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Permanant ve saç kurutma makinele
ri geldı.. Bunu kullananlar hem ko
la Ylık gOrll rler hem de şıklık ve 
zellıği kendilerinde toplamıı oıurı~: 
Satış yeri -- Sirkeci Liman han k:arfıaında 
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lmzalanne wi 
doetlukl•Mn• Ndık ' 

91dutunu bldlrdl 

İlalyaya karşı 
Trabluşta isyan 
Sünusi isyanı gittikçe 

büyüyor 
Tunus 12 - -Havas- Trablutuı 

,.ıen yolculann söyledUdertne 16-
re. Llbyanın İtalyan vlltyetlerf •· 

(Devamı ıı iRd 1t11/fad4) 

Sofya hükumeti Berlinin 
tavassutunu istemiş ••. 

B11kref 12 (Hususi) - Önümüzdeki 
hafta Berline gidecek obn hariciye na • 
zın Gafenkonun. Alman payitahtında ev· 
velıce tesbit edildiğinden birkaç gün fazla 
kalacatı anlaıılmaktadır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

~enterbury 
Başpiskoposu dun gelti 

Bq piskopoı doktor IAng 

Dün limanımıza gelen Korser yatile 
Anglikan kilisesinin en büyük ruhani 

O reisi olan Kenter Bury Başpiskoposu 
AVRUPA DEVLETLERiNiN BUGVNK.V VAZiYETiNi G STERlR HA_Rl_T_A--------~---':.:.:Devamı 11 nci sayfada) 

Fransız ordusunda izinler Alman Na~·~; .... Giib~l~--
kaldırıldı, sahil bataryaları bugiin müzeleri geziyor 

harbe hazır vaziyete konuldu 
~ngiltere ve F ransanın 
Şarki Akdeniz siyaseti 
bugün tasrih edileCek 

I 

italya ve 
Balkanlar 

Roma 12 - Havu ajaDaı WldlrtJOl1 
Balkanlar hek'nnda. llful mıhf.Uıl'M 

bllıdirlidiltJıe g6re, Yunan.lstana vvlıJ.m 
(Devcmı ıı tld "'l/fada) 

Yvlcanck; G6b.IM hıııuft tGSllfCl'W't "f"ğıda m.iıaftr nazır ıc.rıdisinı 
arpla11anlaranuındca (Yuw 11 1nei ..,......) 



Her gün 
-··---

Hükumetin harici 
Siyaseti 

Ya-:M ........ •ı•• 

V eni Refik Saydam kabinesi üç 

gün evvel Meclis huzuruna ge

lerek hükümetin programını okudu. Tür
kiyede devam ve istikrarın me.s'ud bir ala. 
meti olarak bu kabinenin programında 
da bundan evvelkilerden esas itibarile 
farklı olan hiçbir şey yoktur. Hususiyet 
olarak göze, başlıca üç nokta çarpar: 

ı - Dahilde, umu:ınfiibir huzur ve sü· 
kibı üzerıne kurulmuş gailesiz bir siya· 
set işsizl ğı. 

2 - İktısad ve Nafia VekAletlerinin 
bölünmeleri. 

3 - Devletin haricl siyaseti. 

,., SON POSTA' 

Res1mll Makaleı --= Şiddetten içtina6 ediniz 

Nisan tl 

Sözün kısası 
-····-

Derdim endin 
Bir teklifi 

I!. Tala 

D erdimendle konuşuyoruz .. ayı.o 

nın ahlatı gibi bizim de on mev

zuumuz var; dokum ahval tizerine: 
- Azizim! diyor, Milletler Cemiyetin• 

den aes. sacla yok. Ne oldu? 
- Suya düştü.. suyu inek içti.. inek 

dağa kaçtı .. 
- Alayı bırak! Sahi, ne oldu? Dünya· 

lar kadar para harcandı, emekler sarfe
dildi. vakitler kaybedildi.. 

- Ne yapalrın? Besliyemedik. öldü! 

- Ona Cenevrede bir de koskoca sa~ 
ray yapıldı, değil mi? 

Refık Saydam, bu üç nokta üzerinde, 
kendisine mahsus vuzuh. samimıyet. İnsan giindeJik lıayatmda yanlış. fena. usulsüz yapılmıf Ka1'ahatli bir adam, auç yapımlf bir tnsi.n muaheze edi:ı.. 

- Evet. 
- O ne olacak? 

iddiasızlık ve tevazula, hükumetin fikir· birçok işlerle karplapbilir, bazan pdra da ulrıyabilir. Bu dili~ eberjya baı eğmiye. l'Ük6t etmiye, suçunu gör· - Kiralık. İstersen sen tut ta. yazın 
!erini Mechse izah etti ve Mecll! te ona vaziyetin karşmnda teessilr duyması tabiidir, teessürünü miye mütemayildir, söyleneni daima sabtr ve süklln ile maaaile hava tebdiline gidersiniz. 
nümayışsiz ve gürültüsüz, fakat, ayni izhar etmesi tabii haklanndandır, fakat birçoklarımız tees· dınler. Fakat muhatabı fi<ideti artardığı. teSinin tonunu 
ıruretle aamim1 ve tam itimadını bildirdi. sürümüzü ızhar ettilfmiz sırada hakh Taziyette iken haksız yükselttiği zaman onda bir aksüllmel yapar, onu da yavaı 

- Benim bu saray hakkında bir fikrim 
var. Alakadar bir kimseyi bulursaJI>t 
teklif edeceğim. 

..,. yavaı bağırıp çağırmıya sevkeder, artık kavga başlamıftır, 
vaziyete düşeriz, esasta ve görünüşte nziyeti.mızi değişti- t Lakı ı d h ,___ d" •'-U Dahili siyasette cişsizlik> namını ver- ve esas a ~ ı o an a amın a.-a vaziyete UfIJ\esi lil • 

ren lmll daima fazla hiddet, fazla mddetttr. maı· bel" · ı· Ş"dd tt d · ·~ .. b ~-· - Söyle bakaY1m, ne imiş o? 
dığimiız mes'ud hldise üzerinde fazla r ı ırmış ır. ı e en auna ı.,.._.a wu.u.ılZ. 

~{~ii~i~fi~~'.~;-=:::::::::-c-==-=-=ı= s-==-===[ğ~~~~-==-====~:=§==-==~~~=@~~==-==~J 
- Bak. şimdi. Milletler Cemiyetine 

güvendikleri, ondan meded uındultlan 
halde, mezbur cemiyetin cılk çıkmasile 
şapa oturan devlet reislerinin sayısı gi~ 
tikçe artıyor. 

tin bütün devlet teşkilatını daha demok- Bilge şamplgonuna lr 
ratik. daha halkçı, daha temiz bir ruh ile Hediye: Domuz 
canlandırmaya çalışmak ve Türk mille· 

.. .._... ....... _..... ...... -, 
HergDn bir fıkra 1 

MübalAğaclar il 

frakın llç gasındalıl 
R.J-alı 

- İnşallah artmaz artık! 
- Dua ile peynir gemisi yürümez! 

Sen istediğin kadar artpıaz de! Bu gidiş· 
le artacak .•. tinı maddi ve manevi ümran yolunda 

mütemadiyen ilerletecek işlerle meşgul 
olmaktır. Bugünkü diınyada, dahilen bu 
kadar temiz ve Refik Saydamın güzel 
bır tAbırilc, cıeffaf> bir memleket yok· 
tur. 
İkt~ad ve Nafıa Veklletlerinin bölün· 

ıneleri meselesine gelince, bunu hilkO.· 
met. kendi anlayışına göre izah etti. Bu
ıünkü devletin mütemadiyen artmakta 
~e çeşidlenmekte olan işlerini daha iyi 
teVk ve idare edebilmek için. hükumet 
azası arasında daha iyi bir iş bölümü te.
ınm etmek gay~ini güden bu yenilik. 
esa. itibarile. faydalı ve lüzumlu bir şey
dir. Zaten, haci.nı ve faaliyet kesafeti ba
kımından gittikçe ehemmiyet kesbeden 
münakale işlerinin ayrıca müstakil bir 
hiiktlınet şubesi haline gelmesi, ilk defa 
bizde düşünülmüş bir teY değildir. Biz· 
den evvel bu bölümü birçok memleket. 
ıeı= yapmışlardır. 

Yalnız. İktısad Vekiletinin bölümi1 
ıneeelesinde ehemmiyetle dikkate alına

cak bir nokta vardır ki bundan aynca 
bir makale ile bahsedeceğ~ 

* 
BugQn asıl harict siyaset üzerinde dur-

mak istiyoruz. 
Hükumet, bu husustaki fikirlerinin e

saslarını açıkça izah etti. Dünyanın ne 
kadar karışık bir vaziyette bulunduğunu 
töylemeğe mahal yoktur. Her dakw bir 
miDetler harbinin zuhurunu mümkün kı· 
lan birçok amiller bir araya toplanm•ş 

ve beynelmHel münasebetlerde hukuk 
denilen mefhumun varlığına dair ortada 
hiçbir alamet kalmamıştır. Bununla be
raber, Türkiye sulhcu bir devlet rolünü 
oynamakta ve sulha yardım edebilmek 
için, kendisince mümkün olan her şeyi 

1apmaktadır. 

Bu rolü muvattakiyetle oynamakta de
vam edebilmek için, Türkiycnin güven
diği esaslar §Unlardır: 

1 - Her şeyden evvel kendi kend sin"n 
maddt ve manevi kuvvetlerine güven
mek. 

Bu kuvvetlerin dünyanın en büyük 
kuvvetleri olduğunu iddia etmek bıze ya. 
tışmıyan bir megalomani olur. M ddi 
kuvvetlerimiz, dünyanın büyük kuvvet
leri yanında elbet zayıf kaTır. Fakat, ma. 
nevf kuvvet. milli itt had bakımından 
dünyanın en büyük kuvvetlerinin Tür
kiyede bulunduğunda hükumetin değ"l, 
en mütevazı bir Türk vatandaşınıo biJe 
§Üphesi yoktur. Şu halde bu kuvvetler, 
güvenileb lir şeylerd'r İşte. hükum t te 
ııulhcu sıyasetinin temelini buna oturtu. 
yor. 

2 - Türkiyenin dostluklan vardır. Bu 
dostruklarının bazılan çok samimi, bazı
ları da çok kuvvetrd'r Tti .. 'v • d re,..e 
derece bun ra da 'v nrb'li . Ayn' za
manda Türk'ye bütün dostl ·larına kar. 
p ayni derecede ·bir .. :ıdaka le bağlıdır. 

Dostlanndan dostluk beklcd';i g bi dost
larına kar~ı dostlu~ u u ös~crm"'k vc:si· 
lelerinde sadakats'zlik ed CC'k bir mem
leket te değildir. Şu kadar ki bu dostluk 

Mübalağacı Mcınilyalı cırkcıda§tan. 

tıa anlattı: 

- Dün ben k6pek kavgası seyret-

tim, böylesini ömrümde görmemiJ· 

tim. lki köpek evvela birbirlerini" 

yüzlerini ınrm4ya başladılar. Sonra 

işi azıttılar. !ki kuyruk kalıncaya ka-

: 

- E, peki. 
- Bu biçareler, yersiz. yurdsuz, öte· 

de beride sığıntı vaziyetinde yaşıyorlar. 
Haile Selfısiye başta! Sonra Şuşnig, Ha· 
p .. şimdi de Zogo .. 

- Evet. 
- İşte o artık manası kalmıyan Mil· 

letler sarayında bunlan oturtmalı. 

- Fena fikir değil. 

dar birbirlerhıi 11ediler. - Dur, daha! Bİr de, bunlann nez-

İ Bir ba§ka Marsilyalı tcudik etti: dinde murahhas oluTl ta, şimdi açığa çık-
5 mış ve kadrolar gittikçe daraldığı için 
İ - Evet, dedi, tesadüfen ben de O· ! başka bir yere naklen tayinleri de şüp-
! mdmı geçiyordum. Fakat geç kalmı· ı heli bulunmuş d'plomatlar var. Onlara 
;. ıım; ben giffi6im ıaman 31erde yal- da ayni sarayda birer daire tahıl! olun· 

nız iki kuyruk vardı. BirbirleTmm ü- 1 Son günlerdi! bir otomobil kazuı ne- sa ... 
lngllte:recıe 351 seneı1k oır mazı.si olan 

bilye prpiyonluğunu bu Jll, remılni g~
düğün<lz kadın kaznmlf, ve kendisin• 

canlı bir dom\d hediye edilmiştir. 

zulerine atılmaya hazırL:ınm.ı1 bir : ticesinde hayata tözlerini bpıyan Irak - Çok iyi olur! 
"aziyette idiier. Geçip gittim, sonra- i kralı Gazinin yeine ÜÇ yqındak.i oğlu, - Hem de, böylece. her devletin Mil· 
dan ne oldu bilemiyorum. i •İkinci Faya].. ün~~ile tahta geçmiş. letler Cemiyeti namına ihtiyar eylem.it 

\.. j amcası da nalb RÇilmıftir. Resmimb ye- olduğu bunca masarif boşuna gitmeınit 
===-====--==-=====-==- ' - -" ni Irak kralım pteriyor. olur. Ne dersin? 
vazif eletinde Türkiye. bir dostuna brp 
vazifesini yaparken ayni teYi ötekine 
karşı ihmal edemez. Hiçbir dost, Türki· 
yeyi onun diğer bir dostu aleyhine alet 
olarak kullanamaz. Çünkü, Türkiye dost
luklarını d~tluk için tesis etmiş ve sul

Bu 1'ızlar danamı 
Ediyorlar 
Sanıyorsunuz ? 

D4nga haritasının sık 
sılc detişişi 

- Muvafıktır, derim, Derdtmendiml 
Yalnız bir şeyden korkum var. 

- O da, neden? 
- Neden mi? Bu kadar talihsiz bir a. 

Londradaki harı'lacılar, cfllnya harita • raya gelince, saray, üç güne kalmaz. te
sının geçirmekte olduğu defilikliklerden melinden yıkılır diye korkarım! hun devamını dostluğun düşmanlık mef- Bu genç kızlann 

humile birlikte yürüyememesinde gör- yilzlerindeki neı'e
militür. ye bakarak yap-

3 - Refik Saydam programının haric\ tıiclan danstan zl· 
siyaset batımından en kuvvetli tarafı fU· yadesile zevk duJ· 
radadır: BaJYe'kil, T\irltiyenin. dostluk- duklannı aanacat.. 
lanna olduğu kadar vermı§ olduğu bütün anız. Bellci de hak .. 
imzalara da sadık bulunduğunu sarih ve lısınızdır. Fakat 
ltat'i bir dille söylemekten çekinmemifür. bu genç kızlar, bu 
Dünyada her şeyin karmakanşık olmuş dansı hergiln yap. 
bulunduğu bir zamanda Türltiyenin bu mak mecburiyetin .. 
kadar katı bir sesle verdiği imzalara sa- de, ve Avrupada 
dakatini bir kere daha iüın etmesi birçok oldukça kök budak 
manaları birden ifade eder. • salmış bir mezbe. 

bin salikleri bu. Dünyada enternasyonal ahlak ve hu· 
kukun kıymet itibarile aı.fıra indiği bir lunmak dolayısile, 
zamanda Türkiyenin bu prensiplere sa- dinlerinin hüküm
dakati elbet güzel bir şeydir. Hatta. zan- ]erini Y~rine getir
nedersem, Türkiye, enternasyonal taah· mektedırJe:r. 
hüdlerine sadık olduğuna. 111 dakikada, Mazdaznan ismi 

ziyadesile müieeair olmakta. mekteb • Derdimend sustu. Başını kaşımasından 
lerde okutulan coğrafya derslerinde kul· da istidl!l eyledim ki, içinden bana hak 
lanılan mücemem lr:ürede ak sık deli • veriyor. 
şikfik.ler yapmak mecburiyetinde kal • 
maktadırlar. 

Yıkanan köp~kler nasıl 
kurulanır/ar? -............................................. , ___ , __ _ 

Londrada bir müesseaede açılan kö • Tork Hava Kurumunun 
pekl@re bakma kursunda. yıkanan kô • 

peklerin resimle gördüğünüz şekilde ku- teşkilatı t hdid edilecek 
rutulmalan ehemmiyetli surette tenbih 
edilmektedir. 

Kral berberi 

Ankara 12 Humst) - Turk Bava Ku
rumu için hükfunet yakında Meclise bir 

kanun layihası verecektir. Bu l&yiha e .. 

korlu;nadan bil' kere daha teyid edebilen verilen bu mezhebin ayini derin nefe.~ al-

Japon prensi Çiçibuyu. eski İngiliz saslanna göre Kurum teşkilatı tahdid e
başvekili Baldvini, Avustralya bqvekili· dilecek ve Türkkuşu teşkilAtı muhafaza 
ni traş etmiş olan Londranm usta berber- edilecektir. 
!erinden Tasse İngiltere kralının Kanada Tayyare piyangosunun idaresı milıt 
c;eyahatinde, kral berberi olarak seyahat bankalarımızdan birinin emrine verile " 
edecektir. 

yegane memlekettir! mak ve yalnız sebze yemekten. rakset-

(Devamı 11 ftci .royfada) mekten, illhiler ıöylemekten ibarettir. 

1 STER 1 NAN, IS TER INANMAI 
Gazetelerde bir haftadanberi siyaat haberden gayri bir 

IE!Y görülm(IZ oldu, bu haberlerin içinde her cinsten birkaç 
taneyi mutlaka yanyana sıralanmış olarak görürsünüz, ilk 
dakikada gözünüze korkunç bir başlık mı ılişti? SeierberHk 
emri galiba pek yakın olacak diye mi dü~ndünüz? Muhak· 
kak bir ~::ın·ye sonra gülmiye başlarsınız. zira haberlerin 
arasında kom kleri de vardır. 

M selA d~ın bir gazete kocaman serlevhalarla: 
c- Çınlıler mukabil taarruza geçtiler, dernıı. Öte tara· 

fında da: 
- Yunan1stan İngiliz garantisine girdiği takdirde İtalya 

Atinayı düpnaiı eddedecek. cümlesini ııralamış. 

IS TER 1 NAN, 

Bir defa Çinliler nerededirler? Kime karp mukabil taar-
rU2a geçiyorlar; sonu ate§ bacayı sarmış Çinliler mukabil taar

ruza ha geçmişler, ha geçmemişler, bi2e ne? dememek ka
bil mi? Fakat. diğer taraftan, Yunanistanm İngiliz ga • 
rantisini aldığı takdirde İtalyanın tehdidinden çekinec:elf
ni, sonra İtalyanın d:ı hakikaten böyle bir tehdid yapaca· 
ğını sanmak ayrı bir meseledir. 

Günün haberleri arasında korkunç olanlarla, gülünç o
lanların y:myana dizildiklerini söylemi§tik, doğrudur. ft.. 
kat hak:kati .isterseniz korkunç haberlerin verdiği hayret 
ve dehşet karşısında gülünç olanlann kolaylıkla göze .çarp. 
tıklarına pek inanmıyoruz, ey obıyucu sen: 

iSTER INANMAI 

cektir. . 
.. ................................................. -·······-· 
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Ruzveltin bir harh 
ihtimalini ileri sürmesine 
karşı itirazlar yükseldi 

1 · Kutubta &00.000 Km. Müzakereler -
murabbaı arazi Alman başlıyor mu? 

h an karşısı da 
Yugoslavyanın 

vaziyeti 

Bitaraflık kanununun tadili etrafında Meb'usal) Hari
ciye Encümeninde hararetli müzakere'er cereyan etti 

Washington 12 (A.A.) - «Washington ı Reisicümhur süklınetini muhafaza ede • 
Post. gazetcdi Ruzveltin cEğer harb Ol· miyorsa da parlamentonun sükunetini 
ınazsa sonbaharda Warmfpring'e tekrar 1 muhafaza edeceğini ümid ederiz.• 
geleceğim> yolundaki sözlerini mevzuu c Vaşington Daily News> de §Öyle ya • 
bahsederek bu sözlerdeki harb tabirinin zıyar: 
Am 'k d d b 1 . erı a ahil olsun olmasın garb mede· cRuzvelt. karanlık teşhisler e u un • 
nıy ı· · h k ı k e ını ayati bir tarzda vuracak olan mak hususundaki eski oyunu u lanmn • 
umumi bir harbi kasdettiğini tasrih ey • tadır. Heyecan ~erici haberleri teşvik e
lemektedir. diyor. Hakiki düşmanlarımızın hangi ta-

Bu gazete ancak milletler azimkB.r dav- rafta bulunduğunu iyice öğreninciye ka
ranırlar ve Roma - Berlin mihveri ciddi dar daha ihtiyatlı davranalım.• 
bir mukavemet noktası bulursa harbin ö- Bitaraflık kanunu 
nüne geçilebıleceği mütaleasındıı bulu - , 
nuyor ve diyor ki: Vaşington 12 (A.A.) - Meb usan mec-

cRoma Berlin m'h . . • lisi hariciye encümeni bitaraflık kanunu-
- ı verının yegane an- .. . b la t 

ladıRı dil kuvvet dı'l'd' R , 1 İt 1 nun tadili muzakerelerıne a~ mış ır. 
ve Almanyadan ,.0k d h ku tl' 1 Muhtelif hatiblerın u muza ere er -

ı ır. uz\ e t a ya 

1 

. b ·· k ı es 

b. :r a a vve ı o an da il . .. d'"kl . fiki' ı şunlar 
kır milletin bir harb takdirinde kayıdsız =ın en sur u erı r er -
·alanuyacağını Roma - Berlin mihverine : - · b' 

ş ır.> il ğ lhtar etmı' ı· 1 Guyer -cümhuriyetçi-: Dunya yenı ır 

Ruzvelt. gazetecilerle a tığı müla _ umumi harbe tahammül eden:ez. Ke o 
katta bunların Avrup y p t' h kk d 1 paktını imza eden 63 dcvletı, mezkur 

a vazıye ı a ın a . . . . d t 
kendisine sorduktan 1 b w· paktı yenilemek ıçın Vaşıngtpna ave e-
h' sua e ceva en c as- d' . 
ıngton Post'un> bu yukarıdnki makale- mız. 

sini okumaları tavs· . d b 1 Faddis -demokrat-: Bitaraflık kanunu-
b 

ıyesın e u unmuş ve 
u y k nu büsbütün kaldırınız ve anayasanın u-

azının açı ve doğru olduğunu söy • 
lemiştir.> muıni bir harb halinde reisicümhura ver-

diği hareket serbestliğini devlet reisine 
l\Intbuatın tcnkidlcri bırakınız. 

v· 
Am a~gton ~2 (A.A.) - Bazı gazeteler, Fish -cümhuriyetçi-: Bütün bitaraflık 

e ada bilhassa Ruzveltin esrarlı be- kanunu, mütearrız devletlerin kim ola • 
ranatiJe yaratılmak istenilen harb hava- bileceğini hükfunetin evvelden tayin et-
sı aleyhinde bulunuyorlar. mek arzusuna istinad etmektedir. 
· c Vaşington Times Herald> dıyor ki: Maas -cümhuriyetçi-: Bitaraflık kanu-
~ cRuzvelt'in> harb çıkmazsa sonbahar- nunu tamamile ortadan kaldırmak icab e
d:k;ra:ınfpring'e tekrar gelirim. yolun - der. Bu kanun hakiki bir bitaraflık pren-

ı 60zlcrine teessüf etmek lAzımdır. siblerine uygun değildir. 

Bulgar nasyonal 
sosyalist partisi 

dağıtıldı, şefi tevkif edildi 

Irak Krahn·n kaza 
nefcesinde 

öldüğü t~ha~kuk etti 

hakimiyetı• altına g·ırd·ı Belgrad 12 (A.A.) - Yugoslavya mah-
AI · t krfl !ellen· İngilterenin doğu Avrupası dev .. manyanın yenı e ı er-

Berlin 12 (A.A.)-Kaptan Ritscher'in d b l d .., .. } . or !etlerine lüzumu veçhile yardım imkan ve 
kumandasındaki Schwabenland vapuru • e u un ugu soy enıy ihtimalini az çok· teTeddüd ve şüphe il• 
nun Şimal Kutbuna yaptığı sefer netice -- . . karşılamaktadırlar. 
sinde 600,000 kilometre murabbaı geniş • Varş•:wa 12 (Husust) - Berlındekı Bu mahfeller, ne Yunanistanın, ne de 
liğinde bir saha Alınan hakimiyeti altındn Po!o~?'a ~efiri Li~sky'nin v:a~ovaya 1 Tiırk~yenin İngiltere ile karşılıklı bir 
girmiştir. Kaptan Ritscher, dün cenub av e 1 munasebetıle bazı şayıa ar çı - tedafüi ittifakı kabul edemıyeceklerinl, 
Kutbu mıntakalanndan Cuxhaven'e gel- karılmıştır. zira böyle bır ittifakın büyük devletler 
miştir. Ecnebi gazetelerinin ortaya attığı bu arasında umumi bir harb vukuunda ken· 

Keşfedilen ara:4inin hudud noktaları- şayialara göre Lipsky, Danzig hakkın- dilerini derhal ileriye atacağını bildiri. .. 
da Alınan hükfunetinin yeni teklifle - yorlar. na gamalı haçlı bayraklar dikilmiştir. 

Cenub Kutbuna yapılan sefer Göringin rlni hmnil:n Va~vaya gelmiştir. Tek Siyasi mahfeller, lngilterenin de bunu 
himayesi altında cAlman keşfiyat cemi • rar bu şayıalar cumlesinden olarak Al- anladığını ve Yugoslavyaya şimdiyi:! ka
yeti» tarafından tertib edi.lnıiştir. many.a,_ İngiliz garantisind.en vazgeç. - dar gerek doğrudan doğruya. gerekse bil-

Mısırda iki kasa ha 
yandı, 32 kişi öldü, 

300 yaralı var 
Kahire, 12 (AA.) - Aşağı Mısırda 

kain Mahallei Kebir civarında iki ka -
saba bir yangın neticesinde harab ol -
muştur. 32 kişi ölmüş, 300 kişi yara -
lanmıştır. 

Askeri 
Müke_llefiyet 
Kanunu 
Ankara 12 (Hususi) - Hükumet yeni

den hazırlatmış olduğu askeri mükelle • 
iiyet kanunu projesini Büyük Millet 
Meclisine takdim etmiştir. Proje alakalı 
encümenlerde de~hal tetkik edilıneğe baş 
lanacaktır. 

mek ıçın _Polonyaj'l tazyık ve tehdıd vasıta hiç bir garanti teklifi gönderme • 
etmektedır. diğini kaydetmektedirler. 

