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Müsterih 
olun! 

100 yıldanberi ilk det a 
y~zde '~z Turk olan 
hır pohtıka yapıyoruz! 
Türkiye hesarblannı v ' 

"lı>mıf eııtcnu • 

Yapılan hesab 
verilen karar' 

Yonal vaziyeti 
tP.tltik etnuı. 
kuvvetleri ölç
müş. ihtimalle • 
ri karşılqtır -

vermiştir. Bugünkü Tü mış ve karannı 
nuzdaki badıs 1 rk devleti, etrafı • 

.. e ere karı:ı. h . 
surprizlere J:U ,. arıçten gelen 

,. veya bu ta d 
etmek esası üzer· . rz a mukabele 
di.seier arasında ; d~ğil, bütün bu hl • 
hayat ve istikbal t r~yeye daha iyi bir 
vaziyet alnuşt emın eylemek gayesile 

ır. 

'l'" k' * * * ur ıye, tarihte hiçb' 

CUMARTESİ 15 - NİSAN 1939 

iNGil TERE VE FRANSANIN KARARINDAN SONRA 
:~anlar, hiddetli; ltalyanlar susuyorlar; Amerikahlar, Lehler, l_ Yunanhlar, Fransızlar, Romanyahlar memnun 

Buhranın sıklet merkezi . 

Akdenizin Garbına intikal etti 
KOllekti/ emniyet 

sistemi genişletiligor 
ingiliz - Fransız - Sovyet 

müzakereleri ilerledi 
hafta tatili yapıyor Çemberlayn 

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

lngiltere Cebelüttarıkı 
Fransa Marsilya civarını 

süratle tahkim ediyor 

-~Herkese karşı 
' dostl.uk· 

ır zaman tanıma-
nuş olduğu sağ- Fransız gazeteleri Sovyetlerle ittifak edildikten sonra 
lam bir mevki • dünyanın geniş nefes alabi~eceğini. yazıyorlar 

· 40 parçadan murekkeb bir Alman filosu ispanyQI 
sularında manevralar yapacak Almanlar 

Cebeluttarık boğazının kapatdmasını isteyorlar 
de bulunuyor. 
Bu sağlam va • 
ziyet onun mad· 

Vetlerile jeopolrtik di. manevi kuv. 
dan halı olduğu ın ve. strateji bakımın .. 
dan dolayı Tu.rki evkıden ileri gelir. Bun 
ra eder, ne de b Y~!e ~!1 ne Jantaj pa
de Türkiyeyi teh~nku dunya vaziyetin-
ıergüzeıı t • edebilir bir askerl ~ 
let Yoktur a~~r ;ıunabilir. Hiçbır dev. .. ____________ -.. _ _: 

karşısına dilcman alkikada Türkiyenin 
.ı:;; •• ır o arak "ıkın 
~:nsun. Bilakis her ik. :ı ayı dil • 
Yllk kuvvetleri de Tü ı ~arafın bütün bU. 
~ardııncılıJr. anya k~ede dostluk ve 
yanın büyük dav:a · Biz .... ~ll· 
Y~n Yapmıya niyeti~i:rasında '!>eküıas. 
dun yada sulh.. d olmadıgı iç·n 
d 1 un evamına • 

ost uğumuzu .. Vt! herkese 
a musavi surett zrnetnı~ bulun e dağıt:rrııya uyoruz. 

• 

1 

Cebeliltt-..cnktn bir tlMlft,fClra 

l'ürkiye n A: * * . Londra H (Huıııusl) - ArnavudluJun ko• 1m1u, Yunanistan ve ftomanyaya ver· 
' e an ve İtalyan, ne Rus, İtalya tarafından :i§galile ihlll edilmif o- dikleri dünkü teminat ile tekrar amaıı 

ne Fransız ve ln.gUi.z karlkatüristlerrne göre: Paçavracı lan Şarkf Akdenizin enmiyet ve catatü • (Devaniı 5 inci ~) 

= ::uı~:sı ın;~li~ s1;~~'!::;1~1e~°i:~~ünk;~y~::ı~ra;; ı .:;..9!ıa ç:C::~s·~t~:k~~ç:e; !:~eı:; -······ .. ··9·E·l···G·İRADDA-··N~E[Eif .. SÖ.Y[.Ef~·ıvoR·f ....... . 
ı>acaktır Tü ....,. · .. 
kiye . · . r • Yunanistan ile Romanyaya verilen te • vekil Çemberlayn. oğleden evvel hariciye • 

Polit'k ka nın ~lıt! • minat. bütün demokrat memleketlerin ef- nazın Lord Halifaksı ve bilahare Ameri- it ı Al 
Yapt:ı...~~ olacaktır. Her h sı b Türkün kan umum iyesi tarafından hararetle tas- ka büyük elçisi Kened.iyi kabul etmiıtir. a ya' manya n) n 

~wuı sonra ""'- esa ı taruam 'b d'lm' 'l'ürk olan • ... urkiye, yüzde _ vı e 1 iştir. Sovyetlerle mümkereler 
cluğ bir politika ya yuz Daladye ve Çemberlavnin beyanatla - • · · Ad • t • v • • d 

una emindir Pmıya kadir ol- n F tng· d. b k y Lord Halifaks ise Sovyet sefıri Maısky rıya ıge ınmesın en 
MU 1 

. . ransa ve ıltere en aş a una· . "lak tt b l t B 
H T T 1 N B 1 R G E nistan, Romanya, Lehistan ve Amerika- il~. ~zun bır mu .a \ u ~uş ~;~ u 

A k N da büyük bir memnuniyet ve sevinçle mulakata hususi bır e cmınıyet a en k k b 1 ' 
y n aradan bildiriyor karşılanmıştır. siyasi mahf~ller, pe~ yak1~da Sovyetle. or mıya aş amış e 

<IZısını ikinci sayfad •. Ayni beyanatlar Almanyada hiddet, rin de yenı kollektıf emnıyet sıstemine 
............. aütununda bulaca~~~::gun) İtalyada ise ihtiraz! bir vaziyet tevlid et- iştirak edeceklerini so,··ıy~emekt~Irdler. Roma, .Yugoslavyayı zaiflatmak istemiyormuş, bu 

..................... · miştir (Devamı ıncı sayıa a) R U Z ;·~It"··~J"ü·~-.. d·ü·~·y··;·· .......... 1Si·~-i~İiii"""b~i~İ·~~--ğ~~C8 itibarla verdiği teminahn samimiyetine inanılıyor 

huh d . Tramvay Ş:rketı 
Am . _ r~nın an hahsettı 35.000 lira verecek 

. erı~a Cumhurreisi 
dün hır nutuk söyledi 
,, e· . -- . 

ızım azmimiz d .. , unya 
nızamında sesini 
duyurtturacakbr 

" 
Londra 14 (H 

hurre1si Ruzveltususi) - Amerika clim . 
anıerıkan birl'ğ'. b~gun Vaşuıgtonda Pan. 
"'"'"h ı ınm d' •uu irn b· ıvan toplantımıd 

R ır nutuk söyleın·•r a 
uzveıt b ış ır. 

tir ki: , u nutkunda ezcumle demiı • 
cArnerikan 

dığer kıs milletleri ailesi düny k ınıinrınd .. _ anın 
ını iddia edeb / da soz soyıemck hak. 

dece "11ildaf ır. Amerika kıt'asını sa-
fa tl andan d h a erinıiz a a çok genı.ş men . 
nuz ki, g"l de vardır. Pekala biliyorsu . 
d.. " ecek n ·ıı · unyada . esı erın tera · ~s1d 
k n bıZi a • 
ısaıtacaktır k' yıran mes leyı o edar 

1
' hareketlerimiz bızzaru

( Devrınıı 3 üncıi ıayfada 
• 

Dün karara bağlanan çok 
garib bir dava 

Asliye 5 inci hukuk mahkeme.sinde 
sabık İstanbul Tramvay Şirketi &4.ey
hine açılmış enteresan bir tazminat da
vası neticeye vanruştır. 
Davacı Üniversite talebesinden Ab -

dullah, birkaç sene evvel Şişhane yo -
kuşunda vukun gelen tramv-, facia -
sının kazazedeleri arasındadır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

15 yaşında bir çocuk 
ağabeysinin 

karısını kaçırdı ! 
Ceyhan (Hususi) - Ceyhanın Tumlu 

köyünde 15 yaşında bir genç kardeşinin 
kansım kaçırdı. Mesele §Udur: . . . 
Ceyhanın Kırmıt nahiyesine bağlı lşkodradan Yugoslav hududun.:ı iltıc:a eden Arnavudlar hııdu.dda tıtıcvcıb edılıy~ 

Tu,ınlu köyünde, bundan yedi ay kadar Londrada çıkan New Chronıcle gaze • l cBurada gttıkçe kuvvetlenen intiba -
{Devamı 11 inci sa.vfadcı) tesinin Belgrad muhabiri yazıyor: (Devamı 11 inci sayfada) 



• 

ı Sayfa 

r 
Her gün ' _ .... .--

Yüzde yüz 
Türk politikası 

Yuan: MUMt'- Blw;• 
~ ünya kuvvetleri arasında, git· 

I!::::&' tikçe yaklaşmakta olan büyük 

bir çarpışmanın hazırlık havası içinde· 
yiz. Patlıyacak olan ~arb: ~ülü.n ~vrupa 
için 0 kadar b_üyük lbır hadısedır kı u~~ 
bir hazırlık devresinden geçmeden böy· 
le bir harb patlıyamaz. Türk vatandaşla· 
rı. hergun gazeteleri okurken bu hazırlık 
devrinın karmakarışık hareketleri ara· 
sında, eğer hadiseleri hak.ki mahiyetle
rılc ölçrneği iyi bilırnezlerse telaş dahi e· 
debillrJ.er. Halhukı. dün yazdığım gibi, 
bugi.ınk:ü bu .karışıklık havası içmdc, Tür· 
k ye kadar vaziyctınden emin olmaya 
haklı, Türkiye derecesinde istıkbali ge
niş bir nikbinlık ıçinde görme rnevki~n· 
de bulunan piçbir memleket yoktur. Dun 
mudafaa ettiğiiiı bu fikri. bugün tekrnr 
etmek ıstiyorum ve aradan geçen yiı mi 
dort saat te, zaten beni teyid etmiş bu· 
lunuyor. Yaklaşan harbın bu hazırlık 
devrinde Türkiye, bir taraftan kuvvetle· 
rinı artırmaya mütem.ı.diyen çalışmakla 
ımikellef oldulu gıbi: gi.ınfük hadiseler 
ltarşısında da gayet sakin, gayet miıste
ıüı. iş ve gücile uP,rıışmaktan başka bir 
ıey dft~nmemeğe mecburdur. 
• Türkiye, tarih içinde kavrulmuş, dün· 
yanın her davasına karışmış. gürültü za· 
manında şaşırmamanın ne demek olduğu· 
nu öğrenmif ve nıhayct ed.ndi ı tccriıbe
lerle, kendisi.ile istıkbal için musbet ve va 
zıh hedefli bır program çizmiş bir millet
le meskUndur. Bu Türkiye son hadiseler 
karşısında, bir taraf tan ihtiyat tedbirle· 
rini almakla berabu, dığer taraftan, çu
buğunu tellendirip sapanına yapışacak 
ve işine bakacaktır. Çünkü, vaziyeti emin 
• ve şansları da yüksektir. 

* Bu arada, dünya radyoları ve propa· 
ganda servislmü arasında zaten çoktan 
fiddetlenımiş olan muharebe, mücadele 
meydanına yeni . yeni propaganda cüzü. 
tamları atabilir ve bu arada Türkiye Ü· 

zerinde tesir yapmayı gaye eden csöz 
kuvvetleri> ne de tesadüf olunmak müm· 
kündur. Türk milleti bunlara kulak bile 
vermiyece.ktir. Çünkü, hakiki mücadele 
lafla yapılmaz. 

Meselfı. İtalyada bazı gazeteler yaz. 
Dllflar; Eğer Yunanistan ve Türkiye 
Mihveri çemberle kuşatmaktan ibaret o
lan İngiliz siyasetine alet olurlarsa İtal
ya, bir adımda Ege ve iki r..clımda da Kıı
radenize inermiş. Hiç ·,üphesiz. bu gazete 
bu küstahca sözü kendilığinden yazmış
tır; çünkü. İtalya hükumeti, Türkiye de
nilen memlekete karşı hürmetsizliği ifa
de eden sözler söylenmemesi lazım gel
diğini çok iyi b"lir. Bundan dolayı da, bu 
tarzda gazetelerin yaptıklan palavradan 
dolayı biz hattA ufak bir sinirlilik eseri 
bile göstermemeliyiz. Çünkü, sinirlilik. 
Türk milletinin bilmediği ve bilmemesi 
lAzım gelen bir ruh haletidir. Okuyucu
lanm, benim bütün bu ah\•al 1trasında r.e 
kadar sakin yazdığıma elbet dikkat et
mişlerdir; bendeki bu SÜ ki'met ve nefse 
itimad, benim aciz varlığımın eseri de
ğildir; ben onu, büyük Türk milletinin 
vakur, sakin, her zaman mucizeler yap
maya kadir tarihinden alıyorum. T-ürk 
sıfatile biliyorum ki sinirlilik, şamata, 

palavra, şımarıklık zayıf olanlara yakı· 
şır. Biz zayıf değiliz ve her şeyden evvel 
ruhça. tecrübece, kafaca kuvvetliyiz. 

* 

Reslmll 

Adam varau ki, 
k;, parayı istihkar 
da yanlıştır. 

paraya 
eder, 

ıapırur, 

her iki 
adam 
hareket 

SON POSTA 

vardır 

tarzı 

-=- Paranın kıymeti 

Para iyi bir hizmetçi, fena btr efendidir, paraya dalına bu 
gözle bakarsanız, .kazanırken de. arl~en de aldan • 
nıazsınız.. 

Ktark Gable sn ı ,.·--·---............. --· .. ·--,ı Senede 18,5 ton , 
Ev'lllği ve yeni filmi r On ir fı ra i Süt veren inek 

Übür parçada 
Hasis adam kansile trende seyahat 

~ edi ycrrdu. Tren yoldan çıktı; adam ha· 
i fıfçc yaralanmıştı, karuı ise ıki par· 
ı çaya ayrılmıştı. Hasis o.dam: 

- Kanını i.&terim! 
D'ye barbar bağırıyordu. Karısının 

yan cesedini buldular: 
- 1şte karının cesedi! 
Dediler. 
Hasis ağlamaya başladı: 
- Ben pu parçayı ne yapm11m, de· 

Yalnız hı.gUtere " Amerikada ı mil .. 
yon nüshadan :fula satılan cGone with 

the Wind> eseri filme alınmıştır. Başro

lü Clark Gable oynamaktadır. Arizonade 

Carole Lombard ile evlenen Clark Gable, 

kumpanyasından Dti gün izin almış. sev

gilisile evlenip yanın günlük balayı se

yahatini geçirdikten aonra stüdyoya ~Ön· 

di, geçen hafta aldı~m yüzük öb;lr İngilterede bir ınek hergün eağılma~ 
parçada idi. şartile bir 9elle zarfında tam 18 buçuk 

\. / ton süt v,, .. , ... .,..;.+ı .... '-----··--------· ~~ ....... 

müştür. 

============================= 

Lindberg 
Amerikalıların 
Gözünden düştii 
Vakiile Aıneri • 

kanın üzerine tit • 
rediği milli kah -
amanlatı Lind • 

bergh artık gözden 
düşmüş bulun • 
maktadır. Şimdi 

Nevyorkta isminJ 
anan olmuyor. Bir 
çok Amerikalılar

ca menfur ad dedi. 
liyor. 

apolitik ve strateji bakımından haiz ol
duğu mevkiden ileri gelir. Bundan doln

yı Türkiyeye karşı ne şantaj para eder, 
ne de bugünkü dünya vaziyetinde Türki· 
yeyi tehdid edebilir bir askeri sergüze§t 

tasavvur olunabilir. Hiçbir devlet yok
tur ki şu dakikada Türkiyenin karşısına 
düşman olarak çıkmayı düşünsün. BilA.
kis her iki tarafın bütün büyük kuvvet
leri de Türkiyede dostluıc ve yardımcılık 
arayacaklardır. Biz ise, dünyanın büyük Lindbergin göz. 
davalan arasında spekülasyon yapmaya den düşmesi, tay -
niyetimiz olmadığı için, dünyada sulhün yarecinin, çocu .. 
devamına ve herkese dostluğumuzu mü· ğunun haydud - · 
savi surette dağıtmaya azmetmiş bulu· lar tarafından çalınması. ölü olarak bu -
nuyoruz. lunmasından sonra anavatanını oturu • 

Bir futbol hakeminin 
başına gel~nler 

İngilterede Bristol . şehrinde, Bristol 
futbol takımı arasında yapılacak bir fut
bol maçının hakemi sahay,a gitmek üzere 
dalgınlıkla, hiç bir istasyonda durmıyan 
tenezzüh trenine bindiği için, maçın ya
pılacağı şehirde inememilo tenezrjh tre
ninin vardığı istasyondan bir otomobile 
atlıyarak tayyare meydanına gitmiş. o • 

radan bir tayyare ile, Bristola maçın 
başlamasına on dakika kala yetişmiş, o • 
yunu idare etmiştir. 

Federasyon yalnız tren masrafını ver
diği için, hakem bu mecburl tenezzühün. 
den ve hakemliğinden hiç te maddt şe • 
kilde istifade edememiştir. 

5 ses üzerine şarkı sögliyen 
genç kız 

T 
.. :ı..• Alma t al R lacak kadar şayanı emniyet bulmıyarak urıuye ne n ve t yan, ne us, Dünyanın en garib aesll insanı. timdi 

ne Fransız ve ne İngiliz politikası yapa- Amerikadan İngiltereye geçmesile b3§la- İııgilterede bulunan 20 yaşlarında Avus· 
caktır. Türkiyenin politikası Türkün po- mıştır. tralyalı güzellik kraliçesi Doval Gun • 
litikası olacaktır. Heır hesabı tamam yap-1 Amerikalılar. bu hareketi milli hay.si- ningdir. 
tık tan sonra. Türkiye, yüzde yüz Türk yetlcrine bir darbe telakki etmişler, ilk 1 Genç kız beş ses üzerine, yani kontral
olan bir politika yapmaya kadir olduğu., önceleri ses çıkarmamışlar, sabık milli to, soprano, bariton. tenür olarak ve ge-
na emindir. kahramanlarının Avrupa ve bilhassa İn- nizden §arkı söylemektedir. 

Meşhur bir doktor kendisini muayene 
etmiş, bir saat kadar elektrikli aletlerle 
boğazını yoklamış. ve neticerle genç kı • 
zın dünyada en uzun hançeresine malik 
olduğunu anlamıştır. 

I 

Hatta, aziz vatandaş.larımın huzur ve giltercdeki hal ve hareketini sessizce, fa. 

kat alaka ile takib etmişlerdir. Sonraları, istirahatlerini daha fazla kuvvetlendir
mek üzere. bir adını ileri giderek ~rnnu .. - Lindbergin yaptığı hareketin acısını da-

~~t:?!7~~k y :ı~.z ::~:!ikil~ird::~ ha derinden duymuşlardır. Fransadan Al-

ı k
..,_ ki b" 

1 
"zd _ _ manyaya. oradan Rusyaya, gidişini, tek-

o ara uı oy e yu e yuz Türk olan bir . 
po

litika yapmaya imkAn "ril b rar İngıltereye yaptığı seyahatlerden fe-
Türk, cengA.ver şarkın en büyük mezi- go yor ve unu 

eti 
· . fs"nd t 

1 
yapmaya da kadir olduğunu riyazi bir be na halde kuşkulanm!.§lar, ona cesrarengiz 

Kül olan milyoner 
İsveçli milyoner bir zat. üçüncü dünya 

seyaha.tini ikmal etmek üzere iken ömrü 
vefa etmero4 ve bulunduğu Empressof 
Britain tranntlantiğinde ölmüştür. Va
siyeti mucibince de cesedi yakı~ kül-
1~ bir mahfazaya konarak. gemi Su • 
tamtona yanaşınca bUSWit ıurette kira
lanmış bir tayyareye '°erleştirilınif ve fs. 
veçe gönderilmiştir. 

y ennı ne ı e op amış olan bir mil- . • · · . 
}ettir. Fazla olarak bugünkü Türk, Av- .ımbdan sonra, vuzuh ile ve kat'iyetle an- tehlıkeıt ısmını takmışlardır. 
rupalılar kadar düzgi.in hesab yapmasını lıyor. Filvaki Mareşal Göringin elile Nazi ni
biliyor. Türkiye hesablannı yapmış, en· Evet, Türk milleti, yedi yüz seneden- şanını kabul eden Lindberg, Çember • 
ternasyonal vaziyeti tetkik etmiş. kuv- beri bugünkü kadar sağlam bir vaziyette laynin isteği ile Alman hava kuvvetleri· 
vetlerl ölçmüş. ihtimalleri k~rşılaştırmı~ olmamıştır. Ben, buna tamamen kanilm. ne dair yerinde yaptığı tetkiklerin neti

~e ~~anı;; ;erm~şt:.. :-~~nkü Türk Hiçbir hAdise, bu hesabı yanlış çıkara- cesini bir raporla İngiliz b8§Vekiline bü-
ev e , e a ımız a ı a ıselere karşı, maz! Muhittin Birg-- d' 1 . 

hariçten gelen sürprizlere şu veya bu ... ,. ırm ştır. 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
tarzda mukabele etmek esası üzerine de
ğil. bütün bu hadiseler arasında Türki· 
yeye daha iyi bir hayat ve istikbal temin 
~ylemek gayesile vaziyet almıştır. Ben, 
kendi hesabıma, ŞRhidi oldu~umuz dünya 
hadiseleri arasındn. davanın Türkiyeyi 
alakadar eden kısmı i~in bütün mümkün 
ve muhte.nlel hes:ıtı:ılan tc>tkik ettikten 
sonra, şuna kaniim ki Türkiye, tarihte 
hiçbir zaman tınımamış olduğu sağlam 
bir mevkide bulunuym. Bu sağlam mev
ki, onun maddi, ananevi ku v dl1Crile je-

Denizbankın :yeni yaptırttığı vapurlardan birile Kadı -
köyünden geliyorduk. elimizı yıkamak icab etti. Tuvalete 
girdik. Zemini vıcık vıcık çamurla örtülü bulduk, musluk 
yerinde yoktu, küvet te tıkanmış, içi su doluydu. 

Bu \•a~w· İstanbula geleli ancak altı ay vldu, tertemizdi, 
ho~uza @tmi§tl, eimdi göze çarpan kısımları gene yeni, 

gene temizdir, fakat baz.ı kısımlarını dolaşmayınız. hayret 
ve teessür içine düşersiniz. Sebeb ararsanız. bir günlük ih· 
mal ve lfıkaydinin tedricen büyüyen bir yara halini alabile· 
ceği noktası üzerinde durursunuz.. Belki doğrudur, fakat biz 
vaziyette yolcuların da çok büyük bir mes'uliyet hi&selerl 
olduğuna inanıyoruz, ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Nisan 

Sözün kısası 

Şayialar 

E. Tatu 

V aziyet süt Ilınan, ortalık gül. gl1ıı 
listan değil, bunu biz de biliYO'I 

ruz. Emperyalizm devi daha doymadı. 
Bir yandan yuttuğunu hazmederken. Ô' 

bür yandan da sağa sola iştihalı nazal"" 
larla bakıyor. Avrupa hariciyesi faaliyet
te. Müdafaa ile alakadar makamlar P~ 
lamentol.ardan durmadan tahsisat a1ı9 
geceli gündüzlü çalışıyorlar. Muhteınel 
bir tehlike anında biribirlerinden meded 
uman memleketler arasında telgraf, teleıt 
fon hatlan hani harıl işliyor. 

Evet: Ortalıkta bir acaib hava \'aft 
Var amma, henüz te18şa düşülecek gilll 
değil, hele biziın için tehlike epey uzaıı:ıı 
ta. Başvekilimiz sarahaten söyledi.. S~ 
nuna kadar sulh idealimize sadık kalacaıo 
ğız; ve bununla beraber hazırlığımız d' 
tamam. Ordumuz maşalalh her vakit.kiJl" 
den ziyade manen ve maddeten mücelY 
bezdir. Düşmanın geleceği varsa. gör&' 
ceği de var diyecek vaziyetteyiz. 

Binaenaleyh maneviyatımızı yükSei 
tutabiliriz. ve tutmalıyız. Çıkan şayiala" 
ra kulak asmamak ta vatanperverlik ..,e 
olgunluk iktizasıdır. Ağız gazeteleri, dfo' 
dikodu ajansları kendi kendine hürıne• 
eden bir milletin nezdinde zerre kadaf 
itiba·rı olmaması lazım gelen şeylerdir. 

Böyle zamanlarda yalan uçuran peri• 
şan kafaWar ve ne idüğü bellisiz bozgutl" 
cular çok olur. Bugün seferberlikten, ya
rın mali bir buhrandan, öbürgün siyasi 
gerginlikten bahsederler. Hükfunet het 
şeyi aleniyete vurmaz, gazeteler hakik!L" 
ti yazamazlar diye de sözlerini guya teV" 
sik etmek isterler. Bu iddia- yalandıl'w 

, Hüklımete de. gazetelere karşı da biih" 
tandır. Bir kere daha vatandaşlara hatJJ"' 
}atıyoruz: İçinde yaşadığtmız rejim VU'" 
zuh ve dürüstlük rejimidir. Acil bir telı" 
like olsa hükfunct tc, matbuat ta herkesi 
vakit ve zamanile haberdar etmeyi vazf
fe bilirler. 

Bilhassa matbuat bugünkü kadar hill"' 
riyete h;çbir vakit nail olmamıştır. va• 
tanı ve vatandaşlan ilgiliyen bahislerde. 
ciddi olmak ve müşterek ideale hi7.rnet 
etmek -şartile hakikati yazmaktan kend1" 
sini alıkoyan yoktur. 

Çok malfunatlı görünmek, ticari dala" 
vereler çevirmek, bulanık suda balık a\T" 
lamak, devletin k!I'edisini düşürmek öte
denberi. bazı sefil ruhlu madrabazlarılle'. 
vatansız ve milliyetsiz unsurların adett
dir. Attıkları yalanlardan maddi hiçbft 
menfaat edinemeseler bile saf kimsele• 
rin maneviyatını bozmaktan haz duyal"' 
lar. Kalabalık bir yeİ-de: cYangın var!• 
diye bağırıp halkın kaçışını kahkahalar"' 
la seyreden arsız mahalle çocukları g;. 
bi ... 

Bunlara uymak, inanmak. netice itl
ba-rile utanmamızı mucib olur. Ayni zıı." 
manda edvletimize, hükumetimize, ordıt" 
muza ve hatta kendi kendimize itirnad• 
sızlığı tazammun eder. 

Ne korkuyoruz? Neden korkuyoruzf 
Daha ortalıkta fol yok. yumurta yokkeıı 
ne diye mal ve can kaygusuna düşüYO" 
ruz? 
Ayıbdır! Günahtır!. Olgun bir millet 

bazirgan yaygarasına pabuç bırakJn!IZ. 
Gerçi. Harbi Umuminin kara, ıztırab11 
günler], henüz hatırlardan silinecek Jel!." 
dar uzaklaşmadı. Sütten ıığzımız yanJ1llf 
bulunuyor. Lakin sütten ağzı yananıarıtı 
yoğurdu üflemeleri aptalca bir ihtiyattı"' 

Bazirgan şayialanna, hassaten cBeyol" 
lu mehafifü nin fena maksadlanı mUptf" 
ni bozgunculuk propagandalarına kuııı• 
as~ıyalım. İstikbale soğukkanlılıkla ~ 
dimdik nazarlarla bakacak her türlü er 
bab ve vesaite malik bulunuyoruz. 

Bundan artığı can sağlığı! ,, 
··············································-··········· TAKViM 
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Çemberlayne bir buçuk Atina gazeteleri Yunan-
• metre uzunluğunda italyan dostluğunu 
lng•Jt S , l • d bir kartpostal verildi tebarüz ettiriyorlar· 

1 ere ovye~. erın y~r ımını ,..~:.~~iı:~~~;d;,::'ıık:;::~:inh::: dir~~o:~:l4 'A.A.) - (Atina ajansı bil-
keU. azasından on kişi başvekalet bina • İtalyan beyanah ve Metaksasın Mut 
sına yaklaşarak cpek muhterem Sir Ne- sollniye cevabı hakkında tefsiratta bu
ville Çemberlayn:. a hitaben yazılınış lunan gazeteler şu hususları bilhas -

sa tebarüz ettirmektedirler: 

on ıyor kı: '' Sovyetler Bırlıgznın yapabılecegi gırmesine ~ani 0~uştur. !J Qr d Halk ta'krıben bır buçuk metre uzun -

zmz teslim etmemek bizim için delilik olur luğunda ve bir metre genişliğinde olan 
Londra 14 (A '' bu kartpostalı seyrederek eğlenmiştir . 

