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Lehistanın Almanyaya 
cev~bı azimkirane, 
fak at mutedil oldu 

Bitler, dün akşama kadar nutku 
tetkik ve talılil ile uğraştı, 

verecek kararını . bugün 
Leh H · • N · arıcıye azın nutkunda dedi ki : " Biz Polonyalılar için her ne 

pahasına olursa olsun sulh ' fikri mevcud değildir ,, 

londra ve Paris nutku 1 HITLER 
Çok D •d b ld 1 1 Dan%ig aabut ıehir olarak m 581 U U ar Almanyaya aotlet edecektir! 

N · : demişti 
öl~~u~tan bir parça: '' Sulhün fiah yüksektir. Fakat BEK 
yeceku~ dkeğ~ldir. Milletle-rin hayabnda paha biçilmi
. e bır şey vardır, o da şeref ve namustur,, 

RUbY4 

Polonya kentli.inin Saltıktan 
aiirülllp atılmcuma cula 

miiaaad• etmiyecelctir/ 
dedi 

HİTLER 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 K~ 

~lmanya ile Rusya 
lngiltereye karşı 
anlaşıyorlar mı? 

Önümüzdeki gaza harb olmıgacağı 
hakkında evvelce .verdiğimiz hüküm 

gün geçtikçe kuvvet buluyor 
Yazan : Muhittin Birgen 

Ankara, 4 Mayıs 

Aylardanberi devam eden silAh· 
sız siyaset muharebe.si. günden gü 
ne fiddetini, sahasını ve ~.irültüsün~ 
artıra artıra. son zamanlardaki genişlik 
ve şümul derecesine vardığı zaman, hE>r
kes bu muharebenin artık kat'i bir netice 
vereceğini zannetmişti. Halbuki, muha. 
rebe kat't neticesini vermek §Öyle dur f 

sun, sahneye birdenbire yeni bir kuvve
tin zuhurile, büsbütün yeni ve başka bir 
safhaya girmiştir. 

Muharebe .sahnesine yeni giren kuvvet 
Rusyadır. Bu giri.fi de Litvinofun istifa ; ' 
ilan ediyor; yahud. Litvinofun istifası 

hadisesinin arkasından, Rusya. enternas
yonal politikada kendisinin de varlığını 
resmen ilAn etmek istem.iştir. 

D-lnya politika muharebesnin en hara. 
retli bir devrinde böyle bir istifa hadise
sinin manasını anlamak, bilhassa bu ha
dise Rusya gibi dünyaya karşı kapalı bir 
Alem içinde cereyan ettiği zaman, çok 

1 
Koridor Almanyanın lıentline ' 

ha. olan yoludur I 
demişti 

Stalin (Devamı 2 ncide, Hergün sütununda) Hitlet 

C: Maten gazetesine göre ise.. ~ 

BEK 

1 

Koridor, Alman değil, e•lti bir 
Leh •yaletitlir I 

dedi 

HITLER 
Koridor yiiul• yirmi ~ niıbe

tinde bir Leh ekalliyeti ile 
meılıiintlur ! 

demişti 

BEK 
Koridor yalna yüzde niıbeti pelı 
cüz'i Alman kolonlarına malilı 

bir eyaletimiulir I 

dedi 
Baltık den· · d \rarşova 5 H ızın en Leh ve Aıman ıahillerinm görün.ütü Nuttım 10nunda 

~rı .. Bek, be~ıe'::i);;;:. ~ariciye Na-ımento bugün fevkalAde günlere hls bir HITLER 
~n parlamentod ~l\im nutkunu manzara arzediyordu. Süferaya aid lo-, M''--L L ıl k 

a soyledi. Parla_ (Devamı 11 inci ıayfada.) uzıuıere ~ap arını apamamlf B • · oe Polonya ile müzakereye 

k . ırinci Türk neşriyat hazırolJbfı'dirmişti 
ongresi mesaisini bitirdi BEK.·••d• 

Yed" - --- Ba~ı prenıipla Jahil;nde mÜ%a· 
u " urnenın raporların lıerey• amad• bulunduiunu ı ene" . 1 

rnuını heyet kabul e~ i ı bildirdi 
Ankara s --

n"" · Ofosusi) 
~rıyat kongre i M - Birinci Türk 

nutkile kapandı: K aactf Vekilinin bir 
at ond · ~ ongre b' · 
çuk a, dıgeri Öğleden ırı sabah sa-
gün~· olmak üzere iki ~:nra 1 '4 bu -
1 u toplantıda yecı· .. akdetti. Bu 
arını um • ı encumen r 

tiler umı heyetin tasvibin apar-
. e arzet-

F:neiinı ı . 
:Sa ın en erın raporlan 

' \'a ni m • Yın ve t . 
t . ernıek('lin h sa ış ışleri encüme 
emın d er t fı -s e ılmt> in· ara nda bayiler 
uretıte tnhsı·ı· '• P&ralann munta 

zT . . ını p zam 
ı ını ıstiyordu ' osta ücretlerinin ten 

-························································--
Sırb - Hırvat 
anlaşması 
feshedilmiş 
Belgrad & (Husust) - Geçen hafta 

Zağrebde, başvekil Zvetkoviç ve Hırvat 
lideri Maçek arasında tahakkuk etmif o

(Devamı 10 uncu ıa:yfo.d.a) 

Berlin - Moskova arasında 
gizli anlaşma varmış 

1933 IB temdid edilen anlaşma esaslarına göre 
her iki devlet siyasi, iktısadi 

veya askflri hiçbir bloka iştirak edemiyecekler 

Paris S (Hususi) - cMatin• gazete-ı Bu habere göre Almanya ve Sovyet 
sinin siyasi muhaniri sa'nsasyonel bir Rusya arasında , bitaraflık ve müteka-
haber neşretmiştir. (Devamı 10 uncu ıaJ/fad4) 

• 
lzmitte malıkemelik 

olan tablolar 
Müstehcen olmadıkları anlaşılarak tekrar sergideki 

yerlerine asılan tabloların fotografları 

n·ı Dilekler 
ı ekler en .. 

·ı . cume · . 
rı mış o!aıı nıuht ~ı kendısine gönde-
sında ınuha .. elıf temenniler ara _ 
h rıırlerlp t"b'l . 

enkli çnlışab'l · a ı erın daha a• _ 

Meşhur bir z&tın 
çkahnakn pakntalkonuknda~ Tablolordan birkaı;ının dün lzmıtte sergô binasında aldırdığımız resimleri 

aça ça ma ÇI mış. Hadise malumdur: müstakil ressamlar cen resimler bulunduğu hakkında bir ih· 
Dün Sultamrhmed birinci sulh ceza ve heykeltraşlar İzmitte bir sergi açtılar. bar vaki olduğunu ileri sürerek bazı tab· 

!etinin mUz hı ecek ve Maarif Veka _ 
(~ <'ret ve kredisile faali 

evamı 10 uncu sayfada) 
~ 

" r 
Mcta.rif Y'ekili Hasan Ali Yücel ,, 

mahkemesinde bir kaçak çakmak da - İzmit müddeiumumiliği sergide müsteh- (Devamı 11 inci sayfada) 

vasının duruşmasına bakıım~tır. (Tablolarm dig" er fotog" rafları 8 inci sayfamızda) 
\Dn.uw 11 aııc11 sa1fala) 
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Almanya ile Rusya 
Jngilterege karşı 
An."aşıyorlar mı ? 

\,. Yazan: Muhittin Birgen _ 

(BCJ.§tarafı 1 inci sayfada) 

müşkül olurdu. Fakat. bu filemin bu k~
dar sıkı bir surette kapalı olmasına rag
men, hadısenin manasını bir dereceye ka
d r ol un aydınlatac::tk alametler görmek 
v bu a. ·metlerın yardımı ·ile di.inya si
ya etının büyük meydan muharebesinin 
yen1 safhasına bır goz atma i imkansız 
olmamı tır. 

İstifa havadisini ehin gccekı İngiliz rad
yosu geç vakit, son hab-.r olarak ilfın etti. 

Bu satırları yazmakta olduğum Ankara- Gençleri besliyen büyük hayal tecrübe ve bilgi .vahibi ihtt- lnsan yaşamak ıçın aaima nayale mumaçtır, ıuaı a.u ın-
da Ulus gazetesi, bu haberi bu sabah ·yarlarla kendilerı"ni heınsevıye sayrnalan, ı"htı" yarlar" teselli t d k la ııı.... •• d ğ" • ·• iyacın erecesi az veya ço o ca6 ..... a gore neticesi e ışır, 
[evvelk .... bah] sade bir ~ekilde verdik- veren zehab da kendilerini gençlerle arkadaş olabilecek zin. bir takdirde teşvik kamçısı, diler halde ölllmü tacil eden 
t n sonr • öğleyin Anadolu njansı, Rusya del kte sanmalarıdır. uyutucu bir ilaçtır. 
pol t k ına dair. Havas mu a b ·nnın r:c:::~::=:==:==::=::==::=::='.:==::==::=::=:::==:::=::=:::=========~;;,,;;;;;;;;;::;;;~~;;;,========s::::ı::======= 
Moskovadeın gonderdiğı bir telgrafı hü-
1 saten neşrettı. İstifaya takaddüm eden 
bu telgr ftaki fikir'ere dığer bazı ala
metler \e yardımcı izah unsurları il"ve 
edıldığı zaman. Moskovanın tuttuğu po
lıt ka yolu hakkında az çok vazıh bir fikir 
edınmek kabildir. 

Hemen hemen bir senedenberi, kendi 
genif Aleminde kapalı ve sessiz yaşıyan 
Rusya, bu uzun sükundan sonra, şimdi 
birdeftbire, dünya politikasının meydan 
muharebes"ne külli kuvvC'tleril'-iştirake 
knrar verm~ bulunuyor. Rusya, 'bu mu
harebede, belki de henüz şu veya bu ta
rafı lltizam eder bir vaziye: almış değil
dir. Ancak, Moakova, bütün siyasi kuv
vetlerini bir araya tophyarak dünya ka
dar geniş olan muharebe sahasının ufuk
larında, her tarafa gidebihr bir istikamet
te b:iyilk bir strateJı hareketine geçmiş 
bulunuyor. Bunda hiç şüphe yoktur. 

* Mihverin tecavüz politikasına karşı va-
ziyet almaya teşebbüs eden İngiltere Le
hlstana, Romanyaya, Yunan1stana malOm 
olan garantileri verdikten sonra Rusya 
ve diğer memleketlerle de konuşmaya 

başladığı zaınandanberı Moskova ile 
Londra ve Paris arasında cereyan etmek
te olan fıkir alıŞverişler! bir türlü iler
leyip müsbet bir nC'ficeve varamadı. Al
manya ile Rusya arasındaki münasebet
lerın klAsik mahiyetın"? bakanlar, nedE'n 
dolayı Rusyanın bu umumi garanti siste
mine derhal iştirak etmemiş olduğunu 

bir tiirlü anlıyamıyorlardı. 
Nihayet, Moskovadan sızan b'.lzı habE'r

lerden ve bu arada bilhassa H wns ajan

Gene bilemedin 
Obur, bağda üzüm yiyordu. Sat • :~ 

kımı koparıyor, ağzına alıyor, ve ü • ~ 
zümlerın hepsini birden a~zına bo • l 
§alttıktan sonra boş salkımı ağzından f 
çıkarıp atıyordu. Oburun bu tarzda f 
üzüm yeyişini göre"11 biri: !i 

- Üzüm öyle yenilmez, dedi, obur ı· 
sordu: 

- Ya nasıl Jlenilir? 
lkişer ikişer ağza atılır. ! 
- Ôyle yenilen armuddur. i 
- Yok canım annud ıapından tu • f 

Son o.ç 11ene zarfında, 2 binden fazla tulup yenilir. : 
ziyaretçi Yeni Zelandalı cfördüzleri ziya- - Gene bilemedin, ıcıpın.dan tut~ i 

t .ümüzdeki haftala'rda çok eevdiS°i 
18 yaşlarında bir mekteb talebesile ev
lenecek olan Londramn tanı~ dini 
şahsiyetlerinden .5 7 yaşlannda Ralf 
Palter Wade, kilisedeki odasında ölü o
lardk bulunm~tur. Papa&, genç kızla 
nişanlandığını ilAn eder etmez, muhi -
tindekiler, kendisine yolladıklan im -
znsız rnektublarla tehdidlerde bulun -
muşlardır. O kadar ki, papas mektub -
lannı bir başkasına açtırdıktan ve o -
kuttuktan &0nra eline alabilmiştir. 

ret etm~lerdir. Bundan böyle anneleri, lu.p yenilen karpıızdu.r. i 
bebekleri beş yqlarına basıncıya kadar '\.._ _ .ti 
kimseye ıöstermemağe kara~ vermiş ve Jngllterede vahşi 
bu kararını ~ezetelerle de ıldn etmiı-

lerdir. Bir papas 
Madam Dunedin: 
c- Bıktım çocuklardan artık. Bir yol

da bebek gördüm mü, fena halde sinir
leniyor, kız mı oğlan mı diye merak bile 
etmiyorum. İ§te bir doğumtla 4 çocuk do
ğurmanın akıbeti budur. Yavrularımı &e· 

viyorum anuna.. bir daha istemem> de
mektedir. Resimde anı babayı görüyor-
sun uz. 

lstedigi gibi bir ada 
satın alan muharrir 

sının bugün radyeodn dinlednm bir tt>l- ================== 
grafından anlaşıldığına göre>, Rusyn, İn

g }terenin kendhıinı ~nrnl ed .. ek dünya 
s v set•ne bugün bu s kli, ynnn öbür 
f kit v~rmek idd"asında bulunm rna 
k ı muh lıf bır va7 ;yPt almı tır. Havas 
tr.Jhabı.rı, Polonya, Romanya ve Yuna
n an arantiler·ne Mosk V""nın et rs n
d ba!ll mış bir te bbü • olr:ırak baktı
ğını ve- bu meselelerin evvela Rusyn ile 
k nuşulması iktıza ettiği halde bunun 
ihmal t-dıldiğini anlatırken Rusyanın 

c ncak her tarafı bird n muayyen ta h
hudlcr altına alan anJaşma!ara> taraftar 
lduğunu söylilyordu. Bu izah, Litvino

fun istifa haberi ile yanyana P-etirılince 
artık yepyeni bir 11aziyet karşı ınd::ı bu
lu:rıulduğu aşikArdır. 

* Bu yeni vaziyette Almanya ile Rusya. 
yı blrdenbıre birer başka çehre ile görl
yonız. Ötedenberl, binlerce kilometre me 
iafeden birb.rlerine yalnız hiddetle bü
zfi.lmüş gözler ve sıkılmış yumruklarla 
b:ıkan iki memleket arasında, bu defa 
b rbirlenne gülümsemek istiyen müHi
y.ıın iki çehre .göze çarpıyor. B"r zaman
d nberi birbirlerine karsı küfrctmE>kten 
vazge.çmis olan iki idea1'st inkılUb m r/ı. 
1 eti, ahiren, iktısadi bı.r anla ma yap
m k üzere konuşmaya te bbüs effkt n 
sonra, şimdi de, §Üphe" z h r iki taraf 
a ı mak dl,.rla, İn:'!i.l r ın k r , na 

r k, nln Mh bu m mi k ·, k h 
rınl tecrıd etm k is+ yen pol k n 

k rşı, işte biz de boy le muk bele eder '> 
d vorlar. B lki de bunu henüz dC'miş de
w ·rıer: fakat, Moskovanın Londra po
litıkasına karşı alını olc."uğu tavır, he
men hemen bunu sövlemiş olmaya mua
dildir. 

Bu yeni vaziyette Almanya ile Rusya 
ne derece kon~muşlar ve nı:? dereceye 
kadar anla§mışlardır? Acaba, aralarında 
anlaşılmış noktalar var mıdır? Acaba 
Rusyanın son !hadiseler arasındaki tavrı. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANM~l 
B"rkaç gün evv 1 Şehir Meclisin'n bir toplantısınd.1 Kars.

ağ ç mezbahasının bütçesi ırüzakrr edılırk n mezbahaya 
ba Iı b:r daire ol&n buz ımalathanesınin de bahsi geçti Aza
dan biri: 

- Buz ba~11inin buzu h r y rde 100 paraya sattırmayı ve 
.her yerde buz bulundurma:yı temin edemediğini. vaz fesin! 
ynpam'.ld1~ı ı.öylüyordu, şikayet ediyordu. 

İstanbulun ::renı Belediye Reis: vazifesine yeni başlamış 
tır. hfıdlseyi bilmiyordu, fakat he.men: 

- Tetkik ~der, icabını yaparım. dedi. 
Ve aradan 2 gün geçmemişti lti, gazetelerde Beledıyenin 

buz meselesine mütea1Iik mühim mukarreratını okudu!>.. 
Medihte ve zemde istical etmiyelim, daıma zarar verir. fa
kat bazı hareketler de vardır ki, bunları kaydetmemek tG> 
akyhte !se memleket hesabına fena netıce verir, lehte f~e 
inc;afımdık olur. İşaret ettiğimiz nokta bu sonuncu kısımdan
dır. Biz buna bE>nzer daha bazı hareketlere de bakarak birr.z 
para. biraz çalışma, biraz takıb fikri, hele ticari görüş kabi
liyet! olduktan sonra asırlardanberi bir türlü imar cdilemi
yen ~ İstanbul şehrinin yüzünü güldürmenin kısa bir za
manda mlmkün olabileceğine inanıyoruz, fakat ey okuyucu 
sen: 

iSTER iNAN, I STE:R INANMAf 

Sözün kısası 

Kitab ve köylü 

E. Talu 

A nkara neşriyat sergisinde satıl 

işlerile meşgul bır vatandaşa 

sordum: 
- Alışveriş oluyor mu? 
- Epeyce oluyor .. cevabını verdi. 

O aralık, serg'yi gezmEkten dönen te• 
miz giyinmiş iki köylü, ellerinde küçüli 
bir kitab paketi ile yanımızdan gc çtiler. 

Memur: 

- İşte! dedi; bakınız: Ufaktefek. fakat 
en çok kitab satın alanlar bunlar. Sergf 
açılalıdanberi. burayı gezmek ve elleri 
boş çıkmamak hususunda köylülerimiz ve 
halkımızın mütevazı tabakası takdir ve 
gayrete şayan bir tehalük gösteriyorlar. 

- En ziyade aldıklan ne gibi eser• 
!erdir? 

- Bilhassa Atatürkün hayatını fotog .. 
rafla canlandıran albümler .. biribirlerin· 
den görüp, .geliyor ve alıyorlar. Sonra, 
büyücek puntolarla basılmış hikaye. ma
sal kitabları. İçlerinde alfabe ve okuma 
kitablan alanlar da çoktur. 

Harf inkılabımızın, bu, mes'ud bir se
meresi değil midir? Köylüye okumali 
zevkini tattırmak, kitaba para verilebile
ceğini öğretmiş olmak, bi)yle kültür ser
gilerini gezmekten haz duyurmak.. ne 
güzel başarı! 

Neşriyat kongresinin amaçlanndan b1.., 
ri de bu mes'ud neticey: daha da şümul
lendirmek olacaktır. Hiçb;r kongre bu 
kadar şevkle, istekle, azim ile çalışma· 
mıştır. Muhterem Maarif Vekilinin c!ave· 
tine icabet eden delegeler takib olunan 
gayeyi daha toplanmadan evvel tamami" 
le benimsemişler. Bu birkaç günlük il 
birliğinden, memleket hesabına iyilikler 
doğacağından emin olmalıdır. 

Bunlar, bu iyilikler sayılmakla tüken.J 
mez. Encümenlerde hazırlanarak, umu• 
mi heyete arzedilecek ve tatbiki Cümhu· 
riyet hükfunetinden iltimas olunacak te .. 
menni ve kararlar Türk kültürünün inki
şafı ve yayımı bakımlarından bilhassa 
faydalı olacaktır. 

Hele kitabı ucuz!atıp çoğaltırsak v& 

yayımile satışını daha emin, seri ve ame· 
1i bir hale koyarsak bugün bile azıcık ka-o 
zancından fedakarlık ederek kltnb satın 
alan köylü, böylece teşnelik gösterdiği 
irfana yakın bir istikbalde erişmek im· 
kanlannı bulacaktır. 

MAYl s __,. 
huml .. H 
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6 Mayıı SON PusTa 

İngiltererii·n RLisyaya 
mukabil ı·eklifleri hazır 

Çember/ayn müzakerelerin aksamasından İngiltere_nin 
mes'ul olmadığını dün Avam Kamarasında beyan etti 

Milli Şef ile Devlet 
Reisleri arasında 

teati edilen telgraflar 
Ankara 5 (Hususi) - İran veliah -

dinin izdivaç merasimi mtlnasebetile 
Cümhurreisi İnönü tarafından İran 
Şehinşahına ve Mısır kralına gönde
rilen samimi telgraflara iki hüküm • 
dar ayni samimiyetle mukabele et -
mişlerdir. 

8aJfa 1 

ıs, 

AfiE -------• leh Hariciye Nazırının 
nutkundan anladığımız 
nedir? 

A 
Yazan: Setim Raıtp Emet 

lmanyanın Dançiğ ve koridoru 

hakkındaki müddealanna aleni 
Alman devlet reisi Hitlerin doğum bir cevab olmak üzere Leh hariciye na

yılı ve milli Alman bayramı müna • zır:r Leh diyet meclisinde dun beklenen 
sebtile de Cümhurreisimiz ile Hitler nutkunu söylemiştir. Bu nutuktan evvel 
arasında dostane telgraflar teati e · de Leh hukıimeti, Almanyaya tahriri ce
dilmiştir. vabını vermiştir. Diplomatik ve ip • 

. Londra 5 (Hususi) - Kabinenin harici prensip anlaşmasının husule geldiği ve ve bunun da dünyayı iki muhalif bloka Yugoslavya naibi Prens Pol da do. hamla dolu bir ifadeye inzımam eden gi-
:;!~:kko:.i.\es1 b~gün öğledrı sonra topla- bu hükumetler arasında pek yakında, üç ayıracağı mütaleasında bulunmuştur. ğumunun yıldönlimil münasebetile rift bir tercümenin ne kadar mümkünse 
kurm~ğ u ~cavıze karşı müşterek. cephe taraflı bir askeri ittifak aktedileceği söy- Fransıı.lara göre Rus siyaseti Milli· Şefin gönderdiği samimi tebrik 0 kadar iğlak etmiş olduğu bu nutuk. 
rilt'cek ~:uteallik Sovyet tekliflerine ve- lenmektedir. Paris 5 (A.A.) _ Fransız gazeteleri, Lit telgrafına hararetle bir teşekkür tel· tan çıkan mana, zuyufu hazfedildikten 

K n cevabı hazırlamıştıı·. Ayni ma:hfellere naıaran bu ittifak vinofun çekilmesi ve yerine Molotofun grafı göndermiştir. sonra şu oluyor: 
t omite, ayni teklifler hakkında Fransa mahdud taahhjidlere istinad edecek ve tayini etrafında bazı tahminlerde bulun- Japon imparatorunun doğum yılı cAlmanya ile Lehıstan arasında akte • 
arcıfından verilen cevaba da mutalı' ol • U kş k il lmı kt m" b mu~tur. za ar a şam 0 yaca ır. makla iktüa ediyorlar. unase etile Milli Şef ile Majeste Hi- dilmiş bir mıuıhedc vardı. Almanya, bu 

M k İngilterenin noktai n1zarı Figaro şöyle yazıyor: rohito arasında da dostane telgraflar muahedeyi, bizim siyasi haklarımızı tah· 
. u ahı! teklifler mahiyetınde olan İn- 1 F l 'çın' teati edilmı~ır· 1 ıab·ı · 

gılıı cevabı k b' .. Londra 5 (A.A.) _ İngiliz - Sovyet Rusyada olan biten er ransız ar 1 ~· • did edebilıır ve 'biz de buna razı o ı ın.ı 
k en ısa •r muddet içınde Mos d H d f nda al 1 lamd 1.ckk' d L ov.:ıya bıldirilecektir. müzakereleri Fransız hükumeti tarafın - anlaşılamaz şeyler ir. er e ası - '---.... ______________ .JI gibi yanlı§ bir an a tcı.u • t e ere"' 

Ç dan tasvib edildikten sonra dün gece danmak tehlikesi vardır. Birçok defadır s b k A dl k lngiltere ile yapmış olduğur.ıuz tedafüi 
A emherlaynin beyanatı telgrafla Mosvokaya bildirilen İngiliz söylediğimiz gibi Rusların adeti ayni za- a 1 rnavu U anl<t§11U1yı vesile ittihaz enerek bozmU§· 
d varn kamarasının bugünkü toplantı • cevabi notasi üzerine devam etmektedir. manda üç siyaseti bir arada gütmektir.·· K tur. Filvaki Dançigde ekseriyet Alman 

~·~:· Moskova ile yapılan müzakereler Londra • Paris ve Moskova arasında ev· Bu dolambaçlı ve karışık yolların içinden rah bütün halktadır. Fakat bu şehrin 1ıayatı Leh ik-
ren ~:~:e~~~·uçlan bazı sualler:? cevab ve- velce teati edilen notalarda olduğu gihi ancak onlar çıkabilirler. Kim bilir belki f 

1 
. k tısadiyatile kaim bu.lı.muyor. Korıdor UJ.. 

ler n lTlÜsbe\ b'embe:layn d~, ~Üzakere- yeni vesika hakkında da sıkı bir gizlilik de bugün ÜÇ değil dört s:yaset takib edi • gaze e erı o uyor biri ise yanlt§tır. ÇüııkÜ bt. mıntaka eski 
ir" ır şekılde netıceıenmemesi muhafaza edilmektedir. yorlar. Daha dün Ankarada Türklerle bir Leh veyııodalığıdır. Bınacnaleyh IJch· 
~•n m"'ydand h' '-' k' · 1 J k sb) 1 : . a ıç ... ır sebeb olmadığını Bununla beraber ajans muhabirinin müzakerede bulunan Potem ının ne o a- Şehrimizde dün üçüncü gününü ge- ıiliği su götürmiyen koridor kısmı ıa .. 

Ç ernıştır. öğrendigınv· e göre İnmliz notası heyeti u • cağını ve Molotofun da hariciye komiser- çiren sabık Arnavud Kralı Ahmed z0 • kında hiç btr feragat mevzuuba1ıs değil· 
f'mberlayn " k · . "'O· b" k k 1 k k don İngilter •.muza ereıer:n aksamasın- mumiyesi itibarile Sovyetlerin bir ittifak liğinde kalıp kalmıyacağını ııme ço gu, sabahtan akşama kadar hiç.bir yere dir. Mülkiyet ve hü.kfönranlık ıu ·u Iu • 

g lız n kt . enın mesul olmadığını ve İn- muahedesi hakkındaki teklifin: reddet - alakalı bi}' mevzudur. çıkmamıştır. Yemeğini kendi dairesin- muz baki kalmak şartile d.P, ı-llman ha kı. 
rn:ı,.uı0veaı .~~.zarı~ın, diğer devletlerin te mekte, fakat her hangi bir taarruza ma • Rus - Alman mukareneti de yemiş, -günlük bütün gazeteleri al- na serbest ya§amayı mümkün kılacak 1ıer 
ni de goruşlerıne feda edilemiyecegi. ruz kalacak devletlere derhal yardım e .. Epoque, bi; Rus - Alman mukareneti • dırarak mütalea etmiştir. Ög" leden son- türlü imkanlar verildtği gibi son zama • 

ayrıca bildirm:c:tı'r k h · · -r- ha ;J_ h Z l ...ı Si _ -s· • dileceğini bildiren üç deklarasyon neşri· nin ihtimalsiz olduğuna kat'i olara lı· ra 15,30 da Kralın iki hemşiresi yalnız nın sıy"""~ yatınuu ıısu e ge en se • ., 
n ; yası rnahfelle·e göre ise ni teklif eylemektedir. Bu muhabire veri- kum verilemiyeceğini ynzıyor ve bu fe- olarak sokağa çıkmışlar, yürüyerek ta1ıavvülleri de gözönünde bulunduraralo 

teca~ı:: ~raftan siyasi mah!ellerde, mil- len malıimata göre, Londra hükumeti üç lfıkctli mukarenete mfını olacak bir si • Beyoğlu tarafında bir gezinti yapmış- Alman hüktimetile mi4tereken vaziyeti 
Londra • ;;!. rnüşMterek cephe hakkında taraflı bir ittifakın bir. mukabil ittifak yasetin takib edilmesini ötedenberi tav- laT, bazı mağazalardan öteberi muba- tetkike amadeyiz. Uzun devreler r.anlı 
--=~===:::~ıs~-;~o:sk~o~v~a~ar~as~ı~n~da~b~i~r~te~ş;ek~k~u~· l~ü~n~e=z:a~r~u~ri~o~la~r~a~k~se~b~e~b~o~la~c~a:;ğı~s~iy~e~et~t:ğ~in~i~h~a~tır~la~t~ıy~o~r::=. =========== yaa etmişi erdir. hadiseler içinde yuvarlanmJi olan nesil· lerimizi tekrar bunlar.ı benzer bir ba,fi. 

H . 
1 
( ........................................................ '\~ Sabık Kralın henüz ne tarafa yerle- reye yuvarlamak emelimiz değildir. Sulh 

arı· cı·ye Vekı·ıı· Pa rtı• . F. şeceği malum değildir. Kendisile bera· iyi bir şeydir. Hatta pahası ne kadaf 

G 
=.~ TQnSanzn her gel€n nazırların tekrar Arnavud - yüksek olursa temin edilmesi de lazım. 

d 
u··k A • luğa dönecekleıi haberi de tecyyüd et- dtr. Fakat ondan daha pahalı bi'f seu t•ıır. rupun a sı·yasAı vazı· yet flll umetzmize memiştir. Bu haber daha ziyade nazır- dır kı o da şeref ve namusrur. Polonya, 

!arın Arnavudlukta bulunan ailelerini 

h 
'r k'k .. l . behemelıal sullıü tem.in erfoceqım diye bu 

k k d h d 
. l eşe ur er l buraya getirmeleri şeklinde kuvvetlen iki kıymetli varlığını feda etmiyecektir. a ı n a ı• za at ver ı mektedir. Hatta bir kısım nazırlar ve Leh hariciye nazırı mıralay Bekın nut. 

Paris 5 (A.A.) - General Veygan. Kralın maiyetinde İstanbula gelen ba- ku aşağı yukarı bundan ıbarettir. Het 
A. k da Türk makamatı tarafından yapılan r m nsublar· apartıman ve pan n ara S ( zı sa ay e • - Hitlerin irad ettiği tarihi nutukla bu s0z-

grupu bu .. A.A.) - C. H. P. meclis 1 de beyanatta bulundu, ayni mevzua çok hararetli kabul resmi Fransız me- siyon aramağa ba~lamışlardır. ler mukayese edilecek olursa ikı devletin 
''e ıl'l b gun 5-5-939 saat 17 de re;., daı'r muhte'lif hatiblerin mütaleaları hafilinde derin bir memnuniyetle 

nasa s ı .., v k f 1 u uzlaştırılması mümkün olmıyan iki ay. 
la~:ıı. n a ;anm reisliğinde top- d' 1 d' hükumete tevcih edilen su kaydedılmektedir. a 1 ar mum kırı noktai nazar etrafında mevzi aldık. 

1 ın en 1 ve - , Fransa hariciye nazırı Bone, bu hu-
Çliınaın n allere Vekil taraftndan icab eden ce - : ları iddıa edilemez. O da konuşmıya mey-

llliz Şu"k .. levzuu, Hariciye Vekı'lı' • • susta Fransanın teşekkürlerinin An - M .. do IUg\J o bütçes·ı ru s - bl 'ld' N t' d h"kA t' bu : u r valdir. Bu da. Her ikisı de bu bahiste ka-S<!t h araooğlunu h · • va ar verı ı. e ıce e u ume ın :. kara hükumetine iblağına Fransanın J 
akkınd n arıcı siya pılan açık bırakıyorlar. Yalnız telifi k'>-

İlk so"z 
1
a \'ereceği izdhat idi. husustaki noktai nazarı Grup umumi : Ankara büyük elçisini memur etmiş- Ankara 5 (A.A.) _ B. M. Meclisi bu • 

a an ŞUk .. S 
1 

lay görünmiyen nokta. birinin behc>me • 
ci ınesamn h , . ru aracoğlu, bari heyeti tarafından ittifakla tasvib 0 u- E tir. gün doktor Mazhar Germenin reisliğinde hal Dançige sahih olmak istemesi, öbü • 

- e) etı umumiyesi üzerin • narak celse nihayet buldu. \, ....................................................... .J' toplanmış, sanayiinin kontrolüne dair o - rünün de bu fikre mutlak surette yanaş. 
Yugoslav Harı·cı·ye d Potemkı·n lan kanun layihasının geri verilmesi hak- madan imtina eylemesidir. E as davanın Bursada 63 yaşın a kında Başvekalet tezkeresi okunmuş \'C tefcrrüatı sayılmak liizım gelen bu siyasi 

Nazırı londraya 60 d şehrı·m·zde Vakıflar umum müdürlüğü 1939 yılı büt safhayı, acaba, şimdiden bir çıkmaz say. bir adam. yaşın 8 çesi 2,789,500 lira varidat ve 2,788,470 lira mak doğru olur mu? Netice; karşısında 

d 1 d 
masraf olarak kabul edilmiştir. bulunduğu tehlikenııı azametinden ga • . ave 8 ildi bir havlucuyu öldürdü Ankara 5 (A.A.) - Sovyetler Birliği B. M. Meclisi Pazartesi günü toplana· fil bulunmıyan Lehistanla şimdiye ka • 

Parıs 5 (A.A.) _ . hariciye komiser muavini Potemkin Yol- caktır. darki zayiatsız muvaffakiyetlerini top . 
Londra ınuhab· · . Matın gazetesinin Bursa 5 (Hususi) - Bugün saat on- daş bu akşamki eksprese bağlı hususi bir yektın tehlikeye düşürmiyecek olan Al . 
kında Roınaya :~n~;ildlr?iğinc göre ya. birde Sakaldöken mahallesinde bir ci- vagonla şehrimizden ayrılmıştır. fngiliz Kralının Amerika manyadan her ikisi de vaziyetin neza • 
goslavya hariciye naz ıse ~decek olan Yu nayet olmuş 63 yaşında Adil 60 yaşın· Türk - Sovyet bayraklarile donatılmış seyahati ketini müdriktirler. Bundan dolayıdır ld 
tıelmilel vnziy t• ın arkoviç, bey • da bulunan havlucu Zakir ustayl biçak- olan istasyonda Hariciye Vekili Ştikrü bu meselede, ergeç bir hal formülii bulu· 
kında ""u"z k e ın son inkişafları hak • · · \T 1~1 t· • kA L d 5 (AA ) K.r l Am 'k .

