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Almanlar .-·oançiğde 
bir plebisit yapılm·ası 
teklifinde bulunuyorlar 
Bitler Polonya nezdinde tavassutta 
bulanmasını Mussoliniden istemiş 

ALMAN SEFiRi V ARŞOVA YA AVDET ETTi 

V arşova, söz şimdi 1 Çekyad'_a_ 
Berline aiddir diyor 1 Alma~ya 

.--............ ı aleyhıne 
nOmayişler 

Lcmdra 6 (Husus!) - Praı~ ah -
nazı Jtaberlere ~ dün, manleketin 
nwhtelif aemtlerinde Çekler W'afm -
do Almanya aleyhinde bazı n.ümayif-
1'el' yapUınıı w kanş*lıklar 9ÜDGlf -

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

Türkiye ... Sovyet 
Rusya dostluğu 

Dün Ankarada resmi 
bir tebliğ neşredildi 

Şehrimizden ayrılan SoyYet Hariciye Komiser Muavini 
bugün Sofyadan ıeçerek Bükrep sıidecek 

tı1'o Potemkin cN1' ICIOoft. Hayd&f"J)ClfS ga~nd4• Ç\karketı 

Çc ınilH birliği, halka silkdnet ye Ankarada 8 gün kalarak hükei.met er- meraaimle karşılanIJl.19 ve doğru Pera-
tıldal tevsiye eden bir beychınarne net- k.A.rumızla: müıakereleıde bulwımut o- palaıs oteline inmiştir. 
retmlftir. Gene dün gece, Prag'ın Ya - lan Sovyet Hariciy. Kı:ımiH1' aua"riııi Misafirimiz otelde bir müddet ieti . 
lludt mahallesinde şiddetli bir inftlü: Potemkin, dün. saball f8hrimize d&w- rlfhatten sonra, Vali Lfıtfi Kırdan ma-
olmtıftuı'. Birçok evlerin camlan kırıl • rek, Haydarpaşa istaiıyQnu:n.da mutad (Devamı 11 ınci sayfada) 
mit ve 2 kişi yaralanmıştır. 
İnfllAk bir bom&ama patlamasından 
i~ relmittir. . 

Pariyan~ 
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HerS!ÜD 

Harb ihtimalleri 
Karşısında prensiplerimiz 

Yazan: Muhittin Birgen_ 

C ihan politika diplomasi muha

rebesi bütün şiddetile devam 

edip gidiyor. Bir taraftan milletler a - · 
.rasında gruplaşmalar vücude geliyor, 
öbür taraftan bu gruplaşmaları çöz -
mek, dağıtmak ve parçalamak için gay
retler sarfediliyor. Herkes, birbirine 
kıırşı dostluktan bahsediyor ve herkes 
sulh için çalışllğt iddiasındadır. Her -
kes söz veriyor ve hiç kimsede söze ve 
hattA imzaya inamrrak kat'i surett 
bel bağlama cesareti yoktur. Düne ka
dar Almanya ile Rusyayı birbirlerinin 
en şiddetli düşmanı saymakta tered -
düd etmezken bugiln, bu iki memleket 

Res1mll Makaleı a:: insan daima geç anlaşılır = 

arasmda anlaşma imkAnları bulunabi - Tarihi bir evil'l duvarına bakırdan bir levha astılar, üze- Fe.rdlerin kendi aile haya11a:mda olduju gibi :mlllet iş-
l«eğini kabul etmek için zihinler, m - rine: 
zumundan fazla mukavemet gösteri _ le:rmde de umum! bir kaide olarak hiç d ~yen bir na-

- ~ büy(lk adam u evde dolnıuıtu, cümlesini yaz. &ibleri vardır: Kendilerine htzmet eden büyük adamların 
yorlar. dılar. J-'-..ıı --1 ~- ıın. la k Daha birçok garJb ve mühim m. - ~ kıymetlerini ô1il:m cnnuen soora .uıar1al'. tesru:. o ra 
hedeleri burada tesbit edebiliriz. Fa - r Ur. bayük odam o evde doğmuıtu. fakat bfi. bu umumf kaıdenin dlşına çıkan mi~t veya ferd iki defa 

yüdüf.i uman 'kira!IUll ödemeye devem edemediği için kapı bahtiyardır. Büyük danun hlmda tin.den, ölü-
kat, dünyamn ne halde bulunduğunu dl§an ..+.ı.... ... tı. 
anlımıak için daha fazlasına lüzum yok. -====~·===~~:::==ııı:zı~=========ıı==========m=un==de=b=ır==a=ktı===ğı=§e=refte==n==isti:f:ade=·==ede==r·=========-=== 
Dünya, tam manasile perişanlık için -
dedir. Bu perişnnlık, bizi sulhten baş
b. her yere kadar götürebilirken sırf 
harbtn fevkallde korkunç bir şey ol -
ması, milletleri o yola doğru gitmek -: 

menediyor. Fakat, bu hal böyle ~ 
vam ede?Mz. Mütema\:Jf bir kararsız -
hk için& kalan dünyada, bu hal d -
nın ettiği takdirde yarın bütün haya -
tın •ırmuı milmktındür. Bu perişan -
bktan ve kararsızbktan, mille"lerin biı' 
,On evvel kendilerini kurtarın.alan 
:ımıdır. 

* 

Yepyeni bir 
Kadın mod sı 

Bu lilzum kararım vermek kola,y, 
yalnız bu karan tatbik etmenin im -
ik:Anlannı bubnak çok gilçtür. O kadar 
'»Ok güçtür ki eğer bunun birinde hart> 
~k gOçtfu ki eğer güni1n birinde harll 
çıkacak olursa - bu, mutlaka kendill -
ğlnden çıkacaktır - kılıcını çekip, dün-
yaya meydllı okuyan Abnanya bile 
Mrb istemiyor ve şu dakikada ~k ile
ri gittiğini anlayıp ya biraz gerileme -
nt:n çarelerlni aramak, yahud da, giriş- Hollywoad yıldıdVJndan Nancy Kelly 
ttğt siyas! ~ydaıı muharebesinde ken maden! ku.mapn yaptlma yıldız~ motif.. 
dlrine manewa imkanı verecek yeni lerini ceylAn s:ırbNı 7ap1Fırarnk, gayet 
kuvvetler bulmak için uğraşıyor. Arz fÜt elbtsesile yeııi bir moda çığırı &ÇJrılf 
{b:erinde kendi ayağile yürüyerek ve Hollywood BOeyetnhıde büyük mu
kendi ktrtasile düşünerek yaşamak, vaffakiyet karnrumıtJr. 
milletler için çok güç bir iş oldu. Bu i-
şin altından kalkmak için her mnı t En güzel öpüş müsabaka11 
ve her milletin her ferdi, hemen her -
gün ene yapacağ1m?> diye düşlinmeAıe 
mecburdur. 

Pariste bir dam sal.onunda en güıel 
ve uBtalıklı öpme mti.Babakası yapılmış, 
-iO kişiden ve şehrin tanınmış sirnala -
nndan mürekkeb j1irl heyeti, nazattl -
nna arzedilen · d çeşid öpUşlerden 
hiç birine karar veremiyerck dağılmak 
mecburiyetinde h v: müsabakayı 

ecek aenev b!rakmışlardır. 

~--.......... _.. ........ _... ................. -~ 

i r O ~ fi ra il 
j Yüz binlirayı al 1 
~ Kendi ıerini yalnız kendı beDenen 
j h'r ıarkıcı bir gün arkadaılanna: 
1 - Dün, dedi, bb" •igorta kumpan. 
~ yaaına gittim, w teıim4 yüz bin lıra.-

ıra sigorta. ddrdim. 

Arkada,Ianndan biri cevab t>erdi: ~ 
- Ne dunıyorsun, bugün de git, 4i- E 

gorta. kumpa1'JfanncUm flÜI: bin Urayı i 
ali : . . 

\.._ .) 

Evlenen yıldızlar 

Bir çocuğa 20 lira 
Kazandıran resim 

' 

Londrada d6rt buçuk yaşlatındaki 
btr İngiliz çocuğunun yaptlğı bu resim, 
~ndismetam201ira para mükliau 
kazanciırmıştız. 

Romanva fJeliahdı bir 
arkadaşını ölümden 

kurtardı 
Romanya wllahti. bir otomobil knza

mıa uğrıyan bir arbdapnı muhakkak 
bir ölümd kurtarWJtır. Veliahd Mişel, 

oWmobil gemıtisinden 
otomobil mürekkeb ka-

Türkiye de bu meC'burlyc in n~lı -
ğını omuzlannın üc:•ünd ta :yan mcın 
leketl'"rden bir"d'r V'muıni vaziyet i -
çinde, <.>n çok m · id olan bir m vldt 
bulunma ına ra w n Türk m · leti de 
bürrlve• ve lstikl" linin mürlaf '"c:ı için, 
bugün her uman · n zivade u nık 
bulunmak ve te+ik durmakla mükel -
leftir. Bu lnzum1 1 hergün birbinmlze 
ne kadar çok tek ı ed rsek o k dar 

filenin sonunda len Romanyanın Ro
ma sefirin.in iunun kullandığı otomo
bilo önündeki tile otomobillerinden bi-

ğiz ki TCirkiye en müsaid bir m:v· rine çnrpmıf. tekerlen rek bir ağaca tos. 
bulunuyor. Şu halde, telftş etmege, ho- Sinem yıldızı Annabellıt ile Tyronc ~. delJlrıınh da fena halde yaralan-

iyi olur. -

* B5y1e zamanlarda bizim riayet ede
ceğimiz b!'fşlıca pren"iPler şunlardır: 

yecana d(lşıneğo asla mahal yoktu?'. Powcr'in ev.len.diklerini biliyorsunuz. mıftll'. Prem Mişel ot.omobillni durdur. 
Her hAdiseyi lAşsız ve heyecansız Resim evlileri düğün sfuıü pürneş'e muş. ikinci otomobildckı arkadap ile, ka-
karşıl~yaroğız. düğiın ~asım keserken göstermek - z.:ıya uğrıyan arkad8§UU kendi otomobili-

Saruyen, memleketin maddi ve ma- tedfr. • ne alınış ve do#ru h &taneye götürmüş-
nev! büyilk kuvvetleri bulunduğuna tür. Aıneltyat yapılıncıya kadar hastane-

Sözün kısası 

Süt meselesi 

e. Talu 

n::;=' tliye sütlüye karışmam di1' 
~ belki elli defa niyet etmişiın ~ 

dir amma olmuyor. Bu sefer de, biı-çoi 
yurddnşm sütten zehirlendiklerini dlJI 
yunca ayranını gene kabardı.Çünkü tJ 
içinde doğduğum İstanbul şehri ~ 
rinde, kendimi bildim bileli bir türld 
düzelemiyen, halledilemiyen müzıniD 
bir süt meselesi vardır. 

Herhangi bir İstanbulludan maziY' 
aid hatıralarını yoklamasını istersenı-ı 
size mutlaka bu süt yüzünden başa gel 
:miş bir macera anlatır. İstanbul hetn ~ 
şehrisinin sütten belki de ağzı yannııt" 
m~ır ammn, midesi, muhakkak ki bit 
kaç defa bozulmuş, zehirlenme tehlik'" 
si geçirmiştir. 

Gıdası sütten ibaret olan çocuklarıı 
hastaların, burada sapır sapır dökill " 
memeleri bir mucizedir. Sabık beledi~ 
reisinin halk ile alay eder gibi. üzerle
rine (Haolis) ibaresini, dahiyane tedS." 
bir cümlesinden olarak yazdırd1 ğı yafd 
ru yumru güğümler içinde zavallı biV 
lere sunulan beyaz mayie değme kiIJl" 
yager ati koymaktan acizdir. 

Hırsızlarla karmanyolacıların işlerl" 
ni bitirip sinmeğe hcfzırlandık1arı saat
te şehre giren o güğümlerin içerisindd 
neler yoktur, neler! Ko1a, beyin, derd 
suyu, sümüklübö"ek ve daha birdenbi' 
re akla gelmiyen bir sürü madde .. 
· Sade müşteriye sattıklnn değil, ana"' 
Iarından emdikleri süt dahi bozuğUd 
bozuğu olan bazı esnafın eUnde f staıY 
bul hemşehrisinin sıhhati değersiz bl1 
oyuooı,ıktır. 

Ve bu hayati mesele karşısında bel&' 
diyemizin gösterdiği aciz de yürekl.ı 
acısıdır. Hiç olmazsa, sütü bozuk esn•" 
fa tatlbik edilmesi laz~len cezala.1' 
şiddetlendirilse! Haniya, insanın, pile" 
kAr sütçü ve yoğurtçulan tutup ta kU" 

lağındrtn duvara çivjleyen meŞhur ~ 
sabağası Hüseyin Efendiye rahmet o 
kuyacağı geliyor. 

Bittabi, o kadar ileriye gidemeyi• 
Fakat sıkı bir takib yaparak. hilek~ 
yıldırmak da mı acaba elimizden M""" 

mez? 
Herhalde, bu mevzuda yapılacak blt 

şey, alınacak gerekli ve faydalı tedbtr" 
ler vardtr. Bir memleketin, bir belde
nin sılıha'd, selameti, dört tane mend~ 
bur herifin hlrsı tamama bazice 0Iar9 

ilanihaye terkedilemez. 
İstanbulun tek imtivazı, belc<iive flf 

hükfunetin ayni ş~h 1? elinde b~rlcŞ ; 
mj olmac:ıdır. Bu 1mtıvaz1 bele ne b 
dudu dahi1inde süt "i ·ü, haric'inne dl 
mandıravı daimi kontrol altınd bu11Jll' 
durmdk imkanını vcrme-ktetir. B kotl' 
trol bilhac:sa LU.W K rdar gib" a7i111' 

' tJ.' kar bir Vali ve Belediye Reis'nin 
manında sıkı ve müstemir bir suretti 
tatbik edilecek olurra, hilekfi.r1 ·a: ,/,." 
man Allah!» dedirtir. Yoksa biz: 

- Aman Allah! diye bağıracafhz .. 

E. Talıl,, 
··········································-·-············ 1 - Umumiye+ıe dünyan n ulhün 

hizmet etmek bizce mümkün olduğu 
müddetçe bu inc:anltk vazifesindE>n ka
çınmamamız lAzımdır. 

v~ bu kuvvetlerin herhangi bir israfa' Jskoçgada banka memurları de kalan Teliahde de, meliyatm muvaf-
ugramak.sızın, evvel! sulh lehinde, son l 1 • l ? fakiyetle netic:elndiği bildirildikten son- Eski Çek "Generalleri 
rn da istemediğimiz btr harb1e karşıl - nası evıenır er radır ki, Prens Mişel aaraya dönmü§'tür. ~ı ·rk kl 
a<:ak olursak mm tin selAmet ~ ~ - İskoçyada Glaskovda bir banka memu- ÇlJ tçı ı yapaca ar 

2 - Dilnya harbine mfmi olamadığı
mız takdirde hiç olmazsa harbin bizim 
hudud anınıza gelmemesini temin et -
meğe çalışmalıyız. 

3 - H yırtımızın znrur tleri biı , 
her türlü temenni} re ra w~en, h'"rbi de 
emredecek olursa bunu k bul ctmeğ 
her dakika haıır olmayı unutm"mak -
la mükellef oldui1umuza ,öre vakit var 
ken bu hazırlığı mümkün mcr ebe ile
ri gMilrmeil-e ça 1 c:aca w z. 

4 - Türkiye u'h e 'n "' 
tth dır. B'rl sulh u n 
y f' ı beb, hf' · ·et ve · ımı 
zl tehdid edece· 0 1 n h n · ·r dtın 
ya vaz· tidlr. B .. l b'r \ · et k r -
Ş'1Slllda, bizim için su h mekruh ye 
müstekreh bir Metten baı::ka bir çey 
de~ldir. 

İşte, prensip1eıimiz bunlardır. Va -
zffelerimlze gelince, bu prensiplerin 
tatbiki esnasında: 

Evvelt, kendi kendimize lruvvetle 1· 
timad e~ı. Dünya ahvalini sakin 
bir suur iclnde mütdlea edip görecıe -

tiklAU uğrunda, 'bir zerresi bile israf ru, bankasına haber vermeden 1934 5cne- Çalgılı şapkalar Pragda, eski Çek ordusu Erka111harb~ 
<'di1miyerek kullanılacağına tamamen ıinde evlenmiş, san gilnlerd.0 hudU;e mey- ye Reisi <rl!nernl Prejei. ile aral nnd:ı , 
inanacağız. dana çıkınca da, banka nizamlarına mü- Moda krali•nndan Şiyaparelll, yeni i- tane general bulun.sn 140 sübay, unive~ 

Bu vazifeleri dah!. kısa ve daha cmı- gaylr harekette bulundtiğu için i§inden cad cttfği bahar şapkalarına bir takım sitede ziraat derslerinı takib etmekted t.ı 
lı hüldsa edelinr. G~nlümüz sulh, b! - çıkarılmıştır. havalar çalan kutul r yeTleştirmiştir. Bu ler. Bu zaUar. çiftrklcrc Çt'kilerek zit8' • 

famız şuur dolu, fakat, bir elimiz ki - İskoçyn ~ankalan nfzamnamelerine gö- suretle bu pkalarla gezinti yerlerine le meşgul olmak arzusunda bulunrnaıct' 
1 çta dunya vukuatının inkişaf tarzı - re, senelik maap %00 İngiliz lirası olmı- gelen bayanlar canlan istedi~ zaman dırlar. ~ 
n inançla, sükfuıla, itimadla takı"b e- y n hcrhan,g· bir memur evlenemez. apknlarınm btr ucuna ııaklan~ bir ........................................................ . 
dece~iz. Suçlu memur ise senede 160 İngiliz lirası düğmeye basacaklar ve en çok sevdikleri T A K V 1 M 

Muhittin Bir en almakta idi. melod'leri d.inlıyebıleccltlerdir. 

İSTER iN N, 
Am rJ1ta Oe :rapnm; olduğu111uz ticaret anla ması tatb:ıc 

mevk'ıne gtrd Bu anla m ya g .. re Amerika b den ıratm 
ahc ~ hemen t kmil h m m ddelerin gümrus resmini 
mühim nısb tte tndaecektir. Memleketimiz de ona a_yni 
tarzda mukabelede bulunacaktır. Raltamlıı. s6y1iyelim: Bun
dan sonra Amerlkadan gelecek malzeme arasında mesela 
otomob ltn güınrilk resmini yüzde 60, radyolannkiru y'jzde 
75, buz doJablannlrlni yüzde 12 niabettnd~ eksilmiş olarak 
vereceğiz. Lüks ~yadır, demiyellm, Amerlkada yıllar var kı 

STER 1 A M . 1 

her aile bJ' otomobil sa b dr. A ırumyada i d vlet r~·c;: 
her 'iÇ ; i b'r ctomob s "' b kılmayı pro anımın madde-
1 · ~ra ına koym\l!hrr. Elb<>tte IJJ"8 wih içinde yagar ak, 
ya~yabıllrsek bize de gelecektir. Faknt fimd.llik uzağı bıra. 
karak yakına baknlım. HUkfunettn gümrük resminı indir
mesi otomobil ve radyo fiatlıı.n Qzerlııde bir tesir yapacak 
mı? Kolonyacılann daha düne ald 'Olan hiktyelerıni d!lşü
ncrek kendi hesabımıza biz buna J:nanmıyonız. fakat ey oku
yucu ren: 

iSTER iNAN, ISTE:R INANMAI 
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'1 May1a 

iranda şehid olan 
tayyarecilerimizin 

• • cenaze merasımı 

S.yfa 3 

Romanya - Yugoslavya 1 

görüşmeleri sona erdi 
Dün Belgradda resmi bir tebliğ neşredildi 

İtalyan tayyarelerinin 
ispan yol harbinde 
oynadıkları roller 

Ağrı 6 ( A.A.) - İran topraklarında 
şehid düşen ilci tayyarecimizin cenaze
si bir heyeti mahsusa ta.rafından 5-5-
939 Cuma günü saat 19 da buraya ge
tirilmiştir. Beyazıd yolu ve fabrika ö

Romn 6 (A.A.) - Dün akşam söyle- nünde kar~ılanan cenaze otobüsten a -

eleh - Alman meselesinin 
muvakkaten gölgelendir· 
digi Akdeniz işleri 

kamilen muallak duruyor 
eliği bir nutukta İtalyan tayyarelerinin lınarak top arabasına konulmuş ve Yazan: !'lelim Ra(lp F..ınet 
İspa'nyadaki faaliyetin.den bahseden Memfoket hastanesiıne getirilmiştir. A lman _ Leh ihtilafının son 

Gafenko : " Avrupa merkezlerinde Balkan Antanhnın 
istiklal ve sulh siyasetini de müdafaa ettim ,, diyor 

hava müsteşan, bilhassa demiştir ki: Merasim bugün saat 9 da başlamıştır. ~ 
Müstakil sevkülceyş hareketlerinde Şehidler, sübayların omuzlarında has- günlerde aldığı şekil İtalyanın 

Belgrad 6 (A.A.) - Gafenko ile Yu -1 takdir edildiğini ve bütün devletler ta -
goslav zimamdarları arasında vukubuJan rafından tam bir anla)'lflı karplandıAı • 
görüşmelerden sonra neşredilen resmi nı miifahede etmJşlerdir. 

hava ordusunun ne kadar mühim bir taneden çıkarılarak iki top arabasına Akdeniz davasmın üzerine muvakkat 
rol oynadığı İspanya harekAtında gö • konmuştur . .F.n önde süvari alayı, mı- bir nisyan örtüsü geçmiş gijrünüyor. 
rülmüştür. zıka ve bir~k çelenkleri takib eden top Unutmamak lazımdır ki bu, zahiri bir 

Balear ada'Iarın<la bulunan 30 tayya- arabalan, daha arkada sübaylar, hü - sükunettir. Emellerinin tahakkukunu 
re, birkaç ay içinde Barselon limanını kumet erkanı, mektebler ve kesif bir adeta münavebeye ,koymuş gorunen 
atıl bir hale getirmişler ve attıkları halk kütleo;;i muntazam yürüyüş halin- bu iki cievletten biri bir hareket yap
bombalarla 52 gemiyi yaralamışlar de tayyar~ anıtma kadar gelinmiş ve mıya kalktığı zamaın, diğerini hesablı 

tebliğde y 1 damı u~o.s nv ve Rumen devlet a - Gafenko matbu.ata beyanatta buluna -
rne arının ıki memleketi alakadar eden rak demiştir ki: 

ve 3 t gemiyi batırmışlardır. Bu .UtJ. - hazin bir ihtifalle kıymetli tayyareci - bir sükfuıete dalmış buluyoruz. Arna c- Avrunuım hükttmet merkezlerin • d h k te 
r-- yareler, bu suretle Katalonya mu a - lerimiz ebed'i lıtfrahatrl'Al-larına konul- vUdluğun .işgalinden sonra are :e 

selelcr ve Avrupa devletlerinin zimam 
darlan il " ka 
L e rnute bilen yaptıkları müza-

de yaptığım .eyahat esnasında yalnız 'ky t 6"'-" d İtal 
m1 k ,_,_ d de~, a,,,,l za • faasının yıkılmasına geniş mı as a muştur. Cenaze meras1.mine iştirak i - geçen Almanyanın karşısın a ya 

me e etuıun avasuu &""• ~ - • di B ı dalarınd"'- · ı f 1 d b un sebebi ta 

.. ereler hakkınd fikir .. d k a teatısınde bulun • 
~~ ları kaydedilmektedir. Gafenko ile 
1.Y.ı.arkovi,. R .. 
bu ,., oınanya ile Yugoslavya ve ü vardım etmı.şler r. a ear a .. çın ge en tayyareler bir saatten az a susmuş uruyorsa, un , -

manda Yugoslavya ile Ro~anyayı m 1 • ki bu tayyare grupu, İspanyanın şark şehir üzerinde UÇUf yaptıktan sonra kib edilmekte olan ölçülü taktiktir. 
terek bir gayeye dolnı bırleJtlren bü • sahillerindeki limanlarda 162 vapur, bir çelenk atarak Diyarbakıra müte - Çünkü davasının mahiyet ve şümulü
tün Balkan Antantınm ~stikW. ve ııulh 5 harb gemisi ve 1 tayyare gemi~i ba'- veccihan hareket etmiştir. Tayyare a- nü hiç bir suretlo vuzuhla ifade etın:-

da nların dostlarile müttefikleri tarafın-
n tam bir te ik· ih . kib . şr ı mesai z niyetile ta-

siyuetini de m<ldafu ettım.> tır:mış, hasara uğratmış veya hızmet bidesindeki kabirler frandan gelen dost miş olan İtalya için Tun.us kadar ~ı-pr------------------------ harici bırakmıştır. devletlere aid çelenklerle Karaköse - buti ve Süveyş meselelen de muallak-

edilen sulh siyasetinin haklı olarak 

k · k 1 "" B~ bin metreden fazla bir yükse~ - den muhtelif teşekküller tarafından ta duruyor. İtalyanın Arnavudluğu ayyare aça çı ıgı lilden yapılan bombardımanlar ne~ı - gönderilmiş bulunan çiçeklerle IÜS - isgal etmesini endi~e ile gören mem -
cesin<le vapurlara: vAki isabetlerln lıs - lenmiştir. !~ketlerin, münhasıran Adriyati'k mm 

d t • ı d • tesi havacılığın tekemmül ettiğine bir takasını emniyet Etltına almak maksa-a va s ı ne ı c e en ı delil addedilebilh. Faik kuvvetler kar- ı· cra Vekı·ııerı· dile İtalyanın bu teşebbüse giriştiğine 
şısında İtn1yan av~ı tayyarelerinden inanmamaları için ortada muhtelil se-

Har" ciye protokol memuru Ruhi 3 ay hapse mahkum 86 sı düşürülmU., ise de bu tayyareler H . ) d beblcr vardır. Bu istilanın Balkanlar 
943 düşman tayyaresini tahrib etmiş- eyetı top an ı üzerinde müessir bir rol oynamak için 

ve müddetini ikmal ey ]ediğinden tahliye edildi ıerdir. yapıldığını ileri sürenleri de tekzib e-
A Ankara 6 (A.A.) - Vekiller Heye- debilecek aksi delil yoktur. Bu sebeb-çılı~nkara, 6 (liususi) - Tayyare kaçak· Vekilin malOmatı tahtında yapıl.makta- Arnavudluğun İşgali ti bugün Başvekil Refik Saydamın baş lerden dolayıdır ki Ortaı Avrupada hAd 

nı gı davasına bugün Ağırceza mahke- dır Bundan sana zerre kadar zarar gel- 1 l 2 ·ı 800 kanlığında toplan??Uf ve ruznamesine bir devreye girmi~ olan Alman - Leh 
~sinde bakılmış. vazüeyi suiistimalden mi~eceği gibi bu i.şin terfime faydası da· ta yaya mı yon dahil bulunan dahili ve harici mesele- ihtilafının inkişafmı takib ederken Ak 
letitı l'lluhakeıney alınan Hariciye Veka-ıhi dokunur.> bin liraya maloldu ler hakk:nda müzakerelerde bulunmuş denizin muaUAk meselelerini unutmak 
cal Protokol memurlarından Ruhi Boz- Ekremin bu sötleri. bende iki türlü u.!l) N dilmiş resm! tur. kabil olmuyor. $imdi bu denizin garbı 
hakı ve vekili ınüdafaalannı yaparak mu- "'" ... "'nce uyandırdı: Dört senedenberi da- Ro~a 6 (Hus 

1 
ld ,., eşrego.:re Arna • f ta fı d mil 

eme Ruh· h kk ... ~.. b ~-"!.. H 1 bir bultenden an aşı ı6ına • K 1 d U d 1 Fransa. şarkı nglltere ra n an -lnişt' l a ındaki kararını ver- hılde bulunuyordum ve una seut:u, a· ğ . l' İtal a 2 800 000 İngi • iZi or u m ca e eye rakabe altında tutulma'ktadır. Ahvalin ı ır. Celse saat 9,30 da açılmıc: ve sur- riciye Müste§an A.gthın bana husumeti vudl~ un ışga 1 yay · · go"riinüsil. bir arn müzakere yoliyle hal 
unun vekili k -s -s Uz lırasına mal olmuştur. 1 ı h -

dafua avu at HAmid Şevket mü- idi.> a 1 mıya azır ledilebilece~ sanılan İtalya iddialan -
(Ga~~rasında: Ruhi. burada Harlcl!e Müsteşa1:1 AgAh Alman filosu Lizbonda run, bilhassa arazi noktasından, kabili 

cıın ... h' avlanınış. temiz dücünceleri. a- hakkında ~ ban sozler söyleyınce A- .. ~d Moskova 6 (A.A.) - 1 Mayıa geçid 
1
·s•af olmadıgı" m isbat etmlşti.r. 

"' ısler· -s Lizbon 6 (A.A.) - 12 cüzuta'm an v._1~ d 
lerek 

1 

vefa duyguları istismar edl- ğırceza reisi Arifi: resmine ic:tirak etmif olan .ıuLUUr u Bu bahiste Fransa kadar Ingiltere -
ve terf daf d b'ltr f k t miırekkeb bir Alman filosu buraya gel- ~ .1--" _ _,.,, 

rak ·ı.. 1 edileceği vAdi ile avutula- c- Kendinizi mü an e e 1 
• a a mensub1arı, kumanu.w.!f&r, komi~:ıer nin de \tilal"iriz drı.'Vl'anacağı anlasılı-nı.,ayet h . h b ~- t . d · · B .. 1 ri mı'c:tir. Gelen gemiler arasında cGraf dü bir ı-- '"'15 

\'e p r• apıs ane köşesind~ metruk a§Kasınn arız e eme7.Blnız u soz e ~ şerefine Kremlin sarayında n ~ yor. İtalyanın Hab~ milstemlekesile 
an bıralul b Tü .. 1 • dd d' d dl Spee» \'e cKöln> de bulunmaktadır. 

