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Yazan : Muhittin Birgen 
imdiye kadar bütün Alman mat

buatı Türkiyetlen daima dostluk
la ve hilmıetle b 
rek Tü k" .. ahsettUer. Buna güvene .. 

r ıye ıçın bi . 
Balkonlarda kend· r ~~Yet sahası olan 
ve Dikt.nt politik:nı hıssettiren tecav(b 
surette fren k ına Alınanyanın kat'J 
cd' oyacağını kuvvetle n- ·d 

ıyoruz. Bu bir k ı.ı..uıı 
manya ne Tü k ' çı maz sokaktır. Al. 

r ıye b" b' l . surette d t ' ır ır erıle samimi 
os olmaya b 

kettir Tu~rk' ınec ur iki memle-. ıye Al 
kına ve bu t.. manyanın hayat hak. 
· uayatın hud d 

rıayete mecbur ld u ve sah sına 
da Türkiyenin h o uğu kadar Alınanytı 
hududlarının eın:~at hakkına ve onun 
recede riayetl ~!et sahasına ayni de· 

e nıukclleft· [ l" ır. 
azı ı 2 net sayfamızda ] 
~ 

1 su gün1e 

= 

Ruzvelt sulhii kurtarmak iizere 
Hitlerle Musoliniye teklifler yaptı 
"Başka memleketlere tecavüz . "'. . . 

etmıgecegınızı 

temin ederseniz bir kon/ erans toplayarak 
iktısadi meseleleri, silô.hsızlanma işini görüşelim,, 

Almanya,. Amerikanın yaptığı 
teklifi .kabul etmiyecek mi? 

usolini Hitlerle· te efonla konuştu 
Amerika Cümhurreisi temin ediyor: ''Konferansta 
bütün devletler müsavi vaziyette olacaklar,konuşma 

italy ~a A manlar 
ale hine beyanname 

dağıtılmış ! 

rş 

esle 

• asmane n ye 
ed·ğ·ni bi diriyor 
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. ~oma. ~5 (Hususi) - Meb 'usan mecli· ciye nazın Kont Clımo bir nutuk söyliye 
sının yenne k aim olan korporasyonlar rek beynelmilel vaziyctı ve bu vaziyl'I 
meclisinin bu.günkü toplantısında, harı- (Devamı 11 inci ırayfadcı) 

Belgrad so 
• • 

nıçın sesini 
buhranda 

çıkarmadı? 

Londra, 15 (A.A.)-Daily 
T elegraph gautesirıi11 ltalya
dan öğrend:ğin~ göre, askeri 
hazırlıklar laaliyetlc devam 
ediyor. Napolide asker sevki. 
yatı için bütiin hususi otomo
billere ciheti a•keriyece vaz'ı
yed edilmiftir. 

Yugoslavlar f k . 
h·· . ın ı rı: Kanımızla kazandıöımız 

Beı urrıyetten kat'iyyen vazgeçmiyeceg~ iz" 
h 8\"nd, (Paris-S · } 

llkümeu d" .. oır - Yugoslavya 
bıte harice uş~ncelerinin bir zerresini 
lnv~a h\ı'IP.":.~ız ~nnıyor. Haklıdır. Yugos-
z 1 "'l.Ulletının ıç . • . or Uklarla ka ıştermde vahim 
kıınse ıçin b r rşı karşıya bulunduğu hiç 
\lali t nın rnuhsır değıldir. Hırvatlar Hır-
p rlarrıentoy tnriyetini istiyorlar B " 
da n ve Yu . ır 

h l nde hUSUsi b" goslavya çerçevesi 
sı~ı taleb edıyorı ır idat"eye malik olma
durmüş olan mu;;;·t K:aı Aleksandn öl
tarn bır istiklal t l b"bır :fırka vardır ki 

Daha a e •ndedir 
rvı: geçen sene kö lü . 
1 ~ek Zağrebde bir by 

1 
Partısi reisi 

r en, liırvat hak} a kondan söz söy-
~~kılrnedıkçe harb h alrı daha evvel kabul 
• ..,, rlnı a ınde bı t k 
ı rn . n davete fc be . r e Hırvnt 

rnış rnı idi? t etmıyeceğıni öy. 

Çeko.Slov k 

1 
O "akı t rı Q . yadctn çıkan der• 

n n Çıkan edrı • Çeko-Slovakya mese-
tnaı r ersle • H d ını k lttn • ırvat r k vnaş-

Alman kıtaatmın ltalyaya 
girifinin tevakkuf ettiği zan
nel"liy • Bu münasebetle Mi
lano •ok.lannda beyanname
ler dağıtıimıf' ve dost diye ge
len Almanların Fra11sızlardan 
~ok daha lena oldukları halka 
bildirilmiıtir. 

Balıkesir, 15 (Hususi) - Avrupa ve 
Amerik.ada müteaddid güreşlerile Türk 
kuvvetini tanıtan maruf Kurddereli 
Mehmed pehlivan b ugün (dün) ölmü~tür. 

Bu me~ur pehlivanımızın ölümü büyük 
te ssürlerle karşılanmıştır. 

e uz k er, ve bu s n gu 1 .. :l 
d du rel r v pı'ıiı B e. e Eski Yugoslav Baıv~kıli Stoyadinoviç • k ·u • h r 
! l rn ~ nn \ . 1 y k~ ın~~aker:.\:. Jnvyanın son h dı.selerd.e neden daha sarih ıcra e 1 erı eye 1 

Balkanların yeniden teşki. 
latlandırılması lazımmış! 

d~d d Bltıı d ~a ~ \~ di. Şımd hrıncilbır vaz ~~almadığını SOtarsanız size: dun toplandı 
kı lllun b eb ıl Bel~r 1 ara ın- - Harıtaya bakınız. ~erler 

dadır. M ler ıv 1 rnC'k istıd dm- B " ,. k k . Ankara, Hi (Hususi) - İcra Veldllerl L ehlileJfin motörlii. ku.vvot!erinin son günıerde Alman hududuncıa 11aptıklcm 
;ut'u i buı::: ;, hi ii~ı d <lın mutlak olar k Sıze h i' tar~~n. ~~ı:~~ya. Macnrıs· Heyeti bugün öğleden evvel Başvekftlet haf'Cketlcrdcn bir giSrilnÜ§ 

Y Vardır D ha ya c k ç t an. Bu garistan, lialya gibi dil .1_ binasında bir toplantı yapmı§tır. Bu top-
. naen ı . b şman mı 1 t u '[;\_,_~ h b" Rcl . Ma News Chronicle gazetesin in Berlin landa Başvekilinin millete hı"taber 

• ) l ur Yugos-ı (Devamı ll inci saytadaa anıya mum ı:...ı'A<ınl ar ıye sı • 1 

' reşal Ca'kmak ta istirak eylcmistir. muhabiri yazıyor: Berlin mehafili, Ho· (Devamı 2 inci sayfııdaj 
, ,, 



r Makaleı Restmll --Her gün 
~--------- ----

Hayat ~alıası, 
E rnniyet sahası 

- Y &IAA: 11.ı.Mtia Blil• 
~ lmanya ile İtalya. ~hayat saha-
~ sı~ diye yeni • ve bır hadde kn· 

d ..,,, haksız olmıyan • bir politikanın 
ar ua .. tek' dl 

peşine düşerek, biri bir tarafta, o ı · 

ğer taraf ta genif].ediler ':.e ya~~dı~ar. :n~ 
politıka, geçen gün de soyledığımız gı~ı. 
bugün Balkanların huzur ve c~niyetıni 
kaçıracak dereceye kadar gelmiştir. Al
manya taraündan idare edilen bu yayı~
.na siyaseti. karşısında şimdiye kadar .h~ 
bır mılli mukavemete çarpmadığı ıçm 

kolaylıkla da muvaffak oldu. Almanya, 
bı. yayılma hareketinde Balkanlara doğ
ru raptıgı hamleleri ayni istikamette da
ha iıeriye götürmek istiyecek mi? Bu su-
ale bt'i bir cevab veremeyiz. Belki de. Propaganda bir Billh, muhakeme propagandaya Dinlemek her zaman fayda verir, fakat i7iyi kötüden ayır-
kolay elde edılen muvaffakiyetlerin dön- karşı bir kalkandır. masını bilmek şartile. 
dürdüğü bır baş. Almanyayı bu siyasette -========-c:::===--====z:=-============-====-=============ıı:ı=ıı=======zıı=== 

a~~~rt~;.r.~~!.~;~~~ 
sebetıere doğru götüren maku1 bir yoıa 35 tayyar e t ı·--:-····----····-·-----°' Sevgililerini 
çevi:akat. bu hususta karar v~rmek Al- Parçalıgan Hergon bir fıkra i Sırtlarinda 
manyanın hakkıdır. Biz Türkler, Alman- Meşhur taggarecl f Tasıgan lladınlar 

' ya ne ~ihan Harbinde dört. se~e omuz Öğrenmem lazımdı 1 
omuza silah arkadaşlığı etmış bır millet Dalgın adam bir gece meyha.nedc j 
sıfatile, bu büyük memleketi hatalı bir rakı içmiş ve ıızmqtl. Evine ancak i 
siyaset istikametinde ısrar halinde gör- ~teri sabah döndü. Odcuına çıkınca : .. 
mek istemeyiz. Yalnız, Diktat aleyhine is- düşünmiye b4§Zadı: 
yan etmiş olan Almanyayı. yeni bir Dik· 1 - Bütün gece eve gelmedim, ne de 
tat devri açmaya çalışır görmek, Alman- meraksız imanmıJım; hiç olmaz!a ka-
yaya karşı geni~ bir sempati duyan Türk 

1 
rakotdan filan sormam; başıma bir 

efklrı üzerinde pek fena tesirler yap- i kaza mı gelc:U, ne oldu, 6~enmem Ui-
makta olduğunu söylemekle iktifa ede- f zımdı? 
riz. Berlin Diktatı, Bükreş Diktatı, Tıra- J 
na Diktatı, bütön bunlar, Versailles ve '------, ________ • 

Sevres Diktatlan nevinden şeylerdir. Al
man dostlarımıza tam bir samiınlyetlt 
haber verelim ki bu Diktatlar. kısmen 
haklı da olsa. biraz daha ileri gidip biraz 
daha haksızlık derecesini artıracak olur
sa. Türkiyede Almanyaya karşı besleni· 
len sempati duygularının kat'i surette 
zevaline sebeb olacaktır. 

