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Sene 9 No. 3151 
SALI 9 - MAYIS 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

Hatay an·. atana lngiltere, dün Sovyet 
Rusyaya mukabil 

kavuşmak ı·sıı·yor teknııerini bildirdi 
İngiliz Başvekili : "Sovyet Rusya ile en kat'ı 

Devlet Reisi dün: "Hatay ve . Hatay- şekilde teşriki mesai etmek istiyoruz,, dedi 
/ıl f J "' Ankaradan dönen Potemkln dUn Bükreşt• ar anava Qnuafl. agrl gaşamaga Romanya Hariciye Nazırile görüştü l lı J.• Londra 1 (Hususf) - Molkovadu bil-

- as a ta ammül edemezler!,, deuı ~=:büyük elçbi Slt VUyam Sldl 

T bugün 'baıvekU ve hariciye komiMri Mo-

ayfur ''20 ı ·k h. 1 . lotofu ziyaret etm.i.ftu·. 

8.. . •• sene ı ıcran nası mazı ve ıe!'1;:.-~ z1':!;1~::..:':h.;::e: 
Söokmen f Uya OlmUŞSa devrei tevakkuf da = =~kunertn• •ordlll oevab 

-- ylüyor b • •• • 1 kt Mukabil teklif mahiyetinde olan bu c:e.-

A r ruya ve mazı o aca ır '' vabın muhteviyatı baklanda resmi hiçbir 
dol nta~;·a 8 lA.A.) - Ana • . . .. ı -··-·· .. ·····-··· .. ···-·-········... malthnıt mevcud olmamakla beraber. fn 

. ~ ?Jansının husus· sı, sıra ~le bır m~freze jandar- gilterentn §U Dd teklifte bulundufu tah-
~~ bıldiriyor: l rnuha - rna. izcıler ve hır kıt'a asker Alman donanması mi:n edilmektedir: 

.. let relsi T f .. tarafından selamlanmıştır. ı _ Sovyet Rua h _,,. d d bul 
dun ll ay ur Sokrncn D . . d . gi . ya, euınu u un-
. ataya dö .. evat rel81 or uevınc tmıı duğu devletlere he biril 
ıstasyonunda ı.t~uş ve Pay as orada halka hitaben bir nutuk fa a 1 r• y ette ' laşınak suretile 'ga r ti e ayn~~yn an-rafınd a ayın her ta • .. 1 'rt' ran verece&uc. 
teıah"an gelen istikbalcilerin soİy emıS'.ır. d k 1 ıHemhudud devletlerin han.ıtleri oldu-

uratı aras d skenderun an Anta yaya •· tu't'fh ednm~miat'- P'·~-
tn.ıştı ın ıı karşılan 1 Sö'km b d d &"' -ı -·-, ıc. .....t bunlanıı 
l r. Başvekil k • ge en en ura a a cot- Şarkf Anupadaki kilçilk d 1 

fl ay ko:nutan ~ kTonsoloslar. kun bir ıurette karplanmıf ve Bir filo ispanya sulannda duklan .nlafl}makt d "etler ol • 
lrıeb'uslar ü e 

1 1
' vekiller, doğrur.ı Halk Partillne git - • f•l d 1 ır. 

~rn~~ms~~rl~~k. mW~·~~~~~~~~- d~~rrken brr 10 a -~~-'-D•~-a_~_1_1_ı~-·-~~~a~~)-~S~~=d~H=~~~~~~K~o~m=u~e~~~·~v~M~·~~~t lrı"Ik· erne, adli b 'I' • • d 1 
le u. 1 ve askel'i er0e, ~a ıta, tlli nutku Parti binasının ö - Danım arka suların a t 1 B 
dıye reısıeri an ıle be- nönde Antakya halkına tek • a ya ve a 1kan1 ar 

teteciler ve 'kınernurlar, ga. rar etmiştir. Devlet reisi nut. manevra yapıyor 
tfde bir küıf0 kalabalık gü kunda demiştir ki: --

•rasındn but e, karşılayıcılar c-Bilyük Türk mflletinln ru- K'.openhaı a - !Verilen ,na1'Qm.eıtta Mazı.ye bakarak bı·z ı·ıalyanın Balkan 
let reisi Pa.y unuyordu. Dev • hundan fışkıran samimi sevgi göre, 35 gemiden mürekkeb :bir Alınan 
otornob;J astan lsk d •·· fil Ik' J tl d' batı sa- ı· •k d B ı· • . . fo gel .. en eruna guven ve imanla baı yaptığı osu ev~ ı gece u an ın pO t ' ı ;lut 1 
;eısının bindiğ·rnıştır. Devlet Millt Şef kahraman !nönilnün hillerinde Gröntöj önünde demirle - 11 asın 80 8f ini mes Ü ~ 3ffZ. 

en 21Yade oto~~~~;nobilı e1Jı. T.ayfv.r Sökmen sizlere seJAm ve muhabbetini miş ve dün 'bütün gün Danimarka ka- • 
İskenderunun giri tak~b etmekteydi. 1 getirmekle bahtiyarım. cŞidcıetli alkıt - ra rulan içinde sahilden 8 mil mesat..- Gıornale d'ltalia Başmuharririnin yeni bir makalesi munasebetile 

ş Yerınd~ devıet rei- (Davamı 1 ı inci ıcıyfada) de mane\.'1'81ar yapmıştır. [ Muhitti. e· A k d l 
• Filx>, dün akşam ~den Gröntöj 6- n ırgen n ara an yazıyor 

ltaıya ı·spanyayı nünde .~:~;~~~~daki ftlo 

A ' Madrid 8 (A.A.) - ~land knı -

rn d 1 
v vazöril Vigo'da ve 9 u denizaltı olmak av u u g a m 1 =.22 gemi de Ferol'da demlrlemlf-

b e n Z t k 
• t • LA.ypzig gemisi Pontevedra'da ve 6 Makale1'in çı1ıtelı PutM Ll.oyd guetesinin başlı§ı e ~e IS emış? d~,.~h-~~~-==~~=(~Y=a=~~~~~~~~~~d~·~~~~~~~~~-~~~·~~~~=~~k=~=~=•=n=·~>-

ıe!":?drada çıkan «Deyr Eksp • bul'=~k~ı~~ şerefine şenlikler~ - Milli Şef ilkbahar at yarışlarında 
Mı ~azıyor: 1 res• gıı- berinde, Mtlı.1SQ1ini'nin İSpanyd. m!ll1 pılmı.,tır. 
üdııdde neşredilen . hükfunetinde temsil olunması ve 1'R - .--A bır radyo ha - (Devamı ıı irıd ıayfad<ı) Alman - ıtalyan 

l~a!1 .. italyan askeri askeri ittifakına 
ıttıfakı, gerginliği Japonya da mı g·recek1 
f azlalaşt d ? di~:.~ 8 (Husus1) - Tokyodan bil-

llit/ lf 1 mı • ttalyRn _ Alma!l ittifakını mevzuu 
er ve Mussoli 1 bö ı bahseden bazı gazete'ler, Japony:aınm 

lla n y • bir itti/ak akdinin da yakında bu ittifaka gireceAW yaz-

111 
nına neden lilzum gördiJler? maktadırlar. 

Y Maahaza, resmt mattam~rda buna 
azan : Emekli General H. Emir Erkilet 111 daır hiç bir emare yoktur. Ancak, har-

btye nazın f tagalki, Roma ve Berlin ar 
zu ettf'kleri takdirde J aponyanın bu i
ki devletle ittifak ya'pmağa ham ol -
dutunu söylemJştir. 

fta}yaa yüksek ukerl şth'Umm 
içtbnu 

Roma 8 - Bugün neşredilen bir teb-
liğde denlU~r ki· 

(Devamı 11 inci ıçıyfadtı) 

-·····-···-----

f 

................. ____ ........ -] 
Karh dağa 
gUneş vurdu . 

......................... ·-·········---

-

Yazan: l!rcümend Ekrem 
~ ...... 

Üstadın 80 gUzel 8S8rİ Reislcümhur İmıet İnönü evvelki gün ınlr Naif w Dahiliye Vekili Faik Öz : 
lle.run • V Hitler t1e Mussolini ( '~ " An.karada ipodromu şereflendirerek trakla koşuları seyrederlerker. göster • 

'1..ılll)ası bilh::ao~a münasebetlerinin bo-J bir tali:hsizlilctir; fakat b ... ırı1t.'t..;.:. ,./ Blrka~ rGn• kadar n.,re llkba:lıar at yarışlarının ilkini takib et - mektedir. Altta yr:.rışları takib eden 
u sırada Avrupa için (Dev : u .~ızllp bqlıyacajız mjflerdJ:r. Yuk&ndaki resim Milli Şefi. Ankaral:l:u-dan bir ~uı> ızörülü • 

• Mil! ' inci~ -----------# fahri yaverleri Erdün Emtrinin oflu E· 1 yor. 
~ ~ ; 



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

2 Sayfa SON POSTA Mayı~ 
..:=:: ~=============:=======================~~;;;::;~======================~F=:============= 
( 

He 2' n •• 

ita/yanın 
Balkan siyaseti 

Yazan: Muhittin Birg~n 

tr::!!. iornale d'İtalıa'nın başmuhar • 

~ riri Gayda, Pestrr Lloycl g ıe

t<>sinin talebi üzerine bu gazeteye İtal • 
yanın Balkan ıiyaseti hakkındn bir ma • 
kale yazmış. Gazetenın 3 Mı:ıyıs tarihl~ 
nüsha ında neşred len bu uzun makaleyı 
dikkat'e okudum. 

slrnll Makal : ~ iki taraflı silah.. = 

Makale. gayet sakin. çok yunıuşak, çok 
samımi bır dille kaleme alınmış. İçinde 
yalnız sulhten. dost uktan ve hatta bir 
çok dost uklardan başka hiç bir şey yok. 
İtalvan muharriri, memlek tın Balkan 
sıy~e 'ni izah edc>rken b'ze kuzu gibi 
tatlı s sli, yumuşak huylu ve melek g"bi 
iyıl k meraklısı bir İtalya tac:vir ed.iyor. 

Makaleden anladığınuza göre, Italya, 
Arnavudluğa, Arnuvudların davet. üze • 
rıne eıtm ş Kl'al Zogunun krnd ka asıle 
devlet hazinesini bir b rin .. karıc::tıran pa
ra teki f zl ğinden Arna'\i ud m lleıi bık
mış v usanmı old ğu ıcin, n have İtal
yanın gelip kendisını kur rma ını ı te ' 
mı İtalya da kalkıp gı m ş. Bu arada 
öğrenıyoruz ki, İtalya on senc- ıçınd Ar
navud'luğa bir milyar dokuz yüz milyon 
tt&lyan lireti. yan , ta'krib n yüz otuz 
be m!Jyon Türk lırası vermiş ımiş. A • 
caba bu miktar para 2R 000 kilometre 
mu~bbaı mesahası olan Amavudluk için 1 
nwl bir bedeld•r? Memleket, 28.000 
kilometre murabbaı olduğuna göre, İtal
ya. bu hesabla çıftliğin kilom tre mu • 
rabbaını takriben dört lira sekc:rn ku • 
ruş bedPl mukab l'nd" istirnl"k etrnfc; o
luyor Bu m tr mu .. abbaı h<' b·le yirmi 
para dahi tutmaz. Bu toprak üst:indeki 
b alara, yollara ve içındek' h:ıvvan SÜ· 

rülertle bir milyon nüfustn., mü kkeb 
çiftlik arnelesine bakı~ırsa İtalya, bu Işt 
caldandım!11 diyemez. Çünkü dünyrnın 

hJ;ç lbtr rnürabahacıS! Jimdiy" kadar bir 
ç ftl'fk üstüne ~ kadar ucuz bir bedt'l 
mukabJlinM oturmuş değildn! 

Meşhur Yunan Alimi Sokrat kendi.sile mütemadiyen alav 

cıdcn cSophist» lere t şekkür etmeliydi. Zira onların alayı 

olmasaydı hiç ~in gözüne çarpmadan, adı bıle du: 

yulmadan ölüp gitmesi pek mümkündü. 

Değerli, yahud değersiz lbir ad&ına yapabilecetmfz en 
büyük ıyilik iyı kötü bütün hareketlerınden, takdir veya 
tevbth iıe, fakat mutlaka bahsetmektir. Bir adamın yük • 
selmeslı.i mı it.tlyorsunuz, kendisinden btha'!d :niz, ı!Snmcsi 
mi lazım, ismini ağzınıza alınayınıs .. 

Kadın modası hagdud 
askelerlnden 

l f.--... .............................................. _\ 1 

· er n ir f 
23 sene onra 
Kötürilm alacalı 
Olan kız ilham alıyor 

a 
Dört buçukta uyandırırsın 

Soğukkanlı adam bir transatlantik
le .eya1ıat ediyo1:du. TransatllhJtik bir 
aysberge çarpmlŞ delinmi§ti. Krıptan 
kayıkları indirtti. Gemini.n saat be§te 
tamamile bat~ olacağım haber ver· 
di. 
Soğukkanlı adamın uıağı efendisi • 

nin kamarasına koştu: 
- Gemi batıyoT, kayıklar indirildi, İ 

kalkın. • 
So~anlı adam gözlerin.ı açtı: 
- Kaçta batacak? 
- Kaptan •Öyledi, beıte. 
Duvardaki ı:aate baktı, saat ilçü 

gön eriyordu: • 
- Beni dört &uçukta uyandınrttn!i 

Tekrar gözlerini kapadı 11e uyudu. ! 

Fakat isin bu tarafı bizi .Q )tarlar alfı
kadıır .etmez. Arnavudluk rnirn vedilerl 
ecdaddan kalan mem1 eketlerini müraba
hacıyn a7: veya çok ucuz b·r bedel mu • 
ltabntnde kaptırnm olmakh va7ivette 
bir değ·sikJ1k olac.a'k de~ilcl r. Ha ·ikat 
flıdur ki İtalya, bec; günde V(', Gavda'nın 
tfad~~ine göre, tek b'r kurşun atılmak -
11zın bu memleket i~gal etmı~ ve kendi 
krahnm başına, yüz otuz bec: mflvon Jt. 
ra mukabilinde bir taç daha geçirmiştir. 
He abm üst tarafı Arnavudlara aiddir. 
J3ununla beraber, onları da pek ddan • 
m!.f y mayız: ŞIJ'T'diye kadar Arn::ıvud 
'bt-yl«>ri. f tal'yadan. A vusturvadan ve irili 
ufaklı blrço'k devletierden bir hayli mll
yonu zaten çekmicılerdi! 

Bu yeni tül modaları. haydud mas - '-._ .J 
elerinin bir illınmıdır. Londranın ık z k • i I 

kadınlan türlil türlü renklerden ynpıl- ev l ç n 

1936 senesinde sokakta bislkletile oy
narken bir otobüa aadmmne ufrıynrak 

yaralanan bu 8 yqlanndakı kız.cağız, 

doktorların devamlı ~avile.rinden sonra 
mucize kabilinden kurtuhnu§tur. Fakat 
doktorlar, 1961 sene.sinde kötüribn ola. 
cağını, rahatça oturamıyacağını. evlenip 
çocuk doğurmaya kaBnJtığı takdirde ko
laylıkla dojur.ımıyacağmı kat'iyetl~ tPS· 

bit etmişlerdir. Bu ybden de otobüs sa
hibi kıza 20 bin lira tazminat vermlftir. 

mış tülıerı resimde ~rdüğünüz tekil· Kadın /Jldilrmelı 
de kullanmaktadırlar. ' lsteuin adam 
isterdi. Fakat, Almanya, fiınalden k.e.n • 
disini göateriveri.noe. İtalya derh~l ka .. 
buğu içine çekiliverdi. Eğer, bu defa, AJ. 
manya ruı olınamq olaaydı, Arnııvud • 
luğa geçip 135 mil:,roıl liralık matlObun 
tasfıyalni yapmıya cuaret te edemezdi. 1 

Bunun :lçtn. biz İtalyanın Bal.kan politl • 
kasından dolayı Bırlini mes'ul tutarız. 1 

Romah meslekdqımu., şimdilik fıraat 1 
İtalyanın Balkan siya.setine /J lince, kapılarının pek to açık olmadığını bildl-ı 

Gaydt.ya göre bu. yalnız dostluk. su1h ğı ıçin. İtalyanın Balkan politiluı.sım pei: 
v ıktısadt ifblrliğ' esa~ı Ozc.>rine istinad tatlı kelimelerle n mel~kler yakıfır 
edlyorm~. Ona herbang· tarzda bir taar- duy~larla izah ediyor; fakat, ilk fırlat 
ruz ve tecavllz lı:asdı atfedenler haksız • ruhUrunda, mesl•tda11mızın aslanlar ei
mışlar Baikanlarda herhang~ bir bloku bi kiikrl7erek ıöyliyıcekinı bilmez dı .. 
dağıtmax, yahud, herhangi yeni bir blok iliz. 
kurmak tarzında 1talyaya isnad edilen * 
nı etl~r de yanhşrnıı; İtalva, şu Arna • Gayda makalesinde bizden d gayet 
vudlu'k hesabım tasfiye ettikten sonra, dostmıe kelimelerle bahsetmeai ihmal 
artık rnkfınetle oturup i§ ve gücile met- eylem~ 01.nduı öğrendiklerlınim 
gul olacalonış. göre İtalya. o~manlı impnrntorluğunun 

Bu güzel ru ve dostluk sözler·ni din- parçalanması hidı.tlerlnde Türkiyeden 
leırken, daha geçenlerd" İtalyayı Kara - hiç bir 111 almamıı oldutu için bu mem
d~niu ve Egeye götürüveren İtalyan lekeUe Tllrkiye aruıada hıç bir ihtlllf 
matbuatının neşr·vatını hat rla.mama): sebebi yokmuş Eter ıimall Afrika ile 
ka'bll değildir. O gürültü ile bu sükunet On ild adayı Osmaah imparatorluğu ec
arasındaki fark dikkate l~yıktır. Bunu usında.Jı. aymaz n S.vres muahedesine 
bir tarafa kaydedelim. ltalyanm da imza ltoymuf olduğunu ha. 

P'a'kat. acaba, İtalyanın bir Balkan po- tırlamazaü: bııdiJlıılıı bu .özlerini ta • 
litikul var mıdır? Olabilir mi? Asıl me- marn.en tudik edebiliriz. Ne çare ki, ha,. 
ıele buradadır. tıralarumz arumdı bu hAdfseler hfil 

1.ıter Akdentzde, is4 er Kızıld nizde, ya§lyor ve a.on vukuat esnasında İtalyan 
İster Balkıntarda, isterse dünyanın hf'r- matbuatının kullanclılı cKaredenlz:., 
hangi bir köşesinde İtalyan politikasın .. cEge denizi> kelimeleri de gözlerimizin 
dan b hsederken bunu sadece cfırsat po- önünde duruyor. Bundan dolayı fırsat 
lltlkaah olarak tavsif etmek kdfidir. İtal- politikacnlanna karp ihtiyatkAr olmayı 
yanın hiç bir tarafta müstakil bir pollti- d~nmek te bizim vazifemizdir. 

Ruzveltin oglu hapishane 
kaçkını/ 

İngilterede w Avrupanın birçok yer
lerinde hapisane mahkt1mlanna, sırth

nnda numaralar yazılı olan gömlek giy
dirirler. İ§te, fimdi Londrada bulunan 
Amerika CClmhurrela Ruzveltln büyük 
ollu Ceymia Rusvelt bir teresinde Galde 

!
.bulunurken 'btr yanltJlıls kurb n gitmiş· 
tir. Mister ceymis, Galde tatil aylanın 
geçirdiği sıralarda. bir gUn yürllyQfe çık
Inll ve sırtına da arkasında X:ollljden 
mezun olduğu 1930 aenesl rakamları ya. 
zıh bir süveter geçirmiş. Bunu gören halk 
peşine takılmıf, hep onu göstermeğe baş-

Pariste Monmarter kabarelerinden bi- lıı.mış, fena halde canı 111nlan CeymJs po
rinde apa§ varlolan söyliyen Danielle is- lise müracaat edince. babacan memur 
minde bir artist. numarıwnı bitirdikten 'Soğukkanlılıkla: 
aonrn. sahneden J.nmiş va ıalonda ilerler- c- Efendi, sfiveteri çıkarsanıs iyi e
ken, masalardan birinde oturan bir deli- dersiniz. Zira mi haptaane kaçlaıu sanı
kanlı kendisini davet etmit. seyirciler, bu yorlar!..» demt§tir. 
daveti de oyunun sonu telAkkı ederler- -------
ken, delikanlının masasına yakla§an ar- Bütün dün_qa tag.11are sürat 
ti.!ti boynundan yakaladığı gibi. cebınden rökoru kırıldı 
çıkardığı bir bıçağı kalbine sapladığını 
hayreili! görmüşlerdir. Yaralı artist has
taneye 'kaldırılmış, yakalanan katil Jfa
desinde: 

ı4 yaşlarında bit Alman pilotu, Augs
burgda mukannen bir mesafe dahflinde 
saatte 472 mfl sfiratle uçarak bOtün dün
ya sürat rökoı1arını kırınıf, Oennl Gö
rinıg de kendisine, indiği meydanda yüz. 

kası yoktur; dünyanın hşngi tarafında bir (Devamı 11 tncı .ayfada} 

fırsat varsa İtalya oraya sokulmıya ça • s:::::===ıın:===--===================================--== 
lışır ve muvaffak olursa ne fdl, olmazsa 

- Ben çok heyecana kapılan bir ada
mım. Artistin oyunu hoşuma g!tti. Zev
kimden onu wrmak :istedim, demiştir. başı rütıbeshıi tevıcih etmiştir. • 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Hüseyin Cahıd Yalçın yazdığı bir makalede: 

gerı çekilir. Biz çok ıyi bilıriz ki Gayda
nın Balkan politikası dediği şey de bun
dan ba.Şka bir politika değildir. MeselA.. 
İtalyanın bir Merkez! Avrup:ı politikası 
vardı: meaell, Avusturya ile Macarfstanı 

- cAlman)ann kendlle.rinı çemberlem,:ı har keti içinde 

Nadır Nadi iF.e ayni mevzu ilzerind• yazdığı bit maltaledc 
bu çember!eme hareketini: 

- cBir hakikat olarak .. , 
kendisine bağlamak, onlan Alınanyaya g~rmelerini bir nevi manevra olarak> 

karşı müdafaa. etmek perdesi altında, ken Tavsif etti. 
dlsfne bitaraf bir mıntaka yapmak ve 
tıatt! bu mı~takıyı Yugoslavya, Çeko • 
Slovôya ve Lehlstanla takviYe de etmek . ...... 

iSTER iNAN, 

Kabul etti: 
Her ikisınin dt? haklı olabileceğine: 

iSTER INANMAI 

Sözün kısası 
-····-

Bu da bir türlüsü 

E!. Tnllı 

s ağ elini şapkasına göti.i rp, çı • 

karmadan, teklifsizce bır seIAIX> 

verdikten sonra yanıma sokuldu .. 
- Nerelerdesin, yahu? Kırklara mıka· 

nştın? 

- Kimselere kn!'ıştığım yok. Günle " 
rim ekseriya Ankarada geçer de, İstan -
bulda onun için ender bulunuyorum. 

- Ne var, ne yok Ankarada? 

- Hiç. İyilik.. güzellik. 
- Filan şey hakkında şöyle diyorlar. 

- Aslı yok. 

- Zaten si:z, hep öylesiniz, ıaklarsınıS. 
Amma, biz burada gene her ıeyi duyu • 
yoruz. 

- Ben duymadım. 
- Öyleyse benden al haberi! FilAn 

müessesenin başındakı falancanın müt • 
hiş açığı çıkmış. 

- Yalan! Öyle bir şey yok. 
- Aşkolsun! Sen de kendini muhitine 

iyi uydurm~n.. Allah versin: YolUJl 
açık. 

- Açık.. kapalı .. Oırnıyan §eyı, var na• 
sıl derim? 

-Yahu! Herkesin ağzında. Bir buçuk 
milyondan bahsediyorlnr. 

- O dediğin müessesenin eıermayesi o 
kadar yok Bu zat bepsmj mi götürmüş? 

- Bilmem. Her halde çaldığı mu " 
hakkak! Sonra .. Şu mahud meseleyi 11• 

diye çarçabuk bastırdıi.ar? 
- Bir şey çıkmadı da, ondan z.ahir. 

- [Manalı manau gülümsiyerekl ha • 
yı;, Ben söy'liyeyim sana doğrusunu 
['Kulağıma] falancanın parmağı vnr:rnlf. 
İf belli olunca. heınen örtbas edivermiş ~ 
ler. 

- Kat'iyen yalan! 
- Sen istediğin kadnr yalanla! snn• 

öyl•: demek düşer .. Harh ne vakıt? 
- Ne harbi? 
- Harb işte! Ankarada dehşct!i ha ' 

zırlık varmış .. 

- Görünürde öyle şey yok. 
- İsveçle ittifak etmişiz.. Saracoğlll 

fırkada söylem~. 

- Yalım! 

- Hayti ültimatom vermiş?. 
- O da yalan! 

- Filan vekil kabineden çekiliyormuş. 
yerine falanca geliyormuş?. 

- Ve dahi yalan! 
- [1.fünfail] sen çok acayib adam ol· 

muşsun!. Darılma. 

- Neden darılayım? Ben seni sitt!JI 
senedir tanırım. Senin haleti ruhiyell~ 
zihniyetine Cl§inalığım bugünden değ! 
ki! Kafalarımızın, düşüncelerımizin. g& 
nülleriınizn uymasına imkfin yoktur. Seııt 
memleketin işsiz. güç~üz, fesaddan b3Ş -

ka bir şey düşünmiyen, havsalasına kÖ ' 
tü1ükten başka bir şey sığdıranuyı:ın, ser
seri, bor.guncu, müfteri tipisln. Sann da • 
rılınmaz .. acınır ... 

[Hem mütehayyir, hem de hiddetlil 

- Bana mı söylüyorsun? 
- Sana! 
- Teessüf ederim! 

-!stedlğın kad11r teessüf eti Sen 6 • 
rürsün .. kervan yürümesine devam edef· 
Senin, pek pek yapacağın §ey,. 

- Ne imiş, bakalım? 
- Benim gibi, iki üç gün, muhit de~if'. 

tireyiın diye buraya gelmiş olanları iğre11 
dir.p kaçırmak! 

- Ben, ıha? 
- Evet; sen! 

E. Tal!!., -·· ..... ---····---·-................ ____ .... .. 
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Türk - Alman kredi 
dün Millet 

tasdik edildi 
anlaşması 

Meclisinde 
Ticaret Vekili bu münasebetle anlaşmanın hü-

kümlerini anlatan beyanatta bulundu 

b An .. kara 8 (A.A.) - B. M. Meclisı' d . . d ~-e ıçın anlaşma bir va e gösterme.ıde· 
tıo llgün Refo.t Canıtezin başkanlığtfnda dir. 

ı P~annıış ve celsenin açılmasını mü - Bu vadeye gör\; siparişlerin 31 Ki-
ela ıb Tic:ıret Vekili Cezmi E'IV'in söz nunucvvel 194 1 tarihine kadar ver il • a arak T" ki ·:r 

k. 1 ur ye ile Almanya arasında- miş olıması llzımdır. Alınanyaya yapı· 1 credi a ı 
k n aşmasının tasdikına aid laca'k siparislerin bir kısmı, 'fürkiyede anun ı· 'h • 
tak .. ayı asının ruzruimeye alına • icrası lazım geleıı ameliyata da şamil 

mustacelen müzakeresini istemiş olabileceğinden .ıı.çılaca'k krediden ve 
"eBbu taleb kabul olunmuştur. olafbileceğinden açılacak krediden ne 
li ~ndan sonra ruznameye geçilerek miktarının bu kabil .*neliyata tefrik 

D~zıran - Ağustos J 9 38 aylarına aid edilebilecegwi hakkında anla~ada hü -
ıvan M h ..... 

rn ı .. u asebat raporu ile 3280 nu· kilin mevcuddur. Bu hükme göre bu 

k aralı askeri ınemurlar kanununa ek nevi ameliyatı da ihtiva eden sipariş -
anun •· 'h . İ 

d" 1 .• ~ayı asıle statistik Umum Mü- lerin yüzde 20 sine kadar miktan Tür· 
ur u~u te k'l" .1 L ha· 1 ş ı atı ıııakkındaki kanuna kiyede sarfedflebilecektir. Kredi a'n -

kın~ı t~tvelde değişiklik yapılması h~ !aşması tıüloniinc> tevfikan Türkiye hü 
rna~a tı ve . ordu sülbaylan heyetine kfırneti tarafından icra edilecek tedi • 

hal sus terfı kanununa ek kanun ıaAyi- yatın devamı müddetince Almanyaya 
arı n.. k 
. ıuza (>re ve 'kabul edilmiştir. bazı Türk mallarının ihracını tezyid et 

1'ıeare-t Ve1··ı· · · .. k · T" k h"k'" t' f na .... ı ınm talebı uzerine ruz. me uzere ur iye u ume 1 ta"J"ıı ın-
lasm<>w~ ı:tlınan Türk • Alman kredi an· dan kolaylık gösterilmesi 1hususunda i
..... 1.,.rnnsının müzakeresine u""'fürken ki hükCımet anlaşacaklardır. Bu husus-
" ... aret V k'I' . ı:.-y 
kıir<- .. • e ı ı. Cezmı Erçin söz alarak ta dahili ihtiyaç ve taahhüplerimizin 
olan ,v:ıa gelmış \'e müzakere mevzuu evvelemirde nazarı dikkate alına~ağı 
Yan , , şına etrafında aşağıda~i be • ve ihrarat disponibiliteleri dahilinde 

ıı a bulunmuştur: AlmanyPya ihraç müsaadeleri verile -
«~fohterem arkadaşlar yük eık h . _ ceği tabiidir. Kredi anlaşmasının mer· 

zu.runuz.a takdim ediiınii bul s in ~SO iyeti müddeti zm-fmda Almanya ile 
:ılvo~ marklık kredi anlaşmuna Al _ mevcud ticari tediyeler anlaşması mer· 
at~; f ırmalarından kredi ile ~~~a ·a _ iyet mevkiinden kalktığı takdirde mu· 
b •• 1 bulunınak saliıhiyetimi ~t' _ amelede bir tebeddilJ olmıyabaktır. Ya 
aı 1 <' rnaht k z esas 1 1 

• k · 1 · "'" k t t ·ı Tü' k c d uz nhnak şart·ı b' nı ta sıt erın ı ur parası u arı c r 
u ınuka\I 1 ı e ıze mev .. 'h . 

de f . e e snrtlarına na a j mallarırıın mubayaa ve ' racı temın o· 
. aız ve t d' · z ran va- k 

tnü o:ı·,... .c ıye 'bakımlarından daha lunaca tır. 
" sernıtı 1 K ed' 1 1 h"k" 1 · yaat• b e Altnanya'd "b _ r • nn aşmasının esa.<ı u um erı 

dec ,~. ulunmak imkanı an ::1uh a _ bunlardır. Teferrüat mahiyetinde ol -
'\ ır. arını ua şe k .. T" k' tı"kfun t· t f ma uv•ı-e. ur ıve u e ı ara ın-

oı Aç lan krediıien istif d .. dan siparişlerin verilmesi sırasında ec 
m al'ak~ır: Türkiyı:> hü~u: ~.01.u soyle nebi mü!ehassıs ve eksperlerle istişa • 

~nvav.l' vermek arzu etti~~ 1.nı;. Al - re muvaf.k f!Örüldi.iğü takdirde Almaın 
brnut 1 'ık tedi,1atın icrası . ~ıp ~lere ya hükumeti Türkiye tıfrkfımetinin bu 

arr,, ~n" . k ıçın Ravş • . W• t h k'k ku .. ...yı rrdilerile m,,.....,.,,
1 

yolda p'Ostcreceqı arzunun a a u -
Uzern vü d ~~- u. ohnak 
B cu r- getirdiği «Gold nu teshil ebni~ olaraktır. 
b.ankı. nezdinde 150 m·ı Skont Keza Almanvadan ihr11ç ed!Jecek 
ır 1<r<'ci' ı von marklık · 

, ı açılacnktır. Türk' d maJlann nakliy:ıtmda mutad ve nor -
~ l'l'e~·zuatı airesinde hü~~e e usul mal tahrr.il şartlarına uygun bir fiat ve· 
b ~n ~ırmalarmıı yapılacak u:me~e A!- rildiği takdirde a[ın;m vapuvlar.ııudan 
s~" 11 

Almanvada ikrediyi sıparışlenn istifade olunac~~ına, ancak kafi istiab 

1 nt Bank tarafrndan Al ~af~ Gold hacmini haiz Türk gemilerinin o tarih-
at•rıa D<' • ma.. ırma _ . rn . şın o]n,..ak ödenec k lerde Alman lımnnlannda bulunması 

t Uknbıl Türkiv1> hükfunet~ d velbbuna halind naklivatın lbunlal''la yapılaca' 
araf•ndan 1. 1 ı e, anka • . k d 

y t ırmalar~ yapılac k te . gı 11krolunma ·ta ır . 
..... a 

1 1 ~~abül eden miktarl da R dı - Anlaşmada hamulenin Alman sigor-

l Fransız ve İngiliz 
erkanı harbiyeleri 

arasında görUşmeler 
Paris 8 (Hususi) - Dün Londradan ge. 

len İngiliz erklnıharbiyesine mensub al· 
tı yüksek rütbeli sübay. bugün Fransız 

harbiye nezaretin.da çalıpnağa başlamış· 
lardır. 