Salahiyettar mahfeller bütün bu ri - Bu mahfellere göre Yugoslavyeı. Berline 
vayetleri \'e Lipsky'nin yeni teklifler ve Romaya itiınad etmektedir. Pek tabi.! 
hamil olduğuna dair haberleri tekzib olarak lbir gün bu itimad bozulduğu tak· 
etmektedirler. . dirde Yugoslavya bütün kuvvetile ken · , 
Varşova 12 (A.A.) ~ İyı malumat dini müdafaa edecektir. ' 

almakta olan mehafil Fon Ribbent - Fakat şimdiye kadar böyle bir endişe
rop'un bu ayın yedisinde Lipsky'yi ka- yi haklı gösterecek hiç bir şey mevcud 
bul ettiği sırada Almanyanın İngiliz - değildir. \ 
Leh garantisi hakklndaki noktai naza- Gene bu mahfellere göre Londra vı 
rına işaret etmiş olduğunu beyrm et - Paris Akdenizdeki menfaatlerim tehdid 
mektedir. edecek her tehlikeye karşı milnasib ted· 

Alman mehafilinin istihbarlarına gö birleri, küçük devletlerden İngllterenin 
re Fon Ribbentrop bu garantinin_ 19 38 idaresinde bir siyast blok teşkilini iste • 
tarihli Alman - Leh itilMımn ruhu ile meden alabilirler. 
gayrikabili telif olduğunu ve Alınan ----------

hükfunetinin İngiliz - Leh şifahi itila - tO ayhk tahsilat yekOnu 
fının tahriri bir itilaf haline gelmesi 

takdirinde \~ziyeti yeniden gözden ge- 211. 5 81. 2 ı 8 1 i r a 
çirmek mecburiyetinde kala~ağım söy-
lemiştir. 

Fon Ribbentrop. Lehistanın Alman
ya tarafmdan «dostluğa münafb te -
Iakki ediimekte olan askerl tedbirleri • 
ne de telmih etmiştir. 
Almanva ile müzakere başlayacak mı? 

Ankara 12 (Hususi) ~ Alakadar ma· 
kamlardan verilen malfunata gö~ 
1938 mali yılı on aylık tahsilat yekünı 
217.587.218 lirayı bulmuştur. 

A dl v • Berlin 1 ı (A.A.) - Söylenildiğine rnavu ugun yenı pöre V9rşovaya avdet eden Polonya se 

Gümüşhanede 
3 idam kararı 

h 1 firi Lipsky, Alman • Leh meseleleri Gümüşhane 12 (A.A.) - Ağırceza 
anayasası 8Zlf anıyor hakkında Almanyanın sarih teklifleri: mahkemesi Kelkitin Kösedağı budu. 

Tirana 12 - Kont Cianö, saat 10.30 ni hamil değildir. Bu husust~ ecnebı dunda be5 kişiyi feci bir surette öldü • 
da tayyare ile Tirana'ya gelmiş ve Ar- m~le~~~tlerir.ı_de dolaşan şayıalar zan- ren Kelkitin Şen köyünden Ahmed ve 
navudluğun veni ana yasasını hazırla- nedıldı~me ~ore Almanyanın Polon - Siranın, Tersin köyünden Celilin ölüm 
mak üzere t.dplanmış olan milli mecli - yaya karşı serdettiği tc1leblerden bah - cezGsına çarptırılmalarına ittifakla ka· 

. t' ak etmiştir. seden Völkischer Beobahter gazetesi - rar vermic:tir. 
se ış ır k 1 · d ' · · "' . . . nin bir ma ·a esm en neşet etmıştır. ================ıı 

Londra 12 - Reuter ajansının Sof
yadan istihbarma göre, hükumete kar
şı bir hareket hazırlamakta olan Bul -
gar na"Syonal sosyalist partisi dağıtıl -
rnış ve parti şefi tevkif edilmiştir. 

Kont Cıano, Italyruı sefarethanesın- Bu gazetenin bildirdiği taleblerin bun- tü isinin dostane bir surette halli için 
Londra 12 (A.A.) - Irak elçiliği b_ur~-ı de Arnavudluğun bir çok ileri gelen dan 15 gün evvel Almanyanın Polonya Alm.anya ile Polonya ar:l'sında müza ., 

da ne tt•ııw b' t blivd kral Gazı'nm h · ti " · k b 1 tm' t' . şre 1es•. U: e _g ~·-.. .. . · şa sıye eı mı a u e .ış ır. elçisi tarafından Varşovaya tebliğ e - kereye ba:jianması ihtimali mevcud • 
bır kaza netıcesınde oldugunu teyıd et- Tirana 12 ( A.A.) - Italyan kıtaatı, dildiği ilave edilmektedir. dur. 

Alınan ·Bulgar dostluğu 

Berlin 12 (A.A.) - Alınan - Bulgar 
cemiyeti, Avrupadaki Bulgar talebesin:n 
B:.rlin Üniversites"nde akdettlği kongre 
~unasebetile cKaiserhof> da dün akşam 
bır kabul resmi tertib etmiştir. 
d G:neral von Maşşov. iki millet arasın
akı samimi münasebetlerden bahsetmiş 

\'e Bulgarların milli emellerinin tabak • 
kukunu temenni eylemiştir. 
Yugoslav \'c Yunan sefirleri Bulgar 

lıa vekilile görüştüler 

Sofya, 13 (Hususi) - Dün öğleden 
~n.ra Yugoslavva ve Yunanistan sefir
e~ı başvekil Köseivanofu ziyaret et
rnışlerdir. 

Bu · 'Y zıyaret esnasında Yugoslavya ve 
~nanistanın yr:pmakta oldukları kıs:1 seferberlik üzerinde konuşulmuş
r. 
Her .ki hüki' • b 1 nnet sefirleri yapılan 

h~ askeıi tedbirlerin Bulgaristan aley-
ne matuf olrnad:i!ını ve siyasi vazi

t;:t.lcrdeki gerginlik dolayısile alınan 
t tı~att tedbirlerden ibaret olduğunu 
ernın etmişlerdir. · 

Hırvatlarla 
Müzakereler 
Belgrad 12 (A.A.) - Hırvat partisı li

~eri Mnçekin a.rkadaşı Koşotic. bugün 
elgrada gelerek müttehid muhalefet 

partisi reislerini hükumetle Hırvatlar n
~as~ndn cereyan etmekte olan müzakerc
erın Vaziyetinden haberdar etm~t!r. 

Muhalefet liderleri, bu müzakerelerin 
~reyanına hakinı olan zıhnıyet hususun:a Hırvatlarla tamamile mutabık bulun
k uklarını beyan etmişlerdir. Bu müza -

erelere yakında devam olunacaktır. 

tikten sonra diyor ~: dün Ymıan hududuna varmadan son Öi!r-enildiğine göre Lipsky. Von Rib- Danzig 12 (A.A.) - Dantziger Vor-
Fakat Musulda hır takım fesadcılar bu Amavndluk kamunu olan Biklichtrı"vı b t ·1 b ed' · d "'""t - posten gazetesı·, ekserisi kadın ve ço • 

h d . c " en ror. ı e u ayın y ısın e y...-1-' ıgı 
usus

1
ta ~alan haberler ~aydıkları.~ an işgal etmişlerdır. mülak11ttan sonra bir daha Alman ha - cuk olmak üzere 40 Alınanın Polon • 

halk ngıuz kons_o_ 1o_shan .. esıne_tecavuz c .. - A dluk tacı Kral Emm nu'll'e . . ı· - t P k vanın ı·tı·s.,rıarından kurtuırnak için 
derek konsolosu oldurmuşlerdır. Irak h:ı- rnaVU . . . ' J rıcıye nezare ıııe ugramamış ır. e u 

kumeti ve milleti bu hadiseye teessüf e- tak'ıf ed ıl dı fırtınal• olduğu söylenen bu mülakat Polonya hududunu geçerek DM1zig top 
esnasm~a Polonyanm Alman hududu rnğına iltica etmiş olduklarını yazmak-

d01' ve müttefik Büyük Britanyayn olan Lond:-a 12 (Hususi) - Bugi.ın Tira- d ld k i edb tadır. 
dostluk hislerinin samim;yetini beyan civarın a a ığı mi er t irler mev -

nada Kont Cianonun iştira'ı<ıle toplan- zuubahc; olmuştur. Danzi~in nasyonal - sosyalist meha· 
mış olan Arnavu~luk milli meclisi, Ar- Liosky, yann Berline dönecektir. fili, şimdiki vaziyetin cSüdet memle -
navudluk tacını Italyan Kralı Viktor Burada tahmin edildiğine 1-?Öre Mil - ketinde 1938 Eylulünde mevcud olan 

eyler. 

İngi iz Kralının Emmanuel'e teklif etmiştir. letler Cemiyetinin kontrolü kalktıktan vaziveti hatırlatmakta• olduğunu be • 

h 
• Yarın Romada toplanacak olan Fa - sonra Danzig için kabul edilecek sta - y:.1n etmcktedir1er. Kanada seya atı şist yüksek konseyi, bu ı:klifi . knbul .r ........................................................................................................................ . 

L d 12 (H i) S . , h 1 d ettikteıı sonra· Arnavudluga bır Kral S•baHan 1abaha: on ra usus - ıyası a va o- . . . ed . 
. . . naibi (Vıceroı) tayın ecektır. 

layısıle kral ve kralıçenın Kanadaya ya-

1 

b . k' l - beıı· d . . . . d . Kral naı ıııın ım o acagı ı e -pacaklan seyahatin tehır edıldığme aır • . . 
çıkan haberler, kat'iyetle tekzib ediımek- gıldır. ---
tedir. 

Seyahat, evvelce tesbit edilen Mayıs 6 
tarl.hinde yapılacaktır. Ancak, krala tah
sis edileceği bildirilınLş olan cRepals» 
zırhlısının yerine. başka bir harb gemi -
sinin tahsisi muhtemeldir. -----------

it~ lya 12 ad, da 100 bin 
P.sk r tahşi ~ P.{ti 

Pnris 13 (Hususi) - Surniye ajansı
nın Londradan aldığı malumata göre 
İt~'yanın on iki adada topladığı asker
lerin miktan 100 bini bulmuştur. 

Diirer taraftan bu adalara ve Arna
vudluP,'a yapılmakta olan sevkivat de
vam e mektedir. 

Bu cöımleden olart>k Avlonyaya ye
niden 200 t n ç kr:· 'rnı tır. 

l3pa yanın l-ü <.fınıet 
merkezi 

Brtr,F.n=n M"c[~ te 
tetkiktne başlandı 

Ankara 12 (Hususi) - Bütçe En -
cümeni bugün öğleden sonra Maliye 
Vekilinin huzurile 939 bütçe projesi -
nin vaıidat kısmının müzakeresine baş 
Jamıştır. Bu mi.inasebetle Fua\i Ağra
lı vaziyel hakkında encümene geniş 
izahut verdi Encümen 1 O Mayısa ka -
dar bi.itçf! uıe:'inC.eki tetkiklerini ta • 
ma•11 '•wwa kt ır. 

Hrr,,ı;,... iz A lnu1n!"Pffa 
f 1' rr "·p.f P''i '(),.. 
Ankara il ı Huc:usi) - Hitlerin el -

lincı ) ı dont mü nıünac;ebetile A 1man 
rı 1\((ımetı tı:I' fmd:m Clcıvet edilen Türk 
hi>' tı vor •1 akc:nm Berline hareket e-j 
decektır Ht'' 'el Nafıa Vekili G<meral 
Alı Fu'ld C"f''P<:l)"'uıı reisliği altında 

Mndrid 12 (AA.) - Haber verilıii'Y·re f;enert\ı A.., Gtl•ırHiz, General Pertev 
göre, İspanyol hükumeti, yakmda M~'i . Demirhan. Falih Rıfkı A~ay. Yunus 
ride nakledecektir. Madrid, İspanyanın i Nadi 'Nermeddin Sadık ,.e Hl.i~eyin 
hüklımet merkezi olarak kalmaktadır. 1 Cahid Y;ı 1 ç:•n-:lan nıürekkebd.r. 

Bir efsane, bir hakikat 
İsa doğmazdan çok evvel arzın pek mamur ve zengin bir ülkesi vardı. Bu 

Lidya krallığı idi Cresus ismindekı hükümdarı dünyanın en mes'ud insam 
sayılırdı. Hazineleri altın külçclerile dolu, şehirleri kervansaraylarla süslü 
idL Cresus bir gün Yunan feylezoflanndan Solon yanında olduğu halde ha. 
zinelerini gezerken ona sordu: 

- Bu servete, bu kudret'? sahib olan bir insan dünyanın en mes'ud insam 
değa midir? 

Feylezof Solon düşündü ve dedi ki: 
- Saadet ne servettedir, ne kuvvette. Bunlar fani şeylerdir. 
Hatırımda şöyle böyle kalan bu cevab Cresus'ü kızdırdı. Onun fikrl"l~ 

dünyada kendinden mes'ud insan olamazdı. 
Günler, aylar geçti, eski İran hük·jrndarlanndan Keyhüsrevin ordusu Lidyı 

araz'sini zaptetti. Cresus mağllıb ve esir oldu. İran hükümdarı mağllıb ve 
mı>şlmr düşmanından intikam alm:.k için onu direğe bağlattı. Allına odun 
yığdırdı ve ateşletti. O zaman Crl>s ·ıs'ün hatırına feylezof Sı>lonun sözü gel., 
di ve: 

- Solon, Solon! diye söylenme ·e başladı. 
Bu sözler İrari hükümdarının merakını uyandırdı. Sordu: 
- Solon k•m? 
Cı-t~sus macerayı anlattı. Zafer ncş'esilc kend;ni dünyanın en mes'ud insanı 

gi_ir<'n İran hükümdarı hemen ate.,· n söndürülmesıni emretti ve Cresus'ii ya. 

nında hır dost olarak alıkoydu. * \ 
Bu bir tarihi efsanedir. Birkaç gece evvel mavi ipek kaplı doğum odasın• 

da vP ıht şam içinde yatarken bır emırle hasta otoınobil•ne bindirilip yolcu 
edılen zavallı Arnavud kralıcesı acaba bu efsaneyi hatırladı mı? 1 



SON POSTA 

Şehrimizdeki Türkkuşu 
faaliyeti genişletilecek 

Şehirde 3 Halkavi 
binası yapılacak 

Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, 

şehrin Hal.kevlerine olan ihtiyacı nazarı 
itibara alarak İstanbulun muhtelif semt 
lerinde yeniden Halkevi blnalan yapıl
masına karar vermiştir. İstanbul. Bey -
oğlu ve Kadıköyünde olmak üzere şeh -
rimizde üç Halkevi binası yapılacak., bi 
nalann inşaatı 1940 senesinde ikmal e -
d~ olacaktır. Kadıköyündeki Halkevi 
binasınıi ihalesi yapılmıştır. 

Safraköy civarında planör ve paraşüt uçcşlanna 
müsaid sahada yeni tesisat vücude getirilecek 

Eminönü Halkevine ilave olarak yapı
lan jimnastik .salonunun tahsisatı bit -
miştl LUtfi Kırdar inşaatın geri kalma
ması için kAfi miktarda para temin et • 
mişü.r. Bey~lunda yapılacak Halkevi 
binasının parası da temin edilmiş bulun
maktadır. 

Jimnastik salonunun inşaatı ikmal e
dildikten sonra şimdiki Eminönü Halkevi 
binası yıkılacak, yerine yenisi yapılacak. 
tır. ----------

Türkkuıunda de ra ven1irken 

Dört ay içinde mühim 
miktarda yol 

ve mecra yapıldı MaarifVe'kAlett. Tnrkkufu tefkilltı ile yeni bir ilave yapmak ıuretile tevsi ede
.ılkadar olmalan ~ li.le müdürlerine cektir. L'lltfi Kırdarın dört aylık gibi kısa bele

diye reisliği esnasında şehirde 26,718 met
re murabbaı adt kaldırım. 4928 metre mu
rabbaı parke. 1170 metre uzunluğunda 

mecra inşaatı yapılmıştır. Bu mik
tarın kazalara taksim edilmi~ şekl! şöy
ledir: 

mühim bir tamim yapmıştır. Şimdiye ka- Küçük.çekmece civarındaki Safraköy 
dar Türklruşu deraleri mekteblerdeki im- civarındaki arazinin planör ve paraşüt u
ıtilıan va.kitlerine teıadüf ettiğinden mü- çuşlarına pek müsaid olduğu tesbit edıl
dürler talebeyi ıalıvarmek iatememekte miştir. Hazirandan itibaren bu civarda 
idi. Bu hUBUSu nazan itibara alan Türk- yeni tesisat vücude getirilmesine başla • 
kufu umum müdürlüğü Türkkuiu dersle- nacaktır. Planör ve paraşüt talimleri Saf-
rini tatil aylarına almıftır. ra köyünde yapılacaktır. Kadıköy kazası dahilinde 6117 metre 

murabbaı adt kaldırım, 109fl metre mu
rabbaı parke tamiratı, Beşiktaş kazası 

d 'lhilinde 3157 metre murabbııı adi kal
dırım inşaatı. 2400 metre mıırabbaı p:ır

ke tam; ratı. Eminönünde 1 l.742 me•t"e 
murabbaı ııni kaldırım irıc: ~:ı tı, Beyoğlu 

kazas•nd::ı 74n metre murabbııı narke in -
saatı RQ?. metre murabbaı par'k,,. tamı -
l"cıtı . ?7?0 metre murabbaı a<'li kaldırım 

tarrııt"ııtı tanıamlanm1c;. avrıra 400 me•re 
uzunluğunda Ka riıkövünde yenidım bir 
met'Ta vaoıl~ıs. 770 mPtre uzunlul!ıında
ki bir mecra tam;r tdilmi~tit·. 'RelerHve 
bu işler için iki yüz bin l ira dağıtmıştır. 

Ö 
Türkkuşu umum müdürlüğü yeniden 

nümilzdeki 1eneden itibaren ıehri • on tayyare satın almağa karar vermiştir. 
mizdeki TilrkklJill faaliyetine yeni veç-

lıe verilecektir. Türkkuşu umum müdür

lüğünün bütçesi her sene i.mkArr nisbetin
de çoğaltılacaktır. Umum müdürlük ıeh
rfrnizdeki Türkk~ faaliyetine her sene 

Kllltilr iılerl: 

Maarif MOdOrO Çekmece mektenını 
teftit •iti 

Daimi encümen azalarından bazılan ile 
beraber Bü1ilkçıe1mıeceye giden Maarl1 
müdürü Tevfik Kut. oradaki yatı mekte
bini teftit etmiştir. 

ilk maktab muallimleri ıoın 
bir kurs açıldı 

İatanbul Kız mesinde ilk mekteb mu
tlllınlerine mahsus olmak üzere bir kurs 
tçıınu,tlr. Bir ay devam, edecek olan bu 
kursta çocuk bahçelerine aid hususat 
tedrı. edilecektir. 

Madam ve M8ayo Pittırın 
konferanahırı 

Profelm Pittar diln alqam Üniversite 

1._,nferana ıalonunda orta A3ya medeni • 

yeti mevzulu bir konferans vermiftir. 

Madam Pittar bugün Çapadaki Kız mu

allim mektebinde Jan Jak Rusodan bah

Mden bir konferana verecektir. Konfe .. 
nnsa ıehrimizdekl muallimler çağınl • 
mıştır. 

Dumlupınar Yatı mektebi IAGvadlldi 
Dumlupınar yatı mektebi lAtyedilmiş • 

tir. Talebeler köy yatı mekteblerine da
lı tılacaktır. 

Musevi H<. yır Cemiyetinin kongresi 

Hevra Kedoşa Melı:or Aha1ın Hayır Cemi -
~etinin aPnellk kongresi 18 Nisan 1939 Pazar 
Silnü 3Ut 10.30 da Balat Karaba.ş mahalle
li Mllrselpa,a caddesi No. 184 Merkezinde 
Japılacaktır. 

.:ıünUlk lı:onu§ma ıunıardır: 

ı - İdare heyeti raporunun okunmw. 
1 - Hesab bUAnçosu okunmaaı ve taadlk1, 
1 - Yeni CemlyeUer kanununa göre, nlzam
aameslnll'l tadil., 4 - Yeni idare heyeti se -
fllme.!1. 
,..·············-··············· .. ··························· 

Satlhk apartlman ve 
arsa istiyorum 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolunda veya nihayet 
ikinci caddede biri çiCt daireli, diğeri 
tek daireli iki ıane apartıman ile iki 
tane arsa istiyonun. 
Apartımanların tam konforlu, mo

dern olması: arsalann geniş yüzlü ol
malan lizundır. 

Son Posta idaresi YUitasfle Yorro 
Mitellclb adreıllııe 1UIDlS 

Yeni tayyareler birer kişilik olacak, ta -
!ebenin stajına tahsis edilecektir. 

Aynca şehrin en güzel bir yerinde pa -
raşüt kulesi inşası için etüdler yapıl -
maktadır. 

!-j~hlr ı!",rr : 

DlişkDnlerevi ve Kimsesizler Yurdu 
birle,tırilc i ~ 

Belediye tarafından idare edilen Dliş
künlerevi ile Kimsesizler Yurdu ile bir -
leştiril.mij. Şefkat Yurdu ıekline kalbe
dilıniştir. 

Beyoölunda tenis sahası va 
modern bir gazino yapılacak 

Belediye Perapalasm arkasındaki sa • 
haya büyük ehemmiyet vermektedir. Bu 
sahada bulunan barablar istimlak edi • 
lerek yıkılacaktır. Evkafa aid arsalar, 
başka semtlerdeki belediyeye ald arsa • 
larla mübadele edilecektir. Belediyenin 
bu yoldaki teklifine vakıflar umum mü
dürlüğü muvafakat etmiştir. Perapalas o
telinin ar'kasmdan Halice kadar imtidad 
eden saha c Yeşil saha. olarak ayrılmış -
tır. Belediye bu civarda tenis sahası ya -
pacak, vakıflar idaresi modern bir ga • 
rino inşa edecek, yolları tanzim edile • 
cektir. 

I 

A.fllıPrflk l~fpr/: 

Ask"r~ caörılanlıır 

Fatih Askerlll': Subes1nden: 
1 - Evveke •favet e<ltlen 316 - 332 fdahm 

ve bu seter fün"'•tiye cı'karılan 33 rl()lf•ıml11-

lardn'1 ve bunlar!a muameleye tabi yoklama 
kaca~ı . bakaya V" ,qnklılarla muameleleri te
kemmfıl eden veı hlr. askerlik etmemiş olan 
<pi vade) sımfı-ıR men.~ub İslflm erat askere 
sevkedllecekle::-dlr. 

2 - S11b11·•ıı içtima gfinü 21-Nlsan-939 Cu
ma .sabahıdır. 

3 - Reı'!el VPreceklerln bedelleri 20.Nl -
san-939 Pıarşl'mhe aksamına kadar kabul e
d!Ur. 

4 - Oelmh•enı,.r hakkında kanuni takt -
bat yapılacn~ı llfm olunur. 

* 
Sert haab'ıklPra mOcadele Kadıkl!y Yrrl' A.~kerllk Şubesinden : 939 Nl-

Yaz aylan yaklaşmakta olduğundan san <'elbl tcı,, 31~ - 333 dahil do~umlu İsl!m 
belediye her nevi sar1 hastalık] r k ı plvadelercten hl~ askerlik etmemiş ola~lar 

. .. a a arşı sevkolnna<'akla~dır. Bunların toplanma gü • 
esaslı hır mucadele açmıştır. Belediye nü 21-Nlsnn-C}:l9 cuma günü saat ıı dir. Be
reisliği tarafından şubelere, emruyet mü- dellnakdı 20-Nlı;an-939 akşamına kadar ka
dürlüğüne yapılan tamimde, bu hususun bul olunur. AJAkndnrlann muamelelerini yap 
ehemmiyetle gözönünde tutulması b:Jdi- tırmıık üzere şubeye müracaatları llA.n olu -
rilıniştir. nur. 

* Yo ' kencır'arına aOaç c!ikildl Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Belediye, Beşi!ktaış, Adalar, Kadıköy, 1 - 316 - 312 do~umlu İslam piyadeler -

·n den henüz asktrll~ini yapmamış olanlar ev-
Sarıyer, Beykoz. usküdar, Bakırköy, velce celb '\'e sevkedllmtş ldl. Bunlardan 4u-
Beyoğlu lkazaları dahilindeki yollara 2116 bemlze henüz müracaat etmlyenlerln çabuk 
aded süs ağacı diktirmiştir. müracaat etmeleri. 
Tekaimdeki he •Anın İ "' !U'Sı bitirildi 2 - 333 do~umlu İslA.m piyadeler de he -

A • • men a.ı;kere sevkedlleceklerlnden 21-Nı.,an-
Taksimdeki modem hela ınşaatı ıkmal 939 .sabahı hüviyet cüzdanlan ne blrlllı:te ışu-

edilmiştir. Bugün müteahh!d tarafından ~ede bulunmaları l!zımdır. Bunlardan nak
belediyeye teslim edilecektir. Yarından 1 ctt bedel vermek isteyenlerin bedelleri 20-
itibaren abidenin karşısındaki helanın yı- 1 Nlsan-939 akşamıno. kadar kabul edilecek -

kılmasına başlanacaktır. ~!;;··············································-·--··-· 
Taksim bahçesi ge~iş'etilecek O O G UM 

Taksim bahçesinin arka kısmındakı bos 
tan. belediye tarafından satın alınacak 
ve Taksim bahçesine ilhak edilecektir. Bu 
suretle Taksim bahçesi genişlemiş ola • 
caktır. .............................................................. 

TvRAN Tiyatrosu 

Eski Şehremini Profesör Cemil Topuz
lunun oğlu müteahhld Ziya Topuzlun\!n 
bir oğlu dünyaya gelmiş ve adı Cemal 
konulmuştur. Küçük Cemal Topuzluya 
uzun ömürler ve sıhhatler diler, Topozlu 
ailesini tebrik ederiz. 

Bag•ce Şeh:ı:adebap TURAN -:-----------------: 
tiyabotaada Abdülhak Hi 

miı!ln ( EŞ BE R ) nln 
saray faılı Ye 

Kadmlarm Çenesi 
yodTil 2 perde ft Mip -.ar7eta f1Upfan 

Yurdun muhtaç çocuklannı mes'ud gör· 
nıek busu.sondaki aslH.ne, insan) dfi. -
fÜJlcelerlnJz Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yılda verecellnJı bir Ura Ue tahakkuk 
edebUlr. 

