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harekete geçti 
lngiliz lı.ükiimeti Yunan topraklarını ltalgaga karşı garanti 

etmige · karar Verdi ve kararını Romaga bildirdi 
Pa~is bildiriyor: Ayni garantinin TOrkiye ve Romanyaya da 

teşm11 edileceği anlaşıllyor, Yugoslavya için henoz bir karar yok 
r,L~~anın !Drkiye, Romanya ve Bulgaristanla yapacağı muzakereler1 BiZi"in vti.Ziy''""e'timiZ 

A ulgarıstanın Dobrica hakkındaki isteklerine raömen Balkan 1 

2 _ Hntant. ile muhtemel bulunan teşriki mesaisi 1 k 
\. . 8 a~b halinde lngiliz ve Fransız harb gemilerinin Boöazlardan ! ve QTQTlmlZ 
• ··············~-~ ... ~~!~e geçmesinin temin olunması ) 1 . . ................... _,, ______ ...... __ .......... _ ... , ... _,,___ __,,,,, ___ ,, ... _ 
ngılız • Fransız donanmalarına 

"Hazlrol!,, emri verildi 
Y ~nan Başt1ekili dün halka bir beyanname neşrederek 
m.us~,.;~. olmalarını, Yunanistanın mülki tamamiyetinin 
. at zgetle temin edilmiş bulunduğunu bildirdi 

Totaııtu clonetıertn ısına e&me.. 
le ny-.ı siyasi niifu altma al
mata k&.rar 't'enlllderi blldlrDea 

memlelletlfll'lıe kollLfU)anaı 

ıWerir lt&rüa 

Başvekil "Kahraman Türk Ordusuna daya-
dün narak her tehlikeyi ve tecavozu 

__ de_d_i_k_ı .... bertaraf edeceğiz kanaatindeyiz,, 
" Milletin hayat ve refahını tehlikeye atabilecek 
harekatlar bizden sadır olmıyacaktlr. Elverir ki 
iyi niyetlerimiz va bitarafhOımız doOrudan 

doğruya vaya bilvasıta ihlal edilmek 
leşabbüsUna maruz kalmasın! ,, 

"Dotttlulılerına, lttlfalılarına, velhasıl söz iine 
ve imzasına aadılı olan Tü1tlll1111 aulh yolunda 

gllrQmeJıt~ devam ~diyor,, 

Meclis kabineye ittifakla itimad reyi verdi 
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Arnavudluk 
işgalinin hedefleri 

YalU: lluhHtfıa nlwa• 

D
a talya Am.avud.luğun cebren işgaline 

neden teşebbüs etti? Her hareketin bir 
0hedefı olmak tabii bulunduğuna göre, bu 
had.ısenin de bir hedefi ve hatta hedefleri 
olmak icab eder. Acaba bunlar nelerdir? 

Reslmll Makale: 

Hiç bir ıeyi beienmıyen, hiç bir şeyi takdir etmıyen, 
hiç bir şeyde giızellik. iyilik bulınıyaa insanlar vardır. 
Bu adamlua ekseriya cmüşkülpesend.t sıfatını veririz. 
Hak katte o tdamın içini hurdebi:n ile tetkik edecek olur· 
sak •müşkülpesendlih yerine kötülük buluruz.. 

= =-

Hayatı temlz geçmif adam ekse.riya muhatabmı da öyle 
farzetmiye mütemayildir. Çirkaptan çıkımı olan ı.e ~v· 
resinde her zaman çamur görür, her ıeyde.n fÜ.phe eder, hiç 
bir .şeyi beğenmıyen adamın işe beğenilmemekten bqladı
ğı muhakkaktır. İnsana insan gibi muamele etmek lizımdır. 

Tam gerindi! bir ati/ et 

E. Talu -
t?::!!!. azeteler yazdı: Hükumet çoli 
~ çocu1klu hakimlere 23 Nisan ço

cuk bayramı gününde para yardımında 
bulunaaıknuş. Zengin bir millet olma .. 
dığı.mız için gönlümüzün istediği gibi 
ikdar edemediğimiz adalet müvezzileri
mize cümhuriyet hükfunetinin bu pede
rane atifetini memnuniyetle ve §'ilkranla 
karşılııınıyacak kimse yoktur. Yeni Tür
kiye adliye müntesiblerinin en müş~ül 
şartlar içerisinde ne necibanc bir fera • 
gatle ve hak ve hakikat aşkile çalıştık· 

l larını hep biliriz. Ve böylece onlardan 
bazılarının dar maişetlerine velevki az 

1 olsun bjr nebze vüs'at geleceğini düşün.o 
mekle bahtiyarız. 

Bu atifet, öğrend;ğimize göre, hakim .. 
lcr kaJununun icablarındanmış. Bu ka " 
nunun vaz'ına delalet eden vekil kimse, 
yalnız maıiyetintleki meslek erbabının 
değil, bütün vatanın şükranıns hak ka " 

Arnavudluk 919 danber~ .ısmen müsta • 
kıl bır devlet olmakla beraber çoktanberi 
İtalyanın bır nevı himayesı altmda yaşı· 
yan bır m mleketti. İtalya, Amavudluk
tan bek:ıyebıleceğı ıktısadi faydaları. onu 
işgal etmeksizin d~ elde etrneğ :! kadir ~ir 
"azıyet.te bulunuyordu. 'fıranadakı sı -
yasi nufuzu 'Cia dığer bütün nüfuzlara faik 

0 duğuna göre. Arnavudluğun ışgalini, 
ılk bakışta, bu kadar gorültüye ve zah .. 
mete değmez bir hadise olarak mütaleaya 
meyled nler haklı gorünürier. Kral Zo· 
gunun vatanı, büyük bir iktısadi kıymeti 
ha.ız değ.ldir. Onun en bıiyuk iktısadi kıy
meti, zayıf olmakla beraber hayli işe ya· 
nyan petrolu idi. İtalya bu pelrol hazine· 
sini zaten ele geçirmiş ve işlPterek jsti • 
fade etmeğe başlamış olduğu için sırf 
bundan dolayı böyle bir teşebbüse giriş· 
meğe elbet lüzum görmezdi. İmara kabi • 
Liyet bakınundan i.şe yarar arazi ltibarije 
Arnavudiuk zayıftır. Yüksek dağlan, yal· 
çın kayalıklan 1ırasında ancak pek az in· 
san için yaşıyaca'k yer buluna:ı bu mem· 
lekettıe geniş bir kolonizasyon hareketi 
yapmak ta imkA.nsızdır. Madenleri yok de· 
ğıldirı fakat. bu madenlerden istifade et
mek için, Arnavudluğu işgal etrneğe hiç 
te lüzum yok u. Böyle olduğu halde, aca· 
ba İtalya bu harekete niçin girişti? Şiın
diye kadar dünyada kendisini kafi dere -
oede antipatik yapan tecavüz sıyasetini 

bır kere de bu te ... ebbüsle teyid etmekte 

'================ıı===========================-======= zanmıştır. Zira, her se!le tevzi edilen ve 

r~~ ~~~7 :~~~~~~~~!~~: 
Kayık garışl!irının rı.r--·· .. ··-·-· .. ·-···--··----... Amerikanın en Ve isterdik ki bu atifet sade adliyem!· 

En ihtiyar seyircisi Hıırnun bı·r fıkra Güzel e•merl ze. htılvimlerimize münhasır kalmayıp 
'1 U teşmil edilsin. Aziz yurdumuzda, ayni ağır 

... --~~-....-------_....,_....,.......,._. __ .-,,,.........;~=. --- şartlar çerisinde ve ayni ferağatle, ayni 
1 Ben de yerim memleket ve meslek aşkile çalışan daha 

ne fayda vardı? • 

* Amavudluğun işgalinde iktısadi sebeb· 
ler ancak ikinci derecede ehemmiyeti 
hats olabilir. Asıl sebebler sevkulceyşi ve 
siyuidir. 

Bir kere, Otrant boğazımn Arnavudluk 
eahillni de ele geçiİ'dıkten sonra, İtalya 
Ad.riyatiği tamamen kendisin~ aid bır göl 
haline getirmif oluyor. 'Fakat, Arnavud
hık. Adriyatlk denizinin kapmnı İtalya • 
nm eline veren blı- ~evkülceyiş nrktası ol· 
maktan z.ıyade Balkanların bir köprübaşı 
m~i teşkil etmek bakımından mü -
himdir. Arnavudluğu ele geçirip oraya 
yerlqtikten 80!ll'&. İtalya Balkan işleri 
hakkında, kuvvetle söz söylemeğe kadir 
bir devlet olur ki işte bu sebeb, bütün di· • ğer sebeblere hlklmdir.· 

Bu kadın şimdiye kadar 75 yaşın -
dadır. Londranın ~ur K.en).briç, 
Oksford kayık yarLJlannın daimi bir 
müdaıvimidir. Şimdiye kadar 60 yanş 
"~tmiştir. Son Kembriç1lllerin zafe
rlle biten yarı§t& da rene 60 seneden
beri her seferki yerinden bu heyecanh 
müsabakayı seyretmJttlr. 

Zannediyoruz ki, bu işgale bilhassa şu 
sırada teşebbüs edilmesi aynca bir ma· tacını .kaybetmesini inta.9 etmekten bai· 
nayı haizdir. Bu, nagihnnt verilmiş bir ka bir ıeye yaramadı. . 
karardan ziyade, Almanya ile İtalya ara· Şu halde. Arnavudlujun ışgalı sev . • 
sında çoktanberi düşünülmüş. besablan - külceyşi bakımından ne kadar mühım bır 
lI1lf ve tesbit edilmiş bir plana tevfikan hadise ise politika bakımından da o de· 
vaki olan bir harekete benzer. Balkanla· recede mühimdir. Bunun, bilhassa Lehiı· 
nn Almanya ve İtalya aleyhine her han- tan konu~~ w İngi:terenin yar • 
ği bir teşebbüse girişmek için ortada hiç dun vAdl~nni takib ~ ~nl~rd'e. ya~ıl· 
bir sebeb bulunmamasına rağmen İngil- ması. İngiltereye :evcih ~ış bır nu • 
tere ile Fransanm bu memleketleri bu iki mayişten başka bır mana üade etmez. 

devlet aleyhine bir takım kombinezonla· 
ra doğru se\•ketmek için ellerinden geleni 
yaptıklarını ve yapacaklarını farzeden 
Berlin - Roma mihveri, bu sahada kendi 
politikalarını emniyet altına almak için 
Amavudluktaki köprübaşı mevkiini ele 
geçirmeğe karar vermiş görünüyoriar. 

Tecavüzlere müsaade etmiyeceğini illn 
eden İngiltereye yeni bir tecavüzle ce • 
vab verme?!. elbet lruvvetlı bir nümayiş 
olurdu. Mihver bu nümayişi yapmıştır. 

Eğer İngiltere buna gene sözle cevab ve
recek olur$8 kimse bu cevaba kıymet 
atfedecek değildir. 
Unutmıyalım ki arada. faşizm için da

hili bir propaganda mülAhazası da var • 
dır. Son zamanlarda çok ve yüksek blr 
sesle söyleyip te hiç bir müsbet netice 
elde et~ bulunmıyan faşızm için, İtal· 
yan halkına dönüp cg6?dünUz ya, ikinci 
bir kralı daha tacını bıraktık ve üç İtal
yan vilayeti kadar büyilk bir toprak sa· 
hasını İtalyan yaptıktan maada Balkan • 
lara köprO kurduk ve İngiltereyi de mat 
ettik!• diye böbürlenmek. demagoji

1 
bı· 

kımmdan, küçük bir şey değildir. 
Muh•Wn Birgeıı 

l
i H~ bir lskoçyalı kan.tile beraber pek çok. himayeye şayan insanlar var • 

bir lokantaya girdi. Bir tek sandoviç dır. Bu sınıf smıf insanlar arasında ve 
ı ve iki tabak getirttiler. Erkek sando· ön safta muallimler gelir.. bilhass~ ille 

1
: viçı ortadan ikjye kesti. Yan parça • rnekteb muallimleri. 

sını karısının tabağına koydu. Yarı İlk mekteb mualliminin kim olduğunu, 

1 
parçasını kendi yemeğe batladı. K~ hangi beşeri fezaili temsil eylediğini, 
dın oturuyor, yemıyordu.. Türklük camiasına nasıl bir hizmet ifa 

1 
Garsona merak oldu, sordııı ettiğini ve buna mukabil nerede, nasıl 
- Siz neye yemiyorıunu.ı7 ve ne ile yaşadığını uzun uzadıya, tekrar 

• Kadın cevab verdi: tavzih edecek değilim. Hülasatan söyle " 
1 - Kocam yeain, takmuı diş1C1"ini mek !Azımsa, ilk rnekteb muallimi .. bay 
1 bana verir, ben de yerim. veya bayan öğretmen, yurdun en ıssız 
'\...._..__.._ ...... _..... ______ .,, 

Bu nedir? 

Bu nedir acaba? İftiha açıcı kaymak lü 
leleri mi. yoksa kabuğu açılmış istiridye 

mi? Hayır, hiç birisi değil Bu resim, üs

tünden asrı bukleler çıkan bir şapkadır. 

Parlste bir sergide görülen 
güzeline ai<idir. 

bir Fransız 

Radyo ile müzik aletleri 
akord ediliyor 

Her gün radyonun yeni bir zaferine. 

yeni bir muvaffakiyetine şahid oluyo • 

ruz. 

Son zamanlarda Almanlar radyodan 

yeni bir istifade temin etmişlerdir. 

Her sabah Alınan saati ile saat 10 da 

Almanyanm büyük radyo merkezi olan 

cDeutchlandsendeT> tam 14 dakika müd· 

det içinde bazı müz!k sinyalleri vermek· 

tedir. Bu sinyaller vasıtaslle musiki Alet

leri tam manasile mükemmel bir surette 

akord ve diapazon ile mukayese edile • 
bilmektedir. 

Nevyorkta yapılan btr güzelllk müsa

bakasında resmini gördillünfiz Anita 

Kon.stant bu lfi.~emffi sayesin.de A -

meriir.anın en güzel esmeri flnvanın~ ka. 

zatıml§tır. Bir ıftn evvel de kız kardeşi 

saI1f1nlar şampiyonu olmuttur. Bu suret· 
le her iki geJ'ıç kız Nevyorlrta açılacak o· 

l:ın beynelmilel dünya 1erfiaindı bulu -
nacak:lardır. 

Radyo maderı kuyularında 

da kullanılıyor 

bucağında dahi inkılab meşalesini sön • 
dürmeden elinde taşıyan. onun alevile 
gönülleri tutuşturan, nurile fikirleri 
aydınlatan fedakar bir kahramandır. 

Bu kahraman ise derdlidir. Otuz, kırJC 
haneli bir köyde. okulun kendine tahsiJı 
edilmiş taş br odasında, pelt mahdud 
olan boş zamanlarında en basit zevklerin 
hasretini, binbir tane muhtelif derde ka· 
tarak içlenmektedir. 

O, bazan evlfdir. Ayni milll mez:yet • 
!erle, faziletlerle mücehhez, ayni ideali 
taşıyan kadın bir meslekda~ ile hayatını 
teşrik etmiş ve onunla birlikte çalışmak· 
tadır. 

Bu mütevazı yuva, köy akşamlarının 
hüzün verici. melal çöktürücü ıssız.lığı 

içinde, tahakkuku onca pek müşkül blr 
rüya ile çırpınır .. 

- Ah, bir evladımız olsa! 

İngilterede radyonun yeni bir k\ılla • Bu rüyanın tahakkuku müşküldür de· 
nış tarzı keşfedilmiştir. Yorkshire kömür dim. Evet; öyledir. Çünkü başkalarının 

madenlerjnin en derin ve uz.un galerile

rinden birinde teftişte bulunmakta olan 

~ir mühendis gayet hoı bir müzik sesi 

evladlannı vatana hayırlı olacak tarzda 
yetiştirmeğe memur bulunan muallim, 
bir çocuğun ne ile meydnna geleceğin! 

herkesten iyi bilir, tereddüd eder ... Zira 
ile karşılaşınca hayret içinde kalmııtır. eline geçen azıcık para ile o ancak ken • 

Bu müzik bir radyodan çıkıyormuı. Mü- disini, şeref ve haysiyet dairesinde ge " 

hendis sağa sola 90rmuş. Rac!yonu,P oraya çindirebilmektedir. 

1 l fınd k d " '•le İşte dileğimiz budur: Adliyenin öna .. ame e er tara an on u6 unu ve ...., -
vak olduğu ikramiye işini, muallimlen • 

rini görürken ayni zamanda radyo dinle- m 0

"" de teşmil etmek! Adliyenin yaptığı 
diklerini öğrenmiştir. Mühendis ndyo • gibi, orta ve yüksek mekteb muallim ve 

nun m den kuyusunda kalınası lehinde profesörlerinin nisbeten dolgun maaşla

uğraşmış. bundan böyle İngilterede ~ • rından senede birkaç lira kesmek suretile 
rfn maden galerilerinde radyodan maada hasıl olacak mebltığı çocuklarının sayı • 
•~Jsi cih 1 d h" bulundurulmaınnı te- sına göre, ilk mekt-eb muallimlerine da • 
lK z az an a ı ğ t k 

ı ma . 
min etmiştir. Tehlike vukuunda telsizle 

dışarıdakilere haber verilecektir. Bu su

retle tahHs ameliyesi daha sür'atle ve da

ha müsmir bir tekilde yapılabilecektir. 

(Devamı 10 1mcu. sayfada) ............................................................ -
TAKViM 

NiSAN 
l<uml aono Arabi MDo 

Alman matbuatının son günlerde neş • 
rıyatı arasında bizim bu tahminimin doğ. 
ru gösteren bır takım unsurlara tesadüf 
ediyoruz. Meselll. İngilterenin J.,ehistana 
verdiği yardım taahhüdündPn sütunlar 
dolusu mütalealarla bahseden Alman ga· 
~teleri, fngilterenin Almanyayı ve İtal· 
yayı. siyasi ve askeri bir çemberfo kuşat
mak gibi bir plfm takib ettiğini söyledık· 
ten sonra Balkanlara dahi duyurmak is
tedikleri tehdidkAr bir sesle şunları ilave 
ediyorlar: clngiıtere ne Fransa bu si • 
yasette ısrar ettikleri takdirde b z <le ona 
göre derhal tcdb'r1erimlzi alacağız. Ayni 
zamanda hem iktısadi, hem dt? askeri ve 
siyasi olan bu tedbirler, bızı bir husu • 
met çemberi içine alma'lt is+h;en garb 
devletlerinin siyasetlerini hükümsüz bı· 

1 STER 1 NAN, IS TER 1 NA' N M AI 1355 11 WB -Mart Ro•:nl •elle -
rakmıya kafldlr.• ı 

Kel"meleri başka da olsa. TDal"ası bun
"Ôan ibaret bulunan bu ne~rivat. hiç şüp-1 
hesiz. Balkan devletleri üzerind.? tesir ic
ra etmek ma"ksadile ynpılıyor. İtalya:ıın 
Arnavudluğu işgali, iş~ bu tedbirlerin 
askerl olanlanndan biridir. Dernek olıı
yor ki İngilterenin kuvvetle teyid etme
cti}i tahrik siyaseti, Arnavudhık kralının 

Dün gu·e bir mecliste Arnavudluğun işgali meselesi et· 
rafında konuşuluyordu, İtalyayı bu harekete sevkcden. iç 
ve dıs sebebler birer birer sayılırken bir zat: 

- lk~ısadi sebebleri de unutmayınız, dedi, b"liyorsunuz 
ki Arnavudlukta petrol vard1r, ticari şekilde 1şletilmekte, 
iyice verim tC'rnin etmektedir. 

BLl cüml~ herkesin dikkatini celbetmi§tl. Fakat bir d:ğer 
zatın buna ilave ettiği cümle büsbütün manalı göründü. 

iSTER iNAN, 

Şöyle demişti: 

c- Dikkat ediyor musunuz. Türkiye hangi memleketten 

elini çekse orada mutlaka petrol çıkıyor. Arnııvudluktan 

ayrı1dık, İtalyıınlar Efüasanda petcol buldular, Irakı bı • 

raktık. İngilizler Musulda dünyanın en zengin petrol ha. 

zinesini keşfettiler, anlaşılan biz girinre petrol kaçıyor, biz 

çekilince meydana çıkıyor. Bu, bir tılsım meselesidir .• 
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11 N" ısan 
SON POSTA 

Tahrana gidecek 
Heyetimiz 
Hareket etti 

Bir hava filomuz da heyetle 
ayni günde Tahranda 

bulunacak 

e Arnavudluk meselesi ve 
Balkanlıların vazifesi 

Yazan: 8ellın Rerıp Em 

Arnav_udlukta çarpışmalar 
hala devam ediyor 

Maama.f'h ltalyan kuvvetlerı· Yunan hududu yakınındakı· ni~~~~ ;!·!~~~a:~~:tu: a ::~: ~:::e:;~ ~:~:: nacak olan Türk hey ti bu akşam saat luğu işgale kalkışan 1talyanın hareketiı 

Gorıçaya kadar vardılar ve bu şehri işgal ettiler ~~ıh:::~.~~~~.:=~~=: ~;z.~E!f.:F~r~~;:;:.:~F. 
Mussolı"nı· r· h . 1 - Ali Rctna Tarhan, Gümrük ve lerin arasında yapılan muahedelere iti • 

ıra aya yap ~ h tt • d"l"k f f InhisarJar Vekili mad kalmamıJtı. Bugün. dost olan devlet· 
Ar acayı seya a en şım 1 1 vazgeç ı, talyan Krahnın 2 - Refet Ca~ıte~. B. M. Mecllst re- !erin arasında mevcud anlaşmalar da bir 

navudluk Krah ilanı için Romada hazırllk yapıhyor is vekm. · mana ifade etmez otnnı~ur. öy1e klı tıaı-
Londra 1 o (Husust) 3 _ Orgenera 1 KAzun Orbay ya ile Amavudldk çok dost . geçinen iki 

bildirildiğine göre Arna - Belgraddan / rildiğine göre İtalyan :kıt'alannın ihra-j ,şeyin Habeiistanın fethi sıra&ında ol _ 4 _ Nebil Batı, Hariciye Umumi ır:~ek~t idiler. ltalyaya nısbetle çok 
lllakta olan İtal~ ku vudlukta ya~ıl cından evvel Arnavudlukta ikamet e- duğu gibi cereyan ettiği söylenmekte- Katib mu:ıvini, birinci sınıf elçi. küçuk bır crevlet olan Amavudluk Yu • 
l7unrın hududuna akvvetleri ~gun den sivil Italyanlardan mürekkeb ilk dir. . goslavya - İtalyan nüfuzu arasında bo • 
& işgal etrnişlerdlr Y ın G<>nça'yı grup dün Arnavudluğa avdet etmiştir. İtalya Kralı, Arnavudluk Kralı ilAn 

5 
- Celal Üner Rıyaseticümhur baş- calayıp durmalrJtan iae kendisince şerrin 

Maahazır, Şirnaıt ·Anı Bu İtalyanlar birkaç gün evvel Barl'ye edilecek :~:e Tiranaya bir valli umumt yaveri. ehveni saydığı İtalyan dostluğunu daha 
~alar el'an de\1aın avudlukta çe.r - gitmişlerdi. göndeıi!ecektir. 6 - Hüsnü Özer, Gilmrilk ve İnhi - ziyade benim.serni§tl. Bu minval üzen 

etmektedir M "-" T. ._..·ı. tfnd sarlar hususi kalem müdürü, _,_.n -ele...L.- --nra İtalyayı. bir gün, . Kn.ı '7~-- • nssounı Jnuta ....,..,ou.a en Arnavudluğa verilen İtalyan Ultima- D-•~· ........ 
1~1 

"" 

Atına rn (H ~u vazgeçti tomuna dair ifşaat 7 - İrfan Sabit Akça, Hariciye Ve - küçük dostunun üzerine salcln.rml§ g~r , 
ca etmiş olan usus!) - Floıinaya ilti- Roma 10 (A.A.) - İyi m~umat al· . kaleti hususi kalem mildO.r muavini, el- dük. Sebeb! Bu gibi ahvalde sebeb mi uy. 
faldin b " Kraı Zogu ve Kraliçe Je- makta olan me'haflle nazaran Mussoli- Debre 1 O (A.A.) - Bır Arnavud dev çilik 'başkatibi. durulmaz. 
atr. ugun SelAnikten geçmişler _ ni, bugün büyük bir m,ıtuk söylemek ü- ]et adamı , Havas Aja~sı muhabirine 8 - Receb Yazgan, elçilik ba,kA - Amavud kralı. İtalyanın memleketin• 

Cc b _ zere gideceği Tirana seyahatinden vaz- Kral Zogu nun reddettıği İtalyan rne- tibi. yaptığı yardımlan kendi şahsına ve ma1' 
llıekt"u ı3 dogru Yollarına devam t _ geçmiştir. talibatı hakkında izahat vermiştir. Bu Heyete Anadolu Ajansından bir re- yethtdeki ufak :kliğe inhisar ~ttiriyor vt. 
ceği ~ 0 :rı Kral ailesinin nereye ;.~ Düçenin bu sevahati hava şartları metalibat mağlOb Arnavudluğa İtalya- daktör ve bit' foto muhabiri ile diğeri- bundmı istifade ederek Amavud milleti· 

enuz belli de~ldir. müsaid olduğu z~an yapması muh - nın nasıl bir akıbet hazırladığı hakkın ki ~azeteci ve silbaydan mürekkeb ku- ni eziyorrnu~. Son zamanda ltalyanın Ar-. 
Üsk~b~I 7.ogu'nun kardeşi temel olduğu haber verilme\ctedir. da bir fikir vermeğe kAfidir. manda heyetile birlikte 148 erattan mil navudluğa askeri kıt'alar göndermesini 

ita d u O < A.A.) - Kral Zo , Diplomas! mehafili, Mussollni'nin bu 1 - İtalyan kıtaatının her an ve Ar- teşPkkil bfr askert kıt'a w 46 kişilik bir işitmiş. Bundan maksadı da Yugoslav ~ 
n--;~:şi Prens CelAı dün karısı'} bgu nun seyahatten valnız hava şartları değil, navudluğun her noktasına ihrac edile- bando refakat etmektedir. hududunda hAdiseler çıkarmak ve böy· 
e>'-'.Unıştir Pr e uraya . • b·ı · t Dlemi tir. ens gazetectleri kabul et- aynı ZRmandn muhtelif ecnebt payi : ı mesı. .. . . . " Heyet Ankara garında B. M. Meclisi lece talyayı müşkül mevkide bırakmak· 

Bi ş k · . tahtlannde.ı İtalyanın Arnavudluktakı 2 - Arnavudluğun butiln ıstıhkam- Reisi ile Hariciye, İktıMd, Ziraat Ve- mış. İtalya onun bu maksadını anlayıp ta 
ci rço ~nıavud sü'bayları Al hareketi üzerine yapılmakta olan gö - ları. limanları, muhtelif tesisatı üzeri- killeri. Rivaseticilmhur Umumt KAti _ red ~vabı verince kral Zogu Arnavud · 
.~arında talyanlarla son m·· adsonya rüşmelerin neticelerini beklemek ar • ~ İtalva.nın askerl kontrolü. bi. Rh•aseticümhur Kalemi Mahsus Mü luktaki İtalyanları tazyike başlamış. Bu 
~ vaptıktaı usa eme- · t · · ~ • 1 sonra dağ yolu n y zurunda olması dolay~le vazgeçmiş ol 3 - Arnavudlukta ikamet edf!n - dürü. BaşvekAlet Müsteşarı ve Husust tazyık tahanunül edilmez bır hal alirul. 
aır avya ıf.opraldarına iltioa ~~ - duğunu beyan etmektedirler. talyanlara meb'us ve nazır olmak hak- Kalem Müdürü, Hariciye KAtibi U - Bu diktatör taslağına bir ders vermek için 

· e er- Paris 1 O - Le Jurnal, Romadan is - ları da dahil olmak üzere Arnavudla - mum isi ve Hariciye erkAnı, İran bü • de İtalya hükumeti Arnavudluğu işgal 
Rom 

10 
Tıranada tihbar ediyor: nn bütün haklarının verilmesi. yük elçisi. Yugoslavya ve Bul~r elçi- etmiş. 

run b!l~i ·-~A.A.) - Stefani aja _ İtalyanın, a1Skerl kuvvetlerinin işgal 4 - Arnavudluk Hariciye Neza•re - ]eri, gümrük ve inhisarlar vekAleti mfüı Sinyör Gaydanın gazetMindt halk içb 
mern 

1 
rdıg.~e göre yilksek lta~sı etmiş olduğu ~leketi kayıt ve şart- tinin ilgasile Arnavudluğun hariçte İ- teşan ve vekAlet erkAnı, bir~k ıevat ortaya attığı bu bahanelerden bambaşka. 