1 
"' a erelerde b 

1 
la feci bir surette yaralıyarak öldür - Saracoğlu, Harıcıye cırn.e ı umumı n- on ra · · - a , erı aya nacağına kaniim. Belki bir gün evvel. 

~ı teore hükfuneti ta ~ u~mak üzere İn- müştür. Cinayetin sebebi henüz anla- tibi Numan Menemencioğlu, hariciye pro- hareket etmeden önce veda için Çem- belki de bir gün sonra. 
avet edilmiştir. ra ın an Londraya şılmamıştır. Tahkikata devam edilmek- tokol dairesi şefi Şevket Fuad Keçeci, berlavnti kabul etmiştir. Selim Ragıp Emeç 

tedir. Ankara belediye reis mua·vini, merkez ............................................................................................................................. , -
Ruınen- H .. -N arıcıye 
azırı Belgradda 

Belgrad 5 (AA. 
B<>lgrada va.._· .) - Gafcnko saat 9 da 

••uış Ve d 
rafından kar~1 gar a Markoviç ta -

ıt• anmıştır 
1ki nazır "ğl · 
~ .. o eden ev 

goruşrnfü:lerd· veı uzun müddet 
ıt ır. 

~nfen'ko öğle Yenıey· . 
ınısar . gını b 

ırı olarak Yernişth·. naı prensin ----Edi,.ned_e __ _ 
G·· llreş/er 
Edirne 5 (li 

ikmal edilın u_susi) -- Gür hazırlıkları 
ıştır p hl' 

ınan lllahi . . e ıv .. n ar bugün id-
1'.i Yetıncte .. 

uscıbakalarda k gurc>şler :'1 oprnışlardır. 
Pnrti naının h ~zanacak pehlıvanlar 
1 a edıye dil a tın saat , e e<:ek olan ı 2 

~arın şeb · . 
tır. rımızc getirilecek • 

-------·-
Varşovanın Be .. Jine 

muhtırası 
Varşova 5 (A.A.) - Leh hükümeti, Ber 

line verdiği muhtırada Nisan 1938 tarihli 
Polonya - Almanya deklArasyonunun te • 
lif edilemiyeceği hakkındaki bütün iddia
lan reddetmektedir. Bununls beraber, 
muhtıra, Alman hükumeti Leh - Alman 
münasebetlerinin ahdi bir surette iyi kom 
şuluğu eski dairesinde yeniden halline e
hemmiyet verdiği takd;rde, Leh hüku • 
metinin bu neviden teklifleri bazı ihtır:ızi 
kayıdlar altında kabule amade bulundu
ğunu bıldirmektedir. 

Notnda, taraflara fesih s Iahiyet v • 
rilmeksizin on S€'ne ic'n al{t dilmi<j olan 
1934 deklarasyonunu b .. hraflı ol r k 
f~shetmh• Berlinin h ·, ı r Tadığını bil . 
dırmektedir. 

kumnndanı, emniyet direktörü, Romanya 
büyük elçisi, İsveç elçisi, Sovyet büyük 
elçiliği erkanı tarafından uğurlanmış ve 
bir aSkeri müfreze tarafından da selllm 
resmi ifa edilmiş, mızıka iki memleket 
milli marşlarını çalmıştır. 

Sovyetler Birliği büy:.ik elçisi Tertief ' 
ve refikası Potemkin Yoldaşa refakat et-
mektedir. 

Polonyada Hitlerin 
temsil eden bir mankene 

ateş verildi 
p sen 5 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil

dıriyor: 
Lehliler dün burada b'Ihass:ı Alın.ın 

kitabc.-ıları aleyhine müteveccıh olmak ii
zerc> Alman aleyhtarı tezahüratla bulım
mu 'ar ve Hıtleri ıe:mil eden bır m.ınke-

Mareşal Peten r.ı şato ıle üniversite arasırıdakı abıdcnin 
Ce'1el ""tt k .d. önünde a•eşe vemıi~lerdir. Mütc-akiben 

U arı a gı ıyor tezahürat~ılar Alman başkonsolosluğu 
B~e~ lti~a'.,1k 5 .(~.A.) - Fransanın bınasına yaklaşarak cKahrolsun Hitl~r• 

ıg s buyuk elçısı Mareşal Petain ya •
1 
di~ e bağırmışlarsa da biraz sonra poli:s 

nn buraya gelecektir. • afından dağıtılmL,hrdır 

Sabahtan Sabaha . 

Siyasi asfalt 
Almanların daha on yıl evvelden her istikamete geniş asfalt ve bek>n 

yollar yaptıklarını gören diğer Avrupa milletleri: 

- Brrtvo! diyorlardı, doğrusu Almanya turizme ehemmiyet veriyor. 
Memlekete seyyah getirmek için yapılan bu yollar sayesinde Almanyaya 
çok ecnebi dövizi de girmiştir. Harbden blkmış, fakir düşmüş bir mem· 
leket için bundan daha faydalı ne olabilir? 

Hakikdten Almanyanın hiç bir memlekette eşleri olmıyan dümdüz, 
geniş beton yolları hatta Türkiyeden bile birçok otomobil seyyahlannı 
kendine çekti. Almanyaya çok para girdi. Ve yeni turizm modası olan 

otomobille seyahat programlarında Almanya başa geçti. 
Almanyanın memlekete seyyah getirmek fikrile •aptığı zannedilen bu 

yol arın bugün ne işe yaradığını görüyoruz ve tok Avrupanın bu fikre 
kapılmakla ne kadar gaflet ı!Österdiğini ı3e anlıyoruz. Almanlttr mem .. 
leketin her istikametine yaptığı bu yollarla vıldırım sür'atile önce Avus
turyayı, sonra Çek - Slovakyayı, daha sonra Memel'i işgal ediverdiler. 
Motörlü kıt'aların kilometreleri yutan sür'atleri ~ncak böyle beton yollar
da kendini gösterir. Her Hitıerin bu~ün Avrupnnın Sıratköprüsü haline 
gelen meşhur koridordan geçmek üzere Şarki Prusyaya yapmak istediği 
be•on volun mana~;ı da artık anlasılmış ol~a ~erek. Alm::1nvanın Büyük 
lforbd~n evveı ve Fransız hududuna doğru yaptığı çift hatlı demiryolla, 
rının manası ela o zaman anlaşılmıştı. ( 

Yolun, bilhassa asfalt yolun siyaset dünyasındaki rolü işte budur! 
Bürlıan Cahi• 



. 4 Sayh. 

Sütten zehirlenme hadisesinin 
tekerrürüne meydan verilmiyecek 

Şehirde bir süt fabrikası yapıhncıya kadar süt satış
larının muntazam bir şekle konulmasına çalışılacak 

Belediye. süt satanlar hakkında sıkı ta-1 rafından meydana getirılecek süt fabri • 
kibat yapmaktadır. Bu takibat esnasında 1 kası sayesinde ancak temiz süte kavuşu
Fatihteki süt tevzi mahallinin sıhhi şart- labilecektir. Vali ve belediye reisi Lutfi 
lara riayetle meydana getirilme • Kırdar süt fabrikası yapı\ıncıya kadar şe 
diği görülerek, dün kapatılmasına karar hirde süt satışlarını muntazam şekle sok 
ver:lmiştir. Sütçüler Cemiyeti idare he- mak için çalışmaktadır. 
yeti dün belediye sıhhiye müdürlüğüne Sütten zehirlenme keyfiyeti muhtelif 
çağırılmış. kendilerinden izahat alınmış- sPbeblerden neş'et etmektedir. Hayvan • 
tır. Şehirde halkın ucuz fiatla temiz süt ların zehirli ot yemiş olmaları, süt kap • 
içebılmesi için modern bir teşkilaı mey- !arının pisliği, süt satanların temizliğe 
dana getirilmesi ikt:za etmektedir. Mü • rıayet etmemeleri sütü tehlikeli bir şekle 
tehassıslardan mürekkeb bir heyet bu sokmaktadır. Bu noktala:rda gözönünde 
işle esaslı surette mesgul olmaktadır. Ö- bulundurulan süt veren hayvanların ya
tedenberi şehirde dal budak salmış ip • şayış tarzları ile de. mandıralarla. otlar
tidai şekildeki süt tevzi işlerile halka te- la da meşgul olunacak, sütten zehirlenme 
miz süt içirmek imkAnsızdır. Vekaletle- had:selerinin tekerrürüne meydan ve • 
rin yardımı ile 1stanbulda belediye ta- rilmiyecektir. 

SON POSTA 

Şehir Meclisi 
dün toplandı 

------· 
Toplantıda Darülaceze 
isminin ( şehir yardım 

yurdu) adına tahvili hak
kındaki teklif reddedildi 

İstanbul Şehir Meclisi dün tekrar top
lanmıştır. Tramvay ve tünel idarelerinın 
'İstanbul belediyesine devri hakkında 

hazırlanan proje münnsebetile Başveka
lete çekilen telgrafa gelen cevabi telgraf 
okunmuş. 1939 senesi konservatuar bü t • 

çesi hakkında bütçe encümeni mazba -
tası tekrar bütçe encümenine iade edil -

miş, beş milyon liralık istikrazla neler 
yapılacağı hakkındaki rapor okunmuş • 
tur. 

<J>arüiaceze) isminin (Şehir yardım 

yurdu) adına tahvili yolunda yapılan 

teklif reddedilmiştir. Sıhhiye müdürlü • 

Yarın askeri liselerin 
müJ<afat dağıtma töreni 

yapılacak 

Temizlik amelesinin ğü. vilayete bağlı mülhak kaza ve bele • 

Yarın saat 14 te Taksim stadyomun
da kara ve deniz askeri liselerinin 
1938 - 1939 senesi spor birincilik mü
sabakalarında kazam'inların ve bu se
ne bu !iselerden Harb Okuluna geçen 
ve yüksek derece ile diploma alanla -
nn mükafat dağıtma töreni yapılacak
tır. 

S~at 13,5 ta Cümhuriyet abidesine 
çelenk konma merasimi yapılacak ve 
14 te Taksim stadyomunda askeri lise
ler müfettişi tarafından spol' müsaba
kaları hakkında birkaç söz söylenecek 
ve müteclk1ben mükafatlar dağıtıla -
cakttr. 

Bundan sonra merasim geçişi ve mo
dern spor gösterişleri, müzikli jimnas· 
Uk, müzikli boks maçı, gülle jirnnasti
lf, savurma topu, cirid, disk ve bomba 
atışları yapılacaktır. 

Serbest ve Greko-Romen güreşleri -
le, sair müsabakala-rdan sonra mera -
ibne nihayet verilecektir. 

Bir amele en-,ı makineye kaptırdı 

Otakçılarda oturan Feshane fabrikaıı 

amelesinden Cemal Şirin. dikkataizliği 

yüzünden sağ elini ma~ineye kaptırmı§ 
Ye üç parmağı kopmuştur. 

miktarı bir m· sli daha diyelerince esnaftan alınan nümunelerin 
arttırılacak 'belediye tıtimyahane~inde parasız tahlil 

edilmesini teklif etmektedir. 

Temizlik amelesinin yekunu ihtiya'- İstanbul belediyesi hududu dahilinde -
cı karşılamadığı için sokaklar vaktin- ki .gıda maddeleri vesairenin tahlili işle -
de temizlenemeI11€ktedir. Halen şehrin rile meşgul olan belediye kimyahanesi an 
sokaklarında 1200 temizlik amelesi ça- cak günlük işleri başarabilecek kadar 
lışmakt:ı.dır. Hazirandan itibaren ame- fazla mahrnuldür. Vilayete bağlı mül -
le mikt?.rı 1200 den 2 500 e iblağ edi -

hak kaza belediyelerince gönderilecek 
lecektir. 

H 
. d t · l'k 1 . . lb' nümunlerden ücret alınmadığı takdirde 

azırar. a emız ı arnc esımn e ı - bu miktarın pek fazla çoğalacağı ve i~ • 
seleri yenilenecektir. Yeni elbiselerin 
eskilerinden daha dayanıklı olınası te- leri sekteye uğratacağı anlnşılmış, sıh • 
min edilecektir. biye müdürlüğünün teklifi kabul edil • 

mem!ştir. ~-------------·------~ 

DPnlz işleri: 
Fı tına devem ec'iy"r 

Ege ve Marmara denizlerinde flrtına 

dün de fiddetle devam etmiştir. Fırtına 
tesirile bu denizlerde bazı kazalar vu • 
kuu muhtemel görülmekle beraber, dün 
.geç vakte kadar limana brr haber gel~
memiştir. 

Dün öğleden sonra limanımızda da şid
detli bir cenub fırtınası çıkmış ve ~kşa • 
ma kadar devam etmiştir. Fırtına sıra -
sında §irket ve Denizbank vapurları A -
dalar ve Boğaziçi seferlerini güçlükle 
yapabilmişlerdir. Fırtına başlar başla • 
maz iskelelerde bulunan küçük deniz va
sıtaları da derhal karaya bağlanm}f ve 
bir kaza olmasına meydan verilmemiştir. 

Kaymakamlara verilen otuz lira ma -
kam ücretinin elli liraya ibHiğı, nahiye 
müdürlerine yirmişer lira makam ücreti 
verilmesi yolunda yapılan teklif bütçe en 
cümenine havale edilmiştir. 

----
Denizbank Hazirandan 
itibaren lağvedilecek 
Devlet Denizyolları ve limanlar umum 

müdtirlüklerine aid kanun layihası pro
jesinin Büyük Millet Meclisine verildi • 
ğini dün yazmıştık. Yeni proje Meclisin 
Çarşamba günkü umumt heyet içtimaın
da müzakere olunacaktır. 

( Umumi hapishanenin tahliyesine başlandı 1 
Yeni kanun projesile Denizbank 1 Ha

ziranda 18.ğvedilecek. bankaya bağlı ser
visler Devlet Denizyollan umum mü . 
dürlüğile devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü arasında taksim olunacaktır. 

Yeni Amerikan ticaret anlaşması 
meriyet mevkiine girdi 

Dünden itibaren tatbikına ' başlanılan anlaşma serbest 
döviz esasına göre tanzim edilmiş oluh mütekabil 

gümrük resmi tenzilatını ihtiva ediyor 

Yeni Türk • Amerikan ticaret anlaş • 
ması dünden itibaren mer'iyet mevkiine 
girmiş bulunmaktadır. Yeni anlaşmanın 
en bariz hususiyeti klering ve takas gibi 
usullere istinad etmeyip, serbest döviz e
sasına istinad etmekte olmasıdır. 

Yeni anlaşma mucibince memleketi -
mizden ihraç edilecek emtıanın bedeli A
merika tarafından derhal dövizle ödene-

cekti. Buna mukabil Amerikndan memle
ketimize idhal edilecek emtianın bedelle-

ri de. bütün memleketlerden vuku bu -
lan ithalatımızın yüzde 11 ine kadar o
lan miktarı keza serbest dövizle ödene • 

cektir. Bir kısım emtiam.ızın fiatları dün

ya piyasalarına nazaran daha yüksek ol
duğundan, bunların Amerikaya ithalini 
kolaylaştırmak için Amerika gümrük re

simlerinde birer miktar tenzil!! yapıl -
mıştır. 

Yapılan tenzi!Atı tütün Iibresinde 30, 
fındıkta 8, incirde 3, fıstlkta 2,5, halımn 

beher ayak murabbaında 30 sent (bir sent 

elli para) palamut hülasasındn yüzde 
beş. meyankö"künde yüzde 11 nisbetin • 
dedir. Memleketimize Amerlkadan yapı-
lan ithalAtın gümrilk resimlerinde de. 
radyoda yüzde 70, yedek parçalanndn 83. 

otomobil, kamyon ve yedek parçalarında 
60. yarı mamul derilerde 40, boru maki • 
nelerlle frijiderlerde yüzde 12 nisbetin • 
de tenzilAt yapılmıştır. 
Anlaşma muvakkat mahıyette olup, bu 

yeni şekil bir müddet tatbik edildikten 

sonra mütekabil ticaretin inkişafında pra
tik neticeler görülemediğı takdirde, bun
ların izalesi imkanları görüşülecektir. 

Dün ilk defa olarak ve yeni esaslara gö 

re Amerikaya bir parti halının ihraç mua 
melesi yapılmıştır. 

İthalat ve ihracat firmaları anlaşma 
hükümlerinin tatbiki şekillerinin pek 
müsaid olduğunu ve tatbikatta vereceli 
neticeler hakkında şimdiden bir tahmin 
yürütmek mümkün olmadığını ve yaJnız 
Amerikaya ihracat yapmak imkanlarını 

temin eylediği takdirde ithaHit eşyası ü 
zerinde mühim ucuzluğa intizar etmek 
lazım geldiğini söylemektedirler. 

Bir haftalık ihracat vaziyeti 
Nisanın son ~aftası zarfında dış piya "' 

salara yapılan sevkiyat ihraç mevsiminin 
azalması, geçmiş olması ve siyasi vazi " 
yette kararsızlığın devamı dolayısile nis.
beten az olmuştur. 

Bir hafta zarfında 198149 lira kıyme • 
tindedir. 

Bu meyanda Alman yaya 180, 750 liralıli 

tiftik. keçi kılı, deri, ceviz kütüğü, ce " 
viziçi. barsak, tütün ve kuru meyvas 

İtalyaya 1306 lralık getire ve kuşyemiı 
Holandaya 1850 liralık, Belçikaya 3599 lf.. 

ralık kepek, Fransaya 3472 liralık, Dani· 
markaya 3368 liralık, Amerikaya 2304 li· 
ralık fındık ve Yunanistana da 1500 lira
lık balık ihraç edilmiştir. 

Maamafih Mayısın birinci gününden " 
beri ihracat işleri kı§men canlanmıştır. 
Son günlerde İngiltercye tiftik ve kittct 
İtalyaya çavdar, kemik, kuşyemi, yumur
ta. arpa, Alrnanyaya halı, barsak, balık 

konservesi, mısır, ceviz, tütün, deri, fa .. 
sulye, Fransaya av derisi, kendir, Yuna
nistana kaşar peyniri, Macaristana kuzu 
derisi, Amerikaya halı, Mısıra bağ tes~ 
teresi ihraç edilmiştir. 

Meşhur 

Bu hafta 

Centilmen Hırsız A R S E N LUPEN 

Sinemasrnda . SAR AV 
Fransızca sözlü 

ARS.~N LU~EN'in DÖNÜŞÜ 
Filwınde kadıııları teshir ve erkekleri kıskunç ediyor. 

Baş rollerde: 

MELVYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 
Hareketli... Eğlenceli... Esrarengiz ve Hadiselerle dolu bir film 

llaveten: FOK S JURNAL en son dünya haberleri 
Bugtın saat 1 ve 2,30 da tenzil4tlı matineler. 

Yeni teşkil.it kurulurken bilhassa açıkta -.-•••••••••••••••••••••••••••~ 

Evvelki gtin Sultanahınedde, umumi hapishane binasındaki rnahkfun'larm di
Jer hapishanelere ve kısmen İstanbul tevkiflıanesine naklolunduklarım, hapisha • 
nenin tahliye edilerek yıkılacağını yazmıştık. Dün hapishanedeki :nahkfunlann 

nakline b~lanmıştır. Yukarıdaki resimler hapishanedep mahkfunlann jandarma 
muhafazasında sevklerini ve bunlara aid• 8§yanın arabalarla Raklıni göstermek • 
tedir. 

memur bırakılmamasına çalışılacaktır. • 
1 

Denizhan.kın kurulduğu tarihten lAğvına Bugun s n°0 n M fE:' ~ sı·nemasında 
kadar geçen bir buçuk seneye aid bütün \\::JI ~ ~ 
banka muamelatı azami Haziran 940 ta • 2 Büyük ve gjizel film birden : 

rihine kadar tasfiye edilmiş olacaktır. 1 TAVsı•YE MEKTUBU .. 
Denizbank tekaüd sandığı. Denizyolla- • 

n ve Limanlar umum müdürlüğü te -
kaüd sandığı şeklinde şimdilik faaliyeti
ne devam edecek, ileride her iki işletme 
için bir tekatid sandığı kurulacaktır. 

ADOLPHE MENJOU ve ANDREA LEEDS 
tarafından oynan mı§ F ransn:ca sözlü büyük Aık Filmi 

2-SON SiPER 
Altın sesli Kovboy BOB BAKER'in zaf ezi 

Zengin va alAkabahş bir program bugun saat 1 va 2.30 da 
• tenzilAtlı matineler. 

Şehir haberlerimizin 
detJamı 10uncu sayfadadır. 

~ ~ ................................................... ~ 
~ ........................................... ] --···-··-· -··-·-· --··-----.. ·····------

Teşekkür 
ZaYi ettiğim kıymetli çantamı yirmi 

dört saat zarfında bulup teslim ettikle. 
rinden dolayı Emniyet altıncı §Ube me
murlarından 1937 numaralı Akif Ayhan, 
1571 numaralı Ali Yıldırıma gazeteniz 
vasıtasilo alenen tesekkür ederim. 

Emekli yüzbaşı 
Abdullah Urga • 

Her hafta bir san'at harikası... Bir Zafer Destanı gösteren 

LALE SiNEMASI 
Bu HAF r A da bir Hayat romanı yaşatıyor : 

VtvtAN ROMANCE • RENg SAlNT CYR semmin en mükemmel 
l<'ransız filmi 

( K A O 1 N L A R H A P i S H A N E S i ] nde 
Bugnn saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı hnlk matinclerl Tel : 48595 

. ıri 

B U G Ü N 1 P E K Sinemasında 2 Film .................. , 
1 • K A D 1 N ve D E N i Z Fransızca 

sözln Baş rollerde 
D O R O T H Y L A M O U R HENRI FONDA AKIM T AMIROF 

2 - ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR HARBE GiDiVOR 
aynca : Ankmrada Çocuk bayramı • Milli Şefimizin miniminilere iltifatlan 

._ _________ ı. Buj'la ... t 1 ve 2. ·30da tenzilAtlı matineler 

Türkçe 

1 
ı 
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Erzincanda imar faaliyeti geniş Parsa toplamak 
mikyasda devam ediyor yozunden seyirciler 

E:rzınca E biribirlerini yaraladılar 
n • rzurum hattındaki ÇB/1şmafara1ı, Zonguldak (Hususi) - Devrek kaza· 

hayret Verici bir Sİİr' aile i/erlİgOr sına bağlı Balkış köyünde birkaç kişinin 
E . yaralanmasile neticelenen bir hadise ol· 

.. ~ıncan (Hususi) _ U .. .. . muştur. 
CU hır kı~ zun ve uzu - Harbıye mektebi olarak kullanılmış ve 
halk ilkbaın uyuşu~luğundmı kurtulan iki devrede zJbit ıkarmıştır. Karabük demir ve çelik fabrikasının 
le işle . harın neşe ve co~kunluğu i- . . ç . Kalker taşocaklarında çalışan 55 kadar 
IışrnaT:~ne ba~~amış ve her sahada ça _ Şe~nn ~erkezın~e ~e çarş~ın en ış- ekserisi konyalı olan amele, akşam iizeri 

Y 
basgostermiştir Kı d 

1 
.
1 

l lck bır yerınde Bezırcıler gara3ında be- köy kahvesine giderek bir cambaz kum· 
arıda k 1 ş o ayısı e · · """· ··b f d 1m a mış inşaat v · 

1 
.d zırcı ..,,,.>'U tara ın an yaptırı asına panyasınm numaralarını seyre başlamış-

canl<fnmı e ış er yem en b 1 1 d b. . b. r . ş ve Erzincan b" · . h aş anı an mo ern ır sınema ınası ]ardır. Bu sırada amelelerden Konyalı 
ını alrnı t ·· .. ır ış ym ası a- d 1 k t• ··b ·hti 1 ı ş ır. Buyuk bir ·· tl .

1 
a, mem e e m mu rem ı yaç aıın - Yusuf, cambazın toplamakta olduğu par· 

temek~e olan Erzincan _ Esura e 1 her • dan birini ka'I'şılayacak demektir. Hal- saya itiraz etmiş ve esasen kahveye çay 
ındakı ç ı rzurum at- k hh ·ı ı·k 1 b l b · 

h 1 
a ısmalar hayreti .. b. ın sı atı e a a a ı u unan uz ıma- parası verildiğinden bu paranın fazladan 

ız a vür.. • er verıcı ır 1. ah b. f b..!l- k 1m ,, · umektedir. Erzi d .. ıne m sus ır a rrl\anın uru ası- istendiğini söylemiştir. Bu arada işe Yu-

Sayfa 1 

Denizli vilayet umumi meclisi 
vilayet bütçesini hazırladı 

larpacak b. d ncan a goze d t bb.. d b 0 

• k t h 1 
Y 

ır erecede imar · 
1 

. d na a e5e us e en ır şır e , ma a - ç,ufun arkadaşları da karışmış. fakat di-
er vernm· t• ış erme e 1• • t b. · · · t tk·k t kt d D ·zli (H }:ı ... - ışır. Yer yer in rf b .mm es ıtı ıçın e ı a yapma a ır. ğer seyirciler ameleye sükut etmesini ih· .enı .us.usi) - Viliyetin 1939 miktarda tahsisat ~rilm; .. Hr. Nafia, 
..... ııış oln şasına aş • İ · 1 1 1 5 "'l~ naıard '~ ~.odern ve muhteşem bi _ nhisarlctr idaresi için Istasyon cad - tar etmişlerdir. Yusuf bunu dinlememif, :l 18~~ ılirge ıı:.d:66 bin !iradır. Bunun Maarif, Ziraat ve Vete~r işlerile sıh 

bekl an ~ırısı de yakınlarda bitmesi desi üzerinde büyük bir binanın yaptı- küfürler de savurmağa başlamıştır. Bu · ası a ı ve 136.11 O lirası fev· h t h . 1 . . . lışma 
ga.,;non ıstasyon binası ve Erzinca nlınasına da karar verilmiş ve arsası - Birada bir köşede oturmakta olan Osman kalilde masraflar2 karşılık tutulın~ - a w ayır l!J en ıç'." ça __ prog -

Buırd n nın istimlôki yap lmıştır. Proje ve adlı diğer bir amele tabancasını çekerek tur. Vi!&yet yollarına SO bin lira ayni- ramlan yapılınış ve ılk okul ogretmen 
olan~- an başka yapılan ve yap lef<' k pH\nlarmın tasdikinden sonra inşaata ateş etmeğ başlamış, çıkan kurşunlardan mış, köy yol ve mektebleri inşasına yar idedi 260 a çıkarılmıştır. Resim Deniz
Vardır ı~al~r arasında harbiye ~ışl:sı baslanR'Caktır. Gene bu cadde üzerin _ y.usuf kalbinden ve yanında bulunan Va- dım tahsisatları konulmuş, hastane da- li VilAyet Umumt Meclisi azalarını 
a~am~ ukı~&~~eti~n~mu ~b~un~Z~aatBa~a~~rahndwhıddek~ç~ndanyu~anmı~~~o~ .. h~ili~·y=e=p=ary~o~n=u~i=~=a=li=~~=tın=a~y~e=t~~~g~ö~s~~=rm~e;k~~~d;i;~========~ 
nıi lI b muhteşem bir eserdir U - modern bir banka binası yaptırılması manın arkadaşı Mustafa da, kamasıle bir ·ç kk 1 ll'letnlı.kr kde Y~nmış ve ~imdiv~ kmadu kararlasmıstır. Bu ve bu gı·bi daha' bir- kaç kişiyi yaralamış, her iki taraf ta bir. ana a e şeh.ıdlerı· Kırklarelinde hayvan 

sayımı yapıldı 
almı t "' ~ ar • " · b. · · · f HAd' d h C b tahsh::ı:1fı l ~ 1. Bu defa tamiri için çok binaların yapılınasile iş seferber - ırıne ~lrml§.:r· .... a ıseye er al .~ ect Ab.ıdesı· ı·kmal edı.ldı· 

ed'Irn· ge mış ve ın ··t ahlı. . ler nahıye muduru ve jandarma muda -
ı ı•tir. u e ıde ıhale liqi yapmış olan Erzincan, çok yakın hale etmi" 1 1 k 1 ı Bu b. . . ~· suç u ar ya a_anmıı. yara ı· 

ına yalnız bir b.ır zam~nda şarkın. en mamur bu; şeb- lar da Safranbolu memleket hastanesine Gelibolu (Hususi) - Çanakkale kah Kırklareli (Hususi) - Bu yıl vilB. • 

~ı:. 335 'k~la olarak kal - rı olm<>ra manzeddır. Sonsuz saygıla • gönderHmişlerdir 
B --== meşrutıyet devrinde rımı sunarım. ----·-------

r~nları için Belediye urafından Şe- yetimizde yapılan hayvan sayımı ne 
bitlikte yapı·lmakta olan abide bitmiş ticasinde 279.649 baş koyun ile 59.954 
ve yalnız kaide etrafına yapılacak sa - baş keçi, 69. 139 baş sığır, 11. 140 man· 
ha ile mermer sütun ve demir parmak- da ve 44 domuz bulunduğu anla~ılmış-Urs~~a ç~:!~oı:n 

1 
bidr çanta . Bir adam Adapazarmda Edirne de Kurdderelinin 

. Bursa, (Bususı U Urt U bir günde dört kişiyi dolandırdı hatı a ld Çın gelen ) - 1stanbuldan gezmek Ad (H t) s r Si anı 1 
lıklar kalmıştır. tır. 

Bu hafta içinde Geliboluyu ziyaret Yeni Orman kanununun icabların · 
bul ve R:ükürtr" apazarı ususı - apancanın 

Unan Bay u otelinde misafir Muradiye köyünde oturan Ali oğlu 
iırlanta taş v:n~a~a; içinde elmas küpe, Bedreddin Odabaşı adında biri şehri -
unan ça.nt zukleri ile 25-30 lira bu- mizde bir günde dört kişiyi dol~dır -
ın·· asını dü " . Usaadesind . şurmUştür. Havanın mıştır. Bedreddin tüccarlardan Hüse -
Çelikpa.ıas _ eçn ı~tifade için çocukları ile yin ve Feyzullahı kendilerinden al14 
"n ekır " ... s Yapan N . ge Yolu üzerinde yürü- veriş yapan Geyvenin Karaçam köyün-
t?yı bulnıu~ azrn'ye Asaf Gürel bu çan- den İlyasın imzasını ~klid etmek su -
sınde .,..ur. :Sa aranrnakta ik Yan Rana telaş içeri- retile doaln<lırmıştır. Bedreddin ayni 
çantaYı rnuht . en, Bayan Nazmiye de günde Ali Rıza ve Hasan adlı diğer iki 

karakoluna t el~ıyatile getirip Sedbaşı k~i.Yi de dolctııdırmağa teşebbüs etmi~ 
~nt es un et · h a sahibi mış, polis tarafından fakat zabıtaca yakalanmıştır. Cürmü -

d~~et Bayan :-anrnaya başlanmıııtır Nı· h d ısıne t .ı;ıana bul ~ . - meş u mahkemesine verilen suçlu se-
~lizn edil . unarak çanta ken- kiz ay yedi gün ha~ ve 50 lira para _,. rnıştir. r--

Ed i r nede buyuk bir cezasın• mahkOm olınuştur. 
stadyom yapıhyor 

eden Trakya UmuwJ Müfettişi Kazım dan olarak keçi süıüleri her yıl aza~ • 
Dirikle Çanakkale Valisi Niyazi Mer _ 11!ak~adır. K~yun .. ihayvanatında da nıs· 
gen, Geliboluluların bu milli ve kadir· bı bır tezayud goze ç.a"rpmaktadır. 
§inasane hareketini takdir etmişler ve Geçen yıl içinde vilayetin nebati ya~ 
arudın etrafındaki derme çatma dille • istihsalatı da artmıştır. Ezcümle bir se 
kAnlıtrın istimlaki ile buranın bir mey- ne içinde 46.000 lira kıymetinde 1 OG 
dan haline getirilmesini ve anıd çevre- bin litre susam yağı ile 200 bin kilo ta· 
sine küçük bir park yapılmasını emret- hin istihsal edilmiştir. 

rnişlerdir. • 

Anıdın açılma töreni bütün Gelibo -
lu ve havalisi balkının iştirakile yapı
lacaktır. 

----
Azılı bir hırsız bir polis 

memurile bir bekçiyi yaral?dı 
Konya (Hususi) - Sabıkalı meşhur 

hırsızlardan olup 1 O sene 3 ay 11 gün 
Bir köylU kardeşini öldUrdU hapse mahkum Şükrü Giray, m~ahe -

de altında bulunduğu emrazı akliye 
İnegöl (~~~usi) - Kazam~za bağlı hast~nesinden kaçmıştır. 