Bu sübaYJıa,r, evvelce kararlaştırılmış 
olan İngiliz • Fransız kurmaylannın tef
riki mesaisine müteallik hususları tetk;k 
ve tanzim edeceklerdir. 

- - -----·-
İngiltere Hariciye Nazırı 

Parise gidiyor 
Paris 8 (A.A.) - Fransa hariciye na • 

zırı Bone Cumartesi günil Parise ge!e • 
oek olan İngı1iz hariciye nazırı lord Ha. 
lifaks ile görüşecek ve ondan sonra bir • 
likte Cene\Tey hareket edecktir. 

İtalya Krah 
Berline gidiyor 

Berlin 8 (A.A.) - Israrla dolaşan şıı • 
yialara göre, İtalya kralı Mayıs 1938 de 
Hit1erin kendisine yaptığı ziyareti iade 
maksadile 28 Mayısta buraya gelecektir. 
Hitlerin doğumunun yıldönümü müna • 
seJ>etile şehirde kurulan taklar, kralın 
gelmesine intizaren yerlerinde bırakıla • 
caktır. 

Yugoslav saltanat 
naibi bugun 

Romaya gidiyor 
Milano mülakatında ka
rarlaşan bazı esaslar 

Prens Pol'e bildirilecekmiş 

Be1grad 8 (Husust) - Saltanat na -
ibi Prens Pol, yarın Romaya hareket 
edecektir. Romada 4 gün kalacak olan 
Prens Pol'un bu zıyareti resmi mahi • 
yettedir. 

Siyasi mahf ellerde söylendiğine g-0 • 
re, son defa Ribbentrop - Ciano müla -
katı esnasında kararlaştınhnış o1an !ba
zı taleblerin, Romada Prens Pol'e bil • 
dirilmesi muhtemeldir . 

Belgrad 8 (A.A. ) - N fiib Prens Pol 
ve zevcesine İtalyaye. yapaca!kları se • 
yahatte hariciye nazın Markoviç de 
refakat edecektir. 

Yugoslav gazetecilerinden mür~eb 
bir heyet de İtalıyaya hareket etmiş • 
tir. 

.. 

Almanya - Leh 
hududunda 
hadiseler 

İtalya, Almanyadan Leh 
meselesini sulhen 

halletmesini istemiş 1 

Varşova 8 - Alinanyadak.i Lehliler bit 
liğini.n dün Alınan dabilıye nezaretine 
müracaat ederek 17 Mayısta yapılan nü· 
fıa yazımı ~in derpiş edilen usuller! pro
testo eylemiş ve bu usullerın Lehlilere 
milliyetlerini beyan imkanını vermiyece
ğini bildirmiştir. 

Bundan başka gazeteler:n yazdığına 

göre Oppeln Silez.yasında birçok hadıse • 
ler olmuştur: Sterlıtzdekı son Leh mek • 
tehi de Alınanlar tarafından tahrib e • 
dilmiştir. 

İmidleice'de 150 A!man kılisenin du· 
varlanna kilise papazını ve Lehleri che
nüz vakit varken Al:nanyayı terke.. da
vet eden yazılar yazmı~lardır. 

Dzierkonice'de Alman • Leh paktının 
feshinden sonra b:r tebliğ neşredilerek 
Leh lisanile ayın yapılması menedi!ln.ıı:-Eski İngiliz Krah don 

bir nutuk söyledi tir. Lehistanın siyasi faaliyeti 

Londra 8 (Husust) _ Halen Fransada Varşova 8 (A.A.) - Müşahidlerın söy· 
bulunan Vindsor dükfi, Umumi Harbin lediklerine göre Polonya hükumeti Po • 
en mühim cephelerb.den biri olan Ar • lonyanfu Almanya tarafından tamamıle 
den'de, bugün Amerikaya hitaben rad • muhasara edilmesine mani olmak için hir 
yoda bir nutuk söylemiştir. yandan Litvanya ıle bır yakınlık vücude 

Dük, iki buçuk senedenberi siyasi sah· getirmeğe, bir yandan da Macanstanın 
neden çekibniş oldu~unu, münzevf ha . bitaraflığını temine çalışmaktır 
yatı tercih ettiğini \'C şimd: ise bizzat u. Mılano miılAkatı ve Danzig 
mumi Harbe iştirak etmiş olan bir lngı. meselesi 

liz askeri sıfatile konuşmak istediğini an· Paris 8 (A.A.) _ Jour gazetsı, Mılano 
lat~ktan _s~nra:. d_emiştır ki: mülakatı esnasındct İtalyanın Almanya . 
. cd eetsskur e bgiroruhyobrumh ki, dünya üze • dan Polonya i.htıl<irmın muslıhcıne hır 

rın e e rar ar avaSl esmektedir . · . 'I surette tesviyesı ıçm el·nden gelenı yap 

Roma binicilik 
musaba kal arı Her yerde harbın korkunç ve feci olaca- ğ 

1 
b - h kk • ·· .. ı .. . ma ı ta e ettıgıne mu a a.<. gozuy e 

. ğı soylenmekle beraber, harb için hazır. b kı 
Roma 8 (A.A.) - Bugün binicilik lıklar yapı1ıyor. aE yor. M 

1
• t blı·" · Al 

.. • . . . . poque, ı ano e ~ının man . 
musabakalarının sonuncusu olan Krn'l Halbu'kı ne. Alman mıltetı. ne tebaası Leh ihtilıifına dair görüş teatisi hakkında 
mük3fatı koşuları yapılmıştır. bulunduğum Ingiliz milletı, ne toprakları ı hiç bir ızahatı muhı.evi olmadığını tes . 

İtalyan Filipponi birinci, İngiliz Fri- üzerinde yaşamakta olduğum Fransız! bit edıyor ve diyor kı: 
edberger ikinci, Alınan Muckenbeliger milleti ve ne de bu milletlerin devlet ri • <Verilen malum:ıta gorc. İta lyanın nok 
üçü~~ü gelmişti:· . A cali harb istemiyorlar. tai nazan galebe ~almıştır. Meı;eıenın 
.~usabakaya ıştırak eden yeg~~e Son zamanlarda s~k sık tekrarlanan Bertin ile Varşov.ı arasında doğrud3n 

Tu~k atı ':.ıl~ız o9Iınuştur v~ b~ ~t u - <'Çember siyaseti> ve <mütecavize karşı doğruya halli ıçin yeni bir teşebbüs ya • 
zerınde G~r~an uncu gelmıştır. cephe• gibi formüller. manasız şeyler • pılac.ıktır. Bu teş:?bbüs. Polonyanın ye . 

. Kral .. mukruatından evvel, yapılan dir. niden vazıyet değ:.şt rerek İngiltere ile 
Lıdo musabakasında da İtalyan Con - Beşeriyeti yenı bir felaKetten kur•ar • olan bağlarını gı:ıv~etmesın, tazammun e. 
fo.~ti bi~.inci, Pol~n!.a~ Skuliez iki~ci, malıdır.• decektır. Eğer Ciano Polonyanın ingıliz 
Türk Gurka~ "üçun~ ve gene Türk Askerlik dersreri ve kız garantısını istihfaf ederek Alman !yı lll• 

Polatkmı 4 uncu gelmıştir. yetine dayanacağını zannediyor a sade • 

faleber ce realiteleri kavrayamadığını isbat e • Nafıada yeni tayinler 
ve nakiller 

Ankara 8 (Hususi) - Maarif VeMleti dıyor demektir.• 
dışarıdan orta mekteb ve lise bitirme - -----
imtihanlarına girecek kızların da kız toıe Zağrebde yeni karışıklıklarda 
be için mecburi bir deM olan askerlik b;r Hırvat öldürüldü 

Ankara! 8 (Hususi) - İstanbul yapı dersinden erkekler gibi imtihana tübi tu. 
işleri mimarı 'l'arık Sazıp yapı işleıi U· tulmalarına karar vermiştir. Zağreb 8 (A.A.) - Matchek tarafın • 

mum müdürlüğü merkez proje büro - Eski harflı· ef Ud kı"tabları dan davet edilin~ olan milli Hırvat he • 
suna, Mnnisa yapı işleri fen ~emur - yetinin ikamet etmekt" olduqu binanın 
}arından Nazım Kurşunlu, Mugla yapı Ankara 8 (Hususiı - Etüd kitabları " yakinınde bir takım ht'ıdiseler olmuştur. 

••ınrıc u e . d ar a ayş _ . il 
ne btlno~a;ın ebn tanzim edilmi~ 1-ıazi. :ı: 'i{um?anb~a1~~~nk?. si~rta1 edttu~ e~b~ 
ti · ını ankırya tevd' d k gıne daır ır uu um ·uu un ugu gı ı 

r. ı e ece - A .. k t lman firmalarının muna ·asa ve a -
Bu bonolar b k lehlere istiraklerinin temini için Tür -

Yatın rnzim"li an a ta~rafından tedi - kiye hükômetinin yaıpmak niyetinde 
1tibnr tı .. u <'rn 'Oldugu tarihlerden d w d Alın h "kU 
tır "n,, ... kvau•zd e 'i faize tabi tutulacak _ ol ugu muayyen işler en an u 

0 
" Ht bo l metini zammunda haberdar edeceğine 

a~: k tak :tı' rç anılan mebaliğ 6 dair hükümler de 'bulunmalkta<lır. 
tir. sı erle 1 O senede ödenecek 

Menafi ve arzularnmza uY'gun bu -
'I'ak itl<'r T" k lunan hu anlaşmanın mer'iyet mev'ki-

~·e ·ı ur parası olarak Tü k' 1 C' Altn" r ·ı- ine konulmasına yüksek müsaade ve 
ti t,_,,,· n1a arnsında mevcud tica-

wıvelere .. karm-Iannızı istirham ey1erim.ı. 

işleri fen memurlarından Bekir Ülken larak kullanılmak üzere eski harflerle Binanın önünde toplanmış olan halk a • 
yapı işleri umum müdürlüğü merkez basılmış kitabların okul ve kültür ku • rasmda bir münakaşa çıkmış ve ':>u mü. 
bindlar fen heyetine, Bursa yapı işle- r~mla.n 'kilt* evlerine konulmasının nakaşa biraz sonra bir arbedeye tahav • 
ri fen memurlarından Asaf Çınar Sam 'Iürk harflerinin kabul ve tatbik: hak • vül etmfştir. Bir delikanlı askeri Hırvat 
suna, Muş fen ımemurlanndan Hüsnü kınd.a~i. ~anu~a aykın olu~ olmadığının teşekkülüne mensub b•rısinı rüvelverit! 
özacar Frrnruma, Gümüşane fen me· tcsbıtı ıçın huklımet Meclıse br tefsir öldürmüştür. 
murlarından Ragıb Kfilıyaoğlu, Ma - tezkeresi vermiştir. Maarif encümeni va Mütecavizin Yugoslav nasyonalistlerin 
latya baş fen memurlarından Ömer LUt· zyeti tetkik etmiş ve bu hadisenin bah:s den mi, yoksa Beıgradın olduğu kadar 
fi Burdura. yapı işleri umum müdür· mevz~u kanun hükümlerine aykırı o: • Matchckin düşmanı olan iftirakçı Hır • 

'bin~ C'ürn. ~nteallik anla~a muci- Ticarpt Vekilinin bu izahatını müte-
daki Al 'mrıvC't Merkez Bankasın - akıb anlaşmanın tasdikına aid kanu • 
lac kt r~~nyn klering .. hesabına yatırı· nun maddeleri okunmuş ve kabul ecül· 
borctan 'bu suretle Türkiye hükUmeti mişttr. 

lüğü fen memurlarından Muzaffer Arı ~?.~.ıf':~ •• ~?.t.i.cesine varmıştır. vatlardan mı olduğu malum değildir. 
İs tan bula. Diyarbakır baş fen memur - ··••·••••·•••·•••·•••••••·•········••••·····•••·•••••••·•••••··••••••••••••••·•·•••··········•••··•··•··•••• 

lird '1 et
1 

:a edilmiş ve bonolarını is- B. M. Meclisi gelecek toplantısını 
~~ olacaktır. Krediden istifa. ç 

H _ arşamba .günü yapacaktJr. 
ariciye v k· ı · . e ı ı Yugoslav elçisi 
Şerefıne bir ziyafet verdi iki köy su baskmı tehlikesi 

altmda Ank ra 8 (A 
Bayan Şü .. .A.) - Hariciye Vekili ve Ankara (Husust) - Karların erimesi 
Sisi v{\ B krü Sarncoğlu, Yugos1avya Ql· üzerine Aras nehri taşmış, bir kısım a • 
~'ed n :ın~;an Acemôvic şerefine, Türki· r~zi~ istila etmiştir. Iğdırın Başköy na . 
gün M u araka•Jeri münas<'betile. bu • hıyesıne bağlı Çiftlik ve Artan köyler) 
ti • arınara kö~künde bir öğle . f halen su tehlikesi altında bulunmakta . 

r111 ı· zıya e • dır 
~ Bu · r · s k 111 · zıyalette hariciye y.ık-

k ll1ur1a,.ı y 
•' ı ve a · u~l)slavyn c>lçiliği er • Tavşanhmn Çukurca köyünde 

:Bu• r alkan Antantı memleket! rinin b k . 
nı uı .anın Ve Mısırın diplomatık mu: • uyu hır yangın 

erı hazır b l Ank 8 
/\. u unmustur. 97a (Hus ısf) - Tav anlıya bağlı 

nk rn 8 (A.A ~n:anı~ nahiyesınin Çukurca köyünde 
Ankara elç' i . ) - Yu!{oslavyamn buyuk bır yangın olmuştur. Yangın Meh 
tayin <?dil<'~s olup bu kere Kahireye mcd Kaygısızın eVinden çıkmış, 20 ev, bir 
''k.apre.sıe A ... 1._ Acenrovtç, bu akşamki ba~l dükkAnı, 27 ahır, 27 samanlık, bir 

-~~adan ayrılmıştır. ~ v: db!r_-:mımcı:teb tamamen yanmıştır. 
~ son w. u uştür. 

lanndan Nureddin Aslan Çanakkale • Sabahtan Sabaha 
ve. İçel vapı işleri fen memurlalrından 
Ömer Se!im Seyhana, Çorum yapı iş -
leri ressamı Cemal Uzer yapı işleri u • 
mum mi.iclilrlüğü tesisat bürosu ressam 
IıR"ına. Zonguldak fen memurlarından 
Yümnü Birek"'lll Rizeve. Kırsehir baş · 
fen memurlarından Hells Meriç Eski · 
~ehre. Yoz'!gd Nafrn mfü:liirü Nazım Öl 
çen Kocaeli başmühendisliğine, Sey · 
han ten memurlarından Tuğru1 Pekoz 
İçel<' naklen tavin edilmişlerdir. 

lngi liz Kral ve Kraliçesi 
Kf nada yolunda 

İmpress Of Australi.a 8 (AA.) - cRöy 
er ajansının hususi muhab~inden>: 
Ö~lcye kadar kalın bır sis içinde yolu • 

muza devam ettik. Arasıra vapurumuzun 
çaldıgı düdük.fere kruvazörlerin düdük· 
l<'t'i inzimam ediyor ve bu sesler denizde 
korkunç akisler uyandırıyordu. Saat se • 
kize doğru sis hissolunur derecede azal • 
mıştır. Şimdi kurşuni ve yağmurlu bir 
gök nltında yolumuza devam ediyoruz. 

N ereye?. 
Avrupa humma nöbetleri içindedir. Zevk ehli, hoş sohbet bir san'atkirın 

ölüm ihtn3.çları ile çırpınışı gibi tabiatin güzelhklerine. medeniyetin kon • 
foruna hasretle baka baka meçhul akbetlere giden dakikalan sayıyor .. 

İki uzun medeniyet asrının Büyük Harble sarsılan eser.eri tchllkededır. 
Musı'ki, edebiyat, insan zekasının sa n'at üzerine yarattığı bütün varlıklaı
hareketten kalmışlardır .. Diyorlar ki Almanynda halkın yüzdı:? doksanı 6ni· 
formalıdır. Tarihm ınilh'm bir hlıdısesi olarak İngıltere mecburi askerlık 
kararı verınış bulunuyor. <Verdi. !erin Paganinilerin i!Ahi musikıler!n dün
yaya dinleten İtalyadan mütemadıyen sılA.h sesleri geliyor. Avrupanın en 
fantastik tarafı olan Fransada bile barut kokulan Parisın dunyayı gıcıklı · 
yan lavanta kokularını bastırdı. 

Mavi kıyılarda gül bedenli, narin Fransız kızlarını görmeğe alışan gözlt-r 
şimdi namlulan şahlanmış dritnotlar seyredıyor. 

Avrupada zavk, san'at. fikir, edebiyat, l:'E'sim, musıki ve haUıi spor bile tü. 
kendi. ~Milli futbol takımları memleketlerinın haricine ~kamaz oldular. Y1l
ların biriktirdiği zekA ve ilim mahsulleri bir havai fişek gibı atılıp dağılmak 
iç'n gün bekliyor. Bu humma nöbeti acaba bir çöküntilniln sonu mu, yoksa 
yeni bir uyanışm başlangıcı mı olacak? 

Genç Türkiye, milli varlığımızı lalı kırk yararcasına hesab ederek koruyan 
tcmktnli devlet adamlanna güvenerek hadiseleri emniyetle ve ibretle takib 
edebili:ı- Sairin ded~l 2ibi: cZevk anın mirsadı ibretten temaşasındadır.,. 

Bür1ıan. Cahid 
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4 Sayfa 

, Şehrin beş yerinde ilk okul 
ta'ebe kampı · açılacak 

Kızı ]toprak, E:-enköy, Florya, Yeş:Jköy 

d~~tc:. asılacak ka Y! plann faydah ve 
olm ~sı için tertibat alındı 

ve Pen
eğlenceli 

SON POSTA 

1 ~1ecidiyeköyü güzel 
bir mesire haline 

getirilecek 

Bu yıl me1üeb1eri'n tıati1 ay'larındn bulundukl~rı oku!'arın 'Daşo~etmenle
fst:anbulun en hm.·a<lar yerlerinde beş rine müracaat ederek çocuğunu gön
tane ilk okul talebe kampı açılacak -1 dermek iı::tediği kampın adını bildire
tır. cek ve ücretini reı::in olarak verecek -

Son yıllar içinde halkın lbelliba!\lı 
mesireleri arasında yer dlmış bulunan 
Mecidiyeköyiinün, Cuma~tesi ve Pazar 
günleri belediye tarafından sulanma -
sına karar verilmiştir. Geçen Pazar gü
nü Belediye temizlik işleri müdürü i
le. Belediye reis muavini Lfıtfi A'ksoy, 
MecidiyE-köyünde bir tetfkik yapmışlar 
dır. Bu münasebetle, omdaki lkır kab
velerinin belediyenin yardımile güzel
lestirilmesi ve seyyar satıcıların mun
tazam bir hale korıulma-;ı lüzumlu gö -
rülmüş. bu arada imar planı yapılıncı
ya kadcır kövün meC'.ralarının uzak me
safelere akıtılması ve yol hendeğine ak 
makta olan likör fabrikat;ı mecraları -
nın da. köyden uza'k geçirilmesine ka
rar verilmistir. 

Kamp açılması kararlaştırılan yer - tir. 
ler stınlardır: 30 (JÜn sür-e~ek o1an Florva kampı i-

l - Kızıltoprakta 49 uncu ilk okul çin tesbit edi1en ücret 16 liradır. 45 
binasında. 2 - Erenkövdc 38 inci ilk günlük olan dii'rer kamplar 24 liradır. 
okul bina5ında. 3 - Florva o!ajı üstün İs1anbu! MN""if .Müdürlüğ"ıü, 'l:i.itün 
de çadırlı kamp. 4 - Ycşilköy iL'ko'kul mürac::ıatı{'ri kar~ılıyabilmek için icab 
binac::ında. 5 - Pendik 1 inci oıkul bi - eden tedbirleri almış ve ilkbahar ba -
nasında. şında hazırlıklara fb<ı5lcimı~ır. Kamp -

Bu binaların mecmu talebe kadrosu }arda çalıc::acak 'bac::ö~retmenlerle öğ -
520 dir. Er<>nköyde açılacak olan retmenler, bu iş için yetişmic.; müte -
kamp, ıbiinvesi zavıf olan ~uklara hasc;ıslarm idare ettikleri kurslarda 
tahsis edilec-ektir. Bu kampa girecek o- hazırlarnrnaktadır!ar. 
lan talebe. Maarif İdaresinin sağlık ku Kamplarda, kamp hayatını tanzim e-
rulu taraf ındctn tayin edilecektir. decek 'bir mütehassıs ve kampın kad -

Kamp müddeti. Kızılt0prak, Eren - rosuna yetecek kadar öğretmen, sağlık 
köv Yeşilköy, Pendik kamplarında 1 O işlerine bakac~ birer dok~r bulun -
Temmuz sabahından 24 ağustos sabahı durulacaktır. 
na l"adar devam edecektir. Fforva kam Kamp hayatının çocuklar için fay -
pı ise, 1 O Temmuz sabanından 9 Ağus- dah ve enlenceli geçmesi için, ica1b 
tlos sabahına kadar olmak üzere, 30 eden tedbirler alınmıştır. 
günlüktür. Bundan maada. bu yaz Heybeliada 
Çocuklarını 'bu kamp]ardan birine ilkokullarında bir de, öğretmen kam

V("rnıek istiven veliler, çocuklarının pı açılacaktır. 

Bugün Deniz Harb okuluna 1 

geçen talebenin diploma 
töreni yapılacak 

B0yoğlu mıntakasında 
beş günde 240 kişi 

ceza 'andırıldı 
Bugün saat 15,45 te Heyıbeliadada

ki Deniz Harilı okulunda, liseyi bitirip 
Deniz Harb okuluna geçen ta~roelerin 
diploma alma ve meç takma töreni ya
pılacaktır. 

Hazırlanan programa göre, merasi
me Amiralin karşılanmasını mütea1kıb 
İstiklal marşı ile başlanacaktır. Bila -
hare diploma ve meç dağıtılacak ve 
mekteb komutanı ile amiral tarafından 
birer nutuk söylenecektir. 

Bundatn sonra dkurlar tarafından 

bir resmigeçid yapılacak ve amiralin 
gemiye avdeti ve talebenin gemiye u
ğurlanmasile merasime nihayet verile
cektir. 

Gilmrillılerde: 

Türk - Amerikan anhışmHı 
gDmrOklere tebl iO edi ldi 

5 Mayıstan itibaren mer'iyete giren 
Türkiye - Amerika tica'l'et anlaşmasının 
metni şehrimizdeki gümrük teşkilatı
na tebliğ edilmiştir. Bazı hükftmetler
le yapılan itilafnamelerde en ziyade 
mazharı müsaade millet kaydi bulunan 
memleketlerden g€lecek eşya da, bu 
anlaşm<! hükümlednden istii!ade ede
cektir. 

Son beş gün 1.arfında Beyoğlu mın
takasında belediye talimatnamesine 
aykın hareket eden 240 kişi cezalan -
dırılınıştır. 

Bunlardan 29 u gıda maddelerinin 
Üzerlerini açık bulundurmdktan, otu -
zu caddeyi işgalden, 11 i yangına se -
be'biyet \.erm~ten, 36 sı otomobille 
memnu yoldan geçmek-ten, 30 u mua -
yene cüzdanı olmaksızın çalışmaktan, 
12 si kapaksız çöp kabı kullanmaktan, 
5 i va'ktinje dükkanı kapamamaktan, 
9 u otomobille fazla yolcu taşımaktan, 
6 sı iş gömleğile cadde üzerinde dolaş
maktandır. 

Mllte/errlk: 
Denizb enk kor per~tifi hesab t etkik 

heyeti mesaisini bitiremedi 
Denizbank kooperatifi umumi he -

yet toplantısı dün öğleden sonra ya -
p11mıştır. Dünkü toplantıda, evvelce 
hesabatı tetkik için seçilen beş kişilik 
heyet verdiği bir raporla henüz mesai
sini ikmal edemediğini bildirmiş, bu -
nun tizerine toplantı 15 gün sonraya bı 
rakılmıştır. 

Zirad VekAleti teftif heyeti reial 
v ~fat etıl 

Ziraat Vekaleti .heyeti teftişiye reisi 
Bekir Şasa dün vefat etmiştir. 

Ereğlide i'<i şilep 
çarpıştı 

Ereğli limaJıJ..n<la bir deniz kazası 
olmuş, bir Türk şilebile bir İtalyan şi
lebi çarpışmışlardır. 

Türk bandıralı İstikba~ şildbi nöbet 
beklemekte olduğu Ereğli limanından 
Çamlıya giderken bu sırada limana gir
mekte olan İtalya!'l bandıralı Sitta Ber
gama şflcbile karşılaşmıştır. 

Her iki şilebin birbirine pek fazla 
yakl~ış olması bunların süratle ma
ne~ra yapmaları~!=? imkan bırakmamış 
ve Italyaın ş11ebi istikbalin sancak tara
fına bindirmiştir. 

Bu müsademe 3 numaralı ambar hi
zasından yara alan İstikbal lbu yaranın 
su kesiminden yukarda4 olması dola -
yısile süratle Ereğli limanına iltica e
debilmiştir. 

Kazanın sureti vukuu ve mes'ulive
tin hangi ~ilep kaptanına aid old~ğu 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Bir kadın sustah çakı 
ile kocasını yaraladı 
Dün Haydarpaşn istasyonunda garilb 

bir vak'a olmuş 30 yaşlatında bir ka
dın bir erkeğe hücum ederek sustalı 
çakı ile yaralamış ve ancak zabıtanın 
müdahalesile Yaşar isminde olduğu 
anla'§ılan bu adam muhakkak bir ölüm
den kurtarılmıştır. 

Yapılan tahkikatta Zehra adındaki 
ki bu kadının yaraladığı adamın koca
sı olduğu aınlaşılmıştır. 

Tramvay kondöktörlerinden Yaşar 
iSmmdeki mecruh lbir ay mezu:rüyet 
alarak memleketine gitmek istemiş ve 
bu maksadla dün Haydarpaşaya geçe
rek biletini alma'k istemiştir. 

Bu sırada bir müddett€'nberi ayrı 

yaşadığı karısı Zehra önüne çıkmış ve 
memlekete gitmekten sarfınazar etme
sini istemiştir. 

Anla~mamn tatbikından sonra bil -
hassa radyolarda yüzde 75, radyo ak -
damındg yüzde 88, otomobillerde yüz
de 60, gibi mühim bir tenzilat temin 

edilmekte oldu~ndan bu matldeler ü-
1erine ~k siparişler verilmiştir. 

DP.niz lşlf'ri: 

Merhum uzun müddet orman umum 
müdürlüğü, umum müfettişilk, en son 
da Ziraat Vekaleti heyeti teftişiye re -
isliğindP bulunmuş muktedir, tecrübe
li bir id~re adamı idi. Vefatı ormancı
lık alemi için bir zıvaclır. 

Yaşarın bu teklifi red ve memlekete 
gitmekte ısrarı üzerine Zehra manto -
sunun altındaın bir sustalı çakı çıkara
rak Yaşara hücum etmiş ve sırtına 
saplamıştır. 

Mayıs f 

Bankasından Emlak ve Eytam 

Satılık Emlak 
E.sas Yeri Kıymeti Nev'i Mesahası Depozito 

~ 
724 Kadıköy, Caferağa Mah, eski Pa- 2700.- Kargir ev 109.16 M2 540.-

pas oğlu yeni Dumlupınar sokağı 
eski 12 taj 12. 

833 Aksaray Guraba Hüseyinağa 
Mah. Şeyh Osman sokak eski 3 
yeni 3•taj 23. 

1078 Eminönü Sarıdcmir Mah. eski 
Hatapkapı yem Keresteciler A
yazma caddesı eskı 453, 455, 1, 3, 
5, 7, 9 yeni 43 45. 

378.-

623 

Ahşap ev 
yarı his. 

Arsalı dük-
kanın 1/3 
hissesi 

3flM2 7ft ...... o. 

' 125.-83M2 

Yukarıda tafsilatı yazılı gayrimenkuller faizsiz sekiz taksitle ve açık arttırına 
ile satılacaktır. İhale 19/5/939 Cuma günü saat ondadır. 1steklıl<>rin bildiıilell 
gün ve saatte hizalarında yazılı depozito akçelerini Yeznemize yatırarak yanla· 
rında nüfus tezkeresi ve üç aded vesıkalık fotografla birlikte şubemize geırne· 
leri. (773) (3061) 

Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

Devlet DemiryoEarı cer servisinin elektrik şubelerini müstakillen idnre edecc'll 
mühendise ihtiygç ·.ıard11-. 1'aliblerin askerlik vazifelerini bitirmis olmaları Şc rt• 
tır. İhtisas ve kabiliyetı imtihan neticesinde beğenilenlere 208 lırayn kadar ay.ık 
verilecektir. Talihlerin hüsnühal ve diploma kağıdlarile en geç 8.6.939 tarihine 
kadar An karada cer daıresin<: tahriri müracaat etmeleri ilan olunur. c318h 

Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul Sa
tınalma Komisyonundan: 

1 - Orman ko!'uma Zeytinburnu talimgahı erat çamaşırharıesi 2490 sayılı }ta• 
nunun 46. maddesinin A fıkrasına göre pazarlıkla yaptmlac;ıktır. 

2 - Keşif bedeli 885 lira 15 kuruş olup, muvakkat teminatı 6•) lira 39 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 12/Mayıs/939 Cuma günü saat 14 de Galata: Mumhane caddesin• 
de Alemdar hanındakı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamesi hergün komisyonda parasız olarak görülebilir. 
5 - İhaleye iştirak etmek istiyenlerln teminatlarını orman mes'ul muhasib· 

liğine yatırmak için vesika almak üzere ihale gününden bir g:Jn evvel kornis· 
yona müracaatları. (3207) • 

TEŞEKKÜR 
Vazife esnasında ayağımın kırılma~nn· 

dan tedavim hususundn son derece gayret 
ve fedakarlık gösteren vllAyetimiz Bursa 
sıhhat müdürü ve Ahmed Vefik Paşa has
tanesi bütün hekimlerilc İnegtil hüku -
met hekimine ve meslekdaşlarıma teşek

kürlerimi arzederim. 

