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Yugoslavyada Seferberlik 
İtalgada geni sınıflar silô.h altına çağırıldı, 
ordunun mevcudü bir milyonu tecavüz etti 

Londr8 ve Pariste siyasi -·-Ak·d~en1~d~ .. ·-1-a~·~b 
..... • tehlıkesı şımdıllk 

Ve 8Skefl faalıyet arttı bertaraf EmekfiGenaral 
~usolini Çeuıberlayne mesaj gönderdi olmuştur! H. Emtr Erkilet 

lspangolların da Pirene lıut;l.udunu 
tahkim. ettikleri bildiriliyor 

Bir Sovyet gazetesi ltalyanın dış politikada istiklalini gittikçe kaybettiğini 
ve Balkanlarda Alman - ltalyan menafiini11 çarpışbğını ileri sürüyor 

' 

Son buh .. 
Of.in ı.o:;na aid _ilk ttıim.ler: (Sagcfa." 1 ota clolnı) A~ qgalin.i" bafladı!fı 

• rada Turkiye 'büyük elçili doktor Riif«1 Ara.ı,Roma~ tJlçi.ri '" lta.lymı 
Lon tna8lahatgilz<m ha.rici11• nc.mretindetı çıkarlaricn 

l'itt q~a ~l (HUSU.st) - Kabinenin h& -ı berlayniıı riya.eti altında toplanmıf ve 
..., er orni.tesı bugün başvekil Çem- (Devamı ıı tnci aatlfa.da) 

Ar na vudluk faciasının 
1 

içyüzüne aid ifşaat 
Jalyanl~r Kral Zoguya ülkesini mukavemet gösterme

en teshın etmesi için 20.000.000 altın frank teklif 
A etmiş er ve red cevabı almışlar! 

Yell:~vud dluk sarayının yüksek şahsi -
ın en biris· D li Ek tesine v . . 1 ey spre.-;;ı gaze • 

ıİta erdığı beyanatta şöyle demiştir: 
dan ~Yanın Amavudluğu istilası. bun • 
1taı 1 ay kadar önce, kral Zogunun iki 
dıs· Yan fesadını tenkil etmesi. ve ken • 
ka~~~n te~ edilen 20 milyon frank mu
l'Ü .. de ulkesini sntmıya yanaşmaması 

zunden ileri gelmiştir. 
İtalya z • geçen Şubatta, Arnavudlukta 

i ~gu ~leyhinde bir kıyam hazırlatmak 

d
çm Gıro isminde birısinl Tiranay.ı gön
erm · t• 'Ş ı. Gıro isyana başlamak üzere bir 

Aırnavuda 10 bin İng•liz lırası vermiş. 
fakat hAd. 
d a ıse meydana çıkarılmış, Zogu 

Yugoslavya 
ve italyada 
hazırlıklar 
Lon<ira 11 (Huausi) - Bel .. 

gradcWı bildiriliyor: Yuplav -
yada ve bilhassa Arnavudl.uğa ya
kın mıntakalarda, birçok ihtiyat 
aıiU!lan ıilah altıruı alUUIUflar -
dır. (Devamı 5 had sayfada) 

............................................ -......... ..,_.. 

Alman Nazırı 
şehrimizde 

Göbels lstanbulda iki 
gün kalacak 

Baır Göbela 
(Yazısı 11 ind sayfada) ...... -----············· .. ······················-----

Yabancı sulardaki 

100' -
MıJes 

İtıgiltereAin en büyük ga.tılmndn ~ Mail Anı,.•ıı.ıdl.Ulc 111C1Mının 
belflangıcında gerek Altn41'yonı"• gne1t ıe ttaıycmın emellerinin Kcırad~niıe 
inmek olduğu1ltı anlatmak t.NN 1"'1con da g6rd.üğü.nüz haritayı neıreımtşt.r. 

Bu seneden IODl'a Berliıı • Roma JD.ih. Daladyw dıe Franaayı kuvvetlendirdik ten 
verin.in ifi elbette güçl~tir. Onun aonra artık mesele kalmaz; ve Habeşis • 
için müttefikler ne yapacalrluaa bu sene tan. ~-Slov~ya veya Arnavudluk 
yapmalıdırlar. İııgiliı14!r deni& ve hava fibi hareketler harb göze aJınmaksmn 
teıslih&tı i§i ile Londranın müdafaasını ve yapılamıyacaklarından Avrupa belki U· 

kara kuvveUeriııi.n teJkllltını blUrdik!en (Devamı 5 inci sayfada) 

Hariciye Vekili son 
hidiseler hakkında Parti 
Gurupunda izahat verdi 
Vekil Arnavudluğun işga~ i ve Hatay meselesinden 

bah~tti, hatiblerin suallerine cevablar verdi 

a bu adamı hudud harici elmiştL Bu se
fer İtalya Koci adında d ğer bir casusunu 
;:ıı~mış, o da yakalanınca, İtalya hük\1-

etı bu zatı baz• imtiyazlar mukabilinde 
Turk gem'.ler·I Ankara ıı (A.A.) - c. H. Partw BO· I hakkında Hariciye Vekilimiztn vereceği 

y11k Millet Meclial gn.ıpu bugün 11/ 4/ 939 izahat idL 
Siyuf vaziyetin kan,ıklığı limanımız. lSlleden sonra re.il vekili Hasan Sakanın İlk defa söz alarak kürsüye gelen muh-

geri çekeceğini bildirmişse de, Armıvud 
(Devamı 11 inci aayfada) Kral Zogu. 1 

da da tesirini gösternı.lftir. Bıı mlluue .. ri]'uetinde toplandı. terem Haric ye Vekili Şükrü Saracoğ.u 
(Det>a.mı 11 nci Nt1fada.) Milzakert mevzuu .ron siyasi hadaeler (Devamı 5 inci sayfada) 

• 
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1 Sayfl 

Her gün 
Alman siyaseti bir 
lJonüm noktasında 

- Va&&n: lılllhlffla Bhı• -

O# uvveUi silahlarının himayesini 
:~ tak.ib ederek, son bir sene için· 

de sıyasi nufuzunu hududlannın haricine 
taşırnuş olan Almanya. bugun A vrupada 
ve dunyada ta.Lb ettıği s.yaset bakımın· 
dan bı.r donum noktasının önüne gelmiş
tir. Bu donum noktasında birbırınde~ 1 
aynlan ve birbırının tam· men ' ı\..S ıstı

kametlere g den iki yol g ninü)or. Bu 
yolun bırı kuvvet ve ceb r, diğeri de mıl
leUer hakkı ve mılletler ..lrasına.ı adalet 
yoludur. Almanya. kendısin n muavını 

rolünü oynıyan İtalya ile b rlıkte bu do
num noktasında bu iki yoldan birını ıh
tiyar edecek ve Almanyanın tarih huzu· 
rundakı manevi mevka ıle Alman m lle
tinin rr js ı.ıkbel hayatı bu yollardan bi
rml veya dığerini intıhab '!ttığine göre, 
başka başka şeyler olacaktır. 

SON POSTA 

Reslrnll Makaleı 

İnsan kuvvetin suiistimal edildiğini gördüğü zaman ha
d sede §ahsan aiAkadar olmasa dahi içinde bir ısyan hissi 

duyar, fakat hilkattenberi her zaman kuvvete tapınmış. 

önunde eğilmış, se9(ie etmiştir, yaptığı ilk heykellerde hep 
kuvve1 in timsalini görürsünüz. 

• Kuvvetli olmak lazım 

İnsan kuvveti sevip sevmemekte, takdir edip etmemekte 
tamamen serbesllir, fakat sevse de. sevmese de her zaman, 
her yerde, elinden geldiği kadar kuvvetli olnuya mecbur
dur, çünkü beşeriyet henüz hakkın sadece kuvvetle muha
faza edildiğ1 bır devirde yaşamaktadır ve bu devir belki 
daha asırlarca böyle -0.evam edecektir. 

Londranın f'n küçük 
Yiizgec: 

r·---······ .. ···················-······-··"" 
j Hergun bir fı ra 

Hes·ab meraklısı 
Bir magmun 

i 
.. 

Nisan 12 

Sözün kısası 
-··-

Bir lngiliz fıkrası 

E. Talu 
Fransızca bir fıkra kitabında okumuş

tum: 
İngilterede bir şatoda, ev sahlbı ile jki 

mısafiri öğle yemeğini yemişler, bu ılık 
yaz gününde, terasada hava alıyorlar. 

Önlerinde buzlu viskiler, dudaklarının a
rasında kokulu Havana sigaraları.. Her 
biri tatlı bir hayale dalmış, bir saatten .. 
beri ağız açtıkları yok. 

Derken. ta uzaktan, kendi görülmiyen, 
fakat motörünün güriıltıisü duyulnn bir 
otomobil geçiyor .. gidiyor ... 

On dakika sonra, misafirlerden biri ga· 
yet soğukkanlılıkla: 

- Zannederim ki bu, geçen, bir Rolls 
Roys otomobili idi.. diyor. 

On dakika daha geçiyor. Öteki misafır 
cevab veriyor: 

- Hayır! Ben bir Hisp:mo olduğunu sa
nıyonim. 

Ve gene on dakikalık bir fasılayı mü 11 

tea:kıb, ev sahibi yerinden kalkıyor ve 
misafirlerinin her ikisine de infıal ile 
hitab ederek: 

- Yooo! diyor. Böyle kavga edecekse. 
niz, ben yoğum!. 

Bir kaç gündür, dünya hadiselerinin 
İngilizler üzerinde ne gibi bir aksülamel 
yaptığını anlamak için, aç kedilerin kasaö 
dükkanları önünde bekleştikleri gibi, rad
yo başında boşu boşuna beklerken yuka .. 

Alınan} a le İtalya, kuvvet politıkala
nnın son bir senedenberi ihraz ettıkleri 
muzaffer y. lerle, bugün şiıph,esiz mest 
bir haldedirler. Bir hadde kadar bôyle 
olmakta kendilerini hem haklı, hem de 
tahıl görürüz. Fakat. Bu haddi aştık.lan 
saman bu iki memleket ve bilhassa mih· 
verin esas hareketini tanzim eden Al
manya, htin haksız olacaklar, hem de 
bütün bugüne kadar istıhsal ettikleri 
faydaları tehlikeye atmış bulunacaklar
dır. 

* 1 

Ne iyi ettik 
Geı·eze bir tanıdığı, bfT gün §air 

Eşrefi makamın.da ziyaret etmi§, iki 
saat kalmt§, hiç durmadan anlatmıştı. 
Eşref, gevezenin bir ke1-e daha yanı
na gelmemesi için bir çare düşünmi!§, 
kapısının Ü.Zerine, ciçeri girilemez> 
levha.tını astırmıştı. Levhanın asıldı

ğı gün geveze kapıyı ~ girdi: 

' rı.ki fıkra hep aklıma geliyor. 

Bugünkü dünyada kuvvets!z bir hak-
kın hiçbir şey ifade et.mediği, maalesef, 
ne kadar doğru ise haksız bir kuvvetin de 
günün birinde nihayet hezimete mahkfım 
olacağını anlamak için ne dünkü ve ev
velki günkü tarihte, ne de içinde ya§adı
ğımu hayat devrinde ~al eksik de
ğıldir. 

İfte Türkiye: Haksız silfıh!arın tahnk
k:Oım ve cebrlııe karşı isyan eden Türk 
milleti, nihayet hakkını herkese kabul 
ettirmeğe muvaffak oldu. Bunun gibi, 
bizzat Almanya da bu misalin en büyük 
ve canlı b'r nümunesfdir. 

: . 
i 
! 
i 

1 
1 
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- Ne iyi ettlin de bu lavha11ı astır
dın, dedi, sana birçok an.latacaklanm 
var, biz konuşurken, ötekinin beriki.. 
nin içeri girip bizi rahatN etmeleri· 
nin 6nilnü aldın. 

'----.....·----·---------·; 
Çan ÇB "mnğa BŞİk 

~ Ola.11 genç kız 

Aziz dostlanmızın tarihe geçen soğuk .. 
kanlılıklarını biz de bilenlerdeniz amma, 
bu dereceshıe hayret etmekten de ken • 
dimizi alakoyamıyoruz. Eloğlu bulanık 
suda balık av!.,rken, sayın Çembörlin.in 
İskoçya göllerinde sazan avına gitmesini 
aklımız alınıyor. 

VakıA cKırk Aral» hikllyesini de ha .. 
tırlamıyor değiliz. Fakat, acaba biz ml 
yan!~ saydık? Bu seferki Arabların ade
di. kırkı çoktan geçdi gibimize geliyor .• 

Maamafih, Temmuz fırtınalannd.ı ol .. 
duğu gibi, bu fazla ağırlık ve durgunluğu 
da hayra alamet saymak doğru olmasa 
gerek. Bunun altından mutlaka bir şey 
çıkacak, şimşekli, gürültülü, yıldırımlı 

bir hengameye şahid olacağız. 
Versailles muahedesinin Almanyayı 

her türlü kuvvetten {ecrid etmiş olan 
hükümlerine kal".Şı Alınan milleti, bütün 
dünya efkfırının iasviblerıne güvenerek 
lsyan ettiği zaman, Versa'l'es hakimleri 
ellerinde bulunan pe-k kuvvetli silahlarını 
bir tecrübeyi dahi düşünemediler. Maz

Zangoçluk deyip 

te geçmemeli. Çan 

çalmanın da kendJ. 

ne göre bir usulil, 
blr hilneri vardır. 

Londra hayvanat baıbQeslniıı mefhuT Amma sonrası ne olacak?! Bunu dil • 
:maymunu hesaba meraklıdır. Re.tmde de §'Ünmek bile insana dehşet veriyor. 
gördüğünüz _. gayet l6f (??) bir mu- Gene bir yerde okudum: Kargalar çok 
ad.ele halletmekle meguldtır. 0 kadar hassas" o:urmuş. Ve istikbali adeta önce _ 

den gorurcesine sczcrlermiş. Bu sene de 
mübarekler. Avrupa kıt'asına milyonlar-lum bfr milletin, millet olarak. zulme Londranın en kfiç(lk ydzgeci, bu 18 ay. 

k8r§l ayaklandığı zaman, kuvvetin hak hk afacruıdır. Bu FJ.batta ilk defa deni~e 
karşısında ancak Aciz bir tahakküm vası- giren bu b(icih' ytlıüdl. 6 derste kurba· 
tası olduğunu gösteren bu· iki ve muaz- ğalama, m-tüstü yümıeği 5ğrenmiş ve 
zam misal meydanda iken, Almanyayı 
kuvvetle, cebir ve tahak1<ümle m!lletlerl .. çocuk yüzgeçler> cerntyetinin en bqta 
kendi lradC'sıne rfun"tme le sevkedecek gelen azasından ohnupuo. 
akıllı insanlar bulunabileceğini zannet· 
mfvoruz. 

Büffin fena aldmetlere ve Almanyanm 
Troçki film çevirmiş! 

ResmJn! gördUğft· 

n6z genç İngilli 

kızı, 16 yaşında oı. 

makla beraber btl· 

tnn İngilterenln ~ 
fyi zangoçlanndan 

biri sayılmaktadır. 

Genç kızda çan 

çalmak a~kı o Jı:a. 

dar büyük ve de. 

rlndir ki. vazif ~. 

düşmanları tarafından yapılan propag"n- Sovyetlerin tanlllml§ simalanndan 
dalara ra.tı:men. biz. halfi o fikirdeyiz ki Troçki, vaktile bir filmde figüranlık et
zuhne karşı isyanın ne demek olduğunu miştir. Bu münasebette Hollywood sine
çok iyi bilen bir Almanvanın Führeri, ma müzesinde bu polltlkacının çevirdiği 
!Irl, mükemmel silahlarla mücehhez Al- ni adetll ibadette 
man fırkalarının temsil ettikleri kuvve- film parçalan ve fotograflar bulunmnk-

bulunurmuş gfbi 
te istinaden mılletlerin haklarını çiğne- =ta=d=ır=.============= huşula yapar. Bu 
meğe teı:rbbüs etmeği bir marifet saya-
cak dE>ğildir. Almanyayı ayaklandırmak 
iç.in, Versailles zulmüne karşı isyan eden 
ruhfle, hak lehinde ve <'ebir aleyhinde 
binlerce nutuk sövlem'<; olan F~hrer. 
Gleri~ hPrech tigung d"vasmı yalnız AJ
manyava mah.'1.ls bir imtivaz olarak an
ladı~ gün, medenlvet tarihinde ik1is:ı.b 
etm!ş olduğu bevbetli sahsiyetinin bir
denbire küçülmüş olduğunu görecektir. 
Bunun için, biz Hitlerin Balkan milJet
Ieri füM"lnde kuvvetle tahakküm sivase
tine taraftar olacağını tahmin edenler
den değiliz. Böyle bir şey yappl:ık, e\ıve
Ia Filhrcrin kendi kendisini :nkAr etme
si, saniyen de Almanvanın hakka istina
den elde etti~ rnuzafferivetleri, kuvvet 
ve oebre istinaden israf etmeğı göze al
ması demektir. 

* 

ne de büyWc dünya davalarile bir alAka- yüzden çok sevdiği 
lan vardır. Balkan devletlerile Almanya piyanoaunu terket. 
arasında gayet tabil iktısad münasebetle miştir. 
rfni her :iki tarafın hayrına olarak inki-
şaf ett'rmek için bütan imk!nla: mev- B · -
cuddur. Şu dakı1tada bu imkanlardan ge- ır gazete muvezzune 
nis surette istifade etmekten başka dl\. düşen miras 
şünülecek bir şey olmadığı halde Bal:Kan Londralı bir zat ölürken. kendisine 
larda siyasi hurul'SU%luklar yapan bir si- hergün gazetesini bırakan müvezzie 500 
yaset ~areketi içind~ bulunulduğunu glSr- Ura verilmesini vasiyet etmiştir. Mil • 
mek hıç te arzu edıltr bir müşahede ol- vezzi parayı göz yaşlan aruında alınış, 
muyor. Çok kuvvetle thnid ediyoruz ki. 
Almanya ve hattl sade Almanya değil, 
biltiln mihver, en yakı:n vesilelerden isti
fade ederek Baikanlardaltl bu siyast hu
nım.ızlu#U izale edecek ve herkese emni
yet ve itlmad verecek olan ciddt ve sa
mlmt teminatı vermekte geclkmiyecektir. 

Muhittin Birgen 

ve: 
- ,Ömrümde bu zat kadar temiz, dü -

rüst ve iyi ahlaklı bir müşteri glSrme -
miştim. Çok kere verdiğim gazetelerin he
sabını unuttuğum vfilti olurdu. P'akai 
mUşterim, muntazam rurette tuttuğu 

defterinden borcunu çıkanr, öderdi, de, 
miştlr. 

ciddf ve o kadar dalg:ııı Jı:i insanın inana· 
c$ geliyor. 

Para getiren kellik 
Almanyada bulunan bir tüccarm baıın

d.a bir tek saç yokmuş... Adamcağll bır 

gün kelliğind.en ne suretle istifade ede .. 

blleceğtni d'nfOnmfif ve fU çareyi bulmuş· 
tur. • 

Bu tüccar Alman hududlanndan biri .. 

nbı ynnında !kamet ediyormuş ... Hudu -

dun öte tanfında menfaatleri bulundu-

ğundan ge~ tizere bir paso almlJ. Bu 

sayede İsviçreye haftada birkaç defa ge-

çıer ve her ,teferlnde birç'<>k Alman para-

mış ve üç sene hapse mahkum olmuştur. 

746 kilometrenin te/errüatı 
Bir Alman tayyareci!inin saatte '146 

kilometre uçtuğunu ve bu sayede mühim 

bir rö'kor kazanını~ olduğunu okumuşsu

nuzdur ... Fakat saatte 746 kilometrenin 

ne demek olduğunu hiç hesab ettiniz mi?. 

Etmedinizse sizi bu hususta tenvir e • 

delim: 

Saatte 746 kilometre. dakikada 12 kilo

metre, 433 metre eder! .. 

Türkiyenin bundan on dokuz sene ev- ~=======:::=::================:::::::::.::=:::=::=:=::::::====:}~ 
vel açmış oldo#u davaya çok benzediği 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E: R 1 N A N M A 1 
için Almanyanın Versailles aleyhinde 
açtığı isyan bayrağından dolayı onun 
hakkını her zaman teslim P.t.miş bir Türk 
münevveri olduğumuz için, samimi, fakat 
a?.ık olarak söylemek isteriz ki Almanya, 
dünya efkAn huzurunda, silahının kuv
vetini hakkının hududlan içinde tutma. 
ya mecburdur. Küçük Balkan devletleri
nin ne Almanyayı kar§ı bir husumeilerj. 

Arnavudluk hadiseleri münasebetile matbuatın kral Zo
gu hakkında verdlti hfi.kü.mleri gözden geçiriyorduk. Bir 
gazetede kral cZoguı. nun 1Mi1Alci, rnillM.ini sever ve uğu
runda dlSYdşmekten çekinmez, cesur bir adam olarak tas
vir edildiğini gordük. Fakat gene ayni illZetenin diğer bir 

sütununda Zogunun milletini btr beyanname ıJle dövüşıniye 
teşvik ettikten sonra hududu a~ bir korltak ıarak tellk
ki edilmekte olduğunu okuduk. 

Bir adam hakkında bir gazetenin iki sQtununda ayn ayrı 
ve yekdiğerine zıd hüld1mler verttlbllıecelfne: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R INANM Al 

la üşüşmüşler. Acaba kan kokusu mu aı .. 
dılar?. 

Kaç senedir. sinirlerimiz bu dt'reC'c> ge
rilmedi, zihnimiz bu kadar işlemedi idi. 
Gözlermiz hadisat-ta, olmuşların b r bir 
devşirildiğini seyrediyoruz. Sıra m • 
lara gelince bakalım kimlerin di§ler! kı -
rılncak? 

Köhne dünyanın bir sarsıntı daha ge .. 
çi.i"eceği muhakkak .. Ve f'ı beşeriyetin 
rahat yüzü göreceği yok, vc>sselam' 

Ancak bundan, hafta tatilini, gök yii .. 
zünden ateş yağsa feda edeıniyen f ngiJiz 
karde.slerimiz müstesna. 

İnebolu (Hususi- - Sık sık muhtelif 
mevzular üzerinde konferanslar tertib 
ederek halka dinleten halkevirniz, 5 Ni 
san akşamı da gösterit şubesi tarafın • 
dan cHiınmetin oğ1u> isminde bir pi • 
yes gösterdL Rol <ilanların muvaffa • 
kiyetıeri!e çok beğenikn bu piyes so • 
nuna kadar büyük bir alaka ile takın 
edildi. 
····························································-
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c:: 
12 Nisan 

( ................ : ............. - ................. ) Yeni sene bütçesinin 
Partı Kurultayı · encümende tedkikine 

Avruoa panik halinde 29 Mayısta 2.~u~~H~:~ıa~!~bilt~ • toplanıyor 1 encümeni Çdrşamba' günü öğleden 

/J 
1 sonra Maliye Vekilinin huzurile 939, 

nı nı•l e tb t lı ifi ifı b e l Alı bütçe projesini görüşmeğe b~lıyacak-
6 lZ ma ua ı, a l , ır sa a Pa-:k~~n!ı~y<~J May!ü~?- tır. Encümen müteakıb günlerde de 

toplanarak bütçenin tetkikini ikmal e-

g " •• ı • zartesi toplanmağa davet edilmesi decektir. oru mesıne TQ'limen, vazı•yetı•n esas itibarile kararlaşmıştır. Kurul- ------

ti h 6 · ~~1~~~:::~ bir hafta kadılı" de- Okul inzıhat meclisleri 
e amelini mulıaf aza ettiğini gazıgor 1 Y•~~:u~~:ii;:=:::::.ın~kıı: hakkında 

: heınıniyetli maddeleri ı.n.iva ede- VekaA let·ın t~ m·ım·ı 
Londra 11 (A A ) B 1 ·ı l ! cektir. • M 

J"etlc hafif b' · · - eyne mı e vazi - mane bir hareket olarak tel.Akki edile - memleket te İtalyadan kat'i teminat al - ·\ 
Ankara 11 (Hususi) - Okul inzibat 

medislerince mecburi Utidikname w
ya kat'i ihraçla cezalandırılan talebe 
hakkındaki kararların tasdiki için v .. 
kalete gönderilen evrakın noksan gön
derildiği, bu sebeb1e bir an evvel ~t -
kiki ve neticelendirilmesi gereken ın -
zibatt vak'aların sürüncemede kalma .. 
sına sebebiyet verildiği görülmüş, bu 
husus için mekteblere bir tamim gön
derilmiştir. Bundan böyle Vek!let. 
gönderilecek inzibat meclisi kararları
na tahkikat evrakı da bağlanacak, SU9-
lu ta1ebenin umumt vaziyeti hakkında 
f stenilen malU.mat da v-erllecek, bir de 
fot?ğrafileri illve olunacaktır. 

ır salah eseri ·· "1 kl .1 rabcr tn 'l' goru me e be- ceğirıi ihaaıs eylemeldtedir. Binaenaleyh mıştır. Nasıl ki Polonya da Almanyadan , ................................................ ·--··•"" 

rneşgul ~~~:a~uatı Balkan buhranı n.e İtalyanın Londraya ve Atinaya cKorfu teminat almıştır. Bu memleketler ancak Bulgarı' stan 
yet n vah evnın etmekte ve vazı- kat'iyen işgal edilmiyecektir> hususun- garb emperiyalistlerinin suiistimaline 
deyiernek~~tinj muhafaza ettiğini kay- daki teminatı Yunaninsan İngiltere ile o- muvafakat ettikleri takdirdedir ki tehli-

~Ça:lytn'-~r:lua!azıyor: . :e~r~~te1;:!.l~~::u~ştırmadığı müd ke altına gireceklerdir. ve Bal"an Antantı 
nin yar~ ..... Yunan1stana İngiltere _ r- Tehlike biraz uzaklaşh mı? A 
bunu otom~~-ık gba:nnti ~tmeden evvel _ ki Almanlara göre Paris 11 (A.A.) - Journal gazetesi en-
ril~k g 1 

• ır şekılde 'Iürkiyeye ve- Bedin ıı (A.A.) - Alınan matbuatı, ternasyonal vaziyetteki gerginliğin biraz 
lini .1 t arantı 1akib edecektir • Mus İta}yanın Arnavudluğa karşı yaptı~ı ha • hafiflemiş olduğunu ve tehlikenin şlın -

1 e talyan · hl ·· · so- d l k b" b 1 d 
R"ri alınması h gkkonu lulcrinin İspanyadan reket etrafında Londra ve Parlsin yap - i r ıraz uzaklaşmış u un uğunu yaz-
ist;vor.ıa a ında bir itilafa varmak m!l'kta olduğu siyasf tahrikatm tampmil<-' makla beraber vaziyetin bütün vahame-

Tiınes haksız olduğunu beyan etmekte ve gaTb tini muhafaza eylediğini kaydedıyor. 
fn 1 gazetesinin tahmin tP•~ demokrasilerinde yapılan siyaset ve neş- Jour gazetesi ise bilakis Avrupanm ha-
b.1gı tere htikurnetı· şa k. A c ı6.ne göre . 

hassa ,7 • r ı kdenizin ve riyat faaliyetinin hakiki sebeblerini izah kikı bir panik halinde bulunduğunu, bu-
ı unan ve Tü k t b'. ld ~ blyet; l9Jn . r arazilerinin em- etmektedir. nun a .ı o ugunu yazıyor. 

t ' prensıb it'b ·ı v bb h d k' p t't J 1 d" k" eati edilen t . ı arı e Polonya ile oelkLı;cher Beo ac ter iyor ı: e ı ourna ıyor ı: 

bulunacaktır. e;•nata. benzer bi::- vidda Adriyatf'k sahilinde yapılan emri vaki Ne için İtalyanlar işgal edilmiş olan 
ta?nııniyetine 'k unanıstan ve Türkıyenin artık kat'iyen değiştirilemez. Demokra~ı Arnavudluğa asker ve harb levazımı gön
tehd d İngiltere ~rşı Yapılacak hiç bir devletleri bunu biliyorlar ve1 fakat hun- der.meğe devam ediyorlar? 

it 
1 

Yı lakayd bırakamaz.-. dan istifade ederek merkezi Avrupa dev- 12 adadaki İtalyan ta'hşidatı ne içindir? 
a Yanlar ne diy ı ? letlerini tam bir çember ıçine alma~a ra- Seıan k. Şark ve Süveyş tehdid altında 

Jforna 11 (A or ar. l 1 h k 
.A.) ışıyorlar. şte Yunanistanı ta ri ve teş- b 1 ? 

fılinın kanaat· · - Roma siyasi meha _ u unmuyor mu. ı d vik için yapılan teşebbüslerin saik• hu - * 
selesi askeri b ~ ur ki Arnavudluk me- dı..rr. Y\ınanfstana garbdeki dostları i.•in 
Ve diplOTnatik nb :dan tasfiye €dilmiştir. Büyük Harbdeki ayni rol ovnntılmak ic;- Tinn 11 ( A.A.) - Muvakkat idari 
inek üzeredir a ımdan da tasfiye edil • teniliyor. Yunanistan bir harb takdirin- komite bu sabah tekrar toplanmış ve 

A . 
Yni İtalyan m h dt-, merkezi Avrupa devletlerinin B.:ılkın yabancı memleketlerdeki bütün Arna-

\te Yunanıstnnın e afili Yugoslavyanın Vt' Adrivatlk mevzilerine ka~ı askerlik vudluk miimessiilerine bir tamim gön
~barijz ettlrm klg&terdiği soğukkanlılığı ve hava ·bazJan vazifesini görecektir. Mu dererek bunları mem].eketteki değişik-

g ere tarafından t . r ı unanistanın hakkak ki Atina bu gayri ahlfıkf tPklifi likten haberdar Ye yeni bir emre kadar fn i:1t e e berabe ,7 1 

paktına iştirakini teklif edüen garanti reddedecek ve Belgrad gibi avni ı;n~ıık - her türiü diplomatik faaliyetten istin
n talyaya karşı has - kanlılığı muhafaza edecektir. Bu iki kafa davt!t py)emistir. 

lhasan civarında kan ı 1 ı. a~I r ~,.nu i 
Am rı'< r a nıustemle:te 

çarpışmalar o uyor i ti ·orlarmış .. 
Larisa ·ı · .. ya 1 tica eden Kraliçe Jeraldin'in sıhhi ahvali Nevyork 11 (A.A.- - Haftalık Bu -a... 1 siness mecmuası, almanca tabedilmiş 

gır aştı, hastaneye kaldırıldı bir harita neşretmektedir. Bu harita -

Pe.ris 11 (HUSUs!) dan Almwıyanın Cenubi Amerikada 
ıu.vudluk elçiliğinin; Bu~~~ald Ar -ı Roma 11 (AA) - Muvakkat Ar - müstemleke istediği anlaşılmaktadır. 
li~en anlaşıldığın .~ettıgı bir teb- navud konseyi, müessesan meclisi ya- Haritada: cMüstemleke almağa hakkı-
Ar1:irokastro clv:rı!~re, Elbasan ve rın saat 16 da içtimaa davet etmiştir. mız vardır• ibaresi yazılıdır. Trinidad 
'le Italyan kuvvetl . a, Arnavudluk İçtimada bütün Arnavudluk vilayetle- ve Tobaco'nun Kuraland dükalığından 
fiddetli çarpışmala end arasında el'an rinin delegeleri ham bulunacaktır. J 7 nci asırda gelen Almanlar tarafın -
dit r evam etmekte - · M Roma 11 (A.A) _ Tiranadan bildi - dan isgal edildiği ayrıca tasrih edilmek 

Sar~avemeti ldm-e edenler Pren,, rillyor: tedir. 
ı ve Prens Hüseyindir. ' Santi Koranta'dan hareket ederek Venezuella hakkında da haritada 16 

p ~raliçe hastaneye kaldınldı Arkirokastro'yu işgal eden kol, Tepe- ncı asırda Augsbourg'dan gelen bir Al-
ans 11 'Hu t) ~l h k t man ailesinin buraya yerleştiği kay -

llan hab 
1 

sus - Atinadan ah _ en ve Tiran'dan Elbasan'a are e dedilmcktedir. 
nanist er ere göre, lohusa halinde Yu eden kol da Devoli'ye varmıştır. 

ana iltica tr-n;.. 1 kraliçesi J ~··:~ o an Arnavudluk 
hamct k beraldırun sıhhi vaziyeti ve

?F __ es etmiştir 
~ li . 

rine ~ çe, doktorların tavsiyesi üze _ Ankara 11 (Husu.!) - Manisa No-
'!!,lınişt:~al Larisa hastanesine nakle - terliği, varidatının aı!ığı yüzünden 

• lAğvedilmiıtir. 