Ye rr·· mı§ r -rk genci. dl- soy eonmemı§ a e ıyonıil'l> e . bul resmi yapılmıştır. olan rnuvasalası bakım•ndan Süveyş 
A u:ekkilini tavsif etmiştir. • Ru1ıi devamla: • k ld Mareşal Voroşilof, ye!rllınez Kıru - kanalın1n idare meclisine iştiraki me-

daf vu at "r'•a~mı'd Şevket uzun su''ren mü- b h . ı· h' Akc:am gazetesı apah ı mll1 ti d e bi 
a ını ;ap k 'h c- O Vekil gibi ir ~a sıye ın ıma- ~ ordudan, büyük Sovyeıt e n en v selesini bir ara müIAyim görür ~ o-

lllırıın ara nı ayet, iddia maka. yesi altında bulunmak. benım için mesle- Ankara 6 (A.A.) - Akşam gazetesi onun şefi Stilin'den bahsetmiştir. lanlar da şimdi bu husustaki düşünüş-
llave ('inı:~i;~ü~a~a~rdan başka bir şe., ğimde ilerlemek demekti. Sonra, Ekre- İcra VPkilleri Heyeti kararile kapatıl- Stalin, tayyareci Kok:in.aki ve Gor- Terinden uz1'klaşmışa benzerler. Çiln-
he altında aldın~, u min bugün bir şüp- min bu arzusunu is'af etmediğim takdir- mıştır. dienko'nun şerefine bir nutuk söyie - kü İtalyanın kanal meclisine ithaliyle 
l'l'lının b _ u unu ve fakat iddia maka- de ne varlyl'te düşecektim? Bunu da dü- Ve yarından itibaren çıkmıyacak - miştir. işin halledilebileceğini zannedenler, 
Cek bir ~e~~~i1;;.i ~ir suç tel§kki ettire- §Ündüm. Ekremin söylediğim Vekilin e- tır. Molotof, Kızılordumm tefi Voroşi • bugiln tamamile aldandıkla.rına kani • 
ne de b' 

1 

surrnediğin, ne yazı ve vinde ikamet ettillni biliyordum. Bera- lof şerefine barda~ bldır.ınJ.ftlr. dirler. Çünkü 1936 ıtenesi itıliıfile Mısır 
bir delil ı; ~hadetinln Ruhinin aleyhine beT yemek yiyorlardı. FevkalAde samirn.l yatı bırakınız ve kabili ispat şeyler söy- Bütün bu nutuklara cevab ~en ordusunun kanal mıntaknsını harid 
\'erdii!i iç~ ~!r c:1:ı:~!ini, sırf bir telgraf idiler. Eğer Ekrem Hamdi ricasını i.s'af leyiniz» şeklinde _ihtara m.ecbur .oldu.,, Beliakof Kızılordunun ve donanmanın tecavüzlere kttrşı müstakillen müdafaa 
a~a1et Prensı'plerine aaşakı~eza velrmenin ebnediğimi bu zata söylerse o da Tevfik Ruhi bunlan soylemek ıstediğmi, k n- komünist partisi ve Sovyet hükOmeti edebileceği uı.man8 kadar bu mmtaka-
sovl"rii Y rı o duğunu ROştüye açardı ve sonra Tevfik Rüştüye dini müdafaa etmek mevkilnde ol~uğunu tarafından yapılscalt tlk işarette vatanı nın işgaline iştirak eden İnı?iltere il• 
Mii•nık'b m sık vektlet ettlti de vakidir. Şahid- kaydetti. müdafaa için möcadıeleye atıI:maaa ha- beraber İtalyanın da a'\-"l'li hakkı istiye-

Sel, 'R"<>rnaı e~~e~~' · Mü.stesıır Agah Ak- lerle de ispata muktedirim kı, Agah, be- Reis: c- Sonra menederim• deyince zır bulunduklannı e6ylem1ştir. ce~nden korkuluyor. Böyle bir mevzu 

ifadl'l<'rinc - ru U ve Esad Artuner:n ni sevmiyordu.> Ruhi: Resmı· kabul btı....4Hr bir konserle ni- u münakaşa etmek mevkiine cınşmek 
..... h ~ore. Ekrem v-.. .... R R h' b -~ ._____ K- ·:ı;· ke di kk d menedebilirsiniz> ce- l ~ b d ~-•11Ura<'aatınd n..orı•l?ın uhive u ı u arııua ı:.11..Huu onıeın n - c- Ha mız ır, hayet bulmuştur. istemivenler, daha işin aşın a, &...-
tıi rir~-i'l b ;n eweı kendilerine de ay- sinden telgrafı naal aldığını uzun uza- vabını verdi. bir «Hayır- la meseleyi kestlmif olu • 
!unu. Ekre1:nu?\~.'ı~ınun muhakkak old:.ı- dıya anlattıktan sonra: Reis, avukat HAmıd Şevkete hitab e- 63 yaşında kat•ıl 18 yorlar. - Se11m Ragıp ~ 
civc> rnenı ~ ~onııttn ba~ka büvtlk hari- - Endişe içinde idlm. Bu sıralarda me- derek: 
:.J· • Urıarıl<> tem Od f yı evvelden oku d b• 1 ) Q '-'ISıne Vardını e . asa gPlmis ve ken- zunen İstanbtıla gittim. Bana avukatı o- - Siz. bu m a aa - hkO ld Fransa a ır ta yan casus 
oldu~unu sö l d~lmeslni açıkça söylemiş !arak takdim ettiği Abdullah Necibi bul- du:uz mu? Bari kendisine siz söyleyi- seneye ma m O u hk" d•td• t 

13 Y enıışur HA. 'd seıvket· idama ma um e ı ı undan sonrıı h · dum. Bana gOnderllmq bir şey olup ol- nlz, deyince, mı ~ • .. A.A 
1 

Askeri mahkeme 
tak <'trncıkt sa teki\.rlık sucuna iştf. madığını sordum. Abdullah Necib de bu c- MaIUmatım vardır ve ben soyleme- Bursa 6 (Husust) - Dün sokak or- Lyon 6 ( ·, -
Vekkilinin : zan altında bu1unan rnn. işle bahsettiğim 0 eıki Vekilin alAkası sinde fayda buluyorum ve söylemek hak- tasında 60 ygışında havlucu Zakirl öldü Chambery'de tevki! edflen üç casusa! 
Iet mazbata ra;tt ve ancak Siirayı Dı>v- olduğunu ve benim bu yüzden memuri- kını haizdir• dedi. ren 63 yaşında Adilin bugün muhake- aşağıdaki cezalara mahkfun etmiştir: 
?nE'ınurivet sın . a vanh '>lduı?u vechfle yetimde çok fayda göreceğimi söyledi. Ruhi. bu ifadelerinden sonra bazı riva- mesi yP.pılmıştır. Adil, 18 sene ağır !talyan Decasrelli idam cezasına, f. 
b • • vazıfosint s \ist• • ğ 1 + h 1 c l inotti 5 sene ve P'ranns L:Iarıcıy<'ntn ro u ımal edere'\! Aradan aylar geçti ve 27 Haziran 1938 yetler ileri sürme e ça ış.ı. hapse ve l 000 lira para cezasına ma - ta yan a c 
Varakayı '- p tokol dairesin"? gelmi~ bir de Müddeiumumi Baha Arıkanın huzu- Karar kum a·ım·şt·r Champlon müebbed küreğe. 

nııara venn k e ı ı ı . .. ............................ _..-nın ceza kanununu e
24

t;n dolayı Ruhi- runa davet edildim. 5-6 dakika sonra Po- Bundan sonra mahkeme heyeti. milza- ··························-----····--········· ....... - ..................... .. 
ınucib!nce t 1 n 1ncı madd 0 !1 11s Müdürn Sadri Aka odaya girdi. Beni kereye çekildL Sabahtan Sabaha a ecz ve kab '-- ~ 
~enç ve sabıka.!ız e.,ııekt" i~e oe. isticvaba baş1adılar. İsticvab sırasında Yarun saatlik bir müzakereden .sonra 
lanın tecilini bulunmasına mebni ce. Sadri Aka, Ekremln Leokatz namında mahkeme heyeti. ald1ğı kararı tefhım et-bt ve esasen 10 p t 

r müddettcnbert avı mütecavi2 ariste bir şeriki olup olmadığını benden ti. Bunda Ruhinin Cümhuriyetçi spanya-
C!an hemen tahli nıevkuf bulunduğun- sordu. Bilmediğtmi söyledim. Sadri Aka. ya tayyare kaçakçılığı yapma~ i~in I~~

' lst;im, deınlştir.Ye..!tne karar verllmC'sin1 hali hazırda İstanbul Polis Müdürüdür. zım Özalp ve Agahın imzalarıle Harıcı-
aı undan sonra suçlu R Bu cihetlerin tev!iki için şehadetine mü- Yf! ve Milli Müdafaamn miihürlet'ini taK-

1 lınış 9 bliyijk uh daktilo ne ya- racaat edihne3!ni dilerim.> lid suretile sahtekarlık yaptığının far-
~nıağa başlam::;111 

tutan nılldafansını Ruh, Abdullah Necibin de isticvab e- kında olarak Kanadadan gelen telgrafı 
uhtntn sayı ı ll', dildiğini anlattıktan sonra vakayün izah Ekrem Könığe verdi(tini ispa• edic: dP-

«:Bu ıına k <'d klerı arasına11· ettiği şekilde cereyanının kendısinde ha- 1il rnevcud olduğuna kanaat getırilmecH-
=di~bn \Te 'h~ar ketmetmevi btr vaz1fe ml ettiği intıbalan ifade ettı ve ifadele- i'f'n· bu sebebden iştirakin vücuclü k b:ı1' 
i'l a}'qınıatacak şOphestz, bu iıı1n icvlin1- rinde görülen aksaklıkların scbE'b'erini edilmediği kaydedilivor ve kr>nd:c;;n:n 

" erı btıan- ff !')lan bazı müh•m har. dl. b tl f k l 
·~~ • u sure e izaha çalıştı ve fevkaHide buh- ihbara memur bulunduğu telgro ı a'' a ~ Şerefbnın "ı~:vetmeğ! kanaat•m kabı ranh geçen ilk meV'kufiye! günlerindl n tab' tutmaksızın :noil"ur Yet vazif <; rıi 

"' uyoruın. tkr ~Si nokta ı'lö n do~ru sonra sinirleri pe d t k "1 ""al ettı", an 1 c;ıldı ~ ırıdan crı1 k'ı-eso 'benı sın"'-"d. enıın rlcısını . 'af <'tm•. Y erpey va ışara a. ı -.. 
n:ı.1n bazı ~;:" <"n en bUyük amil EkTe başına gelıneğe başladığını ve kendi k n- nur ınun 240 ncı m dd,,c;· mucibircr 'iç 
'Yfnd ~2nat1 olın şt • - dine: (Ben bu felakete ncd n düşttlrrı?) \e 3 av mcmurh•C'tten nı tı-

en çtktı~un u ur AhrnC'din e- sualini sordu~u söyledı ve kendisıni ne kar..ır verildı "i b ıcı;rili-Wtın k {\z .... 0 d ız anda, telgrafın iade ('. bö ı bir 
tt "4 c.> ol Y e harekete sevkı>d('n mücbır ıı1:ı G ıfürn1• ._.... sa, tesUmind" terc>ddüd 

.,.,zen EJ...-r 1 nevt amilleri izaha çalıştı ve gene bu ı-
,_ nuhı de>df b ern Iamdi bıM: rnlnrda şahsi meselelerden b h Pttı ki 

hivet'ndndİr s ' u ~l'!raf b'r hbar ma- mahkeme reisi: 
. ınıı da b l k' bu '" bir B 

~ c- unlar kabili ispat de: ~d r. H . .,"· 

., 'l1 'il 

Bir banka hikayesi 
Dedikodusu mahkemelere kadar giden bir cEsnaf BAnkası> vardı. lstaııbul 

1 
Belediyesinin esnafa yardım fikrile ve yedi yüz bin lira sermaye ile kurdu- . 
ğu bu bankanın maceras1 tazelendiği için eski yaramız tekrar deşilmiş oldu. . 

Yedi yüz bin lira sermayesi olan bu banka bugün mevcud değildır. Şunun 
için mevcud değildir ki esnafa yardım fikrile bankaya konmuş ol~n yedi yils 
bin ı:rn bankacılık usul ve kaidelerine aykırı olarak ticaretle si.Ak.ası olını
yanlara borç lllarak verilmış ve bu borçlar gene bankacılık nizamlarına gö
re sağlama bağlanmadığı için çildyüp gitmiştir. 

Bu işde ne suiistimaL ne hırsızlık ve ne de adiıy.ey.i ve ::abı.ta~ı meşgul 
cdc<'ek herhanai hır suç yoktur. SRdc<'e bir ehlı etsizlik, becerıksızli.k, daha 
açı1içası cehal;t vardır. Parayı işletmek ıçın maliye ve ıkt sad ilminin bazı 
ka delerı vardır ki bunları bılmiwn şahıs veya heyet elinde Belediyenin ye,. 
di yuz b:n ı;rası 0,.,ğil. Rokfell ın yedı yüz rn· yon doları bil~ dayanmaz. 

t t Esnaf Banklsı 1 yıkar. ve yed• yi.ız bın lıra:,ı y.ok c~en bu ~hliyetsizlik
tir. Bu bize de"S 0ımllı V<' kuracağımız herhaı1gı bır mues.,eseyı hısım. ak
?'" '1 . d,., ı, ı. bab ıyınca~ bir me'kel d ğil, rr.utehaSS1S ellerde memlekete 
.... \ ı .., e refah &etirec k bir m lli abıd(' olar 't bu. etmeliyiz. 

4 



4 Sayfa 

Vilayet dahilindeki yol ve köprülerin inşa ve tamirleri 
için kırkbin lira tahsisat ayrıldı 

VilA~tin üç senelik yol ill§asına aid ı Arnavudköy, Taya kadın yolu - Erenköy, 
programı hazırlanmııtır. İçerenköy, Bostancı yolu • Kadıköy, A -

Bu programa göre. kısmıazamı sene - cıbadem, İbrahimağa, Pravantoryom, 
lerdenberi tamir görmemiş olan yollar Kurbağalıdere yolu - Erenköy, İçeren -
yapılacak ve aralarında fa.sıla bulunan köy yolu - Kartal. Yakacık, Samandra. 
bazı yollar birleştirilecektir. Yeniden in- Üsküdar, Şile yolu - Topkapı - Küçük -
şa edilecek olanlarla tamlr edilecek ve çekmece, Gazlıçeşıne, Bakırköy asfalt 
birle~irilecek olan yollar §Unlardır: yolu - Büyükçekmece, Hadımköy, Ter -

Topkapı, Sılivri, Tekirdağ hudud yolu- kas yolu - Bebek. İstinye yolunun deva
Edirnekapı, Yedfkult yolu - Bakırköy, mı - Çatalca, Sinekli, Çerkesköy vilayet 
Topkapı. S ilivri yolu - Yeniköy, Büyük- yolu ve köprülerin inşa ve tamiri için bu 
dere yolu - Üsküdar, Şile, Üsküdar Bey- sene 40 bin lira tahsisat ayrılmıştır. 
koz yolu - Mezbaha, Silôhtarağa, Kü - Bedent yol mükelleflerini çalıştırmak 
çükkey, Rami yolu • Edirnekapı, Rami, için tesbit edilen masraf 10 bin liradır. 

Mate/errik: 
. 

Beılt.>diye iktısad işleri mtidürU 
vazifesi.ne başladı 

.Belediye iktıaad işleri müdürlüğüne 
tayin -edilen Saffet, dün yeni vnıifesi
ne başlaıruştır. 

Satfet Vali w Beledtye Reisi Lütfi 
Kırdan ziyaret etmiş ve Vali tarafın
dan kendüıine bazı direktifler verilmiş 
w fk'tlaad işlerinin ehemmiyeti teba • 
nb: ettirilmiştir. 

Kimy. EnstitüsU 1alebe1eri Yalova 
seyahati terttb ettiler 

'llniversite Kimya Enstitlls\1 ta1ebe-
1eri bugün için Yalovaya bir tenezzüh 
tA!rtft> etmişlerdir. En.stft11 t81ebeleri 
'00 ld4t11k bir kafi~ halinde Şirketi
hayrlyenin 66 numaralı vapurlle Ya -
Iovaya gidecek ve iece Köprüye döne
oeklerdtr. 

llemurlann halka iyi muamele 
etmeleri bildirildi 

Vali w Belediye Reisi dlln devatre 
~ndermiş olduğu bir tamimde, bazı 
memurların ashabı mesallhe ka111 dt1-
rü.şt muamele etmekte bulunduk.lan 
vAki fiklyetlerden anlaşdm~ olduğu
nu, teeS!ilrü "' k1tnunt mes'uliyet! mu
clb olan. bu gibi llare.ketıernıı bir daha 
tekerrur etmemefJ'llıü ~ ~albl karşı 
C!aima lyi muamçle edilmesini bildir -
mişttr. 

8ahhat ve İçtimai Muavenet Veki1eti 
mllsteşan tehrlmtzıe geldi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA -
!eti mOsteşan A!un, dün sabahki eks -
presle Ankaradan tehrlmiıe gelmiştir. 
Müsteşar 4ehrimizdf' bir iki gün kaldık 
Utn 10J1ra Yalovaya gidecek w Sıhhat 

VekA.letine bağlanlı<lek olan Yalova 
kaplıcalarında tetkikler ye-pecaktır. 

TunceU Defterdarlı!ı 

İstanbul Defterdarlığı tahstlAt ll'on -
trol memuru Şükrü Dumer Tunceli vi· 
llyeti Defterdarlığına taylıl edilmiştir. 
Kendisini tebrik eder, yeni vaıif.esinde 
muvaffaldyet d!lerh. 

Çocuklann uçurtmam elektrik 
kontaklarına sebeb oluyor 

Son gün1erde bir takım elektrik kon
ta.klan vukua gel.mit ve bu 1ebeble ba
zı yangın vukuat1 kaydedilıni.ştir. Yaz 
mevsimi dolayısile çocukların uçurduk 
]arı uçurtmalarm ben hava! elektrik 
hatlarına takılmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Allkadarlarca bu fi.bi h1~1erin ~
nüne geçilmeııi için tedbirler alınmıf -
tır. 

Şehir işleri: 

Kurbalıdere köpriisiinün tamiri 
istenildi 

Kurbahdere halkı bir ma~bata yapa
rak belediyeye vermişlerdir. Bu mazba 
taya göre, bostan mahsullerinin nakli 
için büyük bir ehemmiveti haiz olan 

" 
Kızıltoprak köprfuünün harab ve ka -
palı olduğundan dolayı, bira'n evvel 
tamiri istenmektedir. 

Sinema methallerinde izdihama 
meydan verilıniyecek 

Herhangi bir yangın zuhurunda it -
faiyenin kolaylıkla iş görebilmesi için, 
sinemaların methallerinde halkın b: -
dihamına meydan verilmemesi ve oto
mobnierin sinema önlerinde durdurul
mam~ı lüzumu alakadarlara bildiri! -
miştir. 

Ticaret işleri: 

Ticaret Vekaleti müsteşan şehrimiule 
tetkikat yapacak 

Ticaret Veklleti Müsteşarı Halid Naz· 
mi bugQn şehrimize gelmiftit. Müste~ar 

birkaç gün şehrimizde kalarak Ticaret 
Vekaletine rabtedilecek dairelerin teş • 
kilAt ve kadro vasiyetleri etrafında tet -
kikat yapacaktır. 
Diğer taraftan btr müddettenberi ıeh

rimizde bulunmakta olan Müsteşar mu -
avini Mustafa Nuri Anıl da tetkikatına 
devam etmektedir. Mustafa Nuri M:iste
şarın temas ve tetkikatı hıı.kkmda maHi
rnat verdikten sonra Ankaraya döne -
cektlr. 

Letonya nümune sergisi açılıyor 
Letonya General konsolosluğu Tophane
de Denizbanka ald yolcu ~alonunda I..et
ton ihracat maddelerinden mürekkeb 
bir nftmune sergi8'i açacaktır. Sergi 10 
Mayısta açılacak w iki gün devam ede
cektir. 

Yurdun muhtelif mıntnkalarına 
faydalı yağınıur.lar yağdı 

Son günlerde yurdun muhtelif yerle • 
rine n-Afi yağmurlar yağmış ve mezruata 
faydalı olmuştur. 

Anadolu ve Trakyada umumiyet itiba
rile mahsulltın inkiJafı mUsaid ıekilde 

devam etmekte olup, bazı mıntakalarda 

yağmur beklenmektedir. 

Tiftik ve yapak satışları 
Yeni mahmıl tiftilderinden 350 bal'ya 

miktarında Eski§ehir mıntakası malı ki
losu 110 kuruştan aatılmıştır. 

Trakya ve Çanakkaleden yeni kırkım 
yapağı gelmeğe baılamış ve Çanakkale 
mallanndan 45 balya 60 kuruştan satıl -
mıştır. 

İhtiyar bir adam ma.np.la cllifttl Bir tramvay otomobile çarptı 

SON POSTA 

Adliye sarayı 
hap is hane binasının 

yerinde yapılacak 
Hapishane binasının tahliyesine de

vam edilmektedir. Her gün ellişer malı 
kfun Üsküdar ve İstanbul tevkifhane -
lerine sevkedilmektedir. Ağır cezalı o· 
lan 1 ğ kişi de, İmralı adasına gönderil
mişlerdir. Tahliye hareketi Pazartesi 
günün~ kadar bitfrilecektir. 

Ancak hapishanenin has'-.ane kısmı 
ile borçlu mahkömlar şimdilik gene 

Mayıs 1 

Zehirli süt . davası 
Belediye, llJzım gelen tedbirleri evvelden 
aldığını, meselenin yakında kökünden 

halledileceğini söylüyor 

Kın kişinin içtikleri slltten zehir len -ı görüştüğümüz Sütçüler Cemiyeti R~ 
meleri münasebetile Sütçüler Cemiyeti Ahmed Cemal Doğan Kayalı ve kAtfbl 
Rei.sİnil\ gazetemizde intişar eden beya - umumi Baha Uralı da şunları söyleınff 
natında. bu vaziyetlerde belediyenin ü • !erdir: 
zerine düşen vazifeler tebarür ettirilmiş - Beyanatımızın gazetenizde intişıtf 
ve zehirlenme hAdiııesinin bayat sütlerin üzerine, bugün, Belediye Sıhhat tşıstf 
içine atılan çamaşır sodasının 'fazla ka • müdürlüğüne davet olupduk. Müşterd 
çırılmış olmasından ileri geldiği kanaati görüşme sonunda yeni bir hakikate ıttı ' 
izhar olunmuştu. la hasıl etuk. Bu da, belediye sütıerif 

Bu beyanat üzerine dün belediyenin nevi ve vasıflarile süt mamulatının ıs • 
sıhhat işlerile alakadar olan saHihiyetli !ahına ve satışına mahsus mahaller i~ 
bir zat bir muharririmize şunları söyle • sıhhi tedbirler a~tır. Yalnız. CemiY• 
miştir: timizin belediyece yapılan işlerden ha • 

eski binada bırakılacaklardır. 
Ö 

- Süt meselesile uzun zamandanberi 
ğrendiğimize göre, 939 yılı iÇ€ri -

sinde hapishanenin yıkılma işi tamam- meşgul olmaktayız. 938 senesi May~ın • 

berdar edUmemesi ve iş'arlarımıza cevat 
verilmediğinden dolayı bu vaziyet bitcf 
meçhuldü. Bununla beraber, son w]ÇI 
dolayısile toplanmakta olan nümunP.lif 
sütler, halkımızı zehirleyen bozuk süt ' 
l~en değildir. Çünkü o kabil ~.itler d,. 
ima belediyenin kontrolünden kaçan ın' 
ayyen zümrenin elindedir. Bunların ın&ı 
him bir kısmı Kasımpaşa muhitindll 
mesken ittilıaz ettikleri evlerde çalıf ' 
maktadırlar. 

~ kt . y · adl" sarayının ayni danberi bilumum sütle.rin kimyevı ve 
ı::Tnaca ır em ıye b kt . 1 "i:k hl"ll . . . l~k d l d · k r r d takarrür t a erıyo OJ ta ı erı ıçın a cı a ar a-
yerke .. ınşasdı. ey ıye ı e e -. nn nazan dikkatleri celbedilmiştir. Ay • 
me uzere ır. . 

nca, hıfzıssıhha kanununun 72 ncı mad-

Köstenceye giden 
bir Rumen yel' enlisi 
bir mavnaya çarptı 
Rumen hükumeti tarafından Alınan · 

yada Blom und Vos tezgahlarında yaptı
rılmış olan Mircea adlı ye1kenl. gemj, 
dün sabah Akdenizden gelerek, Kösten • 
ceye geçmiştir. 

Eski Romanya krallarından Mircea'nın 
adını taşıyan mekteb gemis •. Hamburg • 
da Rumen bahriyelileri tarafından tea • 
lim alınmış. Southampton. Lissabon ve 
Malta adalanna uğradıktan iOnra lima-
nımıza gelmiştir. 

Rumen gemisi limana girdiği ıırada, 
Saray'burnu önünde Namazgah adlı bir 
motörün arkasında bağlı bulunan 292 
numaralı mavnaya çarpmıştır. Kazaya 
motör kaptanının yanlış manevra etme ~ 
si sebeb olmuş, mdvnanın serı~en direği 
kırılm~tır. Kaza esnasında nüfusca bil' 
zayiat olmamıştır. Hasara uğrayan mav
na tamire çekilmiştir. 

Sabık Arnavudluk 
Krahnın gezintisi 

Evvelki gün hiçbir yere çıkmıyarak 
Perapalastaki dairesinde istira!hat e -
den eski Arnavud Kralı Ahmed Zogu, 
dün öğleden sonnı yanında kraliçe, 
hemşireleri, kraliçenin kardeşi Apony 
olduğu halde otelden çıkmış, Hitler'ln 
hediye etmiş olduğu Mcrsede.! marka 
otomobile kraliçe ile birlikte kendisi, 
diğer otomobillereı de hemşireleri ve 
maiyeti binmişler ve bu suretle Boğaz 
da bir gezinti yaparak Büyükdereye 
kadar gitmişlerdir. Sabık kral bu ge -
zinti esnasında hiçbir yerde tevakkuf 
etmemiştir. 

Vapur bacalarına kurum 
çıkmasına mani olacak 

bir alet konuldu 

desi icabı olarak süt i§lerile iştigal eden
lerin belediyece i:r:inli olmaları lazımdır. 

Bu yıl .Ut işi tamamen kimyahaneye 
bırakılmıJtır. Bu sebeble bütçede mev • 
cud olınıyan bir kimyager iÇin de tahsi -
sat konmu~tur. Bundan başka, pastorize 
siitler de bakteriyolojihaneye gönderil • 
mekte ve tahin ettirilmektedir. Şu va • 
ziyete göre, Belediye son zehırlenme vak 
ası meydana çıkmadan evve! icab eden 
tedbirleri almıştır. 

Süt tali'matnam~si ahk!mı gayet ıarih
tir. Bozuk süt satan bir sütçü ilk defa 
belediye ahkamı cezaıyesi ile tecziye e • 
dilir. Tekerrürü hali':ıde, umumi hıfzıs • 
sıhha kanununun 170 inci maddesi mu • 
cibince icrayı san'atten menedilir ve ay. 
ni zamanda kanun..t takibat yapılmak il
zere müddeiumumiliğe verilir. Şu son 
vak'adan eyvel 20 çeşid süt nümunesj a
lınmış ve kimyahaneye verilm.iftir. Yal. 
nız bu ay içinde 162 ıüt nümunesi alın -
mıştır. 40 kişiyi zehirleyen sütten de bir 
miktar temin edilmii ve tahlil edilmek 
üzere Adli Tıb işlerine gönderilmi~tir. 

Henüz tahlil neti~si belli değildir. 
Ayni zamanda Sütçüler Cemiyetinin 

raporunda mevzuuba1ts hususata dair ih
barlar üzerinde ehemmiyetle durulınut 

ve Beyoğlu cihetinden 14 nümune alın • 
mıştır. 

Binaenaleyh, Belediye vazifesini çok 
evveldenberi yapmaktadır. Diğer taraf • 
tan Ankaradan bu if için gelen komis -
yon çalıfmaya bqlamıştır. Esastn yakın 
bir zamanda modern ve sıhht ıerait da
hflinde süt işi tama.nen halledilecek -
fü.> 

Bu tavzih üzerine tekrar kendilerile 

Fakat, gerek kıymetli Valimiz ve gı • 
rekse Sıhhiye Müdürümüzün göster~ 
oldukları iftihara layık al~ka, bizi bu fi 
şin kökünden halledileceğine §imdided 
inandırıyor.> 

Toplantılar: 

Y eşilay Kurumunun müsameresi 
Y eşilay Kurumu bugün öğleden so.d 

ra Fransız tiyatrosunda bir müsamer' 
verecektir. Müsamereye İstiklal mat ' 
şile başlanncak, söylevlerden sonıil 
muhtelif ulus dansla'rı oynanacak, 'Mfl 
hiddin Sa'dak tarafından konser verili' 
cek ve bir piyes temsil olunacaktır. -······· .............................. ·-···-····-.... --

HALK OPERETi 
Pek yalmıda Be1-
oğlunda HALK 11-
neması açılıyor 

En ucuz fiyat 
En serin ıalon 
En gfiı:el filmlet 

BEKLEYINIZllll 
-----------------------------------------.....,,..,,,. 

" 
Şehzadebaoı 

TURAN Tlyatroıund1 
Bugün her yn 20 par•cll 

10 localar 100 

SAM SON 
piyoı 8 P. bu ıreco 

ÇAMURDA ZAMBAK vodvil 3 P 
okuyucu bayan Ayıcl ve Atill rnüıii ~ 

TAKSIM SINEMASINDA 
TenzilAtlı fiatıar : 16 - 20 - 25 ve Localar 100 kuruş 

ORDUNUN KIZI 
PRESTON FOSTER ve MADGE EVANS 

t11rafıodun oynanmış bQyQk aşk ve harb filmi 

100 ERKEGE BiR KIZ 
DEANNA DURBIN'in en gOzel .ilmi. 

Denizbank Almanyada yaptırılan Trak il- Senenin eııiz Film Pırlantası : 

sistemi gemilerin bacalarından çıkan ku- BADINLAB BAPISBANESI 
rumlara m!ni olmak maksadıle bu vapur 
lara birer Alet koymuştur. 1 · 1 

Vapur bacaları içine konulan bu Alet v VIAN ROMANCE - RENEE SA NT CYR 
sayesinde hem gemilerin temizliğine sek- Bir yakan saz gibi inleten... Bir yıkan kasır0a gibi tit•eten ... 
te veren ve yolculan rahatsız eden bu Bir hayat fırtınası gibi esen 
kurumların ÇJkmasının önüne geçilıni§, V 1 V 1 A N R O M A N C E'ın Şaheseri •.• 
hem de kömür sarfiyatından mühim bir Bugün L A L E de 11 ve 1 de ucuz halk matineleri 
tasarruf temin edilm~tir. Evvel! Trak 
vapurunda tecrübe edilen ve iyi netice • Telefon : 43595 
ler alınan bu Alet, Sus ve Marakaıı va • 
purlarına da konmuştur. 

Bir amele bacağım makineye kaptırdı 

Feneıde çivi fabrikasında çalı.şan İl
yas, kazaen baca'ğmı makineye kaptı -
rarak ağır surettf' yaralanmıştır. 

G MAYIS 
SALI saat g da 

Kıymetli San'atklrımız 

MÜNİR NUREDDİN MELEK VE ARKADAŞLARI 
ainemesınde Bu senenin yegane konserini verecektir. 

Fevkalade ıengtn ve nerıı bir program hazırlanmıştır. 
Loca ve numaralı koltuklar sinema gişesinde satılmalctadır. Tel : 4086S 

İlyas, Cerrahpaş-a hastanesine kal -

dırı.lmış. tahkikat&! baflanmıştır. ~-------------------------,,, Şehremininde Melekhatun mahalle - Eminönü • Maçka hattına işliyen ve 
ıinde oturan Sefer admda ih't.iyar . ve vatman Mustafarun idaresinde bulu - M E L E 
hasta bir adam, ın.&n,g8lın iistüne düş- 1 ~o al t ,-ımm--D- Bugu··n K sı·nemasında ~ vik dünün uhtelif 1 . de nan ., numa'r ı ramvay arabll!ı, ,._ 
~ ~l :ı. yer enn n Beyoğhı kaymakamlığı önünden gider • • 

Seferfn fery:! duyarak odaya ko- ken şoför Hüseyinin kullandığı 21-41 ç 1 F T E N ı K A H 
kan kansı nruze tıe oğlu Cemal de Se- nwnaralı taksi otomobilile çarp1.1JlllŞ-
tari lriartannat tsterlmken elterinden tır. 
,.raJ.an.mıflaı'du'· Mü;.deme neticesinde otomobil ze- Baı rollerde: W 1 L L 1 A M P O W E L • M 1 R N A L O Y 

leler, P1.ntı.- ft Cemal Gureba hu- delenmif iH da, D~ zayiat olma- Aynca Paramunt Jurnal dOnya haberleri Tt Ankarada Çoouk bayramı • lıWlt Şefimizin mlniminllere iltitatlatJ 
ta1MÖ'e ka.ldmlmlf]atcm. mJtbr, Bup mt 11 Te 1 de telllilltlı matineler 
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Ant~~yanın. Ticari Vaziyeti 1 

Sur'atle ınkişaf Ediyor 
A~apazarında bir 
tarla yuzonden Uç 

kişi yaralandı Cenubun b --.------
için .. k .. ~ en zengın mıntakasında mahsulün sevki 
tna ınulş ulat çekiliyor. Birçok mallar ambarl~rda ve 

vna arda kalıy b .. d d .h or ve u yuz en e ı racat azalıyor 

Adapazs:n (Hususi) - Adapazarınm 

Tekkeler mahallesinde oturan Ali ça -
vuş ve oğlu Kamil uzun zamandanberi 
kendilPrine aidiyeti iddiasında bulun -
dukları tarlanın ayni mahallede oturan 
Teke oğlu Abdi ve çocukları Hüsnü ve 
Hasan tarafından sürülmesinden muğ
ber olarak evlerinden çiftele!'ini almış 

• ve tarlaya giderek bunlarla kav~aya 
başlamışlardır. Kavganın şiddetli bir 
zamanında Ali çavuş oğlu Kamil çitte 
ile ateş etmeğe başlamış, çıkan kurşun 
ve saçmalardan Teke oğlu Abdi, Hüs -
nü ve Hasan ağır surette yarafanmış -
!ardır. Yaralılardar ikisinin yarası çok 
ağırdır. Suçlular yakalanarak sorgu 
hakimi karaTilc tevkif olunmuş, yara -
lılar memleket hastanesinde tedavi al
tına alınmışlardır. 

