mi daha sıyıramamıştım. Dimağım
da, kolay kazanılmış aşkların buruk lez
zeti. kafamda gayet kısa bır zamanda 
macera hayatımdan geçen birçok sevgi
ye, zevke susamış kadıniarın hayali ile. 
seni görmek, seninle tanışmak istedim ve 

• Son Posta» nın edebi romanı: 6 

' «Ne acayib kız bu 'boyle ... Kendisine 
bakrnıyan teyzesinin oğlunu yiyecek
miş gibi bir hali var. Ufacık gözlerini 
ne kad~r çok açıyor Eminim ki bu 
kız da teyzesi de Feridunun bastığı ye
ri öpecek kada:- onu seviyorlar. Acaba 
burada &det böyle ımidir? Herkes bu 
adama bir Allah gibi tapmıya mecbur 
mudur? Biz de böyle mi yapacağız? 
Düşüncesinin burasında, Feridunla 

gözgöze geldi. Genç adam, biraz evvel 
salonda annesi ker:disini ona tanıttığı 
zaman ddufıu gfüi, mağrur ve mütaaz
zım bahşlarile küçük kızı süzüyor gibi 
idi. 

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Samatyada Hacıhüseyin mahallesinde 
Hüseyinağa sokağında Ferruhağ:ı mektc bi teslim tarihinden itibaren bir sene 

k " ş · Le~a· müddetle kiraya verilme uzere açık artırmaya konulmuştur. artnamesı ı 

zım Müdürlüğünde görülebilir. İstcklile r 2 lira 25 kuruşluk ilk te~inat ~akb~e 
veya mektubile beraber 8/5/939 Pazartesi günü saat 14.30 da Daimı Encurneıı 
bulunmalıdırlar. (İ.) (2696) __.,. 

elektrik Muhabere ve mün kale vekati 1.; anbul 
işleri Umum Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli (2634.21) iki b in altı yüz otuz dört lira yirmı bir .~~.r;:!. 
olan 50000 aded adi, 1000 aded paslanmaz çelik için ve 1000 aded de Font dokO r 
lerc aid elektrok 17 /5/939 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltmeye konmuştu · 

Eksiltme Metro handa 5 inci katta toplanan komisyonca yapılacaktır. 
l M M" d.. ı- ~undeıı Bu işe aid şartname er etro handa 7 inci katta Levazım u ur u6 

parasız olarak dağıtılmaktadır. 
isteklilerin (197.57) yüz doksan yedi 

nat ve kanuni vcsaikle mezklır gün ve 

JJlİ· 
lira elli yedi kuruşluk muvakkat t~ :,., 

. .. tl n ılıw saatte Komısyona muracaa a 
olunur. (2955) 

~------------------------------------------------~--___.,,. 
Semraların çnyında, Nevin bizi birbiri
mize tanıştırdı. İlk intıbaım, büyük bir 
şaşkın)tk ve zarif varlığından fışkıra:ı 

engin hakimiyet edası altında ezildiğimi, 
küçüklüğümü !hissetmek oldu. ince kaş
larının taclandırdığı ve içinde binbır ışık 
hüzmelerinin yanıp söndüğü gözlerini 
bütün canlılığile dile getirerek, konuş

tuğun zaman, yalnız seni dınliyorlar, ka
dınlar insiyaki bir kıskançlık hislerile 
asabi asabi bluzlarının kıvnmlarile oy
nuyor veyahud manasız kahkahalarla, er
keklerin üzerinde yarattığın o muamma
lı tesirleri kırmaya, bozmaya çalışıyor

lardı. 

gittiğin sinemalnrda ben de bulundum. ,,--•~ Viyanada Profesör Dr. V AGNER'in formülü 
Kaç kereler de yanından geçtiğim, seni;ı
le karşılaştığım halde görmemezliğe gel
dim. Bir gülümsemeni, selamını iştiyakla 
istediğim, beklediğim halde, senden u
zaklaştım ve bu uzaklaşmanın yarattığı 
garib fakat lezzetli ıztırabla, işkenceye 

EKZAMiN 
Ekzemanın hususi i l&c ı 

seve seve katlandım. 
-. Yara ve çıbttnlım derhal geçirir. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

~--~---------------------------------------------------------
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 

Ankara' da Ulus ve İstanbul' da Son Posta gazetelerinin 30 Nisan ve 2 }t{aY1
5 

939 tarihli nüshalarında münderij Balıkesir Adliye inşaatına aid ilanlardaki ınu· 

Ve günün birinde. türlü türlü deneme
lerle artık sağlamlaşan arkadaşlığımızın 
yarattığı samimiyet havasile gittiğimiz 
Heybelinin yeşil çamlarının gölgelendir

diği (Yeşil burun) da sana se~gimi, ilk 
ve son sevgimi söyledim. İçinde en giizel 
ve saffetli ışıkların kaynaştı~ı gözlerin 
büyüdü. İlfıhi yüzü:ı soldu. Dudakların 

vakkat teminat miktarının 4097 lira olduğu tashih olunur. • c3074> ....-
===========================:========:=====:====:==~~ 

=ya=pıyor, küçücük yuvamızı ~ayalimizde kalsanız iyi edersıniz! ... > demişlerdi. d• 
kuruyor, saatlarce münakaş'.l ediyor; her Nihayet geçenlerde röntgen caııun a 
noktada, hatta en küçük bir eşyanın se- ciğerlerimdeki karhalan görünce. . ~~ 
çilmesinde de bile zevkicrlınizin, düşün- ve sevgime karşı en büyük cinayet• iŞ Jll• 
celerimizin ayni olduğun~ hayretle görü- dim. Habersizce, bir mücrim gibi kaÇ;~LJ· 

Beni de sana anlatmış olacaklar ki, bü
tün gayretlerine rağmen, beni gizlıden 
gizliye süzüyor, gözlerini kıravatımrla, 

saçlarımda dinlendiriyor, gülüşüme. seni 
dinleyişime, du'daklarımın kıvrılışına 
dikkat ediyordun. 

asabi asabi kıvrıldı. Ellerin birbirine ke
netlendi. Sonra ani bir hıçkırık ile sarsı
larak masaya kapandın. Dönerken de gü
zel bir mehtabın süslediği bu Temmuz 
gecesinde bizi güze!Hkler beldesine ulcış
tıran cKadıköy> vapurunun güvertesin
den çok sevdiğimiz r.ıavi denizi derin he

d k Buraya geldim. Günlerimin sayılı 0 
,,LI. yor u .. 1 0" 

ğunu biliyorum. Belki de bu satır arı ,l 

Tanışmamız bu çayla sona ermedi. İti
raf edeyim ki seni görmek, seninle dans 
etmek için fırsatlar kolladım, yarattım. 