.A) Dü A · N"" . ·1 nıarasında Çörçild. - n .. vam Ka • ı karşı bir İngiliz - Fransız - Rus askeri it· ı edildiğini söyledikten sonra, Polonyayı ~ ~yış_çı er çekildikten sonra posta 
yeni İngiliz siyase~~ .sonra soz alan ve tifakını arzu ettiğini teyid eylemiştir. garnti eden İngiliz deklarasyonile Sta • rnuvezzı~erı kartpostalı başvekAlet bina-
rek d~tatörJükl...ı . nıni devamını istiye- Hükumet namına müzakereyi Si.r John linin garantisi arasındaki benzerW'i ka'·- sı.na getırerek kapıcıya teslim etmişler • 

tfb" b ı.ınn spany d l . . . o J dlr. 
1 1 aşka yerlerde d ~ a o duğu Sımon k~amıştır. deylemış ve demı.ştir ki: 

elde etmeğe çalıştıkl e strateJık noktalar Sir John Simon, Sir Frederick Leith Taarruza karşı teminine çalıştığımız sis 
cek yegfıne siyasetin ~ını ve takib edile- Ross'un gelecek hafta Bükreşe hareket teme Sovyetler Birliğinin girmesine rna
veı Avam Kamarasınıun~a~ on g,ün ev- edeceğini bildirmiş ve hükfımetin süratle ni olmak çarelerini aradığımıza dair o
ettığı siyaset olduğunun ~.tt~akla tasv:b hareket ettiğini temin eylemiş. İngiliz po- lan fikirler kat'iyen doğru değilclir. Sov
den sonra işçi meb'us H ıldıren Eden - :UUkasında inanılmıyacak derecede bir yetler Birliginin yapabileceği yardımı 
larak ?ükumetin yava ~gh Dal~o~ söz a- değişiklik mevcud olduğunu kaydetmiş teslim etmemek bizim için delilik olur.> 
~ylemış ve Romanya ~ ~eke.tını tenkid ve demiştir ki: Dalton'un, cbir İngiliz - Sovyet as -
aşmasının akdini istem~ . 1r tıcal"et an • cAsla Sovyetler Birliğini harıç bırak - keri ittifakının teminine çalışılıp çalışıl • 
.. Hatib, başvekilin kollış~~· mak istemediğimiz gibi bu memleketin madığh hakkındaki sualine cevab veren 

b
\l'ücudü lazım olan's e tıf emniye~ için barış için olan yardımından istifade et- Sir John Si.mon, bazı meselele!" hakkında 

ah ovyetler B" l"ğ" s~tınemiş olmasını t .. ır ı ınden memek niyetinde de asla seğildir.• aleni surette beyanatta bulunamıyacağt-
nıış, ışçi partisinin Avr eessurle karşı!a- Hatib. İngilterenin 15 Marttanberi o - nı bildirmiş ve ilAve eylem;ştir: 
tnal Afriknsında herha u~ab'Asy~ ve Şi • lan diplomasisini izah ederek Sovyetlc.>r cBöyle bir te-klife karşı hiç bir itirazı • 

ng ır mulearrıza Birliğinin bundan muntazaman haberdar mız yoktur.• 

~eclise yeni kanun· 
layıhaları tevdi edildi 

Dünkü to 1 ::---~------
rnunzaın tp ha?bda Milli Müdafaa Vekaleti bütçesine 
A a sısat konulmasına dair kanun kabul edildi 

nkara 14 (AA 
Meclisi bug·· M. .) - Büyük Millet tahsisat konulmasına Qid kanun layi-
ka l v un azhar ~m ,. b n ıgındn toplıYnrnı.şt en ın aş- hası ruznameye alınarak müzakere ve 
ta Celsenin açılmasını ı~ .. t kabul olunmuştur. 

.meb'usu İbrahim ~· eakıb, İspar- Bunu takiben söz alan milli müda-
tnüne aid tezkere okunm ıralayın ölü - !& encümeni reisi General Kazım Se-

sına ~rmeten ayağn ka~f a;e ha~ıra - vük~ekin, harb mükellefiyeti hakkın -
kikn suk\ıt cdilmiı;:tir. ak bır daı- dakı kanun Iayihasının ehemmiyetine 

! Hakkı Kılıçoğlu (Muş), Rasi K bin~eı:ı bu devrede müzakere edilebil -
saön (A

1 
ntalya) ve Refik İnce (mM ~P )- ~sı ıçin havale edildiği milli müda -

z a arnk kürs·· anısa faa adr d bili" ·· 1 · veff uyc- gelmişler ve .. • ıye ve a ye encumen erın -
uğr an~n ~ur~everliğini ve me:;u.:- den mürekkeb bir muhtelit encümen 
etm~n :kı ?eg.erJi ç~lı.şmalarını i; et tara.fmdan tetkik edilmesini teklif ey -
lerd" k wUretıle hatırasını taziz l a~e !emış Ve bu teklif kabul olunmuştur. 

Mır. . ey emış- Meclis Pazartesi günü toplanacak -
eclıs bu d tır 1 ' n an .sonra A - . 

arı HUsameddı" K grı meb'us -
. n uran Hal"d Meclise gönderilen 1fıyihnlar 

İnönüni'n H:::tay 
Meclisine selamları 
Antaky~ 14 (A.A.) - Millet 

Meclisi ı 1eis vekili Vedi Karabayın 
başkanlığında· toplanmıştır. Milli 
Şefin tekrar Cümhurreisliğine se -
çilmesi dolayı~ile Hatay Millet Mec
lisi reisinin vaki tebriklerine Cüm -
hurre:si fnönüniin verdiği cevab al
kışlar arasında okunmu.ştur: 

Reisicümhuri.uğ"a yeniden intiha
bım dolayısile gönderdiğiniz tel -
grafa teşekkür eder ve Hatay mecli
si üvelerine selam ve sevgilerimi 
gönderirim. 

İsmet İnönü 

Macarların 
Romenlere 
Tavsiyeleri 
Budapeşte 14 (A.A.) - Hükfunetin 

gazetesi olan Esti Ujsag Romanyaya 
hitaben neşrettiği bir mesajda, Maca'r 
Hariciye Nazırının dün Perga Mento 
encümeninde söylediği sözleri hatırlat
tıktan sonra divor ki· w • 

cMacaristanın iyi niyetlerle dolu o -
larak yaptığı teklifi Romanyanın biran 
~vv~l kabul etmesi akliselim iktııasın
dandır. 

Garb devletlerinden aldığı teminat 
kısmen emniyet hissi vermekle bera -
ber, dolayısile bazı tehlikeleri de ta -
zammun eder. Hudud komşularile iyi 
münasebetler uzclkta bulunan devlet -
lerin garantilerinden çok daha üstiln -
dür. 

Arnavu~luk Milletler 
Cemiyef nden çekildi 

Roma 14 (A.A.) - Arnavudluk Millet
ler Cemiyetinden ayrılrnağa karar ver -
miştir. Arnavudluk başveklli Verlaci dün 
A vcnolıı bir telgraf çekerek bu karan bil-
dirm"ştir. 

Arnavudluk tacı 

1 - İtalya vt? Yunanistan büyük fe
dakarlıklarla elde edilmiş olan istik -
Iallerindenberi hiçbir zaman muhalif 
saflardıı ver almamışhırdır. 

2 - Hatta ayni kaynaklardan gelen 
medeniyetleri kendilerini bir dostluk 
paktı akdine sevkeylemiştir. 

Bu sebeblerden dolayı. Yunan mille
ti Mussolini tarafından Metaksasa1 ve
rilen teminatı layık olduğu veçhile 
takdir etmiştir . .Metaksasın, Mussolini
nin kat'i Ye resmi teminatına olan ce -
vahı da Yunan memnuniyetini ve iki 
memleketi her zaman birleştiren an' • 
anevi dost!uğu herh~ngi bir suretle 
bozınağa müsaid hiçbir hadisenin vuku 
bulamıyacağı kanaatini ayni suretle 
kat'i olarak ifade eylemiştir. 

Katimerini gazetesi diyor ki: 

Yunanistan ve İtalyaı bu saatte ni -
zam amili haline gelebilirler. Zira sa • 
mimi te~riki mesai ruhu kendilerin • 

~ . 
den hiçbir zaman uzaklaşmamıştır. 

Gazete Balkanlarda tesis edilen ba-
' rışın daha umumi bir Akdeniz barışı -

na mukaddeme olabileceği ümidini g&J 
termektedir. Bi.itün Akdeniz memle -
ketleri bu barış çerçevesi içinden bu sa
mimi t.eşriki mesainin açık havasında 
serbestçe refahlarını temin edebile ; 

ceklerdir. 

Ruzvelt dun dün 1 
buhranından bahsetti 

( BRŞtaraf1 1 inci sayfada) 

re eski dünymıın harekeHerine bağlan
mış olacaktır. Her hangi bir fütuhatçı im
paratorluğun esiri olmak istemiyorsak. 
memleketlerimizi birer !oşla hali.ne get1· 
recek bir dünya nizamının kurulmaması 
lazım geldığini söylemek hakkımızdır. 

1 

İnsanlar dünyada: birer esir olma -· 
yıp, ancak keneli fikirlerinin esirleri -. 
uir. Geçen hafta eski dünyadan yükse
len bir ses, büyük bir devletin diğer dev 
letler tarafından çember içine aldığını 
ve başka bir büyük devletin de tehdid Ve Ihsan T:.ıv n· .. 

1 
' ı Bayrak 

dun Fikri ve' N ıngo meb'uslan Feri -
meb'uslar· su·· ecm~din Sahir, Bitlis 

Ankara 14 (Hususi) - 1 - Abidele
rin esaslı tamiri yeni hayrclt inşası ve 
bun1ann harimlerinde yapılacak is -
timlakler için Vakıf Paralar İdaresin
den istikraz akdi, 

Büyük Millet Meclisi reisi Ren -
danır. telgrafı da okunduktan son
ra ruznaıncye geçilmiş, milli müda
fan bütçesine 200 bin lira ilavesine, 
ipek koza.-ı öşrünün ilgasına müte -
allik kanunlar kabul edilmiş ve 
Türkiye Büyük Mi)let Meclisi aza
larının Hatay dahilindeki trenler
de paıasız seyahatlerinin temin e
dildiği hakkında Başvekfılet tezke
resi okunmuştur. 

Roma 14 (Hususi) - Arnavud -
luk tacının İtalya Kralı tara -
fından kabulünü tasdik etmek üze -
re yarın öğleden sonra toplanacak o -
lan parlamentoda Hariciye Nazırı Kont 
Ciano son Avrupa hadiseleri hakkın -
da çok mühim beyanatta bulunacak - edildiğini bağırıyordu. 

fi . reyY'\ Org E 
k Ten1elli ile Siird e,, vren, Tev -

zn Esen, Hulki Avd :mebusları Ali Rı
nin intibah m • ın ve Nafi Bekıne -
ve Burdur ı::~~taları!lı tasdik etm~ 
Dilmen vem· u~u. lbrahim Necmi 

G • ın etmıştır. 
elen evrak 

Milli Müdafaa V ~r_.ası~da bulunan ve 
Yon beş y·· k"" e aletı 1938 yılı bilt

uz usur bi r 
Çcsinin tnuht l"f .n ır~lık munzam 

- e ı tertıblenne iki mil -

Heyeti Vekile n·· un de toplandı 
Ankara 14 (H 

ri Heyeti "'w u_sust) - İcra Vekille-so ' ıvıeclis .. 
nra, Başvekil D muzakerelerinden 

:reisliğinde to la r. Refik Saydamın 
- P nmıştır. 

Mzsrd;;---
Askeri tedb. l 
Kahire 14 (A.A) zr er 

mı e.d Mahmud P~şat Mısl~r başvekili Meh 
erı kum d . ngı ız hava k 

1 an anıle uzun bi .. • uvvet-
~uştur. r mulakatta bll· 
Bır InÜddett b . 

k<!ri tedb" 1 en erı alınmakta ola 
~ ır er M nas -

ılin Assuandak~ıra t:ş1:1il ~lunrnuştur. 
~r kıtaatının baraJı ıki haftadır Mı 
"ulunuyordu Bnezareti altın 1 konulmu~ 
;ı:nar · u t<>db · · s 
ki ınde Mehmcd Al' brın ~ah renın şi-

ne başlanın ı araJına d tatb" 
altı İngu· ıştır. İskend riv, l" ·-

ız harb J ~ ımanına 
ln:ıktadır. gemisi gelm·ş bulun • 

G··b--no ı els Blgradda- n-geçti 
c grı:ıd 14 (A 

ganda "l\T .A.) - Alman p ı~azın G"'bı.- ropa-
Y'lre ile b 0 U\;!ls İstanbuldan taY. 
" k uraya gelm· . va kuftan ış ve kısa1 bir te -

sonra Bcrline gitmiştir. 

2 - Devlet kinini mütedavil serma
yesi, 

3 - Harb mükellefiyeti, 
4 - İstatistik Umum Müdürlüğü 

teşkilatı hakkındaki 2203 sayılı ka -
nunda tadilat yapılması hakkındaki 
kanun layihalarını hükfunet Meclise 
göndermiştir. 

Bergamada 
Atatürk günü 
Bergruna 14 (A.A.) - Bugün ve bu 

gece Bergama Atatürkün Bergamayı 

şereflendirdiği tarlht yıldönümünün 
büyü]( hatırasını heyecanla, içten ge -
Nisan A1atürk günü bayram yapan 
len sevgi v~ inanla yaşattı. Her yıl 1 3 

Bergamnhlar. ayni günde Atasının i -
zinde yürümege and içti. 

Gündüz spor alanında toplanan bil -
tün Bergamalılar, Ebedi Şeflerini ta • 

zimle andılar. Halkevimiz başkanı Ha
IUk Okcrenin hitabesini heyecanla din-

liyerek Ebedi Şefin izinde Milli Şefin 
emrinde tek olaro.Ck yürümeğe andla -
rını tazelediler. 

Romanyada yeni 
müca aa tertibatı 
Londra 14 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 

Rumen maknmlan 48 saattenberi memle
ketin miıdafaa tertibatını hudud civarın

da te;:,ıs etmeğe karar vermışlerdir. Bu 

tertibat şbndiye kadar hududa 30 kılo • 

metrelik bir mesafede bulwunakta idi. 

Mareşal Göring 
Mussolini ile 
Görüşüyor 
Roma 14 - Bugün Romaya muvasalat 

eden mareşal Göring ltalya milletinin 
meşhur misafirlerine tahsis edilen Villa
Madama'da ikamet edecektir. 

Göring Romada ikameti r.snasında Qui
rinal sarayında imparator - kral tarafın
dan hususi surette ve Venedik sarayınan 
Mussolini tarafından kabul edilecektir. 
Mareşalın şerefine Quirinal sarayında ve 
Venedi.k sarayında birer ziyafet verilecek 
ve hükumet tarafından Cnpitole'de bir 
kabul resmi tertib edilecektir. 

Lehisanda birçok Alman 
tevkif edildı i 

Varşova. 14 (A.A.) - -Havas- Po -
lonya makumatı bilhassa garb mınta -
kasında Polony~ devletini tahkir ettik
!erinder. \'e bozgunculuk propaganda -
ları yapt•kiar1ndan dolayı Alman e -
kalliyelleı i arasındı:ı birçok tevkifota 
t<'vessül etmişlerdir. 

han Veliahdinin düğünü 
Tahran 14 (A.A.) - Veliahdin izdi

vacında bulunacak olan ecnebi heyet
!er gelmeğe başlaım~tır. 
İran İmparatoriçesi, Kahireden gel -

mekte olan Mısır Krallının annesini ve 
yem gelini karşılamak üzere Tahran • 
dan hare .. et etmiştir. 

tır. 

«İtalya ve Arnavud1uk Kralı ve 
Habeşistan İınparatoru,. 

Benrc. sulhperver bir devletin diğer 
sulhperver devletler tarafından çember 
için alınmRS: mevzuubahs olamaz. 

Roma 14 (A.A.) - Mussolinin riya
setinde toplanan kabine aşağıdaki ka
nun 1ciyih:.ısın~ tasvib etmiştir. 

Ancak şurasını kaydetmek isterim 
ki, milli inkişaf ve emellerini temin et
mek istiyen devletler. bu maksadları -
nın tahakkuku için. 1500 sene evvel 
Vanda!ların ve Hünlerin mürnco.\lt et
tikleri çarelerden ba.şkn çare bulamaz-

1 - İtalya Kralı, Arnavudluk tacı
nı kabul ettiğinden kendisi ve halef -
leri için İtalya ve Arnavudluk Kralı 
ve Habeşistan İmparatoru ünvanını al
mıştır. · 

2 - italyo ve Arnavudluk Kralı ve 
Habeşistan İmparatorunu Arnavudluk 
ta, Tiran.Htn oturaıcak olan bir general 
temsil E'decektir. 

Paris konsolosluğu kançıları 
Ankara 14 (Husm:i) - Paris konso

losluğu kançlan Mucib Parer, merke

lar mı? 
Bizim de dünya işlerinde alakamız 

vardır. Sulh azmimiz karşılıklı rni.ida

faa ~zmimiz derecesinde kuvvetli ola
bilir. Fakat bu mi.idafaa azmimiz, baş-
ka yerlerde geçici fütuhat ve boş şan 
ve şeref uğrunda seferber edilen feda
karlık ve disiplinden üstün bir f edn -
karlık ve dic;iplin do_ğurabilir. Bizim az 

mimiz. dünya nizamında sesim duyurt

tur3caktır. z.e nakledilmiştir. ............................................................... ········· ······················································ 
~abaltan ubaba: 

MP.s'ud memleket 
Bazı tedbirli insanlar vardır. Kış gelmeden kömürünü alır, crzrıkı bitm<'den 

kilerini doldurur. Kesesinde daima biraz ihtiyat dünyalık bulunur. Her 
akşam yatmadan kapılarını, pencerelerini gözden geçirir, sürmelex-. kilidleri 
yoklar ve sonra tam bir emniyetle yuvasına çekilir. İşte Türklyenin vaziyeti 
bu adamın vaziyctidir. 

lstıklfil harbinin zafen içinde doğmuş. en yeni silul-ılan kadrosuna almış 
çetın ordumuz emre amadedir. Mambit topraklamruzda Atatürk rejbnınin 
uyandırdığı Türk köylüsü her mevsırn bir misli fazla mahsul nlmak hevesile 
çalışıyor. Her istikamete açılmış demiryollarımız TUrk eli ile işliyor. Deniz 
ve kara ticaretimiz gene bu rejimin açtığı çığırda TUrk eli ile işliyor. Büyük 
istila yollannı bekliyen geçidler elimizdedır. Siyasi rekabetlerde yalnız 
Türk menfaatini düşünerek karar verecek vaziyetteyiz. Bütün Avrupaya deh
şet veren tehlikelere karşı bu milli bütünlüğü maharet ve hassasiyetle tutan 
temkinli bir hüktlmct iş başındadır. 

Türk vatandaşı olınıının en büyük saadet olduğunu söyliyen Atatürkün 
ruhu şad olsun. Sözleri de eseri gibi ne muhkem. 

\~ .5~ ~/eC:W • 
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Dün Mecidiye . köyünde 
bir otobüs kazası oldu 

14 yasında bir köylU çocuGu otobUs altlnda 
kalarak feci sakilde öldU 

Fcı~·•<mt'a hadise maJıa~li 
Dün, sa.at 12,20 de Mecldiyeköyünde as- Vak'a.dan on d:akllta sonra canıru:rtaran 

raıt yolda 14 yaşlarında bir çocuğun ölü- otomobili gelmişse de, kazazedd çocuğun 
mil ile net~lenen feci bir otobüs kazası başından yara1anarak öldüğü anlaşılmış-
olınll§tur. tır. 

Taksimle Büyükdere arasında işliyen Vak'a mahalline gelen. Zincirlikuyuda 
'813 sicil numaralı şoför Remzi Demirin Karkuyusunda oturan sucu İsmail, cese
idaresinde bulunan 3072 sayılı otobüs, di görür görmez: 
Büyükdereye gitmek üzere Mecid.iyekö~ c- Bu· çocuk bizim köydendir .•. Yani 
yünden geçerken, Habibin Özenyuva Şark.ikarahisarın Köroğlu köyünden. Ba
gazin~u önünde, Mah.mudun 13 numaralı , bası Hur~iddir. Çocuğun adı da Süley -
au arabasından birdenbire yere atlıyan mandır. Zavallı, 2-3 gün evvel köyünden 
bir çocuk ile karşı karşıya gelmi&tir. Şo- gelmişti. Demek bu akibet içinmiş!> 
för Remzi Demir. bir kazaya sebebiyet Diyerek çocuğu teşhis etmiştır. 
vermemek için hemen direksiyonu kır • Şahidler, verdikleri ifadede çocuğun 

SON POSTA 

1 ,Nafia Vekili General 
Ali Fuad 

dun şehrimize geldi 
Alman devlet reisi Bay Hitlerin 50 inci 

doğum yılı merasiminde bulunmak üzere 
memleketimizden gidecek heyete baş • 
kanlık edecek olan Nafia Vekili General 
Ali Fuad Cebesoy, dün şehrimize gele -
rek Perapalas oteline inmiştir. General 
ile bexaber Berline gidecek olan heyet; • 
miz Büyük Erkanıharbiye ikinci reisi Ge
neral Asım Gündüz, General Pertev, 
Muğla meb'usu Yunus Nadi, Sivas meb'
usu Nec:meddin Sadak, Çankırı meb'usu 
Hüseyin Cahid ve Ankara meb'usu Falih 
Rı!kıdan mürekkebdir. 

Heyet ayın 19 unda Berlinde buluna -
caktır. 

Şehir Meclisi dün 
Valinin reisliği altında 

toplan~ı 
İstanbul Şehh' Meclisi dün saat 15 te 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarın 
reisliği altında toplanmıştır. ScA:nk za
bıt okunduktan sonra ruznamenin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Belediye, imar işlerine harcanmak ü
zere Belediyeler Bankasından beş mil
yon lir?. alacaktır. 

Azadan kit~cı Halid söz alınış, şun
ları söylemiştir: 

- Beş milyon liralık istikrazla neler 
yapılacağını öğrenebilir miyiz? 

Reis şu cevabı vermiştir: 
- Bu hususta bütçe encümenine kafi 

derecede izahat verdik. Münasib gö -
rürseniz heyeti umumiyede izah ede -
liın.> 

Bu esnac1a azadan biri: 

mış iae ere yolun dar olmasından dolayı, birdenbire su arabasından yere atladığı • 
daha geniş bir manevra yapmağa muvai- nı, şoförün h!disede suçu olmadığını ve 
hl <>lam.ıyarak çocuğa çarpmıştır. Ayni bir kazaya sebebiyet vermemek için za • 
zamanda yolun dar olması yüzünden, is· ten ağır giden otobüsün yolunu kestiğıW, «- Bililha:re izah edilsin.,. demiş ve 
tikameti değişmiş bulunan otobüs sol ta- direksiyon kırdığını; fakat arada mesafe teklif kabul edilmiştir. Fuad Fazlı: 
raftaki hendeğin içine yuvarlanmıştır. bulunmaması yüzünden otobüs hendeğin ~ - Ne suretle ödenecektir? 

Hadiseyi görenler, büyük bir telaş ile içine yuvarlandığı halde gene kazanın Ö· Vali: 
vak'a mahalline koşmuşlardır. nüne geçemediğini söylemişlerdir. - Onu da kararlaştırdık ve bütçe 

Otobüsün içindeki yolcular, ilk şaşkın- Kaza tahkikatına Beyoğlu müddeiumu- encümen~ne izah ettik. 
hk ~ geçtiği için dışarı çıkmağa başla- miliğince de vaziyededilmişfü. Ölü Süley Tiyatro ve sinemalardan alınan res
ınışlar, <>tobüs yan devrildiği ve sağ tarafı man tabibi adli Salih Haşim tarafından min tenzili dolayısile Düşkünlerevi büt 
havaya kalktığı için bu da kolay olmamış- muayene edilmiş ve defnolunmasına ruh- çesine belediye bütçesinin muhtelif 
hr. sat verilmiştir. fasıllarından 6000 liranın verilmesine 

Alman Propaganda 
Nazırı 

don hareket etti 
Üç gündenberi şehrimizde bulun -

m akta olan Almanya Propaganda Na
zırı Dr. Göbels, dün sab~ saat sekizi 
kırk geçe Yeşilköyden hususi tayyare
sil~ Berline hareket etmiştir. 

Alınan Nazırı Yeşilköyde hava is -
tasyonu kumandanı yüzbaşı Halid, Al
m an başkonsolosu ve şehrimizde bu -
lunan Alman kolonisi tarafından uğur
J.anmışt1r. 

Dr. Göbels, hareketinden biraz son
ra Çarlu üzerind~, Yeşilköy hava istas
yonu vasıtasile telsizle Vali ve Beledi
ye Reisi LUtfi Kırdara aşağıdaki tel -
grafı göndermiştir; 

· İstanbul Valisl Ekselans Lfttfi Kır
dar: 
· cİstanbulu terkederken Ekselansı -
:nıza bir def~ daha kalbi teşekkürleri -
mi takdim eder, Türkiyede gördüğüm 
h üsnükabul ve misafirperverlikten do
layı ~k iyi intıbalarla aynldığırnı ek -
sel~smıza tekrar ar zederim.> 

Denizyolları ve Limanlar 
Umum MUdürlUkleri 

kuruluyor 
Ankaradan şel:ırimizdekıi alakadarlara 

gelen haberlere göre, yeni kurulan Mu
habere ve Münakale Vekaletine bağlanan 

müesseselerin idare mekanizmasında mü
hlm değişiklikler yapılması kararlaştıni
mıştır. Bu kararlara göre Denizbank 

lağvedilerek Deniz yollan umum roü • 
dürlüğü ve Deniz Ticareti müdürlüğü de 
Limanlar umum müdürlüğü halinde ida. 
re edilecektir. · 

Denizyollan umum müdürlüğüne Üs
küdar tramvayları müdürü tbrahlın Ke
mal Baybora ve Limanlar umum müdür
lüğüne de Denizbanktan Raufi Manyas 
tayin edilmişlerdir. 

Halen Denizbanka bağlı bulunan yakın 
sahiller ve körfez hatları vapurları ve r o
morkörcülük Denizyollan umum müdür

lüğüne, Deniz ticareti müdürlüğü, liman 
işletmeleri, kılavuzluk, nhtımlar da Li -
manlar umum müdürlüğüne bağlanacak
tır. 

dair teklifin tetkiki için bütçe encüme
nine havaJe edilmiştir: 

İstanbul Şehir Meclisi Salı günü tek
rar toplanmak üzere dağılmıştır. 

Toplantıda Belediyeler Bankasından 
yüzde 6 buçuk faizle ve 15 senede ö -
denmek ~artile 5 milyon liralık istik· 
raz akdi için belediye riyasetine sal~
hiyet verilmiştir. -=--------
Şehir işleri: 

Ac'alara suyun · metro miklbı 
35 kuruşa verilecek 

Adalar~ verilecek suyun fiatı tesbit 
edilmi~tir. Suyun metre mikabı 20 ku
ruşa mal olacak, f 5 kuruşluk nakliye 
ve sair masraftan sonra Ada halkına 
suyun metre mikabı 35 kuruşa verile -

cektir. 
Emln8n0 meydanı için 50 bin 

Ura verilecek 

Eminönü meydarunda yıkılacak bir 
kısım dükkanl:ırın istim!Aki için bele
diyenin elindeki yüz bin lira kifayet 
etmemektedir . MünakalM ve Muhabe
rat Vekaleti, yenjden V ekiller Heyeti 
kararile İstanbul B elediyesi emrine E
minönü meydanı için 5 O bin lira vere
cektir. 

Yanan Ata Refik hanı yıkılacak 

Nisan 15 

Anlaşmanın her iki memleket nef' ine olarak 
ticaret hacmini genişleteceği tahmin ediliyor 

Yeni Türk • Amerikan ticaret anlaş -ı Anlaş.maya göre ihracatımız Amerika 
ması hakkında verilen malUmat piyasa- tarafından serbest dövizle ödenecektir. 
da büyük alaka ile takib edilmektedir. Amerikadan memleketimize ithal edilen 

Amerikadan ithal edilen, kamyon, oto· 
mobil. radyo, frijider hesab ve yazı ma
kinelerinin gümrük resimlerinde ehem • 
ıniyetli miktarda tenzilat yapılmasının 

temin edeceği ucuzluğun yalnız bu mem
leketten ithal edilenlere münhasır kal -

malların bedeli ise, bütün dünya piya .. 
salarından yapacağımız ithalatın mec .. 
muunun yüzde 11 i nisbetinde bir mik -
tarı tarafımızdan serbest dövizle ödene: -

cektir. Şu kadar ki bu ithalat yekununa 

İngiliz ve Alınan kredi anlaşmaları mu -
mayıp, diğer memleketlerden ithal edi - cibince memleketimize ithal edilip be -
!enlere de tesir edeceği ve bunların mut-

delleri tediye edilmiyen emtia yekCınu it
lak bir surette ucuzlıyacağı muhakkak 
görülınektedir. hal edilıniyecektir. 

Ayni zamanda Amerikaya yapılan ih- Yeni esaslara istinad eden ve harici ti· 
racatımızdan bilhassa gümrük resmi a _ caretim.iz üzerinde müessir olacağı şüp
lınmaksızın .sevkedilen krom, zımpara hesiz görülen bu anlaşmanın, her iki 
cevherleri, boraks, palamut, meyankökü memleketin harici ticaret hacminı her iki 
ve barsak ihracatı da bir hayli artacak • memleket nef'ine genişleteceği tahmin e-

tır. dilmektedir . 
Memleketimizden son yıl içinde Ame- -· ---------

A sk erlih işleri: 

Askere çağnlanlar 

ri.kaya 13 milyon kiloyu mütecaviz, 323 
bin lira kıymetinde krom, 9 milyon kiloyu 
mütecaviz, 548 bin lira değerinde me -
yankökü, 4 milyon kilodan fazla, 148 bin 
liralık palamut, bir buçuk milyona yakın, 

23 bin liralık ZJmpara cevheri, 148 bin 
kilo. 26 bin liralık boraks ve 79 kilo, 362 
bin liralık barsak gümrük resminden 
muaf olarak ihraç edilmiştir. 
Diğer ihraç maddelerimiz olan tütün, 

incir, üzüm, fındık, halı. fıstık, haşhaş 

tohumu, kuşyemi ve lületaşı gümrük re~ 
simlerinden de tenzilat yapılmış olduğun
dan, bunların da ihraç miktarları arta -
caktır. 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 333 do!tum. 
ıu piyade sınıfına mensub erat askere alı -
narak 21 Nisan 939 günü müretteb oldukla
rı birliklerine sevkedilecektir. Bunlardan be
del vermek Lstıyenlerin bedelleri 20 Nisan 
939 günü ak~amına kadar kabul edilecektir. 
Evvelce ilan edildiği gibi 331 ve 332 doğum· 
lularla yoklama kaçaklığından ve saklıdan 

ele geçe:ek muayeneleri yaptırılmış ve pl -
yade sınıfına ayrılmış ve henüz askere sev
kedllmerııiş 316 doğumundan 330 dahll do -
ğumuna İslam piyadelerden gelmiyenlerin 
derhal şı1beye gebneler1, gelmiyenler hakkın• 
da kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. ,.... 

• ti 

Haftanın en güzel ve en bUyütt prgramı: 

SAR AV Sinemasının 
2 büyük filmden mürekkeb emsalsiz programıdır. 

1 - LOREL HARDi ·AVCILAR 
İki komiğin en son ve en neş'eli TUrkçe s özlü komedileri 

2- KORKUNÇ GECE 
FLORENCE RiCE ve EDMOND LOVE 

tarafmC:an oynenmıf bDyDk ıtk ve lstırab romanı 
11Aveten : FOKS JURNAL : Mr. Lebrun'un yeniden Reisicümhur intihabı 

ve Yunanistanda istiklal şenlikleri. 

BUGÜN MELEK Sinemasında 
FİLMi HAFTANIN EN GÜZEL 

KUTUP YILDIZI 
Fransızca sözlii AŞK - GÜZELLİK • GENÇLiK NEFiS ŞARKI 

ve DANSLAR • F evkalAde eğlenceli bir mevzu 

SONYA HENNIE 
RICHARD GREENE 

tıaveten PARAMUNT dUnya havadisleri. 
Bugun saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler . 