İnegöl B€lediye Ebesi İhsan Şensöz .............................................................. 
ÖLÜM 

Ziraat Vekaleti Teftiş Heyeti Reisı 

BEKİR ŞASA 
Vefat etmiştir. Cenazesi bugün Fener yo
lundaki evinden kaldırılarak öğle vakti 
namazı Göztepe camisinde kılınarak Sah
rayioedid kabristanına defnedilecektir. 
.............................................................. 

Şehzadebaşı 

TURAN Tiyatrosunda 
Bu ır•cıe HALK gcccıi 

ber yer 20 paradi 10 
localar 100 

HARP DONOŞO 
yodvil 8 P . 

okuyucu bayan A ysel ve AUli rovliıü 

Mevsimin ilerlemesine rağmen 

AL KAZAR 
sineması 

bOyOk fedaklrlıklar ederek bü
yük filmlerine devam ediyor. 

Y A R 1 N Ma~i~elerden ıtıbareo 

KALPAZANLAR 
JAMES NEWIL ve 
CAROL HUGHES tarafmdan 

temsil edllen heyecan ve 
dehşet filmi . 

P ARİS... Londra... Nis... Monte Karlo ... Bilyük Lükı ... 
Rulet... Milyonerlerin hayab... Güzellik... Bütilo bunları: 

Bu Perıembe akıamından itibaren 

S A R A Y Sinemasının 
Göstereceği ve A N N A B E L L A N 1 N yarattığı 

MACERA KAD.INI 
Af k ve macera filminde göreceksiniz. 

Cena1eye Ziraat Vekfıleti. Orman U
mum Müdürlü~ü, ormancılık cemi~
tinden. fakülteden gönderilmiş çelenk 
!erle fakülte tale'besi, Vekalet, vilavet, 
ce~ivet mümessilleri iştirak edecek -
}erdir. 

Bu sırada yetişen zabıta memurları 
kadını yakaiamışla'r ve yaralıyı da Nü
mune hastanesine kaldırmışlardır. Zeh
ranın 'bu hareketin(> kocasının memle
ketine giderek tekrar evleneceği hak
kındaki kanaati sebeb olmuştur. 

Jllm----------------' YOl<sek D•miz Ticareti mekt ,.hi t · m 
t ir meslek mekt 0 bi hzs line get ir ilecek 

Muhabere ve Münakala Vekfıleti, 
Yüksek Deniz Ticareti mektebi teşki -
Fıtında bazı de~siklikler yapma.ğa ka
rar vermiştir. Önümüzdeki ders sene
si başında tatbik edilecek olan lbu ka -
ratrlara göre, ortamekteb talebelerin in 
a1ımıcağı ve tam bir meslek mektebi 
haline getirilecek olan Deniz Ticareti 
mekte'binde bilhassa talebelerin ameli 
olarak yetiştirihnesill<? azami ehemmi
yet verilecek, ders programları buna 
göre de9,iştirilecektir. 

Eski deniz ticaret miidilrü Vekalet 
emrine alındı 

Ankara 8 (Hususi) - Deniz Ticareti 
umum müdüril ve eski İstanbul deniz ti· 
careti müdürü Müfid Necdet görülen Hi. 
zum üzerine Vekilet emrine alındı. 

D8rt k işi pryr irden zehirlendil ,. r 

Kumkapıda oturan Hasib Üçışık. bir 
tavul~cucian aldıcı peyniri evine götü -
rerek karısı Asiy~ ve iki çocuğu ile b.., 
raber yemi~tir. 

A:J. sonra dördi; de zehirlenm(" aıa -
metleri 'J!'(jstermis1er, ~·e Cerrahpa~·· 
hastanesine kald•nlmışlardır. 

1"oplan fıfar: 
·--

Matbaa lfçi leri Bir liOi in kongresi 
Matbacı işçileı i birliği senelik kon -

gresi Mayısın 14 üncü Pazar günü E • 
minönü Halkevi salonunda yapılacak
tır. 

Döviz kaçakçılı~ı tahkikatı 

devam edi vor 
Gümrilk muhafaza teşkilatı tarafın

dan yapılmakta olan döviz kaçakçılığı 
hakkındaki tahkikata ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. Muhafaza t~ilatı 
memurları dün bazı kimselerin ifade -
terine müracaat euniş ve Ankara bor
sasından tahki'katıa alfıkadar bazı iza
hat istenmiştir. 

Birkaç glin evvel hadisede isimleri 
geçen bazı kimselerin yaız!hanelerin -
den alınmış olan evrak üzerindeki tet
kikat, b ir iki ciine ku'dar bitirilecek -
tir. 

BU AKŞAM 
SALI saat 9 da 

MELEK 
Kıymetli San'atkArımız 

MÜNİR NUREDDİN 
VE ARKADAŞLARI 

sinemasında Bu semenin yegane konserini verecektir. 
Fevkalftde zengin ve nefia bir program hazırlanmıştır. 

Loca ve numaralı koltuklar s:nema gişesinde satılmaktadır. Tel : 40868 

Sinema gifesi BU SABAH saat 10 dan itibaren açıktır 

KAPTAN BLUD ve KEŞiF ALAYI Filmlerinin kudretli -4' ' 
yıldızı OLiVİA de HA VİLLAND, GEORGES BRENT 

ve MARGARET LİNDSA Y'io yarattığı 
Baştanbaşa renkli muazzam film 

ALTIN HARBi 
Bu Perşembe akşammdan itibaren L A L E dl 
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lpsala her gün biraz daha 1 A_kçaabadda işlenen 
1• k. f d. feci bir cinayet n ışa e ıyor 

I< iki köylü biribirlerini 

- - ··------ SaJfa 1 

Alman - ltalyan askeri ittifakı 
gerginliOi fazlalaştırdı mı ? 

ve ciki taraflı taviz> dedikleri §eyin ha 
kiki medlulünü yakında anlıyacağız. 

~zada zirai kalkınma semere vermeğe başladı. Yeni tabanca ile öldürdüler 
danlıklar. tavşan va tavuk istasyonları kuruldu Trabzon (Hususi) - Akçaabad kaoıa 

(Baştarafı 1 inci sa71fadcıJ 
tarihi Büyük Harbden sonra Leh • Al • 
man hududunun Versayda çizildiği gün
lerden başlar. Görülüyor ki, gene Dan • 
ziğden bahse mecburuz; çünkü Avrupa
nın havası bu ufuklarda haıa kararmış 
duruyor. 
Almanyanın Lehistandan ne istediği 

aşağı yukarı maıfun; hiç olmazsa ilk ve 
açık hedefler belli: Halkının ekseriyeti 
Alınan olduğunda şüphe bulunmıyan 
Danziğin doğu Prusyaya, yani Alınan • 
yaya geri verilmesi, Almanya ile doğu 
Prusyayı birbirınden ayıran. yani ana • 
vatanı ikiye böl~n Danzig koridorundan 
bir Alınan irtibat yolunun inşasına mü -
saade olunması, bir de Alman • Leh hu
dudunun tashihi. Bu sonuncu istek hu -
dud boyunca Lehistanda kalmış olan 
birçok Alman kesafetlerinin ve cenub 
doğu Silezyanın • Südetler gibi . anava. 

İkinci mühim nokta, günün en mühim 
meselesi olan Alman • İtalyan askeri ve 
siyasi itııtifakıdır. Biz bunun şimdılik met. 
nini ve bütün şümullerini tetkik etmrlı 

niyetinde değiliz. Bizım dikkatimizi çe · 
ken cihet bu itt fakın Leh • Alman E:er . 
ginliğile olan sıfil alakas!dır. Hatta rli • 
yebiliriz ki bu ittifak Alman • Leh ger • 
ginliğinin ve Leh • İngiliz anlaşması"lın 
bir in'ikası ve bir n~ticesidir. 

lPsaJ • 1pıa1a hüktimet 
2600 k a (Hususı) - Nüfusu tahminen 

\'Ok es::~ olan İpsala< küçük ve fakat 
bağlı kö l ır kaz~ merkezidir. Buraya 
Sinde k"Y er adedı 23 olup ancak iki • 
tedir }{oy kanunu tat'bik edilmemek -
gerek t'azaınız son yıllarda gerek imar 

ıcaret ve k ' 
llltndan ld gere se ziraat bakı • 
AA o ukça n 
"'-'ecek ink' azarı dikkati cel'b 
lll~tad ışaf ve terakkiye mazhar ol
lar ve ~r. Kasabayı süsliyen yeni bina-

u arada bü "k b 
Vab veren . yu ir ihtiya\:a ce-
ınahiyetted' temız bir otel zikre değer 

k ır. 

sının Ka!anima köyünde iki vatandaş 
yekdiğerini feci bir şekilde öldürmüş
tür. Yapılan ilk tahkikata göre hadise 
şöyle olmuştur: Torulun Şive köyün -
den Gömlek.siz İshak oğlu Hüseyin 
Akçaabad kazasının Haırak 'köyünden 
Salih oğlu Mustafanın uşağıdır. Mus -
tafa muğber bulunduğu kardeşi Aslanı 
vurdurmak için uşak Hüseyini teşvik 
ve eline bir Alman mavzeri temin et -
miştir. 

Eniştesi Kalanima köyü muhtarı 
1 Mustafa Salibin evinde misafir bul~ -
nan Aslanı öldürmek üzere uşak Hu -
seyin bu köye gelmiştir. Gece evin ya

kona4ı ve beı«dlyeft kınında pusu kurmak üzere hazırlıkta 
kozacı.lığın da taammümü.ne çalışıl - bulunan uşrh Hüseyinin yabancı ol -
makta ve bu yıl tecrübe mahiyetinde duğunu sezen köpekler havlamağa ba.~ 
olınak üzer~ 20 ttutu ~ tobu- ladığı sırada Aslan tabancasını eline 
mu beslenmektedir. , alarak köpeklerin havladığı isti'ka~e-
Kazanın Meriç sahilinde bulunuşu te doğru ilerlemiştir. Bu sıratla pusu -

rner'alarmda hayvan bakuruna ve çel- da lbulunan Hüseyin derhal elindeki 
tik zirttatine çok müsaiddir. &xı aylar- mavzerle ateş edcrelk Aslanı vurmuş
.da gerek hayvancılık, gerellme ç.e.ltik tur. Ağır surette yaral'anan Aslan iti
ziraati bir hayli inkişaf göstermiştir. daılini muhafaza ederek bulunduğu ye· 

Tokad DIJkmetepfl 
Nahiye müdilrlüğll 

azanın kült" 
biraz daha . k'ur durumu da hergün Tokad, (Husu-

~· Eset~, ~~ ~<!f etme~tedir. İbrikte- .si) - Açık olan 

re çömelmiştir. Aslanı öldürdüğüne ka
ni bulunan katil tam bu esnada pusu
dan çıkıp kaçarken yaralı .A8l'an bu 
meçhul hasmını ay ışığı ile farkederek 
elindeki onlu otomatik ta'binca ile üç 
el ateş ediyor, biraz sonra kendisi de 
can veriyor. Hüseyine gelince, o da a
tılan üç kurşundan biri kendisine isa -
bet ettiğinden aldığ1 ağır yaranın tesi
rile bir hendeğin içine yuvarlanar~ 
sa'baha kadar burada yaşıyor ve sabah
Jeyin ifade veremeden ölüyor. 

1lk okul b' arcalı koylerinde birer 
Zir • ı~:ısı meydana geti 'lm· t' mer,ezin D6kıne. M aı ve ıktısaod· n ış ır. . 
erkezde f 1. 1 durumuna gelince: tepe nahiyesi mü. 

ın k' aa ıyete . . 
a ıncı;i çiftç· geçınlen selektör dürlüğüne terfian 

gibi Yt>niden tıy; çok faydalı olduğu 
,,,.,_ · esıs edı'le t Tokad idare hew_., 
· ~ ıstasYonla n avşan ve ta- J ""' 

tifade in1kan rından halk haık'kile isw başkitibi Vahab 
bir arazide vıenı kb~uştur. 21 dekar 
edilen k asU'oa . Aytıan tayin edil-
fid Ollo'ktif fidan -cıvannda tesis m~tir. 

anlık binası rn lııgından yeni bir 

f 

bi fidanlıkta ""'- ey<:ıana getirildigıv. gı' -
Iar .ıııeyva}ı n---. 

:Yefiştiriltnekt d . .' -··-.r vası z fidan-
Pe kövünde de b~r ~d Avrıca İbrikte
'"e Turpçular kö .. anlık kuruırnuş 
anıtı konınu t Yllne de bir Atatürk 

Kaşta poyraz mahsule 
zarar verdi 

-c.~,-· ş ur. 
.l;;S"ıden iy' b' 

Kaş, (Husu.si) - Yirmi gü.nd1ir fa -
sılali poyraz rüzgArı esmektedir. İstis
nasız ~ütün mahsul zaırar görmüştür. 
Köylü yağmur beklemektedlr. 

( ı ır istiJısaı ınaddes; olan 

Kırkpınar .. 
gureşlerinde hazır bulunanlar 

Adliyece tahkikata devam edilmek -
tedfr. 

izmirde b ktaşi ayini 
yapan kadınlar 

tana ilhaklarını temin içindir. 
Bu taleb1er belki haklıdır veya değil • 

dir; fakat ne olursa olsun Lehistan ilk 
andan'beri bu hususta gevşek davranmak 
istemedl Çünkü önünde feci bir misal 
vardı: Südetleri takib eden Çeko-Slovak
ya misali, yani Almanyanın ona teslim 
olunan haklarla :ktifa etmiyerek daima 
daha fazlasını istemek misali · vardı: fil. 
vaki bu, ibrete değer bir misal idi. Hü • 
1Bsa Lehistan birkaç ay evvel, ve hatta 
parçalanan Çeko-Slovakyanın sıcağı he
nüz geçmeden Almanyanın Danziğ! ve 
Leh koridorundan bir otostradın geçiril
mesini ilh .. istihdaf eden taleblerine yap 
resmi. yarı hususi vakıf olur olmaz tn • 
giltere ile anlaşmak yolunu tuttu. Ve İn
gilterenin garantisını temin etti' Gerçi bu 
Almanyaya bir ne"i meydan okumak ~ibi 
bir şey oldu. Çünkü Lehistan zaten Fran 
sa ile iki taraflı yardım esası üzerine ku
rulu bir muahede ile bağlı idi. Demek 
şimdi o arkasına İngiltereyi de takarak 
Almanyaya karşı öyle çıkmıştı. Ve bu, 
Lehistan hesabına güzel ve ser! bir siyast 
manevra olmuştu ki, Almanyayı bugüne 
kadar durdutmağa kRfı geldi. 

Yeni Alman · İtalyan, ittifakı ar ba 
Berlin - Roma mihverinden başka bi .. ~ y 
midir? Yani Almcınya ile İtalya arası"'oa 
daha mütesanid, mü~ekamil ve kuv\· tli 
yeni bir iş birliğlnin ifadesi midir? He 1 • 

ki böyle veya değildir; ve muhtem !dir 
ki hakikat hali hiç değiştirmiyen bır tC' • 
zahür ve bir gösteriştir; fakat muhakkak 
bir cihet vardır ki, o da bu ittifakın Leh -
İngilz anlaşmasına bir karşılık teşkil et
tiğidir. Alınanlar evvela İtalyanın Al • 
manya ile !hareket birliğinin gevşediği ve 
İtalyada Almanlara kgrşı düşmanlık ve 
isteksizlik beslendiği ve hattA bu yolrla 
tezahürler olduğu hakkındaki IAfları kö
künden kesmek istiyorlar. Bundan baı:ka 
Lehlllerle yeni müzakerelere girişirken 
yeni bir Alman • İ~alyan asker! ve s;yasl 
ittifakile kuvvetlenmiş görünmek 1sti . 
yorlar. A1rnanların Lehlilerle bir anlJş . 
ma müzakeresi arifesinde bu yeni ittıfak 
gösterisile İngilizlerle Fransızların. fa . 
kat bilhassa İngilizlerin üzerinde yeni 
bir tazyik ve tesir yapmak istedikleri de 
muha'kkaktır. 

Yeni Alman • İtalyan askeri ve siya:.! 
ittifakının şümulleri eğer bu dairede ka 
lacaksa ve eğer hununla Afrikada ha . 
kiki istila ve tecavüz hedeflerı aranmı • 
yacaksa bunda düny:ı barışına dokana . 
bilecek bir tehlik~ görülmez. Fakat işin 
kötü tarafı, Almanların Danziğden ve 
İtalyanların Arnavudluktan sonra daha 
birçok şeyler istemeleri ihtimalidir. Za . 
ten Lehistanı mirala~· Bekin şahsında lı~ 
yük endi§elcre ve siimtii mühim ve mü. 
essir siyasi hareketlere scvkeden de bu
dur; Almanların doymak bilıniyen işli . 
hasıdır. Bütün dünyads yeni bir itikad 
hAsıl olmuştur: Almanlara değneğin u • 
cunu kaptırmak çok tehlikelidir! 

Evet Almanya durdu amma bu, dur • 
rnak sayılmaz. Evvela siyasi söz ve yazı 
mücadelesi devamdadı:-. İşte Hıtlerin 
nutkuna mukabil miralay Bekir. beyana
tı. işte keskin olmakla beraber ipı kopar
mak istemiyen Alman matbuatına karşı 
Leh basımının şidd"tll, fakat reel mu • 
kabelesi! .. İtiraf ederim ki Leh • Alınan 
geııginliğinin bütün vahametlerin:, iyice 
müdrik olmama ve bunu birkaç defalar 
açıkça yazmama rağmen bn meselenin bu 

Hülasa bugün dünyanın karışık ve bu 
lamk durumu devamdadır ve bunların 
aydınlanması için biraz daha bekJemeJr 
lazımdır. 

H. E. ErkiZct 

büyük harb badiresi koparmadan hallo - Evleninci.ue kadar 

İzmir (Hususi) - Bozyabda Ka -
vaklıpınar caddesinde toplandıklan, 

eski Bektaşi şeyhlerinden Hasanın e -
vinde Bektaşi ayini yapmaktan suçlu 
1 1 irişi asliye cezaya veril.mL,t.ir. Ekse
risi kadın olan suçlular, evvelce Bek -
taşi tarikatına mensub olduklarını, fa
kat ~landıkları Hats'anın evinde ayin 
ytı. pmadık:ıarını si:\~lemişlerdir. iKarar 
Perşembe günü verilecektir. 

lunabileceği hakkındaki noktai nazarımı .,, 
henüz bir an bile k:ıybetmemişimdlr. b 'r birlerine 25000 mektub 

Bekin milli şiar ve vakar ile söylediği .. • 
Garbi Anadoluda bereketli nutuk güze1di ve mmi yüksek bir siyase- gonderen nışanlılar 

v I " t~n ~yni zamanda çok kuvvetli hır ifade- Kanadada hocalık eden genç bir İngi. 
yagmur ar yagıyor sıydı. Fakat ~nun dünya barışı bakımın- liz kızı ile Pragda üniversitede gene in. 

+_._ (H t) Son gu"nlerde gar dan en hamdil sena olunac:ık ciheti an • . . - . . .rzmır ususı - - ıa~a ve k k 
1 

gılızce oğretmenı bulunan bır delikanl: b! Anadolunun hemen her yerine bere- )''.. onuşma apı arını kapamama. b d . 
sı 1·a· H'tl b 'l un an on sene evvel nışanlanmışlar, a. kefil yağmurlar yağmaktadır. Yağışla'!' 1• ı er ı e o patırtılı nutkunda ~-

pamuk, tütün ve mevsim sebzeleri için histanı müzakereye davet etmi~ti. Ve iki 
çok faydalıdır. taraf elbette konuşacaklar ve çok muh • 

li:dir~e Geçen haftaki kıradan Ulucak, Ha - temeldir ki anhlş3cakbrdır. Fakat bütün Pılan I{ Sarayiçinde ya lflbeyli ve Damtepede bağ mahsulil bu h~d~ler, gidiş gelişler, yazılar ve 

ralannda sözleşerek, bu on senenin so. 
nunda evlenmeğe karar verml~lcr: ve ge. 
çenlerde dt>, nişanlandıklr.rının onunc!J 
senesine tesadüf eden bir Cuma ~nlJ 