Manisa noterliği lağvedildi 

ıngiliz kar.ikaturistine göre Arnavudluk davası 

Bu üç <:!razinin isimleri gotik harf -
Ier1e basılmış ve bunların Cermenlikle 
alakadar olduğu bu suretle tebarüz et
tirilmiştir. 

Çinliler mukah ·ı 
taarruza geçtiler 

Hongkong 11 (A.A.) - Çin ajansı bil
diriyor: 

İngiliz büyük elçisi Sir Kerr Clark 8 
Nisanda Şanghaydan Çungkin.ge hareket 
etmiştir. 

Çekiıang vilayetinde toplanan yüz bin 
Çin askeri halen Sien-Tang nehrini ge

çerek şimal istikametinde mukabil taar
ruza geçmiştir. 

lsvlçrede bir çocu!l 
Pansiyonu kayalllr 
Altında kaldı 

Büka-eş 11 (Huaust) - l.stanbulda. Tür
kiye Hariciye Vekili Şükrü Saracollu ile 
iki gün süren lstişa.relerde buluımwş o • 
lan hariciye nazırı Gafenko, Bük:rete dön 
müştür. 

Nazır, bu.gün guetecilerl kabul ede -
rck. kısaca şunları söylemiftir: 

cİstanbulda yaptığım görüşmelerin ne
tiC<"!sinden çok memnunum. Umum1 va -
ziycti gözden ieçirdik. Buı meıelelerin 
halli için müsaid esaslar temin edebildik. 

Görüşmeldrim.i,ı; e.muında Bulgariata
nın vaziyetini de nazarı mbar01 aldık.. 

Buradaki salahiyettar mahfellerin ka -
naatine göre, Arnavudluktaki son hAdi -
seler karşısında kiyaset glisterm.iı olan 
Bulgaristanın. yakında Balkan Antantına 
gj.-....eği muhakkak sayılmaktadır. 

-----------
Ur/ anın kurtuluş 
Bayramı 
Urfa 11 (Hususi) - Bugün Urfanm 

19 uncu kurtuluş yılı Atatürk anıtı ö
nünde muazı:am merasimle kutlul~ 
Merasimde Vali Demirer, meb'w Şe .. 

Al ref ve gençlerimizden Saib Kutluay ta 
manyanın rafından heyecanlı nutuklar söylen -

L h. t miştir. e 1S ana Merasime iştirak eden hava filomu -

k • • zun alçaktan uçuşları halkı heyecana 
arşı VaZI yeti düşürmüştür. Tayyat-ecilerimiz şiddet-

Berlin 11 (AA) - Siyasi meha - le alkışlanmışlardır. 
fil, Berlin ile V&rfOva arasında hali Merasimi müteakıb Atatürk cadde
hazırda hiç bir milıakere yapılmamak sinde muazzam bir geçid resmi yapılı
ta olduğunu beyan etmektedir. Alman mıştır. Şehir, baştanbaşa donatılmış -

-- -------hükfuncti, Beck'in Londrddaki görüş - tır. 
melerdcn sonra ittihaz edeceği karan 
beklemektedir. Eğer Polonya, İngiltere Halayın Türkiyeve terki 

şartları tesbit edildi 
ile bir itilaf akedecek olursa, Alınan 
hükumeti böyle bir iUIAfm 1934 tarihli 
Hitler - Pilsudski itilAtile ne dereceye 
kadar kabili telif olduğunu tetkik e -

Paris 11 (A.A) - Stefani aj~ 

deccktir. bildiriyor: 
Bu itilafını hükmeden sAkit ilAn edil Suriyedeki Fransız f~vkal~de ko~ • 

· d 'ht' 1 d hilinded' seri Puau..;: An karada TUrkiye hilk -
mesı e ı ıma a ır. · ' . u-...ı. 

metile Hatay meseJesı hakkında m :ur 
Varşova 11 (A.A.) - Eski Başvekil k rede bulunduktan sonra buraya gel

Gener~ı Sikorski, Frnnsada Magtnot ~ ti 
h t 

. . mış r. 
at mı zıyaret ettıkten ve Fransız. or - Alınan rnalfunata göre, Hatayın Tür 

dusu manevralarında bulunduktan son k' eye terki şartı tesbit ve halledilnrlt 
ra Var'"ovaya dönmüştür. bı~unmakta ise de Türkiye boğaz.1ann 

Kurier Poranny, bu münasebetle Ge- ~an.sız _ tng1ll1z filo'larına açılmam 
neral Sikorski'nin Fransız. kumandan - esele..ı;inde müşkülat g6stermekte ber 
larile sıkı temaslaTda bulunduğunu ve :varndır. 
iki büvük ordu arasındaki silAh kar - ------

desliğini_~u-· şa~ed_e e_ttlğini_· ·_yazıyor. Macaristan Milletler 
A fwnn''Bpa gidecek 
Olan Ht>11etlmiz Cemiyetinden çekildi 
Ankara 11 (Hususi) - Alman devlet Cenevre 11 (Husust) - Geçenlerde 

reisi Hitlerirı 50 nci yıldönümü müna- antikomintern paktına iltihak etmiş o
sebetile yapılacak olan merasime işti - lsn Macaristan, Milletler Cemiyetin -
rak edf'cek ohm heyet Perşembe günü den çekileceğini umum kAtibliğe bil -
fstanbu1da bulunacaktır. Genel kur - dirmiştir. . · . 
mav ikinci reisi Korgeneral Asım Gün- Peru hükfımeti de Cemıyetten çekil-
düz heyPtimize riynset etmektedir. miştir. ······························································ ............................................................. -

Sdıal.tan sabaha: 

Hadiseler 
,Hadiseler bir macera filmi gibi h~ yecanlı olmaktan çıktı. 1&hnede kan Jıt.. 

kesi görüldü ve top sesi duyuldu. İki diktatörün Avrupa hakkındaki dilfün
celeri ise yarından daha yakın ııaa~lerin tehlike dolu oldujunu haber veriyor. 
Anlaşılıyor ki Avrupada yeni bir Şarlman veyahud Kay:zer h•vuı esmek

tedir. AJmanya ve İtalyanın küçük devletler( askerlikten tecrld ederek ahali
sini sadece ekmek ve harç yetiştiren birer Fir'avun teb:ıuı haline koymak 
tasavvurları 1815 tenberi beslenen milli cereyanları ya bulandıracak veya
hud büsbütün şahlandıracak. 

Malunıı:z 

Bern 11 (AA) - Fillım -Grisons
civarında kfün Fida7'da, içinde 28 kişi 
bulunan bir çocuk pansiyonu dağdan 
kayan kayaların altında :kalmıştır. Ya
raları ağır ve hafif olmak üzere 11 kişi ~ 
enkaz altından çıkanlmış ise de bunlar 
dan beşi ölmüştür. 12 çocuk buluna -
mamıştır. 

Napolyonun Avrupa hakkındakı fi kırleri de Hitlerin ve Mussollninln fikır
Je,rinden farklı değildi. Hatta 1sken derle Daranın peşinden koştukları fikir dı 
ayni fikirdi. Birinin başını cTermobih yedi. Birinin ateşini Wnterloo ııön • 
dürdü ve tarih daha böyıe nice cihangir macerası kaydederek devom etti. 
Milli hisleri henüz kabarmağa başlıyan iptidai insan kümelerinin bile varlık 
olmnk için silahlandıkları bır devirde milli mücadele devirlerini ikmal etml~ 
istiklalin tadını tatmış milletleri silahlarından tecrid edip onlan birer çiftlik 
yanaşması haline getirmeyi. hottA bir fikir olarak kabul etmiye imkan olma -
dığına göre yeni cihangir na.mzedlcrjnin tarihi bilgi1erinden şUph-.. etmek 
haksızlık olmıyacakf B1lrhan Cahid 
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Siyasi vaziyetteki gerginliğin .ı 
piyasada tesirleri görüldü 

Terkos tesisatı ıslah 
v~ tevsi ediliyor 

Terkos tesisatının tevsilne devam o
lunmaktadır. Haziran ortasına kadar 
şehre verilen günlük su miktarı 1 O bin 
ını?tre mikabını bulacaktır. Ayrıca su 
işlerinin ıslah çarelerini bulmak üze
re mütehassıs bir heyet tetkikler yap

ihracat işlerile meşgul müesseseler vaziyetin inkişafına 
'ntizaran teenni ile hareket ediyorlar 

Nisanın ilk haftası zarfında limanı -
mızdan 534,482 liralık ihracat yapıl -
mıştır. 

Bu ihracatm büyük bir kısmı Al
manyayd yapı~, hafta zadmda 
23476 lirahk barsak, 44,837 liralık deri 
ve 3,906 liralık tilki derisi, 103,028 li
ralık yaprak tütün, 8585 liralık elma 
ve erik kurusu, 13,767 liralık yapak, 
264,331 lirabk tiftik, 22,555 liralık ce
viz ve dış budak kütüğü ihrac e<lilmiş
tir. 

Bu müddet zarfında; İngiltereye 
25.987 liralık tiftik, Yunanistana bir 
miktar taze balık, Filistine de lakerda 
aevkedilıniştir. 

• Siyast vaziyetlerdeki gergi11lik dola-
yısile piyasada faaliyet gevşemiştir. 

Bilhassa ihracın işlerile meşgul mües
aeseler vaziyetin inkişafına intizaren 
mal satıtJan üzerinde teenni ile hare -
ket etmektedirler. 

Bununla beraber evvelce verilmiş o-

lan sipa.rişler<len muameleleri ikmal e-
. . . .,. maktadır. A11'1anyadan getirilen maki-

dılmış olanların sevkı yapılma.~tadır. 1 .. "kt t ık ı 
H b . 'k -k 1 . 'hf _ ne er gumru en amemen ç arı mış, 

.ar ı:zı osunun ~u .se. mesı ~ 1 yerlerine konma: ameliyesine başlan -
malı ve fiatların alacagı ıstikametin ta- ışt y k d v ı· t 'h h 1 . .. . ih t 1 m ır. a ın a a ı erşı avuz arını 
yıni mumkiın olmaması, raca çı arı - t k t ft' d kt' 
• d 1. ahh''dl . e rar e ış e ece ır. 
mızı devamlı ve va e ı ta u ere gı- Ad 1 1 k d . a arm yaz av arına a ar suya 
rişmekten menetmekte ve daha cmnı - - .. .. . 

1. 
1 

k .. l"k . 1 . te 'h kavuşmasına ve Bakırkoyune su temı -vet ı o an ısa ve gun u ış erı rcı e . 1 1 kt 
• k k d' nıne ça ışı aca ır. 
sev etme te ır. ·---

Maamafih dahili ticari muamelat 
normal şartlar dahilinde yapılmakta 

ve h3ttl ihraç emtiaları için dahi ihra
catçılar müstahsile mutad kredi mua
melelerine devam etmektedirler. 

Birçok ihraç emtialarımızın külli 
miktarının esasen sevkedilmiş olması 

ve stokiarın mühim miktarda azalmış 
bulunması dolayısile, vaziyetteki ka -
rarsızlık bir müd<let devam etse dahi 
iktısadiyatımızın bundan müteessir ol
mıyacağı ve ticaretimizin bir sarsıntı 

geçirrniyeceği kuvvetle temin edilmek
tedir. 

T rak dün ktrrtarıf r rak 
limanımıza ge[ril(i 

Birkaç gün evvel İstanbuldan Mu -
danyaya giderken Trilya sahillerinde 
sis yüzünden karaya oturan Denizbank 
İdaresinin Trak vapuru dün kurtarıl -
rnıştır. Bund~n evvelki sayılarımızda 
da yazrl1~;mız veçhile. Trakın kurtar -
ma işite Hora ve Alemdar tahlisiye ge
mileri uğra~makta idi. Baş t:ırafından 
ehemmiyetli surette ha'S:ıra u~ıyan 
vapur. nihayet dün müşkülatla kurta -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rılabilıniş ve İstanbula ~tirilmiştir. 
Gilmriiklerde: l O lale: Trakın tamirine bugün başlanacak -

Gümrük ınuhaf 87.a teşkilitı için iki 
motör yapıldı 

, İstanbul gümrükleri muhafaza teş -
kilAtında kullanılmak üzere ısrnarlan -
mış olan iki motöriln inşaatı bitmiştir. 
Gerek teçhizot ve gerekse sürat bakı -
mmd~n son derece kuvvetli olan bu 
motörler birkaç güne kadar muhafaza 
başmüdürlüğü tarafından teslim alı -
nacaktır. 

Gümrllk koml!yonculannm imtihan 
neticesi tebliğ edildi 

Bir milddet evvel İstanbul gilmrilk -
&eıinde yapılan komisyoncu, maiyet 
mamuru ve milstahdemlerinfn imtihan 
neticelerini bildiren li!te dün Gümrük
ler BaşmQdürlilğüne gelmiJt1r. Yapı -
lan imtthımda komisyonculardan Ze -
•!i Yöndel, Armanak Bozacıyan. Nus -
fet Akgil, Şevki Erengil, Hakkı, Ce -
lntl, Vahde<ldln, Rülme<ld1n, Refik Er
fhı. Maiyet memurlarından Atıf Diz -
6'ar, Besim, Hakkı. Tliccar müstahdem 
lerlnden Kadir Çadırcı,' Mehmed, Ali 
pzanmıtlardır. 

lllltefrrrllıı 

13 Nban programım hazırlamak üzere 
bir toplantı yaptlaeak 

3 yaşında bir çocuk merdivenden 
düştü 

Dökmecilerde oturan 3 yaşında Tev
hide, evinin merdiveninde oynarken 
yere düşmüş ve ayağından yaralanmış
tır. 

Tevhide, Etfal hastanesine kaldırıl

mıştır. 

Bir marungozun parmakları kesildi 

İstinye Denizbank fabrikasında bir 
kaza olmuş. marangoz ustalarından 
Hüseyin. tezgahta çalışırken sağ elinin 
parmaklm-ı kesilmiştir. 

Yapılnn tahkikatta, hadisenin Hü • 
seynin dikkatsizliği yüzünden ileri gel
diği anlaşılmıştır. Yaralı, Beyoğlu has
tanesine kaldırılmıştır. 

Bir çonık arkadaşını demirle yaraladı 

tisküdarda Çavuı;dcres'inde oturan 
Şükrü adlı çocuğu, Hayreddin mahal -
lesinde oturan arkadaşı Hayri demirle 
yaralamıştır. 

Yapılan tahkikatta vak'aya, iki ço -
cuğun arasında çıkan kavganın sebe -
biyet verdiği anlaşılmıştır. Hayri tu -
tulmuştur. 

Bir nalbend beygir tekrnesile 

2 3 Nisan programını hazırlamak ü - .. .. 
.aere bugiln Viltıyette Vali ve Belediye .~uy~kderede Çayırbaşında n~lband 

yaralandı 

Reisi LQtfi Kırdann başkanlığı altında! Husevm, atları nallarken, beygırler -
bir ~entı yaJ>3lacaktır. TopQantııda &?n birinin attığı tekme ile kasığından 
'-- k k 1 1ru b .. .,,, 1 varalanmıştır. .. za ayma am an, rum ......,.an a- • 
n bulunaCHktır. Hüseyin, baygın bir halde cankurta-

İstanbul limenınm projesi ikmal edildi 
Bir müddettenbe:ri İstanbul limanı

nın projesini hazırlamakta olan İngi
Dı Gtps şirketi mühendisleri çalışna-

1armı bitirmişlerdir. Hazırlanan pro -
je bugilnlerde VekA~te gönderilecek -
tir. ....................................................... ·-··-

HALK ~PERETI 

Bu akşam 9 ela 

ALEV GECESi 

ran otomobilile Beyoğlu hastanesine 
kaldırıJmıştır. Hüseyinin yarası ağır -
dır. 

Bir çocuk pencereden düşüp başından 
yaralandı 

Yeldeğirmeninde oturan 8 yaşında 
Demir, müvazenesini ka be<lerek pen
cereden sokağa düşmüş ve başından ya 
ralanmıştır. 

Demir, Haydarpaşa Nümune hasta -
nesine kaldırılmıştır. 

tır. Kaza etrafında tahkikat yapmakta 
olan Denizbank İdaresi, vak'anın mes
ullerini tesbit ile meşgul olmaktadır. 

Hamid i~· f f :'Ji 
Büviik şair Abdülhak Hamidin ücün 

cü ölüm yılı miin:lsebetilc tinh'ersite 
konferanc; salonunda bir ihtifal yapıla
caktır. Bu ihtifal diğer arkadaşhmm1-
zın haber verdikleri aibi Perşembe gü
nü deöil, Cuma günü saat 15 te olacaflı:
tır. Hazı rlanan progıama göre toplan -
tıva İs1 ik1al marşile başlanacak. doçent 
Ali Nihad Tarlan. doçent Dr. Sadi Ir -
m<e< Hamidin edebi şahsivetini ve ha
yatını anlat;ın bire!" konferans verecek
ler. birkaç talebe de Hamiddcn bazı 

parçafar okuyacaklardır. Töreni rnüte
akıb, Üniversite genclE>rinden bir grup 
Hamidin kabrine çelenk koyacaktır. 

Denizlerde veniden 
fıvbna b~şladı 

Dündcnberi. Karadeniz ve Akdeniz
de yeniden fırtına başlamıştır. Her -
hangi bir kazeya meydan verilmemesi 
için sefer halinde bulunan vapurlann 
en yakın limanlara iltica ettirilmesi 
icin, Deni?. Ticareti Müdürlüğü tara -
fından alakadarlara telgn.ffla mallımat 
verilmiştir . 

Belediye yasaklarını tatbikte ihmali 
göriilcnler tecziye edilecek 

Zabıtamn ve bir kısım başkomiser -
}erin belediye yasaklarını tatbikte ih -
mal göstel'dikleri görülmüş, bunların 

tecziyesi cihetine gidilmiştir. Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar, kayma -
kamlan toplıyacak. bu hususta kendi
lerine talimat verecektir. 

Ticaret işleri : 

Mayıs ayına aid. çek fiatlan hakkında 
alakadarlara t.ebliga t yapıldı 

Nisan 12 

Şuhut Belediyesinden : 
Münakasaya konulduğu evvelce ilAn e.dilen kasabamız elektrik tesisatı şart

namesinde yapılan değişiklLıc üzerine \,u defa yeniden kapalı zarf usulilc eksılt
meye konulmuştur. 

1. - Nafıa VekA'l.etindcn musaddak projesi mucibince yaptırılacak elektrik ve 

makine tesısatıru.11 bedeli keşfı 18963 lira 49 kuruştur. 

2. - Eksiltme 17/4/939 tarihıne müsadif Pazartesi günü saat 15 d~ Şuhut BP.le
diyesinde toplanan encümen tarafından yapılacaktır. 

8. - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruştur. 

4. - Bu işe aid olan proje hülasası keşif malzeme montaj şartnameleri he

ırabat ve münakasa şartname.sı mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şart· 

namesi bir lira mukabilind~ Şuhut Be1ediyesinden alınacaktır. 

5. - İsteklilerin Nafıa VekAleU:1den alınmış ensteletorluk vesikası ve buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alınmış bonservislerile münakasadan bir saat ev• 

vel Belediye Encümenine müracaat etmesi lüzumu ilAn olunur. ~2190> 

Devlet demiryolları ve iimanları işletmesi Umum idaresi illnlar1 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan 244 kalem Havshalter ve Rezsny sistemi 

sür'at kontrol saati teferrüatı 25/5/1939 Perşembe günü saat 15,30 dn kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğhıe 

\Termeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpaşad:ı 

Tesellüm ve Sevk Şefliğincien dağıtılacaktır. (2368) 

ır uhaberc ve Münakale Veka ~eti İstanbul Elektrik 
'-'leri Umum Müdürlüğünden: 

1 - CİF İstanbul teslim edilmek üzere nıuhammen bedeli 2500 iki bin beş yüz 
lira olan, cTekerlekler :izerınde müteharrik ve saatte 500-600 litre yağ temizle .. 
yip kurutan> transformatör yağı kurutma cihazı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 24/4/939 Pazartesi günü saat 15 de İdarenin Tünel başında 
Metro Han binasının 5 inci katında topla nan Arttırma ve Eksiltme komisyonun• 
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 187,5 yüz seksen yedi buçuk liradır. 
4 - Bu işe aid şartname, mukavele projesi İdarenin Levazım MüdUrlüğün· 

den ücretsiz olarak tedarik edilebilir. 
5 -;- İsteklilerin kanuni vesiknlan He birlikte mezk.Or gün ve saatte komis-

yonda bulunmaları. c2389ıt 

Gedikpışa • Şehz debaşı 

AZAKllFERAH 
Sinemalannda AB DOL VEHABIN 

2 nci büvük Şaheseri 

YAŞASIN 
AŞK 

Tllrkçe sözlü Arapça şarkılı tilmhıi 
bu halta 60,0ı O k şı seyret ti bugnn
dcn itıbaren 100.000 k şi daha 

seyretmek !ç,n hazırlanıyor 

F E R A H'da . ~0.30 dan 
ıtıbaren 

İL AN 
3 Mart 1939 tarihinde, Meydancıkta Ata .. 

bey hanının yanması üzerine mezkfll' hanın 

7-8 numaralı odalarda mevcud mallarımızıı. 
eşya, evrak ve defo.tiri ticarlyemtz yanmıı 

oldu~nu 27 Mart 1939 tarihinde istanbuJ 

Asliye mahkemesi birinci ticaret dairesi ca· 

nlbinden yapılan tahkikat neticesinde sabit 

olmuş olduğundan yedlmize blr kıt'a vesika 
verllm~tır. Mezkilr yangında yanan 31-3-1939 

tarihinde vadefil hillfil eden 2941 llraı 
15-4-1939 da 212 llra, 31-5-1939 tarihinde 300 
Ura ve 30-8-1939 ta.rlhlnde 31>5 lira tilccar • 

dan Bay Jiralr Amat imzasını havi 4 kıt'a 
senetle, 30-4-1939 tarihinde va.desi hUlOI e • 
decek 322 Ura Baylar Jlralr Amat ve Onnllt 
Ak.sel taraflarından emrlmlze muharrer ve
rilen .senedlı>rl dahi yanmıştır. Zikri geçen 
6 kıt'a senedin hükUınsilz olduklarını ve 
senedlerln mumzllerl bu kere bugünkü ta "' 

A Z A K'da. 1_2.30 dan rihle ve BYI'J vadelerde ödenmesi m~rut yen, 
ıtıbaren Eenedler emrlmize oıa·rak verdlklertni taad1ı. 

de\mah seanslar ... -•'~ ve llA.n ederiz. 
Salomon Toledo ve terikJ 

Bu akşam MELEK Sinemasında 
BU HAFTA GOREBILECEGIMIZ EN GOZEL FiLM : 

·KU T UP YILDIZI 
AŞK - GENÇLiK - GÜZELLiK - NEFiS MUSiKi - OYNAK 
ŞARKI ve DANSLAR - EGLENCELI ŞEN BiR MEVZU 

Fransızca .aöılti bat rollerde: 

SONYA HENiE - RiCHARD GREENE 
Pragrama illYe: Paramount en ıon dtinya haaberleri 

D 1 K K A T : Bu gece için bütftn localar aabllDJfbr. Numaralı 
koltuklar erkenden aldumalıdu. Telefon 40868 

16 Niaan Pazar 
artiıtler recesi 

7 ya~md.'.l bir kıu motosiklet çarptı 

Dün, Beyazıdda bir motosiklet kaza
sı olmuş, 7 yaşında Fatma adlı bir kız
cağız yaralanmıştır. 

Mu~rnele vergisi kanununun 10 un- ~--••••••••••••••••••••••••••" 
curn~d~ihü~üMt~km,~~~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

(Son gece) 

Satıhk apartlman ve 
ar sa istiyorum 

Takaimden Şifllye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolunda veya nihayet 
ikinci caddede biri çift dairelJ, diğeri 
tek daireli iki tane apartıınan ile iki 
tane ana istiyorum. 
Apartımanlann tam konforlu, mo

dern olmı;ısı, ariaların geniş yüzlü ol. 
malan 1Azımdır. 

lon ~ idaresi TUıtaslle Yorıo 
llifelltll aclnlhıe JUdlllS 

fatura ve menşe şehadetnamelerinde ,. 
Sinema tarihi yerinden OJllıyor ••••••• 

Film Kahramanları SelAma duruyor ••.••••• 
Fatma, evde11 kendisine verilen bak

lava tepsisini pişirilmek üzere Hasan
paşa fırınına götürürken yold~ geç -
mekte olan bir motosikletin altında 
kalmıştır. 

Fatma, başından ve yüzünden yara
lanmış, Haseki hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

Motosiklet sahibi hakkında1 tahltika-
ta başlanmı~ır. ----·---

yazılı ecnebi paraların Türk parasına 
çevrilmesinde Mayıs ayına aid çek tı -
ııtlan h,4kkında alakadaıbra tel/ligat 
yapılmı~tır. 

Toplantılar: 

Konservatuar kon.sen 
13 Nisan Perşt>mbe ak§amı saat 21 de 

Koruıervatuar büyük orkest.raaı Fransız tı -
yatrosunda bir koıutr Terecektır. 

Programda Ramau Hayden Te cMozaıt. m 
la maJör kemftn konsertosu vardır. 

Kadıköy Halkevinde konf«a:ns 
Fatih Halkevinde konferans Kadıköy Halkninden: 14 NiBan 9ı9 ou _ 

P'aUh HalkeTinden: Bugün saat 21 de l!tv ma alcşamı 8,30 da E'fim1z ıalonunda Dr. stı
ırul'atında, Tiirk bayrafı Te ayyıldız> mev - heyi thiver tarafından (Elem ve zevk> mn-
~da bir konteraua Terilecektlr. r:ulu bir konferans verilecektir. 

KEŞiF ALAYI 
EROL FL YNN -· OliViA DE HAViLAN D 

DOnya timdiye kadar bu kadar yttkaek bir eser görmedi... İnsanlar 
senelerden beri böyle bir film seyir etmedi ... 

YARIN AKŞAM SAAT 9 DA 

L A Fi&aEnıam;j•N;;ASINDA A 
• 
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Ada a cenuhıh,., en yenil Manisada henüz 
bir şehrı· halı.ne geldı· nişanlanan bir genç 

kız öldürüldü 
Bele7-e on yıldanberi büyük bir hızla çalışarak şehre Katil kızı kaçırmak istedi 

ır çok yollar, caddeler. binalar kazandırdı muvafak o~amayınca 

Adana (H ~dananın Seyhan kıyısın daki gazınoLardan biri • 
.. k ususı) C"' h . 

YU ve bakıms b:- um unyete bü-ı tevi nefis bir park ayrıca ayni nefa -
tikal eyliyen ~~. ır çiftlik halinde in- sette bir Ulus parkı kurmuştur. 
f~lunan gayret] cı.~a, Yıllardanberi sar- Şehrin merkezinde güzel bir gazino 
b~ şehri haline er e ~e~ubun modern yapılmış, 64 dükkan ve üç ikametgahı 
bın liradan ib gelmıştır. 923 de 130 ihtiva eden büvük bir sebze ve mey -
lira fazlasile ~~~t ~:an ?üt~~i ~:8.000 va hali, 32 dÜkkand<in mürekkeb bir 
Jnek rnuvaffaki . ~ ıı.~aya ıblag et - kasap çarşısı tesis olunmuştur. 
belediye rnecl" ~~tını gosteren Adana Cümhuriyet belediyesi zührevi has -
l"etile sayısız :ı asılasız çalışmak su - talıklarm tedavisi için bir hastane aç -
Viicude geunn ~~~cek kadar çok eser mış, çocuk muayene ve müşavere evi 

Bunların be;:. 1~ tesis etmiş, 30 yataklı bir darü1aceze 
Bayındırlık hı ~şlıla~nı. say~ım: kurmuştur. Gene belediyeye aid buz 

dan itibaren b .. a~.~ et~en bılhassa 926 'ııe gazoz f®rikaları da şehri süsleyen 
on iki yılda 37~~~0 b.ır hız ~ulmuş ve ve iki mühim ihtiyacı gideren kıymet
Ioınetre uzun] ~ d lıra sarfile 19 ki - 1i varlıklardır. Mevcud asri otelin ih
Parke, asfalt ~g~n a yaya kaldırımı, tiyaca hakkiyle cevab veremediği gö -
Yolu yapılm;ş ~~~ vell makadam şose rülmüş ve Atatürk parkı dahilinde mu
ınetrelik kısm'ı ta~· yo .. ar~. l 8 kilo - azzam bir otei tesisi için bütçeye tah-r ( ır gormuş otu b. . k 
ıra harcanarak 10 217 ' z ın sısat onmustur. 
çıhnıştır. Sehır M ' r metre kanal a- Şehri köhne dükk~nlardan kurtar -
hatiyle alôkalı b ~ ısi ~umun sıh - mak için ya'1ntz ferdi inşaata intizar ve 
Yacı ü1-.."'inde eh~ .un~n ıçme su ihti - teşvikle iktifa olunmamıştır. Ayni za
daho önce halk mmıye~le dur~uş ve manda hemen her caddede modern 
fenni su te . çesmelen açtırdıgı gibi dükkanlı.r ve saat kulesi civarında ye-
v sısatmı da vücude g ı· · d. ·· .. • d e Yalnız su . . . e ırmış ı dukkanıık asri bir çarşı mey ana 
Yfiz bin lira ııç~n ~arfedıleR ~ara dört getirilmi~. modem bir stadyorn, 1620 
nahların par~ ih~~ıştır. Be1edı.~e Ada- bey{{ir kuvvetinde bir elektrik santralı 
•lınış ve bü .. yaçlarını da on plana ve bir kimyahcnıe kurulmu.~tur. 
rile Yetıni ~~k fedakarlıklar ihtiya - Şehrin ağaçlanması için Adana be -
•aha üzeri~deın .metre murabbalık bir lediyesi. 13 bin fidan verebilir kabi -
!:-Ebedi Ser ~1~ çok modem tesisat liyet~ büyük bir fidanlık tesis eyle -

(
~ ımızın heykellerin! muh • m!ştir. 