Hele, İtalyanın bazı şımarık gazetele
rinde görülen neşriyat, Almanyadan al
dıkları kuvvetle, etrafı yaygara ve şan
taja toğanlar Türk efkannın daha fazla 
hiddet duymasını mucib oluyor. Hatta, 
ltalyadaki bu yaygaracılığın Almanyadan 
alınan kuvvetle yapıldığını gören Türk 
efkAn. bundan dolayı da Almanyayı 

mes'ul tutuyor. Bunu böyle açıkça ve tam 
bir samimiyetle söylemek bizım için bir 
dostluk vazüe!idir. 

* 

Bir Alınan harb pilotundan tayyare -
ellik ötreııen. mruile tecrübe r"1dlığı. 
posta plloUuiu. aonra da sinema sahne
lerinde pilotluk yapan yüzbaııı Trakes. 1 

§imdiye kadar halkı heyecandan heyeca
na sürükleyen numara'lannı yapın~ için 
35 tayyareyi harab et.miftir. Her seferin
de 3 bin lira alan tayyarecı, nwnarasm· 
da kullanacağı e&ki ibir tayyareyi ıatın 
almakta ve bir eve çarptırmakta, halkın 
endişeli nazarları arasında, paraşütle sağ 
ve salım yere inmektedir. 

Londranın en uz uo 
Koqrııhlu köpeği 

Londrada bulunan bu av kopeği, dün
yanın en mıun kuyruklu köpeğ. olmakla 
m~hurdur. }i)ilhakik.a hayvanın kuyru
~u. 66 santim uzunluğundadır. 

memlekettir. Türk.iye Alınanyanın hayat 1 ileri gitmesin ve kendisini çıkmaz sokağa 
Bununla beraber Almanya serbesttir: hakkına ve 'bu hayatın hudud ve sahası- sokmasın. Çünkü, Almanyanın ve onun. 

Hak veya haksızlık yolunda, makul isti- na riayete mecbur olduğu katlar Alman-
1 
ıa beraber yürümeye mecbur o~an 1tal

karnette veya çıkmaz bir yolda, Alman· ya da Türkiyenin hayat hakkına ve onun yanın bundan sonra atacakları ilk acfım 
ya istediği gıbi yürüyebilir. Bu, Ti.ırkıye- hududlarının Emniyet Sahasına ayni de- I Türkıyenın Emniyet Sahasına dokuna
yi, ancak kendi sıyasetinin ıstikamctlcri derecede riayetle mükelleftir. Türkiye caktır. 
bakımından alakadar eder. bu hakikati çok iyi müdriktir; eğer ayni Almanya ile Balkanlar ve bilhassa Tür. 

Haber verelim: Türkıyeyı clakadar e- idraki Almanya da aösterirse, istikbal bu kiye ile Almanya. karşı karşıya geçip, 
den siyasetin hududu, Türkiyenin emni- ikı memleket arasındaki dostluğu ancak dostça, serbestçe konuştukları ve birbır-
yet ve selametini alakadar eden sahanın tahkim ile mükellef olur. lerine karşı mütekabıliy.."'t esası üzerinde, 
hudududur. Na.ıl Almanya için bir Ha- * birbirini tamamlayıcı hayat sahaları vü-