8ervi ~r ~dun T,iranaya giderek ga Y~ sız ilhak etmek niyetinde olma~n ihti- talya tarafından temsili. . tarafı:ndl'b se1Am1anmı,, başta mızıka dır elbet i~in hakfld cephesi. 
5 e tanzun etıneğe başlam ze _ mali git gide kuvvet bulmaktadır. Bu 5 - Amavud1uk nezaretlerine Ital- oldu~u halde askerl bir kıt'a ihtiram Berlin - Roma mihverinin her gün bir 

H~· t ış ba'bda bu ı bah Chlgt Mrayındım çıka- yan genel sekreterlerinin tayini, merasimini ifa eylemiştir. parça daha artan ittisa meyline sed çek-
Arn :arta ~ler tekrar başlamıştır. nhnış Q}an bir mektubun neşri mani - 6 - Tiranadaki İtalyan elçisinin Ar- 7 tavvare ile 21 uçn<=udan mürek - mek maksadile LondTanın vücude getir • 

R;vu luktan Yftlnn ivil İtalyanlar da:r görülmektedir. Bu mektubda Tırana navudluk ~a'binesine da~n olması ve ke'b bi; hava filomuz aynca hareket ~ ~iy~ çalıştığı karşılıklı teminat te§ebbü· 
ma 10 (A.A.) _ Bari'd b·ı . eşrafı Arnavudluk tacını Kral Viktor Arnavudlugun Roma elçınntn de fa - decek ve heyetlE ayni zam811da Tah - sudfuo ki İtalyayı bu harekete sevketmit 

· en ı di - E!mnanoel'e teklif etmektedirler. Her şist kabinesi erkAnından olmam. ralnda bulunacaktır. tir. Bunda, 7..errece şüphe kalmamıştır. 
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laponlar ye I b 
1JÜzle.,ce IJliJ n ir boz guna daha uğradılar, 

' esir ve harb malzemesi verdiler 
çunldng 10 (A.A.) . 

ilıriyor: - Çin ajana bU • ~lmdır. 8 t&YY9ff d1işütiilmüştür. 
Çin resınt istetistodenne ö Tahrib edüeıı ta')'JVe adedi belli değa-

~ın ilk on beş gfro.ü zan! ro, Marta- dh. 
helerde ölen Japon znblt da m~elif Çlnde Japonlor yeni bir bozgwuı 

adedi ve ne~'C'u,e - "'-dıla 
Yarahlar ha.rlç olmak - U5• a r 493 tür. Bu .müddet zarfında 71~z= ong-Konı 10 (A.A.) - Çin ajansı bU-

vc 757 at. 3420 tüfek, 26 mit dirlyar: 
5 :top ve 76,973 mel'lni 1 .raı • Çin k:ıt'alan Te-Hon..Şan'm cenubunda 

ir. e e geçiril • dÜfmanı majli'ib etmiJlerdir. Düşman 
~Bundan başka Çlnliler 112 t :rCWei'c ~uı vermiftir. 

otonıobn tahrlb et.mi§, 7 ~;:b ve ezı:-~: _ Anhuei vilAyetinde Tsinpu demiryolu 
Bat b. g mw UT.erinde muharebeler tekrar bqlaml§tır. 

an ır Japon lahtelbahirinde lngilterenin Siyamla anlaşması 
81 asker boğuldu 

Toky0 lo <A.A. Jaronları kızdırdı 
lrJ. 63 denizaltı ) :-:-

2 Şubatta batan Tokyo 10 (A.A.) - Çin ajansı bildidi • 
~eshıl D g~ısınde ölenlerin bir yor: 
·""1- oıneı AJn nsı 
~= Bu kazada ü t ğrn ne§retmekte - A.tahi Şinbun gazetesi, tngilterenin Sıyam 

ker olmak~ e en, 6 namzed ve hükfunetile yeni bir anı .... ma akdetti~ı. 
. zere 6 ı kış· i öhnu·· .:: _ ""'°' e; 

., bunun Japonyanın nüfuzunu ıızaltmağa 

Cezayir~e h!r şehir z~e!e 
tehlıkesı geçiriyor 

Oran 10 ( 
~ostagan .. -'dA.A.) .. - 31 Marttanberl 

~il e mutenıad· 
larla zelzel 1 ıycn b~ı fa-

a günü e er olmnktadır. Geçen 
tında 6 zel ~aat 1 7 ile gece } arısı ara
lesi gilnij .~: e kaydedilmiş ve Cumar-fh·- ogleyin de zelzelelerin otu 
ır..LUıcusu duy lm İki -
tverU u u.ştur. « meme• adı 
fMır en dağdan kesif dumanlat çıkmak 
ftıak. Burada bir yanardağ ortaya çık-

matuf ~nl bır adım olduğunu yazmakta
dır. 

Sparattley İnseln'in Japonlar tarafın -
dan işgali üzerine, F"ransıı hükQmeti Ja
pon hükt1meti nezdinde şiddetli protes • 
toda bulunmuştur. 

C. H. P. umumi sekreterlik 
bürosu başsekreterliği 

Ankara 10 (Rus~) Esktıeh r sıtma 
:mücadele re si doktor Ta At Cümhurfyet 
Halk Part i umumt sek terlik bürosu 
başsekreterliğine tayın ed lnuştır. 

Adriyatik denizinde kendi emniyetini zA. 

T unustaki İtalyanlar Fı·ıı·sıı·nde teth.ış man altına almak istiyen İtalya ic::in 
mukavemetsiz ve nzakı\r bir Amavud • 

ussoli n ı·ye luğu işgal etmek elbetteki ~k daha mft. 
Askeri bir kamyonun al- reccahtı . Fakat idareBi ne kada-r keyft 

a leş pUskUr Uyorları bnda · bir bomba patladı, olursa oısun. Zogu için dahi dostluk na. 
mına yabancı işgaline tahammül etmt>lıı 

Tunus 10 (A.A.) - Tunus İtalyan - 4 asker parçalandı elbette ki mOmkOn olamazdı. Bu. izah ka.. 

Jarırun halk birli~ kabul ettiği bir ka- biliyetl mümkün olmıyan bir ztllet olur-. 
rar suretinde faşist hüktllnetinin · Kudüs lO (A.A.) - Bir İngiliz askeri dtı. Arnavudhık deniJen kilçük memle • 
ve çirkin taarruzunu pro~sto etm:=. ,kam!onu, Hydda'nın timali garbisinde ketin işgali f.aciası işte sadece bu styad 
Siyahgömleklilerin barbarc,ı istilası _ demıryolunu geçtiği ·~~a bu luı~yo - ve daha r.lyade ~mperyalist emelden doğ· 
na karsı mukavemet göstermesini bile 1 nun altında bir bomba infilak etmiıtır. muştur. İtalya Mvlere Yugoslavyayı iki 
kahrnr:ıan Arnavud milletini k d n Dört İngiliz as'kerl te~f olmU§. Di de kıskaç arasına almıva teşebbü! ettiği ar eşçe 1 cl 
selfunlrunaktg ve Tunusa +::arşı bir ta- yara aruru:ı.ır. gibi Yunanistanla olan geniş denir hu • 
arruz fakdirinde faşistlerin Tunusta * duduna karadan stratejik bir taey:lk im-
bulunan İtalyanlar• diğer Tunus halkı Kudüs ıo (A.A.) _ Silihlı Arablar Ya- kAnı elde etm~ oluyor. 
ile kardeşçe birleşmiş olarak mukave- fadaki Arab bankasına t.aattur; ederek İtalya bir Bal'kan devleti olmadığı için, 
mete ve zafere t:?zfmkar bulacağını bir 2860 İngiliz lirasını alal'Qk kaçmak iste- Balkan yarımadasına ayak basmam. Bd· 
kere d(\]:Ja teyid eylemektedir. rnişlerdir. Fakat !hidise mahalline yetişen kanlılar için hiç şüphesiz şayanı amı de· 

Tunus ı O ( A.A.) _ İtalyanın Arna- polislerden kurtulabilmek için paralan bı ğildir. Bu düsfinilşte ~rece hlrn husu· 
vudluğa karşı taarruz dolayısile li rakıp kaçmışlardır. met yoktur. Nasıl ki Amerika ile alAkası 
halkta hasıl olan infial büyüktür. yer :ol~s, bu . mahaJlenin etrafını ~virm.İf olm.ıva~ yabancı bir d.evleti.n yeni dünya 

Tunustaki İtalyan kon90loshanesile ve mutecavızler yakalamak için arqtır • sahıl rıne tırnak geçımıesı hoş bir §e) 

İtc11yan müesseseleri polisçe muhafaza malara başla?lUftır. (Devamı 10 uncu sayfada) 

al~::u:ıı;~~.~) - italyanm Ama- •. ii··~~·~~·~~~~····~··~~:·~·········· ........................................................................... _ 
vudluğa karşı yaptığı taarruz protesto 
için gazete milveızileri Tunusta çıkan 
İtalyan faşist gazetesini aatmakt~ im
tina etmi~lerdir. 

Meksikada Hitler ve 
ussolininin mumdan 

heykellerini yaktılar 
Meksika .10 (A.A.) - Paskalyanın 

arifesinde, Jı::ayı .sattığından dolayı bir 
mumyasınm yakılması mutad olan Ya
hudnnın yerine bu sene Hitler'le Mus
solini'nin mum<Um heykelleri yakıl -
mıştır. 

Harb f P.şrif atı kalktı 
E iki harb1eıin kendine göre bir teşrifatı. adabı. erk.Anı vardı. İki dev~ 

boğuşmazdan evvel notalar ıönderir. sefirlerini 96ker, sonra da resmen harb 
ilin ettiklerini bildirirlerdi. 

Tarihe laı.n§an birçok usul n ;e Adet gibi harb tqrifatı da unutuldu. Şf.ın. 
~ harbetmek veyahud harbetmeden arazi zaptetınek. hatt4 b!r JdlÇ'!ik dcvlf!
tı takım taklavat haritadan silip sUpilmıek için ace.ttrme yol ver. Önce 
motörlil, zırhlı fırkalar hududa dayanıyor. Arkasından tayyar& tuolan dOı· 
man arazisi Oı:erindt! karabulut gibi uçuşuyor ve on ilti atlik btr tllttma • 
tomla koca bir dev1 t llhak ediliyor, §anlı, ptafath. t:.çlı. tahth bir kral 
rayından .Çıkanlıp yolcu ediliyor. 

üzere olduğu '7 ..... -~..ıı:ı· 
--.ıu~ ıyor. 

Dr. Şaht Bombayda Nafia Vekaleti MUsteşarlrğı Göring Trablusta-
m~kar~ IO (Huswıt) - Nafia VekAieti Trablus f O (A.A.) - G6ring bura-

Son dda d Amavudların dağlık ar ziye oekfltp mukavemet edeceklert 
söylenirken mot6rltı tayyarelere baAlan.."l"IIŞ plAnörler Amavudların kilomet • 
relerce gerilerinde yer inip Elbasam işgal ediverdiler, Bu si~ de yeni 
harbleriıı modası olacak. Mesel~ yüı mot~rlC tayyare QÜtiklert bfn pllnörıı 
on bin kişiyi düşman cephem arkasına ınd1rlvertyor, 

Atatü:rJdln bilyük nutkunda harb ülemasına da derse olacak veciz bir dm. 
le vardır, •Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır,. 

Bombay 1 O (A.A.) - Schac• bu 
gelmi ı· ,.., 

ş ır. - ie§an ;:e:a. İktısad .:V C'ka~eti e k· müs j va lmiş ve Mare..sal Balbo tar~fından 
dis Hüsnu tayın edılmi§tir. kar ıl nm~tır. 

Artık istikbal harbl diye değil, günUn muhakkak tehUkCSi olarak kabul ede. 
ceğimiz mOcadelede lnsanlan ne miıdhiş bir mukavemet bntihanı bekledi , 
ğınden şüphe etmemellyiı; Bürhaıı Cahid 

• 
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Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye kon.ulan iş: 

l - Manyıas gölü teddeleri ve regülltörü inşaatı keşif bedeli c534.ırn> Ura 
.22. kuruştur. 

Şehl'rde yapılacak umumi ve modern 1 Karaya oturan Trak 2 
- Eksiltme 20/4/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat cl5> de Nafia , • • Vekfileti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 

t h 1 
usulile yapılacaktır. 

helaların Yerlerl. tesbı't · edı'ldı' vapuruçnaulnışılıayor'JBSıne 3 - İstekliler eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

lstanbul, Beyoğlu ve Anadolu yakasında yapılacak 
belilaw için mühim miktarda tahsiaat aym~dı 

prtnamesi, fenni şartname ve projeleri c26> lira c75> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

tl'ç gün evvel Mudanyadan İstanbu- 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli1erin c25.149> lira <09, kuruşluk mu _ 
la gElirken, Tirilya sahillerinde birden- vak'kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 

b. L- ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat 
ıre utı.Stıran sis yüzünden karaya o-

turduğunu yazdığunız Denizbankın ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
Trak vapuru, üç gu .. ndenberi yapılan §arttır. Bu müddet i~inde vesika talebinde bulurunıyanlar eksiHmeye lftirak 

edemezler. 
kurtarma ameliyesine rağmen henüz t 5 - steklilerin tekHf mektublarını ikinci maddede ya7.ıh saatten bir saat 
kurtarılamamıştır. 

Denizbank Gemi Kurtarma İdare - evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lıi· 
zımdır. 

sinin vak'a mahalline gönderdiği Hora Postada olan gec:ikmeler kabul edilmez. cl056. cf967:. 
tahlisiye gemisi, Trak vapurunu yüz - --- --- .. 
d~~~nWy~~py~~~~ r~~~~~-~--~~-~~~---~~~~~~~~~~ 
Mış, fakat müsbet bir netice elde ede - Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları~ 

Muhammen bedeli 10980 lira olan 2000 adet O, 75 X 2000 X 1000 eb'adında g" !
vanize ~ç .~le 3500 aded 0.63 X 2100 X 800 eb'adında galvanize olukl'u saç 14.4.9 9 
Cuma gunu saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafın· 
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

memif, bunun üzerine Çanakkalede bu 
lunan Alemdar tahlisiye gemic:i de ka
za mahalline gönderilmiştir. Öğrendi -
ğimb:e göre, vapurun baştarafı karaya 
oturduğu sırada tehlikeli surette hn
sara uğramış ve büyük bir rahne açıl- Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 823 lira 50 kuruşluk 
ınıştır. Bir müddet evvel karaya otu - muvakkat teminatlarile beraber teklif mektubrarını havi zarflarını eksiltme 
ran Sa<iıkzadc vapurilc, Trağın karaya günü saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 
oturmus olması Denizvolları İdaresinin Bu i§e aid şartnameler Hayda.rpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
seyrüsefer vaziyeti ü;,erinde tesir gös- parasız olarak dağıtılınaktadır. (2047) 

~rmişnbueb~Iehtieyede~ym-~J~~-------·-------------------~ 

.,. ratılıııcfMA M14,... tRfQ~ ber ~ maı'kt:ka ol}an Mt arakas vapuru dün sefe- - 50 Senedenberı· du··ngaya e-~ı· 
Tablmde yapdan modem Mli in - Şehirde ihtqaoı brphyaca.Jr ve mo- re çı arı mış ır. )" 

ta~~ı devam etmektedir. H:ellyı inp. ~ bir tehre ys*ıp.cak hiçbir helA. Trakın bir iki güne kadar kurları- ge /meye n .e;ım ••• 
eden müteahhid, inp.at müddetinhı bh' yoktur. İstanbulun temizliği bakımın- lacağı ümid edilmekted,_ı_·r.__ J ı 
müddet uzatılmaaını istemf.ftir. Bele - dan birçok hel!lan lfuum vardır. Be- G" 1 ·1 - Beşerin hayaline sıg"' magacak 
diye daimi encümeni müteahhklln mt1- ledi~ reiıliği bu hususta tet'kikler yap tirü tü ı e mücadeleye 
racaatfni tetkik etmektedir. tırnıı.ş, ihtiyacı tesbtt ettinniştir. devam edilecek bir harika .... 

Harbiyedeki helA tamamen ortadan Beyoğlu, Eminönü, Fatih ve diğer Belediye Reisliği tarafından gürültü S ' f ••kl ik:aldırlkhktan sonra yenJsinln ~aası kazalarla tstanbulun Anadolu yakasın- ile mücadele talimatnamesinin bir müd - an a ın go erine çıkacak 
için hazırlığa geçilecektir. Yeni Harbi- da yentd~n heIAlar yapılckaktır. Bele - dettenberi tamamen tatbik edilmemek- şa·heserler şaheserı· ••• 
ye helAsının tahtezzemin ohnaSl isten- diye fen heyeti yeni helAların yerleri- te olduğu görülmüş. şubelerden bu hu-

lara şehir sokaklarında •iddetle lüzum HelAların inşasına Hazirandan ronra tir. 1 A L A Y 1 mektedir. Belediye reisliği yeni helA _ ni tesbit etmiştir. sustaki mesaiye hız verilmesi istenmiş- K E ş • F 
hasıl olduğunu nazarı itibar. alarak derhal başlanacaktır. Yeni sene bütçe- Gürültü ile mücadele talimatnamesi
Taksiındeki he1Anm biran evvel inşa sine inşaat için mühim tahsisat kon _ ne göre ayak satıcıları sokaklarda do -
edilme.qini arzu etmektedir. masımı çalışılmaktadır. l<tşırken bağıramiyacaktır. Ancak sey-

E~ ROL FL YNN - OLIVIA de HA VILLAND 

Gllmrllklerde: 
yar esna! sabahleyin saat 8 den akşam ._ __ m p L A"' L E 
saat 20 ye kadar gürültü çıkarmadan ,,. ek yakmda Sinemasmda 
sattıkları maddenin ismini sokaklarda 

GlmrDkler BatmDdDrl«G~• Beden terb~esl l~n k8y söyliyebi~~~rdi~ ~r memur umu- ~-~~----~------~--~-~-------~ 
bir kaqakçıhk hldiseai lhber edildi bDtqelerlnden tahsisat ayrılacak mi sur';;ttt> a'ldığı emri harfiyyen yeri- SONSUZ MU .... CADELE 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlü _ Beden terbiyem kanunu maham ida- ne getirmek mecburiyetinde o1duğuna 

ğüne bir kaçakç1hlt ihban yapılmış, bu relere mali ve esulı mükellefiyetler göre, talimatnameye aykırı hareket e
hususta tahkikata bqlanmıştır. ta?mil etmiştir. Valiler köy bütçele - Jenler görüldüğü takdirde mahaliin a-

İstanbulda ll'ord acentasındah öte _. rine de viiayet umumi meclisleri ka - alakadar amiri cezalandırılacaktır. 

denberi hurda malzeme satın alan ild rarile münasib nısbette spor tahsisatı lstanbul GDmrOld!' r BcşmdOdürD 
ftnna, ~elki gün Ford fabrikasından koydurtacaktır. Köy idarelerinin spor Anl-arn'an geld ı 
gene bir miktar hurda malzeme ıatın işlerine iftlrak ııbbetleri imkan ve ge- Bir müddettenberi Ankarada bulu -
alm.ıf gümrü...n verilip harice 1evke- lir esaslarına tstinad ettirilecektir. Şe- İ b a·· .. kl . .. . .. 

( Marajo) 
Bir kadın ve Memleketi için Vahşi Hayvanlar arasında Brezilya 

ormanlarında dolaşan bir adamın müthiş maceraları ... 

Pek yakında TAKSİM Sinemasında 
' 5 "' hi ı...ı.ı ııx..ı i bed • hht nan ,an ul umru erı Başmuduru 

dilirlıron memurlar tareıffından bu ih _ r ve f\uy genç ıs•n n enı ve sı M h' 
. ki .___ "d t dbir1 d h ııı . et ı, oün Ankaradan şehrimize gel- Halk Operetı" tı"yatrosunda ALKAZAB bar tberlne sandıklar İ""'rhinde bir a _ m şa1ma aı e er e ma a ı- . t' 

r d l d k 1 ta · ed'l · mış ır. rv: rama yapılm1ştır. Bu hurda malzeme are er e anun a yın ı en vatı - "Alev gecesi tertib edildi 
arasında, külHyetlt miktarda lhtik w felerin ifasında azami hassasiyet gös- Yarın 400 A•man seyy hı gelecek " Sıneması 
atr yedek otomobil ve kam,.on malııe- ter~klerdir. General Fon Ştoyben seyyah gemi- Halk Opereti san'atltArları, ha.ata arka - y AR 1 N Matinelerden 
mesi zuhur etmiştir. -- sile yarın limamm;za 400 Alman sey- da.şiarı genç san'atkar Alev için 12 N'!Ban itibaren 

B h 
latlmllk MOdOrlOGOnOn vahı gelecektir. Çarşamba aqamı bir mfuıamere tertıb et - Menimin en bü1ük filmlerinden ve timdlyc 

U \LSU!ta talıldka!tla JnelgUl olan kadroeu teabit edildi ;............................................................. ı.1 dl M - it 1 kader yapılan tASlrnıil Ca1111• filmlerinin en 
aIDadar makamat tabkikatuı henüz HALK l p:Rı:Tı m"'i er r. usnmere programı 90 seng n - ıüul ve oo hoyecanlııı 

Belediyede tetkfl edilen iatiml!k mü ... ._ 11r. Halk Opereti ve Ertuğrul Sadi Tek ta -
tekemmill etme11lİ4 olması ydzUnden bu d'" lilğü' .. k d b Bu akşam 9 rla rafından temsllJer verlleci!k, ayrıca !net ve o o. G N M l 'YEN 
kaçak yedek edevatın miktarı w suç _ ur nun a rosu tes it edilmiştir. 

Kadroda bir m"dur" ·· mun' ed' Yeni operet .~basadör gazinoları sa.z heyetJerl i&ratın- C • S U S 
lulann hüviyetlerllc vak'arun ınatıiye- u ı uç ar, Y ı a 
ıtlne dair ketumlyetlerini miıhafua et- memur, bir avukat bulunmaktadır. 
mektedirler. 

GümrQk resmine tAbi olan bu kaçak: 
malzeme mü.~deN olunarak., bu işte a
lılkalan olan komhlyo~ulann vesika-, 
lan istirdaıd edilmitt1r. Ta.h1ribt de -
vam olunmaktadır. 

Ölenlerin yol p11r11sı varialerlne 
Gdatllmlyacek 

Yol parası vermeden ölenlerin borç
larının miraıçılanna ödetilınemesi Da
hiliye V•kAletindett alAkadarlara blldi
rilmi4tir. 

( Profesör Pittar'ın Üniversitedeki konferan&ı ) 

üçündl 'konferamım vermı,tD. Yukarıda ki 1'e8i.m profeaöri koı:üeı'aııa emwnda 

ZIR DELiLER 
ZOZO DALMAS 

Şarkılar si)yliye
ccktir. 

Satıhk apartlman ve 
arsa istiyorum 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolıında veya nihayet 
ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
tek daireli iki ıane apartıman ile iki 
tane arsa miyorum. 
Apartımanlarm tam kon!orlu. mo

dem olması, arsalann geniı yüzlü ol
maları 1'zımd.ır. 

&on Poda idaresi TUltulle Yorıo 
JılJtellclis adreelne yauım 

dan alaturka müzik fasılları yapılacak, n 

müteaddid ~vü ve nryete artilt.lerl tara -
tından da numaralar gösterllee~lttir. 

Halk Operetinin n Halk OperetUe btrltk 
olarak bu müsamereyi hazırlıyanlann san'at 
arkadaşlı~ı kadlrşlnMlıR'ını çok g11zel bl.r 

hareket olarak kar~ılarıs. 

TURAN Tlyatroau 
Bu aqam H•llı: gMul 
ErtuA-rul Sadi Telı 'Y• 

arkadat'ın 

ilıi OJllD birden 

Karanlıklar içinde 
1 P. 

C 1 G E R L 1 B A L O 2 P. 
( S.) Atila Revüaü. M190 Pen911f .-.ryet..l 

Looalar 100 H&r yer !O Paradi 10 lnarat 

12 Niun Çarıamba akıamı Halk Opereti -ye 

Zo.o ..-almUtn i ttiralı:ile 

itte, Yine Geliyorlar 1 •.•• 

Baı rollerde: 

ALAN MAR-

BERELL-HER
BERT MUNDIM 

Kahkaha Kralları, 

Sevimli Komikler L O R E L ve HA R D i 
Tamamen TUrkçe sözlU en güzel ve en son komedileri 

LOREL - HARDI AVCILAR j 

Bu Perpmbe akpmı S A R A V S/NEMAS/NDA 
... t 8.45 de 

Ankara w ~ konfeNMlar vermekte olan profel&o Pttta.r dtt1l UM ·ı 
ver.ıtıe ~ alommda saat 18,30 da cAvnıpa ırkları ve mellJelerl. i•lmli 

iÖ8tenMlded:ir. ~ ................... . DehfetH Wr kahkaha tufanı.... ile bir llirpris. ... 

• 



A~sarayda b~"tün hayvani 
cınsleri ıslaha muhtac 

İzmir (Hususi) _ ı . - - ....,. 
lnando1inato ek· . zrnır Halkev· 
ler ver:rne. ıplen ~eşkil etmişti 1

: nç ~ız ve genç erkeklerden mürekkeb 
ainı bu ek~e 

1 
ve muhıtte neş'eli b~· u ekıpler kendi muhitlerinde konser -

ıp erden birini gösteriy~rr.ha va yarat.ınağa muvaffak oluyorlar. Re· 

Konyada bir çocuk kavgası 
Konya. (Hususi) - Ak.şehirin Doğan

hisar .nahiyesine bağli Çetmekoyünden 
12 yaşlarında Orhan .isminde bir çocuk 
kavga esnasında 12 yaşında Hilmi ismin
~ bir çocuğu taşla kulağının arkasından 
ağır surette yaralamıştır. 

Pazc-r Hasan Bey. Diyor ki: 

- Ha ilan va san Bey yeni alı -
Purıarımızdnıı ... ... Trak vapuru Mudan • 

yaya giderken .•• 
Karaya oturmuş, bir 

türlü kurtulamıyormuş~. 
Hasan Bey -· Denizbank 

vapuru bu. kolay kolay 
başı derdden kurtulur mu? 

Fil yosun kömLr deposu: 
ÇATALAGZI 

Kilimli ve Gelikte çıkan kömürler Çata1ağzından 
Karabük ve Anadoluya sevkediliyor. Karabükte 
faaliyetin başlaması Çatalağzına da hareket verecek 
Çatalağzından ya- ~ 

zılıyor: Çatalağzı, 

Irmak - Ereğli hattı 

üzerinde 405 inci 
kilometrede ve Zon· 
guldağa 14 Km. 
mesafededir. Bir en-
düstri ve iş merkezi 
namzedi olan Çataı. 
ağzı, bugün bu ci -
varda ve hatta bü -
tün Türkiyede en 
işlek istasyonları -
nuzdan biridir; çün
kü Kilimli ve Gelik 
kömürleri buradan 
K&abüke ve iç Anadoluya sevkedil -
mektedir. Karabük fabrikalan işleme
ğe başlayınca kömür ihtiyacı artacak 
ve dolayısile buradaki faaliyet te faz
lalaşC..:Caktır. EvvelcE. Gelikten dekovil 
ile gelen kömürler, büyük vagonlara 
burada vinçlerle doldurulur ve çok za
manda az iş görülürdü. Şimdi Etibank 
tarafından yapı1an tesisat sayesinde 

Bur1ıada 22 yaşında 
Yaman bir hırsız 
Yakalandı 

Çatala#rı istasyonu. 
kömürler oluklar vaf;itasile doğrudan 
doğruya tahmil edilecektir. Biltün bu 
ihtiyacları karşılayabilmek için, hattın 
in.şasındanberi Filyosta bulunan depo 
buraya nakletmiştir. Bu günden itiba· 
ren günde 12 tren hareket edecek ve 
bu sayı pek y~nda 24 e çıkacaktır. 
Mevkiin iktısadi ehemmiyeti günden 
güne artmaktadır. 

Dursııllbegde 
Yakalanan 
R açakçılar 

Dursunbeyden y.a~;lıyor: İııhisa:d.aı 
memurlarının sıkı takibi neticesinde 

Dursunbey köylerinde bir kaç kaçakç. 
ile külliyetli miktarda kıyılmış kaça'!< 
tütün meydana çık~rılmıştır. Kaçakçı· 
lar Aziziye köyünden Şükrü, Dursun· 
beyden İbrahim, Halil, İdris, İ·brahinı 
Türkmt'n, Mehmed Kahraman, Ali Se
vim, Halil yakalanmıştır. 

Bu şebekeyi Mehmed oğlu Halilln 

idare ettiği ve tütünlerin Bursanın De. 
mirci köyünde hazırlandığı tesbit edil· 

rniştir. Kaçakçılaı sıkı takib neticesin· 
de yakalanmış ve adliyeye verilmişler· 
dir. Yaptlan mvhakeme neticesinde 

hepsi de ~yrı ayrı mahkum edilmişler· 
dir. Resimde kaç~çılardan bir kaçı 
görülmektedir. 

Edirne bele~iye meclisinin 
to plantl 'arı 

Edirne (Hususi) - Belediye meclisi 
reisi Şerif Bilgenin başkanlığı altında 
Nisan toplantılarına başlanmıştır.Mec
lisin bir ay devam edecek olan bu içti

ma devresinde belediyenin 939 bütçesi 
müzakere ve kabul edilecektir. 

Samsun. (Hususi) - Başkanlarının mcb'us seçilmesi üzerine Halkevh.cr ta· 
ırafından bu hafta bir veda çayı verilm~ ve bu çayda sam;mi sözler söylenmiş
tir. Resmimiz, Halkevinin veaa çayında Valiyi, Komutanı ve davetlileri göster
mektedir. 



1 Barla 

[ Hıc:liaeler Karşısında 

1 a 
A. ğle vdkti idi. Radyoda ala tur_ I arasında yapılan konuşmalar netiçe -
YJ ka müzik başlamıştı. Dinli - sin.de İtalya; İngiltereye, Arnavudluk

yordum. Koridorda bir şangırtı oldu: tan başka btr hedefi olmadığını bildir-
- Ne var? miştir. Ve İngiltere İtalyanın bu aö • 
Çocuğum boynunu bükmüş bir hal- zünü se~ ittihaz edecektir. 

de odaya girdl * 
- Şey babacığım, bardağı elimden İtalytt çocuğumun dediğini demişti: 
~ kmiım ... Bir daha kırnınm. - Bu kadardı. Bir daha yapmnm. 