Korgeneral Cemil Cahid 
iz mirde 

Antalya (n • Antalı;anın gtLmTük ve nhtımı 
Anaa 1 ' nususı) _ A 
eden °b~nun diğer şehirle~!alya Cen~bt 1 sine göz gezdirmemiz kA!idir. 938 senesi 
Ciirnle !rç~k hususiyetler: he. ta~addum zarfında ecnebi memleketlerden mütead
ve se 1klırnı ve ruları • k ~l2dır. Ez- did emtia olmak üzere cl,041,240> liralık 

1 İzmir, (Hususi) - Aydın ve havali!\ 
jandarma teşkiratını teftış eden Jandar
ma Genel Komutanı Korgeneral Cemil 
Cahid şehrimize gelmi~tir. Tefti~ işlerini 
ikmal ederek Ankaraya avdet edecektir. 

nede .. · va tınden evvel · mahsul" uç defa mahsul . t'h 
1 

ıhracat ve Türkiye dahiline gene muhte-
dan he u: Çok verimli olın ıs 1 sa ı. bu lif emtiadan c2,429,855> liralı.k ihraoat ki 
• r Ususta · ı· ası ve suların- cem'an 3 471 095 ı· · · · 1 .. ı dikkat ıs ıfadc imkA b 

1 
c • • • ıra gırmıştır. thalAt 

k e şay anı u unma- . al, linıon an hususiyetlerdir p t ıse yabancı yerlerden c54,805>. Türkiye 
hahçeforı· a' ınandalin ve emsal· · or. a-

1 
dahilinden c2,678,240• liralık muhtelif 

k• e gü d ı narencıye 
arnuı et:rnekt ~ en güne inkışaf ve te- .mcvad ki bu da cem'an c2,733,045ı. lira 

lrıahsuıu ih edır. Fakat istfu 1 ·v· tubnaktadır. 
?tı" • raç ed b· sa ettıgı t 
11~külata ınaruz e 1lınek için birçok . 1ıha1At ile ihracat yekunu c6,204,140• 

--------
Bursada yaralanan bir köylü 
kızgmlıkla bir başka köylUyU 

yaraladı 
Bursa, (Hususi) - Baraklı köyünden 

Osman ile Selim yaralamak suçile zan al
tına alınarak asliye ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. 

• 

Sayfa 5 

Edirnede Kırkpınar 
güreşleri dün başladı 

Binlerce halk tarafından takib edilen güreşler çok 
heyecanlı ve zevkli cereyan etti 

Edirne. (Husust) - Meşhur Kırkpı- ı 
nar pehlıvttn güreşleri bugün başla • .---
mıştır. Gür~leri binlerce halk Gene
ral Fahreddin, General Salih, General 
Kazım Dirik, eski vali Osman Şahin -
baş, akademi müdürü Fuad, Beden 
Terbiyesi Umuru Müdürü Cemil Taner 
başta Kırklareli saylaVı ve Ç.E.K. b~ 
kanı Fuad U~ay olmak üzere, Trakya 
saylavları takıb etmişlerdir. 

Güreşlere, abideye çelenk konduk _ 
tan sonra saat 1 O da ba'§lnmıştır. Saha 
da 15 O den fazla pehlivanımız hazır 
bulunuyordu. Ada.pa~ Rıza, Adalı 
Mehmed, Receb, Edirneli Ahmed, İs _ 
tanbullu Şevket, Şükrü, Yıldırım Be
kir iyi güreştiler. Tekirdağlı rakibi ya-
rım dünya Süleymanı 20 dakikada yen 
~· Molla Mehmed Ali Ahmedle, Ma -
nisalı Halil Karacabeyli Hayati ile 
Adapazarlı Arif Edirneli Mustafa il~ 

Telcirdatfı 

HiiMyia ve 

Kırkpıııardıı 

güre19ileri 
tctci edeıı 

davul Rnı• 

berabere kaldılar. Bu arada1 sekizer ya~ 
laırında iki yavru güreşçinin güreşleri 
çok büyük bir zevkle takib edildi. 
Güreşlerden sonra Tekirdağlı bana: 
- Mutlaka kazanacağım! dedi . 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel ba'Ş

kanı ve Kırklareli scıylavı Fuad Umay 
güreşlerden memnun olduğunu, gele -
cek yıl Balkan güreşlerinin Edirnedc 
yapılmasını temin etmeğe çalışacağını 
söylemiştir. Güreşlere yarın da devam 
edilecek, final karşılaşmafan yapıla • 
caktır. 

t anının açık kalınaktadır. Bilhassa lıra tutmaktadır ki bu da memleketin ik
.. ınalı havalara olması haseb'le kışın fır tısadt vaziyetini izah eder Gümrük lis-
01 do! a va ı · 1 · · . mak aYısile tücca pur ann uğrıyamama. te erı yalnız lımandan gideni gösterir. 
çÜl'ij~ ve bilhassar ~alları rıhtımda kal- Halbuki vaziyeti iktısadiye daha geniştir. 

İddiaya göre Muharrem ile Sellin adın
daki !köylüler, bir miktar rakı içtikten 
sonra köylerinin mesiresi olan Söğüddi
bine gitm~lerdir. Orada rakı da satan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kahveci Basandan rakı olarak içmekte Kızılcahamamda iki köyün lzmitte• bir aksam kız san'a' 

bul P denize aş meyvr. ve emsali İhracatı fazla, itha!Atı azdır. Memleketin 
un:rnakt atılrnak b c• 75 · .. t h ·ı ı D . adır. :a mec uriyetinde o ı mus a sı o duğuna göre c24> bin 

ınenızbank vap Undan başka tüccar nüfusun istihlAkleri nazan itibara alına-
evsirn· Urlarınd .. . 

Pu 
.. 
1 

nde tab·· .. an muştekidir Kış cak olursa ve hınterlfuıdına nakliyat ya-
.. arın k ıı mu!':, .. la . kU Üçiik]üğü . K~ ttan başka va- pan kamyonların da sevkiyatı da ithal 

icir ebder. :Su .. şıkavetin esasını teş. t>dilirse b uyekftn daha büyük olacaktır. 
ıa d vapurlar 'h :a· lskel e erne:rnekt . 1 .. racat emtiasını ınaenaleyh Antalyanın ehemmiyeti ti-

ede ..... edır. Tüccar ıı C""İ • .. •• - d ı-ar d ' ·~a\'?ıada k 
1 

ma arı da Q.4 yesı gozonun e tutularak ihracat ft-
rtfe y:r0ıara nakledi:~:c.n ~unların tek- 1~~~ k_?laylaştınlması esbabı temin e-

'ri~ari açmaktadır. 51 b.rçok masa- ?1I~ığ1 ıgun ihracat o nisbette artacak ve 
bu lnüh· ehe.rnıniyeti haiz . ıstihsalfü ta ayni şekilde geni~liyecektir. 
te 1Aıı ırn derdine çare b bır memleketin ~ 
h~Y7t~ayılır. Memlek"!~nr:ıası elbet. Memleket haberlerimizin 
11\i . e ını anlat e ın ıktısadf e- d ~stikı.... .mış olmak için şu r evamı 10 uncu saq~adadır 

..... e, ıthaIAt . es- - p 
ve ıhracat lı"ste ~ - - - - - - - - ""' - -

----=:U:r:f:a:d~a:....:s:.tp~o~r~h~a~r~e:!k~e::t~l~e~r!_i ~-__; 

olan Osmanın yanına oturmuşlar ve bun- yerleri de '-'gişiyor k b"' 1 
lar da Hasandan bir şişe rakı alarak iç- me le 1 aÇI ıyor 
mek istedikleri sırada aralarında kavga Kız.ılca'hamam. (Hususi) - Kızılcaha- İzmit (Hususi) - Yakında şehrimiz.-
çıkmış, Selim bıçağını çekerek Osmanı mama bağlı Çeltikçi nahiyesinin Kömele de bir akşam kız san'at okulu açılacak
kamından yaralıyarak kaçmıştır. Aldığı köyünün nüfusu bundan on aene evvel tır. Okul için Hizım olan tahsisatın ha • 
yaranın tesiri altında bulunan Osman da elli beş hanede üç y.iz elli yedi ve Değir- zır olduğu Maarif Ve'.kiıletinden bildi -
Muharremi başından yaralamıştır. Bazı menönü köyünün de yirmi be~ hanede rilmiştir. 
şahidlerin celbi için mahkeme baıka gü. yüz elli dört nüfustan ibaret bulunurken Şehrin münasib bir mahallinde kız 
ne bırakılmıştır. bu köylerin civarında çeltik zeriyatı ya- s~n'at okul !binası yapılacaktır. Arsa 

pılmasından vesair bir takım batakhkla- bulunur bulunmaz, okulun inşasına he-

Çankırıda ağaç bayramı 
Çankırı, (Hususi) - Burada bu yıl a

ğaç bayramı her yıldan daha güzel oldu. 
Fidanlık olarak seçilen ve her yıl birçok 
fidan dikilen Su deposu mesire yerine 
hallc. memur, okul talebeleri ellerinde a
ğaç fidanları olduğu halde gittiler. Orada 
ağacın kıymeti hakkında muhtelif kimse
ler ve talebeler tarafından çok güzel söz
ler söylendi. 

Bunu müteakib her talebe· elindeki a-
ğacı açılan çukurlara dikti .. ve oradan ya
vaş yavaş ayrıldılar, bu bayrama Halke
vi bandosu da ~tirak etmiş ve toplantıyll 
ayrıca bir ahenk temin etmiştir. 

lzmirde faydah konferanslar 
İzmir, (Hususi) - İstanbul Üniversi

teai Hukuk Fakültesi fikri haklar profe
sörü ve hukuk başlangıcı doçenti Dr. Ya
vuz Abadan bugün (Fikri haklar) mevzu
lu çok alAkab~ bir konferans verdi. Ka
labalık ve .güz:ide bir dinleyici kütlesinin 
dikkatle takib ettiği bu konferansta Dr. 
Yavuz fikri hakların tekamülünden ve 
telif hakkın.dan bahsetmiştir. 
~nt birinci Türk neşriyat kongresi

ne iştirak etmek üzere Ankarayı hareket 
etmiıtir. Orada Üniversite ~kuk Fakül
tesini temsil edecek. fikri haklara aid 
teklifleri kongreye an.edecektir. 

rın bulunması yüzünden havası muhtel men başlanılacaktır. 
olarak sivrisinek istilasına uğramış ve 
bu yüzden Kömele köyündeki üç yüz elli Şehrimizde kızlarımız için 'bir san'at 
yedi nüfustan hemen nısfı ve Değir- okulunun açılacağı haberi büyük ala • 
menönü köyündeki yirmi beş haneden on ka ve sevinçlerle karşılanmıştır. 
hanesinin nüfusu tamamen inkıraza uğ- İl,k ve orta okulla•rı ikmal ederek ço. 
ramıştı. Bu sıtma ytizünden mezkO.r köy- ğu daha yüksek mekteblere devam e -
lerde mütemadiyen vefiyat vukubulduğu demiyen genç kızlarımız için bu mek
anl~ılınca bu köylerin yerlerinin değiJ- teb çok faydalı olacaktır. 
tirilınesi lüzumu Kızılcahamam kayma- Mektebe ıhenüz bir saha tensib edile
kamhğından Ankara vilayetine arzedil- memişt!r. Bunun R!htım sahilinde ol • 
mişti. Vilayetler Sıtma Mücadele Komis- ması çok muhtemeldir. 
yonu Reisi kazamıza gelerek mezkur köy
lerde tetkikatı sıhhiyede bulunduktan 
sonrn Ankaraya avdet etmiitir. Bu köy
lerin halkı havası mutedil ve suyu iyi 
münasib mahallere nakledilmek suretlle 
hayatları kurtarılacaktır. Kaza kayma
kamı Hamdi Onay bizzat bu nakil. itini 
ihzar etmekle meşgul bulunmaktadır. 

Balıkesirin yeni 

Ge 'ibolu Halkevi inşaatı ilerliyor 
GeHıbolu (Hususi) - Geliboluda ya

pılmakta olan yeni Halkevi binası in
~aatı ilerlemektedir. Binanın zemin ka
tı bitmiş ve birinci kat duvarları yarı 
nisbette tamamlanmıştır. İnşarlta bü . 
yük bir hızla devam edilmektedir. 

HükOmet konağı) 

'W~ 

Ola Hase.n Bey Diyor ki: 

liasan Bey 

... Bunları teşhır etmek ha. 
tadır. B·lyük bir hata .•• - Ne oluyorsun Hasan 

Bey. Sen de bu tabloları 
mWıtehceıı mi bWdun! 

Hasa'iı Bey - Müstehcen 
bulmadım amma. tabloya 
benzetemedim. 

Bnlıkesir, (Hususi) - 1~aatı geçen 
sene biten hükô.met konağının tam şekli
ni alobilmesi ~n maliye ve adliye kısım
larının da birer pavyon halinde inşası mu
karrerdi. Bu arada maliye binasının in
Ş&atına başlanmıştı. Şimdi 65.120 liraya 
malolacak adliye binasının da tahsisatı 

gelmif bulunduğundan binanın inşaatına 
yakında bqlanacaktır. 

HükWnet konağı bu surellc bü r k 
samı ve tesisatıle birlikte tam şek' r ı n 
lacak '\re 200.000 liraya maiolm\l • ~ 

caktır. 

Resim; maliye ve adliye kısımla•wn 
da pavyon halinde inşasile tam şeklin 

alacak olan hükumet konoğını göster 
mektedir. 

I 
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• Ba,ta 

CHıdueler KarJisında 

h 
1 

e oşahyor 

SON POSTA 

Geliboludaki 
şehidler anıtı 

Sabah gazetelerinden birinde gördü- 1 Bu ne iyi şey.. artık polisler sokak 
ğüm yazı serlevhasını birbiri arkası - sokak dolaşıp kanuna karşı gelmek, 
na birkaç kere okudwn: kanuna aykırı hareket etmek isteyen -

Hapish:.me boşahyor. leri araşlırmıyacaklar. Yolumuzun ü -

... Hapishane boşalıyor. zerinde elleri kelepçelilere rastlamıya-

Ne güzel bir haber.. ne sevindirici cağız. 
bir müjde .. demek oluyor ki, günden 
güne adam kan·na susamış caniler us
lanıyorlar. Tövbe edi;>orlnr, tövbele -

Mahkemeler bin tUrlü cürüm esha -
bını sorguya çekip adaletin münasib 

rini tutuyorlar. 

gördüğü cezalarla- onlan cezalandır -
maktan kurtulacaklar. 

- Hapishane boşalıyor. 
Bu ne iyi şey .. 

'* 
Başkalarının alın teri dökerek kc:lzan 

dıklann:, evlerinden, ceblerinden aşı -
np geçim yolu tutmu!< olanlar artık bu 
huylarından vazgeçiyorlar. Onlar da 

ötekiler gibi namusla çalışıp kazanı -
yorlar. 

Sorlevhanın altındaki yazıyı okuma-

Hllek"rlar, hilekarlıktan; sahtekar -
lar, sahtekarlıktan; kalpa anlar, kal -
pazanlıktan; velh:l'Sll bütün ahlaksız -
lar ahlBksızlıktan el etek çekiyorlar. 

Yl mümkün olduğu kadar geciktiri -
yordum. Çünkü sukutu hayale uğru -
maktan korkuyordum. Ve nihayet o -
kudum. Ve korktuğuma uğradım: 

cHapishane binası boşaltılıyor, ha -
pishanedeki mahkfunlar başka tıapis -
hanelere nctklediliyorlar .. » 

Edirne (Hususi) - Geliboluda Ga
zisüleymanpaşa camisi civarında Geli
bolu fatihlerine c-rid Şehidlik denilen 
yerde Gelibolu belediyesi tarafından 
yapılmakta olduğunu evvelce bildirdi
ğim anıtın kitabe kısmı bitmiştir. Şim
diki halde etraf mermer çevresi inşaatı 
devam etmektedir. Bu mermer çevre 
ile anıt kitabe kısmı arası yeşil saha 
olarak bırakılacaktır. 

- Hapishane boşalıyor. İsmet HuH'ısi 

C fun arı bi'iyor mu idiniz ? =ı 
Bir lngiliz ineği sut vermede 
"' dünya rekorunu ırdı 

Oç musiki aletini birden calan 
.ıdam 

Süt istihsalinde yeni bir dünya reko
ru klnlrnıştır. Bu rekoru kmın Wilts -
hire'de Wort ve Ray adlarında iki ada
mın sa)ıib bulunduklan « orton> cin -
sinden cCherry> ismindcl.i inektir. 

Bu inek 365 gün zarfmda tam 
18.889 kilo süt vermi-stir. 

Bundan evvelki rekor bir Amerikan 
kırm~sı ineğe aiddi. Bu mnrikan ine
ği de 365 günde 17.511 ki1o süt ver -
miştf. 

Cherry'den son süt sa!!llışı .şerefine 

sahibleri tanının~ ziraatci'cri davet ey 
lem işlerdi. 

Bir ineğin bir sene içinde 
lodan fazla süt vermesi ilk 
olmaktadır. 

18.000 ki- Amerikalı Taubler ağız armoniği, gi -
defa vaki tar ve viyolonseli ayni zamanda çalabil

mektedir. 
---··························································· ... ·· 

Bir "modern l1anım,, 
Mesel si .• 
Aşağıda gördüğü:;ıüz sa•ırlan (İ. S.) 

!nuasile mektub yollayan bir okoyu
cuma cevab olarak yazıyorum. Hıka

ycsini aynen nakletmeye hiıum yok
tur, maksad cevabımdan kiıf: der ccde 
vuzuhla nlaşılabılır: 

- Mektubunuzu okudukt n ... onr:ı, 
bitaraf bir hüküm ver cbılmck için, 
çok ince düşünmek mecbuı iyetı h et
tim ... Maalesef, bu hük..ım, alcyhiniz
dcdir. 

Hüviy(tinizi büyük b r d kkat ve e
hemmiyetle saklamanıza rağmen. pek 
mümtaz ve şerefli b!r r.imrcve mcnsub 
olduğunuzu anladım. Yuks k tahsil 
g~rmüş bir zat old:.ıgunuz için, - aşa

ğıda sayacağım sebeb1er dolayı"' le -
haklonızda verd;ğim bitarafane hük
mil, sizin de kabul edeceğınize emi
nim ... Dinleyiniz: 

SLER 
miz Anadolu lehçesi, acaba (metres) 
edindiğiniz, yabancı bir ırka mensub 
olan yabancı karının konuşmasından 

daha mı çirkindir? ... 
5 - Hatanızın en büyüğü; zevcenizi 

ıslah ile meşgul olınanız lazım gelir
ken, sizi hiçbir zaman bir Türk km 
kadar candan ve samimi bir muhab
betle sevemıyecek olan yabancı ırktan 
bir kadına gönül vermeniz .. ve, onunla 
zaman geçirınenszdir. 

6 - Sizin tabirinizle söyhycyım, 

(modern kadın) noktası üzerind~ Lc;rar 
gösteriyorsunuz acaba. afii ve fazi
let sahibi bir kadın, temiz ruhlu, asiJ 
duygulu bir erkeği me&'ud etmeye ka. 
fi değ'l midir? .. 

7 - Sert ve çetin tab•atinize naza
ran. saf ve mütevekkil bır Anadolu kl
zı bile sizinle yaşamaya tahammül e
demezse, (modern) dediğ.niz (dik baş
lı hanımlar), bır dakika bile sizin kah
nnızı çekmezler ... Buna, ço~ emin oln
bilirs · niz. 

Bu h?fi.a içerisinde Geliboluya gi -
den Umumi Müfettiş Kazım Dirik Ça
?\akkale Valisi Atıf Ulusoğlu ile anıt 
mahalJLrü gözden geçirm~Jer ve anıt 
civarındaki ahşab ve harab dükkan -
l~rın istimlak edilerek burasının bir 
meydan haline getirilmesi için alaka
darlara direktif vermişlerdir. 
Anıtın açılma töreni yakında bütün 

Gelibolu halkının ve mekteblerin işti
rakile yapılacaktır. 

Resim, Geliboluda hazırlanan Ge1i -
bolu fatihlerine aid anıtın kitabe kıs -
mıdır. -----
Tokad Halkevinin ça\1 şma!arı 
Tokad, (Hususi) - 23 Nisan Çocuk 

haftası münasebetile Halkevimiz mekteb
lerdeki yardıma muhtaç yoksul çocuklar
dan yüz on sekizine elbise, ayakkabı te
min etmiş ve bu masrafı karşılamak için 
de gösterit kolu bir temsi~ vermiştir. Bu 
tc~ile Evin müzik kolu da refakat et
miştir. 

Bundan başka köylerden de mekteb 
çocuklarını şehre getirmek üzere otobüs. 
ler gönderilerek bu çocuklar şehre getir
tilmiş ve muvasalatlarında Evin bando
su ve kalabalık bir karsılayıcı huzuru iJe 
köylü çocuk misafirler Halkevinc indiriJ
mişlerdir. Biraz istirahatten sonra çocuk 
mis:ıfirlere şekorler dağıtılmak suretile 
ikramda bulunulmuş ve müteakiben de 
gene bandonun refakatiıe otobüslere bin
dirilerek şehrjn şayanı temaşa mahalleri 
gezdW:ilmiş ve sonrsdan sinema binasına 
getirilerek fılim gösterilmiştir. Ekserisi 
henüz şehri bile görmemiş olan köylü ço
cuklarımızın .gerek şehir dahilindeki ge
zintileri ve gerek !..Ik defa sinema görme
leri kendilerini sevindirdiği gibI köylüle
rimizi de çocuklarına korşı Halkevinin 
gösterdiği bu sevgiden dolayı çok mem
nun etmiştir. 

Tokzd1n içmı su u 
Tokad', (Husust) - Beybağında içme 

suyunun isalesi için inşa olunacak depo
nun temel atma töreni yapılmıştır. 

Bu suyun Cümhuriyet bayramına ka
dar şehrin her tarafına akıtılması takar-

Mayıs f 

/~~ 
42 ev ve dükkan oyan 
3 çocuk adliyeye ver· di 

Yaşlarından umulmıyan bir maharetle kapılara anabtst 
uydurarak ve pencereden girmek 

suretile hırsız'ık yapan çocukiar suçlarını inkar ettiler 

En ..,küçüğü 11, en b?yüğü 1 S yaşın-l kat yaptıkları tesbit edilmiştir. 
da ~lan 3 çocuk Beyoglu ve Kasımpa- Çaldıkları şeyler arasında elbise, ~ 
şa ~ıvann?a 42 ev ~e _dük~n soymak maşır ev ve mutfak eşyası, kundut9 
suçile adlıyeye verılmışlerdir. Bu kü- kilim saat bakkal terazisi kümes b'5 
çükler şebekesi, 11 yaşında Receb, 14 vanı, 'kuşu' ile beraber bir kafes ve dl 
yaşında Ali ile 15 yaşında bulunan ha hatırn gelmedik eşya vardır. Bı.IJ' · 
Ramazandan mürekkebdir. fardan bazıları müsadere edil.Jllişd!' 
As~ Fa~ıl, A~esti, Cemal ve Ke - Küçük hırsızlar adliye doktoruna dl 

m<tl ısım1enndekı şahıslar da, lll€sruk muayene ettirilerek, !arık ve mürııd 
mallan satın almak ve çocuklan hır - yiz oldukları anlaşıldıktan sonra. ~ 
sızlığa teşvikten suçludurlar. lannda takibat:? geçilmiştir. Fa1"~ 
YapıJan zabıta ve adliye tahkikatı hepsi de yctpılan isticvablannda suçJI' 

son~da, üç kü~üğün yaşlarile müte - nnı inkar etmişlerdir. 
nasıb olrnıyan bır meharetle evleri kol Beyoğlu müddeiumumiliğine se")I' 
lıyarak açık kapılardan içeri dalınak, dilen suçlular, tahkikat tekemmül 6' 
kapılara a~ah~r uydurmak ve pence - tirildikten sonra, İstanbul sorgu bA ' 
relerden gırmek suretile 42 yerden sir- kimliğine verilmişlerdir. 

PollsfP: 

Üç yaşında bi.r çocuk arabanın altında 
kaldı 

Nişanca Kabristan sokağında' oturan 
Hüseyin beygir arabasını sokakta ba -
şıboş bırakmış, o civardaki 90euklar da 
araba i!e oynamağa başlamışlardır. 

Bu sırada at ürkmüş ve arabayı sü -
rüklem~ğe başlamıştır. Arabanın için-
de imlunan 3 yaşındaki Arif yere düş
müş ve bir tekerlek üstünden geçerek 
ağir surette yaralı.!nmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Arif musevr hastanesine kaldırılmış 
ve arabacı hakkında takibata başlan -
ınıştır. 

Bir socuk pencereden düştil 

Dt>nlz işleri: 

Araba vapur1an dün sefer 
yapanıadılar 

Ege ve Marmara denizlerile }iman~ 
dün de lodos fırtınası devam etmiştit' 
Fırtına yüzünden Şirketi Hayriye~ 
Kabataşla Üsküdar arasında işJiyen •: 
raba vapurları, dün sefer yapamaJillŞ 
!ardır. 

Bir kamyon bir kııa çarptı 
Eyübde, şoför Karamanın idaresi11 

1 

deki yük kamyonunun tekerleklerif1 
1 

den biri çıkmış, o sırada yoldan geÇ 
1 

mekte olan İsme! adında bir kız. kBJJ1°' 
yonun sademesine maruz kalarak Y9 * 
ralanmıştır. 

İsmet tedavi a~tına alınmış ve tsh 
1 

kikata başlanmıştır. 

Dün akşam Küçükpazarda Atlama Bir sigara ateşinden yangın çıktı 
caddesjnde -41 numarada amele Kazı- ~ 

Şişlid~ Tavukçu sokağında Sayır a * 
mm beş yaşındaki oğlu evin pencere- partımanmcia oturan Saibe BüyüktU 
sinden tepeüstü düşmüş, başın.dem a - nanın dairesinden yangın çıkmış, atd 
ğır surette yara1annlUltır. Çocuk fazla büyümPden söndürülmüştür. 
kan zayi ettiğinden tedavi edilmek ü - Yapılan tahkikatta, ateşin, e.şya sıırı
zere Şişli Çocuk hastanesine kaldırıl- dığırun içine kaza· ile düşen bir sig3~ 
mıştır. dan çıktığı anlaşılmıştır. 
&::=:======================~~===~~~==:s=~ 

( __ B_o_ğ_a_z_ı_ıy_a_n_H_a_l_k_e_v_i--:;ç_a_ı_ış.:....f"Y'_( ,_• a_, _• _J-' 

1 - EvvelA, izdivaç ederken ço:ıt ya
nılmışsınız... Bu izdivaç, arzunuzun 
hilfıfına olsa bile - zevcenizin saflığına 
nazaran - bir müddet sonra, vazi;»eti 
sükunetle ıslah edebilırd'niz. 

8 - Zevcenizden uzak kalarak (hiz
metçi kılıklı güzel bir kız) bulmak .. 
ve, (sağdan soldan geçinmek) gibi fi
kirleriniz. şeref ve ciddıyete yakıŞJr 
§~yler. değildir. Sizi yakından tanıyan 
aılelerın size kız'annı vermek bahs!ne 
gelince: - Bana \alırsa - bu da, sizın 
zannımzdan ib:ı.re!tir. 

rür etmiştir. Depo altı yüz ton su alacak- Boğazlıyan, (Huswt) - Çocuk bayramı münasebetile kaza Halkevinde bit 
tır. Deponun temel atmasında ilk harcı müsamere. vertilmiş, oyunlar oynanmış, şarkılar ve şiirler söylenmiştir. Residl. 
Valimiz Fai~ Ergun koymuştur. Halkevi temsil kolu azalannı gösteriyor. 

2 - Tabiatbıizin, ı:iddete ve faıla e
goistliğe mail olduğu, ifadelerin zden 
anla~lıyor. Bu sebebledır ki, zevcE>ni
r:i kendi prensiplerinize uydunnanıza 
lmkin bulunamamış. İnsanlan ısl::ıh ve 
terbiye hususunda kullanılan ş•ddet, 
ekseriya faydadan ziyad,. zarar verir. 

3 - Halbuki zevceniz, sizden hrklı 
bir sınıfa mensub de~ildir. Sizin doğ
duğunuz muhitte doğmuş, ve ayni mu
hitte yetişmiştir. Eğı:>r aranızdı bir 
tahsil farkı varsa. onu da kendi sevi. 
;renize yükseltmek. yapılmıyacak biı 
iş değildi. 

4 - Zevcenizi!'l, dilini bilt> düzelte
mediğindcn şikAye! ediyorsunuz ... So
rarım, siz~ .. bu saf Türk kızının tPrtc-

Oğlum! .. Size, biraz sert cevab ver
dlın ... Unutmayınız ki, en büyük derd
lcrin devaları, en acı zehirlerdir. 
Eğer beni dinlerseniz, evveıa (mo

dern hanım) hayalini zihninizden si
liniz. Haşin ve hodbin tabiatinizi de
ğiştiriniz. On beş scnedenberi size ha-

. yatını vakfetmiş olan o saf ve masum 
Anadolu kızına :tvdet ediniz... Onitn 
basit, hatta kaba, fakat temiz hareket. 
lerini hoş görmeye kendinizi ahştmr
sanız, emin olunuz kL cok büyük bir 
saadet elde edersiniz. 