I · 

[ Amerika bdınlan yeni bir moda çıl • 
iınlığına tutulmuşlardır. Beğendikleri 

erkek ve artistlerin resimlerini aırtlanna 
çizdiriyor, sonra pl!jda yüzükoyun ya -
tarak, sırtlarını bu §ek.ilde güneşe veri -
yorlar. 

~~~~~~~~~~ 

Çember/ayn çekilirse 
lngiltereye Başvekil 

kim olacak? 
İngiliz efkAn umumiye enstitüsü hü 

kfunet müzahirlerine sorduğu cÇem -
berlayr, çekildiği takdirde kimin Baş
vekil olma'sını istiyorsunuz?• sorgusu
na kar~ı cevab verenlerin ekseriyeti E
deni seçmişler, ve şöyle bir nisbet ha
sıl olmuştur. 

Eden yüzde 38, Halifaks yüzde 7, 
Çörçil yüzde 7, Sör Simon yüzde 4, 
Hoare yüzde 2, Daf ID.ıper yüzde 2, 
Belisa yüzde 2 

Müstenkif kalanların ni&beti yüzde 
3 tür. 

Kumar iptilası 

yat Sahası varsa Türkiye iç:n de bir Em· Almanya. kendisine bir hayat sahası cude getirmek üzere alışveriş yaptıklan 
niyet Sahası vardır. Bu emniyet sahasına aramakta haklıdır. Nitekim bu hayat sa- müddetçe Almanyanın Hayat Snhası, 
tecavüz eden her siyaset, Türkiye siya- hasını Balkanlarda araması da sade ma· Türkiyenin de Emnıyet Sahası fikirleri 
ııetinin istikametle:~ v~ Türk .mil!etınin, kul değil tabiidir. Fakat. bir fartla: Biz· tam bir ahenk içinde birbirlerile kucak- Komedi Fransez artistlerinden Gis -
dostluk duyguları uzennde tesır ~ npma- zat Almanya da Balkanlar ve bilhassa laşmış olurlar. Bu, Balkanlara sulh, Al- len, rulet kumar oyununda muhakkak 
ya ve Türkiyeyi mukabil tedbirler alma- yarı Balkan devleti olan Türkiye için de manyaya kuvvet, Tiirkiyeye inkişaf im· surette kazanmayı temin eden Robot 
ya .evkeder. İki memleket arasındakı ta- Almanya bir •hayat sahası olduğunu ka- kanlan veren bir siyasettir. Ürnid ediyo-ı beyin isimli ruletteki numaraları ken
rihl dostlukları incitmemek istediğimiz bul etmelidir. ruz ki Balkanlan ve Türkiyenin Emniyet di kendisine hesrlb ederek kazanılacak 
için, gayet sakin, dost ve samimi bir dil· Türkiye ve Balkanlar, Almanya ile Sahasını alakadar eden bu son !f.irültü de numarayı çıkaran bir nevi hesab ma • 
le ifade etmeğe ehemmiyet verdiğimiz bu karşı karşıya geldikleri zaman birbirle- geçtikten sonra, artık her şey bu ruh için- kinesini daha ziyade tekemmül ettir -
hakikati, hattl bizim böylece ilan etme- r inin gayet tabU hayat sahalarıdır. Her de inkişaf edecektir. mek için Komedi Fransezdeki hissesi-
mize lüzum olmaksızın dahi Almanyanın iki taraf ta birbirlerinin haklarım, tam Bu siyasetin aksini tasavvur bile et- ni 1800 Türk lirasına satmıştır. 
çok iyi bildiğini zannederiz. Bundan do- bir mütekabiliyet esası üzerinde, kabul miyoruz. Çünkü', D"ktat fikrine karşı en Artist bu m akinesini Portekiz ku -
layı da. Türkiye için bir Emniyet Sahası ve tasdik ettikleri zaman, her şey yolun- evvel, var kuvvetile ve rnuzafferen isyan marhanelerinde tecrübe ederek bütün 
olan Balkanlarda kendisini h"ssettiren da gider. Mesela, böyle karşılıklı bir an· eden milletin Türk milleti olduğunu AI- vannı yoğunu kaybetmiş, Fransay& 
tecavüz ve Diktat politikasına, Almanyn- laşma yolu durup dururken B!ikre~ Dik- manva. eski bir silah arkadaşımız olmak ödünç para ile dönebilmiştir. Şimdi de 
nın kat'i suretti! bir fren koyncağını kuv- tatma hiç lüzum yoktu: Almanya bu ha- i Wbarile, herkesten iyi bilir. Fransız polisi bu makineyi satan ada-
vetle ümid ediyoruz. Hatta bu ümidimiz tayı yapmıştır; temenni edehm ki dnha Muhittin Birgen mı aramaktadır. 
çok kuvvetlidtr. Çünkü, şimdrye kadar 
bütan Alman matbuatı, Türkiyeden clai- r 
ma dosthı.kla ve hürmetle bahsettikr. 
HatU. blzinı gazetelerimizde bazı zayıf 
§Uurlu yazıcıların iki memleket arasın
daki dostluğa münafi olarak yazdıkları 
şeylerden bahsederken dahi ben Alman 
matbuatını Tarkiyeye karşı terbıyeli. 
dost ve hürmetkôr gördüm. Bu alamete 
güvenerek kuvvetle üm!d ediyorum ki, 
Almanya, Tilrkiyenin Emniyet Sahasın
da Diktat veya Diktata benzer bir politi
ka oyununda daha ileri gitmiyecektir. 
Bu bir çıkmaz sokaktır. 

Almanya ile Türkiye, birbirlerile sa
nıi surette dost olmaya mecbur iki 

(S T ER 1 NAN, 1 STER i N A N MA! 
Bir meslekda~ günlük yazısının başına: 
- Niçin telaş etmeli? sualıni koymuş; son bir hafta içinde 

dünyayı sarsan, fırtına üzerinde tahliller yapıyor: 
•- Bilhassa Türkiyede halkın başka memleketlerden ge -

len heyecanlı haberlere bakara'k teiaş eseri göstermesine lü
zum yoktur. 

Memleketin hürriyeti ve sulh şartları emniyet altındadır. 

Türkiye politik sevk ve idaresi kadar jeopqlitık, (coğrafya 
ve politika) ·şartlan da sulh garantisi vücude getirmektedir.> 

Türkiyenin sahlb bulunduğu müstesna §8rtlar onu kuv
vetli bir sulh amıli haline koymaktadır. Vaziyet bu tekılde 
olduğu halde teltışa ve meraka düşmiye ne lüzum var?. de
miş. Arkadaşımızla tamamen bir fikirdeyiz. Nıteklm daha 
dün tavsiye ettik: 

- Türk vatandaşı rahat uyu. dedik. Fakat bazı gazetelerin 
bilek kalınlığında harflerle yaptıkları başlıklar karşısında 

tamamen .sakin kalmanın imkaru olabileceğine de inanma -
dılt, ey okuyucu sen: 

I 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu için 

Bugütt Konamadı 

........................................................... ., 
Almanlar, Holandayı 

işgal tasavvurunu 
inkar etmiyorlar 

(B<ı§tarajı 1 inci saytad.J) 
n~rettiği bir radyo mesajını istihf~ 
etmekle beraber, garb devletleri bir te-o 
cmvüzi harekete giriştikleri takdirde 
Holandanın ani surette işgaline dai:t 
ihzari tedbirlerin alındığını, bu husus
ta bir de plan mevcud bulunduğunu 

kabul etmektedirler. 
Bcrlinde izah edildiğine göre, Yu .. 

nan hükfunetinin davctile de bile ol .. 
sa, Korfu adasının İngiliz bahri kuv .. 
vetleri tarafından işgali, İspanyol Fa • 
sının herhangi bir yabancı devletin hA .. 
kimiyeti altıng alınması ve yahud d!t 
dünya haritasınm yeniden tanzimini > 
cab ettirecek bir hareketi mihver de'V'
letler tecavüzi mahiyette tel~kki et • 
mektedirler. 

Arnavudluk, İtalyanların Balkanlar
daki harekatına bir üs teşkil edeceği 
gibi, Holanda da bir harb vukuunda .AJ 
manlann İngiltere aleyhine kullana -
cağı deniz ve hava üssü olarak telakki 
edilmektedir. 

Berlin siyasi mahfellerine göre Av • 
rupada ebedi sulh Balkanlar, Akdeniz, 
şimal Afrikası ve koloniler meseleleri• 
ni cezri bir surette hal ve fasletmekle 
elde edilebilir. Bu mahfeller, Balkan 
meselesinin radikal bir surette halll, 
Balkan yarımadasının Almanyanın sa .. 
dık dostlan Bulgaristan ve Macaris "' 
tanın liderlikleri altında yeni baştan 
ve Wmamile teşkilatlanması ile kabil 
olabileceği kanaatini izhar etmekte • 
dirler. 

Romanya ve Yugoslavya, bu suretle 
mezkur iki devlete, sulh muahedele • 
rile kendile.."'ind<"n alınmış araziyi 
geri verecek, Türkiye ve Yuna • 
nistan da Bulgaric;tana Ege denizinde 
geniş bir mahreç temin edeceklerdir. 
Yugoslttvyanın parçalanması müza • 

kere mevzuu olmamıştır. İtalya şimdi • 
lik bu parçalanmaya muhaliftir. YalnıB 
bu ülkc>yi k('ndi nüfuz rnıntakası altı • 
na almayı ümid eylemektedir. Bir ba• 
kıma göre de bu münbit Balkan top -
raklan, zengin maden kaynakları ile 
tedricen müstemlekelerin yerini tuta • 
caktır. 

Geçenlerde bir Alman mütehassısı 

sövle demiş•i: 
cRomanyayı iki sene içinde ıslah e .. 

delim, 11~~kilatlandwalı.m, o zaman 
petrol ve buğday ablukası cihetinden 
kendimizi tamami1e kurtarabiliriz.> 

AkdE'niz de, ayni piana göre, İspany!İ 
ve İtalya tarafından idare edilen bir 
mihver denizi halini alacaktır. $ima11 
Afrika, İtalyanın stratejik isteklerini 
tatmin ve Almanyayı bir Akdeniz dev
leti ycıpabilmc'ı{ için yeniden taksim o
lunacaktır. 

GUmrUk ambarlarmdaki 
şekerler ithal ediliyor 

" 

Ankara, 15 (Hususi) - Gümrük an'\ .. 
barlarında kanuni müddetini doldurup 
tesahüb edilmiyen ve bundan sonra da · 
sahibsiz sıfatını iktissb edecek olan şe
kerlerin memlekete irlhah hak1undaki kS• 