Bugün gOrUlecek, EQlendirecek ve gnldUrecek film •••• 
Kcthkaha Kralı Sinema Kraliçesi 

GABV MORLAY ve FERNANDEL 
tarafından fevkalAde bir tarzda ya1'8tılan ve 

SOMER Sinemasında 
BQyUk bir muvaffakıyetle gösterilmekte olen 

l 

Deniz işleri: 

Tahlisiye ve Yalova kaplıcaları ayrı bi
rer idare hali.ne getirilecektir. Deniz -
bankın evvelce hazırlanmış olan kadro -

!arının, yeni şekle göre yeniden tanzi • 
Mudanya hatb ilkbahar tarifesinin mi lüzumlu görü1müş ve Ankarada kad • 

Geçenlerde yanan Ata Refik hanının N · 1 · ll 
•~-~..; .. e rn;;.,.aa,de edilmemiştir. İmar nkteli, eğ eil(~eli ve nete filmini mutlaka görünüz. 

HERKOL 
tatblkına bugDn başlandı roların hazırlanmasına başlanmıştır. 

Denizba.nkın Mudanya hattı ilkba - Vekalet, Denizbanktan bütün me • 
far tarifesinin tatbikına bugünden iti- murlann dosya ve sicillerini istemiştir. 
baren başlanacaüttır. Şirketihayriye, Yeni kadroda da mühim değişiklikler ya
Boğaziçi ilkbahar tarifelerinin de bu - pılacağı anlaşılmaktadır. Ankarada bu -
günden itibaren tatbikı mukarrer iken lunmakta olan Denizbank müdürü Yusuf 
t arifeler hazırTanamadığfıından gelecek Ziya Erzinin bl!_günlerde Ankaradan şeh
Pazar gününe bırakılmıştır. Şirketihay rimize dönmesi beklenmektedir. 
ri~ bugünden itibaren yeni tarife tat- Muhabere ve Münakale Vekaletınin ye
bik ediHncey~ kadar il~".~--~ferletj_ ya- n1 teşkilAt projesi bugünlerde Büyük Mil-
pacaktır. ·-~ let Meclisine verilecektir. 

ı.<1.ull.l J..U, "" BugUn saat 1 ve 2.SO da tenziU\tlı halle matineleri. 

plfuıına göre buradan yol geçeceğinden ı============================' hanın duvarları yıkılacaktır. .ııııı 

Milte/errill ı 

Avrupa trenlerinin t arlfelerf 
deği,ıyor 

1 ~ Mayısta'll itibaren, Konvansiyo -
nel trenleri, şehrimize 6,45 te gelecek, 
22,30 da hareket edeceklerdir. Bundan 
başka, ekspresler de, 7,22 de a;elecek, 
22 de hareket edeceklerdir. 

Sayısız Y ıllardanberi emsali yaratılmıyan film. 

KEŞiF ALAYI 
ERROL FL YN - OliViA DE HAViLLAND 

Görülmemiı 
bir zaferle 

-LAL E'de Devam 
ediyor. 



SON POSTA 

Yalvaç deri fabrikası 1 Bir katil kayalardan 
niçin faal· t . ? yuvarlanarak cezasını 

ıye e geçmıyor · buldu 
Şimdi!e kadar yapılan müracaat hiç bir netice vermedi Manisa, (Hususi) HAkibaba mahal-
F a brıka bütün te . . . ! lesinden Mehmed kızı Haldeyi muhte • 

sısab ıle muattal hır hald~ duruyor lif yerlerinden bıçaklıyarak öldüren 
Hamdi Erdik namındaki katil İzmir yolu 
üzerinde Kapıkaya denilen mevkide jan
darmalar taarfından görülmüı ve taki
bine başlanmıştı. 

-liasa 
Çok kötü ~ Bey alış verişte 
ıarlık b. lr şey olan pa • 
k.ldu- ,_ ır :tnüddet evvel 

lunıştı ya ••• 

... Halbuki esnafın bu 
Yasağa kat'iyen riayet et -
ımediği görülmüı ••• 

Üç yüz metre yüksekliğindeki kayaya 
tırmanmakta iken diğer taraftan avlanan 
avcıların ku~a attıkları silah sesi üzeri
en ürkerek her taraftan sarıldığını san-

1 mış ve korkusundan kayalardan yuvar
lanmıştır. 

1 
Katil derhal ölmüş ve cezasını bulmuş· 

tur. 

Bitrse yag1n kar bir metreyi 
buldu 

Bitlis, (Hususi) - Dündenberi yağ

makta olan kar bir metreye yaklaşmıştır. 
Kar tipisi devam etmektedir. 

.. . Burulan böyle buna 
meydan verilmemesine 
dikkat edilecekmiş .. • 

ta kazancımız iyi gitmiye· 
cek amma. gelecek hafta a
cısını çıkanrız• demiyordu. 

99yf a ı 

Kastamonu itfaiyesi genişletilecek 
Kastamonu itfaiyesi bugünkü kadrosunun darlığına 

rağmen faydalı bir şekilde calışıyor 

Ka!tamonu it7aıye gropu 
Kastamonu, (Hususi) - Kastamonu it· zin birçok muvaffakiyetlerl görülmüş

faiyesi kadrosunun da!'lığı ve vesaitinin tür. Yeniden bir arazöz daha getirileceği 
noksanlığına rağmen komşu vilayetleri ve kadronun genişletileceği söylenmek 
kıskandıracak derecede faaldir. Bu teş- tedir. 

kilatın 13 efradı, 1 onlıaşası, 1 çavuşu ve Mahalle tulum.balan da pek meşhur· 
Necmettin Dinçer adında çalışkan bir ku
mandanı vardır. 

Halen bir arazöz, iki motopomp ve bir 
efrad taşıma arabasile çalışan itfaiyemi-

dur. Hatta çevikliğin ve eli tezliğin mi· 

sali olarak (Kastamonu tulumbacısı mı· 

sın?) diye darbı mesel haline gelmiştir. 



... ,,. 
QAdueler Karfll!Dda 1 

SAŞOILACAK ŞIEV 

S aat biri elli heş geçiyoı du. Köp- sı vakıf, yarısı mülk evleri hatırlatmış
rünün Karaköy cihetinde Hal"ç lardı. Araları ziftli tahtalara basa basa 

iskelesindeki demir parmaklıklı kapı a- yürüdüm. Bir merdiven aşağı indim ve 
çıldı. Biri kırk beş geçe hareket etmesi oturdum. Önümde bir masa vardı~ ma
Jcab eden vapura doğru yürüdüm. sanın üstündeki muşambanın aylordan-

Cıbaliye gidecektim. Vapurun üzerin- beri silinmediği yeknazarda belli oluyor-ı 
deki levhalardan Cibaliyc uğrayıp uğra- du. Karşımdaki pencere açıktı, kapac:am 
mıyacağını keşfetmek devri daim maki· kendi.mi :üşümekten korurdum amma 

1 

nesini keşfetmekten daha güç olacağı i- pencerenin çerçevesi kurumuş. eğrilmiş
çin iskele memuruna sormayı hayırlı bul· ti. Kapayım. derken camı kırabilirdim. 

d~: K anapelerin altlarındaki borulara gözüm 

- Bu vapur Cibaliye uğrar mı? 
Gözü başka taraf ta cevab verdi: 
- Uğrar dedi! 
Vapura uzatılmış. çatlak tahtalar üze

rine adımımı atacağım an sırat köprüsü-

ne adımını atmaya hazırlanmış günah
kdrın hissedeceği korkuyu hissettığiıni 

.söylesem, yalan söylemiş olmam. 
Biletim birinci mevkidi, birinci mevki 

denilen yere girdim. Arkalığı tahta otu
rulacak yeri muşamba sır:ılar bana yarı-

il"şti, beliti isfm borularıydı. beliti de 
kalorifer boruları. Fakat çürük oldukları 
Üzerlerindeki pastan anlaşılıyordu .. şöy

M parmağımla bir dokunsam, deliverece
ğime kanaat getirmiştim. 

Zthnim gördüklerimle meş~ulken, is- , 
keleden çalınan bir düdük sesi kulağım
da çınladı ve şaşılacak şey: Bu anlattığım 
nesne, bir vapur gibi hareke tetti, deni
zin yüzünde ilerlemeye başladı. 

ismet Hu:usi 

C Hun arı bi:iyor mu idiniz ? ~ 
Tayyarenin milliy'eti nası\ 

anlaşılır? ... 
16.500 lira kıymetinde 

bir f!Ul ! 
ıfusün tayyareciliğin hayatımızda iş • Bugun dünyanın bir çok yerlerinde bir 

gal eylemekte olduğu mevk:in ehemmi • takım musiki aletleri vardır ki d r. 1 • 
· h ·· d h f 1 k d B.. ' Ct;Cr e yetı er gun a a az a artma ta ır. u- rinden çok fa-, b" fi tl t 1 1 " . •• LJ.a ır a a sa ı ır ar Me-

nin memlcketlenn semalarında her gun 1• S d. .. · 
yüzlerce tayyare uçmaktadır. Tayyareler se a tra ıvaryus kemanları gibı .. 
bayrak takmadıklarından mHlıyetlerini Bu hal çok eski asırlarda da ayni şe • 

herke .. anlıyamaz. Halbuki bunun herkes kilde cari bulunmakta idi. 
tarafından muhakkak rurette bilınmesi Eski Yunan virtüozu İsmenius . Korin 
elzemdir. Bu yazımızda mevcud tayyare- şehrinde bir flütü bizim paramızla 16.500 
!erin millivetlerin"n ne suretle işaret e- lira vererek satın almıştL 
dildiğini okuyucularımıza izah edeceğiz. 

Tayyar<'lerin milliyetleri Üzerlerindeki 
harflerden anlaşılmaktadır. 

Bu harflerin beynelmileT mahiyette o
lan ccdveli aşağıdadır: 

Türkiye TC. Almanya D, İran EP, 
Fransa F. İngiltere G. İtalya t, Japonya 

J, Amerika N, ~ili OC, Canada CF. Cu
ba CL veya CM. Fas CN, Portekiz CS, 

Portekiz müstemleke CR, Uruguay CX. 
İspanya F..C, İrlanda Eİ. Estonya ES. Ma
caristan HA, İsviçre HB, Ekuatör HC, 

Hayti HH, Dominik Hİ. Kolombia HK. 
Slvnm HS, Norveç iN, Arjantin IV, Lük-

* Burnunda fener bulunan bahk 
Bu balığın bur • 

nunda pırıl pırıl 

yanan bir fener bu 
lunur. Balık ken • 
dinden büyük hay
vanları yutmakla 
maruftur. 

* Okuması yazması olmıyan 
öğretmen 

40 senedenberi Galde bir ilk mektebde 
alfabe de.rsi okutan bir hocaya, meslekte 
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Baharlık caket etek 
--, Oyun yüzünden işlenen bir cinayet 

ı muhaA emesine bakıldı 
Katil şahidin ifadesini reddederek vak'anın 

şekilde cereyan etmediğini söyledi 

Şık giyinmeyi seven genç. kadınlar, 

genç kızlar bahar için değişik bir ceket
etek isterseniz bu modelin şu hoş taraf· 
lan üstünde biraz düşünmeden geçme
yiniz. 

Süleymaniyede vukua gelen bir ci -
nayetin muhakemesine ağırcezada dün 
bakılmışt~r. 

Hadi<:enin suçlusu Ali Sırma ile mak 
tül Hasan Hüseyin, vak'adrln bir gece 
evvel Süleymaniyede İsmailin kahve
sinde oyun yüzünden kavqa etmişler, 
yumruk yumruğa gelmişlerdir. Ertesi 
r,ünü tekrar karşıiaştıklarında, bu mü
nakaşa tazelenerek, feci bir cinayetle 
netirel~.nmiştir. 

Dün mdhkemede dinlenilen şahidler
den Bekir, hadisenin sureti cercyanmı 
şöyle anlatmıştır: 

- İsmailin kahvesinde maktul Ha -
san Hüseyinle birlikle oturuyorduk. 

1 
Bu sırcıda, içeriye bu suçlu Ali girdi ve 
ocağa doğru gitti. 

Hasan Hüseyin Aliyi görür görmez 
ayağa kalktı ve bir sandalyaı kaparak 
üzerine yürüdit. Ali de bıçağını çek -
mişti. İ~ büyümeden kahveci araya gi
rerek ikisini de ayırdı. Ali çıktı, gitti. 
Fakat, yirmi dakika kadar sonra tek
rar döndü. Kahvenin dışarısında, kah
veci İsmaille göriişmcğe başladı. Hü -
seyin durdu, durdu, dayanamayıp, ge
ne dışan fırladı. Ali ile boğuşmaya 
başladılar. Bu sırada, Ali bıçağını çe -
kerek, Hüseyini yaralafü ve kavga sı
rasında yere bıraktığı elbisesini kol -
tuğunun altına alarak, firar ~tti. 

Suçlu, şahidin ifadesini reddetmiş 

Etekle ceketi birbirine uygun, fakat ve: _ .. , 
birbirinden ayrı iki kumaştan... - Bu adam yalan soyluyor. Vak a 

Biri uzaktan ·1 · k k d f böyle cereyan etmedi. Şehgaetini ka -, seçı emıyecc n ar u a- . . • , 
cık şatrançlı bır" k t ··b·· .. k bul etnııyorum demıştır. 

wnaş an. o uru e ose- - h'd · lb" 
den. Fakat renkleri bir. İkisi de yeşil • Muha~eme: di.ge: şa ı lenn ce ı 
beyaz _ pas rengi çizgili. için. talık edilmıştır. 

Ceketı·n ke '"1 1 d ··ro··ğü· n k Çeşmede su almak yUzUnden 
nar ann a go u n z o- 'k" k" . I d 

yu renk band pas rengi yünden elde ö- 1 1 ışı yara an 1 
rülmüştür. Evvelki gece Sultanahmedde bir ya-

Bluzu da pas rengi satendendir. ralama hadisesi olmuştur. 
Çeşmeden su doldurmak meselesin -

Balıgm taze ve yahud bayat 
olduğunu nasıl anlamah? 

R illtilr işleri: 

den üç arkadaş kavga etmişler, b 
!ardan Mahmud, Danyel ile Aliyi bl 
ça<kla yaralamıştır. 

Yaralılar, derhal Cerrahp~a bas 
nesine kaldırılmışlardır. Danyalın ya 
rası bilhassa ağırdır. 

Suçlu Mahmud, dün adliyeye s 
kedilerck, yapılan isticvab sırasın 

- Danyal benim boğazımı sıkın 
az kaldı boğuyordu. Ben de can acısı 
kendimi müdafaa için, bu işi yapt 
<lemisti!'. 

Suçlu, sorgu hakiminin kararile t 
kif edilmiştir. 

Çatalcada beş kişiyi öldürel 
katil müşahede altına alına 

Çatalcanın Öcünlü köyünde payla 
şılamıyan bir tarla yüzünden çı 

kavga sonunda, beş kişiyi tüfcıde ö 
düren Hüseyin Kahya ile oğu ları 
suç ortakları Hasan ve Ali Kuhyala 
muhakemelerine ağırcezada dün d9 
vam edilmiştir. 

Hüseyin Kahya geçen celsede. kerı 
disinde akli maraz olduğunu iddia · 
Tıbbı Adil.de müşahede altına alı 
sını istemişt:. 

Mahkeme dünkü celsede suçlun 
müşahede altına alınmasına karar 
Terek, muhakemeyi talik etmh~tir. 

Satiye şirketi aleyhindeki da 
Usulsüz şekilde satılan Satiye binS 

sı meselesi dolayısile, paranın ıstiıda 
için Satiye şirketi aleyhine Dcnıı 
tarafından, asliye birinci Ticaret rn 
kemesinde bir dava açıldığını yaı 
tık. . 

S<!-tiye Şirketi bu davanın h 
mahkemelerinin vazifesi dahilinde ol 
duğuna dair, mahkemeye bir ith 
me venniştir. 

Bu itiraz, mahkemece 
mektedir. 

Poliste: 
.sembur.g IX. Litüanya IY, Bulgaristan 
iZ. Peru OB, Finlandiya OH. Çeko-Sıo • 
vakya OK, ~lçika 00, Danimarka OY, 

eskimesinin şerefine merasim yapılmış, Balık çok iyi bLr gıdadır amma taze ol
eski talebesi ve aileleri kendisine hedı" • mak şartile; acaba taze olduğunu nasıl 

Felemenk PH, Küraso PJ, Felemenk m:is yeler vermiştir. anlamalı? 

Millet maktablerinde YBzif• alan 
muallimler tz.kdir edi'diler 

Maarif Vekaleti, bu yıl Ağrı, Bcllı -
kesir, Bingol şehirlerinde açılan millet 
mektebleri~de parasız vazife alarak 
halkımızı okutan birçok başmuallim, 
muallim ve muallim vekillerini, birer 
takdirname ile taltif etmiştir. 

Bir kzdınan dlkl-ataizlilU yDzDnr'., 
eOaçlar tutuştu 

Dün s~ah saat 10 da Yeniköyde 

yırba.şı caddesinde oturan Hamidin 

rısı Hayriye, bahçede tavuk kızartır~ 

sıçrıyan kıvılcımlardan bahçedel-..i • 

temlekelcri PK. Brezilya PP, Felemenk .. .. .. . a) Taze balık deniz kokar. Amonyak 
Gtiyan PZ. Panama RX, İsveç SE. Lehis- Bu oğretme~ omrunde bır satır yazı ve çamur kokan balıklar taze değildir. 
tan SP, Mısır SU, Yunanistan SX, İz • okumuş değildır. Yazmasını da asla bil • b) Taze balığın gözleri berrak ve par
lAnda TF, Kosta Rika Tİ. Avustralya VH, mernektedir. İmzasını parmak basarak lak olur. Gözleri çuku:-una gömülmüş 
Ternöv VO, Hindistan VT, Sair İngiliz atar. balıklar taze değildir. 
müstemlekeleri VP, VQ, VR. Meksika YV Arn dl k ZA, Zel~ c) Taze balığın lrulaklan al renginde-

' avu u anda ZK. Ce • 
XA veya XB, Çin XT. Efganistan YA, nubi Afrika zs. dir. Kulakları sararmış veya morarmış 
Irak Yİ. Hoorid YJ, Litüanya YL, Dan- Sovyet Rusya beynelmilel havai sey • balıklar bayatlamıştır. Balıkçılar bayat 
fig YM, Nikaragüa YN. Romanya YR. rüsefer muahedesine :iştirak eylememjş. balıkların kulaklannı karmen veya tav-
Salvador YS, Yugoslavya YU, Venezaell tir. İşareti: şan kanile boiayıp taze diye satarlar. 

·--.............. - ... --... --.-...... - Aldanmamalı. Parmağınızla dokununca 

lchiden vazgeçmek 
Meselesi .• 

boya bulaşır. 
d) Taze balığın eti katıdır. Eti yumu

şamış balıklar bayattır. Parmağınızı bas
tırdığınız vakit yeri çukurlaşır. Bayat ol

duğu anlaşfür. Balıkçılar, balığın yu

muşadığını belli etmemek için avuçları
nın içinde tutarlar. Tazeliğinden şüpiıe 

ettiğiniz balığı bir elinizle kafasından 

ufki olarak tutunuz. Taze balık sert ol-

Bir amale kıdın yOzDndan 
~rkıdatını yara~adı 

ğaçlar tutuşmuştur. 

Yangın yerine gelen 

büyümesine meydan vermemicztir. 

riye hakkında dikkatsizliği yilızÜJl 
Fenerde oturan dokum~ı amelesin

den Mehmed ile Ahmed kavga etmiş • 
lerdir. Mehmed, hiddetini yenemiyerek takibata başlanmıştır. 
Ahmedi bıçakla ağır surette yarala - Denize dO,en iki kadın kartarıltll 
mı.ştır. Kasımpasada bir sandal kazası ol 
Yapılan tahkikatta vak'aya bir ka - . . • . .. 

d 1 
· · b b" t diği an muş, ıkı kadın denıze duşmOştür. 

ın mese esınm se e ıye ver - . . . . 
]aşılmıştır. . İsa ve Hırısto ıle bera4ber sandalB 

Bir deri tabrlkaaında yangın çıktı nip karşıya geçmek istiyen Fikret 
Şişlide Kır sokağında bulunan Sali- Melahat adlı kadınlar, sandaldan ÇS. 

min deri fabrikasında yangın çıkmış- karlarken denize yuvarlanmışlarsB 

iskelede bulunanlar tarafından kurtB tlr. 
Makinelerin arasındaı bulunan tah • 

talar yanarken gelen itfaiye yangını nlmışlardır. 
Ankarada oturan bir kadın oku -

yucum, Bayan cİ. Ş.• hayatından u
mwniyet itibarile memnundur. Yal
mz bir tek şikayeti var: 

hangi isimle nerede satıldığını u
nuttum. Sonra da başka gazetelerde 
bahsini görmedim. Kimbilir belki 
bir benzeri vardır da ben bilıniyo • 
rum. Bunun haricinde haıtırıma ge • 
len çare, şu veya bu bahane ile er -
keği işgal ederek içki saatini atlat -
mak ve hemen yell1€ğe oturmak 
mecburiyetini ihdas etmektir. Bu ça
renin de tatbik kabiliyeti olup ol _ 

söndürmüştür. · Bu sırada kadınların yanlannda bd 
duğu için bu vaziyette durabilir, aşağı Fabrika, Anadolu Sigorta Şirketine lunan 15 lira kaybolmuştur. Parayı 

- Kocam içiyor, çok içiyor, bütün 
ricalarıma rağmen ısrar ederek içi
yor. Fakat ben bu gidişle atimizin 
fena olabileceğinden korkuyorum. 
Ne yapmalı, onu bu huyundatı vaz
geçirmek için diye soruyor. 

Mühim bir sual, büyük bir derd, 
fakat dermanını bulmak mümkün 
değildir. Daha doğrusu çok güçtür. 

Bir vakitler bir Avrupa gazete -
sinde içilecek suya karışhrı1an renk
siz ve tadsız bir ilaçtan bahsedildi • 
ğini işitmiştim. Guya bu ilaçlı suyu 
içende içkiye karşı bir tiksinme baş
larmış. Kendi kendine içmekten vaz
geçermiş. 

Fakat bu ilacın ne olduğunu ve 

_ınadığını kestiremiyorum. Eğer tec
rübe ile iyi netice elde etmiş olanlar 
bulunur da tecrübelerinin neticcle -
rini bana bildirirlerse bu sütunlar -
da memnuniyetle bahsederim. 

* Bay ccH.A.• ya: 
- Anlattığımı hikayeye inanma

dım, sırf bir okuyucumu çok düş -
müş, çok küçülmüş görmek isteme -
1iğim için. Kadından para alan er -
keğ-e veıilen sıfatı elbette siz de bi
lirsiniz. o· halde niçin böyle bir hi
ka.ye icad ettiniz? 

TEYZE 

~~.:~~.~~~:=:-···-··---·-.. sigortahdır. Tahkikata başlanmUjtır. min aldığı tahkik edilmektedir. 
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Bacaksızın maskaralıkları: 

' 
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~ençlik Hamid. a 
•• 

Universite kon/ erans salonunda d°ün 
bermutad şairlerimizden, muharrir

lerimizden başka herkes vardı I 
~ 

B·· .. Dünkü Htimid ihtifalin den iki görünüş, üniversite konferaru sal onunda ve mezar başında 
uyuk şair Hanı'd - • 

ölmüştü B .. ı uç sene evvel dün mek onun mahiyetini bilmemekten ileri başlamıştır. Hamidi. form ve gestalt veya 
Türk g~ l'ğ~ Ü muna~ebetle kadirşinas gelir. San'at ne sade ses. ne sade foiın. müzikal şiirin şairi olarak değil. saf püre 
nunda bü~~ ~~ersıte konferans salo- ne sade renk ve ne sade bilmem nedir. şüri~y~~am~ olara~ telakki e~ek .~azım 
toplantıda b §a hey~canla andı. Bu Bunlar san'atın iptidai maddesini örten geldıgını gostermış ve Hamıdın şıır te
harr.ırleı" . cdrmutad, şaırlerimizden mu- arazlardır liakkisine dair Makberden bazı cümleler 

Ulliz en başka h k • . 
ca ı;alon a" er es vardı. Ko- Onun bir de cevheri vardır. Cevhersiz okumuştur. 
larla sus" lengımz. ağbzına dolu idi. Bayrak- b S Ir k .. H. "d . k . ış ulunan k" .. .. araz olmaz. Hamid işte baştan~aşa u adi ma a gore amı . csonsuzıu 
planına Ham"din b" .. mı-sunun arka cevherdir.• iştiyakının ve ademi endi~esinin şairidir. 
mıştı. Hep b' uyuk bir portresi asıl- ı Bu sonsuzluk iştiyakı ile forma aid bütün 
nıa""'le ihtı'faırl ağbızdan söylenilen İstiklal San'at telfıkkisini tahlil ve bundan a • 
H~· . . e aşlandı. dığı kuvvetle entellektualistlere yükle- takyidatı haksız görür. cŞiirin Hfaza in· 

anud ıçln ilk ı d ğ li d b d Hami tikalde hududu kafiye oluyor> derken 
tcsı do"entlcr· d o arak Edebiyat Fakül'- nen e er oçent. un an sonra • 
k '$ ın en Dr Al N· din maddi ve manevi bütün meziyetleri Hamid bunu teyid ediyor . 
onuştu: · ı ihad Tarlan 

haiz bulunduğunu söyledi; Hamidin en Sadi Irmak demiştir ki: 
U c- Hamidi kay.bed r ·· büyük şairimiz olduğunu iddia ederken, 

niversltc gençliğ' e ı uç sene oluyor. edebiyatımızın diğer büyük simalarını 
tifal•ni yapıyo H~ o~un için üçüncü ih-
b r. cımıde k fıtrat ve kabiliyet cihetinden küçük ad-

u alaka acaba ne ı' . arşı gösterilen 
h6d e,>i şöy} t f ~ üade eder? Ben bu detmed'ğini tasrih ederek. dedi ki: 

S , e c sır edece"'· . c- En mükemmel şeker fabrikas1nı n at telakk' · · 61m. 
ısının çok garib b' pancar yetiştiremiyen bir muhite kurar. ray döküldiığ" ır mec-

hak ,_. .. u son senelerda gen l'ğ' sanız atıl ve harab olmağa mahkUmdur. 
"'ı şııre rag"ı.. ...... , Çı •n 

B U\:U... Belki onların içinde de Hamid kadar in-
u pek hayırlı bir al.Umelt' k' f ed bilin k · k~ b 1 l l 

.. A Nıhnd, Humru hakkındır .• _ ışa e e mı cınını u an ar o say-
sozlC'rin, yıllarca en .. a soylenecek dı, Humidden daha yüksek şair olabllir· 
çıkmasa da gen~ ~stad ağızlardan lerdi. La.kin bunların hepsi b:r ihtimal
tükenmiyec~ğ!ni ~ene erce sürse, bitip dir. Hamid ise hakikattir. Çün1di o; ev
ded• b"ı·· .. aydederek: cÇünkü vela hakiki lirzmin bütün zincirlerini ko-

u un Türk edeb' t 
simao;ı bilak , .. ıya ının en b:iyük panp attığı bir devri tarihide yetişti. 

Konf a) du şart Hamiddir.. Çünkü o, uzviyetinin hayatiyet dolu fab-
cransçı bu idd' 'k 

kendı san'at t~lakk· . .ıasını izah için n asına şark ve garbin en nefis ve mu· 
•- Bütün ısını anlattı, dedi ki: tena malzemesini vermek imkanını bul-

. uzvumuzun • du ç·· kü' h nır cüınles· , nazımı olan si- · un o, doksan seneye yakın aya-
d . ı san at faal' t . t d 

ır. San'at h ıye ının merkezi ını evamlı bir aşk :rüyası içinde geçirdi. 

cŞiirde yalnız form. hendesiyet arayan
lar düşünmelidirler ki bazı tabiat unsur
larını da tam manasile coştukları zaman 
bendlere bağlamak imkansızdır. Hiimidin 
şiiri böyle tufanla bir sanihadan besleni
yor. Denebilir ki san'at, tahdid ve tecrid
dır, öyle ise bu tahdide s1ğmıyan bu sa
nihanın bir fonksiyonu var mıdır? Var
dır: Sağanaklar, sayısız kaynaklar ve st>l .. 
ler yaratırlar ve işte bu kaynaklar for
mun seddine çıkan şiiri verirler. Hami
din şiirimizdeki rolü bu cılmuştu:- ve bu 
oln.caktır. Bu tufanlı sanih:ı. birçok şair· 
lerimizi beslemiştir ve besliyecektir.:t 

Sadi Irmak Hamidin getirdiği edebi in
kılabın azametini tebarüz ettirmiş ve 
bundan sonra dramlarının tahliline giriş· 
miştir. Bunlara şu karakteristik vasıflar 
tesbit etmiştir: , ' ın ududun · . · ç·· .. 1..:: san n• eser· . a gırebılınek iç' Uı&.AÜ o, ölümün en feciini tattı. Hayata 

· ının heyecan ın k b ı K h lannın su t l 1 mıı olması 1:. d Pasaportunu ha- ço ağlı olan Hamid, bütün hayatınca - a raman rna ure o ma-
H uzım ır ··ı- ·· sı. 2 - Kahramanlarının harareti. 3 -C'Vecanın başlad; y 0 umu (Demokles) in kılıcı gibi başı u-

san :at ta nıevcud~:ı ve:ae bilnazariye cunda hissetli. Bu raşe içinde yaşadı. o Banaliteden uzak kalınası. 
san ttn esas ol k · Netıce olarak ben kadar zengin bir varlık kolak kolay yok- Hfımidin eserlerinde bazı garb eserle· 
mı kabul ediyoarab heyecanı yani ilha: luğa razı olur muydu?.. rini nilhamını izah eden Sadi Irmak kop-
kt. r, unun ·· ş· d' ·ıh daki el · f kı t b cır ıekcisının g uzerinde san'at !ln ı sırarım: Hangi şairimize hilkat ya ve ı am arasın enn ar e a-
çalı ınası lfiz.ım enel ilhama sadık kalarak bütün bu imkanları vermiştir. Eğer diğer rüz ettirmiş ve Hfunid dramlarının kud-
Ya1 ı ge eceğinı' d" - şairler· · b d 'k ı · ı t' · l tmıştır t z entellC>ktuali t uş:unüyorum. ımız u ereceye yiı se memtş er- re mı an a . 
amaınen sun'i kö: .. san'at telrkkisini se kab:ıhat onlan ndeğil! Bundan sonra Hamidin felsefi ve içti-

Y\Jn ""Ya in k. ·· .. suz buluyorum K Hicab etsin tabiat yerde kalmıc kabi· mai temayüllerini anlatan Sadi Irmak o-dur k sutunden y 1 · 0 • :r 
t en odundan apı an tt>revarr liyetten nun taraflarında demokrnsiyi terennüm 

kere h etrnek g'bi Oydapılan lt'reyağır~ H etmiş olduğunu göstermiş ve felsefesin-
nr!l" k 1 • · undan t y atib bu sözleri müteakib, edebiyatı-

dni çın k1ısadi z ercya~ cı- mızın en büyük simalarını gözden geçir- de islfuni metafiziğin en ziyade rol oyna-
l rnaddeyi kafi aruret Yl\ni o ipti- m· N dığını anlatmıştır. 
azır dır T derr-cedt! bul ış, evayi, Füzuli, Nedim, Şeyh Galib 

t ' mamC>n ;ımanı:ık gibi ~ h · ı b ı Sadi Irmak son olarak, Hamidi tanıma-
caurdadftarı ola"larda ı'lehntcllktualist san;_..,t -.a sıyet eri tahlil etmiş. un arın 

·• ·• kendı'Je · · tahd'd d • ·d ı nın Tü'rk milletini tanıma demek olacağı-r. am fakirı•Y· .. rını ı e en san at ve ı eo o-
lHmid ırrı ınev. Jı çerçevesini parçabyamadıkları için nı anlatmııtır. 

ikad r z ' b.u c Ph<'den b r t . mahdud bir alem içinde kaldıklarını söy- Sadi Irmağınn UZtm uzun alkışlanan 
Do <'ngınd'r.11 svıçrc çiftI•ğı ı lemiş ve tekrar Hamide dönerek: konferansını Edebiyat Fakültesinden 

nokta;nı Ali Nihad Tarla f' . ! c- Edebiyatımızda muhteşem bir vol- Kaplan ve İbrahimle, Tıb Fakültesinden 
llstı re a b~opladıktan sonr: ıkırlerini bu k~n halinde fışkırıp ateş.Jerini, lavlarını Zeki ömrerin Hamidden okuduklan par
kenclı . ~ de Yaylım atp . l'ntcllektu&- b~r asra yakın ferih, fühur savuran ve çalarla ihtifal sona ermiştir. 