TEYZE 

-r .. s-;~;·;·;;;;;~·-;·;;~;;,:~;;i;;;·;-·-- ........ ____ ... ____ · Diie;;;- -~ 
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Nasıl hazırlandı, nasıl kuruldu, bugün ne halde 1 
Meşhur Alman aigasi muharriri Egan Heymann'ın 

(Balkan) isimli eserinden iktıbaslar 

Bakan Antantının kuruluşu ve 
Belgrad, Bükreş, Atina 

Çeviren: Emekli General H. Emir Erk i/et , 

• 

- SaJfa 7 

Şeyhislim karısı 
Hacı Ziba 

Hanımın idamı 
Halet Efendi, karısına hakaret eden kadından 

yaman bir şekilde intikam almışb 

[ .. Son Posta ,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 
Hacı Ziba hanım, ti çüncü Selim zama

nında Osmanlı sarayına satılmış Çerkes 
cariyelerden idi 

-

-5- ı 
Bu f 'kri T" k" ,_ ur ıye için Kabule şayan 

ıulan sey d h 

Gayet güzel, işgüzar, fevkaliıde zeki 
bir kızdı. Fakat çok hırçın. edili saçından 
uzun>, sözünü sakınmaz. dibru tutmaz bir 

l Nazırı Maxiınos, Tevfik Rüştü, Yeftiç kızdı. Çerkes Ziba, Haremi Hümayunda 
•RPP.1".9'12m1t19"•!Jlmp3 V'ıe Titülesku tarafından, 9 Şubat kapı yoldaşlarının hemen daima kalbini 

'.A • a a: evvel izah olunmuştu. 
~ ltnanya 1933 Birinciteo:;rinde Millet
.er ~erniyetinden çekilm~c:fr Türkiye 
ıse bılakis · · ~ ' ıttıfaka girdikten sonr~ Ce-
ne\rre fikirciliğini ve adetlerini k~ndi-
;:. ~ek seri ve tamamile mal etmişti. 
·· ulr - Alman münasebetleri o vakit 
0Yeyd' k" 1 ı, Balkan paktının aktine 
sarfolunan • 
beti mesaı, Fransa ile münase-

n takvi · <i;fu ycsme nisbe1ıle, Berlinde 

~1 a az fena tesir vapmıstı· maamafih 
ınan · • • ' Fr )u 0 zaman silahsızdı. Fakat 
ansanın tt 1 \'ard . h ' a yaya, oynıyacak kozları 

ka ı, .. erhal :le Tür ki yenin bu devlete 
rşı .1rt .. 

Bız'lık . u altında c~nlı kalan itimad· 
h a.uyguıarıını körüldeı:nek faıila 

guç de· ildi. 

Türkiyen· 
zanıa İ ın Fnınsaya yaklaşması, o 

n talya il 1 nan y e ara arı gergin bulu -
ugoslavya ile d ·· b tl · · sile tekrar bozulmaması şiddetle arzu kola la e ınunase e ennı 

"Y Y ştırıyordu. Belld de Ankarada olunuyordu. Yugoslavya'nın, Balkan 
ugoslc.vya il B Palkt e ulgaryasız 'bir Balkan paktı için ilk hazırlanan metin müs -

1 <ıktetrnekle şüpheli ·· ··ım kte veddesini bu 'bakandan ne dereceye olan b. ' goru e 
tnasın; öB~lgar - Yugoslav yaklaş _ kadar tadil ettiği maalesef malfım de-
lüyord F nune gccilebileceği düşünü- ğildir; Türk, Rumen ve Yunan devlet 

u. akat bu f'ki At" B""k adamlarının Belgrada vakı birçok se-reşte tc.tkn· ı r, ına ve u -
' olunmalıydı. vah'"'tlerinden, kral Afeksandrın kolay 

Romanya i · . ikna olunamadJğ1 neticesi çıkarılabilir. 
<lar kola çın ışler bir der«eye ka- Küçük Antant içtimaı 24 İkincika-
~tant ~,olın~ştu. Bu devlet Küçük nun 1934 de kapandığı zaman henüz 
tnüt~fik . a~ıl'ı}e zaten Yugosla.vya ile hiçbir uyuşma hasıl olamamıştı.Paktın 
Türk· ıdı; kezalik Yunanistan ve nihayet bir şekil alan ve gene Bulga'
rn~Ye ile dostluk ve ademi tecavüz ristan aleyhine müteveccih noktalan 
ta Velelerile bağlı idi. Küçük An _ havi bulunan metni parafe edildikten 

ntta olduğu "b· . . sonra da Belgrad, Yugoslavyanın yak-
liaricive N gı 1

' sıra ıle bır devlet laşma arzu ve mesainin ciddiyetine 
lli nıı~tık ~zırınm riyaset edeceği ye- Sofyada herhangi bir şüphe hasıl ol
cu'nun "h a~ı bir pakt kurmak Titüles- maması için bütün lruvvetile çalıştı. 
şeb·ı· ~ tırasına ( 1) ancak uygun dü- Kral Aleksandr, kral Borisin muhtelif 

0 ı ırdı. Kezalik Romanyanın tam Avrupa başşehlrlerini ve bu meyanda 
ı~arnan, İkincikfuıun 1934 d R am Berlin ziyaret dönüşünden istüade e • 
. lyan mukavelesinin h .. k ·=· _ umen derck trende onunla- müteaddid saatler 

Çırt?neeoi Balkan :ık u. munu ge - görüştü. Belgrad mesaisinin neticesiz 
ZiYade-:sile Y P tınnn ihzannda işe kalmadıklarını, Bulgar Başvekili Mu-
Yu.nan1~n7~rdu. şanov'un Balkan paktı hakkında söy -

güççe . a· . ıçm mesele biraz daha: lediği ve Bulgaristanın Yugoslavyaya 
kon 

1 ı. F1lvaki Balkanda ista'lü _ olan mümrsebetl€rini 'di~r komşula
fakaun rnuhafazası Atina irin müh. d'. nn gene açıkça 'takaddilm ettirdiği nut 

t Yun · :r rm 1' ku · t tm" ti d :ınıstan yalnız b" B !l.k:an ~ e ı.ş r. 

TitiUesl."U 

t 9 34 de Atinada büyük merasimle im- kırdı, canını sıktı, amirlcrinı kızdırdı, hiç 
zıalanrnıştı. Maksimos fle Türkiycnin sevilmedi; Padişaha. bir münasib adam 
ve Yugoslavyanm mümessilleri, imza bulunarak çırağ edilmesi rica edildi. Ho
mer::ısiminde, barışa ve milletler ara - ca Abdullah ağaya odalık verildi ve sa -
sında anlaşmalara d~ir umumi sözlerle raydan çıkarıldı. 
iktifa etmiş ve yalnız Yunan Hariciye Fakat bir müddet sonra Hoca Abclul • 
Nazırı bu esnada paktın noksanlığına lah ağa ölünce, Çerkes Ziba gene Padi -
işaretle onun anca'k mahdu~ bir şe : şaha iltica ettL Bu sefer Üçüncü Setim 
kilde yapılabildiğini ve bu itıbarla mıl hazine kethüdası Halil efendiyı çağırdı: 
letlerin bütün arzularını yerine getir- - Zibanın biraz dili uzundur. gönül 
mediğini söylemiş iken Titülesko nut- kırıcı. acı sözlüdür amma, ev kadınıdır, 
kunda mu ah edenin revizyon aleyhtar- dindardır! 
lığını tahrik edici (3) bir tarzda teba- Diye Halil efendiye odailk verdi. 

·· t' d" Tit'"l ku' a göre pakt A-ruz et ır ı. u es Y .. .• Halil efendi de Zib:ı gibi, tok ve acı 
tinada imzalanmıştıır; çunku Grekler, sözlü, hırçın ve çalışkan bir adamdı. Ca- Bir mraytı tfpl 
«Bütün Ba:kan milletleri arasında ebe- riye ile efendi çabuk ve iyi anlaştılar. raktığı aşcıbaşısının damadı aşcı Halil. 
diyetle en çok alakası olanıa:>.dı.r. ~~- Halil efendi odalığına nikUh kıydırttı. İstanbuldaki yoldaşlarından bir Yenlçe • 
zı tarafta, bir devletin arazı.sının - Çerkes Zıba, kocasının bütün ic:lerini e- riye bir mektub yazdı. Bu mektubda HA-

. · - talibde :s parılı;nası ıçın açıktc?n açıga me _ 1 line aldı, Halil efendi, sevgisı, itimadı ve let efendinin garez ve kininden ve kötü -
bulunmak hakkmın mevcud 01?u~ j arzusıle kılıbık bir koca oldu. Halil efen- lüklerinden acı bir lisanla şikiıyet etti. 
farıolunuyor; buna karşı ~~burı hır di bilahare Rumeli kazaskeri olduğunda, Mektub nasılsa çalındı. Halet efendinin 
aksjilamel hasıl o1du; bu aksulamel Or- nakibüleşraf Zeynelabidin efend~ lAtife eline geçti. Efendi bunu cYeniçerilerl 
ta A vrupada başlaw ve şım ı c:ı - yollu: kendi aley'hine fitneye tahrik> telakki .:ı. • a· Balkr'n l 
da dahi kendini hissettiriyor. Badehu - Mansabı ehline verdiler! etti. Ziba hanımı mahvetmek için kor • 
Tilülesku, Büyük Harbden evvelki za- Demişti. Halil efendinin kılıbıklığmı. kunç bir silaha, hile ve iftirnyn e~ attı. 
manlarda devletlerin yevmt hayatının Ziba hanımın nüfuz ve tahakkümünü bil- Bir gün Padişaha, sabık Şeyhislfım Halil 
hududlırr cihetile hiç bir endişe ile bu- meyen kalma.mıştı. efendinin zevcesi Hacı Ziba hanımın bü-

1 d Im akta o1duıı1ıınu söylemek 1kinci Mahmudun ilk yıllarında Halil yücü olduğunu, kocasının tekrar göze 
an ırı: am '"'- f d Ş h" ı· 1 " . . . b .. ··ı t ~ b 1 

1 d - . · T" k '1 c en ı ey ıs am o du. Fakat cscrt yuz • gırmesi ıçın uyu er ynp ı6ını, un arın "b" b" .. ' tte bu un ugu ıçın ur 
fll 1 ır cur e "h 

1 

m. pek sözlü» olduğundan devlet ricnlilc ise csıhhati şahanelerine> dokunduğunu 
Hariciye Nazmnı ihtiyatlı f~k~t s~T~. ve bilhas~a Mahmudun meşhur nişancı arzetti. Sıyasi müşkülat ve gaileler için
bir mukabeleye mecbur etmiştı. Tıtu- Halet efend si ile geçinemedi. Halet e • de bunalmış olan ikmci Mahmudun bo -
lcskuya göre, Büyük Harbden öğren- fendinin entrikası ile de meşihatten az • zuk asabı bir de büyüyü işitince büsbü -
melidir ve cyapılan şeyler bir daha ya- !edildi. tün gerildi. Hiddeti gözlerinden okuna • 
ılmarna'lıdır:.. Nlhayet Titülesku Bal- O zamanlar Boğazi~inin en meşhur me rak Halet efendiden delil istedi. Halet e-

p .. k b"l ta f1 sirelerinden biri Beylerbeyinde Havuz • fendi zaten hazırdı. Daha doğrusu delili 
kan paktını cmute a ı ra arın sa- kendi adamlanna, ellerine sureti rnahsu-

ü d 1 d 1 başı mesiresi idi. 
mimiyet ve iyi niyet · a eleri e 0 u sada hazırlatmıştı. 

Bir Cuma, sabık Şeyh islim Halil efen. 
olan ve fakat neticede bir şey mi veri- Halil efendinin Etmeydanı civarındaki dinin Hacı Ziba hanımefendi de, cariye • 
lecek yahud bir .şey mi alınacak bili- lcrini alınış. Havuzbaşı mesiresine git _ konağının ahırında, gübreler içine gö -
nemiyen muahadelerle mukayese• e- mişti. o gün, Halet efendinin zevcesi Le· mülm~ş. ~ğzı dikrı:niş bir siy~h. ~uzu "bu 
d . Romıfaya Hariciye Nazırının bu bibe hanımefendi de kendi takımile ora- lundugu ıhbar edıldi. Ağzı dıkılıp gub-
.~r . zaman Almanya ile da idi. relerin içine gömülmüş ölü siyah kuzu -

sozlen, onun ° akd 1 1 yu bir sepetin içine koyup Padişahın hu-
h da O unan uz aşma Lebibe hanımı görür görmez Çerkes 

Le istan arasın . _ . zuruna getirdiler. 
h d · d dolayı basil olan ıgbı- Ziba kendini kaybettL Gerek ona, gerek 

mua e esın en _ .- "b" k H"l t f d" Bu vak'a 1236 yılı ramazanının baııın • österd ği ocası a e c en ıye, ağıza alınmıya • ~ 
rarını saklıyaınarc:bğını gı ı gı ı cak, yakası açılmamış küfürler savur . da olmuştu. Ziba hanımın sihirbazlığı •-
onun bütün nutku, Balkan paktının du. Fakat, hırsını, çelikli çenesinın kü • şikar idi. İdamı için bir iradei seniye 
dizginlerini kimlerin çekmekte olduk-_ fürlerile de alamadı. Cariyelerile beraber çıktı. Halet efendi iradeyi alır almaz bir 
larını ve pakıttan neler umduklarını a- Lebibe hanını takımına hücum etti. Bu • mübaşirin eline verdi. Yanına iki cellid 
çıkça ifade P.r1er( 4). nunla da kanmadı, Havuzbaş. mesiresin· kattı ve hemen Bursaya yolladı. 

(Arkan !'ar) de bulunan nekadar elı bayraklı mahal • Havuzbaşı vak':ısını blrniyen kalmadı-
B. E. Erk.ilet le karısı, baldın çıplak çoluk çocuk, kül- ğı için, mübaşir. gayet ihtiyatlı davran -evleti değil ır a: ( nı 

niı devleti ·a~Yni zamanda bir Akde- BALKAN PAKTI C3) B'.l tabir müellifindlr. 

tnakıa it 1 ı 
1 

ve Akdeniz devleti ol- Balkan paktı, dört Balkan Hariciye (4.) Bu hükümler milell1find1r. 

,~ 
hanbeyi ve kopuk varsa hepsini etrafına dı. Ziba hanımın Borsada oturduğu k" -
··ıpladı. Hfılet efendinin hanımını ala a- nağa müjdelerle indi: hanımefendinin 
la hey ile yuhalarla kaçırttı. O gün Ha • eteklerini de müjdeier vererek öptü: 
vuzbaşı mesiresini bir karılar hamamına - Efendi hazretleri sizi Karahisara f5. 
çevirdi. temiş .. fakat Pad~ahtan iltimas etmiş • 

~~ ya~nm~ ~~MLO~=~~~~~~~~~~=~=~~~~=~=====~~~ 
tın i~za~:~::Iariciye Nazırının pak- ( Nevyork dünya sergisinde Türk pavyonu ) 
4~mn~-·~~~~~h~n ~--~~----~--~~-------~------evveı İtaı gı attA bunlardan daha 

Yaya gitrnes· . 
§ılır. Fnkat t ının sebebi anla-

ŞÜphelPrini ~~ğı;:::anın plana karşı 
?nadı; 'bu .. h ga ınuvaffak ola _ 

şup eler zahi d 
tansıı 'bir :nakt r e Bulgaris -
~- "" ın az u 
'-'<llı olacağı sckıi d Ygun ve az fay -
Balkan pakt • n e beyan olundu. (2) 
rn ının Yunanist 

e.nfaatleri sebebil bo anın Akdeniz 
lllak kalını . e, zulınasına ra -
rn .. ştı, bu pakt k 

uı sonradan 1 Urtaran for-
h 1 ancak gu·· l"k .ou ~ tista ç u le bulundu. 

bir suretı nın Pakta eirmPk içın· h" 
e tahri~ ıç 

§ılı~a bu Be! olunanıı} acağı anla-
I>ek ba it alın e:r Yugoslavya kendini 
Belgr '.iia B ıyan bir durumda go··rd-

' Ulg~ · u. 
ne bir a l ' rıstanla müstakiın.a -
b n aşına fik . . 

Uldu·u gibi Bul ~ gittikçe kuvvet 
muş Ynkla garıstanıa husul bul-
~nın, Sofyanın zorlannıa
<l> Bn tabı -
C2) LnunU: nynııe tnfieuıtındlr 

t.•ttaııe un 1935 de M • ruu c. 1 Probleını in~an<>da b:ı.ruan 
n 200 ıncı sayfası onaı adlı ele-

ı:evyork dnnya sel"g'İ.llııde Türk pavyonunun büyük bir ra~et görmekte oldu • 
%iyaretct.ı.ın adedi hergün arttığı gelen haberlerden anluılmaktadır. Yu-

karıdaki . .. ' 
rem Rriidaki Türk pavyonunu göstermektedir. 

Halet efendi bu rezaleti hazmedecek a- ler. hemen İstanbula konağa gitmeniz f. 
damlardan değildi. Karısının belki de a- çin ferman var. Efendi hazretlerinin affı 
yıla bayıla, hıçkırıklarla boğularak an • yakında ... 
!attığı Havuzbaşı vak'aslillll intikamını Dedi. Hacı Ziba hanım, etekleri zfl ça. 
pek çabuk ve pek ağır bir §ek.ilde aldı. larak hemen hazırlanıverdi. Ağır eşyala
Evveıa ilk işi, Halil efendi ile karısı rı arkadan geledursun. kendisi hemen bir 

Ziba hanımı Bursaya süraüne yollamak arabaya bindirildi. Fakat Mudanya y~ • 
oldu. lunda şehir dışına çıktıktan az sonra a

cAt sahibine ıglire eşınir> derler. Hılil 
efendinin kapısı halkı içinde, kendileri -
ne uygun, dilleri uzunca adamlar çoktu. 
Bursanın yakınlığından. Halil efen elinin, 
aşcı, çuhadar, arabacı, ayvaz ve uşak 
makulesi adamlan lstanbula sık sık ge • 
lip giderlerdi. Bunlar ötede beride, kah
vclcrde, efendilerinin affedileceğinden, 
gene Şeyhislfun olacağından. HAlet e • 
fendinin de bilakis azledileceğinden bah
sederlerdi Bu şözlerin kaynağı, Bursada 
çenesi bir türlü durmayan Ziba hanım 
idi. 
Kocasından ziyade Ziba hanıma kin 

besleyen Halet efendi, onun dilini ebe • 
dlycn kıstırmağa karar verdi Halil efen
dinin rnenfasını Bursadan Afyonkarahi -
sarına tebdil ettirdi, Ziba hanım Bursa. 
da yalnız kaldı. 

Bu sır.ada, Halil ıfencliniıı Bursada bı-

rabayı yoldan bir yana çevirdiler. Ara -
bacı ile yamağı İstanbuldan gelen cel -
!Adlardı. Mübaşir ile beraber z·ba hanı
mı boğdular. Üzerindeki elbiseleri soy -
dular. kadını ana doğması çırılçıplak b:r 
çalının dibine bırakıp gittiler. 

Bilahare vak'ayı l5ğrener. Bu!'Sanın i • 
!eri gelenleri. adam göndı>rerek Hacı Zi
ba hanımın techiz ve tekfinini yaptınp 

defnettirdiler. 
Reşad Ekrem 

oHom;•-;;~i;;;~Weiif~Od0;~··;;;;1;~;bO-

Ahırkapıda lastik fabrikası ustaba -
şılarından Rıza Dinç, makineleri Ayar 
ederken yanlışlıkla makinenin birini 
harekete geçirmiş, iki elinden yara'l.an
miştır. 

Rıza Dinç, Beyo}lu hastanesine kal
dırılmıştır. 
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lngilterede Rolls Royce otomobilleri 
ile askerlik şubelerine giden efrad! 

1 

hıgilterede mecburl askerlik karan tatbik edilme.ğe 'başlandı. 

Eman. erbabı a•kerllk tubelerlne müracaat ederek ilk muaye

nelerini yaptırmaltıtadırltlr. Bu meyanda birçok ıengin ve un 
ailelerin çocukları da altlarında mükellel Rollı Royce otomo

billerlle mmtakalanndaki fUbelere ıt.tmekte, nbati vücud et

tikten sonra da, resimde ıördü~üı; ~bi aene otomobillerile 
.. ._ ........ ederine d&unektedi&er. 

Hıdrellez nasıl geçti? 
Nedimin 
kayık 

Saadabadı 
şirncl.i /-laliç 

şimdi 
suları 

bir viranedir. Üç çifte 
üzerinde transatlantik 

görmek kadar insana garib geliyor. Servirevan ise, 
bütün .dünyada nadirleşti Kô.ğıdhanede değil, 

Evvelki akşam, içine bir tek on pa:-a
lık konmuş kırmızı atlas bir keseyi bah
çedeki ağaçlardan birinin dalına astılar. 

- Bu ne demek?.. 
Diye sordum. , 
- Yanı'ı Hıdrellez! 

Dediler. 
Sabahleyın, pencereden blti§f'lt kotnfU· 

ları gördüm. Çoluk çocuk. ellerinde se
petler, çıkınlar, yürüyüş kolunda sualan
mışlardı. 

Seslendiler: 
- Bu.gün Hıdrellez ya! .. X!ğıdhaneye 

gidiyoruz! 
Nerede o eski KAğıdhane Alemleri? ... 

Kıyılan yemyeşil söğlid dallarlle öpüşPn 
deresinde sandalların tıkanıp kaldığı 

dünkü Klığıdhane nerede, birkac ağacın 
altım ancak dolduran kalabalığı ile bu
günkü Kağıdhane nerede? .. Belkı de ar
hk gQzel Kağıdhaneye alaturka zevkimi
zi teımil ettiği için rağbet etmiyoruz. V'J
ziyeti bildiğim halde, merak. bu ya, gene 
gitmek istedim. 

Eski bir sandalla Eyfibden pal!aklı. kir
li yQzlü dereye gir•:-ken şair Nedim, ha
tırladım: 

Bir !afa bahç~rinde gel şu dili nıtsada 
Gidelim servi revanım yilrii Sddahada 
lşte i1.ç çifte kayık iskelede amade 
Gidelim servi revanım yilrıi Sddabada 

Nedimin Shdabad'ı ~tmdi bir virane-

da bir hatun, meııelerden bıyıklan yal
dızlanm.If bir lhli keyif, tamamen ken
disinden geçınlf vaztyette ... 
Ağaçların çerçevelediği meydRnda el 

şakırtıları .. tef, !keman, ud başba~a "f'er
mişler bir kerlı: havası yapıyorlar. 

Böyle .günlerde musiki başk5şede ftf
bardad.I!". T~ldrden a'kscden guellerl 
işitiyor musunuz? 

Davudi bir ses avazı çıktığı kadar ba
ğırıyor: 

cYaktm beni, yıktın beni viraneye dthı• 
düm ... 

Önüne baktım; hakikRten sofra yangın 
verine dönmüş. Biraz ileride bo§alm1ş 

kocaman şarap fişelerl, baılarını ta§lara 
davamı~ yatıyorlar. 

Bu anıda, kendi halinde eğlenenler de 
l;Örülüyor. Belli lrl, birkaç komşu bir ~ 
lup. buraya gelmişler .. yere kocaman bir 
"ilim serili .. ortaya eepetlerln bütün muh
tevivatı konmu~. Etrafında toplanmışlar .. 
vakıfi. şu kafam nlkAhı kaçmasın diye. !i
yah başörtüsile sımsıkı örtQ1mü' tazenin 
kucağındaki çocuğun tutarakları tutmu§. 
avaz avaz bağırıyor amma, diğerleri ne(• 
kinde zeytinya~h dolmaları atıştırıyor

lar. Arada bir, kadınlardan biri: 
- A. bak. dah dah geçiyor .. yahud, hu .. 

sünnetçi, gel, şu o~lıtnı ... 

kü~ e.ınaf burada... Yerli mallar ıergl
atııe bile böyle mütenevvi firmalar iftlrak 
etme~ti. 

Her ~nilne gelenıt: 
- Kurbanın olayım; gözüm, bet huııt 

ver de sana bir fal atayım!.. 
Diye ekdol~ olan falcı çingeneler J8e 

adeti bütün XAğıdhaneyi istila etmıııer_ 
Nedim: 
ld iri§riin bcıi.ri şevki cediı olsun da glST 
Seyri ı&ıa:ba.dı .ren bir kere id oZ.Un da 

gM 
Diyor. 
Dün SAdabadın tdl idi. Fakat ben bun

ilardan baıka görec<:?k bir ıey bulamadım. 
Dönerbn hafızamda kalan yalnız bo

talmıf fifelerdi. Kendi ikendıme: 
BQflcır dumanlandı hele bir akııım ol

run da g/;r 
Diye mınldaruyordum. 
HÜll!a dün gelen Hıdrellez, biz! yadır-

gadı. * * * . ......... ·--······· ............. ..._ 

Hollanda veliahdının 
Kızı biigügorl 

• > 
l\fayıs :1-

C:~D~~ÖVAT::J 
Neşriyat kongres·nden 

ilk mektub 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Ankara 4:/5/ 1939 dan konuşulmuştur. Artık beşer yıllll 
1 Mayıs Pazartesi ıabahındanberi An· bir progr:ım dahilinde davanın bu cepiıt' 

karadayız ve hwnmalı bir kongre faali • si de aydınlanıyor demek! Çok geçın~eJ 
yeti içindeyiz. İnkılabın her sahada ya • esnaf ve köylü, istedikleri ve kendilerııı' 
ratıc:ısı Ankara, §imdi de Türk kültürü • en lazım olan kitabları şımdiye kadnr ti' 
nün i.nldşaf yollarını araştırıyor. Ankara min edilebilenden daha çok isabetle bf 
hangi mühim milli işi ele aldı da muvaf- zırlanmış ve el4!rine sunulmuş bulacv' 
fak olmadı? Bu defa da olacak. İşte bu i- !ardır. Halk edcbiy:ıtına bu suretle verr 
mandır ki, memleketin en seçkin fikır ve len ehemmiyeti bilhassa tebarüz ett!rt' 
san'at adamlarını bugün burada, genç ve rim. Hatta şunu da ilave edeyim ki, Jtl~ 
ateşli Maarif Vekilimi.z Hasan Ali Yüce- dem Türkiyenin gayelcrıne göre artis~ 
lin etrafında şevkle, aşkla çalıştırıyor. bir şekilde ve gene halkın anlıyacağı bit 
Bu çalışmadan doğacak olan nurlu neti- tarzda yeniden yazılacak olan masaUBll 
ce, muhakkak ki, on yılda harf inkılabı- hikayeler, türküler, muhakkak ki Herid" 
nın ortaya çıkardığı eserlerin. gelecek yüksek kültür sahiblerine hitab edece) 
on yılda iki mislini, üç mislini daha ya • ol~n büyük edebiyata da malzemeler b3

' 

ratmak feklinde tecelli edecektir. Bu • zırlıyacaktır. Çünkü tam manasile oriJ 
gün bu yolun başındayız. Sevincimiz on- nal bir Türk edebiyatının vücud bullll,sı 
dandır, gururlanmız da ondan... için, halk edebiyatı elemanlarının bugilJI' 

Bu ne baş döndürücü inkılab! Bu hava kü dağınıklıktan kurtarılarak asrileştit: 
içinde serpilen yüksek ve geniş çınarlar miş ve gayelcştirilmiş parça haline g~ff 
gıbi bütün bir milletin hergün, her ay, rilmesi herhalde pek canlı bir hizmet 1 

!er yıl daha dinçleştiğini, d'aha tunçlaş - edecektir. sanırım. 
tığını görüyoruz. Kollarını ve göğsünü Tercüme işleri de, yayın ve basım if" 
çelikleştiren Türk, asil başına lAyık olan ri gibi encümenlerde dikkatle tetkık "' 
ilim ve ııan'at huzmelerini de bu çeliğin lunmaktadır. Sonra hakkı telif, resrni </I 
parıltısından alıyor. Fakat §U da var ki, hususi neşriyat işlerinin bir gaye etrabJl' 
on yılda gerek okuyanlarının adedini ço· da birleştirilmesi meseleleri var. Maalll~ 
ğaltarak, gerek eser vadisinde bütün bır fih bütün bunların raporları yarınki ı• 
.erginin raflarını, bölmelerinı doldura • kinci umumi toplanhya arzedileceğirıdeD 
rak yaptığımız büyük işin daha tızlnsmı bu makalemde etrafile bahsedemiyorllll" 
aramalı, bulmalı, yaratmalıyız. İlk Neş- Ya1nız bu ilk yazımı bitirmeden şunu dl 
riyat Kongresi işte bu idealin tahakku· kaydedeyim: Maarif Vekaleti, terciiııı' 
hına azimle, metodla adım atmıştır. Ge- davasına pek haklı olarak büyük bir " 
lecek yıllar içinde de bu gayretlerin ve hemmiyet atfetmektedir. Gerek mekte1" 
hazırlanmakta olan esaslı neşriyat prog- liler, gençler içın, gerek kültürü ilerieJtllf 

ram.ının meyvalannı devşireceğiz. Ne vat~daşlar .i~in d?.ğru, iyi ve güzel b: 
mes'ud bir devrin çocuklarıyız. tercume serısıne luzum görmektedir· . , 

Bu anda çocuklulumu dü§iindüm. Bun- sasen bu lüzum, senelerdenberi kendisi 
dan kırk yıl evvel beni, ilk defa, bir ma- ni hissettirmişti. Yanlış ve manasız te: 
halle mektebinde sarıklı bir hocanın ö- cümelerin bolluğundan bu sütunlarda !1! 
:nünde aminle derse başlatmışlardı. O ~e. az .mı .şi~~y~t et~iştik? Şim~~ art, 
mektebde vakıA ancak iki ay kadar kal- ıyı telif gıbı ıyı tercumenin de mukM• 
dım, sonra hususi bir mektebe, sonra landırılması esası etrafınd:ı konuşul~ 
l"Üfdiyeye, ıonra da Galatasaray ıultani- maddeler !hazırlanıyor. Muhtelif zrınıe 
mıe (fimdiki Galatuaray lisesi) devam !erin edebiyatından, bilhassa klasildet' 
ettim. Fakat gözlerimi kapadığım vakit, den neler tercüme edilmeli ve bun1' 
bana. garib bir binbir gece maaalı gibi kimlere ettirilmeli? Bu noktalar da gör'' 
gelen o ilk mahalle mektebinın sarıklı ho- şülüp not edilmektedir. Maamafih bil~ 
CHı ve boynumdaki cüz kesemle bu ke- bu gayretlerin neticesinden, kongretı! 
aenin içindeki pembe saman klğıdından diğer mesaisi gibi, gelecek makaleırıw 
kapaklı eli.!be kitabı, adeta tarihten ev- bahsedeceğim. 0 zaman, verilen ve uırııı· 
ver.ki bir zamanın hik!yesini hatırlatıyor cır 
ve içimde bir ürperme de duyar gibi olu- miyetle kabul edilen esaslar üzerinde 
yorum. Bir hayat ki. b~larken bir ucun- ha geniş konuşabilirim. 
da bir cüı kesesi ve bugün yarım asra Haıid Fahri Ozarı.s0~ ......................................................... 
yaltla§an diğer ucunda Ankara neşriyat 
eergisıntn yeni Tnrk harfierile donanmıi 
göz kamqtıncı dekoru var. Bir tarafta 
arab harfleri ve o harflerin yüzde doksa
nını cahil bıraktığı bedbaht bir halk küt
le.i. diğer tarafta, her sahadaki inkılabı 
ile dünyanın hayret n hürmetini uyan-
dıran tam manaBile müstakil ve milttehid 
Türklü~n. bugünJdl saadeti... Hlsılı öy
le bir yol üstündeyiz ki, çok geçmeden, 
e.k.im. gibi okuyanlarımızı değil, bilakis 
okumayanlarımızı parmakla gösterece
j'iz. Bu da harf inkılAbının yarattığı mu
cizenin e~ridir. 

Şimdi bu eserin daha esaslı ve prog
ramlı bir safhaya girmesini ~tiyoruz. 

Kongreyi açış nutkunda Barvekilin fU 
ctimlesi ne kadar manalı idi ve ne derin 
bir alklfla karplandı: cBen ıahsan gürül. 
tiUü. programsız ifdea saten hotlanmam.> 
Maarif Vekili de, muvaffakiyetle başar-
dılı bu ilk kongredeki her kelimesi, her 
c&nle.t irfan hay;.tımızın bir &ksiğini, 
btr thtlyacını ifade eden çok mühim nut
kunda bilhassa şunu dedi: 

cOkur yazar her yurttaşı kendi işi ve 
9"iyeslııe uygun her türlü neşriyattan 
nasıl haberdar edebiliriz? Okumak saye

·Londrada 60 saat 
Yağmur gafidı 

dir: üç çifte kayık şimdi Haliç sulan fi. 
zerinde transatlantik görmek bdar insa
na garib g<>liyor. Servi revan Uıe, KAğıd

hanede değil, bütün dünyada nadirleşti. 