rarnaıne Heyeti Vekilece tasdik edilmit' 
tir. .............................................................. 
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Cebelüttarıkta v·aziget 
esrarengiz bir şekil alıyor 

• 
ltalyanlar İngiltere ve F ransanın 

beynelmjlel Tanca mıntakasını işgale 
hazırlandıklarını iddia ediyorlar 

d_Tanca, 15 (A.A.) - Stefani ajansı bil
b:r?or: Birkaç haftadanberi göze çarpan 
b 

1 
alametler Fr.ans:ı ile İngilter0nin 

zı:~nelınneı Tanca mınt:ıkasını işgale~ ha-
ı~n~~kfon kanaatini tevlid etmektedır. 

gilız amiralinin saytıyesınde birkaç 
:;n c:veı yapılan içtima:ı büyük bır e-
~ıyet atfedilmektedir. Cebeliittarık 

ernnıyet serv· l . . 
T . ıs erının şefı ile beynelmilel 

anca ıdares· · .. , .. 
bir· b . . ının ru~ek memurlarından 

S
1 

.. u ıçtımaa iştirak etmişlerdir. 
oylend ğıne .. . . 

like gore ıçtuna esnasında teh-
r anında İngıliz bahrıve silahendazla 
ının kara k . " • 

bütu ~a. çı masına ıntizaren şehirde 
n. salahıyetleri haiz hususi bir ko

ınıtenın ı kil 
~ş ı meselesi görüşu"lm:· ı·· Roma 15 ( aş ur. 

' A.A.) - Havas aJansı bı'ld. rıyor: ı-

Gıornale d'İtalia d k" T ıyor ı: 

aı u::~~Y: gelen Arabların adedi hergün 
gelen ,,: hır. Fas, merkez ve Merake~ten 

'" er şeyi ya x. 
nan bu Arabl P.mat>:ı amade bulu-
riliyorlar? T ar hus.u~ı surette mi gönde-
. · anca, sıvıı kıy f tt 

subaylarile d 1 d " a e e Fransız 
biyesile İngili~ ~ ~·. F r~ı.sız erkanıhar
kındak · ks a rıyesının Tanca bak-

ı m:ı adlan nedir? 

Gazete, Fransız ve İngiliz sivil ve as
keri makamlarııll'n bir konferansından 
ve bu konferansın tehlike halinde Tanca 
için bir nevi sivil ve askeri junta teşkili
ni derpiş eyledığini bildirmektedir. 

İngiliz anavatan filosu 

Londra, 15 (A.A.) - Bir Alman filo
sunun yakında İspanyaya gideceğine da
ir verilen haber üzerine salfıhiyettar de
niz mahfellerinde anavata:-ı filosunun i
cab ederse derhal denize açılmağa hazır 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

Bununla beraber paskalya dolayısilc 

verilen izi,nlerin kaldırılmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Yeni kuvvetler 1 

Londra, 15 (A.A.) - 22 Nisanda bir İn· 
giliz taburu Cebelüttarıka sevkedilecek
tir. 

Fransızlara göre 

Paris, 15 (A.A.) - Bu sabahki gazete 
tefsirlerinın hülasası: 

Le Jour gazete.sinde Pietri İspanyada 
İtalyan • Alınan propagandasına dikkati 
çekiyor ve orada iki creklam tablosu• 

Be.?e~ Terbiyesi Umum 
urlüğü için ahsisat 

~1aliyenin a d v:-----.:. __ _ 
yır ıgı para ile Umum Müdürlüğün istediği 
para arasında büyük fark var 

• Ankura 15 (Hususi) - M . . .. .. 
kc.lletı evvelce Türk S alıye Ve -1 mılyon lira ile de bir umum mudur -
ayırdıgw t 239 5 70 ~r Kurumuna lük binası inşa etmek ve bir buçuk mil-

' ve gençılk t kil· t 
na ayırdığı 11 1 600 li eş a ı • yon lira ile de klüplerc yardım ve spor 
sene 351, ı 70 liı:.ı Bed ray; m~ka~il bu teşkilatının diğer şubelerine sarfetmek 
neı Direktöriüğü i i ~nhs:rbıyesı Ge- istediğini bildirerek 2 buçuk milyon li-
tır. ç n a ısat ayırmış- ra taleb etmiştir. 
Uınuın Müdürlük . . Ayrılan para ile istenilen para ara -
~ bir beden terbi ~arım. ~~~on lıra sında büyük fark mevcud olduğundan 

mevcud olduğunu bildiriyor: Tanca ve 
Cebelü ttarık. 

Muharrir Madridde yapılacak olan za
fer resmi geçidinin mütemadiyen uzağa 
atılması sebebini soruyor ve ilave ediyor: 
Alınan filosunun İspanyada arayacağı 

şey, diplomatik bir karardır. Alman fi. 
losu bır korkutma manevrası, bir Alman 
prestijı seferi yapmak istiyor. 

Petit Journal'da Houssard, Hitlerin 
Mussoliniyi artık tamir kabu! etmez bir 
adım atarak vazıyet aımağa mecbur et
mek arzusunda olduğunu yazarak diyor 
ki: 

Berlin, Çemberlaynin henüz itimad 
gösterdiği Düçeyi, Madrid zafer resmi ge
çidinden sonra da İtalyan kıtaatının ve 
tayyarelerinin .İspanyadan çekilmesi va
dinden nükul etmiş görmekle hiç şüphe
siz memnun olacaktır. 

İtalyanlar İspanyaya yeniden asker 
:!Öndcrınişler 

Londra, 15 (A.A.) - News Chronicle 
gayet iyi bir membadan alarak verdiği 
bir haberde son günler içinde İspanyaya 
yeniden 4000 İtalyan askerinin geldiğini 
bildirmektedir. 

Milli Müdafaa 
bütçesi 

Ankara 15 (Hususi) - Bütçe en
cümenı 19 39 bütçe projesi üzerin -
de tetkik ve müzdkerelerini ilerlet
mektedir. Yeni masraf bütçesinde 
tasarrufa azami surette riayet e -
dilmesi, bazı daireler bütçelerinde 
daha da tenzilat temini ve bu su
retle Milli Müdafaa bütçesine im
kan nisbetinde zam icrası için Bil -
yük Millet Meclisinde esaslı bir ce
reyan sezilmektedir. 

Y enstıtusu, yarını kat'i karan hükumet verecektir. 

Ma~ridde yapılacak Romanya silah altına Hatay. Devlet R~i~i 
gepı.d .re~mine 200 bin aldığı ilk sınıfları yarın Mıllet Meclısınde 

'-------- .J 

ra~~l~'.:,~~~:~~clil. ~ ~~:~~ha- Bükr}~r~i~) ed!!!~n bildirili- İskende~~~ S :2~~~ Hatey 
ta lVIadrid'd ır ğıne gore 2 ~ayıs • yor: 13 Nisanda Macaristan hariciye na- devlet reisi ekselans Tayfur Sökmen 
zafer . e yapılması tekarrur eden zırı Kont Casky'nin hariciye encümenin- ile Başvekil Abdürrahman Melek, Bü
keıind:esmı geçidinin hükfunet mer - de beyanatta bulunarak Macaristanın yük Millet Meclisinin Pazartesi top • 
Çin 15 ~apılan hazırlıkların ikmali i- Rumen hududlanna t'iayet edeceğıni söy- lantısına iştirak etmek ve meb'us sı -
vardır a~ısa tehir edilmesi ihtimali lemesi ve bu .beyanatı Macaristanın Bük- fatile ı:ınd içmek üzere yarınki Toros 
hiı om; ~epıde ecnebi gönüllüier de da reş elçisi tarafından Romanyaya bildiri!- ekspresile Ankaraya hareket edecek • 
decekr a uzere 200,000 kişi iştirak e _ mesi uzerine Romanya hükumeti silah lerdir. ___ .,..--

İs ır. altına alınmış olan ilk sınıfları terhis et- İ d 
• P<ınyc:nın müstakbel siyaseti hak _ meğe karar vermiştir. ngiltere e 
Jtında ""'u··ı · R Kr ı b. d · d edı"yor 

infilaklar 
t .,, unı beyanatta bul la k omanya a nun ıra erı evam 
ır. unu ca - Londra, 15 (A.A.) - Daily Express 

- gazete.sinin diplomatik muharririnin bil-
Hı l d- dirdiğine göre Romanya kralı Karolun 

0 an ada biraderi prens Nicolas cgızli bir vn:zi!eıt A k ile Londrada bulunmaktadır. Prens, ge-
S eri tedbirler çen Çarşamba günü Londraya gelmiştir. 

1 

.Amsterd"nı 15 M h ·ıı · bir k .. (A.A.) - Ne~redilen ısır ta vı erı 
hiı.m:;aı:~aınede bildirildiğine göre ilk Kahire 15 (A.A) - Yüzde 3 faizli 
lar t :ıuddetıerini ikmal eden kıt'a- ve ikramiyeli Mısır kredi fonsive tah
bır~k~r ısk edilmiyerek silah altında villerinin bugünkü ~kili.şınde: 

aca lır. 1903 senesi tahvillerinden 743.874 
numnra 100 000 

Orman umum 
1J.1 iid .. rlüğil bü içesi 
Anka 

hUt~s· ra, 15 (Hususi) - 1938 mali yılı 
• Orman Umum M .. d .. l"ğü" b··t sın· · u ur u u çe-

ın 'lllas . f' 
ra :mu arı 1 urnumiye faslına 78,200 'i-
ki ka nzanı tahsisat verilmesı hnkkında

nun ıa,ihası ruznameye alındı. 

1911 sen i tahvi erinden 2.628 nu
mara 50 000 f nk ikramive k~ anm~
lard r. 

Mareşal Göring 
Roma 15 (A.A,) - Mareşal Göring, 

ile ref ıkası Quirinal sarfiyına giderek 
hükumdarlar tarafından kabul edil -
mlşl rdil'. 

Liverpool 15 (AA.) - Gece, bir te
lefon kulübesinde bir infilak vukubul
muşiur. Kulübe tamamile harab olmuş 
tur. Kulübe civarında bulunan bir ka
dın yaralanmış ve hasta<neye kaldırıl
mıstır. 

Polis, suikasdden biraz evvel kulü -
bede görü len bisikletli bir adamı ara
mnktacır. 
B~ka bir telefon kulübesinde bir 

bomba daha bulunmuştur. Bir polis 
memuru bombanın kapsülünü vaktile 
cık ı mağa muvaffak olmuştur. 

I~ Bankası umum miidür . . 
mu anını 

İzmir 1 5 (Hususi) - Cümhuri~ et 
l\. E'rkez Bnnka.,,ı ehrimiz şube i mu -
duru M :i, Türkıyc İs Bankası umum 
ıııu ur uc.1vinlığıne tayin edilmiştir. 

Garantileri iki 
tarafh paktlar mı 

takib edecek 1 
P~ris 1 S (A.A.) - SaJahiyettar bir 

membadan bildirildiğine göre Fransa 