Nisan 13 

Son piyangonun talihlileri kimlerdir? 
200 bin liralık ikramiyeyi ayrı ayn bir ziraat müdürü, 

bir hademe, bir amele bir katib kazandılar 

Tayyare piyangosu keşidesinin talihli-, Nısıf biletle Karaköyde Mavropulo, To· 
leri belli olmuştur. Bu keşidede ikramiye kat singer dikiş öğretmen i Fikriye ve 
kazananların isimlerini yazıyoruz: ortağı berber Mustafa, Konya maliye tah-

200 bin lira kazananlar: sil şubesi şefi Kadri ve dört arkadaşı. 
Malatya ziraat müdürü Ekrem, Milas 20 bin lira kazananlar: 

ilk rnektcb hademesi Ömer, İzmir Devlet Bilecik orta okul öğretmeni F ikret, İlı· 
Demiryolları cer atelyesinde Saim, Ci · tanbulda mücellid Hidişyan ve ortağı, Ü
hangir Gündüz apartımanı ikincı katta niversite hademelerinden Ali Samsun 
Angeliki, Samsun hükumet konağında Buğday pazarında bakkal Raslın. 
ziraat katibi Mustafa. 15 b:n lira kazananlar: 

40 bin lira kazananlar: İzmir orta mekteb hademelerinden Ra· 
İzmir Akseki bankasında Raşid, Aydın- mazan ve ortağı lokantacı Ahmed, Sam .. 

da Ahmed Sabri, Beş;ktaş Tuzbaba 17 sun demiryolları istasyon ambarında Ke· 
numarada Cemal, Kumkapıda bakkal Vi- mal. Beyoğlu Asmahmescid 15 numarada 
Hid Manldls. beşte bir hisse ile Çakmak - Despina. Bakırköy Ömer Naci sokak 104 
çılar Valide hanında tellal Rahmet ve numarada Feyzi ve Abidin, Ortaköy 
Mahmud. Çarşı içinde manav Nuri ve arkadaşları. 

25 bin lira kazananlar: İzmir Torbalı Diril köyünden Şabandıı. 

RA 
Tiirkiye radyo difüzyon postalan 

Anka .. a radyo~u 
DALGA UZUNLl!lU 4 -

ım ın. ısı ıcea. tlO Kw. 
f' .A Q. Hl '1'6 ııa. JIJH ıc... IO Kw. 
T.A ı-. ıı ,'1t m. HM ıcea. ıo Jtw. 

PERŞE:\IBE: 13 - 4 - 39 

12.30: Proğram. 12.35: Türk müziği - Pl. 
13: Memle,et saat flyan, ajans ve meteoro
loji haberlP.rl. 13.15 - 14: Müzik (Senfonik 
pl!klar, opera aryaları vesaire - PU 18.30: 
Pro~ram. 18.35: Müz1k (Neşeli pl!.klar.) 19: 
Komışma (Ziraat saati.> 19.15: Türk müziği 
<Fasıl heyetl.l Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, HMan Gür, Halfik Recai, Basrl 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin Kara
ku,. 20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası Cfht.) 20.15: Ttlrk müziği: Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Ça~l:ı, Refik Fersan, Kemal 
Niyazı Seyhun. Okuyanlar: Mahmud Karın-
daş, Melek Tokgöz. 1 - ..... .... - Karcı~ar 

peşrevi. 2 - Snlahaddln Pınar - Karcı~ar 

Ticaret işleri: 

nafta içinde 1 o bin kilo iç fındık 
ihrac edildi. 

Bir hafta içinde Akçakoca malı 3660 
kilo iç fındık 86 kuruştan S. İ. F. İs -
tanbul ve 2~0 kilo iç fındık 86 kuruş
tan depo tesiin·i satılmıştır. 

Gene hafta içinde Köstenceye 2000, 
Afrikaya 3200, Kopenhağa 5040 kilo 
iç fındık ihrac edilmiştir. 

İtalyaya ihrac edilecek hububat 
kontenjanı 

Türkiye - İtalyan ticaret anlaşması
na bağlı listede memleketimizden ih -
rac edilecek arpa için 13, yulaf için 5, 
çavdar için 2 milyon liretlik bir kon -
tenjan ayrılmıştı. 

Bu üç nevi emtiadan her birinin a~-

DVO 
şarkı: SanP. gönül verdim. 3 - Udi Ahmed .. 
Karcığar şa:-kı: Elimde iken senin. 4 - Şük· 

rttnün - Kucığar şarkı: Hasta blr ürntdle 
bekledim. 5 - ........ . - Halk tfirkilleri : Urfa-
lıyım ezelde!l. 6 - Cevdet Ça~la - Keman 
taksimi. 7 - Raif beyin - Karcıjtar ıarıu: 

Oillüyor sevdlğlın. il - Bedrlyanın - Rlca2 
şarkı: Mlimtezlç aşkınla. 9 - Sadettin Kay
najtın - Hicaz Şarkı : İşte seni seven benim. 
10 - ....... . - Hilsevnl saz semaisi. 21: Mem .. 
ıeket saat Ayarı. 21 · Konuşma (Mizah saati.) 
21.15: Eshnm, tahvllM. kambiyo - nukut bor 
sası ctıat.> 21.25: Neş'ell plllklar • R. 21.30: 
Müzik (Küçük Orkestra - Şet: Necib Aşkın.) 
1 - Dohnanyt - Rapsodi. 2 - Glessmer -
Kırlangıçların vedaı. 3 - Borchert - Bir ge· 
cenin romanı - Vals. 4 - Leopold - Karı., .. 
bad hatırası. 5 - Künneke - Mavi elbiseli 
nemşlreler operetinden. Marş - tınal. 6 -
Hanns Löhr - Tempo! Tempo! Galop. 7 -
Pachcrnegg .. Viyana süiti. 1) Küçük geçid 
re.mıl. 2) Operada balet müzlitl. S) Oraben. 
de geztntl. O Praterdc atlı karınca. 22.30: 
Müzik (Sollstler - Pl.> 23: Müzik (Cazband
Pl.) 23.46 - 21: Son aJaruı haberleri ve ya .. 
rınkl pro~rr.m. 

Toplantılar: 

Şehremini Halkevinde çocuk 

bakımı dersleri 

Şehremini Halkevinden: 18-4-1939 Salı gü 

nünden itlbaren Kızılay hemşire okulu öğ .. 

retmenlerinden Bayan Fatma Eneren tara -
tından nazarı ve amell olarak hasta ve ço -
cuk bakımı derslerine başlanacaktır. Bu 
derslere devam etmek isteyenler kayıd 1ç1n 
Ev sekrcterllğlne müracaatları. 

rı ayrı gösterilen miktarda ihrac ean ... 
meyip 939 yılı zarfında 3 madde için 

20 milyon liretlik ihracat yapılması 

muvafık görülmüştür. 

Bu husustaki teklif Vekiller Heye -

tince tasdik ve müzakerat icrasına• mü

saade edilmiştir. , ............................................... _ ..... 
EDEBiYAT TARiHiNiN ... . 

SAN' AT ALEMiNiN .... 
Film dünyaıınm en parlak Güneşi •.• En Yüksek E.eri: 

KEŞiF ALAYI 
Cihanın en kudretli Yıl :bzlan 

ERROL FL YN - OliViA DE HAViLLAND 
BU AKSAM 

L A L E g ;NEMASINDA A. 
Buırlin matinelerden • p E K Sinemasında 

itibaren I · 2 Film birden 
1) HALKIMIZDAN OÖRD0GÜ B0Y0K RA6BET ve UMUMT ARZU ÜZERiNE 

SÜVEYŞ FEDAİLERİ 
2) CAMBAZH.°ANE ÇOCUÖU 
F ranıızca ıözlü, ıon derecede müessir bir Macera Şaheseri. 

Bat Rollerde : 

VALAS BERRY - JAKI KOPER 



-
C~yhan daima güzelleŞen 1 

hır şehir olmağa başladı 
Belediye her -;1:--:-.-:.----=---
nehirin t yı ıçın bütçesine tahsisat koyarak 

·· .. aşmasının ve mahallelere zarar vermesinin 
onune geç k · . d me ıçın ıvarlar yapbracak 

Ceyhan nehri " . . 
Ceyhan 'H uzerıne kurulacak köp rünün sondaj faaliyetinden bir görilnüı 

in.ar . \ usu si) - Kas b . 
8 

~e ınkişnfı üzeri d ı:k amızın ı- önüne geçilm~st için belediye her sene 
:rnı gayret ve men. e a a?arlm-ca bütçesine koyacağı muayyen tahsisatla 
d · Bu arada zenginlsaı. s~rfedılmekte- programlı bir şekilde çalışarak bir kaç 
ı: Yer Yer ve Planh b7n7ız de kasaba- ~ene zarfında sırhllf: bir muhafaza du
l ve kasaba hergün ~?a a~ yaptı~~- varı inşnsını da karara bağlamıştır. 
:~ektedir. Artık k ıraz ~h~ ~zel - Ceyhan elektrik tesisinin münaka -
rü~ıl?, .gelen ilkbah~ş ~evsımının ~eç- sası yapılmış, talip zuhur etmediğinden 
u k gıbı Yeşillendirmr· eı;. ta~fı zum- elektrik işi bir ay müddetle pazarlığ<i 

y Uda bulunan b .. ~ve ~ç dort aydır çıkarılmıştır. 
Yavaş uva w utun agaçl~r yavaş - , _______ _ 

~a başl;rn~~;~a ve yapraklarını açma- Kır~ larelinde Mimar 
:ga~ı~~:nrdın gelrnesilc esen cenub rüz _ Sinan ihli/alı 
•- tin e . E . "il.ar suları rıyen yukarı dağlardaki şsız ve em-
frlakta ve ~~an Ceyhan nehri kabar _ salsiz eserlerile 
beri ta k ır aya yakın bir zamandan- Türk mimarisi 
biisini ş lın akmaktadır. Henüz hali taı. ni ebedileştiren 
daki sa~ rnadığınd~m kasaba civarın _ Koca Sinanın 3S 
rnarnıştıra~ bir "türlü işlemeğe başlıya- nci ölüm yıldönü .. 
henüz b;.,

1 
u yuzden köprü faaliyeti de mü münasebeti .. 

. '""' amış değildir. le şehrimiz Hal .. 
ı Belediy• .... 1· • kevı· l d Beıecı·"" •11P.c ısınin Nisan toplantısı sa onun a 
b:lı:ı~- ıye meclisi Nisan toplantısına bir ihtifal yapıl ~ 

-.. --11 ıs ve "hr m1ştır. Tcı14t Ôzıtık 
ıniştir. Me .ı ısas encümenlerini seç -
Çesi 96 hi clısteki teklif edilen 939 büt- Belediyemiz miman Talat Özışık bu 
1 n küsü r toplantıda Sinanın hayatı, eserleri ve 
anrnıstır. B r .. ıra üzerinden hazır-

!ektrik ist'ku yekuna 30 bin liralık e _ s.;n'ati h:ıkkında çok kıymetli bir kon-
Yeni seneı b:~zıda dahil olduğuna göre ferans vermiştir. Pazar günü de talebe 

- utçe · · ' ve öğretmenlere sinema salonunda ay-
.zaran bir ka b~ı ~:çen senelere na - ni konferansı tekrarlamıştır. 
tak ih.,... ç ın hra daha fazla ola-

c.cır ed ·1 • 

fas
939 rnasra; m~··tbulunuyor: Artovada odun kömür s•kmtısı 
1ı g~çe u çesinin en kabarık d 

Yol inşösıdnırsenelerde olduğu gibi gene Artova 'Hususi) - Memnuiyeti o-
layısile kazaya odun ve kömür gelme-

Cevhan neh · mekte, bu yüzden halk büyük sıkıntı 
l'afındakı k n, Ceyhan kasabası ta - çekmektedir. Bu ha~ şahid olmı bele
~ baıcn, ?ıdan her yıl bir buçuk iki diye ise halkın bu zaruri ihtiyacının 
b\ahaıı· ahn fazla alarak sahildeki ..__ .. atı tehd"d temini içm hiç bir faaliyet gösterme -
~(...........: ı e başlamıştır. Bu halin kted' _ me ı~. 

Çorlu c Çorlu mekteblerinin tatil gezisi 
Cün.ı. liususi)-

··ı.ııur· 
~un be .ıYet okulu -
~ebeıe ~ınct sın_ıJ ta
linden rı. haf ta tlu -
itek ın ıstifade ede -
sa Uallimleri li 

n Can ·ı a-
~d . 1 e Murad

a bır t tki 
~apın l e "k gezisi 

ış ardır 

kafile 936° d A 
tatUrkü a -
~ği .. n şereflen _ 
ti goçrnen evini 

Yaret ettiktE 
ta t n son-
~ Gvşan, tavuk is-
u·· YO~larını gezmi \1 
onrnuştür R . ş e yatı okulunda misafir edilen talebeler ertesi günü 

. esım talebeyı· aAb"d - .. d .. kt d" ı e onun e gosterme e ır. 

Sivasta bir köylo 
kardeşini 

bıçaklıyarak öldürdü 
Cinayet iki kardeşin 

tarlal;\rını ekme 
iddiaları yüzünden çıkh 

Ayvalıkta şehircilik çalışmalan 1 

Sivas (Husu -
si) - Sivasa ba>ğ~ 
lı Kayadibi nahi ~ 
yesin in Ka basa • 
kal köyünde iki 
kardeş arasınd< 

bir tarla yüzün · • Ayvalıktan yazılıyor: Belediyemizin kemale gelmiş sayılmaktadır. Bu cüm· 
den zuhur eden · g.österdi_g.·i fayda verici bir rnesaı· saye- · leden olmak üzere Çamlı yolu üzenn .. 
kavga feci bir ci · sınde vucude getirilen yenilikler tak _ 

t ·1 t · d" ed. de büyük bir ihtimamla vücude geti -
naye ı e ne ıce • . ır ıl~ce.k derecededir. Bir sene için-
leruniştir. ae ~runız~e ı beton köprü yapılmış rilen Memleket parkı komşu kazalar aı-

Kabaısakal kö - Katil Yahya ve caddelenn açılaralk genişlemesi i _ rasında takdirle karşılanmaktadır. Yu-
yünde oturmakta olan Mehmed oğlu şi için büyük bir gayret gösterilmiştir. kardaki resim belediyemizin gayretile 
Ahmed ve Yahya iki kardeşdirler. Ah- . $.ehrim;zi çevreleyen çıplak tepelere vücud bulan Kordonboyu ile zeytinya-
med h<'niiz genç denecek yaşta toy bir dıkılen bmerce çam fidanları bugün ğı fabrikalarımızı göstermP.ktedir. 
~ydcli~nhmd~D~~ka~~i~~ =s~=~=~~==~===~~~~~~=~=~~==~~~~ 
ralarında üç yaş fark vardır. Sessiz ve ursada 14 yaşmda hır~ız bir Selanik panayirinde altm 
mes'ud köyün her köylüsü gibi bunlar çingene kızı yakalandı madalya kazanan genç 
da- keneli yuvalarının sıcak köşelerin - Bursa (Hususi) _ Dün, boyundan Edirne (Husu _ 
de köy işlerile uğraşıp hayatlarını tatlı büyük işier becermiye çalışan ı 4 yaşın- si) _ Edirnemi _ 
ve ahenkli bir şekilde yaşatmaktadır- da Leyla adında küçük bir hırsız Çin- zin müteşebbis 
lar. İki kardeşin araları son giinlerde gene km yakalanmışllr. Bu cür'etkfır gençlerinden Arif 
bir tar!a ekmek meselesinden dolayı a- kız evvela· doktor M'" · H 1·1· · Reşad Çamder-unır a ı ın evıne .. 
çılmıştır. Bu yüzden birbirlerine kin girerek bir çift lastik ayakka.bı aşıra- kendi elile yaptı 
beslemektedirler. Havalrırın iyi gitme- rak koltu~una kıstırmış, orada civann- ğı kokulu mis ~,. 
sinden her köylü tarla işlerile meşgul da bulıınan Hava Kummu başkanı eski bunları geçen 
olmağa başlıyor. İki kardeş arasında meb'uslardan Rüştü Egel'in evine gi- ne Selanik pana 
da bu tarlayı ekmek meselesi tekrar rerek bir odı:ıda· bulunan konsolu karış- yırının Türk pav-.. 
tazeleniyor. tırmaya başlamıştır. yonunda teşhir e-

Yahya kardeşi Ahmedi bul&'rak: Evin hayam tarafından görülerek he- dilmiş ve büyük Arif R. Çam.dere 
- Ahmed bu tarl.,ayı bu yıl ben eke- men kolundan yakalanmıştır. Bu esna- bir alnka ve takdir toplamıştır 

ceğim! diyor. da cür'ctini arttırarak bayanın kolun- Panayır jüri heyeti bu çalışkan gen· 
_ B~n razı deği1im, her yıl sen eki- da altm bileziklere yapıŞmış, bunları cimizin muvaffakiyetini takdirle kar · 

yorsun. Bu yıl da ben ekeceğim! diye koparm<1:~ için tazyike başlamıştır Ca'- şı l t>mış ve alt•n med:fya ile taltif et • 
cevab \'eriyor ve münakaşalı konuşma- m yanan bayanın :feryadı üzerine yol- miştir. Madalya dün kendisine gelmiP 
lar kavga halini alıyor. dan geçenler tarafından yetişilerek ba- tir. 

Nihayet Yahya belinde taşıdığı ka - yan kurtarılmış, bu azılı kız da yaka
lanaralı: pofüc ve adliyeye teslim edil-

masmı çekerek: • 
lzmitte belediye secimi 

İzmit (Hususi) - Devlet Şıirası ta· 
rafındai iptaline karar verildiğini yaz· 
dığım bcledive intihabı Pazartesi günü 
yeniden başladı. İki tarafın araları bu
lunmaz bir ihtilaf halinde devam eden 

- Şimdi görürsün sen mi ekeceksin, 
ben mi? 

Diye zavallı Ahmedin üzerine ka -
masile yükleniyor. Ahmed kendi öz 
kardeşi tarafından wrulan bıçağın ya
rasile vere düşüyor. Yaralı Sivas mem
leket ·hastC?nesine getirilirken yolda 
aldığı yaraların tesirile ölüyor. Kardeş 
katili vak'ayı müteakib kaçmışsa da a
lınan jandarma tedbirleri sayesinde 24 

saat sonra yakalanmış, adliyeye tes -
tim edilmiştir. 

Isparta iplik fabrikası lis3 
b·nasmm inşasına yardım etti 
Isparta (Hususi) - İsparta iplik fabri

kası 1926 senesinde kurulup bu sene kı\r 
tevziine başlamıştır. İlk kAn olan on beş 
bin lirayı 29/3/939 tarihinde toplanan 
heyeti umumiye ittifakla ve alkışlarla 
İspartada yapılacak lise binasına teberrü 
etmiştir. Fabrika memlekette iıç bine ba-

miştir. 

Kocaeli vilAyetindeki vergi 
tahsilatı 

İzmit . (Hus~_i) - Vilayetimizin bu ikilik, Ankaramn yüksek alakası ile 
yıl ver__r~ı ta?:~ıa~ı ge~:n yıldan fazı~ - bütün halkın minnet ve şükranını mü
dır. Ögrendıgımıze gore 938 mali yılı cib olan bir ha! safhasına girmiştir. Va
onuncu ayı olan Mart 939 ayı sonunda 1. k" 1 n davet üzerine Ankarc: 'ıa k . . tah .1,. .. ı, va ı o a 

azanç vergısı sı atı yuzde 73 ten 1 ·ı . buradak; vaziyeti anlatmış, 
78 ze, davar vergisi tahsilatı yüzde bgı mış ~e ·r. Parti <>'e~başkuru olan 
91 de Q6 .• unun uzerı e, F> 

n · ze ve dıger hayvanlar vergi- B.. ..k M"ll. Şefı"miz İsmet İnönü ile 
. tah ·rt - d 8 UVU L ı • 

sı ~~ a ı yuz. e 1 den 91 re çıkmıı Parti Genbaslmru Vekili olan Başveki-
vc dıger \'ergı}er tahsilatı da• yüzde li . D . Ref"k ~~ydam ve Parti ~enel 
96 b ı mız · . ı ... cı 

yı u muştur. . sekrete'1 Dr. Fikri Tüzerin imzalc;t·ını 
.on aylık ('mvah. umumiy.: tahsilUı taşıyan bir karar ile 96 zattan mürek -

mıktarı l ,798,043 liraya balig olmuş - keb bol bir namzet listesi ilan edilmiş-
tur. tir. Bu listede 48 zat eski be1edive 

Mali senenin bitmesine az müddet hevetinP. ve 46 de iptal edilen 'heyete 
kalmış olduğundan Vilayetimiz mali- aid esamilerdir. Halk partisi kararna
yesinde hummalı derecede çalı§malara namesinde, yd1n ı z bu seçime münhasır 
devam edilmektedir. kalmak uzerc partili arkadaşlardan 96 

1 liğ olan halı tezgahlarının ihtiyacına ce-

l 
vab verdiği gibi .ihtiyacın fazlasını rla 

Artova sandık emini tokata 
tayin edildi 

Artova (Hususi) - Katzamız maliye 
memurlarından sandık emini Mehmed 
Cingöz terfian Tokat maliye varidat 
memurluğuna tayin edilmiştir. 

zatın parti talimatı haricinde olarak 
namzed gösterildi~ yazılmaPdadır. 
Simdi halk. bü~·iik bir gayretle akın a
kın sandık ba!jına kosuyor ve vicdant 
kanaati kimi isterse ona reyini veriyor. 
Şehir a':fetli l:>ir bayram manzaırası ya-

yeniden limitet bir şirket olarak kurul
mak üzere bulunan Güneş ve lşık iplik 

I fabrikası temin edecektir! Bu yıl fabrika 
l 234316 kilo iplik imal etmiş ve 204474 ki· 
1 !osunu satmıştır. Bu vaziyet fabrikanın 
Ispartamızda iktısadt nazım rolünü ifa 

1 
ettiğini göstermektedir. Yeni seçimde ı-
dare azalığına Hüseyin Kutlu, Esat A • 

payt, mühendis Suphi seçilmiş, müra • 
kipliğe teklif olunan Sümer Bank m:ifet
tişlerinden Hafit Otm1r ittifakla kabul 
edilmiştir. 

~yor. 

C Ceyhanda spor faaliyeti ) ·---.....:.__-------

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

be:-b~asan Bey bilirsin ki 
lay it r adamdan oyle ko -

olay bahsetmem. 

. . . Fakat bizım Bay Ali .. 
ye diyeceğim yoktur ..• 

.. . Bunun kadar medent 
insan aörmedim. 

Hasan Bey - Demek işl 
gücü kendinden küçfüde.ri 
pataklamak. öyle mu 

Ceyhan (Hususi) _Ceyhan Halke _ şekilde çahşınalanna b~laı:ı1ışlardır. 
vinin dördüncü komitesinin de spor ko- Geçen yıl; yaz mcvsımınde Adana, 
lu teşkil etmektedir. Burada bundan Kozan ve Kadirli gençleri Ceyhana 
evvel hır çok spor klüpleri teşekkül et- 1 çağrılardk maçlar yapılmıştır. 
miş ve dağılmıştır. Sporcu gençlerimizin, eksik bulunan 

Bu vaziyeti gözönünde tutan Halke- malzemeleri tamamlandığı takdirde ça-
vi mahalle klübü halinde çalı.şan genç- . 
l · d rh..ıı k d" h" - 1 ...... rt r lışmalanna hız vereceklerdır. en e tel en 1 ımayesıne auı~ ı . . . . 

Bu hüsnil kabulü gençler de muvafık Resım Ceyhan sporcularını iki takım 
bulmut ve bu ıuretle daha verimli bir olarak göstermektedir. 
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rg~MEKTDR 
cBalık kavağa çıktığı zaman.> 
Demek. 
cİngilterenhı ha.l'be karar ve~i za. 

ıaman.ı> 

Demektir. 

* 

c Yunanistana giden kral Zogo.> 
Demektir. 

* \ 

cKasaba yağ kayııısı. !keçiye can ior-
kusu.:ıı 

Demek. 

SON POSTA 

~/ 
Göz kapaklarınızı 

nasıl ve renk 
boyamalısınız ? 

7y ay 
·ıdi 

cAcabanın sırası değil. acele ı:ı.zım.> 
Demek. 
cBugünidl dün_p ahvalini kastediyo

nan.:. 

cFa§ist devletler Ye Yugoslavya,, 
Demektir. 

* 
Katilin cinayeti ağır tahrik sebeblerile işlediği 

anlaşılarak cezası tahfifen tayin olundu 

Demektir. 

cKavga bizim yorganın üzerine imıf.> 
Demek. 
cArnavudluğun hali.> 
Demektir. 

* cKarıncadan ibret alnn yazdan 
karfılar.> 

Demek. 

kışı 

cHer zaman harbe karşı hazırlıklı bu
lun.• 

Demektir. 

* 
cK.aşıkla ftl'ir, saplle gözünü çıkarır.> 
Demek. . 
cİtalyanın Amavudlukla olan eski mü

ı:ıuebetleri w bugünkü vaziyet.• 
Demektir. 

fi' 

cKapağı attı.> 

Dema 
* 

cKendi ipini kendisi çeker.> 
Demek. 
cÇe'koslovakyL> 
Demektir. 

* cGöz yumup açıncıya kadar fırsat Yak· 
ti geçer.> 

Demek. 
cBugünkü faşist akınının kar&lBlllda 

göz yumanların hali> 
Demektir. 

* 
I 

cNc oldum dememeli. ne olacağım de· 
meli.> 

Demek. 
cBugfinkü Avrupa:.:11 
Dem~. 

* cNe sakala minnet. ne bıyığa.> 
Demek. 
c Hürriyet ve ı.tikltl.> 
Demektir. 

1smet Hulun 

C Bunları biliyor m1 idiniz? =ı 

Mısırlı Mehmed Ali Paşa tarihte en 
bnyük çiftçi olarak anılır. Mehmed All 

Pqa Mısırda t.akriben 4 bin kilometre 
murabbaı dönümlük araziyi sırI kendisi 

lçJıı ektirmlJ, sahihlerini de kiracı olarak 
bıllanrnıştır. .. 
Kadmlarm dudaklarım daima 
lurmızı birakacak bir nabat 

bulundu 
Obford mezunlarından Bnkley isminde 

bir İngiliz, orta Afrikada nadir nebatlar 

Para yetiştiren ağaç 
Meksikada Cia • 

Pasta kakau ağa • ~·r 
c:ının meyvalan . ' 

pa:-a yerine geçer. ~ 
Çünkü bu meyva- · 1 
]ar yalnız Meksı • ı 

kada değil. götü • a ~ 
rülebildilderi her 'I L 
yerde fazla para -
etmektedirler. Bu.. -
yüzden toplu hal-
de değil, tek başına bile bir para kıyine-

ti ifade eden bu meyvalar azami itina ile 

muhafaza edilmektedirler. 

Suadiyed~ sarhO§luk yüzünden iş -
lenen bir cinayetin muhakemesi Ağır
cezada, dün neticel~tir. 

Hasan Suadiye, ka1rdeşi tellll Enve
ri çakı ile boğazmdan yaralıyarak öl -
dürmekten suçludur. 