FilAn diye sesleniyor •mma. mahdum 
bey'de sünnetçiden hazredecek hal yok. 
Kim billr ne istedi? Nuh diyor da pey -
gamber demiyor. 

Beri yanda hararetU bir tavla partisL. 
Yemekler yenml§ .. kahveler içlllyorjl 

. tinde iflertnde ve mesleklerinde nasıl 
<llıh.e. verimH, daha faydalı bir unsur, 
memleketlerine daha çok yararlı bir ferd 
olaca'klaruıı kendllerJne ne yolda anlata

Son günlerde fiıgilterenin ceJ111; 

farkisinde, yıllardır görülmemiş bit _. 
dette yağmur yağmış, Londrada 60 
at yağmur dinmemiştir. Buna ra~ 
musiki merakhları ve sosyete ın~~ 
ları, Londrida opera mevsimiJJiJ'l ~ 
ga1a merasiminde hazır bulunI1'18tc tf 
geri kalmamışlardır. Resmimiz ~pe oJI' 
ya giden İngiliz bayanlarının yağıll 
dan kaçışlaTını gösteriyor. ----

Evlenirken ölen kıt , 
nıe 

İngilterede Watford'da evlenıne~ t°' Maahaz.e şu kıvıra kıvıra çifte telli ov
nıyan çifte kavrulmu~ Sulukule dilberi 
servi kadar kara gövdesile Nedimin boy 
ölçilsüne pek uzak .sayılmaz. · 

İşte birçok sandallar dereye doğru gi
riyor. E.~ki üç çifte1er yerine içleri tıka 
basa dolmuş irice balık kayıklarından 
ıarkılar, gazeller yükseliyor. 

Dere .kenarındaki ağaçların altında lru
ıu yerine başka teYl9r çevriliyor. Önün
de yanlanmıs koca bir Takı adem. Yaıım-

çocuklar salıncakta .. , 
Havanın da maşallahı var. Birkaç genç •--.-.;...;.:.:.::::=.. 

kız koJ'kola, fıSkoslu dolaşıyorlar. GOnıt- \. Bu bebeli tanıdınız mı? .. Nereden mi?. 
hı boyunlarına .. fU kahvedeki delikanlı- ,diyeoek!iııiz. baklwnız. Bebek Holanda 
ların da .gözleri velfacri okuyor. yellahdi Prenses Jüliananm kı~ Preneee 

Ne de esnaf bollu~ var .. seyyar köfte- Beatrix'dir. Artık ayakta durabilmekte, 
ciden kAğıd helvacıya, §f~elerlni iki yan- y&V8f yavaı adımlarını atmasını becer
gın kovası içine doldurmuı gazozcudan mektedir. Resimde onu 30 uncu yıldönü
macuncuya, tahtını, itibarım kaybetmiı mfud1 tea'id eden annesini tebrib gelen 
ihtiyar 'hır kartal1n tablası IlstUnde ttıneı- Holandalılara pencereden ba.karkaıı fÖ· 
dili rıixetçlden marulcuya kadar büttın rüyorsumız. 

biliriz?, 
Bu .a.zıer. Ne§riyat Kongresinden nasıl 

halk kftlttıril için de kuvv'etli kararlar 
beklendiğini ıarahatJe anlatabilir. Neşri
yat Kongrem yüksek kfiltürün yüksek 
n.tm w 1&D'at eserlerinin inkifaf.1. kadar 
halt knltürilnün de bilhassa genişleme 
ufuklarını araştırac.ktır, nasıl ki ara~tı
nyor. Hemen ilAve edeyim ki, bu ttç gün 
içinde, çalıştığım tki encümenden birin
de bu meıele çot d«in bir ıurette, ana 
hat1arile ortaya konulınuı ve her nokta-

re nişanlısile kiliseye giden bir gelıJl• tıf 
... Ll ' 

zükleri takılıp da papasın sorduB' '
5
' 

bayı kocalığa kabul ettin mi?» sorgı11111ıt 
cevab vereceği bir sırada yere yıJcJ d,P 
ve anide ölmüştür. Genç kızın hAdiS~c' • 

petı 
~ sene evvel bir otomobil kazası ttı'' 

sinde uğradığı sademenin zamanla ,şıl • 
nenjit'e çevirmesinden öldüğü aııl 
mıştır. 
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En Yeni, En Şık Bu senenin balıar 
modası çok zengindir 

Yahud Vaseline gomenolee sürmeli, 
üstünü yara gibi gazlı bezle sarmalı. 

Fotograf banyo ederken eli asidle Ya • 
nanlar, yanık yere bikarbonat dö sudlt'.ı 

suya batınlmış pamuk koymalıdırlar. Ve 
bu pamuğu ara sıra değiştirmelidirler. 

Yanık umumiyetle üç türlüdür: Birinci 
derece, ikinci derece, üçüncü derece. Bi
rinci derece yanık bir kızartıdan ibaret
tir. Üstüne yağlı bir madde sürülürse a
cısı diner, ve yavaş yavaş geçer. 

Bazan deri kabarır. Bu kabaran deriyi 
-ateşde yakılmış- bir iğne ile delmeli, 
üstünün derisini --.gene ateşde yakıl • 
mış- bir makasla kesivermell. 

İkinci derece yanık: (Yani yara halini 
alan) yanığa huile de fletan'la pansıman 
yapmalıdır. Bu vitaminli madde soyulan 
yerin derhal derile kaplanmasına yarar. 
Yüzde 5 nisbetinde tanen de iyi blr ilAç
ill'. Tanen'U pansıman yirmi dôrt ıaatte 
bir değiştirilmelidir. 

Evde huile fletan bulunmazsa balık ya 
ğı da kullanılabilir. 

Mühim bir yanık sırasında bol çay tç • 
melidir ki böbrekler fazla faaliyette bu
lunabilsin. Yanığın en şiddetlisi olan ü • 
çüncü derecede en makul hareket hemen 

""' doktora koşmaktır. 
Sorunuz 

Son Poetanın Bazı yelll€kler .pişer pişmez yenirse, 
ın~l"liri kad .C.dm. yazılan bazıları da soğuyup tekrar ısıtılınca 

* 
Yirn, tv..l * ~nnın gi- tadları daha nefts olur. Bunları tecrü
la~ et.,.. <l.ha ~husus- be ile nyırdıktan sonra lBUUnafya gel _ 
ıay~ ~lan IWll.lere kadın ~iyenleri birer defaiık pişirip yeme _ 

L
nuncs. '*'ah Ye~ ~ ıütu - yı, ısındıkça leuıetlıeri artanlardan çok 
_ .... ~ ça :Pişirmeyi Adet etmelidir. Bu basit 

,J tedbirle yemekleı1nJ&in nefasetini art-
zc=.r Umut oluıwmıu. 

Bol etelfn moda olduğunu bil.miyen 1 
yok. Fakat acaba hangi bol etekler ve 

kimler için, bunu merak edenler pek 

çok ... Haklan da Yar. Bol etek deyip ıe

çeıneyiz. Darın belki bir iki türlüsü var

dı. BolUl\ türlü türlllsü olabilir. Plili, 

büzgülü, godeli, belden, kalçadan. diıden 

itibaren bol... Arkası bol, önü bol, yan • 
lan, bir yam bol. .. 

Bunların hangisi moda? 

Hepsi... Evet hepsi birden... ırce ou • 

nun için bahar mod"lSI n it zeng1n ... Mo

da yaratıcılarının kim;si birine. kimisi a • 
bnrüne taraftar ... Silüetın pek inoe kal .. 

mas:ını isteyenler beli. kalçalan sıkı, diz.. 

den qağı.sı bol etekleri ortaya attılar. 
Eski tarzı unutturmak hevesinde olanlar 
dar eteklerin ta.marn.ile zıddı sayılacak. 

fazla bol eteği icad .ıtller. Bunların bel

den itibaren kalçalan. dizleri, &ılın. ar
kalan, yanları her taraflan büzgillil., 

klof veya plili YJıni alabildiğine bol. Ha}.. 

buki öbürlerinde bolluk yalnız bir taraf

ta (önde, vkad.a, af•ğıda) toplanıyor. 

S1Uiet eski tekline benzemekte devam • 
diyor. 

Bu baharın bol etekli modelleri film 
yıldızları tarafından pek beğenilmiştir. 
Uzun uman beğenileceği de umuluyor. 
Bilha.ua bu kadar güzelleri. .. 

Model gbıgi halinde bile gilzeJ. Fakat 
Ntıkleriıd, .ttalerinin esasını öğrenirse • 
Diz daiıa qok ıeveceksini.z. 

Tatlı btt pembe yünlü ... Belinde mavi 
lfiedden geniş bir kemer ... Ceblerinin çis 
li gibi görünen ince biyelcri de bu sile~ 
ten... Omuzlarından başlnyan :ki kup 
ceblerin ortasında nihayetleniyor. Sen .. 

- 1 tdriin kordonu pembedir. Kollar omuz • 
Gipür dantelhı bu kadar güzel bir l'lll olablleoeği, b!.r elbiaeyi bu kadar firin· ·t·b b ı o · ·i ı b' k"ld 

ıd · mld. , dan ı ı a.ren o . . . rıJ na ır şe ı e .•• leştirebllecel:J. bilmem hatırını an geçınıı ır. Hakikatte basit bir model: E kl kl e k bil ··ı ·· y k ·· te er O§ v ço zgu u... a a on • 
Kolları Japone, belden ekli, etek kısmı biraz klôf, bir parça da biıı:gülü ... Bu de dik, arkada kapalı ... Ünü sivri ufak 
l&de uuın n.tüne fU iki fantezi eklenmiı: Gipür bir yaka ile geni§ ıtpür bir bir açığı. arkasında gizli fermejüpleri 
1enttır w plili bir kırma ... Gençlik bu robun her )J&nından ıı.et'e ve tirinllk ha • var. 
llnde taşıyor. Znki ııe olursa olaun, bu elbiaeye cıııenc ddih diyecek hemen Ayakkabılar senttırle bir renk. 

hemen big bulwıamu. Şapka da ayni maVi ile süslü ... 
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~ f ~urdda Çocuk Bayramı l • 
lzmir belediyesile Deniz 
Bank arasındaki ihtilaf Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU 

Belediye Deniz Bankın imtiyazlı bir mıntakası halinde 
bulunan Birinci kordonun kendisine devrini istiyor 

1639 m. 183 Kca. 120 Kw • 
.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
.AJ'. 31,79 m. 9485 KCI. 20 Kw. 

PAZAR - 7 /5/39 

Bimıci ICMdon dan cır gortLnilf 

12.30: Program. 12.Sll: Müzik {Kftçftt: or -
kestra - Şef: Necib Aşkın). 1 - Paul Linc
ke - OUmpiyadlarda - Marf. 1 - Freld Wal· 
ter - Rüya - Keman Solo Tt orkestra için. 
3 - l. StraUM - Nefeli Vals operetinden -
Buseler Talsl. 4 - Becker - İlkbab&r CMelo
dl.) 13: Memleket saat Ayan, ajana ve me
teoroloji haberlerL 13.15: Müzik <Küçük or
kestra - Şef: Necib Aşkın.) Devamı. 5 - Vol 
ırat - KAibim aşkla doldu - Atız' Tals. 6 -
Dohnanrt - Düğün valsi. '1 - Fiacher - Ta
tu günleri sültl: a> İşte da~la.r. b) Beklen -
mlyen bir tesadüf. c) Suların aü.k0.net1. d) 
Avdet. 13.50: Türk milzl~. Çalanlar: VeclM!, 
Reşad Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. o
kuyan: Mustafa Çağlar. 1 - FerahnA.k p~
revi. 2 - Meleksetın Ferahnt\.k şarkısı: {Tit
rer yürdlm>. S - FerahnA.k şarkı: (Ruhum
da bahar açtı.) 4 - İshak Varonun Evio 
şarkısı: Kalbimde açılmış.) 5 - Halk türkil-

lzmir, (Hususi) - Belediye Reiai Dok· 
tor Bchcet Uz'un bu hafta Ankaraya ya -
pacağı seyahat için Şehir Mecfüi Reiae 
aalahiyct vermiştir. Ortada, halledihne -
si icab eden mühim bir m~sele vardır. İz. 
mirin Birinci Kordonu, evvelce bir Fran
sız şirketine verilen imtiyazın Deniz -
banka devredilmesi üzerine Denizbanka 
ai~ir. Denizbank, rıhtım hasılatından 
istifade ettiği için Birinci Kordonun her 
türlü tam'r, kaldırım, kanalizasyon ter
tibatını yapmakla mükelleftir 

Bc.cdiycnin iddi!ısına göre Deniıbank, 
rıhtım varidatından her sene 80 bin lira 
tem n ettiği halde Kordonun bozulan 
yerler'ni gününde tamir etmemektedir. 
Kanalizasyon tertibatı yapılmamıştır. Be 
lediyenin, Kordonun tamiri hu~unda 

Den'zbank İzmir şubesine yaptığı müte
addid müracaatlara r3ğmen işler zama • 
nında yapılamamaktadır. 

Yani İzmir şehri içinde iki aJTı şehir 
idarcs mevcuddur. Birinci Kordon ade
ta Dc>n'zbankıT\ imtiyazlı bir mıntako.sı
dır. Belediyenin istediğ~ şehır içinde fu. 
til • f ra vesile olan bu ikizli idarenin or
tad n kalkarak. nhtımın da belediyeye 
d v dir. Reis bu hususu hükfımetimiz 

nezd nde takib edecektir. 
Dr. Behcet Uz Ankarada Milli Şefe 

Gilmüşhacıköylinde ilk okul 
çocuklarının keman konseri 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Kemal 

paşa okulu talebelerinden mürekkeb on 
be.~ kişi~ik bir grup yirmi üç Nisan mü
samereierinde keman ve şan konseri 
vermic;ler, şiddetle alkışlanmış ve tak
dir edı mişlcrdir. Kısa bir çalışma• dev
resinden sonra küçük kemancıların bu 
rnuvaffakiyetleri istikbal için büyük 
li.rnidler vadetmcktedir. 

Bursada pamuk ziaratı 

lzmir §C'hrinin tazimlerini ve hasretini sü: (Çıkayım gideyim be kuzum.) 6 - Halk 

F\ı d 1 · . türküsü: <Sabah olsun ben bu yerden glde-
arzettlkten sonra ar zamanın a zmırı Jlm.) 7 _ Halk türküsü: {Senin yazın Jc.şa 
şereflendirmelerini. şehir halkının bir benzer.) 14.20 - 14 so: Konuşma <Kadın aa
al"Z\UU olarak rica edecektir. Reis Baş • atı - Çocuk terbiyesine dair.) 1'1.SO: Program. 
vekil Dr. Refik Saydam, Ticaret, Güm - 17.35: Müzlk. {Pazar çayı - Pl.) 18.15: Konut
rük ve İnhisarlar, Sıhhat ve Hariciye Ve ma (Qo<'uk: saati.) 18.45: Müzik <Şen oda 
killerini de ziyaretle fuar işleri hakkın - müziği - İbrahim Özgür ve Ateşböceklerl.) 

19.15: Türk müziği (Fasıl heyeti.) Çalanlar: 
da maruzatta bulunacaktır. Hakkı Derman, Hasan Ollr, Eşref Kadri, 

Devlet pa,ryonlanndan başka bu sene Hamdi Tokay, Bas-ı Üfler. Okuyan: CellU 
resml iıtiraklere büyük bir ehemmiyet Tokse.ıı '\"e arkadaşlan. 20: Memleket sa.at A.
ve yer verilmiştir. Sümerbank pavyo • yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15: 
nu tadil suretile yeniden yapılacağı gibi Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer. 
İnhisarlar Vekaleti pavyonu da dekor ba Ruşen Ka~ Ckevde

8
t ~ozan. ~kuyanlar~ecte--

k d t bd·ı ed'l kt' Et'b k mi Rıza A ıs an, a ye To ay. 1 - s 
ımın an e 1 1 ece ır. ı an • pav nfnfır peşrevi. 2 - Haşim beyin Bestenigar 

yonunun zenginleştirilmesi derpiş edil - şarkısı: (Kaçma mecburundan.) 3 - Mus -
mfştir. tafa İzzet efendinin bestenlgtı.r şarkı: CGay-

!stanbul Valisi Dr. Lfüfi Kırdar. bu ndan bulmaz tesE!lli.> 4 - Hafız Yusufun 
sene İzmir fuarına İstanbul s:mayicilerf. bestenlg!r şarkı - Çok sürmedi ie9tl. 5 -
nin geniş ölçüde iştiraklerini temin hu • Ru.şen Kam: Kemençe takslml. 6 - Arif be-

yin Rast ıark.ı - Znhlrl hale bakıp. '1 - BI -
susunda icab eden hazırlıkları yapmakta- menln Hüzzam şarkı: Süktnla geçer &nrüm. 
dır. F\ıarda !stanbulun turizm bakımın • 8 - Nnslbln Mehmedln Hilzzam şarkı: Al;· 
dan ehemmiyeti hakkında bir reklam mam açamam söyllyPmcm. 9 - Udi .&hme -
köşe!i ayrılacaktır. Fuarın açılışında Is- din karcığar şarkı: Varken gönülde bln tür
tanbul Valisi Dr. Lutfi Kırdnr da hazır lü yare. ıo - Karcığar saz semaıst. 21: Neş

eli pHiklar - R. 21.10: Müzlk (Riyaseticüm-
bulunacaktır. 

Reis Ankarada, fuar için aynlan 100 
bin liralık tahsisatın 150 bin rraya cıl:::a
nlmasını ve mfimkün mertebe sür'atle 
komite emrine verilme.sini ric'l eqccek -
tir. 

Kızılcahamamda köy k.Atipleri 
için bir kurs açıldı 

Kızılcahamam. (Huaust) - Bazı köy 
katiblerinin vazifelerini llyıklle kavrıya. 

madıklanndan kaza kaymakamı Hamdi 

hur Bandosu - Şef: İhsan Künçer.) 1 - G. 
Pares - Mnrş. 2 - A. Corbin - Santlago (İs
panyol vnlsl.) S - Borodlne - 2. inci senfo
ninin blrtncl parçası 4 - E. Clnrke - Sami
miyet (Kornet Solo ıcın pnrça ) 5 - B. Sme
tana. 1 uıtavn (Senfonik parça.) 22: Anado
lu aJnnsı (Spor servisi.) 22.10: Müzik {Cnz -
band - Pl.) 22.45 - 23: Son ajana ba.berleri 
ve yarµıkl pro~ram. •••••••••••••-••••••••••••••••• ....... -.. ••--wu-,_ 

Ankara Va 'i Muavini 
Kızılca hamamda 

Ankara Vall Muavini Sal!haddln Onar ta-
za.mıza gelınll ve bazı tetkiklerde bu1unmut-

Onay bmılar için merkesde bir kurs aç- tur. Bu me1anda yeni yapılmakta olan ha -

mata l(lzum görmüıtür: Burada kAtible- plehane blna.sını gezmto .,.,muhtacı tamir ..e 
re usuHi defteri n heaab işlerile vazife. ıslah olan ııcat: su banyolarını da ııözcıen 
lerlne müteallik husualar hakkında ders- geç1rmiftlr. 
ler verilecektir. Yapılacak imtihanlarda 
muvaftaltiyet g8rterem!J-enlerin vazife

lerine nihayet nrilecekttr. Kurs bir ay 
devam edecek. hn.tiham mOteakib herkeı 

Kırklarelinde bereketli 
yağmurlar 

Bursa (Hususi) - Vil~etimiz dahi- vaztteı.n b!lJlna ..-det edeceklerdir. Kırklareli (Hususi) _ Pek kura bir 
linde oarnuk ziraatini düzenlemiy. ka- kıştan som-a yaza giren vilAyetiınize son 
rar vermiş ola4n Ziraat Veklleti ısllh edilmişti. Bu iıe :fazla ehemmiyet ver - günlerde çok mebzul ve bereketli yağ • 
edilmiş akala pamuklarının ekim mın- mif olan hükfunet, milnhasıran pamuk murlar yağınıJtır. Yağmurların vadet • 
takasına idhal etmiş olduğunu bildir - ekimi 'ft yeti§tirllıne bUBUSlarile meş- tikleri bereket halktan fazla miktarda 
miştim. Bu maksadla lhayli miktar to - gul oJmak üıeNt buraya Kemal ismin- yazlık ekine sevketmiştlr. 
hum gönderilmiş alakalı çiftçilere tevzi de bir mutahum göndenniştir. ····-····--··-·-···············-·--

•~ .............. 

(Bursadan Harbiyeye geçen askeri talebeler) 

Bursa (Hususi) - Şehrımizd~ buluııın .Aaerl lisenin Harbiyeye yeti§tirdiği 

SE.LANIK BANKASI 
· Tem tarih! : 1888 , 

• idare lılerltnl c tsTANBUL CGALATA) 
, 

firlılyelelıl Şabelerlı 

lSTANBUL (Galata n Yenıcamı) 

MERSİN, ADANA Bü.ron . 

Y•nanldandalri Şabelmı 

SELANİK - AT1NA 

/ • 
'Y Her nm banka muameleleri 

Xiralıt kasalar servisi 

talebeden 136 sı bugiln Mudanya yolile İstanbula hareket •tmıfür. HarblyP.ye = 
geçnler, asker, d'ğE>rleri resmi kıyafette oldufu w bifla mektebhı bandosu bu-
lunduğu halde 8.30 da Cümhuriyet meydanına aeldiler. Atatilrk anıtı önünde Ak k" • 
çalınan ve söyıenen !stiklll mal'fl saygı ile dinlenildikten aonra hazırladıkları Gj ba ltabevı 
çelengi anıta l«'oydular. Anıtın önünd•n tubn ıiçlşi yaparak ıimendifer htuyo- Her dilden kltab, gazete n SON 

, . POSTA'nın Ankara baylldlr. Under-
nuna hareket ~Ltıler. Arkalarını da Jilzlerol Ml>'ici taın etti. Bulındı nnçler vud makfnel&rinln de acentıtndır. 
anıt önünde görülüyor. 

Yurdda Çocuk bayramı çok ooşırun 'bir şekilde Jm~h&n.ıruştn-. Y'likarL-' 
daki resimler Gazi Anteb, Konya, Bursa ve Kırklarelideki bayramdan mb
balardır. En altta iki smr resim Bursa Emirgazi ilkmekteh~ KırldLar8li 
.Ahmedmithat ve Hızır okulu talebelerini gösteriyor. 

Edirne ziraat kursu talebelerinir• gezisi 

Edirne (Husus!) - Ziraat kursu ta
lebesinden 20 kişilik bir kaifilenin mü
dürleri Niyazi Acarın nezaretinde böl
ge dahilinde bulunan fidlmlık, tavuk 

ve tav~an istasyonlarında i~elemeler 
yapmak üz~rc Edirneden ayrıldı.klan· 
nı bildirmiştim. · 

Kafile evvela Hav ·aya1 uğramış ve 
buradan Pehlivanköyüne, Uzunköp -
rüye, Keşana ve Ke.şandan da Gelibo -
luya kadar uzanmı~lardır. Buralarda -
ki fidanlıklarda çok faydalı çalışma -
ıarda bulunan talebelerimiz tavuk ve 
tavşan istasyonlarını da görerek dün 
akşam Edirneye avdet etmişlerdir. 

Talebelerimiz bilhassa ~liboluda -
ki fidanlıkta 1000 t&.ne çubuk dilaniş, 
keten, servi, yaş ve kuru yonca, dut, 
okaliptüs tohumlan ekmiılerdir. 

Resim, Geliboluda muallim Niyazi 
har tarafından talebeye zeytincilik a-

şısı ve budama etrafında ders verir -
ken gösteriyor. -------

Ceyhanda at yarışları 
Ceyıhan (Hususi) - c. n. P. sinirl 

tertib ettiği at yarışl<rrı Pazar günü Y~"' 
pılını.ştır. Tay koşusunda birinciliği 
Ceyhan Hususi muhasebe merkez talı" 
sildarlarından Tabirin Önah, ikincili " 
ği de Kacürlinin Çukurköprü köyıin .. 
den Süleymanm Uçarı aldı. Birinciye 
80, ikinciye 20 lirE mükafat verildi· 

Sürat koşusunda Adanalı Huseyinıtl 
Gümüşü 2

1
30 sanivede birinci gelere1< 

100 lira ve Çaka1de.r<>'i Has:'\nın Y1~d1" 
rımı ikinci geidi ve 25 lira muk:ifut al" 

dı. 
Üçüncü koşuda Cevhanlı AorJurrab • 

man Özkoruklumın Fıl'atı birinci ve A" 
danalı Saiahaddinin Emiri ikinci ıt<' ~ 
}erek 'birinciye 1 25 ve ikinciye de 3 
lira ınükAfat verilmi.şt' 
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Almanlar 
pleb·s·t y 
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(B~aTcıfı l inci ıa.yfada) 

bl~!t Yapılmasını ileri sürmektedirler. 
Ayni :mahf ellerde. Danzig şehrinin b::r 

Leh neh · · la nnm mansabında bulunması dll-
h Yl&le Polonyalılann b!l şehir üzer"nde 
ıia~lan bulunduğunu iddia eden Leh te
Çü e kabule şayan gôcilmemekted r. 

1 
nkü bu tez. her yerde tatbık ed 1er 

0 
ursa, bütün Avrupayı altüst edebilır. 
lliUer ?tt•--1· . . tun 

ı ~ ınmın tavassu u 
İstt-miş 

D;ğer t ft 
'- ara an Berlinde ısrarla söy -
aendiğfne .. H ' 
caatla .go:e tler Mussoliniye müra-
- · Danz~g meselesi hakkında Polon
JO. nezdind t 
\e.rnı .. ı· e avassutta bulunmasım is • 

~ ır. 

İtalyan ıazeteleri ümidvar 
:&ıt•ın n tk 

tef!tr u unu mutedit bir lisanla 

-
Dançiğde 

asını 

rlar 
miz mevzuubahi!tir. Polony~lar 
meselede H<l!ik gösteremexler. 

bu 

İngiliz gazetelerine (Öre 

Londra o (A.A.) - İngiliz matbu • 
ati Beck'in nutkunu fevkallde hara -
retli bır surette karşılamalrtadır. 

Times başmakalesinde diyor ki: 
Polon• anın Balbk denizine giden JO 

lunun kesilmesine müsaade etmiye • 
ceği hakkındaki nazırın bütün Polon -
yalıl:ırın hissiyatını ifade ettiğini kMi 
derecede göstermektedir. 

Bizzat Hitler dahi Polony<lnm deniz 
de mahreci obnuı lüzumunu teslim et
miştir. Fııkat şurasını kaydetmek nıü
nasib Ölur. Ei!et evvelce Şuşnig. Be -
neş ve Çemberlayn'e yapılan teklifler
den alınan dersler meydanda olmasay
dı Polonyanın Darnzig üzerindeki hak
ların n varantisine dair olan Alman 
teklifi dnha ziyade kanaat verici olur -
du. 

&ON POSTA 

Berlin, Romada 
Suveyşe karşı bir 

~arbe hazırlanıyormuş 

Almaa ord1dan ~ O..nal 
B~ 

(&fUn'a.fı l ·~ ıa1/f94&) 
Komaya •ftet 

~a 6 (A.A.) - General Von 
Brauchlt,,ch ile İtalya harbiye mftste
şarı General Pariani, tayyare ile Trab
lustan buraya gel.mif1erdJr. 

Üzüm ve incir sa•rş kooperatifi 
umum mDdDrH 

lıtu~en İtalyan gazeteleri, Danzig 
•l'aıı hn~A:uslihane surette halli. için 
ftlaw-d ar mevcud olduğunu yaz • 

.11.ı..a ırlar. ~{:'l~""oc;ter Guardiean, D2.11zi'! me - İzmir (Hususi) - Üzüm K.Urumu -
selec:i,,in Südet meselesine benzediğini nun Londra şubesi müdürü Muhib Öz
bildirivor ve Almanya ile Polonya yiğit, Ticaret Vek~Jetince üzüm n in
arasındrı bir sureti te~ye mümkün ol cir satış . kooperatif birlikleri umum 
mak1a 1--eraber. Danzıg Almanlara as- müdürlü!füne tavin edilmiştir. Birliğe 
keri bir üs ha1irıp geldiği takdh·{lp ~l- dahil k~peratifİerin sayısı 21 e halli 
marı,·ımnı Çeko • Slovakyaya• hakim ı olmuştur. Birlik bu sene re'sen ihra -
oldu«n-rırlan daha kolay ve d?'l-ıa em - cat işlerile meşgul alacak ve ortakla • 
nivet1i ~ir sekil..Je 'Polonyaya h Ak'm ola rımn mahsulünü satacaktır. 

Ahnaıt sefiri Varşovaya döndü 
'7 411ova 6 'A A lony \ · .) - Almanyanın Po a tetirı v · 

' arşovaya avdet etmiştir. 

Varso'" :ne .ı.-:..:: •• ., V • uu:?CJftt yor. 

"' v~ova 6 
( A.A.) - Sakin enerjik 

arlı mahivetf büt'" hilk·.11._ 
llnıhaıer · un wııet ve 
-Silen B~~~zeteıen tarafından teslim 
k6rnet l'llahf ın n~tkundan sonra hü -
• htılAsa edi~lllb~in görüşü şu suret-

cafutıın ımutulrnarnası lAzun geldiğini - --

~ir k!tca11çr kaçtı, vakafandr 
AJ " mathuatmın mütalPAlan İzmir (Hususi) - Siµara kAğı.dı ka-

• e ılır. · 
Söz şimdi Be li . . 

takib etmek . r :': aıddir. Almanya 
Polonya b . ıstediği Y<>lu seçecektir. 
1aya ka u ınt~1ıabı, kendisine ve dün-

ltanaa.uı;1b v:~fesini yapmakta olduğu 
}i;;,_.._ e emektedir. 

'4.11.U?llet organ• 1 • 
ranny di • o an KurJer Po -

Berlin 6 - Alman matbuatı BPk'in nut- çakçılığı yaotığı için Salihlide ağır ha 
kunu Almanya ile Polonya araeoında mev pis cezasına ve 1..f3.000 lira lSderneğe 
cud meselelere bir sureti hal frmin edi- mahküm edilen meşhur kaçakçı Çerkes 
lecek hiç bir unsur vermiyen hır nutuk 

1 

Hamdi, nezarethaneden firar etmişıtir. 
olarak telakki etmı>ktedir. Suçlu,-dün h.mir araştırma memurla -
Deutscher Dienst gazetesi ·Bek baştan n tarafından Bata~ hanmda yakalan -
savuvorı. başlığı altında neşre•ti~· lh .mış ve SaJihTive sevkedHmiştir. 
yanda Bek'in beyanatını u%un uza ıya 1 ·····-··-·······B ··A-·N .. K A-··-
tahl;l ed• •or. • Yar ki· 

1'>1ony8 Aım° 
lllüna!ebetı . . anya ile ivi kom-suluk 
'-kı.!t bu e:-1 ıdame etmek istivor. 
ti obnadı .. m.u~ase~tleri bozan kendi -
lllrıe terefı·· bııçın dilıeltilmesi de kendi • 

:u etmektea· 1t..-._ ır. 

~Y•list Ro.sotıı .k 
Seclc'i ekse . ı g~zetesi yazıyor: 

dan aöyledi w _nya_ tenkıd ettik, fakat 

~ttı hareke~ ........ ~ıer tamamen ibiziın 
··~ üade e+..,..~ı..ıeo.· 

nan1itde "''K:A ır. 
ta bitiJn ' Poınerenya'da ve Baltık-

tehlikeye giren hakimiyeti -

Bu gazete diyor ki: 

Polonva hükfuneti ordusunun f>tmli o
larak seferber tutulmasına nihayet VPr -

mek arzusunu göstermemeklP b?rıbM", 

Varsova hükiimetinren lntlerin muallak 
meselell'r iç.in muslihane bir tcırzı hal 
bulunması hakkında temayüllerin gaz -
ö.nünde tutan bir jeste hlll intızcır cdıl
mekted;r. 