vıe İngiltere tarafından şarki Avrupa 
devletlerine verilen şimdiki garanti -
ler muvakkat bir müddet için mute -
berdir. Bu müddet zarfında bir takım 
iki taraflı paktlarla; daha geniş bir mü
tekabil emniyet sistemi vücude getiri
lecektir. 

Sovyctlerle hava ittifakı yapılacak 
Londra 15 (A.A.) - Bir hafta de -

vam eden gergin1ikten sonra vaziyeti 
tetkik eden İngiliz matbuatı, bu vazi -
yetin son diplomatik temaslar ve İn -
giltere ile Fransanm Yunanistan ve 
&>manyaya verdikleri garantilerle ta
vazzuh elmiş o1duğunu müşahede et -
melde ve dolayısile büyük bir mcm -
nuniyet göstermektedir. 

Gazeteler. bilhassa Sovyetler Birliği 
iqe müzakeı:elere girişClmiş c(mas/.1ı 
sevinçle karşılıyorlar. 

D~lly Mail diyor ki: 
Sovyetler Birliği ile yapılacak hava 

ittifakı Polonya ve Romanya tarafın -
dan çıkarılan müşkülleri bertaraf ede
cek ve İngiltere ile Fransanın Roman
ya ve Yun~nistana yaptıkları garan -
tiyi kuvvetlendirecektir . 

e l siik!iil istiy en mil:etler 
İst. k.lıle lizJ;,· ık olmıga 
çalışmalıdır /ar 

Yazan: Selim RaS?•P Emet 

U S irçok askeri dehalar müstakbel 
harbi yıldırım süratile patlak 

verecek bir fı!et gibi bize anlatular. Fa· 
kat bugünkü hadisat, bu kehanetin boı 
olduğunu bize gö.5terdi. Yalnız şu no~ta 
tahakkuk etti ki modern harb, merasıın· 
siz başlıyor. Sürati, onun seyrinde~. 
Binaenaleyh modern bir orduy~ s_a?ıb 
bulunmıvan bu orduyu ilerle.rnış sılah· 
larla techiz 'edemiyen milletler için artık 
istiklal ve milli hürriyet gibi yüksek ve 
asil davalar peşinde koşmak birer vahi· 
medir. İhmal ve teseyyüblennin cezasına 
katlanmaktan başka yapac:ık şeylerı yok
tur. Bilhassa şu noktayı da unutmamak 
lazımdır ki kuvvet ile teeyyüd etmiyen 
hak. dünya dünya olalı. her zaman zafe· 
re hasret kalmıştır. Bugün bazı miBetl t· 
rin maruz bulundukları tecavüz tehd1dl 
karşısında teessür duyan diğer bazı mıl
letler varsa, bunun sebebi, bu Mdıseden 
kendilerinin de şu veya bu suretle tees
sür duymakta olmalarıdır. Fakat bu te-M USSOIİnİ Arnavud essür insani değil, nef'idir. Maamafih si
yaset denilen menfaatler: kombinezonu heyetini kabul etti için hicab mevzuubahs değildir. İcab e· 
der bugün böyle konuşulur, icab eder bir 

Roma 15 (A.A.) - Resmt Arnavud başka türlü. 
heyeti, Mussolini tarafından kabul e • Biçare Arnavudluğun uğradığı son mu-
dilmiştir. amele, -seçilmeleri değil, memleket içinde 

T irana'ya bir cevab bir araya toplanmaları için dahi kafi va-
Londra 15 (A.A.) - ~avudluğun kit geçmemiş olan bir takım k!mseleri. 

Londra sefareti tebliğ edıyor: . bir heyet halinde, ta Romaya kadar dün-
Tirana Hariciye Nazırı, 13 Nisanda kü hükümdarlarının tacını. kendi idam· 

Arnavudluk sefaretine bir telgraf çe • !arının kararını veren milletin başına 
kerek 'l'irana'daki sözde millet ı:ıe~a - geçirmeye mani olamadı. Eğer tahrif e· 
lisincc ittihaz edilen kararla~ı bıldır - dilmiş bir muhavere değilse. motörlü 
miş ve bir hükumet ~ruldugunu ha - İtalyan kuvvetlerinin önünden çekile çe
ber venniştir. 1 S Nısanda Londra~~ kile soluğu ta Yugoslav hududunda alan 
gelen bu telgra~a . Arnavudluk sefJrı şu Arnavud askerlerinin sözlerini okuya
§U cevabı vermıştır~ .. .. rak faciayı daha iyi anlıyabilirlz. Bir 

c Tiranada ecnebı tahakkumu altın- nefer: 
da kurulan rejimi ve h_ükıimeti tanı - _ Kral. topraklarımıza ay3k b:ısar bas-
maktan imtina ediyorum.:. maz İtalyanların üzerınn ateş açmamızı 

Lindberg 
' emretmişti. Fakat mermimiz yoktu, dedi. 

Bir diğeri ilave etti: 

A • k d •• d •• _ Herifler bir alay tank ve tayy:ıreler· 
merl aya Oll U le geldiler. Sokaklarda. hend<>klerde şey

Nevyork. 15 (A.A) - Lindberg cA· tan gibi koşuşuyorlardı. Bunlan, sade bir 
qustaniaıt vapurile buraya gelmiştir. Si- , tüfek ve iki şarjörle nasıl durdurabilir
vil polisler tayyareci karaya çıkıncıya dik? 
kadar kamarasını muhafaza altına al- _ Evet nasıl durdurabilirdik? Emir 
mışlardır. Lindberg, seyahatinin sebe~- veren yok. Silah yok. Yivecek yok. Ve 
leri hakkında matbuata söyliyecek bır üstelik kral da başını alıp kaçtı. 
şeyi olmadığım beyan etmiştir. Yüzle~c~ _ Draçta, herifler vapurlarından mo· 
kişi, rıhtımda Lindbergi beklemekte ıdı. tosiklctlerile çıktılar. 

Acıklı bir kaza Bu arada söze pos bıyıklı. yuvarlak ko· 
ca kafalı bir adam karıştı: 

- Ben, dedi, Draç mevki kumandanı 
miralay Basi Tsanes'im. Emrimd~ 1200 
asker vardı. İtalyanlar yirmi bindi. İşte 
bu kadar. Fakat öğleye kadar d:ı dayan· 

İsviçrede Zürih şehri civarında Filin • 
tertein dağından yuvarlanan bir kaya 
parçasının altında kalarak feci şekilde ö
len 19 yavru arasında Türk şeker fabri • 
kaları Anonim Şirketi Umum Müdürü 

1 dık. nah ...• 
Bay Kazım Taşkendin 15 yaşındaki oğ u Amavudluğun küçük bir 111cmleket ol-
Doğan Taşkendin de bulunduğu teessür- duğu hepimizin malumudur. Fakat dün-
le haber alınmıştır. Fakat henüz cesedi d ı 

yanın en hassas bir mevkiin e yer a mış 
bulunmamıştır. Kaza, kü~ük çocuklara bulunan bu memleketin, uğradığı teca-
mahsus bir pansiyon binasını da kamil en .. k d decegı~ · manzara bu 
h b . .. 1 . hAd" b··t·· vuz arşısın a arzc ara etmıştir. Bu mue lım a ıse u un k 

1
1! eı· d'? 

mu olına ClZım g ır ı. Avrupada pek derin bir teessür uyandır- J 
mıştır. (Devamı 10 ımcu sayfada ................. ... ._ ........................................................................................... -

s.bahtan sah.ha:' 

Harb "" agrısı 

Harb bir romatizma sızısı gibi Avrupanın bir tarafını bıraktp bır tar.a!ına 
. d" Akd · · b' e uzak köCl'lerinde yapışıyor. Balkanlarda tutturamadı, şım ı enızın ız r 

dolaşıyor. Eğer İspanyadaki İtalyan kıt'alarının Cebelüttarık istıhkAmlarırıa 
yaklaşmaları, küçük Alman filosunun İspanya sularında manevra ~cıpması 

· ·· d w ·ı Avrupanın korktugu gene garantı fermanlarına karşı bır numayış egı se ve 
başına gelecek.. k tlid' 

Mekteb çocukları bile öğrenmişlerdir ki İngilizin can daman ıyme ır. 
· s·d htı""'•na kadar uzanır. Damar Ve bu damar Taymıs k1yılarınd:ın • ı ney> n .. ., . . . ' 

Ş<)h damarıdır. Ce:bcluttarık, Malta, Süveyş, Aden ve Sıngapur gıbı beş nok-
tasında emniyet terf batı vardır. tmp:ıratoı uk !olu . dedikleri bu .daman 
İngilizler sıhhatte tutmak için milyarlar -~arfetmışle:dır .. :a1.nı: Sıngap~r 
ist hkfımlarına on milyon İngiliz Hr:ısı doktuler. Daıma ık.ı b~~k .. devletm 
deniz kuvvetine fnık hır donanma da bu yolda kar:ıkol vazıfesı gorur. Avus-

. tralyanın madenleri, H•nd'stanın altınları, Mısırın hazineleri Lonclray.a bu 
yoldan gelir. Onun içın Manş-tan S:ı.rıdenize kadar olan mesafede Ingil.i3 
kervanlarına yol b ğı kuranlara kırşı kendi kendisini garanti etmiştır. Bu 
g r ntiye rağmen İtalya ve Almanya Cebelüttarıkı tehdide kalk:ırlarsa harb 
b:r } ıldırım sürati ve hır kıyamet dchc;etile kopacaktır. 

aw, _~ OIAf C!.d/ec:;J;) ,, 



Belediyenin yapacağı istikrazm 
mahalli sarfı tesbit edildi 

Beş milyon liranın üç milyonile bir imar Şirketi kuru
lacak, bir milyonu da otobüs işletmesine tahsis edilecek 

Belediyeler Bankasından alınacak beş Atatürk köprüsüne kadar uzanan Hali· 
milyon liranın mahalli sarfı tesbit edil- cin sahil kısmını imar edecektir. 
miştir. Uç milyon lira ile mütedavil ser-ı Beş milyon liranın bir milyon lire.sile 
maye1i bir şirket kurulacaktır. Şirket, Belediye şehirde otobüs işletecektır. Ge-

. hnara muhtaç yerlerdeki binaları satın · riye kalan bir milyon liranın bir kısmı 
alacak, yıkacak ve müteakiben bina ya. yollara, bir kısmı Dolmabahçede yapıla
pacaklara satacaktır. Bu suretle ufak, te- f cak stada, bir kısmı da müteferrik işlere 
fek ve biçimsiz yapılmıf evlerin yerleri- harcanacaktır. 

ni modern binalar dolduracaktır. Ayni Belediye bütçesi imar münasebetile 
usul Parisin imannda da tatbik edilmek- bir buçuk milyon lira artınlmış. Beledi