Maznunun mahkemedeki ikran, şa
hidlerin ifadeleri ve toplanan diğer de

~ lillerle, muhakeme neticesinde hadise
nin sureti cereyanı şöyle tesbit edil -
miştir: 

Bir akşmn tellal Arab Enver Sua -
diyede bir kahveye sarhoş olarak gir -

Göz kapağını boyamak kolay bir iş de- miş ve sağa sola takılmağa, sövmeğe 
ğildir. Boyanın rengi uymazsa bütün başlamıştır. Kardeşi Hasan ise ağabey
makyajın güzeDiği kaçar. Renk uyar, sini dışarı çıkararak, civarda bulunan 
fazla sürülürse yüzü gençleştireceği yer- evlerin~ götürmek istemiş, Enver ona 
de yaşlı gösterir. da sataşrnağa başlamış ve aynlm~lar-

Bunlara meydan bınkmamak için bi· d 
ır. 

rincisi lıangi renk far alacağını iyi karar- Bir müddet sonra Hasan oturdukları 
lnştırmak, l~ncisi, nasıl boyanacağını evin kapısına geldiği sırada Enver saik
iyi bilmek Iazımdır. !andığı bir ağaç arkasından çıkarak, 
Boyayı fazla kaçırmamak için şu basit bu defa taşla kardeşine hücum etmiş -

tedbiri akıldan çıkarmamalıdır. Göz ka- tir. Hasan bir taş darbesile kaşının üs
paklarınızı daiına dudaklarınıza ruj sür- tünden yaralanm1ştır. İşte, bunun ü -
meden önce boyamalısınız. Çünkü ruju- zerine bıçağım çeken Hasan, onu ya -

ralıyarak, öldürmüştür. 
nuzu sürdükten sonra gözünüzün kapa
ğını ne kadar boyasanız az gibi gör.inür. 
Ruj ne de olsa göz alan bir renktir. Mak· 
yajın bütün öbür renkleri onun yanında 
az çok soluk kalır. Göriinüziir. rujun par-
18Klığına aldanınca göz k p:ığmıza süre
ceğiniz boyanın kara~nı muhakkak şa
!':IMrsınız. İste bunun iç'nd'r ki önce gö
zünüzün üstünü spnra. dudakfarınız.ı bo-
yamalısınız. 

Göz kapağınızı nasıl boyayacağınıza 

~elince: Toz boyaya serçe parmağınızı 
sürersiniz. Sonra o parmağınızı üst göz 
kapağınıza dokundurursunuz. Kap:ığa 

bulaşan boyayı kirpık diblerinden kaş-

lara kadar hafif hafü yayarsınız. 
Kirpikleri pek seyrek olanlar, kaşları

nı uzatmakta kullandıklan kaş kalemi 
ile alt kirpiklerinin kenanna ince bir 
çizgi çekebilirler amma belli belirsiz bir 
çizgi... Eski zaman sürmes·ni hatırlatan 
koyu bir çizgi yüzü bayağı'Ulştınr. 

Gelelim toz boyanın rcng.ne: 
Bunu göz bcbeklerinın rengine uydur

mak şarttır. 
Mavi ve yeşil gözlüler: Gök mavisi, 

blö lavand, yeşil;msi gri, mavi ve yeşil 
renkte far kullanabilirler. 

Mahkeme, hadisedeki ağır ve şid -
detli tahn1deri nazara dlarak, suçlu 
Hasanın ceza kanununun '4'49 uncu 
maddesine göre tahfifen 7 sene 4 ay 
müddetle hapsine karar vermiştir. 

Kızkardeşini öldüren katilin 
muhakemes~ne bugünlerde 

başlanacak 
Bun<lan 20 gün kadar evvel Beyoğ

lunda kiskançlık yüzünden hemşiresi 
Esmayı bıçaklıyarak öldüren Hasan 
hakkında yapılan adli tahkikat neti -
celenmiştir. 
'Yapılan tahkikat sonunda Esrnanın 

yabancı bir adamla nikahsız yaşama -

J Ol isti!: 
Bir ihtiyar pencereden 

diişüp 81d=i 
Kasımpa;pda Emincamisi mahallesinde, 

Samancı meydanında Ferhad sokağında 
cAllah kerim> apartı.manında dördünt'Ü 
katta oturan 60 yaşlarında Kostantin pen
cereden bakarken müvazenesini kaybe • 
derek dördüncü kattan düşmüş ve derhal 
ölmüştür ... Zabıtaca tahkikat yapılmak • 
tadır. 

ararken, inAn cildini daimi surette kır - AmerYtada Vennont'ta Koyu kestane ve siyah gözlülerin farı 

mm yapan bir nebat usaresi bulmuştur. bulunan bu altı kaynağın sulan ayrı ayn şu renklerden biri olmalıdır: Koyu gri. 
Bmıdan böyle kadınların ruja para ver- tad verirler. mavimsi gri. mor. 

Bir lise t"labesi tremvııydan 
düşüp yııralandı 

İnegölün Mecidiye mahallesinden Hay
darpaşa lisesinde talebe Mchmed oğlu 

Ali, Osküdarda tramvaya binerken düş
müş ve başından hafifçe yaralanmıştır. 

mlyecekleri. bu usareden sürünce du - Kaynaklarda sıruile arsenik, bromür, Açık kc-stane ve san gözlüler: Açık 
d.aklarının nnki yaradılıştan imiş gibi kükürt, mağnez.i, kireç ve demir unsur • gri, yosun yeşili, veya toprak renklerın-
brmızılaşacağ.ı iddia edilmektedir. lan hAkimdir. de toz boya sürnıelidirlcr. ---_______ , _____________ _.,..... .. _ ... ____ _ 

Genç erheh 
Ve genç kız rolü 

görmek hevesine kapılmakla hep ken
di rolündedir. Kendi rolünü yapmak
tadır. Yarın istediğini alırsa, hevesine 
kavuşursa gençliğinin hatıra defteri
ne bir isim daha il.lYt edip geçecektir. 

Portakal likürü nasıl 
yapılar? 

750 gram şekere bir bardak su koyup 
eritiniz. Yan soğuyunca içine 60 derece
lik bir litre rakı katınız ve iyice knnştı
nnız. İki portakalı yıkayıp ağzı geniş bo
yu kısa bir şişeye koyunuz. Hazırladığı
nız yarı soğumuş şurubu da üstüne dö
künüz. İçine bir vanilyayı doğrayıp atı
nız. İki ay böylece kalsın. Sonra !f.izüp 
şişeye doldurunuz. ağzını da iyice tıkn-

f ir otobüs tramvaya çarptı 
Dün sabah Sultanahmedde bir otobüs 

tramvay çarpışması olmuştu:-. 
Bcyazıd • Maçka seferini yapan şoför 

Kemalin idaresindeki 319 sayılı otobüs, 
Topkapı . Sirkeci arasında işliyen 32 nu
maralı tramvaya çarparak, hasara uğrat
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 
Fi ad-m kftrı .. ını krlun~en yerıtladı 
Nişantaşında oturan Kamil isminde b'ri 

bir rnüddettenberi kendisile ayn yaşıyan 
karısı Mes'udeyi bu yüzden çıkan kavga 
sonunda. bıçakla kolundan yaralamıştır. 

Suçlu y&kalanmış. hAdise etrafında za. 

sının suçun işlenişine sebeb, ufdk 
münakaşanın da vesile olduğu netice 
sine varılmıştır. 

Polis tahkikatı sırasında hldiseyi 
rar eden maznun, adliyede inkara 
mıştır. 

Fakat müddeiumumilikçe yap 
tahkikat ve toplanan deliller suçu d 
but mertebesinde göstermiştir. 
Kardeş katili ceza kanununun 

uncu maddesine tevfikan muhak 
ve tecziye olunmak taleblle Ağı 
ya verilmiştir. İstenilen ceza ·_:,_ 
22 sene müddetle hapistir. 

Suçlunun muhakemesine bugünl 
başlanacaktır. 

5 ev ve dükkan soyan 3 
hırsız tevkif edildi 

Fınd\klıda duvarlardan atlamak ~ 
kapılara maymuncuk uydurmak s 
tile 5 PV ve dükkan soyan Keork, 
fo ve· Şükrü isimlerinde üç azılı 
yakalararak, adliyeye sevkedilmişl:et 
dir. 

Yapılmı sorgulan sonunda sulh 
hakimi suçlular hakkında tevkif :ıra,1'911U 
n vermiş ve her üçü hakkında 4 .. 
sorgu hfildmllğince ilk tahkikat açıl 
mıştır. 

Bir yankesici tevkif edil6. 
İslam isminde biri Bursada yank• ' 

sicilik sur€tile iki kadının para çant" 
larını ç~1dıktan sonra İstanbula fifll 
etmiştir. 

Ancak zabıtaca yapılan tahkikat -
ticesinde yakayı ek veren hırsız, diM 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Sultannhmed t inci sulh ceza hAki 
mi suçluyu sorguya çektikten sond 
tevkifine ve Bursaya iadesine k-
vermiştir. 

M tlt~f rrrllıt 
23 Nisan prc.gramı lçlü 

bir komisyon seçildi 
23 Nisan bayramı programını tesbit .. 

mek üzere dün vilayette bir toplantı yf/J 
pılmış, vali muavininin riyuet ettiği 1111 
toplantıda programın hazırlanması tçlf 
bir komisyon seçilmiştir. 

Zabıta beledi tenbihlerln yr:rin• 
getirilmesine çalı,acak 

Beledi tenbihlerin ifası için kayına • 
kamlara düşen vazifeleri görüşmek a.
re dün vilayette bir toplantı yapıimıştd 
Toplantıda vali muavinleri. belediye rf!a 
muavinleri, kaza kaymakamları buluD 1 

muştur. 

Zabıtanın beledt tenbihlerin i!ası el 11 

nasında çok titiz hareket etmeleri, rtl'i
samaha etmemeleri temin edilecektir. 

110 yaşında bir ıhtiyar kalb 
sektesinden otomobilde &idil 

Cağaloğlunda oturan 110 ya§ında Ha 
san oğ'lu Hüseyin isminde bir ihtiyar, ,,_ 
velki gece birdenbire hastalanmış.tır. d 
seyin. hastaneye krudırılmak tızere blıl ' 
diği otomobilde tam Gülhane hastanesillll 
önüne vardıkları zaman vefat etmişti!'. 
Yapılan muayene ıSonunda ıektei kaJll 

Bayan cT. Ş.. on sekiz yaşında blr 
ıenç kızdır Te tabii mektubunda bir 
ıenf erkekteıı bahsetmektedir. Diyor 
ki: 

Şimdi mesele genç kızın da kendi 
rolünü yapmasında. gülüp geçmesin· 
dedir. Mutlaka bir erkek üzerinde mi 
duracak. o halde tahsilini bitinnlf. 
mesleğini ıeç.m.iş, bu meslekte iyice 
ilerlemlf, para kaTJ1nm4 ve .. evlenme
ye karar vermf~ bir erkek üzerinde 
durmalıdır. Sevecebe onu ~evınelidir. 

yınız. bıtaca tahkikata geçilmiştir. den öldüğü anlaşılmıştır. '-----........................ -......... ---............................................................................... ····----····--
- Onunla btr aile evinde tanışmış

bk. Birkaç defa konuşmuştuk. Önce 
bakışları. manalan sözleri müphemdi. 
Sonra aşkım itiraf etti. Ben de kalbi .. 
mm bütün kuvvetile onu sevmeye baş
ladım. 
Şbndi sık sık buluşup konuşmak is

Uyor, randevu veriyor, fakat ben ıs

rarla reddediyorum.> 

Bu okuyucum mektubunun sonuna 
btr h84iye ilive etmiş: 

- Sevdiğim genç yüksek tahsilini 
yapmakta, ayni zamanda da bir yerde 
çal.1flllaktad;r. diyor. 

O halde mesele basitleşti: Genç er
kek sevmekle, sevgi istemekle, sevdi
line randevu vermek!~. onu yalnı:ıı 

~ 

Bay •B. Ş ... e: 

- Uzun boylu. kara ka§lı. kara goz.. 
lil, etine dolgun, rengi biraz esmer. 
burnu mwıtauım... BlSyle bir kadına 
güzel denir mi diyonulluz? 

Cümlenizi eski muallarda görülen 
ıahıs ve ltma tasvirlerine benzettim. 
Hiç olmazsa· fotoarafını göndermeliy
diniz. 

TEYZE 

- ""' ...... ıreleoekti. Su·lmi~ teJ1I1 ~ 

Bacaksızın maskaralıkları: Müsademe 

-
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Türle edebiyatının ve Tflrt edebiyat·! 
çılannın derdini bu sütunlarda kaç kere 
deşıneğe çalıştık. CamekAndan kaldınma 
düşen lkitabm ve en yorucu dimağ ve ruh 
mahsulü ekseriya yok pahamıa satın alı· 
nan muharririn sessiz ıztırabını her :fır. 
sat düştükçe belirtmeği vazHe bildik. Bu. 
rada şunu tekrar edelim lci ne o kitab bir 
tektir, ne o muharrir ... Halcik! bir emek, 
hakiki ve yüksek bir çalıpa mah.suln 
olan birçok kitablann. muharrirleri gibi. 
hazin ve ne zamandır detlimiyen talihi· 
dir bu! Maamafih, Türk kültürünü. 'l'Qrk 
edebiyat ve ilim ıaha.sını daraltan. en 
değerli yazıcıları yalıuz aralQrlllda derci· 
li derdli hasbıhallen WrOkliyen bu faci. 
anın umanz ki artık sonu ıelmiştir. Maa
rif Vekaletinin An'b.rada ıelecek ay için
de toplıyacağı Neşriyat Kongresi bize bu 
büyük ve sonsuz ümidi vermektedır. Ken
disi de çok kıymetli bir muharrir olan sa
yın Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin bu 
büyük teşebbüsünden memleket maarif 
hesabına genç ve dinç bir hamle ile um
duğwnuz ve özlediğimiz parlak neüceyi 
iktıtaf edeceğine de f'lphem.lz yoktur. 
Bunun için şimdiden seviniyoruz. 

Burada, küçük bir makale içinde, Net
riyat Kongresine arzedilecek bütün mev· 
zuları, ayn ayn teferrüatile tetkike im
kan göremiyorum. ResmJ ve hususi te
şekküllerin sermaye ve kuvvetlerini tek
sif ederek ihtiyaca göre umumi bır neş
riyat programı yapılması gibi nuıddt ve 
4e gi .. erken en esaslı noktadan baılıya. 
rak sırasile bütün manev:f cepheleri 

Alman orduıu Pragdtı i gözönüne koyan meseleler bu mevzula-A 1ına Cih H b arif · 1 .. - ........ - .......... _._ ................... ,\ jistedi Yapılan istatistikler bu usulle§ m- nn içinde birer yer almı~lardır. Orta tah-
nya, an ar i esın- r . . AT : diye kadar ancak sulh vaktindeki petrol sil çağındaki ta:lebeleıi.mızin okuyacak-

de dünyanın en zengin millet· ı F mnau muh4nvlemıden • : iht' .. zd ..... -kı.nııı Jcn ...... tanabil • 
lerj ar d mand Pief'htıI bu yazıyı : ıyacının yu e LLL. cu~ ları telif ve tercüme eserler kadar mü-
l asın a idi Memleket dışındaki a- : diğinl meydana çıkardı. Bu miktar harb him bir nokta da. az zamanda zengin bir acağı yirzn· ib il alt k 1 k Stft"R.berg adında bir Almanın Çekos- : h tnı.-~. 

1 

eş m yar m mar 
0 

ara ı · zamanı petrol ihtiyacına nazaran e em • çocuk edebiyatı kütilphanesi vücude ge-~~-n ediliyordu. Reichsbank tedavül • 1 lovakyanın Mhilıiliındn ıonra 11cızdı- : . . d' 
~ki . . l : mıyetsız ır. tirmekh:. Kongrenin en başta görüşece-
d l800 milyon mark için 1700 milyon· 1 Ot bir escrmdeft. a m.qt\f'. E Diğer taraftan, bir ton synthetique pct- ği :müh'm meselelerden biri de halk ede-

an ziyade ihtiyat bulunduruyordu. Al- i Sternbcrg ekonomi poli.tifie ve sos- ~ rol yapmak için dört buçuk ton kömi'ır biyatı ile yazma ve basma eserlerimiz
ltıanyonın kredisi o kadar yüksekti ki tli i yolojiye dair kıymetli yaz•lorile ta. l sarf etmek lôzımdır. yapılan hesablar bü- den tekror neşri icab edenlerin tesbitldir. ~"':bi.n sonuna kadar. vereceğinin üçte İ '""mtf!ır. Bmıa..o •Alman horb 1'"" ı yük bir devletin harb zamanında yirmi Bundan sonra. ansiklopedi ve müracaat ı!"ı rnaııa ödemek suretile. dış piyasa • l tansiye!i veııu Hitlerin "'"bi ne ka· l milyon ton petrole muhtaç olduğunu giis- liir,atleri vücude getirmek için ne gibi 
!\ la •hı veriş etil 1918 yılı sonunda i daT ııürel>ilir?. adını verdiği bu son 1 teriyor. Şu halde Ahnanya bir harbdc haz.rhklara lüzum görüleceği ve meınle-eıchsbank hfila iki milyar iki yüz mil- ! ·- Avnıpcmm gorbındcı büyük bir ! kendisine gereken petrolü elde edebilmek kette telif ve tercümeyi tepik için mü-
7on ihtiyat altına sahibdi. l a!dka uyandı"'"§, derhal ingilizceyc, l için dokson nUlyon ton kömür sarfına, kôfatlar tes•sinin nasıl ·ısullere bağlan-

Bugün Alınanyanın mali vazlyeU bu ! fnın=coyo çeı>in1mi§tir. Almanya dı- l yanı istihsal ettiği kömürün yansını bu mas> gibi nıeselelor gellyw. Okumajp \oazlyeı ile kıyas dahi edilemez. j şındaki Alman mütehamslıır.nın v .. 1 yola haroıuruya mecbur kalacak!~ ki.. o teşvik etmek, matbaaların verimini art•ln~•zarıyecilertn bazdan ne derlerse de- İ ziyoti nasıl gönnekt< o!duklannı an- l zaman da geri kalan (huy) mem.ekebn tınnak. hakkı telif kanununu daha mfi-
er maU vaziyet askeri vaziyete doğ • : 1 _t ,,..b .1 d!'l·'·aı buldu- : ihtiyacına yetmiyecektir. Hem de huy, tckamil bir şekle koymak gıibi mevzula-f'Udan d ğ • ı.a 1Tl4!ı ı~ı an e şayanı v.r;; • • 

ı.. 
0 

ruya tesir eder. Herkes bilir ~ ;c., b :'1 ... ·ı.-- dı' o-·z : Almanyanın haricı mübadelesinde en kıy ra da münakaşa kapılan açılıyor ve tıte t:i..I lllod h . ~ .. muz u yazıyı ıt\-~ıl/UolJ e Y • ... • • 
~rb ern atb bir san::ı.yi harbidir. Ve · : metli bir elemandır Bundan başka, sen- şimdiye kadar yalnız gazete veya mec-
h sırasında fabrikada çalışan işçı cep- \ .......................................................... ,. tetik petrol istihsali için ameleye lüzum mua sütunlarında arasıra ınevruubah! 

0

• 

ıı.~• çarplfan asker kadar kıymetlidir. yük Harbde ablukanın tesiri A!manyaya vardır. Petrolünü hariçten satın alabilen lan, fakat hiçbir neıı.,. veremiyen bütün 
ltli lYacını hariç piyasalarda:ı tatmin ede- iki neden evvel tesir edememişti devletler, işe yarıyabileceği şüpheli olan bu kül1ür dnvalan Türkiye maarifi tari-
kai'" Almanya; ihtiyat nüfusunu fabri- + bu petrol uğuruna iıçl ayırmak külfetin- h'nde ilk defa olarak bir kongrenin .. ıA-
~ro. •Yırmıya mecburdur. Demokrat • Harb potansiyelinde sınai istihsalin den kurtuluyor demektir. h'yotine havale ediliyor. Demek kl bu, 
tuta~~~ böyle değildir. Para, insan yerini kudreti de pek mühim bir elemandır. Al· Geriye ittifaklar kalıyor. Almanya~ın ilk mülıim adımdır ve bunun arkasından. 
giljz r Amerika harbe girmese bile İn· manya bu sahada büyük bir üstünlük gös- bugün iki müttefiki var: İtalya ve Ja • konP,rede verilecek olan kararların tatf;çısi :;~n~ız parasile tutulan Amer"kan teriyor. Fabrika.lannı modern hale koy ~ ponyn ... İkis nin de harb potansiyeli, Al- b;k snhasına çıkarılması gelecektir. Bu 
bllk lkı memleketin askeri kudretine du. Rasyonalizasyonda her milletten ilerı man harb potansiyelinin. noksa~larile m<ı- noktadn, şimdiden, müsbet vey'il menfi 

Uvve katılmış olacaklar demektir. gittL Kimya sanayiindt Amerikayı bile IUI. İkisinin de mali vazıyetlerı bozuk, ne ortaya sürülecek hükümler her ne olsa. 

geride bıraktı. . haricde alacaklan veya kredil~ri, ne de netice muhakkak ki bir zafer getirecek-Oeı . .. * Bununla beraber, Alınan sanayıinin içeride ihtiyat altınlan var. İkisi de .Al- tir: Türk kültürünün zaferi ... Eğer bun-:V.tı •lmı uçüncü Reiclı'in yiyecek vazı. ıimd!den vıır kuvvetile çalıştığını ve o • manya gibi ham rnaddod_en yana fak;,'·-- dan hôlô şüphe edenler vars aç>kça s~yb"'1ı "'. · Hnrbeden askeri beslemenın e- !anca randımruunı vennekte olduğunu Fazla olarak Japonya Çın harbıne .gır • liyel!m kl bütün man...tle esk; düşünee
>ııese%Y•t~. bugün meydana çıkmıı bir da unutınamnlı. Har·b. iıu randımanı pek mek!e kuvv:tınde~ çok şey kaybettı. Jo- lor. irad .. siz şahsiyetlerdir. Hüsnü nlyel· 
bUrıtın degUdır. Maamafih, şu yakınlarda az yükseltebilecektir. . ponyanın bo!le bır har~ ~tılmakla. nas- le, ;n:rJi ile her sahada elde ettiğimiz 
duıt ~ açık bir m ·sal ine daha şahid ol-ı Garb devletleri ve bilhassa Aınerıka yonal sosyalıst mahfellerını n~ıl bır fn. tekamul ve muvaffakiyetler meydanda 
da b talonya müdafaasının kırılma~ın- için bu. böyle değ"ldir. Bu devletler, harb kisara uğrattığını Alm~n ma~buatı 0 ~a- iken Neşriyat Kongresinin meyvalı neti-

!! lıca sebeb açlık oldu. zanıaıu tam randımanla çalııınca lstilı • k!iler açıktan açığa gostermıılerd! •. zıra celer!nden şüphey,, düımek hunun için Pr0p~ :aıuııer nosyona! sosyalist rejimi. salleri bugünktinün dört mislinı bulabi • Almanya için Japonya. her ıeyden tince, manasızlık olur. Yeter ki her mesele en 
det b· nda icabı. memlekette uzun müd- lir. İşte demokratların sanayide bu hıza Rusyanın düşmanıdır. ince noktalarına k dar görü§illsün ve ve. 
durd r <arkadan vurma. masalını yaptı, ulaşmalarına meydan bırakmamak endi- * . . rilccek kararlar ona göre verilsin. Öyle 
lııUıt~ı, llu nıosaJda •Almanya 1918 de şesi. Almanya için •kısa harb• zarure • Nasl'.onal so~yal":'.11 reJunı; Alma". harb sanırız k; Maarif VekJlletln!n kongre aza. 
nıuıı k k devletlere mağlUb olmasa bile tın· büsbütün arttırmaktadır. potansıyeline ilk buyük ve klymetlı yar- lnnndan beklediği de bilhassa budur. 
~n ~ kak dah;Ideki düşmanları tarafın- ~lman askerl kuvvetine gelince: Bu dımını Südetleri ilhak etmekle_ yaptı. ~il- Yüksek edebiyat, çocuk edebiyatı, halk 
llatb ~anete uğnyacaktb deniliyordu. noktooa techizah mükemmel bir ordu ile hakika Çeko-Slovakya'nın mhilAli ıle edc-bivatı ... bunlar bir Ct!J)henln eserleri
bur ~~ bugün Reich matbuatında meş • karşıla§ıyoruz. Tayyare, ağır ve hafif • petrolü ve yiyeceği bol • Asya Avrupa- dir. Diğer tarafta da, her tilrhl ilmi eser
ctçllkt eı:ı l'l'luharrirler 1918 hezimetinin top mitralyöz, tank. gaz, maske, her sının yollan Almanyaya açıldı. Ş~ ka_d~r lerle gazete ve ınec:mualarımızın tam ve
lar. 11:n .ıleri geldiğini aÇıkca söyfüyor- türİü harb vasıtası ibol... Fakat malze - var ki\ buraya muslihane hul~l edılebilır. rimli bir hale getirilmesi m~elest var. 
tine ,.,:ıa 'bunlardan • harbıye nezare • meyi lrullanaeak insandır. Alman ordu- Bun~ da. vakit ister. Gerçi bırkaç sene ~u. da ~eşriyatı~ dl!er ınOhlm bir cephe
l3i.iYük nsub 'I'homas adında bir miralav su ise muallim asker ihtiyatından mah - beklıyebılse Almanyanın askerl kuvvetı sıdır. Şımdı bu ıki cephenin gayesini bir 
:Yana !arb l'nağlubiyetinin açlığa da •• rumdur Büyük Harbden sonra askerlik çok artar nmma beri tarafta dem~krat yere getirip neticeyi hül!sa edersek orta. 
itada enşeini ta 1916-1917 snnelerine hizmetinin ortadan kaldırılması yüZ:Jn • devletler de silahlamyorlar. Hele İngiltere da bir tek dava kalır: yanlan ve yazan A.I: ıknrrnakt dır. den 1901_1913 sınıflan talim ~öremediler. son süratle silAhlanmakta... meselesi. 

Maarif Vekili Ha&cın Ali Yüceı 

dar ucuz bir fia.ta aatılabilmeleridir. Bu 
suretle hem okuyanlann .zevl i borulu· 
yor, hem onlara kal'fl listem.atik ı, · :a~
tekArlık yapılm11 oluyor. Bizim dıyaraa 
bir kitabcının kendWne getirilen bir e
serin ilmi veya edebt kıymetini hıkkile 
tayin edebilecek bir mihengi ise yoktur. 
Ekser.isi sadece esnaftırlar. En az mu
rafla en çok kazanmanın yolunu ararlar. 
Gazete veya mecmualara gelince, bunla· 
nn da bir kısmı gene ayni ucuza mal et· 
mek sevd~ile, bir kısmı da her eserin 
telif mi, yahud adapte mi olduğunu tayi· 
ne vakitleri ve imkAnları bulunamadığın
dan bu çığın devam ettirip gidiyor • 
lar. İşte Neşriyat Kongresi, telif eserleri 
mükafatlandınnağı düşünü:rken, bilhas
sa. Türle kültür hayatına bir leke teşkil 
eden bu gibi müsamahal:ırın ve haksız. 
lıkların önüne gcçmeği de düşünmelidır. 