-==-E_d_. r_n a_d__e . .:e~sk~i ..:e::s::er,:le::,ri:.._:se~v:en~le~r_:k~u~r~u m~u~ko~n~g~re~s~i _) 

bıçağını kullandı 
Manisa, (Hu -

susi) - Bir kaç 
gün evvel şehri -
mizde çok feci bir 
cinayet olmuş, şe
hirde güzelliği ve 
sevimliliği ile şöh 
ret bulmuş bir 
genç nişanlandık~ 
tan bir kaç saat --~~.....::ıı 

sonra öldürül • 
müştür. Katil Hamdi 

Hakibaba mahalle~inde İbrahim oğ -
lu Mehmedin Halide isminde bir kızı 
vardır. Çek güzel VE:! namuslu olan bu 
kızı babası bir cıelikanlıya vermek ü -
zere nişi\:ılama 1t istemiş ve bir mera -
sim yapmıştır. 

Fakat ni~an merasiminden birkaç 
gün evvei Mchmedin yanında büyü -
müş ve askerlikten yeni dönmüş bulu
nan Ham<li Halidenin anasına gitmiş, 
kızı istemi~tir. İhtiyar ana da kendisi -
ne ümid verici sözler söylemiştir. Fa -
l{at birkaç gi\n sonra Halidenin bir 
haşkas·na varmak üzere hazırlandıvını 
görünce ~abrı son dereceyi bulmuştur. 
Nişan günü Hamdi büyük bir kız -

gınlık içinde evin ~amanlık damına çık
mış, mPrasjmi bütün teferrüatı ile sey
retmistir. Davetliler dağılıp da genç 
kız oda~:n;ı çekiljnce Hamdi damdan 
inmiş ,.e birdenbire Halidenin yattı -

grı od~a girmistir. Ve genç kıza: 
k ~ ' - cHaydi kalk, beraber açacagız.> 

demiştir. .. 
Halide Hamdinin bu teklifine evvela 

•peki> demiş, fakat küçük erkek kar -
deşiıe babasına haber vermek fırsatını 
bulmu~tur. Fakat Hamdi kızın haber 
saıldıj!mı anlayınca: 

- Demek babana haber yolladın öy
),j mi? Öyle ise kalk! diye bağırrnışt'r. 
Halide ise hiç bir yere gidemivececrini 
söylemiş, bunun üzerine Hamdi bıça -
ğını cekmi~ w kızın göğsüne, başına, 
vücudiinün muhtE>lif yerlerine sapla -
mapa haşlamıştır. Halide cansız ve krq 
Jar icinde yere düşerken babası yetis -
miş. katilden dahrı kuvvetli olmas>na 
ra1hnen Hk bıcam ver yemez o da vere 
vıkılmı~tır. Feryadlara ko~· t ' 1ar Ha -
lidevi cansız, babasını ağır yaralı ola -
rak -bulmuşlardır. Üsküplü Hamdi şid
<letle aranmaktadır. ---- ---
zonauldak Halkevinde Ab~ırh~k 

HAmidin öl!Jrnıınun yıldönUmU 
7.,on~ldak (Huımsn - Büyük Sair 

Abdülhak Humidin ölümünün 3 ünc·ü 
vıldönümü miinasebetile önürnüıdcld 
Perşembe gftnü bir merasim ter1iwb e -
dilmiştir Halkevinin hazırhillıgı bu 
merasimin proğramı şudur: 

1 _ Acun sözii: (Akın Karauğuz), 
ı _ Hamid <H. ınuğ), 3 - Hamidin 
dehası ve san'at felsefesi: (Sadi Var -
lık), 4 _ Hamidin eserlerinden parra-

1 !ar: (Sedat Ataman), 5. - r:er yer ka-
Edirn ranhk, pürnur o mevkı: (Pla~), - Seb-
~ Esk~ ~Hususi) - «Edirne ve Yü -1 ra yardımmda bulunan bölge Vilayet- nPmtab• handei meleknt: (~lak). 6 -
llUıı bü~ükserleri Sevenler Kıurumu> - leri umumi meclis ve belediyelerinin Büyük Şairin ölmez ec:erlennden t~m
lt&zırn Dirr~ongresi bugün General bu yakın alakal~rı minnet ve .şükranla sil: (Nestrcn'den bir td~lo). 1 - Fılm. 
J>ıhnlitır. gın başkanlığı altında ya - karşılanmıştır. 
Şehrin b .. t.. .. Müzakereler sırasında müzenin il -

lir buıund U.. un munevverlerinin ha - mi bir surette tasnifine, Edirnede açık 
lcraat ve hugu bu toplantıda okunan bir müze kurulmasına, bunlar için ge
buı edi!ınt esab faPorları ittifakla ka - reken hir mütehassısın getirilmesine 
ett seçihniş: 12 kişilik yeni idare hey ve Turing Klüple ele1e vererek çalış -
t&türkün ~a · B~ arada Ebedi Şef A - mağa karar verilmiş ve gelecek üç yı -
durulınu M~e.vı huzurlarında ayakta lın çalışını:rları üzerinde uzun boylu 
laları rn~' ıllı Şef İnönüne kon~re a- konuşmalar yapılarak yeni idare heye
ltlişlerdi;nnet ve tazimlerini izhar et - tine direktifler verilmistir. 

Bundan s Bu arada Edirnenin büyük tarih ve 
'l'rakvada,_, onra Kurumun üç ""enede hliltür kaynağı olan sinesine ve bütün 
fh · 1\1 tanlı· ı · · 

lzmitte M~mar Sinan ihtifali 
İzmit (Hususi) - Mimar Sinan ihti

fali burada çok güzel bir şekilde olmuş
tur. Öğretmen Nuri Doğan ~arafında'.ı 
bir nutuk söylenerek Koca Sınanın ha
va tı ve eserleri anlatılmış, Hicabi isim
İi bir genç tarafından şiir okunmuş ve 
ihtifale yüzlerce zevat iştirak etmiş -

tir. 
İhtifal Sinnnın eserlerinden olan Ye-

nicınna camisinde yapılmıştır. 

S•yfa 1 

Akd nizde harb 
t işimdi ik 

bet 
olmu 

r 
r! 

--YAZAN 

Emekli General 
H. Emir Erkilet 

(Başıarafı 1 tnci smJfadaj ı Holandayı almakla kabil olacağından bu 
zunca bir istikrar ve banş devresine ka - cihette bir Alınan hareketi er geç bek le
vuşur. Bunu güzelce müdrik olan Tokyo - nebilir. Fa-kat böyle bir teşcbbil.s te İngil
Berlin - Roma mihveri veya müsellesi tereyi son derecede sinirlendirebilir. 
işinde acele etmeğe mecburdur. Ve bu Eğer Almanya düşünüldüğü gıb, Ho -
hususta kusur ettiği de yoktur. landaya girerse (ki bu memleketin ir. • 

İşte yeni Franko İspanyası da onlara gali nihayet bir tek günde biter:t, acı:ba 
iltihak etmiş görünüyor. Eğer bu vaki ıse, Fransa Almanyaya hücum eder mi ve bu 
doğrusu muvaffak generale şaşmamak hareketi ile bir taraftan İtalya, diğer c:i
mümkün değildir . Çünkü İspanyanın bn· betten İspanyayı kendi üstünt? kışkırt • 
gün muhtaç olduğu şey ne Cebelüttartk mak ister mi? 
ve ne de Fastır. Ona, kendisıne sonuna le şüphelidir! Böyle olunca İn .. 
kadar merdçe yardım eden Faslılara ma- g caba ne yapar? Holandayı Al -
halli bir istiklal ve refah \•erdikten ve maııyanın elinden kurtaracak hazerde 
İngilizleri Cebelüttarıklarmda rahat bı- kafi bir kara ordusu yok ki derhai Fran
raktıktan sonra. PirenC'lnin gerisinde saya asker çıkarsın ve Hohmdanın yardı
memleketini yeniden kurmak ve imar et- mına koşsun! Görülüyor ki bir Holanda 
mek işinden daha güzel ve daha yüksek hareketini de ağlebi ihtim.ıl harbsiz oluJ> 
milli bir vaz fe tasavvur olunabilir mi? bitecek işler sırasına girecektir. Bahusus 

Her şeye rağmen İspanyanı!l antiko - bu devletin çok güzel ve geniş müstem • 
münist pakta katıldığı ve ona Cebelüt • )ekelerine konmak ihtimali de vardır. 
tarık ile beraber Fransa Fasının da peş- Holanda ile beraber h~nı.iz Jngilız ga • 
keş edildiği yazıhyor. rantisine nail olmamış bir de Yugoslav • 

Bu, Berlin • Roma mihveri bakımından ya vardır. Fakat burası !folandanın ayni 
vakıa çok mühimdir. Ve bu ehemmıyı>t değiJdir. Çünkü iyi bir ordusu ve iyı bir 
yalnız İspanyanın Cebelüttank boğaıı mukavemet k~dreti vardır ki bunlar sı:ı
ile bat1 Akdenizdeki hakim ve bu itibarla yesinde kazanabileceği bir zaman saye
fe~alftde müstesna coğrafi durumun . sinde müttefiklerile büyük demokrası 
~an ileri gelmez: unutm1malı ki bugün devletlerinin yardımına koşmalannı te
ispanyada sefC'rber. ve biraz yorgun ol . min edebiHr. Şimdilik Lehistan ve Ro -
masına mukabil ·ki buçuk sene harbde manyayı da korumakta olan şey, bun -
vetişm~ ve pirmiş kuvvetli bir ordu var- Iann muhtemel mukavemetleridir. Ancak 
rlır. Bu, en az b:r milvon İspanyol ile İtnl- eğer Yıugoslavya, Çeko-Slovakya gıbi 

van ve Almandan mürekkeb harb ve ha- içinden y•kılırsa o zaman onu kurtaracak 
rekPt kabiliveti z:vade Clrduva Pirene hiç bir çare bulunmaz ve hu devlet te or
~ağlarını tahkimatla ve bir miktar as - tadan kalkar. 
!·erle kapattı:J<tan ı; a Septe boğazı ve Bu da gösteriyor ki Yugoslavyanın bu
tc;oanya Fası üzerinden Fransız Fasına gün. hem kendi bakası ve hem de Bal • 
vürümek vazifesinin verilmesi düşünül - kanların seJameti için yapacağı en acele 
rlüğü takdirde onun mihverce kıymeti şey iç meselelerini süratle ve kökünden 
tabiatile pek büvür. halletmektir. 

H·:··rı-c·,ye .. vek-ıir·son .. T-a= Japonya Çin i ;ni bir türlü bitiremedi. 
Ve Almanların bek1ed;k1eri gibi o, bu 
ilkbahar bü•ün kuvvetlerini Ruslara kar
sı şimali c:nde tahş:d edebilecek bir va
ziyete giremedi. 

Bu. müselles icin ciddi bir kayıp, bir 

dise er hakkında Parti 
Grupunda iz hat verdi 

muvaffakiyetsizliktir. Fıkat Japonya (Bastarnfı t inci sayfada) 
C'n harekatı ile. Berlin - Roma mihverine l son haftanın belli başlı s'yasi vakıaları 
vardımdan ,l?Pri durmamakta ve mihYf'r hakkında beyanatta bulıındu. Bilhassa 
rirndiye kadar H"bec;:stanın zaptından Rumen hariciye nazan Gafenkonun İs • 
ve RPnin isgalinden sarfı nazar Avustur- tanbul ziyareti ve Hariciye Vekilimizle 
"a, Çeko-<:::Jnvakva, Memel ve Arnavud - mülakatına aid beyanatı derin arnka ile 
luğu vutmak gil\i mühim muvaffakiyet • dinlendi. 
ler elde etmektedir. Son günler zarfında İtalya tarafından 

Fakat Almanya ve bilhassa İtalya, ya- Arnavudluğun askeri işgal altına alın • 
pılacak islerin b:ttii?ini söylemek şöyle ması ve Hatay meselesi ve bunlardan 
~ursun, bila:tı:is yapılacak şeylerin yapıl- tevellüd edebilecek bütün siyasi mesele
mışlara nazaran daha munzzam olacak - lere dair uzun uzadıya jzahat verdikten 
hnnı ilandan çekinmivorlar. Gerçi bun- sonra kendisine ayni mevzular üzerinde 
hrı sövl:ven re.o;mi afüzlar değildir: fakat muhtelif hatibler tarafından tevcih edi
l·ontrollü ve müsaadeli gazetelerdır. O - len suallere cevab verdiler. 
"

1m jçin bunlara kulak asmamak ve en- Birçok hatibler söz aldılar ve Hariciye 
-'i~<'lenmemek mümkün olmuyor. Bu hal- Vekilimizin izahatına müvazi mütalealar 
,ı .. mihvC'r daha neler yapm~k istiyor? beyan ettiler. 
Rtınlar herkes tarafından fazlasilc bilin - Müzakere saat 18,30 a kadar devam et
T"""ktedir. nanzir,-. doiiu Yukarı s:Je7.va, ti ve Hariciye Vekilinin ir.ahatı tasvib o
TTkranvn. RomanvR, Holnnd:ı ve İsviçre- lunmakla celseye nihayet verildi. 

rt n \uturıu.,_ da Sava. Korsika, Tunus. -······································ .. •••••••••••••••••••• 
Cezayir ve Süvevı;e kadar pek çok şevler 
vır. Bunların hülnsası da orta Avrupa ve 
Akdeniz imparatorluklandır. 

Fakat Almanya Danzig işini ,,.;e •dana 
çıkarırken hin.at Lel·\'lt::ının mukavP -
meti ile İngilir garantisine çarptı. Onun 
Ü7erjne hı1va Arnavudluğ'a saldırdı, bu 
s 0 för de Yıınanist:ın tehl:.'k<'ve girer ~ibl 
l!Cirününce tngiltere onun da topraklarını 
İtalvava karşı garanti etti. Ve bu suretle 
Akdenizde harb şimdilik bertaraf edilmiş 
oldu. O halde İngiltere ile çatışmadan !§ 

görmek istiyen mihver iQin harbsl:z alı • 
nacak, garantisiz yer acaba neresidir? 

Vugoslavyada ve 
italyada hazırlıklar 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 

Hükumet, her ihtimale karşı müte
yakkız bulunmakta ve tedbirler almak
tadır. 

İtalyada yeni sınıflar sllih 
altına alındı 

Londra 11 (Hususi) - Romadah bil-
diriliyor: 

Bu akşam neşredilen resmi bir teb -
Iiğde, yeni ihtiyat sınıfların~ silah al -
tına alındığı bildirilmektedır. 

Yasına d lôl 1 ~s:r ~~ın ımar ve Trakyanın bünyesine şeref veren eser-
Ç'{ik antik'~ 

1 
e~ ethği buyük ve kü - lerden ötürü kongre başkanı General 

ltıYnıNr ı e erın, kurulmuş olan çok Kazım Diriğe de teşekkür edilmiş ve 
h tnliı1 :s:rıerlc donanmış etnoğraf - kon11re da{?ıldıktan sonra yeni idare 
llıtş VP ~~m. !:wmeti tebarüz ettiril - heyeti aralannda i~ bölümü yapmış _ 
llltıın Müd'?r1.! _ ~re~aletile Vakıflar U- lardır. Resim KAzım Diriği Kurum a _ 

Bunun için Holanda ile Yugoslavyadan 
bahsediliyor. Fnlhakika Almanya, donan
masını icabında Baltık denizinden şimal 
denizine w mi tarafa süratle geçirmek 
ihtiyacındadır. Bu iş .icin nçılmı'J olan 
Kiyel kanahnın ise büyük bir donanma· 
nın bu tarzda manevrasına kifayet etme
diği Büyük Harbde tecrübe edilmişti. Bu 

Balık~trde kaçakçılık nk'alan .maksadla Almanynnın şimal denizinde e-
Mart ayı tçlndo Bahkeslrde, Balya, Gönen min bir harb limanı vücude getirmeği ve 

ve Dursunbeyde 9 kaçakçılık vak'ası olmuş, bunun için de bu denizdeki sahillerini 

« 1901 ve 1902 sınıfların tamamen si
lah altına çağırılması, 191 7 ve 1918 sı
nıflarının tamarnlanmruı ve diğer sı -
nıfların mütehassıslarının sil8b altına 
alınması suretile metropo1de bulunan 
İtalyan ordusu mevcudü çok mühim 
bir seviyeyi bulmuştur. FevkalAde ah -
val hariç olmak üzere artık diğer sınıf
lalr sil!h altına çağırılmıyacaktır.• 

2 havan 6 bıçak, 68 kilo kıyılmış, 1044 kllo 
yaprak tntnn, s kaçakçı hayvanı İnhisarlar batıya doğru genıişletmeği düşünmekte 
taklb memurıan ve Jandarma taraıutdan olması milmkündür. 

kalanm11 ve müsadere ~~ Bu batıya doğru genişleme iae ancak urlugunun ve Kuruma pa - zalarile lıir arada gösteriyor. 

Ecnebi müşahldlerin tahminine gö
re, bugünkü İtalyan ordusl.llllln tnQvrJ: 

dü 1 milyondan .fazladır. 



Hidbeler Kartıaında 1 

bir • 
ırvarmı mu o 
~ nne, çocuğuna masal söyliye
~ cektl: 

- Bir varmış, bir yokmuş? 
Dedi, çocuk. annesiniri sözünü kesti: 
- Biliyorum anne. şehirdeki eğlence 

yerlerinin saat on birde kapanması hak
kında Be-ledlyenln bir emri varmış. 

- Hayır 90CUğum, o değil, bir varDUf. 
bir yokmtıf .. 

- Biliyorum anne, biliyorum. Gürültü 
nı mücadele ediliyormuş. Muayyen saat
ten evvel ve lılOnra aatıcılamı bağırma

ları. otomobillerin korna çağırmalan 

menedilmiJini§. 
- Hayır çıocuğum, o da değil; bir var

mış. bir yokınUf ... 
- Biliyorum anne biliyorum; bir pa

sarblc yasağı varmış. Pauı.rlık\11. satış ya
panlar cezalandırılıyormuş. ' 

- O da değtı: bir varmış. bir yokmuf. 
- Onu da biliyorum, tramvaylar yil-

rQrlerken kapılan kapatılıyormuş, atlı

yanlardan para cezası alınmış. 
- O da detn. bir varmış, bir yokmuf. 
- Sokakta başıboş gezen kediler top-

lattmlıyormUf. 

- O da değil, btr varmış. bir yokmuş. 
- İf lek caddelere çiviler konuluyor, 

karşıdan ka.rpya yalnız bu çivilerin ara-
sından geçiliyormuş. ' 
~ O da değil, bir varmış. bir yokmuş. 
- Y«re tükürmek yasakmış, yere tü

küreni yakalıyorlar, karakola gMUrüyor
larm.If. 

- O da değil, bir varmış. bir yok.muş. 
- Otobüsler daimi surette kontrole 

tAbl tutuluyorlar. içlerinde frenleri bo· 
:ruk, ötelerl::berflert hurda olanlar van!l 
lşletilmiyorlarmıt. 

- O da deltll. btr varmış, bir yokmuş. 
Çocuk başını kaldmb: 

- Peki anne o le!!in söyliyeceğin ma-. 
sal ne imif.. çöp kutulan masalı olına-

aın? .. Çok yeni amma onu da öğrendim. 
Tramvay durak yerlerine çöp kutulan 
konulmuş. fakat bmtl8rlll ni9in konul
duklannı hiç kimae bilmediği. anlama
dığı içtn tramvaydm inenler, blletlerlnl 
gene yerlere atıyor~. Yani ha var
mış. ha yokınu§. 

f3met Hulu.i 

C Bunlan · bi:iyor m1 idiniz ? ~ 
M1Jstaki11 hatlarla çizilen 

bir ıekil 
Kute soyadım taşıyan 

kuleler bekçisi 
Guatemalalı Ba7 

Delifnonu soya • 
dı türkoede c ble. 
ntanUIM 1'91& La 
Turdu. ke:ıdisi • 
bu .... bUtk 
kuleleriılizı m& • 

hafmdır. Bu ~ 
den halk kendiô
ne Mr. La ToUl' • 
Bay ıcaıe. m,. 
çağırmaktadır. M. ı. Tour torunlarul • 
dan biır:iM de bu lılmi koymuı bulunmak.· 
tadır. .. 

iki Okyanusa aka~ nqhir 

~ 
Çocuklar için yün 

ceket 
Bu minimini 

Bir katil mahkemede tammadığı bir 
adamı boğmağa kal tı 

Katilin idam talebile muhakeme edilmesi dolayısile 
bu hareketi kendine deli süsü vermek maksadile 

yaphğı tahmin ediliyor 

ceket mavi yün -
den &ülınüştür. 

Üstüne yeşil yün 
den ya,prak!ar, 
pembe yünden çi 
çe'kler işlenmiş -
tir. Ayni model 
pembe yünden 
yap4labilir. üstıü Dün ağırceza mahkemesinde, mah -, - Bu ifadeler doğru değildir, fe'/Jll' 
yeşil ve mavi yun keme salonundaki halkı korku ve he - kenin tanzimi sırasında bizi tazyik etô 
lerle işlenir. Es - yecana diifüren, bir hAdise olmuştur. ler, dayak attılar. Böyle ifade verdllt 
mer çocukl ( a Sultanahmedde kıskançlık yüzünden demiştir. 
pembe, sarışın - karısı Zehra ile kayınpederini bıçak - Şahid ise, bu iddialarının asılsız ol· 
)ara daha ziyade lıyarak aldürmekten maznun garson duğunu, maznunlar hakkındaki t~ 
mavi yaraşır. Emin, mahkemeye &0kulurken, birden- katın o vakit müddeiumumilik kana • 

Modelde ters - yüz ve jersey örgüsü bire jandarmanın elinden kurtulmuş - lından g~rek yapıldığını ıKSylernişld 
karıştırılmıştır. tur. Gözleri dönen maznun derhal par- dir. 

Önüne düğme konulmamış, yalnız maklığın yanından dolaşarak, samiin Muhakeme, diğer şahidlerin celbl 1-
yakası ilikleniyor. Ondan aşağısı açık arasına girmiş ve Ali isminde birinin çin talik edilmiştir. 
Bu mevs~~ için güze~ bir fikir: 9ünkü iki elik? gırtlağına yapışıp boğmağa Arkadaş·nm ölümüne se' ebiJI' 
sımsıkı dugın~Jenen bır ceket gıbı sıkıp kalkışmıştır. Jandarmanın ve mahke- dİ 
~r~e~mez. Bır atkı kadrı\· kolaylıkla me mübaşirinin yetişmesi sayesinde, Veren bir amele tevkif edil 
gıyılip çıkanl!r. Ali beklenmedik bir fel~kettep kurtul- Birkaç gün evvel Eyübde Feshd' 
Kollarmın kısa oluşu da mevsim ve mustur. Sonra da pencereye doğru ko- fabrikasında kolunu makineye kaptı • 

önünün açıklığına pek uyuyor. şar~k tttlamak teşebbüsünde bulunan ran Ali Rtza isminde bir amelenin k9lı 

Baharlık ceket 
katil, yakalanarak maznun mevkiine o- dırıldığı Beyoğlu hastanesinde öldii~ 
turtulmuştur. nü evvl?'lce yazmıştık. 

Reis. kendisine bu işi niçin yaptığını Bu hadise etrafmda yapılab adli taJİ 
sormuş. fakat suçlu sesini çıkarmamış- kikat neticesinde vak'anın ilk mahl ' 
t1r. Bu hAdise salonda bulunanlar ara- veti değişmiş ve Ali Rızanın arkac18' 
sınd:ı te1Aş ve korku uyandırmış, bir Ömerle şakalaşırlarken, Öıner taraboı 
kısım halk can korkusu iH! salondan dan kazaen makineye itildiği anlaşıl • 
dışarı fırlamışlardrr. mıştır. 

Taarruza uğr1yan Ali ise: Ömer, adliyeye sevkedilerek, vefa ' 
- Ben. bugün muhakeme dinlemek ta sbebiyet suçundan sulh ceza haki • 

için buraya ~elmiştim. Bu suçlu ile bir minin kararlle tevkif edilmiştir. 
alısverişjm yoktur. Ne o beni tanır, ne Dün bir sabah gazetesi ayni hadisf• 
de ben onu. .. Fakat, niçin bana talırruz ye bir cinayet süsü vermişse de, bu il' 
etti. anlıyama<lun. Hayret ıMiblı, de - het asılsızdır. 

miştir. MahlOt yağ satan bir yaqcınıl 
Mütcamzın bir katft IUÇ11.18tı oldu -

ğunu ve idam tnlebile mahllmneJ• sev bir ay hapsine karar v ~ri ldi 
kedildiP.ini 6ğrenen .Afi: 

- Övleyse, ondan davaoı dlmryaca
ğım. Zaten, onun cezası ~ğır, demiş ve 

B\l ıördü1Qn11z tekiller hep müstakim 
b&tlarla ç:Szllmiftir. 

Kah bluz yerine kombinezon üstün-
Cenu~ Amerlkada knçUk Guatemala den, kah ceket yerine bluzla beraber 

dlmhurl~inde Ç!maaltenago çeşmesi giyilebilir. Bunun için baha'ra pek uy-

affetmiştir. 

Muhakemesi. en son safhaya gelen 
F..minin kendine deli sü~ü vermek için 
bu işi yaptığı tahmin edilmekt.edir. 

Küçükpazarda mahltıt yağ satan blf 
yağcı hakkında Sultanaftuned 1 tftCI 
sulh ceza mah keme.c;inde yapılan du " 
ruşma sona ermiştir. . 

Mahkeme, suçltı yağcının 1 ay mn&
detle hapsine ve 1 ay da dükka~ 
kapatılmasına kc!rar vermiştir. 

her iki Okyanusa ela aıkar. Bu çeşmenin d gun ur. 
suyunu veren Ptkskoya ve Motap ne · ön.. ·· k k il · 1 · lm unun açı ren e :ış enınış o a-

* Patates konservesi 
hirleri Atlas Okyanusuna. l.ıos Hposevtos d . . k b. k Suçlunun ikincı· bir hadise daha çı-

XOll ..... rve memleketı· denilen yer Am..._ . . sı a yem mevs1mc ço uyan ır şı -
..... .,.. fte Nahuılate nehtrleri de Pasifik Okya- . . . . . k irin polis \'e jandarma ter -

rtka Birleşik ciiınhuriyetidir Amerika '" lıktır. Banar elbıselen daıma bıraz şen armamuı ıı· d ed"l 
Denizbank anbarlarmdaki 

kırsızhk tahkikatı neticelendi · nusuna 111.ar. 1 k 1 1 d K d k k tibatı alın~ duruşmaya evam ı -
la.nayii her ,.yin konservesini yapmata * ve pankr ~ ohma ı ır. gfı.ştıntiw. ohnuld' ~ - miş ve dan müdafaaya kalımftır. 
muvaffak ohnuştur ... En son alınan ha- • • • • yu re ıer oşumuza gı a e gu -
1>en nazaran Şfkagoda nk oıan bir cpa • DUnyanm en uzun ısımh şehrı n~u iha~~'ıaraa gözümüz .mu!ıa~k"ak Orozdibaktan ahnan para 

Denlzbank ambarlarında vukubuld 
hırsızlık hadisesi etrafında Müddeitı • 
mumilikçe yapılmakta olan tahkikd 
neticeleruni~tir. Suçlular sorgu hakiJllC 
liğine verilerek, haklarında ilk tahkl ~ 
kat açılmı~tır . 

tates ezmesi konservesi. fabrikası açıl • Şu a~ğıda yan yana gelmiş harflerden açı~ ve _goze çarpan renklerı, garnıtur- davasına yeniden bakllacak 
llll§tır. Bu fabrika muhtelü cesamette Jtu. mütıışekkil kelime. Mekslkada bir kasa • len a~a. · .. .. w •• • 

tular içinde piyasaya patates püresi çı • ba ismidtr: Res~~e gordugunüz. brodeyı lftci - Orozdibak müet1Sesesinden tehdid 
bncaktır. Parra.mandamanaeutlrimicuaro verd üs:une kırmJZJ, gn, turun:u veya yolile para aldığı iddia edilen Lfüfi 

" Garib bir sual,, 
Bay Hikmet nedense karısile ge -

çinememiş, ihtilafa düşmüş, ondan 
aynlmak i!temiş, 5 yıl süren mah
keneden !OM8! ayrılmış, şimdi bir 
b&P:• kadınla evlenmek hevesinde. 
Bana yazdığı rnektubda diyor ki: 

- Fakat kayınpederim önüne çı -
kan herkese gene eski kanın la ba -
npcağıını söylüyormuş, halbuki be
nim böyle bir fikrim yok. Bununla 
beraber bir küçük çocuğumuz var 
ki, on beş günde bir bana getiriyor -
lar. Yavrucak ağlaya ağlaya baygın 
düfOyor, benim de yüreğim sızlıyor. 
Ne dersiniz. teyzeciğim, gene eski 
kanını alayım mı? 

* Bu okuyucumu, ne de kansını ta .. 
nımıyorurn. Haklanndal en küçük 
maldmatıın bile mevcud olmadığı i
çin fikir beyan etmemekllğim lA .. 
mn. Fakat mektubunda işaret etti
~ bir nokta gözüme çarpıyor: 

Çocuk annesindedir ve babasına 
on beş günde bir defa götürülüyor. 
Anlnşllan bu, mahkemenin karan 

neticesidir ve biliriz ki, böyle karar
lar daima haksız ve kabahatli olan 
taraf aleyhine wrilir. 
Şu haide okuyucumun sualini d~ 

hl fazla görüyorum, zararın nere -
ıindPn dönülse k&rdır. 