tedlr. Parisin bu cins mahallelerini imar yeler Bankasından beş milyon lira ahn
etmdkt~ olan şehircilik müteha~ısı mıştır. Belediyenin ıon aylarda göster
Prost, ,ehrimize döndükten sonra kendi· I miş olduğu faaliyeti nazarı itibara alan 
ainden bu hususta etraflı mahlmat alına· ı Münakalat ve Muhaberat Vekaieti. ye
cak ve tatbike geçilecektir. Mütedavil niden İstanbul Belediyesi emrinP. para 
sermayeli şirket, evvela Eminönünden vermeği vadetmiştir. 

Şehir işleri: DPniz i~leri: 

SON POS'h.. 

ı Mütehassıslar şehrin 
sut işini tetkik ediyorlar 

Ziraat Vek.Aleti İ&tanbulun silt işlerini 
tetkik etmek il.zere iki mütehassıs gön· 
dermiştir. Devlet Ziraat Kurumu aıiltçü

lük mütehas&Sı ve İstanbul Belediyes!
nin mütehassıslarile teşriki mesai eden 
Vekaletin mütehassısları şehrin sütleri
nin, istihsal, tevzi ve satış işlerini tetki· 
ke başlamışlardır. Heyetin mesaisi iki ay 
kadar devam edecek ve tetkiklerin hita
mında hazırlanacak rapor Belediye Reis· 
liğine verilecektir. Ziraat Vekaleti. süt 
veren hayvanlann ıslahı ile ehemmiyet
le meşgul olacaktır. 

Milteferrik: 
İmar planına ve encümen kararlanna 

istinnd ctmiycn '-akıfiar istimlak 
edilemiyecek 

Bundan sonra, müstakbel imar p1B.n
larma ve encümen kararlarına istinad 
ettirilmiyen vakıf yerler istimlak o -
lunmıyacaktır. 

Bu hususta, Dahiliye Vekruetindhn 
Vakıflnr Umum Müdürlüğüne gönde-

Halkıt kesif bulunduğu yerlerde Sadıkznde vapurunu tetkike giden rilen bir tamimde, bir kısım belediye -
plajlar açılacak heyet geldi !erin, şehir ve kasabaların müstakbel 

Vali ve Belediye Reisi Lfltfi Kırdar Fenike civarında Adrasan ~vkiin- imar pian lan tanzim edilmediği halde 
plAj mevsiminin yaklaşmakta olduğu- de karaya oturan Denizbankın Sadık - hiçbir esasa müstenid olmaksızın ve be
nu nazan itibara alarak, p1Aj1arla ya - zade vapurunun vaziyeti tetkik ve kıy- delleri de tediye edilmeden vakfa aid 
kından meşgul olmağa başl~ıştır. metini takdir etmek üzere Fenikeye gt- gayrimenkulleri istimlB.k etmektedir • 
Halkın kesif bulunduğu sahillerde ye - den mütehassıslardan müteşekkil he- ler. Badema, plansız ve kanunsuz ha
ni plAjlar inşa edilmesi düşünülmekte- yet şehrimize dönmüş ve raporunu ha- reket edenler hakkında kanunt taki -
dir. zırlamağa başlamıştır. Heyet yarın ra- bata tevessül olunacağı bildirilmiş -

Adaların su işine 150 Wn Un porunu ticaret mahkemesine verecek- tir. 
harcanacak tir. Vakıf yerler peşin para ile satılacak 

Ada suyuna 150 bin lira harcana _ Yapılan son tetkiklerle de Sadıkza- Akar ve arsalardan, kıymeti 2000 li-
caktır. Elmalı suyu, Adalara en yakın denin kurtanlm~.t;ına imkan olmadığı rayı geçen vakıf yerlerin evvelce Va -
Anadolu sahilinden tanklara boşaltı _ anlasılmı.ştır. Bugünlerde bir heyet kıflar İdaresi Umum Müdürlüğü tara
tacak ve doğruca depoların bulunduğu Fenikeye giderek vapurun parçalan - fından taksit suretile satılması karar -
Ada sahiline yanaşacaktır. masına başlanacak ve geminin makine laştırılmıştı. Fakat, bu kabil satışlar 

ve diğn lüzumlu aksamı alınarak li - m~hzurlu görülmüştür. Esasen mak -
Tifoya karşı tedbir alınıyor manımıza getirilecektir. sad, peşin para ile satış yapıp, tclsfiye 

İstanbul Belediye Reisliği tifoya kar- Sadıkzadenin bugünkü kıymetile es- isini biran evvel bitirmek olduğundan, 
fl tedbir almak üzere faaliyete geç • ki kıymeti mahkemece takdir edilecek a~cak peşin para ile yapılacak müza -
miştir. Belediye Sıhhat İşleri Müdür • ve tesbit edilecek zararın bir ktsmJ., yede ve de~nıe sonunda isteklisi çık -
IHlğfi belediye şube(Jerindeki doktor • mallan kurtarılan tüccarlardan emti - madığı takdirde kısa vadelerle satılm2-
larla sı.k sık temas edecek, merkeze anın kıymetine göre tahsil edilecek - sı için Vakıflar Umum Müdürlüğü ta-
gBndereoekıleri rapo~n ehemmiyetle tir. . rafından alakadar1ara bildirilmiştir. 
gözönünde tutacaktır. Tifo vak'ala'rmı Bir motör sandala çarpıp batırdı Muhabere ve Münakale Vekilinin 
öniemek için mühim kazalarda dok - Evvelki gece Haliçte Yemiş önlerin- şehrimize gelmesi bekleniyor 
torlardan mürekkeb postalar teşkil e - de bir deniz kazası olmuştur. Muhabere ve Münakale Vekili Ali 
dilmiştir. Ciba\ide oturan sandalcı Sadık, pa- Çetinkayanm bu hafta içinde şehrimi -

1815 ekmek miisodere edildi çavra yüklü sandalile Kağıdhaneye gi- ze gelmesi beklenmektedir. 
İstanbul Belediyesi iktısad ~eri mu- derken, Yemiş iskelesi açıklarında kap- Vekil İstanbulda birkaç gün kala -
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~al[~ll~ 
Yunanistanla olan ticaretimiz 

y.eniden in~işaf ediyor 
Yunanistana mühim miktarda canlı hayvan, hububat 
balık, yumurta ihraç ediyoruz ve karşılıklı ticareti• 

mizde lehimize 2 milyon liralık bir fark görülüyor 

1932 yı!ındanberi mütemadi bir su
kut göstermiş ve bu yılın 5 milyon li -
.ralılt ihracata mukabil 1,962,000 lira
ya kadar dü.şmüş olan Yunanistıına va
ki ihracatımız, geçen yıl yeniden inki
saf ederek 2,851,000 lirayı bulmuştur. 
Sıkı dostluk ve komşuluk bağlarile 
yekdiğerin~ bağlı bulunan her iki mem 
leketin ticart rnünasebatının artırılma
sı için ehemmiyetli tedbirler alınını§ -
tır. 

Bu suretle Yunanist&.tiın da memle • 
timize ithal ettiği emtianın miktar ve 
kıymeti her sene bir miktar artarak 
75 3,000 lirayı bulmuştur. 
Şu suretle Türk - Yunan ticaretinde 

lehimize 2,098,000 liralık fark bulun
makta ve bu yapılan ihracat bedelleri
nin yüzde ellisi tara4fımızdan intihab 
edilen dövizlerle diğer yüzde ellisi de 
k.lering hesabile ödenmektedir. 

Yunanistana yapılan ihracatımızın en 
ehemmiyetlisini canlı hayvan t-eşkll et .. 
mekte olup geçen yıl 992 bin Ura kıy· 
mette 120 bin baş canlı hayvan ihraç 
edilmiştir. 

Bunrlaıı sonra mühim mikta\'da ih -
raç edilen maddemiz buğdaydır ve bu· 
nun miktan da 8,5 milyon kilo ve 407 
bin lira değerindedir. Memleketimiz -
den Yunanistana 4,184,536 kilo 374 
bin liralık taze v-e 1, 152,415 kilo 140 
bin liralık da tuzlu balık ihraç edil -
mektedir. 

Yumurta ihracatımız mühim miktaır 
da olup 1.139,585 kilo miktar ve 292 
bin lira değuindedir. 

Bundan sonra sırastle 263 bin lira -
lık 3 milyon kilo nohud ve emsali kuru 
sebze. 3 milyon kilo l 14 bin liralık pa-

Bu inkişafın devam ederek harici ö 
caretimizin altı yıl evvelki haddi bula 
cc!ğı tahmin edilmektedir . 

Yerli mallar sergısı 
hazırhklarına başlamldı 

Her yıl açılması mutad olan Yerlt 
Mallar sergisi için şehrimizde bir daiı
mi sergi binası yapılması tasavvur e ~ 
dilmişti. Geçen müddet zarfında böyl• 
bir bina yapılamadığından bu yılki 
Yerli Mallar Sergisinin gene Galata .. 
saray bisesinde yapılması düşünü!
~ktedir. 

Sanayi Birliği bu hususta alakadar
larla temlilfSa ve sergi etrafında iptidai 
hazırlıklara başlamıştır. 

Toprak mahsulleri sergisi 
açılması tehir edildi 

Memleketimizde t.oprak mahSulkri· 
nin iyi ve fazla miktarda yetiştlrilın& 
sinin temini için teşvik ve teşci ma • 
hiyetinde olmak ve iyi elde edilıni.4 
mahsul teşhir edenlere münasib birel! 
mükAfs.t verilmek üzere bu yıl mem ' 
leketin, hayvan sergisi açılacak ola~ 
bazı mıntakalarında, ayni zamandd bi• 
rer mahsulatı arziye sergisi açılması i• 
çin Zir~at Vekfüetince teşebbüslere gi• 
rişilmişti. Haber aldığımıza göre, btı 
işe sarfolunmak üzere tahsisat mevcud 
olmadığından sergilerin açılmasından 

bu vıl sarfınazar edilmi~tir. Bununla 
ber~ber, Ziraat Vekaleti gelecek yıl 
bütçesinde bu iş için kAfi miktarda bil 
tahsisat aym~ak ve sergiler açılacak• 
tır. 

lamut. 9 milyon kilo 61 bin liralık ne- GayrimübadiJler Cemiyeti um.umi 
bati kök. 12 milyon kilo 5 1 bin liralık heyeti toplanacak 
maden kömürü ihraç edilmektedir. Geçen toplantıda ekseriyet temln edile • 

Buna mukcfuil Yunanistandan itha- medlği için tehir olunan Gayrimüba.dlllel' 