Kitabcıların sermayelerıni birleştirme
lerine imkan göremiyorum. Onlar bu ci· 
hete pek yaklaşmak :istemiyeceklerdir. 
Yalnız bir şey yapılabilir: Maarü Vekfı
letinin hakiki mütehassıslardan teşkil e
deceği devamlı bir ilim ve edebiyat ko
misyonunun tetki•k ve takdirinden geçen 
eserlerin bir kısmını bu kitabcılann bas. 
malan mecburi tutulmalıdır. Çünkü yal· 
'ruz Maarif Vekaleti kendi bütçesile bu 
lşe yetişemez. Mesell kitabcıların bu su
retle basacakları eserlerin bir sene için
deki forma adedi tayin olunur. Onlar da 
sermayelerinin yüzde otuz yahud yirmi 
kadarını bu hayırlı teşebbüse hasreder
ler. Ancak o zaman da, bu neviden yük
.sek değerd eserlerin muharrirlerine e
mekleri ile mütenasib bır tahrır hakkı 
verilmek te şaırt koşulmalıdır. Yoksa bu· 
günkü kitabcı istismarının önüne hiçbir 
zaman geçilemez. Halbuki nice değerli 

yazıcıları gittikçe yazmaktan usandıran 
ve (ne yalan söyliyelim) adeta tiksindi· 
ren vaziyeti bir an evvel önlemek mec • 
buriyetindeyiz. 
Neşriyat Kongresinin edebi millkiyet 

hakkına dair mevzuatı günfin ihtiyaçla• 
rına göre tadiline de mutlak surette ihti· 
yaç vardır. Kongreye arzedilecek olan 
mevzuların bu sonuncu on dördüncü 
maddesi üstünde bilhassa uzun bir mü
nakaşa ile durulmalıdır. Çünkü gerek 
antoloji vesaire şeklinde intişar eden e
serler, gerek sahibinin reyi ve müsaadesi 
alınmadan rasgele sahnelerde oynanan 
piyesler w gene hiçbir hakkı teli1 öde· 
meğe lilzum görmeden herhangi §airin 
manzumesini besteleterek piyasaya süı Ü· 

len plaklar ve daha bunun gibi en meşru 
bir hakka tasallutlar devam edip gitmek· 
tcdiır. Bu, en doğru tabirile bir hımzlık
tır ki eser sahihlerini cidden müteessir 
ediyor. Buna çare aramak zarnnnı ise 
çoktan gelmiş ve hatta geçmışti: bile ... 
Kongre, artık bu yarayı da kapatacak d~ 
mektir. Şimdıden 1>Jkışlamalıyız. gün a n:a; tıpkı 1914 de oldu-ru gibi, bu- Öyle ki, bir harb vukuuiıda Fransa ilk Acaba Alm:ınya; onlar hazırlıklarını _ö~ce y~~ılan, yani eser ... Burada fUnU 

l'ıdan Vı!eccğinin yüzde y·rm"sinı dışa. hamlede 5 milyon talim ve tcrbiy~ gö: • bitırmcd:n hucuma ka~ya heves e- hu~nle ıtı~af edellm. ki. smı senelerin 
ltınııı ~ hrtnıiye mecburdur. Alman hal- müş askeri sillh altma ılab' ceği halde decck mı? İşt~ mesel~nm ruh~ bu n~k. • n~şnyatı içınde ilim ve edebiyat Alemi
lfy(:n ~d"dı:ın açlıktan kıvrandıwmı söy- Almanya ancak 3 milyon çıkarabilecek • tada. Ve sulhun tal~ı Reiclı liderlermın mızi utandıracak pek çok garibelerle 
li' ... ı. Ufritıer(' k l k k ı~ m tir Bu vazi..,.... bir !k ç sene geçmeden de- bu meseleye vereceği hal ıekllne bağlı. karşılaştık: yanl11 tercümeler kıymet-",l(<ıt D u a asmama azı · · J.,. d bU"-'- ki Alın . . ' 3>onaı r Deutsch Wolk.c;wirt ndlı nas • ğ~emez. Hüldsa olarak iye ııu. : . ~n sız telıfler yahud telif daıngarue ortaya 
'-ı 8

Ya1ist <'kon · ba Bundan !ba..nr .. b r de --trol meselesi harb potansiyeli 1914 dekinden gcrıdır. atılmış adapteler mıyımzdır ve işin fıraklı r\J ırs omı mecmuasına • ~ 1:'~ • dah .
1 

rl Al 
1937 · Alrnan i çisinin yiye"ck derecesi var. tnwltere, 1'ransa g1bi Almanyanın da Düşmanlarının lo ise a ı e ··· .. • tarafı da bu cins mağşuş maUıı.nn rev~cı 
>ııu l'e normal"n biraz aşağmna düş • petrol kuyulnn yoktur. Fakııt iki demok- manya. 1914 har~lnl kaybetmişti. llugun da _çoğalmasıd'.r. Sebebi ise, bn blçarel>k· 
harb 1.1 Ş nıdilik çok bir ~ey dc•ğil. yalnız rat devi t bu ihtiyaçlannı deniz yolilc 

1 

b.~ vaz.yctte a~ maceraya atılmakta hiç lenn herhangı bir ld~bcıya y~ud bir 
tün h ,' rsa be>slenememek d<>rdi bü • hariçten temin edebilirler. Almanya bu şuphesız tereddud e<iec~ktir. . gazete .veya mecmua ıdnrehanesıne, yük-

ka sirayet edecektir. Halbuk: Bü- meseleyi synthetigue petrolle halletmek Çevıren: K. Neyyır sek telif eserlere teklif edllemiyccck ka. 

Her hususta mütekamil memleket, o
kur yazarlarının çokluğu ile kıyas edılw 
diğine göre bu gayeyi temin için ne ya. 
pılsa azdır kanaatindeyiz. Nitekim Man. 
rif Vekaleti hepimizin düşündüğümüz bu 
derdin devasını esaslı surette araştırır

ken bir kongre aktine karar vermekle 
ilk büyük ve ışı•klı karan vermiş oluyor. 
Bu meşalenin arkasından şevkle ve a
zimle yürüyelim ve şuna emin olalım ki 
ilmi ve san'atı ne kadar korursak yarını-

(Dcvamı 14 üncii ~yfadn) 
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1 ş baışında kalmayı tercih etmiş olan 

tektük memurların yanına, haddin 
varsa yanaş. Hepsi oruç tiryak.iııi, hepsi 
tinyoz ve damarlarına basıldı mı zır 
deli. Dudaklar solmuş, 'gözler kaymış, 
Asab teşennüç halinde. Hele sigaraya, 
enfiyeye, nargileye, çaya, kahveye düş
kün olanlar .. Meded Allah! Canım di -
yene, canın çıksın diyorlar. Esbabı me
aalih de ona göre, onların da tiry<ı~isi 
var. Kiminin ki yapma. Yahud da mü
baleğalı. Gizliden oruç yiyenler, hatıl 
Cenabıhak günah yazmaz amma, kul
lan edebsizlenir.. deyip de a!Kşamları 
mahfice rakı çekiştirenler, gündüzleri 
hafiyeler pek oralara uğramadıkları 
için Galatada Filipte, Beyoğlunda 
Yani'df' karın doyuranlar, tenha so -
kakl3ra sapıp avuçlarının içinde gizle
dikleri sigarayı tüttürenler de zahid 
rolün~. 

Halkın taassubu kabarmış, hAd bir 
hastalık halini almış. Cahil vAizler bu 
taassubu, cami kürsüsünden alabildik
lerine körüklemede. Çarşa'.fının, fera
cesinin etekleri topuklarından biraz 
yukarıda, yaşma~ının, peçesinin şeffaf
lığı azıcık ziyade. kılığı, kıyafeti bir 
parçacık zarafete çalıp da nazarı dikka~ 
ti celbeden kadınlara '1akaret eden e
dene. 

Eminönünden, Saraçhanebaşına ka -
dar biltiln o <7na cadde redingotlu, ka
loş kunduralı, yumuşak fesli ve elleri 
tesbihli kalem efendileri, renk renk ll
talı, çe~ik papuç1u ve sarıklarının ke -
narına birer misvak sokulu softalar, 
ağabani sarıklı, elifi şalvarlı esnaf tal 
kımı, biribirlerinin elinden tutarak, 
~ncf rleme, duvar diblerinden korkak 
adımlarla yürüyen, korkunç kıyafeill 
mahalle karıları ile dopdolu. 

Orta verd<m bazan, derileri kemikle
rlne yapışmış bir çift hergelenin, yağ
mur gibi sırtkırınl\ yağan kamçı dar -
beler:lnln acı!':ile zar zor si1rı1k1ediklerl 
bir tramvay arabası, tekerlekleri tram
•rayın raylanna takıldıkça yanpürü 

SON POSTA Nisan 13 

( ANKARA POST ASI ) 
Barem meselesi 

Yazan : Mecdi Sayman 

-· 
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( Seneler evvel ) 
1911 de çıkan Karagözden 

::--.. Hanım sana kaç defa söyledim! .. 
:uzunu. gözünü o :tadar açma .. hem bir 
aha böyle erkek ilıl arabaya binersen 
karışınam hal .. 

- A_ ayol o çocuk. 

-~ Şimdi ~cuk amma .. yarın öbürg'.in 
buyüyüp te erkek olacak değil mi!.. Sen 
ona bak. 

1907 de Fransız karikatürü 

Medeniyet ve vah.jet: 
Biraz ttly, birkaç boneuk. bir parça çi 

çekli bez ve hayvan. derileri. 

1912 de çıkan Gevezeden 

Geveze - ZeV7.ek canın sıkıldı da öf
keni kılıç bahtından. mı alıyorsun? 

Zevzek - Hangi ifhl ne vakit olacağı
nı sordu.yam. balık kavağa çıktığında, 

cevabını aldım. Bari çık.arayım da ola
caklar olaun. 

Alacağa dair 
Alacağım oı.un 

kurdun ağzında oı. 
aun, alamıyacağınu 

bildiğ;m halde, gene 
alacağım var teselli· 
•ile avunurum. 

* Alacaklı alıcatuu 
tamamen alclıjı a- .. _.. __ _ 

ınan rahat nefes alır. 
F'akat borçlu o anda 
son nefesini vermif 
demektir. 

* Bağırıp çağırması-

SON POSTA 

Borca dair r--.-.--..ıa;;;ı;ı;;~-----------.......... ~
Borçıu ölmez, ben l ı 

zi sararır diyenleri 
hata etmişlerdir. Yü
zü sararan borçlu de· ' 
ğil. alacaklıdır, borç
lunun yüzü kızarır. 

* Borç bini aşınca 

her evde tavuk yen
mez, her evde ev hal
kı birbirlerini yerler. 

* Borçlu alacaklıdan 
korkar, fakat alacak-
lının korkusu borç· ~-----------------.-..----.J 
}unun korkusu;ıdan On yıllık evliler, iki kişil ik karyo!alanm atıp ik4 karyola 
bin kat ziyadedir. aldıktan sonra, otomobillerini de değiştirmişlerdi. 

( Me 1tub Ve Hitabe N ~muneleri J 
Alacakhdan borçluya 

cOn lira göndermemi emretmişsiniz, derhal gönderiyorum. Bfr hafta sonra 
iade edeceğinizi de bildiriyorsunuz. Size karşı büyük itimadım vardır. Aceleye 
lüzum yok .. ve şunu da ilave edeyim t:c her ne zaman ne kadar paraya thtiya
cınız olursa hiç çekirımeden benden isti yebilirsinız. Bulur buluşturur, muhak
kak gönderirim. Hürmetıerim .• 

Gene alacakhdan borçluya 
(10 gün soma) 

cBir hafta sonra iade etmek üzere ben den aldığınız on Urayı 1ıenü:ı: iade et· 
medin.!. İhtimal unutmuşstlnuzdur. Hatırlatıyorum, ttldmlanm.> 

Gene alacakhdan borçluya 
(Beş gün sonra) 

Beş gün evvel yazdığım mektubuma henüz cevab alamadığım gib!, on beş gün 
evvel benden istikraz ettiğini? on ı.rayıda iade etmediniz. Bugünlerde paraya 
ihtiyacım olduğundan biran evvel göndermenizi istiyorum .• 

Gene alacakhdan borçluya 
• {3 gün sonra) 

cBu kadarı fazla, size itimad ettik te on Lira borç verdikse günah mı işledik .. 
dahfl. ne kadar zaman bekliyece!]iz .. verecekseniz verin, vermiyecekseniz de, ı:er· 
miyeceğim, deyin; ben de yapacağımı bilirim.• 

Gene alacakhdan borçluya 
(2 gün sonra) 

cBehey adam, bu kııdarına rezalet derler. Hatta rezaleti bile gcçH. Biz parayı 
sizin için kazanmadık ya .. ne o beyimiz keyif etsin; diye. Vanmızı, yoğumuzu 
mu vereceğiz?. Bana bale, bu son mektu b. E~er yann on lirayı getirmezsen ne 
olacağını sen de görür, beğenfrsin .• 
Alacaklı tarafından, borçluya hitaben yazılacak mektublar bu kadar ve bun

dan sonrası hitabe şeklinde olacağından mektub nümuneleri faslına dahil değil
dirler. Hitabelerin tanzim §ekilleri hakkında da birer fikir vermek için aşağıya 
birkac rıiimune yazıyoruz: 

Birinci hitaba 
(Son mektubdan iki gün ıonra) 

Alacaklı borçlunun kapısını çalacaktır. Borçlu kapıya çıktığı zaman, alacaklı 
şunları söyler: 

- Bravo birader, beni buraya kadar da getirecektin ha.. artık ver IU on lira
yı .. nasıl, yarın mı vereceksin? .. Pekala yarın da gelirim. fakat yarın vermiye
cek olursan, hatır gönül dinlemem, şimdilik Allaha ısmarladık. 

ikinci hitaba 
(Erteli gün) 

Alacaklı kapıyı ça!ınaz, karşıdan bağı nr: 
- Evde misin bay, ben geldim, şu on llrayı çıkar bakabın .. konu komşu ge

lip gitmemden taciz oldular. Bu kadarına kepazelik derler. Yahu açsana kapı
yı. seni yiyee€k değilim ya .. sen batakçısın amma ben umacı değilim, korkma 
adam yemem.. 

* Bu son hitabe ile mesele halledilir. Ya borçlu borcunu öder, yahud da kapı 
önüne çıkıp, adam yemem, taabhüdile k.endi.sini aldatnuf alacaklıdan bir temiz 
dayak yer! Gerçi borç ödenmiş olmaz amma, alacaklı borçluyu dövmek suretile 
verdiği borcun manevi faizini elde etmiş olduğu için bir müddet ıüldlt eder 
ve bir müddet sonra yeniden meJdub yazmaya, mektublardan gene bir fayda 
çıkma.yınca, y6n.iden hitabelerde bulunmaya bqlar. 

*** 

nı bılmiyen alacaklı 
alacağını alamaz; ni· 
tekim ağlayıp sızla· 
ınayı bilıniyen borç· 
lu da alacatıı.D atla-
tamaz. .... BUim na1band, atı nallamak için fazla para istedi; ben de b.rdım, cıkidvc giffim. 
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C Garib v0 msrakh şeyler ~ 
Romatizmanın arı zehiri 

ile tedavisi şayanı 
hayret neticeler veriyor 
Fransız doktorlarından Dublet ya

zıyor: 

Romatizmalara ve hususile kronik 
romatizmalara karşı kat'i bir ilaç bil
miyoruz henüz ... 

Ma•Isall:ırda mühim ve had devreli 
romatizmalarda multteli.C rniktar'larda 
verilen salisilat dö sud'lar bir çok 
vak'a1arda salah husule getirmiştir. 
Bazı va'k'alarda da tam manasile şifa 
elde edilmiştir. Fakat, buna rağmen 
bugün romatizma müthiş bir ictima1 
felakettir. Hıfzıssıhha beynelmilel ofi
si ta rafında 19 3 7 senesinde ne.şredilen 
istatistiklere istinaden diyebiliriz ki 
dünvada romatizmadan ölenlerin sayısi 
veremden ölenlerin sayısını geçmekte
dir ... Romatizma tedavisi İngiltereye 
senede bir milyar franktan ziyade pa
raya mal olmaktadır. 

Romatizma hastalığı ekser vakit çok 
uzun sijrer, romatizmaya tutulan1ar 
çok keı e iş göremiyecek hale gelirler. 
En ufak işlerde bile yardıma muhtaç 
bir halde bulunurlar. Bundan başka 
romaıtizına tedavisi pahalıdır ... Az çok 
pahabva mal olan ilaçlardan maada, 
bazı dE-vrelerinde elektrik tedavisine, 
fizivoterapiye ihtiyac gösterir. 

~ı~. 
~ 

büyük faydalar temin edildi. Bu zehir
den elde edilen fayda şimdiye kadu 
hiç bir ilAçlan temin edilememiştir. 

On ampul zehir enjeksiyonundan 
sonra romatizma ağrıları a(:iamakıllı 
hafifiedikt~n maada bir çok vak'alarda 
hastalık büsbütün ortadan kalkmıştır. 

Pariste Paul Brousse hastanesinde 
bu zehir iki rene müddetle tecrübe e .. 
dildi. An zehiri neoralji ve siyatf.M 
vak'alannda ağrılara iyi geldi ise de 
kanserde maalese( bir fayda temin ep 
lem emiştir. 

Rom~tinna ve romatizmadı*ı husule 
gelen hastalıkla,. için bir ~k ilAçlar 
kullanıldı. Bunlardan en milhimleri 
şunıardır: Enjeksiyon'un aksülamelleri ehem • 

Sa1isi!at dö sud, litine, antipirin, yo- rniyetli değildir. 
dür dö potasyum, strontium, yodlar, üil Bazı kere yanıklar, ka~ıntılar, kaba• 
yode, tentür diyod. v. 8 . v. s.... rıklıklar görülmektedir. Bazı kere d4 

Son zam~nlarda romatizmaya karş1 baş ağr!lan verir ve hararet derecesinJ 
arı zehiri 'kullanı1mağa baŞlandı. An yükselt!r ... Bu arazı gösterebilen hasıı 
zehiri intra müsküler olarak zerkedildi. talarda iyilik temin edilebilmiştir. P~ 

Arı zehirlerinde mebzul miktarda yakin bir <ltide an zehiri sayesinde l'04 

bulunan albomin1er tasfiye edildikten matizmanm ortadan kalkacağına itim&4 
sonra yapılan en~ksiyon1aıh-dan ~k dım vardır. 

~~,_,,,,._..,...'"''""~ 

Erkekler kadınların 
nerelerine bakarlar 

Amerikalılar her şey için istatistik· 
ler tertib eylerler. Onlarda istatistik 
acreta bir hastalık halini almıştır. Bu 
meyanda ahiren müt.ehassıslardan mü-
rekkeb bir grup erkeklerin nerelerine 
baktıkları hnkkında tedkikaUj girişmiş
tir. Bu grup iki ay müddetle Amerikan 
~ehirlerinde dolaşmıştır. 

Bu hususta vardıkları neticeyi aşağı
ya yazıyoruz: 

ı .ooo erkek üzerinden: 
550 si kadınların bacakların~ ve 

200 ü gözlErine, 100 ü göğüslerine, 40 ı 
elbiselerine, 30 u ellerine, 30 u zinet -
lerine. 20 si çantasına, 1 O u saçlarına, 
5 i ayakkablarına bakmaktadırlar!. 

1 5 i ise k~ın1ar ile hiç alAkadar ol
mıyan erk~'k.lerdir! 

* 
lnamlmıyacak bir vak'a 

Anlatacağım\Z vak'a yüzde yüz haki
kidir. Bundan bir ay kadar evvel cere
yan etmiştir. 

İsviçre hüklımetinin Varşovadaki se
firi Stout.z çok ağır bir sulu zatücceme 
tutulur. Kendisini tedavi eden en bü -
yük İsviçre ve Leh doktorlan hutanın 
ancak Almanyada Breslalı şehrindeki 
profesör Bauer tarafın<ian tedavi edi
lebileceğini 11öylerler. 

Leh doktorlan hemen Breslau'da 
profesör Bauer ile tel~fonla görüşürler. 

Konuşan taksi 
. ' saatı ... 

Otomobillerin süratleri arttıkça fal). 
rikatörler yolcuların emniyet ve sell
metlerlni temin için icab eden tedbirleı 
almaktan geri kalmamaktadırlar. 

Bu tedbirl<!r meyanında en S<>n ortaııı 
ya çıkarılan ve hakik~en üzerinde d\llıl 
rulacak olan cKonuşan taksi saati>diıla 

Bu cKonuşan taksi saati- sür'at dellı
si olan şoförleri yola- getirmek, onlan 
ikaz eylemek için en mühim vasita • 
]ardan biridir. 

Bu saatin teferrüati şudur: 
Otomobil saatte 60 kilometre sür'at 

ile giderken saatten şu ses çıkar: 
c Şoför!.. Dikkat!.. Şehir içinde kaWı 

balık yerlerde bu sür'atle hareket et. 
mek yasaktır!.• 

Sür'at 75 kilometreyi bulunca ses del 
ki: 

- c Gerçe otomobilinize hakim bulu
nuyorsunuz. Fakat arkanızdan gel~ 
otomobilleri düşününüz.> 

Sür'at 100 kilometreyi bulunca set 
bu defa sert bir ta.vır ile: 

- cDikkat! Mes'uliyet altında bulu.
nuyorsunuz... Kaza arifesindesiniz!.• 

SUr'at 120 i bulunca ses ağır ağır şuıı. 
nu s~yl~r: 

cAllah taksiratını affetsin!> 

sefirine müracaat ederler ve rnem • 
nuiyetin bir defaya mahsus olınak üz .. 
re kaldınlm$ını rica ederler. Seftıt 
Berlin Hariciye ve Harbiye Nezaretl65 
rine müracaat eder ve müsaid bir ce. 
vab alır. 

Profesör Varşovaya gelmeği kabul e • Bu cihetteki müşkülAt kalkar. Fa ~ 
der, fakat emrine bir tayyare tahs~in1 kat ... Tayyare kumpanyası tayyarenin 
rica eder. çoktandır Alınan hududunu geçmiş o). 

Doktorlar hemen Fransız tayyare duğunu bildirir ... 
kumpanyası Air .P'rance'e müracaat e- İş telsize diışer!... .ı 
derler ... Bu kumpanyanın tayyareleri Telsizle tayyareye Breslau'ya dönüP. 
o sırada Varc::m"' ile Pr~ aruında M- profesör Bauer'i alması lüzumu bildi• 
ferler yapmrkta idiler. Bu tayyareler rilir! 
geceleyin Breslau tehrine de uğrarlar. Tayyare Breslau tayyare meydanına 

Kumpanya, tayyaresinin Pra~an gelir ve orada intizarda bulunan pro
hareket eylemiş olduğunu •e Alınan fesörü alır ... 
hüld.\ınetinin tayyarenin Ahnan arazisi Profesör B®er varşovaya tam vak • 
üzerinden geçmerine muvafakat flY • tinde varır ve icab eden ameliyatı ya.. 
lemediA'lnf bildirir. par ve aeflrin hayatını kurtarır! 

Leh dıokt.orlaıı ba eevebtan yılmaz • Bu anlattığı.mız vak'a tam iki saat 
lar. HAmwn Almanyanın Vaqovadakl içinde olup biter!. .. 
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ısınız 

Bayan GABY WAG 
ve bu derece caıib bir tanda nasıl 

On gün kadar evvel ççktir - teki Tokalon kreminin terkibın
diğim Fotoğrafımı gördükçe de Viyana Universıtesındcn 
gözlerime inanamıyorum. En a- meşhur bir Profesörün keşfi 
§afi, 40 yaşında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıyme1ll 
Alnımda ve gözlerle ağzumn et- gençlik cevheri vardır. Akşam
rafında buruşukluklarım vardı. ları yatmazdn evvel p~mbe 
Tenim esmer ve sert idi Bugün rengindeki Tokalon kremini 
ise cildim yumuşak ve dostla • kullanınız. Siz uyurken o, bes-
nmın gıpta nazarlle baktıklan leyici ve güzelleştirici tesirini 
açık ve buruşuksuzdur. Herkes gösterır. Cildıniz yumuşayıp gü-
benim hakkımda 35 yaşında o!- ı:elleşir ve buruşukluklannı gi-
duğum halde ancak l~ yaşın~a derir. Gündü:ı için de beyaz re!l-
göründüğümü söyliyor. Yegtme gindeki Tokalon kremini kulla· 
cild unsurıı olan Tokalon Kre- mnız. Siyah benler1 yok eder ve 
minin gece için Pembe rengiri açık mes:ımeleri sıklaıtırır ve 
ve gündüz için beyaz renkteki- cildinizi beyazlııtıp kadife gibi 
nl kullanarak güzelleımeye mtı- yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
va!fak oldum. Tokalon kr~mini her kadın. cgünd~ bet dakika. 
tavsiye ettiğim dostlarımdan daha genç görünebilir ve tene 
bir çokları da benim gibi mem- yeni blr güzellik verebilir. To
nuniyetbahş semeresinden hay- kalon kreminin semeresı garan-
rette ka!dı!ar. tilidir. Aksi takdırde paranız 

Cild unsuru ·olar. Pembe renk· iade olunncaktu. 

'ı1nmnmıııııııınmnm11n1111111n111111mıım111111111111mmnmnn1111mmmınuı111111111n~ 

Birinci Keşide: 11 /Mayıs/ 939 dadır. ~ 

Büyük ikramiye: 40. O Liradır ... ! 
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Motosiklet Amatörlerinin Dikkatine!!! 

DÜNYANIN 
EN MEŞHUR 

MOTOSİKLETLERİ 

PEk YAKINDA 

J. N i Ki Ti T S ERBEN Ticarethanesinde teşhir edilecektir. 
Adres : İstanbul - Emin~nO Telefon 22876 

TDrk·ye CDmhuriyet Merkez Bankası 
8 - Nisan - 1939 Vaziyeti 

Kasa: 
Altın: Saft kllogram 17.162.811 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler ı 

Türlı: Uruı 

Hariçteki Mlıhnbirlu: 
9.054..616 Altın: Safi kilogram 

Altına ıah'111 U.bU aetbut 
döTtzltr 
D1Rer dO'flzler ve Borçla kllrinl 
bald7eler1 

Hazine Tahvilleri : 
T>eruhde edilen enakı nalı:dJfe 
karşılığı 

Kanunun 8 - 8 inci rnaddele
rtne tcv11kan har.ne t.arafındaA 

Ylld tedl7at 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhde ~dUen enak.ı nat

A - (diyenin lrarşıtıtı ~ham n 
(Tahvlltıt 1t1barl kıymetle> 

B - Serbest uh1m Tt tabvilla 
Avanslar: 
Hazıneye kısa vadeli 
Altın ye Döviz üı.erine 
Ta h'f1llt fi zerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

avam 

Beşiktaş icra memurluğundan: 

24.H0.869,-
9.BM 625.-
1.034.665,08 

!-«.236,04 

12.736.038,33 

6.437,SO 

11.888.292,56 

16.397.316,-

108.823.058,28 

41.558.962,81 
7 .944.397 ,05 

2.615.000,-
149.331,73 

7.808.722,-

Sahibleri arasında kabili taksim olma-

PAS 11: 
Lira 

Sermaye: 
Thtiynt Akçesi ı 
Adi Te tevkalAde 

85.040.151,0CI Husus! 