,_ ~.~ .amadı. SözlPrıni ş.'. açmaktan doken biricik şairdir.> İhtifali müteakib yüksek tahsil gençli-
ibar ıırı tamamen zeka .ş?Yle Yilrüttü: Demiştir. • gvinden bir grup, Hfunidin mezarına Üni-

et addrclenl • ısı ve f'lr d 
ediyorlar . :r evvela ilme h ~ an Ali Nihadın boş bıraktığı kürsüye Ede- versite gcn9HğQnin çelengini götürmüş-
olan •ızvi ~hu.nku san'atın hak ki a aret · biyat Fakültesinden Raci çıktı. üç daki- tür. Nu. - Sa. - Co. 
Sorr s : tıya<'ı inkar etnıiş ol men~ci ka Hamidi dinledik. Genç edelüyatçı bü- ............................................................. . 

n ata h k uvoriar y" k . , Profes6r Pittısrt dün son 
onu 'r fant . .rf't rdiyorlar. Çünk': u şaırden güzel bır parça okudu. konfransını verdi 
be ('> hay t 1 t l ı k' l'tmekJe , u Arka ından talebeden Orhan da bize 
kur mı a ı da bir r 3 1 te 'l'd v sın atın Makberi dinletti. Konferans vermek üzere tehrimize 
dır f · 

01 
v rıa.. F .ı unu in- Şiirlerden sonra Tıb Fakültesi doçent- gelen Cene.vre Ün~~·ersitesi profesör -

· ınd ki n- dd" h rın b'r aınb lal- ı d p tt t .J n akşa İ t b l ,- ev erinden Dr. Sadi Irmak alkışlar arasın- leıin en ı ar , ~u m s an u arcı. 1 !ll <' n ~ d . t. k f 
. m nzar3 ıiır A r- da kürsüyy işgal etti. Genç doçent sözle· ı Üniversite inde son on eransını ver -
ı m drJ d n f 1 · mba1 ja rinc şöyle başladı: mi tir. Konferansın mevzuu, cAsyada 

k dır d ~z rı k vm v k c- Dünyanın her tarafından nal şakır- ya ıyan beş rden evv~lki bir mahl~k> 
• d r k'tfu olabil r? .. S n'a- tılan, barut 'kokul n g ldlği bir zaman- tur. Ba~ an Pittr.Tt da li>tanbul Kız Öğ-

lerd kul k ve ~ a.~d den} r e ınc;a. da hakkından v kudretınden emin olan retmen oku'tında cJan Jak Roso:D mev-
can Halbuki in n ~~ı tas::ı.vvu. ed('n. Türk çocukları edebiyatın aziz havası j. zulu ko f ransınm ikinci kısmını ver-
rcmı.t r, g t.ir r e est·r.ırR kul_uür. ~eye. çinde biıyük üstad Hfun di anmağa top- mistir. Profesör Plttart'ın şehrimlzde
san•nıı b~ kır P.C'tlrir ... e f nl . getırirse landık. ki konferansları sona ermiş bulunmak-

ır meleke k rdır. Böyle Dr. S dı Irmak bundan sonra Hamid tadır. Pittart yakında Ankaraya gide -
ve hususıyct hasret- estetiğinin hususiyeUerini tahlil ile söze cektir. 

Sayfa 7 

ı l '1\ıvalet eşyası satan mağazanın sahih~ 
mfrftcri bayanla - ~ ~ )'\\ 

- Bu güzel bahar manzaTaaı seni ne 
kadar dil§ündii.Tdü. 
- Ha evet_ hindyag, içecektim de, 
on~ dü.şünüyordu.m. 

Otlann ye§eTcliğ~ çiçeklerin açtığı 
mevsimde çivı1 kaldır.mlann çivileri 
olduklan gibi mi kalacaklaTdıl .. 

Milyonerin tı§cığı - Çiçek falına bak· 
tım efendim, o bayan maatteessüf si· 
zi seviyormtı§. 

··························-·······--··· .................. _ 
Balık bulamıyınca 

~ 'I Kansı bu söze 
" kızmıştı: 
' ı' ı - Sen de hıçbir 

zaman kadir oUıniyeceksin, balık sevdi· 
ğini bildiğı.m için baltk alacaktım. Ara
dım bulamadım. Balık yemiş kadar olur
sun diye patatesleri balıkyağında kızart
tım. Dedim ya, hiçbir zaman kadrimi bil
mezsin. 

Dayan 

*** 
H"ssiz koca 

I~-;~~~~, 
<.. , - Kocamın hiç 

bir şeyi evvelden hissetmek kabiliyeti ol· 
madığını her zaman söylerim ve bunda 
haklıyım, dedi. bak şimdi §arkı söylüyor, 
halb~ki terzim hesab pusulasını gönder
di, biraz sonra götürüp kendisine verece
ğim! 

** * 
Unuttum 

Karı koca kavga etmişlerdi. Kadın o
fftl dasına çcltildi. Er
l::l} kek salonda laıldı. 

Gazetesinı okuma
'6'.~\.'fi:::mtın:..,._.., ya başladı. Kadın 

salonun kapısını 

• açtı. kocasına so
kuldu: 

- Artık barışalım! 
Dedi. Kocası baktı: 
- Haksız olduğunu nihayet anladın 

ha! 

ahbab olmuştu. r...; 
Konuşurlarken: \ """"~~11• l 

- Ben, dedi, in· 

ce dudaklı kadın- ~~~~tjji.ii!J:~ 
lan hiç sevmem. 

Milşteri bayan 
sordu: 

- Böyle kadınlar hain olur, derler de 
onun için değil mi? 

- Hayır, az dudak boyası kullanırlar 
da ... 

*** 
iki senede 

Yaşlı olduğu halde ner zaman genç oı .. 
. ... 

duğunu iddia eden = • ~ • ··,. 
ka'1-ın söylüyordu: ~;.. , , 

- Bahçemizdeki 
kirazlar gene çiçek 
açtılar .. hayatımda 
otuzuncu defadır 
bu hadiseye şahid 

oluyorum. 
Kadının hakiki yaşını bılen erkek gül-

dü: 
- Sizin bahçenizdeki kirazlar, iki se· 

nede bir çiçek açıyorlar değil mi? 

*** 
Fal bakıyormuş 

- Kızınız bir çiçekçinin yanında çalı· 

şıyordu. 

- Eveti 
· - Artık çalıt
mıyor mu? 

- Çiçekçi iilne 
nihayet verdi. 

- Neden. ne 

yaptı da? .. 
- Eline papatya geçince hemen işini 

unutuyor: cNişanlım beni seviyor mu. 
sevmiyor rnu:t diye fala bakmaya bJŞlı· 
yormuş. 

- Yukandcı 1ıasta vaT, kaç defa 1ıa· 
ber gönderelim. 
_ Ben doktor ıU?ğilim ki, borazancı· 
yım, n:. diye bana 1ıaf:lc,. göndcnTsı-

niz. 

_ AffeıU?rsiniz, ben daha evvel gel
miştim; sıra bencU? idi. 

- Hayır onu anlamadım. Haklı olan 
benim amma, niçin kavga ettiğimizi U· ' 

nuttum da .. 

- Yaptığım resmi almaya gelecekler, 
burada bulunma.malmnı"?; şimdiye 

kadaT ne vakit bir re.sim satacak ol· 
sam, modeli buTadcı görünce resmi bı· 
rnkıp modeli alıp götü.Tüyorlcı.r da •• 
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Nisan 15 

Viyana, Paristen 
moda merkezliğini 

almak istiyor! 

Uç gün süren yersiz bir şenlik 
Vlyanada açılmış olan ilkbahar serg#inln 

şayanı dikkat intıbaları 

Akbaşa hareket ettik ve 18.30 da o
raya vardık. Vapura alınacak kimse ol
madığı için, Çanakkaleyi geçmiş bulu
nuyorduk. 
Akşamın alaca karanlığı içinde, gön

lümde derin bir hüzün duydum. Ça -
nakkaleye geldiğimiz zaman Akbaşa 
çıkmış idik. O geliş ile bu gidiş arasın
da, bence, yani bir asker gözü ile ne 
büyük bir far~<: vardı. Şimdi, alayımın 
başında o!~ınamaktan, yaralı askerfer 
arasına katılıp cepheden uzaklaşmak
tan büyük bir ıstırab duyuyordum. 

Beni düşüncelerimden uzaklaştıran, 
önüme getirilen akşam yemeği oldu. 
Fakat, bu yemekte de, cephede alelace
le ve çok zammı ayak üstünde yediğim 
gıd ·(ların tadı yoktu. Gene cepheyi ha
tırlıyor ve fedakar eşeklerimiz, gözle
rimin önünde sanki bir geçid resmi ya
pıyorlardı. 

GenfTal Cemil Conk'a sordum: 
- Uzun kulaklı feylezofların taam 

bahsindf'ki rollerini merak ettim. LUt
fen, buTlu anlatır mısınız generalim? 

- İleri hırtların gerilerinde taburla
nn mutfakları vardı. Pişirilen yemek
ler, tahta sandıklar içine konan temiz 
gaz tenekelerile uzun kulaklı feylezof
Iara yükletilirdi. Bu fedakar ve çalış
kan hayvanlar, koşa koşa ta ileri hatla
ra kadar giderler; askerler, tıkır tıkır 
gelen bu müjdecilerin nal seslerini du
yar duymaz karavanalannı hazırlarlgr 
idi. Bu suretle, cephe gerisinde pişirilen 
yemek soğumadan, askerlerin kursa -
ğına gitmiş olurdu. 
~neral Cemil Conk'a harb tablido

tunun listesini sordum. Şu cevabı ver
dı: 

- Her nefere, günde 900 gram ek -
mek verilirdi. Sıcak yemeklere gelin
ce: Pirinç çorbası, etli fasulya, etli no
hud, bulgur pilavı. kuru bakla ve hoşaf. 
Çerez olarak da kuru üzüm ve kuru 

fındık verilirdi. Ayni zamanda vakit 
vakit de tütün dağıtılırdı. 

Gelelim bahsimize: Vapurdan Ça -
nakkalenin yer yer yandığı görülüyor
du. Bir akşam evvel, sedye ile seyyar 
mecruhin hastanesine nakledilirken, 
denize vuran ay ışıklarını seyrediyor -
dum. Fakat, bu akşam, denizde ayni la
tif dekor kalmamıştı. Mehtabın mat 
güzelliğini, Çanakkalenin alevleri sön
dürüyordu. 

Sabah;n üç buçuğuna kadar Akbaşta 
kd1dık. Sonra gene yolumuza devam 
ettik ve bir buçuk saatte Lapsekiye var
dık. Vapurdaki yaralılardaltı. biri ölmüş
tü. Lac~ekiye onun naşını ve bu .civar 
halkından olan yaralıları çıkardık. 

Saat 7 de Karabigaya hareket ettik 
ve 11 de va-rdık. Karabigada askere ye
mek verildi. Vapura yaralı alınacağı 
için, dört saat ileride bulunan Bigaya 
haber gönderildi. Bu yüzden akşama 
kadar hcıreket edemedik. Çaresiz saba
hı bekliyecek idik. 

- Niç:n generalim? 
- Marmarada bulunan düşman de-

niza ltıların1n torpillerine hedef olına
mak için! Vakı.i, Amerika sefarethane
sinin tav~ssutu ile yaralı nakleden va
purlara kızıl haç çekildiği takdirde, bu 
gemiler hiç 1ıir taarruza maruz kalmı
yorlardı. Fakat. gece denize açıldığı -
mız takdirde, diişman denizaltılarının 
kızıl haç işaretini görmemeleri tehli -
kesi va-rid idi. Bu endişe yüzünden, yal
nız gündüzleri yolumuza devam edebi
liyor ve her ihtimale karşı da sahili ta
kib edi~·orduk. 

Gece, kasaba donandı. Bu yersiz şen
liğe hayret ettim ve sebebini sordum. 
Dediler ki: cZati hazreti padişahinin 

mesan{'llerinde muva.ffakiyetli bir taş 
çıkartma' ameliyesi ynpıldığından \iç 
gün üç gece icrayı sürur edilmesi Da
hili ve Nezareti celilesince emrolundu!» 

Bu misal, she devrin zihniyeti~ pek 

güzel gösterir kanaatindeyim. 
2 7 Haziran sabahı Bigadan şafakla 

beraber hareket ettik. Mannara adası 
nı sağunızda bıraktık, Silivriye doğru 
yolland!k. 

Bu sırada bir torpidomuz ile bir de
nizaltımıza rasladık. 8, 15 de Ereğli ö
nünden geçerken diğer bir denizaltısı
na daha tesadüf ettik Fakat bu gemi
nin bize mi, yoksa: düşmana mı aid ol
duğunu anlıyamadık . 

Silivriye vardığımız zaman, saat l O 
olmuştu. Buraya da iki şehid çıkardık 
ve yarım saat sonra tekrar yola koyul
duk. 16,45 de Sirkeciye, sevkiyat rıh
tımın"' yanaşmış bulunuyorduk. 

Vapura gelen iki dQktor, hangi has
taneye gitmek istediğimi sordular: 

- Etfal hll'stanesine, cevabını ver -
dım. Böylece, hasta arabalanndan bi
rine binerek Şişli yolunu tuttuk. 

Aradan 18 gün geçti. Artık Temmu
zun 15 i olmuştu. YM'am iyileşmeğe 
başlamıştı. Kurşunun vücudüme girdi
ği ve çıktığı yerlerdeki kabuğun düş -
mcsini beklemekten başka yapılacak 

bir şey yoktu. 
Beni, Harbiye Nezareti muamelatı 

zatiye müdürlüğünden istediler. Git -
tim. Mürlür muavini Şevket bey : 

c - Nazır paşa hazretleri, 1 O uncu 
fırka kumandmılığına tayin edilmenizi Moda sarayında teşhir 
emir buvurdular.> Bu ilkbaharda Viyana.da açılmıı olanı rine çeken bir köşe idi. Hava tehlikesin.• 

Dedi. Fakat hru:tane başhekimi Şev- ticaret .ergisi iki kısma ayrılmıştı. Bir karşı korunma levazımı teşhir edilen kö 
ket bey ile operatör Raif Bey de daha kısmı le!l'gi .sarayında, diğer bir kısmı da şelerde bilhassa çelikten yapılmış güllı 
birkaç gün istirahate muhtaç bulundu- Praterde açılmış bulunuyordu. şeklinde ufak kulübeler nazarı dikkati 
ğumu bildirdiler. Sergi sarayında açılmış olan kısımda Üzerlerine celbediyorlardı. 

20 Temmuzda, vaziyetin gayet acele olsun, PraterdeJm 1asımda olsun sergi ile Bu gülle şeklindeki kalın zırhlı kulii· 
hareketi icib ettirmesine binaen, meşgul olanların en hurda teferruata ka- belerin içine hava hücumu olduğu dnki-
1 O uncu fırka kumandanlığına Hüseyin dar dikkat etmiş bulundukları görülüyor- kada saklanılacakmış. Üzerlerine kosk<>
Salfilıaddin beyin tayin edildiğini ve du. Sergi tanziın itibarile de, teşhir iti - ca binalar dahi yıkılsa. bunların devriliP 
uhdeme 4 üncü farka kumandanlığı- barlle de pyanı dik.katti. Praterdeki kı- çökmelerine imkAn yokmuş. Her halde 
nın verildiğini, yedi gün içinde de vazi- sımda köycülük paviyonuna fazla ehem· şehir müdafaalannda • kullanılacağı tah· 
femin başında buluıuna~lığmu tebli~ miyet verilmiş ve paviyon çok gilzel ter- min edilen bu küçük zırhlı kulübeleri 
ettiler. (Arkası uar) tib ediLmişti. Madencilik paviyonu da herkes tetkik ediyordu. Çünkü diğer ta" 

Yazan: Sabih Alaçam tarzı tanzim itibarile nazarı dik.kati üze. (Devamı 11 nci sayfada) 

Hemen hergün gidiyor, haftanın üç, 1 

-------- Son Posta'nın Romanı : 105 - Hali vakti iyi, hamdolsun! Beni de 
seviyor. dört gecesim orada geçiriyordu. 

Genç kadın, sevgilisine gönlünün bü
tün sevgi kabiliyeti ile bağlanmıştı. 

Gözü ond~n gayrisini , görmüyor, dü -
§iincesi ondan gayrisine taallfık etmi -
yordu. Füruzandan, nevazişlerden 
başka hıç bir şey istemek aklından bile 
geçmeaiği halde, delikanlı ona müte -
madiyen en kıymetli hediyelerle aşkı -

"Ah ne baY ın baktşın var, 
50 . VA~AN 

- Oh! Lazın. olan o. Siz rahat oıun 
da .. 

- Sen ne yapıyorsun? Evlendin ml, 
sen de? 

YIL 
tWELKİ 
tSTN4BUL. a be~az şemşjYJ!li 1,, ~~7=

0

• - Beııi sormayın, kadınım! Evli i .. 
diın. Bir <le çocuğum oldu. Sonra bi .. 
zim efendinin elinden bir kaza çıkmış .. 
ctrkadaşlanndan birile kavga etrnişlert 

nın derecesini isbat eylemek kaygu - mişti. 

sunda idi. Bir kaldırımdan 

Hürrnüze, Avrupadan en güzel ara - ötekine geçmek için 
bayı, Rusyadan en cins atlan getirt - saatlerdenberi fır -
miş, en nadide mücevherleri ona al - sat kollayan yaya -
mıştı. Bu hediyelerden her birini, ka - lar bu cebri duruş -
dm müstesna sevinç tezahürlerile kar- tan istifade ederek 
şılıyor, sevgisi bir kat daha artıyordu. sokağın ortasına te• 

Çocukça bir gurur hissi ile, ne türlü liışlai atıldılar. 
sevildiğini halka göstermekten, ilan et- Bu meyanda, bir 
mekten de ayrı bir zevk duyuyordu. kadın Hürrnüzün at 
Öyle ya, peşinde dolaşan paşa kızlan- larının · önünden 
nı, hatta sultanları bile nazan istihkar geçmek için seğirtti. 
ile görmeğe alışmış, Füruzan gibi bir Fakat o anda bey -
genç onun münhasır malı değil miydi? ~irlerden birinin ka-

Bu mazhariyeti dört duvar arasında fa sallayışından 
gı'zli tutmak, duyduguw hazzın yarısını korktu, ve tekrar 

. ,.,,,ı..·ıd· 
heba etmekten baska ne mana tazam - gerıye ~~1 ı. .. 
mun ederdi? Onu~ içi~ fırsat bulduk- .? za~.an.. Hu~ 
ça giyinip kuşanıyor, mücevherlerini ~uzle gozgoze :\: 
takıyor ve arabasına kurulup, yar ve dıle~. Kadın ~ • 
ağyara meydan okuı gibi seyir yerle - s~ b:r tere.~~-ud ge: ... 
· ~itab ediyordu çırdı, ve gulumsedı. Sonra, ta aırabanın 

rıne ':t • • k 1 k b ·1 b" 1 .. d . k . dibıne so u ara , ara acı ı e ır şey er 
O gun e, aynı ma sadla pıyasaya k t 
km t H 1 .. . k onuş u. 

çı ış ı. ayran nazar ar uzenne won- Hürmüz merak etmişti. Oracıkta bu 
dukçc! ruhunwı gururl.a ?ı~ıklandı~ı kadından başka da kimse yoktu. Pen -
duyuyorpu. Kupanın ıçensınde genye cerenin camını indirerek başını yak -
dogru oturmuş. incecik peçesini kah 1 t d k d d ' 

~ . aş ır ı ve a ına sor u: 
indirip kah aralıyarak, ıki taraflı kal- N . t· h ..... ., 

. . d b - ll'k - e ıs ıyorsun, auım. 
dınmların iızerın e u guvze ı resmi _ Siz, hamamcı Osman efendinin 
geçidini seyreden kalabalı~a bakıyor, kızı Hürmüz hanım değil misiniz? 
llşina bir çehreye. rsstgeldikçe azamet- _ Evet. 
11 bir nazar cttf edıyordu. 

Ağır ağır ve birbiri arkasına ilerle -
yen arabalar mevkibi Mahmud baba 
türbesinin hizasına gelince, Vefadan 
gelen bir sırık arabasının yahlış ma -
nevrası yüzünden ansızın duruver -

- Arabacı bilmiyor da ... 
- Sen nereden tanıyorsun beni? 
- Siz be11im elime doğdunuz .. 
- Hatırlamıyorum. 

- Nereden hatırlayacaksınız? Bir 
damlacık çocuktunuz. RAni ablam ne 

ziln yanına oturdu. o sırada arkadaşı vurulmuş. Kocatlll 
Yüzüne iitiyakla tuttukları gibi, sorgu sual etmeden 

bakıyor, ve: hapse atlılar. On be§ sene hüküm giy .. 
- Ah, yavrum! di.Aradaıı üç ay geçmeden, çocuğum dıı 

diyordu. Ne kadar merhum oldu .. şimdi, bir doktor mira" 
da güzelsin! Hiç de.. !ayının evinde kahya kadınlık gibi, u ~ 
ğ:i~mişsin.. görür fak tefek hizmetlere bakıyorum . .Abı 
görmez tanıdım. ne memnun oldum sizi gördüğümel 

Kendi de henüz Dünyalar benim oldu! Yavruuum!. 
genç sayılırdı. Yıp .. Hürrr.üzün, ne vakittir böyle 
ranrnaınıştı. Serin şefkatli bir can yoldaşına ihtiyacı va-r
bakışlı, ruh okşayı .. dı. İsmini, analığının ağzından defaat .. 
cı gözleri ve bu göz.. le işittiği Şazimendi yanma alabilS8 

teri gölgeleyen uzun çok iyi olacaktı. 
kirpikleri vardı, Ar~larmda pek büyük bir yaş rarl<I 
Hürmüz: da yoktu. Adeta arkadaş olabiliriett 

- Kendini bana derdleşirler, konuşurlardı. 
daha iyice tanıtır - Şaıimend! 
mısın, ,kadınım? de.. - Efendiciğim? 
di. - Ben istesem .. bana gelir misin?.

01 - İsmiın Şazi .. Cevab olarak, kadıncağız. sadece 11' 
Ah yavrum ne kad ar güzel.Tin diyordu • ~nd. Bilmem bu müzün dizlerine kapandı. Gözlerindfll 

yapıyor? İyi mi? Wni hatırlayacak mısınız? Rahmetli sevinç yaşları akıyordu. 
- Sizlere ömür! asıl annenizin akrabasıyım. Minicik i- - Ne zaman gelebilirsin? Yerini t" 
- Ya! Va'h, vah, vah!. TazecJk ka - ken size ben bakardım. rif et de. sana araba göndereyim. .. 

dın!. _ Hatırlıyorum ismini. RAnA annem - Siz bana konağınızın nerede ol 
R.anamn ölüm haberini duyar duy • söylerdi. duğunu söyleyin; ben gelirim. 

m~~· ~u meçhul ka?ın~ g~~erdi~ te - _Ya! 0 çok severdi beni, Allah ratı- - Ne zaman gelirsin? ,, 'ti> 
ellumün sa.mirniyetı Hurmuze tesır et- met eylesin! Neden öldü? Hasta, falan - Hemen yarm. O kadar göreceği 
ti. 1?file de o esnada kıpırdamağa baş- mı oldu? Zavallı ablacığım! geldi ki! e.A 
ladıgından arabanın kapısını ara\ık e - Ka v d Söylediklerinin hepsi de içten k0P1~,. ederek: - zaya ugra ı.. şeylerdi. Bunlarda zerre kadar r.; ~ 

- GPl! dedi. Acele işin yoksa, hem - Vah, vah! Siz .. evlendiniz tabi!. yoktu. Rananıu ve Hürmüzün ha:ır9eıi 
gezer, hem ce konuşuruz. Hürmüz, birdenbire hakikati söyle - larına, aradan geçen yıllara rah~ı11ı 

Öteki, arabanın ihtişamına bakıyor, mekten utandı. o derece bağlı kalmıştı ki. hamamcı ıs-. 
cesaret edemiyordu. Ukin, sevdiği ve - Evet! dedi. kızını ilk görüşte tanımak için can gııt 

l d··r 1 i a.ı"· B · · i' M ..tılah gin ·· d ·ı • ·· t h •·sasıl'l sene er sonra tesa u en e e geç r gı - eyınız nec . aşırı :zen ga- zu enı en manevı ruye a., 
bu ilk Ye belki de son fırsatı kaçırmak llba, kişi zade .. siıi böyle saltanatla çok yardımı olmuştu. ) 
endiiesile, basamağa çıktı, ve Hürmil- &ezdiriyor. (Arkası vcır 



ıs Nisan 

Oy 1 asalı 
Bir varm11 bir yok. 

muş bir oyuncak at f"'~~------~~------~-~~~-~--~---~-~,.......------------------..----~ 
varmıı. Derisi ku-
maştanmış amma. at 
derisine benzermış. 
Saçlan, kuyruğu pa
muktanmıı amma, at -

- Başıma bir f elA
ket mi gelecek? 
Korkmuş. Geri kaç

mak istemiş. Fakat 
çocuklar etrafım sar· 
mışlarmış. Sağa git -
se gidemiyor, ileri 
gitse gidemiyormuş. 

Etrafındaki çember 

saçından, at kuyru. 
ğundan farksızmış. 

Oyuncak at topar • 
lak kesilmiş birbirine ı--------t 
çivili iki muvazi tah. 
ta üzerinde durur _ 

muş ve o tahtalardan 
ayrılamazınış. 

~ıe:~~~~.-..---1 yavaş yavaş daral • 
mış ve çocuklar onu 

saçlarından y:ıkala -
mışlar .. 

Birer birer sırtı. 

na biner dolaşınz! 

d 
Bir gece yansı ev • 

eh~~ uyu~~ ~~---~-----~---------~-~~-----~ ~r~nı v~~ş-fakat oyuncak t ~ _ lor ve en kabacası o-
k~. girıniyorm~.ın go:ne bir t~~l~ ~Y- 1 keyfimin istediği yere g 'd1yorum. 1 yuncak atın sırtına atlamış, elindeki dey-
muş: Oyu ak at duşunur- Sütçü, sebzeci beygirlerı, oyunca,k atı neği indirmiş. 

- Şu •Yak.lanmı b kıskanıyorlar: At koşuyormu~. fakat kaçmasına im-
bir kurtulsam, kak ağhyan tahtalardan - Ah biz de senin g 'bi başıboş kalsay- kan yokmuş. Dolaşıyor, gene ayni yere 
lara gidip otl 60 sokak dolaşsam, kır- dık.! geliyor, bu sefer sırtındaki iniyor, başka 
oynasam. urun, ba~ka atlarla birlikte Diyorlarmış. Yalnız çöp arabnsının ih· ı bir çocuk biniyormuş. 

At bunlan dü - _ tiyar atı, oyuncak ata nasihat vermiş: Bu sırada çöp arabası yanından geçmiş . 
nın harekete ei~~~e~ tahta ayaklan- - Böyle bnşıboş geziyorsun amma, çok İhtiyar at oyuncak atı görünce acımış: 
le ayakları ıg diğinı hıssetmış, sevinç- dikkat etmelisin, başına bir felaket gel- - Bak ben sana söylemedim mi? 

nı oynatTn ... kü ayakları tah ... "i .. at şaşırmış, çün- mesin! 1 Demiş. Oyuncak at başını önüne eğmiş, 
At bulunduğu talardan kurtulmuşmuş. Oyuncak at kahkahayla gülmüş: ses çıkaramıyormuş. 
geçınış, ağı.ile~~~ çık_mış. korıdoru - Benim başıma ne felaket gelebiJir Oyuncak atın koşmaktan, çocuk tnşı-
ve sokağa çıkın ın surmesini açmış ki.. maktan canı çıkmış. Nerede ise düşüp ö
Yokınuş. Gö .. üış. Art~k keyfine payan Oyuncak at yoluna devam etmiş. Az lecekmiş. Tam bu esnada, oyuncak atın 
G- - ıun n alabıldil\ıne ·d· ozunün alab'Id·~.. ., gı ıyor. gitmiş, uz gitmiş .. bir mahalle arasından sahibi olan beş yaşındaki çocuk uyan-

v k 
ı ıe;;U.le kol\lyorm a it &&baha ka . .. ~· geçiyormuş: Mahallenin çocukları uyan-

leri şehre -ı. rşı imış, sutçu beygir- rnışlar, sokağa çıkmışlnr, topnç çeviri''-'or-
su sebzeci bey ı . J 

ıebze getir' 1 g,r en şehre larmış. Oyuncak atı g&üı: görmez topaç· 
ıyor armış Oy k 

rünce duruyo 1 • . unca atı gö- larını unutmuşlar, oyuncak ata bakmış-
bakıyorlannıı r ~r.ğı Ona dıkkatli dikkatli lar, içlerinden biri: 

- Bö ı b. a nyor'larmış· • - Şu atı yakal""'ak.' y e aşıboş ne d . • ....., 
ıı.ereye gidiyoraun? re en geliyorsun, Demiş. Bu fikri hepsi beğcnm:şıer. 