Dcutscher Dienst gazetesinin bu yazı
sı bu sabahki bütün gazete tefs rler•n:n 
aşağı vuknrı ayni<l r. 

BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TAR•Hi 1863 
StatOfpd "t T k. 

2292 N ur 1VI' Cıimhuriptıı ı/p mun.ıkil muk4wltn•~ıi 
( um.ıralı 10/611931 tarihli kanunla tastiilt ~dilmİŞ/İ' 

2416/ 1913 tarihli 243'S Numaralı R1>Sml O•zete J 

Sermayesi : 

\htlyat akçesi : 
10.000.000 ingtllz Lirası 

ı .250.000 1 nglllz Lirası 

rnrkivenin başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSll VA ve NlS.de 

t.ıısr~ LONDRA ve MANÇESTER'de 
• f<IBRrs. VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FIUSTIH 

ve MAVERAVI EROÜN'de 

VUoos Merkez ve Şubeleri 
LAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 

f'U ve HATAVda 
Y•lleri "• bütu· n 

Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her · 6 k H neva an a Muameleleri yapar 
tslbt cari ve 

lic:ari it d ınevduaı hesapları küşadı. 
Twlciye r:e '~' "'"' '1esaıldi krediler küşadı. 
6of"\A E<"nt!bı memleketler üzenne keşıde sen~at 
E emtrlerL 
ıham \it> t h r S. a vı aı. aııın ve emıaa üz.enne avans 
nedat tahsılatı ve saire. 

en yüksek emnıyel şartlarını lıaız kiraluı 
Kasalar Servisi v:ırdır. 

Plyaskanın en müsait ıartlarile ( kumbarah veya 
umbarasız) tasarruf hesaplara açılar. 

KO ERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen &ıedlye edllmlş aenn&1911: 

700.000.000 ita yan Lireti 
Mt>rkni : MİLANO 

Bulün İtai;ad.:r. lıtanbul Izmlr, Londra 
ve Nev.-York'ta Şubeleri vardır. 

Hariçteki Uııııl:alarımız: 

BANCA CO:MMERCİALE İTALİANA 
<Prnnceı Parls Marsellie, Toulouse, Nice, 
!\ "nton, M • o. Montecarıo. Cannea, Juan
les - Pir~. vı ~rranehe - sur - Mer, Cuab
la a fMa.roc • 

B'\NCA C'( ERCİAIZ ITALİANA. R0-
1' ı.-~ ~ · Bu · e ·, Arad, Br ~ BraaoT, Cluj, 
C .. anzı> (' 1 ı.r. Sibiu, T ..... hoara. 

B.\ CA C'OMMERCİALP' İTALİANA ı: 
B:JTA.lAR.A. som Burgas.. p !Vdl't', Va.rna. 

B'ı.NCA COM 1ERCİALE İTALİANA PJl!R 
t GITI'O 1 .. • a.ndrie d'E J-.> e, Elhhlre, 
P rt - Said. 

SANCA COV.MERCİALE İTALİANA :ı 
1 

1 
(',..,F.,..A, At rıa. Pfre, Belanik. 

'qANC \ cr\!MERCİAJ F. tr.ALİANA 
TPl'IT co:.fi>ANY. P1bD&d tnhJa. 

P.ANCA Ct '\.IMERCİAL • trALiANA 
1 HUST COMI' .nrv - New-1' orlt. 

Mi "terek Bankalar 
R nque Fran .. c et İtallenne pour l'amt 
riQue dı; suc', Parı.,. 

Ar~P.ntinde: Buen~·Alre~. RosM1o d.ı 

Saota. fe 
P-RESILY/ da: Sao-Paulo ve ba$ıca teb1r 

lt:!r''1de şubeler. 
C'HİL!'d•· S:ınttago, VaJmmıl.90. 
~OLO.v.BİA'aa: Boeoıa. BananqullJa, Jıle 

d in. 
·l RUGUAY'da.: Montn:ldeo. 
IHNC-' J:'P.:J,J,~ STIZZF.RI\ İTALİAlU: 
T...o6't'-M, BeJiımıona, Cht:ı.:;so, Locan» 

tcich. M"'n".,..'Jlo. 
ti:\ CA ~G~RO - tJAJJAN& 8.. A 
ı·e~te u başlıca Şehirlerde Şube!•: 

ırnvATSXA. BANK D. D. 
za~eb, Su.,ak. 

"''JlfCA trALİANO • UMA 
l-•na <Perou) da bqlıca ŞeblrJenle .. "'-

ıe~: 

~4.NCA trALIANO • G1'AYAQUIL 
Ouayaqull. 

f:rtanbal Merhrl: 
GJll&t&. Voy..OOa Cadded, Xaralılf Palal. 

Tr eton 44145 
btanbal Biiron: 
A'alemcla"! Han. Telefon 22900 /1/11/U/11 

84-yofla Bal'OSll: 
I&tikln.I C.ddesl No. ın. Telefon: 41M8. 
Kaı.4Jar tcan: İtalya -.. Macannua itin 

Ye Touri.sUque ~eklen ft B. c. 1 TBA'Vm.
Ll:R'B cekleı1. 

Say& 11 

Papa sulhün idamesi için 
Paris ve Berlinde 

teşebb ··sıerde · bulundu 
(Barıarafı 1 inci sayfada) 1 bir anlaşma husule gelmesi için Papa• 

Papanın, bilhassa Danzig ihtilAfını~ nın halihazırda sarlettiği ~yretler • 
halledilme.ti için Hitlere ve Fransız hü- den bahsetmiştir. 
kftmetine milracaat ettiği anla§ılmakta - Nazır, ayni zmnanda muhtelif mem-
dır. leketlerle yapılmakta olan diploma -

Filhakika. diln tayyare ile Berlinde:::ı tik görüşmeler hakkında da arkadaş -
Münibe giden Papalık murahhası Be.r - lanna malumat vermiştir. 
htesgadende Bitler tarafından kabul e- Ecnebi matbuatın kontrolü 
dilıni:ştir. M·eclis, bir tıik1m yeni kararlar ka .. 

Patis murahhası da dün Fransız ha - bul etmiştir. Bunların arasında ecnebi 
riciye nazın Bone ile uzur. müddet gö - matbuatın kontrol edilmesine dair bir 
rilşmüştür. Her ilı:i görüşmenin d• Dan- kararname de vardır. 
mı meselesinin muslihane bir ıurettc Miizakereler 
halline müteallik buiunduğu anlaşıl - Bone bilhassa İngilterenin bazı mem 
maktadır. leketlerlc yapmakta olduğu müzake -

Yann, Alger'de toplanmış ohm ka~o • re1er hakkında izahata vermiş ve bu 
ilklerin Eucaristique kongresi.münase - hususta Litvinof'un istilasından da bah 
betile radyoda bir nutuk söyliyecek o!an setrniştir. 
Papanın, d'finya ıulhü lehinde bütnn mil Ancak bu hususta Moskovada sall-
letlere hitab etmesi muhtemeldir. hiyetli hiçbir kaynaktan malfunat alı· 

Fransız kabinesinde namamıştır. 
Paris 6 (A.A.) - Nazırlar meclisi, ToDlantıdan sonrrı Bone Corbini ka-

bu sabah toplanmıştır. Hariciye Nazırı bul ~tmi~tir. Sefirin 1ngiltere tarafın
Bone, arkada~lanna beynelmilel vazi- dan Sovyetler Birliğine yapılan yeni 
yet h:ıkkında izahat. vermiş ve sulhün teklifler. hakkında rnalfunat 'V~ 
idamesi ve milletler arasında daha iyi zannedilmektedir. 

Türk -Sovyet dostluğu 
(Bqtarafı l inci .ayfada) 1 ya gelmiş ve 5 Mayıs 1939 a kadar kal • 

kamında ziyaret etmiştir. Potemkin, mıştır. 
öğle yemeğini Sovyet sefiri ve konso - B. V. Potemkin, Türkiye Cümhurre • 
losu ile birlikte yemiş ve bilahare Bo- fsi tarafından kabul edilmiş ve Başvek!l 
ğaziçinde otomobille bir gezinti yap - Doktor Refik Saydam ve Hariciye Ve · 
mıştır. kili Şükrfi Saracoğlu ile birbirini takılı 

Gece saat 1 O da Semplon ekspresilc eden görüşmeler yapmıştır. 
şehrimizden ayrılan Poternkin, Sirke- 'Iürk ve Sovyet devlet adamlıınnın bu 
cide Vali Li\tfi Kırdar, Sovyet büyük teması esnasında iki dost memleketin hil. 
elçisi Terentief, ş-ehririıizdeki Sovyet ktlmetlerı arasında beynelmi1el mesele -
j!enPra l konsolosu Georgief, Emniyet ler ve Türk - Sovyet münasebetlerini a
Dirc1<+örü ve Sovyet konsolosluğu er - liikadar eden hususi meseleler hakkındı 
kanı tarafından uğurlanmıştır. g(?rüş beraberliği rnevcud olduğu bir .ke-

Bir oolis müfreze.si selam resmini i- re daha müşahede ve tesbit Nlıtmiştir. 
fa Ptmi·:tir. İki komşu ve dost memlek • kendile • 

"Rucrün se?at 14,30 da Sofyaya vara • r :ni birleştiren ve kuvvetle bağ}, bulun
cak olan Potemkin, 'Bulgar Başvekili duklan sulh davası icin kıymeUi bir ze
ile birkaç sttat ~örüştükten sonra, Bük- ı:aman teşkil eden sağlam rabıtaları da. 
reş 'VOlile Moskova •a dönecektir. Po - ha z;yade takviyeye azmetmiş bulun .. 
temkin. Bükreşte de Romanya hüku - maktadırlar. 
met erkanile temaslarda "1ulunacak - Türk ve Sovyet hükfunetler: barışın 
br. ve emnivetin muhafazası hususundaki 

Re!'mİ tebliğ mütekabil ve muv:ui gayretlerine devam 
T<'hlia: 
Ankara 8 (A.A.) - Sovyet So!lyalist 

Cümhuriyetleri Bir!ia-. Hariciye Kom'se
ri muavini B. V. Potemkin Tilrkiye hü -
k\imC'tile umumt görüş teatisinde b~ -
lunmak üzere 28 Nisnn 193~ da Ankar!i· 

edecekler ,.e B. Potemkinin A11kara %i -
varet; esna..cnnda da olduğ'J gibi müşte -
rek mc>nfaatler;ni a1akadar eden sivast 
mahivetteki bütün mali'ımatı teati ede • 
bilmek Ü7ere devamlı bir temas halinde 
bulunacaklardır. 

Kont Ciano -Ribbentrnp mülakatı dun başladı 
(Başta rafı 1 hıci sayfada) 1 dairesi önünde görüşmenin bitmesinJ 

Polonya meselesinin gö.1rüşmelerin 1 be'kliyen halk iki nazm hararetle alkıt
başl1ca mevzuunu te:cıldl edeceği öğre - lamıştır. 

nilmiı;ti'r. Berlin, Almanya ile Polon - Roma :n~ diyor? 
ya arasmdaı bir ihtPaf çıktığı takdir- Roma 6 (A.A.) _ Yan resm! fnfor .. 
de İtalyanın ne gibi bir hattı hareket rnatione Diplomatica gazetesinde neF• .. 
ittihaz edeceğini iyice öğrenmek is - dilen bir notta MiJanodakl İtalyan - AJ.. 
temektPdir. Şimdiye kadar yarı res • rnan görüşmelerinde heyecanlı hiç bir 
mi İtal'ian gazeteleri, Polonya'ya sa - şey beklenmemek !Azım olduğu, bunun
decc Hit1<3r ile müza4kereye girişmeği la beraber mihverin bundan kmrvetlen. 
tavsive etmişlerdir. miş olarak çıkacağı. her türlü çember • 

Diplomatik mahfellerde iz.har edilen leme teşebbüslerine karşı müdafaa içtn 
kanaate göre, bu mesele ile Südetler sür'atle hareketin bır dnha gi5rülecell 
mesele.si arasında büvük bir fark var - ve mihverin bir har'b Amnı değil, bir ~ 
dır. Cünkü. İtaly3 ile Polonya arasında nş unsuru olduğu kaydedilmektedir. 
dostluk mümrsebetleri mevcuddur. 
Di~r cihetten Roma serbest bir Pcr 

lonyanı n mevcudi~tini her zaman i -
çin e lz"'m addetmiştir. 

Kont Ciano ile von Ribbentrop'un 
mihveri askert bir ittifaka tahvil ede -
ceklerinıı: dair bazı şayialsr dolaşmak
tadır. 

Toky~'nun müsmd bir şekilde karşı
ladığı tedafitt bir İtalya - Alınan - Ja
ponya ittifakı meselesi de tetkilıc edi -
lecektir. 

LOYÇE Okll:.NT BM;( 
Dreadner &sak Şubesi 

Merkezi: Berlba 

Türkiye pb~lerit 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu= ı.t. Tütün GümrütG 

Tebliğ * Her ulii banlıa İfİ * 
Milano "6 (A.A.) - Ciano • Ribbentrop 

mQlAkatl hakkında qağıdalci tebli~ ne§-
-------------------------------~~~ 1 . 

İlk Ciano - Ribben.trop görüşme saaH ~> Doktor. . Zatı Oget 
16.4S de başlıyarak 19.10 da bitmiştir. Belediye karşısıncluki muayeneha-
İki nazır derhal hükumet dairesindı>n ı•e"m e öğleden sonra baıtalarım 
ayrılarak otele &itmiılerdir. Hilkfımct . kabul eder. ._ .... , 
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1 
i Bahar şarkısı 
inı .. mmımıı .. nnnnnn .. rnıtt.. Yazan : Muazzez Tahsin Berkand 

Cemil beyin bu güzel bahar gününde 
tek başına Fencryoluna gitmesine sebeb 
o sabah komşu apartımanın açık pen • 
cercsinden taşan ncş'eli bir kadın sesi -
nin söylediği bir şarkı idi. 

Bahar geldi, açıldı gül. 
.Aşık oldu ona ! ülbül 
Bu şakrak ses, ~Ilı yaşına varmış, ço

luk çocuk sahibi olmuş Cemil beyı bir sa
niye ıç · nde otuz sene evveline götüonü~ 
ve orada bırakmıştı. Saatlerdenberi ken
'd s·n. mazinin derinliklerinden gelen bu 
davetten kurtarmağa muvaffak olamı

yor, birdüziye kulağında neş'cli bir ba • 
har sarkısının nağmelerini duyuyordu 

Bu şarkıyı, bahar kadar şen ve bahar 
kıdar sevimli bir genç kızın ağzından 

dınlcmiş, bütün bır mevsim, her sabah 
gözlerini açınca bu neş'eli havayı işitmiş. 
ti. İşte şimdi gene aynı hava onu çekip 
götürüyor. o günleri yaşadığı muhite onu 
s:trüklüyordu. 
Kadıköy vapuruna binince bilhassa ar

ka taraftaki küçük güvertede oturarak 
yalnız kalmak istedi ve köpükıcnen su • 
lara bakarak bu es~i macerayı düşündü. 

O genç kızın ismini pek hatırlamıyor • 
du; aklında kalan ~adece onun bir eslu 
zaman paşasının kızı ve Feneryolunun 
yerlis~olduğu idi. Onunla, bütün bir rnev 
sim ne tatlı, ne neş'elı bır aşk macerası 
yaşamıştı! Düşünaükçe, o günlere aid ha
tıraları yavaş yavaş canlanıyor, yeniden 
bir şekil alıyordu. 

İşte ş·mdi onu ilk gördüğü gün gözle . 
rinin karşısına gelmişti: 

Kilçitk kardeşi Fa,ııla o sene kışı de • 
vamlı bir nezle ile geçirdiği ıçın yazın 
Feneryolunda bir köşk tutmuşlardı; hat
ta }'eni atıldığı Beyoğıu eğlencelerinden 
kendisini kısmen mahrum edecek olan bu 
kararın ilkin kendısini pek hoşnud etme
diğini hatırlıyordu; fakat Fımlanın sıh . 
hati için buna katlanmağa mecbur '.kal . 
mıştı. 

Ancak, köye naklettikten bir hafta son 
ra bir sabah gözlerini açtığı vakit çok 
tatlı bir kadın sesinin: 

Bahar geldi, açıldı gül, 
Aşık oldu ona bülb51. 
Şarkısını tam ilkbaha::- sabahına ya . 

kışln bir neş'e ile :;öylediğini duyunca 
yatağından fırlayıp pencereye koşmuş ve 

.Son Postan nın edebi "Omam: 8 

Hakikaten Nerime gıoı zekı ve uya
nık bir kız için terzilik ve şapkacılık 
gibi bir san'at değil, yüksek tahsilden 
sonra elde edilecek bir meslek seçmek 
lazım geliyordu. Bunu SüheylA ha'l'ıı • 
mm anlamaması kabil değildi fakat fe
na kalbli kadının bilerek ve istiyerek 
bu fakir a~raba çocuğunu ezdiği anla
şılıyordu. Öyle ya; parasız insanlar an
cak alelade hizmetlerde kullanılmağa 
Jayik <leğillcr midir? Nitekim, hanım -
efendinin Hatice hanım için de seçtiği 
işler, ayhklı bir hizmetçiye gördürülen 
işlerden farklı mıydı? 

Hayır, hayır, HaUce hanımın mev -
kii, bir hizmetçi mevkiinden daha fe
n:1 idi. Onlar hiç olmazsa, hoşlanma -
dıkları evi tcrkedecek kadar hürriyet
lerine sahibdirJer, Hatice hanım ise ta
mamile bir esirden başka bir şey de -
ğildi. 

fstanbvldn iken Süheyla hanım ona: 
cSize de konakta münasib bir hizmet 
'buluruL:! demic:ti. Bu sözünde duru -
yordu Koca kona~em ça'masır bakımı 
H tice h"'nıma ha,·ale edilmişti. Kadın
cariız M tun sofra ve yatak takımlarile 
givim mnşırlarını elden geçiriyor, sö 
küklcri \C ~nrtıkları tamir ediyor, yor
gun ·7 rini bu ~fiır işle büsbütün yo
rt orrl Övlc ikPn Süheyla hanırnefen 
d. m mn olmuyor, dudaklahnı bü -
kerek na chiç bir işe yaramadığını» 
söylemekten çekinmiyordu. 

karşıki kl>§kün balkonunda sarJşın bir kı- bu şarkıyı söyliyecek, Cemil de bundart 
zın, elinde küçük bir teneke ile balkon • onun: 
daki saksıları suladığını görmüştü. İşte - Seni seviyorum. bütün gece seni dü
o ,gündep. sonra da cFeneryoluna naklet- şündürn ve bu sabah da gözümü açar aÇ
rnek, onun için bir fedakarlıktan ziyade rnaz seni hatırladım. 
bir zevk manasını almıştı. Demek istediğini anlayarak hemen pan 

Manisa (Hususi) - Halkevı köycülük 
kolu tarafından ge!J'Cn gün merke~e bağ. 
lı Çerkestevfik ve mücavir köylere bir 
gezinti yapılmış ve ekonomile, mat ve 
kültürel konferanslar verilerek köylü -

le irşad edilmişlerdir. Çerkestevfik kö

yündeki ilk okul talebeleri muntazam 
bir şekilde çalışmaktadırlar. Geçen yıl 
Horozköyde bulunan eğitmen kursundan 
mezun olan eğitmen İbrahim Çam kl5yde 
kültür sahasında büyük bir canlılık ya -
ratmıştır. Bütün köylü çocuklanda o -
kumağa karşı büyük bir heveı vardır. 

Eğitmen Ibrahim Çam'ın bir yıl için· 
de köyde yaptığı işler memnunfyetbahş 

mahiyettedir. Köyde muhtelif yerlere 
ve köyün tezyini maksadile 840 ağaç dl· 
kilmiştir. Cürnhuriyet alanı !Ayık oldu · 
ğu bir şekle çevrilmiştir. Ancak yeni 
yaptırılmakta olan ilk okul binası yan -
da kalmıştır. Bunların tamamlanması i· 
çin yakında tekrar faaliyete geçilecek -
tir. Ziraat Vekaleti eğitmenlere veril • 
mek üzere alatı ziraiye göndermiştir. • 
Bunlarla köylüler tenvir edilmektedir. 

Resim köy çocuklarını sancak çelene 
merasiminde göstermektedir. .............................................................. 

San kıvırcık saçlan omuzlanna dökü • corunu açıp ona tebessüm edecekti. Ha • 
len o neş'eli ve taze kızla münasebet ee. kikaten de böyle olmuı, Mayıstan Teı • 
sis etmek pek kolay olmamıştı: mütea! • rinlere kadar bu tatlı macera devam et • 
sıb bir ailenin biraz korkak ve görgüsüa mişti. 
bir kızı olan Sacide (evet ismi Sacide j. * 

Talebeler muntazam bir ıekilde giy - ,.5 ••••••••••-, 
dirilmiştir. Bil' Mayıs bahar bayramın -
da çocuklar köy de tören yapm.Jflardır. 

(Koçuk Memleket Haberleri) 
Balıkesir Sıhhat l\lüdfirlütfi 

di, birdenbire bunu hatırlamıştı) karşıkl 
evde bir erkek olduğunu görür görmez 
ürkerek içeriye kaçmış ve ertesi sabah 
da balkonda görünmemişti: fakat yirmi 
yaşında çapkın bir delikanlı meram eder
se zavallı görgüsüz bir kız, kapalı bir 
muhit1e ve kafes arkasında büyüyen bir 
neslin ürkek kızı nasıl ve ne vakte kadar 
ona mukavemet edebilir! Bahusus bu de. 
likanh oldukça yakışıklı ve kurnaz olur. 
sa! 

Cemil bey Feneryoluna geldiği zaman 
saat dördü geçmişti. Ağır ağır yürüye • 
rek otuz sene evvelki delikanlının çevik 

adımlarla dolaştığı sokaklardan geçip 
doğruca eski evlerinin bulunduğu .soka • 
ğın başına geldi. Kendi kendisine, bu yer 
leri unutmamış olmasına ve bunca za -
mandanberi ayak basmadığı köyde yolu
nu şaşırmamasına hayret edıyord~. 
Sokağın başındaki bakkal dükkanı, a • 

radan otuz sene kadar uzun bir zaman 
geçmemiş gibi, bıraktığı hali muhafaza 
ediyordu. Camekanında gene aynı kutu
lar. ayni sabun kalıblan, ayni yoğurt te· 

Bilecik Sıhhat Mfidürü Saffet Öney açık 
bulunan Balıkesir Sıhhat Müdürlllğüne tayin 

1 
edilmiştir. 

' Kıztlcahamamda faydalı yalmarlar 

Bugünlerde Kızılcahamamın her ta.rafına 
devamlı yağmurlar yağmaktadır. Yatmur -
lar mahsulata feyiz ve bereket ftreceğtnden 
çiftçiler sevinç içindedir. Bu sene ek1m de 
kazamızın her tarafında diğer senelere n!B
betle fazladır. 

İlk defa, karanlık bir gecede, köşkle . 
rin ilerisindeki ağaçlık altında buluı . 
muşlardı. Başından pek çok macera geÇ
mi§ olan Cemil şimdi bu gece buluşma • 
lanna aid tafsilatı pek hatırlayamıyor . 
du. Yalnız Sacide ile aralarında bir pa -
rola gibi bu cBahar geldiı. şarkısını Kul
lanmağa karar verdiklerini biliyordu. 
Her sabah genç kız ~içeklerini sularken 

Yaı.an: GÜZİN DALMEN 

nekesi vardı; hatta kapının üstündeki 
cBakkal Mehrned usta> yazısı bile, bu • 
gün o harfler ortadan kalktığı halde, ta-
mamile silinmemişti. Cemil bey, bilfüh • 
tiyar gülümseyerek dükkana girdi, tez • 

(Devamı 15 inci sayfada) 

Adapazarı Adllyeslnt!e t.fller 

Adapazarı Ağırceza azası TeTfi~ terfian 
Çarşamba ceıa hliktmliğine tayin edilmesi ü
zerine münhal bulunnn azalığa Beypazarı 

ceza hAklml Hilmi tayin edilm~tir. Yeni A -
ğırceı..ı azası şehrlnilzc gelerek • nzitesıne 
başlamıştır. 

Nerimenin saçlarını boyatmak ettiği gibi, arkadaş olmakta geçikmedi-
mı? ler. 

- Evet; bunda bir fevkalzdelik gör- Kızların biri esmer, biri sarışindi. 
mü yorum ben... Güzel olıiıadıkları halde ikisi de pek 

Bu sözler, akşam yemeğinden birkaç şen ve şakrak oldukları için sevimli gö
dakika cV\·el, salonda konuşuluyordu. rünüyorlardı. Hele, Nejad gibi onların 
Son cümlelerin teatisi esnasında Feri- da bir düziye şarkı mırıldanmaları her
dun içeri~·e girmiş ve konu.şulan şeyle· kesin hoşuna gidiyordu. Esasen Bay -
ri işitmişti. Biraz hırçın bir sesle anne- raklıda «Reşad,larm soyca mm:ikişinas 

yordu. Bunun için gösterdiği sebeb de sine hitab etti: olduklarını bilen halk, onla'rın oturduk
cNerimenin şimdiden zahmetli bir ha- - Bu saç mesele3ini bırakın anne! ları eve cBülbül yuvası», kendilerine 
yata alışması 18z1m geldiği ve istikbali- Bu küçük kıza sağlam bit terbiye ver· de cBülbüh ismini takını~lardı. 
ni ancak ça'lışarak kazanabileceği• idi. meli, işte 0 kadar! Yoksa fena bir yola Nerime bu neş'eli kızlarla hemen ah-

StiheylA hanımın Nerimeye karşı hu düşmek için saçın hiç bir ehemmiyeti bab olmuştu ve onların evine gidib şar
susi bir düşmanlığı var gibiydi. Kızca- yoktur. Marifet daha küçük yaştan cid- kı söylcmeği, onlarla oynamağı pek İ!· 
ğız terbiyeli, çekingen, sessiz ve satle di bir terbiye görmektedir. tiyordu. Kızının bu arzusunu bilen an-
olduğu halde ve başımı kaldırıp kimse.. -Doğru söylüyorsun amma, nazarı nesi ona: 
ye bir söz söylemediği halde gene dai· dikk:ıti celbeden insan daha çabuk ve - Senin oraya gitmeni ve biraz eğ-
ma tenkid mevzuu oluyordu. Bir düzi- daha kolay fena yola sapabilir. lenmeni pek istiyorum kının; fakat 
ye ona. Nesrinin mağrur tavırlarını, a- _ Tabit... Ancak bu saç boyama fik- rnektebtcn bir iki dakika geç gelsen 
ğır yürüyüşünü, boğuk ve mürai sesini ri bana biraz garib görünüyor. Bundan Süheyla hanımın ne kadar öfkelendiği
ve hilekar gözlerinin yan bakışlarını vaz~eçmenizin münasib olaıcağını zan- ni gördüğüm için seni teşvik edemiyo-
misal olarak gösteriyordu. nediyorum. rum. Yoksa bu somurtkan insanların 

Hele Nerimenin saçl.aTı yüzünden Süheyla hanım, her zamanki gibi oğ- arasında, bu kasvetli evde ne kadar sı· 
Hatice hanım birçok hakaretlere maruz lunun fikir ve arzusu önünde baş eğ- kıldığını anlanu~or değilim. . 
kalmakta idi. Bütün gayretlerine rağ- . b k ld bu suretle Nen· Res~dlar zengın olsalar, belki de Sil-

mıye mec ur a ı ve - • . . k k k 1 men saçların kıvırcık olması ve başının ·-· b .. t•• d dolıııuın teh heyla hanımdan ızın oparma o ay-
ü - mecıgın aşının us un e -ı- • . 
stünde bukleler yapması SüheylA ha- ı·k b t f d'l . ld !aşırdı.: ancak bu fakır akrabalarını her 

il d k • ı e er ara ı mış o u. d. - . · · b. im 1 nımı ç e e.n çı arıyor, Haıtice hanımın . nedense sevme ıgı ıçın ız on ara 
kızını şrmarttığını tekrarlamağa vesile Feridunun l;ıu sözleri, Hatıce hanımı yaklaşmamızı hiç istemiyor. 
oluyordu. v~ya ı-::rimeyi himaye etmek maksa- Bir tatil günü Nerime ile aınnesi, öte 

- Ben ne dediğimi bilirim. Kızınızın dıle degı.1.' sırf ctkı!lı ve mantı1:'h bir ~- beri almak üzere İzmire gitmlş1erdt, 
yüzilne bir düziyc ne kadar muhabbet1e damın boyle gar.ıb ve alelAcayib bır avdetle trende Zerrinle Fahriyeye ra!t 
baktığınızın farkında <leğil miyim? Si- teklif karşısında ıtiraz et:gıest gayet ladılar. Yanlarında anneleri vardı. Ne
ıin zen·e kadar aklınız olsa, klzmızın ~a?ii olduğu için sarfet~iği pe; aşikdr rime derhal Hatice hanımla Nuriye ha· 
başında böyle saçl&T olmasına teessüf ıdıse de ana kız, sebebı ~.e 0 ur~a ol- nımı birbirlerine tanıth ve iki kaijın 
ederdiniz. Böyle saçların, sahibini bir 1 sun •. genç adamın bö.yle .muşkül hır an- bir köşeye çekiJip konuşurlarken ço -
gün fena yola sevkedebileceğini 'anla- da ımdadlarma Y.etışmış olmasın~~n cuklar aralarında gülüşüp eğlendiler. 
mıyor, ve bundan korkmuyor musu • pek memnun kaldılar ve gerek bu yuz- Bayraklıda indikleri zaman gene be-
nuz? den, gerekse kendflerinln Reşad bey raberce vürümüglercll. Nuriye !hamım 

- Ne diyorsunuz yenge? ailesile temaSlar.dna mümaneat etmi- Nerimenin neş'elcndiğini görünoe ço-
- Hakikati söylüyorum. Saçları yü- yen kararınd:n .. dolayı ~eriduna ka:şı cuklarla beraber ovnamak üzere evle -

zünden fena yola dökülen kadınlar pek kalblerinde buyuk bir şukran ve mın- rine gelmesini teklif etti. Bu teklif ka'r· 
çoktur. Bunun için şimdiden bir çare- net duydula'r. şısında kI7.Inın gözlerinde parlıyan de-
sine bakmalı, meselA Nerimenin saç - * rin arzu Hatice hanıma pek dokundu~ 
larını boyatmalısınız? Nejadın kardeşleri Nerime ile ayni için hemen o gün SüheylA hamrna bun-

YEaANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA 
DIR 

verdi ve bu kararını hemen öğle yeme
ğinde mevkii tatbike koydu. 

Süheyla hıınım kaşlarını çatarak du· 
daklarını bükmüştü: 

- Reşadlar mı? Onların hepsi ku.Ş 
beyinli, havai, müsrif ve intizamsız 
kimselerdir. Nerimenin onlarla görüş· 
mesine katiyen müsaade edemem. Üs
telik bir de onlardan fena dersler alırsa 
halimiz ne olur? 

- Fena dersler mi? Halbuki Nuriye 
hanım bana çok şayanı hürmet bir ka· 
dm hissini verdi. 

- Sokakta da acayib tavırlar tala -
nacak değiller ya! O zaman bize aM bi.r 
evde onları tutar mıydık hiç? Zaten şı· 
kayetim onu:ı terbiyesinden değil, ab· 
dallığından, zayifliğinden ve çocukla· 
rım güli.inç bir surette bilyiltmesin · 
dendir. Onların hepsi artist olmak he· 
vesindedirler ve bütün nasihatleritn6 

rağmen Nuriye hrrnım buna müsaade 
ediyor. Evi fena ve bakımsızdır, herk~S 
elipde avucunda olan parayı israf edı· 
yor, hiç birisi yarını dil.şilnrnilyor. 