Baharyc ~oyunden olup henuz ask:r .: Şükrü rakı bayii İbrahimin dükka • 
d~n gelı;ıış bulunan Me~~ed Şengozu, nına giderek üç sene evvel Elazığda bir 
agabeysı Ramazan Şengoz ~banca ile tuhafiyeci dükkanından çalıp Konyada 
~rn.~~~:111 ~e kolundan vurmak sure - satarak parasını alı:ım~dan kaçtığı bir 
tile o durmuş ve kaçmış ise de jwdar- fotograf makinesinin parasını istemiQ • 

Edirne (Hususi muhabirimizden) - malar tarafmdmı yakalanarak adliyeye tir. " 
An'anevt Türk sporunun senelik mü • verilmiştir. Maktulün ağabeysi Rama- Parayı istediği İbrahimin kendisini 
hlm b!r. tezahürü olan Kırkpınar gü - ~nın kar~sına tecavüz ettiği iddia e - teşhis etmesi üzerine kaçmak teşeb -
reşlerını seyretmek için Trakyanın her dilrnektedır. büsünde bulunmuc:tur. Bu sırada bekçi 
tarafından gelen binlerce halk otel ve .............................................................. p kk~ ş··k ·· ·· k l k · t · 

[ ) 

e crıa • u ruyu ya a ama ıs emıs 

hanıan aoıdurmuştur. Koçuk Memleket Haberleri ve azıtı hırsız tabancasını çekerek beJr 
Bu sabah daha erkenden kalk fevç 

0
.. .ı:.- • _ - çiye ateş etmiştir. 

f 
·· · 1 S yiçi k um....,hacıkoy Balkevinde tombala evç gureş yen o an ara ne a ın . Bekci her iki kolundan yaralanmış 

b
üs n pıyanro • 

etmeğe başladı. Yollarda oto ler, a- Bu yı' açıl H IJı: v1 d Hl ve zab1ta memurlı:ırile Piri Mehmed · ç E · • an a .e n e mayeleUal 
raba1ar vızır vızır işliyor. ocuk sır- menfaatine üç gt1ndenberl tombala ve piyan- paşa camii civarında bir harabede mü· 
geme Kurumu Edirne fllbesi tarafından ıo çekilmektedir. sademf"ye tutuşmuştur. 
çok güzel bir şekilde sfüıle~en Sarayiçi Adapazan İnhlsarlar Müdürlütü Bu s;rada polis memuru Raşid sol 
bu büyük güntin heyecanı ıle çdl:kanı - İnhl.8arlar Ziraat şubesi lmirl Rıza Oruç, k 1 d alanmış Sükrü yakala -

Adapazan inhlsaclar MüdürHitün• tayl.n o- o un an yar . 
Ed· yor. lunmuştur. nar:fk hapishaneye teslim edilmiştir. 

biri ırne (liususi) _ Ed· Pehlivanlarımız hazırlanan program Sivas Ralkevl seçimi -----
nın Yerinde . ırrıede büyük bir mucibince merhum Kurddereli Meh - Sivas Halkevlnin bütün kollarının idare Adapazannda ~ok çocuklu bir aileye 

Stadyoınun ın:nvası kararlaşnıı v ıtacıyomun kaldınlaa mezarlıklardan med pehlivanın hatırasma hQnneten heyeti seçlmlul b&şlam14tır. yardım edildi. 
ltıYmeti ve 

8 
, rulınakta olduğ 1 • tn. taata başlanılımtt&r. bır· dakika 1aLAt edi1 ..... ~ .. ve tecrilbe gü• Bahkesirde ~ı mimesırillerl Adapazarı hukuk hfı.klml Kemaleddin ve 

~e ·· an at kıv- u meur lıktax· t .. 1 U.Au ~ Balıkesird ı ka ınuzelere kaldı J•uetını haiz olanl .1 a~ardu w eserlerdew. tariht l rin girt ·ı ·..+4 e 1 nununun şümulüne ciren müddeiumumi Tevfik Tunçok'a Ç<>k çocuklı: 
a tadır. Re.,ı- anıye ar bir heyet tarafından tafrfk _,.J,_. - 1 M. .. la v _, .... vv " bulunmaları dolayısııe Adliye Vek~etl tara· 

.. un ıta dyorn ah Yarın sabah h11AUU gureş e~ ......, - messlllerl Beçlmine ba11lanm•...... tından ltraıniye verıımı...ı-ır. :===...;;;:::;rı:~~::::::~~~~ar~!ıa!l;·..,~-~;;;~~~~;=~~;~.reşJ~e~~e::f~l :m:ı:'iu:r:.::::::~ it yerlerinde çalı .. anlar ar"•ın.o- 1-1 m"-
8 asında faaliyeti göıtermektedir. n*aktır. -=-;~:r:~;=,-=:~~"':;:;= .. ::•""':;::::=:=::=:::~~=~===11·=====~ 

ır=ie:J~=~Pna~z~e~r~o~ı~e.~H~a~s~a~n~Be~~y~D~ly~o~r~k~i~::::::: ( lzmit ortaokul talebeleri tarafından verilen müsamere) 

··· Süt ıHıtani.arın iattık .. 
lan ·ıı "' ar ••• 

. .. Sıkı bir lWr.ı.lroldeıı 

ceçirilecekmif? 
Hasan Bey - Çok şükür 

on gun hAlis süt içeceğiz. 
- On gün mü, dedin Ha· 

san Bey? 
Hasan Bey - Bızde kon· 

trol dediğin on bir &ün de
vam etmez kit.. 

Izınit (Hususi) - Iz:miıt orta okulu talebeleri tarafından bir musamcre 
verilmiş ve bu müsamerede talebeler çok muvaffak olarak uzun uzun alkış
larunışlardır. Yukarıdaki resim müsamereden bir intıbaı gösteriyor 

• 
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Radyo ve tavşan 
- Kimle müşerref oluyorum. - Neye olmasın, tecrübe. 
-!!!!!! - Böyle şey yapılmaz. 
- Radyoyu idare edenlerden birisiniz. - Yapılmaz mı? 

SON POSTA .... - -- ....... -- -- - ....... _...... - ...-......-..~ 

f-~ adın Köşesi j 
l._ .................................................. ...-.. ......................... ........ 
~~ .......... ~ 

Gündelik çocuk 
elbisesi 

IDJitG 
demek, teşerrüfümüze çok memnunum. 

-!!!!!! 
- Hayır yapılmaz. Evvela teçrübe e · 

Dün bir erkek kaçırma hadisesinin 
muhakemesi yapı ldı dilir, sonra ortaya çıkarılır. 

- Hayır hayır, ıslıktan şikayetçi de ~ 
ğilim. o artık kayboldu, bir şey soracak • 
tun .. Siz bir i.Iaç, bir serom keşfetmek a:t· 
zu edenlerin nasıl çalıştıklarını bilir mi· 
siniz? 

- Ne münasebet, tecrübeye ne lüzum 
var. Ortaya çıkmış olması herkesin kul
lanması, geniş mikyasta bir tecrübe sa • 
yılmaz mı? 

Yaşının kızdan büyük olması sebebile 
erkek mahkemeye sevkedildi 

kaçırılan 

-!!!!!! 
, - Rica ederim. siz herkesin sıhhatini, 
hayatını oyuncak mı zannettiniz? Sultanahıned 1 inci sulh ceza mah

kemesi, dün garib safhalar arzeden bir 
erkek kaçırma hadisesinin dur~ma -

le olmadığını, belediyeye bir ibran' ' 
me vermediklerini ileri sürerek }>elt' 
diyeyi dava etmektedirler. 

- Olabilir ya, belki bilmezsiniz .. Mü • 
saade edin de ben anlatayım. Bu adam • 
lar tecrübelik olarak hazırladıklan ilftç
lnn seromJan tavşanlar ve onlara benzer 
başka hayvanlarda tecrübe ederler. 

- Peki öyleyse, siz herkesin kulak za. 
nnı, sabnnı, tahammülünü oyuncak mı 
zannediyorsunuz? sına başlamıştır. Dün Vali Kırdar mahkemeye da~ 

edilerek, kendi.sine namusu ve Allsı
üzerine yemin ettirildikten sonra, ~ 
sual te,•cih olunmuştur: 

- Ne demek istediğinizi anlamadım. 13 yaşında bir K)pti kızı olan Güllü, 
kendisinden 3 yas büyük olan Mus -
t~faya aşık olmuş ve bir yolunu bula -
r ak onu kandırıp Bursaya kaçırmış -

- Şimdi anlarsınız. 

- !!!!!! 
- Olur ya; serom. ilaç fayda yerine za-

rar verecektir. Bir insana zara .. vereceği 
yerde bir hayvana zarar vermesi tabii 
müreccahtır. 

Ayağa kalktı, radyonun düğmesini çe
virdi. Ankara istasyonunda biri konuşu • 
yordu. ( D ei

, 
- avacıların belediyeyi ibra 

mediklerini biliyor musunuz? tır. 

- Bu nedir, siz bilmelisiniz? 

-1!!!!! 
- Radyoda konferans. 
- Sesi kulağınıza nasıl geliyor? 

~ 
Fakat kanun Güllüyü değil, 13 ya

şında bir kızın aklına uyup onunla ka
çan Kıpti gencini suçlu saymaktadır. 

Vali ve Belediye Reisi: 

- Bir de bunun aksini düşünelim. 
- Yani nasıl aksini düşünelim? 

- Güm güm ötüyor, dinlenilir gibi de- Must<ıfd, bunun için adliyeye sevke
dilerek hakkında cezai takibata ge -

- Bilmiyorum, cevabını vermişti~"!l! 
Yemini miıteakib, belediye ,.eıw 

Rami, davanın reddine karar veriı.rıı' 
sini istemiştir. Muhakeme başka• ]>it 
güne bırakılmıştır. 

ğil! 
- Adamın biri meselfl tifoya karşı bir 

naç keşfettiği kanaatine varsa ve bu ilacı 
tecrübe etmeden piyasaya çikarsa ... 

- E sonra? 

- Siz. ben. şu. bu, · bütün bir şehir 
h alkı, bütün bir memleket halkı, butün 
dilnya o ilaçtan alsak, kullansak ... 

- Demin söylemek istediğimi şhndi 

anladınız zannederim. Radyoda bu sesi 
bir kere tecrübe etmek. nasıl söylemesi 
lazım geld;ğini öğrenmek, ondan sonra 
herkese dinletmek daha doğru olmaz mıy 
dı? 

çilmiştir. 

Dünkü mu'hakemede, mahkeme Gül
lüyü de şahid olarak dinlemiş, Güllü 
fütursuzca şunJarı anlatmiştır: 

Dövülen bir kadm hastanede 
öfdü 

- Bay hakim, siz benim n üfus ka -
ğıdıma bakmuym, orada yaşım 13 gö- Bundan J O gün kadar evvel Mustsff 
r ülür amma, ben 17 yaşında bir kızım. kızı Şadiye isnıinde bir kadın Cerr~ 
Hem, boyuma, bosuma da bakıp aldan paşa h~.stancsine müracaat ederek, d 
maym. Çünkü. biz sülalece cüceyizdir. viM'ldüğünü söylemi~ ve tedavi aıtırı' 
İnanmazsan aııamı çağır b<ik, o da be- alınmıştır. 

- ????? 
• .,._ Ya bu tecrübe edilmemış ilaç !ayda 

yerine zarar verirse. 
- Verir ya! 
- Olur mu böyle şey? .. 

- Bir ilacın bir tavşand'.l tecriibesi ve 
bu tecrübeden sonra insanlara tatı;iki doğ 
ru olduğu gibi. .. 

Bu pra.ik elbiseyi somon, gök mavi
visi veya beyaz yünlerden birinden yap 
malıdır. Her üç renk de çocuklara pek 
yaraşır. Süs namına nesi varsa örgü -
sünde .. . Kimi yeıi pirinç iğne, kimi ye-

nim boyumda. Mustafayı seviyordum. Şadiye, d'in birdenbire vefat editl' 
Dilencilikle 3 lira biriktirdim, onu alıp ce, hadise adliyeye ihbar edilerek, el' 
Bursaya götürdüm. Para bitince mec- sed Morga kaldırılmıştır. 

!sme~ Hu?Usi 

C Bunları bi.iyor mu idiniz ? =ı 
BAY POTEMKIN KiMDiR? 

ri ters - yüz. 
Robadan aşağısı hafif büzülü. Kolla

n kabarık. Bu kollar çocuğa en yakı -
şan kol biçimidir. Robanın aşağı kısım
la doğrudan doğruya birleşmeyip bir 
bc?ndla a~rıimış olması da hoş görü -

bur kalarak döndük. Ann{'min yanına Müddeiumumilil.çe hadisenin iç ~· 
gitmek de istemiyorum. Çünkü, dilen - zü araştmlmaktadır. 
ciliğe alıştırıyor beni. 

Hakim, şahidlerin celbi için duruş - Soygunc 'uğa kalkışan b:r 
mayı t2lik etmiştir. ecnebi muhakeme edildi 

İngiliz gazeteleri clyevm Ankarada bu- 1 dilinin kaynaklarını vakıfane bilme hu • 
nüyor. . 

Bu elbise ile çocuk rah at rahaıt ge -
zer, koşar, oynar. Ne buruşması, n e d e 
.şurasının burasınm hırpalanması ihti -
mali vardır. Kolay örüle"~ği. pek ucu
za çıkacağı için idareli ve çok elveriş -
lidir. 

Mahkemeden çıkarJarken anası Gül- ' 
lüyü almak istemiş, kız gitmek iste • BeyoğJundn Firuzağada• Rako :rvfıı~. 
meyince. Kıptiler arasında gürültülü koviç i~inde bir adamı soymai!a 1<,.IJ! 
bir mücadele bailamıştı r. Jandarma ve kı.şan, Tsviçreli A!ber Jozef MüJle~ 
polisler güçlükle kavgacı1arı ayırabil - muhakeme~ine ağırcezada dün deV 

susunda pek büyük bir şöhreti vardır. lunmakt'a olan Sovyet hnriciye komiseri 
Bay Potemkin hakkında şunları yazmak
tadırlar: 

cPotemkln Çarlık zamanında riyaziye 
profesörü idi. Sovyct htiliili tamamile vü
zuh kesbettikten sonra diplomatlık mes
leğine geçti. Daha h~lA profesörlük ru • 
hunu taşır, Sovyet liderleıi arasında Rus 

Ailesi Çarlara birçok diplomat yetiştir
miştir. Bunlardan en meşhuru imparato • 

mişlerdir. edilmiştir. 
riçe Katerinanın en emin müşaviri olan 
prens Potemkindir. Bundan bir asır ev

vel de gene Potemkinlerden bir tanesi Pa 
panın nezdinde elçilik etmışti.> __________ .......... -.. -··--

Belediyeye aid bir davada Dünkü (.'('}SC'de müddeiumumi Feri~ 
dun Bagana miitaleasını serdPClere. Güzel renk gazel biç;,_ vaıiye yemin etı: r~r di hadiseyi hülac;~ten şöyle anlatmıştır· .. 

·!• ı Tünelbaşındaki eski Rus sefaretha - - Suç1u Mü!lcr vak'a akşamı misli .. 
Yüzleree ka - _ d çı •• !Si binasının sahibi bulunan Lorando fir bulundu{< ı Novotni otelin en ·~ 

dınm arasında ve veresesi tarafından, İstanbul Belediye- karak, Firuznaada oturan ve eVl 

ta uzaktan göze si aleyhine asliye 4 ündü hukuk mah- dönmekte olan ıvtarkoviç'i takibe bB~ 
çarpmak isteyen - J1l"' kemesinde açılmış bir davanın, dünkü lam~tır. Markoviç tam apartıman 

8 ler elbette ki b u • ~ J ... celsesinde, Vali ve Belediye Reisi Lut- · k .. ·1 - · h- nı ev lunur. Zevk, şah gırme uzcre 1 ·<'n, uzerıne ucu . 
fi Kırdara yemin teklif edilmiştir. k bov • l' d ki jçıtl" sa göre degıw'sen re , gazını s·iGllış ve e ın e · w te L SLER 

S llib süpüren sel .• 
1stanbula uzak küçük şehirleri -

mizdcn birinde oturan bir okuyu -
cuın bana bütün hayatını zehirle -
yen bir vak'ayı anlatıyor. Ve ben -
den derdi için biı teselli, yolunu bul
mak için bir tavsiye bekliyor. 

Çizgili kağıdlarla tam 6 sr.1 ·fayı 
dolduran bu derdi aynen anlatmak 
saıahiyetine malik deailim. Fakat e
saslı hatlarını üç beş satırla nakle .. 
debilirim. Hütas~"en diyor ki: 

- Bana mutlak bir sadakat ve sar
sılmaz bir sevgj ile bağlı oldufhmu 
sandığım karım bir gün fena bir va
r.iyette görülmüş. hadise şavi olmuş, 
mahkemeye intikal etti. A vnldık. 

Hepsi de küçük dört cocuk baba .. 
sıydım. Bu, benim için bir ö'üm 
rüzgan oldu. Bc,'kımsızlık ne+icesi 
kısa bir zaman sonra çocuklarımdan 
birini kaybettim, diğerleri de hasta
landılar. 

Kr-ndi derdime dalmış, sabık ka .. 
rımın ne olduğuna tamanıen lakay -
dım. Fu'kat bir ara1ık t<>c:adüfen işit

tim ki, dü5tükçe düşmüş, içtimai ka
demelerin en altının ac:ağısında in -
Jf yormuş. Bir gün kendisini de gör -
düm. Ak~am karanlığı, sefil ve pe -
rişan t?eçeceğim yolda beni bekliyor
du. Öyle sönük, bitkin bir sesle hi
tab etti ki bir sanive bütün kinimi U· 

nuttum. Kıynfeti de perisandı. He -
me11 düşünmeksizin, tabii bir sevkin 
idaresi altınd~ elimi cebime soktum, 
biraz para çıkararak verdim. Alma
dı: 

- Ölüyorum. Çocuklarımı bir de
fa olsun ~örmeden ölmek istemiyo -
nım, dedi. Parayı. l?ene vt-rdim: 

- Kıvaf etini düzelt, yarın giyin 
geJ, dedim. 

Geldi ve o gecedenberi benim mi
safirimdir. Fakat iş bu nokt<::\'.ia bit -• 
seydi ne iyi olacaktı. Hadise çabu .. 
cak duyuldu, dostlarımdan kinaye 
duyar oldum. Konuşmadıklarımın 

dudak"arında isı:? tebessüm dalaşı -
yordu. Arkamdan bağıran sokak ço
cukları da var .. :D 

+ 
Bu bedbaht erkeğin derdini neş -

terleyenlerin, arkasından gülüo ha -
ğıra111ann ara,c;ır.da, bilmiyerek ay -
ni dcrdle malUl olan ac'"rn kaç kişi 
vard1 r! Fakat bazı hadiseler vardır 
ki imanlar onu kendi başlarına gel
medikçe affetmezler. Bu onlardan il 
biridir. 

Okuyucumun tuttuğu yolu müa -
haıe yahud ta11-<dir etmek niyetinde 
dei"i'im. Yalnız hakikatleri göz ö -
nünde tutmak lazım: Maalesef önü
ne peçilmez bir cerevanın karsısın -
dad r. Bu cerevan hele küçük şe -
birlerde etrafı silip süpüren bir sel 
halindedir. Mahveder, diriltmez. 
Aı:z okuyucum, çocuklarını ikin -

ci defa oarak yetim bırr.~~maklığını 
da tavsiye edemem. Senin için ihti • 
yarı en münasib yol; şimdi içinde 
bulunduğun muhiti bırakarak. hat -
ta drıı;tlnnnın bile bilcmiyecekleri 
baska bir muhitte yen i bir hayata 
baslam~:iktır. Bu senin için olduğu 
gibi, şimdi misafirin olan sabık zev
cen ve çocukların kin de elzemdir. 
.ı;ğer bunu vapabilecek derecede 
maddi kudretin yoksa ... O zaman ... 
\z en•el bu cereyan sflip süpüren 
.>ir cereyandır, demiştim amma.. se
nelerin de unutturucu bir kuvveti 
vardır. Sırf çocukların için fırtına -
t t! göğüs ıtermeğe çalış. 

TEYZE 

· Umumi Ha.rb sıralarında ihtilaf mev d 200 l' b 1 ı 11a bir şeydir. Kadın e ıra u u:n~n çantayı a ma"" 
zuu olan binanıtı ön kısmı caddenin ge bb" ;;ı ,,3Jll1' 

vardır ki göze şe u etmi~t ir. Taarru.za uı:;rı. • Art 
Dişlemesi için yıktırılarak, biraz geri- f b ıunı.v· çarpmaktan ktr . ervadı üzeri.1~. yukarı katta· u 
ye çekilmiş ve yüz rephesi yeniden stJÇ 

çar. Baktıkça çe - yaptırılmıştır. Bin? sdhibleri de, bir a- karısı v<> km imdadına yetişmişler, .. 
kcn, ince ince a - • lu da firar etmi~. bilahare bekçiler tB lacaklan kalmadığına dair belediyeye 
raştırılmağa de .. ibranal!'e vermişlerdir. rafından yaka 1 anrnıştır. iJC 
ğen şıklığı sever. Müddeiumumi. suçunu maznurll11 •• 

Bilahare hadise iki taraf arasında, ih- w tı" 
Kadın vardır ki: rarı ve diğer delillerle sabit old1 ıi{U ,,,_ 
M tilaf mevzuu olmuş, fakat dosyat ile ~" 

uvakkaten da - ve suçlu veki!inh iddiası veçhile rn. " 
i olsa, gölgede nunun akli durumunda da bir ıtnY11 ,, h I 

rnevzuubahs ibraname adliye yangının 

k 1 da yanmıştır. 
a maya ta'ham • tabiilik bulunmadıi1ının adli tabib r9 .. Şimdi, bina snhibleri hakikatin böy- t-- e·r 

mül edemez. Gir.. poru ile anlasıldığını işaret eder --di~i. gittiği heı sade modeller için kullanırsanız kul - Müllerin tecziyesini ist('rniştir. 
yerde giyinişinin !anınız göze çarpmaktan kurtaramaz - Duru~ma, müdafaaya kalmıştır· 
derhal gözleri çek , sınız. Kmnızı bunların başındadır. Me cl 
mesini ister. c, sela fju gördüğünüz tayyör tam ma'Ila- Tetkikat yapan lkllsad MUfetli,.. 

sile sade bir elbise olduğu halde, ren -
tarzın da, bu tar· ginin kınmzılığiıe cgöz aıan> modeller Ankaraya g"tti 
zın da güzeli gü · sırasına katıhnıştu. Yerli kumaşlara yabancı memleket~~ 
zeldir. Birinde kibarlığı, inceliği, Bu tP.siri, emprime b1uzun mavi - be- mulatı gizli damga vurdurularak . ııtl·:ıd 
öbüründe canlılığı, neş'cyi bulmak yaz - kırmızı renkleri büsbütün arttı - makta olduğunu ve bu mesele ile ııctı:.,) 
mümkündür. İkisinin de kendine has rıyor. Silüetinizin bütün inceliğini mu- Vekaletinin yakından alfikadar ol~~~~ 
bir alımı vardır. Bazı tiplere biri, ba- 1ıafaza etmek, burıa mukabil m uhak - şehrimize bir rnüfcttış gönderip tetJc•,,tt 
zılanna öbürü yaraşır. kak gö.:::terişli olmc.'k istiyorsanız bu yaptırdığını yazmıştık. Vekiiletin d3

' 1' 
Re~}'. bu hususta- büyük bir rol oy - rengi ve bu ıbiçimi seçmekte tereddüd üzerine iktısad müfettişi dün An~aı:B 

nar. Oy!e renkler vardır ki ne kadar etmeyir:iz. dönmüştür. / ______ ....,....:_ _____ ................. -...... _ ........ _ ..... ___ _.. ................ -....... _.. .. ____ .......................................... _.__... .... .. 
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Nasıl hazırlandı, nasıl kuruldu, bugUn İıe halde? 
---- Meşhur Alman siyasi muharriri Egan Hegmann,ın 

- (Balkan) isimli eserinden iktıbaslar 

Balkan· pa tı ve Bul ·sıan 
Çeviren: Emekli General H. Emir Erki/et 

Türk - Bul -~ -
bitrnesine dahgar .hı taraflık muahe lesi, 
Yatla s Yıl . . a hır sene varken, Sof • 
ı·a kendi! -~çın uzatıldı ve bundan son-
o ıgınden tcmd'd l na bir madd . • 1 o unması için 
na karşı d e :lave edildi. Macarista1. 
du V(' bu ~:Ynı vechile hareket olun -
Ve hakem rnleketıe olan 'bitaraflık 
hn..ı· muahedes· h '""ılrnedik . ı, er ne kadar fes 
sı İ<'ub edı~~:r ~~~rna mer'iyette kalma'
tıldı. ı ıse de, Anluırada uza -

T· . urkıyenin R 
Ya ıle olan m omanya ve Yugoslav -
den ancak şunuahedeleri biribirlerin • 
~Ulınaz bir su~nla farkederler ki, cbo
dostıuk T'· k' ve devamlı samuru· • ı... 
d ur ·ıye v~ R uır 
kan henüz ilk d f " omanya tara-f uı -

1 
~n, Türkiye _ ~ a olarak ilan olunur

' 25 dostluk ugoslavya arasında 
o(Iunrnuştu· d~uahedesile çoktan ifade 

ad · ' ıger bütü .. eını tccc:\'ü n muahedeler 
~ultearrızın t~k~·htemel üçüncü bir 
h~rk erine benzerle~ ıB hakem) hep bir
il ern muka . unlarda filvaki 
ıdır; bu d rreratı fevkalade taf ·ı·t rn a Balk l sı a -

rn :n rneselelerin. an ardaki hususi göç· 
rü:k"bil taran:~c halleri dolayısıle 

lerı;Ien iler· a hasıl olmuş tec -
Runıcn _ B ı .gelmektedir. 

60nra u1gar .. 1• 
b ' resmi b' mu akatlarından una h ır tebli. 
ler 'fa er ne kada . g. n~redilmiştiı 
bir ı ade olunınu r ıyı arzu ve dilek -
k ŞC'y Yoktu Aşsa da, başka mühim 

il:;~~~klı .birç.ok ~~~~r m~selesinde de, 
rnak . edılıniş b ırlerın anld mada 
bi la beraber uhlunmaları tabii ol -

r şey y ' erhald kü.nıri ap.Jrrıadı F e pratikde hiç 
!itik arlar lllülfık. akat, Belgrad hü -
nıiın asın~n tnilhi .. tı. bilakis, Balkan po 
bet ak ıcab ed nı hır safhası olarak a· 

}3·~Cticefor ,er, ÇÜnkü, ondan müs • 
UyiJk d aJnmıştı. 

fuzınrın evıetıerin B 
"nla ın nnsıı alkanlardaki nü-
+,. ~ak için 19vc ne vakit kesildigın~· . 
~ncık· 33 b ı 
~·an ed <tnun ayına ~~ ahanndan 1934 
bir Sis• en "Ukuatın :r ar: burada cere
dan t •Cm dahilind onık nabızlarını 

ekr e ~·anı· · • n . ar tetkik J sıyası bakım-
fll" aha 1933 , etmek icab eder. 

una"cb ) azında T" k . 
lik n .'. etıC'ri o kad ' . ur - Italyan 

~\u~a.. ar ıy· 'd' f,,i • u Roınad . ı 1 ı ki Tev • 
~ n faar a hır Ak , 

Pakt İ ıyetıe çahc, ·deniz paktı 
~-- ' talyan k" :.ı~ordu. Böyle b' 
"'<lll Yan· opru!;ünii ır 
ııan 'V 1 'Yun<?n _ İt 1 n avakların • 
deler· e Türk - İta1y a yan, Türk - Yu
de ~;den urnurni. b~n dostluk muahe· 
l'ak·ı ırtnek ve So ır manzara vücu 

ı e de b vyet Ru • 
lnek i . u tnanzume . syanın işti -
:Rusy çı.n elverişli .id' yoı kuvvetlendir-
lb 

a ıle ı ı. zam · ir t 0 an m" an, Italya 
Çin ~~el üzerine k unasebetlerini veni 
'- , oyle b' urrnctJtta old - -({Olay . ır 1asar1 f .. l' ugu i -
iti bir ve rniirnkün gö:.~ ı~~ta çıkarmak 
fusıu c~akn~{'<)inde: « ~~ u; . Musso1i • 
?nez'• d a~gır bir devı t .mılyon nü -

2 E :rnışti. e ıhmaı edile -
vlulde İt 

aı:asıncta . , alya ile 
rnudlıeae ~ı~ dot;tluk Ve Sovy.et Rusya 
tak her t~ ı~~alandı; bu~demı tecavüz 
sarfınaza rlu ıktı<-adi v t·da, fazla ola-
..ı:ı_ r edna·.. e ıcari h b "lunişti. ıgı sarahati ar den 

T e beua 
<'Vflk Rüs . ,, n e -

kında n .. du, Akden· 
inada nu~akerede bul ız Paktı hak -

'1 Atına . unnıak · · 
n ~aı i bır ~ gıtti ve bu ıçın Ro • 
kının Ev1tetıc i Türk - y seyahatin 
haıa i:ir"ıl~e v;Jcud b lın unan ittifa. 
hC'r ulu\ r k' u ası oldu O 
Vazi b Tüı k • İt :' o z1mana ka.d 
l3 ır h l .. :ıran do t ar 

lınu h '1 v u inde c r u ~na mii-
o , 1 l n bir h Y ~ etıni tir 
n" · n t aya · Un S f :ı fl a ile n ibaret 
Ilı T r • c hatı . Tevfık R' j" 

- i'. u erınae B u-
Vet C''rr k . nnn ittifak ' u' rı:s n • 
hakik i il rı, f vk<tlita:na. girm" - a-
adanıı de ab't dıkka e d -rı B 1 ı olur rtt-! er 
bir ik 1 

• u 0 aristana .... urk devlet 
:Yı St-ı. adı tnahreC' te .Ege denizinde 
f anf ~e b • rnınine nşasına y agJayacak b. ve Sofya-
lunau ~ru; unanistanın t kır demiryolu 
diler. l«'a~u beyan etrne; rar ~hazır bu

at Bull?arista~e salfilıiyetli i-
reddetti ve 

bir taraflı bağlanmalardan şimdiye ka
dar uz?k kalmak yolundaki bütiın po
litikasmı değiştirmiş oluyordu; üçün -
cüsü elleri, bilhassa Yugoslavyaya kar
şı ve tam::tmile şüpheli bir kazanç mu

' kabili öyle bir zamanda bağlanmış ola
caktı ki, Yugoslavya ile bir anlaşma 
fikri günden güne daha fazla vüzuh 
peyda ediyordu; Sofy~da, Bulgarların 
Yugosh'.lvların, Egede mahrec edinmek 
hususundaki müşterek istek ve tema -
yüllerinden istifade olunmak ümidi 
vardı. 

Bulgar reddinin resmi ve zahiri sebe
bi, Başvekil Muşanov'un birkaç ay son 

, ra Sobranyada söylediği gibi, Bulga• -
ristanın, diğer komşular nezdinde, Bal
kanın bölünmesinin istihdaf olunduğu 
fikir ve tesirini uyandırmak istememe
si olmuştu. Ne olursa ol.sun reddin her
halde tehlikesi vardı. Nitekim, Türk 
devlet adamlarının ziyareti üzerine an
c~k birkaç hafta geçmişti ki, Bulgaris· 
tanla Türkiye arasında bir gerginlik 
çıktı ve bu, iki tar.afın birbiri aleyhine 
açık tarizlerde bulunmasına ve şid -
detli bir basın· münakaşasına sebebi -
yet verdi. 

ı Bulgaristanın, Türk - Yunah anlaş -
masına girmek istememesinden Türki
yenin öfkelendiği, Ey1€ıl sonunda, An

/ karada açıkça seziliyordu. Türkiye, ba· 
tı hududlarında çoktanberi almak is -
tediği rmniyet tedbirlerini şimdi artık 

1 Bulgaristan aleyhinde olarak işlemeğc 
koyuldu. Bu, ayni zamanda Fransız fi
kir ve tasarlarma da uygun gelecekti; 
filvaki Türkiye, 24 Mart 1933 d~nberi 
canlandırdığı ve beyhude takib etti~, 
Boğazlar üzerindeki hakimiyet hakla -
rmı tahdid eden Lozan muahedesinin 
hükümlerini kaldırmak davasını Fran
sasız halledemezdi 

Bulgar Kralı Majeste Boris ve Kraliçe 

bununla yeni bir vaziyet hasıl oldu. 
Bulgaristanın reddi pek kolay anla -

şılır bir şey idi. ( 1 ) Bulgar Revizyon 
programına· dahil bulunmak itibarile 
bilhassa mühim rol oynayan bir hudu
du Türklerle Yunanlıların kendi ara -
lannda yaptıkları bir ınuahedeyle rnüş 
terek en tekeffül etmeleri Sof yada hiç 
hoş .görülmemişti; çünkü Bulgaristan, 
Neuılly muahedesinin 48 maddesinin 
3 numaralı fıkrası mucibince harekete 
kendini resmen haklı görüyordu: cMüt 
tefik ve müte.şarik devletler Bulgaris -
tana Ege denizine serbest bir iktısa -
eli bir mahrec garanti etmeği taahhüd 
ederler.Bu garantinin şartları sonra tes 
b.it olunacaktır.:ıı Bundan başka Bulga
rısta?· Türk - Yunan mukavelesine gir 
menın kendisinin beynelmilel ve her 
şeyden evvel Balkan münasebetlerine 
n.~ gibi bir tesiri olabileceğini de dü _ 
şunme:.e mecburdu: 

Ev.vela, böyle bir hareketle kendi a'
~ey~ı.ndeki Neuilly muahedesini kendi 
~ste?ıle tasdik ve takviye etmiş olacak
ı ~ bu, onun ne dış ve ne de iç siya • 
~~ıne uyamazdı; ikincisi, Bulgaristan 

urk • Yunan mukavelesine girmekle, 

r=-(1) Bu ifade nynlle müellltlndlr. 