Oyuncak at cevab veı" - Ynkalıyalım! 
- Keyf' · . ıyormuş: O"-uncak at çöp arabasındaki ihtiyar 

ımın ıstediki d J 

mış: 

- Atımı isterim! 
Diye bağırmış. 

* At gene sahibinin gece yatarken bırak
tığı odada duruyordu. Ayaklan tahtalara 
çivili idi. Çünkü bütün bunlar atın beş 
yaşındaki sahibinin gördüğü rüyadan 
başka bir şey değildi. 

*** 
Geçen bilmecem;zde 

kazananlar 

Cep feneri k.az&naıı Bir kilo çikolata ka· 
TQpane 12 inci ilk ıo:ına.n 48 inci ilk 

mckte~den mektebden 
Ahmed Ôtyıldınm Hüseyin Zangul 

Bilmecelerimizde kazananların isimle. 
ri Pazartesi günleri çıkan sayılarımızda 
ilan edilir. lstanbulda bulunan okuyucu. 
larımız hediyelerini Pazartesi ve Per 
şembe günleri öğleden sonra matbaamız 
dan alabilirler. Taşradakı okuyuculan
mızın hediyeleri posta ile gönderilir. Bi~ 
rinci ve ikinci ikramiyeyi kazanan oku· 

Say fa 9 

Yıldız berberde =1 

Yıldızın saçları. uzam~tı, kestirmek 
için berbere gltti. Berber ıaçlannı 

keserken Yıldız etrafına bakındı. Ya
nında bir bayan oturuyordu. Bayan 
ıiyah saçlann.ı sarıya boyatıyordu. 

Yıldız dikkatli dt1c.katıı baktı, ber
bere: 
- Benim de saçlarımı san11a boya• 
yınız .. dedi. 

Berber derhal i§e b~ladı. Birçok §i
§eler çıkardı, il4çlan ilaçlara kattı. 
Yıldızın saçlarına sürdü. Yıldızın si· 
yah ~lan sapsan olmU§ttı. Yıldız 
aynaya baktıkça kendini beğeniyor· 
du ve bir türlü aynanın kar§ıSından 
ayrılmak istemiyordu. 

Yıldız bw kere daha ay· 
naya baktı. 

Ka.9aya paralan saydı. Ve evinin yolmıu tuttu. 

Yıldız hızlı hızlı wine do!}ru gider· 
ken bir evin borulanm boyayan bo
yacının merdivenine çarptı. Boyacı· 

nın sol elinde tuttuğu kovadan ıi11ah 
boya Yıldızın b~na döküldü. 

Üstelik boya kovası da başına geç i 
Merdivenden a§a~ı yuvarlanan boya
cı hiddetli hiddetli barbar bağırıyor· 
du. Yıl<N neye uğradığının farkındct 
değildi. 

bulmuştu fakat 

~--.;..-=..;;~~~::y 

~izmetçi kadın kazlaTa yemek 
v~nrke,ı civciv de lxwbar baı1ın-
1"0rdu.: 

- Ben "' isterifn. "' iıterimJ 

Hizmetçi kadın 1nddetlen
mi§ti. Civcive su vermedi. 

Civciv diL§ündü.: 
- Ben, dedi, ne 
yapar yapar su 
bulurum. 

B~ede dola§tı, 

bahçe sulama hor· 
tumumı gördü: 
- tıt I 

Civciv gagasile hortuma vura 
vura hortumu deldi. 

Fak.at hortumdan bol boL sv. ~şkırdığı halde cm'- ı ..ı. · 
dum olBun içemadi, çünkü hortum.dan fıgkıran ıu onu. uzaklara 

atmsf tı. 
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Bir Haftahk 

PROGRAM O 
-----

CUMARTESi: 15 • & • D 1 Türkiye ndyo difüzyon postalan ma va1s1. 1 - Künnete - Dans stllUnden an-
13.30: Program. 13.35: Mftzlt (Nef'ell mt1 - dante. 8 - Borge - ~ıklar yanıyor. 7 - Mun 

~lk - Pl.) 14: Memleket saat lyıın, aJaruı, ve Ankara radyosu kel - Polka. 8 - Frlck - Rende tendi evtm-
meteoroloJl haberleri. 14.10: Türk mt1zill: Ça CU de glblytm. D - Trapp - FuJtsan etrafında 
lanlar: vecibe, Reşad Erer, Cevdet Kozan - ~ DALGA UZUMLU .. l armoniler. 23: Müzik <Cazband • Pl.) 
oğlu. Okuyan: Muzaffer hkar. ı - ......... - ı• a. ın Ku. 118 Kw. 23.4S - 24: Son ajans haberleri ve yarınkl 
Eviç peşrevi. 2 - Cemll beyin - Enç şarkı: Q. 11,H a. HlH Ku. tO Jtw. proğram. 
Bir nlglhın kalblm1 etti Mir. 3 - Badettln J'. 11,'rt a. H8I J[ca. ıo xw. * 
Kaynağın - Eviç şarkı: Doğuyor ömı1bne blr PERŞEMBE • %0/C/39 

7irml sektz ynş güneşi. -t - ......... - Eviç şar kuzum sana. 12.30: Proğram. 12.35: Türk mfiziıM - Pl. 
kl: Gözlerim kan n~lıyor. 5 - Veclhe - ka • ne yeşlllcndl. D - Yalvarırım . 15• 

nunla _ Y.'crııhr.lik to.kslml 6 _Şakir A~a _ 10 - Oyun havuı ve devri Turan. 21: Mem- 13: Memleket sanı Ayarı, .ajana ve meteoro-
h Ak Y'"rük •-•· Bir dllb leket saat Ayan. 21: ıtonutma. 21.1S: Esham, loJl haberleri. 13.45 - 14. Mnztk CKanşıt 

ııın - Fera nu u sema..u. ere t ğr Pl) 1 .. 30· K Cİ klllb ta 
dil düştü kl. 7 - ......... - Peratnlk saz se- tahvllAt, kamplyo - nukut borsası (f at.) prlrhol da~, -rl . H 'ık vt. donuşma ~· n ) 18 30-
maıst. l4.4o: Müzik CBale mtlzlğl _ Pl.) 15.30: 21.25: Neş'ell plfı.tlar - R. 21.30: Folk'.lor çey- er ... e - . ıı e n en • na .... en. . : 

(H k kil ı --·- B ret saati - Halll Bedi Yönetken 2145: Mü • Pro~ram. 18.35. Milzlk (Neş eıı mt1zlk - Pl.) 
Konuşma u ·u m yayma Alou ı.uuU - ay · · 

9
• 

Sch ) M k 11 h kuk bakım da ztt (Türk mllzlk blrlltı korosu) 1 - Mo - 1 . Konuşma (Ziraat saat!.) 19.lS: Tftrt mtl 

ln ~ar:; 1 u ha~cs~ u erı:ını : zart Sabah p.rkl&ı ı - Sch~bert - Ihla • zlği (Fasıl heyeti.) Celll Tot,se., Te arkadat
+~bll zk orfç ar uHulkunvtund anatlpr pde · mur ;bcı s _ we~ • Barkarol. 4 - Men- ları. 20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 

(..,. u on erans a e n en na en ra yo- · b bo . " -
muzla neşredllecektlr.) 17.3o: Program. 17.35: delssohn - Demirel. 5 - Mendelssohn - k- rsası <nat.l 20.15. Türk muzlğt. Çalanlar: 

M" 1._ (D ti Pi ) 18 K CÇ bahar 6 - Zekl - Kemanım 7 - Zeki - Aş- Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan, Kemal uz ... ans saa - . : onuşma o- · · . 
1 ) 18 15 Türk Ü lı.ı kım 8 - Haaan Ferit - Bahçe duvarı . 9 - Niyazi Seyhun. Okuyanlar. Müzeyyen Senar, cuk Es rgeme Kurumu. . : m z ır. • M h d d · 

(F 1 h tl 1 ç 1 1 H tkı De Eş Ulvi Cemnl - A~lama ylr 10 - Cemal Reşid- a mu Karın aş. 1 - . ......... Isfahan Pe§ 

rasKı deriyen. n GanüarB: al u··nrmaHn, d-l ça,,,,. ince ıı - A Ad~an Saygın - And. revl. 2 - İshakır. - İsfahan şarkı: Canda ha re a as3n r, asr er, am J"" • • 1 
T k O~ 1 T hsi K k S fi 22 10· Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necib s yet mı var. 3 - Mnhmud Celftleddln pa -

T
okay. 

19
' ~Kyıın ar. a(D n 

1
8

1
trlak uhş,•dısa 

1
ye A~kı~) 1 - Zlehrer • Şetsmaylster opcre - şanın - İstnhan ş3rkı: Dlll biçare senin için. 

o ay. : cnuşmn ış po a ~ c e- · İ 4 K l N ı s h K t k 
rl) l9 ıs· Türk müzl~' CHalk havalan _ Si- tinden vals. 2 - Llncke - Kaprl talyan se - - ema ıyaz •ey un - emençe a -

· 1 · k. 1 1·b· ... ,_ Takdim d renadı 3 - J Strausa - Hayatın zevkler! simi. 5 - Rahmi beyin - İs!ahan şarkı: Et-Tas ı Aşı Veyse ve rauuu. e en: · · - b h d rı · 
Sadl Yaver Atnman. 19.35: Türk müziği valsi. 4 - Noack - Köy blkl'ıyelerl. 5 - Fo- me ey u e gan. 6 - Is.fahan şarkı: Fe.s-

kl 1 d Üt kkll ) Ç dert • Vlyana şarkın e - Vollgraf - Kalbim llğen ekdlm. 7 - .......... Isfahan saz sema-
(E.s eser er ~n m eşe program. a • · •-ı 8 ·· . 
1 F hl F R fi .. F c d t qtı hararetle bekler 23· Müzik (Cazband - ""'· - ......... - Huseynl türkü. Esmer bu-anlar: a re ersan. e .. ersan, ev e · · fi ~ 
Çağla. Olruvan: Munlllm Nuri Halll Poyraz. Pl.) 23.45 - 24: Son ajans haberle~! ve ya - g ~ aı;lamış. 9 - Sadettin Kaynak - Tür -

· rınk1 proğram ktl. Senin yazın kışa benzer. 10 - ......... -
20: AJam, meteorolopl ha~rlerl, Birat bor- · * Türkü: KeTengin yolu bu mudur? 21: Mem-
sası Cflat). 20.15: Temsil <Peleaa ,. Mell - leket saat Ayan. 21: Konuşma (Mizah saa -
zand.> Yaznn: Maurlce Maeterllnk, Tercüme SALI - 11/4139 tı.l 2ı.ı5 : Esham, tahvllfı.t, kambiyo _ nukut 
eden: Ekrem Reşid. TelMU esn";'1nda Cemal 12.30: Proğram. 12.35: Türk müzl~l - Pl. borsası (flat.) 2ı.2s: Neş'ell plfı.klar _ R. 
Re.,ld Plranodıı Claude Dobussy nln opera - 13: Memleket saat Ayan, ajaM ve meteoro - 21.30: Müzik <Küçük orkestra - Şef: Necib 
sından clnterlude• ler çalacaktır. !1.l5: Mem loJl haberleri. 13.15: Müzik (Kanşık proğ - Aşkın.) 1 - Gles.'mler - Sar kenarlannda. 
leket saate.ıAynrı. 31.15: E~ham, ?hvUlt, kam ram - PU 13.45 - 14: Konuşma <Kadın saa- 2 - Frtes - Esir. s - Blume - Va1' enter -
blyo - nukut bors:ısı Cflat.) 21.25: Neş'ell tt _ Ev hayatına ald.) 18.30: Proı.ram. 18.3S: mezzosu ~ LI k ş 5 NI 

.. • - Ü o ... - ne e - en marş. - e -
plliklar - R. 21.30. Muzlk CK çüt orkestra - Müzik (Oda mtlzlğl - Pl.) 19: Konuşma. <Tür mann - Arab dansı. 6 - Walter • Kukla -
Şef: Neclb A~k~n.ı 1 - Ganglberger - Etsa- kiye postası.) 19.15: Türk müzlğl (Fasıl hey- ıarın dansı. 7 - Llncke - Ollmplyad köyün-
neler ormanında. 2 - Schnelder - Meşhur eti.) Tahsin Karalru• ~ arkadaşlnn. Hakkı de 8 vaıen•e Kı k1 .., . - • - rmızı ışı ar saçan ya-
röfrenlerden - Potpuri 3 - J. straU&! - Neş Derman, Eşref Kadri, Hasan· Gür, Hamdi kut. 8 - Dohnanyl - Düğün nlsl. 22.30: Mü-
ell vals operetinden • Buseler ~alsl. !2: Haf- Tokay. Basri 'f)ner. 20: Ajans, meteoroloji zlk (Romaru:lı.r Tesalre - PU 23: Müzik 
talık po.st!\ kutusu. 2~.30: Muzlk (Operet - haberlerı, ziraat borsa.!l Cflııt.) 20.15: Tilrk CCazband • PU 23 45 - 24: Son ajana haber
ler - Pl.) 23: Muzik (Cazband - Pl.) mftztğl. Çalanlar: Vecihe. Reşad Erer, Ruşen lerl ve yarınkl proğrıun. 
23.45 - 24: Son ajaru haberleri .,. 1anntı Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Muzaffer + 
prolram. / İlkar, Safiye Tokay. ı - ......... - Buselik CUMA _ 2114139 * J)efre't'i. 2 - ......... • İtrl Buselik makamın- 12.30: Pro~ram. 12.3S: Türk müzlğl - Pl. 

PAZAR • 16/4139 da beste - Her gl!rdt'itft. 3 - eaklr a~anın - 13: Memleket s::ıat ~yarı, ajaM ve meteoro-
llstk ft Buselik makamında ~arkı: Sünbüllstan etme loJI haberleri. 13.4s _ l4: Mlizfk (Kar.,,.ıt ı 

12 30: Proğrnm. 12 3S: M CX çn~ or· etrafı. 4 - Reşad Erer - Keman taksimi. 5- ·v 

kestra - Şef: Necib Aşkın). 1 - Hlmpp • İshakın _ Buselik makamında şarkı: Gönill proğra.m - Pl.) 17.30: Konuşma Cİnklldb ta
mann - Ormanda bir cüce duruyar - halk rlhl dersleri - Halkevinden naklen.) 18.30: vermez. 6 - ın Selim - Busellk makamında 
ıark1Sl üzerine vnrlyasyonlar. 2 - Lehar • Proğram. 18.35: Müzik <Operet müziği _ PU 
Göttergı:.tte operetinden potpuri. 3 - Btolz- IJQrkı: Bir pnr cefa. 7 - ......... - Bmıellk saz 19: Konuııma. 19.15· Türk müziği <Fasıl hey-

3 eml k t t fı. semaisi. 8 - Neşetkfı.nn - Mahur şarla: Oü- eti.) Tahsin Karnltuş ve o.rkadaşlan. Hakkı 
Vlyanada ilkbahar. 1 : M e e saa ya- cendlm bPn sana. 9 - Fnl.,enln - Nlhovend 
rı, a1ans ve meteoroloji haberleri. 13.15: Mil- şarkı: Kız sen geldin Çerkeşden. 10 _ Sa _ Derman, E~reür. Kııdri, Hasan Gür, Hamdi 
ılk <Kfü;ük orkestra - Şef: Necib Aşkın.> dettın Knvnafin • Nlhnend şarkı : Kirpik _ Tokay. Ba..cırl fler. 20: Ajans, meteoroloji 
1- J. Strauss - Çlg:ı~ Baron ~retlnden haberleri, zlro.at borsası Cflnt.) 20.15: Türk 

!erinin gölgesi. 21: Memleket saat fıv::ın, 21 : mfizl~I. Ç:ılnnln< · Zühtü Bardako"lu, Cevdet hazine valsi. 2 - Llncke - Ş:ıka şarkısı ve Konuşma (Hukuk ıımı yayma Kurumu.) ı-. ı; 
dansı. 3 - Flsrher - Tatil günleri. ıs 50: Çağla, Kenıel Nıvazi Seyhun. Okuyanlıır: 

.ır. 21.15: E~ham, tnhv!IM, kambtvo - nukut bor- Halük Recai, M"le1- Tokno"z. 1 - Şem.sed • Türk m\ız:lğl. Calanlnr: Ce'tdet Qa&la, Hasan ' "' . ., 
Gür. Hamdı Tokay. Okuyan: sarıye Tokay. 8~ (flat:> 21.2S Neş'ell plaklar - R. 2t.30: dln Ziya - Hicaz şarkı: Klm görse seni. 2 -
ı - ......... - Saba pe.qrevi. 2 - Udi Ahme - Mı zlkHemnryndyRoaboarkde.cıt~l - Şeef:PPr7ae2torluws.l Rtrat beyin - Hicaz şarkı: Slslendl hava. 

ı - u - ı:.g ogu 0 
· · - · S - Rnhml beyin - Hicaz •arkı: Akşam er-din - Saba şarkı: Giilzan harab ey eme A. Moznrt - Senfoni ııol minör, O'D. 183. a) " 

8 - Udl Ahmedln • Saba şarkı: ö,1.e fı.fetl Allegro Con Brlo. b} Andante. el Menue'tto· dl yine sular. 4 - Zühtü Bardakoğlu - San-
-ktayı. 4 - Hasan Gür - Kanun taksimi. tur takslml. S - Dedenin - Şetaraban ıar -
.;w Trio. b) Allegro. 3 - Jan Bl'andts - Buys - 1o Gözü 
ı - Hamdi Tokayın - Kürdlllhicazklr sar- 8 1 b ) "' : mden göynümden. 6 - .......... Şet 

ft • az urg. serenadı, op. 51. a ,,,.1egro Mol. araban fı>rkı·. "'Acemlz. 7 - '*1.·'"0darlı Ziya kı: Aşkın dolan sineme el a rme. 6 - Kar- to b h - "-= u..,,. 
· l Larg etto. el Adagio Assal. dl Allegro beyin - Tahirbuselik ıarkı·. Nim ntg•ha ta-cığar - TUrkii - Yar bağında üzüm nr. 7 - M 1 fi ö 

ti k oto. 22 30: M zlt (Opera aryalan - PU 11 oldum. 20.AS·. Türk muMzı~ı cco-z A ....... lerl.l Oyun havaları - Hasan Gür larta lle iş ra 23 n .. s oa """"" 
edecektir. 14.20 - 14 30: Konuşma (Kadın : Muzlk <Cazband - PU 23 ·45 - 24: Son a- Çalanlar: Fahire Fersan, Reflt Fersan. 21: 

~ Jana haberleri ve yarınki proğram. Memleket s"at •yarı. 21·. Konu....,..a. 21.15·. saati - Cocıık terblyrslne dair.) 17.30: Pros- .. ö .,.. •• 

ram. 17.SS: Müzik (Pazar çayı • Pl.l 18 lS: * Esham, tehvlH\t, kamblvo - nukut borsası 
Konuşma (Çocuk saati.) 18.-15: Müzik <Şen ÇARŞAMBA _ 1914139 (flat.) 21.25: Neş'ell plftklar - R. 21.30: Mil -
oda müzllH - İh,.ahlın ÖZgür ve Ateşböcek- zlk (Rlynsetlcümhur Fllarmonlt orkestrası.) 
leri l 19.15: Turk müziği (Fasıl heyetU Cel!\l l2.30: Proğram. 12.35: Türk müziği. Ça - Şef Praetorlus. 1 - R. Heube.rger - Opera 
Tok.ses ve nrknda~ları. 20: Ajans Te meteo- lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, Kemal balosu: Opemb·~u operetinden uvertür. 2 -
roloJl haberlt>rl. 20 15: Türk müziği. Qalnn - Niyazı Seyhun, Zühtft Bardakoıo;lu. Okuyan: J .S trnu.~ - cVlyana ormanında masallar. 
far: Vecihe, Reşad Erer, Ruşen Kam, Cev - Mfizeyyen eenar. 1 - ....... .. - Hlcazk!\r peş- 3 - F. Lehar - cAltın ve gümüş. 4 - 3. et. 
Ciet Koz:ın. Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan, revi. 2 - Lemlnln - mcnzkft.r şarkı: Son aş. rauss - .-Güzel mavi Tuna• 22.30: Müzik 
:Radife Neydik 1 - Numan ağanın - Beste· kunı canlandıran. 3 - Suphi Zlvanın - m- (Opera aryaları - Pl l 23: Müzik CCnzmand
nlg1\r - peşrev! 2 - Haşim beyin - Besteni- cazkAr şarkı: Ehli zevldn. 4 - Kemal Niva- P).) 23.45 - 24: Son ajans haberleri n ya -
gflr sarkı: Kncme. merburundan. 3 - Mus • z1 Seyhun - Kemençe taksimi.. 5 - Şükrü - nnkl proğram. 

* CUMARTESİ • %2/t/39 
13 30: Proğram. 13 3S: Müzik (Bir konser

to • PU 14: Memleket saat Ayan, aJaM Te 
meteoroloji h::ıbe•lerl. 14 10: Türk müzi[U 
(Halk türküleri ve oyun havalan.> SlvllS!ı 
fısık Veysel ve İbrahim. Takdim eden: Badl 
Yaver Atııman. 14.40 - 15.30: Müzik (Nesell 
müzik - Pl > 17 30: ProP;ram. 17.SS: Müzik 
(Dans saati - Pl) 17 ss : Konuşma (Çocuk 
Eslrgemr Kurumı. - Çocuk haftasının açı -
lışı.) 18.15: Türk müziği (Fasıl heyeti.) ceırı.ı 

Tokses ve Safiye Tokay. 19: Konuşma (Dış 
polltlka hl'ıdlseltrl.) 19.lS: Türk müziği. Ça
lanlar: Vecihe, Heııad Erer, Ruşen Kam, Cev 
det Kozan. Saz eserleri ve Mustafa Çağlar. 

1 - Tanburl Cemil - Şetaraban peşrevi. 
2 - Tan'turi Cemlf - Ferahfeza aaz semaisi. 

Nafıa Vekaletinden 
Sivas • Erzurum hattının 388 nci kilometresinde Fırat üzerinde inp. olunacıl 

120 metrelik bir demir köprünün malzemesi dahil olarak inşlSl için 17/2/939 ta• 
rihinde yapılan münakasada teklif olunan bedeller lAyık hadde g5rülmediğiD-o 
den mezknr köprünün teslim tarihi uzatılarak ve teahhür cezası mikdan azaltı
larak kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 25/4/939 tarihine tesadüf eden Salı günü saat on beşte Vek!l~ 
timiz inşaat dairesindeki arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu odasında yapıla· 
caktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bedeli yüz altmış yedi bin altmış dokuz lira 
altmıı kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk sektz kuruştur. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel ıartnı· 

mest ray inbisat tertibatı ray profili, telgraf hattı koruıolu, köprü ,eması. 351 
numaralı kontr ray tertibatından mUrekkeb bir takım münakasa evrakı sekf• 
yüz otuz altı kuruş mukabilinde demiryollan inşaat dairesinden tedarik oluna
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iıtiyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme ve iha
le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla ehliye\ 
vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını, ek!iltme ıartna-
mesile mezkt1r kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 25/4/939 tarihinde saa1 
on dörde kadar demiryollar inşaat dairesi münakasa komisyonu başkanlığını 
numaralı makbuz mukabilinde vermiş olmaları Jôzımdır. 

6 - Bu münakas~ya gireceklerden llakal elli metre açıklığında bir demir 
köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istivenlerin referansla· 
rile diğer vesikalarını bir istidaya bağlıyarak bu istidalann; münakasanın yapı
lacağı tarihten en az sekiz gün evvel Vek!letimize tevdi ederek ehliyet vesikuı 
taleb etmeleri lazımdır. 

8 - Münakasanın yapılacağı tarihten en az seki% gün evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikası taleb etrniyenlerin bu müddetten sonra yapacakları müracaat 
nazarı dikkate alınmıyacaktır. (805) (1541) 

f Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 9071 lira 20 kuruş olan çelik çe1ane boru, bakır çekme ~ 

ru, çelik saç, yuvarlak, bakır .çubuk, bakır levha, pirinç çubuk, pirinç levh1ııı 
çinko levha, külçe çinko, alüminyüm demir ve galvanize tellerle yay teU. gal
vanize kablo, bakır tel, pirinç tel, sinek teli. pirinç kafes teli, bağdadillk kafea 
teli gibi malzeme 8/5/939 Pazartesi günü saat 15 on beşte Haydarpaşa.da gar 'bi

nası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satı nalınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 680 Ura 34 kuruşluk muvakkat tem.inat ve kanunua 

tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini muhtevi zartı.arını eksiltme günü saat 14 oa 
dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. Bu ~e aid ıartnameler ko-
tnisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2529) 

Muhammen bedeli 10464 lira olan 8000 metre 60 m/m lik ambuvatmanlı ek!t. 
çelik boru ile 30 aded ambuvatmanlı çelik dirsek, 20 aded ambuvatmanlı font 

vana, 10 aded ambuvat.manlı çelik T. dirsek ve 4 aded de ambuvatmanh S. deve 
boynu 25.4.39 Salı günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki ..ı.omis
yon tarafından kapaJı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 784 lira 811 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaik.le birlikte teklif mektublarını muhtevi zarflannı eksilt. 

me günü saat (14) on dörtle kadar kom;syon reisliğine vermeleri lbınıdır. 

Bu işe aid ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl.malttıdır. (2194) 

San'atkar aranıyor. 
Devlet demiryollan Umum Müdürlüğünden 

Eskişehir fiınendifer fabrikasında çalıştırılmak üzere tesviyeci, tornacı ve ka· 
zancılıktaki bilgileri yüksek derecede olan san'at erbabı işe alınacaktır. Ücret-

leri imtihanda göstereceklerı ehliyet ve liyakate göre tesbi ted:ilecektır. İmti
hanlar Ankara deposunda, Es~hir cer atelyesinde Alsancak cer atelyesinde. 

Yedıkule cer atelyesinde yapılacak ve matlub evsafta görülenler tavzif edile
cektir. Taliblerden Ankarada bulunanlar cer dairesine, Eskişehirdekiler cer a
te}yesine, İstanbulda bulunanlar Sirkecide 9 uncu İşletme Müdürlüğüne, İzmir-
de bulunanlar da Alsancak atelyesine müracaat etsinler. (1247) (2417) 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve 14/4/939 günü ihalesi mukarrer 

bulunmuş olan Alemdağmda Taşdelen mevkiinde yeniden inşa olunacak mü
dür ve makinist evlerile revir, müstahdemin binalarının eksiltmesi 12/4/939 gü
nünden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Bu inşaatın keşif bedeli (1-2704) 
lira (44) kuruştur. Pazarlığa girmek için (1906) lira teminat yatırıltıcaktır. Pro-

je, fenni ve hususi şartname ile eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi para• 
sız olarak 1stanbul'da Vakıflar Başmimulığından alınır. Pazarlığa girecek mi· 
mar, mühendi$lerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikası ve yine bu yıla aid 
olarak Nafıa Müdürlüğünden alınını~ on bin liralık tek bir bina inşaatını yapmıı 
ve muvafık olmuş olduğunu bildiren yapı müteahhidliği vesikası göstermeleri 
meşruttur. Pazarlık Kadıköy Vakıflar Mdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin bu 
müddet içinde müracaa.tlan. (2550) 

tafa İzzet - Bestenir?fı.r şarkı: Oayndan bul- nftn - Muhayyer şarkl: Yadında o sevdalı 
mnz 4 - Hafız Yu.~f - Bestenlglr şarkı: yeşll. 6 - Sadettin Kaynak " Muhnvver şnr· 
Qok sürmedi. 5 - Rm:en Kam - Kemen~e kı: Sfinr.eyl göz öldOrt\r. 7 - Sal!ihnddinln. 
takITTml. 6 - Hacı Artr - Rast şarıo: Zahiri Muhayyer şarkı: Göltler perisi glbl. 13 : Mem 
'hale b:ıkıp. 7 - S:ıUl.haddln Pınar - Nlhn - leket snPt Ayan, ajans ve meteoroloH hnber
vend şarkı: H 1~ yac;ıyor. 8 - Osman Nlha- ıert. 13.45 - ı 4 : Müzik <Rlvasetlcümhur Ban
dın - Nlhavrr"I "Rr~ : Gene askı bana. 8 - dosu - Şt>f: İhsan Kllnce;) 1 - C. Urblnt • 
Zekinin - KfirdlllhlcazkAr şarla: Sevmekde Düğün marşı. 2 - G. Pare_, - Mazurka. 3 -
benim. 10 _ . ... .. . • Kürdlllhlcazkfı.r saz Keler Br>la - Macar uvertürü. 4 - Gounod -
sem ısı. 21: Memleket saat Ayan. 21: Ne,·e- Faust operasından fantezi. 5 - R. Wagner
U p1\kİnr - R 2.110: Müzik (Rlyasetıcilmhur Lohennrln operıısının mar§l. 17 30: Konuş • 
Bal"closn • f: f · İhsan Kiln~r.) 1 ..... Louls ma (İnk!lfı.b tarihi dersleri - Halkt>vlnden 
Pautrııt • Mar,. 2 _ Kotlar _ Monte Krlsto naklen.> 18.SO: Proğram. 18.35: Miizlk <Klr
(Vals.l 3 - R. Warmer - Rienzl operasının tllozlar - PU 19 ' Konu~a <Çocuk Esirgeme 
uverturü. 4 - A. Roussel - ı0rman9 selfo· Kurumu> 19 ıs: Türk müziği <Fasıl heyet\.) 
otsının 3 üncü parçası . 5 _ w. Ketelbey - Celal Tokses. T:ıh.ı:ln Karakuş, ve Safiye To
Blr Cin mab"dinln bahçesinde fantezi 22: kay. Çnlıınlar· HakJı:ı Derman, Eşref Kadri, 
Ana1olu nj:ııı ı (Spor servlsU 2210: Müzik Ha.!an Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 20: 
(C:ı.,band - Pil 22 45 • 23: son ajans haber- AJans, rr.eteoroloU haberleri, zlrant borsası 
Ierl ve yarınki proğram. (flat.) 20 15: Türk mtızl~. Calanlar: Fahire 

3 - Vecihe • Kanun taksimi. 4 - Tanburl --------------------------------

* Fersan, Refik Fersan, Cevdet Çağ!!\ Oku -
p \7.AnTFSİ _ 1714 ,39 yanlar: Sadi Hoşses, Semahat Özdem;es. 