Bu sözleri söyledikten sonra oğluna 
bakarak ilave etti: 

- Bu aile iJe alakadar olınıya• bile 
değmez; senin yerinde o~am Feridun. 
ciddi bir hayat sürmiyen ve sabahtB11 

aksama kadar pivano ile edan dan• ve-. • •b 
ya kemcın!a «gıy gıy• eden bu acayı 
insanları kapı di~arı ederdim. VarsıJl· 
lar sarkı1arını başka yeroo söylesinler· 
F~ridun, annesinin sözlerini JA}cayid 

bir tavırla dinlemişti. 
- Beni rahatsız etmiyorlar, varsıtl· 

lat oturdukları yerde otursunlar. 
- EYet bunun ehemmiyeti yok; 0 

. . e 
köhne evi ne yapacağız? Fakat Hat1c 
hanımın yaptığı teklif hakkında sen de 
benimle avni fikirdesin değil mi? :Ne· 
rimenin o· aile kız!arile düşüp kalkrr:~~ 
sını sen ele muvafık bulmuyorsun deC1 

mi? 

AnnP:sinin böyle harab olduğunu 
gören :'-Ierime, mektebden dönüşte ona 
yardım etmek istiyorsa da hanımef en· 
di onu da meşgul edecek bir iş buluyor, 
ve kızca.euı e.ec vakte kadar calıatırı-

Hatice ha:rıını haşiyetle bağırmaktan mektebe gidiyorlardı ve küçük kızlar, dan bahsedip vakii vakit kızını kornşu-
kendini alamadı: az bir müddet sonra, Nejad.ın tahmin ya göndermek için izin isteriye karar (Arkan f)Clf' J 
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ı~r~n ~*1gtt:t!1:r,~ı::J;M 
Padişahın teftişleri 

• 
~•stanbul nasll zaptedilmeli? 

IGrur İlıllm Ol'dundaki sevinç ve J 

Sultan Mustafa kagıga dogru hızla yürürken basamaga 
dikkat etmedi. Hemen tutmamış olsaydık gere düşecekti 

Tercüme eden: HOseyi11 Cahid Yalçın 
..,,._ cia, IOO 1aedctıM _.._.~,.... B"t"' 
-a.erı. ~~ı. u un 
ler, ~ 1opl•amıtlardı. Davul
~ ~ ~arlar .. bap bir Mız -
(ıııünaout~~ lflller9k, (nüdt)lar, 
lardı. ' -.fer dualan okuyor -

Bizanahlar da ~-1~1-nn· . 1 ... 
ilerine t.oı>Iaıunı' &a.l1J.N ııper en u -
btr rıüktkt . . flardı. Büyük, k<lrkunç 
)'ı telnafa :de, h• heybeUi manzara-

Erntr Yarlardı. 
Pe üze!Üllhae, IBhilde yüksek bir te 
•ltında buı:rulan ipek bir Sayebanın 
0.Zi U. dile llyorda. Yanında, Battal 
halde h.t r kumandanlar olduğu 
tini büJtık ~~ftJ&m doaanmanın geli -
&eyl'ederkeu, : :dk ve hayranlıkla 
Pılara)c: a vakh heyecana ka· 

-AU h Ot a~ üek.ber.. Allah .. ek:be 
Ye, IOJ'leniyordu. u r ... 

Dollaaıne. -bun>~ 1-n • 
!aran- rı e~u. i!imlerine na -
deki saıı~ry~ He Zeytmburnu arasın
ltüçUk iernİı ~ laf iherine demirledi. 
Yorıaru1• Bü~ aahile yakın bulunu -
nanınasıııu:ı ln. :eınJ.ler de, Bizans do
tirnaline ka 1 ır 'baskın yapması ih
~ ?nllha.fa rşı, daha açıkta• demirliye -

P'tlo bqır:n Vazifesini ifa ediyordu. 
Yük mera . andaııı Enıtr Sadun bü· 
biraıaerı .. ~ karaya ~ıktı. Haltlenin 
.... o ye ordu 
"4llr Müslirnen· uın11111 kumandanı E-
dan getirdiği ın 98dırına geldi. Şam -
Bunıarııı. ar hediyeleri takdim etti. 
bayraklar dlllında reng&renk bir takım 
tan· a vardı ki b t 1Ye kalesi • unlar, Kostan-

1 zaman h~rnuını hücum ya'Pıldı
l<>nra da 'ıı:aı . kıt'alanna verilecek, 
lecektt. 9ll.iıı burcıan üzerine diki-

.. .AYnt tanıa 
~uk bir daYU~da Halife Süleyman bil-
1 ~tanh&Şa ~ndenru411. İspanyayı 

8Pany1 lCr ~pte~n İsl&m ordularının 
~ıkları bu ;_ı ~drik'fn sarayından a1: 
iareu ~~~.' bGyGk hücumda ilk 

o * b·· g~. llntr MU. 
Uyük bir ha lhnentn çadırında 

~ecJise, böttı~bk:ecıtat akdedildi. B~ 
• Umuını :hücu m&ııdanlar iştirak et

lllası hakkında :un ne 8'\lretle yaİJıl -
l3atta1 G ' er'kes fikrini söyled' 

Ve lA azı, 111 nn.. ı. 
:n· .. herkesi dinl ~·u! meclislerde ev-
~ soyıeıneYi .. _, enıt eyı "8 sonra fikri -
""'z sır au.e ehni~ N'h ?bu &aı kendisi 'i..... ı ayet 

4Öyl@ce 1 \. ne K•lditi zaman, fik
- Şirn . Kan etti: 

daim di:ye kadar Bı·---
IÜ a gtlndilı htı ' ~ kalesine, 

Phesfı ki hl CUJn edilmiştir. Hiç 
au~tle bir ltn edekf""', tinıdi de a'sni 
lefer f..ı curn bekı~ kt · 
ilin ' ""' değtştireıı e edır ... 'Bu 
ton kara tarafını sırn... Ordu ne kale -
k ra, donaıuna f't. 'kı sıkıya sardıktan 
uşataı ·~ de <h!nt ce b ll'ft •• .her tar fta z tarafını 
o:~nt Yapalııa. a n, ka1.eye bir ge-

l3attaı 
Yük Gazfntn b 
G bir rnüna)r ti plAnı, derhal bil -
:rrı:e baakuunı ;~~a tebe-b~et verdi. 
det danıarı, Battal alaınıya'n Ara b ku 

1.. le ittraı ewı Geztntn fikrine şid-
cal\. hü ı er .. Bu kJ 
:rnıy CU?nun. hiç bir t1' lde yapıla -
,.etı ece~ni ileri rUrdQl Yd.a temin et -
tad n bır noktaya topı er.. Bütün kuv-

an bir ın'\ '1•nafalk . 
lstean ~"ndüı hOeunı ' aynı nok-

b er. u Yapılınasını 
~attaı G . 

nette azı, hu itirazı 
izah cevab verdi. y :;:_~_ da sükti -

eyledt· • ~~mi " 1 _ t · şoy ece 
da ~er kale"" h 

' umu-• J' er taraırta 
rnan ku ••11 bir htıcu n kuşatır 
na dağı \>\retleri de :' YBJ>arsak, düş _ 
Vet}e lırlar .. "e h alenin her tatafı -
Bu ltlüdafaa ed angt noktayı kuv -

nıuıı~~f ınbk •sna:erini 'aşınrla"r ... 
reyı ıf Yerlerin; hü • ben kalenin 
rt zayıf bulurs cunı ederim. Ne-
de~~r:lnı. Ve k~i_~radan ~a~ar, içe-
l-1~ ' illin Cirnı an birinı zapte-
4 un. •niıi de tenun ede • 

Dedt. 

-.:U-ab kunıaına 
•'ttil'lrıediıer: anlar, fikirlerini de _ 

- lfa.Ju .. tek bir ı.nlr+ .. _ --z-• l&ldır..u 

BllJUD.a gelen kazayı pek çok kiti gör
mÜf olduğu ,i.çin haberi her tarala çarça, 
buk yayıldı. Evime henüz gitmiştim 1Li 
veziriazam bana karşı beslediği alakayı 
isbat etti. Padişah ta hatırımı istifsar et. 
tirmek lutfunda bulundu. Fakat padişah 
muhtaç olduğum istirahate müsaade ede
miyecek kadar faal idi. İ~aatı takib et, 
mekliğim ~in beni sıkıştırdı. Beni taıın
mak ve şifa bulmamı temin edebilecek 
vasıtaların hiçbirini ihmal etmemek yo· 
lundaki sözler sadece dubaların bittiğini 
biran evvel görmek için sabırsızlanmaBl
na delalet ederler. 

mekle meşgul idl Maksadı bunun için· 
deki altınları kendi paralarile karıştır· 
maktı. Bu suretle, mutemed kendi CÖ· 

rnerdliğini padişahın ihsanile birleştire· 
rek adamlarından her birine on csequin> 
dağıtmakla iktifa ettL Hiç olmazsa iki yüz 
tanesini kendisine rahat rahat ayırabil• 
mek yolunu buldu. 

Veziriazam ile Ba bıfıli nazırları padi· 
ıah ile böyle bir mülakatta bulunmamı 
kıskandılar. İstanbul için faydnlı olduğu 
kadar da yeni olan bir icadı halka gös
termek llzım gelirdi diyorlardı. Fakat 
sırf dubaları çürütmek arzusilc onların 

orada durmasını emrettiler. Dubalar!\ 
nezaret eden amelelerin gösterdikleri 
itina bu bayağı kıskançlığı neticesiz bı
raktı. Halk ta köprüden istifade etti. 
Kırk gün herkes burasını bir seyir yerJ 

Son söz Emir Müslimenin olmak gelirdı. 

Düştüğümün üçüncü günü atelyelerıme 
gittim. Köprünün Klğıclhanede İmrahor 
köşkünün karşısında tesis edilmesi gecik
medi. Sultan Mustafa bu teıebbüsün mu
vaffakiyet derecesi hakkında kendi göz.. 
lerile bir fikir peyda etmek istedi. Ara
bacıbaşıya (1) yeni köprüye dört top g15-
türmesini emretti. Haşmetpenah, sabah 
namazına~1'\. sonra orada bulunmam için 
bana da emir 3•olladı. Şamlı Hüseyin e, 
fendi de hazır bulunacaktı. Biz oraya be· 
nüz varmış bulunduğumuz sırada, üç 
çifte bir kayık göründü. Bu halkın her
gün bindiği kayıklara benziyordu. Fakat 
o kadar malı1mdu ki kayıkçılarımıı a1-
danmadı1ar. Filhakika kayık yana§tı ve 
içinden bir odabaşı (2) kıyafetile padifa

yaptı. Nehir üzerinde seyrüsefere imkan 
bırakmak mecburiyeti nazırları bana bitı 
fenalık etmek için başka bır fırsat · gözet
meğe sevketti. 

olan büyük kuvvet karşısında, Bizans mi, gene omuzlar üzerinde şehrin cad
askerleri mukavemet gösteremiyecek - delerinde gezdiriliyordu. 
lerdir ... Karadan bir hücum noktası.. Keşişler, büyük meydanlada yüksek 
denizden de bir hücum noktası tayin yerleı;P çıkmışlar; halkı tövbe ve istiğ
edilsin .. ayni zamanda bu iki no~tadan fara davet ediyorlar: 
harekete geçilsin. - Ey dindar Bizanslılar!. Şu anda, 

Diye, ısrar gösterdiler. . her zamandan daha fazla Allaha yakın 
Son söz Emir Müslim enin olmak la- bulunuyorsunuz. Cenalbıhakkı ve bü

;ım gelirdi... Fakat Emir Müslime, bü- tün zzizleri memnun edecek .. kendinizi 
yük ve lüzumsuz bir ihtiyat gösterdi. her ıehlikeden koruyabilecek en bü
Şayet, bir muvaffakiyetsizlik husule yük çare. elinizdedir .. . Artık dünya 
gelirse, mes'uliyet kendi üzerinde kal - malının, üzerine titrediğiniz altın ve 
mamak için: gürnü$lerin, hiç bir kıymeti kalmamış-

- Battal Gazinin fikri, çok doğru • tır. Onları getiriniz. Mukaddes kiliseye 
dur. Ancak; ekseriyet, bu fikrin aley • vakfediniz. Yarın, din düşmanları eli
bindedir. Halbuki bir harb meclisinde, ne geçmt-si ihtimal olan keselerinizi de 
ekseriyete tibi olmak lazım gelir. fakir keşişlere vererek onların hayırlı 

Dedi.. dualarını celbedjniz. Ancak bu suretle 

* 
İMPARATOR LEON'UN GARİB BİR 

TEKLİFİ 

Bizanslılar, büyük bir t'eiaş içinde -
}erdi. Sokaklar ve meydanlar, gene bir 

ma!hşer haline gelmişti. Halk; bir ta -
raftan kiliselere koşuyordu. Diğer ta -
raftan da rahibler, ruhani Ayinlerle 
(Patron) Meryem ananın res -

tatlı canlarımızı kanlı kılıçların kafü 
darbelerinden harn.s edebilirsiniz ... Se
vindiriniz.. fakir keşişleri sevindiriniz. 

Diye, feryad ederek vazlar veriyor -
lardı. 

Şehrin bütün eşrafı, ayanı, zenginle
ri, sarayda, Büyük Kubbeli (Trollas) 
salonunda toplanmışlardı. Burada da 
şiddetli bir müzakere cereyan ediyor
du. 

(Arka$ı ı•ar) 

Orduya tahsis edilmiş olan elli duba· 
nın yanı ııra bunları kullanınağa vakıf 
adamlardan icab eden miktarda gönde. 
rilmesini padişah ile kararlaştırmıştı~ 

Bu adamlara kumanda etmek üzere b!r 
de muktedir şef izam edilecekti. Fakat en 
lüzumlu olan bu cihet ihmal olundu. Bü· 

hın çıktığını gördü~. Yanında adamla- tün levazım yola çıkarıldı, orduya gön· 
rından ikisi de yeniçeri kıyafetinde idiler. derildi. Dubacıların şefi de maiyeti ile 

Bu yeniçeriler, bir kenara çekildiler. birlikte hareket etti. Fakat ne benimle. 
Hüseyin ile ben Sultan Mustafaya köprü ne dubalarla tanıpnağa t_enezzül etmedi. 
üzerinde refakat ettiğimiz aırada onlar Bu muhtelif sevkiyat Varna limanında 
hep uzakta durdular. Sultan Mustafa in- bir izdiham !hasıl etmekten ba§ka bir işe 
şaatı büyük bir itina ile tetkik etti. Sonra yaramıyordu. Bira.ı sonra veziriazam Ba .. 
birkaç defa topları köprünün üstünden bıAliden o kadar ısrar ile taleb etmiş o1-
geçirtti. Bu a.sked dubaları nakletmek ve duğu şeyi unuttu gitti. 
kurmak tarzı hakkında kendisini tenvir Osmanlı ordusu Babadağda çürüyüp 
edebilecek teferruatın hıı; birini ihmal et- gidiyordu. Üç sene kadar orada karar. 
medi. Epeyce uzun bir zamandanberi gahta kaldı. Generallerin cehaleti yüzün. 
beni ayakta tutan bu hükümdar ıztırab den hesab edemedikleri leYazım kah biıı 
çektiğimi görünce, bapma gelen kazadan bolluk şeklini &hyor, kah kıtlık vilcude 
esefle bahsetti. Hüseyin efendisine hu11lı getiriyordu. Zaten miktarları tahmin e~ 
etmek arzusuna düıerek benim faaliye- dilemiyecek bir takım gönüllülerin nage. 
timi ileri sürdü ve kendisini ne kadar hant surette orduya iltihakları bu babda 
yorduğumu uzun uzun anlattı. Halbuki bl h b . kA d b km d B . . r esa ıın anını a ıra ıyor u. u 
hakikatte kendı ataletini anlatmıf olu- ah ...1 • af ik• tl · d · · 

vıue ısr ve ş a.ye erın e ınzımamı 
yordu. dissiplinl o kadar bozdu ki kendisini mu. 
Padişah ona §Öyle dedi: 

~,, 2't 
Bir doktorun gunluk 

notlarından 

hafazaya muvaffak olamamış olan otori
teye karşı meydan okunuyordu. Muha· 
faza değfl. ancak tahribden ibaret blr 

- İkinirin arasında neden böyle bir 
fark olduğunu bilmlyorsunuz demek. Bu
nu size izah edeyim. Tott dünyaya geldi
ği zaman, ki ayağı üzerine dürtü n d~r- 1f görebilen istibdad Abdi Paşayı yeniçe .. 
hal koşınağa başladı. Siz, Hftseyin, kılı- ri ağalığına getirdi. Bu da ordu üzerfn
cınızın üstüne d~tünüz ve öylece kaldı- deki yüksek inzibat kuvvetini bir cellid ı 2 8 • f) 6 7 8 9 10 
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Soldan satıı ve yukarıdan aşatı: 
ı - Konserve 
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1 - Desimal - eski İnglllz Hariciye Nazın 
3 - Lüzumlu - cedid 
' - Arının cemi - güul kokan 
5 - Tarzı inşa 
6 - Tevatür 
7 - İntlhabda verllen • valid~ 
8 - İlk insan - yalamak masdarından 

muzarl mUfred üçüncü şahıs 
9 - Bir kadın ısını - isyan eden 

10 - 9 daki kadının isminin erkegı - et su
ylle ekmekle yapılan 7emek 
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l===============ı nız. ıöhretini haiz bir adamın eline tevdi e~ 
Ellinci yaş arızaları Bu sözler dalkavuğu mahcub ettlyH mek içindi. 

Her ne kadar 50 yaş kafa ltibarlle tam de adamalnma bir torba caequiıl> (8) da, Abdi Pafanın ilk işi büyük kuyular 
umalln1 bulmllf blr vaziyette ise de ya ğıtmak yolunda sadır olan emir üzerine kazdırmak oldu. Hergünkü meşguliyeti 
V84 yavaş damarlardan başlıyarait tasal- biraz sonra tesell~ini buldu. Padiıah ta. ·de bunlan ufak bir bahane üzerine, hiç 
lübe doğru gldllen blr hudud yaşıdır. Bu x. b' .~ 

"ks 1 yıga ınece6i sırada bu torbayı Hü.seylne tetkik etmeden bo~durduıı;u askerlerle yaş zarfında artık tansiyonların yu e • o 5 
mlye başladı~ı görülür. Hali tabltde on vermişti. Sultan Mustafa kayıta dolJ'u doldurmaktı. Abdi Paşa makamına geleli 
üç ile on beş arasında yürüyen normal hızlı yürüdüğü için. köşkten çıkarken bir i1ç ay olmadan halk onu otuz bın kişly! 
tansiyon artık on altıyı bulmıya ve bel- basamağa dikkat edemedi. Xendiainl Jte • 
ki daha ziyadeleşmlye baııar. Bu artık k öldürmÜ§ olmakla Hham etmeğe ba§la-

men oşup tutmllll'Uf olsa idik attılt yan- mııır+ı. Hükfunet intizam ve asayiş ı"le bol-
yorgunluklann, ıztırabların, senelerin Iı d d d 1 ;t• 

ti 1dlr ş a ım an o ayı tehlikeli ıurette yere lu""• ıe-ı- 1....ı .... bu kadar müessır· bır' r•,.c verdiği yıpranma hallnln ne ces · d- 61A "uı' ~"" ~ 
Bu müddet zarfında idrar tahllllerln1 uşecektL bulmU§ olduğundan dolayı seviniyordu. 

ve hatta kan tahl1llerin1 daha sık yap- Padişah kayığa binerken yeni k6pr0.-
tırmak lAzımdır. Böbreklerin aüzıne va- nün muvaffakiyetlni takdir ediyor, ordu
zlfestnl kontrol ettır.melldlr. suna dubaya malik olmak muhassenatını 

Çok tuzlu yemekler çok euı yemekler temin edecek in~atı tesri etmemi emrey
yememelldlr. Daha ziyade hafif sebzeler liyordu. Bu sırada Rüse..nn cebinde (4) 
meyvalar ile iktifaya çalıfmalıdır. Gece- J • 

lerl ar yemeUdlr. Münkabız olmamalı- tuttuğu .küçük caequtn. torba11nı del-
dır. Çok sigara -ye alkolden içtlnab etme
lidir. Her türlü sullstimallere veda etmek 
zamanı bu yaştır. 

cevab tstıyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Ab1 tak
dirde istekleri mukabeldlz tala.blllr. 

' J -··--········ ........... _ .. ...._. ............. ..._._. 
4 yapnda bir çocuk duvardan düştü 

'Osküdarda Sinanpaşa mahallesinde 

oturan Ali Kema1in oğlu 4 yaşında 

Yttşar, 4 metre yüksekliğindeki duva

nn üstüne çıkmış ve müvazene!lni kay 

bederek yere düşmüştür. Muhtelit yer 

lerinden yaralanan Yaşar, Haydarpa -

f& Nümune hastanesine kaldınlmı.t -
tır. 

(1) Bu mansabı Sultan SWeyman tesll et
mLftlr. Aynt zamanda, t.ap1arı ~ ttın 
de 4 bin beygir be31erune.mıt .uı ıttrh• ~-
1em1§t1. Fakat varidatı bu murafa t.ahtta e
dilen mırı eınllk lfttfedllmek SReMn ethua 
ta.tslm olunduğu için btltün nrtıda.t elden 
çıktı. Toplar KAtıdhane,ıe dıeflrmenlerden 
alınan beygirle taşmdı. 

(2) Bu aslı:er1 makam ythıb-.ı rtttbeııdne 
tnuad1ldir. Ttır~rde nnRuı muhteıır tek1t 
bütün rütbe n sınıfları bht>trlnden •tıtke 
tıızmet Ker. 

(3) 8equtn blr altın stıktec:Ur. P'akat m.Wı
tellf ikı7mette csequtn. 1-er urdu. En 
mn.stamel1 bizim paramızla takr!belı T cl1v
re• tuta.r . 

m rürklerln ı~ esvablan daima ta?Ut
turmadll' n bir ktı4U lle ıtaıturulmUf"1r. 
Bıınlann kınımıan ara.sına 1Do74utlan ,..,. 
lerl kutü muhafaza eder. Kup.im utan 
aruında saat, ,ara "fU&lr itina edilen 111-
lert eü1tmata mamus oeblW 'f&l'd1r. 

(Arkası var) 

--·····------·······--·--························--

Nabetçi eczaneler 
Bqln nöbetçi olaa ecZ&Deıler f1Ulla r

dır: 

İstaahal cihetlndekller: 
Eyübde: (Arif), Baklrköyde: cistaır 

bun, EmlnönQnde (Hikmet), Arif Netet), 
Bahçekalpııda: (lllOentl). JCumb.pıda: 
(Oemll), Yedttuıed•, (Te<>fil<Mı), Balatta: 
<Bayım), KaraıOmrftrtte: lSuat>. Atsa.
ra7da: <Pertev), Topkapıda: (Nlzııı:ı)., 
Şehzad•b&flnda: (İbrahim Halil). 

Beyotla clbdlnclekiler: 
Hask07de: CBari>ut), Necatibey cadde• 

sinde: <Merkez>, Fındıltlıda: (Mustafa 
Nuri), t.sutıll caddesinde: (Oa.ri.h), Da
!Nde: (ottneş), 1stiklll caddesinde: (Oa ~ 
ıatuar&J), Tak.stmde: <Taksim), Ş1411-
dıe: (Aaım). • 

Botulçl, Kadlköy, Adalardakiler: 
ı0\ıııt11darda: CRlfr.t), Pazaryolunda: 

(N1111ık>, Modada: (NeJat), Öakildarda: 
<Bellml7•, Merkn). 
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14 Sayfa 

•ı::""l Po.!ta• nm tefrlka.aı: 56 

·~-...--~ 13ill iN6ilil CASUS 
Tercüme eden: B. .tıu 

Pcanları elde etmiye muvaffak olamamıştım, 
fak at beraberimde tanka aid fotoğraflar vardı 

SON POSTA 

r-·-·-··· .. ··---·--- -, I 
1 Bugunku spor 1 
1 hareketleri ! . . 
i Şeref 8tadmda: Anadoluhts&r - Dem1r- : 
i spor aat 12,30, Sllleyma~. Ş1tU -
i Beykoz. Kurtuluş muhtelltıerl eau H.JO, 

Ankaragficü - Galatasaray CmUll kil -
me> saat 16,30. 

Fenerbahce stadınıla: Otlatqençler -
Kac:hköy31>0r saat 12,ao, Be7J.eıl>e7l -
Bozkurd saat 14.30, HllAl - Vefa (flld ma
oı> saat 16,30. 

Tablm stadında: Asıterl ıteeıer IPOl' 
ne ile rr<>nc- kı1 bundan hiç bir şey an- · bayramı eaat 14. 

- İşte aradığım şey! diye bağırdım.! mektub aldığı zaman fevkalade hayret 
Bu, tanklar hakkındaki rapor ve bir f' ti. ( 1 ı Bu mektub kızın hiç tanıma -
takun fotograflardır. Bizim patron bu dığı bir kimseden geliyordu. Esasen 
işe adamakıllı sevinecek ve herhn'lde mektubun kendisi de acayıb ve anla -
bize nakdi mükaf:lt da verecek!. ·ılmaz bir şekilde yazılmıştı. Bir keli-

Kasa hırsızı sırıttı. O, hiç şüphe yok 
ki bütün bu işleri para için, hem de 
yüksek bir pam için yapıyordu. Bir -
kac d::ıkika sonra sokağa çıkmış ve o -
to~obile binmiştik. Otomobilimiz yıl
dırım sü.~aıtile gerisin geriye, gizlendi
ğimiz yere doğru yol almağa başladı 

Bizım oturduğumuz yer hiç de Londra
nın şarkında değildi, bi1akis Vest 
End'in en lüks otellerinden biri idi. Ho 
Iandalı, bütün bu işlerden zararsızca 

kurtulmuş olmasından dolayı fevkala -
de memnundu. Bilhassa ertesi gün ga'
zeteleri gördüğü zaman bu sevinci büs 
bütiin arttı. Çünkü gazeteler Kenzing
ton 'da ki evden çok }tıymetli bazı vesi
kalar çalındığını açıktan açığa ima e -
diyorlardı. Hatta bunlarda'ıı bazıları 
ordu rüesasının affı kabil olmıyan ha-

lamamıştı. Mektubun sık yazılmış ilk "---·-............. -....... J 

~ talarından bahseden başmakaleler bile 
döşenmişlerdi. 

iki sayfası bir yı~ın aile haberleri ve - • 

riyor. oradRki hayat tarzından bahse - Kız liseleri atletızm 
diyor, İngilt~reye geçmiş olrm muha • 

cirlerden falan ve filAn ~imsel~rin na- müsabakaları 
sıl olduklarını, ve ne biçım bır hayat 
•arzı c;ürdüklerini soruyor, sonra da 
Relçikada kalanlar hakkında f:ilAn kişi 

doğmuş. fil~n kişi 61müş gibi bir yığını 
haberler veriyordu. Bu bir yığın geve- ı 
zelik aras•na gizlenmiş olan mektubun 
son fıkra~ı ailenin, daha tehlikesiz ola
cağı mülahazasiJe, Kambre'ye gitmek 
niyetinde olduqunu bildiriyordu. Mek
tubun bu son fıkrasında ailenin hiç bir/ 
manie raslarnadan Martın ortalarına I 
doğru Kambreye çekilmek istediği. kay 
dediJivordu. Almsn san.wril hiç şüphe 
yok ki bu mektub•ı açmıs. fakat dikka
tini çekecek hiç bir $Üpheli Ş<'V görme
miş olacaktı. Kızcağırza, bundab birka9 ı 

f 

Beşiktaş dün Ankara- . 
gücünü 4 -1 mağlôb etb 

Oyun ekseriyetle Ankaralı lann hakimiyeti alhnda 
2eçti. Fakat Beşiktaşlılar bütün fırsatlardan 

istifade e1mes · ni bildiler 

A"'1carag4.ldi ~et gola?ıa atarken 

Bir gün sonra İngiltereden aynlarak 
Holanda· yolunu tuttuğum zaman bü -
tiin bu gazetelerden birer nüshayı ya· 
nunn almış bulunuyordum. Bizim 1s -
viçreli saatçi de ayni vapurda idi. Fa -
kat tamamen ayrı ayn seyahat ediyor

rıy evvel kendisine- gelecek anlamadığı l 1 

mektub'arı ev sahibesine teslim etme-
si tenbih edilmis olmasavdı genç kız 
bu mek•ubu belki de yırtıp atacaktı. 

Şehrunıze gelen Ankaragücil takımı hılyorsa da ortada Vehabm çe~ ,O 
ilk maçını dün Şeref .!tadında BeJI'lrta§ - naması ve diğerlerinin acele etmdl ~ 

Kızlarcmııı atleti.ım mflıcıbakalAnındn la yaptı. Her neden.se sahada pek u: se • zUnden pek çok fırsat kaçırdılar. 
birinde yirci vardı. Nihayet eYVelA Ankaragücü, ragücünllıı bAkim fakat :neticem bil duk. 

Ge~ kız filhakika bu tembihe ria -
vet ederek mektubu ev sahibesine ver
d1. Mektub bir kaç saat sonra harbiye 
nezaretinde bulunan Meyzon'un eline 
geçti. Çünkü genç kızın hanımı Mey
zon'un kaynan~.:ıı idi. İngiltereye son 
gelişimde Meyzon ilıo böyle bir rabıta 
urulü kararlaşhrmı~ık. 

Mevzon bu mektubu tek rrır tekrar 
okuyarak bunun üzerinde bir~ havli ka
fa patktmış. O, mektubun benden gel
diğini ve içinde bazı haberler bulun -

du~nu hiç şOphe vok ki bilivordu. Fa-
~ bu haberler bu ko~koca mektubun 
bilha5:5s neresinde idi. İşte asıl onu a
lAkadar eden nokta bu idi. Niha._vet bir 

Ben kendi hesn'bıma çok bahtiyar -
dun. Götürmekte olduğum bu raporun 
yapacağı muazzam tesirden ~eITe ka · 
<ıar şüphem yoktu. yakıa ben plAnları 
elde etıneğe muvaffak olamamıştım. 

Fakat buna karşılık bir yığın ta\:ık fo. 
tografı götürüyordum. Bu fotograflar 
cidden enteresan şeylerdi, takat hiç bir 
kıymetleri yoktu. Çünkü tanklaı:n 

başlıca iki gizli noktası alaka celbedı -
yordu. Birincisi: Gayet dar bir yere sı
kışbnlmış fevkalade kuvvetli bir mo -
tör; ikincisi: Baş amirafük mutabassl!
iarı tarafından sureti mahsuss.da ya -
pılınıs bir zırh. Bu zırhın en büyük hu
susiyeti nisbeten hafif bulunmasına 
mukabil fevkalade daya'nıldı olması i • 
di. Götürdüğüm resimler senelerce tet 
kik edilse tankların bu Ud giıll nokta
sına aid en ufak bir şey bile anlamak çok u~8şmalıudan 90nra son cümlenin 
imkan· yoktu. . illerinde dikkatini teksif etmiş. 