Bundan sonra akdedilmiş olan Bal -
kan paktının evveliyattını tesbit nokta
sından, Yunan Hariciye nazırının, Yu
nan parti şeflerinin bir toplantısında 
Balkan paktı münasebetile söylediği 
söz fevka~nde manalıydı; o, paktın c -
sas saiki artmakta olan Revizyon mü -
cadelelcri olmuştur, demişti. Nasyonal 
sosyali7lllin iktıdar mevkiini almasını 
telmih eden bu ifade, o halde yukarı -
da söylenileni tasdik eder. 

Fransa cenub doğuda nüfuz sahası -
nı genişletmeğe çalışıyordu; Vm-şova 
ve Moc.-kovadan AHnaya ve Ankara.ya 
kadar nnnan ve Çek - Slovakya, Yu -
goslavya ve Romanyayı içine ala•.1 bir 
sistem vücude getirmek Omaid>ürsay 
için herhalde cazib bir fikir olmalıydı; 
Bu manzumey.? dahil yedi devlet, arazi 
cihetile, birbirine o suretle bağlı ola -
caklardı ki, her birinin en az diğer iki 
müttefikle müşterek hududlirı bulun-
sun. (Arkası var) 

JI. E. Erkilet 

Midyatta mühim bir kaçakçı kafilesi yakalandı) 

Mıdyat, (Husu ') 
köyu" mag·araı - Kazamızın Batı armda m-h. 
kafilesi ~ akalanmı t u .ım bır kaçakçı 
olan i-"- · 

1 
ır. Hadıseye muttali 

ıuaısar ar memuru Ab 
homen tak b dullah Barut 

ı memurlannı . 
terfikan vak'a malı 11. ?.andarma!ara 
Yapılan anı basl a ıne gonderiyor. 

cında dört kaçakçı be-

raberlerindeki 114 kilo gümrük eşyası ve 
1.052.000 yaprak ,;?gara Irnğıdlarile bir
likte yakalanarak kaza merkezine geti· 
riliyor. 
Resmimiz memurları halktan bır grupla 

~aç~kçılar arasında gösteriyor. Öndeki yı
gın ımha edilen si.gara kakıdlarına aiddir. 

M IZA H 
Aş hastalıkları 

mu ehassısı 
Yazan: ismet Hulüsi 

fvi!Z.İ TA 
5 . 
.LtiıASı• 

- Peki doktor. 

Sayfa 7 

Aşk ıhastalıklan mütehassısı doktor 
Sevsever'in kapısını hasta bakıcı açtı. 
Dekolte gömleğinin göğsünde okla delin· 
miş bir kalb resmi vardı: 

- Mümkün olduğu kadar ondan uzar 

- Doktoru mu görmek istiyorsunuz? 
- Evet! 
- Hasta mısınız? 
Hastabakıcının yüzüne bakıyordum. 

Ne güzel yüzü vardı, sesi de ne güzel. ne 
berraktı. 

- Henüz hasta değilim amma, sizinle 
biraz daha konuşsam hastalanacağım mu
hakkaktır. 

kalacaksınız. 

- Bu kabil mi? 
- Kabildir, daha ziyade kumral er-

keklere dikkatli dikkatli bakacaksınız. 
- Kumral erkeklerden hoşlanmam ki! 
- Başka çare yok ilaç bu! 
- Peki doktor. 
- Bir hafta sonra tekrar gelınız. 
Birinci hasta çıkmıştı. Yaşlı lfır kadın~ı 

genç bir erkek içeri girdiler. Yaşlı kadııı 
doktor sormadan söylemeye başladı: 

- Buraya gelmeniz. - İşte kocam doktor, hastadır. Om 
- Doktoru görecektim. kurtarsanız kurtarsanız siz kurtarabilir 
- Hastasınız demek. siniz. 

· - Hayır gazeteciyim! • - Kurtaracak ben değilim, tıbdır. Der 
- Kartınızı veriniz. dinizi anlatın. 
Kartımı verdim. bekledim. Hasta lt~kı- - Efendim biz evleneli altı ay oldu. 

cı bir iki dakika sonra göründü: - Şimdi soracaklarıma cevab veriniı 
- Beni takib edmiz! Bay kaç yaşında? 
- .Buradan çıktığınız aı?.Illan ıçın mi - Yirmi dört. 

söylüyorsunuz. Fena değil amma, yanınız - Peki siz kaç yaşındasınız?. 
sıra yürüsem de benim için bır mahzur - Kendisinden bir yaş büyUğüm. 
yoktur. Doktor önündeki deftere yazdı. cBt 

- Onu sonra görüşürüz. Doktor sizi misli büyük. Yani 48 yaşında•~ 
bekliyor. beni takib ederseniz... - Affedersiniz bayan, doktor olmak iti 

- Ha şu, anladım. barile her şey sorabilirim .. sizin serveti 
Hastabakıcı önde, ben arkada doktorun niz var mı? 

bekle f., salonundan geçerken şöyle etra- - Var doktor. 
fa göz attım. Genç ihtiyar, yakışıklı ya- - Zevcinizin! 
kışıksız. güzel, çirkin hastaların sayısı - Hayır. 
pek fazla idi. Doktor yazdı: 

Doktor beni iyi karşıladı: cAltı ay evvel gence muvakkat bir pa. 
- Herhalde bir röportaj yapacaksınız? ra aşkı hastalığı arız olmuş.> 
- Evet! - Şimdi zevcinizde neler hissediyoı 
- Sizi dinliyorum. Sorunuz. sunuz? 
- Müsaade ederseniz doktor sormıya- - Efendim, gündüzleri evimizde pen. 

yım da şurada bir köşede oturayım. Böy- cerenin önünden ayrılmıyor. Evvelleri 
le daha iyi. sokağı seyrettiğine zahib olmuştum; fa-

- Nasıl isterseniz. kat sonraları işi anladım. Meğer zevcim 
- Siz hastalarınızı muayene ederken karşı kom.şunun pencerelerine b3karmış 

burada bulunmayı çok arzu ederim. Orada komşumun ku:nral kızı var. Zev-
Doktor zile bastı, hastabakıcı göründü. cim ona çok düşkün ve gün geçtikçe düş
- Kimin sırası ise o gelsin! künlüğü artıyor. Geceleri uyurken hev 
~çeri sarışın bir genç kız girdı. Yaşı yir- onu sayıklıyor. 

mı ya vardı. yo yoktu: Doktor erkeğe döndü: 
- Aman doktor. - Başka bir şikayetiniz var mı bay! 
Doktor karşısındaki koltuğu gösterdi: - Hayır doktor. zevcemin söylcdikleı 
- Buyurun oturun, şi.k§yetiniz neden? ri doğrudur. Ne yapayım. bu hsatalık biı 

. - . Şikayetim mi doktor, asla .. ne onun türlü beni bırakmıyor. 
sımsı~a~ yüz_ünden, ne kıvırcık saçların- - Siz hastalıktan muztaribsiniz de 
dan şık~yetçıyim.. beni sevmiyor. Fakat mek. 
ben sevıyorum. Çıldırıyorum. Bir çare.. - Bilmem belki! 

- Bayan derdinizi pek anlıyamadım. Doktor elini şakağına dayadı: 
Tıbda kara aşk denilen bir hastalık var- - TedaviSi kabildir, fakat biraz güç 
dır. Ona benziyor amma .. suallerime ce- - Her şey yapanın doktor, tek kocan: 
vab veriniz, kaç yaşındasınız? kurtulsun. 

- Tam yirmi? - Altmışlık tedavis; tatbik etmeli! 

Doktor ~~~ndeki deftere otuz yazdı. - Bu nasıl bir tedavi? 
- Scvdıgıniz erkek kaç yaşındadır. - Hastanın dışarı çıkması lazım. 
- Otuz zannederim. • Genç erkek dışarı cıktı. Doktor yaşl: 
Doktor deftere yirmi beş yazdı. kadına tedavi usulünü anlattı: 
- Ne k~~ar zam:ındır tanışıyorsunuz? -- Tanıdıklannız arasınd:ı altm1slık, 
- Beş gun! yahud yetmislik bir kadın var mı? 
Doktor defterine yazdı: - Öyle b;r arkıdasım v;ır 
H t lık h - - Hah oldu. Onu kocanız.'1 musallat 

c as a enuz başlangıç devres·.·n-de!• edersiniz, ve müsamaha gösterirsiniz; k., 
Ve sonra sordu: canızla birlikte bulunmalarını. yalnıı 

H 
1 

kalmalanm temin ed0 rsiniz. Bu zama"l-
- asta ığınızın arazını anlatır mısı-nız? hırda I~adm kocanıza karşı pek mült fit 

0 
.. .. davranmalı. daha açıkçası kocanıza satac: 

- nu goru.?ce başım dönüyor, çarpın. malıdır. ~ 
hm artıyor, gozlerim karanyor. 

- Çok şiddetli .. 
- Bu mümkün doktor. 

- Ne d . . - Kocanız, erkek olmak dolayıs;ıe O· 

mıyım? edınız doktor. kurtnlamıyacak nun iltifatları~ı. reddelmiyecektir. Belkt 
de az zaman ıçın sevişeceklerdir F • t 

1 
-:- Kurtul~rsun~z bayan.. fakat tavsiye- sonra ondan daha çok genç buld~ğ a~a 

1 

erıme karlı harfıne riayet etmeniz ıart- ko~acaktır. u ıım 
(Devamı 13 üncü saufadtı) 
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BUGUNKU M.ACARI TA 
Kont Teleki 
ile müli at 

Macaristan TransUvanyayı istiyor ! 
Eski bir coğrafya hocası olan Telekinin 

esefle tekrarladığı bir cümle: 
"Biz 15 Martta Transilvanyayı alabilirdik,, . ··························································-·························································-.. 

(Macarlar A :man tehlikesini 1 i.miyor v 2 hisseinıiyor, 1 
i degiller... Fakat Trans:lvanyayı almak iştiyakı o i 
1 k d /ı • k • '' E i "' T ·ı : Macarların Trianon mua.lıedesinl pro~ 
1 a ar, azla c ~veı a1 'ra~c;ı vany a, sonra ~ için bastırdıkları kart.postal: l\taearis~ 

f / d l parçalanmış şekli ve altında «hayır ! h•r 
\ ............................ :.:.~:. '!. ...•. '!!.'!. ... ?. .. ~!!!..:.:.~ ...... ~!!..?.~ .. ?.~ ............................. ) asla!.. kelimeleri 

Orta Avnıpada bir tetkik seyahat~ ı baban Piyer Tcleki gibi alim ve Mişel 1 sını geri istemek ilk safta gelecek bi~ 
yapan maruf bir Fransız ıaıeteclsı Tc1eki gibi namuslu oh demiş. Ceddimia yedir. Bu ilhak er veya geç fakat yıı 
JUJ:ror: Etyen Teleki, 1792 de büyük kahr aman- yüz tahakkuk edecektir. 

A !m anya ile çok muhtac olduğu tıklar göstermiş bir jnsandı ve Mişel Te- Kont Teleki büyük bır esefle: . b 
Romanya pet rol kuyuları ara- !eki de, bir namus meseies'ini temizlemek - 15 Martta biz Transilvanyaya gil'e 

ında bulunan bir memleket vardır ki için intihar etmiş bulunuyordu. lirdik! 8 
d Macaristandır. Avrupada• Macaris - Görüyorsunuz ya, bizde an'ane çok Diyor. 
~ ve İsviçreden maada den ize mah - ~uvvetlidir ve bunun. içi~ taca ve kral;ı- Soruyorum: 
red olınıyan hiç biı memleket yoktur. ga ~arşı ~lan. rı:erb~tıyetımiz de bu a~. a- - Kısa bir zamanda, yeniden böyle~ 
O · · İ · gı·bı· Macaristan da nenın netıcesıdır. Bız saltanatı başka tur- şey yapmağa fırsat düşecek mi sanı)' .

11 nun ıçın svıçre .. . . : d IJll 
d . ·d 1 gva m·fukum bir top- lu anlarız. Bır mefhum halınde .. . Ve ,şte sunuz ve bu işi Almanyanın yar ı aıma geçı o ma "' . . . . . . h' 

k .. . d ku ulmm: b ulunuyor. bunun ıçın bızde taç gıymc merasımı ıç yapmaktan korkmuyor musunuz? ft 
ra uzE>rın e r -ı b' k . . . bl · r 
Mogolların ahfadı olan Macarlar da- ır memlekette .~ taç gıyme merasımıne Çok şayanı dikkat ceva ar verıyo · .. 

h 'bd"l T ihlerı· mu·· tema - benzemez. Taç yuksekte bır yere asılıdır. kat bu hususta başvekilin politik diiştl. ima mu arı ı er. ar de 
. b b 1 1 nra T ürkler ve Kral altına gelir durur. Taç kralın ba- celerini burada neşretmeğe mezun dıyen ar ar ar a ve so d 

bazan da Avusturvalılarla yapılmış o- şına konulm~z. Bunun manası da şu ur: lim. 
.. d 1 1 1 ·a 1 d r Nüfuslan cİnsanlar ıgelır, geçerler, fakat mukaddes Macar politikasını jdare eden bütün~! lan muca e e er e o u u · . . . 

1 
Y"' 

. · · h ld k m ' lyondur taç daıma yerınded•r.> litika adamlarının hemen hepsinden 8 _., şımdıkt a e anca on ı · b ~· 
. . d · ·ıhak edil _ Söyledim ya, Macarlaı- alışık oldukları cevabı aldım. Burada orta halli sını ti' Bu rak4mın ıçın e yem ı .• d n 

1 • " .. 15 b · kişilik nü- her şeye bağlanırlar. Onlarda sevki t~bıı gençliği Nazi propagandası tarafın a ~· 
mış olar. Rutenynnın ın çok kuvvetlidir. MeseHl Amerikaya hic- mamile ka7.anılmış nlan Macaristanır db'• 
fusu da <:ayılmaktadır. . M . im 

1
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~ . . . ret eden Macarlar datma acarıstanr:ı tün iktısadiyatı A anyanın e ın dBıı 
Macarlar yalnız on milyon kışıdırler. iklimindeki yerlere verleşmişlerdir ve sf- Macaristan kudretli komşusu tarafın te 

Fakaıt Avrupanın tam or;asın~a b~~ ze daha garib bir şe; sovlıyeyim ki Mon- tehdid altındadır. Bu vaziyf'tk elb"t i
nan on milyon insan eger bır h~ .. golistanda Macarların terketti ği yerler de Alman kuvvetini Transilvanyayı geri. ~t' 
kalkışırsa arkalarından harb et~esını bugünkü Macaristanla ayni ikl:m şeraiti- mak için kendi işinde kullanmak. Jlı~...ı. 
istemiyen yarını milyar insanı felakete ni haiz olan yerlerdir. rin emri altına zorla girmekten daha ır 
sürükliyebilirler. Büyük bir coğrafya profesörü olduğu dir. .p 

İşte ben; Macar Başvekili ~ont Te • malfım olan Kont Telek: ; eski mesleğini cEsasen Almanlar bizim topraklarıJ1llr 
leki ile, bu cesur millet~n et~~k ~arak- hatırladı ve bir harita çıkardı. Bana ba. işgale kalkışırlarsa böyle bir şeye 1;1~, 
teri ve harb hakkınd<1kı bugunh-u te - rita üzerinde bir takım rnallımat verdi. dan vermemek için bütün Macarlar 01 
lakkileri üzerinde görüşmek is.~e~im· Onları dinlerken bann öyle geldi ki Tri- ler.> . ,

8
t 

Meşhur bir coğrafya profes~ru .. ~:.an anon muahedesinin, Macaristandan kes:p Bütün Macarlar; büyük bir samirrıı'ı 
Kont Telekiye evvela Çınde gordugum kopardığı toprak parçaları için de giinün le bu sözü söylemektedirler. Fak~t. vııif 
Mogollardan, onların bir kol~ olan birinde heyeeanlı günle: geçirmek ve he- yetlerinin vehamctini bildikleri ıçıtl bit 
Meksika yerlilerind~m bahsettım: Ga - yecanlı sahnelere şahid olmak muhakkak Translvanyadaki kardeşlerine doğru "~ 
yem lakırdıyı ezip, büzüp nihayet Ro- mukadderdir. kahramanca atılışla nihayete er:r-·re 

11
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manyadaki Transilvanyaya• ve orada~ Konuştuğumuz mevzu artık Trianon istiyorlar. denilebilir. Evvelfı onlar '.['rll 6' 
da Romanya petrollerine nakletmektı. muahedesidir. Rütenyanın ilhakı onun ~ilvanyayı almak istiyorlar, esaret ,,e 

Kendisine bu arzumu izhar eder et- bir kısmını silmiş deltil midir? Kont Tc- lüm daha sonra gelebilir. 
mez evveıa o bana bir sual sordu: leki bu lhakı mazur gösterecek teknik * 
~ Macarlar hakkında ne biliyorsu - sebebler söylüyor. Hissediyorum kı Ma- • ıcıctsl 

nuz? 
Güldüm: 
_ Ecdadları olan Moğolların dört saat 

at u.stünde .gittikten sonra beygir değiş
tirmek lazım geldiği zaman yere ayak 
basmamak için ağaca asıldıklarını ve 
Cengiz Hanın torunları olan bugünkü Ma
carların iyi süvarilik hasletini eski Türk
lerden tevarüs ettiklerini, sonra da, on
ların sabaha kadar çığan orkestrasını din
lemesini sevdiklerini ve mes'ud oldukları 
zaman ağladıklarını biliyorum. 

- Onlar hakkında ne öğrcnmk istiyor
sunuz.? 

- Her şey öğrenmek istiyorum, bil
mediğim bütün öteki şeyleri... 

Kont Teleki güldü. Tecessüsümün bil
hassa Transilvanya üzerindeki Macar e· 
mellerinin etrafında olduğunu hissedi
yordu. Fakat evve!A bana Macar köylüJe. 
rinden, onların an'aneye kar§l olan sa
dakatler inden ve gururlarından bahsetti. 
O anlattı ki: Macar köyl:isü kendi milli 
kıymetini derin bir surette bilen b ir in
sandır. Yazılı kanunları pek anlamaz am
ma kulaktan kulağa intikal edn bütün 
an'anelere bir kanuna bağlı gibi kuvvetle 
bağlıdır. Sonra en cahili bile kendi bü
yüklüklerini, şereflerini tebarüz ettiren 
tarihteki kahramanlarının kulaktan is
mini öğrenmiştir ve onun menkıbelerinJ 
ezberlemiştir. 

Kont: 
- Size işte bir misal vereyim diye sö

ze devam etti: Babam anlatmı§tı. İhtiyar 
bir köylü babamla herhangi bir mtina
sebetle karşılaşmı§ ve karşısında bulu
nan adamın bir Tttleki olduğunu anlayın. 
ca: 

- cEtyen Teleld gibi ıerefli ve büyük 

car ordusunun bu muvaf fakiyetinden 
memnundur. Gene coğrafyadan bahsedi
yor ve bana Macar ovaiannı sulayan su. 
!arın membaının Riltenyada bulunduğu
nu öğretiyor. Ona nazaran bu ilhak tam 
manasile ekonomik bir zarurettir. 

Bu sözler bana bir parça Hitlerizınin 

hayat sahası nazariyesi gibi geliyor. 
Fakat başvekil; bu nevi benzetmeler

den hiç ihazzetmiyor. Macaristandaki Na
zi partisini o yasak ettirmiştir ve Macar 
Nazilerinin şefi Szalassey şimdi hapisha. 
pede bulunuyor. 
Şimdi Transilvanyadan bahsediyoruz. 

Bana orada yaşıyan Macarları ve kendi 
hatıralarını anlatıyor. Kont Teleki Tran
.iilvanvalı bir Macardır. Onıın ;çin bur~ 

Macarların namus ve şeref tela f 
hakkında iyi bir fikir verebılccek olall G" 
hikayeyi anlatayım. Noel yortusund3• '°r 
neral Horty operada bir oyun seyrcdı~ıt 
muş. Operanın galerisinde oturan 
lerci gençler: .11ı 

- Horty bizim Szalas.sy'mizi dinJcS~ıl' 
Diye bağrışmağa başlamışlar. Bunll ııl' 

yunca ihtiyar general yetmiş yaşına. r oJ 
men locasından fırlamış ve yaverln1 fe~ 
arkada bırakan bir süratle merdivetı 

0
J 

tırrnanmağa başlamış ve galeriye gel ı>"' 
zaman gençlerden eline geçeni var .1< tO' 
vetile tokatlamış. O kadar şiddetli bıf -J' 
kat atmış ki. bundan ürken delika?ll ,r 
re diz çökerek generalden affini rıc~ iJ' 
miş. Bunu gören general büsbütün sııl 

(Devamı 10 uncu saytadtı 1 

Amiral Horti bir geçid resminde 
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Karagözün ·uçuşu 
bitti. Kuyruğunu taktık. Terazisini · denk 
getirdik. 

Hacivad - Gramların eksilr olmasın. 

beledıye yakana yapışır ha! 
Karagöz - Ne gramı? 

Hacivad - Terazinin gramı. 

Karagöz - Senin bildiğin hakka:. ~ra

zisinden bahsetmiyorum. Uçurtma tera-

zisi. 

Hacivad - Uçprtma dl p~yn:r gibi, so

ğan gibi tartıy1a mı alınıp satılır? 

Karagöz - Değil canım, uçurtmanın 

iki başından. bir de ortasından .sicim b:ığ

lar denk getirirler. İşte ona uçurtmanın 

terazisi denir. 

Haciv.ad - rr'erazi denk geldi, sonra. 

Karagöz - Bir yumak sicim bağladık, 

çocukla beraber evin arkasındaki arsaya 

çıktık. Çocuk uçurtmayı haval:ındırdı. 

Fakat uçurtma havalanır havalanmaz be-

Hacivad - Ya çocuk ne olmuştu? 
Karagöz - O havaianmakta devam e

diyordu, bir aralık 
yukarı baktığım 

zaman ontc gör -
düm. Bana cbaba, 
ben ay:ı yaklaş -
tım. orada kalaca-
ğım-•> diye bağın -
ıordu. 

Hacivacl - Ya 
sen ne oldun Ka -
ragöz ... 
Karagöı - Söy

ledım ya, ben dü
şüyordum. Niha • 
yet tepesi aşağı 

düşüverdim. 

Hncivad .ı.- Vah 
vah bar! bir yerin 
kırılmadı nıı? 

Karagö.G - Ha-

nim çocuğu da beraber havalandırmasını yır bir yer:m kırılmadı. 
Yalnız kolum bir parçacık acıdı. 

mı? Derhal ben bacağından yakaladım 
Hacıvad - Nereye düşmüştün Kara

Hacivad - Çek aşa~ı Karapöz. 
Karagöz - Çektim tabii, fakat uçurt- 1 göz? .. . 

ma kuvvetli geldi, ben de havalandım. Karagöz - ·Sedirden, halının uzerıne 

attı. Bir yerin Derken efendim, haval:ındık, havalandık. 

lardı. Yangın kulesi sanki yere dikilmiş 

b:r kibrit çöpü idi. 

düşmüştüm. 

Hac~vad - Ne dedin? .. Sedirden, halı-

mn üzcr~ne mi düşmüştün? 
Karagöz - Evet sedirde uyuyakalmı

şım. bütün bunları rüyada gördüm. 
Hncivad - Ben de sahi söylüyorsun di-

ye dinlemiştim. 
Karagöz - Sahi diye mi dinliyordıın. 

Haciv'lri; 'hiç insan uçurtmaya takılıp 
gökyüzüne uçar mı? 

Yıldızı bir şapkacı baya. 
nın 11anına çırak olarak 
vermişlerdi. Yıldız orada 
çalışıyordı.ı. Bir gün §ap· 
kacı ba?Jan Yıldıza bir 
şapka v ~rdi, ve §apkayı gö 
türece{ji yeri tarif etti: 
- Bu ıapka haiislikte 
dünyala bir eşi bulutımı.
yan Nr bayanındır. 

Yıldız, ıapkacı çırakları

nın ~apka götürdükleri 
bayanlardan bahşif aldık· 
Zarım duymuştu. Fakat bu 
hasis bayanın ona bahşi§ 
vermesine imkan yoktu. 
yıldız ıokakta biT çiçekri 
gördü Ondan bir demet 
çiçek aldı. Çiçek uğur ge
tirir; derler.. bell\ geti
nr, diye diıf'Ündü, 

Sayfa 9 

Yıldız elinde aldığı. bir. 
demet çiçekle yilrüyrrr ve 
dü.§ü.niivordu: 
- Bakalım b'' elimdeki 
demet çiçek bana uğu~ 

getirecek mi? .. Hiç ümid 
etmiyorum amma.. hele 
sonunda görürik 
Karşıdan bir köpeğin ken• 
dine doğru. 11ürüdür1üni1 
gördü. 

- Hele şıı köpeğe çiçcgi göstereyim, 
bakalım ne yapacak! 
Dedi. Çiçek demetini köpeğin aazıno 
doğrtt uzattı. 

Köpek demeti kapar kapmaz kaçm1ştı. 
Yıldız kl5peğin peıi sıra koşmaya baş, 

ladı. 

Köpek koştu, Yıldız koş. 
tu. 

Köpek koştu, Yıldız koş
tu. 

Köpek hasis bayanın so
kağına sapnU§tı. 

Bir varmış bir yokmuı dün 11adtı1ti bati.in develer tek 
Jcamburlu imifler. 

Günün birinde çok şfıman bir ıeyyah tek kamburlu 
bir devenin üzerine binmif. 

Ve onun bindiği deve çift kamburlu olm~, ve on• 
dan çift kamburlu develer dünyaya gelmişler. 
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ci Türk n Osküdar ittaiye bin sı ikmal edildi 
• • • • k g esı m s 1 ı 

Şirketi Hayriye 
tenzilath abonman 
kartları ihdas elti 

(BG.§tarafı l inci sayfada) lan Büyük Millet Meclisimizin neşri - Şirketihayriye Bogaziçi halkına bir 
kolaylık olmak ve halkın Bogaza rağ -
betini artırmak ır.aksadile f ev'kaHlde 
tenzilatlı bir ve üç aylık d'oonman kart
ları ihdas etmiştir. Bu kartlarla gidiş 
geliş biletlerde yüzde 40.50 kadar ten
zilat temin edilmektedir. Abonman 
kartları 11 Mayıstan itibaren muteber 
olacaktır. 

yette bulunan bir umumi neşriyat mü- yat davasında da dileklerimize tahak-
dürlüğü ihda~ını taleb ediyordu. kuk imkanları vermekte çok alakalı 

Edebi mülkiyet olacağından ben eminim. Siz de emin 
Edebt mülkiyet ~cümeni mer'iyette 

1 
olunuz. 

ibulunan hakkı telif kanununun bu - Kongr" vesilesile naçiz şahsım hrfK
günl'ii ihtiyaccı: uymıyan maddelerin - kında pösterdiğiniz muhabbet, itinıad 
de baz1 değişiklikler yapmış ve bun - ve iltifatlara, bütün varlığımı memle-
ları bir proje halinde hazırlamıştı. ket irfanına ve onun sizler gibi yük -

Gençlik edebiyatı sek mensublannın arzularını yerine ge 
Polis te: 

EGlence sırasında bir sarhoş 
arksdeşını yaraladı 

Gençlik ve çocuk edebiyatı enclme- tirmeğe hasretmekle mukabE'le edebi -
:ni m ktebden önce, mekteb sırasında lirim. Türk kültürünün ilerlemesine 
ve mektebden sonra olmak üzere üç tepeden tırnağa hizmetkar olmak be -
kısma ayırdığı çocuk edebiyatını geniş nim tek emelimdir. Sizden gördüğüm 
olarak miitalea ediyor ve bunl~a ve- s~mimi hisler, ancak benim çalışma -
rilmesini favdalı bulduğu inkılaba uy- lanrnı çoğaltabilir. 
gun sistemler üzerinde teklifler yapı - Hepinize ayn ayn teşekkür ederim. 
~·ordu. Birinci Türk neşriyat kon~resini, müs 

Mehmed Aka ile Fazlı isiml~ iki arka -
daş Galatada buluşarak bir rakı füemi 
yapmışlar ve eğlentıye gece yansından j Bir ırüddettenbcri 'Üsküdar itfaiye 
sonraya kadar devam etmişlerdir. grupunun san'atkar neierleri tarafın -

İki kafadar, sarhoşlukla eğlencenin so-1 dan ~a edilmekte olan itfaiye binası 

cude geı.ırdigı binanın küşad merasiıd 
yapılmıştır. Merasimde Üsküdar kay " 
makamı, itfaiye müdürü, ve birçok Zıt" 
vat hazır bulunmuştur. 

Mı..ikafat, yardım ve propaganda' en- takbel irfan hayatımız için bir başlan
cüm ni, ecerierin memlekette daha iyi gıç savarak kaoıvorum.• nunda işi kavgaya vardırmışlardır. Fazlı. ikmal edilmiştir. 

Resim, 'Üsküdar itfaiyesinin yeni bi
nasını göstermektedir. 

tanınması için radyonun her hafta çı- Ankara 5 - Birine TOrk neşriyat kon
kan e;erleri halka takdimini ve her ga- ~si bnskanı ve Maarif Vekili Hasan Ali 
zetece, çıkan eserler hakkında neşri - Yücel ile Reisicümhur İnönü arasında a
yat yapılmasının mecburt tutulmasını şağıdaki telgraflar teati ediJmşitir. 

Akanın başını muhtelif yerlerinden ya - Bu münasebetle dün saat 16 da itfa-
ralamıştır. iye grupunun bizzat kendi emeğile vü-

Aka tedavi altına alınmış, Fazlı derdest c::==============================~ 

istiyordu. Cilmhurreisi Milll Şef İsmet İnöna 
NeŞriyat Bugün ilk toplantısını yap:ın birinci 

Nesriyat programı encümeni çok mu Türk neşriyat kongre.!i üyeleri, milli ir
fassal olan raporunda muhtelif sevi - fan ve kültürümüzün b{ltün bir yurd öl
yeleri alakadccr edecek olan neşriyata çüsünde ilerlemesi ve yükselmesi için dai 
verilmesi tasavvur edilen sistemler ma feyizli bir ilham ve faaliyet kayna~ı 
hak ınrla teklifler yapıyordu. olan Büyük Şefe karşı duyduğu minnet 

Tercüme işleri encümeni de dilimi - ve ş!lkranı derin tazirnlerle yüksek huzu. 
ze ÇEvrilecek o!an eserlerin daha dik- runtrUı yüceltrniye stırekli alkışlar arasın 
katli ve titiz olarak almak için tedbir- da karar verdt Memleket neşriyat aıe -
ler tavsiye ediyor, tercüme edilen kla- minin bu derin bağlılığını saygılarla ar -
siklerin listesini veriyordu. zeder muhterem ellerinizi öperim. 
Miızakereler çok münakaşcllı ve ha- Hasan Ali Yücel 

r aretli oldu. Her encümenin raporu Hasan AU Yücel 

olunmuştur. 

Bir bisiklet 4 yaşında bir 

çoculja çaprtı 

Samatyada oturan Tevfik, bisiklet i1e 
gezerken, Davudpaşada Ali kızı 4 ya • 
şmda Fatınaya çarpmış ve çocuğun muh
telif yerlerinden yaralanmasına sebebi -
yet vermiştir. Tevfik tutulmtıftur. 

Bir çocuk tramvaya atlarken 
düşüp yaralandı 

Fatihte Hocaüveyz mahallesinde otu
ran Mustafa oğlu 9 yaşında Hallın, E -
dirnekapı . Sirkeci hattında .i§liyen tram 
vaylara atlarken yere yuvarlanmış, vü
cudünün muhtelif yerlerinden yaralan • muhtelü hatiblerin söz almalarına ve· 

sile teşkil etti. Neticede raporlar kabul 
edildi. 

Maarif Vekili ve Türk neşriyat kongresi mıştır. 

başkanı 1 Çocuk tedavi altına alınmıı ve kaza -

l\fnorif Vekilinin nutku 
Müteak1bcn kürsüye çıkan Maarif 

Vekili H~a.n Alinin irad ettiği nutku 
mütcakıb konF,renin mesaisine niha -
yet verilmiştir. Vekil ezcümle demiştir 
ki: 

C. sayın kongre üyelerinin asil duy - nın, Halimin tramvaya atlarken sar'ası 
gularına tercüman olan telgrafınızdan mü tutmasından ileri geldiği an1aşılmıştır. 
tchassis oldum. Teşeltkürlerimin ve kül -
türümilzün yayılmasına ve yükselmesine 
matuf mesailerinde tam basarıya varma
lan hakkındaki temennilerimin kongre 

Gerek burada okunan raporlar, , -
rek rapor1P.r dolayısile ileri sürülmüş 
fikirl<'r. Maarif Vekilliği için, Cümhu
rlyet hükumeti için ve onun dayandığı 
C. H. Partisi icin bütün orga':ılanmızı 
yen... çalışmalara sevkedici mahiyette
für. 

Varılan prensip kararlan üzerinde 
yap•lacak inceiemelerden sonra bura· 
Cla ileri sürülmüş temennilerin pek ço
ğu kanunlaştırıla'Caktır. Her memle -
ket meselesinde duygulu ve dikkatli o-

Meşhur bir zatın 
çahnan pantalonundan 
Kaçak çakmak çıkmış! 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) 

Suçlu Cemal, Receb isminde biri 
tarafından sirkat edilmiş bir pantalonu 
bilerek satın rı1mış ve giymiştir. Sirkat 
ortava çıkarak, mesruk pantalon zabı
taca müsadere edilmiş, bu sırada ce -
'binden bir de damgasız çakmak ~uhOr 
etmistir. Cemal de, kaç~K çakmak ta -
şımak suçile Adliyeye verilmiştir. 