Toy bir delikanlı gibi senı takib ettim. 
Apartımanının karşısındaki mahallebi
cide saatlarce bekliyerek, arada sırada 

yana çekilen tül perdelerin ardından ha
yalini görmeğe can attım. Kardeşlerinle 

Yaum: GÜZİN DALMEN 

yecanlarla seyrettik. 
Se~iıniz gün gegtikçe arttı. Ömründe 

sevmemiş, sevememiş olan sen, artık y!?p
yeni bir fezada uçuyor, saadet güllerini 
dürüyor .. cSevmek ne güzel şeyh di
yordun. İstikbalimizi konuşuyor, planlar 

- Arkamdan gi:·~·niz. 
Sofanın sağ tarafında bir kapı açarak 

içeri girdi. Küçük kız da onu takib etti. 
Burası, sabah kahvaltısına ta~ısis edi
len nisbeten küçük bir oda idi, fakat 
lüks itibarile evin öteki taraflarından 
aşağı kalmıyordu. Pencerelerde renk~i 
camlar masanın üstünde mükellef bır 

' 
örtü vard1. 

nasile Hac• Osman ailesine ~kmiştir. Sühevıa hanımefendi, oğlu ve yeğeni 
O da babası ve büyük ıha baları gibi mü- burada~ sabah çayınt içip bitirmişlerdi. 
kemmel bir adamdır. Nerimenin korkak bir kedi gibi sessizce 

İşte bu suretle, daha ilk ak.şamdan, içeıiy<' girdiğini gören hanımefendi 
Hatice hmıı.mla kızı. bu evde yalnız Fe- hemen onu azarlnmıya başladı: 
ridunun hüküm sürdüğünü, hatta a - - Dnha ilk günden geçikrniye başla·-
zamet ve 7.alimliğile herkesi titreten dm mı? 
Süheyla hanımefendinin bile oğlunun - Affedersiniz yenge, bilmiyordum .. 
karşısıncia titrediğini, onun sözünden - Pekala, otur. Fakat bundan sonra 

Fakat içimden beni burgu gibi yiyen, 
beni k~ra talihimin en bahtsız girdabına 
sürüklyen bir sırrım vardı, hasta idim. 
Babamın miras bıı·aktığı onulmaz bir 
hastalıkla, veremle, çarpışıyordum. Sen
den gizli gittiğim doktorlar, kaç kereler 
ümidsizoe başlarını sallamışlar, sonra 
rabbani bir şefkatle: cBir sanatoryoma 
girseniz, fena olmaz .. hele İsviçrede, be
ğenmezseniz, Semmeringde birkaç ay 

- Saçını ne biçim taramışsın? Böyle 
kabartacak yerde onları dümdüz tara
yamaz mıydın? 

- Saçlarım kıvırcık olduğu için 
kendi kendine kıvrılıp kabarıyorlar 
yenge; onları kabil değil ~atıştıramı _ 
yorum. 

- Aman efendim; istedikten sonra 
pekala yatıştırabilirsin. Yukan çıkar 
çıkmaz saçım tekrar tarar, düzeltir ve 
Nesrininki gibi yapıştırırsın. 

Elile Nesrin;n iki ince örgü !halinde 
omuzlarmdan sarkan düz, solgun siyah 
saçlarını işaret ediyordu. 

Nerimc korkak bir sesle itiraz etmek 
istedi: 

- Onun saçlarile benimkiler bir de
ğil ki. .. 

dişan çıkmadığını ve bu mutaazzım ve geçikir~en kahvalh etmeden kalırsın. 
rnağrır adamın, lütfen evine kabul et - Annen nerede? 
tiği bu iki nkrabasına evdeki beslemeler - Bütün gece çok 1ztırab çekti; ancak 
kadar bile ehemmiyet vermiyeceğini, sabaha karşı uyuyabildi. Çok ha1siz ve 
onun tnm manasile soğuk ve müstebid yorgundur. Miisa~de ederseniz çayını 

Bu dakikada Feridun bey başını kal
dırarak Nerimenin alnına dökülen 
b t .. d ve 
aşının üs un e kıvrım kıvrım bükülen 

altın s~ç1.arma baktıktan sonra tekrar 
gazetesım okumağa koyuldu. 

dug~un zaman bir servinin serin gölge,, 
ac"• altında son uykumu uyumuş bulun 

ğım... _ 

·~-------------------- ' 
Ya.rmkl nüshamızda: 

Noterin karısı 
B

. . tl'crtib Çevfren: atıce cı 

~----------------, 
annesilc iki üç kelime konuşu~ ~d~ 
çıktı. Süheyla hanım her vakitki gı Bil 
onun arkasından muhebbetle baJdıkt 
sonra yeğenine döndü: .. . be' 

- Bitirdin :ni şekerim? Oyle ıse ıcs
men kalk hazırlan, beş on dakikaY~ ri· 
dar hocan gelecek. Sana gelince d eğıl'l 
me, sen Nesrin gibi nazik olm~ 1 çı• 
için en fona havalarda bile sokags~ın· 
kabilirsin; bu sebebden, seni de .Y3

di1i1< 
daki mektebe yazdıırncağan· Ş~ cfer1 
birkaç gün evde hizmet et ... öğl~·sı· 
sonra biraz bahçede dolaşmana rııtı c10-
ade ediyorum, anuna sakın bir ~ye 
kunayım deme! e "' 

Nerirne öğleye kadar annesinin 
11 e .. 

dalarının ışini gördükten sonra, 
1 
~ın' 

meği müteakib, annesinin ısrar 3 eŞil 
dayannm~yarak bahçeye çıktı ve ynd' 
ağaçlar, rengArenk çiçekler arası 
dolaşmıya başladı. un' 

NcriIP"' bir saniye C>vvel içinde ona 
karc:;ı duvduau isyanı kesfetmiş ve an
nesi' c 1-endisnıt: bu sebebten bin bir 
türlü işkenceler y&pmıya karar vermiş 
zannederek kıp1<ınnızı oldu, korku ile 
ürperdi ve bu adamın annesinin haya
tını elinde tuttuıTunu düşünerek içi 
bfö, tik b!r yei<;ie doldu. 

bir ada:n olduğunu anlamışlardı. yukarı çıkarayım. . . 
m Süheyla hanım dudak büktü: . 

Ertesi sabah, Hatice hanımla Neriıne - Böy1e şeylerden hoş1anmam. B_ıra.z 
gözlerini açtıkla'rı vakit, ılık bir ilkba- gayret etse mutlaka aşağı inebUırdı. 
har güncşınin odalarını parlattığını Manmafih bu gibi yorgunluklar tekrar
g_ördüler. larsa onun işlerile sen meş~l olursun, 

Uzun yolculuk ve üzüntülerdenden çünkü hizmetçilerin ba~ka ışlerl v~r. 
dolayı Hatice hanım 'büsbütün ibitab Kalfaya söyle <le san~ b~: tepsi versın. 
bir halde olduğu için Nerime hemen Küçilk kız odaya gırdıği zaman ga -
giyinerc.'k annesinin kahvıaltı.sım alıp zete okumakta olan Fe~idun, o~un ~
getirmek için aşağıya indi. Faks't, mer- kingen scHlmına hafif bır baş egmesıle 
divenin aşağısına indiği vakit birden - mukabe1e ctmi~tı. 