- Zarar yok, fakat bir daha) kırma! Ve İngiltere benim dediğimi de:mif: 
- Kınnam babacığım. - Peki bir daha yapma. * Radyo~un hoparlörilne doğru bak -
Radyoda • alaturka müzik bitmişti. tım: 

Şpiker ajaru havadislerini okuyordu. - Ben de öyl• dem.iştim amma, de
Sua günün mühim havadislerine gel - dim, burada kınlan sad~ bir bardc.&-
~ zamrm f\lllları söyledi: tı ve kının da bir ~!... 

- İtalya ile İngiltere mümessilleri iSMET HUL-0St 

C Bunlan bi iyor mu idiniz ? =ı 
Devlet memurini ve kil se l Ressamlarm kıymeti 

17 nd asırda san'at :hiç bir ehemmiyett 
haiz değildi. Mesell bir ressam avamdaıı 

addolunur ve onuıı yaptığı eserler keıı • 
di:si için lJir hicab membaı olduğu iddia 

edilirdi. Şu hadise. ibu baleti ruhiyeye en 

canh bir misaldir: 

1657 de Fransada Davld Teniers Isim11 

, genç bir ressam kendi8ine asılzadelik pa

yesi verilmesini istemİf, bu arzusu ancak 
bir daha .resim teşhir etmemok ve para 
He resim .atmam.ak prtile kabul edil .. 

mi§tir. 

*** 
0'lUşerek selAmlaşmak '1910 a kadar Avrupad.a devlet memu -

riy-etleıine girecek olanlann mutlak su-
rette kilise ile arası iyi olması IAzımdır. Bugün sadece !nıd:ınlar arasında carl 
Ha"1 1910 da Bavye.rada hır lıse mual - bulunan öpüşerek •limlaşmak adeti on 

lbnlitine tayin edilen bir profesörün ta- altıncı asırd• oenu'bı Fransada erkekl• 
'yin.1 geri alınınış. bilAhare dE' kendisine: kadın arasında da nwvcud bulunuyordu. 

• c- Kilise ne arası açık olanlar şüp _ 1552 de bir erkek tanıdığı bir kadına 
rastgeld:iti :zaman der-hal o kadını yanak

larından l)perdi. 
heli :in.sanlardır!• damgası vurularak a -
~ . . 

*** 
Eski ordularda şarabın 

ehemmiyeti 
Eski asırlarda Avrupa ordularında şa -

rabın büyük bir ehenuniyeti vardı. Hiç 

bir ordu şarabsız sefere çıkmazdı. Mesel! 

İngilterede ise ıe ne asırda misafir &

p{llmek suretile ka.rfıla.nır ve selamlanır
dı. 

,ehrini muhasara etmifti. Fakat ordudll 
ş.arab tükenince 2000 den fazla asker kaç
mış ve karıı ta.rafa iltihak etmişlerdir. 

Bu yüzden de muhuaraya devam oluna-
l5 inci asırda Floransa ordusu Kaldana mamıştır. 

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

" Şişmanlar neden 
Vefasız oluııorlar?,, 
Bu suali bana cHayrabolu• da o

turan bir okuyucum, Bay, yahud 
Bayan S. J. H. 80ruyor. İtiraf ede -
rim ki, şişmanların vefatız oldukla-

nm te.bıt eden bir kaidenin mevcu
diyetinden haberdar değildim. Bu 
rdaldkada da gene böyle oldukları· 
na inanmıyorum. Buna mukabil ka
yıdlll olduktan muhakkaktır. Zira 

ekseriya fEttla egoisttirler. Sadece 
kendtlorlnl dilşünür1€r. Kendi vü .. 
cudleri, istirahatleri, sıhhatleri hari· 

cinde :herşeye lAkayddırlar. Maaına
fih bu te.şrlhl de mutlak bir kaide o
larak: görmlyeUm. İçlerinde pek in· 

ce, pek haYAJ, pek müşfik o1an1an 
da vardır. Her birimiz koMylıkla 
bunlardan birçoğunun isimlerini sa
yahiUriı, ~l!!lannı gözlerimizin 
&ıilııe getirebf?ıriz. Anlaşılıyor ki, 
okuyucum biru şişman düşmanı • 
dır. 

* Bayan Jalcye: 

- EvvelA reddetmiştim. sonra ka
bul ettinı. EvveHi mektublarını ce· 
vabs.ız bırakmıştım, sonrı.l fikir de
~rdinı, ben de ynzdım, istediği 
resmi de .g6nderdim. Fakat bu defa 
o sustu, diyorsurruz. Bütiin bunları 

evvelce de anlatmıştınız, ceva'bları
nı da almıştınız, görmüşsilnüz. Han· 
gi noktasının müphem kaldığım an-

lıyamadım. Maanıafih bir defa da -
ha söy liyeyim: 

- İlk reddin intikamını almayı 
düşüruniif olması, korktuğunuz gi -
bi, hatira gelemez. Böyle acı bir şüp· 
he beyninizde doğmağa başladığı 
gün o gence karşı aevginiz, itimadı
nız kalma.mı., değildir, derhal vrtzge
çiniz. Buna mukabil hatıra gelebile
cek daha makul bir ihtimali düşünü
yorum: GBnill traperlnde kadınla 
erkeğin ağırlıklan yekdiğerin~n 

~k farklıdır. Kadının aşkı csonra• 
şiddetlf!nir, sa w]amlıtşır, erkeğinki i~ 
se cönce• şiddetli, ııağlamdır, sonra 
gevşer. Bunun için<iir ki kadın ken
disini geç satmakta her vakit için 
menfaat vardır. 

* 
Sıvnsta Bay «M. Z. C.• ye: 

İhtilafta hiç değ1~e yarıyarıya ka
bah~tli oldu~nuıa hükmediyorum. 
Karınızla tesir haricinde, başbaşa 
kalıp konuşur. samimiyetle derdini
zi döke.r8f niz. Bu, fayda vermezse 
h!kim1n tavassutunu L!tersiniz. Ka
nun yuvanın yıkılmasını istemediği. 
için sizi himaye eder. 

* 
Eskişchlrde Bay cM. T.,. ye: 

- İnsan istemez istemez evlen -
mez. Evleneceği ıama\1 da dulu de -
ğil, kızı seçer. Esasen bugünkü va -
ziyetinlz yuva kurmaya müsaid de
IDldir. Biraz bekl~.Yfniz. 

TEYZE 

SON POSTA Nisan tt 

Mahkeme eski vali ve belediye mühend·sıerinin 
ıahid olarak dinlenilmelerine ve bazı evrakıJ'\ 

belediyeden celbine karar verdi 

Belediye mühendis"leri :tarafından 
yapılan tahkikat neticesinde görülen 
buı yolsuz işler iizerine, belediye ma
kine şubesi müdürü Nusrete işten el 

çektirllıniştl. Nusret hakkındl.i lüzumu 
muhakeme karan verilerek h.Adise ad
liyeye intikal etmişti. 

Sabık makine şubem müdürünün 
muhakemesine asliye 1 inci ceza mah
kemesinde dün başlanılmıştır. 

Nusret hakkındaki i<idiaya göre ba
zı evraık1 muamelesiz bırdkarak vazife
sini ihmal etmiş ve belediyeye alınan 6 
çöp kamyonunun satın alınış{nda usul
sOz hareket etmiştir. Bunlardan başka 
daha b&Zl usulsüz işlerden dolayı da, 
makine şubesi miidürlinün muhakeme
si tdl€b edilmektedir. 

Dün başlanan duruşmada suçlu ve -
kilinin yE:rini avukat Sadi Rıza işgal e
diyordu. Müdür Nu~ret de, mahkemede 
hazır bulunmaktaydı. 

1 
Nusret hakkındaki iddiaya cevaben 

İşte orijinalin orijinali baharlık bir hazırladığı istidE.tyı mahkemeye tevdi 
tayyör. Gri folnlu ekose kumaştan geniş etmiş, sonra şifahen de izahat vermiş
plili bir etek. Plileri ceketın bittiği yer- tir. Sabık müdür bu !<>rgusu sırasında 
den itibaren başlıyor. bazı evrakın muamelesiz bırakılması 

Kırmızı yünlüden ceket. İlikleri, yaka- keyfiyetini reddetmiş, bir ecnebi şir -
sının kenarı siyah. Düğmeleri de siyah- ketinden alınan çöp ka.myonlannın sa
h - kırmızılı. tın almma51nda da u~m olma -

Minimini yaka boyunu ne güzel sarı- dığını söyliyerek ezcftnlle: 
yor. Bel penslerle inceltilmiş. Önünün 
son düğmeden sonra açlk kalışı genç ve 
bahara uygun bir tarz. En değişik tarafı 
da omuzlan. Biri ilikli, öbür:i düğmeli 
iki band yahıız kollara değil bütün ceke
te bir başkalık vermiş. 

Bu elbise hiç şüphesiz gençtır, gençle
rindir. 

Y emelı bahsi: 
1 

Elmah Çörek 
Sekiz kişilik: 300 gram un. 

2 yumurta sansı. 
60 gram toz şeker. 
3 kaşık tereyağı. 
1 ki'lo elma. 

- Şartnaıne arttırma ve eksiltme 
kanununa mutabık olup, enc(bnen 
kararına iktiran etmişti. K.amyonlnnn 
geç tesellümü dolayısile de, geme ~rt
nameye uygun olarak şirkettt!tl 1200 
lira tazminat alınmıştır, demiştir. 

Suçlu vekili hadise ile alakalı bulu
nan bazı evrakın mahkemece tetkikini 
istemiştir. Mahkeme bu evrakın cel -
bine. eski Vali Muhiddin Üstündağ ile 
beledh·e mühendislerinin celbed11erek 

Follst~: 

iki rrkırd~' bir adamı dl5v0p 
Jiletle yBrahıdı ar 

Tereyağını una karıştırınız. Yumurta K'. .. k d " ... :ı.v. • k gı-n . uçu pa"Zar a ru a~eşmesı so a -
sanlarını da bu hamura katıp iyıce yo- , . .. _ 
ğurunuz. İçine _ eğer seve,rseniz _ kokusu, da oturan Neş e~ Meşeyı, gene Kuçuk-
duyulacak kadar rendelenmiş limon ka- ı pazarda oturan Ihsan Canberk ve ar -
buğu katınız. Sonra bunlan hepsi birbı- 1 kadaşı Cemil evvel! dövmü~er. 
rine iyice karışıncıya kadar yoğurunuz sonra jiletle yüzünden yaralamışlar ._ 
ve küme halin~ bir tabağa koyup üstü- dır. Suçlu İhsan Canberk ve arkatlaşı 

şahid sıfatile dinlenilmelerine karsı! 
vererek muhakemeyi talik etmiştir. 

Teyzesinin altmlarmı çalan bit 
genç tevkif edildi 

Dün, Sultanahmed 1 inci sulh cet> 
mahkemesinde garib 'bir hırsızlık ha " 
disesinin duruşmasına bakılmıştır. 

Suç'lu Hüseym Kfuiükayasof ya~ 
teyzesi Hanifenin sandığından 61 aded 
altmla 45 lirasmı çalmak iddiasi1' 
mahkemeye verilmiştir. 

Suçlu, mahkemedeki sorgusu sıra "1 

sında, hakkındaki iddiayı kısmen kıt -
bul ed<'rek: 

- BPn teyzemin sandığından 61 tı i 
ded değil. 35 altın çaldım. 19 altını isİ 
anamın sandığından aldım. Maksadıtd 
da, şimdi en karlı işler sırasında oidıl4 
ğu için zeytinyağ ticareti yapmakt1t 
Eh. tüccar <idamın kalıbı kıyafeti dt' 
yerinde olmalı. Önce, bu paralarla üs -
tüme bir elbise satın aldım, demi"?tir. 

Hakim, sorguyu müteakıb suçlunuJI 
\eYkifine karnr vermiştir. 

Mahalle bekç!sini yarahyan 
adam tevkif edildi 

Nadir isminde biri sarhoş olınllfı 
Sultanahrnedde benzinci Kasıma gide"' 
relc 

- Senin adamlarından Saim beniJlll 
masum 'karıma sokakta söz atıyorrn'llf 
diye. durup dururken çatarak meseli 
çıkarmıştır. 

Mahalle bekçilerinden Mehmed ht
diseye müdahale etmek isteyince, sar 
hoş yanındaki kundur<'Cı bıçağını çe" 
kerek, bekçiyi iki yerinden yaralaınıV' 
tır. 

Dün adliyeye $eVk~dilen suçlu. su!" 
tanahmed 1 inci sulh ceza mahkeme .. 
sinde yapılan sorguyu müteakıb, teV .. 
kif edilmiştir. 

Yarm Villycotte bir toplarltı 
yapılecak 

Yarın öğleden sonra Vilayette, Vs.• 
linin riyaseti aitında bir toplantı ya " 
pılc1cak, toplantıda Vali ve Belediv€ re" 
is muavinleri, kaymakamlar buluna • 

cak, muhtelif işler etrafında bir görüf" 

me yapılacaktır. 
nü kapatınız. Serin bir yerde yarım saat C .1 , , 1 k mahke~ye ve-

b
. .. .. d kl emı ) aKa anara dursun. Sonra ır masa ustun e. o ava . . 

1 
d" Bir han odPsında b"r kadın ve 

ile açınız. Kalıbı hafifçe yağlayıp hamu- nlmıKş er ırj d~ 0 k dın iki erkek yaralandı 
nı bunun içine yayınız. Kabdan taşan on·şuharını rven ll-'çll 

8 ıl n.. kem ye ver " .:ır Cibalide Tepebaşı çıkmazında 
kısmı kesip alınız. Bunu masada Y.tJVar- numaralı evde oturan Zihniyi, HaY .. 
layıp urgan kahnhğma getiıiniz. Elma- Dün, müşteki v.e suçlu lan kadınlar- dar caddesinde 4 7 numaralı evde rrıd" 
ları soyup çok ince parçalara ayırınız. dan mürekkeb olan üç dövüşme vak'a - kim boyaıcı Sami bıçakla başından 1fl 
(60) gram toz şekeri de ehnalara serpip sı olmuştur: sırtından yaralamıştır. 
iyice karıştırınız. Kalıba yaydığınız ha- Göztepede Tankbey sokağında otu- Vak'a Süpürgeci hanı°nda Hüseynid 
murun üstüne y~vmız. Urgan gibi YJ· ran Şadanı komşusu Seher tekme ile; .. 

-J - d od.asında cereyan etmiştir. Zihni Cet~ 
varladığmız hamurla da kabın etrafını Fatihte Hasanhalifc mahalJesin e otu-. de k. F tına rahpaşa hastanesine k~dını ..... L', S 
ve elmaların üstünü süsleyiniz. Bunların ran Emineyi, aynı ev ıracı a .... u..~ 

K .. "kp d Bedb ht tutulmuştur. 
hepsinin üstüne de az şekE'rle çalkalan- soba maşasile; uçu azar a a -
mış yumurta sürüp fırına koyunuz. Kıza- ]ar sokağında otuı·an Şefika ve üç kü- Sami, verdiği ifadede kendi.sinin ~ 
nnca a1ınız. çük çocuğunu, ayni yerck mukim Ay - kansı Haticenln de Hüseyin tarafın~ 

Bu çörek tcabında tatlı yı>rine geçec€'ği vıldız döv:müşlerdir. bıçaklandığını iddia etmiştir. Bun~ 
gibi sabah ve akşam kahvaltılarında da • Müştekilerin şikayeti üzerine suçlu- üzerine Hüseyin de yakalanmıştıta 
seve seve yenilir. lar mahkemeye verilmişlerdir. Tahkika1 devaP1 etmektedir. ,,/ 
_.... ........................................................... - ................ _ ............................. - ....... ·····-· .. --····· •• 1 ...... -·-·-········.-..-··-
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SON POSTA 

. 

Sayfa 1 

anı ir röportaj 

' • '' iş vereceklerini gazetelerle ilan eden biltiln 
mües eselere başvurdum: hepsinden " Biz 
lladın memur istiyoruz ,, cevabını verdiler. 
Hatta bazıları kadının güzel olmasını da şart 

koştuklarını söylediler I 
- •Ormandak· C:lım havft'- ' çıplakla.rn tablosunu lıir «iriü bitireme-
\ ' "'-«T ısınmadı d' ÇıkarmıyOT, • ıye modelim üıtil'Rdcki ceketi 

Hasta - Birdenbire neye §Cl§trdınız hem.§irc... Doktor 
beni muayene ederken hastalanıverdt, bm yataktan çık-

Yazan : Nusret Safa Coşkun 

~;::::::::;::::::::===-----------~t~ım,: yatağa onu yatırdım. Dün işsiz bir günümdü. Kendi kendi· 

C--:~:-A_H_-=s~u::-< _K A o ı N L A R ) [ K~rikaturlo fı ralar] ~~:=~~:~~;~ 
bel patronumwı biç yüzü gülnıedi: 

- Peki. dedi. Daktilo bilmezsiniz t8' 
bit Halbuki bayan ..• 

Bay.an: 

Neleri b",l'.rlr.ı.,r • lerce ciŞ> edinildiği kanaatindeyim. Bu 
J_.rİ hilnıezler Bir Nisan şakası kanaati benim kafama benim, yahud b~-

- Kaç gündür nvincimden gözüme kasının başından geçınif vak'alar değil, 

- Ben bilmem makine kullanmasını! 
Karşılığını verdi. 
- Ben mükemmel yuanml 
D~ 

e9 
Yazın Çok 1 

Bu. Y'Ü?:den so çıplak giyinmeyi bTrler. 
~akidir ğuk alıp hastalandık! amma. sıcaktan . an da 

Pışmezler. 

* Bir te~ .. .nıl 
~'U e .... 

soıu k sıneyl bilir! er. 

* Çay, kahve ne k da 
l~ler: ağızlan a r sıcak olursa olsun 

yaıunaz. • 

* İnsanın g·o·~; 
bı .... ne k" · 

çsa onu gny t ça~ilr kaçsa, kirpik 
çıkarırlar. 

. * Eskı elbiselerden .. 
yenısını imal ede 1 r er. 

'l'am * zamanında ağlarlı:ır. 

* Bir tnağnzadan aldıkları 
tlnnek.to ve 8eri eşyayı deği§. 

vermekte Inahirdirl er. 