Halbuki, kendisi yapılan isticvabın
dn: 

- Bu çakmak, mesruk bulunan ve 
benim satın aldıii:ım pantalonun cebin
den çıktı, demiştir. 

Tahkikat neticesinde, cebinde ka -
çak çah."lllak bulunan pantalonun, ta -
nınJP.ış fikir adamlarımızdan birine a
id olup, ondan çalındığı tesbit edilmi~
tir. 

B .. kce hadic;e de enteresan bir ma
h" C' arzetmj~~ir. 

n· n ;:Ü durusmadc: dinlenen bazı şa
hid r ıie bu ciheti teyid etmişlerdir. 

D ruşma, geirniyen bir şahidin cel
bi iç n baska bir güne bır~ılınıştır. 

Göring Sanremo'da 
istirahat edecek 

üyelerine ibiağını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Kongre münasebetile Maarif Vekili ile 
Meclis Reisi, Başvekil ve Mareşal Çak -
ma'k arasında da telgraflar teat edilmiş -
tir. 

Kongreye i~tirak edenJer döJ?düler 
Ankara 5 (Husust) - Kongreye işti

rctk eden zevatın mühim bir kısmı bu 
akşam fstanbula hareket ettiler. Maarif 
Vekili bizzat istasyona gelerek kendi
lerini tc~yi etti. 

Amerika 45 bin tonluk 
iki zırhh yaptırıyor 

Vaşin , ton 5 ( A.A.) - Dün kabul e
dilen 1940 senesi bahriye bütçesinde 
254.204. 712 doiarlık yeni harb gemi -
leri inşası derpiş edilmektedir. 
Halihazırda 12 1 gemi inşa edilmek

tedir. Bundan maatia 23 gemi daha 
tezgaha konacaktır. Bu gemiler şun -
!ardır: 

45.000 tonluk iki zırhlı, 2 kruvazör, 
8 destroyer, 6 tahtelbahir, t atelye ge
misi V<' deniz tayyareleri için 2 refa -
kat gewis!. 

Va.şin ton 5 ( A.A.) - Parlamento
nun bütçe encümeni 1 Temmuz 1939 
da basit ·an mali sene için donanmaya 
770.473.241 doiarlık bir tahsisat ayrıl
ması tekiifini kabul etmiştir. 

Alman lıüyiilı 
Elçi.~/ bugün 
Londraya dönüyor 
Landın S (Hususi) - Çeko - Slo • 

vakvanın ilhakından sonra Berline Ça
ğırılmış olan Almanyanın Londra se -
firi Fon Dirksen, yann vazifesi başı -
na dönC'cektir. 

Alman orduları kumtlndanınm 
Trablusta teff şleri 

Roma 5 (A.A.) - Alınan orduları ku -
B rlin 5 (A A) - Görıngin istirahat mandam General von Brauchitsch ile t -

f çin on gün kadar Sanremoda kalması tal ya harbiye nezareti müsteşarı ve ge -
muhtemeldir. Kendisinb ttalyan devlet nel kurmay reisi General Pariani ve MR
adamlnrile hiç bir temasta bulunması mu 

1 reşal Balbo, tayyare ile Tobruk'tan 
tasav\·er olmadığı gibi Come gölünde ya- ',rrablusa gelmişler ve Libyadaki İtalyan 
pılacak olan Ribbentrop · Cıano mülAka- kuvvetlerin; mensub hava kıtaatını tef • 
tınıı da iştirak etmiyecektir. tiş etm~lerdir. 

Yangın esnasında bir itfaiye 
noteri yııralıınd ı 

Yeşilköy İstasyon caddesinde Nacinin 
oturduğu 2 numaralı köşkte yangın çık -
mıştır. 

Vak'a mahalline gelen itfaiye, ateşi, 
köşkün çatı kısmı yandıktan sonra sön
dürebilmiştir. Bu sırada bir de kaza o~ 
muş, itfaiye efradından Şefik merdiven -
den düşerek yaralanmıştır. 

Şefik 'tedavi altına alınmıştır. Yapılan 
tahkikatta, binanın Ünyon sigorta şir -
ketine sigortalı olduğu anlaşılmıstır. 

lı ültür işleri: 
Üniversi tede ecnebi diller 

lmtihanlıırı başladı 

Üniversite ecnebi diller mektebinin yaz 
devresi yazılı imtihanlarına dün Üni -
versite konferans salonlarında başlan -
mıştır. 

Dün yapılan imtihana B. ve C. kursla
rı iştirak etmiştir. İmtihan neticesı bir 
hafta sonra belli olacak ve kazananlar 
sözlü imtihana girmek hakkına sahib o -
lacaklardır. 

Bu devrede lisandan muvaffak olamı

yan talebe fakülte imtihanlarına iştirak 
etmek hakkını muhafaza edecektir. 
Diğer kursların imt:hanlan devam et

mektedir. 

Sırb - Hırvat an laşmas ı 
feshedilmiş 

cnastnraf ı 1 inci sayfada) 
lan ihzart anlaşma, bug-Jn feshedilmiştir. 
Hükfımet mahfellerı, fesih keyfiyetin • 

den dolayı Hırvatları mes'ul tutmakta _ 
dırlar. Hırvatlar ise, anlaşmanın Niya -
bet meclisi tarafından feshedildiğinı söy
lüyorlar. 

Bu şartlar altında Hırvat meselesi tek
rar had bir safhaya girmiş bulunuyor. 

* Belgrad 5 (A.A.) - BaşvckiUet mat -
buat bürosu, naibin 27 Nisan tarihli Sırb
Hırvat anlaşmasını reddettiği hakkında
ki haberleri kat'i surette yalanlamakta 
ve bu hususta bir tebliğ neşredilmek ü -
ıere olduğunu ilave etmektedir. 

Bir gemi cteşçisl zehirlendi 
Dün Denizbankın Suvat vapurunda bir 

zehirlenme hadisesi olmuştur. 
Gemi ateşçilerinden Saib, ocak daire -

sinde ça~ırken kömürlerden intişar e. 
den karbon gazinden zehirlenmiş ve Bey. 
oğlu hastanesine kaldırılmıştır 

Maten gazetesine göre • 
ıse .. 

(Barıarcıfı 1 inci scı11fada) 

bil cemniyete:. müstenid teşriki mesai
ye müteallik gizli bir anlaşma mevcud
dur. 

1926 senesinde Alman HM·iciye Na
zırı müteveffa Ştrezman tarafından 
imzalanmış olan bu anlaşma, 5 Mayıs 
1933 te Hitler tarafından temdid edil
miştir. 

Bu anlaşmanın başlıca ahkamı şun
lardır: 

l - Alman - Sovyet münasebatı, 

Rapalo'da kararlaştırılan esaslara isti
nad eder. 

2 - 'Üçüncü bir devletle harb vuku
undcı, anlaşmayı imzalayan diğer dev
let, harbin sonun:ı kadar bitaraf kala
caktır. 

3 - Anlaşmay' imzalamış olan her 
iki devlet siyasi, iklısadi veya askeri 
hiçbir bloka iştiri'< ctmiyecektir. 

Bu anlaşmayı tefsir eden siyast ınah 
feller, İngiliz - Sovyet müzakerelerinill 
akarnetini buna hamletmektedirler. 
Diğer taraftan Hitler ve Stalin'in soıt 

nutuklarında da, biribirlerine ka:rŞI 
hemen hemen teca'1üzkfir bir lisan kUl
lanmadıklan da ehemmiyetle tebarüz 
ettirilmektedir. 

Sovyet hariciyesinde 
Londra 5 (Hususi) - Moskovadatı 

bildirildiğine göre, meb'usan ve ayan 
meclisl<.>rine muadil olan Sovyet yük
sek konseyi, bu ayır. 25 inde fevkalA -
de toplantıya davet edilmiştir. 
Diğer tara1ftan cDaily Express• ga

zetesinin istihbaratına nazaran, Lit ... 
vinof'un istifasım mütcakıb, Sovyet 
Hariciye Komiserliği erkanı arasınf:JI 
mühim değişiklikler yapılacaktır. 

Bu mC'yanda birçok yüksek memur· 
lar~ ve hatta sefirlerin vazifelerine rıi· 
havet verileceği söylenmektedir. 

Maca • t J n 
(Baştcırafı .!f inci ~rıufada) 

lenmiş ve genç adamı iki defa daha to
katlıyarak: 

- Al sana!.. İki tokat daha! demiş. 
Sende !;kirlerini müdafaa edecek cesaret 
bile yokmuş ... Onun için bu iki tokadı da 
hak ettin. ..,,. 

Macaristanı bırakıp Transilvanyaya 
doğru hareket ettiğim vakit beraber şu 
in tıbalan götürüyorum: 

Macarlar, çok kahramandırlar, doğru 

insanlardır ve Alımınyarun bu milletin, 
Romantizme kadar giden kahramanlığını; 
kötü bir şekilde istismar edebileceğin: dii-

Müteferrik: 
\ 

şünüyorum. 

Çünkü Macarlar her işi çok derin "' 
çok uzun düşünmüyorlar. Bir RütenY' 
hikayesi onların Alman tehlikesine rd· 
men Transilvanyaya karşı duydukları. ts· 
hammül edilmez ~tiyakı ne güzel bir şe
kilde anlatıyor: 

- Bir gün bir ormanda bir çocuk do
laşıyormuş. elinde annesinin verdi~i bit 
dilim ekmek varmış. Birden krırsısınrı bit 
kurd çıkmış, o zaman çocuk kurda şöyl• 
yalvarmış: 

- Beni parçalamadan evvel bırak U 
şu ekmeğimi yiyeyim. 

İşte bugünkü Macaristanın hali!.. 

Şehir işleri: 

Oec' izbenk kocperıtifl umumi Bet milyon lira ile yarıh'!cak 
heyet i t op lıın ıı ca k işler t esbit ec'il,...i 

Denizbank kooperatifinin h~sabatı - Belediyeler bankasından alınan bcf 
nı tetkik etmek üzere geçen umumi he- milyon liranın üç milyon lirası istiml81' 

yet içtimaında seçilen beş kişilik he- işlerine harcanacak, bir milyon lirası jlt 
yet, çalışmasını bitirmiştir. Heyetin ve 
receği rapor kooperatif umumi heye - otobüs alınacak. yüz bin lirası ile süt fab-
tinin Pazartesi günü yapacağı toplan - rikası yapılacak, üç yüz bin Jirasile :mısır 
tıda görüşülecektir. Bu toplantıda koo- çarsısı yardımcı hal şekline sokulacaıc. 
per.ttif hakkında bazı kararlar alına - ve yüz bin lirasilede temizlik amelesirıe 
cak ve yeni idare Meclisi intihab edile -
cektir. 

Hl'! vuzlarc'ırn mc tar çelınmam ış 

Dünkü sabah gazetelerinde havuz -
!ardan Denizbanka a.id bir motörün ça
lındığı yazılmıştı. 

Evvelki gün bu ~ekilde işitilen ma -
Ilı.mat gazetemizcP tahkik edilmiş ve 

bu şeki1de bir çalınma hadisesi mevcud 
olmadı""ı anlaşılımştı. 

' Dün Emniyet Direktörlüfrünce bu 
mesele h~'kkında şu tavzih gönderil -
miştir. 

Ernniyrt Direktörlüiünden : 
cDün çıkan bazı gnzetelerde hnvuzlnrdnn 

Denlzb:ınka aid 10 bin lira kıymetinde bir 
motörün çalındığı yazılmıştır.Bu motör ça
lınmış değildir. İpi çözülerek hnvuzun biraz 
ilerisinde heyeti asllycslle bulunmuştur. Bu 
suretle tavzihi r ica olunur .• 

koguşlar, motorlu nakil vasıtalarına gıı• 

rajlar. hayvanlara ahırlar yapılacaktJl'· 
Miitebaki beş yüz bin lira ile ekmek fab-
rikası inşa edilecektir. 

Alınaczık et< bOslerin gOrrrOk resrrı1 

Evvelce Ankara 1cin satın alınan şebiı 
otobüsleri gümrükt;n muaf tutuımu ttJ 

Bir kaç sene evvel Ankara Belediycs ıı• 
verilen bu müsaadı.3, !stanbu1 BelediJt' 
sine de gösterilmesi isabetlı bir karar ol• 

caktır. İstanbul şehrıne lazım olan oto ; 
büslerin gümrük resmı mühim rniktııt 
baliğ olmaktadır. Otobüslerden gürnı-O• 
resmi kaldırıldığı ta1{dirde İstanbul be : 
lediyesinin işleri kolaylaşacak, pnra sı 
kıntlSl ortadan kalkacaktır ilk partide ts
tanbula mühim miktarda otobüs getiril,. 
cektir. 
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Lehi&tanın Almanyaya cevabı azimki!ane, fakat mutedil oldu 
(Baştarafı 1 itLCi sa!/fadcı) 

~arda kordiplomatik yer alınıştı. 
Dınleyicilere aid yerler tamamen dol
muştu. Bek'in oldukça uzun olan nut -
ku büyük bir dikkatle dinlenmiştir. 
~ek, son aylardaki faaliyeti etrafında 
ızahat vereceğini beyan ederek söze 
haşlı1mış. muhte:if devletler arasında
ki münaS<!betleı in çok daha ferdi bir 
mahiyet ve manzara iktisab etmiş ol -

sirinin neticesidir. Dantzig'deki Alman 
tacirleri Polonyanın denizaşırı ticare -
ti sayesinde bu şehrin inkişafını ve re
f~ını temin etmektedirler. 

ilk defa olarak Alınan devlet relsinjn 281 zikretmiş olduğu kelıme olan, csulh> o-, Münibe gelmiş olan Papa Nonçiyosu'nu 
nisanda söylediği nutukta gördüğümü be lacaktır. da kabul ettiği bildirilmektedir. 
yan etmek medburiyetinde bulunuyo • Hangi şartlarla miizakerd~rA Ribbeııtrop Romaya gitti 

Mazide bu şehrin yalnız inkişafı de
ğil, hikmeti vücudü de yegane büyük 
Polonya nehrinin mensabında kain ol
masına kat'i surette bağlı idi. 

ru.m. girişilecek Hariciye nazın fon Ribbentr?P· mı. 
Evvelce yapılan bazı görüşmelerde u • Sulh, şüphesiz Polonya siyasetinin çe-. Ier ile müzakerelert müteakib ~talyaya 

Bugün de bu şehir Baltık denizile ir
tibatımızı temin eden nehir yolunun 
ve baş1 ıca şimendifer hattının üstün -
de bulunmaktadır. Bu, hiçbir yeni for
mülün değiştiremiyeceği bir hakikat -
tir. 

mumi bir itilafa varıld1ğı takdırde, Slo • tin ve büyük gayretlerinin hedefidir. Bu 1 hareket etmiştir. Fon Ribbentrop ıle Kont 
vakya meselesinin görüşülmesi ihtimali • kelimenin hakiki kıymetini tamaınile ik· Ciano arasında yapılacağı bildirilmiş o
ne telmih edilmekle iktifa olunmuştur. tisab edebilmesi için, iki şartın yerine lan siyasi görüşmeler, Korno şehrinde de-

Başkalannın menfaatlerini pazarlık getirilmesi lazımdır. ğil, Milanoda vuku bulacaktır 

duihın · · . ' a ışaret ettikten sonra Ingiltere 
mevzuu yapmak itiyadmda olmadığımız· 1 - Sulhcuyane emellet', Bcrliııin bir tekzibi 

ıle mütekabil yardım es~• ·na istinad e
den son itilafın safhala•nnı ehemmi -
Yelle anlatmış, Varşova ile Paris ara -

dan, bu kabil görüşmeleri derinleştirme· 2 - Sulhcuyane hareket metoaıan. Londra 5 (Hususi) - Berlindeki resml 
ğe uğraşmadık. Eğer Almanya hükumeti, memleketi • mahfeller, Dançiğ senatosu reisi Grayzer 

bsı.~daki anlaşmanın Avrupa siyaseti 
unve .. · · r· ... ~nın en esaslı unsurlarından bi-
1 olduguna işm-et etmiştir. 

Almnn • Leh rnünasebatı 
Leh H · · halih arıcıye Nazırı, bundan sonra, 

l azırdaki vazivete geçerek Alınan.eh .. 
. . munasebatından bahsetmiş ve de

mıştır ki: 

Almanva, Polonya - İnailtere anlas-
nıasını 1934 · · .. t'> • 
beb ıtılafmı fesih için bir se -
huk ~detm~ştir. Almanlar tarafından 
ler· u _ mahıyette muhtelif itirazlar i-

1 surüimüştür. 
Müsaaden· 1 h . 

nıan h'" ,. ız .e. ukukşınaslara Al -

Ol ukumetıne bugün tevdi edilecek 
an ve Al 

du v man muhtırasına vermiş ol-
'"" glu~uz cevabın metnine müracaat et 
•ue erı tav . . 

sıyesınde bulunacağım. 
Hadisenin hususiyetleri 

ti!u hadisenin dip1omatik eşkfı 1i üze

celbe~zu~ ~Üddet nazarı dikkatinizi 
senill ~e ıstemern. Yalnız, bu hadi -
zetmekt~~- safhaları bir hususiyet ar -
.ı_n d · ır. Alman muhtmtsı metnin
~ e ın·· 
hük./'- usteban oldufuına göre Alman 
. urneu k .. . . 
ıtWf ' ararını, akdedılmış olan a ın mah' . . 
re hu"k" ıyetı hakkında ne InID.lte -umet· · .., 
metinin _ ının, ne de Polonya hükfı-
ıin g ınutalealarını tetkik etmeksi -

azete h b 1 . . . 
ittihaz t . ~ er enne ıstınad ederek, 

Raııb~ ~ıştır. 
ltıt arzEtı bu cihet, bir glına mü.şkü -
dan a~a ~emekte idi. Nitekim Londra
kabu1 ete :der etmez. Alman sefirini 
ettirn. ı,~ege. nmade olduğumu bevan 
fırsattan .rn~1leyh, bugüne kadar bu 
?nedi. lShfade etmeğe lüzum gör -

Bu hal 
Yettir? ' neden clolayı haizi ehemmi -

Sad ı\lınanyanın maksadı? 
ece · 

açık ol· ~uhakeme eden herkes için 
itlihazı"na ırşey v~rsa o da bu kararın 
f · n a a ·ı 

U7Ja.~tırıcı hal çareleri 

Dantzig halkınm hakim ekteriyeti, 
bu~ün Almandır. Fakat bu şehrin mev 
cudiveti ve refahı, Polonyanın mekni 
iktısadiyatmn bağlıdır. Bundan ne gibi 
bir netice çıkardık? Biz daima kat -
iyetle deniz ticaretimizin ve Dantzig 
deniz siya'<etimi:lin heı'k ve menfaatleri 
sahasında durduk ve bu sahada azimle 
duracağız. Makul ve uzlaştırıcı hal ça -
releri aramakla serbest şehirdeki Al -
mnn ekc:erivetinin milli, ideolojik ve 
kiiltürel inkiş~fı üzerinde .bilerek hiç
bir tazyik icı·a etmek istemedik. 

Misal 'Zikretmek suretile nutkumu u 
zatmak istemiyorum. Çünkü bu misal
ler, hangi sıfatla olursa olsun bu mese 
leve karşı nlaka göstermiş olanlarca 
kafi derecede malillndur. 

25 senelik garanti meselesi 

Gene bunun gibi sdemi tecavüz misa • 
kının 25 sene için temdid edilmesi husu
su, son görüşmeler esnasında bize müs -
bet hiç bir şekilde teklif edilmiş değildir. 
Gene bu hususta yan resmt bir takını tel
mihlerde bulunulmuştur ki, bunların Al-

man hükumetinin mümtaz mümessilleri 
tarafından yapılmış olduğu muhakkak • 
tır. Fakat bu görüşmeler esnasında görü
şülen mevzulardan çok daha ileri giden 
bir takım telmihler daha yapılmıştır. 

İcabında bu mevZ".ıa yeniden avdet et • 
mek hakkını muhafaza ediyorum. 

Alman şansöliyesi, söyleınis olduğu 
nutukta, kendi tarafından bir fedakarhk 

olmak üzere. Polonya ile Almanya ara • 
sında mevcud olan hududu kat'i olarak 
tanımak ve kabul etmek teklifınde bu • 
lunmaktadır. Burada itiraz kabul etmez 

Polonyanın karan olan mallkiyetimizi hukukan ve fiilen ta· 
Fakat mademki hattı hareketimize ri nımak mevzuu bah:;olduğunu tebyin et

avet edeceklerini beyan ve cbu eyalet meğe lüzum görmüyorum. İmQi bundan 
L 

şehri, hiçbir zaman Polonya ıle Alman Şt.ı netice hasıl olur ki, bu teklif dahi, Al-
ya aras•nda bir ihtilaf mevzuu teskil manyanın bir taraflı ve otomobil yolu 
etmiyecektir-> mütaleasını serdeden meselesindeki taleblerınin bir taraflı o ~ 
Alınan devlet cıdaır.larımn müteaddid larak kalması keyfiyetini değiştiremez. 
bevanatlarmdnn sonra Dantzig'in Al - Almnn muhtırasına tt\•ab 
m;nvava ilhak edilm€sinin istenildi -
eini örrrenmiş bulunuyorum. Madem - Bu mülahazaların ziyası altında ben -
ki serbe<-t şehrin mevcudiyet ve hu - den Alman muhtırasının son fıkrasına 

bir cevab vermemi, hem de haklı olarak, kukunun müşterek garanti edilmesine 
dair olan 26 Mart tarihli teklifimiz ce- beklersiniz. 
vabsız kc!'mı~tır. Vf! mademki, bilakis Bu fıkrada şöyle denilmektedir: 
bu teklifin müzakerE:'den imtina ma - cEğer Polonya hü,kumeti. Polonya • 
hiyctinde telakki edilmi" oldurrunu öq Almanya münasebatının yeniden muka -
rrnmi" bulunuvorum. Hakikati halde 1 velevi olarak tanzim ediimesine ehem • 'l • 

mevzuu bahsolan nedir? Sualini irad miyet atfediyorsa, Alman hükumeti, bu 
etme1< kin kendimde bir mecburiyet hususa meyyaldir.» 
hissedivorum. Asla tehdide maruz ol - Zannıma kalırsa, hattı hareketiın;zi 
mıvan Dantzh(in Alman halkının hür - esas itibarile ~ tarif ettim. Bcyanatımın 
rivetleri mi, bir nüfuz meselec;i mi, ni- vüzuhu için işte bir hülasa yapıyorum: 
havet Polonvavı B:rltıktan sürüp at - cBöyle bir itilafın akdınde fımil, Al -
m;k meselcc;i ~i mevzuu bahistir? Hal rnan şansöliyesinin nutkunda ısrar ile 

mizle olan münasebetlerinde bu iki pren- ile Nazilerin şefi Forsterin Berhtesga • 
sibi tatbik edecek olursa, tabü biraz ev • dende bulunduklarını tekzib etmektedir
vel izah ettiğim prensiplere riayet edil • ler. 
mek şartile, her türlü müzakereye giriş- Maahaza, iyi haber alan kaynaklar bu 
mek imkanı elde edilmiş olur. iki şahsın Hitler nezdine davet edildiğint 

Sulhün fiatı ısrarla söylemektedirler. 
Bu §ekilde müzakerelere girişildiği tak- Varşovadb 

dirde Polonya hükumeti, adeti veçhile, Varşova 5 (AvA.) _ Siyasi mahfellerde 
son zamanlann tecrübelerinden de istifa- hakim olan intıba, Bekin bugünkü nut .. 
de ederek, büyük bir hüsnü niyetle me • kunda mi.izakerelere kapıyı kapamamıı 
seleyi objektif bir şekilde tetkik edecek- ve bütün Leh • Alman meselelerinin kar 
tir. Sulh kıymetli ve arzu edilen bir şey-

şılıklı taahhüdler esası üzerine muahe • 
dir. Harblerle kana boyanmış olan nesli- deler yolu ile halledilmesi arzusunu kat't 
miz, şüphesiz bir sulh dmrresine layıktır. 
Fakat Sulhün de dünyadakı hemen bil • 
tün şeyler gibi, fiatı yüksektir, fakat öl
çüsüz değildir. Biz Polonyalılar için her 
ne pahasına olursa olsun sulh fikri mev
cud değ;ldir. 

İnsanların. milletlerın ve devletlerin 
hayatında paha biçilemiyecek olan bir tek 
şey vardır: O da, şeref ve namustur.> 

Nutuk, Londra ve Pariste müsaid 
karşılandı 

Londra 5 (Hususi) - Polonya hariciye 
nazırı Bekin bugün iradeWğı nutuk, ge -
rek Londra, gerek Faris s?yasi mnhfelle -
rinde çok müsaid bir şekilde karşılan -
mıştır. 

Nutkun azimkfır, fakat mutedil olduğu 
ve Almanya için müzakere kapılarının 
açılmış bulunduğu teslim edilmektedir. 

Almanya da 
Maahaza, akşam çıkan Alman gazete

leri nutuktan hiç bahsctmemişlerdir. Ga
zetelerin nutuk hakkında ittihaz edecek

şekilde bildirmiş olduğu merkezindedir 

izmitt& mahkemelik 
olan tablolar 
(Baştarafı 1 ind sayfadtıJ 

!oları sergiden kaldtrttı. İş mahkemeye 
intikal etti ~e tablolar İstanbula gön • 
derilerek mütehassıslardan mürekkeb b~ 
(ehlivukuf) heyetine gösterildi, heyet 
tabloların san'at eseri olduğuna karar 
verdi. Bunun üzrine tablolar tekrar ser " 
gideki yerlerine asıldı ve matbuatta g\l· 
rültülü akisler uyandırmış olan hadise de 
kapandı. 

Dün foto muhabirimizi İzmite göndere~ 
rek mevzuubahs tabloların resimlerini 
aldırttık. 

Bu münasebetle İzmit müddeiumumisi 
muhabiriınize yeniden beyanatta bulu • 
narak ezcümle demiştir ki: 

leri hattı hareket, bugün Berhtesgadende - Bizce ortada izam edilecek bir me
yapılan müzakereler neticesinde verile • sele yoktur. Bu alelade adli bir hadise • 
cek olan karara bağlıdır. den ibarettir. Mesela b i.r müddeıumumt 

Filhakika Hitler, bugün Berhtesga • bir hadiseye el koyar, onu tahkikatın son 
dende hariciye nazın fon Ribbentrop ile safhasına kadar takib ve hatta suçlusu • 
Dançiğ senatosu reisi Grayzer ve Danç!ğ nun idamını taleb eder de hakiın suçluyu 
Nazilerinin şefi Forsteri kabul ederek, beraet ettirir. Bu bizi enterese etmez. Bu 
Bekin nutku ve teklifle::i hakkında uzun bir kanun meselesidir. Sergiden resim 
boylu müzakerede bulunmuştur. kaldırma hadisesi de bu gibi hAdiselerin 

ngiJtere ·n .. mı olan şey, Polonya -
Çl':tçevp} 

1
• 

1 af ının ne gayesi ve ne de 
~1 en olmauıp 'L-lk" b" .... 
~ n akd0d'l 1 

• ue ı ızzat ıtıla-

Hitlerin bugün, Berlinden tayyare ile küçük bir modeldir. 
buki Polo1wa, kendisinin Baltıktan sü- =================================,=============::r-
rülüo atı,"1·ınsına asla müsaade etmi -

gı.ıdur B ı md is oll'Yleı'~ı keyfiyE>ti oldu -
· u a Al llıaksaa . ' manvanın sivasotinin 

kürn v" \ e tac;nvvurları hakkında hü-
F'iJv:ı~~ bakım·ndan mthimdir. 

kaddemk: b manv~ hükf.ıme .. inin. mu
:Polonya ı .

1 
evan<ttlan hiHi.fına olarak 

S<>nesindc> ~~dAI~a~ya arasında 19 34 
Vüz bev efülmış olan ademi t<?Ca-

anname · ~ Le 
etnıC'k ~ 51 

• hic;tr 11 tf'<:rid 
tile> no~a~evletimizin varb devlE>tle -
hulunn~... ve doc;tanc tE:'ı::riki mt'-aide 

"' mı vnvrim'" k'" ıuc;undan m"'lh ~1:1 un kılmak ar-
tedi~ini b'l u_ em gıbt tefc;ir etrnek ;s-
ınt kendi~:nı~ o1"avdık. bu tefsiri biz-

ız reddederdik. 
•l\tesl'fo ned· ? Va . ır.,, 

zıyet hakk d 
dinobilmck i . ınh a sahih bir fikir e-
h .. çın er ~yd 

ayetulemir m "'- en evvel cni-
ne>d" ? cvzuu bahso1 

ır. • sualin· . an mesele, 
lur. 1 ırad etmek muvafık 

0
• 

Bu suali sorın el 
ve~en Al a an ve buna ~vab 
kadar <'den ı::Y~'rıın Polonyayı ala
Yanatının esas 1

<' .. er hakkındaki be _ 
ınekliğimize i~~a layıkı ile kavrıvabil-

n Yoktur. 

vecektir. PoııH'ranya Voyvodalımmızm 
irinden yapılctcak rnünakalfıt hakkın -
dn da nvni miiliıhazalar dermeyan o -
1unabi1ir. 

«Koridor tabiri sun'i bir icaddır» 

Bu. cPomeranyn Voyvodası» kelime
eri üzerinde ısrar <"divorum. Zira cko

ridor• tabiri c;un'i' bir iraddır. Çünkü, 
citedenb<-ri Polonyalı olan yalnız yüz
de nisheti pek cüz'i Almu'n kolonları -
na malik bulunan bir eyalet mevzuu 
bahistir. 

Almanyava demirvolu rnünaka 1 atın
da her ti.irli.i kolaylıkları gösterdik. Al
man vat::!l"ldnşlnrının gümrük veya pa~ 
saport muamelelerine tabi olmaksı -
zın Sarki Prusvaya gecmelerine mü -
c;aade <'ttik. Otomobil münakalfıtı için 
de mül'Yla<'il kolaylıkları tetkik etmek 
leklifincle bu1unduk. 

Bur~-JE' mesele, tekrar meydana çı -
kıyar. Hr.kikatte mevzuu bahsolan ne
dir? Bizim, Şarktc:ki eyaletlerile mu -
vac::aJal<'rmda Alman vatandaşlarına 
müc;külat çıkarmamız için hiçbir sebeb 
voktur. Dantzig 

Garbe karşı hatb h ··• «Kendi arazimizde» 
Vcke bahsettim ş· d~reketiıniııien ev .. Kendi arazimizde hakimiyetimizi de 
!<'hr tinin ı'st1"kba

0

Jı"n·~·ındaı· Dan tzi 11 sr-.rbest t hd"d • ~· ,., "' a ı (itmemiz için de .bir sebeb göre-
~ ından Y·"'Pılan İ"kl"fır Alm~ya ta - m'voru B' . . 'k' . 1 ••ı _ n "" ı z. ırıncı Vf" l ·ınrı me<::€ eye ya· 

eranva 'Vovvodal ~ 1 
1ll<'sclesine Po- ni Dantzig'in istikbali ve Pomeranya 

Ya ile Şarki Pr ıgı vasıtasile Alınan vasıtasi'e muvasala meselelerine ge -
salava ve p usya arasındaki 
~rekl'n ~ olonya ile Alın ınuva - lince. Alman hükfunetinin bizden dai-
ınas ed alakadar ed anyayı müş- ma bir taraflı imtiyazlar taleb ettiği-

en rrıevzuı en meselelere te - ni görüyoruz. Kendine hürmeti olan 
Dantzig hakk ara sıra geldi. bir devlet, hiç bir zaman tek taraflı im-

iaha7.alarla .. tnda bazı urn 1 .. tiyazlar vermez. 
zig serbest Şeshoz~ başlıyacabt~mDmut -

n '"' ...-.... u. an Bu mfüekabiliyet nerede kaldı". Al • 
sile icad ed'J versc..~Ites m ~ı..ed -
beri ı ıni d<>~.1 . Ucuı e - man teklifleri bu hususta sarahatten 

.. ınevcud bir haat? dır. Asırlardan- mahrumdur. 
Eoylenıek lazım . lSedir. Doğrusunu Baskalann ---faatlerl tnil b geJırse ba •.u.;;n 

ertaraf, bu h .. d" , es b ve ava- Alman devlet reisi, nutkunda, Slovnk-
lllenfantıerinin m '"abıse Leh ve Alman yada üç taraflı bir condominiumdan bah

us et bir şekilde tef-
setti. Böyle bir tekliften bahsedildiğini 
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T okadda meyvacılığa 
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..dft11 .. n1111 Mezruata zarar veren muzır hayvanlarla mücadele. 
edilerek vilayet dahilinde 900 domuz öldürüldü Alis'in rengi sararmıştı. İnce dudakları 

hafif hafif titriyordu. 
Kocası koltuğa gömülmüş annesi ile 

kayınvalidesi kanapede oturuyorlardı. 
Kayınpederi yemek masasının başında, 

babası kenardaki koltukta idi. 
Alis ayakta duruyordu. 
Sırtını duvara dayamış, kollarını göğsü 

üzerinde çapratslaınıştı. 
Kalbi şiddetli şiddetli çarpıyordu ... 

Kocası bu hareketi yapmıyacaktı. Bu ha
reketi yapmamalıydı. Niçin yapmıştı. 

Niçin yapıyordu. 

Niçin kendisini ana ve babalarının kar
şısında böyle mahcub ediyordu. 