Süheyla hanını kaşlarını büsbütün 
çatrnışh: 

-: Bir de kalkmış, sözlerime cevab 
verıyor ... Yok kızım, bu huyundan 
~~zgeç, be~im söylediğim şeylere sakın 
ıtıraz ~eyı~ deme; yoksa ben seni yo
la getırmenın çaresini bulurum. Yarın 
sabah saçlarına biraz zeytı·n y .. .. , · ag surer 
\'~ ç~k~ çe.ıte ~ararsın. Şimdilik onları 
bır sıçımle baglarsın, büyüdükleri za
ma~ da örersin, anladın mı? Dediğim 
g~bı y~p&T~ın onların da Nesrininkiler 
gıbl durnduz olacağını görecekc;in. 

Her nedense bn bahçe onun h~Şra • 
gitmemişti; burada da, evin her.: bir 
fında olduğu gibi, bir sevimsizl~ 'ıcıer 
kasvet \'e hüzün vardı. Hat~a çı~urs· 
bile bu yerlere neş'e veremıyor, 
nin ağırlığını gideremiyordu·.. srırte 

Küçük kız ayaklarım ı sur~ed .. ,,te" 
•• U tl" 

bahçenin geniş yollarında yur . aı.ı· 
sonra kendisini eski ve yıkık btra or· 
varın dibinde buldu. Sarmaşıkla~~ ıcii· 
tülü olan bu duvarın bir tarafın le' pBs· 
çi.ik bir kapı vardı; fakat üstünde .1 8çıl· 
lı kilitten, kapının senelerdcnbet1 

Yem k biter bitmez genç a:dam kati
bi i C' birlikte odadan çıkmışlardı. Sü
heyla hanım, kapı kapanıncaya kadar 
onun arkasından baktıktan sonra Ha· 
tice hm ıma döndii.: 

Gece gec vakte kadar çalışıyor. 
O nun ya=?ındaki gençlerin gezip eğlen
d -i. v~kitlerini kumarhanelerde, mey
hanelerde, sinemalarda ve barlarda ge
çirdi1<1eri esnada o ~ncak çalışmaktan 
zevk duyuyor. 

Ne kadar yakışık1ı olduğuna dikkat 
ettiniz mi? Tıpkı benim amcama benzi
yor amma abHlk noktasından hamdol
sun gece ile f?Ündi.iz K.adar birbirlerin
den uzaktırlaT. B u bakımdan tam ma-

bire nereye gideceğini tayin edemiye- Nerhne masanın başına oturarak 
rek şaşkın şaşkın etrafına bakmıya baş- yengesiııin verdiği çayı içmeğe başla -
ladı. Kap:ların hepsi kdpalı idi. Bun - madan sert bir ses bağırır gibi emir 
!ardan birini açmak cesaretini de kor- verdi: 
kak kalhinde bulamıyordu. - Bir parça çörek de al ve çabuk o1 

Bir iki dakika mütereddid bir halde çünkü hepimiz çayımızı içtik, sofrayı 
durup bekledikten sonra, asık suratlı kaldıracaklar. 
bir hizmetçinin, elinde bir tepsi ile gel- Nerlme, .gözlerine biriken yaşları gös
diğini ~rdU. terememek için önilne bakıyor, boğa • 

- Afiederslnlz, 'kahvaltı için nereye zından güçllikle inen fokmalan yutmak 
gideyim? için gayret sarfediyordu. S~y1a ha -

Hizmetçi, duda'klannın ucile cevab mm g8zünü ondan ayırmıyordu; bir -
verdi: denbire kaşlarını çattı: 

. ~erime sesini çıkarmadı. Bu kuvvet
lı msanlnrın yan nda hı'ç b' 

ır zaman 
haklı çıkmıyacağını anlamıştı y 
k"' ilk 1 .. · aşı 
·uç 0 dugu hald~ sefafotin ve ihtiya-
cın getirdiği biiyük tecrübeler v h 

1 d' e er 
zaman .Ken ı kendisini idare etmek · · 

.. t d'"• ıçın 
gos er ıgı gayretler sayesinde vaktin-
de~ evvel inkişaf eden muhakeme kud
retı, ona, bu evde böyle çok daha haksız 
muamelelere maruz kalacagı" n h' t-
t . . ti ı ısse 
ırınış . 

Feridun gazetesini okuduktan sonra 

madığı belli oluyordu. f1 oııl· 
Nerinıe bu yıkık yerlere dal!!l ği sı· 

gın baktıktan sonra geri dönece eŞ•eli 
rada, duvcrrın öteki tarafından ~ şBtc· 
ve tatlı hir ses yükseldi. Bu:. şen~ pelC 
rak bir şarkı idi ve son gunıer ııoşııll' 
mahzun olaıı Nerimenin pek 
gitmişti. dtırs· 

Şarkı yaklaşıyordu .. küçük k~~n rııe_: 
rak bekledi... Birdenbire duva .. ı-0rıdt1 

rinde sarı saçlı bir erkek ~a,.şı g~ye 1' 
ve şarkı röyliyen a'ğız bir ıki sıı 

çık kaldı. ""'' (Arkost 
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• BATTAL GAZI 

Battal 
kh liattfı onun, manastırın köş -ı 
Ço~e yerleştiği ilk günlerde, bir 
d dedikodular yapan bu a -
r;ın11~r·~. a_rtık fikirlerini ve linsanla
le~~· rı.~ştı~~ek lüzumunu hissetmiş
rn ı. Cunku biiyiik Türk kahramanı, 

0 
anast .rda, birçok genç kız ve kadın 

n~astında yaşamakla beraber, merdliği-
• erniz'ii'r' · hal ld· '.'mı ve ahlfıkmın safiyetini 

bilec b ~.r <>oecek en küçük bir harekette 
karş t .. unmuyor .. manastır sakinlerine 

ha.,_be1 Pocıterdi~i ac;ilane hürmet ve mu
u t](' b'"t .. 

lıkl ' u un rahibelerin minnettar-
arını celbediyordu. 

* Battal Ga · · 
d ~ b zının halk arasında knznn-
ıgı u b'' .. 

A uyuk mevki, bilhassa Aspasya naya b.. h • 

ri uyuk bir gurur ve iftihar ve-
r~~rdu: Mannstınn genç ve dilber baş 

besı. artlk tanuunile kalbine yerle-

Yazan: ZIYA ŞAKlB 

• 
gazıyı sevenler • 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

Sayfa lŞ 

Son Poata'nın tefrikası : 104 

Baron de Tott'un h8t1raları M . !Ll! !@!i!!!! ("'"" .,._ .. mpat@ 

Haşmetmeabın teveccühü 
Veziriazam bana şöyle dedi: " L üzum gördügünüz 
parayı alabilirsiniz. Para sizin tarafınızdan adi 

bir makbuz üzerine verilecek!., 

Tercüme eden: HUs1yi:ı Cahid Yalçın 

(]) «Allah ya,pu. demettir. En b ü.vu.t blr 
hayranlık Uadeaidlr. 

Hemen bütün kalb hastalıklarında 
hastalığın sebebini küçük iken çekilen 
ho.d romatizmalarda aramak ıtızımdır. 
Mnamnfth diğer intani hastnlıklnr mese
lA fiyevritlfold yani tifo, çiçek, kuş -
palazı, lekeli tifo gibi hnstalıklnr da kal
bin iç zarlarında hastalık yaparak bin -
netice marazı uzvli kalbin meydana gel
mesine amll olablllrler. 