B * .ır mağazad:ın erkeğe 
~~~ bir vaziyette al'lrl a}ltd eşyayı gayet 
~ bir kadın ar. albuki bir er rer . e~ası aldığı • 

1nı bJ.raz gülünç bulur. zaman vazi. 

Hl'dıye se mck 
ç onlara vergidir. 

* Sayf aJarıa :rnek 
bütün bu saf 1 tublar Yauırlar. fakat 
rnişlerdfr. ya arda hiçbir 

* İ.st~ıkl 

şey deme-

, __ . erı znman . 
~ zaman ŞJŞrtıanlarlar istedik 

z:ıyınarıar. ' • 

* Bir incnıad 
Yirmi otuz k.iş n }er b ğenınciye kadar 

ı} ı rahatsız ederler. 

... 
r İstedtkl~ zaman .. 
i1ikl ri zaman iki d~n bir gilnde iste. 

da boyanırlar - . 
Vecizeler 

* 
1Cadnı k 
~ • r c(jın p 
rna n ko~ıugu "'1· 

ı._ n kadınlıOıııdan 
"""llbed r. 

* R:ad•n scvdi.ıt• ma "lf• .ta· 
nıa n dıı, acvUdf§i za .. 

n d4 OilzcZd r. 

* 

*** 

uyku gırmiyor ba- bizzat ilaruaxm muhteviyatı yerleşt.lr· 

~ 
yan. miştir. Demek istemiyorum ki, bu if ilan· 

-- Niçin, sevine- lıırı yalandır. Ne münasebeti Billkis sırl 
cek ne vardı ki? bu iş illinını verebilmelc için müessese-

W - Bana beni sev !erinde ciş> icad edenler bile vardır. An-
f diğ'nızi söylemiş· cak bu ilanlar o kadar maksadlıdır ki. 

Tren, vapur tarifelerine bakıp trenin 
vapurun hareket saatini tayin etmeyi bil
mezler, 

* Kocalan için bir şişe rakı veya bir şişe 
şarap alnmyı bilmezler. 

* K labalık caddede tramvayların, oto-
rnob!llerin blı'az tenhal~tığı zamanı kol
layıp karşıdan karşıya geçmeyi brlmez
ler. 

B . * tr vıcıay,. mkıştırmalc için sağa mı çe-
VirJnek laznnd1r, sohl mı; bilmezler. 

B * tr §işenin mantarını açamazlar. 

11 
Rüzgarlı havada şemsıyeyi nasıl tuta

caklarını b~zler. 

tin'z. adeta yazılış tanl:aril • prtlan 7.0rla sizi 
- Ne vakit? üsad eder, çünkü aranılan daima kadın· 
- Tam on gün evvel. 
- Büyük muvaffakiyet. 
-Ya! 
- Evet, fak at benim için .. on gün geç-

tiği halde size bir Nisan şak.ası yaptığı~ 

mm farkına varamadıruz da. 

Kaba' at kendinde 

• 
dır. Bu kadarla da kalmaz. Yalnu kadın 
olmak meziyeti kafi detlldır. Genç ve 
güzel olmak ta lhımdır. Sebeb? Bunun 
muhtelif sebebleri vardır, anlatayım. 

Dün hem merakımı yınmke, hem ae 
işsiz saatkrime eğlenceli ve fakat ibretli 
bir ciŞ> bulmak ~in, gO.ya. if anyormuo: 
şum gibi, ilfın sahihlerinin yazıhaneleri

- Kocası bir sıvacı. zavallıyı hergün ni, müesseselerini dola.jtım. Netice bana 
mala ile dövüyor· • 
muş. 

- Kabahatken· 
dinde. 

hak verdirdL 
İlk uğradığım yer, şu illnın sahibi idi: 
cBir müessesenin muhaaebe işlerinde 

~ çalışmak üzere, en az orta tahsil görmü§ 
- Neye? bir genç nranıyor. Askerlikte alakası ol-
- Yüzüne o ka- maması şarttır. Ehliyetine göre maaş ve· 

dar pudra sürüyor rilecektir. Lise mezunlan ve lisan bilen-
ki, kocası onu göıilr görmez, bir duvar ler tercllı olunur. Müracaat.. .. > 

görmüş gibi oluyor. Yenipostane civannda dapdarac1Jı::, 

Bildiğim İçin kaplrnranlık bir hanın merdivenlerini 
İki ahbab bedestende karşılS,ftılar: desturla tırmandım. Yirmi ayak merdi-
- !kide bir be· venin beni bıraktığı küçük antrede, mu-

destene uğrarım. hasebe işlerine memur arayan müessese-
- Evet, insan nin ismi okunuyordu. Kapıda da bekli-

bazan kendine çok yen bir kadın görülüyordu. Ben kapıya 
iforlcrken · 

lüzumlu bır şey 
buluyor. - Daha henüz gelmeml§Ier, kımse yok, 

- Ben de onu dedi.. yemeğe gitmişler .. 
bildiğim için uğramıyorum ya, bizim Bekfu:meğe başlad1k. Tabft araımzda 
komşu bayan Hatfoe kocasına burada ayni kimseyi. ayni yerde. ayni şartlar i-
raslamış ta evlenml§ler.. çlnde beklemekten mütevellid bir ahbab-

Lazım olursa lık hasıl oldu. Muhatabım da gazetede 
ilan edilen iş için gelmift. 

- Artık aramızda her ıey bittl Nişan 

* YUıiiyen tirenin vagonunda 
Y'tirdm.eyi bibn.ezfor. 

dosdoğru yüzüğümü bana i· 
nde edinız. Ben de 

Yarun saat sonra merdivenler gıcıroa
dı. Uzun boylu, zayıf, P'rauız bıyıklı bir 
adam, elindeki gü.rdanla difiılı kan§tıra
rak antreye geldi. Cebind.eıı çıkardığı a
nahtarla, kapıyı açarken bize niçJ.n bek· 
lediğimizi soran bir yüd.e bakıyordu. 

* Btr s'nemada, bir tiyatroda ppkaları-
nı ÇÜtarmayı bilmezler. .. 

Btr çakmalı çakamazlar. 

B * 1r mektubu postaya veremezler. 

* -Evd~ki l1bu.mm.ız qyayı atmak ltızım 
gek!iğini bibneıler. 

* 

bana yazdığınıs 

mektubları size ı· 

ade ediyorum. 
- Mektublnn f. 

ade etmenize IU.. 
zum yok. daha evvıel başkasının iade et
tiklerinden kopya etmi~tim. Onlar bende 
duruyor, lazım olUl'N gene onlara bakıp 
yazanın. 

Belki 
Çirkin erkek. gll.rel kadına il!nı aşk e

Ben konuştum: 
- Gazetede i?Anının gfSrd.Qk. Muhase

be işlerinde çalışmak ü.r.Be bir memur 
nnyormuşsunuz. 

Beni dinlerken gözleri genç kadını gfi. 

züyordu. 

Ağzından gürdaru çını-arak: 

Etlerini miirekkeblemeden bir 
~ doldurmayı bilmezler. 

dolma diyordu: 
- Evet, c~vabmı verdi.. anyorum, ta

lih misiniz?. 

* 'l'r~vayda kapıyı açamazlar. 

* Bir ta~ atmı.azlar. 

* Mlsafirlikte bir kere oturdular mı, bir 
daha ~)'l bilmeder. 

*** 

- Sizi çok. se • 
vıyorum. 

- Ya çirkin ol• 
saydım. 

- O zaman da 
belki sevecektim. 

Güzel kadın. cevô verdi: 

Hep beraber içeri girdik. Külüstilr bir 
masa, somyalan pestill iki kanape, 
her taraf toz toprak içinde.. muhasebe 
işleri için memur arayan mü~ nln 
direktöıil azameıtle koltula: oturdu., B • 
yana yer gösterdi. Bana .oturun!• bile 
demedi 

EvvelA bayana te.hslllni, nerelerde ça,. 
lıştığını, evli olup obna~ı sordu. Ra

Veclzeler kibim orta tahsil gömıüftit, Bır avukat 
yanında ktıtiblik etmiş, yüzft pembele§e

Ka.dın müteklımil rek, ayrılışı için de gab;ık patronunun 

- Ben de sizi belki seveoektim amın~ 
biraz .güzel olsayt1ıımt 

bir ı•l(tndır. birazcık çapkın old\ığunu aebeb g~ırt rdt. * Evli olup olmadlfı sualine de bir ler 
. mırıldandı runma, dışarda yeri, g~ğft. s~r-

R4ıg~ ~ gıbi sarak geçen dolma l'Aatiktı b!r kamyonun 
knrfı?arnah, çünkü gürültüsünden duyama 
~. ka Sıra bana gelmifti. hkat patronun on 
dım oldu.Ou gibi ka· parmağunda yirmi h1lneıim olsa. a~m
blıll ettM~ çilnkü o- la kuş değ.il. 'ta'J"Y11n tutam gene bent 

da deM-*iremezsi- almıyacağı hAIA baya.nc:tan pJerim ayı-
"... ramadığı için ~ 

Uyd'l.a'dum: 

Hoş ortalıkl.a:Nm ~ fi!An da yok· 
tu yal ... 

Beni atlatmak içm o.rlqa atılan bu 
bahane de boş çıkınıftı. 

Patron enöeSini. kaşıdı. 
Bu sefer de: 
- Yq meselesi mevı:uubahs! buyurdu. 

İşlerim aktı' oklcak, yeni bir takım i§ler• 
girişiyorum. Mümkün mertJbe memu· 
rum çalışmağa dayanıklı olmalı ... 

Y ~ mesel:esindG. de bayanı yan yol· 
da bırakacağını belli idi. Rakibim. yaŞm• 
dan ne kadar tenzilAt yaparsa yapsın, 

benden bOyük otdutu gör<llüyordu. 
- Yinni sekiz yaşındnyım! 
Diye karşılık verdi suallne .. 
Ben doğruyu scyiedim: 
- Tam yirmi dört buçuk yapndayıru! 
Adaıooağız terlemeğe bnflamıştl. Bat-

ka bir bahane ~ bulamachlı için bana: 
- Adresinizi bırakınız, dedi Ben sizi 

ararım. 

Uydurma blr adres bıraktım w çık.o 
tun. 

* İkinci olarak fU ilAnı teldb ettım. 
cGişemlzde çalışmak <ızere bır adama 

ihtiyac vaı"dır. Yazısı gQzel, hesabı lruv· 
vetli olması şarttır. Tanb olanlamı.. .. • 

Bu ikinci sınıf bir piyango gifesi tdl. 
Sahibini buldum. 

- Sizi almnnnza imkAn yok! cevabım 
verdi. Çünkü bu işi ancak bir kız göre
bilir. Şayed akrabanız, tanıdığınız filAn 
varsa, güzel olmak §8rlilo, hemen g6n
deriniz. 

Benim kendisine hayretle bakmam O.
zerine ilAve etti.: 

- Gişeye güzel bir iel\9 kıı oturtmalı 
ki müşteri gelsin! .. 
Hakkı yok değildi. 
Sordum: 

- !'Eki ~yle genç ve gQzel bir mennJ.ı 
ra ne kıada.r mBaf veNJOebiniz! 

- Yirmi liral ... 
Hayret eimekt:etı kendimi ala~dım. 

Yirmi llTaya genç~ gilm memur-

* Üçüncü müracaatinı btr mües:se~ 
oldu: 

Bu müessese bQi1ln ~ gazeteleH 
servisleri için bi.r1Daç memura ihüyaeı ol
duğuna emir ilAn verıniftl. Maaş ta 
değil. Trun yet:mif bef Ural •. 

Mükellef döşemnif, ıçtnde birkaç me· 
mur çalışan bürodan ge99rek. müessese 
sahibinin maroken k.tltukhı. ceviz yazı

haneli odasına i'frdim. 
Beni d'kkatle dinledikten sonra: 
- Çok güzel dedi. Ancak bize kadri! 

memur Mzımdır. 
Bütün vasıflarım onların şartlarına 

uymuştıı amma. kadın olmayışını l§i bo
zuyordu. Cinsi.mi de değiftlremezdim ya' 

- Peki, diye aordum. Niçtn ilAnda ka· 
dın aradığınızı tMrlh etmiyorsunuz?. 

Ciddileşti: 

- Herkes bizim namuslu insan oldu.. 
ğumuzu nereden bilecek. Türlü şekfld't 
şüpheye d'üşebilitler, bunu fena tefsir eli 
meğe kalkarlar. Bu y1lzd'en ancak mn 
catlarda bu kaych fiert sdrnıeğe mecb~ 
kabyoruz. 

* Şu Uhı en muvafıkı id.t. Bakalım bv 
sefer de ne d1yecıeklerd.l? 

cBl:r kAtJb nranıyw - Sabahleyin 8 den 
- Lise meZUll.1l!'JUm, bdnr akşam beşe kadar çahfmak üzere, eski 

1cadm& tdare e· birçok mfiesseslerde ça BoMervfs. 7azıyı bWr bir ldtibe ihtiyaç vardır. Ar-
dtıbilen, bir devleti lerbn var. Aske.ıi!k içtn. tpndm uı:tıldaş- zu edenler ... • 
llB ldanı edabllir. mıştım. Yerime ba~ abnışlar. Um- Burası bir exftl!k komil&yoncusunun yaı 

- Paltomun deve tüyünden yapıldığım * lü rnuhaseoo ve ~ ~ Ne z.ıhanesi idi Muhatabım. &ha ben. il!\-
1ıer1cerin~ .~ bıı 6akf.l{lq dikıo Bevmlyoa, ~il.mi- vcrlrseniz kabul ederim. nımzı okudUm.. demeden. cevabı yapı,_ 

nalCadırı. ço7~ dtl.;!U. 
r, fokat du~; • Ta. m makarna ye~}( • sı ..... ~- ıe--

sı,z 1 Y-ncc- P t ...,, ... Yotl , -

. a.rcke~ eder. ele;; ın atmak ta ner~ akıllanııo Jld-
' Unlim.. Ben s6yiediklerimEı her crlhetç tırdl: 

k.adm oıma.z. bayan rak:i.bime f.ldkttm. hbt mllstak- (Devamı 12 nci sayfada) 
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.......................................................... , ... 
' ,- Asker 
görOşD ile 

Geçirdiğimiz her dakika 
bütün Balkanlı/arla beraber 

( Kitablar arasında 

Milli bir edebiyat 
yaratabilir miyiz? 

) 

Nusret Safa Coşkun neslimizin en ,.&' 
lfld yazıcılarından biri~e;r. 1lkönce Va
kit, Açıksöz, Son Telgraf sütunlarında 
gördtiğümüz bu arkadaş, gayet kısa bit 
zamanda okurlara kendisini tanıttı, se"l· 
d.irdi. Yepyeni, orijinal romanlar tefrik• 
etti. hik.Ayeler yazdı, ki bu hikayelerin 
bir çoğunu her nedense beğenmez. ,,Asıl 
bundan sonra, daha olgunlaştığım za• 
man istediğim hikayelerimi yazabilece• 
ğinı. der. 

\ 

vaziyet 
' -·······················································""' Bulgaristanın da zararınadır 
Oarhal yapılacak bir Balkan devletleri 

askeri ittif akma Bulgaristan hiç 
tered .. d etm den girmelidir 

Bu kanaat, bizce hikayecinin lehine 
kaydedilecek en büyük meziyettir, de• 
ğerd'i.r. Zira kemale erdiğinP in:tnatı 
san'atkar, san'atında dumurla ı . insan• 
dır. Artık ondan yaratıcılık, .. 1sı ı h le• 
liyemeyiz. Nice istidadlar, hatta deh" i· 
midleri bu yüzden daha gonçalanmndall 
unutulma çukuruna yuvarlanmışlardır. 

Romanya, Yu~os·avya ve Yunanistandan sonra sıra 
pek çabuk Bü:~ .. r:s~ana gelebilir. Bu takdirde kom
şı..1muz tes.im ol:naktan başka ne yapabilecektir ? * Nuaret Safa Coşkunun üslubunda ga• 

Yazan: Eınekli General H. Emir Erki'et rib bir mizaç çeşnisi var. En ciddi me"l' 
zuları işlerken bile, bu çeşniy1 tadıyoru:ı. 
Aktüel teşbihlerle renklendirdiği yazıla• 
rını okurken dudaklarımızı kaplıyan te• 
bessüm muharrire uygun bir not verıne• 
m.izin, onu sevmemizin tam bı.r saikidıl't 

(r=:\\ ün'kü yazımızda, Arnavudluk· garistan anlaşmanın dışında kaldıkça, 

\b:JI taki yeni vaziyet dolayısile, ta· herhangi bir Balkan Antantının bir he· 
savvuru mümkün en fena bir ihtimal 0 • defi daima Bulgaristana karşı korunma 

olarak kalacaktır. Bu sebeble Bulgarislarak. Yugoslavyanın parçala~ası ve 
YU!\anistanın büyük kuvvetler önünde tanın Balkan Antanhna katışması, yalnız 
eğilmesi halind'e dahi, şimal cenahı Le- Balkanların içinde kalmış tehlikeli l»r Sofyacıan l>ir manzara 

. Muharrirliği, romancılığının yanınd' 
b'ir de gittikçe ilerliyen gazetecilik ceP" 
hesi bulunan Nusret Safa Coşkun, geçen• 
lerde kapı kapı dolaşarak ediblerirniılı 
kalbur üstü muharriderim\zi ziyaret et
miş ve onlara: cMilli bir edebiyat yara• 
tabilir miyiz?, diye sormuştu. Aldığ: er 
vablan. zeki görüşleri, nükteli teşbihW 
r.i ile süsliycn muharrir, son günlerde bıJ 
anketleri bir kitab halinde neşretmiş bil' 

lunuyor. Ruşen Eşrefin (diyorlar ki..) si 
iJ.e açtığı bu edebiyat :neseleleri çığırlı 
Hikmet Feridunun (Bugün de d1yorlal 
ki) si ile daha genişlemişti. Ayni yoltJll 
usta bir Uıkibcisi olan Nusret Safa Cof" 
kun, (Milli bir edebiyat yaratabilir :rııi• 
yiz?) anketi ile, bu çığıra başka bir ren~ 
ahenk vermektedir. Kalbur üstü muhal"' 
rirlerin, otorite sahibi diye telakki edılell 
ediblerin yaşadıkları devri gözönünde tll' 
tarak, hazan da şahsi hislerinin tercüJ11.8• 

nı olarak ortaya sürdilkleri fikirler. taV 
bik kabiliyetleri az ve kısır da olsa ge11' 

bir kıymet ifade eder. .. ~ 

histana ve gerisi Sovyet Rusyayn daya- gediği kapatmak ve Balkana yeni bir 
nan bir Rumen • Bulgar • Türk tedaf:.i1 kuvvet eklemekle kalmaz, aynı zam.anda lmıduğu için, çevresindeki devletlerin, Yugoslavya ve Yunanistan ilk safta bu· 
cephesinin bile, değil yalnız Balkanları Balkan Birrğhıin biran evvel tahakk:.ı- onsuz, biribirlerile irtibatı ve dolayısile lunmalcta ve Bulgariatan ortada ve içer
müdafaaya hatta Av.rupanın doğusunda kuna yardım eder. biıribirlerine askeri yardımlarda. bulun- de olduğu için ilk hamlede tehlikeye 
barışı temine yetebileceğinı tebarüz et- Görülüyor ki Bulgaristanın gerek Bal- malan işi her vakit teknik büyük müş- maruz bulunmamaktadır. Fakat kenar 
tirmiştik. Bundan maksad'ımız. ayrı ayrı kan anlaşmasında ve gerek Balkan Bir- küllere uğnyabilir. Bunun için d~ Bul- devletler, Türkiye ile Bulgaristanın mil
zayıf olmalarına rağmen, tam bır ittıhad liğindeki yeri mühimdir. Fakat bunun garistanın Balkan Antantına girmesine esm ve seri yardımları olmaksızın, zayıf 
ve bir askeri ittıfak halinde, Balkanlıla- böyle olması onun komşuları aleyhine dalına lüzum görülür. kalacaklarından birer birer avlanabilir· 
rın toptan ne yaman bir müdafaa ve ba- bir takım aykın ve kabul olunmaz taleb- Kezalik. icabında tA Vangölünün kıyı- ler ve sıra nihayet, zannolunduğundan 
nş kuvveti teŞkil edebileceklerini gös- lerle vakit geçirmesini icab ettirmez: lanndan Balkanlara süratle kuvvet ye· pek çabuk, Bulg~ristana gelebilll'. Bu 
termckti. vakit pek dardır ve geçen her dakika bü- tiştirebilecek olan yeni Türk demiryoUa- takdirde, sayın komşumuz. yalnız başına 

Artık bir hayal değil, bugün müstacel 1 tün Balkanlılarla berab0 r Bulgaristanın nnın büyük stratejik kıymetlerinden, kalmakta musır kalması halinde acaba, 
bir zaruret olan Balkan ittihadı veya da aleyhine işlemektedir. Onun için, fik- Balkanların haric! müdafaasında, azamt teslim olmaktan ba§ka ne yapabilecf"k· 
tam b r Balkan askeri ittifakı hemen ba- rimizce, Bulgaristanın makul bazı milll bir istifade temini için Bulgaristanın tir?! 
şarılabild'ği takd1rde, geç kalmış sayıla- taleb ve menfaatlerini temin edebileceği Antanta katılması 1Azı.mdır. Hüiasa her- Halbuki buna mukabil, Bulgaristanla 
maz; yeter ki, bu itt'had veya ittifak ve kendisininkile beraber Balkanlıların hangi cihetten bakılırsa bakılsın. Bulga- beraber beş Balkan devletınln teşkil e
bfran evvel ve noksansız tahakkuk etti- da istiklal ve hürriyetlerinin muhafaza- ristanın Balkan anlaşmasına girmesi, ay- de bilecekleri 60 küsur milyon nüfuslu 
rilebilsin! Bu ' mütaleadan bugünkü, Bul- sına kıymetli yardımlarının dokunabilc- ni zamanda kendi mevcudiyetınin ko- bir milletler birliğini tasavvur edıniz ve 
garistansız, Balkan anlaşmasının Balkan- ccği rnüsaid bir zamandayız. Kardeş rurunası bakımından da, zaruri görün· onun §imal yanının dost bir Lehistana ve 
ları kusursuz bir müdafaaya ve Avrupa- komşu devlet, eğt-.r bu güzel fırsattan is· mektedir. gerisinm de gene dost bir Sovyet Rusya
nın cenub doğusunda mutlak bir ban§ tifade etmesini bilirse tarih onun bu hu- Niçin mi? İzah edelim: Filvaki Balkan· ya ve aynca da Sadaba:i misakı devlet
teminine k fayet edemiyeceği neticesi susta vereceği büyük kararlara ıerefli lara şimal, batı ve cenub batıdan gele- !erine ne güzel yaslanmış olduğunu bir 
çıkarılabilir ki bu. maalesef doğrudu!'. sayfalar saklıyacaktır. cek darbelere karşı tabiatJie, bi · kere gözönüne getiriniı; o zaman mu-

İleride. 20 inci asır ortalarındaki Tilr 
ediblerin.in, san'at düşüncelerini a:ra1ı• 

(Devamı 12 ne! sayfada) -=-' Gene saklanamaz bir hak~kattlr ki, Bul· Bulgaristan, Balkanların ortasında bu- ı-er kenar Balkan devleti Romanya, (Devamı 10 uncu savfada) 

- Teşekkür ederim, hanımefendi! 

İltifatınızdan, emin olun, pek müte -
hassis oldum. Mizacıma muhalif olma
sa ben de si7e a~ık olurdum. Zira siz de 
gerçekten harikulade bir güzeılliğe rna· 
liksiniz. 

- Det:ıek, mizacınız sevmekten hoş
lanmaz, öyie mi? Sevilmekten de haz -
zetmez misiniz? 

- Denemedim. Esasen tek taraflı 

aşk ta s•kmtı!ı bir şey olsa gerektir. 
- Bazı aşklar o kadar fazla olur ki 

her iki tarafa da yetişir. 
- Övle midir, dersiniz? 
- Şilphe etmeyin. 
Füruzan, konusmasmın tonunu de -

ğiştirdi. 

- Si1 ne tuhnfsmız, Hürmüz hanım! 
- Ben mi? Nem tuhaf geliyor size? 
- Demindenberi beni karşınıza al • 

mış, bir çocui: gibi kandırmağa çalışı
yorsunuz. Söhret şayianızı bilip de, ön
ceden ihtiy:J~kar davranmağa azmet -
miş bulunmc.'Sam, bir yandan o ilA.hi 
güzelliğinizle, emsalsiz cazibenize, bir 
yandan da sözlerinize kapdıp, nerede 
ise ben de şaşkın pervaneler gibi alevi
nize yanacağım. 

- Yanmamak isteseniz de, yanmıya~ 
cağınıza emin misiniz, Füruzan bey? 

- Oh! Orası muhakkak! Hiç benden 
öyle zat bekle~yin. Bir defa, aşk de
nilen şeye inanan adam değilim. 

- Öyle mi zannedivorsunuz? 
- Zan değil.. kanad .. iman. 
- Aldanıyorsunuz. Füruzan bey! 
- Nereden hükmediyorsunuz aldan-

dığıma? 

- Siz, hoslandıP'ınız bir kadının size 
karşı duvacağı a~kn Iakavid kalamaz • 
sınız, elbette mukabele edersiniz. 

- Neler söylüyorsunuz? 
- Ben de kendi kallaatimi söylüyo-

rum. Gencim amma, hayat beni adam 
sarrafı et ti. 

- SaıTaf da bazan tarttığı altının a
y3rında au:ıanabilir. 

- lk>rı 2;.:;nnmam. Siz, e2er capkın 

Son Posta'nın Romanı : 101 

.. Ah ne bay ın bakışın var, 
'bey!. Önüne gelene vurulmaz. Eğer af 
kınım bir cevher olduğuna kani bulun' 
masaydını onu sizt arzeylemezdim. 

- Giizel.. taşekkür ederim, amrtı" 
hakkımdaki bu kıymetli duygunuzı.JJ' 
karşrlıksız kalacağından korkarım. 

50 VA~AN 

-~t-~;;;~~;;;u~;i.i ..;a=--=b_.e:.~az şems~~~li ! " ~~°:1:'. 
bir erkek olsaydınız, 
kadınlarla ülfetiniı 
daha ıak.ı ol.saydı, 

hakkınızdaki bük -
müm belki de başka 
türlü olurdu. Fakat 
değil mi ki aşka, ka
dın<!! ehemmiyet 
vermemeyi hır mezi. 
yet sanıyorsunuz, 

değil mi ki kendi -
nize fazla güveni -
yorsunuz, siz gü -
nün birinde, hiç um

madığınıı bir alevin 
tesirile kanadlarnı .. 
zın yandığını gör • 
meğe mah~iımsu • 

- Bende öyle bir korku yok, Fürll : 
:lan bey! Biraz evvel de söyledim sa::, 
yorum. Bazı cışklar kendi kendiler 
kifayet edecek kadar büyük oıurl~ 

- İnsan sevdiği Sonra... 1"' 
adamı istiskal eder - Sizin de, arzettim a, bana bigfl 
mi? olmadığınızdan eminim. 

- Sevdiğiniz a - Füruzan gülünç bir tavır aldı: iJı'ı 
dam .. ben miyim? - Hiç sizin gibisine rastgelıned 

- Tabit değil mi? Hürmüz hanım! Beni zorla ftşık ede<:~ 
Demindenberi kim - sipiz ~ 
den bahsediyoruz ? - Hayır! Zorla değil. Hiç kim~.~ 

- Bir kadın hiç hükmü, tesiri, nüfuzu altına\ girmı) ~ 
tanım;ıdıjı bir er - bir şey varsa -0 dn aşktır. Siz beni ~cfl el' 
keğe bu kadar ça • kendinize sevdiniz, Çünkü beni mız9 , 
buk gönül verebilir nıza, zevkinize uygun buldunuz, ıtıı1l 
mi 1 larmız kaynaştı. ~ 

- Aşk, lnide o .. - Sizi tekzib etmek istemem, ba'Jlf 
lursa aşktır. ötekine efendi. Lakin vaziyet zannettiğiniz 
alışkanlık derler. bi değil. ıJ ,ı 

- Aşk.. a.,k .. bu - Teferrüatta yamı1ıyorwn bel · 
kellmenin size ya • Bu kadarı olabilir .. 
bımcı olmaaı icab - Aslında da hatanız var. ' M~ W 

Füruzan müsteh .. eder . Hürmüz ayağ~ kal~tı, odadan çı 
ziyane güldü: . · - Niçin, Füruzan yormuş gibi yaptı. Füruzan, sordu: ~ 

_ Ondan korkum Genç adam gü.zellığile göz k~tıran mahlfilaan na.ıarlant\ı aJl'ramıyordu bey? Pek çok er _ Nereye gidiyorsunuz? Konuşu) 
yok, hamdolsun! Beni yakacak ateşin miyorsunuz. DiJinll varmıyor. SU bu- ke~r tanıdığım için mi? İşte, daha iyi duk işte. • ~ 
henüz kibrhi bile çakılmadı. nu kendi nezaketinize atfetmek ister· ya! Demek ki, yilzlercenin içerisinde, - Üzerinde an1aşamıyacagımız Oi ' 

- Siz. cy1e sanırsınız .. sizin gibilerin siniz amma, mesele öyle değil. Bilfarz hayalimde yaşıyan ve sevgime layık mevzuu uzatmakta ne mana var~ ;et' 
zafı oradndır zaten- Gözlerini gaflet o ben size ilanı aşk etsem, onu reddettir- g~rdüğfun şahsa en yakın ıid bul - deyim, bakay1m: Seher davranab11 

kadar bürümüştür ki ateşin saçağı ar- miyen sizin gönlünüzdür. muşum. Hakir gördt\ğünüz bitlerln duy gibi ise, yanınıza onu göndereyiIJ'l· 9' 
dığını farkedemez olurlar. - Affedersiniz amma, siz kendi nü- gularmız daha sami.ınt olur; buna iti • - Oturun, efendim! Ne yapayırtl 

- Ne demek itiyorsusunuz?? Ken- fuzunuza ne kadar güveniyorsunuz? mad edin. Zira bizim gibiler ömrümü- heri? 
diniz için mi konuşoyoroonuz yoksa? - Benim hiçbir şeyime güvendiğim zil hep sahte duygull!r arasında geçir- Kadın kapının önünde durdu: ıtof 
Haniya, kendimde öy\e lbir liyakatin yok. Sizin içinizi okuyorum, o kadat-! diğtmiz için hakikt duygulara daha çok - ~ehcı i mi ne yap~cak~ınız? gee' 
ademi mevcurliyetini bilmesem düpe- - Kıraetini:z çok zayif. kıymet veririz. landıgınız kadın o degıl mı? Bll 
düz bana ilanı aşk ettiğinize zahib ol~ - Değildir ... hAşa! Gözleriniz,, şu da· Füruzan işi şakaya boğmak istedi: buraya onun için gelmediniz mi? ttf 
cafüm. kikada bana karşı llkayid olmadıtıru- - Şim<li öy~ ise, beni !evlyorsu - Geldim amma, şimdi sizinle ~ 

Hünnüz gene güler bir tavır takındı: zı .şöylilyor. • ııuı?. AlA! Benim tçtn büyük bir ,eref. ruyorduk.. hem Seher hanım .ma~? 
- Etsem ne olur sanki? Red mi eder- - Yanlış. Ukin bu ana kadar ben ik.aqıncı oluyo- hasta imiş .. ne diye rahatsız edeli e~ 

siniz? - Yanlıf olsa, burada bu kadar uzun rum, lfüfen onu da .ayıer misiniz? Hürmüz, geriye döndü, tekrar. 
- Estağfurullah! Düşünürüm biraz. oturmaz, giderdiniz. Hürm~z suratını un: yerine gelip oturdu of} 
- Gördünüz mü? Reddederim diye- - Benl kovuyor m usuntU? - Bentm g<Snlilm kibardır, Füruzan (ArkMı 1J 



ION POSTA .,.,. ' 

RESiMLE BiR HAFTALIK DÜNYA HADiSELERI , 

Alma•, ... KD llıı-M«nAa lnfaatı taıruunlamnış olan .S.ldıray• denisaltı ıemtPJdıı tnD1iz mecımWllarmda 
Çlbıı yeni bir resmi. (934 1nıı hacmin de) 

lıacuh ..... .,. ..... 
~ ~ bu bla ,__:::u..,.~n.. ıroDa il teşkll ecfdm*f-

dltereutn ~ •qb kadınlardan lk1sl vo ln
}'elledne gijnüllülerl hizmete çaimnak iizere atıl an levhalan ıöriiyonunuz. 

Oecm halta ..en rakibi Obforda 
yenerek f81DPlyoo c*uı Kmıhrit 

kilNkclled ,_.. 

GeçeD hafta deniwıe iDdirUen Alman yanın ikint'i 3& bin tonluk &affı harb 

pmiıli Poa Ttrpits 

Lehistanda ıllihlanmeJG barammak üzere bir dahili istikraz akdine karaı\ 
..-i1mift1. Y'llkanda Belsl dlmhur Mosiçki kararnameyi 

imralarken ıöriilüyor 

AJmaaymmı ı..tn.,ea altına Pr- Çe~da .,eni Çek kabineeinin ilk top'\ 

.... (~ 6cf'•ııdl ellld Ctimhmrelsi Haha) chr. 

lngilblerin lron Dab zırhlwnda ta retlerden blrinhı ld. (Top. mermdt 
•ilrii1müt ateşe milhe11a bir halde.) 



~ -- - -

SON POSTA Nisan 11 

• • • A .. . . 
ş ev •• erg 

(Ba.,ta.ra.fı 8 inci sayfada) tıni duymadıkça Balkanların sellımetini 

haklaık ki d'olu ve cenub doğu Avrupada temin mümkün değildir. Balkanlan rı· 
(B~ta.rcıfı 1 fnd sayfada.) &.yan.ıı:rak hazırlanan ~ mal1 I hususunda, Cümhuriyet h~eti mü işin rengi değifeoek ve bu sayede sonsuz kacak şey dış düşmanı değil. iç dirlikmi 

T"aT ııerı1mf§ olduğunu en derin ıaygıla •

1 

t>utçesı hmurunuo:a ta.kdun edilm.if ,teyakkız bulunmaktadır. istilA hırs ve emellerhıe adamakıllı bir dir. Her bir Balkan devlelin!n yalnıı 
rımta arzetmekle ba.htiycmm.n Wlumı:ı.aınadll'. Jı4~ esnasında En yüksek hamaset ve sarsılmaz va- gem vurulmUf olacaktır. kendi hududlannı ve kendi menfaatleri· 

Bütun Meclis n sürekli alkıflarlle kar- §~ gerek kendi ile çalı& • tan sevgisi kaynağı olau büyük Türk Bir Balkan ittihadı veya hiç olmazsa ni düşünmesi ve kuvvetlerini sadece bu 
:şılanan bu t afn riyaset divanınca kar makla iH.ı.har duyduju:m vekıl ar.kad .. ~a- ordusuna dayanarak her ~~ikeyi ve şimdilik deillmiz bir Balka.a. askerl ittifa- yolda kullanmak istemesi kadar, Balkan· 
[Ul:tk verilıri si tnsvfb edllıniJtır. nmm size ~ izahat bunu gös- tecavüzü bertaraf ed.~eğimiz k~naa - kı, hiçbir zaman. Balkanların batı kıyıla- lara felAket getirebılecek kötü bir siya.set 

Bundan sonra Meclis ihtı c<lmen· ıareooktır, kanaatindeyim.. tinde olduğumuzu soyleme'.lcle ütihar rına bir büy(ik devletin ayak bastığı bu· yoktur. 
!erine ayrılacak azanın s çimi yapılmış Yalnız dahJ.U, harici vaziyetlerden duyarım. günlerde olcfl.ıl\& !kadar, r.arurl ve müsta· Karadenizl:e Balkanlarda ve Ege de ga. 

Başvekil Refik Saydamın yeni ka • bahsedeceiim. İşte, arkadaşlar, maruuı.tım bura~ cel olmamıştır. zü olanlar. Balkan kenar devletlerinin, 
be programım izah eden beyanatı din· Dahilde devamlı bir huzur ve sük!in bitiyor. Sözüme başlarken ar~ettiğim Romanya fimalden w Yunanistan he· yani Romanya. Yugoslavya ve Yunanı. 
il.enmışttr. bulunduğunu ve Tüm vatandaşının sa- gibi, Cüm.huriyet Halk Partimıın prog- men her taraftan. tazyik ve tehlikeye tanın, ne taraftan ve kimin tarafından o-

Bu beyanat üzerine Fanl ~ Ay· mimt beraberlik ve eQv-en havası için _ ramına sadık ve onun tahakkukuna ça maruzxlurlar; yahud, hlt olmazsa, bu lursa olsun. dıştan gelecek her taarruza 
kaç (ElAzığ), Retrk tnoe (Maniea), ~rç de y~adığııu emniyetle söyliyebill _ lışan arkad~şlarıru~ ?1.makla bahtiya - yolda kuvvetli bir iddia. bir telb vardır. kar§l bütün kuvvetlerfle müdafaaya az
>Jıiirker (Afyon). Emin Sazak (Eskl~hı:) rim. Cümhuriyet 1lilkUıneti bu bava _ nz: S~zin göst:rdlğini: yolda ve ~ere. - Teyid kuvveti bulunmıyan teminatlara mett1klerine ve ittifaka Bulgan.!tanın dA 
söz alarak hükfunclhı programını tasvıb nm bulanmaınuına, Türk vatandaşı _ ceğinız direktıfl~r druıresinde mı~~ lise hiÇ aldanmamalıdır. Yugoslavyaya hulOsla katışmasHe, bir harbd~. Balkan· 
~e yeni Refik Saydam kabinesine karşı d' i 1 k anma refah ve saadetıne çalışmak azmınde- gelince, o bir takım ~hı iç güçlüklerile larda her tarafa yetişnek üzere, Edirne • 

. 1 nın en 1şes z ça ışma&na ve az - . E~ b' . ıt.. fl 1 ... m.. ğr aktadır H t,_ .. la 81 akl . ~. Se *-
en derin itim.ad hislerini ifade etmt.t er - h .. d faziletli b' a!le ha- yız. 5 er, ızı ·uu vası arımız a .1u..a. - u aşın . ırva uu- ov ar ıs- UVJ.Ja • lwıik müsenesinde l!akal iki 
Cllr Hatibler burada bilhassa Tü?'t. mil • sıı:, u~ur ~m e istikb r ı~ • . sek maksadlarıruza hizmet edecek ka· tiklAle yakın milli muhtariyetler istiyor- milyon asker kuvvetinde büyük bir ihti· 
ıetirun sulhe• olan derin bağlılığı kadar y~ geçı~=~~e : t 

8 ın gen :1ı~ biliyette görüyor!anız, itlmad rey1e - lar ve bu isteklerine yol verildiği takdır- yatın az zamanda toplanabileceğine ka· 
kuvvetine <le olnn inançhrını bilhassa te- 0 

1 
asın: ~un edvve kt" ve ayr 

1 
rinizle taltif ve takviye ve işimize de- de, Çekoslovakyada olduğu gibi bir da- naat getirmediltçe hareket, hamle ye 