1 - ....... - Segfth peşrevi. 2 -- K"mo.nl Sıı-
1'>10: Proi'i-r m. 12 35: Türk müziği - Pl. dinin - Segl'ıh ~arkı: Rumumda ölen nağ -

13· ~emleket saat iiyan, ajans ve meteoro- medt'. 3 _ S:ıl adin Pınann - Hüzznm şar· 
lojl haberleri 1'3 lS - 14: Müzlk (Senfonik tı: Bilmem niye. 4 - Ahmed Raslmln - Se
mü it - Pl ı ııı 'l0· Pr "ram. 18,3S: M ızlk gl'ıh şarkı: Benim sen nemsin. 5 - Cevdet 
(Cev d Me!T'" ılı kem-ın ve literatürü kon•ış- Cağla _ Kt>maıı taksimi. 6 - ......... - Tür -
ma \ Plfı.kl rh mtoı llt>r 19: Konu.şma <Dok- kil: Bosnn da~ı31' boşan. 7 - ......... - Tur -
torurı saat1) Hl ıs· Ti rk mUziğl <Halk tür - kO: Göresin mi geldi. 8 - Udi İbrahlmln -
kül ve o~ rı hava' rı.) Sadi Yaver Ata - Kürdlllhlcazkfı.. şarkı: Sineler a'!kınla inler 

tarafın'! n 19 'l · Türk milzlğt fF sıI 9 - Kemanı Sehakın - Kürdlllhk:ı.zkl'ır pr. 
h t • K r 1k pr T,rıım.l Hakkı Derman, kı: Çılgınca sevip. 10 - ......... - Türkü: Ak-
E re' Kadri P an Gur B:ısrl Üfler. Ham - şam olur kerv.ın iner yokuşa. 21: Memleket 
dl Tok y. 20 · AJans, mt-teoroloJl haberleri, saat ft.yan. 21: Konuşma. 21.15: Eı hnm, tah
:zlrn!l.t bor a ı <fi"t.) 20 15: Türk mU ı~ı vtıAt, kambiyo - nulrut borsası (flat.) 21.25: 
(K1 lk pro r m.> Ankara radyosu küme Nefell p'!iklar • R. 21.30: Temsll (Vapurda .. 
hey 1. İd:ır e cm: Mes'ud Cemil. (Hicaz piyes.) Yazan: Ertu~rul ~evket. 22: Milzlk 
:köçe .ıert.> ı - Acem kızı. 2 - İndim git - (Küçük orkestra" - Sef: Necib Aşkın.) ı -
t1nı 3 - Baharın ıamanı. 4 - Güzel gel ak- Thaler - Kuku\: polkeaL 2 - Rochınann -
Zımı 'lldın. 5 Gonuller kn.pıcı. 6 - Bir sev- Ebedt nrkndnşlık marşı. 3 - Leuschner • 
ela geldi başıma. 7 - Şuhi sltemkA.r. ı - vt_ Mazurka fantezi.si. 4 - J. Strauss - Hızlıia§-

Cemll - Suzidilara saz semaıst. 15 - Haydar 
bey - Pembe kız. 6 - Sall\haddln Pınar -
Bayatı şarkı: Artık yetişir. 7•_ Udi Ahme -
din - Karcı~ar şıırkı: Tirl çeşmanımla. 
8 - Udl Ahınedln - Karcığar şarlo: Beni 
blgftne mı sandın. 9 - Şevk! beyin - Uşşak 

şarkı - Eu dehrlngermü serdlnden. 10 -
.... ..... - Türlcfi: Ekin ekdlm çöllere. 20: A • 
:ıana, meteoroloU hnberlerı, ziraat borsMı 

mat>. 20 ıs · Temsil <Hinlld gecesi.) Radyo 
tem'iil knlu tarafından. 21.15: Memleket saat 
Ayan. 2115: E llam, tahviH\t, kambiyo - nu 
kut borsası (fint) 21 2S : Neşell pll\klar - R. 
21 30: Müzik <Kuçük orkestra - Şef: Neclb 
Aşkın.> ı - Wacek - Mars. 2 - Brus.sel -

lstanbul Orman Wrüdürlüğünden : 
Florya Teşçir sahasında yapılacak galvaniz borularla su tesisatı açık ekslltm• 

ye konulmuştur. 
ı - Tesisatın muhammen bedeli 3939 lira 54 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat c296. liradır. 
3 - İhale l/Mayı.s/1939 tarihine müsadü Pazartesi günü saat cl4• de VilAyet 

Orman Müdürlüğü binasında Orman Alım Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Tesisata aid proje şartname ve evrakı sairesi Orman Müdürlüğünde g&
rü1ebilir. 

Talıblerin teminat mektublarlle birlıkte ihale gününde saat 14 den evvel komi.t
yona müracaat etmeleri lAzı.mdır. c2568, 

man - Köyde kıır. S - Sltllp - Marş. 4 - --------------------------------
Komznk - Geceleyin Viyana. 5 - GrunoT • 
Berıın Viyana vaısı. 6 - Hartmann - Gllneş ._ A kba kitabevi 
ısı~ında dans. '1 - Hlppmann - Fantezi. 22: ~ 
Hııftalık posta kutusu. 22.30: Müzik (Bale] Her dilden kıtab, gaıete ve SON 
müziği - PU 23· Müzik ccıızband _ Pl.) POSTA'nın Anka!a bayiidir. Under· 
23.4S - 24 : son aJans haberleri ve nnnkl vud rnakfnelerlnın de acentasıdır. 
protram. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada bcrgiltl 

hasta kabul eder. Telefan 21044.2aa9I 



I& Nisan SON POSTA Sayfa , 1 

• t Belgradda neler 
emnı ye söyleniyor? 
o le tı• ıı• yor lanı göre. Yugoslavyadan ziyade Yuna-

Kollektif 
siste • 

ı 
• nistan gayri kabili içtinab bir İtalyan 

. t~likesine maruz bulun.maktadır. Ar • <Basfarafı 8 inci sayfadn\ melerini ne kadar isterdik. Bizim o.~~ (Bllflarajı 1 inci sayfada) Essen'de çıkan National Zeitung •. mıh- navudluğun işgali stratejik bir hareket haffuz levaW:U.tı !anılmış şeylerdt Şim- manda inkişaf etmiş olan trikotajcı~'. • Yarın Yorkçayra hareket edecek olan verle fevka!Bde güzel münasebetlen olan olduğu takdirde (ki böyledir). bu iı - dilli halde birçok <iyaretçilerin daha bu- mızın eksiği, bütün bu nevi sanuyuıru • 
hanciye nazın, hafta sonu tatilin, bura. milletlere garanti verilmesınl hayr<tlo galin hedefi, Arnavudluğun 160 kllomet- nu blı-inci defa gördükleri izhar ettikleri zin eksiği gibi san'atkôra eheınmiy<t ver. 
da geçırecektır. Çember!ayn ise Çekers'- karşılamaktadır. . . re cenubu şarkisindekl Makedonyayı alfiltadan anlaşılıyordu. memekfü. Halbuki gerek bi~ güzel 
den Vındsora gidıp. Kral ve KraLçeııJn Kölnische Zeituııg. Daladyenın tem• - doğrudan doğruya telıdiddir. Fransız tren yollannın pavlyonu da san'atlar mektebimiz, gerek vr ıpaya nıtsafırı O<arak Pıızartea gününe kadnr nalının Çemberlayninkinden daha az za· Arnavudluğun garbine doğru yayıla - çok iyi yapılmış bir pav.yondu, oraya da yolladığımız san'at talebelerlınız, san· t-

Viyana Paristen moda 
merkez · ğini alın k istiyor 

Vındsor şatosunda kalacaktır. yıl olmadığını ve bu temınab~ da hır ~- cak, ve Selflnikle, şarkındaki Makedon - büyük hır alili vardı. !arını sanayi llitiyaçları üzerinde ~e: " 
Pori le tnilzakereler hakküm arzusunu gizlemedoğın• kayd.t- yanın bir kısmını zaptla neticelenecek o- Praterdeki sergi sahasına sergi müna- daylı yapabilmek imkinlarını b .a ' 

Paris 14 (Hu.us!) - Harie!ye 11ll%trl mektedir. lan blı- İtalyan hamlesi, İtalyayı Bulga - sebetile muazzam haller yapılmıştı. Bu sele; moda ressa~ıza, "'.'.'ay\ "' 
Bone bugün lng liz ve Sovyeı büyük cl- Diğer matbuat tefsirlerinde de blı- me- rislana yaklaştıracak, bu suretle Balkan hallerin her birini gezmek vakte muh - yiniyecilerlınize bu ~um sana~ t< "' 
çilermi kabul etmiştir. rarct görünmekte ve Fn~ ~e İngiltere Antantının ortasına akmasına yardım e- l•çtı Serginin yalnız kendini a!Bkadar külü için ne kadar llitıyaç oldugu an • 

Bonenin So")et büyük elç"sile yaptığı küçük devletleri endişeye duşunnekle ıt. decektlr. eden. kısmını gezen tüccarlar hiç şüphe- şılsa henüz pek iptidai zevk:1'rl~ ya ' 'ınüiakat, hayli uzun sürmüştür. ham edilmektedir: Bu vaziyette, Yunanistan, karadaki siz ki serginin her tarafını ayn, ayrı makta olduğumuz ~~1 çokk şkeulcrıt~ gbo··r··"C." B b hter f
ikrin; cRo - fikl · d lacak d b' k dığı yu ~e · ıyme ı u• Rus Başvekilinin bc'han-.tı Vblklschcr eo ac ' ., muhtemel mütte · erın en ayn ' gezmeği istiyen ziyaretçilerle, onun her en ıre_ azan .. .. ..

1 

. . kat ka .. 
,., ~ · t arzulan hi1afına ·ı R " .. v or.:gu erının ,, Biikreş 14 (Hususi) _ Başvekil Koli _ monya ve Yunanos an ccnubdan da Yugoslavya ı e oman,a - tarafını görmeğe çabalıyan gazeteciler ruz.. ıyan~ yıın .. malt eİiınizde 

nesku bu ak m hır beyanatta buluna _ olarak İngilterenın mahmisi oluyorJor, nın tecridl tamamlanacaktır. kadar yorulmadılar. levkınde yun orgulcr yap . 
rnk, lngdtere ve Fransa tarafında< Ro- ba Iı ı de tebarüz etHrlyor. . Belgraddaki tecrübe!: müşah!dler. it~!'. Serginin gerek Praterdeki kolu, gerek olan bir şeydir. Avrupa me~ctlerınde ınanyaya venlen garantinin bütıin 'Ru _ 1 N r_vet Lokal An7.elger, İngıli% - So~- yan polit!kasınm muhtemel hedefler~nı fuar sarayındaki kısım çok kalabalıktı. kadar ucuz fiatlarla .. Ya~tı~gımız maJO. 
men mdletı tarafınd n şükranla kano _ y<t münas betl~ini infialle karşılama - bu şekilde hü!Asa ediyorlar. Mussolinı - Sergi açıldığı gün miıthiş bir kar fırtı- çok kıymeti ola~ ':1 '?."gulerını burada "" !andığını ve ou garantinin bir sulh hür- t dır. nin Arnavudluğu işgalinde, Alman leh- nası vnrdı. Onu takıb eden günlerınde mumuzdur. Yu.ıum.uz. de. fevkalad~ 
haru oldugunu söyled kten sonra. Roman- Arnerikııda Jikesine karşı lngılterenin vücude geur- hepsi bozuk bir hava M;inde geçli. Fakat ı sabrımız da buna musaı~dı~. :s~ız ya Yanın k•ndi istıklfil ve mol.i hududlarını V "nff!on 14 (A.A.) - Siyasi ".'ahle! : meğe çalışbğo küçük devletler ittifakını buna rağmen ziyaretçilerin ardı nrkası pacağıınız modelleri b"".'t hır ış~• kı"'!"" nıudafaayn azmetmiş bulundıığunu tek _ Ier. Fransa ile İngilterenm az.mlerını karşılama düsüncesinin hiikim olduğunu kesilmedi. bakir zevkine bırakacagımıza hır san at>. 
rarınmıştır. memnuniyelle karşılamakta ve bu~un ileri sürüyorlar. Ser;ıi sarayının kaptları ziyaretçllerın kıinnıızın kaleminden ~e fantezısın:ı 

Londra siyasi ınahfellcrinde Amer·kanın hattı hareketini ve Amer.ka Belgradın kanaatine göre Alman ma- yüztlne ko.pandığı zaman birçok kişinin çıkmasına gayret etmemız elhet te d • 
Londra 14 (A.A.) _ D"ploın.. • meh fi- efkôn umuırt yesinin sempatısinı teşvik kamları. ltalyanın Arnavudlu~ işgal e- kapı önünden teessüfle geri rlöndüğünU iyi olur. . .. _ 

il, İngiltere ve Fransa tarafından Roman- v teşeo edeceğini bildirmektedirler. deceğini iki ay evvelden bilmekte !di. ı gördük Ziyaretçi adedlnm 
5
00,000 kişi Umumiyet itibarile sergıde gonılen ha 

Ya ve Yunanıst ııa ver!lmiı; olan gar nti- Bu malı! ll<re göre. Fransa ve lng•lte- Aı-ni zam•ndn lta!yanm Yu•oslavyayı içinde &duğu söyleniyor. 1 ş~y güzeldi ve s'."gi ~ü:1'5k bır muvaff"" 
!erin d plomasi kanali!e mütekabil taah- renin d'plOJnalik .kalkınma. sı bitaralhk zavıflatmak niyetinde n!madoğı. ve bu Sergi sarayında en fazla hoşa g!den şey 1 ~!?.~.\.~~~~?.': .. ?.'.~.~~~--................ -hıidler haline gctırilmesinin pek ı:iy de kanununun tadiline taraftar olanların e- ülkeyi Almany~ ile diğer Balkan devlet- ev lefrişatı teşhir edilen kısımdı. Modern 1 Sinirleri bozulan gence Tramvay nıuhteınel olduğunu. ancak bu meselm;n 1 ne yenı kozlar verecektir. Bununla be- !eri ::~sında hır tampon gıbı kıı llanmak ev döşemek tarzınd_a. rahatın g~zell~ !'."" s; .ı, f 3 5 0 0 0 r ra V8 re Ce k 
hah hazırda büyük bir eheınm;yet arzet- rabcr. şunu d, ilôve ediyorlar ki, Sov " ostedıgı sanılmaktadır. tizacını kusursuz gosteren bu koşe bolaos- , 1 • 0 1 • 1 
nıekte oldugunu beyan etmektedı. İn _ yetlcr Bırr ~· Avrupa ~üdaf aas~nın __ ıe : Her ne kadar bu ana değm bıı iki mOı- Usna bütün ziyaretçileri karşısında uzun ( Baştarajı l inci sayfada) tı!liz ve Fransız garanttleri. dört devleti mel l~nı te kil etme!ıdır. Bır duny ver devleti hep bir arada hareket etmiş- müddet alakoydu. Hiidise sırasında herhangi bir tara • btrlıştirmek içın kiıfidir. harbi vukuunda Japonyanın' teşkil ede - lerse de, ltal~a. Almanyanın -~driyatiğe 

1 
Mahdud olmakla beraber kürkçü lir - fından yaralanmıı; değildir. Fakat, hu--

Bu mehafiL diplomasi tankile yapıla _ b leceğo tehlike itibarile. Amerika elklln inmek telıdid"ne maruz kalnbolır. malann paviyonları da çok beğenlldl. Bu 1 kuk mahkemesine müracaat edereJı. 
•ak mıizakoreJcrın şiındıki halde Türk! _ umum.Sesi Sovyetler Birliğinin Avr~pa- Bu cHıetten İtalyanın. Y~goslavyaya sergide alelômunı kadın modası üzerinde gözleri önünde cereyan eden facia_ sa!ı
Y•Ye ınüteallık bulunacağını ve Tiırkoye- da sarOı bir vaziyet almasını ternennı et- verdiği teminatın samimıyetıne marula- gösterilen itina ve billıassa dünya moda nesinin asabı üzerinde büyük tesır 11>lllıı he!! ~nzırda Roınanyaya bir taÖm:z mektedir kı bu da Amerikanın Pasifikte billı-. İtalya, Arnavudlu>ttan cenubu ıar· Alemine Paris modasına ynklnşmağa ça- ra ettiğini, daimi mali\liyete düçar o • 
VUkuu halinde mütekabil ve tam bir mun- b"r lhtildf takdirinde Sovyetler Birliğin- kiye. veya ş'male doğru ilerlemeğe ka - Jıı;an bir Viyana modası olduğunu anlat- !arak hatta tahsilini dahi terk mecbu-Wııet ilillifile bağlı bulunduğunu bu bob- den beklyebileceği şeye :şaretür. rar verdiği takdirde ta.biatile, sol tarafını mağa cehdeden gayret göze pek çarpı ·ı riyet-İnde kildığını ileri sürrnüştnr. 
daki istihbarlarınn atfen beyan etmekte- l'ronsızlnra göre tecavüzden korumak iç;n çalışacaktır. yordu. Kazadan daha ?Jyade manen zarar gll-
dirl<U-. Bu miizakercler Itiliifın her han- Paris 14 (A.A.) - Dün Fransa ve in- lta!yanın Arnavud!uğa ağır harb mal- Sergi günlerinin blı-inde, bir moda ren davncı, şirketten 35 bin lira !azmi. 
ll1 hır taarruzdan korkacak olan diğer gi"ere tarafından resmen yapılan taa~- zomcs; sevketmesi Yugoslavya hududunu ekspozisyonu yapıldı. Bu ekspozisyon mo nat taleb etmiı, böylece muhakeme A
Ba!kan devletlerine tcşınuı inıkiınmı is _ hıidlcxin çok mühim olan mahoyet ve ŞU· ba<oboş bırakmak arzusunda olmadığını da sara),nda oldu. Moda sarayı henüz_ Y_e- merikanvarl bir mahiyet arzelmişllr. tilıda! etmckl~ir. mu'ü bütün Fransız gazeteler~n~e kolle~-, gösterir. Gene buradı hüküm süren bir ni açılmış olan teşekkülün m~r~l?~ıdır. M~hkeme, bu iddianın tesbit edi ebil -

s· • Boğnz!ıu lif emnıyetln yeni v~. kud:eth bı_~ o~ganı- kanRate göre, Bulgaristan Almanya ve Bu teşekkül Viyana moda evlermı hım~- mesi için Adli Tıb işlerinin hadiseye •yası mahfellerde beyan edi!diğ"ne gö zas on1in bundan böyle her tur.ıu ye- ltalva alevhine herl>angi bir garb devleti yesine almıştır. Dünya yüzünde hır Vı- müdahalesine lüzum görmüştür. Tıb-"'Frans~ ve lngiltere tarafından Roma~- ni kuvvet darbelerine karşı teessus el • ile tedafü
0

I itt'faka girmiyecek, ve bir yana modası tutturmak gayretindedir. bı Adlide yapılan muayeneyi mütealob 
}'aya verılen garanti genış mikyasta Bo- mfa oldu~u kanaatini hır kat daha kuv • harb vukuunda mihvei devletlerine ilti- 'ı Bunun için çalışır, rnüdürlerile görüştüm. ııönderilen rapor, filhakika Abdullahm ğıızların serbestı.ole İt,goiiz ve Fran"z !1- vetlcndinnektedir. Ekserl gazeteler: Sov: hak edecektir. Bu çalışış himaye mahiyetinde imiş. Vi- iddiasın: tevid ve facianın davacı üze• 
lolannm Çanakkaleden ve Boğaz'çinden ycUer _Birliğin:n bu sis!eme ıthalındekı Bunn sebeb de Bulgarldtan demokrost yana modasını herkese tanıtmak için rinde doimİ ma!Qliyet tevlid etmesi leri>eJıtçe geçıneJerıne bağlıdır. fayda uzennde ısrar ed>yorla:'-. • devletlerinden blı- menfaat elde edemt _ ekspozisyonlar yapılacak, Vıyana mo - kevfiye!inl tesbit etmiştir. 

Dobric ıneseJesi Yugoslnvynıun va~yeti . , yeceği. fakat Roma ve Berl"ne müzahir delleri Avrupanın muhtelif yerlerinde İıapor üzerine dava yeni bir mecraı. Diğer cilıctten İngiltere hük!imeı, Dob. Le Jou.'::. ~~gosla~anın dun nıçın zox- olursa. Romanyalılardan Dobrieey~ Yu- teşhir edileeekıııif. ya girerek. şirket vekilleri bu_nda şir • 
rioc meselesı hakkında Bulgaristan!, u- redılmedogmı ızah edıyor. . 1-naı>istandan da Makedonyayı alabilece- Beynelmilel moda sahasında Fransız ketin mes'uliveti bu!unınadıgını. da • 1tıfııınsı için Romanyayı tazyik edecek Ne R~manya, n~ _d~ _Yun'?"'ta~ Frrn· ğ; düsüncesidlı-. modacılarına karşı açılmış bir harbi !da- vaeı vekili Adnan ise aksini iddia et • 
-Yette değildir. sız - lngıllz garantısıno ıstemış değdlerdır. re eden erkJinıharblyei umumiye karar- · 

1 

d" 

Tiirkiyenin tavassutu fakat Atina ve Bükreş hükümetleri Fa • d b • k gahı ismini vereceğimiz bu müesseseye mı e;. 1~ mahkeme Abdullahın id "' İngiliz. ınabfellerinde söylendı·gw ·ne go··. ris ve Londraya endişelerini bildirdikleri 15 y 'l Ş ı a ·. r ÇOC U b' d' e ıre e .d g"rınilş 've Tramvay Şir-
re t:. -k h 1 . . rli a ~ eskiden Lepkonviç sarayı denilen ır sa- ıasını varı 

0 • ~ aranın Sofya ve Bükreş ıle idame a de Belgrad, kendıs ne Romanın v~r . · b • • ray verilmiş. k ti . 2 5 bin lira maddi, 1 O bin lira da e~ iyi ınüno.sebeUer dolayısile İngil ği teminatı kafi gördüğünü söylemıştır. agw) eysnlf n Bu sarayda bir Modeschan yapılıiı. e nıni r olmak üzere davacıva ~~-- • T b'· y ı ı rd d h zı de Yu me'lnev zara • ' • ~~ hükfimeti Türkiyenin Romanya ile a ı ugos ava an a a ya • k d 1 Teşhir edilen modellerin içinde hakika - 35 bin lira tazminat ödemesine kaıv BııJearı.ıan arasında tavassutta b ı . goslav olmak mümktlnvlamazdı. karlSIOI (Çir 1. ten pek güzelleri de vardı. Manokenler vermiştir. ~arzu etmUtedir. Bazı Ball<a: ':u. Pelit Journal diyor ki: B torof> 1 inci .. Yf•daJ kalabalık bir daveUi kütle~ı karşısında ---------Ieıı.rin!n Sovyetler Blı-liğlne ka<ŞI gös. Şimdi: • . ( llf böyle bir ekspozisyona hakikaten elve - Blrf'mala pormoklorını mokiPeya lordııııerı !Umadsız!ık, İngıliz ınahfelleri- 1 
- lngilterede mecburı hızmet, evvel evlenen Faki Mehıned oğlu lbrahJ. rişli olan geniş salonun bir tarafından, bir kaptırdı aı Romanya ile Balkan devletleri ve Sov- 2 - Fraıısada 5000 tayyare, ınin karısı Sultan, lbrahimln 15 yapn • tarafına doğru. ağır. ağır geçerek esvab- Dün, Büyükdere kibrit fabrikao,ındıı 

JeUer Birlıği arasında bir hav ktı k- 3 - Amerikada bltaraflılt kanununun daki öz kardeşi Hulusi kaçırmıştır. !arını teşhir ettiler. çalışan M.ehmed, sağ elinin parınt· aklaa• .. 
-t:_. d a pa a t d'J• ıjl. d v hı nefes k tı k re ıle y 
;""' erpoş ebneğe sevkeyleınektedir. Bu a 

1 
' •znn ır. • 

0 
zaman gen~ lbra-him de Sultanı evvelce 80v:ınlf "" Aynca Viyana firmalarının sergi sa - rını makineye ·ap rma su. 

akdirde bu memleketler Sovyet lot"ala • alacağız. . . . • .. aralarında cereyan eden bir çok aşk ma- rayında teşhir ottikJeri yün örgüden ka- ralanmıştır. Mehmed, Amerikan haı • rının fiil! yardımını derpiş eden bir itti- Figaro, alilkadar dev!etlenn !ctiklalını ceralanndan sonra Sultanı bçırmıı ve dın elbiselerinin modeller;ni, bizim tri- tanesine kaldırılmıştır. . . . 
f&It kaı;osında hissettikleri llimadsızlığı kurtarmak için azami §ey!n İngıltere _ve bu suretle evlenmişlerdi. Sultan İbra - kotajcılanmızın görmelerini ve lınalAt - Hlidiseye, Mehınedin dıkkatsızlığl • Rllsternıiycceklerdir. Fransa tarafından yaptldığını l<aydedı - himle evlendikten bir müddet sonra lro - lannda tenevvde ve yeniliğe dikkat et - nin sebebiyet verdiği anlaşı~ır. ~Ue~~n guanti~n~ R~n~~ ~~ . . c~~ın W~k ~Q~ Huro~ye i~~ :;;~;~;;~;;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
do teımıı edildiği lınberi d;plonıatik mah- Le .Toumal da Saint - Brıee. Çe~. vermiş ve onunla allka peyda •derek ko- s. ehrimizden geçerek lraka giden lngilz Lordu ~ilerde büyük bir heyecan t l"d t .• layn ve Daladyenin beyanatlarının Jeni ına Iakayd davranmağa başlamııtır. 
tır. İy~ haber alan ınahfeller;: :ö ~e:~. kollektü emniyetin teşkil~tlan?ın~asır.- ~~netice iki genç birbirlerlnt kaçırmağa 
line göre dün Londra G f YH··ı da ancak bir merhale teşkıl ettiğlnı kade- k ar vererek bilAhare de bu &aran tat- 1 li ti . • a enconun ı. e- d' . ar . 
~aretındcn evvel ınezkılr garantinin I) or. bik etmişlerdır. 
dair !.,:~§miline lüzum olup olmadığına Bir lıarb bloku Keyfiyetten haberdar ~dilen zabıta, 
,.,__ -uıs Ue sıkı bir nıüzakerede bu • Ordre gazetesi, hakiki bir harb bloku genç aşıkla :ı:naşukuını fiddetle aramak-~ımuştur. vücude getirilmesi mütaleasındadır. Eğer 
~lınalinnlnrn göre: •Muazuuıı bir blöf» Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliğı Al· ~ta~d~ı~r·==========-====-=== 

r 14 (A.J\) y man hegemonyasına karşı ciddr bir tarzda rantı'ye bu"sbütün hayret etmek Iazundır. her Dıe ...... t . - an resmt Deutsc- b' 1 k l l A d"nya 
lnnd • .., , Çeznberlaynin bc>yo.natı hak- ır eşct'e o ur arsa, vrupa ve u Yunanistan huswrunda, bir İtalyan teb· 

a §U tefsiratt b 1 havası yavnş yavaş teneffüs edilebileceh d · dı'nı' farzettinnek için ortada hiç bir le· :muazzam b' .. a u unarak bu nutku bir hale gl'lecektir. 
ır blöf diye tavsü etmektedir. beb yoktur. 