Kalbi hasta olan genlçer gördük k1 ha-

1 

"ı 
berleri olmnôan mükemmel spor ynp -
makta idiler. Ve kendllerlnde hiç bir A- j 
rıza hissetmiyorlardı. Filhakika mua - ı 
vazn hal devam ettikçe ve knlbde.ki te - ı ı 
gayyürü uzvi de büyük olmadığı takdlrc'c 
blraz da gençliğin kuvveti dolayıslle kalb 
lerf hasta olanlar hiç bir şey hissetmez -
ler. Fakn.t hüner hali değil istikbali dü ~ 
ştinmek, kollnmııktır. Bu sebeble bu gibi 
khnselerln daha rahat ve çok yorucu ol
mıyan işlerle meşgul olmaları ltızımdD'. 
Daha ziyade bu gibiler büro adamı olma.
lıdırlıır. Bankacı, memur gibi.. Veynhud 
çok yorucu olmıynn serbest meslek es ,. 
babı da olablllrler. Mesel!\ çok konuş .. 
mıyan ve JCıboratuarı:-ıd:ı. ço.lışan doktor .. 
ınr, dlşcller, kimyagerler, ront.gencller ve 
ye.hud mimnr ve mühendisler gibi. Bu gi-
bi meslekleri tercih ettikleri takdirde si
gara, alkol glbl sullstlmaltıtta da bulun- f 
mamnk ıınrtile herkes gibi normal bir 
hayat geçirmeleri pek tufı mümkündür. 

eevab Lstiyen okuyuculnrımm postn 
pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tak- I 
dlrde istekleri muknbeleslz kalablllr. 



14 Sayfa 
ec:.... 

• •::ı Pastı>.,. nın tefrlta.sı: 54 
SON POSTA 

BiR iN6i~!l CASUSU Oslo'daki gül-eşler 
Tercüme eden: B. Alu 

Kendi kendime 
içi de, ooa 'iid~ 

lanetler savurarak, büyük bir keder 
bir aşağı bir yukan dolaşıyordum 

Takım itibarile biz 
puvanla beşinci olduk 

[Gllr~ş k afilemizle giden Örrer Besim yazıyor} 

6 

Oslo 30 - Dört gün devam eden ve ı······ .. ··· .......................................... ••"'\ 
66 ne a1 kilolarda ikincilik kazanma - == Avrupa gi~ reş . 
ınızla neticelenen Avrupa güreş şam - ~ 

piyonası parlak bir merasimden son - şampı· ona ı· eıerı 
ra bitti. Müsabakalarda derece alanlar- y Si ne ıc 
dan birinci, ikinci ve üçüncülere Nor
veç federasyom.& ile, Oslo belediyesi gü 

zel hediyeler verdi. Merasim esnasın -
da her güreşçinin mensub olduğu mil
letin marşı çalınmış ve müsabıklar iç
ten gelen samimi tezahüratla alk1şlan-
mış1ardır. Gece 11 den sonra biten bu 
merasimden sonr3 Norveç güreş fede
rasyonu 300 kişilik bir zi;yafet verdi. 
Ziyafette her federıısyon reisi sıra ile 
nutuk söylemiş. ve Norveç federasyo
nuna hediyeler vermişlerdir. Ziyafet 
büyük bir neş'e ile geç vakte ksdar de
vam etmiştir. Beynelmilel güreş fede- • 
rasyonu reisi Finlandiyalı Smeds: «Dört 

gün yemek yemeden duranlarımız var. 

1-Vi eli 
2 - Petterson 
3-Stokke 

1 - Pihlamaki 
2-Schmitz 
3-Toth 

1 - Anderson 
2-Yaşar 

3-Koskcla 

1-St·hafer 
2-Russep 
3 - \'irtanen 

l - Joı!ıanson 

2 - Schwcikcrt 
3 - Plkkusari 

56 kiloda 
(Finlandiya) 
(isvcç) 
(Norveç) 

ıa kiloda: 
<Finl:indfya) 
(Alman) 
(Macar) 

66 kiloda: 
(İsveç) 
<Türk) 
(Finlandiya) 

72 kiloda 
(Alman) 
C&tonya) 
<Estou ya) 

79 kiloda: 
(l vcç) 
(Alman) 
(Finlan diya) 

Umumi Harbde, lngüiz ordusundaki Avustralyalı m.a1dneU tüfek efradı Bütün bu gü~ler zarfında' ~·alnıı mü -
1 -AkerUnd 

87 kiloda 
(İsveç) 

<Türk) 
CK'itO'J'lya) 