barüz ettirm""ler ve bu kuvvetin en canlı ça ~a ·t~ d v~m ece ır. vama müsadde buyurunuz.• ğılma ve inhilll&m korkuluyor. Bundan savletlerinden geri durmıyacaklardır. 
bir timsali olan Türk ordusuna karp mu- ~ız ar a .aş~~ b dö d ...... b' Başvekil Refik Saydamın sık sık SÜ- başka. Arn.avudıuğu i§gal eden komşu Balkanlıların, kendilerini korumak ve 
habb<-tlenni ve itimadlarını Mecllııtn SÜ· SÜ t~Y~ vazıy~ Mnik:l n .~~cu .ır rekli alkışlarla ve bravo seslerlle kar- büyük devlet Yugoslavyayı cenubdan da batı demokrasi devletlerinin harbe mil· 
rekli alkı~lan arasında bir defa daha te- kira fı ehe~ ~n. e~.şti .. er :os r:a: şl'.lanan bu nutkunu takiben tayini tehlikeli su.rette kavrlUillf bulunuyor ve da.halelerine va};tt ve imkan vermek 1-
yid eylemisl,.. .. dir ki ş~ ' ~rıc~ sıy~=~~~n ~ za . - esami ile reye müracaat edilmiş ve tu- aynca Macaristan Banata göz koymuı Çin. yapacaklan şey bizce bundan ibaret. 

Bunun üzerine· 'tayini esaml ile reye : ~t· ~ya e M7;7ı.7~ı:: b~ . ~sı~ ı- nifler neticesinde Refik Saydam kabl- bekliyor. Görülüyor ki Yugoslnvyanın iç tir ve bunda ne kadar istical etseler yut 
müracaat ed"lereık yeni RefJk'Saydam ca e ;;or. b' k e ~ ... ı\~n~ın ar~ nesine 389 reyle ve mevcudün itti.fa- ve dıf dunı.mlan kolay değildir; fakat o- vardır. 
bb:rrsine 389 reyle ve mevcudun iUı • ~ . ıcı:nd ;r t~ .ısu.a~gıd ı ks~~ kile itimad edildi~ bildirilmiştir. nun iç dunımwıu güçle§tiren amillerden H. 'l!: • .Erkıtet 
fakilC' itimad edilmiştir. man ç~ e~ e ~ 0 ~ ;~ a b~- Bunun üzerine tekrar künriiye gelen birisinin ve bel:ki de ba§lıcasının karar- --.. ···-·-·····---................ _ 

Meclis turna günü toplanacaktır. mna mulhncerlo anku l!i .. tnı· bnyti~ ı· : Başvekil Dr. Refik Saydam, gösterilen sız dıf vaziyeti olduğuna şüphe etmeme- Emln6n0 Halkevlnda Konferans 
ranı, su n o an vve ı mer u ye mı b 'ti d k da d,,,. ..... ;.H .. ki: li ve tam bir Balkan ukeri ittifakının 0• .Em1nön1l Halkevtnden: 16-4-939 OUmar -

Nutkun metn·ı ~r .... man il~n .... i•bat etmı"ş bulunan· uArı kmda al arşı =·~""' · b .. ..n 11 t s ırc ~ « v.,; " a aş arım nun iç bastalıjına da ivi aelece~""t inan- ""°' a .. n saa 17, o da JMmıztn caıtaloğlan.. 
C"mh · t h"kQm tini tab' til ' .,. • ıs~ datl salonunda fin1vendtfı profesörlerinden 

But;inkü toplantısında aulann sQrek- u unye u e ıa e ya - Gerek bendeniz ve gerek arkadaş - malıdır. HAmld Na~ Pamlr tarafından rtstanba! 
li alloşlan arasında kürs<iye gelen Baş- kından alAkadar etmektedir. 1 iti dl nıza ükrahlanmızı ar HülAsa, Bulıaristan acele ebnelidir. BoRazının teşekkülü) meTL:ulu milhhn btr 

vekil doktor Refi:k Saydam yeni kabl • Fakat bütün. bu. <M~ler, bu ~ - z:~~r.. :U~u a~k et!eğe çalışacağız.• Romanya. Yluıoalavya w Yunanimn bl· konferans verilecektir. 
nenin programını şu nutukla izah etmiş- ratli ve esaslı ınkişaflar yanında, Tür- E U 1 d • b f rer birer ha.ritadıa.n silindikleri veya ki- Beyofilu Halkevlnde konferane 
.tir: ki yenin harici siyaseti bir rebeddül gös n C mehn 0 r • 81 r~I~ V8 '!18~ 8 8 ğıd üstünde belirsiz birer renk olarak Beyoğlu Halkevinden: Perşembe rrüntl ..,. 

cAz'iz arkadaşlarım. tennernektedir. Dostluk'laı:ına, ittifa'k- mU arrır 8rlnlR S8Çlml kaldıkları gün &bbeti gelınif olacak olan at 18,80 da Ev1mlzln Tepebaşındati mer:tes 
Büvü'k Millet Meclisinin mtlltabınm ]arına velh~sıl sözüne ve ımzasına ~a- Ankara 15 (Husu!f) _ Bugün Bil- Bulgaıistana. Dobrica, Makedony,. veya b!naaında Bayan Mefharet Ersin tarafından 

yenilenmesi d-olayıslle kabinenin istifa • dık olan Turkiye sulhn sevmek, sulha yük Millet Mecllııi toplantısından son- batı Trakyac:tan hiçbir hayır gelmez. o- :C;!!~da r!::im ve blrm:~f~!a~~~ 
.suıı Reisicümhuruınuza takdim ettim. hbmet etmek yolundaki azminde ayni ra encümenlerin bir kısmı t.oplanM-ak nun için, Bulpristanm derhal Balkan u. catttr. 
Kabul ve yeni kablnen1n te§kilinl tekrar tınan ile, ayni itina Ue berdevam bu - reis ve mazbata muharrirlerini seç.mit- keri itti.fakına firmesl ve Balkan ittiha.-
bana tevdl buyurdular. BugQn, ..Jeftl ka • lunmaktadır. lerdir. • dının da husula:ne yardım etmesi. onnıı Bir kadın tramvaydan dOftO 
bineyi yüksek huzurunuza getiriyenım. Bu karı?aşalıklar önünde Cümhurl - Hariciye encümeni relııllğine Saffet sırf kendi milli ve hayat! menfaat ve Cağaloğlu y<:>kuşunda oturan 43 ya -

Bu !kab'ine de, şimdiye kadar olduğu yet hilkUmetlnin büy{1k küçük bütün Arıkan (Erzincan), mazbata muharrir- mevcudiyetlert icabı da. zaruri ve lA.zım. fında Nevin adında bir kadın tramvay-
gibi mensub olduğumuz CQmhurlyet devletlerle ayni samimiyet ve dürüsU liğine Ali Muzaffer Köker (Konya), dır. dan atlamak istemiş, yere yuvarlana _ 
Halk Partisinin programım tahakkuk et- altuına dostane münll.sebetlerini ida - kAtibliğe Ahmed Şükrü Emler ('İstan- Bütün Balkanlılar ve bilhassa Bulgar. rak başından yaralanmıştır. 
~k için çah"acal;ttır. me etmekte bulundu~nu ve bundan bul), dahiliye endlmeni reisliğine Ce- lar bilmelidir ki. Balkan devletleri ken- Nevin tedavi altına alınmış ve yapı-

Kabinenin iş bölümü noktasındal\ eski· ~nnı. dı:ı idameye çalışacağını size söy- mil Uybadim (Tekirdı:11!), rei!'l vekilli _ di aralannda. d.eihal ve en sıkı ve pürüz· lan tahkikattn tramvaydan kendi dik-
ıtine nazaran farkı. Naffa ve İktısad Ve • liyebilirim. ğine Atıf Tüzün (Çaruh)' mazbata mu süz bf.:r şekilde birle~ her biri Bal- katsizliği yüzünden düştüğü anlaşıl • 
kaletlerlnin 0ı:·ser veKAlete aynlmlf ol - Sulha hizmeti, hük<ımetiniı bu dü - harrirliğine Edib Ergiln (Mardin), kA. _ kanları bir 1dll halinde mQdafaa zarure. m~tır. 
ma.c;ıdır. Seneler geçUkçıe vazifeleri ar • rast siyasette buluyor. tibUğine Ziya Arkan (Yazgad) seçil-
tan bu iki vekaletin, gördOkleri !mıne Fikir ve menfaatlerin bu kadar şid - mişlerdtr. 
bizmetlerlne nazaran bir taksime tabi tu· defle çarptığını zamanımızda, Tür,kiye ===========--====-
!ulınası ihtiyacı hissolunuyordu. Bu su • için ne bir fikir ce~anı, ne de her
~etle, şimdiye kadar inpı. nakliyat ve hdngi bir menfaat hırsı sulh yolundan 
~uhabere işlerini görıen Nafia VekAlett, inhirafta Amil ohnamaktadır. Ve olmı
:Yalnız inşaatla meşgul bir vekllet haline yacaktır . 

Sözün kısası : Tam 
yerinde bir atifet 

.aetirilm"ış, münakale ve muhabereye aid Mıiletlerimizin hayat ve refahını teh 
o k (Rıtstarah 2 ncl savfade l 
ıolan hizmetlerle İktısad \rek!letme 1'ağlı Jikeye atabilecek hareketler, hü öme-

ki Bu yapılırsa. muallim evlerine biraz 
~lz nakliyat işleri alınarak cM11nakale tlni!den sadır olmıyacaktır. Elverir 

neş'e, bir parçacık refah sokmak kolay • 
:Ve :ıvruhabere Ve~Aleti:. lhda.ıı olunnıuı • iyt niyetlerimiz ve biitün devletlere 

'> lıkla mümkün olacağı gibi. TUrk nüfusu. 
tur. Keza ticaret ve sana..c ~·,erini gf)ren karşı beslediğimiz samhnt ve dostane 

J • ""'i"" nun artmasına da faydası olur kanaatin· 
:1ktısad Vektıleti. yalnız sanayi w maadin bitaraflık doğrudan doğruya veya bil -
•~ler le meşgul olmak Ü2l@re bıralnlmq, iç vuıta ihlAI edilmek teşebbüsüne ma- deyim. 
Y.)' Mes1ekden yetiştiği için maarif işlerini 
ve d1ş ticarete aid vazifeler toplanarak J"U% kalmasın. herkesten iyi kavrıyan, işçilerini herke&-
cTicaret Vekaleth teşkil edilmiftir. Bu Çok tehlikeli, buhranlı ve sık tebcd- ten iyi tanıyan w kendisini bilAistima 
yeçh;le vücud'e gelen vekAletlule. idare ctnl eden enternasyonal vazivet içinde her maarifçiye sevdiren kıymetli Velcfll
ve tf'knlk b kımından işlerin yftrlhn~i • harld clyasetimizin bu ana hatlarını te- miz HMan Ali Yücelin yübek takdirine 
ilin daha kolay bir hale konulduğunu ve barilı ettirmekle Hrtita ediyorum. Ye- bu teklifimi arzetmekle kıvanç duymak • 
vekillmn de daha yakından itlerini ta • nf vaziyetleri umum! sulh menfaati ve 

kfb ve kontTol edebileceklerini tmıict e • Tttrk Ali menfaati bakımından dalınt ~~:_-·-·······················-········-
diyoruz. bir teyakkuz ve tetkike tabi tutacağız. 

VekAletlerin iş programında bir deği- Ve Bfiyük Meclisin m<lrnkabe ve ka -
şiklil yoktur. Kabinenin prognmwtda ol rar hakkını dalına zunımında ve fam 
du~ r(bi, ve 51E"tlerin i programlannda o1arak kullanması için lazım rı:elen ih-
aa C'ümhuriyet Halk Partisinin progrnm1 timamı öikkatle tatbik edece~iz. • 
esa.~ır. Ttlrk vatan ve mf!l'.letin.in, Türki ~ 

Cümhuriyet devrinin en munf:fak Cftm.huriv tinin marur: kalnbilece$ Vf'

prens"plerinden biri olan denk bOtçe esn· ka~ karŞı zamanında tedbir alnı~· 

Yüksek Ziraat Enstlttlstt Rektör
lüğünden: 

ı - Kurumumuz talebe ve milstahdemfni için aşağıda isimleri yazılı ~şyalar 
üç grupa ayrılarak açılı: ebfltmeye konu bnU§'hlr. 

2 - Eksiltmeler 22/4/939 Cumartesi günil ve hiulanndaki saatlerde Rektör
lfik binasında müteşek!til kombyon tara tından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ,. 7.& tur. 
4 - Daha fazla izahat ve parasır şartname almak istiyenlerln enstitü daire 

müdürlüğüne müracaatlan. (2285) 
Cinsi Miktarı Muhsm· Tutan Teminatı ihale gOnU ve saati 

men 
fintı 

Yoz havlusu 605 adet '5 kur. 272,25 22/4/939 Cumarteıd 
Bnı.' o havlusu 437 ndet 170 ikur. '7'2,90 92 lil'a gtlnO sııat 10 da 
Bey z gömlek 60 adet 860 kur. 210,00 aoık eksiltme 

------------------------------Beyaz lQstlk ayakkabı 250 Qlrt 225 kur. 662,5!J 22/4/939 Cumartesi 
Futbol ayakkabı 60 oıtt 62.6 kur. 812,M 76,15 gtınn saat 11 de 
Atl tlzm oyak' abı 25 çift 600 kur. 150,00 açık eksiltme 

Hademe elb sesi 20 takım 22 lira 400,00 40,50 22/4/939 Cumartesi 
1ş tulumu 25 adet ö,60 187,50 gnnn saat 12 de 

açık ekslltme 

Siyaset aleminde 
(BC!§taraft. 3 ü'l1.Cil saYfada.) 

telakki edilemezse, İtalyanın bu teşeb -
büsü de böyle addolunmak lAzımdır. 

Menfaatlerini bilen bir parçacık uzağı 

görmek kabiliyetinde olan bütün Bal • 
kanlılar için tek hattı hareket her türlü 
yabancı teşebbüse, Balkan yanmadamıı
da, Balkan paktının lcablan dahilfnde 
tek cephe vücude getirmektir. Böyle dfl· 
şünmiyen bir Balkanlı, Balkanlılık hak 
ve menfaatlerini göremiyen bir hodbin • 
den ibarettir ki yann bunun zararı ken
disine dokunacaktır. 

Selim P..agap Emeç -...................... .._..... ....... _______ __ 
Bir kaçı:kçı mahkemeye VEırildl 

Bir müddet evvel llmanımwı gelen 
Daçya vapuru yolcularından Hamza 
Ali adında birinin eU"alan BrMında ve 
üzerinde 70 kilo ipekli mensucat ve S 
kik eşarp bulunm~tu. 

Suçlunun müteatidid defalar harice 
seyahat ettiği anlqılarak evinde' de 
bir arama yapılmış v-e bir miktar ipek
li kumaş bulunmuştu. 

Suçlunun fizerinde ve eşyaları anı -
smda bulunan kaçSk ipekliler müsa -
dere edilmiş, evinde bulunan kaçak 
eşya dolayısile kanunt takibat yapıla
rak sutlu mahkemeye veril.mI§'tir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tal'lhl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari t.•r n•vl banka muam•lalert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarau tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qajıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır. 

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

40 " ·ıoo ,. 4,ooo " 
100 " 50 " 5,000 " 
\20 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DIKKATı He.sablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verileceh.-tir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylaJ, 1 Birincikanun, l Mart vo 1 Haziran 
tarihluinde çekilecektir. ' 
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• ? • sef (Bastaraf ı 1 inci yf da) 1 . 1 ınn azaltır i§tlrak etmi 
1 
~ a Dob6 ıoedeki isteklerme rağmen, Sofya olduğunu beyan etmektedir. 

Hariciye naZLTı Lord şı:~ı~\ .. ile muhtemel teşriki mesaisi. Bone, Par·~ kalmıştır. Beynelmilel 
nebı sefirlerle yaptı ı _ı .~ s, dun <'~- 2 - Harb halinde İngiliz ve Fransız vaziyetin inkişafını yakından takib et • (Baştarafı 1 inci sayfadn) ruri olan masrafları ihtıyar etmeği taaH.c 
Balkan hil:kUınet ğ k-~oruşmeler ve harb gemıler.nin Boğazlardan serbrst mektedir. Mumaileyh bu sabah İngilız se Lond'ra 10 (Hususf) - Romadan bildi· hüd eylemektedirler. Almanya, İtalya v• 

mer t:L..Lt'nnden ald ,.,, mallımat hakkında nazırı . ıb. geçmesini tem'n eylemek. f"rıni kabul etmiştir. Sefir kendisine Lon- rildiğine göre, tekrar bazı sınıflar silah Japonyanın İspanyanın araziye ad bütün 
ıniş•ir. ara ızahat ver- İyi haber alan mahfellerin öğrendik • dra ile Roma arasındakı müzakerelerın altına alınmaktadır. metalibatına müzaheret edecekler: söy .. 

SalJ.hiyettar mahf 
11 

rd lerine nazaTan. Romanya İngiltere ile netayici hakkında malOmat vermi§tir. Bo Bu sureUe seferber edilen yeni efrad, Iemnekte ve bu arazinin Cebelüttarık ı 
di . e e e temin edil - · la kd d · d S R Anı dl .,. d ğıne göre, kabine toplant d b' b r karşılıklı yardım an şması a ın e ne, aynı zaman a ovyet usya sefirini avu U15a gön erilen kıtaatın yerini Fransız F~ı olduğu rivayet edılmckte ~ 
sa Korlu adası ve Yun tısın a ~has~ hdla mıitereddid bulunmakta ve aşağı - kabul etmiş V<' sefir ıle şarki Avrupa hak tutacaktır. dir. 
üzerinde durolmuşt anys anın va:ıyetı daki ik şartın evvel emirde teminini jg. kında görü .,.. ür. Gizli bir a•keri misak mı? Almanların tekz.ib ettikleri bir haı r. 

ur. apılan muza - . F P ' !kereler netlcp.qinde İn "lt . temt-ktedır: · ransız. gazetelerinin ne§riyatı aris 10 (A.A.) - Oeuvre gazetesi, 7 Paris 10 - Ocuv.re gazetes.indl~ Mad ll! 
nistana da Lehi t gı 1erenın. Yuna- 1 - Harb vukuunda Boğazlann İngiliz- Paris 10 {A.A.) - İtalyanın Arnavud • Nisan tarihinde Burgosta Japonya, Al . Tabouis yazıyor: 

- 6 ana verı en garanfye ı k t İ muşabih bir garant· verti ~. 
1 

lm Fransız filosuna açık bulunması, u ta yaptığı cebir hareketinden sonra manya, ta}ya ve spanya arasında gizli - Almanyanın Paris ve Lonôra sc l• 

tadır. ı ıgı an aşı ak - 2 _Doğu Avrupasmda müessir bır mu hasıl olan vaziyeti ve Avrupanın 9iyase- b'.r ~skeri ~sak imza edilmiş olduğunu 1 retleri ve konsoloslukları, bu ikı hük • 
Bu garanti mukabT d A..... . .. 'kavemet cephesi tesisi için Türk1ye, Ro- tini teik"k eden Petit Parisien gazetesi, bıldırmektedır. Bu askeri ittifak komin· met merkezinde mümkün olduğu ka~ ar 

_...... · İ ın e tma huku - 1 n· ı· ıı.· d b'r M ı· · · K rf d y · •e I h' d ~ ~"=d~ı. ~gılterenin Yunanıstan limanla _ manya ve Sovyet er ır ıı:,.ı arasın a 1 't ussodı~ğının o u a ~sı ~eya _un:ınıs· ' rn a ey ın e .. i misakın tevsii demek .

1 

az Alınan bulunması için mevcudıye •• e-. 
rın an ıstifade etmes'ne .. karşılıklı yardım paktının ı.mzası. anın ı er toprakları uzerınde hıçbır e- tir. Fakat. her a.n resmen tekzib edilebi • rine şiddetle ihtiyaç -görülmiyen memur .. 
<:E!ktir. musaade ede - Fransanın karart mel beslemediğine dair verdiği teminatı lecek şekılde kaleme alınmıştır. larını bir an evvel memlekete gönder 11 

Amociated Press'in . t'hb _ Par·s 10 (Hususi) - Hariciye nazın Bo mevzuu bahsederek diyor ki: İspanya, bütün deniz ve hava üslerini mek emrini almışlardır. 
kabinenin bugünkü toıslı aratma gor_e. ne, bugün tn~liı:, Polonya, Yunan ve Sov cBüyük Britanya hükt1meti bu tt?m.i • 18 ay müddetle tahkim edilmek üzere 1 Paris ve Lond:radaki Alman sefaretJıa .. 
nıeseıe nıüzakerc ednr: ~?~sında u uç yet sefirlerni kabul etmiştiT. natı sened ittihaz etrn€kle beraber Fran- mihverin emrine amade kılmaktadır.! neleri bu haberi kat'iyetle tekzib etmif· 

1 - İtalya tarafınd ış ıAr. İngiliz sefiri dün Londrada yapılan ka- sız hükô.metile bilitılaf Akdenizin bahrt Mihver devletleri, İspanyol ordusunu ta· Jerdir. 
lşgalind an rnavudluğun . 1 B "d f ku l diril . lim tm k ... - . 
ı en mütevellid v . ı . . b•ne toplantısında verilen karar arı o- mu a aasının vvet en mesıne karar e e ışını uzerlerıne alacaklardır. Holandanın tedbirlf!P'i 
tal azıyetın ngılız - · · B ~ · İ ı ........ _. ·· Yan anla§ması üzettnd ki . . neye bildirmiştir. verm.ıştır. u yolwt tedbırler de alınmış- spanyo Oıu~ musavi miktnrda Al • Londra 10 (A.A.) - Daily Exp 

2 - İşgalin Yunanist e ytesırlerL İngiltere tarafından Yunanistana ve • tır. Gerek İngiltere, gerek Fransa, gerek- man. İtalyan, Japon ve İspanyol zabitle-, gazetesinin Am.sterdamdan istihbarmc 
ve 'l'ürlti an, ugoslavya s R b"'tün Akd · h'll · d b 1 rinde -rekk b · yedeki ak•sleri B d 

1 
rilecek garantiye Fransa ve ovyet us- se u enız sa ı enn e u unan n mu e bır tanzim komisyonu göre Holandanın Alman hudud mm • 

Y.apıla.n müzakereler ne~· .ud ev e~lerle yanın da iştuak edeeeltle:i anlaşılmak - memleketler müteyakkız duruyorlar., tarafmdan kontrol e<lilecektir. GeneraJ 1 knsı 50 kilometre derinliğinde Holanda 
sı nıuh•~- 1 ıcesın e venlme- M t' d' ~ Frank . b nd b . ~ııc olan garantı. tadır. , a ın ıyor uu: o, ıca ı a u komisyonun hakemi hükfımeti tarafından askeri kontrol al 11 

~ - Pıırlfunentonun t 
1 

Bilahare, ayni şekilde bir garantinin ~İtalyan teminatı Yunanistan gibi bazı olacaktır. Mihver devletleri Pirenelerın tma konulmuştur. Holandanın üçte biıi-
edılmes· op antıya davet - . ·1 d'l ml 'l.. tl . hi t . . . ""''".İS' d n.-. hık . ı. . Romanya ve Turkiyeye de ıeşmı e e- me e11.e erı ç e tatnıın etmemıştır. ~-· ın e rn .-.~a em bır ınıntaka teşki • nl birkaç saat içinde su altında bırdE • 
Başvekıl ~berlayn k b ceği muhaıkkak sayılmaktadtr. Yunanistan bugfin İngilterenin garantisi- line matuf olan Göring planının icrası ve mak için bendlerde icab eden tcrtiba* 

ıını :ınütc k'b ' °' ınc toplantı- kJb d'l k · · t' Fr k t' · h"l" birçok se kül · ü 'L.. . a ı muhülefet lıc . Yugoslavva hakkında ta e ı ecP • nı ıs ıyor. ansanın anaa mı u asa et- v ceyşı srer ihdası için za -1 alınmıştır. 
A~~Si~krik~~~ ., e~rmd~hrıfuhM~~eda~h~ilzhlrk~uH~-m~~~pli~. d~ru~n ~ğm~===~=~~====~~~~~~~~~~==========-

Kab nede Ve-rıl<>n karar mıs •• ~.b' haz ed lmemi~tir. d"plomasi usulü ve hususi anlaşmalar gü. Bulgaristan Dedeag'" aç ve Denı·z~ank mud·· rü 
~to P mucı ınce par- b h L b "lt'"I" .. · 1 t 'h d'l k ı· 
Ç 

erşembe gi.ınü 
1 

Fransız kab;nesi Çarşamba !! a ı e - ru u u numayış ere ercı e ı me ~ • O b · · · · 
H~berla.yn Avam kamarıop ;~acakttr. rön'ün riyasetinde toplanacJktır. Dılıa zımdır. Filhak"'ka, vaziyetin beyanata de- O rıcayı ISttyecekm'ş ! y f z· k·ı· 
d"ali!aks ıs Lortilar kanıar'" ırd • T..o~d evvel müdafaa mmrlan. başvekil Da - ğJ, her türlü ihtimale karşı koymak için (Ba.ştarafı 1 inci sayjada) USU f ya Ç8 1 yor 
~:; hakkında beyanaıt:S~:ı~:~~~a: ladyeni:n rivasetinde müzakerelerde bu- askeri tedbirlerin ittihazını icab ettirdiği ~rtık Balkanlara hulul etmiş sayılabi - Ankara 10 (Hususi) _ Denizbank i 

y, •• • lunacaklardır. kanaati vardır,, lir. Burada söylendiğine göre İtalya - rinin demiryollar gibi bir idare tara.fım 
.r..abınen'n - ü I ;ı 1 J 1 t · d tl "'t nm Ba!kanlarda mevcud· ı· · B ı \.._ on müzdeki to 1 t p ngiliz ve Fransız; aonanma arına ourna gaze HI e aynı aure e mu a. . ıye 1 ıse u - dan tedviri esas itibarile ?cararlaşmış bt> 

~;U\:' .sabahı yapılacaktır. P nn ısı, er (hazırol) ~mri verildi lea yürütüyor ve şunu ilAve t>diyor: ~anst~'1ı.~ Roma - Berlin mihverine il- lunduğundan rnezkUr banka umum mii ,. 
abıne askeri vaziyeti d ö d Lon<ira 10 (Hususf) - Akdenizde. Frnn cAnc4 orman kanunlarını tanıdıkları tihakmı ~ntaç edecektir. dürü Yusuf Ziyanın vazifesinden ayrı 

geçirdi c r. %ı en sanın Menton limanında demirlemiş 0 • hissıni veren devletler karşısında klasik . Bu mı?verden kuvvet alan Bt4lga- lacağı haber verilmektedir. 
1 

le;ondra 11 (Hususi) _ Kabtne dü "?f lan otuz bir bin tonluk fngiliz cMalaya> d'plornasi usulleri mevzuu bahsolamaz. ristan, peK yakında Ege denizinde mah 
en evvel ve öğleden son lrn n ob- zı:rhlısile İtalvan Riviyerasında bulunan Böyle şartlar içinde darbeye karşı koy - reç olarak Dedeağacı istiyecektir. 

~e.re }ki t~plantı yaptı. Biri~·: ~ tk ü - d'ğer İngiliz harb gemileri. dün gece al- mak için yapılacak yegane şey fazla atıl· İngiltere ve Fransa, İtalynnın Bal - Dahil:ye Vekilinin teşekl1 ürU 
h ya~ı vazıycti. ikinci toplan ... ~ op antıda dıkları emir mucibince, bir semtı meç • ganlık gösterenleri düşündürmeğe ve kanlards: yayılmasının önüne geçme - Ankara 10 (A.A.) - Dahiliye Vekili 
k ~ ıy<> :e.s ve muavininin t~ a er~anı - hule doğru harekl't etmişlerdir. durdurmağa muktedir bir azmi ihtiyat • dikleri takdirde Bu~aristanın Dobri - Faik Öztrak, ıtekrar Dahiliye Vekiılettne 
J e , vsı.ıyeti inceledi. uıurı e as- Amirallık dairesi Maltadıı hususi ted- sızlıklar yapmadan sükfuıetle ve soğuk • cayı da istiyeceği muhakkak sayılabi - tayini münasebetile gerek bizzat ve ge; 
ngıltere kararını ltalyc:y bl'- . birler alınmasını eınretmiftir. kanlıltkla göstermekUr. lir. rek telgraf ve mektubla tebrikte bultm4 
bıLondrn 11 - Hariciye na~t~ d g e~tı Fransız bahriye nezareti de, Akdeniz • Bugünkü nizamın muhafazasına taraf. Bu suretle İtalya ve Almanya, Av - rnak suretile kendilerini taltif eden arka. 
ven~:~~nty:;51~fı~rlüent~akib evvelu ~~na~ dekı Fransız harb limanlan id.arelexile tar olan devletler Ue müzaheretlerinin te- nıpa haritaSlm mfitemadiyen değiştir- daşlarına teşekkürlerinin ib1Ağına Al!Jt 

°"' sonra d 1 donanmanın her ihtimale kar:p hazl!' bu- mini lbun gelen memleketler ve keza mek hususundaki emellerinde yeniden dolu ajansını tavsit buyurmuşlardır. 
maslahatgüzarını kab ' • . a talya ff ~- l kl d mln edna·.. .. ul ettı. Kuvvetle te. lunmalannı bildirmiftir. tehlike altında bulunan memleketler a - mu va <lh o aca ar ır. 
nan S{'f" .ıg ne gore hariciye nazın Yu Yunan ba,vehilinin beyannamesi rasında girişilen diplomatik hareket en 1 

ırıne Yunanist t - sıkı bir ketumiyeti icab ettirmektedir.> Kral Zogu stanbu'a l'. e'ecek 
zahcretine itimad ed ~ın ng lız mü _ Atina 10 (Hususi) - Arnavudluğun i§-

Artova doktorsuz kaldı 
İtalyan :ınaslah t . ebılece~ nı söylemiş galinden sonra Yunanistanda b~ göster- Figaro ıöyle yazıyor: , 
y a guzarına d t il ' m~ olan endı'şe, nisbeten zail olmu<:tur. cİngiliz - İtalyan konuşmaları artık ke-
. unan ist'ıklfıline hal . a ng terenin " ,. fıllen :rn" el ıra~ edılmes· Başvekil Metakaas bugün tngillz ve lime oyunlarına ve nazikane cümlelere 
d'~ u:rnanaat edilmesın k •nt- İtalyan sefırlerini kabul e"'"'"tir. mhisar edemez. Mussolini ya müzakere-
ı51ni tebli~ e•-·ıştır' . e <J"ar venl- -·~ 1 k k -1.. d d B ıs wu Başvekil b"lahare. Yunan m.ilietine hı- eri esece · Yö.nU a ".ICU ya doğrudan 

u dakikada siyast d ğr d la ·1 b' d ku ak let merkezini Ank :ınuz:ıke ele in sık- taben bir beyanname neşreder~k. Yuna- 0 uya veya o. yı~ı ~ ıze . o nac 
etmektedir V Lonara ile Buk~~ teskil nistanın istiklalinin ve nıü:tki tamaml • olan ağır şartlar ılerı surecektır. Memle
le · e dra muh• l 1 yet nin kat'ıyetle temm edilmlJ olduğu- ketimizin mes'ul adarnlan için geçirile • 

ha~i~;~~~~<la bu iki hükQme tlP ~~~~1:r~ nu bildirmiş ve halkı lfikUnetle çalışmağa cek zaman k~am~ır.> 
J davet etmiştir. Jour gazetesı de ~)~r ki: 
ngilterenin b · • l Ge~eral Metaksasın bu beyannamesi cİngtlli bvvetlerının Yunanimana yer-

rnl.i ı:ıın e yapacağı gerek radyo gerek gazeteler vasıta:dle her leşmesi mahud statükoyu ihUII edecektir. 
l..ondra 10 (A.Au; eTel~ tarafa yayılnu t Halbuki İngilterenin imza ettiği muahe-

lerine go~re İngllı'z. - Huk1mPt mahfol- ş ır. d l ri tmak "d ı· d .ıwı1d· nı-n l Paris 10 (A.A.) - Yunani9lan ıefareti e e yır ~ e ı eı:,, ır. maena • 
~1~ temınatının de;:a~ a;u:: ~atbah İn- tebliğ ediyor: leyh bilvasıta alman .tedbirlerle Yunan:s. 

ıı iyeye teşmil ed li . nıs ana ve Eski Yunan siyaset adamlan dün sefa- tan himaye ed'ilecektır. Ve İtalyaya, İngil 
:-lesı hakkında karar ~e:~ı::ceği me- retc müracaatla gerek kendi namlarına, terenin Yunani~n topraklarına herhan-
uu bahsolan ani ş e ır. !VIev- gerekse General Pllstiras namına vaziyet gi bir taarruza müsaade etmiyeceği ihtar 

za Ve Ro aşmalar Polonya ile i:rn ve y ·st . . t l"d -.:ı bil ~· olunmuştur.> ta manya için de der . ed - uııanı an ıçın. ev ı e-ue ecc6ı _. ....................................................... _ 
ranı anla§lllay ben p s ilen iki tehlikeler karşısında hükfunetin her tür- """ ___ iııiıiıiıı ______ ıiııiıiııiiııiııiıiııiiııliiii---.:-
tyı nuıl\iınat a~an zer anlaşmalardır. ı- 1 

tan ve Türk mahfeller, Yunanis u dahili endişeden uzak olarak yaban · s 
ıye ıle akdi h - ct.'Iarın tehd ·ne karşı müessir surette 

!naların Şimdilik ·zı· ır.u temel nnln§- mukabele edebilmesi için hükQmete mu-
a 

etmektedı...l gı 1 tutulacağını ilave h 1 f -ı:evmı. 61Ya.sl. Havadu ve Halt l&Ze'-Ul 
.. er. a e et etmekten vazgeçtiklerinı bildir - -····-

Ayni zanıanaa 1 gil' mışlerdır. 
eolinıye, İspanyada~ ~+hükumeti Mus- Son Posta - Bu haberi Paur günkü 
suretile imza ı~atını çekmek 
L ve taahhUdl say1mızda bild'rmişti:k. 
111.oruması için son bir . :rınin şerefini 
ınek arzusundadır. ııtnkan daha ver _ Yuaoslavyada endi!e 

N Londra 10 - Yugoalavyada. efk!rı u-
etice olarak İng'liz .. 

İtalyan anlaşmalar htıkCımeu İngirz mumiye henüz s<l'kOnet bulmamıştır. 
ü ının feshı te bb" " Ha&, İtalyanın verd.lği teminattan fazla, 

11 kendisi yapmıyacakt e usu - İngiltcrenin ne gibi bir hatb hareket ta-
Lord Perth diln ö" led ır. kib edeceğini merakla beklemektedir. 

%iyaret ederek İtalyanın tn sonra C anoyu lngiliz - ltalyan itildlı leah mi 
adı hakkında do..._· l~anyadaki mak ed'lecek 
IlükUınet "' u ma umat istemişt' 

dan bu h :rnahfelleri, İn ıltere tarafı~· P ris 10 {AA.) - Diplomatik müza • 
bu u usta herhangı b - kereler, daha az gergin bır hava içinde 

lunul:rnaınasının tn . r beyanatta devam etmektedir. 
iP if kaldığına d ıa giliz hüktlmE'tinin Londraya İtalya hükO.meti tarafındım 
rıgillz htlkUnıetinin e Y!:a:mv lyKe.ccbğinı, İn- İtalyanın Akdeniz etaıtüko&una nayet e-

nda m(}hi .... t e ı ns sula- d ~ 
Yoriar. "'" edbirler nldı~ını kaydedi- eccg· ve Am vudlutun iBtlktAltni mu -

hafaza eyliy et>ği huswn.ında temınat ver 
nı~ mi.tt; .. , 'tl\'.'r taraftan tn~ıt . ıl ...... 

Bulga...ı..ı_ ' ü' erenın Türkiye İtal hfi'_.._ - t '..,Liln. ve Romanya il 1 ' ya '.Au.rueti, talyamrı Yunanista-
~attk faaliyeti ~nümUzd kieg~ 8!1 dıplo- na ve Korfuya kal'fl btr gtlna niyet ve ta-
ında çok hararet)' h un er zar - savvuru olınadığı hakkında teminat ver-

lacaktır: ı ve edefı de şunlar o- m ştir. 

1 - Bn1kan Antantının, D plomasi mehamı, İngilta • İtalyan 
Bulgarstnnm itilAfının feshedibnesımn çok muhtemel 

y rcba'.an, Çatalçe3mt aolcak. n 
İSTANBUL 

Gazetemizde -;ü.an yfW ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize clddir. 

ABONE FıATLARI 

1 
(•,ı 

Kr. 

6 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
.Kr. Kr. 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

l4JJ 'ıw 

ı ... v 
-· 1 • .( 

{vU lw 

·ııo ı," 

svo avv 

Abone bedeli peşindir. Acirea 
detı§tirmek ıs kuruftur. 

G 11 evrak gm verilmn. 
ilanlardan me•'uliyet alınmas. 
Cev b içın mektublara 10 kuru,ıWı: 

Pul illv lAzımdır, 

(···;:~~-~-k~~::ı··:··1ti .. i;;~;;;;t' 
5 Telgraf : Son Posta ı 
S Telefon : I0203 
\, ............................... - ............ .,1 

(Bafta.ra.fı 1 inci sayfada) 
1ekete ne zaman gideceği henüz meç -
h~ldür. Bu hal nazırl~r için de böyle
dır. Bazı şayialara göre Kral ve nazır
lar Türkiyeye gitmek tasavvurunda -
dırlar. 

Artova, (Hususi) - Kazanuz hükfune1 
<k>ktoru Şevki Kılıccı kendi arzusu fi1 
ayni maaşla Erganiye tayin!.:? yeni vm 
fesine başlamış ve henüı yerine b~ 
gelmediğinden Artova doktorsuz kalınıf., 
tır. 