Fransada Le HıtVre limanında fnttilıı 
konsolosluğunda evlenmişlerdir. Bu müd-

e\1\.>eJkJ 
1

~Plnar güreşleri yüzde kırlt nisbetinde, Nifçayı bölıge - sözler arasında iki siyast hareket veya 
Ce halk gün bitti. Binler- sinde, Çataltepe ve merkezde yilide 30, ifade vardır ki mlihimdir: 
RiireşJer~ seyrettiği bu Kemalpaşa kazasının diğer yerlerinde Bunlardan birisi gerek miralay Bekin 
Uslarını Trakya meb' - yüzde f' ile 20 arasında zarar g6r - ve gerek Leh basımının ağız ve kalemin-
biyeSi ı:zUve Beden Ter • müştür. den dökülen •bir taraflı taviz> in kabul 
Ge ınurn Müd"rU ---·---····-···--·-·- olunmıyacağı keyfiyetidir kı çok dikkate 
h ~raı Cenıil 'l'aı u (KDçOk Memleket Haberlerı·) değer. Yani şu demekti!' ki Alınanya Le-azı:- bul rner de _ _ histandan Danzigi ve şunu ve bunu ister. 
ki resinıle:-u. Yukarıda- Karabtlkte Çoeuk Bslrpme Kanunu ken yalnız istiyor ve Lehf!tan şayed bu 
~~~rı Osman ~~ne ıneb- Varlıtına herciln yeni bir teft*ktu llhe talebleri yerine getirfrse yalnız vermi' 
.. 

1 
, F.:dı a. nbaş ve edilmekte olan Karabtlkte Çocuk Dılrgeme oluyor. «"Bir taraflı taviz. bu demektir. On(in~ Tollıe. belecüye reisile sa w da Ge Kurumu da te§elr.kQl etmil bulunmaktadır. Lehliler cblr taraflı tavizi> kabul ede • 

l3eden"' ~ırdağ}ı Hüse . 1• g neral Cemil Taner Umumt Müfet-HL'Iik Teteır.tWe blrook aza taJdedtl.m1fUı'. Topla-
.t.erbıyesi Umum .ftı~?d~:.:~?8ğı~a da pehlivanlarımız an.._ ah~ nan aldat mittan bir ba)'ll yekdn tutmak- :yiz demekle tiki taraflı tavizi> kabul 

~=~--~.:!~~~u~"ü~ "";ıl:e:b:ı~r=.;a~ra~da~!go~" ru~·~· ım~e~k~te:d~i~r.:'": ..... '""':::::~tad=ır:·~K~u~rum=:çoc=uk:~ha=fta.SJ~:nı:.:p:q:rra::m:ı:ı ~" eceklerini zımnan söylemiJ. yani me • 
::: Yerlmlt 1e91rmJ.tttr. aelA Danzigi ancak ona muadil veya on • -~~====P~a~z~a~r~O~~la~~H~a~s~a~n~~B~~~~~~~~~~~=== ~~~~b~~~~~~.~~e-Di yor ki : ceklerini ifade etmiş oluyorl•r. Şimdi 

===::;;:;:sı bilmek kalır ki Lehlilerin düJ{lndükleri, 
'_.. istedikleri veyahud istiyebilecekleri mu-

det zarfında her <ki nişanlı da munta?r.· 
man mektublaşmışlar ve evlendiklerı t ı. 
rihc kadar da birbirlerine topyekun 2~ 
bin mektub göndermişlerdir. 

1 Ma.IJısda lngi terede 
bedava çekilen felgraflf1r 
İngilterede bir Mayıs günü, an'aney! 

uyan posta ve telgraf müdüriyeti, halka 

her İngiliz vatandaşının meccsnen 12 ke

limelik bir telgraf çekebileceğini bild:r. 
miş, bir günde yalnız ve yalnız sevgi vl!! 

öpücükten dem vuran 80 bin telgraf ÇP

kllmi§tlr. 

Tabiatile bu bedava işe en çok rağbet 
edenler hasisliklerlle InefhUr UkoçyaJı. kabil tavizler acaba n<:!!crdir?I Bu husus

ta akla ilk gelecek şey Slovakya, Lltvan- lar olınUf, bunlardan bir tanesi bir dos
ya ve Letonyada bazı yerler ve limanlar tuna çektiği bir telgrafta: 

istemek olabilir. ÇUnkü Danzlğe, kori • cKorkına bedavadırt varol!t demiştir. 

~ ... Düdıik çalıyorlar YL.. 
· · ·· Bunu aabahleyin hal
. b uyandırmak için çalsa. 

iar daha i,Ji olma mı' 

Hasan Bey - Zerzevat
çılarla ıütçüler bu ili yap
mı:vorlar mı! 

dora ve hudud tashihine mukabil toprak 

Çember/ayn' e fahri 
doktorluk iinvanı ·verildi 

ve arazi tavizi ancak bu istikametlerde 
varid olabilir. Eğer Lehstanın muradı bu 
ise onun da knçük f.ievletlerin hürriyet ve 

istiklAline riayet •denlerden olmadığı ın- Strazburg üniversitesi İngiltere Başve. 
laplır; nitekim o Vilnayi vaktlle Litvan- kili Çemberlayn'e fahri doktorh.ık ün . 
yadan gasben vı aakerf bir ifgal iJ. al • vanını tevcih etmif tir. Meraai.m 22 Bi 
ımıtı. Hdllsa Lehlilerin. cmubbU taviz• rinci.Wnunda :yapılacaktır. 
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Karıısında 1 
Bir Pazar gezmesi 

Sordular, ceva;ı, verdim: 
- Bu Pazar ne yaptın? 
- B~r haftamn yorgunluğunu gi -

dermek için gezmeye çıktun. 
- Hafta içinde ne yapacaksın? 
- Pawr gününde bozulan iİnirleri-

min yatışmasını bekliyeceğim! 
Cevabımı garib bulınuşla•rdı. Bu da 

ne? demek ister gibi yüzüme baktılar .. 
Anlattım: 

« Evden erken çıkmıştım. Cünkü sa
at sekiz olmadan sokakta bağıran seb· 
zecilerin. sirnidcilerin se~Jerinden uyu
mak imkanını bulmamıştım. 

Tramvaya bindim. Tra'mvnv kalaba
lıktı. Yanıbaşırnda avakta duran a -
dam, ikide bir yere tükürfr..ordu. Si -
nirlenrHm. F~kat kendimi tuttum. Ses 
çr'kannadım. K<jprüde tramvaydctn in -
di- Bir vapm b:leti alacakt•m. Kişeye 
dogr..ı yürüdüm. Kişenin önü hınca -
hınç kalabal ktı.. Ve ikinci kise neden 
açık deği di? G"ne sinirlendim? Ka -
Jabalrk bir gündP ikinci kişeye bir me
mur koyup <>rı11 da açmak ve her"kesi 
böyle eziyete snkmamak daha muva -
fık olmaz m y-11? Vapura bindim .. Or
ta kat sal nda er ydktu. Alt kata in -
diın. Bir keıı3ra oturclt!m· Ben oraya 
girdikten bı.,.:tz sonra türkçe konuşmı-

yan kalabalık bir aile merdivenleri in
diler. Benim oturduğum tarafa doğru 
yürüdüler. Yanımda ancak iki kişinin 
otura'bileceği kadaT yer vardı. Onlar 
beş kişi idiler. Ve beş kişi o iki lt~ik 
yere sığdılar ve ben sıkıştıkça sıkış -
tını. 

Üstelik yüksek sesle konuşma~a baş 
lamı~!arrl1. Ve hele yanımdaki konu -
şurken, ellerile kollarile jestler •apı -
vnr, her jeı:tte dirsei!ile omzuma, göğ
süme çarpıyordu. Hele bir defa. hayır, 
ic:;nreti vdoarken az ltalsm otuz iki di-
5lmi birden sökecekti. Sinirlendikçe si 
nirlcniyordum. 

Trende ayni hal ve daha fenası; in -
celi kalınlı ve hepsi de akordsuz ses-
1nr, hiç durmadan şar'kılar söylüyor -
lnrdı. 

SinirJerim artık adamakılb bozul -
mustu. Ayni trenle tersyüzü döndüm, 
ve tekrar va"ourla Köprüye geldim. Dö
nüşte vapurda yanımda marul yiyen 

volcunun marulundan akan su ile el -
bisemin kirlenmesi beni büsbütün 
çileden çıkarmıştı. Bu kadar siniri bo
zulmuş bir adamın sinirleri bir hafta
dan evvel düzelir mi?> 

İsmet Bufisi 

• uyan 1r 
Kruvaze göff.is ---------~ 

altı düğme ile iiik
lenıyor. Reveri biı• 

taraflı. İnce şerid. 

ler korsajına robal1 

tesiri veriyor. Ay

nı şeridden kolla-

nna ve bütün ete

ğıne dikilmiş. E. 

tektekilerin ho§ 

bir şekli var. Yu. 

karıda sık sık baş 

lıyor. Aşağı doğru 

indikço araları a.. 
çılıyor. Enine çiz. 

giler vücudü kalııı 
gösterdiği halde 

bu tarz, kalçalara 

incelik verir. 

Adliyeye mühim bir eroincilik 
hadisesi intikal etti 

içtimai mevki sahibi on erkek ve kadın eroin satnıa* 
ve kutlanmak suçlanndan sorgu hakimliğine verildiJel 

Dün, Adliyeye mühim bir eroincilik 
hadisesi intikal etmişt1ir. 

Hadise ile alakadar oldukları iddia 
edilen on suçlu dP, içtimai mevki sahi
bi bulunan kimselerdir. 

Zabıta, Kasımp~a civarında Hulusi 
isminde b'.:r mütekaidin evinde eroin 
içildiğini haber alarak, tahkikata baş
lamış, bundan 'birkaç gün evvel bir ak
şam evde ani bir arama yapmıştır. 

Bu arama netice5inde, bir miktar 
eroin ve morlin elde edilerek, müsa -
dere olunmuş-tur. Bu esnada evde bu -
lunan Cenab, Zeki, Hulusi, Hampar -

nü Rahmiye saplamış ve arkadaşını ' 
ğır surette yaralamıştır. Rahmi h~· 
neye kaldırılmış, suçlu Hüsnü de y9'J 
!anarak dün Müddeiumumiliğe t~ 
edilmiştir. 

Suçlu, yapılan i&ticvabındn, h~ 
yi te'vil ederek: 

- Sarhoş olunca, aklım bac:ıJl'l~ 
gitti. Ne oldu, ne bitti bilemiyof\)tllı 
demiştir. 

Müddeiumumilik. Hüsnüyü 4 iipea 
sorgu hakimliğine vermiş, hakim sdl 
luyu tevkif etmiştir. 

sum, Müzeyyen, Behice isimlerinde 6 Po/l.~f P : 

kişi, hakhfnndo. zabıt tanzim edilerek 
eroin satmak iddiasile kaçakçılık işle - Bir Hndııfcı 14 yaş·nt'a bil' 
.cine bakan asliye 5 inci ceza müddei - çoculju yııraladı 

ter yünlüden, isteı umumiliğine v.erilmişlerElir. Şevki; Fu- Kerestecilerde !belediyeye aid se~ 
keten gibi kaJmc~ ad, İbrahim ve Tuman isiinlerinde 4 hali öniinde bir yaralama valk'ası ol ' 

Ayn~ modeli is 

bir kumaştan ya.. şahıs hakkında da, eroin kullanın~ su muştur. ... ... 
twıından tahkikata m:-Mlmi .. Hr. San.dalcı Abdullah, terli~i BUnır: 

pabilirsiniz. Yalnız ince kumaşlara gitmez. .,.- b-~· '1"" ı ..ı 

1 
Beşinci ceza müddeiumumiliği suçlu adlı 14 yaşında bir çocuğu, s~nda ~ 

O • •• J b• bJ oldukları iddia olunanlan, sorgu ha - rası yüzünden, bıçakla sol !kolun 
--- rı JID a ır UZ kiminin huzuruna çıkartmış, isticvab - ağır surette yaralamıştJr. ıJ 

ıarı yapılmıştır. Bilrhan, Cerrahpaşa hastanesine 
unrarı briyor mu idiniz ? 

Mikroblardan golf topu 
yapılıyor 

Amerikada m,k
roblardan go11 top
lan ynpılmal.ıı -
dır. Bu da mil. -
robların tazyik C· 

dilmesilô.! ı, bı o,
n1aktadır. 

*** 

_,..__ 

Birib.r" ardı sıra mahOm 
elan haydud 

Parist9n Londraya birinci 
·mevkide seyahat eden maymun 

Paris hayvanat bahçesinin en meşhur 
erkek gorillerinden Moko, birinci mevki
de seyahat ederek Parısten Londraya 
gitmiş, istasyonda Londra hayvanat balı-
çesi birinci direktörü, maymun servisi fe
fi ve başbaytar tarafından karsılanmışbr. 

Mokoyu Londraya iki memur getirmiş
tir. Zavallılar seyahat esnasınd3 sabaha 
kadar gözlerini kırprnannşlardır. Zira 
Moko mütemadiyen inlemiş, hep yemek 
1stemiştir. 

Londrada. b.undan ıki ay evvel bir İn- Moko, Londra hayvanat bahçesinde da-
giliz kadınını bc&maktan suçlu olarak ı ha hali kocasının ölümüne bir türlü alı. 
muhakeme edilen ve rnüteadd.d sabıka- şamamış olan ve mütemadiyen ağlıyan 

lan bulunan bir fr·giliz haydudu 15 sene Moinanın birkaç sene sonrcı ikinci kocası 
hapse mahkfur. ed~lmiş, fakat faili ele olacaktır. Çün'ltü Moko daha pek küçük
geçmiyen d"& r h"rinı boğarak öldü:me tür. Müstakbel karısının yaJlll')da bir te· 
hadisesinın de rr:eydana çıkması üzerine bele maymunu kadar kalmaktadır. 

araştırmalar yap.lmca, ayni katilin bir * * * 
hmnzlık yt.r ... ndl':n yattığı hapısaneden 

~ıktığı gün bu k .. Jını da öldürdüğü an· Kalbi vücudunun dışmda 
]aşılmış. ayrıl.a ıl-..1. ay fasıla ile işlediği olan kız 
bu n.icayetmın he:oabını da vererek, hay- Danimarkada kalbi vücudünün dışınrla 
dud 16 sene. uc.h~ ağır hapis cezasına olan bir çocuk doğmuştur. Bebeğin sıh-
mahkfun edhn.iştir. 1 bati yerindedir. 
----·-·············· ..... ·--------····························-·····························-··· 

SLER 
Kabul e<"'i mis 
hir sahf Pkiirlık 
cÖyle bir 'kadın tasavvur ediniz 

ki esmerdir, saçları siyahtır. Ayna· 
nın karşısında kimbilir kaç çcşi'Cl bo
ya kutu1:1rı arasında bir saat vakit 
geçirinee pembeleşir, snrışınlaşır. 

Artık siz t•nu hep öyle görürsünüz. 
Gözleri de açık e18dır, ve bu pembe 
clldle, sarışın saçları hiç yadırga -
maı..c.-ınız. » 

•Karım bana kendisini böy1e bir 
maSke altında, ru'hça dal hakikatte 
olduğundan büSbütün başka 'bir şe
kilde tamttı, şimdi ondan nefret e
diyorum, ayrılmak istiyorum. mah
kemeye başvuracağım. Söyleyiniz 
haklı değıl miyim'?» 

* Yukarıda okuduğunuz sdtırlan bir 
okuyucumun 5 sayfa tutan mektu -
bundan hülfıısa ederek çıkardım. Sı
ra cevaba gelince, kendisine: 

- Hayır, mabkemede hak kaza .. 
namnzsımz. Bdhsettiğiniz hadise biı: 
talak sebebi olamaz, diyeceğim. 

Bununla bera'ber gene kızın hare~ 
ket şeklini tasvib ettiğim sanılma -
e:m. 

'Kadın· erkek, lhayatta herkes bir 

maske taşıyor. Erkek zafını örtmek. 
kuvvetli görünmek ib\iyr.bndadır. 
Kadın ise hem zafını örtmek, hem 
güzel görünmek, hem kendini sat -
.mrk mecburiyetindedir. 

Bu, öyle bir sahte'k~r1ıktır ki, u -
mumileşince teşkil ettiği suyun ma
hiyeti hafiflemiştir. Bununla bera -
iber ins<tnların aralarında adını zik
retmeksizin kabul ettikleri mevhum 
!bir hududu geçmemek şartile ... 

Sergüzeştte rol ~an •kadın, hele 
ruhça da sahtekarlık cl.tiği için bu 
hududu aşmış telakki edile:bilir. Fa
kat nihayet bu nokta da bir takdir 
meselesidir. 

- Beni maddeten olduğu gibi ma
nen de aldatan bir kadınla haya't -
birliği yapamam, demek hakkınız -
dır. Fakat zinciri nasıl kıracaksınız? 

iM?hkeme, hat1ra en son gelecek 
bir geçid nokta'Sı ohnak lazım. 

* Hopa 'tla Bay .ı.z.. ye: 
Gönderiniz, gör~lim. 

* · Bayan Nnciyeye: 
Mecelle devrin'de yaşamıyoruz, ay 

rılmak mlimkün değildir. Korkma -
yınız, sebat ediniz. 

TEYZE 

lem de nasıl bir orijinalite? .. Sade mı 
sade ... Hep bildiğimiz, gördüğümüz şey
ler öyle bir araya gefüilmiş ki göze ilk 
bakışta yepyeni bir model gibi görünü
yor. İşte bunun için oriji11al ... 

Kollar raglan amma bluz da eşine rast
lanmadık derecede geniş bir raglan ... Bi. 
]ekleri de onun aksine dar mı dar. Korsa. 
ji büz.gülü, yakası sıkı, beli döküntülü, 
sentürü ince ... Yakasındaki bükmeler de 
hoş değil mi? Kendi kumaşından yapıl
mış iki sıra kalın kordon ... 

Suçlulardan •biri müstesna, diğerle - dırılmış, sandalcı Abdullah tutulrnuŞ • 
rinin böyle bir suçtan eSki mah!kfımi - tur. 
yetieri bulunmadığt, 'kaffesinin içti - Tahkikat devam etmektedir. 6 
mai mevki sahibi bu1undu1dan anla - Hiddetıi bir mOft ri •of~rü yar•"ı 
şıJmıştır:. Evvelki gece saat 2 de İş Bankası 

Hadise etrafındaki tahkikata, gayri- nün~ bir yaralama vak'ası olmuştur· 
mevkuf olırTak devam edilmeld.edır. Tekirdağında oturan ve muvakkaf.'11 

Aleyhine şahadet eden kadım Sirkecide Demirkapıda Hasan Ç~VlJ ~ 
şun kafövesinde yatan Hüsnü Toztlc 

döven diğer bir kadtn Eyübe gitmek istemiş ve 1627 nuJJ'l9 ... 

mahkOm edi!di ralı ta'ksi şoförü Rahmi ne pa1.arlıi' 
Birahaneci Şinorik isminde ibir ka - girişmiştir. . _,,1 

Pa1.arlık esnasında Hüsnü TÖZ~ 
dm, adliye merdivenlerinde Nasib is • ğJ'_ 
minde bir 'kadına, a'.Jeyhinde şehadet hiddetlenmiş, yanmda bulunan bıçap 
etmesinden mu~er olrak, b1r tekme nı çekerek Rahmiyi -göğsünden ve 
atmıştır. Tekme hayli şiddetli gelmiş elinden ağır surette yarc?lamıs+ır· ~ 
ve Nasib merdh·enlerin a1tına kadar Raluni, ifadeye gayrimuktedir ~ 

halde imdadı sıhhi otomobili1e CesııÇ1'r 
yuvarlanmıştır. 

Bu sebebden cürmümeşhud müddei- paia hastanesin~ kaldırılmış, 
• Hüsnü yakalanmıştır. 

umumiliğine verilen Şinorik, Sultan - Tahkikat devam etmektedir. 
ah:med 3 üncü sulh ceza mahkemesin - ·---- • 
de yapılan duruşması sonunda, 3 gün KarabUkte bir hırsız çrtesı 
müddet1c hapse ma'hkllm edilmiştir. d k ld 
B. d·ı ·ı·k , b t mey ana çı arı ı 1t 
lr • enci 1 SUÇ USU ser 8S Kara'bük (Hususi) - Bundan lJ 

bırakıldı mücdE>t evvel Devlet Demiryolları~ 
Dün, bir ibaca~ dizinden kesik olan Karabüke civar Bolkuş malzeme ~ 

Haydar isminde biri, dilencilik suçun- barlarından külliyetli miktarda dillp 
dan Adliyeye verilmiş-tir. mit ve inşaat malzemesi çalınTlll 
Çalışmaya muktedir ~du.ğurm dair Zobra na'hiye müdürü Bürhan ile 'P' 

beledive doktoru tarafından hakkın - rabiik emniyet komiseri Ali, faille~ 
Yumurtayı rafadan yapayım derken ss"' 

lop pişirmemek için size şaşmaz bir usul da rapor verilen Haydar, Sultanahmed takibinde iken, suçlular malları ı.ı 
söyliyeyim: 2 inci sulh cezada yapılan duruşma - tutarım Karabükte mihman o}llı11t.,; 

Suya biraz tuz atıp kaynatınız. Yu _ smda hiçbir şey söylememiş, sadece ağ bir lokantada yemektelerken fazla ot' 
ıamıstır. çırmışlar ve zilzurna olduktan sO , 

murtayı yavaşca içine koyunuz. tiç daki- ~ 
ka kaynatıp çıkannız. Hakim, bacat"!ı sakat olan bu adamı da iftiharla suçlarını an1atmağa ~ * çal1c:;acak kabiliyette g6remediğinden, l.amışlardır. Mevzua kulak kabB ~ 

bera<>tine karar vermiştir. lokantacının ihbari'e lokantaya gel • 
Battaniyeler1nizi ya kaldırdınız, ya da Sarhnşlukla arkadaşını yara- emnivet memurları esasen zan al~ 

bugün yarın kaldıracaksınız. Belki nafta. ~• da b~lunan eşhastnn mürekkeb sıı~-
lin kokusunu sevmezsiniz. Size güvele - ltya11 bir adam tevkif ed"ldı kafilesini toparlıyarak tevkif etırıi~ 
rin battaniyenizin arasında yumurtlama- Sirkecide vukua gelen bir yaralama HırsızlıJ!a- rehber ve müşevvik o~ 
sına mani olmak içm naftalin kadar hat- hadise~i, dün, adliyeye intikal etmiş - i!'u kad~r fail vaziyette de bulunan .,
ta ondan da müessir bir ilaç hatırlata - tir. Mustafa ve avenesi üzerinde ya'P1 , 

lım. Kokusunu csevnıem> dıyen"niz bu - V~'anm suçlusu Hüsnü, arkadaşı tahkikat sonunda simdiye kadar ıc;,_ 
iunm1 yacak! Rahmi i!e birliktf' oturarak. rakı içme- rabük ve civarında tahaddüs etrniŞ _-_14 
Yediğiniz portaka1lardan birinin 1rnb11. ğe başlamışlardır. Bir hayli içtikten lunan hırsızlık vak'alarının cürnıes~ 

ğunu fınnda. ateş üstünde 'kurutunuz. sonra her ikisi de sarhoş olmuş, arala -, bunlar tarafından yanıldığı siibut eJ 
Dilimleyiniz. Bu dili.mlerı battaniyenizin nmfa bir vüzünden bir ka'v~a zu'hur et miş bulunmaktachr. Tahkikata de" 

~~: .. ~.~:~~~~---··-----·--·--·--~~~!_i~: .. ~~:..=:::.ı~:..~!?.:~:~: .. ~:~~~-~U.::..:.~~~~~:._____ .-/ 
E::!ece-k~rr1n maskaralıkl~rı: Misafir-, 

--- . 
-!_. 
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meşhur sazende, 
n Saçların renginden 

tabiat belli olur mu ? 

a ve 
,, p b 

Meşhur yalancılardan Atazadenin bir yalanı 
am çok zengindi. Bir gün Bebekteki yalısında otururkl!n 

denız pis kokııyormuş. Derhal o kokuyu gidermek için denize 
bir tulum esans döktürtmiiş ! . . ,, 

Geçenlerde Londrada Vemb!ey stadın da Portsmut ve Volverhampton takımlan 
arasında kral kupası maçlarının finali oynandı Neticede Portsmut takımı hari • 
kulade bir oyunla maçı 4-1 kazandı ve kupayı aldı. Resimde gördüğlinüz gibi, 
Portsmut takınu oyuncuları eö~üslerinde ayyıldız bulunan bir forma ile sahaya 
cıkmı§lardır. 

Avrupada beyaz saç moda oluyor, ihtiyarlar 
artık saçlarını boyamıyorlar 

Bir Amerikalı kadın muharrir dört 
bine yakın evli kadın arasında bir an
kent yapmıştır. Anketin mevzuu saç -
ıara temas etmektedir ..• 

Bu anketin verdiği neticelere g6re 
kızıl saçlı kadınlar cev bark• düşmanı
dır ... Kızıl saçlı kadınlar yıüzünden ev
lerini bırakan, macera peşine düşen 
erkeklerin sayısı bir hayli yüksektir ... 
Sarı saçlı kadınlar dahi aız çok bu gibi 
facialara sebeb olmaktadırlar. 

Esmer ve siyah saçlı kadınlar da er
kekler nezdinde mer.gub meler de onla
rın iras ettikleri zararlar o ka<iar bü
yük değil imiş!. 
Amerikalı muharririn anketi her ne 

k~ar şayanı dikkat ise de kadın saç
larının rengini nasıl tayin eyliyeblldiği 
suale değer. 

Öyle ya ... Bugün saç boyaları o ka
dar tekemmül etmiştir ki... Bir kadı-

r.ın sarı saçlı mı yoksa siyah saçlı mı 
olduğu pek anlaşılamamaktadır. 

Her ne ise ortaya çıkan hakikat şu
dur ki kızıl saçlı kaclınkırm Amerika
da ~k düşmanları vardır ... 

Bundan birkaç sene evvel Amerikadd 
bir cemiyet kurulmuştu. Cemiyetin 
kuruluşunun maksa<h delikanlıların 
ikızıl sa~lı kadmlnrla evlenmelerine 
mani olnlrık idi. .. 

Bu C<:'miyetin nizamnamesine göre 
kızıl saçlı kadınlar alelfunum sinirli; 
hoppa miza!], yalancı, fena kallbli ve 
tembel olurlarmış ... 

Saçların tabiatin aynMı olduğu hak
kında1<i iddia pek o kadar esasa müs
tenid olmasa gerek ... 
Madeın'ki saçlıirın renginden bahse

diyoruz: Beyaz saçları da zikreyleme
miz icab eder ... 

Beyaz saçlar ihtiyarlığın keşif kolla
rıdır diyenler tabii haklıdırlar ... Fakat 
saçların bey~zlanmasının muhakkak 
ihtiy·arlıfün tesiri ile vukubulmadığı 
dn muhakkaktır. 

Bevaz ~açfar her yaşta çıka/bilir hem 
de göz açıp kapayacak kada~ bir müd
dE't içinde ... 

Bu husustak~ misaller hayli fazladır. 

1830 senesinde Fransa mah'kemele -
rinden birine berayı şehadet Leclere 
adında bir kadın cel'bedilir. Kadın 
mahkemede o kadar korkar ki saçları 
hemen bembeyaz olur ... 

Bir İspanyol asılzadesi idam edilece
ğini duyunca saçları beyazl~ır ... 

On ikinci Louiye esir düşen Ludovic 
Sforza ayni bkibete uğrar. 

Hindistanda muhakeme edilen bir a
dam mııhkeme huzurunda korkusun -
dan saçlarının rengini kay!beder ... 

Küçük bir çocuk annesi ile birlikte 
bir arabada seyaıhat ediyormuş. Hay· 
vanlar gemi azıya alırlar ... Kadın ve 
oocuk fena halde ürkerler ... Kadın beş 
:Parmağını çocuğunun başına koyar. 
sekiz gün sonra çoc.uğun başında kadı
nın parmaklarmııı konmuş olduğu yer
ler bembeyaz atalır ... 

Beyaz saçlardan söz açılmış iken 
şunu da unutmıyalım: Beyaz saçlar ha
kiki lbir ziynettir. İnsanı daha güzel 
gösterirler. Daha asil gösterirler. Esa
sen oon zmnanlarda da beyaz saçlara 
rağbet artmıştır ... Beyaz saçlarını bo
yayan erkak ve kadınların adedlerl 
pek azalmıştır .... 

Kızıl saçtan, siyah saçtan, beyaı 
srlçtan bahsettikten sonra sıra şimdi 
saçsızlığa gelmiştir ... 

Saçsızlığın zihnen fazla çalı.ş.madan 
ileri geldiğini söyliyenler yanılıyor -
lar... Gece gündüz başlarını işten, 

kitaı'blarından kaldırmıyan alimler, iş 

adamları vardır ki gür saçlara malik
tirler ... 

Saçs1zı1ğa karş1 mücadele ta eski 
zamanlarcianberi !başlamıştır ... 

Eski zamanlarda saçların düşmesine 
karşı kullanılan il.Açlar çok garib ş'y
lerdi. Bunlardan bir ikisini zikrede -
lim: 

Saçların dökülmüş olduğu yer incir 
yaprağı ile iyice ovulduktan sonra üze. 
rine siııek kanı sürülür imiş ... Sinek 
kanının taze olması icab edermiş ... Si· 
nek kanına kad•n sütü yahud bal sürü'!. 
mesi si fayı tacil edermiş ... 

İkinci ilaç: Kirpi derisi zift içinde 
yakıldıktan sonra başa sürülürmüş ... 

Ücüncü ilaç: Koyun gübresi, bal ve 
zeytin yağı ile karıştırılacak ve baŞI 
sürülecek ... 

Bir de saçl~rın do"'külmesine mani ol
mak için su ilaçlar kullanılırmış: 

1 - K;rtenkelt:? yakılacak. Elde edi
len kül ayı yağı ve soğan ile kar~tırı
lacak. 

2 - Sıçan yağı ile bal karıştırılarak 
sürülecek ... 

Tecrübesi kolav şeyler değil mi? 
. ···················• ""ei~··t~tİ~~·, .. rlÖkkA~;~;;;~· yan('.ın çıı-tı 

Divanyolunda trrlmvay cadd~in~e 
31 numnralı Şazimrndın tatlıc~. du.~~.n-

d nmn ç•kmıs ise de. sondurul-
nın an ya ,..,. . . 
müstür. Yapıan tahkıkatta atcsm. o -

Misallere tarihten ba~lıyalırn! 
- b"' ·asındaın çıktığı anlasılmıştır. cagın ..,1,;, 

Fransa kraliçesi Marie Ant.oinette 
hapc;e 8okulduğu vakit bir tek beyaz 
saçı yoktu. İdama mahkfün olunduğu 
kendisine tebliğ edildiği gilndrn itiba
ren saçları sür'atle beya~!aşmıştır. 

Giy·ofin'e ~ötürüldüğü anda süt gibi 
beyaz sacları vardı ... 

Bir araba bir ııdama ç2rptı 

Eyübde Otakçılarda Abdürrahman. 
şeref caddesinde oturan Asım Uyısala, 
Aksnra) da Etmeydanında oturan ara
bacı Mehmedin kullandığı aralba çarp
mış ve Asırr. yaralanmıştır. Arabacı 

Mehmed tutulmu.ştur. 



a SP fa SON POSTA 

• 
YARINKi HARB 

A imanlar müstakbel harb sahnelerini 
nasıl tasavvur ed~qorlar:? 

,,,. 
KınnmJar DGydk ltlr W;leal De IOD tank 
ihtiyatlarını (1) ıettrmektedlrler. Mayi 
bombardıman ta:narelm (!) ba tankla -
nn Derlemesine n nihai harbe lftlrak et
melerine nr kanetJerle mlnJ olmala \'&· 
llfmakt&dırlar. Kmaısı tanklU'daıı ltlri (S) 

harü edll....., lklncıfsl (&) blcam eden 

mayi tana.relen aıe. &pllfta. 

Beyuclatuı (1) " &umuımın (Z) asıünden cıotru dii.pıanın ilk hattı yanlmJttır. 
Tanklar (3) Derlemektedirler. Birazdan dÜfmanm WncJ müdafaa hattı De çarpıpcak
lardır. Havi bir kefif tananısı (fı) llyahdatm lstünü hem dii.pnaJı rasfdJerlnha " 
llem de Aipıan at9flnln ıörincten .Ule örtmete çabalamaktadır. Diler bir mayi ke
fil tanarest (1) ilk ıelea tan.klan ıösetlemekte Te onlarm reJdlklerlnJ kumanda mer
kedııe telsizle haber ftl'Dlekted.ir. Bir üçüncü man keflf ta:naresl (8) to"a a&eıPnJ 
taraaal. etmektedir. B&lb bir mayi aycı tıl,:n'&rflll (7) diflll&D tayyareleriıı.I kaçır
maktadır " lnmlardan ltbt (1) aae.ı• içinde ,._.. dipaekte bahıll'Q1'or. 

Barltla en flddeW daldkul: Taaklar (1) 4lfm&D hattım arkadan yannqtır. Difman topç ... (1) hlJA mnllertıı cephe laicamla 
nm danlannata çalıtmaktaclır. Topçalar (1) toplannı hlli cloldumıakta Te &&el etmektedirler. flmdl onlar iki cephede keadlle
rin.I müdafaa etmek ~ine diWnfilller dir. llaTI bir keıtif tayyaresi (fı) tanklarla birlikte relmektedlr. 

MaTi aTcı ta:nattleri (5) diifman ta:nvelerlal datıtmakla •etraldilrler. Bunlardan bJri (8) 4tqmektedlr. Ve lçlndeldler (7) 
kendilerini paraşütle t&lll.lflırlar. Mayi hücum tayyareleri (1) ormanın iatüne bomlMılar atıyorlar. Ba ormamn içinde dtitman lbtl
yatlannın bulandutuna lstUıbar etınlttirler. Ayni samanda da diiflll&nm alır top atetfııe makaTemet etmektedirler. 

BALKAN ANTANTI 
Nasıl hazırlandı, nasıl kuruldu, bugun ne halde? 

Mqhur Alman aiyan muharriri Egon Heymann'ın 
(Balkan) iıimli eıerinden iktıbaılar 

Balkan paktı ve 
Yunanlıların itirazları 

Çeviren: 
-7-

Emekli General H. Emir Erk ilet .. 
ya tarafında harb edecektir; çiinlOlı 

d ol -

Ş imdi de, ikinci soııgu olarak Yu~slavyanın, Yunan yar unı Ub 
Balkan paktında sö'Lii geçen maksızın mağlfıb . olma.ısı .. veya g;"' 

. 1 gelmesi ile Yunanıstan ıçın me 
cGaranti»nin mahiyetine gelelım: Ge- hl"k d . n· kalır te ı e arma ay 1 • ~ 
rek ~kt ~e ge~ek ~ro~kol ~u ~ar~~ Rusyar.ın bir Balkan harbine işt~ ... ıt 
tinin ~~gı şart ar~ tın .al mu~sır o 1 hali için Türkiyenin kendine ma~~ 
bilecegını açı~ça .g6stıerır er. unun a müstesna bir madde koymuş old'Uf;
beraber arazı ıstakosunun muha • h kkı d k" v . lo un müddea'Sl aot 

w kr k t'" tl "f &..J a n a ı enıze s ~ , faza olunacagını te ar a ıye e 1 a'ue Is lmasın Yunan tıükil 
kol. 8 dd . .. ru o un veva o .-

eden proto un ma esı goze çar - f h h ld Meb'usan ve Ayan ırıe" 
par. Tirnps gazetesine göre bu ifade l~el ı. :r .. a de ıprotokolun 3 üncü ınad-

b . t hh""dd.. O hald l" ıs erı onun e, .Att tam ır aa u ur. e mese a ..:ı-~· • h ·yefü surette zayıf1aı-
y ani ta Dob . Rom aıdıa ~mı e emmı tur' 

uın s m;n rıçanın .. a.ny bir i>e anatta bulunmak mecburiye 
kal!m~ı ve Yugoslavyan:n ~r~ıye ve de kal~ı. ıJ 
Yunanistanın Trakyadakı mulkıyetle - F"lh k"k hariciye nazırı MaxirnOS 
· · haf · · h ..Jk... • kl 1 a 1 a .. • nnın mu azası ıçın aıı~ gırece e- M , ta Yunaıı parlfımentosunun ° 

rinin tesbit olunmasına lü,zum görül- .~'Jdıs ' B lkan paktından maksaOııt 
" ikd" d h d d · f nun e * a 1nı' n:uştür. Bu. t ır e u. u ümküem~ıye .:- ancak iç Balkan hududlarının ya _.,. 

nm bir tehlıkeye girmesı m n go- bir diğer Balka-n devletinin taarruıtJJ""" 
rilnünce, yani tı!arnız halkikatte he - k er nti etmek oldugunw u ve bd 

.. '"' .. . 1 arşı ~ara blJ 
nüz vaki olmadan garanı.ı muessır o a- sabeble Yunanistanın pakt ile derll bit 
caktır. etmi-ş olduğu taa'hl-ıüdlerin ifasında 

Ondan sonra ,alınaca'k tedbirler hak- b" tl b"r büvük devlete karşı Iıst' 
ı:. M.11 1 C . 1. . ır sure e ı w tdı 

, kı?.da, mesela w ı et er emıye _mm be sürüklenemiyeceğini> !beyan e 
muştereken çagırılm~~. hususi dıplo- A- ., .. de bundan sonra ve ş'd 

1 .. t yan mecıısı diJ 
matik ve iktısadt yardım ar, mu eca - "ht" • kaydin ilihresi ile paktı tas ~ 

. .k .. betl . ı rrazı . - "' 
vize karşı dıplomatı munase erın etti: cEvvela ana yasanın 82 inci Jilll b' 
kat'ı. cezalar ve fakat ayni zamanda desine tevfikan bir muahadenin rt1!' 
askerl yardı:nlar hakkında ~nl.aşılması rem maddeleri; açık maddeleri t~ 
ve bunun içın husust ve tabıatıle m_a~- edemiyeceklerinden ve 83 üncü rrıad 
rem anlaşmalar akti IA-zun gelmıştı. d t •!"kan de Meclisi meb'us~ 

d Ç .. k'" eye e\ ı ,,.,J 
Nf~ldrn bunlar, olmuştur a., un u evvelden müsaadesi olmaksızı~ J• ıt1tt 
mes ul naztrlnrın mı.ihtetlf be) a.natl~- ilanı vaki olmamış addo1unacagınd ~ 
rile dört devlet kurmay ( erkAnıharbı- . Hariciye Nazırının beyansıt "' 

. d ,"" '"k .. .. sanıven . 911 
ye)len araısın al\ı mu errer goruşme - t f"k Balkan paktından çıkan ta .uı 
r b .. i ti ev ı atı ew 
er unu goste~ s r. hüdlerin Yunanis1anı biç 'bir su\~ 

Hudud emnıyetin!n nasıl tehdid o - bir büyük devletin, yalnız ya~u~ bt e~ 
lmunuş addolunacagı hakkındaki pro - .tifak içinde olarak -'kem bu ·buyuk def 
fukol, 1933 Londra mukarreratımn 1 t• h b airi~i ister evvelden v 
2 dd . f bf .• e ın ar e b' "' ·rrtı" 

inci mda esı~ek at en,tazd rd~;Y sobı:· sonradan olsun- Balkan paktına g~,ı' 
1er; IM1 ra mu arrera ın a ıger ır . b·r Balkan devletile birlikte v .A 
d • .11 • • • d L k mlŞ 1 l•ŞJ'J 

ev ıeıın arazısın e ·ua'S ın yapmıya k ;pakti akidlerinden birine ... ., 
tahsis kılınmış olan müsellah çetelerin a.;; n 1z olarak hareketi halinde b , 
himayesi de bir taarruz hareketi olarak mbeu .. 

3 ··kıemiyecegwinden Ayan ?JeC_., 
. N"h k't k" . suru ' dıP tllril olunmuştu. 1 ayet pa ın , ımm r . karıda serdolunan fikirler , 

hudud emniyetinin i1ıl81ine karşı tev- ısı. ~u paktın prensip itibarile tas 
clh olu~du~ hakkında da şüphe edile- ~~~: i;tidar eyler.-. iwl 
mez; çünkil yalnız, Balkan hududla'rı ş· d" de bu bevana'i paktın d gj 
kastıolunmuştur. Bulgaristanın ittifak "k"dıml .

1 
tarafmda~ tanınmad1; b~11,.. 

d b w] ]il • k •..ı. d" a 1 en • .-.:\t11" 
~k1in ~ ag .ara as t1 gırm~w ııneme ı- da haklı idiler; çünkü diğer '[11.' ~ 
ği ve ~1çin gırmek istemedıği de yuka- muahadelerin çoğu hilafına olarak. ı'. 
nda soylenmişti. kan paktında mer'iyet taırihi tasdı~ 

Ya Amavudluk' itibaren değil imzadan itibaren t ~ 
Bu. devlet 1927 de İtalya i~e .20 sen_e- oulnmuştu. zaten muahadeyi b~r ~9' 

lik hır aske~t ittifak dkte~ıştı. Bu ıt- çekinme ile imza etmiş olan bıllb I_ 
tifak, tedafüi olduğuna gore, Balkan Yugoslavya beklediği asıl kazaıncırı tı'I 
paiktını imza etmiş devletler için ancak olduğur:u görmüştü. Burada yurıfJ.1' 
bu devletlerden birinin Arnavu~luk tanın, paktı, yukarıda anlatılan .~e ,!. 
ve dolayısıle İtalyaya .. taa:ruzu halı.nde nan taahhüdlerinin şümulünt~ : ti 
ehemmiyet kaı:anır; çunku bu takdır~~ bey<mata mani olma!k için ke?.~n r1_ 
Balka~ paktının Akidlcre ~m!l ettıgı kim bulunmadığı ileri süruluY}.f. 
taaıhhudler, protokolun 7 ıncı mad - Yeftirnch 1934 Nisanında, Yunan l 
de8i mucibince. ortadan kalkacaklardır. Meclisinde vaki beyanatın Balkarı ~ 
F~at, ~~h1mduı ki sırasında alı~~lrı tında yapmış olduğu tahdidat ıne ;°' 
bır tedbırın ct~arruz-.mu: yoksa ~mu - sini göı üşmek için, Ankaraya s' 
dafaa. meselesı mı oldugunu tayın et- Bunun böyle olduğunu hatt-A bU 
me~n daha güç 'bir şey yoktur, onun hat münasebetne neşrolunan 
için g!-~~ni~ bu takdirde dahi deva1.. tebliğ göstermişti; çünkü bay : 
mı mumkündur. İş'te bu sebebten imza- Rüstü ile bay Yeftisch arasında 
yı müteakib Yunanistanda şiddetli bir ve Yugoslavya hükumetlerinin :08 
münakaşa alevlenmiştir. paktını ne yo1da anlıidıkları>nın 

Bu münakaşaların söz önderi Veni- mevzu olduğu bilidiriliyordu. -yurı 
zeb idi. İhtiyar Giridli Yunanmtalrıın tan üzerine yapılan bu müttehid 
yalnız bir Balkan devleti değil, ayni tesirsiz kalmadı. Nitekim biJicaÇ 
:zamanda ve hiç olma?.Sa ayni derece- sonra Venizelosun bir mclctu'b ~ 
de bir Akdeniz devleti olduğu nokta - Maximosun 1934 Temmuzdaki rY1 

Gördüğünüz resim~eri ve bu ya7.1Y1 j sıralarda işte düşman, (yani kırmızı or 1 Bu aon ve kat't mübarezede en bü -
oir Alman mecmuasından alıyoruz. Al- du) yeni ve son bir mllkavemet hattı yük rol motör hücmnlarına düpnekte -
.ıanlarm yarına aid bir harb sahnesini kurmuştur. dir. Bu hücuma tanklar, zıriılı ot.orno
ııaısıl gördüklerini ve bu haııb sa'hne - Mavi ordu, kırmızı orduya nefes al- btl!ler ve bava kuvvetlerinin mühim 
tinde motörlü kuvvetlerin oynıyticak- dırmamağa ve onu ~ aldığı mevzide bir kısmı iştirak edecektir. 

sından hareket ediyordu. Ona nazaran k:!şaların sonunda, « YunanistaJld~ 
Yunaınistan Balkan menfaatlerini ko- ki olan müzakerelerin ve rJe'b,ıt' 
nnnak için Türk - Yunan ittifakı ile Meclisinin önünde yapılan beY tJf 
iktifa etmeli idi; Yunanistan, Balkan protokolun 3 üncü maddesinin rrı~~ 
paktı ile İtalyaya karşı çürüık ve te - şümulünü hiç bir veÇhile değişt~ 
melsiz bir duruma girmiştir. diklerini ve bu se'beble Ba~an 

1 
Bunun üzerine Venizelosa karşı bir nın hiç ck>kunuJmadan bakı ~ t} 

hiddet tufanı yükaebn\ş ve Türk ve ğunu> mübeyyin bir protokol _ırıı 
Yugoslav matbuııtı tarafından ona şid- tiği. öğrenilmişti!. Bunun üzerırıe tJ 