Hakikaten bu, şahane bir atlatma 0 kadar itinalarla haızırladığı sahte 
~di. Böyle bir anda yüksek mevkideki ptanlarJ .kendi elimle imha ettiğimi 
~~~la~ın s~~atlarını, onlarda~ deği- söylediğim dakika, hayıtunın en acı 
şiklıgı gormegı çok arzu ederdım. Fa- dakikaJarmdan biri oldu. Bir sırasını 
kat maalesef ben o pllinları, getirer~k Meyzon'a: 
Meyzon':111 ~~ktub~u al~~ - _ Bu vaziyet karşısında daha esaslı 
dan. bır h~f1!1 on~e imba ~tmıştım. ve dah~ parlak ikinci bir pliin düşün
İngıltere bukumetıne, oradakı mes'ul mek meoburiyetindeyiz. dedim. Fakat 
~aka:nlara dah.~ fazla ifün ad etmekli- Allah aşkına. şu tank dediğiniz nesne
gım lazımmış!. Oyle ya, bende bu plan- ler ne l)içim şeydir? Manzaraları nasıl
,l~rı? . çalınamıyacağına dair 'kuvvetli dır?. 
hır ılımad olsaydı, ben derhal bize gön- Ben bu ana kadar lhenüz hiç bir tank 
derilen pliinln.rın .sahte ~lduklarını a':1- görmemistim. VakıA, albay Nikolayın 
1amakta gec~kmıyecektun. Maamaf1h emrile Somm cephesine giderek, an1 bir 
h~b e-.?asındaki idare mekanizmamızı hücumla ( t) F ler<" köyünün istirdad 
bılcn 1:rın, bu ~a~mdan ötürü beni ma- edilip edilemiyeceği mecıelesini tetkik 
zur goreceklerınt umuyorwn. etmistim .. bu köyil istirdad etmekten 

Fakat buna . rağm:n, bu yaptığım m~k;adım~z. orad; bir vadide yr&rnakta 
hareketten, bu ışled~ım hatadan dola- olan bozuk ve devrilmiş birkaç tankı 
yı fevkalllde müteessirdim'.Burada Al- ele geçirmekti .. fakat cephen~n bu kı
manları .tam~men yanlış hır yola sev- sım kumandanı, böyle bir mukabil ta
k~~ek ~~~nları v~ken, ben acel~ - arnızun hiç bir fayda getirmiyeceğini, 
c~lıgım .. yu~unden ~lan1arı mahvetmış- hak1ı olarrlk bana ispata çalışrnı~ı .. ben 
tı:n· Çunku hu planları. Y?kmakta ne tankı tnyyaredcn, birkaç yüz metre 
dıye bu kadclr acele .. e~ım? ~~nl~'rl yükseklikten olmak üzere ancak ?,ir 
yakacak yerde, pekala saklıyabılırdım defa p,örmüştüm. Tabii böyle bir göruş, 
de .. · hiç görmemeğe muadildi. 

Kendi kendime lfınetler savurarak, İşte hunun içindir ki ben tanklar hak
bilyfik bir keder içinde, odamda bir a- kında Meyzona üstüste sualler yağdırı
şağı beş yukarı dolaşıyordum. Takriben yor, 0 da· buna aid bütün bildiklerini 
iki hafta sonra, bu iıatamı telafi edecek bana anlttmaya çalışıyordu ... 
imkanhr ortaya çıkınca, ben dört elle Mevzon benin~ tanklara gösterdiğim 
bunlara ~arıldım. bu fe~kal§de alakayı görünce: 

Bu imkanı bana bizzat Llidendorf _ Bu tanklar tahmin edildiği kadar 
verdi. Bir sabah, Lüdendorf'un beni iş goremediler. dedi. Bizim karargah 
görmek istediğini haber verdiler .. tabii, ta'llkları bir hayli tenkid etti. 
oerhal yanına gittim. Lodendorf beni _ Ne divorsun? dive haykırdım. 
görünce: Söyledikleri~ tamamen ~anasız. Hatır-
- Bir tarihte sizden, İngilizlerin tank ladığıma nazaran on beş Eyllılde faa1i

lannn aid planların tedarikini istemiş- yete sevkedilen mahdud miktarda tank 
tim. Bu iş ne oldu? Bu sabada bir şey- bile Alınanlara müthiş zararlar yap -
ler yapabildiniz mi? mışfardı. 

Diye sordu. Mev7on sözün~ devam ederek: 
- Maalesef, general, dedim. Bütün _ Bundan bir şey çıkmaz, dedi, ben 

gayretlcrir.lize rağmen şimdiye kadar sana hakikati söylüyorum. Forbs'in ba
bunu bir türlü e1de etrniye muvaıffak na anlattığına ~öre İngiliz ordusu baş 
olamadtlc. kumandanlığından gelen rtporlar tank-

Bu işin güçlüğünü Lüdendorf'a• an - lan ve bunların yaptığı işi tam mana
latmıya lüzum yoktu .. çünkü bizzat Lo- sile faydasız bir iş diye göstermekte 
dcndorfta bu işin ne çetin bir dava ol- imişler. Hatırladığıma göre bizim har
duğunu çok iyi biliyordu .. Fakat buna biye n.Pzarcti askeri fabrikal('lra verdi
rağmen şu sözleri söylemekten kendini ği bir emirde bin kadar tank sipariş 
~ı.1amadı: etmişti. Başkumandanlıktan gelen ra-

- Evet, filvaki bu çok çetin bir şey. porlar, bu siparişlerin derhal dnurdu
Ftıkat ayni zamanda bunun bizim için ,.rulmasını istiyordu. Galiba det bu arzu 
hayati bir ehemmiyeti haiz olduğunu yerine getirilmiş olacak. İstersen 
<In tabii müdriksiniz zannederim? Forbs'i çağıralım da bu meseleyi bir de 

Lüdendorf, bu sözlerine bir tek keli- onunla görüşelim. 
me ilave etmedi. Fakat ben onun ne Benim teklifirr. üzerine Forbs'i bu
demek istediğini çok iyi anlamıştım. raya çağıracak yerde onun odasına biz 
Binaenaleyh bundan sonra herhangi aittik. Maksadım b~şkumandanlıktan 
bir sev söylemesirn• imkan vermeden: :elen bu raporları bizzat görmekti. Fil 

- Muvafık görürseniz, dedim, İngil-
0 
------ -

tereye gitmek suretile bu işi bizzat m Flers: pek şiddetli muharebelere sah
ne olan Somm cephesinde bir köydür. İngl-

kenditn baş~rmak istiyorum. uzıer t91R senesi 15 Eylülünde, ilk defa olarak 
Lüdcndorf benim bu teklifimi büyük bu cephede. tanklar kullanmışlardı. Bu mu

btr memnuniyetle kabul etti. Ben der- harebeler esnasında dokuz tank harbe 1ştl
ha1 ha7.1rl1ğım1 yap~rak İngiltereye ha- ra.k etmiş, ve o zamana kadar zaptedllmesl 
reket ettim. Meyzon'la buluşarak ona gayri kabil glbl görünen fevknlMe müstah-

' ' Jcem Flers köyü düşmandan geri alınm~tır. 

hakika raporları okudum. Bunlar, cadele yaptık. Şimdi bol bo1 yemek yi-
tankları yerin dibine batırıyordu. Bir- yebiliriz.~ demiş. esasen mevcud olan 
kaç bin satır tutan bu uzun raporlar neş'eye bir kal daho samirnivet ilave 

2- Koca l\lustafa 
3-Nco 

Atır sıklette 

tanklann hem faydasızlığını, hem de etmiştir. 
lüzumsuzluğunu isbata çalı.~ıyorlardı. * 

1 - Kotlsas (Estonya ) 
2 - Nyınan <İsveç) 
S - Booiş (l\'lacar) 

Raporlar tank programından vazgeçil -
mesini teklif ederek hitam buluyor -
lardı. Harbiye nezareti bu raporları 
makul bulmuş ve askeri fabrikalar mü 
dürlüğüne verdiği bir emirle tank ima
latından sarfınazar edilmesini bildir -
mişti. 

Forbs'in anlattığına göre İngiltere 
hesabına, bir talih eseri olarak, askeri 
fa brikal(frda tank işlerine nezaret e -
den zat bir ihtiyat zabiti imiş. Bu. be
nim de tanıdığım binbaşı ( 1 ) Albert 
Stern isminde Sitrye mensub meşhur 
bir iş adamı idi. (Arkası var) 

(1) Binbaşı AJbert Stern, Londrnnın bü -
yük sanayicllerlnden blrl olup bllhassn Lo-