* 
Bayan cC. H.> bir delikanlıyı se -

viyormuş, onunla evlenmek üzere i
miş. Fakat beklenmiyen bir hastalık 
zavallı. genci alıp gMnrmüş. Şimdi 
Bayan cC. H.• nın kalbi yaralı: 

- Ne yapayım! diyor. 
Sevdiğini kaybeden herkesin ya~

t.lğım yaparsınız, diyeceğim. Klasik 
bir usuldür, gön'M hastalikfannm 
doktoru zamandır, derler. Siz de o-
nu Ç?.ğınrsınız. 

* Bayan cN. c,,. nia ele merakı "1: 
- Seven insan mee'ud olur mu? 

diyor. 
Hiç şüphe etmesin, hatta sevilıoo

ee bile. 

İı.rriitte Bayan c'M.> ee 
- AJiem çok :mftteessıb, diyorsu -

nuz. Anlıyaınadım. Bu san'dtı aile
nizin abuna yap)ftırmenızm sebebi 
ne? Erkeklerle ıeziP dolaşmanıza, 
eğlem-e yerlerine gkttp sabahlama .. 
nıza mAni mi oh1"0I'! 

Bu takdirde san'atı yanlış ıeç .. 
mişsintz. .. 

- Ailem ·namuslu ve beni çok 
11viyor, cltyecekttnis. 

TEYZE 

................... ·-··---···········---···-······· .... mavi yunle yaparsanız. çok guzel o- hakkındaki asliye 4 nncü ceza mah -
lur. kemesince verilen beraıet karan Tem - Bergamada kirli sufBrla 
Kışlık buna benzet bir ceketiniz, ka- viz heyeti umurniyesl tarafından ikinci bahçe sulayan bahçıvanlar 

zağıruz filnn varsa• ayni brodeyi ona da defa bozulmufhır. 
yapabilirsiniz. Yepyeni ve tam bir ba- M h k bu.ft\n}erde veniden mahkOm oldu 
h ıbi . h 

1
. . 

1 
u a emeye 15~ ,, 

ar e sesı 8 mı 8 ır. başlanacaktır. Bergama ı Hususi) - Kirli sular ~ 

Yemek bahri ı k li k lağımlarla akan Bağlarçayının suyu fıı 
Asya vapurunun ıymet a sa- ıe sebzP. bahçelerini sulayan , ,. bahçı" 

Elma çöre~i mım çahb gemiyi batıranlarm v~ sıhhat meclisi tarafından mahke " 

Bir kHc elmayı iyice pişiriniz. İçine muhakemesine deyam edildi meye verilmişlerdi. 
t-Oz şeker, biraz da vanilya katınız. Ya- Bugün neticelenen muhakeme 11 
nm litre sütü kaynatıp içine biraz da Paşabahçe açıklıırında demirli du - bahçıvandan üçüne beraet kararı ver • 
şeker attıktan sonra çalkalanmış üç ran Asya vapurunu, kıymetli aklaınım miş, diğerlerini üçer gün hapb ile be" 
yumurta sarısını da karıştıra kanştıra çaldıktan 90IU'a batırmaktan maznun şer lira para cezasına mabldmı etmif 

1 

115.ve ecUniz. Bu yumurtalı sütü elma - Nuri, Hasan ve Şevketin muhakernele- tir. 
lara karıştırınız. Hepsini birden kara- rlne ağırcezada devam edilmiftir. .. ... ----·-··--·-----.. ......-
melA sürülmüş bir kaba boşaltınız -ka- Dünkü celsede şahid olarak dinleni- 23 NW.n M11ll Hlkimlyetln bqlangıcı .. 
hın üçte bir kısmı boş kalmalı- bu ka- len komiser muavini Hızır, ~Tarın dır. Bunun lçln Çocuk Bayramı olanl' 
bı kaynar suya daldırıp pişirdikten karakolda fezleke tanzim edlldili ıı - te$blt edilmiştir. 
sonra birkaç .dakika da fırında tutu - rada hadiseyi ikrar ettik1E$ini .öyle - '--Çoc_uk_E.m __ cem_e_K_uru __ m_u_Genel __ M_e_raıd __ .; 

nuz. So~~~~~~.~.ı.ı;2.~-~~~~~~~; ....... ~!!~!.~!.a_~_:!!..~J~~1!12. .. -----·····-·-----...._......... ___ ....., 
l __ B __ a~c~a_k __ s_ız __ ın __ rn __ a __ s_k_a __ ra __ h_k_l_a_r_ı_: ___________________ F_ik_r_z_i_ca_d_--_I 
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Vali dun Şehir Meclisinde yeni bütçenin 
masraf kısmını izah etti 

İstanbul Şehir Meclisi cli1n valinin. ri • 
yaseti altında toplanmıştır. Belediyenin 
masraf bütçesi tetkik edilmek üzere aid 
olduğu encümene havale edildikten 80Il· 

ra vali şunlnn s6ylemiftir. 
cDeğerli arkadqlarım, 

Nisan içtima ~ aprken nrl • 
dat kısmını yüksek tetkfklniu anetmıf

tim. Bugün de villyet masraf biltçeliııl 
takdim ediyorum. 939 aen..tnde yap:ı:ıa
yı derpiş etUği.m.lz işlerin rakamlandınl

mış ve programllŞırılmıf bir ifadesi olan 
bütçemizin ve esbabı muclbesinin madde 
madde tetkikinden hangi iflere ve biz • 
meUere daha fazla ttllısbat ayırd'ığımır., 

hangi mnsraflardan az veya çok tuarnıf 
temin ettiğimiz anlB.§Ilabiliree de. bütçe
nin tertib ve 939 m.esai:mWn tanzimin
de göz önünde tuttuğu.mm ana prensip
leri ve birinci plAna alarak ehemmiyet at
fettiğimiz ve gelirimizin tst.ıtaatı nilbe .. 
tinde fazlaca para tefrik edeblld.iğimlıı 
hususlan ve hiz.-netleri nraya koyarak Utfl Kırcı. 
kısaca tebarüz ettir.mek isterim. Bütçenin yapılmasına bqlanaıı ve şehrin kalablı 
villiyet işleri kısmında bir hastane daha lık ve i§lek: yerlerinde peyderpey yap · 
inşa edilebilmesi için 436 bin liralık tah- tınlacak olan umum! heWar için de 3f 
sisatı konmuştur. HükOınetimizin genç- bin lira konmUftur. Birço.k ıik!yet ve sı 
liğin fıkrl tekfımülüne olduğu kadar be- :ııltılan mucib olan eskiden kalma istim 
dem inkişafma verdiği bQyük ehemmi • !Ak borçlan kar§1l.ıJı olar:ak 38 bin lir• 
yeti gözönüne alınarak ~hrln büyüklüğQ ve büyük bir ihtiyacın ifadesi olan asrl 
güzclliğı ve içtimai ıeviyeaU mütenasib mezarlığın imar ve itmamı için 30 bin li· 
modern bir spor sahasını ahib olması ra. vilayet k:ısmında ehemmiyeti tebarfü 
maksadile Dolmabahçede yapılacak sta • ettirilen hastana ihtiyacı. belediye kıs. 
dın istimlaki ve spor malzemesi için üç mında da aynca nazarı tibara alınaralt 
yüz küsur bin lira ayrılmıftır. mevcudların ili.vei inşaatı ve tamiratJ 

Leh· Mevcud yollann tamiri n başlamlf o- için 95 bin lira, Nafıa Veklletind• Hay. 

A \Tupa ınüv . tsıanda son gılftltttn ~: A.&man. nuauaıma ca/Ceri sevkiyaı lan yollann ve bilhassa ehemmiyeti mah- darpaşada yapılmakta olan geçidin ma ' 
azenesınde Lehista •"--- ................. 1.-.. ·1 R h · l +~· ı if' ;.,+; .. -ı.. h'---'- l:J\ b" lira "bl nın di ' cuııı&nyanın ~ucıu.,... ı e usyanın hem Fransaya tlbl olmakta.il kurtuluyor susayı aız o an .ısımye - Bebek yo unun sar ıne ..,..._ - ~• - ın gı 

~ göze oyna ğı rolün fevkalttdell- dUfmanlığından birini tercih etmek mec- ve hem de koridor mHeWl ile Alman • ikmal ve itmamı için geçen .eneye naza- bütçemizin bünyesine ba-kılmca istiskaı 
dGn sonr~ar~~aktadır. O, Büyük Harb- buri,.etindeyi&. Biz ancak Rusyanın he- Leh münasebetJterinhı d.ijer çetin nokta· ran daha fazla miktar tefrik edilerek 510 ed.lemiyecek olan miktarlar mevzu tah. 
F'ransaya d a teşekkül sıralarında sabma büyük biT devlet kurabiliriz. O· lannın, on yıl müddetle mevzuubahs e- bin lira tahsisat konmuştur. . s~~t~ meyanın~dır. Düşkünlevin~ en 
bın en ku aya~mış ve ? zaman Avrup:ı: nun için. Rusya birim düşmanımızdır>. dilmiyecekleri hakkında Almanyanın ga- İlk mekteb binan tedariki içm geçen mühım bir varidat kaynağı olan tıyatro 
büyijk bat:Vetlı ~kert devleti olan bu Bu l&lerde derin mz. cl5rüş yok değildi rantisini istihsal ediyordu. 1934 Alman • seneden 110 bin lira fazla tahsisat konu • ve sbıema~ard~. alınmakta b~lunan Da. 
kü Alrnany::~~~;;:~klanmış idi. Çün. ve Lehistan. neticede Sovyetlerden. be Leh anlaşması Almanyarun da işine geli· larak, bu iş için aynlan para 190 bin li· rüla:eze hıssesırun son ~eşredılen. kanun.. 
histanın Alnı ~·:.ı ·ten maada Le- yaı: Rwıya He Ukranyanın birer büyilk yordu, çünkü, Lehi.atanı Franudan çöz- raya iblağ ed;I:11iştir. Bu arada memle • ~ yuzde ondan yü7.de uçe inmesı hase • 
tu. Buna ın :nyadruı hiçbir alacağı yok- parçaaını, 1921 Riga bt.npnda, koparmak mekle onu. Romanya ile birlikte Rusya- ket irfanına buyilk bir ferağatle hasrı b~e h~sule gelen açığın ~panm~smı te. 
be.nı de b~ .?bıl onun hem korktuğu ve içm, Sovyet Rusya il• dövüşmekte ge. ya karşı kazanacağını ve bu suretle Sov- nefis eden muallimlerin bütçe rnüllha .. mm içın mezkllr ,efkat muessesesıne yar. 
inek hı~euyu~ Lehistanı vücude getir- cilonedi. yetle;e karşı kurulacak bir duvarın a • :ıalarile almakta güçlük çektikleri kıdem dım olarak ta 85 bin lira konmak suretile 
tot nusya ıdtoz koduğu yer yalnız Sov- ~ Rusya. yenild.111 ve neticesinde kasında Orta Avrupadaki mtistacel işl~- zamla~nı yeni ve eski mesken bedelleri- içtimai m~~ b~ ~t ifa. e~ift~. 

F'tansa Lehi _ kıymetli yerler ltaybettiti bu muharebe- rini d'aha kolaylıkla göreceğini hesablı- ni karşılıyacak tahmat ta yazoJunmUf • Hukuk qlen bütÇftllle 11 bın lıra, mu-
~YOl"di.ı; çünkü~ butün kuvvetile, tu- yi hiç unutmadığı gibi daha da unutmı- yord'tl. Nitekim öyie oldu. '7 Mart 1936 da tur. rakabe ve tefti§ hususatına ehemmiyet 

olacak k anyanın bir gün va- yaeağından bu ilk harble, Lehistan • Sov- Ren eyaleti Aiman tıt'alan tarafından Temizlik işleri ma.sariflne ~ 100 bin verildiğinden kadronun tevsii için S bln 
karşı §lınd°idalkın:rna ve kuvvetlenmesıne yet Rusya :rnilnasebetlerınde, Pilsüdski- işgal olundu, Berlin • Roma m!hverl ku- lira zam yapılmı§br. lira zam yapılmıf, muhasebede mümkün 
~fik kaza en doğuda kuvvetli bir rnüt- nin. eovvelden gördiiğü kadar, derin bir ruldu, Avusturya Almanyaya ilhak edil- Şehrin temizliğine oldufu kadar, ıeh . olduğu kadar mevcud memurla çok İf 
F'ransanlll. ~k ~iyordu. Büyük Harb, hufr. açılmıştı. Bunun için müttefik di, Çekoslovakya. Almanyll. Lehiıtan ve rin yangından da konınm.umı temin, :1e- görmek gayesi .i&tihdaf edilerek bir mik
flk:rnl§ ve heın muttefiki Rusyayı hem P'ransanın I..etıistanın dflpnanı olan Sov- Macaristan tarafın&uı kırpılarak Südet- hirciliğin başlıca umdelerinden "iri oldu- tar :tasarruf icra edilmiş, memur tamıi " 
Bundan başka .kar~kterini değiştirmişti. ~ Jlhısya ile dostluk r<ıtmesi ve ittifak ler Almanyaya geçti. Yugoslavya da 1. ğu için, itfaiye muratlarının Ozer:inde de natlan karştlığı olarak bütçeye 15 bin ll· 
Alınanya Ue ~undık.i Sivyeı Rusyanın aktetmesi Lehistanın n.e emniyet ve ne talyaca kazarulıclığı için Küçük İtilaf te- ehemmiyetle tevakkuf edllıni§tir. İtfaiye- ra vazolunmuştur. 
l'<ılle Yeni b~r hududu yoktu. Bu SU· ele menfaatlerine uymuyor ve onun dış melinden yıkıldı w Avrupada ukeri ve mizin bir daha ıslah ve veaaıtinin f:kma • Bütün fU rakama mü.stenld. izahattan 
n.\lsyanın y1:,~ıstnn kendiliğinden eski siyaeettne muvafık d'npntıyordu. İşte bu siyast müvazene bllsbütiln ~okrasi lini tem:n için de 60 bin lira fazla tahsi- kolayca anlaşılacalı üıere, 939 bütçesi 
AlnıanyaYl ikllll.e geçmiş ve dolayısile. y{lzdendir ki. • zam.an Pilsüdski Lehis· devletleri aleyhine bozuldu, 1114 bu sene sat konulmuş ve hu para ile hayli za • yapılırken bütün fhtiyaç.la.r gözönünde 
ettnek için 'Fr cepheli bir harbe mecbur tanı Jl'ransanm ıiyast vesayetinden çeke· de Çeke-Slovakya büsbütün ortadan kal- mandanbcri tamir ıörmiya makinelerin tutularak ~ ehemmiyeUeri kar§llqtı • 
0'hnuştu F ansanın yeni bır müttefıki rek milstakil. fakat Alınanlara mütema· dirıldı ve Bohemya ile Moravya Alman- tnmiri, ın€rdiven mObayaaa, hortum a- nlarak varidatımızın Ulhdid ettiği çer • 
hatbde, . Atansa, bir de, müstakbel bir yU btr siyaset takibiıM mecbur olmuştu. yaya katıldı, Slovakya b. Alman hıma- lınınası gibi mübrem ve %amrl ihtiyaçla- çeve dahilinde w muhtelif kısımlardan 
~lan.ın1~ :a~:ın böğr.ine şimdiden BugQn de, Londranın lıalllne çalıştığı en ycsine alındı ve n.fhayet Memel doğu rın temini ve nobanlarm ikmali derp~ da aza.mı tasarruflar temin edilerek şeh· 
~Oslovaky: a durumunda bulunan çetin mese!elerden biri fftphesiz, Lehis- Prusyaya ilhak edildi. edilmiştir. rin en acil. mühim. sıhhi, içti.mat ve ter• 

lar, A ı~ aya güveniyordu. Bütü~ tanla Sovyet Rusya uasındaki bu has- B"t" b 1 aiiphe yok \..1 Lehist • İmar i<e:leri t•><-'lrn&tı t u n biyevt işlerinin bapnlınası preruıiplerJ 
Jh .. _ .ı-ıunanya L u un un an. ... - Alr a , ~ am manas e m - il . d " . .. Yü'---~ •t..:~. 
--~, •htıınaı· nın -.Jir gün baş kaldır- mane münasebetlerdir. nın bitnra!lı"" son derece kolayla.+•nnıs- fid olabilecek bir hale i'-• edn-ı.ttr. ~rın e yürünmüpir. &ıSeA. teı.A.IA,l • 
l'ett:- ıne karsı F 1 o• ,... • ..,.._ w.....,. edi Ei:'' ilk tedb· • • ransa ve ngilte- 1"akat Lehistanın Almanya ile uzlaş· tı. Fnkat sıra Ahnım pllnlannm doğru- Bunun için 56 bin lira fazla bir tahsiaat nıze arz yorum.> . ..mh d , .. 
:.-"vyet nu a ırler_indendl. O zamanlar m~ basit bir pey de~ldt; çünldl, galib- dan doğruya Lehistana taallOk eden kı- konmuştur. B~~an sonra Reiaicu ur an ve aıec-
:Yısj' ile, h!ab:~ılti lmteşettü~ ve zfıfı do- ler valrtile, ~ daha Versaydan itibaren sımlarına gelmi§ ve if Danzlg n. Leh Şehir içindeki yolların tnpıı için ge- ili r~ısınden gelen oev~blar okunm~~· 
lJ 

ıın ilib!'l...:1 a ı ak şoyle dursun böyle blr ihtimalin önilne geçmek içı·n B lt k k ld ve doıh· yukarı s·ı· • ç~n seneye nazaran ... 1\ ~ lir 1 k f _, Mıill Şef İsmet İnönünün tekrar Reısi· y -ue dü , a ı or orunun 6~ ı ız -ı:av uı.n. a ı aua cllmh 1 ilm . ü rln h" 
Otdu. ' Şinan hile telakki edl- çok müessir tedbirler almJ.Jlar ve Alman- yanın Almanyaya iadelerine d.ayandL bir tahsisat ıkonrnUf ve heyeti umumiyesi ur uğa seç .eaı :ıe e şe ır na • 
0~an v:a Be Lehistan ırasında ebedi bir ihtilaf Lehistan ile Almanya aramıda dııima yeni bütçemizde 800 bin liıraya iblll e • n;ına çekilen tebrik telgrafına şu ceva~ 

l°Uı>anın :rn~nra, iki mühim hareket Av- kaynağı olmak için Danzig koridorunu tadsız ve hattA hazan bir muharebe çıka- d.ilınişUr. a ınmıştır: 
~ başladı: ;~z~ne siyasetine tesir etme- icad etmişlerdi. Bundan başka doğu yıt- racak kadar çetin bir mahiyet almış o- Mevcud umum! bahçelerimizin yeni Doktor ~Qtfi Kırdar . 
\Jsyanın d h areketlerc?en biri Sovyet kan Sillzya Mki Alman kömür eyaleti· lan Lehistandaki Alman ekalliyetleri baştan tarh ve tanzimi içle de geçen 119• Vali w Beledi~ Relsı 

tilnen bir da Ut istikran ve sağlam gö- ni. içindeki Almcm çokluAu i\f! birlikte, meselesi de ancak bu IUl'etle kökünden neye nazaran 98 bin lira olan bahçeler İstanbul 
"~li bir 0r:"let teşkiltıtile beraber kuv- Leh1fftana venftnnış1erdi. Evvelce bil- haHolunnbilird.i. Blllldan bqka Alınan- tahsisatı 125 bin lirayı çıbnlını.ştır. - Tebrlkinirıe çok te~kkür ederim. 
;anayiine :rna~·;e gene kuvvetli bir harb dirdiğimiz gibi. uzak garen Mareşal Pil- yanın projeleri içinde bir de 40 milyon ~alkımızın içtimat. bedi! ve terblyevt .Reisicümhur 
§~~ Al:rnnnya~ın °~~ğa başlaması ve di- südski Almanya He Lehistan arasına düş- nüfuslu bir büyilk Ukranya teşkili ışı ihtıyaçlarını karplıyan Şeltlr Tiyatroeu, ta.met İnönn 
d ll\g ~ile SÜ Lr nasyonal sosynli7.m manh'k. sokacak olan bu yerleri istemi- vardı ki bu. bir gün Lehlstanın. parçala- konservatuvar, gazino ve otel gibt. umu- Şehir Mecl.Ui bundan solll'a Cuma gn. 

e bir haınıe 1:1tle dirilmesi ve fevkala- yordu. Onun asıl hedefi Sovyet Rusyada narak küçülmesi ve Almanyanın koltuğu ma mahsus lüzumlu bina " mUeneseler nü toplanmak üzere dünkü toplantısına 
kuvvetı~:rn ğ ıle yeniden tcşk'l:itlanarak yani Ukranya ile beyaz Rusyada ve es- altına girmesine m~cer olabllirdf. de ehemmiyetle nazarı itibara alınarak nihayet vermiftir. 
lilk hareke: ~ baslama ıchr. Bu ik; bü- kidenberi Lehistanhı btrleşik: yaşamış 0 • Bütün bunlar ve bilhassa Alınanyanın bunlar içinde 350 bin llra konulmqtur. Belediye aynca bet milyon liralık iJ.. 
::a~Yayn ka~ı ~sa ile fng'lterE'vi, Al- lan Litvanyada idi. O bunları almak ve Bohemya. Moravya ve Slovakya üzerle- En mühim ta~ü ve ahhl zarureti ve icab- tikraz parası ile yapacağı işlen aynca' 
l a~n evkettil' . ovyet Rusyayı kazan- cdenizden deni%e!> Leh idealini yerine rinden Lehistanın oenubuna dofnı uzan- ların mahsulu olarak muhı:elıf semtlerde ~bit ederek Meclise bildlrecektır. 
e?ınd"n 8 ~- r, fakat l,ehistanı kendi- getirmek için arkasında düşman bir Al- ması ile Lehistanın kend1ni oenubdan da 
t0ı._ 0suttular. m . t L milll sosyalist tefkil&u vücwle getinne- j di.Hk dağlamıı oldu. fakat bu kadan klfi 

, _ _._ l\.Jl"lloyn anya ıs emeıne'ı...te haklı id' F kat Av- ihata edilmh: bir durumda gl5rmesi bu ~ b l 
"U ı ça ınl d ,.., d h · -s &e aş amalarile bu Almanın aramıda d .. ııw1 idi; o. Danxigt er.. Baltık koricroru-
h a h's~.....?en T -h'ma ı>;.n n dolayı nıpanın nrıtası, Versavda, Pı'!iiid'skinin devleti ehemmlveU. .m ... "ndi1mıekte i· lll ""'6u 
"'l'a"- '"~ .1..1t! ist d düsftndü~" b .J v~... mi birleşmenin RmboUl elan, beyu nu d:a w. doğu yukarı Sllezyayı da. Pil 
i:! ·~anın R an. on an sonra. 'I: 6 ... gl 1 çi:ıilmıyordu. ken onu yeniden ve ırilratle millılm ka-

e, Alma usvaya yakln'ITT'ası ni b""tin· Bununhı beti be ,_ çorap giymek vea.tn allmeUer tapmak südski bunları vaktile istememiş oI.maJ 
lUh nya ile 1 a r. on\U!. had'selere ga- rarlar almağa sevkedeon i.t1 hldlse olınuş- gibi müfarakat harüetleı1alıı ~ S"..n& rağmen. artık benimsiyor ve aztmlı 
"' ayet. R uz a~ava bnşlad1 ve lebe çalarak tarihe sevtr verecek bir kuv- tur. Bunlardan bfrf Alman.lamı Lehler- "dir 
'lllrn us - Fransı 'tt'f kı sı · müdafaa etmek bt1yordU. Çünkü Avru. 

esi il b z ı ı a nın akte- vet vardı ve bu sa:vecfe çok glıç olan ve den. Alma ya ile ~""· r>-.- arasında, B 
l3tınun d"e. Osbütün Almanyaya döndü. hattA beki ;__ b' uvıı;Y ... ~<M>,.. u nevi alamet w hareketlerin deli- panm mukadderatı bunu böyle istcmek-
ı-n.,_, çrın sebeb' enm.,.c-n ır şey yapabilmişti: koridordan geçecek. bir otomobll yolu let ve neticeleri Avusturya ne Çekollo- te ve bel1d de Lehlstanın menfaatleri 
-~ ~İlsildsk' . tni anlıırruık için l\ta. Almanya ile, 28 İkincikinun 1934 te Ber- ile Lt'hfstanm komQnlEm ale'"""tndeki 
l'eler

1
• ,......,. ının daha Versay müzJke- 11nde ımza} n bir 1 ,... vakyada görülınilt ft anlqıalmı§tı. Onun bunda bulunmaktadır. 

L ,-., .. asında .. a an, an aşma mukavele- beslc>r ittifakına ~lerbıf. ı.temeleri ı ın Lehi tA Qatırl:ı-ıak sovlcd"klerı bu sözkrf si akk1m k. ~ bu, bir muahededen Ç , stana 1.ırUoal düf(1JWdu. Gerçi "'ite Miralay Beki Berlln yerine Lon-
tıe a.1. can df .. aVd lıdır: "Lt°'hı'st"'n, kcnd1·. .....A.. b ve bu mün:ısebetle Leh Hariciye Nazın- o, Karpatlar Ukranyuııı:ııı Macarlar ta- draya sevked~ hldiselerin Jwa hikAyesJ 

".l\ " zi,~'"""" r mO.tare'keye benziyordu. Fa- B ı· ı.. ,__,.__ Dl"""ri ~ Alın 
4.Smanı edinmek ıstemc7 Bız' nı er ıne 986•"1

.auiU"L 6'" u. an. rafından işgnl cdllmuinl kıol&)'laştmnak- buııdaı:ı ibarettir. 
- lW :n. olura OJmm Lelıl.tan bununla ların, Lehfstandak1 :Atmmıar U'Ulnda la Ulcranya mewJlllD alla. ~ p. H. '1:. Erkilet 
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İ CANAKKALE I 
1 SERBEST SüTUN 

Maarif hayatımızda 
en büyük derdimiz 

] 

== = - = 
i11111111111mm... Gene r a 1 Cemi 1 C on k un ha tı r a 1 arı : 11 .d11111111111111111~ 

Boğazda bir Haliç vapuru 
1839 danberi istihale geçiren ve bu

gün ömrünü bir asra dayıyan ilk mek
tebciliğimiz; sosyal bünyemizin ihti -
yaçlannı karşılıyabilecek bir müessese 
olınuş mudur, orta, lise ve üniversite 
tahsilindeki aksaklıklardan ilk rnek -

Sınıf: Yaşıyarak öğrenmek, yarat • 
mak hak ve hürriyetini çocukların e • 
linden alan 'bir hapisane, dar sırala .. 
rile onları yalnız dinlemeğe mahktlıll 
ederek cezalandırın~ için yapılınlf • 
tır. 

Alayımı yeı leştirecck yerleri 1ı!dklk ı 
ettim. (Bereket) in hassasiyeti burada, 
yere düşenlerin kuI'JUn olmamasından, 

top mermisi olmasından dolayı. korkak· 
tığa dönmüştü! Zavallı kısrağın, cl
varımıza inen her merminin aksi istika 
metine doğru sıçrayordu. Böy~ dört 
nala yolumuza devam ediyorduk 

, • $l4 $0 o w .w 

Küçük Mehmed bey tepesinde, ta -
burlara yer ararken grupun istihkAm 
kumandanı Efnet yanıma geldi: cBu -
radg değil. Alçıtepenin şark ve cenub 
mailesinde duracaksınız.> dedi. Yaveri 
hemen gelmekte olan alayıma gönder
dim ve taburların o istikamete yürü -
melerini emrettim. Ben de Alçı -
tepeye doğru (Bereket)i sürdüm. Ta -
burlar geldikçe yerleştirdim. Sonra, 
ileri gidip muharebeyi seyre ba~ladım. Çanakka.ledc Nrk cuk4trlumden birkaçı 
Gördüğüm manzara: Hep 'ayni cehen- iatirahat halinde 

nem! S e doğru bir Haliç vapurunun Çanak-
20. 1 S de 36 ıncı alayın ikinci müda- kaleden ıeldiğini ~rdük, kaçtık! Domuz 

faa ırattını tutacağı bildirildi. Oraya gi- dere hizasına! yaklaşınca, düşman, ge
derken. 2 inci fırka karargAhına uğra - minin üzerine top atmağa başladı! Ge
dım. Bir de ne göreyim? Birlın fırka mi hem ilerliyor, hem de imdad düdü
Qrumandanı orada değil mi! BaM: ğü çalıyordu. Nihayet sahile doğru 

-Bugün kıtaat gene birbirine ka~- döndü. Fakat tekneye isabet eden mer
tı. 2 inci fırka erkAnıharbi Kemal bey milerden, gemi tutuştu. İçindekilerden 
yaralan<lı, dedi. (bilahare, Kemal beyi, bazıları kendilerini denize attılar. Düş
sedye ile hastaneye götürürler iken marun bir, iki torpido muhribi Haliç 
Yarasının çok ağır olmasına rağmen, vapurunun etrafın• çevirdiler. Hem de
bu kahraman r!sker, gene neş'eli idi. nizde olanları ve hem de geminin için
Az sonra da Kemal beyin <Sldliğilnü de bulunanları aldılar. Sonra, işittiği
duydum. Yazık!) me göre, bu vapurda, M:ırmaradaki İn-

2 inci fırkanın biraz daha Boğaz ta- giliz denizaltılanndan birinin mürette
rafında olduğunu ö~rendim. Oraya git- batı vannış! Her nasılsa, sıkışmLJlar! 
tim.Hasan Askeri beyi buldum. Vazi- Canlarını kurtarmak için, civartarm
yeti bir dereceye kadar anladım. 2 ta- d~1 ge~en Haliç vapurunu durdurmuş
burumu 2 nci müdafaa hattı siperleri- !ar, binmişler! Böylece, bir Türk vapu
ne yerlPŞtirdim. 3 ilncü tabur ile ma - runa geçmek sureti1e canlannı kurta
ldnelitüfek bölüıtintı yanımda Dıtiyatta ran İngilizler, Boğaza kadar gelıneğe 
bıraktım. Artık, taarruzu bekllyeblllr- muvaffa'k olmuşlar!. 
ilik! Küçücük bir Haliç vapurunu gören 

22-6-ql5: TaaJT\.I! ne vakit dlaaak, düşma'ıım, işe bu kadar ehenuniyet ver
nasıl yapılaca'k, diye uyumadan sabahı mesi, korkaklığını ne gü~l gösteriyor. 
ettik. 3, 15 de piyade a1eşi başladı. Saat Bereketversin. düşman, vapurun bize . 

aid olmasına aldanarak, gemiyi batır
dı. Yoksa, hem Haliç vapurunu alacak, 
liem de İngiliz bahriyelilerini irizasız
ca kurtaracak idi! 

Saat 20 ye doğru 12 nci fırkadan 

gelen bir emirde, 6 ncı fırkanın 1 7 nci 
~:ayı ile beraber, fırkamızın mıntakayı 
teslim alacağı; düşmanın eline geçirdiği 
siper dahi dahil olmak üzere, 36 ıncı 

alayın sol cenah• işgal edeceği; 21.30 da 
devir ve teslimine başlanıp, şafaktan 
evvel i.şe nihayet verilmesi bildirili -
yordu. 