detli hücumlar olmuştu. Fakat yan taraf fırkaları kendilerini a!:~ 
resmt Yunan matbuatının cevabları ol- addettiler ve Balkan devletıerı 
dukça zayif idi. Kafuimerini, Yunanis- ya ile bir harbe karışmaları . .JI 
tanın böyle bir pakta girmiş olmasile teıkrar hfıd bir vaziyete girdi 

9
t'f 

olln~a~ı arasında hiç bir farl<: olma - mesele nihayet ancak 1936 da Jc 

lan rolü nasıl tasavvur ettiklerini an- t'lltundurmamağa, ~ıUeştirmemeğe, Burada keşif tayyarelerine mütead -
tatmak bakımından yazı ve resimler kuvvetli yardım almasına vakit bırak- did ve mühim vazifeler düşmektedir. 
hayli şayanı dikkattir! . m<!mağa azmetmiştir. Harb sahası hakkında bütiln istih -

3 üncü mavi ordunun umumi karar- Kısa bir top hazırlığından sonra, bar~tı onlara temin edeceklerdir. Tank 
gahına emir gelmiştir. Ertesi giln er - zırhlı otomdbiller ve tanklar dilşman hücumlarının inkişaf ve ilerleyişini on
kenden kırmızı orduya karşı katı bir hattını yaracaklardır. Ve eğer i~ ha - lar ıgözetliyecek ve bunlar hakkındaki 
taarruza geçilecek. rekette muvaffak olurlarsa düşman malfunatı onlar bildireceklerdir. Bu 

Birçok çetin muharebelerde kırmızı ihaittının y~rı~dı.ğı yerde fuplanacakar suretle kumandan daima harb va~ye
ordu mağlfıb edilmiştir ve takib olun- ve düşmanı arkadan yakalamak için ti hakkında tam malfünat sahibi ola -
maktadır. Artık mavi ordu zafer ikli - şimali· şarkiye doğru kayaraık: yarına caktır. Bundan başka kendi tarafının 
lini başına giymeğe haz.ırlanıyor. Bu hareketini taınaınlıyafcaklardır. (Devamı 11 nci ıayfada) 

dığını ya:ımıştı. rette aydınlanabildi. ~ 
Bir Bulgar-Yugoslav harbinde Yu - H. & vtJf1 

nanistan zaten ister istemez YUQ'Oslav- (Arkası 



Mecburiyet 
Müstakbel kayın

\'alide, mfuıtakbe! da
Jnadile konuşuyordu: 

- Demek, dedi, bü
tün arzunuz benım 
damadım olmak öyle 
mi? 

Müstakbei damad 
ccvab Verdi: 

- Bütün arzum 
mu? Hayır. Sadec. 
kızınızla evlenmei 
iıtiyorum. Fakat kı. 
zınızla evlenirsam. 
ıiz b · enını kayınvali-
dem olacakrnıısmu_ 
Elden n' gelir kl bu.· 
nu da Çarnaçar k~bul 

d
etm.ek nıecburiyetin
eyını. -

Geveze : 1913 

-~- .... 
*** 

karaRÖz ı 1910 

Tamştırm 

Sayfa 9 

Tıb 81emimizde 
50 yıhn _hikiyesi 

.. 

Ev sahibi evin ke. 
disini ok§adı. Misafir 
çocuk ta okşamak is· 

tedı, elini uzattı, ev 

Namlarına jübile yapılacak doktorlarımız, 
"Son Posta,, ya hatıralarını anlatıyorlar 
'' Mektebi bbbiyei askeriye şakirdanı ,, , geceleri 
trajedi seyretmek için mektebden nasıl kaçarlardı? 

Top kalenin önünde 

Yeni şapkr.lar 
il 

Bir evin pencare.:;i açıldı. 

bir kadın başı uzandı: 
Pence:rcden 

- Sebzeci, sebzeci! , 
- Bayrampaşamn bakla, turp ta var, 

marul da .. haniya ıaze bezelyem! 
Di~ bağıran sebzeci durdu. 
- Haniya! 
- Sebzeci nen var? 
- Dün kırmızı turpla. kıvırcık salata-

lık ısmarlamıştınız, getirdim. Karşıki 

kom~t.muz da aldı. 
- Bak aksiliğe! 

· - Neye bayan? 
- Şimdi o al'dı, ben alır mıyım? .. 
- Size de başka şey vereyim. 
- Ne vereceksin? 
-- Güzel enginarım var. 

sahibi seslendi: 

- Aman elinizi do 

kunmayınız. 

- Nıçin? 

- Tırmalar. ısırır, 

- Sizi tırmaladı, 

ısırmadı. 

- Beni tanır .. 
- Ne olur, beni de 

kendisile tanıştırın da 

beni de ısırmasın, tır

malagın! 

/_ Tasarruf için 
Bizim mahalleye taşınan delikanlı 

tiyatronun en par
lak yıldızile evle
niyormu~. 

- Ben onun cim 
rinın biri olduğu

nu daha görür gör
mez anlamıştım. 

- ????? 
- Evinde elektrikten tasarruf etmek 

için o parlak Y!ldızla evlenmek istemiş
tir. 

*** 
Çeyiz parası 

Bayan, hizmetçiyi çağırdı: 
- Artık önlüğü

nü bana geri ver. 
- Demek beni 

- Enginar fena değil, amma 
olmaz. 

- Maru1 versem. 

yalnız kovuyorsun uz ba
yan, peki bayan 
buna darılmam 

- Marulla enginar iyi gitmez. amma; benim ade
· - Bezelye versem .. 

- Bezelye, bezelye .. iyi hatırlattın be- lükleri birer hatıra olarak saklamak için 
zelye ver.. evin bayanından isterim. Şimdiye kadar 

timdir. Çalıştığım yerlerden çıkarken ön-

- Bir iki tane de domates vereyim 
mi? 

- Kaça kilosu? 
- Yüz yirmi! 
- Pahalı değil mi? 
- Pahalı amma baya?\, daha çok tur-

fanda, pek az görülüyor. 
- Peki öyleyse, iki de domates ver! 

sakladıklarımın sayısı ikı yüzü geçti. İn-
san hali ıgünün birinde evlenecek olur
sam bu kolleksiyonu satıp kendime çeyiz 
parası yapacağım! 

*** 
Söz dinliyen 

Jü'b~l~si yapılacak olan yedi dok'tbr-ı 
dan hın olan Tahsin Öınıutlu'yu Cinci 
meydanındaki evinde ziyaıret ettbn. 
Çok sevimli bir ihtiyar olan mu:hata· 
bım, ne için geldiğimi anlar ani~ 
adetA gözleri doldu: 

- TPvfik Fikretin iki mM1raı vardır 
ki, son senelerde dilimden düşmüyor-
du, dedi. 

•Unutulmak, o bir tahaectlrdür, 
ki beraber muhitimizde yürür •• 

İşte. on üç Mayısta yapılacak jUbile, 
artık bana, unutulmanın ıztırahına ter
cüman olan bu beyiti unutturdu! 

Ben, o zamanki adile cMe'ktebi tıb-
biyei askeriye>den 1305 de çıktım. 
Doktur Hüseyin Mazlfim Yey -ki o cıa 
jübileye dahil olan yedi bekirnden 
biridir- sınıf arkad~ımdır. Demek ka-
la kala ikimiz kalrnışrz! Halbuki ımı- Tahdn dzmutlu 
fımız ne kadar kalabalık idi. Mektebi- bitmeden odaya gireceğim yerde, mer
miz, o devirde Sirkecide, Demirkapıda divenden yukarıya kaçtım! Tabii el ö
idi. Ben de, Hüseyin Mazlt1m Yey de pemedik, bu yüzden ihtiyarlar da so • 
us'lu birer tatlebe id1k. cNa~r>ım12 murtuıp aittiler. 
Marko .pasa idi. Bir sene sonra, Marlro Gelin odasına girmek zamanı gelin• 
paşan. Saib pa~ istihlaf etti. Bunların ce, yenge hanımın rehberliği ile içeri 
her ikisi de talebeyi himaye eden, tale- alındım. İki rekAt namazı kıldım. Son· 
beyi sıkmıyan. yaramatzlıklara müsa • ra bir yolunu bulup bizim hanımın a• 
maha göst,,ren insanlardı. Fakat, Saib yağına bastım. 
paşaya halef olan Zeki paşa ba'rut gibi - O, neye doktorcuğum? 
bir nskerdi! Sözü söz, emri emir idi! - Adet malfun! Karı, kocadan hangi· 

Talebelik hayatımızın hatıra1arı ara- si birbirinin ayağına önceden basarsa, 
sında en canlısı gec-e, mektebten katar onun sözü dinlenirmiş. 
halinde çıkıp Şehzadebaşına, tiyatrola- Dayanamadım, aordum: 
ra gitmemizdir! - Doktorcuğum, bari açıkgözlülü 

Bunnan başka. bir de arkadaş'ları - ğün işi yaradı mı? 
mızdan bazıla"l'ı şerefine tertib ettiği - Bay Tahsin Özmutlu güldü: 
miz jiihileler. .. - O tarafın' pek karıştııma~ ikisinin 

Dokixlr Tahsin Özrnutlunun sözünü, ortası olmuş, diye yazıver! 
hayretle kestim: Aradan çok zaman ~eden 1314 

- Nasıl? Jübileler mi? Yunan muharebesi başladı. Askert 
- Elbette ya, nf> zannediy~Hmmuz? sıhhiye dairesinin emrile SelAniğe gön. 

Biz, elli sene ~vvel de aram1zda gizlice derildlın. Sirkeciden trene bindim. Bir 
jübileler yapardık' Arkadaşlarımızdan hafta SelA.nikte kaldı'ktan sonra, aldı· 
kim caşrkane> bir roma'fl tercüme et • ğım ikinci bir emirle at üstünde Ala 4 

miş iSE.', bu el yazılı ve tek nüshadan 10nya yolunu tuttum. Yenişehir ova -' 
ibaret olan kitab, cebten cebe dolaşır- smdan geçerken mezruatın insan bo
dı. Sonra, eserin mütercimi şerefine yunu aştığını görmüştüm. Fakat dö • 
kendimize ~göre bir jübile yapardık. nüşte bütiln ekin tarlaarının yakıldı 4 

Bakınız, nasıl: ğını öğrenmiyeyim mi? Abdülh~mid 

... cÇcırfı,_ 1f 

-Kar ~ C1'lu.u OnleTinae Sebzeci istenilenleri verdi. Ba~ıra b2>-

"Cldcı Tnencfiı stmela, ~ ıı..._mak istiyen bu ğıra uzaklaştı. Saatle: geçti. 

- Anne beni sever mısin? 
- Severim. 

EvvelA. gece olmasını be4tlerdik. Ko- II ye ctaburl&r aç!• diye telgraflar çe
ğuşlarda petrol 1AmbalaTı yandıktan kili.YQr, fakat «erzak mebzul değil rni?ı 
sonra - o devirde elektrik yuktu!- gün- cevabı almıyordu' Askerler arasında 
düzden tedarik ettiğimiz ka1ın bir ipt iskorpit hastalığı çıkCı. Arkadan da ti· 
üst kat pencerelerinin birinden ısarkıtır tos patlak verdi. Yollarda, sekiz on a
idi•k. Bövlece mekteb duvarının üstüne dımda bir, sineklere yuva olmuş mü • 
iner. oradan da sokağa atlardık! Karan- teaffin hayvaın cesedlerine rastlıyor • 
lıkta. yağmurdan bir göl halini alan duk! Bu karışık zamanda çektiğim sı• 
sokakt~ki birikinti sularına· bata çıka kıntıyı hiç bir zaman unutamam. 

iatftJa.. Karşılıklı iki ka;::ıı acıBı. Acıları kapı-
- ..ttntıa X.~ birms hul .. _ lardan biri sebzecid~n enginar, bezelye, 

7ltım.u ....,__ ı uuru bur. . k 
n ~fi 1cınldı. • domates al'an kadının Qturduğu evm n-

*** Fransız karikatürü : 1907 

pısı, öteki ise, sebzecinin, kırmızı turpta, 
kıvırcık salata aldıklarını söylediği evin 
kapısı idi. 
Açılan her iki kapıdan çok şık birer 

kadın çıktılar. 

Bunlardan biri sarışındı, gen~ti, güzel
di, fakat boyanmıştı. Arkasında en iyi 
terzinin diktiği ye1maBrda belli olan 
son moda bir kostüm vardı. 

Öteki esmerdi. O da gençti. güzeldi, 
güze? boyanmıştı. Arkasında çok şık ve 
kendine çok yakışan baharlık bir manto 
vardı. 

Her ikisinin de başlarındaki şapkalar 
biçim ve süsleri itibarile günün modası
na uygundu. 

Birinin şapkasındaki siis bir demet kı
vırcık salata ile bir demet kırmızı trup; 
diğerinin şapkasmdakı süs te iki baş en
ğinar, iki domates ve birkaç kabuklu be
zelyeden ibaretti. 

*** 

- Kardeşimi? 

- Onu da seve· 
rim. 

- Hangimizı çok 
seversın? 

- İkiniz! de bir. 
- Babamızı. 

- Onu sizden çok severim. 
- O daha çok söz dinliyor da, ondan 

değil mi? 

**'* 
Varırım 

- Size bir fY söyliyecektim bayan .. 
- Söyleyin, sizi 

dinliyorum. 
- Benimle ~vle

nir misiniz, gerçi 
zengin değilim am 
ma, babam çok 
zengindir. 

. ? _ Babanız çok mu zengm. 

- Evet ya! 
_ Kendisine söyleyiniz, beni isterse 

ona vanrım. 

o devrin meşhur trajedilerini seyret - Ayni IP.1Aketlere Balkan Harbinde de 
miye giderdik. En hoşlandığımız oyun· ra'stladı.m. 

1 
lar şunlar !di. Fanfa't'l Kkxitne, Notr- Arkadan Urnumf Haııb başladı. Ben 
dam köprüsü facinsı, Kırmızı ıkedi mey- de soluğu Erzurumda aldım. Oradaki 
hanesi cina~ti ve Otello! vaziyet de tam manasile bir facia idi. 

Mektebi bitirdi'kten sonra atnam, ha- Ric'atta, tabur mevcudla'Tının ( 1 O) a 
bam •ille rnürvetini görooe~-z!> diye indiğini dehşetle gör.Uyordurn! Hattl 
ısrar ettiler. Meğer, benim haberlm zavallı askerler, kendilerine verilen ü9 
~k iken. bizin. eve gidib gelen k'Jjwz günlük peksimeti \>irden yiyorlar, ild. 
kadın, valide meı'humu ~an kandır- gün ya sahur çekiyorlardı! 
mış hile. Annem görücü gitmiş, mihı • Hastalık, açlık ve krş bizi öyle bir 
takıbel zevcemi beğenmiş. LAldn, gel • çember içine sık~tırrnıştı ki buna şim• 
gelelim benim a'ksilik damarım tut - dilti Mihver anl~sı bile 'karşı koya-
muştıı biT kere. Avak diredim: mazdı! 

- K1zı görmed~n almam, dedim! Erzurum dönüşünde iki kere de ölüm 
Nihwyet ona da çare butdular. Kum· ~hlikesl atlattım. 

kapıdaki kahvelerden birine oturdum. Bir defasında mukabil istikametten 
'karar veçhile, müstakbel zeV'Cem yol- gelen serseri bir kurşunla yere serile. 
dan geçecek, ben de görecek idim. Az cek idim. Fakat, bindiğim hayvanın 
sonra yolun bir ucundan nç ldş111k: bir birdenbire Urkerek şahlanması, ha'Yatı
kafile sökün etti. Önde kayınpeder, ar- mı kurt:udı. Ne fayda ki beygirim can
kada kayinva'lide, daha arkada da bi- ınz olarak yere serlldt. Zaval1ı, kurşu
zim refika... Fakat, Ned1meyi- bayan nu tam alnından yemiş, kafatası par 
TaMin Özmuılu-Q kadar babayani bir çalanmıştı.! .... 
ça~fın içine sokmuşlar, yüzüne de Bir defasında da, gene at üs=tunde gi· 
o kadar kalın bir peçe örtmüşlerdi ki derken. birdenbire sol bacağımın ad~· 
gözünün ucunu bile seçemedim. üste- ta kavrulctuifunu gandım!. Ynıma dü 
lik o, beni bol bol seyretti. şen bir miızket tanesi kaputumun ucu· 

Fakat artık itiraz imkAııı da katma • nu parça pıuça etmişti! 
mıştı. Zilfaf gecesi giyindim, kuşan • Kend; kendime:. .. 

1 
• • 

dun, kayinpederin evine gittim. Ana~ c- Hak oyunu üçtür. Tahsın, dıkkat 
mucibince, ima'nl kapıda dua ederek, et!> 
sonra odadan içeri girilerek matıalJe Dedfm. 
bUyükl~rinin elleri öpülecek idi. o sı- İste garüyorsunuz ya, hak oyununun 
rada damad da bol bol mrtma yum • üçüncüsü kısmetimde yokmuş! Sizin ile 
ıı.dc ~yece1t idi. , böylece tatlı tatlı konuşmak da nasib:,. 

Ben nikUıtaki kera.ınetf, dayakta ~ varmuı! 
bulmadı.hn iGin fm.tmm duuı daha Yazan: Sabih Alacam· 
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1 tan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 1 H rici Askeri Kıtaah llıinl rı J 
Ordu hastanelerı. için 2300 ded batta

nı'ye satın alınacaktır. Kapalı urfla ek -
elltmesi 16/Mayıs/939 Sah gilnil saat 15 
'tle Levazım funirliği satınalma komlsyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 19550 
lira, ilk teminatı 1466 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni be1geleri1e 
teminat ve teklif mektublannı ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona verme -
lerL c648:. c2989:. 

:Adet 
8'00 Yal peynir ve gaz tenekesi 

BOO !nce erzak çuvalı Ankara Radyosu 

Çorluya yakın bir mesafede d6rt aded ı maddelerindeki belgelerle birlikte belli 
cephanelik kapalı zarfla eksiltmeye ko - gün ve saatten bir saat evveline kadal 
nulın\lfhır. l:halesı 24/~/939 Çarıamba teklif mektublannı Çorluda Ko. na ver' 

200 Kalın erzak çuvah - DALGA UZUNLU~U J günü sa.at 16 da Çorluda Kor. Sa. Al Ko. mele.rl. (984) (3192) 
da yapılacaktır. İlk pey parası 1710 Ura * 500 Şeker çuvalı 1639 m. 183 Kca. 120 Kw. 

250 Sa bun T.A Q . . 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
150 Sandık T.A.P. Sl,19 m. 9465 Kca. 20 Kw. 

25 kuııı§tur. Şartname, keşif ve projele- 500 liralı1c kıl yem torbası. ip yular .,e 
rini ı<Srmek istiyenler her gün Çorluda yutar sapı acele pazarlıkla satın alına • 
Ko. na müracaatla görebilirler. İstekli • caktır. İsteklilerin 12/5/939 günü Vizede 
ler kanunun 2, 3 cil maddelerindeki bPl- Tüm. Sa. AL Ko. na baş vurmaları. 

3000 Kavanoz ş~ıt , 
Sirkecide Demirkapıda levazız Amirli- SALI - 9/ 5/ 39 
• 12.30: Program. 12.35: Türk: mllzlği (Pl) 
amb::ırında yukanda miktarı yazılı çu- 13: Memleket sııat Ayan, ajan-9 Te meteoro-

val vesaire 12 Mayıs 939 Cuma günü saat loJl haberleri. 13.15: Müztk (Karı4ık prog -
gelerile birlikte belli gün ve saatten bir c986, c3194> 
saat evvel teklif mektublarını Çorluda 

* 80 ila 100 tonluk motörlü veya motör
süz bir aded mavna alınacaktır. Pazarlık· 
la eksiltmesi 10 • fayıs 939 Çarşamba günü 
saat 15,30 da Tophanede amirlik satınal· 
ma Ko. da yapıl:ıcaktır. Şartnamesi Ko. 
da görülebilir. Tahmin bedeli 4000 ild 
4500 liradır. Knt'i temmatı 675 liradır. ts. 
teklilerin belli sa1tıe Ko. n1 gelmelerı. 

c662:1 c3132> 

* 50 ila 55 beyg r kuvvetinde bır aded 
Dızel deniz motbrü 10 Mayıs 939 Çarşam
ba günu saat 15,55 de Tophanede Amir~ik 
s:ıtmalrna Ko. da pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3500 iln 4000 lıradır. Kat'i 
teminatı 600 liradır. İsteklilerin belli sa
atte Ko. na gelmeieri. c663> c313S:1 

* T phanede iki numaralı diklmevinde 
birikmiş olan dokuz ton kösele kırpıntısl 
pazarlıkla satılacaktır. Arttı_nnası 10/5/ 
939 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma komisyonun
da. yapılacaktır. Tahmin bedeli 54(\ lira. 
kat'i eminatı 81 liradır. Artt•rmaya gele 
cekler Tophanedi! iki numaralı dikime -
vinde müdiriyete müracaalla kırpıntı . 
ları görerek alacakları vesika üzerine 
J'{:o. na girebilecekleri c659> .3129> 

* 100 :ıa 120 tonluk motörlü veya motör-

14.30 da Tophanede Amirlik satınalına Ko. ram - Pl.) 13.45 - 14: Konumıa (Kadın sa - Ko. na vermiı bulunmaları. 
da pazarlıkla satılacakiır. Hepsinin tah - ati.) 18.30: Program. 18.35: Müzfk <Odn mü- c985J> c3193:. 
min bedeli 245 lira, kat'! teminatı 36 lira zlğl - Pl.) 19· Konuşma. 19.15: Türk mllztği 

(Fasıl heyctl.J Tahsin Karakuş ve arkadaş-
175 ku~ur. Satılacak eşyalar ambar lnn. 20: Memleket saat Ayan, ajans ve me-
Md. ne müracaat edilerek görülebilir. teoroloJi ihnberlerl. 20.15: Türle mtralği. Ça -

Arttırmaya girilebilmesi için ambar Md. lanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
den vesika almak mecburidir. İstekliler'n Reşad Erer Okuyanlar: Muzaffer İlkar, Se-
belli saatte Ko. na gelrnele>ri. mabat Özdenses. 1 - Andonun Hll.c;eynl peş-

(
GGI)) (3130) revl. 2 - Suphl Ziyanın H!lseynl şarkı: (Fer 

* Keşif bedeli 27265 lira 63 kuru~ olan 
Ankarada bir aded hangar inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 
25/5/939 Perşembe günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 2045 lira olup prtnamesi 136 
kuru~ mukabilinde komi yondan alınır. yad edlyor bir gül tçln.) 3 - Rahmi beyin * Hüseyni şarkı: (Aceb nazende ıuh.run.) 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka-

Harb Okulu için on kalC'm bulnşık yı - Faiz Kapancının şarkı: (Aman dağlar ca - nunun 2, 3 maddelerinde yazılı belgeler 
kamıı makinesi parçalan mütc::ılıhid n:ım nım dağlnr.) 5 - Kanun taksimi: Vecihe. ve bu gibi işlerle ışttgal ettiklerine dair 

P • - • 6 - Tabi efendinin Hüseyni yürük semal.91: . ve hesabına 15 Mayıs 939 azartcsı gunu <Be gibi l 7 A d Hn-ft 
1 

Tıcaret Odasından alacakları ves:kalarla n sana - n onun u.x:yn saz 
saat 15 de Tophanede am1rlik satmalma ecm'.lls1. 8 _ Bfmen Şanın Segtlh şarkı: birlikte kapalı zarflarını ihale saatinden 
ko?Ilisyonunda açık e'ksiltmec;i yapılacak- fSun da içsin yar eU:rıden.) 9 - Segfıh şar- bir saat evvel Ankarada M. M. V. satın 
tır. Tahmin bedeli 964 lira, ilk teminatı kı: <Sevda okunur.) 21: Konuşma. 21.15: Es- alma komisyonuna vermeleri. 
72 lira 30 kuruştur. Şartnamesi k1Jmisyon- ham, tahvllftt, knmbiyo - nukut ve Ziraat c988> c3196> 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi - borsam (fiat.) 2ı.25 : Neş'ell plA..klnr - R. * 

21 30· Milzlk tRadyo orkestrası - Şef: Ha -
kalarile beraber belli saatte komisyona san Ferid Alnar.> 1 _ w. H. Mozart _ Sihir-- Yüz ton sade yağ kapalı zarfla eksilt-
gelmeleri. {646) (2918) ıı Flüt operasının uvertüril. 2 _ vnn Beetr meye konmuştur. Tahmin bedeli yüz bin * :&ven - S cü Benfonl (Erolko.) Allegro Con lira olup ilk teminatı 6250 liradfr. Eksilt· 

3196 metre yastık yüzü ve nevresimlık Brlo Scherzo. Marcla Funebre Finale. 22.SO: mesi 25/Mayıs/939 Perşembe günü saat 
bez müteahh!d nam ve hesabına alına • Müzik (Operetler - PU 23: Son ajans ha - 15 tecllr. Kanunun 2 ve 3 cii maddelerin-

berlerl ve yarınki program. 23.15 - 24: MO -
caktır. Açık eksiltmesi 15 Mayıs 939 Pa· zlk ccazb:md _ Pl l de istenilen belgeleriıe beraber ihale gün 

zartesi günü saat 15,30 da Tophanede a - ···········--·····-···················-·······-----·····-- ve saatinden bir saat evvel teminat ve 
mirlik sat•nalma komisyonund.l yapıla - teklif mekiublarını Ankaradıı Levazım 

caktır. Tahmin bedeli 910 lira 86 kuruş. Kaput Bezi ve ı·pıı·k amirliği satınalma komiJıyonuna verrne-
ilk teminatı 68 lira :i3 kuruştur. Sartnamc 1 leri. c989ı. c3197:. 

ve nümunesi komfsyonda görülebilir. İs - Malatya Bez ve iplik * 
teklilerin kanunt vesikalarile beraber Fabrikaları T.A. Şirketinden: Çorlu insan hastanesi civarında, hasta-
benı. saatie kom;svona gelmelerı· ne, kor karar~l.ı orduevi ve komutanlık 

w • Yeni tf's salla faaliyete geçen 6 "'"" 

süz b~r aded mavna alınacaktır. Pazarlık- + (647) (2919) Adana fabrikamızın silindirli 75 ve evleri binalarının elektri~ cereyanlannı 
90 sıtııtim B. ('JJp 2 çitçi) kaput temin için bir kuvvet merkezi bınası ile 

la eksiltmesi 10 Mayıs 939 Çarşamba gü. 14930 KHo Çalı Casulyası 
nü saat 15,45 de Tophanede lmirlik sa · 33480 > Avşekadın fasulvası 
tmalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi -46650 ,. Barbunya fasulyası 
Ko. da görülebilir. Tahmin bedeli 4500 ila 80245 > Taze kabak 
4990 liradır. Kat'i teminatı 750 liradır. İs- 26658 Aded Hıyar 
tıeklilerin belli saatte Ko. DA-gelmeleri. Yukarıda mlktan yazılı be~ kalem seb. 

c66h c313h ze 12 Mavıs 939 Cuma günü saat 15.30 da * Tophanede Lv. Amirliği sahna!ma Ko. 

bezi, 4, 6, ıo, 12 numara vater lp- mütemmim tesisatı inşaatı 26/5/939 Cuma 
likleri iıırnlatı piyasaya arzedil _ günil saat 11 de Çorluda Kor. satınalma 
mıştır. S p ır.şler bir hafta Içinoe Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapıla -
gönderilir. caktır. İlk pey ~rası 4574 liradır. Şart • 

Sipar.ş için Adana fabriknmıza name keşif ve proje!eri 3 lira 24 kuruo 
veya Ankımı Ataturk bulvun And mukabilinde Çorlud:ı Kor satınalma Ko. 
opartımnn No. 4 daireye mOracaat dan alınabilir. İatekliler kanunun 2. 3 cll 
edu.mesı. 

Telgraf adresi: Çeşid - Ankara 2000 aded battanıye müteahhid nam ve 1 da kapalı zarfla eksiltmesi yap Jac.,ktır. 
hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi Hepsinin tahmin bedeli 12014 lira 18 ku - "'lllf:l:•--m:ıırml!!ll!ımı~---•••" 
25/5/939 Perşe~be günü saat 15 de Top. nıştur. Rumeıı cihetinin sebzesinin ılk te- 1 DögkO.ıeniıs'rçların~en ~Çdcı ) 
hanede İs. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da yapı - minatı 569 lira 55 kuruş, Anadolu ciheti 
lacaktır. Tahmin bedeli 20,000 lira, ilk te- sebzesin;n ilk temmatı 331 Ura !l3 kutuş-
minatı 1500 liradır. Şartnamesi ve nü - tur. ŞartnameSi Ko. da görülebilir. İstek· 
ınunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka- lilerln kanun! vesikalan ilt' beraber tek- ~--•• sıç ımyudur. 
nunt vesikalarile beraber belli saatte Ko. lif mektublannı ihale saat;nden bir saat 
na .gelmeleri. c654,. cS087> evvel Ko. na vermeleri (643) (2881) 

•1-m::ı••> Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü ••ımm~ıııı.. 

il 

Ekzemanın hususi 
Yara ve çıbanları derhal geçırir. Her ecz ııecte kutusu 60 kuru.tur. 

Merkez 

•--.,.~ Göz hekimi 
Dr. MURAT RAHMi AYDIN 

Taksim - 'i alım hane. 'l'nrlnbnşı 
cad.lesı No. 10 UrfH ' pt. 

IE!lıa!l!ımmlmJ• Tel: 41553 

Zayi - Tatbik mühurumU zayt ettim yen!
slnl yaptıracağımdan esklslnln bWmıü yok
tur. Emni> et üçuncü komiserliğinden 

mütckııid İs!ıak Çetin.'iÖZ 

Akba kitabevi ~ 

* Aşağıda cins ve mlktarlan yazılı oto • 
mobil malzemeleri acele pazarlıkla sahil 
alınacaktır. Taliblerin her gün Vizcd• 
Tilin. Sa. At. Ko. na mfirac:ıatlan. 

Malzemenin ismi 
Fren baltası 
Perçin çivisi 

8 Aded 

80 • 
1 • Fren hava tahliye borusu 

İdrolik frenine pompa ve te
kerleğe aid 1§.stikier 12 • 
İdrolik yağı 2 l{utı 

Amortisor yağı 2 > 

Kubacık anahtarı 1 Aded 
Komple cırcın beraber anahtar 
c8, 1İ> 
Günderl 
Ampul 
İki aded idrohk pompasına ve 
dört tekerleğe komple yedek 
18.stfkler 
Üstüpü 

c987> 

* 

l 
1 
l 

1 

• 

Hepsine tahmin edilen fiatı 54000 llrt 
olan 150000 aded harb paketi kapt.lJ 
zarfla 26/Haziran/939 Pazartesi gnnft 
saat 15 de Ankarada M. M. V. aatınaıxıı• 
Ko. da satın alınacaktır. İlk temin•~ 
3950 lira olup şartnamesi 270 kuruş ıntı• 
kabilinde M. M. V. satmalma Ko. dan • ' 
lınır. Eksiltmeye girecekler 2490 ıayıb 
kanunun 2 ve 3 tlncn maddelerinde yasılı 
vesı"lra?ar ve bu gibı işlerle meşgul bulutı• 
duklanna dair Ticaret odasından al• • 
ca'klan ,~esalkle birlikte teklif mektub • 
!arını eksiltme saatinden bir saat evve • 
Une kadar behemehal Ankarada M. M. 'fi 
satınalma Ko. na vermiş bulunmaları. 

(981) (3137) 

AŞiT 
GiŞESi 

Tnyyare ptyango bll~tlerinl21 

ıevimli san'atkar NAŞIT'iıı 
uğurlu elinden alınız. 

Adres: Beyazıt meydanı kar
şısında muballebirJ yanında. 

No. 3. 

• 
1 Türkiye Cüm uriyet 

Banka ından: 
Bankamızda bJz.ı münhallerin doldurulması için 4 memura ihtiyaç vardır. Atide 

gösterilen mevzulardan tabi tutulacak!an imtihan ve müsabaka neticesinde mu
vafCak oldukları takdirde alınacak namzedlerin almanca veya fransızcadan blrı!le 
lAyıkıle vakıf olma!an bırinci şarttır. Bunun için ilk imtihan ve mfu;1baka bu iki 

Her dilden kitab, ~azete ve SON 
POSTA'nın Ankara bayıidir. Under
vu ı ımıkı ıeı. rı•ıın d~ ncentası lır. ( F orya plaj an kiraya veriryor.) 

lsta bul Bele yes n e : 
lisandan yapılacak ve bunda muvaffak olanlar diP,er mevzulardan imtihan ve 
müs bakaya dahil olacaklardır. Kazananlara 140 ıle 190 lira ansıl"da bır maaş 
ver'lir. İmtilıan ve müsabakaya Mayısın 29 uncu Pazartesi günü başlanacaktır. 
Namzedlerin Türk olması ve 35 yaşını mütecaviz bulunmaması lfızıIPdır. 1\1ü
racaatlar 25 Mayıs akşamına kadar Bankanın İdare Merkezinde Memurin ser

visine veya İstanbul Şubesinde Müdüriyete yapılmalıdır. Ankarada Umum 
Müdurlilk ve 1st·mbuld1 Şubemiz binasında icra edilecek imtihar. ve müsaba
kanın mevzuları şunlardır: 

1 - İkiısad, 

2 - Maliye, 
3 - Hukuki malt1rnat ~bilhassa medent ve ticari hukuk> 
4 - Hesap ve Hendese. c8179, 

Maarif VekiHiğinden: 

• 

l - Devlet memurları maaşlarının tevhidi ve ttadillilne daır olan 8 Mayıs 1929 
tar hli ve 1452 sayılı kanunun yedınci maddes'ne göre 14 üncü ve 11 inci dere· 
celerden bir derece daha yüksek memuriyetlere alınınalanm istl'yenler için 

Vekillifl''mizce kabul olunan talimatname hükümleri dairesinde., İstanbul Üniver
sltesile Ankara Tarih • Dil • Coğrafya Fakültesinde 31 Mayı.. 1939 Çarşamba gü
nü bir yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

2 - Sınava girmek fstiyenler 25 Mayıs tarihine kadar bir dilekçe ile Vekilli
ğim z müracaat etmelidirler. Bu dilekçeye hangi garb dilinden nerede sınava 
girilPC!'ğinin yazılması ve dilekçe sahiblerinin mensub olduk:lan daireden alın
mış hüviyetlerile maa, derecelerim gösterir tasdikli bir belge w ayrıca 4.5 X 8 
boyunda dört fotoğraf göndermelen !cab eder. 

3 Sınavda garb dilinde yanlmlJ en n üç sahffellk bir parça türkçeyc ve 
türkçe yazılmış bir ibare garh diline çevrilecektir. 

Smnvda lJıgat kullanılmıyacaktır. Her iki tercil.me7i dofru yapanlar muvaffak 
olmuş sayılacaklardır. clfi&i. c312t. 

····························-······························-r 

)Hml. 81YU:, Hııvadis TC Halk saıeLe.aı 

Terebatan, Çat'ilçe,mı aot.at. 2J 
İSTANBUL 

Gazetemizde ç>kan yuı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize tiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 1 
~ tıllt! Ay AJ A7 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORK.IYE 
ı 14Jv 'ıbV {IJIJ lDIJ 

YUNANİSTAN 2;)'4,J l~U 710 
ECNEBİ L-IJ J 1 4utl 800 

Abone bedeli pqindir. AdreJ 
deJiftirmek 25 :ıwru,tur. 

27U 
tl<JO 

a.ı.,. evrak seri onilmn. 
IUnlardan ma•'ııliyel alanmas. 
C.vab için mektublara 10 turu,ıuk 

Pul illvul lbımd.ır. 

l
r··;;~;·~;;;i·~··) 

'l'ılgTo/ : Son Pa.ta 
Tele/ofa : J020I 

'-----·············-·· ... -·· 

Tahmin bedeli 26101 lira olan Florya plijları kapalı zarfla arttırmaya konul• 
mu§tur. Arttırma 22/5/939 Pazartesi günü saat 15 de Dairnt Encümende yapıl•· 
caktır. Şartnamesi 130 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alınab.ilJt· 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yanlı vesika ve 1957 lira ~7 kuruşluk ilk temiJlat 
makbuz veya mektubu fle beraber teklif mektublarını havi kapalı zarf!annı fl'' 
kanda yazılı günde saat 14 de kadar Daiml Encümene vcrmılidırler. Bu ıaat• 
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. cB.> c3040> 

~ADEMİ İKTİDAR 
Ve BELGEVŞEKLIGİNE KARŞI 

R OBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1256 Hormobln) Galata, 

Gümrük Muhafaza .Genel Konı:ıı
tanlığından : 

iJll Mardin Gilmrilk Muhafaza taburu eski hesap memuru KAzım Özvural baZ 
ye 8'18 lira it kuruf burçludur. 

İki senedmbvi aıtbdar makaınlarc:& yapılan aı-qtımıalar neticesind• net,. 
de bulu:ııduJ1l anlışılamad1ğından bu borv kendisine teblf.I edilememiştir. 

nr•· Ma}'J8 939 nihayetine kadar Gnmıilk Muhafaza Genel Komutanlığına Jl'.l 

caat .anedill takdirde ukkında ıırabt ımwnele yapılaeajı ilin olunur. 1 
-.1668:1 c3l 7 ' 
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== BON PmTA 

Alman • İtalyan as eri ittifakma 
Japcny J ~a mı irecek ? 

., 
.. (Başta rafı 1 ittci sayfada> ziyette bir değişiklik husule getirmi -

Yuksek askeri şura, Venedik sara - yecektir. Bu ittifakın akdi keyfiyeti <li 
Yında Mussolini'nin riyaseti altında ğer devletler üzerinde ruhi bir tesir 
toplanmıştır. İçtimna veliahd ile l\fare- ı husule getirmek maksadile esasen mev 
Şal Bad'Jglio ve Mareşal Graziani, ge- cud -0lan bir vaziyete diplomatik bir 
ile} kurmay reisi General Pariani, ge- vesika i.e maddi bir şekil vermekten 
~el kurmay erkanı ve bütün kofordu ibaret kalacaktır. 
Utncındmları iştirak etmiştir. Varşova 8 (A.A.) - Gazetelerin ka • 

ıe!_~r~d:n ~mzırlnnması, bududlard:ı mıatine ~öre, Mi!ano anlaşma ı hiçbir 
-; . ı~a~ yapı!m&.'S· ve ordunun takvi - eyi de$§tirmemic:4 ir ve bilhassa Al • 

resı ıçın alınan tedbirler tetkik edildık manvaııın batı devletlerinin hattı ha· 
~n :onra • fossolini tamamen son ordu reketinc cevab olardk yaptığı bir ma
hsısatı hakkında talimat vermiştir. nevra olarak tefsir edilmelidir. 

Alnuın • itnlyan askeri ittifakının Bütün p.azeteler. Milan~ gö~Ş'Ille -

ak. 1 • ' ]erinin A ·manyanın zaferıle nchcelen-
ıs en · 

4 d di 0 ini kaYdedivorlar. 
ın n ra 8 {A.A.) - İtalya ile Al - Hükumetin naşiri efkarı olan Kur -
ın anya ?rasındn b;r askeri ittifak akdi jer Por;:ınnv soruvor: 
fe~sel.esı hakkında parlamento mah - « İta lva bir A v;.upa devleti va6ziyeti-

~rı.nde böyle !bir ittifakın a~dedil - ııi terk mi ediyor.,?• 
ınesı ~ ıle vaziyette bir deği~k:ik olmı- Alman ordnlan tmşlmmandanı Roma-
~~cagı söylenmekte ve bu ittüakın bel daki manevralarda bulundu 
hı de Japonyanın bu ittifaka girmek Roma 8 _ Halen Ramada misafir 
ğiu~sundaki tereddüdünü izale edece- bulunan Alman ordulan başkumanda· 

ılave edilmektedir. nı General Brausiç. lbu sabah İtalyan 
d Bl ittifakla bir ihtil.3.f zuhuru halin- askerlerin yaotıklan bir manevrada• ha 
cı: tal'yanın 'bitarcir kalması ihtimali zır bulunmuştu · 

p or~adan kaldırılmış o1maktadır. Gonı>ral Brauc;iç manevraları ta~ib 
fell ar~s 8. (A.A.) - Salf6iyettar mah· etmcktf' o'an Kral Ye Mussolini'yi, l · 
Yen7t e ızhar edilen kanaate göre, talvan orduc;uııda !!Ördj.iğü intizamdatn 
tz:::::, talyan • Alman askeri i+ffa'kı va- dolayı t"br=ık=e=tm==.:iş'==ti=r=. ====== 

İngiltere, dun S ~vvet 
Rusyaya muk:~·ı 
tekliflerini bil P· rdi 

(Bcı.ştarafı 1 incı sayja.da) 
2 E . 

- ğer bu garant f' • ı Yet R . · .ı ne~ıcesınde Sov-
usya tır ha.,.· · · 

yeı· d • oa gırışmek mecburi • 
l:ll e kalırsa İn ilt 

dım edeeektir ' g ere Sovyetlcre y:ır-
Sovycııerm. 

teklif ise kievveıce yapmış oldukları 
' Şar Av 

tere'ken g rupa devletlcrinı rr.üş. 
R nrantı etnıek .. İ 

usya • Fr uzerc, ngilterc -
\,..,._ ansa arasına 
"L!1l akdini d . :ı. bir askeri ittüa-

İtı erpış edıyordu 
giltere büyijk , . . 

1un istifası nctices;~~ısı, ayrıca Litvlno _ 
Ya setinde bir de~: ik ~ Sovyt harici si -
ğın d g.ş lik olup l 

ı a Molotoftan ° mıyaca -
sorın~tur 

,,!-'°ndra 8 (A.A.) - Ava k. 
"rentberlayıı . . m aınarac:ınd:ı b· , ışçı ıneb'u~ B ~ 
ır sualine cevab ~u endersonu'l 

det Rusya ile en kv~~;rek İn~ilterenın he 
a ı teşr'ki mesaiyı el -

it lyı, ispan'·ryı 
Arna v cluğa HU 

hc.ızat·1iev< i ·;ya~? 
(Bastaro.fı 1 hcl snın'<'da) 

hud, Arnavudluk'a olduğu ~ibi. dlima -
ye usul'me mü.,!.en:d b'r hi.ıkumet te
sisi talPbinde bulunduhru ve Kont Cia
no'nun da Mtıc:<o ini'nin muhtemel 
mümesc:illifüne rre' ecegi 'bi1rlirilmiştir. 

Gen~ anL«iıldığır.a f1'Öre. Franko mu -
kabil 1f"klift<.> bulunarn:.:. lspanyadaki 
bütün İtnlyanların İspanyadan çıkma
larmı isteMiştir. 

de etmek olduğunu bildirrniştır. 

Potemkın Bükr şte 

Bükreş 8 (A.A) - Potcmkin öğle ü -
zeri Sofyadan bura) a ge1mışhr. Mumai -
leyh öğle ycmeğinı Gafenk.. ile bırli.kte 

yemiş Ye uzun ~ir ır:iF\att.1 bulunmu§
tur. Burada ne k.:ıdc... 1. ... : cağı bellı de • r, 

ğıldir. 