Gazete b h<' «Rus ittifakı Iazımdıl'» 
rt üıe '. u Yana.tın mihver devlet • Vıctoire gazetesınde, ötedenberi Fran- Romo.nyaya gelince. bu memleketi Aı.. 

bildiri rınde hıç bir tcs t'i olınıyacağını sız • Alman mukarenetıni mildafaa etmi§ manyaya karşı oldufu derecede R\l8yaya rafı ?:ır ve son zwnanbrda İngiltere ta- olan Gustave Hervem şöyle yazıyor: karşı da müdafaaya İngilterenln azmet • 
led n Dynanan çok gülunç rolden hah- Ruslar olmaksızın Balkanlarda •SkerHk · olduğuna llitımal veıilcn•z. Halbuki 

rok lng1ı1e,..y1 ınüsaleınetpuver b r bakımından büyük bir şey yapınağa ım. ~'l! üz Sovyetler Birliği Romanyanm ~I •lmıık için panık tevlidi usullino kan yoktur. Evet Çemberlavn, Rus itli • ı:rak bilttinJüAilnll !aıımut bir devlet 
Ga caat etmekle itham ediyor. .fakı lfizımdır, hem de çabucak. değılclir.> 

zeto, İngilterenin Yunan stana olan Hnyret 

iarantismin, Atinadan Romaya go"nderı· • Yenı' beyanatın '.rorkiyeye yan bpab 
Berlin 14 (AA) - Çemberlayıı ve Da- 1muı ~ rnesajdan sonra şüpheli olduğunu ila- ladyt>n'n dün ı bevanatlannı mevzuu ve ·an açık bir tanıda blldirilınif 0 

\'e Ve Romanya için de hal bôyle oldu - bahseden yan resını Diplomatiedıe Kor- zamanın rekabeti değil feyizli tCfrlkl 
iunu temin ediyor. rcspondanz d yor ki: mesaiyi icab ettirdt,ğl bu yerde dostluk 

Bu gazeteye göre, Avrupanın genç mıl- cE er beyanatın hedefi Roma - BerJin münasebetlerini bozmak ve fllphe havası 
ietıeri f.şleritıln bozulmasına müsaade et- mihverin'n çember içine alınması değilse, uy.andırmak için yeni gayretler sarfede. 
neyeccklcrdir. Yunanıstana ve Romanyaya yçılan •a- bileceğini ıösterir.• 

nsub Lord Atlon ve refikası Prenses Eliza, 
Büyük Brlt.nya hanedanına me .. bah Semplon Ekspresile §emrimize 

refakaUerinde dört ki§i olduğu yalde du n sa 
ı-1~1erdir 1 

ge.u.~ · . il _,._, __ tlerı'ndeki zevat, i&tasyonda vali ımuavjni Hüdai Ka •, Lord ve zevceaı e l'!C'J.wus k ' 
b fın..ı __ k .... 1 ... narak motörle Haydarpaşaya geçmiş ve Toros e spre. rata an tara UAU ar~ . . · ·za · t · 

aile Irak'a hareket etmlflir. Reslm Lordu ve zevcesını şemrımı c gos crıyor. 
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Mister Bradley şimdi kırk beş yaşında- casile vurmuştu. O sahneyi Bradley hiç M~rley'in çiftliğine gelmiş bulunuyor- Makine şeridi 
dır. Yeni Meksikada o, cesaretile, baba- te gözünün önünden silemiyordu. Hank du. «Siyah· Kırmızı• 8000 

yiğitliğile tanılmış bir adamdL O büyük Mac Grerney yerinden fırlanuştı. O da * Snbit toz mürek-
JÖhreti şu tesadüfe medyundu. tabanoasma sarılmıştı. fakat daha taban- Bir iki hafta Bradley için hAdisesiz kep 

2000 paket 224. - 16 80 Pazarlık 14.30 

o daha on sekiz yaşında iken başından cayı kaldırmadan yediği kurşunla dizleri geçti. Sam Duffy'e hiç rasgelmemişti. Yazı makine yağı 
§Öyle bir hadise geçmiştL bükülerek ve etrafına: cBana yardım et· Fakat ikinci haftanın nihayetinde Moor-

600 şişe 

Takrlbl'D 25 Kg. 
2000 kutu 
60ı·O adet 

Evet on sel<lz yaşında Jim Moorleyin miyor musunuz?. diyen bir serzenışın ley bankadan para getirmesi için onu 
yanında kovboyluk ediyordu. Bir Cu- ifadesile yüzü buruşarak ve kıvrılarak şehre yolladı. 
martesl akşamı mektebde verilen bir sü- yere yuvarlanmıştı. Altı saat tozlu yollardan atla gittikten 
areye gitti. O zaman yeni Meksikada ka· Sam Duffy'ün tebdidile bu hayal yeni- sonra şehre varınca ilk işi otele gitmek 
dınlar pek azdı. Bunun için suarede eğer den Bradleyin gözleri önündP. canlanmış· oldu. O zamanlarda oralarda otel tek 
yarım düzüne kız varsa iki düzüne erkelt tı ve korkusundan biran içinde büt:ın katlı tahta b ir baraka idi. Arka tarafta 
vardı. Bunların hepsi mekteb bahçesine vücudünü soğuk bir ter kaplamıştı. odaları vardı. ön tarafta barı. lokantası 
çıkamadıkları için kırda bir ateş yakmış Marile dansetmek kadar basit bır ha- vardı. Bradleyin odasını bardan ince bir 
lar, etrafına oturmuşlardı. Şakalaşıyor- dise yüzünden ölmek istemiyordu. Henüz duvar ayırıyordu. Bradley tam elini, yü
lar, içki içiyorlardı ve sıra ile mekteb on sekiz yaşında idi. Hayata çQJ< düşkün- zünü yıkarken duvarın öte tarafında 
bahçesine girerek oradaki kızlarla danse- dü. Ne yapması lazımdı. Yapılacak şey Moorley'in sesini duydu. Gene içmişti. 
diyorlardı. kaçmaktı. Bir müddet içın Samla karşı· Kend isınden bahsediyordu ve yüksek ses-

Bradley de öteki delikanlılar gibi yapı- !aşmamak lazımdı. Sam bu hadiseyi unut- le: 
yordu. iki defa üstüste Man isminde biı tuktan sonra tekrar buraya dönebilirdi, - Hala niyetimi boz..-nadım diyordu. 
kızı dansa çağırmıştı. İşte bunun yüzün- 0 pek hiddetli görünüyor ve tehdidini ye- Ona ilk rasgeldiğim zaman tabancamı 
den Sam Duffy ile aralannda ona baba- rine getireceğe benziyordu. beynine boşaltacağım. 
yıgıt şöhretini vermiş olan hadise geçti. Bradley sebebsiz yere Samın kurşunile Bu sözü duyan Brndleyin aklına ilk 

Bradley dansettiği kıza karşı en ufak ölmekten pek korkuyordu. gelen şey pencereden sıçrayıp atına koş-
bir alfıka duymuyordu. Tesadüfetl onu 1 Böyle bir ak1bete uğramamak için ya- mak ve orada~ dörtnala koşmak old:ı. 
ikı defa üstüste dansa kaldırmış bulunu- pılacak bir çare vardı. O da kaçmak. Faöat bunu yapmadı. Ellerini, yuzunu 
yordu. Halbuki Sam bu şeyden fena hal· o akşam çiftlığe döner dönmez yanın- kuruladıktan sonra tabancasının dolu O· 

de s nirle~ti ve onlar dansederken o- da kovboyluk ettiği ihtivar Moor1ev'in o- lup olmadığına baktı, tet iğini düzC'ltli. 
yunun ortasında yanlarına geldi ve: dasına gitti, hadiseyi anlattı. O zaman ih- Onu kemerine yerleştirdi. Odasından ÇJk-

- Mari ile dansetme dedi. Mari benim tiyar Moorley'in gözlerine tuhaf bir bakı~ tı. Bir dakika sonra iki eli kalçriSlnd:t o-
ni anlım olacaktır. doldu: larak bardan içeri g"rdi. Sağ elı büyük 

Bradley işi şakaya bozmak istemişti. _Hayatının selarnetlni kaçıp gitmekte ı bir kolaylıkla tabancasını kavrıyabilccek 
Hal ve tavrından pek ziyade içmiş olduğu buluyorsan istediğin yere git Jak dedi. bir vaziyette idi. Yavaş. yavaş bara doğ· 
belli olan genç arkadaşile kavga etmek 1 Fakat sana şunu söyliyeyim ki, ben senl ı r~ yürüdü: Onu gör~n ~ey~~n~cinin ren
lstcmedL Bir latife etti. Herkesi güldür- bizden zannetmiştim ve gittiğin iç:n bii- gL yemyeşıl oldu. Bır soı soylıyemez ol
dü. Bu şaka Samı teskin edeceğine umu- yük bir teessüf duyuyorum. Senin :.ize- 1 du. Gözii bu iki diişmandan bırindcn ötc
mi kahkaha onu büsbütün hiddetlendirdi. rinde şu veya bu suretle müessir olmak kine bakıyordu. 

Marinin yanında küçük düşmek iste- istemem, fakat senden yaşlı olmak sıfati- Bradley bir türlü Samdan gözleri ayı-
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I - Şartname ve nümuneleri mucfhl.nce yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 k"a
Iem kırtasiye hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizaların
da gösterilmiştir. 

III - Eks'ltme 17 /4/939 Pazartesi günü Kabntaşta Levazım ve Mübayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözii geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nil
muneler de görülebilir. 

V - EkSltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen Ko-
misyonu gelmeleri. c2038> 

I - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 aded y'tiksek randı
manlı sigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltm~ye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli (sif 24000 lira) muvakkat teminatı 1800 liradır. 

III - Eksiltme 2/5/939 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 de Kabataşla kl
in Levazım şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün parasız olarak yukarıda sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - Mübayaa olunacnk makınelcr Molins, Standart, Müller. Skoda b.brikala-
n mamulfıtından ol acaktır. • 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsı z teklifler.ini % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka tcm'nat mektubunu havi kapalı zarfların eksiltme için hyin 
edilen günde ihale saatınden bir saat evveline kadar (saat 14 de kadar) mezkll.r 
kom:syon baikanlı~ına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1713) 

mediği için bu şakaya pek sert mukabele le sana bu kadarını söylemek isterd;m ki ramıyordu. Aynunın içinden onun büfin 
etti. Ağız kavgası başladı ve ağız kavgası korkacak ortada hıçbir şey yoktur. Sen hareketlerini tak:b ediyordu. Onun benzi 
gayet büyük bir kolaylıkla dayağa--ınün- de erkeksin. Bir de tabı.ıncıı taşırsın. Tn- de kül gibi olmuştu. Adf'ta dizleri kıvrıl- Tesv· eci ve Tornac• hnacaktır. 
cer oldu. bancasının daima dolu ve tetikte olduğu- mı~tı . Tezgaha doğru dörunü ştü ve sol Talib olnn'arm vesaiki ile birlikte (Haliç> Sütıüce:le madeni eşya fabrikasına 
Müthiş dövüştüler. İkisini birbirinden nu bilen bir kovboyun hiçbir şeyden el le tabancasını yakalamıştı. ' > müracaatıcr:. ~nm•m•••••••lfV 

a~r~k~n~m~ne~~~ö~kigilib ~dm~ına lli~ ~k~~ s~~ şimdi Brndlcyooa bU~kbirhcy~anıaw. I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gelmişti. İkisinin de üstü başı parçalnn- ne hissettiğini pek iyi tahlil edcbiliyo- tün sinirleri gerilm!ş bi rhalde bakıyor- duktan sonra telfışla kapıya atılmış, dı- J ğı çiftliğe gelmiş. eşyalarını tophyarak da 
mıştı. Fakat hiç biri öt~kine faik bir va- rum. İstersen git, fakat gidersen sakın ha du. O tabancasını henüz kavramamıştı. şarıya fırlamıştı. ı ha başka bir yere uzaklara kaçmış ve b.r 
.ziyette değildi. ı:-.. daha bu taraflara dönme, çünkl1 sana Çünkü sebeb.siz yere kar~ısındaki adamı Kapı onun üzerine kapandıktan sonra daha oralara dönmemişti. 

Sam hala hırsını yenmemişti. Oradan çok ağır gelir, buralarda yaşıyamazsın... öldürmek istemiyordu. Eğer vuracak 0 • biraz daha sük(met bulmuş olan Bradley Ve işte bunun için büfin yeni Meksi· 
uzaklaşırken: Onun bu son sözlerinde gizlenen mana- lursa bunun muhnl&nk surette müdafa- meyhaneciye döndü: 1 kada Jak Bradley kovboyların en baba· 

- Bundan sonra ilk rasgeldiğimiz z:ı~ yı anladığı halde daha o geceden pake:ti ainefis olmasını ve meşru bulunmasını - Bana bir vıski ver, dedi. Hem de bü- ı yiğiti olarak, en cesuru olarak tanılmış 
man seni tabancamla geberteceğim. İlk yapıp ata atladı ve dörtnala oradan kaçtı. istiyordu. Asabiyetle, korku He onun ö- yük olsun. ve kırk beş yaşına gelinciye kadar bir 
gördüğüm gün dünyadan yok olaca1tsın Köyden ve çiftlikten uzaklaştıkça için- lümüne sebeb olmak istemiyordu. Brad- Meyhaneci heyecanla: daha kimse onu tehdid etmeğe cesaret 
diyordu. den: cBen ne yaptım> diye düşünüyordu leyin böyle bekleyişindeki sebeb şu idi: - Aman ne korktum, diyordu. Siz içe- edememiş, herkes onunlıı boy ölçüşmek-

Bradley küçük bir delikanlı idi. O z.a· ve fena bir şey yapmakta olduğunu hisse· Sam tabancasını kabzasından değil, or- riye girmeden evvel Sam Duffy, sizi öl· ten korkmuştu. 
mana kadar hiçbir kimseyi öldürmemiştl diyordu. Yaptığı şey akıllıca bir hare- tasından yakalamıştı. Bu şekilde tutulan dürmek istediğini söylüyordu. 
Yanında bir kere bir adam öldürmüşler· ketti. Çok makuldü, fakat dürüst müy- bir tabanca ile ateş edilemezdi. Viskisin; bir yudumda içen Bradley 
di. Onun ölüşünü görmüştü. Bu cinayet dü? bir tehdid önünde bir kovboyun böy- Onun için bekliyordu! Ne yapacak d'ye güldü ve büyük bir emniyetle: 
bir meyhanede iskambil oyiınundan çı- le kaçması şerefini haleldar edecek ma- bekliyordu?... - İnsanlar neler söylemez ki ... 
kan bir kavga yüzünden işlenmişti. Öl- hiyette bir şey değil miydi? Bu intizarı çok uzun sürmemişti. Ç:in- Dedi. 

Yannki nüshamızda: 

Eski bir Tango 
Yazan: lnci Ôzkurt 

dürülen adam Hank Mac Grerney idi. O· Yolun ortasında atını durdurdu. Geri kü Sam yavaş, yavaş tabancayı yukarnya Hikayenin sonu kolay anlatılabilir. O- 1 1 
yunda hile yaptığı için Spade onu taban- çevirdi. Sabah güneş doğarken yenide.'1 doğru kaldırmış ve tezgahın üstüne koy- radan çıkan Sam, dörtnala kendi çalıştı- '----------------' 
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Daha birkaç ay evvel, oğlunun İstan- selerinir. hazırlanmasile alakatlar ol -
bt 1da yapayalnız gezip eğlendiğini, yal ması, onun karısma karşı olan lakayid
nı7. başına seya-hatler yaptığım görerek liğinin belki de sırf zahiri bir gösteriş
son bir ümidle bundan istifade etmek ten ibare~ olduğu ve hakikatte genç ve 
istemiş ve Beykozdaki eğlenceler ba~- güzel Muallanın kocasını tamamile el
Iamadan evvel Muallayı Zeyneble bir- de etmiş olduğu şüphesini uyandırmış
likte İzmite gönde~ oğluna tek- tL 
lif etmişıi. Fakat annesinin bu sözleri Beykoza gelip de Muaqıayı gençliği
Ce\·adın üzerinde çok fena bir tesir nin ve olgun güzelliğinin bütün şaşaası 
yapmaktan başka bir işe yaramamış - içinde, lstanbulun en yüksek terzileri 
tı. Genç adanı müstehzi, hatta mütaaz- elinden çıkır.ış mükemmel esvablarını 
zım bir tavır!a annesine bakmış, şu söz- çok uygun bir şekilde kendisine yakış
leri söylemişti: tırdığını gördüğü zaman kalbindeki lfü-

- Ne diyorsunuz anne? Mualla İz _ tün kıskançlık şeytanları birden baş 
mite gitmek isterse. bütün sene zarfın- kaldırdı. Müfici. bey, ağabeyisinin karı
da gidebilir: tam köşke misafir geleoe- sından bahsederken: cYengem gelini -
ği ve evin hanımı sıfatile orada bulun- nin gü::ellik ve şıklık sahalarında ken
rr ı; ı Iazım ge!diği zamanı intihab et _ disinden üstün olmasını hiç bir zaman 
m z Karımın evimi şereflendirmek, affedemez.> dememiş miydi? 
mi 11.firleri"1i a•'fırlamak için av mev- Mualla kayinvalidesinin Beykozaı p.e-
siminde ıçif ' 'ikte bulunması .elzem - lişini gizli bir nefretle görmüştü. 
dir. Günler. aylar geçtikçe ve tecrübe 

Nitekim. bu mükalemeden bir kaç sahibi oldukça. onun kendisi gibi genç 
un sonı·a Cevadm Beykoza p,idib yer- ve görgüstiz bir· çocuğa, ilk evlendiği 

1e mesi ve oradan kıoırdamaması, hat- gün, öyle acı şeyler söylemiş olmasını 
ta kansile birJikte lstanbula inerek 1 ve ona, kocasının hiç bir şekil ve suret
Beyoğlunda bir otelde kalıp rınun elbi- j Ie kendisini .ı;evmesine imkAn olarnıya-

cağınn bildirmiş olmasnm af:6edilmez 
bir hata gibi görüyordu. 

Faka.~ henüz buna sadece büyük hir 
hata diyordu. Çünkü kendi dürüst kal
bile ve temiz huyile, kayınvalidesinin 
söyledirt ~özlerin tamamil 0 yalan ola
bilecefüni, onun kendi oğluna ve geli
nine kRrc;ı böyle alçakça sözfer uydura
bileC(>Ctini t ac;avvur bile e demiyordu. 
Esaı;en o, bütün o sözleri söylerken çok 
saımiml pibi ~örünüyordu ve sonradan 
Cevadın tavırları ve hareketleri bun
ları teyid e<lccek mahiyette idi. 

Bütüı: bunlara rağmen Mualla ka -
yinvalidesir•e karşı içinde anlıyamadığı 
bir uzakhk, bir korku duyuyor, çiftli
ğin ve köşkün idaresinde herhangi bir 
kusur bularalk kendisini tenkid etme
sinden çekiniyordu. Henüz Naime ha
nımın Cevnddan ne derece korktuğunu 
ve eve aid (•n ufak bir fikir beyan ede
miyecek kadar onun tesiri altında bu
lunduğunu biL'11iyordu. 

Halbuki Naime hanım kıskançlıkla 

için için eridiği ha1de genç ve güzel 
gelininin çiftlikte ve bütün misafirler 
arasında bir yıldız gibi parlamasına 

şahid oluyordu. 
Cevadın av eğlenceleri vesilesile çift 

liğinde tertib ettiği kır ve deniz eğlen
celerine davet edilmek her zaman için 
İstanbulun kibar muhitinde ve Cevadı 
tanıyatılar arctsında büyük bir şeref 
addedilirdi; fakat bu sene, onun kimse
ye göstermediği ve bütün kış Boğaz -
içinin uzak bir köşesinde kapadığı hal
de güzelliğinin şöhreti denizleri aşarak 
kulaktan kulağa fısıldanan bu ikinci 
k~rısını görmek için herkes tel~ edi -
yordu. Bundan maada, senelerdenberi 

dul olduğu halde etrafındaki güzel ve 
zengin salon kadınlarmdnn hiç birisini 
seçmiycrek İzmitin bir köşesinde kal -
mış taşralı ve görgüsüz bir kızı almış 
olması , mütecessis kimselerin üzerin -
de çok büyük bir merak uyandırmıştı. 
Cevad·u bu genç karısını cidden sevip 
sevmec!iğini crnlamak, buna karşı da 
evvelki karısına karşı takındığı tavır 

ve hareketleri yamp yapmadığını gör
mek ne büyük bir şeydi! Hele klskanç 
kadmfar için Muallanın giyinmesinde, 
yürüyiişünde, misafir kabul edişinde, 
yemek yiyişinde, kocasına olan rnua -
mclelerinde bir kusur bulmak, o ta"ira
lı kızın yapacağı falsoları yakalamak 
ne ala bir eğlence mevzuu olacaktı! Bil 
tün kı~ artık bunkn konuşarak eğle -
nebilirlerdi! 

Fakat hu ümidlerle çiftliğe koşup 
gelenler bir saat içinde BOğuk bir duş 
aqtında ıslanmışlar gibi donup kalmış -
!ardı. Hilkaten çok nazik ve ince olan 
ve esasen Cevad ve misafirleri kadar 
asil bir aileye mensub olan Mual1A, ta
bii insiyak ve zekasile derhal misafir
lerinin her birisine karşı yapacagı mu
ameleyj buluyor, hemen onlarla ayni 
seviyede oiduğunu gösteriyordu. 

Bundan maada, yanında Cevad gibi, 
salon hayatının bütün entrikalarını, 
kıs~çlıklarım ve bayağılıklarını ya -
kından göriip tetkik etmiş bir rehber 
de vardı. Genç muharrir, hemen her 
vakit onun yanmd<! bulunuyor, ona 
kar§ı yapılabUecek en ufak bir çirkin
liği hemen kavrıyordu. O kadar ki, 
bir gün köşkte kalanlar MuallAnı.n tam 
manasile iyi bir ev sahibi olduğunu i -
tiraf etmekle kalmıyorlar, önc&dan 

mecburi ve mantıki bir izdivaç gibi ta
nıtılmış olan -Naime hanım tarafın -
dan- bu evlenmenin bilakis büyük 
bir aşktan doğmuş olduğuna kanaat 
getiriyorlardı. Zaten, Cevadın halle -
rinde, sC>zlerinde ve bakışlarında görü
len değişiklikler onu tanıyanlar 1çin 
meşhur muharririn bu sefer tam ma -
nasile yakalaruruş olduğunu isbata ka
fi geliyordu. Onun kızına yaklaşma'!n, 
kansına karşı gösterdiği derin saygı, 
hele onu kendi titi7 muharrir hayatına 
karıştırması Muallanın onun üzerinrle 
ne kadar müessir olduğunu gösteren 
en bariz ve büyük bir işaret değil miy
di? 

Ya Mualla? Onun da kocasını sev -
memesi nasıl tasavvur edilebilirdi? Fa
kat onun, Cevadın ilk karısı gibi hisle
rini herkesin içinde gösteren ve kıs -
kançlığını saklamasını bilmiyen bir ka 
dm olmadığı belli idi. 

Hakikatte, Mualla kendisine dikilen 
mütecersis nazarlaTın farkında idi ve 
evine misafir diye kabul ettiği kadın -
larda büyük bir kıskançlık uyandırdı
ğını anlıyordu. Fakat bütün bunlar, 
onun ev sahibi rolünü çok ciddi ve tam 
bir ~ekilde oynamasına mani olmuyor
du. 

Ya:lmz geceleri odasına çekildiği va
kit, aralarına giren bu insanların ta ~ 

vır ve hareketlerini düşünüyor ve se -
nelerdenberi kitablarda okuduğu csa
lon hayatı• denilen şeyin sırf böyle kıc; 
kançlık ve entrikafardan ve daha• ba -
yağı ve pazarlıklı düşüncelerden iba • 
ret -0lduınmu, içinde derin bir sızile an
lıyordu. 

(Arkan fJar) 
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Batıaı G Acizlerin 

Kendisinde:ıi, .. derhal yerinden fırladı. ! 
lunan A .. ka ybuz adım kadar ilerde bu-
h 

.. a.g ra aktı Bu h 
ayvan, gözlerini · assas ve zeki 

noktaya diknıi ı· Ô: !kulaklarını biı 
rile, rniltemadt ş ı. ayaklarının bi _ 
ziyi ikaz etm ~~n eşiniyor .. Ba'ttal Ga
melerine dev:m 

1
: hali! hafif kişne -

Battal G · yordu. 
knrak, meç~~İ ~~rm vaıiyetine ba
kunu anladı. JSenln orada oldu . 

. - Aş kar; fazla ~lA.ş e . 
kı, eheınınh-e•sı· b" tıniyor. Demek r J l z ır 4ey 

• ye, nurıldfft'ldL Aşk . . . . . 
aum görrnive k ara bınmıye 1ü 
dı. .. Sadık. hre ' o tarafa doğru atıl • 
bırakmadı 0 Tan, efendisini ya1nı7 
da savura~k ;~t~rka ayaklarını hava
nııya başladı. lın arkasından koş-

Çarn onnanının k 
dan, boğuk b" ! 81 ağaçları arasın-
feryad gı·ıı·kır eryad işitiliyor. ve bu 

' ı çe zayifl · 

SON 'POSTA 

.GAZI 
Yazan: ZIYA ŞAKIB 

yardımcısı 

adamın hırıltı!ın ayor .. boğulan biı 
Battal, 0 tara/ ~rıyordu. Dedi ... Keşiş, doğruca cevab verdi: da, manastırdan çıkıp evlenmeğe mec-

f{ya~ bir rnan a atıldığı zaman, vah- - Buraya bir saat kadar mesafede, bur oldular. 

Boynuna bir ip ca.kmt§1ar boğmağa çal~yorlardı. 

haydud, ihtiyar ;:ra ile karşılaştı. İki bir manastır vardır. Adına, (Kırk ba- Keşiş, bu sözleri söylerken, Battal 
mışlar .. boynun ~~ adc1rnı yere yatır - kireler manastırı) derler. Ben• oranın Gazinin yüzüne bakarak gülümsemiş -
:mıya ~alışıyorla~dıır ip takmışlar .. boğ- kapıcısıyım. Başrahibe, manastıra ti. Ve başını iki tarafa sallıyarak, ken-

Bu ıki adam b . nezredilen paraiarın tahsili için beni di kendine söyleniyormuş gibi: - Al -
dalmışlardı k.' u korkunç işe o kadar lahın, garib hikmeti... 
nf ı, ne A A'--rı k. . köylere göndermişti. Gittim. Paraları . b"" 1 d.~ ve ne de Battal .. G~a .. n kışnemesı- Demişti. Keşişin gülmesı ve oy e - mı •ahsil (;ttim. Dönerken, başıma bu iş 
ıgfnin f<ılrkınd ın oşup gel- söylenmesi, Battal Gaziye birdenbire 

Battal, birdenb~ olamamışlardı. Faka• teldi ... Bu hr.-ydudlar, yanımdaki pa - bir şüphe ve merak verdi. Bunun se -
birer yum kl ıre enııelerine çökerek raları almak için. az kalsın beni öldü - bebini sual etti: 
Ye ru a kendilerini - ·· ·· re kl d" b" h re Yllvarlad ğı yuzustu ce er ı. Keşiş, başını önüne eğip ır aç çı-
rnışlar .. kork 1

1 
zaman dönüp bak - - Kırk bakireler manastırını gör - kardıktan sonra, cevab verdi: n u arından ne -1 ~ırmışlardı. yapacakları nedim. Fakat. senasını işittim. Çok gü- - Hazreti Meryemin ve bütün Aziz-

Yerdeki ihtiyar k şiş zel bir mevkide imiş. Ve içindeki kız lerin himmeti, üzerimizde olsun ... Ma-
yüzü, rnosnıor ke,sı"lıne ~yafetinde idi nastırımızın bır başkeşişi vardır. Kırk k lştı c h k~işler de, iki yüzü mütecavizmiş, öy-
endisiru şiddetle m .. d f. an aıvlile yaşında kadar bir bakiredir. Fakat öy-

yerdeki adamların ~ a a~ ettiği için le mi? le mübarek bir kadındır ki.. hiç şüphe-
mış .. kendi elleri d Y\l~n parçalan - - Evvelce öyle idi. Fakat, dinsiz va- siz .. o da, Azizler sırasına girmiştir.As
mıştı. e, içinde kal - lilerin, imansız hakimlerin, manastırın pasya ana, adını taşıyan bu batşrahibe-

Sayfa 13 

Gayrimübadil İşleri 
Tasfiye Bürosundan : 

Yanya gayrimfrbadillerinden olup isimleri aşağıda yazılı eşhasa aid mülga 
Gayrimübadille.r Komisyonunca tejkil olunan dosyalarda mevcud 216, 779, 1226, 
1145, 1746, 1790, 1839, 1896, 1929, 1066, 1989, 2075, 2085, 2163, 2170, 2366, 2443. 2465, 
!478, 2486, 2488, 2496, 2498 numaralı maz hatalarla tesbit edilm~ olan istihkakla .. 
nn hakikat& ve ahklmı mevzuaya muhalif görüldilğünden iptal edildiği ve 545, 
668, 605 840 numaralı mazbatalarla tesbit edilmi§ olan istihkaklar da fazla 
tayin edildiğin<len bu kere tadilen tenki8 edildiği ve 1213, 1538 numaralı mazba
talarda da Aluned Dino ve karw Müveddet namına tesbit edilmiş olan istihkak .. 
ların da ayni auretle iptal edil.mit olduğundan ~zkQ.r istihkak mazbataları üze
rinde yapılnuş veya yapılacak herhangi bir temliki mutazammın muamele ve 
tasarrufların hükümaüz olduğu a!Akadarana tebliğ makamına kaim olmak üzere 
UA.n olunur. 

Ulvi. Muammer, Celile, Ali Kemal M atlfım, Mükerrem, Fatma, Ali, Mehıned, 
Hüseyin Dino, C-evad Meruş, Saffet Dino veresesi: Ahmed Fuad, Ali Ekrem, A
bidin, Arif Hikmet, Leylı\, Feride Al.kuş. Veysel Dino, Adem Dino, Rezin Dino, 
Jale Funt, Ahmed Dino, Müveddet Dino, Abdülvehhab Dino veresesi: Sabri. Fat
ma, Adile, Melek, İkbal. Saadet, Halide, Rifat, Nureddin, Nasib, Müzeyyen, Sa
bire, Abdürrahman, Firdevs, Resmiye, Ce.181, Nuri, Sedad Nuri, Suphi Nuri, Hi
dayet, Enver, Münci Fikri, Feridun Fikri, Leman, Mebrure, Hatice, Kemal, 
Kadriye varisi Fuad, Şadiye, Reşid, Şerife, Münevver, Samiye, Kevser, Mukad· 
der. KAzı.ın, Mukaddes. Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha, Nadi.de, Melek, Hay • 
reddin, Zekeriyya, Cemile, Mürüvvet, Pembe, Pertev, Refet, Neşet. Necati. Hik-
nıet, Nevin, Heybetullah, Şahende, BilAl, İffet, Kfunran, Cafer Sadık. (2416) 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüa yol
larile geçen butehklardan korur, grip 
ve boğnz rahataızlıklannda, ıeı kıııklı· 
ğında pek faydalıdır. 

. G:L·z KANZUK ECZANESi 

d 
Bk~ttal, derhal adrı.ınea.\.zın boynun varidatını çalmaları yüzünden, kız ve miz, dairr:a senin adını hürmetle anar. 

a ı ip" k 61 
- kadınların ~og~u daö-1Jdılar. Bı·r kısmı (Arkası var) 

danı ıçe ip çıkardı. Boynundaki şah ~=;~~F-~~~~5~~~~~~~;;;;;;~;7=====;:;=====~~~~~~=;~::=::;;:;;;;=~:;;;;;:;;;;;~~~=;:;;;;:;;;;:;;~f.:İİİİİİlllllİlllİİİİİİİİİİlllİİİİIİillİillİiliim .. ~ 
so;r:k~

1

ı~: ... 0::!~::WB!~11kaç dakika ( fövlet demiryolları ve liman ları işletmesi Umum idaresi ilanları 
a at ka d . 

rtlr a" rşısın a Battal Gaziyi gö -
ı:'>vrrnez bu f d h .. '" kuya ka ' se er e """'lka bir kor-

Pı larak, titriye titrlye· 
-Aııp . 

Met et ' &nayaınu.. n bana merha-

Diye:. bağırma ....... 
. Battal Gazi !a_ UG<Jladı. . 

dı lismu1e hi , gillunısedi. İhtıyara ken-
,.. tab ederek· 

- .n.orkın · 
•lti. Tesadti;·· sana, Allah merhamet 
di ... Bak D .. en, ben1 buraya gönder
Artık, ha~at ~anla~ yerde yatıyor. 

l:>edt ın an emın olabilirsin. 

İhtiyar k 1 
lıçill<l~ kaki eş ş, bu sözlerden hayretler 
•llerı~ t. Ve hemen Batta\ Gazinin 

sarılarak· 
1J_ - Cenabıhakk~ . 
;-ıı lllinnet ve ·· ~ onun Azızlerine 
kını.sin?. Yoksa şükran ... Fakat, sen 
Ak~rtiya!) rn ' <Kalırrunan, Dikenes 

Di ısın?. 
hı ~e, nıırıldandı. 

tiyar keşt · 
Zlnin gileüne ~~-~~zfori, Battal Gaı.. 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasn if ve f iatl 
Maden kömürü kroın ve 
emsali dökme cevher 

Ameliyenin nevi 

1 - Ambar dahilinde supalana hazırla
rnak ve vapur dahilinde viçle snpalan 
yapmak veya hab veyahut istif yetpmak 
bu ameliyede rıhtım veya silo iskelesine 
veya vapur güvertesine vermek ve bırak
mak ta dahildir. Ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve 
mütekabilen d vagondan supalan ve ida
re vinci ile vagondan deniz~ vermek veya 
mütekabilen denizden almak. 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım ve. 
ya silo iskelesine veya güverteden alarak 
vagona tahmil etmek veya mütekabilen. 