2H.23S,04 Tedavfildekf Banknotlar ı 
Deruhde edlleıı eTT&tı nalı:dlyt 
Kanunun 6 - ı , tnc1 maddeleri 
ne tnflkan huint tarafından 
TUi tedlyat 

Deruhde edile HTUI D&kd.11'e 
batı,..ı 

24.629.'718.,lt Karfllıtı tamamen altın olarak 
llbeten tedarile nzedUen 
Rteşkont mukabW lllnteıı tedL 
T&Ud. 

Türk Lirası Mevduata ı 

142.ssı.ıt'l.- Döviz ta hhUdatı: 
Altına tah'rlll bbU dOY1zler 
Dtter dö11zler Tt &l&cıı.tlı kllrlnl 
baldyelert 

108.823.058.28 Mt&latelif a 

49.503.359,88 

10.473.053,73 
4.500.000 .-

12.916.909,75 

388.481.791,91 

2.'112.234,11 
6.000.000,-

158.748.563.-

Ul.397.31Gr-

142.351.247.-

19.000.000.-

50.000.000,-

t.319,H 

27.197.664,40 

Yekb 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Lira 
15.000.000,-

8. 'llJ.JM.11 

211.351.247,-

27.il 9..100,41 

27.201.983,7t 
98.WJ.178,81 

388.481.'191.91 

lıkonto haddi % 4 Altuı üzerine a~am '10 3 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
masından mahkemece şuyuun izalesi su

refile satışına karar verilen ve tapu kay

dına nazaran Beşiktaşta Teşvikiye ma

hallesinde eski ikinci karakol yeni Kl-

I - Şartname ve nümunesi mucibince 20,000 Kg. kalın kınnap kapalı urf 
usulile mübayaa olunacaktır. 

II - Muhammen bedeli 17,000 ve muvakkat teminatı 1275 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § ğıdhane sokağında kAin 24•1•2 y~ni 7 No. 
20.000 ve 10.0JO liralık iki adet mllkAfat vardır... § lu ve b'ir tara:fı Said paıa veresesınin ahır 

III - Eksiltme 14/4/939 Cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım rubesl. 
müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınnbllir. 
V - Mühürlli teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak

buzunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar 
komiayon bap.anlığına makbuz mukabilinde· verilmesi lAzımdır. c2015• 

~ Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeği ihmal ctmeyiniL Siz de S bahçesi. bir tarafı Çınar .~()~ğı ve bir 
- piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına girmif olursunuz. = tarafı Karakol sokağı ve dorduncil tarafı 

il l llll il l il lll l l l lll lll l il l lll l il l l llll il l l lll llll l l Jll il l lll llf llllll l lllll il l l lllllll lll llllll lll l l il llll il l l l lfW ikinci Nüzhetiye ca ddesile mahd ud mu-
kaddema m.aaahır arabalık bir bab hane 

Edirne belediye riyasetinden açık arttırmaya çıkanlmı~ olup 15141039 

Edirne Belediye mezbahıınnda yapılacak olan 71832 lira 61 Iruruı bedeli keşifli tarihinde ıartnames\ divanhaneye talik 
soğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 giln müddetle kapalı zarf usulile müna- edilerek 15/5/939 tarihine milsadif Pa· 
kasaya çıkarılmıştır. Talihler şartname proje ve keşifnameyi İstanbul ve Edirne zartesi gilnil saat 14 den 16 ya kadar da1-

Belediyesinde görebilirler. Ve 360 kuruş· bedel mukabilinde Edirne Belediyesin- remizde saiılacaktır. Arttırmaya iştirak 
~en tedar'k edebilirler. İhale 25 Nisan 939 tarihine rnüsadif Salı günü saat 15 için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alı. 
te Ed rne Bcledıye Encümentnde yapılacaktır. Tal'bJer 2490 sayılı kanuna göre nır. Belediye resmi. yirmi senelik evkaf 

hazı.rlamış teklif mektublarını 24 ~isan 939 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Be- taviz bedeli ve tapu harçları müşteriye 
lediye Encümcn'ne makbuz mukabili tevdi etmiş olacaklardır. Bu saatten son-
raki tekliflE-r ve posta gecikmeleri muteber değıldir. (2390) aiddir. Arttırma bedeli muhammen kıy

, BAKE;l rnnğazalannın sattığı 

1 
kosLOm ve pardesnıer, emsalsiz 

bir bıçuudedir. 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali bnzırda plyasnmızan en zen
gin çeşitldri, her yerddn ucuz rıat 
ve nı Osa t ş trtl.arla satılmıtktadır. 
... ~ .. -= .............. ~. 

Gebze Sulh Ilukuk l\Iabkemmnden: 

Gabze hazlne vnklll avukat Zülfükar Ozan 
tarafından Konyadn 44 sayılı tahrir komJs-

... 
Olçü üzerine 
Fennj Kasık bağları 
Mıde, barsak, böbrek 

dilşkOnlOğllne 

fenni 
Korıal1.r 
l.tipın•or• ölçu 

tarifesi göndorilir • 

Em;n.i.1 l 
ızmır sok •ğı 

1eJ. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

metin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak-

dirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde en 

son arttıranm taahhüdü baki kalmak {l. 

zeı:e arttırma on be§ gün daha temdid 

edilerek 30/5/939 .tarihine m~adf.f Salı 

günü ayni mahal ve saatte en çok arttı

rana ihale edilecektir. Halen eski Çınar 

caddesine ve yeni Ihlamur caddesine cep. 

hesi bulunan binanın on beş ayak basa

makla çıkılır bir sofa üzerinde bir hclA 

ve be~ oda. altında ahır ve arabalık mR

hn Ui bulunduğu ve bu arabalık mahallin 

halen depo olarak kullanılmakta olduğu 

ve eski Çınar ve yenl Dılam.u!' caddesile 

Akkavak caddesine cephesi bulunan bl· 

I - Nümunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
II - Muhanmıen bedeli c943.50. lira muvakkat teminatı 70, 76 liradır. 

III - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü sant 14 de Kabataşta Levazım fUbe
sindeki alım .komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler her gün sözil geçen şubeden 

alınabilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,15 güvenme pa· 
ralarile mezkftr komisyona gelmeleri. (2234) 

I - II/IV /939 tarllıinde ihale edildiği UAn edilen 20 kalem teknik aletlerine 
talib· zuhur etmediğinden eksiltmesi 10 gün müddetle temdid edilmiştir. 

II - Eksiltme 21/IV /939 Cuma günü saat 15,30 da Kaba taşta Levazım Şubesi 
Müdüriyetindeld Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 1758.10 lira. muvakkat teminatı 131,M liradır. 
IV - İsteklilerin eksiltme ıçin tayin edilen günde ~ 7,5 güvenme paralarile 

komisyona gelmeleri (2495) 

Karoseri imali. 
Adapazarı Tohum ıslah ve deneme istasyonu 

direktörlüğünden 
İstanbulda bulunan bir tonluk bir Ford kamyonetine on kişilik bir karoser 

yaptırılması kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. Muhammen kıymeti 

800 lira ve muvakkat teminatı 60 liradır. Eksiltme 27/4/939 Perşembe günü saat 

14 te Adapazan Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. İstekliler prtnaınesinl 
ronu azası Hnyrullah aleyhine ikame olunan 
50 l alacak davasının gıyaben cereyan e-

Tak.ıtçilarden 
sakınımı. 

Adapazarı Tohum ıslah istasyonu müdürlüğünden parasız alırlar. c236h 
nanın bir kısmı ahır ve diğer kısmında -======-===ı::a:ır::ı:::===--==-====================~ 

• üç oda bir hela bir sofadan ibaret kargir maddesine tevfibn ipotek sahibi alacak- tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be-
olduğu ve bu iki bina arasında hail arazi 

d n muhakeml' l sonunda meblA.ğı mild<len- ~------~ 
b h elli llrn ile 296 kuruş masarifl muhake-

menin ve beş J!ra avukatlık ücretinin müd -
dea1aleyh H::ıyrul.l!lhtan tahsiline gıyaben 

karar verilmiş olduf;undan ~bu karann ta. 
rlhl U~nından itlbnren bir harta içinde tem
J1z edilmediği t::ıkdlrde gıya.bt hüküm k.e.sb1 

tat'i} et edeceği ııtuı olunur. 939.25 

---~~--~~~~~~~~~~-

&on Posta Matbaua 

Neırıyat Müdürü: Selim P.a.gıp l:tMf 

SAHİPLERi· s. Ragıp EMrç 
• A. Ekrem VŞAKLlGUI 

·. Su-\ dtı~ ~n uu1J&--• 

bulunduğu (mahalli mezkftr Te§Vikiye 

yolu karakol karşısındaki sokak içerisin· 

nedir.) 
Kıymeti muhamminesi 16930 liradır. 

2004 No. lu icra kanununun 126 mcı 

lılar ile diğer al!kadarlann ve irtifak delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

hakkı sahiblerinin dahi gayri menkul Ü· İşbu rnaddei kanuniye ahkamına göre 
zerindeki haklarını ve hususile faiz ve hareket eylemek ve daha !azla malumat 
masrafa dair olan iddialarını evrakı müs- almak istiyenlerin 939/441 dosya numa
bitelerile yirmi gün içinde icra dairesine rasile dairemize .müracaailiw ilin olu· 
bildirmeleri liızımdır. Aksi halde hakları nur. (16877) 
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g 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) su.,ıında Mussolini ile müzakerede bu • ı derilmiş olan İngiliz takviye kuvvetleri • 

Tinıes gazetesi, yarın Çemberlayn ta • lunmuştur. nin bir kısmı, bugün Hayfadan Mısıra ha· 
rafında~ yapılacak beyanatın çok ileri gi. Bu kıt'aların, bir aya kadar tedricen 

1 
teket etmiştir. 

deceğini ve doğu Akden zı memleketle • 
1 
İtalyaya dönecekleri tahm,n edilmekte • Dıger kıt'aların da birkaç güne kadar 

rinın ve bilhassa Yunan:..,tan ile Türki • d:r. Irak yolu ile Mısıra sevkedileceklerı an-
Yenın bütünlüğüne verılecek her türlü General Franko'nun teminatı !aşılmaktadır. 
zar.arın İngiltere tarafından gayri dostane ParUı 12 (Hususl) - Dün başvekil Da- Tunus ve Mısır hududunda 
telakkı edılcceğini bild rl~'or. Iadye ve hariciye nazın Bone ile görüş • cDeyli Telgraf> gazetesine göre, Lib • 

Çemberlaynin Avam kamarasında ya • mi.ış olan Mareşal Feten'in, ispanyadaki yadan mühim miktarda İtalyan kıtaatı • 
pacagı beyanatın metnı dominyonlara ve İtalyan kuvvetlerinin ne vakit çekilece • nın Tunus hududund.m Mısı.- ve Sudan 
Fransız ve Sovyet hiıkfımetlerıne bıldı • ğıne daır mahimat vermiş olduğu anla • hududuna geçtiği hakkında Ingilı.ı hti • 
rilnııştir. şılmaktadır. ktımetme maltımat gelmiştır. 
nı!ngıl~z hüktımeti, teminat §abasının Salahiyettar mahfellere göre Burgos Bundan dolayı askeri mahfellet, lngiJiz 

ınkün olduğu kadar stiratle Romanya- hükümeti General Frankonun huzurile kıt.ıatının icabında bu toprakları cierhal 
Ya d teşnuı etmek niyetınded r. Madridde. yapılacak olan resmı geçidi müdafaa edebilmek ıçın takviye edilmesi 

. Daıly Telegraph gazetesi, Çemberlay· muteakıb, İtalyan kıt'alarının memleket· lüzumuna kani bulunmakt!ldırlar. 
nı:d Arnavudlukta ku!lanı!?ın usulü çok lC'rine doneccklerine dair Mareşal Fetene 1 Mısırda miidafan tertibatı 
§~etle te~kıd edeceğıni bıldhmekte~ir. tem nat vermiştir. Kahire 12 (A.A.) - Başvekil bugün 

rd Hahfaks I>oktor Rüstü Arasln Mareşal. bu teminatı Daladye ve Bo • milli müdafaa naz.ın ile Mısırdaki İngi -
göri.iştü ~ ' neye bild rmıştir. liz askeri heyeti reisini kabul etmiştir. 

Londra 12 (Hususi) _ Başvek ı Çem-1 İngilterenin hareketi Milli müdafaa konseyi, Mısır limanları • 
berlayn bugun Lord Halifaksı, llor Beli· Londra 12 (J}.A.) - Gazeteler. İtalyan nın denizaltı gemilerine karşı ağlarla 
§ayı, Samuel Horu, Çurçili ve Atliyi kabul kıtaatının yeniden İspanyaya çıkarılmış müdafaası hakkındaki İngiliz deniz mü. 
derek, Yarın hükumet tarafından Avam olduğunda ısrar etmektedir. tchassısının projesini tasvib etmiştu. 
~arasına~ yapılacak olan beyanat hak- Daily Telegraph, Daily Hera~d, Datly So~et torpido:an Port - Said'de 

~a kendılerile görüşmüştür. Express, bu gazeteler arasındaaır. Berlın 12 (Hususı) - Sovyetlerln Ka • 
. Diğer taraftan Lord Halifaks da Tür • Daily Herald, son İtalyan kuvvetlerinin radeniz filosuna mensub dört torpido 

kiye büyük elçisi Rüştü Arası. Fransız daha geçen Pazar günü Cadix'e çık.anlını§ muhribi Çanakkale Boğazınöan geçerek 
büyUk elçisi Korbeni, Leh sefirinı ve olduğunu ya~ıyor. Fort..Saide gitmiştir. 
Y~nanıstan ile Macar elçilerini kabul et- Salfıhiyetlaı· İngiliz mehafili,. böyle Bu gemilerin Uzakşarktaki Sovyet su-
tni#ir. bir vaziyet içinde İtalyaya ka.rşı oldu~ larına gideceği söylenmektedir. 

!Jalifaks bilfilıarc Eden ile de görüş • gibi ispanyaya knrş~ da bir Ingiliz ha- Mürettebatın Mısır topraklarına çıkma-
ınüştür. reketi imkanının rnevcud olduğu ka1 - sına ilk defa olarak müsaade edilmiştir. 

l•'rnnsada beynıınamc naaUndeclir. Maltada 
Paris 12 (A.A) - Nazı:lar meclisi. bu İngiltcreniıı teklifleri Londra 12 (A.A.) - Cebelüttarıkta is-

ınbah Lebrönün riyasetinde toplanmıştır. İyi malumat alan mahfellere göre, tihkamların mühim surette takviye edil-
Şınıdiki Avrupa vazıyeti karşısında Çcmberiayn'in müşavirleri ve ezcüm - diğine dair gazetelerde çıkan haberleri 

F'ransanın ittihaz edeceği tarzı hareket 1 le Sim'ln ve Hoare, İspanyadan kıtaa- tekzib eden Röyter ajansı, Mnltadan da 
hakkında Fransa hükfuneti namına yarın tını çekmek mukabilinde İtalyaya Bal- aldığı bir haberde ora resmi mehafilinin 
Daladye tarafından neşredilecek olnn kan statüsünü garanti eden bir siste - şu mütaleasını kaydcylemektcdir: 
beyonname ittıfakla tasdik edilmiştir. mc girmek teklifinde bu1unulınasını SCl.Il günlerin gerginliği zail olmuı ve 

Daladye, umumi vaziyet hakkında.iza. derpiş ediyorıar. Bu sistem bir umumi vaziyet tabii bir hal almıştır. Maltaya 
hat verm;ş ve alınmasını istedıği askeri Akdeniz paktının akdini temin edecek- Warspite, Barbam ve Ramillıes zırhlıları 
tedbirleri anlatmıştır. tir. Daha evvel İt~ yan _ Fransız ihti - gelmiş ise de sahil Ye hava müdafaa ba-

Meclıs, hfıdiselere karşı koymak üzere lafının halli icab edecektir. Aksi tak - taryalannın harb vaziyetine getirilmesi 
alınan yeni tedbirleri kabul etmşittr. dirde bu pakt Doğu Akdenizine mün _ gibi dün alınan tedbirler bugün kaldı • 
k Sarra.ut, Fransada yaşıyan ecnebiler;n hasır kalacaktır. rılmıştır. 
ti~ntrole ~e bazı ahvalde bunlardan is • İngilterenin gayesi Holnndada miidafaa hazırbkJan 
k ade edılmesine dair tanzım edilen üç Baska tafsilat imkanı mevcud değil- Amst-erdam 12 (A.A.) - cNieuve 

aramameyi meclisin tasvıbine arzet • a· · d 
ın~tir ır. Rotter amsche Couranb gazetesi ya -

M · . . Fakat iyi malfunat alan mr1'ıfe1ler zıyor: 
liz vec~~:~:çtımaından evvel Bone, lngi • suna kanidirler ki, İngiliz hükumeti, Paskalya günlerinde 800 mnele Greb 
buı : 1

• :ı. are de Amerika sefirlerini ka- mihveri ayırmak müm'kün olmasa da- be kanahnda çalışhnlını~ır. Bu kanal 
tmıştır h' r· 1 \1 tab" t' . · ı ta ycnın 1 manyaya ııye mı a - Holandanm feyezan husule getirmek 

p . li'ransnnın ·vaziyeti z<'- tmak için bütün gayretini sarfet - suretilc müdafaa~ı sisteminde birinci 
be arıs 12 (A.A.) - Daladyenin yarı:ıki mekted:r. derecetif> hir rol oynamaktadır. 

Yanatı radyo ile neşredümıyeccktir. Bu Bulgaristanın vaziyeti t 
beyn t ngiliz - Leh askeri isbirliği 

na • Fransanın Avrupanın vaziyeti Dün ak~am Lord Halifaks'ı ziyaret 
kaN»"ındak k" i d Londra 12 (A.A.) - D~ily Ekspres 

·y.., ı mev ıın tarif e en kısa bir eden Bulgnr orta elçisinin, Bulgarj-ta-
tebliğdnn 'ba t l k aazetesinin Varşova muhabiri, Mareşal 

Bu 
._. 1 re o aca tır. nın digw ~r Bnlkan devletlerile olan an- ,., 

be t, ı· t 'Ridz Smigly'nin dün yapılan bir gene-
t yana evve a ngiltere hükume- laşmalannı asla ihlftl niyetinde olma• - İ 
ine bildi ·1 k · . raller toplantısında ngiliz ordu erka -

İ rı ece tır. dığı ve Balkanlı olmıyan devletlerın nı ile müzakerelerde bulunmak üzere 
.talyamn Yunanistnna teminatı Balkanlarda müdahalesine muhalif bu 

Atın J ı (AA ) Londraya askeri bir heyet gönderilme-

Sayfa 11 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) 1 na, Ankara ve Bükreşi anti totr.liter biıl 
garanti bu memleketin İngiltere tarafın - kovalisyona sürüklemek için en iyi çar 
dan tasavvur edilen çevirme sistemine olup olmadığı yakında anlaşılacaktır. Bu 
ginncincsi şartile mut~berdir. Bu mahfe}. kovalisyonda İngilterenin kan açık bir 
ler, İngiltere tarafından Polonyaya ve • surette görülmekte, fakat İtalyanın hi9 
rilen garantiye benzer bir İngiü garan- bir zaman tchdid etmcd'ği ve kendileri] 
tisi Balkan mcmkketlerine de verildiği daima samimi mümı.s betler idame e ğ 
takı.Cı.rde, Arna'vudlugun işgal'nı Egeye doğu A.kdenizi devletlerinin kan o kadar 
ve Karadenize doğru yeni bır İtalyan ya- vuzuhla sezilemcmektedir. 
yılmasının takib edeceğini ilave etmek • Anadoluda Yunan felaket~ni11 m 1 
tedir. İtalya değildir. Suri) d yer.€~ n 1 v 

Bütün gazeteler, ing'liz sıstemıne gir- değildir. Filistinde kanlı hadis€'~ • çı 
memeleri için Atina, AnkarJ, Bükreş ve ran İtalya değildir. Londra ve P rısı r
Belgrada bir ihtar mahıyetinde telakki talığı telaşa düşüren hiddetınd , gc n 
ettikleri vaziyeti uzun uzadıy.:ı işaret e • kaçması mümkün olmıyan tahri'tc ıiz 
diyorlar. cephelere bir samimiyetsizlik mE\I d• 

Bütün gazeteler İtalyanın, Türkiye ile dur. Türkiye ve Yunanistan Fransız · tn
Yunanistanm kendi limanl.ırını yabancı giliz tazyiklerinde bu memleketlere • fd 
filolann emrine vermelerini müsamaha toprakları hegemonyalanna aiet olarak 
ile karşılıyamıyacağını bildiriyorlar. kullanmak gibi gizli bir maksatl mevcud 

Corricre Fadona, Bükreş, Ankar:ı ve A- olduğunu görmekle hata işlemiş.1. olınıya.. 
tinanın İtalyan emelleri karşısınd.l Bel • caklardır. (A.A.) 

gradın gösterdiği anlayışı gôsterecekle - Stefani ajansının bir tefsiri 
rini ümid etmekte, aksi takdird .,., , bugün 
bir İtalyan toprağı olan Arnavudluğun Faris 12 (A.A.} - Stefani nja,nsı bU 1 

Egeye ve Karadenize doğru bir sıçrama diriyor: 
tahtası olabileceğini» bildirmektedir. Türkiye Başvekili tarafından yapıl~ 

(A.A.) ve memleketin ideolojik mahiyette ko " 

Tiirkiye - Yunanistan 

Roma 12 - Stef ani ajansı bildiriyor: 
Fopolo di Roma gazetesinin Faris mu • 

habiri yazıyor: 
Londra ve Faris tarafından Balkanlar

da Arnavudluk meselesi münasebetile 
ihdas edilen telaş verici manzaranın Ati· 

1 
1 

(BD.§ tarafı 2 nci sayfada) 
Diğer taraftan Türkiyenin, böyle bir 

zamanda verdiği imzalara sadakatın1 bir 
kere daha ilan etmesi, bu imzaların vak
tile uzun uzadıya düşünüldükten sonra 
verilmiş olduğunu da gösterır ki bu hli· 
dise, harici siyasetimizin ötcdenberi ras· 
gele takib edilmiş bir yol olmadığına de· 
!alet bakımından bizim için çok mühim 
bir manayı haizdir. Türkiye. imzasını 

hiçbir zaman, kendisini herhangi bir ser
güzeşte sevıkedecek bir siyaset için kul
lanmış değildir. Bu memleket, imzasını. 
ancak Türkiyeye ve dünyaya. doğruluk 
ve hak havası içinde, sulh temın edecek 
gayeler için kullanmıştır. Bundan dola
yıdır ki, bugün, gene korkmadan, irnza
lanna sadakatini Türkiye bir kere daha 
\lan edebiliyor. 

Kenterbury 
E aş piskoposu 1 u 

valisyonlara girmesini red ve bitaraflı .. 
ğını teyid eden beyanatından anlaşıldı~ 
şekilde Ankara hükumeti tara{ından alı
nan vaziyet Faris siyasi mahf ellerindq 
yeni bir İngiliz • Fransız hezimctı ve Ha-. 
tayın sulhen terki hakkındaki Türk 1 

Fransız müzakerelerinin neticesizliğinl!\ 
bir işaret olarak telakki edilmektedir. 

e 
İşte, Refik Saydam hükıiıneti tarafın

dan Türkiyenin harici siyFıset programı 
olarak ilan edilen esaslar, bizde bu mn,. 
lahazaları uyandırdı. Memleket efkB.rı. 
Türkiyenin bu esaslar içinde inkişaf e
decek olan harici faaliyetini tam ve kat'ı 
bir emniyet ve itimad He scyredebilin 
Bu siyaset bir Türk siyaseti, bır sulh !k 
yaseti, bir dostluk ve sadakat siyaseti, 
ayni zamanda da Türkiyeyi her nevi ser· 
güzeştten uzak tutan bir emniyet ve se .. 
tamet siya.seti olacaktır. Türk vatandaş.. 
lan her gece, yataklarında rahat yatabi-' 
lirler; çünkü ertesi gün ne kendilerinJ 
alakadar eden bir sürprizle uyanmaları 
korkusu, ne de Türkiyenin herhangı bb 
sergüzeşte atılması veya alet edilme&\ 
ihtimalleri vardır. 