~~~~~~~ 

0SM~~~~N,!3Ş!~KASI 1 
TEsıs TA RiH 1 1863 an; 

St11tı1lt>ri "" r- k. • . :Jll! 
2192 N ur IVP Cıunhur1pt>tı ıle mıinakit mukavelen4mesi 

( 24~~;~a:; IO/~/t931 tarihli kanunla tasdik edilmi'ştir 
tarıh/i 2435 Numaralı Resmi Oauıe) 

Sermayesi : 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 inclllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz L'4"a5• 

Hatay anavatana 
kavuşmak istiyor YARINKİ HARB 

(Bastarafı 1 inci sayfada) (Bqtarafı 8 inci sayfada} 
lar ve yaşasın sesleri•. Türk milletinin 
Türk vatanının ayrılmaz bir parçası olan 
Hatayın da koruyucusu olan kahraman 
İnönü ebedi Şef Büyük Atatürkün mil • 
letc son armnğam oian Hataya şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da her 
türlü llıtüf ve müzaherette bulunarak A
tatürkün büyük ruhunu şid edecekler -
dir. Bir müddettir. Cihan ufkunu saran 
kara bulutlann tesadümünden hasıl olan 
şimşek ve kıvılcımla!' b:r kısım yerleri 
yakmış bir takım devleilen haritaf Alem
den silmiş ve geri kalan k1çük devletleri 
de silmek için uğraşıyor. Bu korkunç za 
manda en emin ve en müsterih ülke, en 
mes'ud ve bahtiyar rr.ıntaka Hataydır. 

top ateşini gözetliyecek ve bu aıteşin 
faydalı olması için Jazım gelen maltı -
matı vereceklerdir. Düşmanın en u
fak ilerleyiş ve çıkışlarını kaydedecek-

a~a mevzileri bomba ile tahrib ede -
ceklerdir. 

Hücumları rnü'thiş, ani ve çok kuv -
vetli olan düşmanın maddi v.e rnanevf 
bütün mukavemetini kırmalı ve kat'! 
z::1fer bu şekilde kazanılmalıdır. ler ve bilhassa dlliynan zırhlı oU:ımo -

bili ve tanklannı gözıden kaçımııyacak 
lardır. Çünkü umulmaldık bir hücumla 
kırmızı ordunun motörlü kuvvetleri 
mavi ordunun motörlü kuvvetlerine 
karşı te'hlikeli olabilirier. 

Avcı tayyareleri baro sahasının gök
lerinde emniyeti tesis etmeğe çalışa -
caklard•r. Onlar düşman keşif tayya -
relerini kovalıyadklar, on1ann top -
rakta yapılan harbi gözetleyip kaTŞ1 ta
rafa bildirmelerine imkan bırakmıya -
caklard•r. Gökte düşmanın hücum ve 
avcı tayyarelerine kalrşı mücadele edi
lecek ve bu suretle kendi hava kuvvet
lerinin ağır vazifelerini kolaylıkla ba -
şarmac:ı temin edi!ecektir. 

En mühim ve en kat'i dakika\ia ma
vi ordunun tavvarelerl hücuma başlı
yacakfordır. Onlar eğer mümkünse. da 
ha harb sahasına j?e1me1erine vakit bı 
rakmadan evvel düşman ihtiyatları -
nı imlın edecekler, mavi ordunun rop
larmın yetişmediği yer~erde bulunan 

Çünkü Hatay çok kuvvetli anavatanın 
sağlam ve sıcak :ığuşunda yaşıyor. Müş • 
f=k nazarları albnda bulunuyor. Anava • 
tanın sıcak ve liıtii.fkar :sinesinde geçir -
diğ 'm 21 gün zarfında anavatandan uzalt 
kaldığım 9 aylık tahassürlerimi tadil ve 
tahfif etmiştir. Anavatandarı ayrı ve il· 

zak yaşamak, değil 9 ay, 9 gün de olsa b!
ze elem veriyor. Nasıl bır evlıid annesi -
nin velev muvakkat te olsa hicranına 

tahammül edemezse Hatay ve Hataylı -
lar da herhangi bir nam ve ilnvan taŞlsa 

ve herhangi bir şekil ve idarede bulun· 
sa anavatandan ayn yaşamnğa asla ta -
harnmül edemezler 20 senelik hicran na-
sıl mazi ve rüya :ılmuşs:ı devrei tevakkuf 100 yıl evvel lstanbu·un 
ta bir rüya ve mazi olacaktır., meşhur sazends, meddah 

Devlet reisi nu~uklarmın sonunda a · 
navatanda büyül{}erimizden ve meb'us ar ve yalane1ları 
kadaşlarından göroüğii teveccühe karşı (Bll§taTafl 7 ;nci sayfada) 
şükranını söyliyerelıı: demiştir ki: cBüyt=k tcmadiyen, birbiri arkasından yalan söy
Ebedi Şef Atatürkün manevi huzurunda liyenler İdris Bey, Atazade ve Yesariza
eğilir, Milli Şef İnönünün tazimle elle - dedir. 
rinden öperim.• cİdris Bey, san'at erbabındandır. Kıy-

Devlet reisi kendilerine sevgilerini iz • metli, eşsiz biT ustadır: Hattattır. Bir İt3· 
har eden Hataylılara candan gelen en sa- rış kalınlığında tur.ı çeker. M:icessem 
mimt teşekkürlerini beyan etmiştir. Bir k.~ş-ve çiç:k yapar. Durup dururken, ~~ 

··dd t p t'd d" ı kendıs' m· · .. ı· sozunde bır yalan savurur: c85 kandım mu e ar ı e ın enen ve ı .. 
yarete gelenlerle hasblha~ eden devlet ·bir. al sümbül yetiştird:m> der. Yahu~: 
telsi Harbiyedeki ikametgaluna dönm~iş 1 cBır koyunum vat. Ben şeker yaşınd:ı ı
ve gece 1skenderunda Çocuk Esirgeme 1 ken ° kuzu ~ .~~ Eenedir ~.~~ed~. Şiın
Kurum unun balosunda bulunmuşlardır. di eşekten büyuk. attan küçuktur. Boy
Sökmenin Hatay.ı avdeti dolayısile şehiT nuzlan~n bo~ ~çer ziradır. ~ve bu
Ier Türk ve Hatay bavraklarile donan _ yunın go.stereyım.> der. Evıne gıdcnlere 
mıs. gece tenvirat yapılmıstıT. de kapıyı açmaz. cEfendi evde yok!:t ce-
.•••..•••.•••...••••...•••.•..•••••••••• ~ ••••••••••• -........ vabını verdirirdi. 

,. " cAtazade 1219 de öldü. Hiç utanmadan 

t.nkc-ra borsası 
-···--

A('ılış - Kapanış fiatlan 8. 5- 939 

. 
Londra 
Nev - York 
Parls 
Mllllrıo 
Cenevre 
Amesteradm 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
So!ya 
Mndrid 

ÇEKLER 

Açılış 
ti. ;> 

1:.!6.675 
8.30li0 
6.6625 

28.447) 

21.56 
ı .ooıs 

....... o ı> 

KapRnış 
!>.•3 

126.676 
'..Jlı(j() 
6..6626 

28.4176 
6· .67o() 
tiO.S oO 
21.66 
1.09"~ 

1.66 
14.085 
28.845(1 
24.JI., 6 

yahm söyliyen bir laf ebesi idi: - Babam 
zengindi. Sarığı ve çamaşırı yekpare 
mercandan yapılmış bir tekne içinde yı
kanırmış. Hamamında kurnası yeşem ta
şından, muslukları altın, hamam kubbe
si yekpare dökme pırinç imiş. Bebekte 
oTan yalısında bir glin otururken derya 
taaffün etmiş, derhal pis kokuyu def için 
denize bir tulum ıtır (esans) döktürt
müş! derdi.> 

Bize bu kıym~tli hatıraları nakleden 
Süleyman Faik Efendi merhumun adını 

1 
hürmetle ancyorum. 

Rc~ad Ekrem 
·-················-· ...... ······-·-······················· 

UGUR Gişesi 
UÖUR Gişesi 

Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrnd 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

lıJN.ıO 

2.8ll'l6 
84.t>2 
8().Cili 
ı:ı.w.:ö 

O~liO 
2.8Q2ö 

84.62 
80-55 1 Daima piyango 

Bu suretle çaresiz bir muharebeyi 
karşılamağa mec'bur kalan kırmızı or
dunun vaziyetini tasavvur etmelidir. 
Acele ile alınmış ·meyzi]erinde kırmızı 
ordunun mavi ordu tarafından yapılan 
motör hücumlarum mukavemet etme
sine imkan yoktur. 

Kırmızılar hinterlandlarında hücum 
ve avcı tayyarelerinin himay.esi altın -
<la toplanmışlardır. Fakat büyük !bir 
süraille motörlü hücum arabala~ı, kır -
mızıların arkasını kesmektedirler. Bu 
suretle havadan. arkadan ve c~eden 
hücuma uğramı_ş olan kınnızı ordu har 
bi kay'betmiş ve m<'.fuvolrnuş demektir. 

İşte bizim muhayyel charibimizde• 
bu vaziyete düşen 'bir ordu muhakkak 
ki fena idare edilmiştir. Kumandanın 
en büyük vazifesi bövle bir vaziyetin 
tahaddils edeceğini. daha önceden na -
zarı itibm-e almak ve ona göre evvel -
den p1anlannı baızu'layıp tedbirlerini 
almakt1r. 

Hergon : İtalyanın 
Balkan siyaseti 
(Baştarnfı 2 nci sayfada) 

Fakat, Gaydaya göre bizim böyle iliti
yatw olmamıza hiç lüzum yoktur. O -
nun fikrince Bal.kan Antantı bir İngiliz 
Fransız antantı olduğu gibi Türkiye:ni..n 
ltalyaya karşı olan ihtıyatkar duruşu 1n.. 
giliz - Fransız politikasının tesiri netice • 
sidir. Barkan Antantının lk devrinde, İn
giliz - Fransız tesirm:n büsbütün yaban
cı olduğunu iddia edeceK değiliz. Ancak, 
Türkiyenin İtalyaya karşı olan ihtiyat -
karlığını İngiliz - Fransız politıkasının 
tesirlerile jzah etmek çıık yanlıştır. İtal
yan politikasının son b~~ altı seneden -
beri söylediklerini ve yaptıklarını gözö
nünde tutan her millet kendısini böyle 
bir ihtiyata mecbur hıssedecektir. Bun • 
dan dolayı mes'uliye~ İtalyanındır. 

* Son bir mülahaza daha: Gayda İtalya-
nın Barkan siyasetini hülasa ederken bu 
siyasetin Balkan devletlerinin İtalyaya 
karşı olan siyasetlerine tab! olacağını söy 
lüyor. Bunun manası dostluğ'l karşı dost
luk, düşmanlığa karşı düşmanlık dernek
tir. Bu basit, karşılıklı siyaset görüşünün 
altındaki gizli tehdide dikkat edenler, 
İtalyanın Balkan siy:ısP.ti hakkında ko • 
laylıkla vazih bir fikir edinirler. 
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Piyer Landri, ışsizlik ve haylazlığın 
tam manasıle hükum sürdüğü bal civa
rındaki Scnt Onorc sokağmd:ı dünyaya 
gelmişti. İlk tahsili ona, si.ıtninesi, sokak 
başlarındaki büyük harflerle yazıl~ ve 
ilan afişlerini beceleterek yaptırdı. işte o 
tarihten itibaren, Piyerde, afiş denilen 
bu dörtköşe büyük levhaların üzerinde
ki mavi, san, kırmızı ve çeşid çeşid renk
lere karşı bir sempati ve bir yakınlık u
yanmıştı. Bllhassa yazısı bol iri harfli a· 
fışler pek hoşuna giderdi. İradı ile geçj
nen babası da her akşam gazetesini oku
duktan sonra il.an sayfasını Piyere verir 
ve onun .bu yoldaki tahsilini tamamlardı. 

Piyer Landri yirmi yaşında öksüz kal
dı. Babası ona dolgun bir dünyalik bırak
mıştı. Bu vaziyet karşısında çalışmak ih
tiyacını duymıyan Pıyer, hodbin bir in
san gibi medeniyetin bütün icadlarından 
ve şartlarından nefsı azizini iyi yaşatmak 
kararile bir köşeye çekildi. Babası çalış
mıştı. Şimdi o, babasının bıraktığı para
lan, bütün gazetelerin methettiği şeyleri 
al*ak yiyecek ve dünyadan kim ala
caktı. Kendi kendine: 

cAsrımız. medenıyet, ışık ve . terakki 
çağıdır. İnsanların raha~ ve mes'ud yaşa
masına çalışan bırçok adamlar hergün 
yeni şeyler keşfetmekle meşguldürler. 

Hayatın Pfanı tamamile çizi!miştir. Asrı
mızın icab ettirdiği k'>nfor ve huzurlu ha
yatı gözü kapalı ohrak kabul etmekten 
başka yapacak iş:m yok. Hergün biraz 
daha ilerliyen şu medeniyetin icabatına 
göre hareket eylemek ve yaşamak için 
akşam, sabah illin broşürlerini, gazeteleri 
okumak ve onların tavsiye ettiğı şekilde 
hareket etmek kafi, en akıllıca iş bu y~l
da giderek huzura kavuşmaktır .. diyordu. 

II 

O günden sonra gazete iHinlan ile afiş. 
ler P.iyer Landrini:ı hayat anahtarı oldu. 
Herhangi bir şey hakkında vereceği ka
rar bu ilan vesairenın rehberliği ile olu
yordu. Her sabah dindarane bir huşu ile 
gazeteleri, ilAn broşürlerini açıyor, eli
tinden yesine kadar birbir okuyor, yeni 
icad ve ihtiralara aid · notları kemali dik
katle bir tarafa kaydediyordu. Öyle, ki 
evinin içi az bir zamanda gülünç şeylerle 
do?u br mağaza haline dönm~ştü. Terak-
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Küçük çocuklar!mı boyntmeR ve o
kutmak için elimden geleni yaptım, se
nelerce ömrümü tükettim. Şimdi kız
larım ev ve yemek işlerinde bana biraz 
yardım etmiye başladılar. Zavallı ynv
ruoaklnr hüsnüniyetle çalışıyorlar 
amma ne kadar olsa çocukturlar, be
cerebildikleri kadar beceriyorlar. 

!Bütün bunlardan ba.şkaJ çocuklan· 
mın - Feridden başka- hepsinin baba
lan gibı müsikiyc:! meraklı olduklannı, 
çalgı çalmak ve şarkı söylemekten baş
ka bir şey düşünmediklerini de göz ö
nünde tutmak lazımdır. 

Hatice hanım komşusunun Söylediği 
bu sözleri dikkdile dinliyor, bu iyi yü
rekli ve temiz düşünceli insanların, 
yalnız kendilerine zaıran dolwnabile
cek -0lan bu kusurlarım hoş görmiye 
çalışıyordu. Reşad bey ailesinin Neri
meye karşı gösterdiği muhabbet ve 
al!ka ve onu eğlendirmek için icad et
tikleri cıyun ve eğlencelerden dolayı 
onlara ka'rşı o kadaı büyük minnettar
lık beslemektE' idi ki bu sevimli aile 
için fena şeyler düşünmesine imkAn 
yoktu. Esasen, konaktaki fazla ifrat 
derecedPki intizam ve samimiyetsizlik
ten sonra, Reşadlann dağınıklıklan 
bazan göze hoş bile görünüyordu. Nuri
ye hmı1m hem alafranga hem alaturka 

piyano calardı. Kocasile tanışmalarına 
da bu piyano merakı vesile olmuştu. 
Reşad bey ona hususi ders verdiği es
nada sevişmişler, evlenm~lerdf. Neri
menin sesinin güzelliği ve piyanoya o
lan istinadı bu musiki meraklısı kadı
nın pek hoşuna gittiği için kUçilk kıza 
haftada bir defa- Pazar runleri t>lYano 

kiyatı adını adım takib ederek ihtiyacı ı bol yaprak vere~ğı söylenen ağaçlar 
için reklRmların delAletile seçip kullan- kuru bir dal manu.-ıwnı muhafaza et
dığı şeylerden iftihar ve gurur duyuyor- mekten ileri gitmediler. Bir reklAm del!
du. Fakat ne çare!. Mantıki zannettiği bu letile adresini öğrenip bir mimar bulmuş. 
düşünceleri hergün biraz daha kendini tu. Bu mmarın kaz<hQı sarnı; yıkılarak 
hırpalıyordu. Her şeyin mükemmel git- az kalsın Piyer de altında eziliyordu. 

mesi lazımken aksi oluyordu. İ§te facia Bununla beraber Piyer Landri hiçbir 
buradan başladı. Piyer Landri için sıkı inkisara düşmüyor ve facia ile biten fe
blr cehennem hayatı başgöstermişti. Bir IAketlerin karşısında dudaklarında bir 
sayfiyede satın aldığı bir arsanın üzerin- tebessüm sadece bakakalıyordu. İmanı 
de yaptırdığı köşk yavaş yavaı toprağa azalacağına bilakis gittikçe kuvvetleni
gömülmeğe koyulmuştu. Modern esaslara yar ve cNe yapalım, diyordu, ilk icad 
göre yaptırılan bu köşk en hafif bir rüz- böyledir, yavaş yavaş tekcmm~l eder ve 
gArda zangır zangır titriyor. Şiddetli bir bir gün bu münasebetsizliklerder:. eser 
yağmurda her tarafı ekmek ufağı haline kalmaz. İlan ve rekllmlan daha yakın 
ge:tıyordu. Köşkün içinde yaptırılmış o- bir alftka ile takib etmeliyim. Madem, ki 
lan son sistem şömıneler, dumanı yukan sarnıcım yıkıldı: k!lbahat benim. İlanın 
çekeceğine içeri veriyor, ortalığı dumana az bir hararetle tavsiye ettiği bir mimara 
boğuyordu. Elektrikli ziller kopanrcası- inşa ettirdiğim için bu Akıbeti beklemeli 
na çekilmelerine rağmen ses vermemekte idim. Daha sitayişle reklam edilen bir 
inad ediyordu. Helalara ise kokudan gir- mimara yaptırayım da bak ne kadar mü
menin imkhıı yoktu. Mobilyaya gelince kemmel olur!:. 
az bir müddet içinde berbad olmU§tU. Jfl 

Hele mekanizmalı bir piyano vardı, ki 
sesi billQr .gibi çıkması lAzımken barbar
ların zamanından kalma orglardan be
terdi. Bir de gayri kabllı iştial ve yerin
den kımıldatılması mümkünsüz olduğu 

sanılarak satın alınrIUJ olan bir kasa bir 
kJ1 gecest hırsızların sırtına binerek uç
muştu bile .. köşkün bahçesine dikilen ve 

Yazan: G"Ozt:N DALMEN 

ve şarkı dersi vermiye başladı. İ11t gün
leri biraz güç ve sıkıntılı gibi görünen 
bu dersler gitgide büyük bir eğlence 
yerine geçiyordu. Nerlmenln gösterdi
ği terakki hocasını pek memnun edi -
yordu. 