Yaptığı şey büyük bir kabahat mi idi?. 
Nihayet o da düşüncesini bilen, edebiyat
la çok meşgul olmuş bulunan bir insandı. 
Her muharrir gökten düşmezdi ya. Şlip
hesiz ki hepsi de böyle yetişiyorlardı. El
bet te hepsi günün birinde, birdenbire 
yazmağa başlamışlardı. Nihayet yaptığı 
§eY böyle bir cezaya uğrıyacak bir kaba
hat miydi? 

Otuz beş yaşında bir kadındı... Çocu
ğu yoktu. Kü~.ik şehrin bir köşesindeki 
rahnt evinin içinde uzun, uzun geçen sa
atleri vardı. Du saatlerde onu binbir türlü 
hayal sar...,ordu. Binbir türlü şey düşü
nüyor ve düşündüklerini adeta onlardan 
kurtulmak istiyen bir tehalükle kAğıdla
ra döküyordu. 

Yalnız geçen günlerinin en tatmin c
dılmiş saatleri. bu saatlerdı. Yazı yazdığı 
ve zihnini, kalbini, hayalinı saran düJÜn
ce ve hayallerden kurtulduğu saatlerdi. 
Yazdığı yazılan devrin en meşhur hi

kayecilerinden birine de yollamış, ondan 
çok teşv'k edici değil, fakat nazik cevab
lar almıştı. 

Halbuki yazı yazdığını kocasından ve 
kendi yakınlarından saklamıştı. Çünkü 
genç bir kız gibi hikaye karalamanın ai
lesi içinde yaşına göre kafi derecede cid
di bir meşgale telakki edilmiyeceğini bi-
liyordu. -

Nitekim; gayet so~uk bir insan olan 
kocası, Pazar günü, onun yazı masasını 
dağınık görmüş: 

bir toma't" halindeki el yazılarını gör
müştü. 

Alis 'bütün varlığını taııyan bu kfığıd. 
ları kocasının elinden kapmak istemiştl 
Bu hareketi noteri fena halde sinirlen
dirmiş: 

- Ne o, senin benden gi.ıı;ll bir şeyin 
mi var? 

- Bırak rica ederim. 
Hayır bırakmamıştı. Bu kağıdlan ka

nsının elinden zorla çekip almı§ ve yap. 
raklan karıştırarak okumuştu. Bunlar şi
irler, nesirler ve hiU.yelerdi, hi.kayeıer ... 

- Bunları sen mi yazdın! ... 
Evet Jules kansının böyle şeyler yaza. 

bileceğine inanmıyordu. O kadar sakin, 
o kadar ciddi ve bütün hayatım mutfa
ğile uğraşarak bütün ziyafetleri. briç 
partilerini redded"?rek flörtlerden kaçı
narak geçiren bu kadının böyle ihtiras 
ve ateş sahnelerini nasıl zihninde yarata
bildiğini hayretle kendi kendine soru
yordu. 

mıştı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Kocası 
onunla alay etmekle kalmamıştı. İşte bu 
gece, onu cdelililt> dediği bu hevesten 
vazgeçirmek için çok fena bir ıey yap
mıştı. Karısının elinden zorla çekip al
dığı bu hikaye ve bu şiirlerin • içinde en 
açıkları müstesna • hepsini bu akşam on
lara misafir gelen ana ve babalarına oku
yordu. 

Alis'in protestolarını dinlemiyordu. O.. 
nu bu gülünç şeyden vazgeçirmek için 
en kestirme çarenin istihza olduğunu bil· 
diği için her satırda aile halkının bu ya
zılara nasıl kahkahalarla güldüğünü ona 
göstererek onun bütün cesaretini kırı

yordu. 
Alis sapsarı bir çehre ile bu işkencenin 

sonuna kadar tah9.mmül etmiştı. Yazılar 
okunurken kayınpederile, kayınvalic!esi

nin içlerini çekerek başlarını sallayışla

rını görmüştü. 

Yazılar okunup bittiği vakit annesi o
na: cSen bu deli saçmalarile uğraşacağı
na evinle meşgul ol!• demişti. 

Ve babası: cSen adeta sapıtmışsın kı
zım, diye ona çıkışmıştı. Bu yazıian ev
vela ben bir namuslu kadının yazmış ol
masına hayret etmekteyim ... Bu mevzu-

Yazdığı hikayeler, gayet cesurane ya
zılmış hikayelerdi. Namuslu bir noter 
kansının değil, bir bulvar şairinin, bir 
büyük şehir hikayecisinin bile yazamıya
cağı kadar açık ve şiddetll hislerin tahlili 
idi hr nereden aklına geldi. Sonra da mev

- Muharrir oldun ha! .•. Edib oldun öy- zuların daha da rabıtalı olsa, sen kim. 

Tokad (Hususi) - Bu sene muzır 
hayvanlarla mücadele, mevsimin mü -
said gitmesine ve toprak üzerinde ka
rın fazla bulunmamasına rağmen vila
yetimiz bölgesinde şimdiye kadaıı· 900 
yabani domuz öldürülmüş ve bu suret
le çiftçimizin zarar1 önlenm~tir. Gele
cek seneler için bu işle daha fazla alA
kadar olunması maksadile 939 bütçe • 
sinde kazalar için birer mücadele mu -
oikkibi kullanılmak üzere bütçeye tah
sisat konulmuştur. Köylülerimizin ve 
çiftçilerimizin kalkınmasının evvelini 
t~kil eden mücadele işlerine Ziraat da 
iresi çok ehemmiyet vermekte ve bu 
işler için icab eden tertibat!! almakta -
dır. 

hafazası maksad.He gene bu dairece miı 
cadeleye hazırlanılmaktad.ır. Bunun i· 
çin bahçe sdhiblerini alakalandırmak 
ve yapılacak usulleri kısaca tarif etmek 
maksadile 2000 aded meyva bahçe,sj 
sahiblerine öğütler adındaki ilanlardan 
tabettirilerek müstahsillere tevzi edil 
mek üzeredir. 

Muhitin meyvaıcılığa olan kabiliye 
tini anlayan halkınıız seneden seneye 
bu işe ehemmiyet vermeğe başlamış -
tır. 

Bu .~irin yurd parçası Türkiyemiz.in 
en nefis meyva istihsal eden bölgesi o
lacaktır. 

Sivas KUltUr DirektörlUgU 
Meyva ağaçlarına ariz olan Hipono - " 
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. .. Sivas Kültür D rek r ema '""" 
mot ve karpokctpsa haşerelenle muca- ·Antalyaya tayini dolayıslle yerine Trabzon 
dele yapmak ve vilayetimizin yegane Kültür Direktörü Rlfat Necdet Em:meır ta
mahsulü olan misket elmalarının mu- yln edilmiştir. 

Kocası da: ca3en karımın böyle saçma
larla uğraşmasına müsaade edemem> di
ye sözü kesip atmıştı. 

Alis çok fena bir iş yapmış blr msanın 
mahcubiyeti içinde kıvranıyordu. 

* Kocası ona yazı yazmağa müsaade et-

evet bu hülyalardan, bu resimlerden kur· 
tulmak istiyordu. Fakat hayır mfimkün 
değildi, kurtulamıyordu. Bütün bunlara 
ve yazamadığı bu hülyaları yaşamak is· 
teğine mukavemet edem1yeceğini anlı

yordu. 

* miyordu. Esasen müsaadP. etse de Alis ° Küçük şehrin noteri karısını yazı yaz· 
günden ve o sahneden sonra kalemi eline mak gibi gülünç bir zfıftan enerjisile kur. 
almağa karşı müthiş bir tiksinme hisse- tarmış ve normal hayata nvdet ettirmi~ 
diyordu. Parmaklannın ucundan bütün olmaktan büyük bir memnuniyet duyu
varlığına sirayet eden bir ikrahla yazı- yordu. 
hanesinin önünden kaçıyordu. Fakat ° Fakat onun normal hayata avdetinden 
hadiseden sonra itocasile müşterek olan memnuniyet duyan yalnız kocası değiİdi. 
yatak odalarını ayırmış, kendisine bir 0 - Noterin katibi genç Paul, klşla kuman· 
da yapmıştı ve işte geceleri tek başına danı yüzbaşı Fongret, küçük şehrin pos· 
girdiği bu odanın içinde kendini artık ta ve telgraf müdürü Mösyö Duval ve ai
yazamadığı hülyalarının kollarına atı- le tabibi doktor Paskiye hep bu halder 
yordu. memnundular. Çünkü hayalindeki vak'a· 

Neler düşünmüyordu. Neler istemiyor. ları canlandırıp ayrı ayrı sahneler yaşa· 
Ne sahneler tasavvu:- etmiyordu. Eskiden mak için noterin k~r1sının en aşağı dört 
bu hülyalarını kağıda döktüğü vakit bir partönere ihtiyacı vardı. 
kurtuluş duymakta idi. Halbuki o zaman- --------------, 

Yannkf nti~hamızda: 
,. 

Bahar şarktsı - Bir masa nasıl düzelır, ben sana gös
tereyim. 

Diye şaka ile çekmecelerı açınca onun 
le mi?. yazı yazmak kim ... Kendini Lamartin mi, 

lar kahramanlarına mal ettiği hislerin 

1 

hepsinin kendi benliğine hükmettiğini 

goruyoruz. O zaman kahramanlarına 

yaptıran haı:eketlerle tatmin edilmif olan 
bu hislerfa tatmini için kendi bazı çılgın- \.. 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

& 

•Son Posta» nın edebi romaıu: 7 

Alis bir şey söylememişti. Önüne ba.k- Viktor Hügo mu zannediyorsun?:ııı !ıklar yapmak ihtiyacile kıvranıyordu, --------------

Yazan: GÜZİN DAL.MEN 

iltifat g0stermemekle beraber gene - Sahi, Nesrin hanım çok sevimsiz 
Allah razı olsun, bahçenin bir ucunda- bir kız ... Siz bazı bazı konağa gelir mi
ki .bu küçük daireyi, ara'Ya şu duvarı siniz? 
çektikten sonra, biı.e tahsis etmiş. O - Biz mi? Senede bir defa, şeker 
günden sonra, zaten bakımsız ve harab bayramınır. ilk günü ... O gün Feridun 
olan bu ev büsbütün viranlaşh amma bey evde bulunmaz, annesi bizi, büyük 
kira vermediğimiz için sesimizi çıkar • bir merasimle kabul eder. Annem ve 
mıyoruz. kardeşlerimle salonun ipekli kanape1e-

paralarından istifade edememeleri ne 
yazık! Giinün biıfode Feridun beyin 
t~ş kesildiğini göreceksiniz.. yahud 
altın kü!çesi... 

Genç kadının hayret etırgı bel
li idi; fakat bu şaşkmlık uzun sür
medi, yabancı adam sen bir kahkaha 
attıktan sonra tabii ve· tereddüdsüz bir 
sesle şu sözleıi söyledi: 

Elile arkasında bir yeri göstererek ri üzerine dizilenip oturur ve on daki
ğuk bır mezara veya havasız, ışıksız bir sözüne devmn etti: ka süren ziyııretimiz esnasında. Sühey
zindana atılmayı tercih ederdim. Biraz - Görseniz evin her tarafı nasıl gö- ıa hanımın bizim hayatımız hakkında· 
evvel müsikiden bo~1andığıruzı söylü- çüyor. Bunca senedenberi en ufak bir ki tenkidlerini, hiç birimizin ciddt bir 
yordunuz. Sakın onların yanında şarkı tamir bile görmedi. Beyefendiler bizim işle meşgul olmadığımızdan dolayı şi
söyliyeyim demeyin! Hanımefendi yal- gibi serserilere bu evi çok bile görü - kayet ve tevbihlerini dinler ve on da -
nız rnüsikiden flefret etmekle kalmaz, yorlar mutlaka ... Bir defa olsun gelip kikanın sonunda kendimizi sokağa ata
çalğı ça!.mayı ve şarkı söylemeği in - ~haliniz nedir?,. diye sordukları yokj rız. 

Neyse, artık gevezelik yetişir, gide· 
yim de piyano dersime çalışayım. Ka · 
bilse bir gün annenizle beraber biz~ 
gelemez misiniz? Annem öyle seviniı 

ki... Kiiçükler~ gelince, onlarla daho 
ilk günde arkadaş olacağınıza kalıbımı 
bcrsarım. 

- Size gitmemize izin verirler mi a· 
caba? 

- Süheyıa hanıma bir şey söylemeğe 
lüzum yok.. gizli~ gelirsiniz. 

- Aff eder~iniz; buratla birisine rast 
gelece~imi hiç ümid etmiyordum ... 
söylediğim şarkıyı mı dinliyordunuz? 

Hayretten ·biraz kızaran Nerime: 
- Evet, şarkıyı dinliyordum, ne gü

zel sesiniz var. Demekten kendini ala
madı. 

- Herkes sesimin güzel olduğunu 
söyledir,i için ben de durmadan bundan 
istifade ediyorum. Esasen bizim evimiz
de herkes ya şark: söyler, ya çalğı ça
lar. Ya siz? Siz de müzikle meşgul o
!ur musunuz? 

- Bf, n E>skiden piyano çalrnağa baş
lamıştım amma devnm edemedim. Fa
kat çaJı.pya ba'yılırım. 

- Öyle mi? Lakin maalesef oturdu
ğunuz evde musiki ile meşgul olmak 
kabil dt>füldir.. Anladığıma göre siz 
Sühevl~ hanımlD günlerdenbe.ci bek~ 
!edi.i 1 ,tanbullu akrabasının kızı ola
cak ınız. Sizin peleceğinizi, sizi evine ka 
bu d "'ini sövlive söyliye bitiremi
yormu · Aklı s•ra herkesi hayrdn et -
m \ · ~·, r. 

ı 
b n t tar. bul dan dün geldim. 
m dir. 

11· ynvrucak, size övle acıyo
rum ki Ru koni:\ kta. Feridun beyle 
ann in'n boyundururu altında vaşa
mak feri bir havat ola·cak!. İkisi d~ bir
birind<'n sert, bfrpirinden fena kalbli, 
mü-;tebid, müteazzım ve mağrurdur. 
Bu konnkta yaşamaktansa diri diri ~o-

sanlar için iüzumsuz, hatta zararlı atl- fakat dediğim gibi, kira vermediğimiz Nejad tekrar san~ın ba~ını sallaya -
deder. için ağzımızı açmağa pek cesa~et ede - rak gülmeğe başladı. Nerime onun an-

Bizim gibi babadan evlAda kadar mü- miyoruz. lattığı şeyleri hayretle dinliyordu. Ni-
siki ile meşgul olaın ve bütün ömrünü Bu sözlerden sonra delikanlı gülme- hayet dayanamadı, sordu: 
buna hasreden bir aileliin onların na - ğe başladı. Tasasız olduğu ve ufak te - - Bu. duvarın üzerinde nasıl dura • 
zanndn ne kadar hakir olduğunu artık fek şeylere üzülmek adeti olma~ğı biliyorsunuz? 
siz tasavvur edin. belli idi. Gülerken mavi gözleri öyle - Bu tarafta geniş ·bir yer var. Ora-

Biz sahahtan akşama kadar müsikl güzel bir renk alıyor ve parlıyordu ki ya rahatca çıkıp oturur ve bahçeyi sey
ile meşgul oluruz. 'Üstelik fakiriz de .. Nerimc yengesinin akrabasından olM'l rederim. Yarın gene bu saatte buraya 
işte zenpn akrabalarımız tarafından bu çocuğu çok sevimli ve nazik bul - gelirseniz size kız kardeşlerimi göste -
reddedilmemizc ve ha~aret görmemize maktan kendini alamadı. Bundan baş - ririm. Onların da sizinle görüşmekten 
bundan daha kuvvetli sebeb olur mu? ka, aralarmda bir benzeyiş de vardı: çok memnun kalacaklarmda'1 eminim. 

- Akarabalannıl mı? İkisi de zengin bir .aileye sığına'h fakir - Onlar da sizin gibi neş'eli ve se -
- Evet annemle Süheyl! hanımın akrabalardı ... Yalnız bu sebeb bile ara- vimli ise ben de çok sevinirlm doğru -

kocası akraba idiler; fakat annemin a- 1arıttda bir rabıta yaratmağa kAfi idi. su. Çoktanberidir kendime arkadaş bu
ilesi pek zengin değillermiş; bundan Nejad, duvara ra'hatca yaslanan Ne- lamıyordum. Kardeşleriniz kaç yaşın • 
başka, annem, ömrünü musikiye hasre- rimeye dikkatle bakıyordu. Biraz son - dadırlar? 
den ve mekteblerde müzik dersi vere- ra, samimi bir sesle şu sözleri söyledi: - Zerrin on beş yaşındadır. Mükem
rek gecinen bir bestekAra vardığı için _ Ne güzel saçlarınız var! O surat - mel al~turka kemarı çalar, Fahriye on 
Hacı Osman zadeler onu pek a1çak gö- sız Nesrin kim bilir ne kadar klskanı - üçüne bastı. O da piyanoya çalışıyor. 
riirlermi5. yor! Ne çirkin kız değil mi? Huyu gibi - Ben de on üç yaşındayım. 

Memlekete çok güzel eserler bırak- kendi de soğuk! Nedir o kayış gibi saç- - Öyle mi? Halbuki daha küçilk gi-
mı~ olan babam renç denecek bir yaşta lar, 0 çilli yüz, o çipil gözler! Faka't bü- bi görünüyoTsunuz. Sonra iki erkek 
''1ü ve annemi beş çocukla yalnız bı- tün bunların ehemmiyeti olur mu? Nes knrdeşim daha var. Feridlc Şevket ... 
raktı. 'Çorukların en ibüyüğü benim, is- rin hanım zengin bir kızdır. Süheyla Biri dokuz öteki altı yaşındadıT. Görü
mim de Nejaddır. hanımefendi için de bundan daha yük- yorsunuz ya, evimiz pek ka1abalıktrr. 

Ancak, babam biz~ pek az bir para- sek bir meziyet tasavvur edilebilir mi? Bu sebebden iç sıkıntısı nedir bilme -
dan başka bir şey bırakmadığı için, beş Onun nazarında her şey ancak para i - yiz. Hiç birimiz, şn konakta oturanlar 
ç x:ukla dul kalan annem, Hacı Osman \e ölçülür. Fakirlerin hiç bir kıym.2ti gibi asık suratlı değiliz. 
zadelerin kapısını çalıp, Eşref beye - yoktur. O huysuz ve sevimsiz kıza ne Elile cİspartalı:ııı ailesinin evini gös -
fendiden yardım 1.stemek mecburiye - kc?dar iyi muamele ettiğini RÖrdünüz teriyordu. 
tinde kalmuı. E~ref beJ' anneme fazla mü? - Bu kadar zenızin cldukları halde 

- Ya hebcr alırsa? 
Nejad çenesini kaşıyarak bir saniyf. 

düşündü: 

- Hakkınız var; başınıza iş açmış o
lursunuz. Fakctt diğer taraftan, ondan 
izin almağa kalkışırsamz hemen red · 
dedileceğiniz de şüphesizdir ... Ne ise 
bunu sonra düşünürüz, hele siz yarın 

gelin, Zerrin ve Fahriye ile tanışın ba· 
kalım. 

- Eğer bir mani çıkmazsa mutlaka 
geleceğim. . 

Genç adam, Nerimeye eli1e dost bir 
selam yererek duvardmı atladı, çevik 
adımlarla uzaklaştı. 

iV 
Bir iki t1Ün sonra, SüheylA hanıme -

fendi Nerime hakkındaki kararını Ha· 
tice han•mcr bildirdi: Nerime orta mek
tebi bitirdikten sonra bir san'at öğren· 
mek üzere ya bir terzi veyahud bir şaP 
kacı yan mı. verilecekti. . 

Kızının vüksek ıeka ve kabfliyetin1 

bilen ve onun için çok yüksek bir istik
bal ümid eden zavallı ana için bu söz -
ler çok büyük bir darbe olmuşsa d.a. 
Nerimcnin ortcr mektebi bitirmesi ictn 
daha iki sene Iaz1m olduğunu dfü:iinc
rek şimdilik ses çıkarmamayı muvaf~k 
bularak Süheyld hanımın fikrini ıasvıb 
ediyor göründü. 



SON f()STA 

Boıı Postanın tarihi 

li" Aşkın 
dırı ~~ beklenilmiyen bu haber iki ka- ı 

leziz serabı 
uzenade d bfiv-H"" ' tirdi. Her .. 0•. J- tesir husule ge-

bi ikısının Jtlzünde de birden re act b' ' -
Bu 1 • ır?r teessür a1Ameti belirdi. 

b kı Bızans aaiha ..1.--ı· b 'k' dil er kad l«ti , u ı ı -
da b ~n, Battal Gaziyi o kadar ean

n enıınse . l . . 
ayrılığa bile mış erdı .ıu, ondan bir gün 
te değiU d' tahammal edecek vaziyet
dı ki: bue~~· !aka~ ŞUnu da biliyorlar
Zifesinden ik Türk kahramanını va
ğildi. Bu a ~oymak ta mümkün de
ne kar~ n~ bınaen Battalın bu sözleri
darane '"~. Ytınlarııu bükmüşler .. din-

ır tevekkül ne· 
- SelAmet · 

Gidiniz. Fak ve afiyet temenni ederiz. 
l'\~ at, çabuk aYdet edini "-'t!ffiek b . z. 

nıeo unyetini hia5etmişlerdi. 

Battal Gazi * 
d~, ayni ıztıra~e bgeli~ .. · Onun kalbi 
kiteler nı 1 issediyordu. Kırk Ba·
na da ""'kagünastırmdan ayrılabilmek o-

~v Ç eli ' test sabah g Y<>rdu. ·. Nitekim er-
lnuştu. ' ayrılık bir :hayli müşküİ o1.- en büyük harb gemilerinden sayılabi-

Çadıra girip baıkum andanın önünde •'7!lcU 
:wıdaki (Abyduı) şehri onune ge'ıerek 
demirledi. ( 1 ) Battal Oazt lirdi. Bunların beherine de, ağır ve ha-

l'ak B' , nevıade Apara: atlıya- fif nıı.ı.1 Donanmada, külliyetli miktarda as
kerden başka, orduyu aylarca 
idare edecek derecede erzak ve zanire 
de bulunuyordu. 

, ızana yoluna w s 1111 arla'. mücehez yüzer nefer mu-
ll'lan, adetA kalb' revuı oldugu za - harib yerleştirilmişti. 
tını zannedi inin manamrda kaldı- o tarihte arablar henüz denizcilikten 
Jtı&r nıerdt Y'Or., biıyilk kapının mer -
'-~ . venleri fiz .. ....:.....J 

1
. .. anlamıyorlar.. ve denizden, Kostanta-

~. •nı sellla a . ""uııue, nem ı goz-
riyen dudal, ~erek ha! ~karan; tit- niye yolunu bilmiyorlardı. Bunun için Bu haber, aylardanberi Bizans sur -

]arı önünde, yarı aç ve yarı tok bir va
ziyette bekleyen orduyu son derecede 
sevindirmişti... Ordugah, çılgınca bir 
meserret ve memnuniyet içinde idi. 

1 Juarılı ._.1 Kıbrıs ve Girid adalarile diğer Akdeniz 
•e ~et d 1 -r~ ere yalvararak 
dilber ka: arı okuyan bu fki genç ve adalanndan birçok Riım kaptanlar ve 
den b' .. ın hayali, ...ıtzlenn· · ·· .. gemiciler getirtilmiş.. bunlara yüksek 

ır turıu sil' . ev ın onun-lC.oca- 'l'Q k ınrnıyordu. miktarda paralar verilerek, bu büyük 
'6tfthını, Yll~urn kahramanı, aşkın leziz donanmanın mukadderatı, hemen he
tı.rabın 1ezz til 1Udurn ~yordu. Ve bu men kfimilcn Rum denizciierine tevdi 
•delinin ene e tne.tol&rak dünya sa- edilmişti. 

Donanmanın başkumandanlığını der 
uhde eden (Emir Sadun), bütün gemi-
1erine yoklama yaptırdıktctn sonra, ha
reket emrini verdi. Mahir Rum kap -
tanlarının ve gemicilerinin elinde bu -
lunan bu sekiz yüz parçalı'!< donanma, 
muntazam saflar halinde, Marmara• de 
nizini geçerek, Bizans ufuklarında be
lirdi. 

:du. Fak Fıiek varlığını hissedi - Bu, ne bir gaflet ve ne de büyük bir 
a hlll :alb~u 1Ülaıak d.uy.gularını hata eseri addolunr.mazdı. Adalardaki 

88klıyor .. <>ın ınhı • derin köşesinde 
::'life:yi 1.aın:~arma J(l'klendiği büyük Rumlar, Bizanslılarla ayni ırka ve ayni 
••ıetanet ~ ':"uen ifa edinceye kadar dine mensub olmakla beraber, araların
latiyordu. &tikOnetlni muhafaza etmek da büyük bir husumet vardı. Bu husu-

l-ıaıatyanı * 
Y<>llatda rı bu bhraman evladı 
dirılendı~:calt Devzade Aşkan bira~ 
~in te\7a~~ ve <>11a yeın kestirmek 

rak birk ettı. Geee,i gündüze ka
•ahiline in~ gün zarfında, Marmara 
ıerntye bt · ltapıdafl iskelesinden bir 
ı~t· nerek ltiratl 'L 
~) ı. !ıntr M , e ,1\;arşı yakaya: 
b \'zade Atk Uslhnentn çadın önünde 
~kunı~nd~rdan indt. Çadıra girlp 
- 8eı&ın ~11-'e ~erek: 
Ded141 " :ra, ~ ... 

bQyUk btr~an, Emtr M~liıne o kadar 
- SelA ayreıe kapıldı ki: 

Battal. .. :; &eııiıt ftzerine de olsun yA 
•em ada ki b~ 1 ~ !'Oratli geliş?... yoksa 

Diye, llıulta~ıara binipte nıi geldin? 
~Utad 1 e etti. 

Q oan · 
aziye iızet zıyafet çekilerek Battal 

ra ı:. ve tkram ol d 
ki, ~rrıtr Müslime ~ uktan son-

. donannıa hakk Akdenız hoğa-zında
bıradert (halif uı.da i:Eahat verdi. Ve 
'1ni e SüJeyın ) 

S ~rneyi gösterdi. an dan gelen 
uLYnıan, bu . 

:dusuna birçok ~rnı1rııamesinde isl~m 
kun Zafer a ar ettikten ve bir 

baheyledikten :;~ 'Ve hadislerinden 
(Ey biradertın · 

cahidleı;, siz1er:na .. ~ ey islfun mü-
:un~~ ft!da-karhkla~l~ olsun ki ... 
ı:rdıgirn 8!ker1er ..,,. a hndadınıza gön-
Undeki bütihı dev «arniler, yer Y'Ü -
~e kalelerini altüst ~tin ordulannı 

uvvetlidir G" """eceıc der""'ed 
g · · · oreyim -ı '""' e ayretiniıl gö t . . ııızi .. siz de 
luğu ' erınız. Rom hn • son 
Rostu, klbıatın 1&yfam :a PaTator
ıto"· antanıye fehri,, ,,..; n n siliniz. 

.. .ra tnab ,.._ e ~sanned1kç A · · 
tnedikçe e .... Uld(!, gaıa nama e, Ya-
Yintz ... lr llrıhar bu tarafa zını eda et
ınez.. bu ~ lthlı iti bu enı av~et etzne_ 
gön(l]~ Yttk ~tl rlnu ifa et _ 
kahır 14ttrak ~tın '\'e cihada can ve 

ve gazabı '"- eJı8e, Allah 
Denlyord ,,. 14ldtb .. .3 , onu u. <s'\l~kıtir.) 

Süleyman, haki\ * 
lık gösternıJfti. B~ b(}YÜ'k f edakA _ 
ta(~a. dökerek, lbiri (M ~elerinı o~-
~ ınıke) .ıı·ıı l!ır)da d'ğ 

ınUrekkeb n.} .. e~nde (80()), ~ eri de 
hl;·tt anı uunannıa .. t"'l'Çadan 
--. . Vücuda getir -

Bu doDaJınıan.ı 
20 IMnlmt, o devrin 

( A r1cası var) 
met dolnyısile, donanmanın bir ihanete 
maruz kalacağına hükrnolunamazdı. 

Nitekim, sekiz yüz parçadan mürek
keb olan bu muazzam donanma, Ege 
denizinin en emin limanı olan (Bod
rum) da yerleşti .. sonra·, ağır ağır şi
male doğru ilerliyerek, Akdeniz boğa-

(1) Bu şehir, Akdeniz boğazının Anadolu 
sahlllnde ve, (NAra burnu> üzerinde idi. 
Osmanlıların buraları zabtetmcslnden biraz 
sonra, harnb~ haline gelmiş .. ve bu harabe
nin enka7Jle, bugünkü <Çanakkale) şehri 
vücuda gttlrllmlştlr. CF.sfarı bahriye!. Os -
manlye-mcl'hum Mehmed Şükrü bey.> 

Mizah : Aşk hastalıklan mütehassısı 
(Ba, tarafı 7 inci scıyfada) ı Aksi tedavi lhıın. Karınızı saçlarını ıl· 

- Çok teşekkür ederim doktor, dedik~ yaba boyamaya teşvik edeceksiniz. 
lerlnizi yaparım. - Ya az zaman sonra da gene sarı saç-

Yaşlı kadın doktorun masasına vizite lılara karşı ... 
ücretini bıraktı. - Olabilir .. o zaman gene karınızı saç-

- Fakat doktor karşı komşuya karşı larını sarıya boyamaya teşvik edersiniz. 
olan hastalığı sonradan nüksederse... Zamanın da bu hastalık üzerinde tesiri 

- Nüksedcbilir. O zaman tekrar gelir- vardır .. zaman geçtikçe hastalık hafiflE'r. 
siniz, ayrı bir tedavi tarzı tatbik ederiz. Kırk beş yaşınızda tamamile iyi olmanız 

Doktorun üçüncü hastası otuz yaşında muhtemeldir. 
bir erkekti. Son gelen hasta, doktorun pek eski bir 

Doktor hastasını tanımıştı: hastası olacak ki.. gayet samimi selam-
- Sizi bir kere daha muayene etmiş- laştılar. Doktor sordu: 

tim. zannederim. - Gene ne var? 
- Evet doktor. Bir ay evvel size mü- - Bir aylık bir rapor istıyecektiın, 

racaat etmiştim. doktor. 
- Hastalığınız için ne söylemiştim. - Bir aylık rapor ha .. 
- Sarı hastalığı demiştiniz. - Evet doktor. 

- Altı ay evvel de gene bir aylık ra-
- Ha şu ... Nerede sarışın bir kadm 

görseniz .a" 1 . . . d por vermiştim. 
dunuz. boz ennızı on an ayıramıyor- - Bu sefer çok ihtiyacım var doktor, 

- E t d kt · çıttık pıttık bir bar kızına aşık oldum. 
ve o or. B' "l" .. R ır ay onunla yaşamazsam o urum. a-

- Size ne tavsiye etmiştim? por götürmeden karıma vaziyeti anlat-
- Evli olduğumu söylemistım. Karı- mıştım. Temarilz ediyorsun diyecek. 

nu saçlarını sarıya boyatmay; teşvik et. - Peki bu raporu da verelim. Fakat 
memı tavsiye etmiştiniz. temdld etmem! Vereceğim bir aylık rn-

. - Evet evet hatırladım. Tavsiyemi ye. por müddetinde azami istifadeyi temin 
rıne getirdiniz mi? etmeye bak. 

- Evet doktor. Doktor bir reçete kağıdı aldı ve ıu ra-
- Faydasını gördünüz herhalde. poru verdi: 
- Faydasını görmedim. desem yalan c .... . . Tarafımdan muayene edilerek 

olur. İlk zamanlarda sokakta bir sarı kendisinin bir ay için tebdili aşk eyleme
s~çlı kadın gördüm ınü, kanm:ı benziyor, ye muht~ olduğu tesbit edilmekle işbu 
dıyor bakmıyordum. Fakat sonraları. rapor ita kılındı.• 

- Sonralan ne oldu? * 
- Sonraları iş değişti. Sanlara bak- Hayali aşk hastalıkları mütehassısının 

maz, siyah saçlılara bakar oldum. Şimdi hayalen girdiğim muayenehanesinden gc 
nerede siyah saçlı br kadın g·· il 
le 1ın· d orsem guz- ne hayalen dışan çıkatken, hayalen göz-

r ı on an ayıramıyorum B 
lerine d{işüp takib etti1''ım ·

1 
azan peı- lerimin önüne getlrdi~m güzel hastaba-

H g o uyor. kıcı beni te§Yi ediyordu. 
- astab'k aksi surette tecelli etml§. lsTMt Hulılıt 

Sayfa 13 

Son Poeta'nın tefrlka•ı: 10~ 

Dubalı köprüler 
' 

Sultan Mustafa inşaatı büyük bir itina ile tetkik elti 
ıonra birkaç defa topları köprünün üstünden geçirtti 

Tercüme eden: HUsayin Cahid Yalçın 
Bundan çıkacak suiistimallerden 

dolayı onu mes·uı tutmağa kalk
mak doğru olur mu? (1) Ş:ınlı hatı

ralar bırakmış olan Sultan Süleyman bti
tün idare işleri hakkında müfettişler ta
yin ederken onlara memuriyetleri ile 
mütenasib surette tahsisat bağlamıştı. 

Binaennleyh onlara ceza vermek hakkına 
malikti. Meşru aylık.lan kaldırmak on· 
larm yerini tutacak irtikaba izin vermek
tir. Sizden istediğim muhasebeciye aylık 
veriniz, onun istikametini ben tekeffül 
ederim. 

Ben bu sözleri söylerken karşımdaki
ler birbirlerine bakışıyorlardı. Vezir hiç 
itlru etmiyerek arkadaşlarına: 

- Bizi, dedi, bu kadar iyi tanıdığına 
ihtimal vermiyorum. 