~~~~~~~~~ 

1 OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Sı.ıoı,,,· ~ T ürki111• Cıimhuriytti ıle mıintJkİI muk;ıvelt'n1Jmts1 
1292 Num~rab 10'6/1933 tarihli ltanunla t.rsdik edilmt"şti; 

f 14/6/ 1913 t;ırih/i 24" Numaralı fl,şm/ Oazete) 

Sermayesi: 

lhtJyat akçesi : 

10.000.000 inglllz Llrast 

1.250.000 tngllla Lirası 

TQrk;yenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, f<IBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ff MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

• VUOOSLAWA. RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyatleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

H be aırl ve m(>Vduaı hesapları kusadı. 
Ticari krediler \it' vesaıldi krediler kilşadı. 
Türkiye ve fcnebı memleketler üzenne kcsıde seneJaı 
Boru ~rlen. 

ıslıonıosu. 

Esham w tahvılaı. altın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedaı lahs.litı ve saire. 

En yüksek emniyet sarılarını haiz kiralık 
Kas.ılar Servisi vardır. 

Plya anın en müsait oartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraslZ) tasarruf hesapları açıhr. 

... 
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• DJ81" "Son Posta,, nın HiUyesi .._ ıuııuı•nn; Ş~!~.~~"~~~,kal~m~~z~ ~~~~~~~~ 
S A H 1 B S İ l K Ö p K i ve~ m~~~.:::~i:. Maalesef sizden ev· '°:B:yan ıanm _ Es~ yan bila, maki· 

~Yazan : Muazzez 
'f ahsf n :S E, bu makbul ve makul bir sebeb. Çık· nede süratli yazan, genç bir bayan lA· 

'Berkand .. 111111ffiFn mağa hazırlanıyordum. İçeri saçları ok- zımdır ... » 

ümtaz efendi tam manasile zayıf ve ı eVlne doğru giderken cılız, derisi kemi· 
'z bir insan nümunesi idi. Evinde oldu· ğine yapışmış bir köpek. akıllı gözlerile 
gibi memur olduğu daırede de herke- onu ibir defa süzdükten sonra yanına 
kendisini hor gölT(lesini tabii bulur, yaklaşarak kuyruğunu hafif hafif salla
ındakilerin emir kulu olmayı Allahın mağa başladı. Bu, yalvaran. dilenen aç 
disine reva gördüğü bir ceza telakki bir köpeğin yaltaklanması idi ve bu so

er ve bu cezaya gönül hoşluğile kat- ğuk havada sıcak evine doğru yürüyen 
sa bile, yüksekten geldiği için bo Mümtaz efendinin kalbine pek dokun

n eğerdi. muştu. Eğilerek bu iskelete dönmüş hay. 
Mümtaz efendi kırk beş yaşında, kısa vanın san başım okşad'ı, üzüm tanesi gi
ylu. ince, kara kuru bir adamdı. Doğ bi parlak ve yeşil gözlerine muhabbetle 
ğu gündenberi, kemikleri üzerinde bir baktı. Köpeğin aç olduğu belli idi; fakat 
hem fazla et görii~ek şöyle dursun. ona bir parça ekmek abnak için bile 
risile kemiklerinin arasında ete benzi- Mümtaz efendinin cebinde para yoktu. 
n bir şeyin mevcudiyeti biie inkar edi- Kansı her sabah tütün paketini cebine 
ilircli. yerleştirir, kocasının dışanda bir fincan 
Daha bir yaşına basmadan evvel kahve bile içmesini menederdi. Evinde 

ümtaz itaatin, tam bir esir itaatinin ne çayı püfür püfür tüterken. alA köpüklü 
ek old~unu annesinden öğrenmiş kahvesi durruken elin kahvecisine beş 

on sekiz yaşına geldiği zaman, an- on kuruş vermeğe ne sebeb vardı! Kadın 
sinin ellerinden kalem amirinin, onu erkeğin yulannı elinde tutmazsa, cebinde 
üteakib de kansının elleri arasına para bulan erkek maazallah neler yap-
vredilmişti. maz. ne girivelere düşmezdi! 
İşte yirmi yedi senedenberi adamca: Yirmi yedı sene cebinde para görme· 
z ne evinde, ne de dairede başını kal- meğe alışmış ve aldığı maaşı her ay b<t
mamağa, her yapılan teklife cpeki>, şında olduğu gibi kansına teslim etmeği 

verilen cmre.,.ceveh derneğe alışmı~ atlet edinm~ otan Mümtaz, ömründe ilk 
bu sebcbden sesi kısılmış, boynu bü· defa olarak içinden isyana benziyen bir 

··Tmüştü. ateşin yükseldiğini hssetti ve duda}dan-
Mümtaz efendi evine ve yazıhanesine mn arasından , kansını düşünerek. acı 

· vazifelerini büyük bir sadakatle yap- bir clahavle!> döl<üldü. 
ğma kani olduğu halde ne bir taraftan Köpek şimdi, yanında durup muhab
e de ötekinden bir mükafat, bir sevgi betle kendisine bakan bu merhametli a
eya tatlı bir söz beklemiyordu. Karısı· damın kalbmden geçen buhranları anla
m hiçbir vakit kendisini iyi bir koca o- rnış gibi. ön ayaklannı onun dizlerine 

k tavsü etmediğini bildiği gib ı, yirmi k<Kiar yükselterek sıçrıyor, acı acı ağlı
edi senlik memuriyet hayatından da yarak yalvarmasını artırıyordu . Hayır, 

ir terfi beklemiyor ve yakında, yeni ge- buna tahammül etrne~e imkftn yoktu. 
ve d'aire işlerine henüz yabancı olan Birdenbire, ömründe ilk defa büyük bir 

ir gencin onun yerine muhasabecı tayfti karar vererek köpeği kucağına aldı ve 
ileceğini de biliyord\ı. Fakat bütün zavanı hayvanın titriven vücudünü pal

unlar onun için ehemmiyetli meseleler tosunun uçlarile örterek onu t~ mahalle
eğiidi. Onu asıl uzen şey hayatının boş- sindeki bakkala kadar götürdü. 
ğu idi. Kalbi daimi bir şefkat ve sevgi - Şuradan yüz dir em ekmek ver! 
tiyacile çarptığı hald'e ne · annesini, ne Her zaman kendisile alışveriş ederken 
e kansını sevebilmişti. Bu sıcak hissini sesini bile yükseltmekten korkan bu 
erecek çocuğu bile yoktu. İşte ihtiyar!ı· müşterisini bakkal hayrefıe süzdü. 
a doğru yürüyen Mümtaz efendinin - Çabuk ol bir parça da sucuk ver! 
rk beş senelik ömrünün er; büyük fa- Aç hayvan ekmekle eti iri dişleri ara-

. sı bu idi. Dünyada bir tek insanı seve- sında ezerken Mümtaz efendi onun göz
iise, içinin bu büyük ateşini bir başka lerindeki .m€S'ud ışığa bakıyor ve ke..."ld.i 
lbe akıtabilse, ömür yolunun boş ve karnı doyuyormuş gibi içinde büyük bir 
anasız bir yolculuk olmadığını anlıya- rahathk duyuyordu. 

ak, içi sevinç ve ümldle d'olacaktı; fa- - P.arasmı sabah geçerken veririm 
t etrafında, ne evinin, ne de dairenin Ahmed efend'i. 
vrelediği muhitinde bu sevgisiı;ıe 1'yık - Peki beyim, Allah ömürler versin! 

ir insan bulamıyordu. Bakkal her zaman önünden başı eğik 
Bir kış günü, akşam daireden çıkmış. geçen bu müşterinin birdenbire şahlan

amur!:u yollarda Instiklerini sürüyerek masına, emir vermesine hürmetle bakar-
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ken Mümtaz efendi sahibsiz bir köpeği sijenin ulüvvü cenabına sığınmış, yüzü cESKİ YAZIYI - İyi okuyup bilen. 
doyurduğuna sevinerek evinin yolunu yarım tüp ruju insafsızca israf etrni~ bir orta mekteb mezunu bir bayan alınacak-
tutmuştu; fakat arada bir dönerek arka- genç kadın girdi. tır. Talihler ... » 

sına bakıyor. gözlerile köpeğ~ arıyordu. Ben çıkar gibi yaptım. Camlı kapının cDosya ve muhabere servisimiz için 
Düşünmekten, tahayyül etmekten bile arkasında kalan komüsyoncu beru gör- seri yazan ve eski türkçeyi kolaylıkla o-
korktuğu bir arzu içini kaplamağa baş- müyordu. kuyan bir Türk bayan istiyoruz. Başlan-
lamışt:ı. Küçük çocuklar gibi kendi ken- - Memur anyonnuşsunuz da.. gıç maaşı 60 liradır. Lisan bilenler ter-
disini aldatıyordu: Daha sözünü bitirmeden. oturduğuna cih olunur, ilah ... > 

_Ben onu tutup içeriye götürmiyece- bakılırsa. muhakkak ki: cMemur aranıyor - Yalnız öğleden 
ğim; fakllt kapıyı açtığım zaman şayed - Buyurun konuşalım! evvel çalışmak üzere bir bayan istiyo-
hayvancağız girmek isterse, onu eve al- Cevabı almıştı . ruz. Talihlerin fotograflı tercilmei halle-
mağa mecbur kalacağım. Sahibsiz, aç bir * rini ... posta kutusuna göndermeleri!.> 
hayvan. Ne de güzel gözleri var! Bana Buradan da red'd:edildnrt'en 90nra bir Bu son ilan hakkında nazarı dikkatini-
tatlı tatlı bakıyordu. Adeta beni sevdi! kahveye girdim. Önüme gazeteleri çek- zi celbederim. Tercümei halin niçin re
Ömrümde ilk defa bana sevgHe bakan tim. Hem bir yorgunluk kahvesi içiyor. simli olması icab ettiği cayı sualdir. Me· 
gözler! hem okuyorum. Zahmet olmazsa §U ilan- mur mu aranıyor, güzellik müsabakası 

Fakat annhtan kapıya S-Okarken göz lan beraber okuyalım: mı yapılıyor?_ 
ucile gene ona bakıyor ve onun büsbütiin cBir bayan aranıyor - Yazısı güzel, Şimdi genç erkeklerin niçin ellerinde 
yaklaşmasına meydan vermek için analı- hesabı iyi. genç bir bayana lüzum var- bonservislerile, kapı kapı iş aramak için 
tan çevirmiyordu. Aralık kapıdan köpe- dır. tıah ... > dolaştıklarını d:aha iyi anlıyorum. 
ğin burnunu sokmak istediğini görünce, cBir baynn istiyiruz - Gişemizde ça· Nusret Safa Cop:un 

rahat bir nefes alarak: 
- Tanrı misafiri bul Bu soğukta so

kaklara atamam ya! diyerek kendi ken
dini inandırdıktan sonra, zayıf ve çekin
gen insanlara mahsus titiz ve mağrur bir 
tavırla köpeği kolları arasınn aldı ve do~
ruca mutfağa götürerek önüne bir kab 
su koydu. 

Hatice hanım ocak başında köfte kı

zartırken kocasının kollan arasında bir 
köpekle içeriye girip kendisine bir şey 
söylemeden ha~anın önüne su ile dolu 
bir teneke koyduğunu görünce, bir hay
ret sesini menedemedi: 

- A.. a .. ne oluyoruz. bu da ne de
mektir ayol? 

Elindeki maşayı sallıyarak mutfağın 

ortıasına doğru iJ,_erlemişti. Kocası sakin 
bir sesle cevab verdi: 

- Hiç... Sokakta aç bir köpek bulup 
aldım. 

Mümtaz belki de yirmi yedi senelik 
evlilik hayatında karısına ilk defa böyle 
serbestçe cevab vermişti. Hatıce hanım 

hayretler içinde donakaldı ve öfkeden 
titriyeb bir sesle haykırdı: . 

- Çabuk şu murdar hayvanı sokağa 
at bakayun, evin içinde pıslik çekemem 
ben. 

- Köpek pis değil ki.. . Qnu şimdi ben 
yıkanın. 

- Töybeler tövbesi... Şu herife bir 
şeyler oldu vallahi. .. Ömründe yapmadı
ğı şeyi yapıyor, bana ters cevab veriyor 
Yok! Ben bunu çekemem doğrusu, ya şu 
köpeği def edersin, yahud da ben giderim. 

(Devamı 15 inci sayfada) 

Kitablar arasmda 
(Ba§tarafı 8 inci sayfada} 

cak müdekkı1tler için çok lüzumlu, fay
dalı bir eser olan cMilli bır edebiyat ya
ratabilir miyiz?> eserini zevkle okudu
ğumu söylerken, Nusret Safa Co§kunun 
vadettiği ikinci cildini de hararetle bek-
lediğimi katayım. İbrahim Hoyi 
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1 Manisa Horozköy eğitmen kursu 
Balıkesir, (Hususi) - Manisanın Ho· 

rozköyünde açılan eğitmen kursu Nisa· 
nın ilk haftasından itibaren faaliyete geç
miş bulunmaktadır. 

Bu kursta eğitmen yetişmek ilzere 
muhtelif köylerden 70 çavuş ve çalışmak 
istiyen ilk okul öğretmenlerinden Maarif 
Vekaletince müracaatları kabul edilen 
Kovacıktan İsmail, Sarnıçtan Ziya, Balı
kesir merkezinden Tahsin. Kayapadan A· 
ta, Balyadan Fahri, Altınoluktan Mitat 
adındaki. öğretmenlerle Edremitteki ilk 
okul ispekterlerinden Fahri kursa çağı
rılmışlar ve gitmişlerdir . . . .................... ,. 

YEGANI! 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA J 
DIR 

dim, amma sonradan vazgeçtim; orası 
henüz sizi kabul edecek vaziyette de
ğil, mevsim sonunda dairenizi haZlrla
tırız, kışa da doğrudan doğruya nakle
deriz. Şimdilik bir kaç gün otelde ka
lalım. Çok sıkılırsak ve sıcaktan bu
nalırsak tekrar buraya kaçarız. 

görmemek için Mualla çok defa bu ye
ni elbiseleri giymekten çekiniyordu . 

cektir. Bu, onun hazırladığı bir plan -
dır. Anccik sen sakın onun bu plfınına 
.aldanma, 5akın onu seveyim dem~; 
çünkü o, birinci karısına çektirdiği ız
tıra bları sana da çektirece'k, seni de o
nun gibi hırpalayacaktır. Sen onun için 
romanına geçirmek Üzere tetkik etmek 
:ıtediği yeni bir kadın tipisin: Taşrada 
büyümüş, görgüsüz, temiz bir ailenin - Peki, nasıl faterseniz öyle olsun. 

Kocasımn yaptığı ddlice masraflar 
biraz onu korkutmağa başlamıştı. Hat
ta hazan ukalalığı tutuyor, bütün bir 
aileyi senıelerce ge~ indirebileôt'k bir 
elması göğsünde taşımaktan sıkılıyor

du. 
·· ı b' k Mualla o vakte kadar kocasının bü-guze ır ızı ... 

nakleden , Ah bu .sözler! Du zehirleyici sözler... yük bir hüsmi intihab sahibi olduğunu 
Muazzez Tahaln = Ormanıia geçen vak'ayı unutmak is- anlamıştı: fakat Beyoğlunda geçirdiği 

tiyorlarmış gibi ikisi de tekrar bu mev- on beş gün zarfında bunu kendi gfu -

Bir akşam odasına girdiği vakit ma
sanın üzerinde iri bir mahfaza içinde 
muhteşem bir iııci di1Jsi buldu. Bu in-

Ne düşünmüştü o? Kendisinin bir 
dakika içm karısına yr&ın gibi durma-
51 onun aklını başından alacak, bunca 
aydanberi onun ha'kkındaki düşüncele
rini ve şüphelerini si'lip \Süpürecek 
miydi? 

Hayır, hayır, daha bir kaç gün evvel 
Belkisin dediği gibi, genç ve tecrübe
siz bir ka~m Cevad gibi çok yaşamış, 
çok görmüş; fakat his ve kalb namına 
bir şey edinmemiş olan bir adamın e
linde çok ıztırab çekebilirdi. İşte Mu
aUa ne yapıp yapıp kendisini onun 
elinde bir oyuncak, onun gururunu ve 
san'at merakını tatmin edecek bir mev
zu olmaktan koruyacaktı. 

Fakat ... Fakat ondaki değişikliği ?W.'

sıl inkar edebilirdi? Hele onun kızma 
karşı gösterdiği şefkat ve sevgi ile ev
fonmeden evvel zavallı Feride karşı 
yaptığı muameleyi tamamile değiştir

mesi onun kalbinde insan! hislerin ye
sermeğe başladığına delalet e~z miy-
d '? ı. . 

O halde, bütün bu g3zle g6ıi1len te
beddüllere rağmen Mual1Arun kalbinJ 
dolduran bu itimatsızlık ve §Ü.Dh• ne 
idi! 

Belki de o, bir da'kika bir şimşek çaJ. zua avdet etmediler. N~ Cevad kansı- !erile görerek onun görüş ve anlayı _ 
buklduğilc gelip geçen duygular yeri- run geçirdiği kaz~ ile alakadar oluyor şın<laki isabetine hayran oldu. 
ne karısına karşı devamlı bir şefkat gibi göründü, Ne de Mualla ona te - Mağazalarda önüne yığılan w göz
ve alaka gösterse, genç ve tecrübesiz şek'kür etti; ikisi de 0 saatleri hayat lerini bir mikmttis gibi çeken bin bir 
kızcağız yavaş yavaş alı~aktı; fakat !arından silmek istiyorlarmış gibi gö • çe§id kumaş, dantel, ipek ve tnı karşı
o; yakın gibi görünürken birdenbire ründüler ve gene mutad yaşayışlarına sında mütereddid bulunduğu sırada 
anlaşılamıyan bir sebeble uzaklaşıve- devnm ettiler. kocası, derhal son sözü söylilyor, ona 
riyordu. Sade ve temiz ruhlu olan, ha- yakışacak en gu" zel renklen· 'U4 kumsıı:ı. 
aıtt t i ı· "J d Temmuzun sonlarına doğru bir sa • •• ...., y a em z v~ oorma sevgı er en ıarı seçiyordu. 

başkasının bulunmasını havsalasına bah kahvaltı esnasınd8' Cevad, hiç bir 
sığdıramıyan, bunlan dilşilnmeği bile mukaddemeye 1üzum görmeksizin: Terzinin atelyesinde de gene ayni 
kendisine karşı blr küçü1tlük bilen - Yarın, fstanbula gidiyoruz Mu - idi. O, MuallAmn vücudüne yaraşaca~ 
Mua11A için bütiln bunlar Arabsaçı gi - allA. · · dedi. onun genç ve güzel çizgllerbıl meydana 
bi karmrikanşık şey'lerdi ve bunları çl:S- - Niçin? çıkaracak olan modelleri derhal görüp 
züp düzeltmeğe gücl1 yetmediği için - Bir kaç gün blr otelde kalır, elbi- ayırıyordu. 
Cevadı itimad edilme~ layık olmıyan selerinizi diktirirsiniz. Hergün buradan Bugünlerde o.nun ço.k ince 'ft nazik 
bir insan gibi görüyordu. provalara gitmek pek yorucu olacak. bir hissine de şahld olmuştu. Provalar 

Bazı dakikalar oluyordu ki genç kal- Hem artık buradaki ha.ıyattm.ı7.dan bel- esnasında mutlaka blr ba&ıane bulup 
binin bütün kuvveti~ bu sevimli ve ki de sıkılmışsımıxiır?. Bt1 vesile ile orada durmuyor. çok defa bitmiş elbl
nazik adama yaslnnmnk ve inanmak biraz gezeriz de ... Fakat evvell hazır- seler üzerinde ufak tefek tashilıler yap
istiyordu; fakat ayni ~da, evlen- lıklanmızı bitirelim. Malfun ya, Ağus- tınyordu. Bu hareketiD.e de brımnı 
diği gün kayinvalid~inin söylediği söz- tosun on beşinde küçük ablam ailece hoşlanmadığı bir vaziyetten kurtarm1ş 
ler, bir hançer gib! beynine aplam • geliyor, ondan sonra kendimlı:le uğra- ve yabancılara karşı aralarında.ki sırrı 
Y'Qrdu: şacak vakthniı pek olmaz. göstermemiş oluyordu. Fakat elbtaeler 

- Kıı:ım; o bir· romancıdır. Sana - Bu ffylarda Beyoğlu pek ııcak ol- bir defa meydana çıkıp da gtyillnee, o-
kendini beğendirmek f9tn elinden gelen maz mı? nun gözlerinden lSyl.e anlqrlmaı: bir 
her şeyi yapacak, sana Y9kınlık göste- - Ben de bunu dfişündüm, hattA ışık, sevinçle , ıururla; acile ve hiddet
reoek, ıeni aeviy<>rmuf gibi görüne • Şişlideki apartımane gidip ktlalım de- le kaı'14ık bir~ geçiyordu ld bunu 

ciler o kadar parlak ve güzeldi ki, kal
bi bilaihtiyar büyük bir sevinçle çarp
mağa başladı. Bir saniye için, tam ma-

nasile kocası olrnıyan ve daima kendi
sinden uzakta yaşıyan bir adamın böy
le bir hediyesini kabul etmenin doğ:u 
olmıyacağını bile unutarak gerdanlığı 
boynuna takıp aynanın ikarşısında uzun 
uzun kendini seyretti. Ne genç ve ne 
güııeJdi! Bu inci dizisi de güzelliğini 

ne kadar arttırmıştı. 

Yemek yemek için otelin geniş mer
divenlerini yanyana inerlerken ona bu 
lôyrntli hediyesi için teşekkür ettikten 
sonra şu ısözleri söylemekten kendini 
alamadı: 

- Ben! çok şımaırtıyorsunuz Cevad .. 
bunca şeye ne lüzum var! Hem bu ka
dar masraf beni korkutuyor. 

O gülmcğe başladı. 