Ders esnasında· çok defa ha.ur bulu 
nan Nejad gülerek: 

- N erimenin her ~eye istidadı var. 
Tı,Pkı peri masatlsrıııdaki prens~r 
gibi... 

Zavallı Piyerin sadece ev ve apartıma
nının uğradığı akıbetle üzüntüsü bitmi
yordu. Asıl belalısı bizzat şahsı üzerinde 
vukua gelen tahribattı. Sokakta giderken 
elbiseleri ç<ıtır çatır çatlıyordu; çünkü 
hepsi ya mevsimin geçmesi veya mağaza. 
nın ahara devri gibi hldiseler yüzünden 

(Devamı 13 t'.inctl say/ ada) 

mak onların nazannda bir ayıb, bir le· 
kedir. 

Yarın öbürsü gün kard~lerimin 
kapı kapı dolaşıp husust ders vermele
rine, veya herhangi bir mesleği seçme
lerine pek tabii nazarlarla bakıp bun
dd Hacı Osman ailesi için bir küçüklük 
görmiyecekleri halde, ben, faraza dün
yanın en meşhur bir şarkıcısı olsam, 
gene bunu ailenin fizerine sıçrıyan bir 
çamur addetmekten geri kalmıyacak -
Iardır. 

Nejad bu sözlerinde pek haksız de -
ğildi, Süheyla hanım ddden böyle dü
şünüyordu. Her Pazar ıgüntl Nerime 
cBiHbül yuvası•ından döndüğü zaman 
ona sor<trdı: 

- Ne yaptınız? Nasıl vakit geçirdi
niz? İnşallah gününil şarkı ve ça'lğı ile 
heba etmedin? 

Demekten kendini alamıyordu. - Hayır efendim, bahçede oynadık, 
Nejad Neriıneyi pek seviyor ve yir- gezdik. 

Nuriye hanımın kentlisine piyano ve 
şerkı meşkettiğini, Nejaula Melihanın 
kendilerine küçük konserler VErdi!k:le
rini ve cBülbül yuvası•ndaki bütün 
bülbüllerin bir ağızdan şarln söyledik
lerini SüheylA hanımdan gtzlemeği 
kendisine bir vazife bltiyo~ 
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mi yaşında olmasına rağmen onunla 
ve kız kardeşlerile baİıçede koşup oy
namaktan, küçük kızlara bin bir eğlen
ce hazırlamaktan geri kalınıyordu. Hil
katen iyi kalbli fakat hoppa bir gençti. 
Bütün vaktini kemanına ve şa'rkılarına 
hasretmişti. Yakında İstanbul'a gidip 
konservatuara girmiye niyet ettiği 
için gününü çalışmakla geçiriyordu. 
Kbnservatuara girdikten sonra da bil· Aylar geçmiş, kıt g~lmişti. Hati~ 
tün emeli, yeni aıçılacak Tilrk operası- hanım hergün bir parça daha zayifle
na intizaren, İstanbul Şehir Operet diği ve kuvvetten düştüğü için artık 
heyetine dahil olmaktı. odasından dfşarı ç1kamıyordu. Iztırabı 

. . b . 1 • yalnız maddt de~l ayni 1.amanda ma-
Bır gün u proJe enndan Joz kardeş- nevi idi. Bu evde kendisine yapılan a-

le~e ve Nerımeye bahsettikten ~onra ğır mua~1elelerden, SüheylA hanımın 
küçilk .kıza dönm~, şu sözleri söyle - yaptığı iyiliği hergiln başına kakma -

~.: sından ve gerek kendisinin gerekse kı-
- Sakın bunlar:dan konakta bahset- zının koca konakta tbir sığıntıdan baş

mey.fn ... Kendi aıkrabala'n.Ildan birisi • ka bir şey addedilmemelerinden muz
nln artist olmasıru hiçbir suretle kabul tarib oluyordu. 
ve terviç etmezler ve bize ellerinden Eğer müntazam ve itinal'ı bir hayat 
gelen fenalıJı yaparlar. Onların naza- geçirmiş olsa ve sıhhatine dikkat ede
nnda dünyadaki bütün mslekler mak- bilseydi, belki de daha bir çok seneler 
bul ve muteberdir, yalnız artistlik yaşıydbilirdi; fakat gördüğil hakaret
müatuna ... Şarkı llSylemek, çalğı çal- ler, Nerimenin istikbali hakkındaki acı 

Mayıs t. 

İnhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka İmtihanı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tefti§ kadrosunda münhal cl25> lira ücretli ild 
müfetti§ muavinliği için 6/6/939 Salı günü saat 10 da Sirkecideki Teftiş Şubesi 
binasında tahriri bir müsabaka imtihanı icra edilecektir. Bu imtihanda muvaf. 
fak olanlar ayrıca bir de tifaht imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda da mu . 

Ta!fak olanlardan derece itibarile ikisi cl25> er lira ücretle müfettiş muavini 
namzedi olarak kabul edilecektir. 

Müfettiş muavinliğinde geçecek asgart iki sene sonunda yapılacak mesleki bir 
bntihan neticesinde muvaffak olanlar c 150ıt lira ücretli müfettişliğe terfi et
tirilir. 

İmtihana girebilmek için aranan ıartlar : 
1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler okulundan veyahud Yüksak 

Ticaret ve İktısııd mektebinden veya de rece ve programlarının bunlara muadil 
olduğu Maarif Vekaletince kabul edilen ecnebi mektebinden bidnden mezuh 
olmak ve memurin kanununun aradığı evsafı haiz olmak. 

2 - Fransız. ingiliz ve alman lisanların dan birine co lisandan türkçeye ve türk· 
çeden o lisana tercüme yapacak derecede >
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vakıf bulunmak. 

3 - Otuz beş yaşından yukarı olmam ak ve fili askerlik hizmetini ikmal etmif 
bulunmak. 

4 - Yapılacak idari tahkikat neticesin de müfettiş olabilecek evsafı haiz oldu· 
ğu anlaşılmak. 

~ - Vücudünün seyahat meıakkatlerine mütehammil olduğu hükfunet dokto
rundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek. 

6 - Müracaat talihın muhtuar tercüm ei halini de ihtiva etmek üzere kendi el 

yazısile yazılmış bir istida ile 20/~/939 Cumartesi günü öğleye kadar yapılacak 
ve bu istidanın zırinde tal!b hakkında m alfunat alınabilecek en az iki kimsenin 
isim ve muvazzah adresi gö.,,terllecektir. 

G:!ç yapılan müracaatlar nazarı itibara alınmaz. Müracaatlar 1stanbulda U· 
mum Müdürlüğe yapılacaktır. , 

Müracaat istidasına bağlanacak vesikalar : 
1 - Mekteb şehadetnameıi:. 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
3 - Askerlik vesikası. 
4 - Sıhhat raporu. 
5 - Polisten alınacak hüsnühal kAğııh. 
6 -:- 6 aded 4,5 X 6 eb'adında fotoğraf. 

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

ahkamı. 

2 - !ktısad: İstihsal, tedavül, inkisa m ve istihlfık. 
3 - Mali ve ticari hesab: Faizli hesabı cariler, borsa ve kambiyo muamelAtı. 
4 - Hendese satıh ve geçim ölçüleri. 

5 - Ticari muhasebe ve usuın defterl 
6 - İdare hukuku ve memurin muhakemat kanunları, ceza usulü muhakeme

lerinden tahkikat bahsi, memurin suçları hakkında ceza kanunu hiikfim. 
leri, kanunu medeni ve borçlar kanununun malt hükümleri. 

7 - Türkiyenin ta bit ve iktısadt coğrafyası. inhisarlarrn tarihçesi. 
8 - Ecnebi lisJnı. 

İmtihanda muvaffak olabilmek !ç in bu derslerin her birinden en az 8 nu
mara almak ve numaralar vasatisi 6,66 yı doldurmak Ulzımdır. 

(3091) 

Zonguldak Belediyesinden : 
Belediyemizce muhtelif eb'adda buz kalıbı alınacak\ır. İsteklilerin son fiaU ... 

rile beraber Zonguldak Belediyeaine müracaatları ilan olunur. c3177> 

düşünceleri hastalığını hergün biraz 
daha arttırıyordu. Bütün bunlar kafi 
gelmiyormuş gibi, milyorflar içinde yü
zen bu insanlardan, odasına birkaç pdr.
ça ateş, hasta midesine bir kaşık sıcak 
süt istiyecek cesareti de kendinde bu
lamıyordu. Nasıl cesaret edebilsin ki, 
ii~üdüğünden veya yemekleri hazme -
demediğinden bahsedecek olsa1 derhal: 

- Evinizde kalorifer mi vardı yok
sa daima kendinizi süt ve yoğurtla mı 
besliyordunuz? 

Gibi ağır suallere muhatab oluyor -
du. 

Bazan kendi kendisine dÜfÜnürdil: 
- Asıl bize eza ve cefa eden Sühey

JA hanım; oğlunun bizimle meşgul ol
duğu yok; acaba zavallı yavrucağım -
dan ona bir defa bahsetsem olur mu? 
Belki de <>na kendimizi, uındırablli -
rim? 

LMtin Feridun beyin 90ğuk w mağ
rur yüzünü. sert gözlerini, llkay:fd ta
vırlarını görünce titriyor, bundan vaz 
geçiyordu. 

- Hayır, ona müracaat etmem doğru 
olmaz; hatta belki de tehlikeli olur; 
çünkü annesi haber a!ıl"8a e&asen Ne
rimeye karşı göstermekte olduğu ağır 
muamele1eri büsbütün arttırır, küçük 
kızıma işkence eder. 

Bu üzüntülerini kızından gizlemeğe, 
içli ve meyüs düşüncelerini ona belli 
etmemiye bütün kuvvetile gayret etti
ği hıtlde, annesile koyun koyuna yaşa
mış ve daha küçilk yaştan büyük bir 
insan gibi düşünmiye ve htssetmtye a
lışmış olan Nerime bütün bu faciayı 
anlıyor, annesinin kend1sfne ka111 oy
namıya çalıştığı lkomedty1 o da oyna -
yarak kendi üziintüsilnü harf oe ver -
meden hastayı büyük bfr itina ve sev
gile ihata ediyor, eline g~n cüz'f mik
tardaki parayı hemen annesinin ihti
yaclarına s~.fediyordu. 

Hastaya bakarken, onun en ufak iş
lerini 1:ıile bizzat aörürken o .kadar n .. •• 

ve ümid içinde gibi görünüyordu :ki 
çok defa annesi de buna aldanıyor, 
kalbinde tgtlı bir sevinç duyuyordu. 

Fakat annesine karşı gösterdiği call 
neş'e hakikatte Nerimeyi pek yoruyor 
ve Pazar günleri öğleden sonra cBill· 
bül yuvası~na gittiği vakit Nuriye ha
nımın boynuna sar1Iarak: 

- Zavallı anneciğim pek fena; ne 
yapayım bilmiyorwn.. . A'1, o kadın 
isteseydi, anacığımı doktorlar ve ilAc· 
larla tedavi eder, onu iyileştirmiye 

gayret ederdi. O kadından nefret edi
yorum. 

Diyerek ağlıyordu. 

* Ramazanın son gilnlerf çok 80~ 
geçmişti. İzmircle doğup bilyilyenler, 
böyle devam!! ve mü~ssir M>~ıartl 
nadiren tesadilf ettiklerini söylfiyorlar, 
hatta ender yağan kan bekliyenler bi
le oluyordu. 

Arife günü Nerime, gripten muzta
rib olan arkadaşlarını sormak için Re
şad beylere gitti. Kapıyı Neja'd açınış. 
küçük kızı salona almıştı. Burada ?tf 7 
liha hanım piyano çalıyor ve mn~ır 
sesile Şopenin bir bersözünU söy1Qyor
du. Nerime hemen piyanonun yanı~ 
yaklaşarik genç kadını dinlemtye Jto ' 
yuldu. O müddet zarfında Nejad. ıns~ 
nın üstünde duran çavdanlıktan ııcil 
bir çav hazırlıyarak irf bir pa"rça keld~ 
birlikte Nerimevc uzattıktan S!J!l~ 
kendisi de bir p~rça kesip büyilk b r 
iştiha ik yemiye koyuldu. 

- Enfes bir kek .. Meliha halAın fı· 
mirden getirdi; böyle lezzetli şeylet Y~ 
mek bize pek nasib olmadığı için :aaY' 
ramdan b~yrama olsun başımıza ]tonııt' 

'fB' talih kuşundan azami derecede j.!tJ ıı 
deye çalışıyorum. Yaşa halacığım, s~ _ 
de olmasan bayrıını vesilesile bile &Ş 
ledmiz bir pasta çiğnemiyecek! 

Gülerek yiyor, içiyordu. 
( ArJcan var ) 
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BATTAL _GAZI 
Yasan: ZIYA ŞAIUB 

İmparator Leon'un plAnı 
Herkesin baş b .. 1 . .. l" r Çevn.ı,.,...:_ • ı.' . u soz en soy ıyene 

tıt -_,,~tı. · · Dırtliy~erin ıkalb.erini 
~ rletecek bir ~ddet ve kat'iyetle bu 
uvZ erj Ö }" 

11 
8 Y ıyen, Battal Gazi idi. 

.ı.vıec}ist • 
gö t e, bırdenblre bir galeyan bg~ 

s erdı. Bi 
ses1 . .. raz evvel hsıldaşanlarm 

erı, iOylece yükseldi: 
. - Battal Gazi dna,..,, .. ı·· .... B" 

2101 r . . ' ~~ ... soyuyor. ı -

0 eyıınız de, bu merkezdedir. 
zanıan Eıni M .. ı· 

nazırın . . r us ırne, başını saray 
n çevırdı: 

Be; ~rd~nüz ve ifittiniz, değil mi?. 
etın'. ~ozlere bir tek kelime ilave 

ıye luzunı ö ü 
«eldiğir.it g r.m yorum... Artık, 

Dedi. yere avdet edebilirsiniz. 

n· * ızans heyeti k 
Ordunun k çı 1P gittikten sonra• 
d.ı. Çadırdatınıanlndanları da dağılmışlar~ 
Batt ' ya ız Ernır M·· l' al Gazı kald us ıme ile 

'l''" ı. 
b1 uıık kahramanı Em vt 

l'S.deri ve bu bü '.. e halifesinin 
danı olan Eınır yu.lr. ordunun kummı-
ltarak .gUIUnuıedj~ilBliınenın yüzüne ba· 

z - YA li:rntrf. Gö 
anslılar, büyük b rüyo.mı.nuz ya.. Bi-

Bu heyetin bura lr b>rt:u geçiriyorlar. 
: ne halde bu{n 8elın~f, Bizanslıla

fidf r... Bu bü~~uklarını anlatm1ya 
llıalıYız. G.. fırsatı kaçırma 

oz açtırın d -ına başla.rnahyı B 1 arı, derhal hücu-
ad~-e~i.niz. Der~·al ~gece bana müsa-

"'-"!(Iı. h.skın ya palım. 
0rntr Mnar 

d1r bir k ınıe, tecrobeli ve ""kt b•-- umandan l mu e
-~·~uz bir iht· o rn~1a beraber lii-
Gaz· ı ıyat ~ • ın n hu teklifi i rerek Battal 

- Birkaç ..ıı. n kabul etmedi· 
tarafta t "'"\\ da.ha br . 
lo ertfbat llon sa ediniz. Her 

nra, ilk lıtıcuın al ~ilsin. Ondan 
'°i;z. 

8 ~k. siz olabak-
iye, cevab ~rdl. 

Hainlerin elebaşısı, doğruca Emtr Sadun.a gitti 

zanslılara teslim etmek için gizlice söz Ve bu gemiler, müteharrik bir ormana 
vermişlerdi. benziyordu. ( 1) 

Kurnaz ve dessas Loon, böylece bü- Donanma, tam abluka vaziyetine 
tün tertibatını ikmal etmiş .. artık Emtr gir<fili zaman Rum ka'ptanlanndan ba
Müsliınenin, o büyük ordu ve donan - zılan filo kuman<lanı Emtr Saduna mü· 
maya hareket emri vermesini bekle - racaat ettiler: 
mişti. - Burada, beYbude yere beklemekte * ne mana var? Limana hücum edelim. 

Emir Müslimenin hatası, bir kere Liman ağzım:r geıilmiş olan zinciri kı
dalha tekerrür etti. Deniz muharebeleri np içeri girelim. Şehrin o cephesinde 
hakkında en küçük bir fikre malik ol- müdafaa kuvveti pek azdır. Kısa bir 
mıyan bu başkumandan, henüz karada çarpışmadan sonra, askerlerimizin bu
esaslı tertibat a~mmadan, donanmaya radan şehre girecekleri muhakkaktır. 
hareket emri verdi .. . Donanma, Bizans Dediler. 
surlarını deniz tarafından abluka ede
cek .. rgemilerdeki askerler de, kaleye 
taarruz edeceklerdi. 

Sekiz yüz parçadan ımürek:kcb ola~a 
donanmanın hareketi, çok heybetli idi. 
Rengarenk bayraklarla donanmış olan 
gemilerden, sert Ye korkunç davul ses
leri yükseliyor .. on binlerce ağızdan 

Emir Sadun, kara ordusundah evvol 
şehre girmek şerefini kazanmak istedi. 
Kendisini iğfal eden kaptanlann bu 
teklifini derhal kabul ettf. 

Arab donanmasında çarçabuk kuru
lan ihanet şebekesini, Mısırlı bir Rum 
kaptan idare ediyordu. (Arkası var) 

Sayfa 13 
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KAN ve DERMAN 
BIOGENINE: 

ehemmiyet verdiaı pyanı 

' 
Terkibinde bulunan kinin, Qellk, arsenik ve 
aoı nebatat hUlasaıarile tababetin fevkalade 

hayret muvaffakıyetler temin ettiği bir devadır. 

'BIOGENINE: Uzun ve kıs!! ateşli ve ateşıiz suren hnstabk· 
lardan ıonra görıılen zafiyet, halsizlik, kan

sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kandaki kır
mızı yuvarlacıkları tttzeler ve çoğaltır. lşti .ıayı aç11r, dermansızlığı gide· 
rir, vncude daim1 gençlik, dl .ıçlik varir, clldin so.uk rengini canlandı· 
rarak pembeleştirir. 

BIOGENINE: Sinirlerin kıymetli ve sadık bir 
Sinirlere kuvvet verir. hastayı 

usandıran dir çok asabi buhruıılım en çabuk bir zamanda 
Hif bir ıinir ilacı ; Nevra,teııi ve isteriye müptela olanlara 
N N E ) kadar istifade temin edemez. 

nrkad aşıdır. 
ve mulıitiııi 

şifalandırır. 

(BIOGE-

BİOGENINE :. Gençlerde görül n ve çok defa nevrastenfden 
mOtevellit olan iktidarsızlık Te bel gevşekli· 

afnde pek mObim rol oynar. 

BIOGENINE: 

BIOGENINE: 

Sıtmaya kıtrvJ fevkalade koruyucu tesir1 olduğu 
gibi sıtma nekahetlerinde de pek müessirdir. 

Şekerli bap şeklindedir. BOyOk ve kUçllkler 
kolaylıkla alabilirler. Sıhhıı.t Vekaletinin mn

ıaadeıini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Yüksek Ziraat Enstltüsll 
Rektörlttğilnden: 

1 - Kurumumuz talebe ve milstahdembıinin 1 Haziran 939 dan 31 Mayıs 1940 

tarihine kadar bir senelik iqeleri aplıda aösterildfi üzere ve kapalı zarf usulile 
ekailtmeye konulm~ur. 

J - Azami aded "' 

c685> talebe \ 
10 muit 

cl50> müstahdemıJ! \ 

Günlük iaşe 

> 

' 

Muhammen bedeli 

105,329,70 
1,971.00 

16,425,00 

123,725.70 
bedel üzerinden beherinin günlük taıeltrinin eh Haziran 1939 tarihine rnüsadif 
Perşembe günü ıaat clh de Rektörlük binasında müteşekkil komisyonda ihale
li yapılacaktır. 

8 - Muvakkat teminat c7436,30• liradır. Teklif mektublan ihale saatinden bir 
aaat evvel kabul edilir. 

.f - Fazla izahat ve paraıız ıartnaıne almak istiyenlerin Enstitü daire mil. 

* ç~mt~bk~d~an,lliz~srurlann- (1) B~ru mn~~h~rt. ~ m~urn~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
da, kalbleri titreten dehşetli akisler şöyle tasvir ediyorlar: <Rak1d blr deniz üze· Ô 

dürlüğüne müracaaUan. cl692t c3173> 

DENİZLER TlJTu 
8İNJ~ERcF. CESF.J) $UYon .. 

fç~E YCz{jy~ 
U ~nıparator Leon•un 

fi, Sadece bir de . bu kurnazca tek-
sadı, böyle b· sıseden ibaretti Mak 
):>ısı ır tekltl ne .. . -
le açarak Vazivett beş muz.~kere ka-
r~ek "Ve tertibatını ı~-gun SÜrük-

Cl'l{"at sar AJnal etm kti 
ord ay nazın •Vd t . e . 
~t usu karargAhında e .. edı~ de, islfım 
de ti~forinf nakledt gt>rdfikleıini ve 
da hıiekArlıktan va nce, artık bu Şekil-
ll9 f: tertibatının b~rgeçtf .. derhal mü-

fın e.nınııyet VerdJ. an evvel ikınali
tu Parator Leo 

· Bir t n, iyi bir pl'An k 
de arartan n· urmuş-
k:e şiddetli bir ~ ızans surları üzerin
sı n, diğer taratt Udataaya hazırlanır -
fil na llınhfrane b:n da fs!Am donanına
ha llnek.. sekiz r oyun ile pusuya dü-

tnlecle ıtıahveCı\zk P6'1-ça gemiyi, bir 
:OOna e istiyordu. 

karaa nrnan.ın bir 
2aJna a.kı orduya d •nda mahvolması, 
mu nda, Bizan ~et verecekti. Ayni 
l .daff &skerl s surlan üzerindeki 
e~~f Yü~ıt:~:e nılnevı kuvvet -

li 
0Ylece k · 

ğe • • arada da 
lnlı UgtıYan islfun nıuvaffakiyetsiz-

Yacak, derhal ordusu, artık aczini 
• _ İınPa.rat çıkıp gidecekti. 
"<ttbiJt O.r Leorı bu 
lışı etllı<!k i . . planını aynen 
de Yordu. Bir ;ın ?ütün kuvveme ça-
ıa::' d bir taraftan bıle durup dinlenme
detli a lirnana k~ surlara, d~r taraf -

e.nı..irler ~uyor .. her tarafa fid-
:Su k verıyordu ... 

başka urnaz irn 
l'ab d İ(>dbirlere P;ra~r, ayni zamanda 
leri onan:nası d e ş vuruyordu. A-

n eı..-e . n akt bptan v . . 
~ltk ~ rısini A e gemıcı-
i\::._ eb Qld ,...:ı dalı Rumlardan mü-"'t;reh....... ufi"nu 
suh ·~mşu. li O&susıar vasitasile 

''• bu b er rıe pah na L\Uınlan i. asına olursa ol-
nnıaya gizlice ğfaI etmek için, do -
l>ara h a'darnlar göndermi ..+. 
~ atırı . . ~.ı. 

1-r ~~ Çek~~~ hayatlarını bile feda 
b~ ltnpara~r ~~ bu şerefsiz atıam-

ltabuı •tınJcı. un tıekll&i çarça
•• don.anman Bi -

rinde kaynn bu hadsiz hesabmz gemiler, her SERVET DA /T' AN 
husule Er-etiriyordu. tarafı kaplamıştı. Bu muazzam fllonıın gö- , ...... -- .f"I : 

Bizans surlarmın önündeki deniz, rünfi4finıie, seyyar 'Ve mütaharrlk bir orman 

c~=m~i~k~&~]=ab=a-'ı_&_m~d=an~=g=ö=~=·n=m=b~·)=~=~=U=·=m=n=n=o=r=~=l=V=~~J.)~~~~~~~~ İstanbul iş Bankam kar~~nda 15 nu~arada 

Reklim 
(Baştarafı 12 nci sayfada) 

hatırı sayılır bir tenziiatla satışa çıkarıl
dığı bil'dirilen ilfınlar sayesinde satın a
lınmıştı. Hiç te hasis olmadığı halde bu 
kabil tenuliltlı satışlara rağbet etmesi, 
asnn icab ettirdiği kolaylık ve refahtan 
istifade içindL 

Bir gün kendisine bir yerde rasladım; 
başı cascavlaktı. Şaşakaldım. Daima te
rakkiye olan inbimaki yüzünden sarı ısaç. 
J:annı siyaha boyatmak istemiş ve bu 
maksadla kullandığı ilaç sarı saçlarım 
döküp onu kel etmişti. Fakat şikayet 
§öyle dursun o halinden memnundu. Ç:in· 
kü dökülen saçlarının yrine saç çıkması 
için reklamla tavsiye edilen pomadı SÜ· 

rüyordu. Herhalde bu tedavinin sonunda 
saçlarının. istediği g1bi siyah ve evvel
kinden gür, parlak ve kıvırcık bir suret. 
te çıkacağına emindi. Zaten, her valdt 
yanakları yara bere içinde idi. Sebebi de 
muhtelif şekillerde methedilen genP. 
muhtelif cins usturalar ve jiletler kullan
mıştı . 

Yuttuğu ilaç1ardgn bahsetmedim size. 
Kuvvetli bir bünyesi varken az zamanda 
eridi, iğne ipliğe döndü. Zayıfladığının 
farkına varınca haydi gene ilanlara mü
rncaat. En kuvvetli şurup, en şişmanla
tı:1 ya~lar nerede ise oraya baş vuruyor. 
but.u? ılaçları bir arada almağa kalkıştı
ğı ıçın şaşırıp oturuyordu. 

.Yediği çikolatanın haddi hesabı yoktu. 
Çikolata fabrikalarının reklarnları karşı
sında dayanamıyor, ha babam ha çıkola. 
ta atıştırıyordu. Arada sırada da hiç ağrı 
sızı vermeden diş Ç'.!ken dışçilere uğrayıp 
laf olsun diye de dişlerini çektiriyordu. 

IV 
. R~kl~m. Piyerin vücudü kadar akıl ve 

fıkrıne de hizmet etmekten geri kaim • 
mışt1, \Büyük güzel bir kütilbhane ya:
tırmış ve gazetelerde methini okuduğu 
her cins ldtabla onu doldurmuıtu. Hele 

kurbanı 
kitabları yerleştirmek hususunda taklb 
ettıği usul parmak lSlrtacak kadar harı. 
ka idi. Kitablan cins cins değtl, rağbet ve 
medih derecelerine göre yerleştıriyordu. 
Her kitabın üzerine nerede ve ne ıekilde 
rekltA.m edildi~ yazılı idi. 

Bu usuller sayesinde :hamdolsun ah• 
maklann şahı olmuştu. Karmakarışık 
mevzulu kitablar onu bunağa çevirmişti. 

v 
Bu iç paralayıcı facianın ıon perdesine 

geldik. Piyer Landrı bir !omnabülün vil
cud ağrı?arını ve sızılarını tedavi ettiği· 
ni duy.mu~ ve muhayyel bfr hastalığım 
tedaVi için hemen ona baş vurmuştu. 

SomnabUl onu gençleştirmek sevdasına 

dilşmilştü. Genç görünmek için yapılacak 
şey basitti. Bir nevi ilaç içecek ve bir de 
banyo yapaoaktı. Bunu duyan Piyer 
memnuniyetinden kabına sığamıyarak 

medeniyetin nerelere kadar ilerlediğini 

tariften Aciz kalıyordu. 

Ney.se, somnabülün verdlğ: ilAcı içti, 
bir de banyo yaptı; ve lSyle gençleştt, ki 
bu tedaviden iki saat .sonra cızlamı çekti. 
Mütebessim yüztınUn memnun ve mahzuz 
hat1arı he.zreti reklAma perestiş ederek 
can verdiğini ıMn ediyordu. Somnabüliln 
her ağrı ve .sızıyı mutlak bir surette din
diren tedavi usuttı herhalde bu idt. 

MALÜL CEMAL 
GİŞESİNE Koşunuz. 

&yleyene bakma Söyletene bak, MezkOr giıeden bir bilet alıp 
ayın on birhıl llmidle bekliyebilinin. Her halde ıi:ıe de 

talih kuıu gelecektir. 

Naha Vekaletinden 
1 - Diyarıbak:ır • Cizre hattının 315 + 455 inci kilometresi ile 51 '+ 845 inci kf. 

lometresı arasındaki demir köprUleriıl Diyarbakırdaıı if baılarına nakli ~i kapalı 
zarf usulile münakasaya lr.onulmUJtu,r. 

1 - Bu ifin muhammen bedeli kırk bbı liradır. 
3 - MUnakua 1T /5/939 tarihinı tes~düf eden Çartamba günü saat 11> de ve. 

liletinıiz demiryollar infaat dai.reıfndeki komisyonda yapılacakbr. 
1 

4 - Mukavele projeaı. ebiltme prtnameei, bayındırlık ifleri genel ıartnamc· 
.ti ve lroll listesinden mürekkeb bir takım münakaee evrakı iki lira mukabilinde 
demiryollar infaat dairesinden tedarik olunabilir. 

& - Bu itin muvakkat temlnatı 8000 liradır. 
8 - Bu münakuaya girmek isti;yenler 2490 numaralı kanun mucibince ibra· 

ana med:>ur olduk.lan evrak ve vealkaların1 ve mezkt1r kan.un tarüatı daires~ • 
dıe huırlıyacaklan fiat tekliflerini llavt za.rflaruu 17/5/939 tarihinde saat 14 de 

kadar numaralı mak.bu:a mukabillnc:lıt demtryollar mpat aritınna eksiltme \'e 
ihale i:omiayoau reisliğine tealim etmeleri ıtzımd.ır. 

T - 1'wta ile gönderilecek tekHfltrde yaJti olacak ı.ahhür nazan dikkate alın· 
maz. c 1157~» (2992) 

Fakat Piyer, ölilmilnden sonra da ra- ~--•••••••••••••••••••••••••-~ 
hat etti mi dersiniz? Ne münasebet! Va- CİLDİNE KIYMAYAN 
siyetnamesi mucibince. bir eczacının he
nüz beratını aldığı cesedleri çilrUtecek 

bir nevi usul 1le yapılmıı bir tabutla gö
mülmesi ]Azım geliyordu. Tabut mezara 
indirilirken orta yerinden ayrıldı: ve za. 
vallıcık tabutsuz filin çamurlu qukura 
yuvarlandı. 

Mermer taklidi karton piyer ile yap
tU'lliııı mezarı yağmura ve kara ancak 
bir kış 00.yanabilmif ve mezar blr yıJm 
toprak haline plmifti. 

POKER 
Traş Bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde POKER traş bıçağını arayınız 
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1917 senesi Şubatımn orıaıarma doğru Aiöiaöi8f

Şampanyada kısmı bir taarruza geçtiler 
Bütün Fransız gazeteleri, Al-

manlarca adım adım taki.b edil
diğine göre, bizde Nivel'ln niyet w 
maksadları hakkında bazı fikirler edin
mek imkanını !bulmuştuk .. O devrin w 
lruatını takib edenler, veyahud o devri 
~tkik ve mütalea ed~r. Nivel'in an! 
ve büvük bir taarruza taoraftar olduğu .. 
nu çok iyi bilirler ... 