Sonra, Somm·daki tecrlibeler netice- O tarihlerde Somm muharebeleri 

Dün Taksim stadında mektebliler sonra Beşiktq sahaya çıktılar. larile oynanan oyun 35 tn.cl da~' 
futbol maçlarının arasında .ku liseleri Maç saat ıe.~ de Ankarag-lcünün hü- bulmuştu ki Hakkı aldığı puı Şerefe 
tl tl . de • . l • Wlı lro cumile başladı. Bunu çeylren Beılktaş . çirdi Şeref yakından ve yavq bir \f1I 

~ e e~ 1 ünı: \ve ~~ . z şu r lılar hemen gol pozisyonuna girdilerse la ~iktaşın ille golünö yaptı. Bu gol 
ar yap ı ar. ç a egon u.zenne yapı- de Şeref bu fırsatı avuta gOnderdi. İlk f d t rd" F k t b'-'nci 

la k ı d r l alınm t . . tara a a gayre ve ı. a a u • 
n60 o.şut ar a le. ş~ ne ıkce erda· ~ ır. dakikalarda oyun mütevazın oynanıyor. re eene 1-0 Beşiktat lehine netıce 

me re mi:tnıasız oşu . Karşılıklı akınlarla top kaleleri yoklu • 
Birinci kategori: 1 - Erenköy kız yor. Beşiktaıın bir tilrlQ oyununu tuttu- İkinci devre 

lisesi, 2 - Boğaziçi. ramaması üzerine Ankaragücü oyuna Beşiktaşın akını ile başlayan 0yutı İkinci kategori: 1 - Kız muallim hakim olınağa başladı. Bilhassa haf hat- ne Ankaragllcllnün h!tdmiyeti altın' 
mektebi, 2 - Kandilli. ları mükemmel oynuyor. Sol açık Hrun-

btrl di Fakat Ankarag(icü kalecisi,niıı Üçüncü. kategori: ı _ İs~bul kı% dinin yaptığı tehlikeli akınlardan n • eri , 
lis · 2 f .. .. lf · de güzel bir fÜtil Mehmed Ali yakala - te yaptığı iki hata, iki gol yem.el 11 ~ 

;~ı, ;- n~n~ 1 s::.d dı Beşiktaşın Eçef vamtuUe yaptığı beb oldu. 4 Qncll dakikada Şeref ı\1'jld 
me re mama ı ~u a: hftcumlar müeair olamadı. Aııkangücü ra kalecisinin hatalı b'1r tıkı4ındaıı 

Garib bir tesadüfle k.u llıelerlmi:z f edi .. 1 pularla :Be§iktq kalesine (Devamı 18 tnd sayfıdl> 
yukandaki tasnifin aynı· derecelerini orv guze 

". """' ...... ~ ~ ... , .... almışlardır. Yani üç kategoride Eren -
köy, Ku Muallim ve İstanbul kız Iisem 
birinci, diğerleri ikinci OlmU§lardır. Liseler arasmdaki . futbol maçları 

sinde tanklarda gayet cezri bir takun sona ermişti. Hemen hemen yarım mil- Bölgenin muhtelit talomlar arasında 
değişiklikler y~ılmışb. Yeni tanklar yon insanın hayatı bahasına. anudan~ tertib ettiği kupa maçlarından biri o -
şimdi Flers'in harabelerinde yatmakta bir mOdafaa yapan Almanlardan bir- lan bu müsabakada Beyoğl~ 1.Spor 
olan ilk dokuz tanktan herhalde çok kaç mf1 murabbalık bir yer alabilmiş- muhtelit!, lisans çıkaramıyan Topka])l, 
farklı olacaklardı. tfk. İlkbaharda muharebelerin yeniden Arnavudköy muhtelitine hükmen ga -

Almanyaya döndüğüm uman ban8' başl~ması ve yeni hücumlarla bel~i de lib geldi. Aralarında sonradan huwef 
gösteri:en iyi kabul tarzını burada kay birkaç mil murabbaında bir arazi par- bir maç yapan takımlar Beyoğhupor, 
detmei':c füzum görmüyorum. Amirim çasının yeni~ işgal edilmesi bekle- İ.Spor muhtelitinln 4-1- bu ma9ı b
elimi sıktı, hatta LQdendorl"un htssb.: rCiyordu. Arazi alıp vermenin haddi zct~ile sahadan ayrıldılar. 

[Beyogluspor) • (Topkapı, 
Arnavudlcöy) muhtelitleri maçı 

yUzü bile biraz canlanır gibi oldu. Ba- zatin~ hiç bir kıymeti olmadığına -------
na kısa birkaç kelime ile ilttfaıtta bu - göre bu taarruz"l.An mrdrul göstermek ------------....... 
tundu. Lüdendorf etrafına lromplima:-ı için yapılmakta olan harbin bir imha s o D p o s ta 
dağıtan bir adam değildi. Maamaf!h harbi olduğu ileri aürölüyordu. Müta-
İıer halinden fevkalAde memnun oldu- '==---ıı:::m:ı:ıı:::::m::::m-=-----=--1 

d T bil b ele fevk arnz vaziyette olmaklığımız dolayısı- TnmJ. ~uı. Handı. "' Balk IUlıtll ğu anlaşılıyor u. a en a • beral>er, bi:r; Almaıiıan harbe icbar 
lede mcmnundUlll· 

ediyor ve onlan mQdafaa veziyetinde 
Şimdi artık benim en bQyi11t gayre - iki misli fazla zayiat vermiye sevke-

tim harektıt şubesine geçmekti. Bu şu- eliyorduk. 
be, tabir caizse, en samimt, en mahrem 
bir şube idi. Buraya geçecek: olursam, 
fındi benim en samimi arkad8ill11 o -
lan ve hiç bir ~eyden ştıphe etmi.yen 
lunmer gibilerinin tavas!Utuna ihtıyaç 
hissetmeksizin Lildendorfun tasavvur
larını ilk membaından atremnif ola -
aaktım. / 

ALTINCI KISIM 

1914 Ağustosunda Belçikadan kaça
rak İngilterede yerleşmiş olan muha • 
clrler arasında Horten Jurtenı bminde 
~ndverpen'li bir de genç kıı vardı. Bu 
kızcağız bir müddet mühaci:rllen yar -

(Arkası var) 

(1) !'Dhak1ka fngiJ1sJfr d1ğer memleket -
!erden, bu arada ben1 ATrUpa mllietıe.rtn1n 
yamıanndan pek kolaylı.tla ayırd edilen n 
cRondo. tabir edlltn tekilde yazı yazarlar. . --.. ......... .__. .... -........................ _ 

rlım komitesinin muavenetne geçindik- ~-

ten sonra kendisine Hildfort civannda- 00~~ ·A~ A.':l""INl7. 
ki köylerden birinde oturan İ:ngiltz ka- "°""IW\ ~ 
öınlarmdan birinin yanında tem sıfa- FAK AT 

/ 

Teıtbatan, Çatalçeıme IOkü. • 
İSTANBUL 

Guetemlıde Ç>kaa 7uı ft 

tulmlerlıı bilth haldan 
mahtm ve ıuetemlze ddda. 

ABONE FıATLARI 

t • a 1 
Sen• Ay AJ ..., 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

'l'UlUtlY.I 
YUNANİSTAN 
:ECNlil 

1'°° 
284.U 
271.)J 

-
70ij 

12.:lO 
•.coo 

MHI 16'1 
71Q 274' 
800 300 

Abone bedeli l)ellndir. Adnl 
4eJiltirmek 21 kun&ftur. 

c.z- ..wd • .,., omlmn. 
llanlaTJan m•.'uliyd alınmaa. 
Cevu ı;tn mektublara 10 kuruflu)s 

Pul il.Avut llıımdu. ( =.,~~i.ı.-.... --;;-buJ-) 

..::~!.':.:..~~~~ ......... -...... .. 
tile bir iş buldu. Bu genç ım !917 yı - lttA\'zVMBSojjPQsla 
Jının Şubntında Brilksel po.!ta.ncsinln 

1 OAl<I • [} 1 R. LAN ,, 
iiam~as nı tasıyan ve ort Avrupalı - 80JOM QücEYt HEl OOLASIR... 
lara hac; bir yazı ile yazı'.lımf olan bir iııiııiııiııiirllııiıiıiııiııııiıı ______ lllllİ~ml "---=--=ıı;;o;::;ıı;=-ısm. ___ _ 

fft)a • B~ UHZ. n ı.kımlan bir uadA 

Liseler arasındaki tut1lol turnuva • 
sının dömifinalleri dün Tabbn .ta -
dında yapıldı. Haydarpqa ve lflk 1i -
seleri rakiblerini yenerek İstanbul er
kek 11.sesile btrllkte 90ll& kalmıf oldu
lar. Maçl~rı btıyük bir kalabalık taldb 
etti. Müsabakalar zevkli v. temir; ~ -
du. Maçların neticelerini yazıyoruz: 

Işık füıesl ! - Pertevnlyal l 
İki taraf m da ıeri akınlarlle g~n 

bu maçın birinci devresinde daha gü -
zel oynıyan Işık lisesi A.dnahın pa!ile 
ve Şerefin nyağile ilk golil attı ve dev
re Işığm 1-0 galibiyettle bitti. İkinci 
devrede her iki takım da birer gol yap 
tığından müBa'baka Işık lisesinin 2 - 1 
galibiyetile bitmiştir. 
Haydarpaşa 1 - Boğaziçi lisesi O 
Bu iki kuvvetli rnUteb takımınm 

m.ıçı çok sıkı oldu. Oyun nizam! müd
deti içinde 0-0 bittiğinden temdid e -
dildi. Te.mclldde Haydarpaşa lisesi Fik 
ret vn.sıtasile oyunun yegftne golünü 

h'J'I If'k • Haydarpa§a. maçından -~ 

bir safha t1i t". 
yaptığından Haydarpaşa kuvve 11 
bi Boğaziçini 1-0 mağh1b ed~ 
fiyeye uğrattı. 



~Mayıs SON POSTA 

Devlet D.emiryolları ve Limanları işletmesi Umumi idaresi ilanları 

Derince Tahmil ve tah iye amel·yesinin tasnif ve Fiab 

Ameliyenin Nev'i 

-------=--=-----~~~~~-• - Amba dahil" la r ınde supalana hazır-
ı:ak ve vapur dahılinde vinçle supa-

Yapmak veya hab veyahud istif 
~~ak bu ameliyede rıhtım veya silo 
~elesine v . 
lll<:!k eya vapur guvertesin~ vcr-

ve bırakmak ta d hileli · V ·· kabilen. a ı . e mu-

2 -su ı ıniitek ~ and n açı'~ vagona tahmil ve 
id ~ len de vagondan supalan ve 

are vuıc ·ı 
veya . 1 c va ,ond~a denize verrr.ek 
- nıutckabilen denizden alınnk 8 . . 

-Vinç icı•· k' 
fa f!Uo . " ır~ ı olmakı;ızın rıhtım ve-
r-ak v ıskelesıne veya güverteden ala~ 

Maden kömürü 
lkrom ve emsali 

düJane cevher 

Ten 

Maden kömürii ft 
emsali dökme _ 
cevher 
Krom 

46407 

26189 

Beher 
Tonu 

Ku. 

10 
11 

4,5 

Kok kömürü Belher 
Briket Tonu . 

Ton Ku. 

-

f992 

Muhtelif 
malzeme 
eflYa ve 

..:nUa 
Ton 

-

Beher 
Tonu 

Ku. 

9 

kab,1 agona tal" mil ctm k veya müte • 

-~::-;en.;;::~~--::-----------------~«993:. __ _....__;)~7:._ __ ......:.5~52~6------22 _______ 1_17_7_8 ______ 14 ____ _ 
' - Supaland 1 k1ı ve . . an a ınıp açık araziye na 
- ıstü etmek ve mutekabilen 
~-suo~ . · 
"e:tes d elf'sıne yanaşrrnş vapur gü-
kil \re ıny e

1
n veya silo ıskelesinden na-

- er eştirnıe'k. 
6 -Vın · · Wıı· ç ıştıra'ki olmaks!Zln vaO'nndan 

ı~ ve k o-
kiı \re istif açı :.raz ye mağazalara na-
- ve mutekabilen. 
'-v agonda ·d 
fe tahli n 1 are vincile açık arazi-
-...,,, Ye. istif ve mütckabilen. 
8 - VinÇSiz .. 
~ler}e merak•bı bahriyeden kil • 

' 

veya arkalık ·ı lrak v ı c ve el ile çıkarı-
b~aıa &;gona tahmil açık araziye ma-

ra nakıl · 
ka:biıeu ve istıf etmek ve müte-

12325 

25140 

--. . 
9 ~;::~-:-~---------269 -Va 

23 23 975 18 

9 16 

8 !103 24 6904 23 

7 •75 14 

20 195 24 m 18 

7 9 - gondan olukla t Y 20411 
10 -- e. - Saaue m" ı~-:-:.--....:; ______ _:;,:,:.:.:_ ____ ~--------------------
tneıe. Ul.Çahhitten alınacak a • 

5 

----- 268 18 ıı_~,,::::::-::-~----------------~-------.:. ____ _::._ ____ =.. ______ ..=_ __________ __ 
--- Yevmiye il e alınacak amele. . 18 120 -

(25595) l" 
i6~ lü~a 9 kuruş ~uhammen bedelli bulunan 17/4/939 da müna~a.ııası icra edileceği evvelce ~ edilen ve ~U&hare 
~ ma. mebnı fcsholunan Derince limanı tahmil ve tahliye J.ii bu kere kapalı zarf usulilıe tekrar eksıltmeye 
~3'on Ur. Eksiltme 15/5/939 tarihine müsadü PazaıieSi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilind.? 1 inci i.Şletme 
~on u~~af~dan Y.apılacaktır. Tali blcrin (1919) lira (63) k'J.I'Uf muvakkat teminat ile a~ ıün aa~t 10 a ~ar 
kı-aaıı ol Inine teklif m(>ktuh1arını vermleri lCızımdır. Bu işe aid ıartname Haydarpap liman başmüfettışliğincleıı 

...____ -arak:ılınabilir' ı ------= • c2807> 

I 

! 
:..- l 

1 
1 

lllll tHI 

I 

~ 1 

' 
1 

ii 
I• 

1 1 

ı 

il 

' 

?·~-----------------~-----~~~~----
~ ••• F b ·ın_ ag ınacak 
Ru .. k n rıknlnr Uın 'ı·· ~ .. 

il ÇU 'i ozgo 'ta unı n udurluiünden : .....,.._,_. 
e Uınurn Müdürıu;;ıış~~rıırr.ak uzcrc kımyager alınacaktır. lateklilerin .... ida 

mıuacaatları. •2953> -~ 
• 

Doktor Hafız Cemal 
(Loknmı Bekim) 

mvanyolunda 10.f numarada b~n 

Jıaata kabul eder. Telefon 11°""23391 

• e ı aş 

Gücünü 4-1 

Sayfa ı 'j 

Abdül, Semih, İsmail - Hamdi. Fikret, 
Vehab, Fahri, Hamdi ... 

, BQ.§taraft. 14 üncü saııf ada) 
fade ederek ikinci golü y~tı. 5 inci da -
kikada Hakkının bir şUtünil Ankaragü
cü kalecisi gene elinden kaçırdı. Kaleye 
doğru yuvarlanan topu tutayun derken 
yanlış bir vuruşla kendi kaleslne üçüncü 
gol olarak soktu. Besikta~ bu üç gole rağ
men oyunda hissedilrr bir hakimiyet ku
ramadı. Ankaragücü daima iyi oynuyor. 
fakat bir türlü ıgol atamıyor. 11 inci dn
ki'kada Beşiktaş aleyhine olan bir frıki~: 
çeken Vehab, Fabriye pas verdi. Fnhri 
topu yakından B~!.ktaş kalesine sokarak 
Ankaranın ilk golüniı yaptı. Bunu takib 
eden Ankara hücumunda Vehab çolt gev
şek davrandığmdt1.n mükemmel bir gol 
fırsatını heba etti. 

Beşiktaş: M. Ali • Taci, Hüsnü - Hüse
yin, Bedii, İbrahim - Hayati, Hakkı, NP 
zım; Şeref, Eşref ... 

Ovun müteval'!:in oynanmağa başlan -
dı ve ovunun neticQsine yanm dakika 
kala bos bırakılan Hayati d5rdünrü go
lü de vantıi7ından ma.ç Beşiktaşın 4-1 ga
lebesile bitti. 

Nasıl oynndılnr? 

Hakem: Subhi B:ıtur. 
ltl. T. ö. ......................................................... ..-

nl ara b rsası 
Açüı.ş - Kapanı~ fiatlan 6 - 5 - 939 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londrıı 5.93 S.93 

Nev - Yor& 126.665 126.665 

Pıırls 8.3550 3.S660 

Mil an o 6.6625 6.66.26 

cenevre 28.4475 28.4475 

Amcsterııdm bl.6161:1 6 .M60 
Berlln li0.8300 fi0.8360 

Bruksel 21J>6 21.66 

A•inn 1.0~ l.0923 

Sof ya 1.li6 1.66 I• 

Madrld 14.035 14.08.S 

Vnrşova 28.S~G 28.84() 

Budııpeşte 
,4,967Ci 24.9.:>75 

Bükrcş 
O.OOoO 0.90li0 

Bclgrııd 2.8925 2.8925 

Yokohama 84.62 84.62 

Stokholm 80.G475 so.5475 

Moskova 
23.902ü 23.90.:M 

Oyunun 4-1 nt>ticcs herke~ şaşırttı 
ÇQnr.ü Ankaragücü e'kseriyetle daha iv' 
oynadı ve daha ço'k fırsat yakaladı. Bı~ 
farklı mağltlbiyette kalecilninin hatnsı 
ve forved hattının mütemadiyen pas yn
prp 'kale önfinde çekinren ve becerikı::iz 
davranmaları sebeb oldu. Takımda bek ~ 
~ ve haf hattı iyi oynadı. Forvcdde yaı- ı' 
nız Fikret ve bllhass-<ı sol açık Hamdi mü İ S T 1 K R A Z L A R ı , 
kemme1 ovnad1lar. Bec;iktaşın galibiye -ıtı---·-----.--------1 
tinde Hüsnü. Şert>f ve Hakkı başlıca a -
mfl oldular. Sağ haf Hüseyin ve santrhaf 
Bed! de iyi ldl. Hayati ve Eşref çok bo
zuk oynadılar. 

Açılı~ K•paD•I 

Türk bor<u I peıın j - -
9 > lI > - -
> • I vıı.dc - -

Ankaragüdl: Nahk - Salih. Enver • 
... 

iye: Bahar şarkısı 
(Bqtarah 12 nci sayfada) jraz daha sık fakat yeşili daha az ağaçlığa 

gAh başındaki sakallı ihtiyarı .ı;eliunla • gelip oradaki tahta sıraya oturdu. Artık 
dı: içinin neş'esi sönmüş. baharın güzelliğini 

- Baba, vaktilc şu civarda bır pnşn a- geniş bir bulut örtmüştü. 
ilesi otururdu, ismim unuttum, sanırsam Uzun zaman orada kaldı. Ne bekledi • 
şu pembe köşkte otururlardı. Onlardan- ğini kendi de bilmeden bir şey beklıyor, 
haberin var mı? bugünün üzerinden akşam karanlığı geç-

- Nasıl olmaz oğlum. (Bu oğlum ta - meden yeni bir vak'a olacağını anlıyor -
biri Cemili güldürmüştü. EH: yaşındaki du. 
yaflı bir adama böyle bitab etmek ıçin Nitekim, uzun saatler orada kendi dü .. 
§U ihtiyarın seksenlik olması lazım gel - şüncelerile başbaŞ3 kaldıktan sonra pem
mez miydi?) Hakkı paş!llan anyorsun be köşkün kapısının açıldığım, başında 
.ı;en. .. OnlAr hAli buradalar. ince bir örtü ile beyaz saçlı bi!' hanıme -

- Nasıl, buradalar mı? fendinin elinde bir kitab tutarak dalgın 
- Tı:ıbii paşa ve hammefendı sizlere ö- dalgın ona doğru geld'~ini gördiı ve der-

mdr, merhum oldular amma küçük ha • hal .senelerin hırpaladığı ve soldurduğu 

mm hala burada. Sncideyi tanıdı. 
- Hrıngi küçük hanım? O etrafına bakmadan, U)kuda yürüyor 
- Canım &en benim öyle dedıtf.me b k 'b· yak1a!=ayordu. Yüz~nd k derin hü -

ma, elımizde doğ ... p büyüyen 81 de ha ~ zün e bu bü?11üı ynrtt1 1 r Ce -
nıma biz hAlA öy'e d riz. Halbuk onun m''in iç"ni acıttı, onun b•1 d · v dan u -
boyunca b raber çocukları var. 1 zak n l'l'-rm dal n e· z1C'r' ·n iztırabı 

tll ~nçllğinı.n şen sevgilisile bıl ihti-j yiır :ı;.·!l· P 'l'Caladı. 
yar d lıa fazla al.Lkadar olarak sord.ı: I Y~ 1ı kadın onu anr1k~vnrp1 g ldığl 

- Sacide hanım kıminle evlenır. ştı b1- vakıt, her z:-mrın oturdu u k n peyi ış -
ba? , rral etmi olduğunu anlnJığı zaman gör • 

İhtıvar bakkal, konuşmak için fırsat d3 fakat tanımadı. 
kolluyormu~ d~mek; biıyük bir tehalak •

1 
Cemil onun bir saıııye trreddüd ede -

le ccvab verdi: f rek ~e?'ind~ durd.uğun~ gö~~~cc tekrı:ır 
- P<ı§a onu yaverine vermişti amma j gerism gcrıye evınc donecC:'~mı anlaya -

geçenlerde o zavallı da öldil. Küçük ha •
1 
rak yerinden fırladı, t'lhta sır yı ona bı

nımın tnlih, pek yürekl<>r a<!lSI oğlum.

1 
rnkar3k oradan uzakhşb. 

kocasından sonra o, tosun gibi bir oğlu • Fakat ayrılırken Sacidrnin kendisine 
nu da knybetti. tşekkür etmek için açılan soluk dudak -

Bir bahı:ır günunde kendısine eski bir lanndaki renksiz tebessümü farketmişti. 
bahar şarkısının ha~lattığı. o neş'eli sa
Tl§ln kızcağızın hayat yolunda b.ı dere
~ mıhnet ve acı görmüv olması Cemil be 
yin içinde mcrhamı:?te, isyana benzeyen 
garib bir duygu ) ı:ıratmıştı. 
Ağır ağır yüray~ek iki köşkün arka -

Y ıırmki nüshamızda: 

Yük arabası ile 
Yazan: Valantin K.atoycv 

Çeviren. H. Alaz 

:_baıa olduğu gibi duran, belki debi-~\..~~~~~~;;;;;;:;;;;;;;;~~~~~~ 

-= .. -= 
~ ----· -

Birinci Keşide : 11/Mayısj939 dadır. 

Büyük ikramiye: • Liradır ... 
§ Bundan başka: 15.000, 12.00n, 10.000 liralık ikramiyelerle 
~ 20.000 v 10.000 liralık iki adet mükafat Tardır •.• 
eY eni terti ptenbir bilet alarak iştirak etmeği ihmale tmeyiniz. Siz de 
5 piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 

~lllllllllllllllllUllllllHHllllllllllHllHIHllllllllllHlllHHtlllllHllHlllllHIHHllllHHIHllllllllll 



BON POSTA 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroblannı kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö) kullanınız .• 

Böbreklerin çalııma kudretfnl arb.nr, tadın, erkek ldru ıorltıklarmı, 
Nki ve yeni belsoğu.kluğwıu, meıane lltibabını, bel atnnnı, ilk ilk idrar 
bozmak, -ye bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idru tettıln eder .•• 

idrarda kumun, mesanede tafların 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat VekAletinin ruhaabnı haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat: Helmoblö, idrannın temizliyerek manleftirir ••• 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 

ciğerleri zayıf Ye ainirleri bozu olanlann kalbine ferahlık Yerir Ye 
ıönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASl'nın formtUll bir sırdır. 

T aklitlerl onun yerini tutmaz, 

Mayıs f 

Sütçüler Aleminde Bir Hadise ••• 
SüT MAKiNELERi 

1939 modelleri gelmiştir 
L ünyamn en sağlam ve en ucUlt 

ta. 
Pa1lanmaz, lekelenmez ve bozulmaı. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 

MlELE makinalarımıza mahsus husulll 
yağımız gelmiştır. Fiatı dığer yağlar
dan daha ucuzau~ 
Anadoluda acenta aranmaktadır. 

Taşra Satış yerleri : 
Konyada Ka1ılı:çı Necati, En:uruıada 

• Net'et ~olalı:otfu 

T0RKIYE UMUM DE? OSU: JAK DEKALO ve Ş.si Jstanbulda 'fahtakale No.61 
Ankara acentanuz Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adan~ > Ömer Başeğmez 
Konya • Mehmet, Şükrü, Necati Ka§tkçı" 

Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Erzurum > Neş'et Solakoğlu 

Polatlı ı Süleyman Uzgeneci 
Eskişeb•r • Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Trabzon • Polathaneli kardeşler 
Trabzon • Kurumahmut oa-ıu Hafız Salih 
Bolu • Mehmet Gerden 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade, Allt, Ecza va ıtriyat deposu. latanbul K y 1 U Q 
~----------------------------~~~t~~ BMkaWnr,KWl~ M~re ~r~Mll bot~ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan.t adedi: 262 

Ziral ve ticari t.er novi banka mua:nalal 1rl 

. 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablarında en u 

SO liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: / 

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

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

olKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çı\ctığı takdirde CJ(, 20 fazlasile verilecektir. 

Kltr'alar 11enede 4 clef a, l Eylul, l Birindkanun, t Mart ve 1 Huiran 
tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul inhisarlar Başmüdiirlüğünden 
Hükmü Mayıs 939 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tezkere

lerinin yenileme muamelesini.! 22/5/939 tarihinde başlanarak 5/6/939 Pazartesi 
akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini yenilemek istiyenlerin tayin olunan günlerde eski tezkere 
ve konturatlarile birer fotograflarını alarak Kaba taştaki İnhisarlar Başmüdür
lüğüne müracaat etmeleri ve 5/Haziran/939 tarihinden sonra tezkerelerini ycni
lemiyerek içki satanlar hakkında kanuni. takibat yapılacağı ilan olunur. (3114) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
İcra Dosya No. Nevi Gayrimenkulün mahalli Hesab No. 

938/69 Yalı Kuzguncuk Paşalimanı caddesi B. 17 
eski 120 yeni 149, 151 numaralı 

Bankamıza ipoteklı olup Üsküdar İcra Memurluğunca yukarıda numarası ya
zılı dosya ile 22/6/939 Perşembe günü açık arttırma ile satılacak olan gayri
menkulü' alanlar arzu ederlerse Banka bu gayrin:enkul mukabilinde, mevzuatı 
dahilinde para ikraz edebilir. t3140a 

~ iT 
En hoş ve tablt meyva uıare-

lerinden yapılmıştır. 
Taklld edilmesi kabil olmay411 

bir fen harikasıdır. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

öEYOGLU - JST ANBUL 

SATILIK ARSA~ 
Dilkkfınlarla Apartıman, Gazino ve 

lokantaslle otel veya re.mıl daire yap
mağa elverişli Ankara Yeni.şehirde 8 

Asfalt yolun blrle§tlti en mutena yer
de 35 metre cepheli 920 met.NJ murab
baı arsa satılıktır. intaat ruhsatı dahi 
hazırdır. Taliblerin Ankara posta ku -
tusu 52 adrese melttubla milracaatıarı. 

Uan Tarif em iz 
Tek '6tun aanttını 

Birinci •ahile 400 hruı 
1 kinci sahil• ıso ,, 
Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahil• 100 » 
/ ç ıahileler 10 • 
Son 1ahil• 40 » 

Muayyen bir mOdde' zarfında 
fazlaca mikdarda tlln yaptıracak .. 
ıar ayrıca tenzilltu ta1 ifemizden 
fstifade edeceklerdir. Ta~ yarUJl 
ve çeyrek ıayfa illnlar için ayn 
bir tarife derplı edilml4tlr. 

Son Poata'nın ticari :IinlarLu 
aid itler için fU adreH müracaat 
edilmelidir: 

macılık KolleıktU IJdetA 
Kürama.mad.e llaa 

&Akara c&dd ... 

Son Poıı;tft J\fa4 haası 

.Netr,yat Miidiirü: S~lim P.cgıp Et~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLEBİ: A . .lkrcm UŞAKL.ICil.Lt 

mnrekkepll kalemle yazı yazanlar, mnrekkebln 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi 
Alnıanyımın bu icadı ınUrekkebll 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 

hakikaten bu eziyet-

Açık bırakıl
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur
sun mOrekk~b akmu ve 

kurum.az. Ti KU en ıağlan 
ve en kulJanışlı mtırek.kebli 

kalemdir. 
ten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşın

maz, bol mn
rekkeb alır 

kuvveW 
basılırsa 

3-4 kop
ya çıka· 
rılabilir. 

Siy1thtan maada yeşil, mavi Ye kırmızı 
renkleri de ayni fiatta sablmaktadır. Her 
yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 
Cep· Kol - Masa ve duvar seatlerl, kaplama, 
lbQcevherat, kalemler ve saire ... 
Depoıu: Rıkardo Levi halerl filippo Levl, 
Havuzlu han No. ı, İstanbul. 

Taklitlerinden sakmmız. Kırmızı halka üzerinde TIK!! 
Murkttya dikkat eainiz. Taşraya posta ile gönderilir. 

~-~ Siparitlerln bedeli olan 8 lira evvelden gBnderilmelldlr _._,.. 

iç Hatlar Güverte Kahve Ocakları 
1 Haziran 939 dan itibaren ıene sonuna kadar Açık arttırma ile kiraY~ 

verilecektir. Arttırma 15 Mayıı 9S9 ıaat 14 te Denizbank Kamara ae:rYl· 
sinde yapılacaktır . 

Karadeniz battı için 400, Menin 150, lzmir 100, lzmit 50, ve Bartın, 
Ayvalık, lmroz, Kanblga, Bandırma, Mudanya hatlarının beheri lçiP 
(75) liralık teminat ıazımdır. Şartları öğrenmek nzere her gUn mezktır 

ıervlse mtıraeaat edilebilir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
! - Şartname ve nümuneıi mucibine~ J20 ton siklop çemberj ckapalı zarf ua1t' 

lile> eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beher tonu ıif İstanbul 123 lira hesabile 14760 liJ'8t 

muvakkat teminatı 1107 liradır. 

III - Eksiltme 29/V/939 Pazartesi günü'saat 15 de Kabataşta Levazım şu1>1" 
Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

• IV - Şartname ve nümune hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir· 
V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenııı' 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarJ!I 
ihale saatinden bir &aat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz ID~" 

t3166t 

'l'raş meraklısı olan, yUznn burnştur

mak lstemiyen lnglliz markalı meşhnk, 

Fatih Tapu Sicil Muhafızlılından: 

Samatyada Hatuniye me.hallestnde 918.~ 
metremurabbaı sahasında Hatune narrııdl .... 
ğer Fatmasultan camii arsasının aenetsll flJI 
sarrufata kıyasen Vakıflar İdaresi na.JI' 
tesçlll İstanbul Vakıflar Başmüdilrlülii~ 
taleb edilmiş olduğundan tahkikat ıçtıı dJl" 
5/939 Salı günü saat 11 de mahaU1ne si il-' 
ceğlndcn nıezkftr mahal hakkında bir fi 
iddia edenler bu mliddet zarfında e~1"' 
bıtelerlle Fatih Tapu Sicil Muhafızlııın9, 
yahud tahkikat günü gidecek meın 

" O O Ş EŞ ,, T R AŞ 81 Ç A G 1 müracaatı lH\n olunur. 

kullanmalıdır. Her yerde adedi 4 
kuruştur. 

Kayıh aranıyor - Ankaranı.n :~ 
ros mahallesinden nalband :Mu . ,. 
kızı annem Refikayı senelerdenbe~t • 
rıyorum. Bilen ve tanıyanların 1 ·1' 
fen adresime bildirmelerini insa'l1

1 

namına rica ederim . 
Taksim Hora·ladr ı;okak 12 na....,.U 

evde Abdullah 