ıatımızm kayde şayan olanları tutkal, Cemiyeti senelik umumı heyet toplantısJ, 
kim~revi gübre, nebaıt1 maya, trebantin saıı günü Eminönü Halkevlnde yapılacak· 
yağı, sakız. pamuk ipliği, cam, hurdevat b.r. 

eşyası ve kimyevi maddelerdir. Bu toplantıd:ı gayrlmübadlllere lstlhkıık· 
İçinde bulunduğumuz yıl içinde iki ıarının tamamen tasfiyesi için verilen ba.zi• 

ay zarfında yapılan ticari münasebata ne bonosu nisbetınhı artırılması etrafındıt 
bakılarak her iki kamşu memleketin müzakereler cereyan edecek ve yeni idare l 
mütekabil ticaretin devamlı bir inki - heyeti seçimi yapılacaktır. Bu kongrenin 
şafa doğru gitmekte olduğu anlaşıl - çok hararetli ve münakaşalı geçeceği tah .. 
maktad•r. mln edllmektedlr. -

raklbları şehir dahilindeki finrıla.rda tan Eminin idaresindeki Sevim mo - rak Denizbank, Deniz Ticareti Müdür
ynptıklan teftişler esnasında muhtelif törü sandrua çarparak parçalamıştır. lüğü ve Tramvay idarelerinde tetkik -
fırınlarda 1515 ekmeği matlO.ba mu- Sandal derhal batmış, Sadık etraftan ler yapacaktır. Ali Çetinkrıtya bilhassa 
vaflk bulmıyarak müsadere etmiş, yetişen diğer sandallar tarafından kur- Denizbankın lfiğvile kurulacak olan 
Düşkünleri Kurtarma Yurduna gön - tarılmıştır. Deniz Ticareti Müdürlüğü Denizyolları ve Limanlar Umum Mü -
dermiştir. kaza hakkında tahkikat yapmaktadır. dürlüğünün yeni t~kilatı üzerinde 
-=:iım===-==-===::::ııı:----==::::c==ı==-=::ıı-=-ıı:::::=-==:::a:==-==-===- meşgul olacaktır. ... 

( Heyetimiz dün Berline hareket etti 1 Valaf eserl~~!i!y!~n bir galeri Bugün i p E K Sinemasında 2 Film Birden 
---~------------------~ ~~MU~m~dürl~n~~ 1) H~~~DAN G~~M ~~K UG~T 

fın mahiyetini ve teşkilatını izdh ve ... ve UMUMi ARZU ÜZERİNE 

Heyet MTeJcetinden evvel Sirkeci g4nnda 
Alman devlet relai M. Hitlcrln DO nci bir kalabalık ~ etmiştir. Türk heyeti 

doğum yılı münasebeUle Berlinde yapıla- ayın 19 tmda Berllnde bulunacaktır. 
cak olan merasimde bulunmak üzere, Na- * 
fıa Vekili Ali Fuad Cebesoy'un baş'kan- Nafıanın bu yılki faaliyeti etrafında 

lığı altında teşkil edilen. Büyük Erkhı- görüşmek ttzere kendisini., dün Perapa
harbiye lklııci reisi Asım Gündüz, Gene- hıs otelinde ziyaret eden bir muharrlri
ral Pertev, Muğla meb'usu Yunus Nadi, mize, Ali Fuad Cebesoy fWlları söyle. 
Sivas meb'usu Necmeddin Sadak, Çankı- miştil': 

n meb'usu Hüseyhı Cahid ve Ankara c- Nafıa Vek!letme yeni geldim. Bu 
meb'usu Falih Rıfkıdan mürekkeb Türk hususta henüz bir f4'Y söyliyemiyeceğım. 
heyeti. dün akşam .saat 22 de Sirkeciden Bu akiam, Berlinde yaptlacak olan mera. 
hareket eden Semplon ekspresile wehri- Sİmde bulunmak ll:ııere hareket ediyo
rnizckn hareket otmi§tir. Heyetimizi is- ru.m. Dönüjte. Nafıanm yeni vaziyeti ve 
tasyonda vilayet ve ordu erkAnı n kesi:f !aallyetlıeri etrafında konuıuru&.> ........ 

kıymetli vakıf eserleri t~hir etmek ü- S O V E Y Ş F E D A 1 L E R 1 
zere bir galeri hazırlanmış ve bu ga - Saat 1 _ 4.15 ve 8 .10 

leriye konmak üzere vakfa aid bilu - 2 ) C A M B A Z H A N E Ç O C U G U 
mum mimari eserleri gösteren bir ha-
ritanın tenzimi için çalışılmaya başlan- Fransızca sOzlo, son derecede mOessır bir Mucera Şaheseri. 

Ba, Rollerde : 
mıt:. haritada, ~!ayetler dahilinde V ALAS BERY • JAKİ KOPER .... 

~~d~mi,m~~~~ili~. ~~~~~~~~~~~S~a~~~11~-~2~,~3~0~,~6~-~v~e~9~,4~5~t~e~~~~~~~$~ viye, kabristan, dini müessesat adedi- ~ 

le medrese, kütübhane, imaret, misa - • Müthiş, Heyecanlı ve tüyleri ürpertecek aahneler.. Brezilyanın 
firha™?, kervansaray, mekteb, çeşme; balta girmemiş ormanları.. Bütün vahşi hayvanlar bir adama karşı •.. sebil, ıadırvnn ve sair hayri ve içtimai 

müessesat ve Vakıf İdaresi tarafından Sonsuz Mu·· cadele vücude getirilmiş köprü, kaldırım ve 
yolların bulundukları mıntaka ve ma-
haller gösterilmiş olacaktır. ( MARAJO) 
Pazarlık yapan 60 esnaf ccmlandın1dı Tradar • Horn ve Tarzan filmlerini gölgede ırakacak dereoeue meraklı, 

İk.tısad VekAleti kontrolörlerile be - heyer.anlı ve şayanı hayret bir mnı. Kaplanlar ve timsahlar filmi··· 
raber pazarlıksız satış kanununun tat- Bir aşk ve macera romanı •.• 

bikına nezaret eden belediye murakıb- T A K Sı • M 
ıarı Mahmudpaşada 50 kadar esnalfı Bugün 
para oezasile cezalandırnıı.şlardır. Mah- BugOn saat 11 va 1 de TenzllAth Halk Matineleri ~ 

Sinemasında 

m~.~~nınrn~~~~e~~~.,~•••••••••••••••••••••••••••••~ lık suretile alışveriş ya.t>tığı görülmüş ~ 

~~-~::,_ı!?.ı.~~~~;~-~~_T.i_:; ,... Bugün SAKARYA Sinemasında 
TURAN Tlyatroıu 

,, 

fiiadGz ınatiaode 
'/ Çifte Saygınlar 

Yod yi 1 8 perde 
Goce 

ELLi YAŞINDA CiVAN 
.,oc1.,ıı 8 perde 

AW4 Ser9 ve Miçe var7ete grupları 

2 bllyDk ve gOzal Fransızca aözlO film birden : 

3 A R K A DA Ş Barones ve Uşağı 
ROBERT TA YLOR WILUAM POVEL 

MAROARET SULLAV AN A N N A B E L L A 
ttarahııdaıı trannzca ıöz.lQ tftrafından f ransızca sözlQ 

il lllvıten: Paramunt Jurnal. BugDn aaat 11 ve 1 de tenzUl~~ı matineler -



_ıı Nisan 

Diyarbakırda imar 
faaliyeti çok hızlandı 

Şehir kal · · d e ıçın en kale dışına doğru çıkmağa 
başladı, yeni ve modern- binalar yapıldı 

l 
f 

--~. ~n. T rakyada köycülük 
kalkınması devam ediyor 

., 
Muşu yolsuzluktan 1 Birçok mezarhklar yerine park, anıd, koruluk, fidanlık, 
kurtarmak lazımdır su havuzlan yapıldı, evlere çok aydınlık bir şekil vetildi 

Muştan yazılıyor: 

Yolsuzluk yüzünden senenin yedi ayını 
mahsur bir durumda geçiren Muş her 
türlü iktısadi mahrumiyetler içinde inle
yip duru~r. 

Gaz ve benzinin çift teneke-'İ büyük 
şehirlerde ve yolu müsaid bulunan her 
yerde (560) kuruşa satılıp dururken Muş
ta yolsuzluk yüzünden tek bir teneke 
gaz veya benzin beş lira elli kuruşa sa
tılmaktadır. Bu durumdan en ziyade za
rar gören halk ve köylüdür. İki sene ev
veline gelinciye kadlr şekerin kilosunu 
dahi bir liraya kadar almak mecburiye
tinde kalan halk, Milli Şefimizın şark se
yahatlerinde bu şeker meselesi halledil-
miş ve bugün Ziraat Bankası vasıtasile Trakyanın !nece köyündepark, anıd ve köy oaası. 
senenin her mevsiminde şekerin kilosu Edirr.e 'Hususi) - Trakyanın muh- dan da hayatın icablarını ve zaruret • 
(35) kuruşa .satılmaya başlanmıştır. Bu- j telif sahalardaki ileri hareketleri me - lerini kavramış uyanık insanlar sevi -
~n Mardin nihayeti olduğu halde Bit- 1 yanında köylermizin medeni ve içtimai yesine erişmekte olduğuna en can' · · 
~t:n Muşa gelen postalat" ~ltınovnya hamleleri cidden faydalı ve büyüktür. rer delildir. 
gırınciye kadar sırtla nakledılıyor. İşte Ötedenberi görgü ve ileri fikir ve Son üç yıl içinde kaldırıla'n içe kas -
b_u m'.111rumiyetler hep yolsuzluktan ile- yürüyüşleri kabul edecek derecede ye- vet verici mezarlıklar ve bunların yer-

n· Diyarbakınn kapı na ricinden bir görunuşü ' 1 rı gelıyor. tişkin olaırak tanılan Trakya köy- !erinde sıralanan hayat ve neş'e kay -
ıyarbakır (Husus·) M . Memlekette eczane. operatör yoktur. leri halkı, Atatürk inkılabının naklarını aşağıya yazıyorum. 

bur~ları, her adımda göıze -ç uazzam f.ıle inhi~arlar müskirat fabrikası 6000 ~:rhangi ağır bir h~talık için ar~nılan doğrudan doğruya kendilerinin men _ 
denı aı.nrile ha 1 h . a:pan me - hra sarfJle erkek san'at okulu ptlvyonu, ılac bulunamıyor ve Istanbuldan sıparış faatlerini temine matuf bir devrim ol- Biganın Canpazarmdaı kaldırılan me 
Diyarbakırd b~· 2Şın~ bır alem olan 8700 lira sarfile erkek san'at okulu a- ~ec.buriyeti hasıl o~u!.or. Bu il~ç ta .g': duğunu şatırla ka\'Tamış bulunmaları zarlıklar yerinde örnek fidanlığı, dut -
teessüsünde a, um?urıyet idaresinin ğ~~ işleı i ntelyesi, 25 bin lira sarfile de lıncıye kadar hasta oluyor. Sıhhı teşkılat dolayısile inkılabın her hareketine a- luk, tavuk istasyonu. aşım durağı, ha -
arkada n so~r:ı. ımar faaliyetinin, Num h t · · · ·· d d d <i B k kı k h t ı y 1 vuz kurulmuş ve 1400 ağaç dikilmiş -