Nivel'in kanaatine göre, bundan böy
le ufok tef ek taarruzlara yer verilme
meli ıdi. Ancak, cepheyi yarmıya ma
tuf büvük mikyasta bir tek mumnm 
taarruz düşünülebilirdi .. Nivel, bilhas
sa taırruzun aniliğine fazla loymet ve
rir rı:ibi .görünüyordu. Onun fikrince, 
0.üştl'amn taarruzdan haberdar olmaSl 
buna h~mrlanması de~ktir. O za -
manlar Kreytsnah'da bUlunan. bizim b~kumnndanhk karargahı için yapıl- Garb cephesinde bw IngiUı bataryan 
ması icab eden biricik şey, bu bilyü1' e..irlerin c.zenn&t bulunan evrak, fakat Müthiş iUl"ette yanıldığımı öğrendi
taat"ruzun nereden başl'ıyacağını 8ğren- siperlrin içinde bulunan evrak da, ilk- ğim uman kendime ne kadar lAnet et
mekti .. öyle ya. mademki Nivo.el'in ka- önee, 3 üncü ordunun karargahında tiğimi taaavvur edemezsiniz!. Fakat en 
naatlerini. fikir1Prini öğrenmişt~ şim- ~zden geçirildlkten IOlll'a, umumi ka'- ser.sem, en divane in.sanların bile kul
ai artık bunlnnn tatbikatına intizar et· rargAha gönderildi. Siperlerden biri lana.mıyacağı usul'leri itilM devletleri 
mekten başka ne apabllirdik? içinde bulunan bir kAğı.d parçası, fev- kumanda heyetiniıı kullanabileieğine 

Maarnafih Nivel'in birçok entresan kalttde dikkati celbetti. Bu, 2 tnci ben nasıl ihtimal verebilirdim?. 
Ye iyi düşünceleri vardı. Bunlardan biri Fransız kolordusu kumandanı tarafın- Bu vesikanın bulunuşunu takib eden 
ae, herhangi bir muha'rebe~ iştirak dan kolorduya hitaben neşredilen 29 birkaç hafta ı.arfında, Almanların al
eden ac;kerlerin, iştirak ettikleri muha- Kinunusani tarihli bir 6nri yevmi idi.. dandığını düşünerek, büyük bir b~ti
rebe hnkkında daha iyi, daha mufassal Bu emri yevınide, büyük bir sara'hatle, yarlık havası içinde yaşıyordum. Çü.n
bir fikir sabibi olmalnırı keyfiyeti idi. Nisanda Şömen-dö-Dam cephesinde kü ben bu vesikanın sahteliğine emin
İştirak ettikleri muharebeler hakkında büyük bir taarruza girişileceği bildiri- dim .. Alınan ihtiyatlarının - o za!nanki 
iyice tE>n.vir .edi1miş olan as~erler, i - liyordu. ı) Bu havadis bizim için yep- kanaatlerine göre - lüzumsuz bir yerde 
~:r_:leri veyahud kumandanlan vurul- yeni bir şeydi. Çünkü bugüne kadar t.ah.şid edildiklerini gördükçe, keyfim
duğu zaman kat'iyen ıba.,sm ;kalmakı 

1 

ortalıkta dolaşan kuvvetli şayialara den zıp zıp zıplıyordum. 
ş~ırmak gibi vaziyetlerle karşılaşmaz- nmran Fransız taarruzunu, şimdiye (ATkan var) 

~~··gö~:~:k~irU'.';~~e::ı~~;;;; ı:: :~~~k~7r~yı=h=i;:ı ~e~=~ -[~--~~~~H~H~n~·~~-=~n~--~!~·====== girişli•! muhiıre~enin malı!yetlnden haval!sinde i>e!'lem~ icab edi~ordu... unun ulmacası 
zerre kadar ha ben olınıyan bir asker, Ben bu emn yevmıyi okudugum za· _ _ _ __ _ _ _ _ _ .. 
başsız kalınca derhal şaşınr kalırdı... man büyük bir dikkatle onu tetkike 1 2 s 4 5 6 
Halbuki Nivel'in. fikri tatlhfk edilince, koyuldum. İlk niyetim, bu bulunan ve-

7 8 9 
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dsker, başsız da kalsa, pekAIA, yeni bir sikanını yallan olman ihtimalinden 1 
Amir gelinceye: kadar kendl kendine de bahsetmekti. Ben pekAla: cBu Fransız- !:ır-;--ı--t:=t--1--+-l·-l.:ı_.ı 
harekata devam edbllirdl... lann bir oyunudur, diyebilirim. 

Ben ~ahsen bu fikıi çok beğenenler- Fransıılar, bizim mevzii bir taarruz 
aen biriyim ... Ve Jbmıu, asker!, güzhl yapacağımızı istidlll ettikleri için bu 
bir harb aleti olarak kabul eden bunun vesikayı bizi aldatmak diişüncesile bil· 
aksi kanaate tamamen tercih ederdim. iltizam siperin içine atıverdiler .. bu va
Hatliı ben da!ha ilerl giderek, küçük rlyet karşısında Uınrnızun Şomen-de
zabitlerin bile, her girişilen muhare - Dam mmtakasında başlamwacağını ka
benin teferrüatını ve uzak hedeflerini bul ~ek lbım. Bi.% herha~de, düşman 
bilmesi iazım olduğunu müdafaa ede- taanııtunu başka ceJiıelerde bekleme-

ceğim ... Fakat bu fikri müdafaa et - liyiı.!> 
mek başka, bütün taarruzların teferrü- İleri sürdüğüm bu fikir peklUA 
atını, hem Cle yctzılı bir şekil~e, ilk hat- maku'l telAkki edilebilirdi; hatta bu ve
taki askerlere göndermek tamamen sikanın sah~iği 'hddonda Lüdendorf'u 
başka başka şeylerdir! tamamen ikna ~emesem bile, heıfual-

Ni vel'in, hattft belld de birinciglnden de kanaatlerini bir hayli sarsabilirdim. 
daha makul olan ikinci bir flkrl de şu Fakat maalesef, bu vesikanın sıhhati 
idi: O, bilhassa taarruzların fe~Ade hakkında bende ciddt şüpheler vardı .. 
Aniliği üzerinde ısrar ediyordu. Filha - Bu takdirde tank L.4".inde yaptığım ha
kika, anilik, bütün harb devamınca tayı tekrarlamam ihtimali vardı. Ben 
en esaslı bir galibiyet Amili olmuştur. şimdiye kadar hiç bir zaman Nivel'i 
Harb ve askerlik nazariyatfle uğraş~ görmemiştim. İtnAf dev'let1erinin ga -
hiç bir insan, Nivel'in bu fikirlerini be- ttte'lerlnde okuduğumdan b<:tş.ka onun 
ğ.enmemezlik edemez. Fakat, her önü- hakkında en ufak bir :t1krim. bile yoktu. 
nüze gelen zabite, bilhassa tendüfen Onun. sansöre rağmen, gazetelere akse
tern.asa geçtiğiniz her diplomata taar - den ilk fikirleri benim pek hoşuma git
nızunuzdan bahsederek olursan:ırz gilttü mişti. Onun böylt delice usuller kulla
ğünüz anilik prensibinden eser bile nacağını aklıma bile getirmiyordum. 
kalmaz. Bunun için, uzun milddet düşündük • 

Maamafili Almanlar Nivel'in hazır- ten sonra, bu vesikaların s~te1iğine 
lamakta olduğu bu büyült taarruzun nndi k~dlmi fkna ettim. Kendi ken
oereyan edeceği saha hakkındaki ilk dlme: cŞu generWI. Nlve1 t.am benim 
haberleri bu kmıaldan alnındılar. Buna dUşüncelerime uygun bir adam, diye 
aid malfunat bize öyle bir kanaldan düşündüm. Ant bir taarruz?. Hailtika -
geldi ki, önceleri buna inanmak bile ten düşmana adamakılh bir darbe in
isteınedik. 1917 senesi Şubaıtının orta- dirmek için bu, bir zaruretti. Bu vesika 
lanna doğru, Almanlarm. 3 üncü ordu- herhalde Nivel'in blr umlll idi!. Onlara 
su, Şampanya hmralisinde kımı! bir )'lanlış bir cephe g&-ıtermek suıretile, 
taarruza girişti. 1Bu kısmt taarruzun, düşmanı gafil avlamak istiyordu.> 
üçüncü ordunun işgal etmekte olduğu Ben bu suretle bu vesikanın sahteli
mevzileri iyileşti~ekten başka hiç bir ğine iyice kanaat getirdikten sonra, 
ma~adt . yoktu. Çünkü 1915 yıh Ey- derhal bunun doğnıluğu hakkında ka
ın.~~n~ekl muharebeler neticesinde rarglhtakilertni fknaa giriştim.. HattA 
J uncil ordu çok gayri rnü.said bir cep- daM ilerl giderek, dılha §iındid ih
l:ie tu~uştu ... ~imdi ise bütün gaye bu tiyat kuvvetlerini bilhassa bu ~~phe
cepheyı, mevzıi D1arak iyileŞtirmekti. ın· gerisın' de teksif etmek ıı.. kl'f. d 
·n il .. ..d ·r1..+ow n "e ı ın e 
uç ncu 01 unun gı 'l .... 5 • tatırnız mu· bulundum. 
vaffakiyetle neticelendi.. ve düşmen -

l 

10 

Soldan sağa: 
1 - Yan b~ığı. 
3 - eda kelime.si mefulb1h hal1nde-aevaz 

'ffrllen. 
t - Mqhm bir :rescam adı, ı&yn1 zamanda 

Le.ma.rtın'in bir e.lel'in1ıı &dı - o1mı-
7an. 

4 - İsanın doğumundan hesablanan sene 
1 - Jta.nb-gözü QO'k g07.el. 
O - Beyaz-liçiineti harfle dördilncü h&rftn 

yerleri değl,ıtrlllrae kaıv1mler. 

7 - .bm1klenmlş. 
8 - benin kcllmt> arkasına eklenm~ tekil 

- aonunda blr cK> om b1r neTi 't6-
m11r - kavga. 

9 - Çocuklara sflt Terllen 'Oattl !lıt.lkll 
kap-kusurunu ~k. 

10 - Şiddetli ta.zyfL 
Yakandan aşalı: 
1 - Qalmk-blr ev lıallcı. 
1 - Göz rengt-ll!w ed1lmJ.ı, 
! - Bir erkak ı.mıı. 

' - cm. 
5 - '!fst& olmıyan-ray(ha. 
ti - IlbaJ-tırmlZtJ& benzıer ND. 
1 - Bir daha t.ekrarlana. gtllme tal:Ml-

fa.tat. 
8 - As lı:al&n. 
9 - Dftşmanlar - eonunda b1r cm• oJA 

arttırmak. 

ıo - Btrayet ed1c1 _ mtl.rteıma. 
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'dan iki - üç mil derinliğinde blr saha Cl) Bu nokta L1ıdendor.f'un 'ha.tır:ı~nda: 
~ap!olundu. Değil sadece molarbı " da~ lhhan:lr lnıUri l>ulmac:Gn• hal&.cUI,_.. plil 

lstanbul Defterdarhğından: 
ı8aıı'ıtı Mahalle sokak kapı Vereı ihbar ,,,,,. Tarla 

Zil. 
laml 

190& Balll O&. Abdullah Tavuqu 
name ~ 

a :L Asmaaltı 18 00 K. 100-18 if 
cad. 26 8 60 B. 

8 2' c. 
Kuruyemtooı B. A.- Tabmlı 182 98 K. 98-'8 ' 

Teral 

Kıhveol 

588 B. Kaplan Çoraboı 

un-ı :&.. Salamon iplik ol 

~ Necmi i(araoQ'lu Aynacı 

1120 laman Boduro2ıu Sandıkcı 

1828 Hatan ÇorapCı 
1?.81 

1890 MatUt Aşçı 

18'7 Hüseylll Kttbvecl 
1348 
621·1 .Ahmet Terzi 

1290 M. Ht111111 • 

1291 • 

690 Ali Ş lif 'frikotaf 

877 SUleyman Mebmed Kahveci 

897 Vltalt, lılenqe znoeaciye 

3938 Etem ot. lamail Dl\ğme1mall 

695-1 Y. Banbabip İplik &llrma 
imalAtı 

8706 Sabri Dişçi 

C. 70 26 69 B. 
28 94 z. 

• • °'9-l 18 00 K. 98-40 ' 
8 60 B. 
B 24 Z. 

• Sadıltiye 48 16 K. 101-28 ' 
H. 2S 9 63 B. 

8 66 z. 
• Yentoami 11 12 K. 99-~1 ' 

Av. 61 '2 22 B. 
2 00 z. 

B. K. Çorapçı 170 10 K. 97-l ' 
H. 4. 6. 6 84 02 B. 

4 36 K. 97-16 ' 
87 B. 

• Manastır 

H. 8 
R. A. Slibuııcu 14 40 K. 99-48 ' 

Hon 7 2 88 B. 
2 4U Z. 

• 65 21 oo K. ıoo-~ ' 
4 30 B. 

• 
R. K. lrfaniye 

han 21 

• • 13 

44 11 K. 10._9 
8 82 B. 
7 93 z. 
1 66 K. ı<Mı-1 

31 B. 
.- • 40-41 71> 60 K. 1'*l' ' 

M. P. Nuruosma
niye K. 87 

H. K. ~lanııstır 
ban 29 

• 30 

M. P. Bezciler 
38. 88-t 

Erzak ambarı 
32·1 

H. A. Sabuncu 
H. C. 27 

H. A. Salih Et. 
H. rn 

H. A. Y eşildirek 
7-9 

Rıdvan H. 
H. A. No. 16 

lr> 12 'B. 
10 26 K. 27·6 
2 05 B. 

22 50 K. 10 .. 2 
4 60 B. 
'06 z. 

18 60 K. 104-8 , 
2 70 
2 48 z. 

48 41 K. '2'2-88 ' 
8 68 B. 

9n.'° ' t -1 80 K. .-
96 B. 

2 16 z. 
58 z. 

888 26 K. 99-d , 
167 66 B. 
11>0 89 z. 
12 50 K. t09-1-' ' 

2 60 B. 
29 91 K. 97-~ ' 

98 B. 
s ı 09 K. ıoı-88 ' 

6 22 B. 

Yuktında adı, ışı,: eski adresi yazılı Hocapaşa şubesi mOkelle!lerIPd,o 
ticaret ve ikametgah yerlenni bildirmemit ve yapılan araştırmalarda bulu:; 
mamış olduklarından bizalnnnda gösterilen yıllara aid kazanç vergileri 
bizzat teblığf mOmküo olmallığından Hukuk usula muhakemeleri kanunııD°'ı 
141, 142 lncl maddeleri mucibtnobe tebll~ yerine geQmek nzere nan oıuıı0" (8-

TAŞRA HALKINA MÜJDE 
Beklediğiniz 

MASAG 
LIKS LAMBALABI 

&iLMiŞTiR. 
Çok laauaı, çok dayanıklı vo çok ucuzdur. 

Yedek parçalan dalına mevcuttur. 

Satış yeri Tahtakale No. 51 

-------------------------------~---------------------
Devlet demiryollan ve limanları i•letmesi Umum idaresi i1An1•

11 

Devlet Demiryollan 9. ltletme Müdürlüğünden . (1 
Sirkeci • Edirne ve Kır'klarell kılunlarında banli~ ve dılhtll yolcu treııl.rl,ı- ' 

beynelmilel ..mplon w konvaru!yonel treıılerlnin aeyrliaefer tarifeleri ll~ ~ 
yı.s 1939 ta:rfhlııden ttfbuen deliftiriltcekttr. Yeni tarif eler• a!d afitle:r jltP,-

lara uıl.mıf ve cep tarifelul aat11a çıkanlDUftl.r. _ 
'P'ula tabill1 için tstuyoıılara müracaat edilmesi rica olunur. (31~2) 

Demir ve Tahta Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN ı , 

8111 Til&1et ve k11alarımızda, İstanbullu Mehmed Şttkı11 Susever l~. 
de bir şaban Şirketimizin memuru olduğunu ve kendilerine ncentell• rP' 
llftDde bulunup bu yealle lle de bir takım firmaları dolandırdığı şır 
mlıe vaki mnraoantlardan anlaşılmışbr. · ti 

BOyle blr memuruz olmadığı gibi tarafımızdan verllmlt totoAtJll o' 
tasdikli bir nslkayı lbrn.ı etmeden herhangi bir tekilde olursa oısuP 

mımıza it gOrmek lıteyenlerin derhal zabıtaya teıllml Uaıı oıunGf· 

lstanbUI inhisarlar Başmüdürlüğünden: ~w 
Bir aene zufında !stanbuldaıı Şile idaremize gönderilecek mamul t{itUD 

kilerin nakli JF açı'k ebiltmeye konulmuft\ır. 
Muvakkaı tczıintı (ti) lira ('10) !kunıpu. I' 
fsteklilerlıı pı'ttwne'J\ görmek üzere her.gün, .eksiltmeye iftirak: i~;.ıJ 

22/15/939 tarlbl:ne müsa&f Pazarleai günii a.at 14 <İ* Kabatqta Bnpnüd(lr 
Komisyona mO.racy.tlan. .(3151). 
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MAZON MEYVA TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantl gaz, 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti iNKIBAZ 
sarılık, safra M •ı DE ekşilik ve yanmalarında ve bütün Mi DE, 
karaciğer B A R SAK bozukluklarında kullanınız. 

H O R O Z markasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzar
lardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

KOLİNOS'u 
KULLAN~AKLA 00L0Ş0N0Z0N PARLAK· 
LIC'iINI TEZYlD ED1N1Z. onzelltk ve cazibe, 
saçtlam ve revnak dişlerle kaimdir. KOLiNO' 
KENDiNİZE cnıib ve gllzel olduğunuzu hisset
tiren KOLINOS'u TECRÜBE EDiNiZ. 

T:ıze bir ağzın ve sehbnr bir gOlOşnn sande
tini bissedeceğinıze mutmain olabilirsıniz. 

Macun teksif 
edildiğinden 

ihti~ acınızı 

uzun mOd· 
det Latmın 

eder. 

Gümrük Muhafaza Genel I<omutanTığı İstanbul 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 
- Deniz vasıtalan için 66 ka?em bak•m ve tutum levazımının 22/5/939 Pa

zartesi .. ü 

2 
_ gun sa~t 11 de kapalı zarfla eksiltmesı yapılacaktır. 

3 
_ TahJninı tutan 4989 lira ilk teminatı da 375 liradır. 

Şartname ve evsafı komisyondadır. G<>rülebil r 

it 
4 

- t teklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 24°0 savılı 
anunun t T ' ı·ı .. an ı Veçhile hazırhyacakla•ı tE'kl f m ktub'anm Galatada eskı İtha-

a gumruk bın dak . . ---- asın 1 komısyona \:ennelerı. c3084:t 

İYİ BİR 
Rahat Bir llghıı ' Temin Eder. 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

PERTEV KARBO AT KOMPRİMESi 

l
Her tiirlü h l ... .d k ·1·..,. . .d . p azımsız ıgı ve mı e e şı ıgını gı erır. 

ertev Karbonat Komprimesini her 
z eczanecien arayınız. 

Pazarlık Usulile Eks; tme na ı 
Nafıa Vek"l t" S · a e ı amsun Su İşleri Sekizinci Şube 
Pa~ 1 - Mühendisliğ.nden: 
1 

r ıga konulan iş: --
- Hamzalı batak! kl 

Yaptırılcıcak a:'ltı d 1 arı ıslahı 'knnailan ıle Aptalırmağı ıslah kanalı üzerine 
35544 lira 77 k a ed betonnme köv yolu köprüsünün in~aatıd\r. Keş:f bedeli 

uru~ oı~n bu . 25/4/ 1.arhk surc-ıne el 
1 

ış 939 tarıhinden itıbaren bir ay mfiddetle pa-
2 _ . es tmev"' konulm ştur. 

Eksıltme v h"d' f " . 
3 - Pazarlık ,,_ M 1 ıyat UZC'r "1rn ve p zarlık 1.2.'i'\lrle vnpılacaktı ... 

IUnrta Su ·sl<'r· - ,_,_~vıs 939 tarih ne rastlna Ptr mbe ı;ünil saat 1!l d Snın-
Bı d l ser.u ,.,,.. şubn . d. ğ 

n a ·era edil"c k•· - mu r '> i b'nasmda eks ltmc komısvonu cıda-
4 t . r. 

- rt klıler: Eksiltmn . 
Şartnamesi um . şartnames•, mukaYelP projesi. bavmdırlık iş "rı grnel 
18 ' um su ışle · f • O kuru~ mukab·li d S rt enııı şartıJntnnsi hususf fenni şartnam" ve projelffi 
hlllrlc>r. 0 e amsunda Su ic;leri s kiz"nci şube milhendisli~inden ala-

5 - Paz 1 .. ın• ar ıga r.:ıre"Q,i1mek . . . 
nat Vermesi .. · ıçın t tt'.'k'·l,.r"n 2665 lira 86 kurusluk muvakkat te-

ıne · ve mumasil işleri t x ·· . . · nıı_ı vapılacalh, .. l yap l5ını gn~tPnr ve ika ibraz etn-nsi ve ebılt-
larl b' P,llN en en az ~C'k. -

a ırl"Jcte bir !c;t"d .
1 

•. 7 ~n l'\'V 1 eller·nde bulunan büFin vrsika-
Ve!Jiltıı nln-> lan ~ n 1 

E' ıdar('ve müracaat ederPk bu icı .. mahsus o'mflk Ü7PrP 

talebindı:- bulun v~ ·ı VP lkavı ibraz rtmc>lPr· ı; rtht' Bu müddet içinde vesika 
mava"llar paz 1 "" · · ar h·a ~t rak edE'mezler. (2951) 

lstanbul defterdarlığından : 

Etnniyet ... , .. d .. ka .ı.vıu urhiğü u 

Muhammen kıvmeti 
Lira Kuruş 

ıı lern eşya. n e mevcud sanıosu. muhtefıfülcins (175) 
OCap~a M l 

koltuk b 8 ıye Şubesi binasında mevcud müst 
1 

d 
aı.__ • so a, sand::ıly ame olap, 

•uıış Yedi .. • n, yazı masa ı ve saireden ibaret (67) 
Oerterd par a hurda eşya. 
s arlık binasınd 48 
;;: koltuk, sn ı~alyaa :ı:~~~: vcb276 parça .rrlistamel yazı ma-

·~erdarJık b' • rı so ası ve sa re 
koltuk, ına ınd:ı. mevcud (14) parça mu. ame,, d l 188 
S ~~a~ 

Ultanahmedde . . 
kılnuş c . mu'l-ıtcrik ad ye binnsı bahç · d 
\' a vız a~acı. ın e mevcud yı. 

nan Uskiid 
tE>lıfüıc ns ""' ar adliye binası emanet dairesinde mewud muh 
?a -vYa. • 

nan Usküd 
J'edı aded av :.~f a~livc bınası emanet dairesinde mevcud on 213 

Hi5 75 

70 

85 

ı~ 00 

00 

80 

\'ukar d u egı (Ruhsatnameyi haiz eşhasa satılır) 
len ?nuh ı a bulunduklan yer yazılı 7l'uh telifül . 23 50 
Salı glln~en bedeller üzerinden açık artırm:ın~e 8!!'~ı=da..'yaıann güsteri
~Yyenind Yatt 14 de yap!lacaktır. Talihlerin % 7,5 teminat ~r. l ~a~e 23/5/939 

11de müte~~~~kkme~kOr gün ve saatte Defterdarlık ~ ç.:_:~~ı ;;~l"~uü-
omısyona müracaatları. (3059) ur • 

GÜZELL GİNİZ 
İÇİN 

BütUn dilnyaca takdir edilmlt ısılı· 
hi gilzellik krcnıleridi:r. Gece için 
yağlı, gündiiz için yn~ız ve halis 
ncıhndem cesidleri hususi vuo ve 
tüplerde satılır. 
İNGILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - 1ST ANBUL -
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

SIRT 
GOGOS 

KALÇA 

ve BOTON 

kullanınız 

ARKA 
BEL 

ÇABUK ŞİFAYI BULURSUNUZ 

Tek atHıın ıantıını 

.ahil• 
.ahil• 
Mıhil• 

-
400 hruı 
250 • 
200 • 

Dördünca 911Jıi/e 
iç .alıilel., 

100 • 
tlO • 
40 Son 911/ai/e 

Muayyen bir 
fatlaca mlkdarda nan yaptıracak
lar aynca tenzilltlı tarlfemfldu 
11tifade edeceklerdir. Tam, 1&nJB 
" feYrik aayfa fllnlar içiA &Jn 
bir tarif• de.:-pif edilmlçtir. 

Son Posta'ıım ticari .llnlan:ıa 
aid ifler için fU adrese mllrıeaat 
edilmelidir: 

-----· 

........ Kalltıldlf ........ 
~ .. 

AD.tara ca4ct.I 

R91rl7at JıllııHiril: Scl'm Ragıp ZfMf 

L\.BtPLlmL S. Ragıp ZMKÇ 
~ ftrctn UŞAKLlGllJ 

1 
Satılık Fabrika: 

Neft Sanayi anonim şirketinin bina buhran vergisinden ve belcd·ve rüsumun. 
dan belediyeye borcundan dolayı haciz al tına alınan A. Kavağında Umur yerin
d~ eski ~05, 107 yeni 21/1 No. kargir fabrikanın dört taran duvarta çevrilm ş ve 
bır kfırgır yazıhan~ ve yine kargır kimyahane 21/l al:lt ve edevatı sabite 18 aded 
muhtelif tonda tank ve tuğla ile çevrili iki aded taktir kazanı. kargir t~ğlalarla 
çevrili iki buhar kazanı b.r aded atölye derununda iki torna tezgahı bir mak

ka b, bir motör, b"r dinamo bir buharla müteharrik istim mak•nesı ve diğer ldr
gir bina dahilinde 5 aded buhnrla müteharrik bomba ve bir aded hava maki.Desi 
ve iki adcd kuyu ve bır aded tasfiye kazanı ve gene 21/1 N'l na da ortadan b8-
lünmüş bir kat ve üzerı galvaniz saçla kapalı kargir depo tahsili emval kanu
nunun 13 üncü m.:ıddesıne göre muhammen bedeli olan yüz kırk bir bin beş yüı 
seksen 141580 lir:ı bedel!e tarihi ilandan ilibnren 11 gün müddetle Beykoz idara 

heyetinden satılığ.ı çıkarılmıştır. Şartnnmesini görmek istiyen talihlerin bu müd
det içinde Beykoz belediye tahsil başmemeurlu!,,ı.ına müracaatla hergiln mnlQ .• 
mat alabilecekleri ve muhammen bedelın % 7,5 olan on bin altı yüz on d:>kuı 
lira elli kuruş 10519 lin 50 kuruş müzayededen evvel nakden veya muteber bir 
banka mektubu ıle birlikte ihale günü olan 16/5/939 Salı gUnü saat 10 da mü-
racaatları ilfuı olu!'.lur. cB. c3Il.h 

~ 

Kf'şif bedeli 7447 lira 60 kuruş olan E dirnekapı Rami yolunun tamir! açık ek
siltırcye konulmu~tur. Keşif evrakilc şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebil.r. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya zıh vesika ile bu işe benzer en az 5006 
liralık iş yaptığına dair eksitmeden sekiz gün evvel vilayetten alacakları fen 

ehliyet ve 939 yılma aıd Tıcaret Odası vesfkalarile 558 lira 57 h."Uruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 11/5/939 Perşembe günü saat 14.30 da 
Daimi Encıilmende bulunmalıdırlar. (İ.) (2820) 

~ 

Karaağaç müessesatına lilzumu olan ve hepsine 750 lira bPdel tahmin edilen 
60 ton (Lave) maden kömürü açık eksıltmeye konulmuş•ur. Şa•tnamesı Leva· 

zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
56 1'ra 25 kuruşf!lk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 22/5/9'Jg P~ 
te5i giınü aat 14,30 da Dauni Encümende bulunmalıdırlar. (3071) 

Yıllık muhammen İlk 
kirası tem nab 

Sultanahmedde Cankurtaran mahallesinde Mektebçıkmazı 
sokağında Sultanahmed mektebi altında 1 numaralı 2 oda. 24,00 
Alemdarda Hocarüstem mahalle ve srıkağında 6 numaralı 
Darussuade ağası Mehmed Ağa medrc~cısi. 
Es'ldalipaşada Hobyar sokağında 107 No. dükkan. 
Kadıköy Kızıltoprakta 71 No. lı Zübtüpaşa mektebL 
Anadoluhisarında Setüstü sokağında 24 No. lu Muhaşşk-i
nanefendi mektebi. 
Çarşambada Çarşamba caddesi ve sokağında 10 No. cedid 

265.00 
36.00 
60,00 

36.00 

1,80 

19,88 
2,70 
4,50 

2.70 

Abdurrahimefendi medresesi. 200 00 15,00 
Emirganda Mekteb sokağında 13 No. lı dük'kan. lı,oo 0,9G 
Emirganda Mekteb sokağında 11 No. lı dük'kan. 12,00 0,90 
Yukarıda semti, senelik r.ıuhaınmen kiraları yazılı olan mahaller tesl·m tari

hinden itibaren bire• sene müddetle ~aya verilmek üzere ayrı ayrı açık artbr

maya konulmuştu:-. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde gorülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be ... abcr 16/5/939 Salı 
günü sant H buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. cI.ı> c2956> ' 

Şuhut Belediyesinden 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan olunan 18963 lira 49 

kuruş bedelli keşifli ŞuhuL kasabasının Nafıa Vekfiletinden musadd k projesi 

mucıbince yaptırılacak elektr·k ve makine tesis.:ıtma talib zuhur etmediğınden 

bu defa 3/5/939 giinünden başlıyarak bir ay zarfında işın ı>aznrlıkla ihalesine 
karar veriiınittir. 

1 - İhale Şuhut Beletlıyesinde toplanan encüm~n tarafındn!t yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruştur. r 

8 - Bu i§e aid proje hülasası keşif, mah.eme montaj şartmımelerı hesabat ve 
münakasa prtnamesi mukavele p•ojesi bir lira mukabilinde Şuhut B lediye.sl:n-
den alınabilir. 1 

4 - İstekli olanlar Nafıa VekAletinden alınmış enspektörlük vesikan ve buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alınmış bonserviBlerle bu nıüduel .zarfında heri{ln 
Şuhut Beledi:Y'I Encümenine müracaat edecekleri ilan olunur. (8001) 
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GÖMRtiK TARiDSlllDI 'l'AtlUB tliXZIJ.AT tiZERİNE 

~ 

• BCA 911 1t ~ 

"• Rc..c 911 a ,..,. 

Dalma birinci oıduOu gibi,\ ACA" 1939 
radyo çe•ltlerının yeni •atı• t'latlarını 
birinci olarak nana muvaffak 6ımuetur. 

Bu harikulade radyolar ara•ında yuvanızı 
•enıendlrecek ahizeyi eüphesız bula-. 
caksınıa. 

P'latıarı I••• elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni ACA radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir ••b•P yoktur. 

. 
YENi SATI$ FIATLARI 

e ay tak•ltle 

RCA 94-X 

RCA 9!5 

modeli T. L. 35.-

• • 50 . 

RCA 86 X-4 • • 70.-

12 ay taksitle 

RCA Nlagara • 5 18mbah • 115 . 

RCA 98 • 8 • • 170 . 

RCA 911 • 11 • • 225 . 

RCA 912 • 12 . • • 270.-

RCA 911 • K • 11 • 11'11Jtll • "305 . 

RCA 912-K • 12 • • • 360 . 

RCA 911 - u • 11 • IUJIUHDlll 

~CA 912-U • 12 • • • 

RCA 15-U • 15 • • 

BOURLA BiRADERLER. 
ISTANBUL - ANKARA - İZMİ R 

, 

. e RCA 91Z U wdtlf 

e RC..4 91Z" wüa 