1d COrc'un arzusu iizerlne iş başına getirile
rek harbiye nezareUne bağlı tank komitesi 
şefliğine memur edllmlştl. Lold Corc hatıra
tında bu noktayı d:ı kaydetmektedir. .............................................................. 
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SOLDA.'l SAl'oA ve YUKARDAN AŞAÖI : 
ı - Üç gün evvel İstanbula gelen m!sanr. 
2 - 11yatroda aktörün yaptı~ı - İklimler. 
3 - Bağlılık - Bir nota. 
4 - Vapur odası. 
5 - cTlmarı glbi bir nevi imtiyaz - Yük-

seltme. 
6 - Yayla .atılan - Beygir - Sayı. 
7 - Kasabın sattığını eklersek cfaallyeb 

olur - Sonunda cH• sı olmasa endaht 
eder. 

8 - Başında cıK• sı olsa kol olur - Muay
yen vakitte ödenen. 

9 - Vll~yct - Cemi edatı - Lohusa. 
10 - Fabrika. 
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Cumartesi sabah ı 1 ı de Os1o'vu ter-
kederek Stokholm'a hareket ettik. Tre
nin bütün yolcuiarını dünyanın en kuv 
vetli arlamları teskiJ ediyorlardı. İsveç
li. Finlandiyalı, Estonyalı ve nihayet 

Türklerle işgal edilmiş olan trenimiz 
en kücijk sıkletten , en ağ'ır sıkl ete ka -
dar dünva !?ampivonla<rile dolu idi Gü
reş al~inin yıldızların ı. Ovens ka -
dar süratle kosan tre n. çabucak Stok -
holm'a '!etirdi. Stokholm'da Norvec fe 
derasyonu tarafından merasimle karş1-

]andık. İsveçliler hurra. biz sa ğ'ol diye 
bağırdık. Ticaret ateşemiz de istasyon
da bizi bulmuş \•e uzun müddet görüş
müştür. 

Sporun vatanı olan İsveçte 24 saat 
kalıvoruz. Saat 5 t~. maç yapmak üze
re, Fin!andiyaya hr.Teket edeceğiz . 

Ömer Besim 

Mekteblerarası maçları 
İstanbul okulları spor bölgesi genel 

. Takım itibarile milletler şa de~ j 
almışla~dır : 1 

1 - lsvcç J ll pm-an, 2 - Finli ndiJ• 
pu•an , 3 - Almanya 7 ıru•an, ' - iti ' 
tonya 6 ııuvaıı, 5 - Türkiye G puvan, ~ 
:\la.caristan 2 puvan , 7 - Non eç 1 p• 

~ Tail. ) 

~ -y:~·~~~·~·~·~·;~:·~:~ ·:~·~;;:·;:·:;;;·~,urd· 
larının istirakile yapılacak koŞU 

müsabakaları seçimleri • ·~ 
Manisiz koşular saat 1 6, ı O. Mafll 

kosular saat 17.50 . 
6/ V / 939 Cumartesi günü K-abata.Ş U· 

sesi sahasında yapılacak voleybOl 

maçları 1 
Haydarp~~a lisesi - Işık lisesi s9' 

15 te. Hakem: Sami Açıkön. 
1 

6/V / f 939 Cumartesi günü İstanbul~ 
lisesi sahasında yapılacak 

vo1eybo1 maçları 
. . il' 

Çamlıca; İstanbul kız lisesi galıb1 

Kandilli kız lisesi saıat 14. 
sekreterliğinden: 1 , 

6 /V / 9 39 Cumartesi günü yapılacak l - Birinci futbol maçın yan .ıı iır' 
futbol maçları kemlerini Haydarpaşa - Boğaziçi, ılc .. 

Taksim stadında: I§lk lisesi - Pertev- ci maçın Işık - Pertevniyal liseleri gOtY 
niyal lisesi saat 1 S te. Hakem: Ş~i Tez- derecektir. ~ 
can. Boğaziçi lisesi - Haydarp~a lisesi 2 - Taksim stadında seyirciJer , 
saat 16,30 da. Hakem: Feridun Kılıç tribün ve dühuliy€' l O, balkon ıs ıc" 
=6=/V= / 9=3=Q=C=um=a=r=te=s=i=gu=··=n=ü=T=a=ks=i=m=st=a=d=-=ru.ş===a=l=ın=a=ca=k=tı=r·=======~ 

(""" __ B_i r_e_c_i_kt_e_k_a_ra_k_o_ı_v_e_te_ı_ef_o_n,_t_e_ş_k_il_a_tı __ J 

t' Ei2?' 

cıef oıı 
Birecik, (Hususf) - 190 koyden mnteşekkil olan kazada karakol ve t yrıl' 

teşkil!tına bilhassa önem verilmektedir. 190 köy ~teaddid mıntakalara ıı 
mış ve bu mmtakalar telefon şebekeslle merkeze oağlanmıştır. . . .. rııe1' 

Eski kara)tol binaları yeni baştan ve tadilen tamlr ve tanzim edildiği gıb~·~tJlte 
karakol 'binaları da i~a edllmcktedir. Reslm yeni kurulan bir jandarma nu 
kar.akolunu ~termektedlr. 
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~-=-al~~=========================================================~S~O~N~l~'O~S~T~A~=======;==============================================~Sa~yf~a~~j~ 
EMVALi GAYRI MENKULE VE IKRAZAT BAN ASI T. A. Ş. nin 

31.12.1938 farihindeki 
Al{ 'l' l F Tü .. ı· 

senelik bilfınçosu dur. 

--- r.t{ ırı:ısı 
'l'ett - -- -

PASİF Türk lirası 

........_ Ye tdılmemış sermaye ............... : ......... _ 45.000.-
tf t•lıab 

Sermaye .................................................. . 60.000.-

47.567.34 

99.75 

47.950,01 

İ"" .r bankalar ....................................... 11.493,97 
Pn!C!k n . b 

?ı.iuhabir banknlıu:: ........... : ...................... .. 

......__ ıuıta ·!inde avanslar 

~~ ~n;ka ııa'llına ..................................... .. 

2999 numaralı kanun mucibince' ihtiyat hesabı. 

Saır .ş ası saL.se nuınına ............................. . 
47.567,34 
4ô.500,-

Sair muhteHf aiacnklılar 

............. tnuh elıf borçlular ···- ..................... .. 
l{d.r • 

ve z rar hPsabı 
261,33 

1937 elen • 1-
1938 s n ;

1 
........................ 5.385,08 

~1 ..................... , 590,ö2 4.79t46 
-

l( • 153 617,10 ı~ 1 617,10 
~1 ... " h r hılar 
a) Ipi)• k - -

Kef let~en ~ · acaklıl:;.r ......................... .....• S:J.120.-

~r lu nıukabJi kefaletten 
• ı 

b) S:ıir , ............................ . 
• ırdı.ıl r 

... ···················· 
63.000,-

120,- 81.120, -

218.737,10 21e.737,10 

~AF1:_AR 
Ma:ış -
t ve t·crcı 

31.12.1938 de kapatılan I~ ,,ve ZARAR hesabı 

Tü rİ( lır ı K A Z A N' Ç L A R Tı.: 't lirası 

dar· •er Ve 1 ına raflur ... ::::::···· ............................ . l.030.-
20J.3ô 
7u.ı, 7 J 

F .ıi 7. ve koınuı:.yon~&r ::.749,28 
rl!ı ve bo , ............................... . 

19-;s r\ıar ......... .. 
-.::._ '"><'nesin deki kar ............................ .. 

21)99 No 1 k--
liyata ııİ ı unun mucibince ~ 
1939 ınan .......... . senesin d .............. . 

e evrcdilen ········· 

hfuha p 

64,56 
590.li2 65'\18 

2.749.28 

l\türakıp 

1 - Diyarbakır. ~afıa Vekaletinden 
lometresi nrru> - c hattının 35 ' . . 
ıarr ındakı demır kö . ...,.. 455 ıncı kilometresi fle 51 .J. 845 inci .ki-

usume m ·· . k Prulerın D. • 
2 una lsava konul ıyarbakırdan iş başlanna nakli işi kapalı 

- Bu 1 • rnu tur 
3 - M . şın muhammen bedelı k . 

kaıeu-. tınakasa 17 /fij939 tarih ' ırk b"n liradır. 
··• z dem· ıne lesa'i .. f 

4 _ '" ıryollar in~a t d~ı· . ', u eden Çarşamba günü saat 15 ac Ye-
·•lukav 1 i' d resınd~}.. k 

si ve koı l e cı pr jr>s' cksıltme t • ornisyonda yapılacah."tlr. 
d ı ste nJ şar l"amesi b 