Taburların, bire.: saat fasıla ile Ke -
revizdere sol cenah mıntaka kuman -
danlığı kcırargahmda bulundurulması

nı emr~ttim. Sonra, ben de oraya git
tim. 3.ıf üncü alay kumandanı Yümni 
bey ile mıntaka ve S inci alay kuman
danı Nazif bey ile buluştum. 

Her teui! takviye k.ıt'aları ile dolu. 
Asker]Pr, dere içinde düşman topçusu
na yem~ik olmuşlar. Şehidler, yerlerde 
yatıyorlar. Cepheyi, vukuatsız teslim 
aldık. 

tebler ne dereceye kadar mes'uldür -
ler? .. Maarif hayatımızın en karakte -
ristik c:l€rdlerini ne zam&tı ele aldıksa 
hep aklımıza işe üniversiteden başla -
mak, ıslahat yapmak geldi. Fakat tari
hi zaruretler yollarında eski çehrele -
rile hal8 devam etmekte ısrar ettiler. 

Bu v;ıziyet karşısınd~ pek tabii ola
rak, tetkikine koyulmağa mecbur ol -
duğumuz ilk mekteblerde, ~ilhassa, şu 
unsurlar ve kıvmet hükümleri üzerin
de duruyoruz: Oğretınen, öğrenci, sınıf, 
imtihan, program. 
Öğretmen: Anlayışımıza göre adlan

dırışımızdan da belli ki o, yalnız öğret
meği vazife bilmeğe mecbur edilmiş bir 
adamdır. Dersleri, h:ıyatı, haha adabı 
muasereti bile öğretecektir. Onun elin
de yegar.e vasıtası csÖz•, metodu ctop
lu tedris• denilen bir nevi canka ku -
şu• dur. 

Öğrenci: Bir hafıza amban ki; her 
yıl aldığım bir yıl evvel.kilerinin -,e -
rine koyar;\k tahsfl müddetini bitirin
ce hayatta. mücerred buuda ikame edi
len bir amudun halini almağa namzed
dir. 

İmtihan: Bizde tahsil hayatının P' 
yesidir. Mektebcilik zihniyetimiz, ha• 
yatı imtihan odası, insanları miline~ 
zannettikçe mücerred buuda çok aınud 
lar daha ikame edecektir. 

Program: General cVeygande• td 
dediği gibi cbir gramofon plağı ki, on1' 
birbirimizi aldatmak için çalar ve gr 
çeriz!> bu tarife p18.ğm nazariye1erl• 
doldurulmuş oldu!:runu ilave etmek 1' 
tırarındayız. 

Beş ana unsurunun asıl vazifelerin• 
den hangi anlayışlarla inhiraf ettiril 1 

diklerini en kısa tarzda anlatmağa ~ 
lıştığımız mektebler, öğretmenlerini 
yetiştirici yapar, öğrencilerini de hara' 
için en muvafık bir cinitiation• na t'° 
bi koyo.'I'sa, sınıf, imtihan, program ın' 
selelerini de kendiliğinden halletmiş '1' 
lacaktır. Rasyonel Türk inkılAbının 11-
ik rejimi ilk mektebciliğimize cbayat 
istikametini> vermekte gecikmiyecek • 
tir. Haziranda toplanacak olan Maarif 
Şurasını bu ihtiyacı duymanın bir re• 
aksiyonu sa4ymak yersiz olmaz. 

23-6-91 S: Sabclha kadar yerleşmek 

ile vakit geçti.Şafak so"-kerken sol cenah 
tan alınan üç Fransız esirini - ikisi 
yaralı - getirdiler. Bunlar, dün sabah Gümüşhacıköy: Cemil Solakoil" 

--------.... --------------=-------=--=-=------=-------------~ Domuıdercye getirilen Fransızla~ gibi altında siper yapan düşmanımızı gös- /gömülmeden açJkta ka~dıklan için, bit 
pek kopuk değildiler! Hele, yarasız o-
lan Marsilyalı Franstz, temenna lfie terdim! leş gibi, taaffün etmişler! 
ediyordu! Esirler. dördüncü müstemli- Bu rruntakanın siperleri, esasen pek Havayı nesimiyi o kadar ağır ve ın1" 
ke alayından imişler. Kendilerini i.stic- garib idi. Fakat şimdi, elde kalanlardan de bulandırıcı bir koku kaplamış ki tıı
vab ettim: Alaylan, pek ziyade zayia'ta ancak bir takımlık kaklar bir siper, düş- san. her yaptığı şehik ve zefir harekr 

• t · fk f t ed bi tinde derin bir ürperme hissediyor. Bil ugramış: manın aarruz ıs ı ame ıne a eş e -
2.ıf-6-915: Siper kazmakta ve düzelt- llyor! Şu halde tekmil alay, düşmaın ürperme, vücudümüzün ve duygu hal" 

mekte olan neferlerimize düşman gece taarruzuna karşı bir takımla ateş mu- saıarur.ızın tahammill'ii haricinde··· 
top ve füfek ate~i yapıyor. Mak8adı, kabelesinde bulunabilecek demektir! Öğürmemek için, mümkün olsa tenel"' 
siper kazdırmamak değil! Taarruzu - Bu mıntakanın bizi rahatsız eden iki füs bi1e etmıyeceğim! 
muzdan kuşkulanıyor da ondan! hwusiyeti ddha var: Cesed koku.su ve Sineklere eelince, miktarlan mny&r-

Sabahleyin, siperleri dolaştım. Gece, millerin üstünde toplanan sineklerin lan aşan bu miiz'iç mahl\iklar, cesed ~ 
ateşten dolayı tamamlıyamamışlar! korkunç yekönu! Bardakların üzerini l~rin üstünde vızlayarak dolaşıyorlat• 
Dehşetli bir alabanda verdim! Herkes, bir mendil ile kapamadan su içmek ölülere konuyorlar ..• 
tekrar ~ başına koştu! Sağ cenahımız mümkün değil! 
ileri:!indeki makineli tüfek ateşimizin Ölüler, günlerce, hattl haftalarca 

( A rkaıı uaf') 

Yazan: Sabih AlaÇ10 

şılık uyanrlıramasaydım pek bedbaht 
olacaktım. O, ilk geldiğiniz gece }>etil 
istiskal ettiniz. Ben o geceyi nasıl ~ ~ 
çirdim, biliyor musunuz? Dünyadat 
duy~Ian redde uğr~an bir insan, ~ 

(A,.kaıı vad 
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• 
lngiltereyi İdare Eden Adam 

Nevi e hamberlain 
• • 

lngiliz Başvekili nasıl yetişmiştir, 
SfllQSeti hanni düşüncelere dananzr? BuizdioacHolivuddahiçte hayretle karş'.lanm~d'.;çü~lcaı 

1n · · ~ :6 .. -:1_ . iki san• atkarın da uzun müddettenberı sevııtıklerınl. gıUz sı.yaset hayatının en göze çar- du. Bu mue~senın İngılterede bır e§i h k b ·ı· d 
pan hususiyetlerinden biri de şudur: Si- daha yoktur. gizli gizli bu/uıtuk/arını er es 1 ıgor U 
Y~ faaliyetlerile seçilen ve bu sahada Neville Chamberlain soğuk bir vazife 
tes~ler bırakan büyük devlet adamları adamı değildir. Musikiye bayılır. Babası 
• hır hanedan ''lAl · "b· bir kt b d M d 1 h 'd lel su il esı gı ı • muavyen ai- me u un a onun en e sso n an, 
Cherden yetişmektedir. İşte .. P itt'ler, Beethoven'den parçalar çalarak bütün a-
R urchill'ler, Grey'ler, i§te Cecil'ler, ilesini nasıl eğlendirdWni uzun uzutı 
0usı:ell'ler. Bunu, İngiliz sosyete ve si- anlatır. Vali olduğu şehirde bu ciheti de 

Yasetuıdeki istikrann b" b b· d' d unutmadı. Birmingham'a Manchester'le kabul ed . . . ır se e ı ıye c 
l cbılırız. Meşhur müverrih Char- rskabete çıkabilecek daimi bir vehir fi. 
es Petrie'nin dediğ' ·b·· larmon~k orkestrası kazandırdı. B ı gı ı. 

Yüc ~abasının takib ettiği siyaset yolunda Chamberlain'in kabineye girişi hemen 
r:1~en, kendinden sonra da oğlunun hemen sürpriz denebilecek bir hadisedir. 

;:ı:1t:: ~yeceğinl uman adam; sos- Birmingham valisi iken bir giln beledi-
Cedd· . ğİ§tırmek heveslerine kapılmaz. yeye aid bazı işler için Londraya inmiş· 
tan ın.uı sımsıkı sanldığı rejimi yıkmak- ti. Şehre dönmek üzere trene bineceği sı· 
Uyds: eski müesseseım yeni şartlara rada kendisine bir zarf uzattılar. Mek· 

rınaya çalışır> tub, o sırada yeni kabineyi kuracak olım An'an vt · 
h e sosyete siste:mintn tehlikesi· Lloyd George'dan geliyordu ve onu emil· 
~ı:::akkiye karşı koyan bir muhafaza~ li hizmet direktörlüğü:. ne seçtiğim ha· 
İngil~ere~l~rp kalmasındadır. Fakat ber verivordu. 
halk • burjuvalar arasından, hatta eMilH hizmet> yepyeni bir teşkilAttı. 
dar t.~~alan içinden tA liderliğe ka- Vazifesi. cepheye gidecek işçilerin yerini 
llaye:n;selen genç kanlann hamielerl tutmak üz&e gönüllüler angaje ederek 
ber· k &, bugüne kadar bu tehlikeden milli isçi faal;yetini arttırmaktı. Ayni 
~ aldı. zamanda memleketin her köşesinden ge· 

gü giUz d'evlet adamı .Ol!lelerinden bu- len işçilik taleblerini merkezde toplıya-
ber~ ~ihinlert en fada meşgul eden Chaın- caktı. 
Zir aınlerdir. Bu aile aalen burjuvadır. Ncville Cha.mberlaen Chamberlain hükumet hizmetine attı- Klark Ga.ble Caroı Lom.bard 

l' ~onu bir aiyast hanedan haline koyan lunmuştu. Bahama (Antil denizinde) a- ğı bu ilk adımda muvaffak olamad'ı. Fa· Nakledeceği.mi.z macera Hollywoodun 1 En cidd! m.üııek.1dd1ar Carole Lombarc)) 
ıa: ;.ansuvaı harbi sırasında başvekil o- dalarından birinin valisi ona adada yaba· kat kusur kendisinin değildi. Teklifleri- en güzel aşk hild.yelerinden bıridir. Hem dan takdirlerini elirgemedU~r ükve 1~~~ 
b . ır Yıoe, bir ayakkabı fabrikası sahi- ni bir fidan yetiştiğini, yerlilerce zararlı n;n kabul edilrnedi~ini gördü~ için yedi de fevkallde ve beltlenmiyen bır qk san'atktr Hollywoodwı en buy yı 
~luydu. sayılan bu fdandan en mükemmel bir av sonra istifa etti. Aradan bir sene ge· macerası ... Çünkü sevişenler en büyük lanndan biri oldu. . . .. 

Bıfatile ~~ainlerin, büyük devlet adamı kenevirin çıkarılabileceğini haber vPr· çince sivaseti kat't bir meslek olarak ka· aan'atkarlardır. Clark Gable evli bulun.- Clark Gahle'a gelince: Gençliğı mut-
şo et bulanlannda §U müşterek mişti. Ya~ılan denemeler müsbet netice bule karar verdi. Secime girdi. Birming· duğu halde güzel yıldız Carole Lombardı kül anlar içinde geçti. Çiftçilik, Oltlaho-! 

;asıfl?r müşahede edilmektedir: Cesa- ver'ince Yoe Chamberlain, bu Andros ~- ham infihab dairesinden yedi bin rey sevmiş ve bu sevgiyi Hollywood da hot mada petrol ·kuyularında ame~~l~ seyyarı 
~d:ı·~bin~'lt, uzağı görüş ve enerji. İçle- dasında on altı bin dönüm arazi aldı ve farkla meb'us seçildi. görmüştür. Hollywood hot görmüıtü.r di· tiyatro kumpanyal~ında aktorluk yaptı .. 
b . ılk sıyast hayata atılan ve aileyi tıpkı babasının kendini on sekiz yaşında Meclise 'Ik girdiği zaman elli yaşların. yoruz. Çünkü gayri tabii aşklar Amerl· Aç, susuz kal?ığı gunler oUu. H~ll~oocı.. 
Ur]uvalıktan cdcvlet adn .... lAn -1·1 · I b "k d 'd' G · · · d k va .. tnda mcb katla ve b··-·-ne Hollywoodda daim& da pek gu"ç bır surette iş bulabildı. halin ir ..... ...,. su a esı> bir delikanlı ?ken ayakkabı a n asın- a ı L erct, yınnı o uz " • U-0)~.u 

• fü e .. geç en Sir Yoeyi oğlu Austen dan alıp vida fabr.kasındaki yeni işinin us olan aJ!abey!i Austenle ölcülünce yaşı nefret ile karşılanır... Orada kendisinden çok yaşlı bir kadına. 
y0~unün ertesi günil • fÖyJe tarif edi· başına yolladığı gibi 0 da daha yirmi iki oldukça ilerlemis savılabilirdi. Fakat o; Bu aşk macerasını Hollywood hoı g5r- Tasgeldi. Bu kadın ona aktörlük öjre.ttl.:. 

eNe kad w yaşındaki oğlu Neville'i hesab, kitabın bu ~ecikmeyi rekor denebilecek bir hızla düğünden maada onu her suretle teşcl On"unla evlendi. Kadının ismi Josephıne, 
tutacağı arlu güçlüğe uğrarsa ugrasın, başından çekti Antillere arazi işletmeye telafi etti. l!l22 de nosta nazın oldu. Bun- eylemiştir. Bütün sinema gazete ve mec· Dillon idi. Clark o vakit yirmi iki yaşın-
ke.re b y0 bir kere ıteçti mi, bir işe bir yolladı. ' dan sonra on ik; ayda !'ııra i1e viHlvct def· muaları bu .san'atkArlann Aşıkane mace- da bulunuyordu. Yirmi dokuz yaşında 

aşladı mı mutlaka sonuna kadar . . . terdarhh sıhhiye ve nihavet malive na· ralan ile yakından meşgul olmaktadırlar. kadından ayrıldı ve ilk kocasından bo1 
giderdl. V~tile saydığı ,ey uğurunda ne Bu macera: müstakbel başvekılın k:ı- 7Jrlı(Yı ''antı Bu scmuncu me,•ki fnırilte- Acaba i~ na!ll ha11olunacaktı? Mesele f8.Illll1Ş olan ve kendisine nisbeten blıl 
~~ar fedaUrlık etse acımazdı. Daima rakt~ne çok müessir 010~. Andros, ufa: rt>de basvekaJetien sonra gelen en mühim ~rek Claıık Gable, gerek karısı Rhea, hayli yaşlı bulunan Rhea Langham adın~ 
&ay nabtnanırdı. Geçmişe w an'anelerine cık bır mercan adasıdır .. ıbr. 8~.uç .. zen.~ı vaz:feler arasındadır. gerekse metresi Carole Lombard tarafın- da bir kadın ile evlendi. 

gı esleme.kl be b .. .. . . burada mercan a\•lar, sefıl ır omur su· 
1 1 ıt. 1 _,_ d.l ,_ 

1 
Rh 

1 
~- "di Mada,,, 

Je idi y e ra er gozu hep ılerı-1 Be . 1 - k:~i Siyasete iş hayatından geçen Cham~ dan ne suret e te al\:l\,i e ı ece .. tı eı Başlangıçta işler yo un~ ı · .. , 
. arının ti-'- b .. rer. yaz ınsan namına va nız uç ı< • d • b w k b 1 d k ? tl vapmak ı'"'i" iyt d ı._ • mu ı:nı.a ugunden dnha d Ge .11 . • 1 ka 1 berlam parleman a eış :-"iamI> nı temsil oşanmagı a u e ece mi. Gable kocasını egen eman> "' ~ "1 • aııa büyük. dnh . var ır. nç Nevı , evı yapı ıncıyıı < • • • • 

ce~ı a asil şeyler getıre- d d ğ 1 ve etmekted r. Bu cıhetten .-Baldvın-. eben- Hakikaten de kadın kocasının kendisi· çok uğraştı ... 
Ullıardı > ar on bes zenci o ramacı ve na gıç O d ki"le dem· i l ~- 1 . l ~· . d k bo 1932 senesın· de bır" film çevirir iken, s· A · "b et t k lkt zer. a va ı ır ş erı~ meşgu • ne gerı ge ecegıne ıman e ere şan-

d ır uaten bu sözlerile ayni zamanda sayısız akrebl.e bir kulu e ya ıp .a ı. ken s;vasete atılmıstı. maktan imtina etmektedir. Clark Gable gu·· zel aan'atkAr Carole Lom, iğer tnC§hur Chaın~-ı inle 1 k k Yol açmak içın ameleler tuttu, vakıt va· dt 
rinı d ~ a r n ara te- . . d t Bu hususiyeti Neville Chamberlair.'in Clal'k Gable ile karısı şimdi ayrı hayat bard ile tanıştı. O da kendisi gibi evli i , 

e ~ oluyordu. kıt elınde kazma bu ameleye yar ım e • hitabetinde de sezilir. Her ~eyden evvel sürüyorlar ve Clark ta güzel Carole Lom. Dört sene müddetle tam manasile arka• * ti. Boş vakit buldukça da okudu. Bab~.51' açık olan ve güzel söylemek kaygısına bard ile olan macerasını kimseden gizle- daşlık yaptılar. 1 

Ya~aın.berıaın ailesi_ kanına bir damla ~a~:1si g;bi 
0 

da okumaya çok duş· kapılmıyan bu hitabeler; seçim nutukla- mi yordu... 1936 senesinde iflerin rengi değişti, 
Saks ne~ kan ltanşmlllnl§ halıs Anglo- n ur. nndan ziyade rsmt raporların stillerini Bu aşk macerası, gençler arasında VU• William Powell, güzel Carole'un iyi ar, 
"akt·~n ur, burjuvadlr. Yoe Chamberlain İngilterenin bugünkü haşvekili bu U· taşır. Onun nadir jestleri de dinllyenleri kubulan bir aşk değildi Maceranın kah· kadaşı olmuştu ... 
ifad~ ~ d~ir sıeçtm ııramıda bunu şöyle zak ve ıssız adada bir insan ömrünün en !heyecana düşürmek için değil, ikna için- ramanları olgun insanlardı. Her ikisi de Colombo ise ölmüş bulunuyordu. J0o1 

e Y<>rdu: güzel yedi yılını geçirdi. Bu müddet SO· dir. Hitlerle bu kadar taban tabana zıd tecrübe sahibi idiler. Vaktile sevda çek· sephine Dillon gaiblere karışmıştı. Rhea 
h~~~· ~~ınla, hfç cfelilse, esaletini bir nunda, verilen emekl~rin boşa gittiği bir hatib daha yoktur, deniliyor. mişlerdi. .. Sevginin mihnctlerine katlan- kocasından ayrı olarak Nevyorkta otu• 
oı~n boz esıne, kral tebessümüne borçlu meydana çıktı. Mahud fidan beş yılda ı Chamberlain 1924 seçiminden sonra mışlardı. İşte edindikleri bu tecrübe sa- ruyordu. 

Yoe ~nlar kadar iftihar ederim.:. sürüyor, beşinci yılda artık bü.yümez o- maliye nazırlığını (Winston Churchill) e yesindedir ki birbirlerine daha fazla bağ- Bir gece dostlarından birinin evinde i1d 
•ekiz atnberlain Londrada doğdu. On luyor ve blrdenbire sararıp s~l.maya_ bas· bıraktı, sıhhiye vekilliğ:ne döndü. Mu- lanmı§ bulunuyorlar. Dilşünceleri, tabi- ltık birbirlerine takdim edildiler. sevi§· 
fabrik Yaşına kadar babasının ayakkabı lıyordu. Adanm taşl'k araz.ısıni ortf'n halifleri onun başvekil olmak hevesile atlen birbirine çok benziyor, Her ikisi tiler, erteSi hafta da Carole sevgilisine 
Jningh:da. çalıştı. O sırada babası Bir- ince toprak tabakasının fid,anı bundan yerinden ayrıldığını ve işin umduğu gi- de sadeliğe, hürriyete Aşık insanlar. bir otomobil hediye etti. Araba çok eski 
ll'nı~u 0 'Vida fabt4lka.sına hissedar ol- fada ~l~yemiyeceği anl~ş:.dı. Başlan,an bi çıkmadığını söylediler. Halbuki Chani- Her ikisi de şimdiye kadar hayatlan- idi. Gable sevgilisini bu arabaya koydu 
Chaın-berı"~ bu işi takibe yolladı. Yoe teşe~bus ıster iste~ez ,:Uz;;s~ü bırakı.~~ bcl,rain sıhhiye Vekaletini de kabinenin .nın hisst cihetlerinde talih denen kuşa ve onunla bu arabada Hollywood sokak· 
rıe ald aın çok geçmeden büfün işi eli- ve ~ macera Nevılle ın a asın'.l e 1 en mühim bir rüknü sırasına geçirmeyi raslamamışlar. William Powell'e tesadüf larını dolaştı ..• Bu. birlikte ilk çıkışlar\ 
kiltp ~ ve Yirıni yılda, iJ hayatından çe- bin lıraya maloldu. bildi. Derhal mesken buhranını ele al - ettiği gün Carole Lombard rahat nefe3 idi ... Artık aşklarını hiç gizlemiyorlardı, 
lerveı-Yast hayata atılmak için Jcab eden Fakat Neville'e, iletide, büyük mevki· dı. Beş senelik nazırlığı sırasında 930 bin almıştı. O vakit yirmi iki yaşında idi. Aradan üç sene geçti. Madam ClarJi 

1861 ı ::ptL . lerde dahi istifade edebilece~l kıyınetlf ev yapıldı. Üstünde en büyük dikkatle William ondan on alh yaş büyüktü. Fa- Gable boşanmaktan tamamile vazgeçtL 
ten Ch evlendı. İki çocuğu oldu. Aus- bir tecrübe kazandırdı. Bu sayededi:t ki durduğu bir nokta da annelerın ve çocuk. kat hafifıneşreb bir tabiate malik oldu- Kansının bu karanndan dolayı çok si
•eııe aınberlain bu ikiden biridir. İki o: en genç yaşta Britanya imparatorlu· ların korunması meselesi oldu. ğ'undan Carole onunla tam manaslle nirlenen Clark Gable güzel Carole Lom• 
lctıd·~ra zevC1?si öldQ. 1868 de tekrar ev- ğunu Londralıdan da, West-End'den öte. 1929 da muhafazakarlar partisi • men- mes'ud olacağını sanmıştı. bardı alarak Meksikaya gitti ve oradaki 
di. Şi;;. 8~ dört çocuğu dünyaya g~J- ye gitmemiş aristokrat politikacıdan da sub olduğu parti • kazanamadı. Cham- Birleştiler. Fakat aradan çok geçmeden kanunların çerçevem dahilinde evlendi" 
Charnb ik~ İngiltere başvekili Neville daha geniş bir görüşle gördü. berlain bu fasıladan istifade ederek uzun Carole Lombard kocasile geçinemiyece- }er. Fakat Amerika hükömeti Meksika .. 

l3ir:rn~rlaın ikinci karısındandır. Androstan Bir:rl)inghama döndüğü va. bir yolculuğa çıktı. Afrikayı, Kenyayı ğinden bahsederek boşanmağa talib çık- dakl izdivaçları mute~r. add.~yl:medf., 
araları. ~ghanıd'n doğmuştur. Austcn ile kit maden işlerine giriştl Bu sahada ba· dolaştı. 1931 de Mac Donald idaresindeki tı. William Powell hiç itirazda bulunma- ğinden bunların vazıyetı muşkulleştf, 
Politik n a altı Yaş fa.M vardı. Ağabeysi basının nüfuz ve ıtecrübesinden çok fay· ilk milli kabinenin teşekkülünde maliye dı ve boşanmalanna rağmen dost kaldı- Fakat. bu arada, madam Clark Gable b~ 
"ilnıişt~ hayatına atılmak üzere yetişti- da gördü. nazın oldu ve ti George VI in taç giy- lar. fanmağa artık razı olduğunu bildirdi. 
t~t· ı. Nevıne ise if adamı olarak ye- Tıpkı babası gibi siyaset hayatına be· mesinden sonra Baldvinin yerine başve- Carole Lombard ikinci bir aşk macera- Bu habere gerek Clark Gable, gereli 
bri~ v; ağabeysi gibi Oxfordla Cam • lediye yolile girdi. Evvela Birrningham kil oluncaya kadar burada kaldı ve bil- sına atıldı. Bu sefer Russ Colombo adın- sevgilisi ve ikinci karısı Carole çok se
di. J~ e,. Yani aristokırat kollejlere gitme- umumi hastanesi müdürü oldu. (İngilte· tün vergileri indiren bir bütçe kurdu. da 90k güzel sese malik bir delikanlıya vindiler. Artık resmen evlenebilmeleri 
kudu.r:rnınghaındaki Mason College'de o- rede hastaneler hususi vardımlarla idare Chamberlain malt idare kabiliyeti bnkı- çılgınca Aşık oldu. için hçbir mani kalmamış bulunuyordu 

Tahsil· b"tln edilir ve münhasıran bunlar sayesinde mından tarihe bu eşi görülmemiş teşeb- Fakat bu aşk ta çabuk sona erdı. Deli- ve derhal da evlendiler. 
gird· 

1 ı oe bir muhasebeci yanına yaşar.) 1911 de şehir meclisine girdi. Bu· büsile geçecektir. kanlı bir gün tabancasını temizlerken si- Evlenir evlenmez Hollvwoodda dedi· 1

• O kadar kabiliyet gösterdi ki altı rada umumi sağlık ve seh;rcilik branşını Harici siyasete gelince bunu iki sene lah ateş aldı ve ölü olarak yere yıkıldı. kodular da başgösterdi. Bu sefer de ne :! s~unda patronu, daha çıraklık dev- seçerek müsbet başanlardaki dirayetini evvel (1937 Sonteşrin) de söylediği fU Bu ölümden sonra Carole senelere !f. kadar zaman geçinebilecekleri ıahmin e· 
l'e:ın bitınesmı beklemeden, ona ücret gl>sterdi. Bir şehrin genişleme plAnını nutukla hüldsa edebiliriz: nema Aleminden uzak yaşadl. Kederine dtlmeğc başlandı. 

eye ba§ladı. Fakat Neville bu mües- kabul ettirdi. eKendimize ve çocuklanmıza na~l bir çok güç galebe çaldı. Tekrar rol yapma· Bu dedikodulardan haberdar olan 
le~de U?Un mtıddet kalamadı. 1915 te Binm.ingham valisi oldu. Bu !istikbal hazırlıyoruz? Bize bırakılandan ğa bnfladığı vakit tamamile değfşmi,U. Olark Gable bu son sevgisi olduğunu ve 90 

da babası. PMlak bir muvaffak!- nrev:kiindc malt idare kabiliyetini isbat daha mı iyi daha mı fena? 1.tstünde ya· Keder ve hüzün ~da bir komedyen lrud- Carole'dan başka kimseyi sevmiyecejinl 
Yet umduğu, büyQk bir teşebbüsünde bu- etti. cBelediye emniyet sandığını> nı kur- (Devamı 13 Uneü sayfada) retS yarabnıftı. blldirmiftlr. 
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A K T r F 
K A S A ........................................... ····· 

Banknot .... .... ... .•. .......••••.•••••.•.•...• T. L. 277. 737,-
Altın . .. . . .. ...... ....•. ... . .. .•.••.•.•••..•..... 1.493,09 
Ufaklık ••...•....•••.•.. ..•••.•.•...•.••••••.• 3.4:77,90 
Yabancı paralar ........................... 8J337,82 
Çekler ........................................ " 11.508,26 

~ ADELERİ GELMİŞ KUPONLAR .....••••...•.•....•..•...•.•..•.••• 
bAHİLİ MUHABİR BANKALAR ................................... . 
~ter ~roHA.BİR BANKA.LAR ••••••••..••••••.•.•••....•••••••••• 
RÖPORLAR ................................................................. . 
HAZİNE BONOLARI ..........•.•.•........•.............•........•......• 
SENEDAT CÜZDANI ............•..•.•.•.•••••.•.•••••••••..•••••.•.••.••• 

Vadesine 3 ay kalan .........•..•........ T. L. 739.498,03 
Vadesine 3 aydan fazla kalan •........ 49.259,96 

F..SHAM VE TAHVİLATCOZDANI ......... ......................... . 
Borsada kote olanar ..................... T. L. 84.732. 76 
Borsada kote olmayanlar ............... 146,01 

'AVANSLAR ..................................... " .................... ..... .... . 
Esham ve tahvilat mukabili avanslar. T. L. 233.627,68 
a) Borsada kote ilanlar. T. L. 196.983,67 
b) Borsada kote olmayanlar. 86.644,01 

Emtia ve vesaik üzerine avanslar •..... 
Senedat üzerine avanslar .......••....•. 
Sair mütenvvi teminat llzerind avanslar. 

3.167.796,01 
601.489,81 
498.881.13 

BORÇLU CARİ HESAPLAR .: ....................................... . 
Açık kredi ............. ......•........•••••••• T. L. 886.047,71 

Kefalet mukabili kredi ..•.••••••.•.•...• 641.541,88 
Teminatlı .................................... 97.769,30 

'.KABULLERİMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR ................. . 
FAİZ MUHTELİF BORÇLULAR ...................................... . 

lPOTEK MUKABİLİ Av ANSI.AR ...... ·······-····· .... ·•·•••·•••· 
'tŞTİRAKLAR .......•...•..•.••.•.••.•.•..•............................•....•.• 

1) Sair banka ve banka müesseseleri 
nezdinde daimi iştiraklar •.•••.•.• T. L. -.-

2) Sair iştiraklaT: -,-
a - Hisse senetli ................. .. -.-
b - Adi •••.•••••••••••••••.••••••••••. -,-

~TKULLER ...•...••.....•.••••••.•••.•••••••••...•.••.•.••••..•••.•.••.•...• 
Makineler . .... . .. .. .. .. .. •.. . .. ...... .•• . .. . . T. L. --.-
Kasalar ...................•......... ...,.. ....... . .........-
Tesisat .................•••••..•••.............. --.-
Mefruşat .....................•.•.............. -.-

,OA IBİ l\.1E!\TKUL1.ER ••...•••.••••••••••.•••••.••.•••••••••...••••.•••..•.• 
Banka binalan ............................. T. L. --.-
Diğer gayri menkuller ..••..••.••••••... -.-

tr..K TESİS MASRA.F'I BAKİYESİ ................................... . 
KEFALET HESABI ........................................................ . 
NAZil\1 HESAPLAR ........................................................ . 