Sonra, para işlerile meşgul olmak ilzı>· 
re bir yardımcı bulunmasında ısrar etti
ğim i~in, bu vazifeye Şamlı Hüseyin e
fendinin tayinini padişaha arzetmeğe ka
rar verdiler. Kendisine maaş tahsi.s ede
ceklerdi. Veziriazam gülerek: 

- Maamafih, dedi. ona kefil olmanızı 
tavsiye ebneyiz, dedL 
Padişah dubaların inşasile iftlgale der

hal başlamamı arzu ettiği için yeni mute
medin taynini beklemcğe vakit yoktu. 
Son '!ürk sefirinin maiyetinde Fransaya 
gitmiş olan Şamlı Hüseyin, çok geçme
den, bana veziriazamın onu yaptıracağım 
§eylerin masrafını azaltmak için intihab 
etmem~ olduğuna hükmettirecek vesile
ler temin etti. Ben atelyelerimi tersanede 
tesis ettim. Orada dubaların iskeletleri
nin inşasına nezaret ettiğim sırada. bakır 
levhalan hazırlamağa memur olan ka
zancılar he1'glin öyle nümuneler getiri
yorlardı ki işin içinde meharetsizlikten 
ziyade bir suiniyet bulunduğunu isbat e
diyorlardı. Filhakika bu amelelerin bakır 
işlemekteki marifetleri o kadar meşhur
dur ki, hakiki sebebin ne olduğunu aklı
ma bile getiremiyerek ellerinden gelebi. 
leceğine emin olduğum derecede mükem
mel bir iJ yapmalarını onlardan taleb 
etmekte musır bulunuyordum. Muztar 
kalan ve mutemedin huzurunda izahat 
veremiyen bu zavallılar maruz bulun
dukları tazyikten kurtulmaları için giz
lice benim himaye ve tavassutumu rica 
ettiler. 

Bana murahhas olarak gönderilen ka
zancılarbaşı arkadaşlarının gösterdikleri 
kabiliyetsizliğin ancak zahiıi olduğunu 
itiraf etti. 

- Zaten, dedi, sırrımızın birleşmesini 
keşif ve tahmin ettiniz. Size alt ta
rafını da anlatmağa geliyorum. Babıali 
bizi miri (2) fiatına çalıştırmak istiyor. 
Eğer bizi istihdam edecek olursanız 
mahvolacağız. ŞikAyet ederseniz şiddetli 
ceza göreceğiz. Mukadderatımız sizin eli
nizdedir, 

Bu iki mahzur insanı düşündürecek bf r 
ıeydl. Fakat kendilerini bundan kurtara
cağımı vAdetmekte tereddüd etmedim. 
Ertesi günü, dubaların hafif olmasından 
tevellüd edecek muhassenatı bahane ede
rek, B_:ıbıAliye bunlara meşin kaplataca
ğınıı soyledim. Şüphesiz ki bu kazancıla. 
n kurtardığım zulmü debağlara yükle. 
mek olacaktı. Fakat bu son çarenin ucuz. 
luğu yapılabUecek zulmü daha az zararlı 
bir hale !Okuyordu. 

Münhasıran tulumba hizmetine mer
but bulunan ve tersane içinde ikamet e
den bir yeniçeri takımı, meşin borularda 
çalışmağa alışmak hasebile, dubaların 
~aplarnasını di~mek ve hazırlamak için 
ıcab eden mesaıye elverişli ameleler te-

n> Ayni prensipler dairesinde yapılmış 
bir tefti§ netJce.sjndedlr ki, Belgrad müzake
releri esnasında. BaıbıAll M. de VllleneUTe'e 
Ozakow kalesinin techlzatı mllkemmeı oldu
ğunu temin etmişti, Halbuki blraııı 80nre Jcale 
müdafaası için elzem oephanenln tıkdanın
dan dolayı dü~man tarafından tıapt..dlldi. 

(2) Türkleri mırı yanJ hazine namına 11-
lerlnl o kadar düşkll..'l btr na.t ne yaptırmak 
gibi barbar ve lktısadlyata muhallt blr ka
uun kabul etmiştir k1 bunun netioesinde hem 
aatıoı, hem alıOI bö.y& mrarlara utramM
tadır. 

min ediyordu. Bu yeniçerinin şefine ba· 
na yardım için emir verildi. Bu onun için 
gerçekten bir nimet idi. Bana hayırhah 
davranması temin edilmiş oldu ve gayre
te geldi. Bu işin lüzum gosterdıg. türlü 
türlü şeylerle meşgul bulunuyordum. Pa
dişah Kağıdhane nehri (3) üzer inde bir 
kaç duba kurmamı sıkı sıkı istiyordu. Ce
halet yüzünden muttasıl ıftirnya uğrıyan 
bu tarz köprUlerin top nak.1 1 .atına haki
katen kafi .gelip gelmiyect: ~ nı nn:amak 
merakında idi. 

Ben hcııgün tersa.neye devam ediyor
dum. Bir sabah, ortalık donmuş bulunu
yordu. Bu o kadar tehlikeli idi ki bütün 
ihtiyatlarıma rağmen düşmekten ictinab 
edemedim. Sol ayağım burguldu. İptida 
büyük bir uyuşmadan başka bir şey his
setmedim. Yoluma devını için uşağa yar. 
dun ettiriyordum. Fakat birkaç adım a
tınca, ağrılar o kadar şiddet peyda etti
ler ki tulumbacı yeniçerilerin kışlasına 

zorlukla girebildim. Çok şükür ki bahta 
kapısını açık bularak oradan içeri gir
miştim. 

Bu alay kışlada değildi. Fakat zabit· 
lerle neferler muhtaç olduğuma hükmet
tikleri yardımı ifada hiç tereddüd etme. 
diler. BiNi kahve getirdı, diğerı bir çu
buk ikram etti. Ötekı yemek verdi. Hi9 
biri benim için hakikaten faydalı olabi
lecek şeyi düşünemiyordu. Hemen hemen 
baygın bir halde bulunmama rağmen, bu 
kabil ilaçlarla bu kadar fazla ağrıya ta. 
hammül etmenin tehlikeli olacağını tak· 
dirden geri kalmadım. Kuvvetlermi top. 
ladım, ayakkabımı çıkartarak ayağımı 

soğuk suya soktum, bu ilacı düşünemi· 

yecek olan tamirciler, başka kap1arı ol· 
madığı için, bana takımın kazanını getir. 
diler (4). Bu buzlu banyo şüphesiz ki a• 
yağımın iyileşmesi için yegane ihtimaldi. 
Fakat ağnlan derhal artırdı. O derecedt 
ki çağırtmak için adam gönderdiğim biı 
sedye gelinciye kadar orada kaldığım Ü! 
çeyrek saat zarfında hep sirke koklıyara)( 
ve yüzüme su serptirerek bayılmaktan 

kendimi muhafaza edebildim. Yeniçeri
ler bana ikramdan hali kalmadıkları kah) 
ve ve şaraba bu tedaviyi tercih etmemJ 
akıllarına sığdıramıyorlardı. 

(Arkası var} 

(3) Bunlar üzerinde evvelce tesis edilınlf 
olan bir kAfıd değirmen gerek nehir ve ge
rek arasından geçtiği çayıra bu ismin veril
mesine sebeb olmuştur. Mansabı İstanbul 
limanının tl nihayetinde bulunan bu küçillf 
nehir bllha.88a Sultan Ahmedln payitahtın"' 
dan fiç rubu fersah mesafede bir nehir ]a

yısında yaptı~ış olduj;u saray lle meşhur
dur. Şimdi padişah bu sarayı ancak bazı d
lenoeler yahur:I top talimlerini temaşa için 
kullanıyor. Faket evvelce sarayı tezyin eden 
teHUeler hOJA mcvcuddur. Vadiyi tahdld e
den iki tepede kübera için inşa edilmiş olan 
binaların ho.rabelerl görülmektedir. Bıı, 
Marly şato.!unun kaba bir taklidi idi. Fikri 
son Pnrls aeflrlnln babası vermişti. Sultan 
Ahmed! hal'eden asiler bu binaları tahrlb 
etmişlerdir. 

(4) Yeniçerilerin kazanının haiz oldu{tn 
kıymet ve itibar bizim yalnız ba~Tağn nttet
t1~lmlz ehemmiyete kıyas edilebilir. Kazanı
nı dfişmr.nının ellne bırakan bir askerin şe
ref ve hay8iyetine halel gelmiş telfıkkl olu
nur. Bu tanaat sevklledlr ki miralaya çor
bacı, binbaşıya d1l aşçıbaşı denllmekted!r. 
Aşçı yamatıartıe sa'kalar ıblnbaşı muavlnle
rtdirler. ........... ._ ........... -............................. . 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ıeoe nöbetçi olan eczaneler şunlar

dır: 

İstanbul cibetindekller: 
Şehza.debaşında: <Hamcll}, Emlnönün

de: (llltmet}, A.Uarayda: (Pertev), A • 
lemdarda: (Eşref Net'et), Beynzıddrt( 
(Haydar>, Fatfö~: (Vitall), Bakırkö " 
yünde: (Merkez>, Eyübde: (Arif Beşlrf. 

Berofla clheUndekiler: 
İstl.kl&l caddesinde: (Dellasuda), Bos -

tanbatmda: cttımad), TalaMıde: (Li -

monclyan), Pangaltıda: <NargUeciya.n), 
Karaköyde: <Hüseyin Hüsnü), Beşlktaş
ta: (Nall Halid). 

Bofaıdçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: <Blly\lk, Yeldelirmenl), 

ttsküdarda: <İtt1had), Sarıyerdeı (Nur!), 
Büyübdada: <Halt). 
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J ' Tercilme eden: B. Mu 

Ankaragiicii ile Beşikta~ 
işte aradığ ım şey! diye bağudım: Bu, tanklar hakkındaki bugün. karşılaşıyorlar 

rapor ve bir takım fotoğraflardır. 
Maçın sıkı olacağı muh:ıkkaktır, Beşiktaşın bu nıat~ 

cüz'i farkla galib çıkmak şansı fazladır 

Al bert Stcm terfi edememek aslı Büyük Britanya İmparatorluğu u-ı ya, ihtiyar olmasına rağmen çok cesur 
korkusile her verilen emri kö - mum crkanıharbiyc reis muavininin bir adam olan kapıcı girdi. Tabancala
rü körüne yapanlardan değildi. Bunun Londradaki evinde bulunacaktı. Benim rımıza ehemmiyet vermeksizin derhal 
için tank imaHitım durdurmak hakkın- tayin edeceğim bir gecede crkanıharbi- telefona atıldı. Onunla adamakıllı mü
daki emri aldığı zaman, bunu, yerine ye reis muavininit\ bütün ailesi misa - cadele etmek, hatta onu yola getirme -
getirm~di, Ye silsilei meratibe falan ri- firliğe gidecekti. Evde kapıcı, acşı ka - den önce zavallıyı iyice bir ıslatmak i
ayet etmeğe lüzum görmeksizin doğru- dm ve iki hizmetçi kalacaktı. Bu insan- cab etti. Geri kalan diğer kadınların 
dan doğruya, o zamanlar harbiye nazı- !arın planımız hakkında hiç bir mr.~u - hakkından gelmek güç bir iş olmadı. 
rı olan Loid Corc'un yanına koştu. Lo- matı yoktu. Bütün &rzumuz kasa kır - Bütün bu hadiseler on dakikadan kısa 
id Corc'la kısa bir konuşmayı mütea~ıb rnak suretile hakiki bir hırsızlık vak'ası bir zaman içinde olmuştu. Bu hususta 
onun da imaifıtı durdurmak işine pek ihdas etmekti. hakikaten talihimiz varmış, çünkü ka -
de taraftar olmadığını öğrenince, bin- Tipik bir Teşrinisani gecesiydi. Bir saya varıp da onu tetkik ettiğimiz za -
bası Stern harbiyf nezaretine yazdığı otomobil Hayd parktan yıldırım süra - man arkadCl'şun bunun kırılması için en 
bir. teıkerede tank imaJatını durdur - tile geçerek Kenzington istikametine aşağı bir saatlik bir zamana ihtiyaç ol-
mak niyetin.le olmadığını bildirdi. gidiyordu. Otomobili kullanan şoför duğunu söyledi, 

Bu hareketinden ötürü binba'Şı Ster- kıyafetine girmiş olan Holandalı idi. Bizim kasa kırıcı takımlarını eline a-
nin cmükafatlandırıldığmı> ve ilk fır - Bu adamın rolü dikkat1c etrafı gözle - larak işe ba~ladı. Ben ikide bir evi kon 
satla mevkiinden uzaklaştırıldığını ta- mek ve herhangi bir tehlike karşısın - trol ediyor, hizmetçilerin ayni vazi _ Ankaragücü futbol takımı son dep -

Ankaragücü. takımı 

bii söylemeğe lüzum yok. Stern'den da otomobil kornesile bize işaret ver - lasm:fn maçlarını yapmak üzere şeh -
.eonra tank şubesinin ba~ına, ömründe mekti. Kasa kırıcıcıı ile ben eve gir - yette bulunup bulunmadıklannı tetkik rimize gelmiş bulunmaktadır. Anka -
tank yüzü görmemiş bir amiral geti - dik. Bu, hiç de gür bir iş olmadı. Çün- ediyor, sonra kasa kırıcının ya'nına ge- ranın en teknik futbol oynıyan takımı 
rildi. İşte İngiltere bu metodlarla har- kü amatör bir hırsızın bile giremiyece- !erek cidden enteresan bir iş olan ka - olan Ankaragücü Ankarada ve İzmir-
bi cka7.~mmağa:. çalışıyordu! ği hiç bir <>v yoktur. sa kırma ameliyesini takib ediyordum. de yaptığı bütün maçları kazanmıştır. 

Forbs'in anlattı~ şeyler fevkalade Kısa bir zaman sonra kendimizi evin Bütün sözüne sadık ustalar gibi. bizim Yalnız Ankerada Demirsporla bera -
enterPsandı. O. daha sözünil bitirme - alt katında bulduk. İlk güçlük ile bu - kasa kmcısı da söylediği zamandan bi· bere kalmış, bundan evvel şehrimize 
den kafamda yepveni bir fikir doğdu. rada karsıla.stık. EvveIA holde ansızın raz daha uzun bir müddet zarfında ka- geldiği vakit de Fenerbahçeye yenil -
Bu fikrimi hayata tatbik etmek için uşağı bast~rdık. Bugün bile onun, oku- sanın çelik cidarmı deldi. Elini. açtığı miş, Vefaya galib gelmişti. 21 puvanla 
tanklar hakkındaki raporların bir kop- makta oldu$1 gazeteden başını kaldı - delikten içeri sokarak oradan bir to - milli kümenin başında giıtmektedir. E
yesindcn başka hiç bir şeye ihtiyacım rarak kendisine çevrilmiş iki rovelver mar kağıd çıkardı. Bunları derhal te - ğer İstanbulda yapacağı Beşiktaş ve 
yoktu. Hatta İngiliz umumt erkanıhar- namlusile karşıhrşınca hayret dolu ço - ker teker gözden geçirdim. Bunu yap- Gah1tasaray maçlarını kazanacak o -
siyesinde yüksek mevki işgal eden bir cukça bakışlarla bize nasıl baktığını ha marn bilhassa bir zaruretti. Çünkü ka- lursa milli küme şampiyonluğunu al· 
zabitin imzasını taşıyacak olan bu ra- 1§ hatırlarım. Biz onun bir tek kelime sa kırıcısı, herhangi bir şüphe vuku - ması kuvvetli bir ihtimal dahiline gir
porlardıın herhangi birinin aslı olacak söylemesine bile imkan vermedik. Bir- und.ı, benim için kıymetli bir şahid o- miş olacaktır. 
olursa işler daha mükemmel cereyan e- kaç dakika içinde ağzını tıkayarak el - lacaktı. Bu kağıdlardan lüzumsuz o - Ankaragücü bugün Şeref stadında 
decek idi. Şayet bu raporu beraberi - lerini bağladık. Sonra onu bitişik oda - Janlarmı bir kenara fırlattım. Nihayet Beşiktaşla oynıyacaktır. Beşi~ An -
rne alarak Almanyaya götürebilirsem !ardan birine naklettik. Hizmetçilerden hafif bir sevinç narası attım. Elimdeki karagürüne karşı Ankarada 1-0 yeni
tank plfınJarım yırtmak suretile evvel- biri de ikinci kurbanımız oldu. Fakat pek de büyük olmıyan bir kağıdı ha - lişinin acısını çıkarmak ve şampiyon -
te islediöim hatavı trı"~hih edecektim. kadının a~ıım tıkamadan bağırmağa vada sallarna-ğa başladım. luk ümidini kuvvetlendirmek için var 
tu ~aporu · okuy;cak olan Lüdendorf, muvaffak oldu. B·ı feryad üzerine oda'- (Arka.~ ı·ar) kuvvetile çalışacaktır. Saha ve seyirci 
~~a~~~annahlnae~tan~arh~-===========~==~================ awn~ı ~k~d~n~d~KH~ınd~ 
kındaki bütün merakını kaybedecekti. '1 

,.. ' ki Ankaragücü ise güzel bir defam, 
filtık İncYilizlerin tank ynpmıya - , ·lr Oktnrun g ·· n ük teknik ve müessir futbol oynıyan for-
caklarına ve ku1lanmıyacaklarına iyi- J vet hattile asla ihmal edllemiyecek bir 
ce kanaat getirdi$ bir sırada binlerce notl'arınrran kuvvettedir. Filhakika, Hayati, Hakkı, 
İngiliz tankı ile karşılaşması kim bilir 1 ~ 8 4 ö 6 7 8 9 10 ı U Nazım. Şeref, Eşref şeklindeki kuvvet-
onu ne kadar şaşırtacaktı. 1 li Beşiktaş akıncılarına mukabil, An -

Bu fikrimi Farbs ile Meyzon'a an - 1•1--ı--1--ı--ı='ı-·1--ı--ı Yaslılık ve karagücünün de Fikret, Muzttffer, Ve-

BugUnkU spor 1 
hareketleri 

Şeref stadında: İ. Spor, Beyoğl~ 
Topknpı, Arnavudköy muhteıttıerl ıO' 
14,30, Ankaragucü - Beşiktaş (ınilll 
me> saat 16,30. çIJ" 
Taksim stadında.: Liseler lutbol ına ~ 

Işık lisesi - Pertevnlyal saat 15, BO~ 
içi lisesi - Haydarpaşa saat 16,80, Jc~ 
arasında aUctızm müsabakaları 

16,10. US'' 
Fenerbahçe stadında: Atletizm ın 

bakaları saat 13. uıJ 
Kabataş lisesinde: Haydarpaşa -

lisesi voleybol maçı saat 15. Jl' 
İstanbul kız il esinde: İstanbul ~ sJ" 

sesi - Knndllll lisesi voleybol mMı 
14.. ~ 

~ ~ 
hattı birbirine denk hücum ve go1, 

lattığım zaman her ikisi de milthiş su- Har_lrel t;ah~l hah, Fahri, Hamdi şeklindeki hücum 
rette srvindiler. Tabii bu işe giri~e - l ,•---ı . .._.... .. _______ 
den önce onların funirlerile de görüş - 4 Yaşı geçkin olanların sıcak hamamla-

ma ka.biliyetindedir. Maçın ~k s~ 
Iacağı muhakkaktır. Oyununu f 
bine kabul ettiren takım maçtall ~~ 
lib çıkacaktır. Kendi sahasında ı-' 
yapmak gibi bir avantaja malllc 

0 ti 
Beşiktaşın, a'rada bir tutturdukları !(İı 
zuk oyunu oynamamak şartile, bU 61 
tan cüz't farkla galib çıkmak .şansı 
ha fazladır. l) 

M. 'l'· . 

11--1--ı--ı.-ı.=.ı-.ı--ı--~~ rn, sıcak su banyolarına girerken azamı 
mek lazımdı. Yukarıda da söy'lediğim lıı--1--ı--ı.=ı-ı-=.ı-;.;.-ı--ı--ı--lıi dikkat ve ihtiyatla hareket et.meler! lli-
gibi, harbiye nezaretindeki zabitlerin ( zıındır. Çünkü her iki surette de kanın 
hepsi de ayni kıratta ve ayni aya'rda ~ başa hücumu ve bunun da bllha&!a ta -
kimseler dcP.ildi. Orada birçok budala ıı--1--,..-ı--1--ı-ı-=+~·47-ı--r-ı sallübü serayinc düçar olanlarda başta 

l kan damarlarının hücum demin ve ih-yan •nda İn~ilter<'nin birçok da akıllı l :n--ı...::::.ı--ı--ı-ı-·~-ı--ı--r.=11 tıkanın §lddetlnden patlıyarak birdenb1-
insanı vardı. Fakat felaket, bu akı1lı •~-1--1--1--ı--ı--1 re bir nezfi dima~ karşısında kalınması 
insanıma çok seyrek olarak s~z veril - ıo l.!=::Z:::::::::;c;m.:=:ııc:::::iCııa::i:ıı::::::.:::iıııııcic.-.ı 1htımall vardır. Hele bu ba.nyolann rot 
mesiydi. Ne ise ~Mı uzatrnıyahm. Hiç Soldan ağa: karnına yapılması asla caiz değildir. Za-
kimse liva generali Kokkeril'i budala ı - Bir erkek ismi. ten herhangi yaşta olursa olsun tok kar-

Askeri liselerin. spor bayramı 
- - ---~~-·~~---

d 2 - Başkası - Niyabet eden nına sıcak veyahud soğuk banyolara gir-
bir insan diye itham e emez. Kendisi - 3 - Bu mevshn - Köpek meler!, deniz banyosu yapma.lan asla 
ne fikrimi açar açmaz derhal fikrimi ve 4 _Başı saç.sız _ Ayni harf yanyana bc,'J caiz değildir. Gerek baş ve gerekse mt-
p1anım1 tasv.i.b etti. defa de ve em'ada yani barsaklarda, ka -

Bana sür'atle ust:ı bir kasa kıncısı 'D - Hin oğlu ne olur? raclğerde vahim l!.nzalar meydana ge -
gönderilmesine dair yazdığım mektu - 8 - Akar getiren mallanm tlrlr. Bu hususta. azamı müteyakkız bu-

!I - Dt•dakla düdük çalma - Nehl llihi - lonml)'lc lA.zımdu-. Yıı.şlllnnn gircceklerl 
bu okurken amirim Albay Nikolayın kası banyoların dereceleri nihayet 38 derece-
yüzündeki tahavvültıtı cidden görmek 8 _ Bnğlılık _ Beyaz dedir. Banyo odasının havası temiz ol -
isterdim. Bu adamın gelişini iki haftg g _ An besllyen - Kırmızıyıı bımZl'.r renk malıdır. Kuru olmalıdır. Sıcak ııu buhan 
kadar beklemem icab etti. Ben bu iki ıo - Kamer - Kılık lle meşbu olmamalıdır. Çünkü böyle blr 
haftam: uzun zamandanberf hasret kal- Yllbndan ~: muhitte banyo almak ekserlyeUe fiddet.-

ı - Sabahleyin gi~ 11 !baş ağrılarını intaç etmektedir. Yaş -C:lığım evimde istirahat etmekle geçir - 1 _ Halk _ Kamer lıların banyodan sonra sokaia çıkıncıla-
<Iim Sonra İngilterede bulunmakta o - a - IAhnanın cem'i rı muhtelif cereyanı havaya maruz yer- Askeri Zile ıporculcın gıçid reımmde ,_,I 
lain diğer bir Alman casusu ile mfina - 4 - Hnstaııt - Kıyaf~ Ie.rde, dolaşmaları da muvafık değlldir. Her sene çok muntazam bir proğ - sporun propggandaııru yapa~b# I 
Sebete geçtl·m. Bu, daha harbden önce 5 - Şaka yapmaktan boştanan Onlar için zatürree en tehlikeli hMta.lık- b k-ı- B da ..ı 

d ··ı ı 1ht1 1 ramla yaptıkları spor mü.sa a l:Wln so """ıel ve kuvvetlidir. un n ıP ., ·-ndrada ikamet eden ve bu Ana kadar 6 - LA.hza - Kıymak masdanndan emri- tır. Normal ölüm en o m yen yar ar 
6

... nıJ:>1 LI 
J.JO hazır. için dalına en büyük sebebi felA.ket za. nunda büyük bir spor bayranu tertib vurma topu, cirid, disk ve bo i1P"ı1 
kendisinden hic şüphe edilmiyen bir 'I _ Uçan türreedfr. Bunu her zaman yaz ve kıO etmek askerl liselerimize nasib olmak- lan, gu·· reşlerin her çeşidini. ~b 
Holanda yahudisi idi. Bu adamla ilk t - Titretmek ma&darmdan emrlhazır. nnzan dikkatten uzak tutmamalıdır. He- B dah "•-k*-"1 ve ge k b .#1 

tadır. u sene n mu~ wuı - sa Japon gu"'rııc:ini büyü . ır. . ~ır görüs.memde kendisine ihtiyacım ola - ı - Stclıntn kalım - Aruz veznin~ kısa le bu ihtıyatlnr kı§ın ve ilk ve 80nbahar- h 
1

_ k rl r --ı _, .. .v 
m tm ... d d h zı d ehemmtyetı halzAi nic:ı bir ölçü ile azıruınan as e ıse - yapan askerl lise cuonçlerımı-z,µ.b· Jttl cagw mı ona bildirdim. Holanda yahudi- hece,,. uza a.. a a a ya e u r. "' · öğl d eı- tfoY ,J 

d 10 _ Taharri etmek 1---------------t lerimiz yarınki Pazar günü e en ketleri zevk ve heyecanla tald ı-·. 
si vazifesinin sadece ckuriyellk> ol u- 1 2 8 4 6 8 7 8 9 10 cevab ıstıyen okuyucularımın posta sonra '!•aksim stndında biiyüklerimize oektir. Manialı müsabakaları ~~il ğunu ileri sürerek bana itiraz etti. O - pulu voııa.maıannı rica ederim. Ak.'11 tak- ı:.··t·· porseverler .. enteresan ve 

~ ve uu un s ~ eski gu"'n'-rı'n gu"zel hatırasın. ı ..a. nun söyledigıw ·ne göre kendisinin vazi - ı dlrde ı.steklerl mukabelesiz kalablllr. kl' b' " tacaklardır ıt: ., 

zev. ı ır gun yaşa . hokeyı· canlandırmaları tebrıkt fesi sadece haber vesaire göndermek ı Kuleli, Maltepe, Bursa, ve Deniz 1i - r 
imiş; yoksa şu veya bu harekete fim o- 1 Mühim miktarda yumurta selerinin iştirak ettiği bu bayrama zen dır. 

1 
c'" ı'* 

larak istirak etmek değilmiş. Fakat ben 4 ıgin bir programla hazırlanan gençle _ Yarın Taksim stadında yapı e. bU ~ 
İngiliz. hükfımeti tarafından meydana İhraç edildi rimiz Taksim stadında müteaddid pro- lan bu büyük spor b<ryramına 0 
çıkarılmom ihtimali olduğunu ileri sü- 1 Nisan ayı içinde ltalyaya 123,074 lira valar yapmışlardır. Müzikli jimnastik, askeri erkıln:. yüksek me~teb. "~•.ı~ 
rerek ısrar ettim. Nihayet 'bana yardım t değerinde 35,919 sandık ve Yunanistana müzikli boks ve gülle jimnastiği gibi versite Rektor ve profesor1erter1'l' , 
elmci!e karar verdi. 7 da 10,341 lira değerinde 45~ sand>k yu • müziğin ahenğlne uyularak yapılan vü at davet edilmiştir. Beden ııı!l '.P,,,ı 
Bekkdiğim kasa hırsızı gelince der - l murta Hınç edilmiştir. Fiatların müsaid cud hareketleri cidden cazib ve mu - Genel Direktöril Ckneral Cc 19rı , 

'hal kollarımı sıvadım. Gelen kasa kı - • .ı0lması ve mevsim dolayısile yumurta ih - vaffakiyetll bir levha teşkil etmekte - nerle, yüksek istişare heyeti a::rı rl 
rıcısı bir İsviçreli idi. Mesleği de saa't- U racatı geçen aylara nisbetle ehemmiyetli dir. Glirbüz gençlerimize pek yakışan da bayramda hazır bulunacak 
cilik idi. Farbs v~ Meyzon ile mutabık surett" artmıstır. bu \.;;cud milınarescleri bize modern ber alınmı.Ştır. ğım k a ... Ud &ıultnaCGın" hal&.dilm'f ı••• ~ .... kaldığımız üzere aşıraca vesi anın 
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13 Clll\IARTESi - 6/5/3!i Ankara Radyosu 119:_oo Konuşma (ziraat saa.tl.). 19.15 Tiirlt 1 B u· . v u· . K p 1 YA N G o s ~ ·-lekg 3o: Program. 13.35: :Muzik (Operet se - muzlğl {fa,sıl iheyetı). Çalanlar: Hakkı Der- 5 
aJa Yontan - PU 14: Memlekı:t saat ayarı, - DALGA UZUNLUtlU - man Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 5 _ 
tnü~,I ve meteoroloji haberleri. lUO: Tiirk 1639 m. 183 Kes. 120 :ıtw. Basri Ötler. Okuyan Tahsin '!tarnlttıf. 20.00 E ı== 
Züht~. Çnlanlar Hc.sad Erer, Refik Feraan, tr.A.Q. 19,74 m. 15195 K~ to Kw. !Memleket, saat ayarı, ajans ve meteoroloji a Birinci Keşide: 11 /Mayıs/ 939 dadır. 
ı _ Bardako~hı. Okuyan: Melek Tokgöz. haberleri. 20.15 Türk müziği. Çalanlar: Ve- ::::ıı: 

Ş h 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. ~ 

40 1100 denı .... .. . • e nnz pe .. revi. 2 - DelHU za- clhe, Fahire Fersan, Refik ll'ersan. Oku - a B .. ült i'... • L" d 
Ya ; "Sehnaz ş::ırkı· E•medln bir liı.hze ib- yanlar: Mustafa Çaft}ar, Mefharet Sağı:ıak. = UY KFBmlge: 8 ıra tr ... 
liem 

1 
Sr eddil' Zl;anm _ Şehnaz şarkı: Ne.,•eıı plflklar - R. Zl.30: Müzik konuşması 1 - Güllzar peşrevi. 2 _Nuri Halllln Msey- := 1 

:n rct ~ ci .~rıı~ ht>m aldathm. 4 _ zuhtil <Pantatonlzm.) 21.45: Müzik (Ha.va sazları, nl şarkı <Artık yetl.,~r). 3 _ amızar §Brkı S Bundan başka: 15.000, 12.00J, 10.000 liralık ikramiyelerle 
ıu, 

2 
° . 1 - n•ı1r hk mi 5 _ Lrmimn- oda muzlğl) 1 - Mozart - 2 Klarnet ve ta- (Gözlerimden citmiyor). 4 _ Hüsevnı şarkı §§ 20.000 ve 10.0JO liralık iki adet mükafat vardır ... 

p ... ,. r Ne e !~ 6 ":ılô.h'ldd n ot için. Dlvertimento No. 4 <Si bemol ma - a··1.. b h i d l 5 H .._ t" kü-" (.av =Yenı t rti t . b"l t J k . t" k - . 'h l . • 5· d ' n. ı 
1

• Y .. 
1 

) ,.,,~.., Ad ,_ La h tto Ro d CAl _ u"'ien a çe n e • - aııı. •1r .. .,u "J E e P enJır ı e a ara ış ıra etmegı ı ma e tmeymız. ız e = 
l;ır 7 • n r,u e d" kll' - r. ~ ro "ıv· rg e n ° dol'ıdu batmadı mı). 6 Halk tllrk11cıtl CAll = · ı d b h · 1 · · E 
1~ it 

1 1 
<- 'l '1' ı. 1410 _ 15 30. l :rretto.l Ment•etto - Trio. Klarlnetıer - Huy d:ı~). 7 _ H:ılk tfırk •r;{\ (TepelPr tepeler). - pıyangonun mes U ve 8 tiyar arı arasına gırmış ~lursunuz. S 

M k ı ' ~ l 17 ~n· Pr""'t' !'1 17 ~ rHulhh DE~Y u. M
2 

a~mBuld Zi:aDü~~· :;ı~ot 
0

; 8 - L'tlf M nın hJcıız ~rkl f?.iiçln şeb ta- ~lllllllllllllHlllHllll!lllilfllllfllllllllllllllllllllllflllllflfllfllfllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllP' 
ı •l r n, • ı T'" - Pl ı lfl 15 Turk 'll n ıg.ın. um eher). 9 - Asım Beyin hJcaz şarkı (Her 
1 " 10 Y için l Alle"'ro mooerat:ı Rondo <Alla brave.l za.hml clğcrsun). 10 - Hicaz şal'kı {İndim G"" ""k M h f G } K } " 1 b l 
J'l l')· T " rn " 1 l" tı clkeleri l Aıviante - Hasan Ergün, Mustafa Şenar. Es Umru U a aza ene Omutan ıgı Stan U 
h "" l'I tH 11( +'1 •• l rt V<' ovu~ ı 2215: Mü'llk <Küçük orkestra - Şef: Necib yarin b:ıhçe.stne). 21.00 Konusma. 2ı.ı5 ·- S 1 K . 
lllüv.,, tı F' " • V('r A+'l"rl'ln lCJ 30· T .. k Aşkın.) 1 Schne1der - Meşhur Rö!renler- ham, tahvUO.t. kambiyo - nukud ve zımat abna ma OIDlSYODUDdan: 

C' ı 'ı.r· y · ur ı d 1 lbe Ef _ borsası Cflat). 21.25 Ne~'<'ll plO.ltlar - R. 21.30 D . . . . . 
d t Ko~ ... rr ,.,,., R • l'n Kam, cev- en - Potpur . 2 -- Gang rger - sanc M .. ik (lı!fi "k k st 8 1• N ib Aşlı::ın). 1 - enız vasıtalar1 ıçın 57 kalem boya vesaır malzemenın 12/5/939 CumA 

Okıı ~,..: ~ li; ' , . .,., Sf' 1 per orm~nındn. 3 - Btolz - Viya nada 1Ikbl- uz cu ~r e rıı. - e · cc .. .. . 
F bı · ~.: h p ı ,, _ ... n~ ~~anın-:: har. 4 Paul Unckt _ Olur, olur, olur tŞen 1 - Schmidt - Ineiler - vals. 2 - ~bhardt- gunu saat 11 de kapalı zarfla eksıltmesiyapılacaktır. 
d nln ' <- aıı.ı.,,. b clr"tller 3 n p rç-ı) 5 - ,T Straus:ı - H:ı.:vat size neş'e ver Romens - violonsel ve orkestra lçln. 1 - 2 - Ta:h:mini bedelı 7850 lira ve ilk teminatı 589 liradır. 
s 'I -4 B " n " • n.i sevdim ''l tVals.) 6 - lehar -"'GotteNF"r'ftttc ope - Hcuberger - ş rkta. 4 - Znnder - Polka. 5- o E "' .. ·b·~ a - vsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
» 

1
,,. 'lıi<"lzkô.r ş ı : retln1en potpuri. 22 45· Müzik (VlrtUozlnr - J. SraUS8 - ~P:rı Viyana (v::ı.13) 6 - Brahm! -

d Ilır I.f>T.lnin _ K r Pl) 23 M 1 ik ccazband _ Pl) 23.15 - 24: Macar dansı No 8 7 - Paul Llnr e - E~len- -' - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
ın :ı; 

6 
bi mı v- Son aJans haberleri ve yarınki progrnm. eell marş. 8 - Pauı L1ncke - D. nlma <tan- kanunun tarüi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublannı komis) ona vermele-

nı Y k ,,, , · · K vu b" * te~n · 9 - MlcheU - Cocu'k ovunlan. 
22 30 

rL Komisyon Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındadır. c2872• 
İk Cl(' t - n~ 'k türk u. 1 Muzik: (melodi vt sololar - Pl). 23 Son ajans 
Jan ..., 20 VPlı''"ket . ftt a . SAL - 9 5 39 haberleri ve yarınki program. 23.15 - M Mil-
(Qe \e l"l + orrıoıı habP lerl 

2
" ;n·ı. a - 12 30: Pr "'rrm. 1215: Türk müziği CPJ.) zik <cazband _ Pi). 