- <knç bir kadının ağzında ne acaib 
sözler! Demek siz güzel elbiseleri. 
elmasları incileri, bunca kadının şeref 
ve haysiyetlerin! çiğneyerek elde et -
mek için uğrattıkları bu şeyleri sevmi
yorsunuıJ 

(Arkaıı var) 



• BATTAL GAZI 
B Yazan, ZIYA ŞAK1B 

.Kumandan Müsll a~ala saplanan oklar 
Jşıtmışti. Meselen· ıne, bu gurultüyü 1 
mak için, kölele .ı~ ne o.ı~uğunu anla- ~-~ 
Köle, dönüp va 1:1~ ~n bınni gönderdi. . ~ - ~ 
inan, Müsli ~ı):t~ haber verdiği za- ( 
Vinç uyandmı .enın ıçınde büyük bir se-.. ~~ 

- Allahü Ekber h' .. 
B.:1.tald•r. ·· ıç şuphesiz ki o, 

Diye, bağırarak d 
Battalın et f ça ırından fırladı. 

ra mı ç · 
- Çekilin evıren muhafızları: 
Diye, azarİ;·dı v 

nuya takat ve ·me~' ~rtık ayakta dur
Ba ttalın üzer· ah kalmamış olan 
lanı ıne atılal"'Jk 

ak için elleıini onu kucak-
rfkavet se$i çıkar~r~~ttı .. Fakat acı bir 
llÇradı. Cünkü B bır adım geri 
dak" k " ' attaJlın w ı o un sivri ku ru w sag omuzun-
1nış .. avucunu Y gu, eline çarp _ 

O zan parçalamıştı. 
~ ıan kuın d 

Battal Gazi' ar"' adn an Müslime ile 
a t" .... sın a· ş k , .eç ı: , u ısa konu~ma 

- Sen misin; Btt 
1
, .Cerrahlar, Battalın kürek kemiğine kadar iflemif olan oku çıka1·dı1ar 

- Evet 1"'-• a · _ . • =ıur .. benirn. larını dinlerken h~yretten hayrete dü- mül edilmez bir hale, gelmişti. Onun 

BGalıba, yaralısın' şüyor: için büyük kahraman, derhal çadırına 
- ur · 'iim aya kadar ~lip sizi - N as:l olur'!. Leon; bizim önümüz- çekildi. Ve yatağına uzanır uzanmaz, 

'10k: ya .. · YaralaTımın · görebil - de, dört kitab ile nar ve nur üzerine şiddetli bir hummaya tutularak artık 
ehemmiyeti vemiıı etti. Maksadı; böyle bir desise ile kendini kaybetti. 

- Sırtındaki . k ı -Sök"" nedır?. a eye ginp imparatorluğunu ilan et-

Kuma~~a~kMar~m1.adığım bir ok ~ikten sonra, kale kapılarını açıp, bizi 
~ d' ~ us ıme B · · · ıçeri davet edecekti... Senin, kolaıyca 
~ bu hartkul~d ' attalın gös - ele geçen bir insan olmadığını bildiği 

üI: hayı<l'n ~a~d ~tant?t ve ta - için, ihtimal ki verdiği emirler de. Bi-
- Çabuk k ı. getiri ·· ollarına ·rı zanslıları kandırmak için bir desiseden 

irin . n. Koşun. Cerrah~ar~··h~~:ıma ibaretti. Hele, bir kaç gun bekliyelim. 
o· ve- BakalıM. ahval ne sekil c..racak dedi. 
ıye, bı~ırdı. İster sahte, ister ciddi olsun; Le -* on'un aldığı \•aziyet islam ordusu ara-

~errahlar, kumand sında şayi ohır8a, askerin kuvvei ma-
c;ı ırında toplanın an ..MUslimenin neviyesi sarsılabilirdi. Onun için Bat
ıGazinin &1vdeti b""t~ya kadar. Battal tal ile Miislime arasında müzakereden 
ft\.lo h u un ordu Ah --,.. er taraft8· ga a yayıl - sonra. bu meselenin şimdilik herkesten 

- Li li li it r · r snklanmasına karar verildi. 
Div ı ı ... 

. e, beşa~t alam * 
leri Yilkselıni . ~ti olarak zılgıt B~t:tal G<tzi. bitki~ ve perişan bir hal-

lllah arkadttşı oı:~\1 Bilhessa, Battalın de ıdı. Bilhassa kürek kemii?inde açı
~ca bir sevinç i i alatya atlıları. çıl- lan denn yar:mın ıztırabı. artık taham-

* Kumandnn Müs 1.11e; büyük bir en
dişe ve ıztırab içinde, üç gün Leon'dan 
haber bekledi. Ve bu üç gün zarfmda 
da, Bizans surlarının üzerinde, büyük 
bir tertibata girişildiğini hissetti. 

Ahval ve hadicat Batta'l Gaz.inin 
işittiklerini, gördüklerini ve söyledik
lerini tekzib e1memişti. Her şeyden an
lnşılıyordu ki. Bizanslılar ve şimdi on
ların başlarına geçen Leon: her ne pa
hasına olursa olsun. kaleyi şiddetle 
müdafan edeceklerdi. 

Kumandan Mü~lirne, bunu anlamaı. 
mıs gibi davrandı. Yeni imparator Le
on'a. vadını hatırlatmak için. maivc -
tindeki Arab ümerasıından üç kişfük 
bir heyet yolladı. 

( ArkaS\ var} 
mar •• Çadırın k ç nde koşup gelm" 
lıtr· apısı ö " ış -

. nunde toplanmış -
- Bastığ 

San'atkar aranıyor. 
ben ols ın topraklara 
SÜ •. .~n. Battal.. ' canımız kur-
~~ goster: · Hele bir yol, yü 

ıye, ağJıyarak b w 

Duşlardı agrışnıaya başla _ 
Cerrahla 

bdar · r, Battalın kü 
~lAt ~şlemış olan oku b~ek kemiğine 
\!t ıle Çlkannı ' ır hayli müş-

ğer ok ve t şlar.. V'Ucudünd k' 
ll'lışla.rdı aş yanı.tarını yık~'"ıp e 1 k . ~ ~~ 

Devlet de'"llirvollan Umum Müdürl:iğünden 
Eskişehir şimendifer fa br ;;<asında çalı ştırılm<ı k üzere tesviyeci, tornacı ve ka

ıancılıktaki bilgileri yüksek derecede ol nn san'at erbabı işe alınacaktır. tlcret
Ieri imtihanda göstereceklerı ehliyet ve liyakate göre tesbi tedilecektır. İmti
hanlar Ankara deposunda, Eskişehir cer atelycsinde Alsancak cer atelyesinde, 

Y edikule cer atelyesinde yapılacak ve matlub evsafta görülenler tavzif edile
cektir. Taliblerden Ank:arada bulunanlar cer dairesine. Eskişehirdekiler cer a-

tely€sine, İstanbulda bulunanlar Sirkeci de 9 uncu İşletme Müdürlüğüne, !zmir-
de bulunanlar da Alsancak atelyesine müracaat etsinler. (1247) (2417) 
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ıaro~ ~ü~~un hil~!IJ\I 
·atar kadınları 

Ev sahibi beni alçak tavanlı bir odaya soktu, derhal 
karısını ve kızını getirdi, ik;sinin de yüzü açıktı 

Tercüme eden: HUs1yi 1 Cahid Yalçm 
Ertesi günü, şüphelerim arttı. Kam o 

kadar zaf hissediyordu ki herkesin içine 
zor çıkabiliyordu. Fakat doktorun meha
reti hayırlı bir buhran vadettiğl için bu
nun alametlerine ses çıkarılmamasını te· 
min ediyordu. Hastalığın iyileşeceği mu
hakkak görülüyordu. Maamafih, Krlm 
Gueray artık haremden çıkamadı. Ben 
onun halinden pek haklı olarak telaş E'di
yordum. Nazırların v:ıziyetmden de emin 
değildim. Onlara korkulatımı anlattım 

ve fikrimi kabul ettirdim. Nihayet Siro
poloyu celbettirerek kendisinin hayatı 

metbulannın hayatına bağlı olduğunu 

kendisine söylettirdim. Fakat bu kimya
ger hakimlerinin ahlakını biliyordu. On· 
ların ölüden ziyade yerine gelecek Kam 
ile meşgul olacaklarına emindi. Hiçbir 

• tp_hdid kendisini ürkütmedi. 

Ümidimiz kalınamıştl. Artık Kam'ı bir 
daha göremiyeceğimi zannediyordum, Bir 
gün be~i nezdine çağırttı. Harem daire
sine beni aldılar. Kadınlarından bir kaçı
nı gördüm. Hissettikleri keder. umumu 
ataplıyan yeis ve ümidsizlik hasebile bir 
tarafa çekilıneyi ihmal E>tmişlerdi. Kr;m 
Guerayın yattığı da;rcye girdim. Divan 
efendisi ile bazı işleri rüveı etmişti. Et
rafındaki kağıdları göstererek: 

- İşte, dedi, son "şierim. Son dakika
mı da size ayırdım. 

Fakat biraz sonra. en büY:.ik gayretle· 
rin bile hissettiğim elem ve ıztırab. yen
meğe kafi gelmeiğini görerek: 

- Ayrılalım, dedi. Hassasiyetiniz beni 
müteessir ediyor. Daha neş'eli surette 
uyumağa çalışacağım. 

Bunun üzerine odanın ta ucunda dizil
miş olan altı çalkıcıya konserlerine baş
lamaları için işuet etti . 

matem nişaneleri içinde idiler. Bütün 
şarkta yalnız Tatarlarda bu adet vardır. 

O kadar uzun müddet katlanmış oldu
ğum büyük yorgunluk hu vak'anın vazi. 
yetimi düşürdüğü meşkıikiyete inzımam 
edince bana gönderile<:ek emirleri bekle

mek üzere İstanbula gitmeğe karar ver
meme sebeb oldu. Maiyetimdekilerin btr 
kısmı hala Bahçesarayda idi. Diğer kıs--

mını da Caouchan'da hıraktım. Orad'a 
M. Russin maslahatgüzar olarak kalıyor
du. Ben yanımda katibim. bir cerrah . blr 
hizmetkar olduğu halde yola çıktım. 
Kam'ın başçuhadarı bana refakate me
mur idi ve icab eden emirnameleri h~
mil bulunuyordu. 

Tatar kıyafetinde idik. Eşyamız da bu
na göre idı. Ancak bir beygir yükü tutu· 
yordu. Bir Tatar hayvanı elinde çekip 
götürüyordu. Biz de arkadan geliyorduk. 
fakat Tatar menzil postasının büyük sü-

ratine rağmen. menziller arasındaki me
safe ilk günümüzü on beş fersahlık b1r 
seyahate inhisar ettirdi. Mihmandarımın 

yatmak üzere intihab ettiği bir Besa
rabya kövüne vardığımız vakit daha gü
neş batmamıştı. Beni etrafı evlerle mu
hat bir meydanda durdurdu. Herkesin 

gözleri üzerimize d;kilmiş bir halde ev
lerinin kapıTarında durduklarına dikkat 
ettim. Çuhadar gözlet'ini etrafa gezdire
rek onları bir bir tetkik ediyirdu. 

- Ey, dedim, nereye yerleşeceğiz? 
Kimsenin bununla meşgul olduğunu gör
müyorum. 

- Bilakis. dedi, herkes bekliyor ve 
kendisinin tercih edilmesini istiyor. En 
çok hoşunuza gidecek evi intihab edersE>li 
bahtiyar olacaksınız. 

Bir saat sonra, bu zavallı prensin, çalgı Böyle konuşurken, kapının önünde 
sesleri arasında irtihal ettiğ\ni haber al- yalnız bir ihtiyar gözüme çıırptı. Muhte
drm. Onun ziyaı ne kadar teessüre mey- rem hali beni aIAkadar edıyordu. Onu 
dan açtığını ve beni ne kadar muztarib tercih ettiğimiz ımlaştlınca, bütün halle 
ettiğini söylemcğe lüzum görmüyorum. evlerine girdiler. Ev sahibimin gösterdi
Yeis ve keder umumf oldu. Hatta zihin- ği müsaraat memnuniyetini ifade ediyor .. 
leri o kadar korku istila etti ki bir gün du. Oldukça güzel tanzim edilmiş alçali 
evvel tam bir emniyet içinde uyuyanlar tavanlı bir odaya beni soktu. Derhal ka
daha şimdiden düşmanı kapıya gclmiı nsını ve kızını getirdi. İkisinin de yüzil 
zannediyorlardı. açıktı (1). 

İçtima eden ivan saileri gönderdiği Kadın bir leğen ile ibrik getiriyordUJ 
hükumet fasılası esnasında otoriteyi bi; Kızda da bir havlu vardı. Ellerimi yıka
sultana tevdi ettiği ve Krim Guerayın dıktan sonra bunu ellerimin üzerine örf· 
tedfini ile meşgul olduğu sırada, Siropolo tü. Mihmandanm evve!ce bana bunları 
h. iç. müşkülata maruz kaimadan pasaport h anlatmış olduğu için, mihmannüvazlığın 

Utnandan M·· ı· 
ll'laşır v us ı~ ~ d" . 
le v .e entarllerind ' b n ı lpek ça-
l@n~·rdı. Yakası ve ken tr takım elbi-

ıstı sal etti ve rahatça Eflake gitmek için bu iyi kalbli insanlara emrettiği şeylerin 
elzem olan menzil kağıdını aldı. Halbuki 

MÜHI
. MDİR OKUYUNUZ .. hepsine itiraz etmeden razı oluyordum. 

, naşı tahnit ettikleri zaman zehirlenme 8 • 

Tuyvare Piyango biletinizi lıerhnngi gişeden nl1ığınız hnlde ıametleri hissolunacak derecede beU· 0 İhtivar. yemekle meşgul olduktan ve 
taı ış bir kcttt enarları sırına iş-

ın s t anı da kena· . ' 
B ır ına giyd~di ı elıle Bat-
. nttal, çadı . 

disıni .. nn kapısına k 
lltlıinrif oz Yaşlarile bek}" çı tı. K-en
Dev e kucaklaştı İlkıyen Malatya 
tfrd~ade Aşkarı ııo;du K soz ola• ak 
bn~.e~. Aşkarı görür. _oşup atı ge ~ 
Dlara~'1ı zaptedetnedi. Gö~~eı., Battal 
lıtrin • hayvanın bo erı dolu dolu 

de:ıı öptü ynuna xtı\·ıldı G .. 
Bu zeki h. . oz-

lhr almaz öayvan, Battalın k k 
tük b ' n ayakla ·ı o usunu 
h tr neş'e il• ne ~inerek b~ nu ma • uılQl ,,...,_ u-

nuıra o kadar - .. u.ıı kişnedi 
inandan Mttsliıne bi haıtn idi ki; k~·~ 
dı. Başındaki b ~ kendini tut 
CM.ın •• eyaz ıpe\: k ama-
«Ur u ~ozlerine kapıyaralt h :-tıY~min u-

aglamıya başladı. üngur hün-

Battaı Gaz· * 
elniler içind~ıye, altın savaklı gü .. 
'bunıardım b: YemE:kl~r geldi B ~uş 
kendini ır kaç lokma . . a tal, 
Mt1sıiın toplar toplarnaı yedı. Biraz 

_ y ~Ye hitab ederek· ' kumandan 
bQ a Erntrı A · 

le geldim s""ı'. rtık, konuşabile"""k 
~a u. . ıe m··h· '"' 
~ ~ııılveı olsun' u ını maruzc• m 

edi v. · 
t1zcr1n · · · -e, kı.unandarun b" 
t...A e, Çadırdaki} . ır işareti 
~başa kaldık!nrı enn hepm çıkıp da 
41ittiklerlııi hil Uiman, kalede gör·· 
~ ·· ekAr Leo up 
~ hareketlerin· . n'un bütün 

ie nakletti. ı bırer birer Müsli-

Ulnandaıı, Battaı G . . 
aı.muı anlattık-

Amlrti ve ikramiyenizi hiçb:r fı.rl< almadan d<>rhal; luyordu. Fakat sarayın od k"k d )~'- • yemeği hazırlamak vazifesini kadınlara a ı a a a tu ... a. b k kt be . · b tt"ğ" t V U R O G • Ş E S • N O E N dar olduğu işler her tÜrlü intikam fikrini ıra tı an aonra. nı ıca c ı ı sure • 
1 1 ve mücrimi cezalamrmak azmini bir ta.1 te izaz edmediğinden dolayı mazeret be-

bediyesile berahDber al'lb li ·si•1iz. Yeni tertib b letlerıten alım, sayın rafa bıraktırdı. Prensın naşı üzeri örtülü yan etmek için yanıma geldi. Beni o za-
mUşter le.e bır kutu !;l -1kcır veya Lokum hediye ı <lılmektedır. bir arabanın içinde Kırıma naklolundu. 1 mana kadar bir mirza zanneden ihtiyar 