T. L. 
302.554.07 

220,
i .314 689,26 

142.356,24 

-.-
482.070,59 
788.757.99 

84.878,77 

4.501.894,63 

1.625.658,89 

-.-
271.795,83 

-.-
- .. -

-.-

-.-

-.-
15.172.110.20 

336.750,27 

p 

SERM.Jı 'rl!i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

'1HT!.YATL.AR •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Fev.kalAde ihtiyatlar .................... . T. L. --.-
K.anuıil ve nizami ihtiyatlar •.••.•.••••• 42.2.'MS.23 

l\!UliA.BİR BANKA.LAR •••••••••••..•.••.•.••••••.•.•..•••••••.•..•••••••• 
l.IBRKEZ VE ŞUBELER •...•.•.........•....•....•..••...•..•..••.•••••••• 
l\mVDUAT ........•.••.•....•.••••••••..•••........••..•••.•.••.••••••••••••••••• 
CARI li.E.SAPLAR ••.••.•••.••••••••••••••••••••.•..••••.••.•••.•••••••••••••• , 
TASARRUF TEVDİATI •••.•..••••.•••••••••...••.••.•..•...•.••••.••.••.••• 

Vadem ...........•.....•.•••.••.•.•.....•••.•• T. L. 1.036.960,18 
Vadeli: 
1 aya kadar ......... T. L. 427.978,20 
1 aydan 1 seneye kadar. 702.344,09 
1 seneden fazla •.. 12.746,14 1.143.068,43 

TEDiYE EMİRLERİ .•.. ···•··· ........•......•.•.........•...•...•.........• 
SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR ................................... . 

UZUN v AD ELİ İSTİKRAZLAR ............................... •·•·•••••• 
TAHSİS EDİLMİŞ KARŞILIKLAR ................................... . 

KABULLERİMİZ ······•••·•····•·•·••······••···•············•·•••••••••••••• 
İTFA TAHSİSATI ....................... .. .................................. . 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTtt VE KUPONLAR ••....••• 
KEFİL AT liESABI .......•......•.............•.•.............•......•.•..•••• 
NAZIM HESAPLAR .•...•.....•.•••.••••..•.••••...•......••.•••••••••.••••• 
KA.R ................................................................................ . 

A s 1 F 

T. L. 1.500.000,-
42.256,23 

106.801,22 
1.679.!563,58 

-.-
3.020.204,32 
2.180.028,58 

29.977.77 
775.851,32 

-.--.--.--.-
--.-

15.172.110.20 
336.750,27 
180.193,25 
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SOLDAN SAtA n YUKARDAN AŞAÖlı 
1 - Cömcrdllk - Vldanm ilk yamı. 
2 - Ücretle çal~an - 1"1rar1. 
S - Ayna - İcar. 
4 - Atlı nakil vasıtası. 
5 - İnceltllml§ kereste - Kamer. 
6 - Beynz - Taka kullanan. 
7 - Tepe aşn~ı ters dönmüş - Sene. 
8 - Pişmemiş - Valı41 bir dağ' hayvanı. 
9 - Eskiden arabaların önlerinde koşup 

halkı da~ıtanlar - Hayret nidası. 
10 - Yapmak e:cürümlerdo kullanılır11 • 
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Nöbetçi eczaneler 
-···--Bu ıtte nöbetçi olan eesa.ııeler ,.a • 

lardll': 
İstanbul clhetindekiler: 
Şehzadebaşında: (Hamdi). Emlnöntın.. 

de: (Hikmet), Aksarayda: CPerteT>, A
lemdarda: (Eşref Nef'et), Beyamdda: 
(Haydar), Fatihte: CV1tal1), Bakırköytln
de: (Merkez>, Eyübde: (Arif Beşir). 

Beyoğlu cihetindekller: 
İ8tlk.1A.l cadde.sinde: <00.lata.eara.7), 

(Oarıh), Kurtuluşta: <Kurtuluş), MaÇka
da: <Maçka), Oalatada: (İklyol), Be -
fiktaşta: <Nail Htıltd). 

Botaıdçi, Kadıköy n AclalardakDer: 

T. L 25.023.736,74, 
====ı 

Kadtköyiinde: (Kadık6y), 'Ö'skMa.rd&: 
~- "LO 25.023.736,74 CİtWıad), Sanyerde: (!furi>, Bilyükada-

\, da: (Şlna!l Rıza). ) 

DOYÇE ORYENTBANK DRESDNER BANK ŞUBESİNiN 

31 Birlncikan11n 1938 tarihindeki senelik bilançosu 

KAR VE ZARAR TABLOSU 

Z I M M E T 

MASRAFLAR 
Maaş ve ücretler 
İdari masraflar 
Vergi ve harçlar 

.......................... 
':C. L. 293.725,89 

81J313,ll 
53.544.67 
17.373.- T. L. Sıur masraflar ............................. . 44!5.956,67 -------YERİLEN Fl\iıLER .............. - ................. ~ ................... . 196.760.63 

VERİLEN KOMÜSYONLAR .... ···•·•··•·· ............................. . 102 !U9 Gl 
:AMORTİSMANLAR, MUHTELİF KARŞII.JKLAR VE 2999 
NUMARLAI BANKALAR KANUNU MUCİBİNCE İHTİ-
YATA ALINAN ..................................................... ······r··· 135.947.98 

180.193,2t\ KAR ...............................•................................... ·········-·· 

KURU SISTl!.M 

. ~ 
, )'<:; -...~..:s 

:Ck;ye.\S"ttıı-'' 

HER YERDE 
••IEll!lJ!ll,. Y azıbane adre.i: 

T. L. 1.061.678,14 

KURU SİSTEMLE 

yapıl•n K E LE B EK Marka 

Kontr - Plaklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
aaire gibi hiç bir anza göstermez 

Kontr Pl8klcır Lu gibi erızahtra 
karşı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAVIN, KARAAGAÇ'dan 
mamul Kontr Plaklar Stok ola

rıık her zaman mevcuttur. 
SATIŞ YERLERi VARDIR. 

Sirkeci Milhürdarznde han No. 6 ~---" 

Tesviyeci ve Tornacı Ahnacaktır. 
Talib ol:ın1ann vesıılld ile b1rll1ct.e (Haliç) st1ılüced~ madent ~ya 1n.brlkamıa 

müracaaUod. .................... ,, 

MATLUB 
AI..IN'AN F A1Z VE KOM'OSYONL.AR ••••••••••••..•••••••.••••••••••• 
MUH'I'ElJ.F KARLAR ...................................................... . 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİNDB ALINAN OCRrr 
VE KOMÜSYONLAR ••...•..••••.•..••.••••••......•....•.•..•.•..•••••••• 

KA.MBİYO KARI •··•·•••••••••••••••·••••·• ·························-····· 

1 ·tstanbul Belediyesi Hanları 

T. L. 628.537,51 
65.202.82 

339.962.36 
27.975,.(5 

'l. L l.osı.67tı.ı4 

1 
Keşif bedeli 75912 lira 48 kurut olan Floryada gatlno bmasınm tevsi ve ilr,. 

mali inşaatı kapalı zarfla ek&lltmeye konulmuştur. Ekıd:?trne 17/'IQ39 Pazartesi 
gUnü saat ll5 de Dahni Enc1lmende yapılacaktır. 1stıyenler keşit nnkile buna 

müteferri evrakı 380 kuruş mukabilinde Fen İfleri Müdiırlüğünden alabUl.rler. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu 1f için ihaleden en u 8 
gUn evvel Fen İşlert Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası n-
sikası ile -5045- lira 62 kurUfhık ilk teminat makbuz v.,.a mektubfle beraber 
teklif mektublannı havi kapah zar:flannı yukarıda yazılı ,onde saat 14 de kadar 
DalınJ Encümene vermelldirler. Bu saatten sonra verilecek zarfWo kabul olun-
maz. (B.) (2156) 

VilAyet Hıfzıssıhha lAboratuan için alınacak 24 kmem ıtboratnar malzemesi 
698 llra 20 kurut tahmin bedel.ile açık eksiltmeye konubnufhır. Ltsteslle p.n.. 
name Levazım Müdürlüğünde görülebilir. isteklllerin 24.90 sayılı kanunda ya,. 

zı1ı veslka ve 52 lira 36 kurqluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 
18/'l.939 Sah günü saat 14 b~ Daim! Encümende bu'bmmahdırla.r. (2188) 

1 -····-·········································-....... 

iŞ ADAMLARININ 
% 80 i 

SiN iRLiDiRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

Sinir ağrılan, usnbt öksQrQkler, 
Baş dOnnıesf, Bııygınlık, Çarpın· 

tı, ve S 1 N 1 R O EN Heri gelen 
blltnn rahatsızlıklan tYJ EDER 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÔksUrUk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ktzamık OksUrUkleri için pek 
tesirli iltıctır. 
~-~ Herkes kullanabilir. -...ıll' 



11 Ni11m 

tundra ve Pariste siyası 
askeri fa liyet arttı 

ve 

. ..... (Ilaştamf ı 1 inci sayfada) 
lnwıtelü huk· .. -ra wuet mcrkezlennden alınan 

P<>rları muzakere etınicl' Komi :ıl.ır. 
n· le yarın tekrar toplanacakur. 

~ ığer taraftan bahriye, harbiye ve ha-

denizdeki hadiselerden sonra İspanya· 
da hasıl olan vaziyet hakkında Bone -
ye malfunat vermiştir. 

İspanyollar hududda tahkimat 
yapıyorlBI' 

a naz.ırlan da ayn b' t l 
lardır. Bu t 

1 
ır .. op ~ntı yapmış- ı E J ı mahfe'lerde do~ şayialara 

•·- 'IJ" op antıyı muteakıb, hciva na- göre Maı ec:al Peten'in Pari- avdeti üç 
-.& .n.mgsli Vud b · ' • ·-,-
Ziyaret etnu aşvc~il Çemberlaynı mühim rnec:ele ile alakadcttdır. Fransız 
kında k ş ve yapılan 1stışarele.:- hak - hükfunet rnahfellerinde hayli endişe U· 

endısme malüm t · Başvekıl b 
1
.h a v~rmıştır. yandır~n bu meseleler şunlardır: 

Ilı! ol k 1 a are, Vındsor şatosundan 1 - Franko hükCunetinin Pirene hu· 
"-rafınarda Londraya donmüş olan kral dudunda tahkimat yapmakta olduğu. 

an Bukingh .. ınd k b 1 . . ~t' B . am sa. ay a :ı u 2 - Jsprmvaya yem İtalyan kuvvet -
~ bu ırk. b aşvekil, bir saatten !azla sil- !erinin gönd~rildiği. 

a ul esnasında • · t ! hakkınd kr ' umumı vazıye 3 - spanyanın antikomintern pak-
a ala etraflı izahat vermiştir. tına iltihakından maada. İtalya ve Al· 

lia.riciye n TeLo~taslar rnanva ile bir askeri ittifak imzalamış 
IÜn So azın rd Halifaks ise. bu- olın;sı 

vyeı sefiri M . ky ·ı b' . ,. 
lni11Akatta buluıun aıs 1 e uzun U: Mıreş:ıl Peten, öğleden 10nra Baş • 
ltorben de lialifa:k uşt~. Fra~. sefin vekil Daladye'yi de ziyaret etmiş ve 

l.ord lI lif 51 zıyaret etmı.ştır. Frankist hükfımetf le temasları hak • 
1Öf'6ıt:ükt a aks, Sovyet büyük elçisile kında etraflı izah~ vermiştir. 
ohııu,tur. en sonra Çemberbyne mülaki Holandada 

1yı h italyaya ihtar 
IQııe ı&- aber alan nıahfellerde söylendiği-
1-~d harici komitenin bugünkü top -
tinbı tela :unanıstana verilecek garan -
~Ynl erruau tesbit edilmistlr. 
~·d nıahfellere göre İngiltere, daha 
rtL 

1
" en İtalyaya kat'i ihtarda buluna • 

~ .ıuna · t l..er ha . n'.8 ana karşı yapılacak olan "°' ngı hır hareketin İngiltereye mü -
fecıh teı~ı_,_, edil ğ' . bild' . ti wuu ece ını ırmı~ r. 

Lon Mussolini'nin mesajı 
far.et cı:a. 11 (A.A.) - Daily Telegraph 
içf.ııd esf°ın yazdığına göre son 48 saat 
berı e talyan maslilhatgüzanmn Çem ·• 
,....:_Yne .tevdi ettiği birçok kağıdlar a
\.._ da hır de Mussolininin mesajı bu • 
•\IQlllaktadır. 

Lahaye 11 (A.A.) - Holanda Baş -
vekili Colijn, bugün, radyoda söylediği 
bir nutukta. derni,ttr ki: 

Alınan askerl tedbirlere umumi Av· 
ruoa vaziveti dolayısile birer ihtivat 
tedbiri rnılarilc bakılmalıdır. Yoksa Ho 
landaya müteveccih doğru<ian doğru. 
ya bir tehlike mevcud değildir. Eğer 
Avrupada gerginlik devam edecek 
olursa bu. bir harbe müncer olabilir. 
Bu takdirde de her taraf için ve her 
hadic:ede istikltılimiz.i müdafaa azmi • 
mizi eöstermemb: llzundır. 

İstiklABmizi herkese karşı muhafaza 
etmek istiyoruz. Vaziyeti ne kadar SÜ· 
klınetle derpi~ ederek, hem bil:im için 
hem de h<:riçte bırskacağımıı tesir için 
o kadar faydaiı olacaktır. 

Alman Nazırı 
şehrimizde 

Apnan propaganda nazın Bay Göbe1s. 
refakatinde ~ kişi ile beraber hulJUBl 
tayyare ile bugün saat ikide Rodostan 
şehrimize gelmit olacaktır. Göbel! ve ar
kadaşlarını hdmf tayyare Ye§ilköye ine
cek ve vali muavmi Hüdai Karataban, 
Hava Kurumu başkanı İsmail Hakkı, 
şehriımzdeki Alman kolonıSi tarafından 
karşılanacaktır. Hukiımetimidn misafiri 
olarak Perapa aı otelJ.llde ağırlanacak o
lan Alınan propaganda nazın şehrimizde 
iki gün kala<:ak, bu iki gün zarbnda mii
zclerimıze, ve ŞE'hrimizin pyanı temaşa 

yerlerini gezecektir. Göbeb ve arka -
daşlannın Cuma günil şehrimizden ayrıl
ması mukarrersıe de, bu yolculuğun An· 
karaya kadnr imtidad edip etmlyeceği 

henüz malılm değildir. 
Ankara 11 (Husust) - Alman propa • 

ganda nazınnın memleketimizi ziyareti 
tamamen husud mahiyettedir. 

---------
Arnavudlul< faciasının 

içyDzüne aid ifşaat 
(B<ıftarafı 1 iftd Myfadtı) 

luk hükfuneti bu teltli:fi reddetmifti. Ar
ikasından bmat hal ile temasa ıeçilmif 
ve ülkesini hic bir mukavemet göster -
meksizin İtalyanlara teslim ettiği tak -
dirde kendisine 2tl milyon altın frank ve. 
rileceği söylenmiş. kral Zogu bu teklifi 
şiddetle reddelmi~i:r.ı. 

Mc.ca Başvekili 
Roma, a gidiyor 

Roma 11 (H\t:U!.n - Macar baıvekili 
Kont Telelti ~e LRridye nazın Kont ş.. 
kinin önilmüzd k1 )ı~fta <ıçinde buraya ıe· 
lecekleri bildiril.m<>ktroir. 

Macar nazırlıı~nm bu .eyahatı 
evvel karar!~ .. '.ilunuyordu. 

üha Po<;:ne bu gazete Romanyanı:ı İngiliz • 
nya müdafaa paktına mümasil İn • 

=re ile bir pakt akdine amade oldu -
Londraya bildirdiğini yazmaktadır. 

Cebeliittankta hazırlıklar 
Londra 11 .Hususi) - Amirallık dai· 

: Maltadan maada Cebelüttanktakl 
11'\l~.:fi .t~plannm da harb vaziyetine 

esını emretmiştır. 

Ruslara ,t;re vaziyet 
Moskova 11 - Tu ajansı bildiriyor: 
Journal de Moscou, Arnnudluğun iş- Flllsf in hakkında 

dıQ Akdenizde, Fransız hükiimeti tarafın • 
da :nfimasll tedbirler alınmı' olduğu 

lllattlındur. 

Kara ordusu takviye ediliyor 

galine tahsis ettiği başmakalesinde bu 
taarruz hareket.inin başlıca Mbeblerin -
den bahsediyor n diyor ki: 

Bu hareketin iuhını İtalya • Ama • 
vudluk münasebetlerinde delfl. her şey
den önce İtalya w Almanya arasındaki 
münasebetlerde aramak lbımdır. Avus· 
turyanın Almanya tarafından iıgali. t • 
talyanın Avrupadakt vaziyetin• indirilPn 
ilk felAketli darbe oldu. İtalya dlf politi
kadaki istiklAlini ıfttikçe daha ziyade 

Mı~arın f\;)lzli/leri 
Kahire ı 1 (AA.) - Musınn Londra 

sefiri, İngiltere hükfuneünin İngiltere 
tarafından Fillirtinde takibi tasavvur 
olunan siyasetin ı0az1 noktalarını tadil 
eden U>klifler.inı getirmiftir. 

Suudi Arabistan ile lrakın mümeMil
leri yarın, İngıliı tekli~ri hakkında 
kendisile görüşmek üzere Mısır Bq • 
vekiline mülaki olacaklardır. Dtler taraftan İngiliz kara ordusunu 

r.Diden takviye için yakında bir propa
=a faaliyetine başlanacaktır. Bu faa
'-t cümlesinden olarak re~mi geçidler 
'-lb edilecek, halkı aekerliğe davet e _ 
d büyük levhalar asılacak ve milll mü. .:-Y• müteallilı: broşürler dağıtılacak-

kaybetmelctedir. 
Balkan memleketlerinde gerek iktl!adt Faslı askerler ispanyadan 

ve gerek siyasi sahada Almanya tarafın. 1 k ti · d.. •• 1 

dan uzaklaştınlaıı halya, m.lhverdcki mem e e e ıne onuyor ar 
partönel'ı önündeki tabllyeti!lill mütema· Madrid 11 (A.A.) - İspanya harbi
diyen büyiid'fiğünG r&'QyOI' " artık o- ne iştirak etmiş olan Faslı bir çok kı -
nun elinde bir Aletten başka bir feY de· taat, Fau dön.mege bazırlanm&ktadır~ Yeni davete icabet eden efrad, ih _ 

~~dusunun ikinci hattım teşkil ede-
ğildlr. M~leketi Almanyaıu:ı bir tabil lar. 
haline aokan Muaoöni politiltuının 1 . Faslılardan mürakkeb birçok tabur
talyada tevlid etUll hopnu:lnzluk git • lar, trenle Cadix'e hareket etmiflM' -

~~ ~ ..,~dra 12 (Hususi) _ Maltsdan b\ldl· tikçe artmakta ve hattl fapt mahfelle • dir. Orada, Faa gttm ÖMre gemile _ 
·~yo B rine kadar akayet ..tmeırtedır. re bineceklerdir. 
lllfıh r; . atta 'Vorspayh olmak üzere. üç Bununla beraber faşi.!t İtalya için Ar· _ ............................................. _. ____ _ 

tuı- dü:? akşam Maltaya visıl olmuş • navudlu~n işgali IOt'l emel delildir. t · 
· Bugun de diğer küçük cüzütamlann t ı Alrn f .._Yas 1 a ya, an aşimıinin petinde olduğu 

a atı beklenmektedir. knkara borsası -·-t yerlere daha yakın bulunmak .-e bu su· 
n~iltere • Fransız filolan retle, Almanya Yuplavya ftzerine el fl ,.,(~· kao•nıf fiatlrı 11 - 4 - 939 

ı.:•ris 11 (A.A.) - Petit Parisien gaze- koyduğu veyahud ftltuhat hedefierlnı Yu J ç t K 1, ; K 
~yazdığına göre, Fransa ve !ngtJ. nanistana çevirdiği takdirde tekrar men· 'ıı-----.;_---.-------1 
l'e hin ~kdeniz filolan takviye edilmı§ faatlerinin feda edilmesine mini olmak J.rı.ıJ Xu .. 
~reket haline getirilrni.ştir. İngiltere, tstiyor. ~ .2::ö~6 .!::, 
t'Oıan ~asını işgal etmemekle berabzer Y b ---,------- :;:;, T.. : . ifil !..Jl60 

'-1ı. ~ .alar: açıklarında İngiliz harb a ancı su ardaki Tllrk "emileri .... 6.8821 

nnın gozükmesi beklenebilir. (Ba.Jtamfı J inci •yfada.) c..ne ~~ ::! 
Fransada tetıliğ neş_redildl betle, hariç memleketlerle tiee.rl milna • AIM\M"- lıt.bl!SO 

Parts 11 'H i .. ,.. lady usus ) - Başvekil Da _ sebette bulunan fe!ı.rimizde]Q bilUınum ••• ~ ıı.a17ı 
1'1tinfi, bugün ~aat 16 da &rbiye Neza. armatörler dün Deniz Ticareti Mildilr • Atlnıa l.\.tJI 

IMJI 
18.40'/u 

''·~ I0.8310 
j1Jl111 

l.OJil 
l.66 tbna de toplanırn kabine konseyinin iç· lüğüne müracaat ederek, bugiınJtfl vazt - ...,. l.M 

lllre ına riyaset etmiştir. İki buçuk saat yet karşısında. ecnebi memlekeUen va- ::!.. 14.oJI l4.0IS 

'-d.l.:!.?.u _içtimadan sonra bir tebliğ ~ pur gönderip göndermemeleri n bu a • ....,,. ııl.911111 28JIQ3I 
-·ıqhr rada halen dış menleketlerde bulunan Pvt r ... ~4.9671 2•.9oll 

.. .:ebliğde: Harid vaziyetin gözden ge vapurlann geri çajınlıp çağınbnaması M1ıNt OJKllO 0.8QIO 
'l~lldiğl p 1 1 fı ....... 1JIQJ5 1.81181 
~ ve azar günü toplanmış olan mese e eri etra nda malılmat i9temişler- Wılır' r· &4.M M.'2 

lttfh rt şCtranın ]Azım gelen tedbirlerin dir. ııı1ılııl'wa 80.:1671 JO.:M71 
'-vi azı hususunda verdiği karcJ:larını Bu müracaatlar tb.e.rine Denir: Tıca - 11 ; sa •.W ~--

lr .b edildiği bildirilmektedir. reti Müdürlüğü MGnakale VeUletinden ~ · d l8'1'11tllAZLAa 
bin nsey, yarın toplanacak olan ka • lStizan a bulunmuftur. Bu luuusta Ve- 1-------..,--------1 

enin um , h kAletin vereceği direktlf benda belli de- A~ k'.---· umı eyetine arzedilecek . -..-. 
llleae~lcri de tesbit etmiştir. ğ~dir. Diğer taraftan, haber aldığımıza 
Başw.kil Daladye. konsey toplantı • ~ore'. ~l::evm Londnda buhmnı Bakır 

lnıdan evvel Amerika b" _k 1 • • ş•lebımızın derhal lımanımıza har~ket •t· 
llıüteakıben de Ro u~::ı.. 7 çısı ve mesi telgrafla bildtrilmtttir. 

• • 

lf. ,..... ..... ı ..... 
• • • • 

Snfa lt 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremlzin Paşabahçe müskirat fabrikası için plan ve şartnameleri muıcls 

binoe 7 aded maa teferrüat tahammür kabı kapalı zarf usulile eksiltmeye :bJD. • 
muştur. 

II -- Montaj dahil: olarak muhammen bedeli sif 23,000 lira, muvakkat te • 
minatı 1725 liradır. 

III - Eksiltme ll/Mayıs/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataştn Levazım,.. 
mübayaat ıuba!indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve pliınlar her gün .sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara bq· 
müdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukab'linde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isfyen firmalar verecekleri malzemenin te • 
fe.rrüat ve evsafını gös•erır tekliflerinı münaknsu tarihinden on giu cvveUr 
kadar İnhisarlar Umum 1'.fodürlüğü müskirat fabrikalan şubesine vermr1erl ' • 
münakasayıa iştirak vesıkası almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü ~E'klü mektubunu kanuni vesaik ile beşinci madded!' yazılı ' 
sika ve % 7,5 güven'Tle parası makbuzu veya 'banka teminat mektubunu ihth ı 
edecek olan kapalı zarflann eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda a ı 
geçen komisyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdn·. (1922) 

I - Matluba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen ve yerine bqlrace 
mübayaa edilmiş olan 48 aded Dekovil arabası ve tekerleği farkı fiatın tabılltnt 
teminen müteahhid hesabına ve pazarlıkla satılacaktır. 

Il - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. 

m - Pazarlık 13/4/939 tarihinde saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübquıi 
ftlbesindeki satlf komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Mallar her gün yukarıda sözü geçen şubede görülebilir. 1ateklilerin P9'" 
zarlık için tayin edllen gün ve saatte % 15 teminat paralarlle mezkur ~ 
yona gelmeleri. c2067. -

Cinsi. Mikt.a.n Muhammen B. 
Lira Kr. 

% 7,5 temınan 
Lira .Kr. 

Eks'ltme 
~ekli saati 

Nipsta kola 18.425 Kg. 301l7 76 230 08 açık ek. l~.30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 açık ek. 16 
Mobilya 10 kalem 384 00 28 80 açık ek. 16,30 

I - İdarece kabul edilen tipler dahillnde ~sim ve şartnameleri mucıbince,.. 
hnlacak cine ve mHttarı müfredat listesinde yazılı cl3> parça eşya ile yukarıda 
miktarı yanlı nişasta, kola açık eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme ıek11 ve .saatleri hl " 
zalannda göeterilm~tir. 

Ill - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Jta .. 
bataştn Levamn şubeırlrdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şarıtname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi • 
timler de görülebilir. 

V - İstekli~rln eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '1 7,5 güvenme~ 
larlle mezkti.r komisyona gP.JmeJcri. (21~ 

~ 

Cami Mikdıırı Muhammen Muvıılc'kat T. Eksiltme 

Adi tapu 10.0\ O paket 
Tllkım yatlı tapa 6.000 • 
Madent Av ko'fanı 25 
Dolma tnret tapsnıo 400.000 kutu 
6,05 kovan kapanın 20.000 • 
Kapalı kapenl 20.0 o • 
DlnamH • No. 6 500.000 nllet 

• • • 8 1.000.000 • 
Rlektrlk > • 8 1.5GO.OOO ,. 
Tavlkli eiekti· 10.000 • 
rlk kaps. No. 8 

R Ovelver tiıerı 290.000 

gt cMublelif oiau 
'fe mikdarlı 

B. Cif 
Türk U. 

755 
1672 

83 
25.876 
6.313 
9.351 
a.650 
8.500 

66.300 
950 

6.571 

Türk Llra•ı Şekii Tarihı S..-

56. 63 Açık W4/IJ39 1' 
117.90 • • 14.16 

6. 23 •• ,. 1"80 
1940.70 Kftpab • tG 
473.48 • • ta.ti 
7tö.S3 > > 18 
273. 75 Açık 251'!939 16 
641.25 Kapalı • M.I 

4222.50 ,. JI 16 
71.26 Açık » 15.IO 

4:92.83 • 16 

I - Şartna.me, mtıfredat liste.si vt ntımuneleri mucibince yukarıda yazılı n 
malzemesi w mevaddı infilakiye eksiltmeye ltonrnuJ!ur. 

II - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akqeleri. ihale şekli, taila 
n saati hizalarmda göaterilmiştlr. 
lil - Eksiltme Kabatqta Lriazım ye Mübayaat Şube.sindeki Alım KomW,. • 

nunda yapılacaktır. 
IV - Dolma tlUek kapmilleri ıartnamesi 149 kuıı.ı.ş ve 8 No. lu elektTikll bp-

161 şartna.meııi c282. kuruş bedel muka.bilinde ve diğerlerin' a!d 13rtnamelıır 
parasız olarak her gftn adı geçen JUbeden ve İzmir, Ankara ~apnüdilrlüklermıcıı.. 
alınabilir. 

V - Kapalı zarf".a ihale edileceklerin kapalı tıat teklif mektub!annı her .. 
rerlerini ebiltme saatinden birer .saat evveline kadar Alım Komisyonu Bili "• 
bnhğına maM>ıız m'.lkabilinde vermeleri lAzımdır. 

VI - İst@kltıerin teminat akçeleri ye kanunt vesikalarlle birlikte Alim Xo • 
miayonuna ıelmeleri ilan olunur. .218h 

Clnst Mikdan 

Bulqık yıkama 1 adet 
makinesi 
Su tesisııb mal- 21 kalem 
zemeıi 

Pirinç et1ket 81.770 adet 

..,._ 

Muhammen B. 
Ltrh Kuruş 

1200. 

j775. 

572. 

% 7,IS Te. 
Lira Kuruş 

90. 

858. 12 

42. 90 

Ekslltml 
Şekli ....U 
Açık ti -

a 1~ 

• 15.IO 

1- Değiftirllın ıartnamesi mucibince ve ,ersi.ti ıabıka dairesinde eh -4lil 
bulaşık yıkama makinesile yukarıda cinı ve miktarı yazılı c2• kalem mal.-.. 
lüsalannda pterile~ usullerle ek.ailtmeye konmuştur. 

D - Mnhwnmen bedellerı. muvakkat i~iııatlan ve eksiltme! eaAtleri himla • 
nnda gösterilmlftir. 

m - Eblltme 18/4/939 Sah günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubulnı. 
dı6:i Alım ][omMtyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve liateler her aiin .mil geçen fUbeden alınabileceği gibi etlat 
n6muneterl de l&rllleblltr. 

V - hte.'klBertn ebtltme için tayin t'dilen gQn ve saatlerde kanunt ve•"'9 
birDkte maktr konmyona gelme'!.ri Uln olunur. c2188. 

!'9t! manya ıc ye neza. -·--····---·-·-·---
D umum kAttbini kabul etmiştir. Akb k. ----·· Doktor. 1. Zati Oget 

i~er taraftan hariciye nazın Bone@ 8 ltabevl e:._"!Di1bJ.,.Vl,.•~~p ~r~ol~•. ;g de İspanyadan henüz dönmü olan Her dil~en kltab, aazete Ye SON _ _ -·- ,,_ _ _ Belediye kaqaandakl muayeneba· 

Doktor Hafız Cemal 
(l.ı0kman Hekim) 

Dlvanyolunda 104 numarada 'lcrp 

b.aa kabul eder. Telefon 2104'-Jıl8 
l'ı-an~ız f' · M ş POSTA nın Ankara bayildJr. Unde~ ne.tnde Olledeo 10nra baltalanm 
lll1ftlı se ın . aresal Peteni 'kabul et· \'Ud mftklnelertnln de aeentuıdır. • ._... ..,.._ ...,. ..e M ._ • ..... ~ kabal eder. 