Muhittin Birger. 

diri a . ·. - Atina ajansı bil-1 lundu{!unu bildiren teminatı Balkan sine karar verdiğini yazıyor. 
ı~or: .. 1 statüsürün muhafaztıs1nı kolaylaştır • Yüksek rütbeli be~ Leh sübayı bu (Baştarafı 1 inci snyfndn) Yeni Almanyanın en mühim simaların· 

Yu lya :nasla'hatguzarı Fornaro dün mak itibaıile yeni bir saMUı unsuru teş- hafta zarfında Londraya hareket ede _ Dr. Lang gelmiştir. dan 'biri olan Almanya propaganda na:ıı:ırı 

Alman Nazırı Göbels 
geldi bugün müzeleri geziyor 

nan huk~unet reisi l\fe•aksas'ı ziva- kil etmek•edir. cektir. Dr. Lang dün şehrimizde husust ma- Hen Göbels dün h~si tayyarcsile ve 
:ret ~ert>k Jtalyan hükfımet reic:i Mus- Mussolini'nin Çemberlnyn'e teminatı Belgradın tekzibi hiyette bir gezinti yapmış ve şehrin yanında senelerdir beraber çalıştığı say ~ 
~lini namına aşağıdaki teb1iğatta bu- Paris 12 (A.A.) - Diplomasi meha - Belgrad 12 (A.A) - Salahiyettar şayanı temaşa mahallerini gezmiştir. Ienilen en iyi mesai arkadaş1arının be .. 
u~must~r: fili Mussolini'nin Çemberlayn'e gön • mehafil, Yugoslavya tarafmda'n Ama- Şehriınizde üç gün kalacak olan Baş şile şehrimize gelmiştir. Rodostnn İstan... 

h tınanıstana karın gii 'rl İtalyanın bir dermiş olduğu mektub ile Romanın Ak vudluk hududunda veya Adriyatik sa- · k b .. F kh · d l t 
nrekette bulunaca"ına dal·r dolasmış d"'nı'z statu"'sünil de""ştirmek tasavvu - pıs oposu, ugun ener patri anesinı bula hiç bir yerde durma an ge en ay " 

01 "' " - "'' bilinde askeri bir takım tedbirler alın- · t d kt" · d .. b 'k t .. e rahat b1r 
I 

an W'va dolaşabil€c<>k bütün şavia - runda olmndığı şeklindeki İtalyan te • zıyare e ece ır. yaresın e uç uçu saa sur n 
nr "al d B ~ İ d k" İtal mış olduğuna dair haberleri tekzib et- Yat m0şhur İngiliz ba~ıkeri Piyer • yolculuk yapmıştır. . ~ an ır. u 5;avi!1f ar ancak tah • rrıinatınm <1ncak spanya a 1 yan mektedı'r. 
11kcı a · • . k'lm · ·ı t pont Morgamn oğluna aiddir. .. i t nun F . rnnıar tarııfmdan yapılabilir. p.önüllülerinin gerı çe ı esı ı e ec • ------- Kendisini Yeşilkoy tayyare s asyo • 
asıst 1tn1ya Yunanistanın toprak ve rübe edilebileceğini beyan etmekte - if"' ly~ya karşı da vali muavini Bay Hüdai Karataban ve 

~~tl<1r hımamlılığına en kat'i bir şe - dir. • Bulgarlar ve Dobrice Alınan konsol generali, viskonsolo . koma 
t l ~e rinvet f'tme\ fikrinde olduğunu Bu mehaiil. İngiltere hükfunetinin Ro Trablu~ta ·ısyan loshane erkanı. fstanbuldaki Alman ko • 

keyıd ev
1
er. Fasis• İtalya iki memle - madan resmi ve kat'i bir taahhüd is - - (Batıarafı 1 inci .sayfada) lonı·sı'ne mensub tüccarlar. bank:ı mQdQ.ı\. 

eti b · b' · ' ı k det 
luk b ı~ ırıne bağhvan samimi dost - ternic; o1d..ığunu ehemmiyet e ay • (Beı.ştarafL 1 inci sayfada) Gafcnko, bu fırsa.ttan istifade ederek. leri Türk ve Alman gazetecileri karşıla • 
l...: af.Jar•nı idame ve daha ziyade in- mektedir. ü ı- ahf · .. lerd B lin l k ı B 1 mıc:lardır. 
~Şaf · · t kı t rasına girmesi ile m s uman m elle • aynı gun e er e ge ece o an u • "' ettırmek azmindedir. Fran~ız mehafilL talyan taa ının h il · ak H-d · K 

d rinde hasıl olan memnuniyet, Arnavud • gar. eycti · e temaslarda bulunac tır. Herr Göbels oradan Bay u sı ara " 
ll.o J\Ietaksas'ın tesekkiirü İspanyad'l bir harekete g<?çmesin en luğun ışgali üzerine değişmiştir. Alman Bu temaslar esnasında, Bulgaristanın cc- tabanın refakatinde otomobille Ferapa ~ 

....... 1. ma 12 (A.A.) - «Harici ve neza - k<ırkmcıktooır. Bu hareket: SA\.- bi Dob · h kk d ki l bl · · 
4
\: ı t bl' J h b h 1. d r--bel"tta çok c:iddetli tedbirlere rağmen, cu~• hu- nu nce a ın a ta e erının lasa gitmiş, Fcrapalasta kendisile g5~· 

1\ ığ ediyor:ı 1 - Umumi ar a ın e \.A:: u - "' b-\.-edll w 
fet ~- dudundaki Sinmi isyanı ıüratle yayıl • mevzuu wus ecegi tahmin olunmak • mek istiyen Türk gazetecilerine; husu!1 

,,.,, a .... sns'dan bir mec:a3· alınmı<'+ır rık'a. t kı:. k h tad 
.1 ... nan B "' ' k } b'lı"r mnkta ve talya hü umetine ar§ı sa • ır. b'ır ... ,rette ve turist olarak seyahat ettiği ""ist rışvekili, bu rnesa1'ında Yuna - 2 - Tnnra va arşı yapı a 1 • B 1 hü~- t' bu ı · halli ., .... 
• , ıının ._ d d mezuniyetler mane hareket bütün memlekette ilerle • u gar Auıue ı, rnese enm için beyanat veremiyeceğini bildirmiftln 
ltk 1 

111Ülki tnmamivetlne mü+eal - Fransa or usun 8 
• mektedir. Birçok beyan~ameler dağıtıl • için Almanyanm tavassutunu istemekte-

doı 
0 

arak V<:>rmı·c: oldul1-ı• te ...... inattan kalcJınldı t d1r Alınan propaganda nazırı odasın-ı çıkııı a ı;;.... " · k D dığı ve aşiretlerin Fransanın sllm dün- · 
tfr. Yı B. Mussolı'nı"ye teşekku"r etmiş- Faris 12 (Hususi) - Dün başve iı a- D b h kkı d R hük~· ı· biraz istirahat ettikten sonra salonda kon. 

k Yası hakkındaki siyaseti aleyhinde Trab • o rıce a n a omanya ume ı· ~· 
ıadvenin rivasetinde toplanmış olan a • disine muntazır olan konsolosh&n" erAU• M • d lus radyosu tarafından yapılan propa • nin vaziyeti ise sarihtir. Romanya, mülki 

dl ıesa.j, M tak,ac;1n son nün1E'rin ha - b'ne konseyi, evvelce alınan asken te • tam • ı· d k lm l ü nile birlikte bir çay içmiş ve sonra gene s ı;;. db 1 d gandaya karşı mücadele etmekte bulun- arnıye .me o. unu asına as a m • 
ta e en YÜzünden İtalva ile Yunanis - b:rlere ilaveten, bazı yeni te ir er e dukları ve yü:z kadar tevk.ifat yapıldığı saade etmiyecektir. yanındaki beş mesai arkadaşile birlibe 
~ n arac;ında uzun bir dostluk ve sulh kararlaştırmıştır. bildirilmektedir. (A.A.) Macarlar Transilvanyayı istiyorlar Ta~byaya gitmiştir. 
hı \'resi açmış oldu~na şahsen kani bu Bu meyanda: Kara. deniz. Te hava or- Budapeşte 12 (A.A) - Macarsağ Şehrimizde Cuma gününe kadar kalacaJC 
nau~unu ilave etmektedir. dulannda bütün mezuniyetler kaldın' • Romanya Kralı bugünlerde gazetesi eşimdi sıra Transilvanyanın - ve bugün istanbulun cami ve müzelerin! 

İspanyadaki İtalyan kıt'nlan mış. sahil bataryaları ve donanma harbe dır> başlıklı makalesinde Trnnsilvan - gezecektir. 
L geri çeki1iyor. hazır vaziyete getlrilm:ştir. Belgrada gidiyor yanın Macarlstana iadesini istemekte Misafir nazır şerefine dün akşam Fera .. 

ı 
0ndra 12 (Husu...t) - fcn..oınyaya v. eni Belçikn<la yeni sınıflar silah (B t afı 1 ın-z yf d ) b"t" M ta le ·nı'n t 1 ~· ~r el§ ar ~ ... ~ aa a a ve u un acaı va npervcr rı palas otelinde Alman kolonisi tarafından 

a Yan kuvvetleri sevkedı'ldi~ne dair ıs- altına alındı. ahf u rd ıı: 1 dl b · · ı f d 1 •rar lm 
t 1 5· İyi h ber alan m e e e suy en ğl • unun ıçın ma ve canını e aya .t.. bir ziyafet veri iştir. 
ara rivayetler dola...+ı:ıh şu sırada. İs - Brilksel 12 (Hususi) - Evvelce lAzım d n-1 · ld ,..,, b'ld' ktecli p 'i" 6 ' 1 ne göre kral, yakın a De grada giderek vermış o u6 unu ı ırme r. 
nnyadaki İtalyan kuvvet!erlnin kuman- gelen bütün asker! tedbirleri almış o an Pol' ld ================ 

~anı General Gambaro, bugün Romada Belçıka harbiye nezareti, bugün de bazı Yugo.slav naibi Prens a mü ki ola • ~ Doktor. 1. Zati Oget ~ Akba kitabevi ~ 
U8Sİ . ollni tarafından kabul edilmiştir. tc>kn ·syen sınıflarını silfıh altına çağır • caktır. d h r dilden kitnb, gnzete ve SON 

Bu mülakat esnasın a. son hddiseleıin lediye karşısındaki munyene a- STA'nın Ankara bayiidir. Under-
JM Yi haber alan rnahfellerdc söylend' • mı tır. Balkanlarda yaptığı akisler müzakere e· sln1e Oğleden sonra hastalarını vud makinelerinin de acent•ısıdır. 
g

1ne göre General Gambaro, tsprınyada- Mısır hududunda tahşidat k bul d ki 1 - dilecektir. "' 8 e er. • __ _.,. 
talyan kıt'alannın geri dönmeleri hu- Londra 12 (Hususf) - Filistine gon • 
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TUHAF 1 Y A LISLIK i 
Gayrımenkul satış ililnı 
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Bay Mehmed Şükrünün 10285 hesab No. -sile Sandığımızdan alrlığı (400) lira
ya karşı birinci derecede ipotek edip va.desinde borcunu vermediğinden 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab e
den Üsküdarda Salacak mahallesinin arka sokağında eski 13 yeni 23 numaralı 
ahşap bir evin tamamı bir buc;uk ay müdetle açık arttırmaya konmuştur. 

Ceys. bir fabrikada ustabnşı idi. Daha 
ilk görüşte birbirimizden hoşlanmamış· 
tık. Tuhaf bir bakışı vardı. Daima çene-

1lerini oynatır, lüzumlu lüzumsuz emirler 
vermekten pek hoşlanırdı. 

Ona ilk tesadüf ettiğim gün: 
- Sen buraya neye geldin? dedi. 
- İdare memuru bana şu kağıdı ve· 

1rerek size müracaat etmemi söyledi. 
- Sen bana bunları öğretme, senin ak

lına ihtiyacım yok. 
- Esasen benim size akıl öğrettiğim 

yok ki... 
- Çok fazla konuşuyorsun! 
- Ne yapalım dillini yutacak değilim 

ya!.. 
Kaşlarını çattı ve bana aksi aksi bak

mağn başladı: 

- Şu faraş gibi ağzını kapa da işe baş
la bakalım. Eline kazma küreği al. • Ker· 
piçten bir b;nayı göstererek - şuraya git. 
Giı eceğin çukurun içinde sana da yetişe
cek kadar iş var. Sonra, burada kalmak 
niyetinde isen şu ağzını kapa. İşitiyor 
musun? Haydi marş!. 

Çukur, bayJğı bildiğimiz genişçe bir 
çukurdu. Kırk kadem derinliğinde var
dı. İçinde ~n kadar işçi çalışıyordu. Bun
lar, dizlerine kadar çamurlara batmış 

bir halde, çamurlan el arabalarına yük
lüyorlardı. B'r ba~ka işçi grupu da bu a
rabaları ileride bir yere götürüyor ve 
içindeki çamurlan bir kenara yığıyor· 
}ardı. 

Ben, böyle bir yerde h · ç çalışmamış

tım. Derın derin düşünmeğe daldım. Hal
buki düşüncelere değil çamura dalmam 
Jazımdı. 

Çukura g:rdiğim zaman Ceys orada idi. 
Ben bir ona, bir çamura, bir de kendi a
yaklanma baktım. Çizmelerim olup ol
m:ıdığını bana sordu. 

- Lazım olacaklarını düşünmemiştim, 

dedim. 
Ceys, omuzlarını kaldırdı ve: 
- Haydi bakalım atla!. kumandasını 

verdi. 

Biran için bütün bunları terkederek O· 

.radarı kaçmak düşüncelerini hatırımdan 
~eçirdim. Fakat çalışmak mecburiyetin
~e idim. Kaçmadım. Yalınayak daha iyi 
çalışabileccğ:mi düşündüğüm için ayak
kabılarımı çıkarmağa başladım. Bunu 
gören Ceys: 

- Şu züppellği bırak, diye bağırdı. 
- Böyle daha iyi. 
- Ukalalık etme arkad»ş, burvsı isti-

rahat yeri değil. Çalışmak istiyorsan a
yakkablarınla çal~. Burasını dans salonu 
mu zannettin? 

1'Son Posta ,, nın 
Edebi 

Romanı : 46 

Cevaddan bahsetmek için, fırsat kol
U'llak, Cevada aid bütün bildiği şey -
leıi savıp dökmek, Cevadın her yazdı
ğını beğenmek, her söylediğini tam ha 
kikat bellemek ihtiyar tüccar için çok 
tabii bir itiyacl haline gelmişti. 

Bu itiyad gitgide bir hastalık haline 
girmiş, kar·sma Cevaddan başkasın • 
dan bahsetmez olmuş ve onun yanında 
genç muharrir aleyhinde ufacık bir söz 
söyliyenlerlc ı::icidetli münakaşalara gi 
rişmcğ~ başlamıştı. 

İstanbula vaki olan bir Ç<>k seyahat
lerı esnasında gerek Mustafa beyin ge~ 
rekse karısı Avse hanımın Cevada kar
şı olan gözü kanalı itimad ve sevgile • 
rini görenlC!r nihayet onların yanında 
genç adama aid dedikodulardan hah -
setmez olmuşlardı. 

- Bu ihtiyar karı koca küçük yeğen
lerini o kadar cok seviyorlardı ki ona 
dünyanın en yüksek sıfatlannı ve me -
ziyetlerini vermeği tabii buluyorlar, de 
yip geçiyorlardı. 

Cevad evlendi~i zaman ihtiyar amca 
ve yengesini dü(!ününe davet etmek -
te kusur etmcm~ti. Fakat onlar mev -

Bu sözJeri duyan oradaki işçilerden bir 
kaç tane.si gülmeğe başladı. 

Üzerimdeki kıyafetle çalışruağa başla
dım. Çamurlu sular ayakkablarımdan i
çeri girdi. Bir iki saniye sonra ayakla
rımda bir ıslaklık hissetmeğe başladım. 
Öğle paydosu oldu. Fabr.ka civarında 

oturan dostlarımdan birine gidip çizme 
istcmeğe karar verdim. Acele gitmek 
mecburiyetinde idim. Çünkü öğle pay
dosu ancak yarım saatti. Talihim varmış. 
Cimin karısı evde idi. Kocasının çizme
lerinin yerini biliyordu. Ben çizmeleri 
ayaklarıma geçirinciye kadar kadıncağız 
bana bir sandoviç hazırladı, hem sando
viçimi yiyor. hem konuşuyordum. Buna 
rağmen beş da.kika geç kalmıştım. 

Ceysten adamakıllı bir haşlama yiye
ceğimi zannediyordum. Halbuki Ceys, 
adeta bir dost gibi bana gülümsedi. Bu 
gülümseme, buraların arifes·ndeki dur
gunluğa benziyordu. Fakat o. mütema
diyen gülümsüyordu. Ben bu işe bir türlü 
akıl erdiremiyordum. 

Ceys, benimle konuşmağa başladı: 

- Çizmeleri almak için boşuna yorul
dunuz. Ben daha yemekten önce artık 
bu çukurda çalışmıyacağınızı size söyle
mek niyetinde idim. 

- Beni kovduğunuzu mu söylemek is
tiyorsunuz?. 
Ceyshı laflarından ben ancak bunu an

lamıştım. Fakat o: 
- Hayır, hayır, diyerek sözümü kesti, 

merak etmeyiniz. öyle bir şey yok. So
kağı temiz tutmak lılzım. Çünkü buradnn 
kalkan tozlar, doğru fabrikanın içine do
luyor. Mak·neleri bozuyo:::. Müdtiriyet, 
buralarda en ufak bir toz b •le kalmamn
sını emretti. Siz şurada gölgede bir yerde 
durunuz ve yapılacak temizliğe nezaret 
ediniz. 

Ben bu sözler karşısında ne diyeceği
mi şaşırdım. Böyle bir lutfü ömrümde 
görmem=ştim. 

- Ben sabahleyin de ~ize fena muame
le yapmak istememiştim. Bu sabah ara
mızdan geçenleri artık unut:ılım, dedi. 

Ben ancak: 
- Aldırma canım, demekle iktifa et

tim. 
Böyle birdenbire terfi edişime şaşır

mıştım doğrusu. Şimdiki işim tamamen 
dalga idi. Önümden gelip geçen fabrika 
daktilolarını seyretmekten başka bir şey 
yaptığım yoktu. Onlar da bana bakarak 
kahkaha ile gülüyorlardı. Anlaşılan bu 
güneşli havada, koca çizmelerle gülünç 
bir hal alıyordum. 

Fakat güneş çabucak kayboldu. Bir~z 

sonra yağmur da başladı. Ceys bana ses
le~i: 

- Orada ıslanacaksınız!. Yağmur yağ
dığı müddetçe şu kapının içine giriniz. 
İkimiz beraber kapının içine sığındık. 
Bulunduğumuz yer dar olduğundan yan
yana durmak mecburiyetinde idik. Ona 
yağmur hakkında bir şeyler söylemek 
ihtiyacını hissettim. 

- Evet, dedi. Bu mevsimde havalar 
hep böyle olur. 

Biraz sustuktan sonra gene llia baş-
ladı: 

- Babanızın işleri nasıl gidiyor? 

- Babam mı?. O öleli beş ıene oluyor. 

Benim bu cevabım ka:-şı.sında Ceys'in 
yüzünde .gördüğüm hayret ifadesini h~-

yatımın sonuna kadar unutamıyacağım. 

- Nasıl, öldü mü? 

- Evcl Ağaçtan diiştü ve öldü. s:z 
onunla tanışıyor mt!ydunuz?. 

O. benim sualimi duymamıştı, galiba. 
- Senin adın nasıl yazılıyor?. 
~ V-A-L-E-N-T-A-Y. 

- fsm'min son harfi olan Y harf;ni 
telaffuz ettiğim zaman adrta çıldıracaktı. 

- Cadde artık temizlendi. Haydi gene 
şu p's çukurun iç=ne gir. Defol!. 

Ben. bu olan bitenlerden bir şey anla
maksızın tekrar çukurun iç ne girdim. 

Fa.kat aksam paydosunda b'r arkadaşım
dan bu işin esasını öğrendim: 

Meğer milyonerlerden birinin oğlu o 
sene kolleji b;tirmiş. Hayatn atılmak is-

tiyormuş. F;ıkat o senen;n modasına göre 

en aşağı kademelerden ise başlama.ı;ı 1~

zımmıc;. Bur.tın soyadı Valanta imis. Bi· 

zım ustabaşı Ccyst tc benim 
adımı bir c y. noksanile öğrenm~ş. Beni 

o milyonerin oğlu zannetmiş. İhtiyar 
milyonerin gözüne girmek için oğluna 

hafif bir ·ş vermeği muvafık görmüş 

İşcilE'r bu küçük yanlışlığı öğ'rend;kle
ri vakit gülmeden bayıldılar. Ceys çuku
ra geldiği r:aman b;le onlar hala gülmek
te devam ediyorlardı. 

Ben burada daha fazla kalamıyaca.ğımı 
anladım. Yiğiilik bende kalsın diye ko
vulmadan çıktım. Birkaç ~n sonra da 
kendime daha iyi bir iş buldum. ,--

Y•nnki niiııthamızda: 

Seyyar saflş memuru 
Yazan: lsmet Hultlsi 

var ... Öyle ise sen sakın aramıza gir -
me oğlum; yengenle ben onu kendi Jµ
zımız gibi sedp biraz şımartacağız. 

- Nasıl isterseniz öyle yapın am -
c.1... Mualla sizin sahici kızınız. 

- Maamafih sen de onu az şımart -
mamışsın ya! Elindeki yüzüklere, arka 
sındaki esvaba bak! 

Mustafa be)' güh~rek yeğeninin o -
muzlarını ok uyordu. O sırada Ayşe 
hanım Muallanın elini tuta.tak ona 

_ yaklaştı: 

- Oğlum karını tanıdığıma çok se -
sim kış olduğu için buna imkan bula - vindim .. ihtiyar gönlüm açıldı. Allah 
mamışlaı ve seyahatlerini yaza talik sizi birbirinize bağışlasın. 

etmişlerdi. Ayşe hanımın sesi titriyordu. Sözü -
Mustafa beyle Ayşe hanım Muallayı ne devam edemedi, gözlerini silerek i-

görür görmez sevdiler. Ayşe hanım çini çekti: 
genç karlın]~ konuşurken kocası Ceva- _ Ah benim Nerminim de dünyada 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (55) 

lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye, resimleri ve vakıf karesi ve 
taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluyya aiddir. Arttırma şartnamesi 20/4/93t 

' tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu skil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

dosyasında vardır. Arttınnaya ,girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 5/6/939 tarihine müsadif Pazarte.si günü Cağaloğlunda kain Sandığı. 

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 

teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti 
ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması §arttır. Aksi takdirde son arttıra -

nın taahhüdü baki kalmak şartile 22/8/939 tarihine müsadü Perşembe gü
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra-

kı rnüsb ıtelerile beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle haklarını 
bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicili erile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Dııha fnz)a maltimat almak istiyenlerin 938/1188 
dosya numarasiltı S.:ı.ndıilımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ila,. nlıınur 

** 
Di K KAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle
re muhamminlerimiz"n koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelin"n yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir 

(2490) 

San'atkar aranıyor. 
Devlet de niryo !arı Umum Miidi:rl ğü,..den 

EskiŞ<'hir şimendifer fabrikasında çalıştırılmak üzere tesvıyeci, tornacı ve ka
zancılıktaki bil~ilerj yüksek derecede olan san'at erbabı işe alınacaktır. Ücret-

leri imtihanda göstereceklerı ehliyet ve liyakate göre tesbi tedilerektır. İmti
hn.nlar Ankara deposunda, Es~dşehır cer atelyesinde Alsancak cer atelyesinde, 

Yedikule cer atelyesinde yapılacak ve matlub evsafta görülenler tavzif edile
cektir. Tal blerden Ankarada bulunanlar cer dairesine, Eskişehirdekiler cer a-

tclyesine. İstanbulda buiunanlar Sirkecide 9 uncu İşletme Müdürlüğüne. !zmir-
de bulunanlar da Alsancak atelyesine müracaat etsinler. (1247) (2417) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme ~oınisyonundan : 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebeleri için 1000 çüt yazlık iskarpin kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

I - Eksiltme 14.4.939 Cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat "" İçtimai 

Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat bir çift iskarptn için 510 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 382 lira 50 kuruştur. 
-4 - İstekliler şartname ve nümunesi ni ltergün Fuadpaşa Türbesi karpsıııda 

Leyli Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
tle birlikte teklifi havi z:ırflannı ihale saatinden bir saat evvel makbuz muka-
bili komisyona ver.rnelerL (2124) 

hepsine neş'e ve saadet saçıyorsun. 

Zeynebi az kaldı tanıyamıyordum. Hal 
buki onu göreli üç sene olmadı. Şimdi 
yanakları pembeleşmiş, büyümüş, gü
zelleşmiş, yüzüne ve gözlerine bir can
lılık gelmiş. 

Mustafa bey küçük kıza baktı. 
- Hakikaten öyle ... Gözleri tıpkı 

sana benzemiş oğlum, fakat yüzü mer
humeyi andırıyor; hatta diyebilirim ki 
onun bir timsali ... Değil mi hanım? 

- Evet bey ... 
Cevadın ka~Jarı bir saniye için ça -

tıldı; hiç cevab vermeden durdu; sonra 
kızına işittirmemek için dudaklarının 
arasında mırıldandı: 

- Yüzii annesine benzeyecekse, hiç 
olmazsa huyu benzemesin ve onun gi
bi manasız bir bebek olmasın! 

* 

meniz beni cidden minnettar ediyor 
amma buna lüzum görmüyorum. 

- Dedim ya, bunu ihtiyarlığuna, bu
naklığıma bağışla! 

- Estağfrullah amca; nasıl isterse • 
niz öyle olsun. 

- S'!n sakın Mmfüaya bir şey söyle
me; yengen onunla konuşacak. 

- Ona da peki .. . 
Fakat amcasile yengesinin bu karar

ları Cevadı cidden müteessir etmişti; 

acaba ihtiyarlar, öteki dünyadcın gelen 
bakışlarile, Muallanm hayatında geçen 
dıramı. anlamışlar mıydı? 

O ak~am yemekten sonra herkes o -
dasın~ çekilince, genç adam karısına 
yaklaşt;.: 

- Hava çok giızel, sizinle bahçede 
hiraz dolaşalım mi? 

dı bir köşeye çekti: olsaydı, böyle evlad hasreti çekmezdik 
- Tam kendine layık bir inci seçmiş biz... Birkaç gün çiftlikte kalmak ihtiyar 

sin oğlum. Sana bundan rnünasib zev - Muallanın müşfik kalbi bu acı söz _ amca ve yengeyi Muallaya büsbütün 
ce olamazdı. Senin onu yalnız başına lerle titredi. Ayşe hanımın yanına yak- bağlamıştı. O kadar ki, hafta sonunda, 
çiftlikt<- bırakıp gitmene aid dediko - !aşarak ihtiyar kadının elini öptü. birgün Mustafa bey Cevada mühim. ka
dular ta Adanaya, bizim kulağımıza _ Yengeciğim, izin verirseniz ben rarını tebliğ etti ve bu hususta kimse
kad3r geldi amma şimdi ben bir defa sizi öz klzınız gibi seveyim, sizin yanı- nin bir itirazını. dinlemiyeceğini bildir-

Yanyana yürüyerek bahçeye çıktı -
lar ve ayakları tabii bir surette denize 
bakan ağaçlığa doğru gitti. 

daha bu dedikoduların kıskançlar ta - nızda onun yerini tutayım. di: 
rafından uydurulduğunu anlıyorum. Ayşe hanım genç kadının boynuna - İstanbuldn Bahçekapıda benim 
Karın Ç<>k güzel, çok sevimli oğlum. Al sarıldı: bir han1m var; onu Muallaya verece -
lnh mübarek etsin; A11ah ikinizi birbi- _ Eksik olma kızım, Allah saına ev- C!im. 
rinize bağışlasın lad acısı çektirmesin. _ Niçin amca? Benim malım onun 

Cevad amcasının sözlerini sükunet Mustafa bey, heyecanla bıyıklarını değil mi? 
ve muhabbetle dinlemişti: kemiriyor, Cevad da çok sevdiği bu te- _ Evet oğlum onun, Zeynebln ve 

- Amca, sakın Muallanın yuzune miz ihtiyarların acılarına hürmet ede- gelecek çocuklarınızın; fakat ben, sa -
karşı bir şey söylemeyin. çok mahcub- rek susuyor, mihaniki bir hareketle na vereceğim emlılkten bir tanesini 
dur. Zeynebin saçlarını okşuyordu. valnız ona hedive etmek istiyorum. Bu 

- Bu kadal' mahcub ve mütevazi Genç evlilerin müteessir oldukları - ııu ihtiyarlığını;, bunaklığıma ver de 
ha Aıa .. çok ala ... Bugünkü kızları nı gören Ayşe h::mım kendisini toplı - ses çıkarma! 
görüp de ümidi kesmemeli demek .. iç-1 yarak sözü değiştirdi: - Ses çıkarına!c haddim mi amca ? 
lorinde b6yle helal süt e.tnmiileri de ;:- Ktzım. sen aaliba etrafındakilerin Nasıl isterseniz öyle yapın! Karımı sev-

Cevan, garib bir heyecanla titriyor
du. Karısının kendisine bir şey söyle -
memesinden '·eya fena bir haber ver -
mesinden korkuyor gibiydi. 