Taşra siparişi ri seri ve muntazam g~nderiiir. s· h ı ya. başlıklar takılmış altı at arabayı çukadardan kim olduğumu anlamıştı. 
Adres: Ye ııc mi Jş Bnnknsı ksrşısrnpa No. 17 k d 

~~~m••••m•~•••••••n••n••~•••••~' ~~ru.ruı~wri,bir~mi~ff ~~~oorj _ « ıcnx:m & __ bu heyete kumanda eden bir sultan hep 

sahibi eder, Mide, Barsak tembelliğinden ileri gelen 
şayam hayret faydalar temin eder. 

KAN KUVVET İŞTIHA 
ŞURUBU 

Umum doktorlann müttefikan takdir v• mı·ıyo ı . "' narca va-
tırndaşa ıtım.:ıtla tu3iye ~ttikleri en mOkemmel bir 
k?v~e~ şurubudu,·. Dalma kanı tazeleyip çoQalttr. Tatlı 
bır ıştiba temin eder. ~e~ zaman gençlik, dinçlik verir, 
zeka ve bafııa kudretını yükseltir. Sinirleri adaleleri 
kuvvetlendirerek uykusuzluğu, balsizli"'l fena dll n 
1 

· "d 1S ' ş no&
erı gı e_rır,. vncut mıtkineslne 14zım olan btıtnn enerji 

-.e kabiliyeti vererek insanı dalma azim irade , , , neşe 

muannld lnkıbazlHrda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda 

FOS FARS O L'u; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, 
devamlı b1r surette ka k . . sidir. Tifo Gr· n, uvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile n1uclze gıbl tesirini derbal gösterme-
mUkem ei bi ıp, Zatnrree, sıtma ve umum kansızlıkla net celenen tehlikeli bostalann nakahat deTfrlerinde en 

m r derman eurubudur. Sıhhat Vekaletinin Resmı musaadesinl haizdir. Her eczanede bulunur. 

CU Göri\lüyor lrl eserlmtzln mukaddeme
sinde b3h.c;ettlğlnı anamahrem11 kanununa 
Tatar kadınları pek sıkı surette rlnyet et· 
memektedlrler. Bu Itamnde blrçok Metler 

vardır ki onlara benziyen bizim Metleriml
?.tn taynaklnrm~ gösteriyorlar gibidir. Av
nrpa kavimlerinde gelinlerin ba.şlarınn taç 
gtydtrillr, dtilftnlerde şeker dn~ıtılır. Bun
ların hH,metı Tatarlann lcızlnrına cihaz ver. 
nM! tarzlınından anlaşılamaz mı? Tatarlar 
kızlarına dan 8erperlerdl. İlk sosyetelerln 
mente1nde, ıohumlar bütftn zenginliklerin 
nişanesi olmak IC'ab ederdi. Bu meras1.m ya
pılırlı:en takriben bir kadem kutrunda blr 
tepsi gelınln bAşına konur, üstünde iblr örtü 
yayılarak geltnln yüzü örtülürdü.Örtü geli-
nin omuzlarına kadar inerdi. Sonra, tcpsl
nlft üzerine darı boşaltırlardı. Dnrı gelinin 
etrafına yayılarak bir mahrut vücudc gctl
rlrdl. Mıı.hrutun kaldeıl gelinin boyu lle 
mfttenıı.slb oıurdı:. Dan ehramı tepsiye kn
dac çıktığı zamandır ki kwn cihazı tamam 
olurdu. örtll nefes almayı temin ederdi. Bu 
Met kısa boylulara m\Wı.1d de~lldl. Bugün 
bir ıozın deAdlAi darının mlktarını tahmin 
111 iktifa e<.ilyo11ıır. Fakat hesablannı para 
ile yapan Türklerle Ermeniler tepsl ve örtü 
A~tınl muhafa:.w. etmektedirler. Bunlar ge
linin üttrlndon para serpiyorlar. Bana darı 
seı:pnok dt>nillyor. Taç ve şeker VDl k•Y
naktan çıkllllf olmasınlar? 
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BiR iNGilil CASllSll İngilİere lig maçla.rının 
son haftası 

TercOme eden: B. Alu 

.İngilizler harbde ancak bir tek muharebeyi 
kazanırlar : " Sonuncu muharebeyi ! ,, Wolverhampton galibiyetleri ve puvan kazançlarını 

teminde devam ediyor. Arsena! fena vaz;yetle 

'Jeneralin evindeki bu ziyafette bir 
Utyyare yüzbaşisilc ahbab oldum. Bizi 
birbirimize bağlıyan nokta, beni Fran
saya götürüp getiren genç tayyareci 
Palmer'i her ikimizin de ayni derecede 
tanımamız ve sevmemiz oldu. Bu tay
yare yfizbaşısı , genera~in evindeki he
men hemen bütün davetlileri tanıyx>r
du. Misafirler salona girdikçe o bana 
isimlerini söylüyor, ve kendileri hak
kında kısaca izahat veriyordu ... Misa
firleri resmen tanımadan önce vukua 
gelen bu hususi tanıma benim çok ho
şuma gidiyordu. 

Bütün bu kalabalık Clrası,nda dikkati
mi ceken, bugün dahi kendisini unuta
madığım, bir tek insan vardı. Bu adam, 
askctJ.ik bakımından belki de dtkkati 
çekecek bir tip depildi Apoletlerinde 
yüzbaşı İs."reti bulunmasına rağmen 

bir askerden ziyade bir alim bir profe
sör<> benziyordu. Bu adam uzun boylu 
v~ fevkalade zayifti. En karakteristik 
tarPfı . küçüc-ük yüzile tezad teşkil e
de<>--k kadar büyük ve gen~ olan e.nttı 

i<li. 
Arkadaşıma, bu dikkate şayan ada -

mıP kim o1dt1ğunu sordum: 
Arkadaşım: 

- Şu yük~ek alınlı yüzbaşı mı? d€
ru. o fevknı1fide en1eresan bir adamdır. 
Onunla mutlaka tanışmalı!nn!t 

- Peki. bu adamın adı M! 
- Hart. 
Doğrusunu isten:eniz bu isim bana 

hiç bir şey ifade etmiwrdu .. hafızam 
beni aldrıtmıvoisa, ben bu ismi hiç i.şit
memistim. H art. resmi el sıkma mera -
sirninden kurt ulur kurtulmaz arkada
şıın hemen onun yanına sokuldu. Onu 
bir kenara ,ekerek bizim bulunduii:u
muz köşeye <-Ürü1dC'vin getirdi. 
Arkadaşım beni Hart'a takdim eder

ken: 
- Şu karc:Jnda ırördüğiln delikanlı, 

acdi. Lan civarındaki dllşrnan tren yo
lunu tahrib eden kahramandır. 

Arka.i:~r:;ım bu sötleri biraz yük~ek 
sesle söylemiı:;, !:a]ondakilerin hepsi de 
bunu işibYıislerdi. 

Hart bana b üvük bir alaka ~şterdi.. 
burada benim asıl dikkaıtirni çeken nok
ta, Hnrt'ın, ı::imdiye kadar benhnle ko
ınu<;anlarm ekserisinin aksine olarak, 
Lan'daki hareketimin hissi klsmile hiç 
alakadar olmayışıdır. O bilAkis, işin 
hissi teferrüatını bir kenara bırakarak 
:Alman ihtiyat kuvvet1erlnin bir kaç 
sar.• için dcf!il de, bütün bir yirmi döt 
saat müddetince çepheye sevkedileme
melerl noktası üzerinde ehemrniyt1e 
aurdu. Sonra derhal, biraz alaycı bir 
tavırla, işin ters tarafına, yani "'taa'I'ru21 
eden ordunun ihtiyat ku~tlerl bahsi
ne, bunların vaktinde işe mildahale et
ıtirilmemcsi cihetine temas etti. Onun 
kanaatince. taarruz eden bir ordunun e 
li altında ihtiyat kuvvetleri bulunması, 
düşmanın ihÜyat kuvvetlerinin cephe
ye gelişine mani olmak kadar mühim-

İngiltere lig maçlarının 35 inci haftası ı Arsenal: t - Middels: 2 
fakat umumiyetle kendi şahsi kanaat -ı ğildir. Kendi ordusu hiç bf r esaslı mağ- oyun lan lig lideri Everton takımının şan Daha oyunun başl.amasıle sakatlan-8 
lerini izcıh ediyordu. lf.ıbiyet geçirmediği halde kafasındaki sını biraz sarsmış. takım berabere kal - ı Arsenal merkez muavinin yerinin bOf 

Hart'm ileri sürdüğü fikirler arasın- değişiklik dolayısiJe mağlubiyeti kabul dığı halde aradaki büyük puvan farkı do- kalması, takımı on kişi ile bırakınal• 
da Napvlyonun harb kaidelerine isti - eden kumandanlar vardır. Sonra, bu- layısile vaziyetini olduğu gibi muhafaza mecbur etmiştir. 
naden söylediği: c Ordunun hedefi - nun aksi de variddir: Siz düşman ordu- etmektedir. Daha ziyade hücum fırsatı ile bu bOf -
düşman başkumandanının dimağıdır. • sunu mağlfıb bile etmiş olsanız, bun- Evcrton: l - Stoke €ity: t luğu telafiye çalışan Arsenal sağ içleri 
mütearıfesi bilhassn kafamda yer etti. dan harbi kazanını~ olduğunuz manası Everton takımının sahası olan Goodi - vasıtasile 18 inci dakikada gol yapmaft 

Hart bu mütearifeyi şu tarzda tef- çıkarılamaz!. Harb her ~yden önce son Park'da yapılan maç. iki tarafın b ı r- muvaffak olm~ş. devre bu şekilde son• 
sir diyordu: Bir kumandanın vazifesi bir sinir meselesidir. İlk muharebele- birini zorlayan bir oyunu olarak başla - ermiştir. 
s~::lece, düşman ordularını mağlub, rin, ilk müsadernelerin galibi bir gpk mış ve nihayete kadar gittikçe artan bir Kısa ve süratli paslarla ilerleyen Micl
hatta ônlan imha etmek değildir; bun- şeraitte, haırbin ~nunda mağlfıb çık - heyecan içinde cereyan etmiştir. Devre dels takımı. Arscnalin can yerınden VU

1 

dan başka düşmanın fikirlerinde, ka _ mış taraftır. Hatta Venizelos itilaf dev!' sıfır sıfıra bitmiştir. rulmuş olmasından istifade çııreleriııl 
natlerinde bir sarsıntı uyandırmak, 0 _ Jetlerine iltiha".ı{ etmek kararı verdiği İkinci devrede Stoke City'nin ve İngi· bulmuş. merkez muavinlerinin de, hil -
nun kendi kendine olan inanışını da zaman aşağı yukar~ bu fikri ileri sür- 1iz milli takımının sağ açığı ~atthews cu.m hattına karışması neticesi yaptıJI 
kökünden yıkmdk: 1Azımdır. Siz düş _ müştü. Onun o zaman ileri sürdüğü fi- pek mahirane bir hücumla takımına b~r toplu hücumlarda iki sayı yaparak ~ 
man orduları ba~kumanda~nın fikir- kir su idi: sayı kazandırmıştır. maruf takımı mağltib etmiştir. 
lerinde ordularının tamamen mağ'llıb c İngilizler harbde ancak bir tek mu- . t~giliz milli takımının merkez m:iha • İki tarafın kalecileri harikulAde ıcur-
oldukları hnkkındn bir fikir uyandır - harebeyi kazanırlar: Sonuncu muhare- cımı Evertondan Lawton bu sayıya der- tarışlar yapmışlarır. 

b ., hal mukabele etmiş ve oyun 1 - 1 bera - Arsenal 37 puvanla dokuzuncu, Mid • 
madıkça haTb kazanılmış sa ılrnaz.. cyu 

H t
' '- t f"k' 

1 
• . a· bere vaziyetini sona kadar muhafaza el- dels 42 puvanla dördüncü vaziyettedir 

Düşman ordusunun mağif.ıbiyet'.inden . 3r ın ı .u en eres. an ı ır enm ın- mış· tir. Maçta 38.000 kişi bulunmuştur. 
maada ordu kumandanıcın da bu mağ- ledıkten sonra, benı ona ~nıtan ta~a- Everton 50 puvanla lig lideri, Stoke 
10.biyeti kabul etmiş olması şarttır. Hat- reci arkadaşıma hak verdım. Hart şoh- City 38 puvanla sekizincidir. 
tA düşman ordu.m Başkumandanında retini sadece harbde bir tabur kuman- Maçta 45.000 kişi bulunmuştur. 
böyle bir fikrin uyanması için ~dusu- danı olarak kazanmadı. Wolverhampt.on: 2 • Chelsea: o 
nun mağlüb olması da ~r. zaman şart de- (Arkası va-r) Yirmi dakika kadar müsavi hücum _ 
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Soldan sa.ta: 
ı - Kurtuıuı 
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ı - Esarete düşmQf - Nehl 10.hlkası - Bir 
nota 

1 - Dar umana ıreıme.k 
6 - Hastalık - Belli 
6 - Mefulmaa eda.tı - Araya. glrmlş bu -

r larla devam eden oyun bu müddetten 
' S'onra Chelsea müdafaasının zorlanma • Bir doktorun günlük ğa başladığı görüımnşınr. 

Uzaktan ve yakından çekilen şutler 

notlarından Chelsea kalesini müdafaa eden İngiliz 
f===========-==I miTit takımı kalecisi Woodleyin bombar-

u t ••k .. dıman içinde kalmasına sebeb olmuştur . 
nan U urme. • 1 33 üncü dakikada Westcott takımı he-

M8fhur bir profesör dem~tr ti: Kan sabına ilk sayıyı yapmı~ 10 dakika sonra 
tllkli.rmiye dalma çok ehemmlyet vermek 1 b 
ldzundır. Çlınku kan tükürmek muhtelif so iç u galibiyetin ikinci golünü yap -
hastalıklar ve sebebler tahtı tesirinde mı~tır. Devre bu suretle bitmi§, ikinci 
vukun gelebll!r. Meselll en atır blr verem devrede 'Volves takımının bütün hü -
vak't\SU\dan başlayınız da doğrudan doğ- cumlan Woodleyin önünde kırılmış. 
ruya bazı isterik ve sinirli kadınlarda ta- Chelsea - Wolverhampton arasındaki bu 
tedlklıırJ zamnn kan tükürme tııblosu ya- 1 maç b ir nevi kaleci (Woodley) maçı ol • 
pablllrler. Bunların ara.sında veremden muştur. Wolv~ 46 puvanla ikinci, Chel
bll.lka dtalb h:ıstalıklarında, zatürreede 
a.kclğer apselerlnde, boğaz lltihablann- sea 28 puvanla on dokuzuncudur . 
da hünnaklarda kan tükürme hM~ı Maçta :' ' 000 ki§i bulunmuştur. 
görülebilir. Fnkat kan tüküren bir in.tan Aston VUJa: 3 - Preston: O 
slnirlldlr veynhud ıöğüsten değlldlr, bo- Devrenin on beşinci dakikasında As • 
tazdandır diyerek işi ihmal etmek Mla ton vma sağ içi ilk golü sıkı bır şutle 
caiz değlldır. İşte yazımın ~ındak1 pro- yapmıftır. 
fesörün sbztl bu derin mnnalan ifade et- • 
mele ltıbar11e son derecede ehemınlyet.ı Kupa galibi Preston sağlam bir müda -
ho.1zdlr. Kan tükürme miihlm b1r ihtimal faa yaparak ilk devreyi berabere bitir -

Kurtuluş, Beykoz muhtelitinin 
Ankara maçları 

İstanbul bölgesinin tertib ettiğı mulı -
telitlerden biri olan (Kurtuluş - Beykoı> 
Ankaraya gitmişti. Ankarad!l iki maç 'f'
pan muhtelit dün şehrimi.ze dSnmOıtllt· 
İlk maçta G€nçlerbirliğile oynamış .,. ~ 
4-0 mağhlb olmuştur. İkinci maçı Paıa" 'l 
günü gene Gençlerbirliğile yapan (Kut" 
tuluş - &ykoz) çok sert bir hava içı.ndl 
cereyan eden bu rnüsabalt!lyı 4-3 k:aza!l -
mağa muvaffak olmu~r. 

Ankara mektebliler aras' 
futbol maç·arı 

Ankara (Hususi) - Mektebler arasııt' 
da tertib edilen müsabakalarn Ankara -
gücü sahasında devam edildi. Yapılan j]) 
maçta Ticaret lisesi San'at mektebmi j..f 
mağlub ettL 

İkinci mfuıaba:kada. mektebler ax,
§ampiyonluğunu kazanması muhtemel "" 
lan, Erkek lisesi İnşaat usta mektebıol 
1-0 yenmiştir. 

General Cemil Taner 
Ankaraya döndU 

lunan 
ı - Vermek - Elenen unda bulunmıyo.n 
T - Birdenbire 

ile akcl~er veremine delllet eder. Kalb mek için çok gayret sarf etmiş ise de ne- Beden terbiyesi umumi müdürü ~ 
hut.aııklannda da kan t!lk1lrme görül•- ticeyt deği~tlrememi~. İkinci devre A. ral Cemil Taner bu sabahki trenle AD • 
bll1r. Şu halde her llds1 de yekdiğeri de- vma pek parlak bir oyun tutturmuş ve 
rece.sinde mühlmdlr. Sebeblnl derhal 1 - Koparmıı.t mudanndan 1smlfall -

Hend~ede da1re ölçmek lçln kullanı
lan adod 

t - Nlmm&tatll tda~ edilen yerler. 
ıe - Blr nota - ~lllk 
Yakaru!an qalt: 
ı - Sesli - Kalmak m.aadanndan emri -

hazır 

ı - Ecılrllt - Bir nnt !41eme 
S - Yüıı kurulJ - Bu~a.ra benzer 
4 - Hnstalık - Qot i1i 
6 - Akar getiren 
• - İz - Sabır 
T - Tel imal eden 
8 - Yerden çıkarılu oeyler - Bir nota 
t - Menkıbeler 

10 - iyı - vn&ye' 
l 2, 8 ' & e 7 8 9 10 

1 M E M N u N ı y E T 
E G E • H E R A N • M E z A R • s • K T 

aramak Uızımdır. Her fld şıkta da has - Preston takımından satın aldığı F. 
tanın derhal kat't tstlrahate çet11me.t, O'doımell eSk1 klübflııe Qç dakikada iki 
falla hareb'et yapmamam, konuşmama- gol yaparak bu maçı 3-0 kdanmı§tır. 
sı IA.zımdır. Aston Villa 39 puvanla altıncı, Pres -

Sıcak yemek, n sıcak meçubat kan 
tükürenlere verilmM, buz yutturmak ço~ 
muTatıktır. Kan tllkürenlerde •balı ak
şrun derece! hararet ölçülmelldir. Ölcd
riittı ,. gıcığı durduracak mQ.sek.tin 
UA.çlar verilmekle bera.ber damar içine 
kal&i7om şirlngalan yapmak oe>k muva.. 
fıktır. Kan tükürme bitinceye kadar hM
tanın kat11stlrahatl ıarttll'. Ondan son
ra rontlten muayene.slle teşhl.91 ta.t1Iet -
tikten sonra esu.ıı tedaviye cırtfmet 11-
zundır. 

Onab lstlJtın ok11711e.ıanmın PQlta 
pala ,.,uamaıaruu de& ecı-tm. AW tak· 
.... ldeill•I mabw.ls blaWUr. 

ton 36 puvanla on birincidir. 

~I 
Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA U%UMLUCU...J 

1• a. ıa Kee. llO b . 
T .A.Q. lt,14 a. lllN ita. IO Kw. 
'l' ~,. 11,19 a. Mel S... IO EY. 

karaya hareket etmiştir. 
Dolmabahçede yapılacak stadın hazır • 

lıklan ile meşgul olan komisyon, B• • 
yazıd ~ Taksimde yapılması d~nillef 
kapalı jimnastik salonlan için de tetkilD 
lerdıe bulunacaktır. 

ilan Tarifemiz 
'hk 111tıın nnUml 

«ıhil• 400 lrunıı 
•ahile 250 » 
«ıhile 200 ıt 

Dördüncii ıahüe 100 » 
J, •ahileln 80 • 
Son sahil• 40 • 

N • A N E M 1 • A z Clir. 4 
Ben aylarca, dilşmandan bir kaç kilo- l 12.30: Pro~am. 12.85: Türk mflziği - Pl. 

SALI : 1 - 4 - 39 
Muayyen bir mQddeı zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
lar aynca tenztlltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa tllnlır tçm ayn 
bir tarife derptı edilmlştlr. 

u H R E v 1 • A z A -
N E • M l s A L • M 
t R s 1 • A v A R E -y A • • A L A N • T - - - -. E N K /J z • R • M 
T • t z A M E T M E 

metrelik bir arazi parçası koparın~ Nöbetçi eczaneler 13: Memleket ıaaı Aran. ajana ve meteoro-
irin harıl harıl pl§nlar yapan ve bu _ t loJ1 haberleri. 13.15 · Mnzlt CKan.şıt prog -

s- r; ---··-- ram - P1.) 11.45 • H: KonUfilla (Kadın ea.a-
runları dibindeki Alman mevı.ilerinden Baıfua nöbetçi olan eczaruıı. p.nla.r-l ti - l!W hayatına ald.) 18.30: P.rotram. 18.38: 
ötesini göremiyen bir çok yüksek rüt- dır: Mllz1k <Dana mtiztli _Pi.) 19: Konuşma <Tör 
beli erkamharb zabiti ve bfr çok gene- l :lstanbnl clhetlndekller: kiye postuı.> 1815: Türk mtızi~ (Fa..sıl hey-
ral ar~nda yaşadım. Halbuki şu kar- 1lı ŞemadebBJjında: c'Onlveraite), Emin - ett.> Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
şmıda duran yüksek alınlı zaylf adam, öntlnde: (Ha3an HulQsl>, A.ksan.rda: Hasan onr, Halftt Recai, Bam ürı«r. Hamdi 
bütün bunların aksine olarak, bir kül lwelld bulmGCCI""' "4lledilm't ı•kll CSa.r1m), Alemdarda: <Bırn Asım), Bera- Toltay. okuyan: Tabsln K.a.rakut. ~= Ajana, ·-············· .. ····-··-.... · ... ··-····················· 

Son Posta'nm ticari !llntarı:ıı 
aid ifler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

halinde harbin istikbalini görebilen bir 

1 1 
~:ıdda: (Belk1s), P'atlhde: <Hüsameddin), meteoroloji haberleri, ziraat borsaaı (flat.> 

ad<lrndL Hart bana. harbe aid umumt . Yeni neşriy~t _ Batırtt5yiinde: Cm.IA.l), Eyiıbde: (1!;)1ib- 2Q.15: TUrk mürllt: Çalanlu: Vecihe, Reşad 
~s&e1eri .. iza~ et t ikçe, ~n ilk defa Ktiçük Rok- Mopuan'ın en güzel hiklyc- sultan)., ~;=~ ~:.-ıM=nae::ı:;: =nıp;,,,,;zlllf=ü=h=ez=ar=a=n=.=9==Ş=Ukrün==nn=-=~:11"..' 
olarak, munferıd ceph~len~ dar ~r - lerlnl bir araya toplıyaa bu nefis eser, Mwı- Beyotto clhctlndekfler: 1 - ............ - Tahir Pusellk peşrevi. 2 - farkı: Bir bakı.'ta beni mest etti. 10 - ~ .. ~ 
çevelerinden çıkıyor bır kill halınde tafa Nihad özön tanı.tından olgun bir türk- DellMuda, Gilneş, Llmonctyan, Nar - Dedenin _ Tabir Puslik :ytlrtlk semaisi: 0 Tttrk _ Alıverin ba~ıamamı. aı: M~ 
harbin umumi heyetini görmeğe b:ış- ~ lle çevrllere\. Remsi Kltabevinln «Dilnya glleclyan, HüseyJn H1lsnll. gül endam. s _ KAzım ua _ Tahir Pusellk ıaat il.yan. 21 : Konuşma <Hukuk 1lm1 '19J~ _ 
lıyordum. muharrlrlertndon terdlmeler serlsi• nin 

32 
BofazlçJ, KncJıköy• ve Ac1alardakiler ı şarkı: Qörmuem. gül ,.nztıntt ' - Rahmi kurumu.> 21.lS: Esham, tahvUll.ı, kambJ.10 

Hıırt'ın .anlattığı meoo.Ielerden ÇO - ~-~~~~--~~~~.!~~ .. ~:................ Beştktaşta: (Stileyman Receb), Kadı- bey - Tahir PUMlik şarkı: Geç.ti o gamlı ey- nukut borsası (!lat.) Sl.2~: Nef'ell pilkl~ 
ğunu hafıza.roda tutmağa, bunlardan k6y1lnde: CBl1yiik, Yeldeğirmeni), tt.sktl- ya.mı. 5 - Kii.mm Ua - Tahir Pu.selik şartı: aı.so: Müzlk <Senfonik pllltlar.> U.30: ~ ..... 
bir çoğunun üzerinde derin derin dü- BııstaJıkh çocıuklann ooklulu nınıctı ds.rda: cömer Kenan), Sarıyerde: (08 - Ben sana moebur. 6 - ............ - Tahir pu. nsı e.saJre Pl) 23· ?ı4tıY" 

- inkıraza stiril1dcr. Yobal yııvnıyu km- selik saa semal.sL '1 - OBmnn Nlhadın - Nl- r.1k (Ronıa ar. v . • · · - ..JI 
qünmeğe karar verdim. Hdrt konuşur- tannak itin yıtcıa. btr lira nr Çocuk Esir- manl, Btiyükadada: <Şlııul RJz&). ho.vend şarkı: K~rtezdeki dalgın suya gtr, coaı"oand _ Pl.) 23.45 - :u. Son aJana bJ"""" 
ken. hazan tanınmış askeri otoritelerin geme Kurumuna tiye ol! \, J bak. 8 _ Şe'"1 beyin _ mcaz şartı: Balta- eri ve yarınki proğram. 
fiki 'erinden iktıbasatta bulunuyor,:....------------- lllııııı-------------
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e • z • • o • a 
M- (Bnştarafı 12 nci sayfada) met verdiğini, her işine büyük bir alfika 

~ 1 uı~ efendi yanm saat içinde köpe. ·ı 
g o J\ıddar sevmiş. onu .. .. . 1 c koştuğunu görmek onun başını doğ-
leri-...:ı.e k" di . n uzum gıbL gôz- rultmuş, <:esaretini artınnıştı. Ertes'ı gu""n 

'"' "n sınc ka .. 1 dakat y . . rşı oy e derin bir sa- de daireye gelince. bir gu··n evvelki gibi 
cmillı okumuştu k" b 

cesaret n· 1• u tatlı h;s önüne bakıp bütün haksız muamelelere 
ı artırdı ve baı;ını k ld nsının · .. ~ a ırarak ka- tahammül edecek yerde ;- ald bir me· 

yuzune baktı: "Y'" 

- Köpek şur d seleden dolayı yanındaki müdürün hi· 
tır. a :ı.n şuraya gitm yecek- maye ettiği genç kAtible bir münakaşaya 

- Dem k b tutuldu. Arkadaşları hayretler içinde 
f' en gıdeyim h ı 

Mümt z ccvab . a. 1 kalmışlardı. Bunca sene susmucş olan 
'c:mıedı YEre 1 M"" ta rnış, kop n tü . ' çome - 1 um z efendinin kendisinden genç ve 

C h ) cr nı o ll' ordu H •. }' . b" 1 . . . e anım b r . "' · a.ı- en ır memur a çene yarışma gırışmesı 
geç p kof y ko mr n O"a1c ba~ma akıl' an durduracak bir hadıse idi. Fakat 
k r l"I 17arin k • { 1"" 

at içınd bu\ k b oyt• u. .ı- mtaz artık bir gün evvelki boynu bii-
İlk def erk ~Of' r fırt ;tJ k~pmu •u. } ük adam df'V"ldi: sahibsiz bir köpeğE" 
rn · a erke'kre mu m ' 4 1

·- •• t d'V· fk 11 h ş. sov! di . e E~· Mtf"'ı l?OS f'r gı şe at ve zava ı av-
"'OZP b vun v • 

nun bu t k t k e r mı • . o. vnnın kc>nd sinC' merbutiyeti onun knlbi-
clının b , U'l ft~ k~r 1 rn'ic1 ac Z b r ka- T"i ı ıtmış sinirlerini kuvvetlend.irnı'şti. 
m< ına 1 r k·ın rn b kn h'•· s v vıp- H t •• bir .,art sonra kend;sini tekdir t:t-

• vrm ? • · 
h<'r ye r:d b. d? J'i1.1ı. Bı.ıradan çık·p D"E:'k üzere y~nma çağıran daire müdüril· 
k ı. r ı Hem b"" • 
ocayı nC'r -df' b 

1
· ovıe uysal hır nün dC' yüıüne baklp ark.adaşile yap~ık-

r nd u urdu" B r k" v I -en, bo a::>ınd · OOf• " ki- an munak, sayı ona anlatmaktan cc.>kir!-
k k an ne olumıu ı M • d" ocıu:ının hoşu . . ş. aaem- ll"e ı ve gen<.' memurun lıesab yanlısını. 
ve köp 'ti hoc; .. na P.tdıvor, o da su malı del"llerle isbata kadar bile gitti. 
ları kurrı"'r . kgormeU idi Alem·n koca- + 
k ' ' ıç ve k 
. en onurık · n P"'ş"nd~ ko"ar-

ev<' b"r k"" , 
met kopmn2d1 v-ar opPk get"rirse kıya-

Kendi kemd · 
Hatice hanımJae te-kra,.ladığı bu sözlet" 
bir hürmet u ',.Jerke/'tinc karşı ilk def~ 

BiitUn diinyopl takdir edilmiş ınh· 
lıi gilZPllik kremleridir. Gece için 
ynğlı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadern çeşidJeri hususi vazo ve 
tüplerde satılır . 
lNGtLlz KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - lSTANBUL 
--==~llm:c::JllCll~EJ!Zl!ll~., 

1vt'" V<ın'Uırmıştı 
umtaz efondiv . . 

dnr aciz ve pıc;ırık ~- gehnce. o gilne ka
ŞPv dC'ğ lkC'n k"" ır adomdan baska bir 

B'r ay so:rra Mümtaz efendi muhase
beci tayin edildiğ· zaman buna kimse 
şaşmadı. Etrafındakileri asıl hayrete d,ü
ifiren şey onun tavırlarındaki, sözlerin
deki tebeddultlü. Buna sebcb ol:ın hari-
kulade hadiseyi ldmse anlamadı, hiç Minımıni yavru.rnzun sın ıatıni dl\· 
k ştınonnz. Oıılıırıı ço uk nr .. bıılnnııın 

'mse. sevgiye susamış olan zavallı a-, kraliçe•u ol ın ve en iyi imal edıl-
damcağızın sev{'<:ek canlı bir mahlfık mlş, en fazla tekemmnı ettiril niş 
buld'u~ ;ç·n havata hağlanıfığını, etra-ı en sıhbt a,nbayı ulınız. Yem gC'len 
fJ11dakiler1e ms~ olacak kuvveti bulcfu- 1939 ı odolinın 50 den fazla çe:;ıidi 
IYunu ve o sah "bc;"z 'kl5pP~in onu dünya ile v rdır. Her y"rdeıı ucuz fiut ve 

g YÜ •• • opeğe kare; d 
ltlnd"'l karı ı uvduti'u sev-

ti:'t ett ktC"?l so c;ına k-:ıfıt tutnıalfa cec:a-
ku21 nra onun b" 1 il. b" uvı:;allaR• v ırd"nbire bir 
~ ırını. kendıs"ne kıy. -- bar ştrrdılTını öf,Tenmedi. ınnsnıd şartların alnız, 

BAKER ti AGAZALARINDA 

Nafıa V k"'I · 21141939 P e- a ~tın en. 
Malzeın rrşembe günü s t 15 d v 

1
• :Iıidürlüğü od aa e Ankarada Nafıa VekAleti binası içinde 

1 ayetı D"' asında toplan M ı si uzce kazası p an a zc>me Eksiltme Kom•syonunda Bolu 
ed ~anlardan kesılınc• omaklıdede Devlet Ormanından veya husust mukavcle-

k 
1 

ek şa?tıle 8900 1. ıı;: ve ana hat ü~er"nde herhangi bir istasyanda teslim 
apaJı z f ıra muham b . ar usulü ile e~'l men e'idlı 1000 aded meşe l:öpra traversinin 
Eksiltme şartn . tmcsi yapılacaktır. 

ıhnab ı am.esı ve te • .. M r. ıernıatı bedc lsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden 
uvnkkat teın· f mat 667 l" 

stekliler·n tek]"f ıra 50 kuruştur. 
saik ıl b" 

1 mektubların kk 
lin 

e ırl kte ayn . 1 muva at teminat vc> şartnames•nde yazılı ve-
de ve,...,.,~ı gun saat 14 e k d A • -:::----.: .. ~er~ lazımdır 

126
_ a 'lr mezkur komısyona makbuz: muk bi-

• c J> c2420> 

bulub 1 r"iı.ıiz. 

Doktor Hafız Cemal 
(J..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada 'ıcrgiln 

hasta kabul eder. Te!efon 21044-2;~;)98 
. ............................................................ . 

Son Po;;fn J\.fa•hnası 

.Ne~T.yat Müı:ürü: Selım P..c.pıp Emeo; 

t 
S. Ragıp E•.fEÇ 

SAH PL'Eltl: A Ekrem UŞAKLlGfL 

D . 
lim~.ı arı işletmesi Umum i ,. resi ilanları 

erınce tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fail 

Ameliyenin nevi'\ 

Maden kömürü krom ve 
emsali dökme cevher 

1 -Amb 
inak v ar dah"linde supalana hazırla-
YaP:rna~ \'apur dah•l"nde viçle s11palan 
bu anıeı veyn hab veyahut istif yapmak 
Veya va ~~dc .. rıhtım veya silo iskeles"ne 
trıak t ~ gu_vertesinc vermek ve bırak. 
-.... a ahıldır. Ve mütclc'lb•!en. 

2 - Sup l d nı .. t a an an açık vagona tah ·ı u ekab le d mı ve 
re Vinc l n vagondan supalan ve ida-
?nütek~~-1e vagon.dan denize vermek veya 

Torı 

Maden kömürü ve em
sali dökme cevher 
Krom 

46407 
• 

B~her tonu Kok körr.ürü Beher Muhtelif 

Ku. 

10 
15 

Brlket 

Ton 

tonu malzeme 
ecıy.ı ve 
eıntia 

Ku. Ton 

23 

. . 

Beheı 

tonu 

Ku. 

23 

-...... 
1 en den zden dlmak. 

3 26189 4 5 4992 9 9 
- \Tin · · - -;::;--:~::-::::----.=:::._ ___ ~ _ _::•:_ _ _:~::;:_ _ _:___:~_:_ _ _::..__~~~ 

Ya sılo . k çl ıştırak. olma 'l(<;ızın rıhtım ve. 
1 e es•ne vey ·· 

llagona t h a 6UVPrteden alarak 
-; a ın l etmPk veya mütekabilen. 

44993 17 
k. - Supalandan ~ 1ı 1 ıl ve ist f '* r.ıp açı.-. araz"ye na-
- etmPk ve mütekab'l S lCL 

- S lo iskele · 
12325 23 

Vert~ind sıne yanaşrms vapur gü-
en ve a s 1 . k 1 

\'c Yerlest o ıs. e esinden nakil 
- rrnek. 

6 - V nç iştiraki lın 

25140 8 

7 
lcrıe ve çsız mcrakibı b'lhriyeden küfe. 

va arkalık ·ı . , . 
vagona tnhm·1 ı e .,:e e, ıle çıkarılarak 
l'la.kı) ve . t f ı açık araz ) ~ mağazalara 
- ısı etmck ve mütekabilen 

9 . 269 20 
- - Vagondan olukla talıı:ye. 

20411 5 
~~e: Saatle müteahhitten a.ınacak n-- 268 18 

5526 

2103 

195 

. . 

22 

23 

9 

24 

5 

7 

11776 

975 

8904 

475 

217 

. . 

11 

18 

16 

23 

18 

9 

.;.ı - y evmfye ile alınacak amele. 
25595 lir • 18 : 120 : - : - : - : _ 

fı d a 9 kwnış muhammen bedeli b ı 
n an uygun fiat verllmedtğ'nd ih 

1 
.u unan v 20/3/939 da münakasası icra edileceğı evv le ilAn edilip talibi tara-

a::.n fiat vazedilc.trek kapalı ~arfcnu u~Iesı yapılanıı~an Derince limanı tahmıl ve tahliye i§i bu kere krom tahmilAtına 
::; 8 at 11 de Haydarpaşa gar bina.sıs d~li~ekrar ek~ıltmeye konmuştur. Eksiltme 17/4/939 tarihine raslıyan Pazartesi gü. 

• l"l.\ muvakkat teminat ile ayni gQn 
1 

de 1· ci ı§letme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliblerin 1919 lira 63 
•id §artnaın Bi Haydarpa.ıa Liman Ba§m~~:.~~=~:ar komlıyon kalemine teklif mektu.blannı vermeleri lAzımdır • . Bu i 

~ en para.sız olarak alınabilir. c219h 

Toptan ve perakende satış yeri : lst .nbul Sultanhamam 

Har. di bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

• 

En azla 
..... 

AOBE Bulaıı, 

Pu Veni anın 

enk/eri 
• 

EŞHUR BiR 
GüZELLi 
u EH SSI 1 

Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 

- ~apka ve robJarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası da dnlma 
dcği~ir. Bunun için Tolınlon miicsscscsinin güZE-llik miitehassısı, yeni W 

caı.ib renkleri hemen bayanların cnzarı istifadesine arzeylcr. * Pcehe - İlkbahar tuvaletlcrile hassa suare tuvaletlerile ahenktar ~ 
ahenktar olan ve bilhassa sarışınlar- pudradır. 

la saçları kestane renginde olanlara * Rose Ocre - Sıcak tenli.esmerleı 
yakışan cŞeftall yumuşaklığı» tesirini iÇin son moda prnlradır. 
yapa.n pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir çol * Ocrc - Esmer tenler için gayet renkler cKrema köpüklü> meşhuı 
sevimli ve cMah bir tesir y~pan ve TOKALON PUDRASININ b\ltilıı 
bugün Pariste pek fazla rağbet bulan scr sini teşkil ederler. 
pudradır. Butün bu renkler, tene güzel '" 
* R<.'chel Dore - Zaif tipleri hafif onzfk bir cFinimab vermek için hu 

ve mahrem bir parlaklık veren ve bil· saten tetebbü edilmiştir. 
PlIDRA!\"IZI NASIL İNTİHAB ETMELİ? 

Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ğfü bulunmalıdır. Bu kıymetli cev• 
Adi pudralar, cildin tabii yağlannı her hur.,.,,i bir usul dairesinde Toka· 
massederek kurutur ve sertleştirir. lon pudrasında mevcuddur. Bu pudra 
Ve buruşukluklann serian husul:i- ise cildinizi kurutmaz ve sertleştir• 
nü teshil eder. Bu halin önüne geç- nıez. Bilakis kadife gibi yumuşatır va 
rnek iç"n pudranızda ,Krema köpü- tatlılaştınr. 

CAZiB RENKLERİN BÜTÜN SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ. 
Bir çok kadınlar, maalesef 1 renk bir pudra tecrdbe 
tenlerine uygun olan SİZE HEPSİNİ e~iniz. 
pudrayı kullanmıyorlar. l Adresimize yazınız, si-

ze parasız muhtelif renf· 
Bunun için yu-zlerine 

1 
. leroe 6 adet nümunelik: 

makyaj olmuş ve sert yeni TOKALON pudrası 
bir manzara veriyo-r. Te- GÔNDERECEGİZ. göndereceğiz. Ve bu *"' 
ninize uygun pudrayı bulmanın ye- rübeyi kolaylıkla yapınız. 
gane çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: İstanbul 622 posta K. (25 No. 
bir renk ve diğer tarafına başka Toknlon pudrası servisi). 

Adapazarı İcra ve tnas memurluğundan: 
Adapazarmda zahire tıcaretile meşgul Ke

mnl Alanbayın llc terikt İstanbulda Yn~ iske 
ıeslnde Çardak caddesinde 49 numaradıı ge
nı ticaretle meşgul Ada.pazarlı Yusuf Eşref 
Ocbeclnln ımı.sıan 25-1-939 tarihinde açılıp 
tasrlyenln adi fekllc\e yapılma.cıınn karnr ve.. 
rJlm1ş olduğundan; 

ı - Müfllslerde alacağı olıınlann ve 1'tih
k.ak iddiasında bulunanların, alacaklarını ve 
lstlhkıık lddi~lannı llt\n tarihinden itibaren 
blr a.y lçtnde dairemize gelerek knydettlr -
meleri ve dellllertni. senet ve defter hfil!
salıırını ve sairenln uıl veya müsaddak su
retlerini tevdi eylemeleri. 

Dreıdner Bank Şubesi 
Merkezi: BerllD 

Türkiye rubeleri: 

Galata ~ İstanbul - İzmlr 

Deposu: lst. J.I'ütün Gümrüğü. 

* Her türlü banka İfi * 
2 - Hllfı.fına hareket cezayı mcs'ullyetinl CTF============== 

mö.stelzim olmak tızere mnnısın borçlarının 
ııynt müddet içinde kendilerini ve borçlarını rıyacnkları ve rüçhan haklarından :ma,hrum 
blldlrmeleri. kalacakları. 

8 - Müfilslı1 mıılla.nnı her ne .sıfatla olur- 4 - 12-5-il39 tarihine müsadıt Cuma gtınü 
sa olsun ellertndP bulunduranların o mal - saat 10 d!l alucnklıl:ırın llk 1çt1maa gelmele.r1 
lar üzerindeki haklan mahfuz kalmak şar- ve müflis lle mlişterek borçlu olanların ve 
We bunları ayni mftddct içinde daire ketillerlnln ve bu borcu tekefffil eden sa1r 
emrine tt>vdl etmeleri ve etmezlerse makbul kbn.selerln toplanmada bulunmaRu hak1&Q 
m.o.ze11• "'1luımıadıkça cezQ1 'lıll.Jete el· eldu&11 ün .ıunar. 139-1019 
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Tane Kuruş 

Samsun 25 ~adent kutu) 45 
Samsun 20 30 · 
Salon 20 .35 

~ 

Çetit 100 145 

Tane 

Sipahi 25 
Sipahi 20 
Yaka 20 
Çeşit 50 

Kuruş 

(Madeni kutu) 50 
35 
30 

72,5 