· Mareşaı, ~rta Avrupa ve Ak - _ .,. ..._ W Is:• ..W -. ~ 
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KORKU KURBANI ı 
..... ,. .... 111111111111-•UMh. Çeviren: lbrahlm Hogi .AR .. 1111~ 

Göz doktoru hası.asına biraz daha eğil·' bi:r türlü cesaret edememiş, yatak odasın.' bir ışık saçan ampule bakar ve: cOh! ... 
d.i. Tekrarlıya tekrarlıya tekrarlamaktan da da 'ellerile gözlerini siper ederek bir Daha g~rüyorum! .. > diyerek dualar e-
bıktığı cümleyi bir daha mtrıldandı: iskemleye çivilenip kalmıştı. Nihayet I derdi. 

- Şımdi, şu ışığa dilf:katle bakınız. yorgunluğa dayanamamış, yer'ne uzan- Bir gece berber kendisine misafir gel-
Tamam! ... Gözünüzü kırpmayınız, biraz .. m1f, fakat elektriği söndurınemişti. di.,Damasını birlikte getirmişti. Gece ya. 
hah! .. Oldu ... Hırrun! .. Pek güzel bayım~ Sabaha karşı saat dörde doğru karısı rısına kadar oynadılar; müthiş hır kasır-

Göz müt?hassısı elektriği söndürdiı. uyandı. Cenkinsin muntazam nefeslerle ga olmasına rağmen, berber kansı merak 
B~ından l~m~ayı çıkardı. Elınde tuttu- mışıl mışıl uyuduğunu gördü. Kadtnın eder d,iye kul1ü~ede gecelem~d~ Cenki~ ju pertevsuzlu aynayı masaya bıraktı. tuhaf b ir huyu vardı. Aydınlıkta yata- te 'iıcş eli ncş elı yatağına gırdı. Berberı 
hastasına baktı, dudaklarını oynattı, mazdı. Onun için kalktı. Ayaklarının U· yenmişti. On oyun kazanmış, iki oyun 
IOnra: vermişti. Keyifli keyifli ışıklı tavana 

cuna basarak, elektrik düğnıesınin bu-
- Mister Cenkins, dedi. Gözlerinizi baktı ve uyudu ... 

kat'i surette dınlendirmelısiniz. Oku- lundu~ tarafa doğru vürüdfi ve ışıkları 
söndürdü. Tam bu sırada Cenkins de1i mak, yazmak.. herhangi bir şeyle meşgul 
gib yataktan fırladı ve Marta! .. Marta! .. 

olmak memnu .. aksi takdirde ... , 
Göremiyorum .. Allahım göremiyorum! .. Dev cüssesine rağmen hezal yaprağı gi-

bi tirtir titriyen M1ster Cenkins, dokto- diye bağırdı . Marta. hemen elektrik düğ
run sözünü kesti, adeta fısıldar gibi bir mesini çevirdi. Ainından bakla gibi ter
sesle sordu: ler süzülerek yatakta kazık gibi dimdik 

- Yani.. gözlerimin nuru sönecek, kör 
olaC'.ağım öyle mi? .. 

Doktor omuzlarını silkti: 
- Belli olmaz.. ihtimal ki, gene böyle 

yüzde 40 normal bir şekilde gtircrck daha 
senelerce yaşıyabilirs'niz.. veyahud da, 
bir saat sonra hiç görmiyebilirsiniz. Ma
lfun a .. gözlerimiz en naztk uzuvlarımız. 

duran Cenkins, -aydınlı/!a kavuşmaktan 

doğan bir sevinçle gözlerini kırpıştırıyor, 
dişleri birbirine vurarak talnrdıvor, ellP· 
ri de ispazmoza tutulmuş gibi titriyordu. 

* 
Cenkins altı aydır dağ başındaki· kulü

bede yalnız başına yaşıyordu. Karısı da 
beraber gelmek istemişti, all'\ma o: cHa-dandır. "" * yır. sen şehirde kal. çocuk mektebınden 

Cenkins, arpa kumrusu gibi düşünıı. olmasın!..:. diyerek kabul etmemiş, bu 
düşüne evine vardı. Karısı kapuskalı ku- kulübeyi kiralamıştı. Doğrusu buranın 
ru pişiriyirdu. Çok sevdiği bı.: yemeği, havasından , suyundan ço1{ memnun kal
artık görecek gözü yoktu bu gece .. bu ge- mıştı. Yarı karanlıklar dünyasında bu 
ce ağzına bir lokma bile koyamıyacaktı. yalnızlıktan ziyadesile hoşlanıyordu. 

Derdi .b~şından aşkın~ı. Görüp göreme- Kulübeye yerleştikten bir müddet son
me~ gıbı can alacak bır .mesele ile cenk- ra bir pusula hazırladı. zarfbd'l. Üzerine 
leşıyordu. de· 
Kansı. kapıyı açınca kocasının durgun- · 

l - Ölümümden sonra açılacaktır! .. diye 
uğunu hemen anladı. Bir şey söyleme-

den onu öptü. Cenkins sofraya oturdu. yazdı. 

Ertesi sabah saat onda, postacı var 
kuvvetile pedallarına b3sıp bısikletini 

sürerek köye indi, karakola koştu. Ko-
mise re: 

- Cenkins yatağında ölü olarak bu
lundu. 

Hemen ikulübeve varan komiser, kısa 
blr araşt1rmadan sonra mahud zarfı bul
du. Pusulada şunlar yazılı idi: 

cBu zarfın arılması belki mılar S'ilre• 
cek. Fakat mukadderatın önüne gecilc•· 
mhıcceqin; bili11orum. K;Jr o1mak-ta'!'l. kor
km.torıım. ZulmetP. bonu1mak saatim qc!· 
diği an ha1ıattnn silıinip gideceğim Tann 
kıısurum1ı affets;n! > 

Komiser cesedi muavene etti. Rapo
runu yazdı. Kulübeden avrılıiı. Daha ha
li yağmur yağıyor, uzaklarda şimsekler 
cakıvor. cakıp sönüyordu. ArkcıdasilP 

birlikte hiç konusmadan, düşünceli. dü
şünceli atını süren komiser: 

- Yazık oldu. dive sövlendi. İyi bir a
damdı. Çoluk cocuğu da vardı. 

Ar'ka<laşı tasdik etti: 

- Doğru. Hakikaten ylızık oldu. Ne 
yapsın zavallı .. !ıkıbetini biliyordu. Kör
lük te zor iş hani.. 

Komiser cevab vermedi. Gözlerini ufka j 
dikti. Yağmur şiddetlenm.i.ş, kır atının 

sağrısını dövüyordu .. 

SAÇ EKSiRi Bir müddet çatal ile oynadı. Sonra altı Tanrının günü. çamurlu, taşlı yoldan 
yaşlarındaki oğlunu: cHaydi oğlum, sen aşağıdaki köye iner. hancı v~ bı:>rberle 
biraz içeriye git te oyna. diyerek bitişik çene yarıştırank akşamı ederdi. Arada 
odaya yolladı. Arkasından derin derin sırada berberle dama oynardı. Sonra tQ
iç.Jnl çekti. Karısı onu hiç böyle gamlı tüncüden sigarasını alır, dar keçi yolun-
gömıe.miştf. dan kıvrılarak tepedeki kulübesine doğ-

Cenıkins bi:r daha 'içini çekti: rulul'du. 

Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 
önler, kepekleri giderir. INGİLIZ KANZUK 

ECZANESi Beyoğbı - İstanbul Komiser birden sanki bir şey hatırla- l!b 
mış g'bi arkadaşına döndil:~ -.--••••••••••••••••••••••••••••F 

- Karı, ben kör olacağım! .. diye mı- Cenkin.! hergün bu tepeye tırmanmayı 
nldandı. pek seviyordu. Hiç olmazsa böylelikle 

Kansı, çığlığını zor tuttu; gözlerinden yürüyüş idmanlan yapmış oluyordu. Yo-
yaşlır boşanarak : kuşun başına gelince, mola verir, sık sık 

- Ağzını hayra aç! .. dedi. nefes alır, terliyerek açılırdı. Sonra başı-
Cenkins eşinin omuzunu olqadı ve o- nı göke kaldırır ~ bir lahzada, yaldızdan 

nu teselli etti: 

- Merak edilecek bir şey yok ekim .. 
işimi terkedecek, tenha bir y~e gidece
filn. Doktor, istirahat edersen, geçer. 
Bir tcyin kalmaz diyor .. : 

Adam gece yansından saat ikiye kadar 
gözlerin,i ıkapıyıamair.. Yatağa girmeğe 

.. Son Posta,, nın 
Edebi 
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bir ıtık bırakarak kaybolan yıldızlan 
seyrederdi. İfte o zaman içini bir korku 
bürür ve bir anda etrafını kalın zulmet 
duvarlarının kaplıyacağı ve ebediyen kör 
kala<:ağı vehmine düşerdi. Geceleri ku
lübesinin ışıklarını yanık bırakırdı. Kısa 
kısa fasılalarla uyanır, ölgün, sarımtrak 

- Bunhm seviyorum, çok seviyo - şey! Siz bunu yapabiliyorsunuz Mual
nım; fakat her şeyin bir hududu var. la lakin ben hevhat! 
Siz bu hududu geçiyorsunuz. Mesela Gülüyord~; f;lkat gözleri bttlanıktı. 
bu akşam verdiğiniz inciler çılgın bir Yemek masasına kadar gitmek için 
masraftır. 1 kolunu kansına uzatırken vücudünün 

- Ben. sizinle ayni fikirde değilim. bir saniye titrediğini duydu. Bir şey 
Bunl~.rı sız~, _baş1rnsına zarar ve~_eden söylemeden siiklınetle oturup yemeğl
ve butçemızı sarsmadan alabıldıkten ni yemf"ğe başladı. 
sonra delilik bunun neresinde? Temmuz sonu İstanbulun en tenha 

Kttrısı~ın ~ekingenliğine gülüyor, o- zamanlanndan biridir. Bu aylarda bir
nunla e~lenıyordu; f1lkat ~k candan ~k aileler scıyfiyelere taşındığı için 
bir tavıı'.a. ·· şehirde rahatca dolaşmak kabildir. İşte 

- Bu kadnr büyük bir serveti ftzıe - bundan istifade eden Cevad sabahları 
rimde taşımak beni utandırıyor Cevad.. kansına fstanbulun muhtelif görille -
bununla başkasını kıskandırıyorum gl- cek yerlerini gezdirmeği fırsat bildi. 
bi geliyo•. Sıcak saatlerde otele gelip istirnlıat e-

- Ne çocuksunuz! Alemin ne düşü- diyorlar, sabah ve akşam saatlerinde 
neceğinden size ne, Siz kendi keyfinize müzeleri, camileri dolaşıyorlardı. 
bakın. Her gittikleri yerde Mualll. bütün 

Yemek salonuna gelmişlerdi. İçeri glSzlerin kendlsine baktığını biraz Slkı
girmeden Mualla bir dakika durarak 111rak görüyordu. İlk günler bu, anla -
kocasına baktı.. . matlığı bir sebebden, tatlı bir su içmiş 

- Rica ederim Cevad, benim için gibi içine bir hafifiik, btr serinlik ver-
yapacağmı z masraClarda ifrata vaırma- mişti. Fakat şimdi artık bundan sıkıl -
yınız, itidalden ayrılmayınız. mağa başlıyofdu. Terzide, sokakta, 

- Her zaman itidal.. her şeyde iti- ~arda, bahçede, camide, müzede, her 
daL. ne ileri. ne Rerl... Bu ne müth1f ~eçtlif yerct. kadın ve erlcek bakış lan 

- Kuzum!.. Elektrik fabrikasına va
rınca hatırlat ta ustabaşıyı göreyim. Dün 
geceki f•rtına Cenkinsin ku1übesinde1d 
elektrik tesisatını bozmuş. Bütün am
puller yanmış. Haber verelim de gidip 
tamir etsinler .. .. > dedi. 

Tuhaf bir yanhşhk 
Çeviren: H. Alaz 

'----------------___) 
üzerinde uzun uzun dolaşırken, ken -
dinde rahatsızlığa· benzeyen bir duygu 
duyuyordu. 
Cevadın bundan büyük bir gurur 

hissettiği belii idi hele bir akşam ye -
mek vakti otelin salonuna girerlerken 
bütün bakışların hayranlıkla üstünde 
dolaştığını görmüş, kocasından bir me
ded umuyormuş gibi ona yaklaşma~ 
istemişti, fakat onun gözlerinde mağ -
rur bir sevinç vardı ki vücudünün bir 
saniye içinde alev alev yandığını son
ra buz gibi bir terin arkasını titrettiği
ni hissetti. 

Acaba Cevadın bu yepyeni halleri, 
karısının güzelliğinin erkek gururunu 
okşam<?Sından mı idi? Acaba onu ya -
nmda kıymetli bir biblo gibi dolaştıra
rak herkese göstermekten gizli bir zevk 
mi duyuyordu? .Bu zevkini ve gururu
nu tatmin için de, genç taşralı kızca -
ğızın gözlerini kamaştırıyor, onu tatlı 
diller, derin bakışlar, mütehalik tavır
lar ve nihayet ki~'JTletli esvap ve hedi
yelerle kendisine çekmeğe çalışıyordu. 

İst:ınbula geleli beri bütün varlığını 
saran bu yeni şüphe onu o kadar hır -
pahyordu ki, genç kadın belki de hak
sız olan bu şüphelerle mücadele etmek, 
kocasının kendisine karşı olan bütün 
bu yak:nlıklarını aralannda clddt bir 
anlaşmıı vesiles~ gibi görmek için elin
den gelen kuvveti sarfediyordu. Fakat 
onun gözlerinin bu mağrur sevinçle 
kendisine dikildiğini veyahud onun, 
bir zaman Beykozdaki çiftlikte terke -
derek mühimsemediği karl3ına bugün 
en ~k yakışacak, onun güzelliğini art
tıracak kıymetli ve zarif elbiseler seç
tiğini gördUjü zam.an bilAihtiyar içi -

( 

BÜYÜKLERE VE KÜÇÜKLERE; 
İtimad ile verilen ve azami yirmi dört saat içinde solucanları düşiirmele 

kat'i tesirini gösteren Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini hak 

( İSıuET SOLUCAN BISKÜVIT ) 
!erinin piyasaya taklidleri çıkmıştır. Sayıııı va•tandaşlarımızm kutuların 
üzerinde daima (İSMET) markasını aramaları ve istemeleri menfaatleri 

icabıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 ku.nJ4tur. 

nin derir. bir köşesincre inoe bir telin 
sızladığını ve ayni şüphenin kalbini 
bir kurd gibi kemirdiğini duyuyordu. 

Bu sebebden, İstanbulda kalmağı ta
sarladıkları on beş gün bittikten sonra 
kocasının: 

- Bir müddet daha kalalım mı? Bu
radan belki hoşlcınıyorsunuz. Çiftlikte 
gene sıkılmağa ba~larsanız 

Sualirıe, onunla başbaşa yaptığı bu 
gezintilerdeıı azami bir zevk ve istifa
de duyduğu halde menfi cevab ver • 
mişti: 

- Hayır, hayır, Beykoza dönelim ar
tık ... Hem Zeynebcik de pek üzülüyor. 
Bakınız son mektubunda neler yazmı..ş. 

Cevad kızının acemi yazısile dolu o
lan kağıda göz gezdirdikten sonra gül
dü: 

- Pek ala Mualla, mademki siz böy
le istiyorsunuz, Zeyneb de sizııiz yaşa
yamıyor, o halde dönelim. Söz aramız
da, fstanbulda artık ben de sıkılmağa 
ve çiftliği aramağa başlamıştım. 

- Niçin daha evvelce söylemediniz? 
- Evvela işlerimiz bitmemişti.. son-

ra da size birçok yerleri göstermek is
tiyordum. Üçüncüsü de sizin birkaç 
gün İstanbulda kalmaktan hoşlandığı-
nızı göriiyordum. , 

Maamafih ıtrtık dönebiliriz. Misafir
ler gelinceye kadar kalan birkaç günü
müzü çalışmakla geçiririz. 

xvı 

Cevadla Mualll tekrar ciddi çalış -
malanna başlgyamadılar. Çiftliğe av -
det ettiklerinin ertesi gftnil, hiç bekle
mediklE-rf iki misafir onların başbaşa 

geçen hayatlarına nihayet verdi. Ceva-

dm, bütün ömrünü Adanada gec;tnnlt 
olan ihtivar bir amcası vard.L Daha dol 
rusu baba amcası... Cesim pamuk tar· 
lalarına ve portakal bahçelerine sahib 
olan Mustafa bey Adananın en zengin 
tüccarlaTından biri idi. Hiç oğlu olma
mış. bi.,.icik kızı da genç y~ında &lmiit 
olduğundım Mustafa ·beyin biltftn mi .. 
rası veceni Müfid beye kalacaktL Hal· 
buki ~ihtiyar adamın, her nedense Mü • 
fid beyle kanı barışmamıştı. Bu sebeb
den İstanbulda bir seyahat yapıp hen' 
birkaç senedir görmediği küçük yeğe
ni Cevadı görmek. hem de bu vesile il• 
mallannm miihim bir kısmını ona Vell" 

mek istE:mişti. 

Mustafa bey pek fazla okumuş bira• 
dam değildi. Her nedense, bütün aile • 

sinde biricik tir tüccar yetişmiş ve vak 

tini okumağ: ve tetebbüe hasredecef 

yerde ticart>t yolunda ilerlemenin ~ • 
relerini düşünmiiştü; fakat bir oğlu ol· 

1 

saydı onu mutlaka tüccar değil ya me 
mur yahud da bir alim yetiştirecekti. 
İhtiyar adam sonradan sonraya oku • 
mağa merak sarmış kendi içtimai va .. 

ziyetini ailesi efradınınkilerden alçal 

görme~e başlamıştı. Para kazandıktall 
sonı a şirP..di bütün vaktini kitablar ara• 
sına i1 geçiriyordu. 

İşte bu sebebden, dünyada en ço• 
sevdiği kimse, küçük yeğeni Cevaddı 
Hele onun beynelmilel bir şöhret sa • 
hibi olması, hergün gazetelerde resınl 
ve ismi geçmesi, ecnebi diyarlarda gl· 
dip konferanslar vermesi Mustafa be • 
yin koltuklarım kabartıyordu. 

(Arke111 tHlf'} 
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Sayfa 1) SON POSTA 
Son Postanın t:-r·ııı·ı ....... " romanı: • 