emiryollar . ıı ıruirckkEb b' • ayındır1ık iılerı genel şartname-
ınşaat ır takını m· 

5 - Bu 1§>. daıres nden t d unaknsa evrakı ikı lıra mukabilınde 
6 - ın :rnuvukka . e arık olunu'bilir. 

Bu rnünak t ternınatı 3000 r d 
ıın as· Ya ıra ır 

a lnecbur old k gır:rnek istivenl . 
de h,, ... 1 u ları e\rl'ak · er 2490 numaralı kanun mucibince ibra-

"4Jr ıyacakı • ve vcsikala A 

kad arı ı:aı tekr{' . nnı ve mezkur kanun tarifatı daırefilıı-
ih lar numaralı makbuz ı ıerıni havi zarflannı ı 7 /5/939 tarihinde saat 14 de 

a e kom· mukabilinde d · 
7 ısyonu reisliği cmıryollar inşaat art.tırm.ı eksiltme ve 

- Posta ile g" d . ne teslım e~meleri lazımdır. 
lnaı. on erilecek teklül d 

•1575, (2992) er e vaki olacaık teahhür .nazan dikkate alın-

2. 74n.2tJ 

11
1 ~ 

1 

mıll~ 

Kocaeli Sulh Hukuk Hfıkinıliğindcn: 
İzmit Kemalpaşa mahallesinde:ı Veysi 

oğlu Hasan Tuna tarafından Bilecik is
tasyonunda 3-:6 numr.ralı hanede oturan 
Hüseyin kızı Ayşe a·eyhine açılan sc-

nedli 295 lira alacağının tahsili hakkın
daki davadan dolayı Ayşeye tebliğ edil
mek üzere Bileciğe gönderilen tebliğatın 

Ayşenin gösterilen adreste olmayıp Bur
sada Camıkcbir civarında 8 No. lu dük
kllnda oturan oğlu Minarecı Mehmedin 

yanında bulunduğu bildirilmiş ise de 
mezkur mahalde dahi Ayşenin oğlu hey
kcltraş Minareci Mehmed;n dükkiını ka
patıp nereye gittiği belli olmadığı bildi

rilmiş olmasına mebni ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan mezbu
re Ay§enin 22/5/939 Pazartesi günü saat 
10 da sulh ihukuk mahkemesine gelmesi 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere ilm olunur. (939/430) 

Gayri enkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Makbule:nin 17071 hcsab No. sile Sandığımızdan aldığı (3000) lirayt. 
karşı birinei derecede ipotek edip vade sinde borcunu vermediğ!ncıen hakkında 
yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma~ufu 40 cı madde
&ne göre satılması icab eden Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinin eski Ağahanııı.mı 
ve Terazi yeni Tornacıbaşı sokağında eski 20 yeni 46 kapı 481 ada 10 parsel nu
maralı 'kıirgir bir evin tamamı bi::- buçuk ay müddetle açıK: arttırmaya konmuştuı 

Satış tapu sicil kaydına görC" yapılmak tadır. Arttırmaya gırmek istiyen (495) 

lira pey akçesi verece!{t:r. M illi bc:ınk:tlarım,~dan brrinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Bır;kmiş bütün vergilerle belediye, res mleri ve vakıf icaresı ve 

taviz bedeli ve tcllfü"ye rüsumu borçluya aidd;r. Arttırma §lrtnamcsi 9/5.'939 
tan 'nd n itibaren te ki etmek i:;t'vı:>nlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bu undurulacaktır. T pu 'cıl kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

dos •asında vardır. Arttı y::ı. girm·c; olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hnkkmd.3 her şeyi öğrenmiş ad ve itıbar olunur. Birinci 

arttırma 20/ô/939 ta h ne müs dif Salı günu Cağaloglunda kfün Sandığı
mızda saat rn dan 12 ye kad r yapı1acaktır. Muvakkat ihale yaplıabilmesi için 

teki f edılccek bedelin tere han a1ınmm icab eden gayr;menkul mükel1ef ıyeti 

ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde non arttıra -

nm taahhüdü baki kalmak sartile 7/7/939 tarihine müsadü Cuma gü
nü ayn• mahalde ve {lynı saaU; son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayr·w,.nkul en ~k arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 

sabıt o mı yan ala'mdarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarım ve hususile 

f.a'z ve masarife dair 'ddialanm ilfuı tarihinden ıtibaren yirmi gün içinde evra
kı mü b telerile beraber da ·remize b ldı meleri lazımdır. Bu suretle haklannı 
bıldırmemiş olanlarla haklan tapu sicıllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 

paylaŞL asından har·ç k.ı'ırlar. Daha fa7.la malı'.imat almak isüyenlcrin 937/252 

dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ılan o unur. 

** DiKKAT 
Emniyc>t SandıP.r Sandıktan alımın gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle-

1 

1-
re rr.u ü.mm nlerim:z·.., kovır.uş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 

ihale b de in n yrı ı ına kc.d r borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(3103) 

ur m 
27 ci Tertib 

::-: -- Birinci Keşi Je: 11 / ıvlayıs / 939 dadır. 
-~ 
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! == = § 
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liradır ... ~ a -
E · t undan b ş ·a : 15.000, 12.00 , 10.\JOO liralık ikramiyelerle § 
::: 20.0JO ve 1 .O li dı i i adet mükafat var~ır... ==: 

: -Y enı terti p' ~n.,i · hı.et alarak iş i'r k c .. meği ihmale tmeyiniz. Siz de § 
:= F ·y rırronun ırts'u ve bah iyarlan arasına girmiş olursunuz. S 
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• 
ı ar ı ar panayırı 

Pınarhisar belediyesinden 
Her sene kurulmakta olan Pınarhisar ilkb::ıhar panayırı bu sene de 20 Mayıs 

939 tarıhinde açılarclk üç gün devam edeceği ilan olunur. (3076) 

Gümrük f1 uhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satına ma Komisyonundan: 

1 - D n;z vasıta :ırı iç n 66 kalem bakım ve tutum levazımının 20/5/919 Cu-

marte~ günü saat 11 de k pah zarfla eksiltmesi yapılacaktı::-

2 - T..:ınıini tutarı 4989 lira ilk temınatı da 375 liradır. 
3 - Şartname ve <>vsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saa1inden bir saat evveline kadnr 2490 sayılı 
bnunun tariii v~ile hazırlıyacakları teklif mektublarını Gal:ıtada eski İtha 
lat gümrük binasındaki komi..c;yona vermeleri. c3084> 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul 
S-::ıbnalma Komisyonundan 

1 - Orman koruma gcnd komutanlığı İstanbul teohizat ambarının Sırkeci 

Demirkapıdaki ambar binası dahili ranzalan 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin 
A fıkrasına göre paznrlıkla yaptınlacak tır. 

2 - Keşif bedeli 1302 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 97 lira 69 kuruştur. 

3 - İhalesi 9/Mayıs/939 Salı günü saat 14 de Galhta: Mumhane caddesi A

lemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamesi parasız olarak hergün komisyonda görülebilir. 