Fakat Mualla, gayet sakin bir sesle 
söze başladı: 

- Yengeniz bu sabeıtı bana çok tu
haf bir haber verdi: Amcanız bana bir 
}ıan hedive etmek istiyormuş. 
Bütün~ susmak kararlarına rağmen 

Cevad biliıihtiyar cevab verdi: 
- Ifa~rim \'ar ... 
- Nasıl? Sizin bundan h r '>cıriniz var 

mı? Öyl~ ise ne diyorsunuz? 

- Hiç bir şey ... Birisi size bir hedi
ve veriyor: bunu kabul edip etmemek · 
te serbcstsini;; 

(A:-kası var) 

• 
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Tuna suları üstünde 
Karıı kıyıya vasi/ olmak için nehrin iki kolunu geçmek 
lazımdı. Sala bindik ortadaki adaya vasi/ oldueumuz 

zaman güneş dogmuş bulunuyordu 

Tercüme eden: HUsayin Cahid Yalçrn 

... 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ıeee nlbet9l olan ecu.ııeler fUll• 

lıardır: 
istanbal olhetlndeldler: 
ıŞebzadebaşında: c1 Halll>, Emlnöniln

de: CNecaU Ahmed), Atsarayda: CZlya 
Nuri)' Alemdarda: (~ad>' Beyazıdda: 
(Asador>, Fatihte: CEmlly~dl), Bakır -
tlt;'üncle: ctstanbu!i, ~c: ( Ari! 
Betlr). 

Beyol'I• otııetlndeldler: 
İ.'Jtıklll caddesinde: <Kanzuk}, Yüksek

taldm.mda: <Vlngopulo), Taksimde : 
cTakslm), Yenl§eb1rde: CParunakyan), 
şışllde: (Halk), oaıatada: (İsmet), Fın
dıklıdı:ı.: <Mustı:ı.fa Nam, Be§iktaşta: cvı
din). 

Bota71ç1. Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyündc : (Hüseyin, Rıfat), ilskü- • 

darda: (Ahmedlye), Sa.nyerde: (A.'3af)j 
Bilyükıı.dada : <Halk) . 
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AL'4ANYAIJ 
BiR iN6ilil CASUSU 

Tercilme eden: B. Aıu 

Esir İngiliz zabiti bulunduğu kamptan· 
kaçmıya karar veriyor 

Bu defa binamı çok sağlam bir te -ı hal, İngilizce bilen bir diğerini aran:ıa
mel üzerine kurduğumu hissediyor - ğa mecbur olacaktı. Ben ise, gfıya ln
dum İlk hareketimde, bence hemen gilizcerni ilerletmek vesilesile, kamp -
hemen tamamen meçhul bir insanın taki muhafız İngiliz askerlerile İngi -
hüviyetini benimsemiştim. O zama'nlar lizce konuşacağım için, lisan bilmiyen 
ben, ancak bu adamın bana anlattığı Alman bahriye zabitinin dikkatini çek 
şeylerle mukayyeddim. O zaman kıs - mememe imkan yoktu .. Bu suretle pla
men beni E'le veren şey de, bu dar bir ıumın birinci kısmı kendi kendine ta
~rçevc içinde kalmak mecburiyeti ol- hakkuk etmiş olacaktı. 
muştu. Halbuld ~i vaziyet böyle de- Donnington'daki esir Alman zabit -
ğildi. Adolf hakkındaki maluma ım, leri, en ufak bir şüpheye kapılmaksı -
hemen bizzat onun malfımatı kadardı. zın beni bir Alman zabiti olarak arala
Ben onun aile efradından her biri hak nna aldılar .. Çok geçmeden, kaçış pla
kında, Adolf kadar salahiyetle konu - nı hükumetçe haber alınan bahriye za
şabilirdim. Bizzat Adolrun gündelik bitini tanıdım. Frayberg ismindeki bu 
hayatınt da· Adolf kadar bilirdim. Bü- genç mülazinı, bir tahtelbahir z~biti 
tün bunlardan başka kuzenimle benim idi. 
aramda büyük bir benzerlik de vardı. İlk birkaç gün hadisesiz ~eçti. Tah -
Almanyaya gitmeö-e muvaffak olsam, telbahir zabiti benimle ahbab olmak 
büvük bir muvaffakiyetle onun şahsi- hususunda henüz hiç bir adım atma -
yetinil>benimscvebilirdim. Şimdi benim mıştı. Alenen firardan bahsetmek su
en büyiik düc;üncem, bütün şüpheleri retile işi tacil etmeği bile aklımdan ge
bertara-f edebilecek bir şekilde Alman- çirdim. Mamnafih her şeye rağmen işi 
yaya gidebilmekti. İşte ben böyle bir oluruna bırakmağı daha muvafık bul -
ruhi halet içinde işe başladım. dum. Çünkü teşebbüsün Fravberg ta -

Adolf, hiç beklemediği bir sırada Hol rafından vaki olması benim vaziyetirni 
portt?ld kamptan Donnington - Hol - daha sa&"lamlaşt!rmış olacclktı. Bütün 
daki kampa ritme emrini aldı. Bu, pHi- bu müddet zarfında, esasen bunsuz da 
nunı tatbik snhasında attığım ilk al - çok iyi bildiğim, İngilizcemi ilerlet -
dımdı.. Adolf oraya silahlı askerlerin mekle meşgul oldum. Daha ilk tecrübe
muhafazasıncin sevkedildi. ]erimde, Frayberg'in benimle alfıkadar 

Fakat Donnington - Hol'a varmasına olmağa başladığını farkettim. 
kısmet olmadı. Çünkü onu Donning - Donnington - Hol, esirler kampı ha
ton - Hol'a götürecekleri yerde, İskoç- line ifrağ edilmiş Lesterşayr'de kain 
vudaki hapishanelerden birine sevket- eski bir İngiliz malikanesi idi. Ben bu
tiler .. Zavallı Adolfa acımıyor değil - rasını eskicienberi çok iyi bilirdim. Çün 
dirn. Malum sebeblerden ötürü şimdi kü bizim evimiz de, buradan encak 1 O 
artık onun hiç bir mektubu evine git - mil bir mesafedP idi. (Arkası var) 
rniyordıı. • ........................................................... .. 

Mesele şu idi: Adolru, Donnington -
}fol namı altında İskoçyaya sevkeder
lerken, Holport ile Donnington - Hol 
arasınd<lki mesafede onun yerine ben 
geçtim. Bu mesele hakkında kimseye 
bir şey söylememeleri için Adolfun mu 
fıafızlarına sıkı sıkıyat tenbihatta bu -
Iunulmustu. Beni. adeta bir Alman e -
siri imi~im gibi. onların tabi olduğu bü 
tün formalitelere riayet ediJerek, giz
lice meseieden haberdar edilen Don -
nington - Hol esirler kampı kumanda
nına teslim ettiler .. Kamp kumandam, 
en ufak bir fark bile gözetmeksizin baL 
na, diğer Alman esirlerine tatbik et -
tiği muameleyi tatbik etmeğe başladı. 

Adolf u bir başka yere nakletmek bir 
zaruret halıni almıştı. Çünkü onun bir 
müddet kaldığı Holport kampında o -
nun şahdyelini benimsemem biraz teh 
likeli ole?bilirdi. Çünkü onun burada 
benim bilmediğim bazı arkadaşlar e -
dinmiş olmak ihtimali vardı. Adolf 
Holport'tan aynlınca, bütün oradaki 
esaret arkada~lan onun Donnington -
Hol'a gittiğmi öğrendiler. Esasen be -
nim de arzum bu idi .. 
Diğer tardtan .benim Donnington -

Hol kampına geçmiş olmam hiç te te -
sadüfi değildi. Çünkü, bu kamptaki iki 
l\lman bahriye zabitinin kaçmağa ha -
zırlandıklarma dair batzı haberler, mil
ll müdafaanın kulağına kadar gelmiş -
ti. Milli Müdafaa, bu iki Alman za -
bitini, muhafaza teşkilatı daha sağlam 
olan bir diğer kampa nakletmek üzere 
idi.. İşte tam bu sırada benim pllnım 
ortaya çıktı. A1man zabitlerinin bu fi
rar ha7.irhkları tam benim arayıp da 
bulamadığım bir şeydi. Derhal bunu 
benimsedim. Ve kendi plAnıın imiş gibi 
bundan istifadeye teşebbüs ettim. 

Yapt&ğırn tetkikat neticesinde, bu iki 
~lınan zabitinin e.skidenberi ahbab ol
madıklarını, ancak, bu fira\' hadisesi 
öolayısile anlaştıklarını öğrendim. Za
bitlerden biri bu işin müteşebbisi idi 
fakat hiç İngilizce bilmiyordu. Diğeri 
ise mükemmelen İngilizceye vakıftı. 
Birincinin ikinciyi s~ olınası bil -
hassa bu sebebden ileri geliyordu. 
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1 - Tadı güzel ı;ıekll çirkin balık. 
2 - İyilik - Hayret et. 
S - Lez7.eW - SüratL 
4 - Nefer - Züğürd. 

-
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5 - Lli.mba şişelerinde hasıl olan siyah -
Iık - Bir ertele geçtiği zaman biri, 
geçeni görmedim bay mıydı, bayan 
mıydı? diye sorsa ne cevab verirler?. 

6 - En iyi - Bir ıA• et.sığı olsa bal yapan. 
7 - Zerlyntıa. ufr81Janlar. 
8 - Çalan - Rabıt edatı. 

9 - Bir nevi baston - Umud. 
10 - B!rkaç kişinin imılnl şu mu bu mu 

dlye sayarlarken Rıfatın Lmılnl de 
söyleseler nasıl söylerler? - Çok ol -
mıyan. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - E.3klden buğday 61çht1 olarak kulla -

nılan - Çiçekler. 
2 - Bravo - Bar&rei. 
ı - Gelecek mevsim - Para bozan. 
4 - Mukavele. 
5 - Arada aırada. 
8 - Beygir «YA• a olla nriha - Balda 

7etlşen. 
'1 - Llng.ınınki mefhu.rdur - Bir nota. 
8 - Parlar. 
9 - Sulb ddll, maJi es. delil - Uzakta. 

10 - Parıltı. 
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Vaziye1in böyle olduğunu tesblt e -
(lince, derhal İngilizce bilen Alman za
bltini oradan uzaklaştırarak bir baş -
ka yere naklettirdim. İngilizce bilen 
.arkadasmı kaybeden birinci zabit der- •ncUcı l>ulmacarH• lwı&ııdılm41 11U 
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Ankaradaki spor 
hareketleri 

Ankara (Hususi) - Bisiklet gezisi
nin üçüncüsü bu haf ta 7 5 bisikletlinin 
iştirlikile Keçiörene yapılmtştır. Gele
cek haftaki gezi Kayaşa yapılacaktır. 
Diğer taraftan senenin yedinci bisiklet ' 
seri yarışı 125 kilometre mesafede ve 
12 bisikletlinin iştirakile yapıldı. Çok 
güzel bir havada yapılan yaırış, baştan 
sona kadar heyecanlı geçti. Büyük bir 
mücadele ile devam eden yarışta şu 
neticeler alındı: 

1 - Orhan (A.G.) 3 saat 58 dakika 
30 sanive .. 

2 - Nuri Kuş: (A.G.) 4 satat 1 da -
kika 30 saniye ... 

3 - Hasan: ( A. G.) Bir boy geride ... 
4 - Aliieddiıı: Tekerlek farkile ... 
5 - Necati. 'A.G.) ... 

:Mekteblcr arası kır koşusu 

Mektebler arası 2500 metrelik kır 
koşusu bu hafta, 70 atletin iştirakile 
yaoıldt. Ferdi olarak birinci Orhan 
(Erkek lisesi) 7 dakika 15 sm-ıiye, ikin
ci Osman, üçüncü İsmail, 4 üncü Önge
len, 5 inci Mitat, 6 ncı Reşad, 7 nci 
Mehmed, 8 inci Şakir ... Takım netice
si: Birincili~ı 66 puvanla Erkek lisesi 
takımı, ikinciliği 87 puvanla İnşaat Us 
ta okulu tak1m', üçüncülüğü 191 pu -
vanla San'at mektebi takımı, dördün -
cülüğü 200 puvanla Gazi lisesi takımı, 
beşinciliği 215 puvanla İnşaat Usta 
mektebi 2 nci tak!mı, 6 ncıhğı 221 pu
vanla Ticaret lisesi takımı kazanmış -
tır. 

Ankara Yüksek mektebler 
futbol karşılaşması 

Ankara (Hususi' - Yüksek mekteb
ler arast kupa maçlarına, bu hafta An
karagücü sahasında devam edildi. ilk 
k1rşılaşma Gazi Terbiye, Ziraat Ens -
titüsü maçını, Gazi Terbiye 3-0 kazan
dı. İkinci oyunda Hukuk Fakültesi, ha
kim bir oyunla; Dil, Tarih Fakültesi ta 
kımını 3-1 mağlUb etti. Selim Tezcan 

······taehl~:~-~~:rrıyar ····· 
fBC1$tarafı 7 inci sayfadn' 

Nisan 13 

önümüideki Pazara ·büyük güreş 
müsabakalan yapılıyor 

Güreşleri Hava Kurumu bütün ciddiyeti ve ehemmi
yetile idare edecek. T ekirdağlının bu güreşlere 

iştirak etmiyeceği tahmin edili vor 
Pazar günkü güreşlerin muvaffakıyet

siz ve tadsız neticesinden sonra. artık 
clddi müsabakalara imkan olmadığı, or
ganizatörlerin de, pehlivanlardan pek ço
ğunun da artık bu işi tam bir istismar 
vasıtası olarak kullandıkları anlaşıldı. 
Halktan para sızdırmak için ciddi olını
yan danışıklı dövüş kabilinden yavan 
müsabakalar tertibinin önüne geçilmesi 
temennisinin gazetemizde çıktığı günün 
akşamı, bu hafta, Hava Kurum.unun hi
mayesinde, ciddi müsabakalar yapılacağı 
haberini aldık. Bu haberi bize tanınmış 
güreş hakemlerimizden Cemal ile pehli
van Babaeskili İbrahim ve yarımdünya 
Süleyman bizzat getirdiler, verd.tk.leri 
malfunata göre, Hava Kurumu himaye
sinde önümüzdeki Pazar günü Taksim 
stadında 36 seçme güreşçinin iştıraktle 

ciddi müsabakalar yapılacaktır. Güreşler 
üç katagori üzerinden icra edilecektir. 
Başa çıkacak pehlivanlar şunlardır: 
Tekirdağlı Hüseyin, Mülayim, Kara 

Ali. Babaeskili İbrahim, Manisalı Halil. 
Molla Mehmed, Hızırlılı Şerif, Pehlivan
köylü Mustafa, Karacabeyli Hayatı. Gö
nenli Arab Hüseyin, Aü Ahmed. yanm
dünya Süleyman .. 

Birinci gelen pehlivana verilecek mü
Jdifat miktarı 150 liradır. 

Yalnız Tekirdağlı Hüseyin ile Manisalı Yanm dünya Süle11man 
Halilin bu müsabakalara iştirak edip et- Bu sefer de kaçarsa, elbet onu Kırkpınar 
miyecekleri şüphelidir. Zira. ikısi de Pa- müsabakafarında yakalarım!> 
zar günkü vaziyet üzerine İs~a~buldan j . Babaeskilinin bu meydan okuyuşunll 
ayrılmışlardır. Ancak Babaesltilı İbra- bıtarafane kaydettikten sonra pehlivan· 
him, muhakkak Hüseyini karşısında gör- lanmızın artık bu işi ciddi tutmalarını. 
mek istediğini söyle.m<?ktedir: milli sporumuzun haysiyetine hürmetkar 

c- Geçen sene Pendik güreşlerinde bulunmalarını temenni ederiz. 
Tekirdağlı sahayı terketU. Benimle ka- Pazara yapılacak güreşler tasfiye tar• 
pıc::madı. Bu hafta mutl:ıka bu rakiblcr zile olacak, bir kişi kalıncıya kad'..!r de· 
içinde ben kendis:le gürPc::mek" istiyorum. va medecektir. 

Bu hjffaki w· iküin( 
maçlsrı 

İzmir Doğanspor takımı bu hafta 
şehrimi;-e geierek Cumartesi günü Fe-

nerbahçe stadmda Fenerbahçe ile, Pa
zar günü de Şeref stadında Vefa ile 
karşılaşacaktır. 

İstanbul şampiyonu Beşiktaş Anka
raya giderek· Cumartesi Demirspor, 
Pazar günü de Ankaragücü ile oyna• -
yacaktır. İzmirde bu hafta milli küme 
maçı yoktur. 

İstanbul bölgesinin tertib ettiği muh 
telitler müsabakasına da Pazar günü 
devam edilecektir. 

Şehrimizde yapılaca~ olan diğer spor 
hareketlerinden; Pazar günü Topka -
pı - Silivri arasında 150 kilometrelik 

ist~ nbul aUetzm 
bayrı mı 

İstanbul Atletizm bayramının onun· 
cu sene yıldönümü 27 ve 28 Mayıs ta· 
rihinde Robert Kolej sahasında yapı -
lacaktır. 2 7 Mayıı:: Cumartesi günü seç· 
meler, 28 Pazar günü de fiml müsaba· 
kaları icra edilecektir. Müsabakaların 
muvaffakiyetli ve güzel olması için 
Şehri~iz atletlerinden maada Ankara, 
İzmir, Balıkesil' ve Bursanın en iyi at
letleri chvet edilecektir. 

Ankara Gençlerbirliği lstanbula 
geliyor 

mız bugünümüzden o kadar daha parlak 
olacaktır. Türk milleti. kültür sahasında 
da böyle yüıksek bir zafere susamıştır ve 
ona hakikaten layıktır. Bunun için Kon
greye davet edilecek olan her üyenin, şe
reffi bir vatan işine çağmldığını bütün 
kalbi ve dimağile takdir etmesi ve fikir
lerini ona göre biltün samimiyeti ve bil
gisi ile ortaya dö1rmesi Hi.zımdır. Ancak, 
rasgelen kuru laf değil. muayye.a ve müs
bct fikirler!.. İşte muvaffakiyetin en bü
yük sırrı buradadır. Ötesi, kendiliğinden 
gelir. Hele neşriyatı yurdun her yerine 
intizamla yaymak esasları da tesbit ediJ
dikten sonra, pek az zaman içinde, oku
yanları değil. okumayanlıın parmakla 
gösterilen milletler arasına hiç şüphesiz 
ki biz de girmiş oluruz. Kültür hayat1-
mız için ne güzel ve ne gönül açıcı bir 
istikbal! İşte yarınki hedefimiz ... 

Halid Fahri Ozansoy bisiklet yarışı vardır. Fenerbahçe sta-

Ankara (Hususi) - Öğrendiğiınizd 
göre Gençlerbirliği takımı Nisanın 22 
ve 23 ünde Şişli ve Pera takımlarilfl· 
iki maç yapmak üzere İstanbula gide .. 
cektir. 

·;,...~ ....................................................... ~ dında da atletizırı ajanlığının tertib et-
Dolmabahçe stadı 

Ankara borsası 
Açılıt· kapanıt fiatJa·ı 12 - 4 - 939 

ç E K L E R 

Açılış Kapanış 

~ 6.93 S.98 . 
lhv-T-- !26.686 l26.68ö ..... . s.,660 S.S560 

Mlllııno 6.6626 t.6626 

CtMnıt JU1 11.•ı 

~ 67.2476 (il .2,75 
.. rlıla -. 60.b025 IS0.8026 

~ 21.81!50 21.816() 

~ 1.l.9l6 1.0~26 ..,,. U6 1.66 .... - -...... 14.0!6 14.C>3S 
YUWoft . 28.0026 28.9026 
911da peff~ :.4.967G 24.9<>76 .... O.Q060 o.eorso ....... ' ı.sns 2.892G 
'lc*lllıı••• 84.6ı 84.62 

tiği atletizm atma· ve atlama müsaba- il 
Dolmabahçe stadının alacalğı şek 

kaları yapılacaktır. hakkında müteaddid toplantılar yapan 
Taksin:ı stadında Pazar günü öğleden komisyon son kararlarını vermiştir· 

sonra profesyonel güreşlere devam e - Manisa ve Ankara şehir stadlaırını y9'" 

dilecektir. pan Mimar Viyett i Viyoli ile iki TürlC 
Fransa - Yunanistan atletizm , mimarı müştereken stadın projesifli 

k 1 hazırlamağa başlamışlardır. Stad 2S 
arşı aşması bin ~ilik olacaktır. Futbol, voleybOı, 

Fransa - Yunanistan millt atletizm basketbol sdhalarından maada 7 kişi "' 
müsabeıkasımn 1940 da ve Finlandiya nin koşabileceği atletizm pisti, teni' 
olimpiyadından evvel Atinada yapıl _ kortları ve 50 metrelik bir yüzme lıB'" 
ması tekarrür etmiştir. Bu temas iki vuzunu ihtiva edecektir. Sahayı çevi " 
memleket aTasında ilk millt atletizm recek ol:m muazzam tribünlerde }let 

seyircinin oturabileceği ayn ayrı yer " 
karşılaşması olacaktır. 

ler, hükumet erkanına mahsus 1 S Id ~ 
Groko Romen gUr.eş şilik şerer locası, matbuata m~us ' 
birincilikleri başhyor kişilik yer ve hususi tellefonlar, davet" 

lilere ve misafirlere mahsus 100 kiŞi " 
Beden Terbiyesi lstanbal Böı.esl Gttrcş 

AJanlılından: ille ~vki, sporculara ve klüp idareci "' 
1 - İstanbal Bölgesi Greko Romen güre,, lerine ayrılacak 100 kişilik yer bulu "' 1----------------1 blrinclllklerlne 14 Mayıa 1139 tarlhl.ndı bat - nacaktır. Tribünlerin altında büfelet' 

~ 80.67 J0.57 ..... ". 28.00'll lS.90'26 

lanııcaktır. ve 100 id.mancının soyunabileceği ,,. 
2 - Müsabakalara lMır kltıpten her alltlet- ıi }1• 

te 1kl gür~cı kabul edllecettır. duş ya'pabileceği husust odalar, as 14 
3 - SlltleUerde bir kilo toreram vardır. 16.lar yapılacaktır. Stada müteadd 

llTIK&AZLAa 

f - Müsabaka yeri sonra blld1rllecettır. hoparlörler konulacaktır. 
ı - Güreşcllerkı ona eöre bazırlal:ımalan Bu güzel stadın inşası bir buçuk ,e" 

teblll olunur. nede bitmiş olacaktır. 

... 
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Tayyare Piyangosu Ser Bayii 

Sizleri ytıksek sevgi ile selamlar. 

Son alb ay zarfında her keşidede en büyük ikrami-
yeyi verdiğini asla habnnızdan çıkarmayınız. 

1 ncl keflde de 33665 No. ya 40.000 lira Hiarda Ba1aa şıkriye kaıuth 
2 nci ketlde de 3831 No. ya 45.000 lira Tqra mtı,terilerimizdea SiYulı B. Ai k•uacla. 

3 ncü ketide de 3441 No. ya 50.000 lira Karakiyde Seyyar kundura bo1acua Hakla kazandı. 
4 ncü keşide de 29714 No. ya 50.000 llra l.im Ye adreAıd illmnı btemeyen bir mDJteri kazandı. 
5 nci ketlde de 8531 No. ya 15.000 llra KadıkiSybde Albyolaizı No. 47 teni B. Niko kaıandL 
6 ncı ketide de 30.342 No. ya 40.000 Hra Befiktqta Serenceber yokUfUDda B. Erile 

,. p 26.003 No. ya 25.000 lira Balatta ıeyyar manifaturacı B. Davit kuanch. 

,, n 38365 No. ya 15,000 lira Tabaildar Bay ŞiUuı kazandı. 

Yeni Tertip biletlerimiz gelmiştir. u Taşradan yapılan siparişler şimdiye 
kadar hiçbir gişede görmediğiniz sür'at --
ve emniyeti ancak UÖUR GİŞESİNDE ----=~

bulacaksınız. 
Adres; Karaköyde Postane karşısında No. 33 

Sahibi: ÖMER. R. UÖUR. Tel: 48021 Hiçbir yerde şubesı yoktur. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıklann mikroblannı kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö) kullanınız. ... 
BObreklerin çalışma kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklarını, 
ukl ve yeni belsoğuk.luğunu, meaane iltihabını, bd ağmıını, sık AK tdrar 

\ozmalc, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat V ckAletinin ruhaabnı haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat: Helmoblö, idrannı:n temizliyerek mavileftirir. 

G • 
1 

• 
1 URT 

Bu son keşidede dahi 4 büyük ikramiyeyi birden verdı: 
1 2 O O. O O O Lirayı 24675 No. lu biletle Bay Taluin'e 

2 4 O. O O O Lirayı 30342 No. lu biletle Kumkapuia Bakkal Valaamldia'e 

3 2 O• O O O Lirayı 4890 No. lu biletle Tabtakalede Bay Yılmaz Gün'• 

4 - 1 O. O O O Lirayı 2979 No. lu biletle Bolulu Bay Mehmed'e 

Kazandırdı ve paralarını tamamen verdi 
~ Taıra Siparişleri ıeri ve muntazam gönderilir, Sahibi: MEHMED KIVANÇ 41m---r 

İNKIBAZI defeder, MİDE ve 
B A RSAKLARI kolaylıkla 

ve mülAyim bir ıekilde bopltarak rahatlık Ye ferahlık Yerir. 

Hazımsızhk, şişkinlik, bulantl, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarıhk, saf
ra, karaciğer, mide ekşilik ve yanmalarında ve 
bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

z m uz 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mQm11il mnıtah· 

zJrhtrdan daha çabuk, daha kolay ve daha kat't bir tealr icra eder. 

ÖKSURUK ŞURUBU 

''Sirop Pectoral,, 
Eaki Te yeni bütün ökıürlikleri 

geçirir, balgam söktürür, brootlan 
temi.ıler, nezle Te gripten korur, 
göğüaleri zayıf olanlara bilhaua 

tayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyotilu lstanbul 

lstanbnl Sıhhi Müesseseler Artbrma ve 
Eksiitme komisyonundan. 

1 

He}'beliada Verem Sanatoryomu için 1000 metre gri bez ve 1500 metre perde

lik krem bez açık eksiltmeye konulmUf tur. 
1 - Eksiltme 19/'~/939 Çarfamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 

lçtlmal Muavenet Müdürlütü bmuında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Gri renkteki bezin metresi 70, krem renkteki bezin 

metresi 120 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 187 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yanlı belgeler ve bu işe yeter muvakk3t garanti makbuz veya banka mektubu 

ile birlikte belli gün ve saatte komisyona ıelmeleri. c2246. 

OKADAR KOLAY ... 
Her akşam bu şaki.ide bir 
kaç dakika içinde yapa
cağınız ufak bir Masaj 
size gençliğinizi kazan-

, dıracakbr. 

re te 
Yanm anrlık ıöhreti beyhude 

değildir. 