-
• 

~~~ı=~~=;z;ı:Ar .. 
Türkiye radyo difüzyon postalan ıezıyen süit Na. ı. a> Prelüd. b) Menuet. o~ 

AdacJyo. d) Karlyon. 5 - Hanıı3 Löhr - Dil-GAZI Ankara radyosu tttn marşı. 23: Müzik (Cazband - Pl.~ 
13.45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki 

DALGA UZUNLUCU 4 

lMa. t•K-.llDb. 
.q. 11.''4 a. 111N K-. IO Kw. 

.A.P. 11,'Jt lll. t4M ICu. IO b. 

~?.~.~ ................ _... ................ - ...... ~ 
Yazan: ZİYA ŞAKIR TURAN Tiyatroau 

Bu alqam 
ErtıatnJ Sadi Tek geceel Erzak depolarındaki yangın ÇARŞ.UmA: 1Z - 4 - 39 Halk opereti ye m .. hur 

12.30: Proğram. 12.35: Türk mfiziği: Qa - Yunan artisti 
Bu hPyet lanlar: Refllt Fersan, Fahire P'ersan, Z1Ultil ZOZO DALMAS'ın .ı"'l: - ' ancak surlara ıı..ır· -l· 1 ık b k b · 1 d' O · · b li · t· ak ed B rd ıı::~ı Ok M ı k T k""'- 1 .wu mesafeye k d u. ~.r.. men- art u hale çare arama mec unye - ı. nun ıçın u mec se ış ır eme- :ı. a ve; u. uyan: e e o "'v... - ••• lftirak:ile iki oyuJ birden 

orada, de"h"""li abirar yakl~abıldil.er. Ve tini hissetmişti. mişti. . ..... - KürdllihlcaztAr J>6§reT1. 2 - Rahmi G O l f A T M A 
~~ ok yagm ı · beyin - KürdlllhlcazkAr şarkı: Bana ey ca-

tikbal edildile uru ı e ıs - Her şeyden evvel tahkikat yapılmış.. Bu mecliste top]ananlar, hakikalti nımın canı efendim. 3 - BalAhaddln Pınar- < Se) Atil• Revüsü. Mi~ Pençef -.•ryeı.-1 
Heyetin re~ bu yangını yapanların, Leon tarafın - öğrendikleri zaman, fena halde ürk - Kürdlllhlcaı:kA.r şarkı: Nereden sevdim. ,lf,••••••••••••111111, 

raz daha i1erl d'. ~ davranarak, bi- dan gönderilmiş olan Bizans (fedai) müşler .. .hatta bunlardan bir ~kları: 4 - ......... - KürdlllhlcazkA.r •arkı: Çılgın. k 
1 dilerine kars e ~· ale buncuncıan ken- leri olduğu anlaşılmıştı. .. Leon, bu iş- - Bu kadar ehli islamı, 'bu küffar ca sevip. 5 - ZilhtU Bardako~lu - Santur Yatak, yeme ve ça ıtm• 

kArane "1• ..... ~-k ağınp çağıral'b tehdid- de biiyük bir hilekarlık göstermişti. beldesinde açlıktan ve sefaletten öl - tacımı. 8 - .... . .... - Türkü: Benliyi aldun odalarile salon takımlan vel• 
_, -.u.ı. u sallıynn v ••t di d '' k d h l d ed 1. kaçaktan. 7 - ......... - Türkü: A benlm mor bil al 

Yen ok atanlara k . e mu e~a - Bu erzakı yakttrdıkta:1 so.nra, ::ı-~b or- urme. tense, er a av et e ıın. . çlçeğhn. 13: Memleltet aaat lyarı, llJana "tt huıl her nevi mo y aı; 
rnek istedi F k t arşı bır şeyler soy le- dusunun <ierhal çekilıp gıdecegını zan- Demışlcrdi. Ancak bunlardan bır meteoroloJ! haberleri. 13.15 - 14: Mflztk cm- BAKER ( eıki HA YDEN ) ma-
le dinlet~e~ 8 

onlara, bir tek söz bi- netmişti. kısmı: ' yasetlcümhur Bando.su - Şef: İhsan K11n -
Döndüier rre. ld'l . Fakat Müslime, bU fikirde değildi. - Hayır ... Kostantaniye beldesinin, çer.) 1 - Marş - Frtç. 2 - P. Llncke - A"k ğazalannda tqhir edilmekte 

d ' «> ı er V i vals!. 3 - Mercad:ı.nte - «El!sa ve Claud.iot fi an Müsllıney · azıyet kuman- Derhal maiyetindeki beyleri ve ku - ehli islAm eline geçeceğine dair (hadisi <uvertür.) 4 _ T. w. Tuhrban • Afrika 81ii- ve her yerden ucuz at ve 
~. artı.k rn~{aber verdiler ... Müs- mandanl~rı toplayıp bir meclis akdet - şerif) var. Her türlü mahrumiyete kat- tı . al Mar~. hl serenad. c> E(tlentl. a - H. müsaid şartlarla ublmaktadır. 
&YJ'nektcn ha k addera!8 karşı boyun mişti. Hatta, Battal Gaziye de haber !analım. Son kuvvetimizi sarfedinceye G. Amers - Bkoçya fantezW. 18.30: ProR - '-•••••••••••••~ 

- Ne yapat~ ~are .go"remedi: göndermişti. Lakin, humma nöbetleri- kadar, mukadderata tabi olalım. On - rnm. 18.35: Müzik m:ı.ne mimğl - PI.> 18: 
Biz de sı·10.ha .. · Hükum, Allahındır. ıe bütün vücudü ateşler içinde yanan dan sonra vaziyet neyi icab ettiriyorsa Konuşma <Çoc-ı.k Esirgeme Kurumu.) 19.15: 

ü Sl\M} .• • ' Türk mnzJ~I (Fa.'l'U heyeti.) Çalanlar: Hak-
dertz. ır. V~fen:ıizi ifa e- Battal kat'iyen !endine malik değil - oyle yapaıım. kı Derman, Eşref Kadri, Hasan onr, Bur1 

Dedi. Üner, Hamdi Toicay. Okuyanlar: OelAl Tok-t •ıtereyı• ı•da' re eden adam ses, Bafty~ TorAy. :ıo: Ajans, meteoroloji h&-
tr. * ngı berlerl, z!raıı.t. borsası mat.) 20.1&: Türk mü-n.uınanda M 

tı l n Us'lime d h 1 h b h zlAl: Çalarlar: Fahire Fer.san, Renk P'er -
r ığı için l ' er a ar a- (Baştara{ı 9 wıcu sayfada) Ben hiçbir ınedent milletin başında san, Zühtü Bardakoflu Okuyanlar: Sema.hat 

k~r idi ki ~rn r verdi. Fakat, çok aşi - §ıyanlann sağlık, konfor, kültür ve ma- böy~ bir hil'k.ılmetin bulunabileceği.J1i özden.ses, Haluk Recai. ı - ......... - Mahur 
nenıp ' izans surları, kolayca çiğ- nevi huzur i.mkfınlannı bulabilecekleri, zannetmiyorum. Milli.yeti ne olursa ol- ~evı. 2 - Dedenin - Mahur ıtaı10: Sana 
}ijtekiJn t~lece~. 'Vaziyet~ değildi. hergün biraz daha rahata kavuşacakla- sun, devlet adamı denilmeye liyık her Jlyık mı. 3 - Lltıf Atanın - Mahur f&l'b: 
2A""ft-ınd ('Oçuncn halife, Osman)ın n hır· sulh dun·· yası mı yaratmaya çalışı- m· sanın· mes'uli,,etini yüklen' dix.i milleti Aldı aklım bir gonce leb. ' - Meyun Rım • 
--·'<111 e:. di~ ikisi ' <T 6 Suzinak şnrlt1: Çaldınp çalgıyı. a - ...... -r1ıı birinci· r · de, (Emevt)le- yoruz? Yoksa baştanbaşa harb kôrkusile mes'ud görmeyi gaye bildiğine kani bu- KtırduthlcazkA.r şarkı: Gönltimtı ba4ka. e -

"9-•lı\la• .......... 
ala •• bu••• •• iri 9eretl 
ela• IHOllT LUllA rı ılflo 
eıa. Oallftl MHafı••• teiılo 
flle 7a§lı lahUrt ıtderlr. 
teuanl elbl .. l iti• ,,,.., 
N• J•P•lmıt eleıı IKOIT 
UllA adi 1tlr lıOlot ~ ....... 

"r-tı, ıo ıırd .. KlltareA 
... ,, r••I t•hıı• • 
.J. ROU&SEI. 

,..,.. ıee ed. " ......... . 
'=~-.. 'it ANBUL, lleftil• 

avıye)nin halifesi (Süfyan oğlu Mu- dolu kabus gibi bir istikbal mi kuruyo- lunuyorum ve Jnanıyorum ki: Dünyayı Refik Fersan - Tanbur takıılm1. 7 - Lem1-
0rdusu b saltanatında, ilç büyük Arab ruz? Var kuvvetimizi ölüm vasıtalarına silfıhlanma yarışından ve bu yanşı tah- nin - mcaz şarkı: Sorulma.mı bana yelmm. - • -
tın dibı ... ~raya k~dar gelmiş, bu surla- sarfettiğimizi mi göreceğiz? rik eden korkudan kurtarmanın çarui 8 - ŞeTki t-eyin - mcaz şarkı: Demem cana ..-... Satılık Otomobıl ~ 

fı .. ı .,.ayda•• l2 No. 19, 
Male•••••• ılıı,.I adl•lı ••J• 

11 No.I• earl arnlı\ ••t•rlnlL 

fal..- u~e çetin rb1'ere . İ beni ytıdet . 9 - Hatır Yu..urun - Hicaz p.r- ,-- 1 
l\&t bu n ' filrlşıniş.. Dünyanın her köşesindki insan kiltle- vardır, bulunacaktır. nsanlık daha ma- ın: BeYdayı ruhun aşk eline. 10 _ . ........ _ 935 modeli az lı::ullanılmı.ş kapalı bir 

\'aft~ ç ordu da, en küçük bir mu- lerinin kAbustan kaçtığını, en ufak saa- kul. daha mes'ud bir istikbale kavuşa- Saz .semai.si. 21 • Memleket saat A.yan. 11: Ko Ford otomoblll aatılıktır. Kııraköyde Ali 
halde Yet kazarıamadan perişan bir det ümidine dört elle sarıldığını görmek caktır.• nuşma. 21 .ıa: E.c;ham, tahTilA.t, kambiyo - nu Rtta oebzeli7e müracantlerl. 
Biza~~~~nmtı~lerdJ. için bu sualleri sormak kafidir. Halkı bu İşte Chamberlain bugüne kadar, esası kut bol"8a.~ ına1t.) 21 .25: Neşeli pldklar - R. Telefon: 49194 , 

Bara ....ı· annı uzun ıaman muha- hakkından mahrum edecek olan herhan- b dfiaoll d b ' sulh si ti 2130 · Temsll < ki kadın ttpl - Komedi.) Ya- .............. ·-·······--.......................... -
~ıp de .... l.f h u 9 ... nceye ayanan ır ~ase :ra~: 

0

Ekrem Re•ld. 22: M11zlk <KftçQk orkea- -·· bıral--ad -ı=• ~· a-Ikıru aç ve susu:ı . b ' ih" k·'\- k h eım· u''stu''nde yu"ru"dü. ,, Son Posta Matbaua ~ ıkç b gi ır u wrıet ona arşı iyanet ış tra _ Şef: Necib Aşkın.) 1 - J. StraMS - ea-
iJ'llkft a, urada muzaffer olmak olur ve bütün dünyanın lanetine uğrar. Çeviren: Neyyir Kemal bah havadtslerı . 2 - Toman - V1ya.na hftl -
kaı~~ ~e fhtfmnl haricinde idi. F alrnt -=-======-=~=-==:::ıı::ııı:::r:=m.....;;;~======~====-=====ııc=ı:-==::::a==========ı=ıı::ı=--=-==-= ...... - Nefl'ıYat Müdürü: Selim ~agıp .lmet 

ta buı ' Öyle urun bir muhasara altın- •• K A T R A N H A K K 1 EK RE M 
Yu a ~ndunnak ıçtn de, koca bir ordu- Oksürenlere: 
1'lla'k Y arca besUyecet erzaka malik ol-

'1 ır-erekttr. 

~kıA. Y<>ldn, Müırltme bunu düşiln -
daha iş de~kif. Fakat ihanet plfuııru 
Mosıı~~aman haıırlamı, olan (Leon), 

uueyt kandırmış: 
- BJ h 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

SATILIK 
ceks r atta zarfında, ka~eye gire -
ll 1 1.ntı. Fada erzak tq,mak külfetine Kıymeti Nevi : Meaahuı Depozilo 

EMLAK 

S. Ragıp EMIÇ 
IAHİPLEBİ: A. rkf'em UŞAK.LIGllJ 

Kıymeti Nevi: Muahaıı: 
eDt ÜZUnı var? Eaaı Yeri T. L. 

'- ye, Arıı4b kumandanını fikrinden ..:=:.._ __ _::.:,:,:_~~~~=-~~:-:--:-:::7:::":::0-----::-----:n.::-
• ._.t~çirrntştt ' 880 Rumelıhısar Arpa Emini 185.- Evin 1-8 bissesı 

T. L. Euı 

27.- ~1 

Yeri: T. L 
Fatih, Babahasan Alemi 4~ Odalı dü.kk!nm 

Depozito 
T. L. 

28 M2 99.-
Şiındt ~ . mab. Halim paşa sokak 

talık , ordunun nihayet bır haf- eski 8, yeni, 12, taj ta 
geris~:rzaın vardı . Bu BZa-k da ordunun 'T83 Ak aray Yenik:apı Yalı 431.~ Bosfan 18-120 
ll.\in ön~e - fimdfld (Kaliterya.) köyü - mab. Bostan arkası ve biliseaj 
~- d nünde, (Florya)ya giden düzlük- Namık Kemal cad. ı 7 

ePo edilmişti 

0RDlJYA fNEN, fLK FELAKET 004 ~~st~n!ı ErenkOy, Çatal 99.- Arsa 
Su ı DARBESİ çeşme sokak eski 16 mn. 
~ r :ra yaklaşmak için !abahtan ak- 23 harita. 
8\11 ~la adar sıcak yollan aşmakla m~ 689 BOyOkada Yalı mb. Aya-
ll'ıuşı n askerler, IOD derecede yorul- yani sokak 16, taj 3 
~r: .. yatsı namar;lııınru bile ihmal 690 Bnyükadl\ Yalı mah. Aya· 

t erkenden yatıı> uyumuşlardı. yani sokak No. 17 
deıı l'Zak depolarının bulunduğu ver " 996 Bakırköy · Cevi:illk m11h. 
~ 6"Vll!lA birdenbire simsivah bir bat boyu sokak eski 10, 
&elın~~i ve sonra, kıpkı~ıl bir a~v ~ük- 12, u, 16, 18, 20 ttıJ 
~b. 10, 12, 14, 16. 

gaflet ordugAhı, o ltadar derin bir 766 Topkapı Beyazıdağa 
OUttın uykusuna dalmJ4tl kl; bu alevler m,ib. Eski Kuyulu yeni 
bunu ~rzak y:ıgınlannı sdrdığı halde, Kaynata soku eski 6 

97 .- Arsanın 2300. 
6240 hiıs~si 

61.- Ar1&nın 23J0-
62~0 

700.- lki 4nkkftnı 
mnttemll ev. 

160.- ET 

Atlar nıse g(Sremetn4tt. yeni 8 tal 8 
bu bU ' bu h~u 'ft zeki hayvanlar, 697 Kadıköy Bostancı Bağdad 602.- Arsa 
~ YÜ'k fel&keti imanlardan evvel cad. eski 54, taj 04. 
Ye ~lar; ş:lddet)e. t-epinerek idşnemi- 877 Kuruçeşme Kireçhane 'f8 1211.- Bir evi mOştemtl 
ordug!ha?nıflardı. Ve ancak o zaman, Z6ncirllkuyusokak Kire o- arsa ve taua 
iar 4dktıer ~ uykudan uyanmış- hane No. 2 Zenclrllkuyq 
~a~~guı }'erine kopnuşlardL eski 1, 2, 4, 1, 6, yeni 

de ld1 bu kaşnaıar, tamamile beyhu- 2, ı, 6, 4, ı taj ' 
~rıa.1o. · ~k: 1' işten geçıniş .. ordunun 

1 

767 Çarşı SAtarcı han alt kat 
?niştt, ' Yllın 11cak kill haline gel - eıki 19 yeni 17 taj 19, 20, 21 

}{ 970 Heybeliada Yalı m11b. 
§tsın~hdan Milsllme, bu felAket kar- BUlbOl ve Mızrak sokak 
~ ,.,, --.,lın başındaki leT'pW}U çıkarıp ye - eski yeni 4: 
~ ıt: 

851 Aksaray Yalı mah. 
}'l]- "Yarabt.. Çaldıranın tepesine bir Çorbacıbaşı sokağında 

80.- İki gö~ 
btr dUkk4n 

44.- Bir evin 
7-80 bluea 

86.- Arliia 

de~ı-nn. l:ndirseydin, ölümü, şükre- esk\ 48 yeni 73 
fa i kabul ederdim. Şimdi, bu büyük 724 Kadıköy Caferağa ruab. 2700.- Ev 
ed~~ Jnea'uliyetine nasıl tahammül eski Papasoğm yeni 

-~ .. sun. Dumlupınar sokağı eski 
'!S ~Ye bağınnış.. zaptolunmaz bir te- 12 traj 12. 

1 
8 

re kapılarak sakalını yolmağa baş- 826 Sarı) er, BQyükdere yeni 115.- Ar a 
8.Inıştı. Ligor soka e ki 74-6 

FUka * lba . t ~le, bağırmak ve sakal yol 
İik k ıle ~a~anacak vaziyette değildi. 
u·..:ı.:ee&:ıuru geçtikten 50Ill'8, silkıln ve 

1~1 kuibeden kumandan Müslime, 

yeni 85-6 
sSB Aksaray Guraba Hnse- 378.- Aheab ev 

yina~a mah. Şeyh Otı.- 71n blssesf 
man sokak eski 8 yeni 

tal 28 

198.84 M2 

62.50 M2 

.u M2 

~1.!S9 M2 

20218 M2 

84 M2 

86 ld.2 

~.16 M2 

874.60 M2 

88 M2 

86.-

20.-

19.-

752 

Mah. Şehzadebatı Cad. eski 2'75/360 hiaseai. 
329. yeni 187. 

Fatih Babahuan Alemi 

Mah. Şehzadebaşı Cad. eakl 

239, yen:i 187 /1. 

~~.- Odalı dilkk~ 

2'7'J/l60 hieelf: 

7!53 Fatllı Babahua.n Alemi ~.- Odalı dQkkAnm 

Mah. Şehzadebqı Cad. eski 2'7r>/360 ~eaJ 
239, yeni 187 /2. taj. 187 /2. 

28 M2 99.-

28 M2 99.-

1138 M2 23.-' ~ Kad1köy Bostancı Bağdad 11~ Arsa 
12. - Cad. De.miryolu No. !, yem 

140-

SO.-

'J7/L 
1~0 Yeşuköy Şevketiye Mah. 

1086 

.İstanbul Cad. No. e4 

Eminanü Blnbird.irek Mah. 

Mehmed pap yokttfu ile 

Su teraz.lsi aokatı, ~ 10, 
12, 30. 

113.-

006.-

Amnın l!/90 8036 MJ 43.-

hissesi. 

İki evin 1/9 !!>2.60 M2 101-

bjue.si. 
~ 

100. - 1078 Eminönü Sandemir M&h. eıa.- Arsalı d11kkAıyp ~-. . 83 M2 128.- 1 

24:.:. -

16-

9.-

7.-

640.-

28.-

76.-

eski Hatapkapı. ;reni Keres- 1/3 .:h.LueaL 
teciler Ayazma Cad. esb 

463, 456, ı. 3, ~. 7, 9, yeni 
43, 45. 

815 Beyoğlu eski Yancı. yeni 1600.- KAgtr 

MUeyyedıade Mah. etki 

Topçuba~ yeni Saray çı]ı;,. 
mazı aokağı, eski 9, taj 9. 

\ 

836 Aksaray Guraba Hüaey:ln 320.- Barakalı btr arsa " 
ağa Mah. Ordu Cad. eski ıwı nıaıf ~ 
23 Mil. yeni 193, taj. 378 

'703 IAleli Kemalpaoa Mah. 504.- Arsanın 6.12' 

Fothibey ve Çulrurçcşme ~ 

sokağında 7"1. 79. 
906 Kadıköy Bostancı Bağdad 14.-- Arsa 

C-ad. Demiı'yolu tariki, ye-
m 57/4. 

820.-

128 MJ M.-

; ss6 ın 101.-

148.'JO M2 3.-

Yukarıda adres ve tafml&tı yanlı gayri menkuiler ıpeş!n para ile ve açık art-

tırma usuliyle satılacaktır. 
İhal-e 26-4-939 Çarşamba gttntı aaat ondadır. lsteklllerln bildirllen gün ve saatte 

depozito akçesi, nüfus teflkeresl ve üç adcd vesi.kalık fotoğrafla bankaınıı eml.Ak 

aervlııine gelmeleri. (769) (24l!S) 
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.~ ., Po.staı nın tefrit.a.sı: 31 _ _ l 
t~ ~ ALnANYAVA 
fufil& =~IJiR iNGilil CASIJSU . 

SON POSTA Nisan 12 

• 
Terctı.me eden: B. Alu 

Eve gelir gelmez annem .teessürle : "Haberin 
Tayyare piyangosunun 26 ıncı tertib 6 ıncı keşidesi bugün 

Kazanan numaraları aşağıki sütunlarda bulacaksın&z 
bitti. 

var mı, Kuzenin Adolf esir olmuş!,, dedi 200,000 lira kazanan ;~:!~ ~:~~ ~~~:: ~~~! ı;~~ :!~~ 1 3!~!~ ~!;!~ ~~i! ~!~~! ~:~ ~:~ 
24675 22222 21326 23852 8828 2244 338781 6291 14154 14152 27201 5544 3955' 

Onun asıl şöhreti harb bittikten mu hatır1adun. Ben Alman hatlarının 5351 20506 26445 39727 18470 4799 32038 18658 11473 23722 32221 221' 
sonra b~şladı. Ve bu şökret bugüne gerisin(> gittiğim zaman karşıma çıka - 40,000 lf·ra kazanan 1605 4324 34589 18438 22516 3315 37950 38905 16971 2607 20729 172' 
kadar da devam eder: Bugün Hart, cak bütiın engelleri aşabileceğimi um- 8654 1845 3767 39888 35870 10356 19653 13281 29650 11248 29749 3590' 
dünyanın ~n meşhur askeri muharrir- muştum; halbuki karşıma çıkıveren 30342 18197 32632 15869 11629 13481 20008 29378 13493 13780 31685 4112 3754' 
lerindenlerinden biridir. ( 1) basit birkaç mani beni alt ediverdi. Ay 29157 28863 29280 16912 2257 31360 3448 21467 31567 1255 392 ııs9S 

Hartı umummiyetle, cDeyli Telegraf• ni şey pekala tekerrür edebilirdi. Hem 25,000 ıı·ra kazanan 18920 33375 23569 14920 28801 3690 20015 30740 29973 24670 7474 9088 
gazetesinin tanınmış askeri muhabiri bu defa son da'kikarnda kaçmama yara- 7736 21567 12211 21035 25902 3465 9864 10314 12336 1631 39468 2917' 
yüzbaşı B. G. Lldell-Hart diye bilir - yacak bir papas bulabileceğim de şüphe 26003 50 ı· k 1 31719 34423 32241 22226 9073 3821

1 ~ 
ler. (2) 1i idi!. ıra azanan ar 21066 37079 28039 27728 21819 ı12o1 

Lidell-Hart'~ gö~şmemi takib eden Fakat bütün bunlara rağmen Adolf- 20 000 ı· k 20005 11789 36938 30574 27897 37057 13927 13911 2193 2511 38975 aozd 
aylarda, kendı k:naı.me sık sık bu k~ un yerine kaim olmak fikri beni iyice ' ıra aıanan 10192 422 18575 1783 31780 36349 9129 2419 36165 2272 10686 33651 
nuşma mevzuu uzerınde durdum. Bıl- meşgul etmeğe ba!:Jadı. Daha eve var- 4890 8812 36313 22455 22535 29474 23347 375.21 10987 20fl97 18690 37678 2998' 
h?ss.a .0 ~ceki görüşm~~?en .h:ın::11 madan, yolda, kabalırslak bir şekilde 21630 30201 32912 10399 193.;7 25545 ! 9279 1957 18163 14908 4621 36134 

bır ıkı gun sonra Hartın sozlerını bu- pianımı çizdim. Hemen ertesi gün de J5 000 ı· k 11583 8211 5422 2774 3467 38810 27038 16319 12693 G704 13750 963' 
tün teferrüatile hatırlamak lüzumunu Londrayı boylıyarak dostum liva ge - ' :ra azanan 10592 16325 7285 37701 26305 38502 200,000 ı·ra mu··ka"f ___ f 
duvdum. Bak'n.z ne: için: neralini aramağa koyuldum. Bunun va 38365 22553 5761 37987 14284 24456 2091 ~ 

Eve gelir gelmez, bir iki hoş beşten sıtasile de. planımı arzetmek üzere, 26581 5186 24504 38090 39253 33618 200 bin lira. 40 bin lira, 25 bın lira. 20 
sonra anne.:n müteheyyiç bir eda ile : milli müdafaanın en srJahiyetli erka - 10 000 ı· k 39752 38344 39442 1739 15822 35872 bin lira ve 15 bın liralık büyü!{ ikrarnı • 

- Haberin var mı Bernrurd? dedi. nından birinden bir randevu aldım. 7 ıra azanan 7521 16670 23062 862 20058 20752 yelerin çıktığı rakamların son üç ra ' 
Kuzenin Ado"f esir olmuş_. Şimdi ken- Milli müdafaada tasavvurlarımı ö~ _ 2979 34688 18004 8888 30533 9j29 9230 kamları olan 675, 342, 003, 890 ve 365 ıııJ• 
disi Çeşayr"cieki Holport esirler karar- renir ö~enmez derhal benimle alay 28317 10725 15374 16159 25768 8485 maralar ile nihayetlenen bütün b•Ietlet 
gahında bulunuyor. etmeğe başladılnr .. Bizim milli müda _ 18346 32978 11361 9404 16002 13351 (1000) lira, onda bir hesabile (100) er li• 

Bu, tabii çok enteresan bir havadisti. fdanm bu gibi vaziyetlerde kullanıl - 3,000 lira kazananlar 5115 25104 26175 13651 21699 35195 ra mtikafat kazanmışlardır. 
Haf anın sonuna doğru onu ziyaret et- 35297 37373 21676 27850 8477 38295 5 o o o o m~k müsaadesini ~ldım. Son hadiseler mak üzere her zaman için soğuk su do- 39371 13399 ' r ra mükafat 
hakkında, umumiyetle harb hakkında- lu kovalan hazırdır. Bu fikrimin doğ - 1 500 ı·ıra kazananlar l!~~ ~:~~ ~~~~ ~~~~ 1~~~~ 2~:~ 1 
kı görüşlerini öğrenmek benim rulut'llnu anlamak için o zamanlar, 7 2000 aded ikramiye fişi dolabtan çe-
için faydalı bir şey olacaktı. Ben A _ tanklar hakkında ve bunların orduya 19391 38229 30839 14854 34858 22295 8131 193::l8 kildikteıı sonra ı 00 numara daha> çe' 
dolf'u çok ~eYerdim .. onun:ıa geçirdi- kabulü hakkm.da ileri sürülen ihtiraz ) 

000 1
. k 1 392e 1395 12579 8920 20608 13734 kilmiş ve aşağıdaki numaralar (500)e' 

ğimiz bir çok iyi günlerimiz olmuştu. kayıdlarını düşünmek kafidir. ' ıra azanan ar 4235 10254 13003 562 11303 31828 lira, onda bir hesabile (50) şer lira mil-' 
Şimdi artık cc:ir olup da bize zarar ver- Fakat manile?' arttıkça, plfınımı ha-

3638 22931 8778 6 12278 7066 35949 16224 6874 24327 kafat kazanmışlardır. 
6097 27124 3674 23127 10876 30523 35 o 13600 352 miyecek bir hale geldikten sonra ken- yata tatbik etmek sahasındaki azmim 8770 14988 21660 5 5 17408 9158 84 36831 27255 23246 18 

disine, esirlilikteki hayatını hafiflete- de kuvvetleniyordu. Fransadaki İngi - 35413 11395 1883 6777 7383 5332 30273 23885 29063 21315 19881 ısSSS 
cek ufak tefek baz. yardımlarda bu - liz ordusu umumi kM-argahında istih- 2 00 lira kazananlar 9250 35191 13436 20948 27481 10518135502 31880 6365 30657 28554 2~~ 
lunmnğı hiç de mahzurlu saymıyor _ barat isleri şefi olan Amirime bir tel _ 34898 763 25027 28999 39481 23816 2579 25342 31724 3454 12120 A"" 
dum f k · Am" · heme rt . ·· 28411 27701 39293 14085 13125 31698 21033 21347 5349 27658 23878 2742 21763 32018 10106 7032 32893 l'l"' 

· gra çe tım. ınm, n e esı gun 9789 8879 20203 23999 7793 20296 37557 10100 31875 34120 10882112747 36428 17394 13467 27417 28578 
Halpodrt'e :dyaretine gifliğim zaman Londraya geldi. Bu defa onunla birlik- 12302 23780 23388 38851 9154 8487 26925 18368 514 15926 3~~:: 36751110311 15452 22991 39501 465 3227' 

onu. 01 ukça neş'eli ve yeni h<»yatını le milli mi.idafaaya gittik ve daha rnes- 28141 39686 638 38285 4434 29808 38074 25944 11895 22665 6013 36544 2529 37061 8399 35103 2185 ıısoS 
benimsemiş bir halde buldum. Adotf ul maıkamlarla temasa geçtim. Amirim 3014 29064 31256 32741 14200 6831 20912 13152 38946 6605 4.595 29951 25327 9946 28669 18361 22698 2015' 
bana. nasıl f>Sİr düştüğünü, bölüğünün benim planımı ~en kabul etmişti. Ve 29707 5451 22242 35542 6 13490 

!:,~1::u~i:~~~~· ;.~:~ ~7ı1~~~ ,::1~ hiç olmazsa tecrübe edilmesine imkan 31699 ~~: 7674 2338 35494 :~~ ~:~~ :~~! 2:~ :~:~ 1~~ ~;!! 1~= 1~~~ ~~~~~ ~~::: :~= 399o1 
Adolf o zınnaıı benden ancak beş mil verilmecini istiyor, ve bunun üzerinde 70 rıra kazananlar 24872 11557 6333 26698 21895 15649 13581 31791 494 37406 16892 352o1 
kadar bir mesaf.ede bu~unuyormuş .. ısrar ediyordu. Amirim, muvaffaki - 27740 23872 35617 1263 3801 2369 29068 25436 8216 38545 26223 333$d 

ikimizden birimiz. birbirimize böyle yetsizlik halinde kayıbımızın çok -az o- 35410 28849 37946 16837 156 11178 40 1·ıra kazananlar 2oa1a 36687 22764 18771 4133 3s6os 
yakın olduğumuzu hatırımıza bile ge- lacağını (yani sadece benim hayatım!) 37978 23365 38133 12055 20970 5621 25504 24233 2356 39213 12826 22334 

tirrncmiştik .. Adolf hikayesini şu söz- fakat muvaffak olduğumuz • takdirde 2875 21879 23300 29291 35270 4864 15838 38498 25500 16474 27264 32900 27704 32524 39588 9688 32126 2569 

lcrle bitirdi: ka(zancımızın, ölçülemiyecek derece - 13149 22937 17977 38923 25933 10781 380004 26588 17359 17142 15292 22774 30290 9644 14766 5831 34397 
- Doi,'l"USU hiç ta1ihim yokmuş!. Şa- de büyük olacağını söyledi.. 3 22432 21296 31541 17965 13232 10398 504 12124 33360 29237 293 Teseııı· mUkaAf"tl 

yet esir dü~meseydim bu benim son Bu ısrar:iar neticesinde bana k1Smi 30003 20072 16645 23749 37089 31125 30390 30157 8451 33939 2324 37530 • (! 
muharel:ıem olacaktı. bir harPket serbestisi verdiler; ben ,de 14716 19468 31756 994 13906 26454 16492 25658 9601 37326 29170 7396 Bu keşidede ikramiye ve mukafııt 

Adolf'tın ne demek istediğini anflı- plAnımın bütün teferrüatını tes'bite ko ~1079 139'2 8415 22584 25494 19288 31119 36172 528 34130 26417 10614 k3zanmıyan bütün biletler onda bir h8' 
yamadım; sordum: • yuldum. 33874 31498 25859 33744 16957 18617 36412 36412 18657 31524 1184 5701 sabile ( 1) er lira teselli mükafatı aıs· 

- Kuzum bu sözlerinle neyi kasd (A,.ka.sı var) 294 26804 2177 24905 36467 35449 2481 12856 8130 15976 39962 38035 caklardır. 
edivorsun? 

- Esir olmadan biraz önce umumi er
kanıharhiyej e tayin edildiğimi öğren
dim. Beni erkanıharb sınıfına naklet -
mişlerdi.. Esir olmaseydım arhk har -

DRESDNER BANK' iN 
31 MART 1939 TARiHİNDE BERLiNDE TOPLANAN HiSSEDARLAR UMUMi HEYETiNCE KABUL OLUNAN 

bin sonuna kadar kıt'a yüzü görece - 1 B1 Birinci Kanun 1988 TariJ.ıindehi Umumi Bilançosu 
P A S I f ğim şüpheli idi. Bu vaziyet karşısında _A __ K __ T ___ F 

hiç de taJ;him olmadığını sen de tasdik Kasa mevcudu ve Relcluibank ciro ve posta çek hesablann· 
edersin!. da alacak ..........•..............•.........•.............•......•.•....... 

F.vime dönmek üzere trene bindi - Vadesi geimiş faiz ve temettü kuponlan ...•..•...•..•.........•.•• 
ğim zar~n derin bir takım düşünce - Çekler .......................................................................... ! 
Iere dald1m. f ngilizlere esir dfişen A - Senetler ....................................................................... . 
dolf. esir olacağına Alınan erkanıhar - Hazine bonoları ........................................................... . 
bi •esinde bulunsa'Ydı kim bilir rolü ne Bankaya ait e.Sham ve tahvilat ...................................... . 
olacaktı! Lidell - Hart: cMuhar.ebenin Konsorti:aF iştiraklar .•....................••..•.....•....................• 
hedefi - Düşm:m başkumandanının Bankalardan matlublar cNostro> ................................... . 
dimağıdır!• demişti. Adolf'un Alman Röpor ve Lombardlar ...........................................•....... 
crkanıharbiyes}ne tayinile Lidell-Hart Emtia üzerine avanslar .................................................. . 
ın bu sözü ara~ında herhangi bir mü - Borçlular ...........................•.............•..........•......•........• 
nasebet veyahud rabıt<J olabilir miy - İpotekler .................................................................... . 
di? Alman erkanıharbiyesindeki mev- Üçüncü şahıslar hesabına krediler .•.........................•...•. 
kii Adolf değil de, mesela ben işgal et- İştiraklar .................................................................... . 
seydim ne olurdu? Kim bilir önümde Gayri menkuller .......................................................... .. 
ne imkan!ar açılırdı! Bu fikir beni a - Demirbaş ..................................................................... . 
damakıllı heyecanlandırdı. Derken, ya Müessesenin hisse senetleri ............................ : ...•...........• · 
radılıştaki ihtiyatkarlığım bana hakim Tekaüt sand'ığı mevcudundan esham ve tahvi!.S.ta yatınlan 
olmağı:ı başladı. Daha birkaç gün önce Geçit hesabı .................................................................. . 
bir Alman harb divanında muhakeme Sair aktifler ..................................................... -- -········ 

RM 91.055.774,09 
9.253.815.11 

35.306.112,04 
671.726.999.05 
390.264.126,72 
311.373.114,84 

43.618 603.86 
3:).129.172,28 

1.434.257,12 
58.026.927,30 

1.008.906.854,93 
22.316.54:3,38 
6.251.347,68 

42.057.184,25 
5:5.071.749,43 

ı.--

-,-
. 1).912.390,-

1.028.604,10 
290.129.87 

edildiğimi ve idama mahkum olduğu - -------
' RM 2.785.023.707,05 

Alacaklılar .....•.........•••.•......•.......•.•••.•••••...•••......•.........• 
Muhabir Ba.nkalar- ••.•....••••••••••.•••••••.•••.••••.••••••.•••••••••.•.•• 
Keşfdeler ve kabullerden doğan taahhütler •.•......•..........• 
Ta.sa.rnıf mevd.uatı. •••••••••.•••....•••••.•.•....••••••••.•••... , .........• 
İpotek.ler ················-······················· ••..•••••••..••.•••..•••.••.• 
Üçüncü şahıslar hesabına krediter ................................ . 
Semıaye ..•••••.•.••••••••.••••.••..••••..•••••••••.•..••••••...•.....•........• 

K.aııunt llitiyatlar •••.•..•••...•......•......•....••...............•...... 
Diğer ihtiyati.aı- ••••••••••...•••••....••...••.•.•...•••••.•......•.•.......• 
Tekaüdiyeler ....... ...... ......... .... ... .. .... .... ........ ... ......... .. ... .. 
Geçit hesabı ........•...•....•..........................••...................• 
Safi kar: 

Geçen seneden müdevver ............ RM 
1938 senesi k1in. ••••••.••••••.••••••.••.•.• 

Tedavüldeki keşroelerlmt~ 
Aval1ar 
Cirodan doğan taahhütler 

2.115.613.39 
9.563.234.62 

102.771,17 
207.988.747.03 
105.778.802.42 

_____ ,_.,_ 

RM 1.883.763.322,S'f 
151).859.841,6' 
228.898.253·~ 
274..167.958·:!; 

661.035."' 
G.251.347.68 

150.000.000.""' 
23.500.000 ....... 
31l.698.370,9' 
16.000.000. ....... 
2.544.729.1' 

11.67S.8.f3.ot 

----~ 1 RM 2.785.023.~ı 
(1) 1034 yı1ındn Romanya ve Bulgarlstnn

dn bir ~yabat y:ıpmıştırn. Her iki ordunun 
ciib:ıy1ar1Ie yaptıiPm temas neticesinde bun
ların Dün;ın Ha"bl esnnsındnki Gnrb cephesi 

KAR VE ZARAR HESABI 

hakkındn pek a~ malOmat sahibi olduklnrı- M A S R A F L A R 
nı hayret.le gö:-düm. Ben, genernl Hayg'ın, .. 
general Frenç'ln 1slmlerln1 !Wç ~.hcymaın Maaşlar ve ucretler ..................................................... . 
zabitlere bUe rastı:ıdım. Gnrb cephesi ku ~ İçtimai yardımlar, hayır işleri ve tekaüdiye .................... . 
m:ı danlarıncbn yegllne b!ldlklert isimler: Sair masraflar ..............................................•...............• 
Jotr ve Foş'tur. Fakat buna karşılık bunla- Vergi, resim ve harçlar .................................................. . 
rın hepsi de Lidell Hnrt'ı tanıyorlardı. Tekaüt sandığına yardım ................................... - .•.......•• 

• l'ıf uhn:rrlr • 
{21 Ltdcll _ Hiırt Türkiyede tanınmış bir Kanunı ihtiyat -····-·---·····--·····--·······-·---··········· 

asken muhar:rlrdir. 1933 yıllarında Ankarada Safi kar : Geçen seneden müdevver -· RM 2.1 Hi.613,39 
e:HAltlmlyetl Mllllye:ıı gazetes1nde, cBüyillc 1938 senesi kAn ·--·-·----· 9.563.234,62 
Harbdc lrum:-ınd:ınlarıı adlı bllyük bir eseri 
tefrika ed!Jl?'!ştJ. Mütercim 

eleoe'kti. su-1 aup ... , .&M ---

R~ 

RM 

59.265.461,75 
5.665.304. 75 

13.521.170,40 
15.445.362.08 
1.000.000.-
2.000.000.-

11.678.848.01 

108.576.146,99 

GELIRL,0 
1937 den müdevver kar ................................................ RM 2.115.613,~ 
Faiz ve İSkontolar ......................................................... 53.634.469·:~ 
Komüsyon ve hizmet mukablU ücretler ............................. :- 47.816.692· 1 
Esham ve Tahvilat. Kıımb:yo ve ecneb~ nukut ıkan •.•....• ; 5.009.370·

9 
, 

i 
---------;I 

RM 108.57~ 

-
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Piyango Bayiliği yapmakta olduğu beş sene zarfında 
Sayın mDşterilerine : · 

• 

\Dağıttıtı kayden sabit olan 

Piyango Kraliçesi Nimet Ablan111 
• 

Bu son keşidede dahi dört bliyDk ikramiye birden vermiştir • 

. 1- • 

Enbtlyftk ikramiyeyi 24675 No. biletle Samsunda Hflktlmet konağında Ziraat 
katibi Bay Mustafa Hepşene kazandırdı. 

NiMET ABLA, Müıteriıine müjdeyi bizzat vermek üzere dün akpm tayyare ile Samıuna hareket etmek iıtiyordu. Bunun için, b(lytik fedakarlıklara katlanarak Ankara 
Hava yollan İdaresinden huıuıi bir tayyare teminine tetehbüı etmİftİ. Fakat Samıun'a Tayyare poıtaıı itlemedijinden, Alhncı keıidenin büyük talihliıi Muıtafa Hep .. 
ıen'i bir Y ıldınm Telgrafı ile haberdar etti. Muıtafa Hepıen, Y ıldınm Telgrafına cevab olarak 200,000 lirayı almak üzere Samıundan hareket ettiğini bildirmittir. 

2 - NiMET ABLANIN Uğurlu elinden bilet alan Valde hanında İranlı kasab Mehmed 
ye arkadaşı 30342 No.lu 1/5 biletle 

4 .. ~.6 il 
3 - Gene Nimet Gi,eai, 4890 No. ile Samsunda Buğday pazannda Bakkal Rasime de 

4 - Gene NiMET ABLANIN uğurlu eli ile Bakırköylhlde Ômer Naci ıokaiJnda 
Bay Seyfi Ye Bay Abidiııe Atbğı biletle 

. 
L 

Kazandırdı. NiMET ABLANIN. MDtterilerino para verirku aluımq 
eu 10D remıi 

Yeni tertlb biletler gelmiş ve satışa başlanmıştır. 

Bay Seyfi, Nimet Abladan bDyGk 
ikramiyeyi alırken 

Taşra siparşleri serian ve muntazaman 
gönderilir. 

Adres : ista E in nO, 
Tramvay caddesi 
29/31, Te : 220 

Bay Abidin, Nimet Abladan bnynk 
ikrmiyeyi alırken 

D 1 K K .A T: Hiç bir yerde şubesi yoktur. 