V1k avcısı _ 0 · 15· Temsil 13· Meml k t saat ~yan. nJaruı ve meteoro-
teın Re 11 Pıı(' Osman.} Yazan: Fk -
nıııı: 2115· E h m t h flfl loji haberleri. 13.15: Müzik (Karı4ık pro" - * Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığında11 
, ut ve zir rı.t h · a v t. karrıbiyo. ram - Pl.) 13 45 - H '. Konuşma (Kadın sa - CUl\IA 12/5/939 

Jl ~lnr or 'l.<;l (fht) 2125· Ne 'eli - · 
""n - P. ~l ~!' Mi•?lk ,~ ati) 18 30: Pro:n-am. 18.35: Muzlk (Oda mü- 12 30 Progrnm. 12 35 Türk mUzlğl _ Pl. 13.00 
»ne1 l{rPııb"r - o nte ke onat - }J(letho -ı zlltl - Pi.) 19· Konusma. 19.15: Türk nıüzli'H Memleket, .snat ayarı, a1ans v-e meteoroloji 
liatt et Reınıı A+:ık FN m~n VC' plano) CFa ıl heyl'tl) Tuhsiıı Karakuş ve arkadaş- haberleri 13.15 - H Müzik (karışık program-

Cinsi Kalem 

Jeolojı modelleri 10 

Tahmini bedeli ı'ık teminat 

Lira Lira 

800 60 
22 30ntık .Poı ta ku+ı; u ;;n e Erk\n. 22' lan. 20: Memleket saat fıyan, ajans ve me-
A ltı~ lMu •lk '!<: ı uk ork '!~r~f~i Şe ~illerle.> teoroloJI haberl<>rl. 20.15: Türk müziği. Ça - Pl~; 30 İnkıHib tarih! dersleri <Halkevlnden 
2 J 1

1 
Brahl'l"., _ """"'r dft f. N cib !anlar: Vecihe, Ru,en Kam, Qevdet Kozan, 

S • • • nnsı No 5 6 · naklen). 18.30 Program. 18.35 Müzik CNe.ş'eU 
ncsı. 3 ı;u • V v "'3 C' nı "l . . - IRe-sad Erer Okuyanlar: Muza!fer Dkar, Sc- müzik - Pl.) . 19.00 Konuşma. 19.15 Tül"k mli-
fan·~ 

1 
l\ l' r - L p 1 ır annı~ efc;a- mahat Özd nsrr;. 1 - Andonım Hüseyni pc~-

Son z 21 ~ ,.,.1 <C' b~n nkı.::ı uzerlne revl. ., _ Buphl Ziyanın Hfu"eyni şarkı! CFer ziğl (fasıl heyetn. OelAl Tok.ses ve arkada.ş-
ajans habcrı d - Pl l 23 45-24: yad ediyor bir gül için} 3 - Rahml beyin lan. 20 00 Memlek,..t, saat §.yan, ajı:ı.ns Te me 

E'rl vr. Y rınki ı:ırc"rıım. Hüseyni şarkı: CAeeb n~zende 4uhsun.l 4 _ teoroloJi haberleri. 20.~ Türk mf.'ziği.laÇaR; * Faiz Kapancının şarkı: (Aman dağlar ca - !anlar: Zilhtn Bardako lu.' oevdet Çağ • n· 

Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar. tahmin bedelıyle ilk temi

natı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapılmak üzer 22.5.939 tarihine rastlı

yan Pazartesi günü saat (14) de Gümiişsuyunda Yüksek Mühendis mektebinde 

toplanacak olan kom·syonumuzda açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şart

nameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveli· 

ne kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme gününde şartnamede yazılı 

12 3
0
. PAZAR - 7 5 39 n!m datılar.) 5 - Kanun tatsıml: Vecihe. tl~ Fers:ın. Kemal Nlynzi, Seyhun. Okuya • 

k-. · Pror.ranı 6 - Tabı efendinin Hüseyni ..n..r.k semaisi· Muzeyyen Senar. 
belgeleriyle Yüksek Mühendıs mektebine gelmeleri. (3124) 

-•ra ş · 12 35: Mıizik <Kü ~k .,u.o.. · 2 Arif 
lte _ 

01
- Pf· N~ib A-~kın çu or - <Ben gibi sana.l 7 - Andonun Hüseyni saz 1 - ıncazı hfimıı.vun pe~revi. -

ter - lınpıyadtarda - M l. 1 - Pauı Linc- .semalsl. 8 - Btmen Şanın 8egl'ıh şarkı: Beyin hJcaz şarkı CTasdl edeyiml. 3 - Sa -
a - tııya - Kenıa Soarş. 2 - Freld Wal- CSun da içsin yar elinden.) D - Segah şar- deddin Kaynağın blcaz şarkı (Hazan ile geç 
:SUaeı~ Stratus - N~·eıı lo ve orkestra için. in: (Sevda okunur.) 21: Konuşma. 21.15: Es- ti). 4 - Şükrünün hicaz .şarkı CBevdamı d1-
di.) 13· VaJsı. 4 - Beeker Val? operetinden - ham, tahvllO.t, kambiyo - nukut 'V'e Ziraat 1 lim o.nlatmaz). 5 - Kemal Nlyazl Beyhun 
l.eat<ıl(). ~eınleket saat - Dkbahar (Melo- borsası <fiat.) 21.25: Nes'eli pl!\klar - R. Kemençe taksimi. 8 - Arif Beyin hlea!!tlr 
keaı Jl haberle 

1 
flyn.rı, nJnns ve me- 21 30· Müzik !Radyo orkestrası _ Şef: Ha _ şarkı <Bir halet ne .!tlzdü). 7 - Osman Nl -

crarr: ~~er: Ne~ıb l3 15: Müzik <Küçük or- san Ferid Alnar.) 1 _ w. H. Mozart _ Sihir- hadın hlcazkAr ,arkı (Ellere uzaıktan bak). 
bohna atbıın ll.fkl Aşkın.) Devamı. 5 - Vol 11 Flüt operasının u'\"ertUrü. 2 - Van Beet- 8 - meazltlir saz .semaist 9 - Dedenin g\\ -
tıJ gu~Yl - :ou~n a doldu - A~rır vals. 6 - hoven - 3 cil .srnfonı (Erotko.) Allegro Con Uzar şarkı (Bi vefa bi ç~i bldat). 10 -
llılyen erı süıtı: aı 'i8Jst ı - Fi<;eher - Ta- Brio Scherzo. Marda Funebre Finale. 22.30: Dedenin gülizar şarkı (Nazlı nazlı sekip gt -
A'Vdet ~lr ~:tdfif ~tc da~lar. b) Beklen - Müzik: <Operetler - P1) 23: Son ajans ha - der). 21.00 Konuşma. 21.15 Esham, tnhvllAt, 
lıetacı· t!SO· 'I'.ırk. r::u~ ~n sükuneti. dl berleri ve yarınki program. 23.15 - 24: Mü - kambiyo, nukud ve ziraat borsası Cflat). 
ltUJa

0
, er, lıu en Kam ·~:ıanlar: Vecihe, zik CCazb:ınd - Pl.) 21.25 Neş'ell plfıklar - PlL 21.30 Müzlk (Rlya-

re,., 2· tiııstara Ça 
1 

' det Kozan. O- * seticlhnhur fiHirmon1k orkestra.'ll - Şef: Ha-

BANKA 
KOMERÇiYALA 

ITALYANA 
Tamar.oen tediye edllml.ş aennayeat: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Bütün İtalyad:ı., İstanbul, İzmir, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

tez YUr~ Meleksetı; ~r. 1 -: Ferahnil.k peş- san Ferid A.) 1 - Kurt Von Wolfu;t: Sere-
da bah l:rııı. 3 _ F chra?niı.k şarkısı: (Tit- ÇARŞAMBA 1015/9:!9 nat orkestra için op. 28. a) Marş b) Roman- Barlçtckl Bankalarımız: 
farı., .. ar a• .. ı) 4 erals. nat şarla: CRuhum- 12 30 ce c) Caprlccıo _ Final. 2 - Salvnto- İn - BANCA CO! .... ""°CİA.LI.: 
8n.ıı...,,. l{aJb"'ı · - h:ık Varonun Evi Program. 12.35 Türk müziği. Çaıan - .. ." .vuvu.:.o.ı-.. 

İTALİANA 

~· IQı!'.a lllde a~ılmış.) 
5 

C ln.r: Zuhlü Bardakoğlu Refik Fersan. Kemal dovlno: Suit ıallantıca• a) B1nfonlett& b) Cl"rıı.nee} Parn, Marsellle, Toulouse, Nice, 
turıcü.su. Yıın l!ldellm be k - Halk türkü- Niyazi, Seyhun, Cf'vdet Çağla. Necmi Rızn Saral:landa c) Gavottıı çl Vlllotta 3 - Joh. Menton, Monaeo, Monteenrlo, Cannes, Juan-
11:rıı.ı 7. <Sabah ol~un benu~um) 6 - Halk Ahıslı:an. ı - Sultımı yeglih peşrevi. 2 - Le- Bmhrns. 3 üncü .senfoni ta majör, op. 90 a) l~ - Pir.s, Vlllefranehe - .sur - Mer, Casab
benZet) 7 lintk lürl:u~ü· CS ll lyerden gide- minin .sultani yeg~h şarkısı: (Andı:k.ça geçen Allegro con brlo b) Ar:dant~ e) Poco Alleg - lanea (Mnroc). 
atı· Coc/ 20 - 14 30: K~u: n Yazın lafa günl<>ri). 3 - Lemtn1n ferahfeza şarkı.~ı: retto. ç) Allegro. 22 30 Müz!Jt (opera arya - BANCA <'OMMERCİALE İTALİANA B R0-
1735: ııu~klerblye ine dair l 17a30(~dın sa- <Dinlendi başım dün gece). 4 - Zühtü Bar- lnn - Pl.) 23.00 So'l ajans haberleri ve ya. - M!:NA: Bucne.st, Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
l'lıa '"'- !Pazar çayı - Pi l i . Pro~. dako!;lu: Santur taksimi. 5 - Ye.sari Asımın rınkl Droiram. 23.15 - 24 Mfizik Ccazband - Coctanzz. Galıı.z. Sibiu, Timl.ehoara. 
llltıı ~t"Uk rantı l 1815· 8.15. Konu - sultani YC"Ah şarkı (Biz Heybelide her gece) pl). BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
19 15. - nr hlrn Ö ü. M ctk <Şen oda 6 Halk türküsü· (Mecnuna.m Leyll\mı gör • JI. But.GARA. Botla. Burgas, Plovdiv, Varna. 
li ı.k 'r ırıt !l1 ~ı r ve Atr bOt'" }Prt d m) 7 - Halk türküsü· (~U daıı.ıan del - BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 

ıı. ı D <F ı1 h ti 97 6 et~'f\RT ~t 1315 939 Al J.r "l" rn:ı ~ li ı.n ev ) Çal nl r. m 1 l. 13 00 fcml•'k~L. saat A.yan ajans ve 'L'EGITrO, exandrie d'Egypte, Elkahlre, 
'r ~ dl 'I' B1 ~ı uri .r, E: ret :ı::: drl m t ır l i h berlerl. 13 15 - H Müzik (Ri - 13.30 Pro~r m. 13 35 Milıik <Vlrtümlar - Port - Said. 
y rı ' k d n er Okuvan. c 1 y h r b ndom _ Şet. İhııan Kunc r) Pl l HOO Memleket, saat ayan, ajans ve me- BANCA COMM.ERCİALE İTALİANA E 
~ a " 20: e c-t a - 1 ke'1b ır - Marş. 2 - ı.oo Fcll _ Do- + rolo~t h b rleri. 14.10 Türk muztğl. Qa -

rk nı ... eo,. , 1 h 1 1 R Ka nu e ç ı 
1 

: abf rlPrl. 21 15 r Pr n: ı rlnin valsleri. 3 - Auber _ Ye - !anlar: Vec he, Reşad Erer, ~en m, 
tnl nn }{ rn, Cevdet ; V · Rnad E r m n Op"re inin uvertürü. o{ - E. Launay -ı CMd t Kozan. Okuynn: Semahat Ö'lıd~nses. 
lllgftt ıza Ah ~an Safio ıın O!iuyanı r: Nec- B lbul ve Ç lık" u (2 piston için parçal. 5- 1 - Hüzzam pesrevl. 2 - Leyl& hanımın bllz 
4ark 

1
Pl '. l. 2 ' H ye Tok'.ly. ı -- Ik te- Offenbach - Güzel llvantacı kız operetinden zam şarkı (Ey sabahı ~fisnü an) S - Hay -

tntn 
1 

1h rma 1'1e b Un b Yin Bestem a.r Potpuri. rioin hüzzam şarkı (Ölürsem yazı'ktır sana 
lZ t er c iltUnd:ın l 3 il k1 (H tıcı:ın b l ndtnın be ten il.. Mi.IS - ı 18 30 Ptogram 18 35 Müzik (Arynlar) Pl kan.) 4 - LeylO. hanımın h Z?:am sar a-

be tenırı.ı rnn;ı: te~ ıu.1 4 . r şarkı: <Gay- 19 oo Konuşmn. 19 15 Türk mfu:ift'l (fasıl he~ rnbl intizar oldum) ıı - iımıall Hakkının tar 
Ru en .,. r r1tı - Ço. s-fı H •ız Yt• ufun yeti' Celf>l Tok.ses ve 8atıye Tokayın istira - cı~ar şarkı <Sarıyor giln geçtlkr;-e). 6 - Le-
,,., n.:ırn · .... r dl g tı kil öl ol beni .,.... nn Rast · .'"emPnr,... t<>k '"'li eç . 5 - e 20.00 Memleket, saat ayan, ajans ve me- minin 1ı:arcı{':ar şarkı: CBlr g ge "'"-
llleı\ın li '7 rkı - 2'nhırı hale b. 6 Arif be- tcoroloji hnbcrlerl. 20.15 Türk müziği. Ça - sind n .. l 7 Salrthaddin Ptnann te.reıP,ar 
8 Nas bin rıı şarkı: Slıki'ınln kıp, 7 - BI - lanl:ır: Faıırt Fersan, Refik Fersan, Zühtü şarkr <Sana ıı:öntll vtrdiml lUO - 15.30 Mli 
nı ın a~ Mehrnedın lI .. ~çer omrıim. Bardııko~lu, Cevdet Çağla Okuyanlar: Sadi zik CNeş'eli müzik - Pll. 
din kare• r ın 1Yllyemenı !l _ ıı r ı: Aç- H~ ': . Melrk Tokgöz. 1 - Rast peşrevi. 2 _ 19 35 Tt\rk müziğl. Çalanlar: Vecihe, Rn -
lü Ynre ıc ıı rkı: V'U'k tt rö ~dl A..lııne - Şukrunün rnst şarkısı: <Uyusam göğsüne rn Kam, Cevdet Kozan. Okuvan· Radife 
tll Plfllı:J r _ R tr r sa7 "l'la ie bin tür- kov amı 3 Fnlk Beyin rast şarkısı: (Nl - Neydlk. 1 - Bimen Şenin be<ıtenlgftr ftlrlo! 
~ur Bancıo u ~- 21 t~: Mu.,. k ~~!. 21. Neş- hanın dldedenl. 4 - Cevdet Qağla: Viyola <Her zaman serdel .. 2 - SalAhaddin Pına-

are..s - Mn Şef: Ih an K. yar;rtıcüm- taksimi. 5 - S. Kambayın niha.ven<l şarkı. nn hli?;zam ş:ırkl (Aşkınla sfirilruıem). 3 -
Pan t . 2 - A ur.cer l 1 G ( . nı Yol va 11 3 · C tbln _ 8 "'tla - . Gonlumlin ebedi bir yerel. 6 _ Rast türkü: S:ılnhaddln Pınann hüzzam şarkı CBeTtyor-
tn~ln b r l'"I p;:ı .. ,. Boroaın - 2 lnri go Ctıı- (Çalıma bak efede). 7 - Rast türk-ü: (Ye - dum onu.) ' - Faiz J{apancının hilzzam şar 
t.n:et CJ<:ornrt Solo ~r 4 . F. C'1 rke - sento- menlmde hare var). I! - ~Beyin hJ - kl CBllklfim büklüm sınnn saçın emlnlm.) 
1 a ı Uıt va IS!' tn P ,. . ) 5 S:ımı- l'azk r ş ri'.ı: <Şeb ta seher akar) 9 Latif 5 - Sadeddin Kaynntnn, türkü (San kur -
u aJnn.s nfol'lk p -· B. Sme- Ağa hl zkA • - · band ı <Sp r e"v'. l ,. '.\ l ?2· An d nın ra .-r şarla: <Yoktur zaman gel). dele). 6 - Halk türküsü: (Karanfil oylum 

ORECA, At na, Pire, SelAnlk. 
'BANCA CQ!\{MERCIALE İTALİANA 

TRUB'I' COMPANY, Plhlladelphl&. 
BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 

TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Françalse et İtallenne pour l'ame~ 
rlque dı; sud, Pa.m. 

Ar!antlııde: Buenoo-Aires, Rosarlo d..ı 
Santa f~ 

BRESil.YA,da: Bao-Paulo ve baolıca feblr. 
leri'lde şubeler. 

CH,İLİ'de. Santıago, Valparaiso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Bnrranqullla, Me. 

dcllln. 
URUGUAY'da: Montevldco. 
B:\NCA DEi.LA SVIZZERA İTALİANA: 
Lugano. Bell!.ru:ona, Ch1n.sso, Locarno. 
7.urlch, Mend.rlAlo. 
IUNCA liNGARO - ITALİANA S. A. 
PE'~te ve bqlıca Şehirlerde Şubeler: 
lmVATSKA BANK D. D. 

ZngTeb, SU8ak. 
BANCA iTALİANO - UMA 

SELANiK BANKASI 
Teıis tarihi : 1888 

• 
Idare Merkezi : tSTANBUL (GALATA)' 

Türkiyedelti Şabelai: 

tSTANBUL (Galata ve Yenicaml>' 

MERSİN. ADANA BüI'OIU 

Yunaniıtandahi Şubeleriı 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevı banka muameleler! 

Kiralık kasalar servisi 

Doktor Hafız Cemal 
(l..olanan Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada bcrgtln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-2~398 

-·····················································----
,.. 

Son Posta 
Ynml, Siya.al, Havadis ve Halk ııaa*1 

Yerebatan, Çatalçeıme ıotat. il 
İS'l'ANBUL 

Gazetemizde •ç>kan yuı " 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize E.iddJr, 

ABONE FtATLARI 

\ 

'Ve :Ya - J> l 22 4;ı - 23· 22 10· Muzıır <C" .. o- 10 <;>--<>man Nlhadın hienzkA.r şarkı: CŞu oyluml 20 00 Memleket. saat ayan, aJaruı ve 
rınkı Pr ram · Son aJal'~ h'.ll) rı - zayıf go~slıın !('inde). 21.00 Haftalık po5ta meteoroloji haberleri. 20.15 Te.ms1l (Uyuyan 

. I ert kutusu. 21 15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu- kadın - Muall!\ beyin hanımlnn) Yazan Ek-
r \ZJ\p .* kud ve zlrnnt borsası <fiatl. 21.25 Ncş'cll rem Re.şld. 21.15 &ham, tahvllAt, kambiyo -

Llma <Perou> da bqlıca Şehirlerde Şube 
ı.er: 

Jt-'NCA İTAI.IANO - GUAl'AQUIL 
Guayaqull 

1 6 3 .. 
~ene Ay Ay AJ ı· 

12ao P •l'E I - 8 5 39 PlAkl r - R 2130 Milnlk <mandollnata) - nulrud ve ziraat borsas (tiat). 21.25 Neş'eli 
13 r .... ş f: Sad k Talu lda.resind 22 oo " ıo 

1 
1 .... 12 3 · T • çük or tn e. Muz.Ik (kU- pH\.klar _ R. 21 so Müzik Cktlçilk orkestra -

P k rı l t A~ rı mann - Anda;u Necib Aşkınl 1 - Hansch - Şet: Necib Aşkın). 1 - Melnzer - Serenad. 

1 
' r > ı 

0 
3 15 _ 14. m _ ~ ıı - t~nyol vaım. 2 - Be- 2 Shllk _ İspanyol dan.sı. 3 - Walther -

~l \ ~;zıkı l'l l~ ın 18 5 M o ; l I ~~ a;ı_ Kn ~ bt~edatu gitmcllyim 3 Dan.::~en ltuklalar. 4 - Föd~l - Viyana şar-
tJr ·"• 15 T it~ ~on a Drlt zik N - Der Srha•zm te~ _..._:.;,rın.dad). 4.- Zi hrer- 'k 5 - J S rau.ss - Sabah havadisleri Tals. 

~ rı \i ?. ~ı lI u .. ...,,.,""' rn vaisl 5 · b dll 
1'1 n 19 35

. oyun h v alk m - Oo "<i" _ A~r. Marta. 6 _ Gan-.ıbe r _ 22 oo HaftPJık posta kutu.su <ya :ıncı -
Çalantnr· '.ru k ın ,, 1 rı· S dl Yav r IL: ~ nl n - Şarkı. 7 _ Fr ~ Rech~"lwal Aıs ı rde) 22 30 Müzik (operet, romans vesaire) 
san Gfi ' lialtkı l)c-... ~l <k:ar k A Gr lngde (Potpuri) 23 O .,._ d - 23 00 Son ajans h:ıberleri ve yarınki proğ -

r :an rı h • '••an r m ) b . ovn ajaru.; ha - d Pl) leket s ' ulJer ll · E:,. f Kad i · erl rl ve yarınki progra.ın 23 15 2 • ,. ram. 23.15 - 24 Mıızik Ceazban - . 
l :ınt ftyın aj . anıdı T k r , Ha - Ccazband> . - ~ .&.·tluzlk ................................................... ·---· 
erı. 20 15: 'I'ur' arıs ve 0 ay. 20: Mem · ş h d b 

• İdare edl'n· h k ,ınuıı~ı ,~;.teoroloJi haber- * o zn e aşı 
kiı- .ıvıes Ud ~- '"ll\slk TURAt4 Tiyatrosunda 

""'il' heyeti <B ~nıu Program.) Pi RSEMBF. 11/5 939 Bu ırece 
;~ı için e P~lerı~~t:kflr °R;h!7~a radyo.r;u 12.30 Program. 12 35 Türk mfizlğl _ ?'l 

13 00 
( HAMiYET) Yucue. 

bJ · Konuşma. 2ı.15.n lllürelı:keb Yin hatı - Memleket, saat ayan. ajans v~ mete~roı' ve arkadaşları 
Yo • nukut ve z~ !'.ııhaın, tahvu~I'Ogranı.) haberleri 13.15 - 14 Müzik Ckn.,.,.,ık ojl gündüz taleboye 

ant bor,.,,.. a.t, kam _ PU • ..., program- Ş 
- C!iat.) 21.25: Casus ve ekarpare 

lS.30 Proirs.ıu. 18.15 Müzl.k 4Consrto) Pl. Gen umuma Daldaa Dala etilli reviid 

lstanbul l\l~rkezf: 
Galata, Voyvoda Caddesi, Karaköy Palas. 

Telefon 44845. 
İstanbul Burosa: 
Alalemeia'l Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Bl'yolla Burosu: 
Iatiklfll Cııddesl No. 247. Telefon: 41046. 
~alar icarı; İtalya ve Macaristan 1çln 

ve Tourlstlque çekleri ve B. c. i. TRAVEL
LER'S çekleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akba kitabevi •• 
dilden kitab, gazete ve SON 

STA'nın Ankara bayiidir. Under
d makinelerinin de acentasıdır. 

Kr. Kr. Kr. Kr. 
~··~~--~-ı~ 

TOR.KiYE 1~00 760 iOO 16<> 
YUNANİSTAN 2341.1 ı~:W 710 1270 

11 

ECNEBİ !.i l ı • 4 ı 1 800 800 

Abone bedeli peşindir. Ad.re. 
değiştırm ... k 25 kut'l§tur. 

Gel•n evralı geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyel alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruıl~ 

Pul ilavesi ltızımm. 



IS Sayfa ' ION POSTA 

saklan· 
mızda kan· 

larımızı eme· 
rek üreyen ve 

bizleri gayri tabii 
bir çok şekillerde ra· 
hatsız eden solucanlar-

dan (İS E OLUC 
iSKüViTiJ sayesinde tama

men k~rtulduk. Gayet neş' eli bir 
sıhhata kavuştuk. Hakikaten her 

çocuk senede iki üç kutu 1 S M E T 
S O L U C A N B 1 S K Ü V 1 T 1 behe· 

mehal almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 
20 kuruştur. 

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

T.C.ZiRA~I 
K11r11luf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve Ucarl t.er nevi bank• muamelel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.B ilO Lira 
iKRAMiYE VERECEi{ 

Ziraat BanJtasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heublarmd.a en a.ı 
50 lirası bulunanlara aenede 4 de fa çekilecek kur'a ile aşaeıdaki plana 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~< 4,00J Lira 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 ,, 1,00() " 

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

Di KKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlas•le verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, l l:ylt\I, l Birincikinun, 1 Mart ve l Halin.n 
tarihluiade çekilecelcth. 

T 
Mamulatı 

Uen;z ve " ara Motörleri 
Hem fişek, hem 19.mba ile ateş 

alır. Mazul ı:;arfiyatı çok iktısa

didir. Yağ sarfiyatı hiç yoktur. 
Kullanışlı, Ra~laın ve dayanıklıdı r. 

Katalok ve Flat ist eyiniz. 

Türkiye umumi acentalığı ve de
posu: TOrk - Avrupa Limited şir
keti. Jstanbul Galata Perşembe
p<ızdr 61 

Balıkesir Vilayeti Nafıa 
Müdttrlügünden: 

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

l - Balıkesir Hükumet konagı Adliye klsmının inşaatı kapalı zarf ile eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak jş 65.Jl9 lira 76 kuruşluk heyeti umumiye keşfınin 56.936 lira 
50 kuruşluk kısmıdır. 

3 - Bu işe aid evrak· 
A - Projeler. 
B - Fiat bordrosu, mesaha cetvelı, keşif hülasa cetveli. 
C - Fenni ve hususi şartname. 
D - Bayındırlık :şıeri genel şartnamesi. 

Olup isteyenler bu evrakı her gün Balıkesir Viıtıyet Nafıa Müdürlüğünde gö
rebilirler. 

4 - Eksiltme 15/5/939 Cuma günü saat 15 de Balıkesir Hükümet Konağında 
Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edecek Nafıa Eksiltme Komisyonu huzurunda ya. 
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe aid 4097 liralık muvakkat teminatı Malsandı
ğına yatırdıklarına dafr makbuz ve şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en 

son sekiz gün evvel asgari 70.!>00 liralık yapı işini bir def ada başardıklarına da
ir r.efersınslarile Balıkesi:- Vilavetine müracaat ederek alacakları ehliyet vesika • 
sını ve Ticaret Odası vesikalarını 2690 No. )u k1munun tarüleri dairesinde ha
zırln·arak Eksiltme Komısyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. c2909. 

ilan Tarife 1iz 

•ahile 400 
•ahile 250 n 
sahile 200 • 

Dördüncü •ahile 100 ,. 
iç •ahileler ~O • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müdd~t zarfında 

fazlaca mikdarda illn yap•ıracak· 
tar ayrıca tenzilatlı ta' ifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarıın 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edOmlştir. 

Son Poata'nın ticari :linlart."la 
aid itler için ıu adrese müracaat 
eaılmelidir: 

tH..ncal.all KoUektU llrkeu 
ilUJU'anıanzade ~ 

&.Dkara cıadd ... 

EKSİRİ 

KOM OJEN 
Saçları beıler, köklerini kuYYet· 
dirir, dökUlmeıiai önler, kepek· 

lerini ai derir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu .. İstanbul 

SIRT - GO~OS , 
KALÇA -ARKA • BEL 

Mayıs 

RO MAT iZMA -LUMBA&O -SiYATiK -ve btıtnn 
aanıara 

karp 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI DAiMt ve ÇABUK GEÇiRiR 
~!------------------------------· , TÜRKiYE 

Ş i Ş E ve C A M FA B R i K A LA R 1 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe Şişe ve Cam fabrilummız, memlekette zoccaciye ttearetf 
Ue uğra~an herkese tek flat ve müsavi şartlarla satış yapmağa başlll" 
mıştır. 

Taliplerin aıağıdaki adreıimize mfiracaatlan : 

Galata Perşembe Pazarı Samur sokağı iş Han • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

1 flevlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idırasi ila11ıırı 

Devlet D~miryollan 9. İşletme Müdürlüğünden 
Sirkeci. Edime ve Kırklareli. kısımlarında banliyö ve dahili yolcu t renleri ~ 

beynelmilel semplon ve konvansiyonel trenlerinin seyrüsefer tarifeleri 15 Jb 
yıs 1939 tarihinden itibaren değiftirilecektir. Yeni tarifelere aid afifler istaıfoO' 
lara asılmış ve cep tarifeleri satı~a çıkarılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (3152] 

Aid olduğu liste No. ları hizasında cins, miık.tar, muhammen bedel ve ll'lllVI~ 
teminatları yazılı muhtelif demir, demir levtıa ve kazan saçları 13/6/1939 ~ 
if.inü saat 15 den itibnren sırasile ayrı ayn ihale edilmek üıere ve kapab 
usulü ile AnBcarada İdare binaanda satın alınacaktır 

Bu işe girnıek tstiyenlerin Mr liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile .... 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (14) de kadar koıni'ycı' 
reis'liğine vermeleri lfızımdır 
Şartnam~ler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakı.dl' 

Liste 
No. 

1 
2 
3 
4 

Cinsi 

Yuvarlak demir 

Yassı ve köşe demirleri 
Müşekkel demirler 
Levha ve kazan saçlan 

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve seğlamdırlar. 

Bu ayakkapları al makla ikbsad 
etmiş olacaksınız. Halihazırda 
yerli ve ecnebi malı Zengin 
çeş\tlerimiz vardır. Geliniz, 
görOnUz ve intihap ediniz. 

Dr. Ihsan Sami 
ISTAFILOKOK AŞl81 
l stafilokoklardan mOtevellid (er· 

genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bO tOn cild hasta-
lıklanna kurşı pek tesirli bir ttşıdır. 

~-• Dlvanyolu No. 113 ,._., 

Miktar 
Ton 

1735.000 

1485,000 
1405,000 
2246,030 

Muhammen Muvakka' 
bedel temina& 

Lira K. ~ 
147.475 00 8.623 75 

126.225 00 7.561 1.5 
147.525 00 8.626 -
235.833 ı 5 13.041 611 

(2874) 

1 r:ük~!~!~!~tım~n~~ ~ 1 ıo~ntll.'!lle otel veya resmt dalre ,..., 
mağa elverltll Ankara Yenlfeııtrd' 
Asfalt yolun blrleştl~l en mutena ,ır
de 35 metre cepheli 920 metre ın..,.ır 
baı arsa satılıktır. İnşaat ruh8atı ~ 
hazırdır. Tallblerln Ankara posta ı1l 
tusu 52 adrese mektubla müraca8~ 

. ............................................. .-/ 
Son Poıd• M•tbaan 

.Net r ,yat Müdürü: Selim RcgtP ı-" 
SAHİPLERİ: As .. Ragıp EMll;_, ,ıoJ/J 

• Juem VŞAIV' 