Ton 

Maden kömüril ve em
sali dökme cevher 
Krom 

46407 

26189 

44993 

B~ht.!r tonu Kok kömürü BehE:r Muhtelif 

Ku. 

10 
15 

4,~ 

17 

,Briket 

Ton 

4992 

5526 

tonu malzeme 
eşya ve 
emtia 

Ku. Ton 

23 

9 

22 

. . . 

11776 

Beheı 

tonu 

Ku. 

9 

14 

dolmayı sevmedt 1'-:ı.h ıç bir işde mağrur 4 - Supalandan alınıp açık nraıiye na-
en gelen garib ~~t al~, bu sefer için- kil ve istif etmek ve mütekabilcn. 975 18 
~Hayır •.. Ben..\~::~ ~5~-.S-ilo_is_k_e_le-sı-.n-e_y_a_n-aş_m_ı_ş_v_a_p_u_r_gu.,.~-- ----------:---------------..:..-~~:.:_ 

12325 23 23 

İh . ' cevab Verdi · · · vertesinden veya silo iskelesinden nakil 
tıyar keşiş B i ve yerleştirmek. 

~.flara geldi~ ~:!' Gazinin bu ta
ı!d etmeden, yerinde~fı Hiç tered -

&aklarına kapand rladı. Batta-

6 - Vinç iştiraki olmakc;ızın vagondan 
tahliye ve açık araziye mağazalara nakil 
ve istif ve mütekabilen. 

b - Ey Battalı ~· 
Unalanıa ·· in büyük]ü- ·· 7 - Vagondan idare vincile açık arazı. 
~ ... ·-· rın, Hızır gibi 4- gune .. 

5 

25140 

7 

9 ıe 

2103 24 8904 28 

• 5 ~~~gıne .. inandım hn ıuıdadına ye- ye tahliye istif ve mütekabiıen. 
Ye. bağırdı. ' an getirdim. . -:8~""'.V:::""in-çs""'.i'.""z-m-er-a~k ... ib-i-b-a-h-ri-y-ed-e-n- kü- "- f-e------------:---------------..:..-~~:.:_ a:u aralık yord lerle veya arkalık ile ve E'l ile çıkarılarak 

475 14 

' 
k lları başİarın e yat.ah haydudlann vagona tahmil açık araztye mağazalara 
llntldnnrnıva b a 1gelrriliı .. yavaş yavaş nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 
Battaı G~ . aş nınışlardı. 

ınayı b' zı, ihttya~ keclş ile k 
ır taraf b <:ı· onuş-

rın Şerlerine nl~ ırakb. Bu haydudla- 10 - Saatle müteahhıtten alınacak a-

9 - Vagondan olukla tahliye. 

269 20 

20411 5 

f ı 

195 24 2TI 1 18 

7 9 

-'Uırı.n ikisini ayet vermek için on - mele. 268 18 
tenlere ibr yanyana bağladı. Ve gö - -:-::---:".'.:--~--------------------1~20-----------------
YakJarılld~:\~lsun diye, ikisini de a _ ~ll~~Y~e-vmi~y-e_ne_a_ıı_n_ac_a_k_am_e_1_e. ________ ı8 _____ ____ ___ ___ _ _ _____ .. __ 

1 

1 -

Ondan Q r ağaca asb. 25595 lira 9 kuruş,.muhammen bedeli bulunan ve 20/3/939 da münakasası icra edileceği evvelce UAıı edilip talibi tara.. 
başladı. sonra, keşiş ile konuşmıya fmdan uygun fiat verilmed\ğmden ihAlesi yapılamıyan Derince limanı tahmil ve tahliye i§i bu kere krom tahmil.Atına 

Evv Hi ayrı fiat vazedilerek kapalı zarf usullle tekrar eksiltmeye komnuştur. Eksiltme 17/4/939 tarihine raalıyan Pazartesi gü-
- ~ ' keşişe sordu: nü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde ı. ci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Tallblerin 1919 lira 63 

te(iı:ın :'lf{i manastirın keşişisin?. Ne- kuruş muvakkat teminat ile ayni gün sa at 10 a kadar komisyon kalemine teklif mektublarını vermeleri lAzımdır. Bu i~e 
g lip, nereye efdiyorsun?. aid şartnamesi Haydarpa§a Liman Ba§müfetti§liğinden parasız olarak alınabilir. «219h 

ROMAT~ZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GOGOS 
KALÇA 

ARKA 
BEL 

ve BOTON AORILARA KARŞI 

iLKS ~~ 
kullanınız ~ 

ÇABUK Şif AYI BULURSUNUZ 

-----··,----------·-··· 
Nöbetçi eczaneler 1 

Ba ıeoe n6~1 olan eczanele:?: p.nlar-

clır : •.• ..• 
t.tıuıbal clheUıı4ekller; 
Şohzadebafllld• (A.s:ıf>, Eminönündc • 

(B.Man Bultw ı , .AUarayda <Barım), A- ~ 

lemdnrda '5ırrı ~!.·> BeyBazıkırd': .. ~~A - { 

Jda>, :vnuhte , u ..,... • o. '"'"~e r 
(Merkez). Byilbde (Arif ~lr). / 

neyottu clbetlndekller: ) 
isttklro caddesinde (Dello. Suda), Bos- • 

ıtanbafında <ittmad), Tuks1mde (L1 • ~ 
monclyan>, Pangaltı<ln (Nnrglleclyan), ,. 
Karaköyde <Hüseyin Hüsnü>, Beşiktaş - > 

ta <Nall Balld). 
BotazJçl, Kadıköy ve Aclalardaklle.r: 
Kadıköyde (Halk, Hulfisi Osman), üs

küdarda (Sellmiye), Sarıyeroe (Nuri), 
Büyükadadoı (Şinasi Rıza). 
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ALnANYAVA 
BiR iN6ilil CASUSU Doğanspor takımı bugün 

F. Bahçe ile karşılaşıyor 
Terctıme eden: B. ASu 

Kaçacağımızı, kamptaki diğer Alman zabitlerine 
ancak son dakikada haber . vermiştik! 

Ankarada da lstanbul şampiyonu Beşiktaş takımı ile 
Ankara şamp!yonu Demirspor boy ölçüşecekler 

Mllll tümo deplasmanını yapmak için şeh- ..,.. ...................................................... . 
Fakata Frayberg diğer eksiklerimi ta -

mamlayabilecek bir vaziyette değildı. Ak 
si gibi bütün kampın içinde ikinci bir Al
man deniz zabiti mevcud değildi. İşin 
bu c;afhasında vaziyeti benim kurtar -
marn icab etti. Ben daha evvel Fray -
ber~le konuşurken, İngilterede uzak 
dkrabalardan bir yeğenim bulunduğu
nu, İngilizce bilmemin de bundan ileri 
geldiğini kendisine söylemiştim. Mese
lenin ilerde tesadüfen ortaya çıkması 
ihtimaline karşı, herhangi bir şüpheye 
yer kalmamak üzere, bunu önceden 
bizzat ortaya atmağı daha makul bir 
hareket sa'ymıştım. Yeğenimin bulun
duğu yer Donnin(!ton - Hol'dan pek 
uzakta olmadığına göre, ona bir mek -
tub yazarak buraya davet etmeği dü -
oündil'gümü Frayberg'e söyledim. Ye -
ğenim ziyaretimize geldiği takdirde on 
dan elblc;eye aid bazı şeyler koparabi
lee€ğimizi ila\".? ettim. Frayberg bu fik
rimi tasvib etti. Bunun üzeri~ ben de, 
kendi evimize, bizzat kendime bir mek
tu b yazdım. İki gün sonra da, beni tem 
Jil f'der. ve benim ismimi taşıyan kar
deşim, ziyaretimize geldi. Tabit biz po
lis romanlarında veyahud uydurma 
c ~us kitablannda kaydedilen usuller
Hcn hiç birine :müracaat etmedik: Yani 
ne ziyaretcimizi herhangi bir il'Açla u
yutmağa kalktık, ne de kafMına indir
l!iğimiz bir darbe ile onu bayılttık, ne 
le elbiselerini çaldık. Kardeşimin üze
rinde su gecmez kırmızı bir meşin ce
ket vardı. Frayberg yeğenimin üzerin
& (yani kstrdesimin üzerinde) bu ce -
keti görür görmez, dirgeklerile boş bö
ğüriime vurrnağa başladı. Ben de, ne 
!;temek istcdi~ini anladığımı ona ihsas 
ettim. Halbuki hakikatte bilhassa böy
le bir cı:ıket giyerek gelmesi için kar -
i:leşime ben haber göndermiştim. 
Kard0şim cıkıp gitmek üzere ayağa 

kc11~tığı zam&n, bir şeye ihtiyacımız o
lup olmadığını sordu. 

Ben ilkönce ondan bazı yiyecekler, 
pasta vesaire istedim, Sonra da şunu 
ilave etti.-n: 

- Kabilse' senden, şu sırtındaki me
şin cekete bE'nzer bir ceket tedarik et
meni rira edeceğim. Yurdunuzun buru 
tubetli iklimine tahammül edebil -
mek için bövle rutubet geçirmez bir 
ceket giymekten başka bir çare göre -
mivorum. Esir dilstii~m zaman üze -
rimde ancalk şu g-ördüğün elbiseler 
vardı. H~nüz Alınanyadan da elbise 
falan göndermediler. Şayed şu sırtı -
nızdaki cekete benzer bir ceket tedarik 
ederilirı:eniz Almanyadan kışlık pal -
tom ~elinceye kadar pek AlA idare e -
<1ebilirim. 

Sahte yeğenim tahminimden de iyi 
hareket etti. O. bizzat kendi mrtında -
ki <X'keti bana vermeği teklif etti .. Ye
ğenime bol bol teşekkür ettim. Ve ha
ricden herhangi bir şey tedarik etmek 
memnu olduğu icin bunu kmnp idare
sine söy 1ememesini de rica ettim. 
Kardeşim gittikten sonra Frayberg

le ben elele vererek sevincimizden o -
danın içinde bir hora teptik .. 

Sırt1mda böyle bir ceket olduktan 
sonra korkmadan bütün İngiltereyi 
dolasabilirdim. Şimdiye kadar Don -
nington - Hol'dan birçok ftrar vak'a -
laltı olmuştu.. Fakat benim bildiğime 
göre, bu kaçanların hepsi de eninde so
nunda, yakayı ele vermişler, ve tek -
rar bir başka kampa sokulmuşlardı. 

Kaçacağımızı, kamptaki diğer Al -
man zabitlerine anca<'.ı{ son dakikada ha 
ber verdik. Bunu da ancak, yoklama 
esnasında bizi cmevcud> gösterebilıne
[eri için yapmı~tık.. Firanmızın biraz 
geççe anlrujılması menfaatimiz icabı 
idi. Bu suretle takib~fü da geciktirmiş 
olacaktık. · 

Kaçışımızda herhangi bir hususiyet 
yoktu. Bütün dikkatlerine rağmen 
~amp muhafızlarının bu kaçışımızdan 
haberdar olmalarına imkAn yoktu. Ak
şam yoklamasından sonra kapılar ka -

•• 

ılmlze gelmlı olan İzmir falllplyonu Doğan
-.,, spor takımı bugün Fener stadında Fener -

bahoe ile karşılaşacaktır. 
İzmlr futbolünün son senelerde geçirdiği 

sarsıntı malf.lmdur. Klüblerln evvel& birleş

tlrtllp sonra tekrar ayrılmaları ve bilhassa 
İzın.lr tlübler~nın en 1y1 tutbolcülerln1n ade
ta bir akm hl\llnde icıtanbul ve Ankara klüb
lerlne geçmeleri blı' mmanlar İstanbulla 
başbaşa giden İzmir futbolilnl.ln ~viycslnl 
oldukça düşürml.lştür. Ate~r takunında 

gördilğümüz genç ve enerjik elemanlar ye -
tl.şmekte ise de S!k temas yapamamak yü -
zün<len bunların teknik kablllyeUeri Uerll . 
yememektedir. Doğan.sporun İstanbula na
sıl bir kadro Ue geldiğini bilmiyoruz. Takı
mın esasını e.qıtf Göztepe oyunculı}rı teşkil 

etmektedir. İÇlerlnde santrfor Fuad, bek 
Fethi, hafbey İrfan ve İhsan Abbas şehrl
mlzln tanıdığ'ı kıymetli futbolcillerdlr. Do -
ğan.spor takımının nefes ve enerjL<;inin A -
teşspordan daha az, fakat tecrübe ve teknik 
kablllye inin daha 1y1 olduğu söylenmekte -

Bugünkü spor 
hareketleri 

Taksim stadında mektebliier tut.bal 
maçları: 

İstanbul lisesi - Galatasaray saat 1'9 
Haydarpaşa lisesi - Hayriye 11.s~i saa' 
15,10, istiklal lisesi - Boğaziçi lisesi saa• 
16,10. 

Kab:ıtnş lisesi salonlarında erkekler 
arasında voleybol müsabakaları saat 16, 
İstnnbui kız lisc.ı:1 salonlarında kızlar •
rasında volt!y~~l milsabakaları aaat 16. 
Fennlıahf;e stadında: 

Oalala Gençler - Beylerbeyi saat 1&, 
Fenerbnhçe - İzmir Doğo.nspor cmuıt 
küme maçı) saat 16,45. 

Yarınki spor hareketleri 
dlr. Fakat ~imdiye kadar kendi sahasında Topkapı - Slllvrl arasında 150 lr:Uomet-

Umuml Ha.rbde fa.ali11ette btdunan. de n.izaltı gemilerin.den bi-r c}mek hiç maç kazanamnmış olan Doğansporun relik bisiklet yarışı saat 9. 

Y k d k tabii l~ ... ak, F b h tad 1 nli h d Fe Fenerbahçe stadın<ia: Atletizm müsa- • 
panırdı.. Binaenaleyh bizim yoklama - ti. 0 lama an sonra, pe 0 ö'1 ener a çe 11 ını:ı ç me sa asın a - • bakaları saat 10. ' 

dan önce yattığımız bina dışında bu - bütün esir zabit:er .?in~ın içine top - ~~~\:~~Y:~~!~:. ı;:!::1~;~:_ıh:°!v:~ : Taks!m stadında: Profesyonel pehll -
lunmaınız lazımdı. Nitekim biz de öy - lanrnı.şlardı. Telorgulen bekleyen mu- Jından başka geçen haftaki Beşiktaş mağ. van güreşlerı saat 14. 
le hareket ettik. A1qam yoklamasın - hafızların sayısı azaltılmış, bunlardan Jtlblyetint de gözönünde tutarak müteyakkız Şeref stadında: 
dan önce kampın içindeki boş binailar- büyük bi~ kısmı telörgülerden içeri a - bir oyun oynıyacaklardır. <H~~~~~~~~~~ş; -~:::z ~t~~~ 
dan birinde saklandık. Diğer Alınan lınarak bınayı muh~fazaya memur e - . * muhtell~leri saat 13, (İ. Spor, Pera> -
zabitlerı'le m tab k kaldıg· m .. e e dilmişfordi. Bu, her şeyin yolunda git- Bugün Ankaracıa Istanbul şampiyonu Be- Süleymıınlye, Ştall) muhtelltleri sa.a• 

U 1 ı iZ UZ r .•. . eiktaşla Ankara şar.1plyonu Demtrspor boy y 

.. ı.. .. 8 m yoklamasında ıs· imlerım' iz oku- tıgıne ve yoklamanın muvaffakıyetle .. 1 .. ki dl D 1 bo öl ü k 14,45, Vera - İzmir Doğanspor cmuıı kC-
~ , •• . • o çuşece er r. em rspor y ç şeee -
nurken hasta olduğumuzu ve kendi ya- geçtiğine daır arkadaşlarımızın bır pa- ferdir. Dem1rspor ve Ankaragücü bu sene me maçıJ saat 

16
•
30

· • 

taklanmızda yırtmakta olduğumuzu rolası idi.. Arkadaşlarımızla mutabık mlllt kümenin '!n lyl takımlarıdır. Beşlkta- '········ .............................................. -
söyliycceklerdi. Yoklama biter bitmez k~ldığımız üzere, sabah yoklamasında şın bu çetin müsabakalar için aske~ll~ va - htıklAJ lt.sest _ Botazlçl llsea1 eaat 18.ı., 

' da 'k' b' b' · · · d 1 zlfelerinl vapan Hakkı ile Şerefi gotureme-
arkadaşlanmızdan iki kişi, derhal ya - ı ı za ıt ızım yer~ze cmevcu >. dikleri söylennıeıctedlr. Böyle ı.,e Beşiktaşın Hatem Sami. 
taklarımızn koşarak, bizim yerimize diyecek, sonra da, kendı namlarına Ankara maçlarını kazanması bir hayll mU..- Kabataş erkek u .. esı ııaha."lmda voıerwl 
yatacaklırrdı.. Bu suretle cidden hasta cmevcud!• demek üzere hemen bitişik kül olacaktır. maçtan (erkekler) 
olup olmadığımızı kontrol etmek üze- odaya koşacaklardı. M. T. ö. Kabataş erkek 118est - !.şık Uuat saat ı,. + lstanbul Ban'at okulu - Erkek ötretmeıı °' 
re yataklarımızı yoklamağa gelecek o- Mevkilerindeki nöbetçiler müstesna Ankara. 

14 
(Illl.'Just> _ Beşiktaş takımı kulu saat tG. Haydarpa.p llse.ı1 - şışu Te .. 

lan nöbetçi çavuşu, bizi yataklarımızda olmak üzere avluda kimseler kalına - bugün geldi. Ynrın 16,30 da Demlrsporla kar. rakkl lisesi saat 15. İstanbul erkek llse'l .. 
yatar bir vaziyette bulmuş olacalktı. yıncaya kadar, yani takriben gece ya _ şılnşacaktır. Hayriye lisesi saa~ 15. Hcı.kem: Selim Dur11 

Gece karanlıktı. Bardaktan boşanır - rısına kadar gizlendiğimiz yerde 'bek _ İstanbul kız lı"eııl ~hasında TOleybOl 

ğ w b BugUnkU m1ktebliler futbol maçları <kızlar> 
casına ya an yagmur nö etçilcri ku - !Mik. at, Kandilli tız lisesi _ Kıs litretmen ok1Jl'lt 
lübelerinde gizlenmeğe mecbur. etmiş- (Arkası va.T) maçları Erenköy kız llscsl - Cftmhurlyet kız l1't .. 
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Soldan ata Ye yukarıdan aşatı: 

1 - Garanti - İşaret 
ı - Bü3·ülder - Sonunda bir cT• olsa tane 
ı - Kova - Tavla oyununda elzem olan 
• - İbadetler - Taharri et 
6 - Ntzamlar - İllv• 
t - Tnhnrrl ettiren - İlbe 
'1 - Mukavele 
1 -Üye - Çift. 
9 - İdaresini bilir - Bir nota. 

10 - İşin aslını anlamayı arzu etmek 
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IGUZEL 
Büy.::k Anneler 

Genç ve taze görünmek 
için bu basit usulü tec· 

rube ed'niz. 

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

Yirmi senedenberi kullanılmakta 
olan meşhur (Yağsız) beyaz renkte
ki Tokalon pudrasının mahrem for
mülüne taakim ve tasfıye edfüniı s<it 
kreması ve Zeytinyağı, sair kıymetli 
~vherlerle karıştırılmaktadır. Bll 
krem cildinizi serian besler ve gen9-
leftirir. Ve tenin bunışukluklannı ve 
sair gayri saft maddelerin! gide~ 
cildi tazıe ve nermln kılar ve nefiı btr 
koku bırakır. Fazla kılların faaliye
tine ruhayet verir. Bugünkti lnsan.lar 
bir ka9 sene evvelkilcrlne nauraıı 

daha güzelle~ bır haldedirler. 
Mütehassıslar bu §ayanı hayret te
beddülün sebebini umumiyetle Toka
lon kreminin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz dt hemen 
bug(l.rdın kullanmağa bqlayınız. Ve 
her sabah daha genç g6rü.nünüz. 
Memnımiyetbah§ semereler garanti
lidir. Aksi haldi paranı2 iade olunur. 

TURAN Tiyatrosu 
lıupa matine HAMiT lh· 

tifali münuobotile 
(Eşe ER) in 

uray fulı ve 

lstanbuldan Londraya 
vodvil 2 perde bu ır

(2 Çiçek 2 b8çek) Todvıl 3 perde 
Atila ve SERC varyeteıl 

Liseler ar~ında tertlb edllen futbol mü -
snbakalarma bugün Taksim stadında devam 
edilecektir. 

Bu karşılaşmalardan ilki olan Galatasa -
ıay - İstanbul liseleri maçı turnuvanın en 
mühim karşılaıımasıdır. Her iki 113e tala -
mında tanınmış oyuncular vardır. Hele bu 
turnuvayı kazanması muhtemel olan Gala -
tnsaray<la Billcnd, Eşfak gibi birinci sınıf 
tutbolcillerin bulunması maça ayrı bir kıy -
met vermektedir. 

Hayriye Liseslle ka.rşılqacak olan Hay -
darpa.şahlar da turnuvanın kuvvetli takım
larından biridir. Son maçı yapacak olan 
Boğaziçi - İstlklAl Liseleri maçı da hararetli 
olacaktır. Boğaziçi takımında mlllt takım 
kalccl.e1 Cihadla, Fenerli B1llend bulunmak
tadırlar. 

Liseliler arasında bu hafta 
yapılacak müsabakalar 

istanbul okullan spor bölgeal genel 11ekre
terl1tlnden: 16-IV-1939 Oumarte.sl. güntı Tak 
&im stadında yapılacak futbol maçları: 

ista.nbul ertet ~ - Galata.saray l1'ul 
u.at lt te. Hatem: Tank ÖMre.ngin. 

Hayriye Tuıe&i - Baydarpaoa ll8es1 eaat 15,10 
Hakem Adnan Akın 

Yüce Ülkü lisesi - İnönil kız lisesi, Okul -
ıarında seylrcllerden Tak.sim stadında dil .. 
hul1ye (antre • tribün) 10 kuruş, 'balkon ıı;l9 
25 kuruş alınacaktır. 

BarutgUcU sahasında 
müsabakalar 

16-4-939 Pazar gl.lnd Barutgücil .sahasJ11 -
da yapılacak maçlar. 

1 - Fatih Halkevi • Barutgücll B taıoın.Jad 
saat 14 te. 

2 - Fatih Halkevi - Barutgilcil A takJJO" 
lan saat 16 da 
---·-················································....,.-

Bir kunc!uracı çırai)ı iki 
arkEdaşını yaraladı 

Tavukpazarında 24 numaralı dük -
kanda çalışan kunduracı çırağı 25 ya_.; 
şmda Danyal ile 21 yaşında Mahın..

arasında kavga çılmn,tır. 
Mahmud, eline ~irdiği kundllf'I"' 

bıçağile Danyalı ağır surette ~~ 
araya giren çırnk Kadriyi de e~ 
yaralamıştır. Suçlu Mahmud y~ 
:mı.ş, yaralılar Cerrah.paşa hutan, 
gönderilmiştir. -" 

(~ ___ Ke_nt_er_bo_ri_B_aş~pi_sk~op_os_u~g~itt_i ___ ) 

Bir müddettenbe.ri turiBt matfie phrbnlme bulunan Kenterburi. bSWIJ.lto~ 
Dr. Lan.g ve mAjeste kraUçenin kardq1 ye Piyer Font Morganın oğlu b tr~ -
yatlar.ile di1n llnuınımır.dan ayrılmışlardır. Kenterburi başpiskoposu dün pa 
haneyi de Eiyaret etmijtil". Resim bu ziyaret esnasında alınmJitır. 
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Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Samsun 20 .. 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

Tane 

Sipahi 25 
Sipahi 20 
Yaka 20 
Çeşit 50 

'( 
Kuruş 

(Madeni kutu) 50 
35 
30 

72,5 
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Rakipleri Coğaldıkça Şansı Yükselen 

K 
G l Ş E S l S A Hl B 1 C E M A L GÜ V E N'de doğrusunu söylüyor 

TEK KOLLU CE.MAt Bu defa da 200.000 L i RAY 1 
Tam Lüzumunda Türkiye Hava Kurumuna kazandudı. 

1 - 2467:1 No. lu bileti, TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle Aukarada Nafta Veklletinde aantral memura Bay Yıuuf Volkan'• 
birinci kefidcde aabyor. Bu zat her ncde111e bileti takip etmekten yazgeçiyor. Satılmayan biletler meyanında Piyanp 
Direktörlüğüne iade edilen bu bilete 6 ıncı kqidede 200.000 lira yuruyor, Bay Hü.eyin Volkan'a bu bllyük ıe"et kumet 

değilmit- Bu parayı tam zamanmda bava kurumu kuanıyor. 

EHEMMiYETLE O.KUYUNUZ: 
Başladığınız bilete sonuna kadar inad edercesine devam ediniz. Yoksa B. (Hüseyin Volkan) gibi yanarsınız. 

2 - İkinci büyük ikramiye isabet eden 30342 numaralı bilet sahibi Beşiktaşta 

• , ÇOK 

Tuz baba da 17 No. hanede Bay Cemal de 

z NDI Daim• mil~torllarine bo~;.« lk· 
ramiyaler veren harp 111111010 
aubaylardan Tek Kollu Cemal 
Oifa&i aahibl Cemal OOwen 

·a 
DiKKATLi OKUYUNUZ! ..• · 

Piyango Direkt6rlüğn, badema ıokakta ve dükkAnlarda kıymetinddn aşağı olarak bilet satışını ve kqide aralannda (KEŞlDELIK) bilet sabşmı ıureti 
kat'iyedc menetmiştir. Biletlerinizi devamlı olarak birinci keşideden itibaren muntazaman almak mecburiyeti vardır. Birinci kefidcdcn itibaren devamlı 
bilet almayanlar aynca ıon kqide biletini dokuz liradan •§ağı kat'iyen alamıyacaklardır. Şimdiden aayın müfterilerime Piy•nıo Direktörlilğii· 
nün bu ıon kararını arzederim. , ______________________________________________________________________________ .,, 

Taşra siparişleri için dükkanımda ayrı bir yer tesis ettim. Sayın müşterilerimin siparişleri ufak bir 
teehür bile olmadan vaktinde muntazaman gönderilir. 

ADRESE DİKKAT: itstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 27 Telefon: 24093 
TEKKOLLU CEMAL GiŞESi sahibi CEMAL GUVEN 

Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

ikramiyeler kaynağı olan 

K • • 
-

Bu son kesidede dahi bir çok vatandaşları sevindirdi 

• o lirayı 
ismini vermiyen müşteri"'ll:zden biri. 

20.000 lirayı 
Ba Ali Beyazıt Üniversite hademesi 

10.000 lirayı 
Bay Nuri ve arkadaşları Ortaköyde 

Çarşı içinde manav 

Kazandılar -ve parayı tamamen aldılar 

KADER GiŞESiNiN 
Sattığı biletler, Gişesinin ismi gibi kaderin cilvesine mazhardır ve 

ikramiye isabet etmesi hemen hemen muhakkaktır 
Si:ıde bahtiyarlar arasına katılmak iıterıeniz ? Biletinizi mntlaka 

. KADER 1 D alınız 
Yeni tertip biletler satilmağa başlandı 
1 aşra s.·parişlerl seri ve n . untazHm gönderilir 

Adres: Eminönü, Tramva31 caddesiNo.19, Telefon: 23970 

• 
YENİ TERTIB BİLETLERiNiZ HAZIRDIR. 

Uer keşidcde birçok yurdddşlarını saacl tJ kavuşturun 

YURT GiSESi 
Yeni teı tib biletlerini s g tmağa ·ba şlamıştır. 

Bu defada talii!lizi YURT Gf ŞESİNDEN deneyiniz. 
Taşra ·s.parışrnri intizam ve sllr 'atle gönderilir. 

Adres: Buhç· b.npı iş Bttnkt1sı karşısında No. 17 
Mehmad Kıveln9 

BAKER Ayekkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakknpları almakla ik tısad 

etmiş olacaksınız. Hali hazırdıs 
yerli ve ecnebi malı Zengin 
çeşitlerimiz vardır. Geliniz, 
görnnnz ve intihap ediniz. 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
P rasınm 

hissesi olduğu bilaihtiyar 
zihne gelm~ktedir. 

ADEMİ İKTİDAR 
Ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HO MOB.iN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobln ) Galata, lstanbul 

Herkes Söylüyor: 
TOrkiyenin an zangi .. , H aOzel 

en ••k va AvrupL'.T bir tak 
mecmuası var : 

YILDIZ 
Dört re , kll nefis bir kapak 
içinde baştan aşağıya renkli 
52 sayfa, birçok tablo; Resim; 

HikAye; Roman ve yan 

Yalnız 15 Kuruş 
Bu sayıı:ında Mısır Sinemacılığı vo 
Yıldızları; Hollyvood'da siyah saç 
modası, Carole Loınbttrd anne ol· 
du; Ueanna Durbin'i keşfeden 

ndamlar kimlerdir ? Artist 'olmak 
için tacından vazgeçen Prenses; 
Yıldızlar hangi y~nıeklert sever· 
ler'l ve dalla b irçok tablo, resim 

ve yazı 

12 nci sayısı bugün 
çıkb ve bu sayı ile 
zengin bir cild ta

mamladı. 

lr:· Doktor. 1. Zati Ogel 
Belediye karşısındaki muayeneba· 
nesin le öğleden sonra hastalarını 
-• • kabul eder. 411_.,. 

····························································· 

İlan Tarif em iz 
Tek a11tun santlınl 

Birinci «ıhile 400 lıuruı 
l kinci •ahil• 250 • 
Üçüncü sahil• 200 • 
Dördiincii •ahil• 100 » 
iç •ahi/eler 60 • 
Son •ahile 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. T~ yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derp!~ edilmlştlr. 

Son Posta'nın ticart :llnlarcıa 

aid işler için şu adreH müracaat 
eciilmelidir : 

tıincılık ltolleldll Şlrlı.ell 
Kahramaıuacle HaM 

Ankara eaddeal 

.............................................................. 
Son Posta M ... tbaası 

~eir.yat Müdürü: Selim Ra.gıp •nırl 

SAHİPl..EKİ: S. Ragıp EMEÇ 11' 
A. EkTem UŞA.KLJÜ 