5 - TPminatfannı yatTrmak üzere isteklilerin bir gün evvel komisyona müra-

caat ederek vesika almaları. (3092) 

Şuhut Belediyesinden 
Kapalı zart usulılc münaknsaya konulduğu evvelce ilan olunan 18963 lira 49 

kuruş bedelli ki>şifü Şuhut kasabasının Nafıa Vekaletinden musadJak projesi 
mucibince yaptırılacak e1ektr"k ve makine tesisatına talih zuhur etmediğmden 
bu defa 3/5/93!J gününden başlıyarak bir ay zarfında işin paz::ırlıkla ihalfsinc 
karar vcril'miştir. 

1 - İhale Şuhut Belcdıycsindc toplanan cnrümen tarafında:ı yapılacaktır. 
2 - Muvakkat temınat 1422 lira 26 kuruştur. 
3 - Bu i§e aid proje lıülasası keşif, malzeme montaj şartnamelerı hesabat ve 

münakasa şartnamesi muk:ıvele projesi bir lira mukabilinde Şuhut Belediyesine 
den alınabilir. 

4 - İstekli olanlar Nafıa '\ ckiıletinden alınmış ~ktörlük vesikası ve buna' 
mümasil tesisat yaptığına dair alınmı§ bonserv.islerle bu müddet zarfında hergün 
Şuhut Belediye Encünıenine müracaat edecekleri ilan olunur. (3001) 
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Türk gibi kuvvetli 
SözO Boş Değildir. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
Bu seza teyid eden gDzel yurd topraklarının ' biricik imal ka1naGıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Pirinç unu 
Kornfl u 
Bezelya unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 

_.Buğday nişastasr 
Pirinç nişastasL 

Salep 
Tarçın 

Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

Paketleri) 

Memlekette bu makntla kurulmuı Te her ıeye rağmen 124) sene nealin gürbüz yeti,.fmesine 
tevakkufıuz hizmet etmit yeglne Ttlrk nn'at eTidir. Yavrularınıza, dokt~rlarınızın tertip ve 

taTıiyeıile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

eynelmiıerşöhreti at'iyyen omuz omuzadır. 
Daba nstnnonnn bulunmuı mümkün değild i r. Tekmil müstabzaratımız muhayyerdir. Her yerde dalma taze 

olarak bulacaksınız. Adres: Betikta, - Kılıcali M. NURi ÇAPA Tet. 4!:337 

PASTiL KATRAN HAKKI öksürükleri kÖkünden 
keser tecrübelidir 

Gençler! 
Sizi en fazla düşündüren Ergenınuere 
(YüzOnOzdeki sivilceler) e karşı yeg4· 
ne çaresi olan VIROZA'yı bir defa 
tecrnbe ediniz ve alacatınız neticeden 
böYret edecekslnlz. 

ve mlkrobunt:+1'8Ml'9t!ıtttt~...i~~-·--• 
VIROZA. bir gUzeHik kremi değildi r. motehassıs kiruyngerlP.r tıırafından 

f ennt ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR , .. ___________________ ., 

TÜRKJYE ~-----.., 
Ş i Ş E ve C A M F A B R i K A LA R 1 

Anonim Sosyetesinden: 
Paşa bahçe Şişe ve Cam ta tmk~mmız, memlekette zOcettciye ticareti 

ile uğraşan herkese tek fiat ve mOsavi şartlarla sııtı ~ yapıııağıı h :ışla· 

mıştır. 

Taliplerin a,ağıdaki adresimize müracaatları : 

' Galata Perşembe Pazarı Samur sokağı , iş Han 

Edirne belediye riyasetinden 
45 gün müddetle ve kapalı zarf usulilemünakasaya konu lan ve 25 Nisan !'139 

tarihine müsadif Salı günü ihale edileceği ilan olunan 72822 lira 61 kuruş bede!i 
keşifli soğukhava deposıı ve buz fabrikası nın inşasına birçok talib zuhur edip el
de projelerin mevcudu kalmamasından ve teksir olunan projelerin de vakit ve 
anında gönderilmemesinden tetkike zaman bırakmak için münakasa müddeti bir 

ay temdid edilmiştir. Şartnamesinin 12 nci maddesinde gösterilen ıkı şık ve sı
pıftan yalnız elektrik kısmı kabul edilmiş olduğundan tekliflerin ona göre yapıl
ması lazımdır. Talihlerin 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanmış mektublarını 

24/Mayıs/939 Çarşamba günii saat 16 ya kadar Edirne belediyesıne makbuz mu-

kabili tevdi etmeğe mecburdur. İhale 25 Mayıs Perşembe günıi saat 16 da Edirne 
belediye epcümeninde yapılacaktır. Proje ve keşifname ve şartname 360 kuruş 
bedel mukabilinde Edirne belediyesinden tedarik ec1ebilfrler. (2738) 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden : 
Yeni tes.satla faaliy~te geçen 

Adana fabrikamızın silindirli 75 ve 
90 santim B. ( 'J ip 2 çitçi ) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imıılatı piyasaya arzedil -
mişti r. s :parışler bir harta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulvıuı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi : Çeşid • Ankara 

Parisiıı en son model kadı.o. 

şapkalRrı Bey .lğlunda 

BAKEB 
mağazalarının yeni 

Kadın şapkaları 
dairesinde teşhi r euilıııektedir. 

Geliniz, iıı t ıhab ediniz. 

İlan Tarifemiz 
Tek afttıın aantımı -Birinci · ıahil• 400 kuruı 

ikinci ıahile 250 ,, 
Üçüncü ıahil• 200 ,. 
Dördüncü ıahile 100 n 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahilc 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında 

faz laca mikdarda ilan yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilatlı tatifemlzden 
istifade edeceklerdir . Tarr., yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 

bir t arife derpiş edilmiştir. 

Son Poıota 'nın ticari :lanlarl.'la 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıineallk KoUek111 firQu 
llallramanaade Baa 

A&Un ....... 

' 

MDe 

VERESiYE 
Galata: Bankalar cad. No. 47 Voyvoda htı.n zemin kat, Tel 42769 

~ Beyazıt : O niverslte cad. No. 28 · Kadıköy: İskele cad. 33/2 

Hakikaten 

Kadınları 

Rahim has
tahğından 

koruyan 
Sıhhi ve en 
birinci adet 
bezleridir. 

En ine• 
elbiseniıill 
altında gÖ"' 
rünmez vO
cuda bütilıt 

• 
serbestisill1 

verir. 

, ______________________________ _.. 

, 
ŞIBK 

arııt" 

müte~ellid sancılarınız, daıD" 
sertliklEJri ve ıişmanhk ıik4yetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve 01'· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı tr 
mizler, lezzeti hoş, alınması koıa1· 
dir. Yemeklerden sonra yarım bit' 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUI< 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

DENi 
Sayın yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayıs ıabr 

hından itibaren mer'iyete iirecek olan fevkalade tenzilatlı bit 
aylık Te 3 aylık Aboneman kartlarının şimdiden Şirket idare 

merkezinde Kontrol müdüriyetiyle Köprü giıelerinde aabl...-i" 

bqlandıj-ı ilan olunur. 