gı'tt'k ç.ok verımlı eserler bırakarak unc as anesı ıçın uç a e pavyon ar ır. u sene i zamı as a ıgı sa - dım uydurmasını bilmiş ve devletin d l 

vapt lm şt ş h' h · · d .,.. ı h ı· · d' tir. Pehlivan köyün e meyva ı. mey -1 çc ılerlediği · ırı ı ır. e ır ancın e :yat'ı an gın a ıne gır ı. öncülüğü ile ziraat sahasında olsun yü-
rülmektedir. memnuniyetle gö - ipek böcekçilik mektebi, aygır deposu, Daha başka hastalıklar da başgöster- 1 rüiülen ileri harekjetleri benimsemek vasız fidanlık. park, anıd kurulmuş ve 

dl
. Bk~l faaliyetler ara~ında bilhassa ye _ ~asad .evi, kız san'at okulu, inhisarlar 1 di. Sıhhat direktörü ile hükfun~t doktoru 1 suretile dört, beş yıl içinde büyük ge- 5000 a~aç dikilmiştir. 

ı oınetrelik bı'r kale . . . ıdaresı depoları, kırk kadar demiryolu ı durmadan bu hastalıklarla mucadelc e- ı lfomelere k·~lLc;mustu Bu d b"l _ Karıştıranda ,kurulan koruluk ve 
k rv:>vresı b' l · d'ğ' b" ·1ıı. ~ - " • r. ara a 1 kl d 3000 sı ıştırıi:ın Di a b ~~ . ıçıne 

1
.ma .ar_ı da hesaba katılırsa imar faa - diyorlar. Sade bir doktor ~te ~. ı dır1 ı 

1
11

- hassa köylümüzün ~e kövlermiziri pek meyva!ı meyvasız fidanlı ar a 
çıkarmak ve j;. r a~ır ~ehrıni dışarı ıyetının ne derece ilerlediğini okuyu - cı ~azır bulmazsa yapaca~ı .mu~ ~ en n muhtaç bulundukları sıhhi şartları te- ağaç dikilmiştir. Geliboluda 26 dekar -
lund , 1 ger bır şehır kurmak yo cularım anlavabilirler netıcesiz kalacağı çok tabııdır. Butun bu . . ı· . . 1 . . ..k lt k Iık meq•alık ve örnek fidanlıktan baş-a a.ı an adımlaı· C.. h · · . mm, ıc ımaı sevıye ermı yu se me 
Yapıcılık vasf 

1
• 1 um uriyetin I derdler. mahrumıyetler. hep yolsuzluk- d . d . . . t d' •. ed • b' ka 100.0flO fişkııı yetiştirilmiş, Paw'r -

dl·r. ına ayık bir mr&1iyet+;. _ zmı·r Tı·capet Odasında w ıa evrın ve evrımm ıs e un m enı ır 
l.Ç tan doguyor. Memleketin eczaneye o n I h t k 1 d d t 1 cıkta park ve koruluk. Hasköyde park 

Bundan üç ıl .. . . . At t k k · ihtiyacının giderilmesi ve gazın ucuzla- aya a avuşma y~ ~n a a a ı ~n a- meyva1:k ve yeni bir karakol binası, 
Mu··rettı'ş Abidy' .once b.ınncı Umumi a Ur öşesı l ih . k b"' '"kt;• dımlar her zaman ıçın memnunıyetle d B . d 

Ö t tı masına tıyacı ço uyu ar. ·k-~..J·ı k 4\ • tt a· Çanakkalede park ve anı , ayramıç e 
Nafia Veka·ıet'ınd zme.nın teşebbu"sı"le zmir (Hususi) - İzmir Ticaret Oda- zı ı~:uı ecP. rrH uye: e ır. S 

E ı b'lh b h ağaC'lık, zeytinlik. HEl;bo~ada ve ey -
derilen b'ır f ınhcn Dıyarbakıra gön - sı meclis salonunda bir cAtatürk kö - lstanbul on· ·.versı"telileri VVf' ce 1 assa mistik ir ru ve 

en evetı· n· b ş~sı' meydana getır' ı'lm · k müsamaha ile şehir ve köylerin içle - mende koruluk; Arpacda ve Musulcada 
rın. ı'n imar pl· • • ıyar akır şeh ~ > esme arar ve - 1 k Ed' d f'd 1 k - Ed' nede k 1 ağacıık ve ndan ı . ırne e ı an ı • 
mezkur V~ka"alent:tneı ytapm.ış ve bu plan rilmiştir. Bu k~edc, Ebedi Şefin İzmi- ır rinde VP yanıbas1arında uru an me - b h l'k b ·ık 60 r b. gö e 

bl
'k 

1
• "ı' n "• ... ı'.la"yet _n dasdık edilerek tat- re aid hatıraları ve fotoğraflarile güzel Edirne (Hususi) - 23 Nisan bayramın- 1.arlıkların son vıllarda köylerimizden a çe ~ -. ag ı •· ev ı ır çm n 
.. ~ Ü • k ld 1 mahallesi kurulmu~ ve ayrıca büyük 

Bu t-:ır plAneınıaa e k .. ılınm1<>+1• bir büstü bulunacaktır. da niversite talebesinden 100 kişilik bir en az b irer k ilometre uza~a a ırı a -
•·• il ~~ ·H _.,_ 1 d w stadyomun da kaldırılaln mezarlıklar -

caddel~r· k gor~ meydanl;ın grup Edirneye gelecektir. universiteli 
1 
rak sıhhi ve birçok m&ıızur ar oguran 

ti 
1 

.1' par lan ve: bütün medeni ili Arabkird .. mahkeme teşkDltı gençler şehrimizde iki gün kalarak şehri bir durumun bertaraf edilmesi ve sık dan birinin yerinde inşasına başlan -
yaç arıle eski Di , b k 9 mıştır nınd • ) ar a ır şehri ya _ ayd11.nberl bura mahkeme ıe.,kllltı Ke - ve şehrin temaşaya değer yerlerile tarih! sık mezarlar sevrettirerek ruhlara kas- · 

da a ve Dag kapısile istasyon arasın maıı:ı.·eye bağlanmıştı. Halk bu yüzden birçok eserlerini gezeceklerdir. vet ver€'n mezarlıkların yerlerine park. Stadvomun kurulmakta olduğu me-
tnodern bir şehir kurulma v ~ b 1 - nıfişküıAt karşısında kalmakta idi. Bu tere anıd, koruluk, fidanlık. su havuzu gibi zarlıkl;rdaki taşlardan ve eserlerden 

ınıştır. g aş a- hlklmllğe tayin edilen Antepten Nuri çaı. - Arabk.lr Askerlik Şubesi Retslltl b' h t 
1 11o neş'e ve ha•·at kavnaklarının kuruluşu mu"zelı"k olaniar safahivettar ır eve 

Yeni ~ehir i . . . ayanın teşebbfuılle Asliye, sulh mahkemesi Arabktr Askerllk Şubesi Reisi Yunus öz - • ' -' " 
lediye ta r çın tahsıs edılen saha, be de iade edilmiştir. Sorgu Mklm veklletıne çellk tekaüde sevkedUmtş yerin~ veklleten Trakya kövliisiinün sıhhi bakımdan ol- tarafıncbn işaretlenerek müzelere kal-
dilerek ra ındnn tamamile istimlak e- ıene Ante:ıten aalAhlyetll olarak hAkim muamelA.t memurlarından L\itfu Ergenegen duğu kadar medeni ve ictimai bakım - dırılnıaktac!ır. 
'\7a 

1 
devlet binalarına v ,. namzedi Klzım tayin edllm~ir. tayin edllmlştlr . 

. ,, ... r ere aid k e umumı =;;;:;:;:;:;;===:==================:;;;;;;;;;;=.;:ı sonra ct·· ısımlar tefrik edildikten r 
ıger kı!iımla k 

ll'lukabilind h r, ço ucuz bir fiat 
tatbikine be al~a satılmağa ve planın 
nın ilk t~tb~ ~ekılde başlanmıştır. Pla- , 
şehir Srthasınd~tın?an olmak üzere yeni 
ci 'Umumi Mü; bı.r ~ene zarfında birin
:na mahsus b' ekttışlık binasile gene o -
sa ır onak k k rayı ve b.. ..1 • ve or omu tan 
tir. uyuK bır garaj inşa edilmiş-

27606 t l' 
bu l'llo~lern ~~n sarfile vücude getirilen 
rinın es;ı.. ınalar, yeni Divarbakır ~h 
y »tnı kurm ·r 
arbakırın d • u.~ ve dolayısile Di -

ha güzen,,ş~~ :n~ çehresini bir kat da 
B ıımı~tır 

. unınrdnn b . 
sıncte D:oıcr k aska, yeni sehrin antre-
ki t aornınaa 'fb . arafınaa H c n 1 ı aren yolun i-
lı konaüı Raıkalk ve Ordu evleri Va -
e\i Vesai~ ~ devi kitabsaravı, beİediye 
tır. Yeni rn· 0 ern binalar da vapılmış-
naı 1rnari ta a . ardan bilh rz a yapılt.'1 bu bi-

T rak anın İznı ir fuarına hazırlık komitesi 
Polr t~ı 'a Sekiz· nci 
alaya mer;. sir:. le 
sancak verildi 

1 izmirde sekiz yaşında 
bir çocuk 

f aza krrşunu ile ö'dD 
Polatlı (Hususi) - Geçen Perşembe İzmir (Hususi) - İzmirde çıkan 

günü kazamızda 8 inci topçu alayının Yeni Asır gazetesi fotoğraf muhabiri 
sancak verme merasimi yapılmıştır. Kemal Metcmn sekiz yaşındaki öğlu 

Daha erk~nden bütün kaza halkı se- Yıldırım, feci bir kazanın kurbanı ol -
vinç ve heyecanla alaya' verilecek mu- muştur. Kemal Metenin on beş yaşın
kaddes ve şanl· sancağını görmek için ı daki oğlu Şahab, düıı sabah babasına 
Zafer meydanında toplanmış bulunu- aid eski sistem bir tabancayı kurca -
yordu. Tam saat 1 O da Orgeneral Fah- 'arken atcs aldırmı~tır. Çıkan kursun, 
reddin Altay, Zafer meydü.1 ı ına gele- bu sırada ~daya giren sekiz yaşındaki 
rek alkı~lar arasında halkı ve alayı Yıldırımın bevnine ic:abet ederek ölü
sclfımlad?kt.ı.n sonra merasim başladı. müne :sebebiv~L vcrmistir. 
OrgenPral söz alarak Türk milletinin K d · · " ölümüne tedbirsizlikle 
k h 1 

• • . . ar eşının , 
:.ı rarnan ıgını ve sancagın kutsıyetı- beb' , t ermekten suçlu olarak cür-
. t b .. t• d' v y lk 1 se l) e v nı e aruz et ır ı. e sancagı a ış ar .. h d mahkemesine verilen Şa -

d 8 · · l k d k·ı· mumeş u . ~rasın a ıncı a ay uman an ve ı ı hab altı ay hapse mahkum edilmiş ve 
~ırnarinin en aı:;sa Halkevi binası, ileri 
bılecek der Parlak bir örneği sayıla-

A ecede a" 
Yrıra Da· ~uzel ve ihtişamlıdır. 

.• urrnay yarbav Hakkı Tuna~huya t ·ı 1 nn111ştur • r cezası ecı o u . 
Edirne (Husust) - 939 beynelmilel İzmir fuarına geçen yıllardan daha verdı. Hakkı Tunaboylu Orgeneralle 

parl~k surette iştirak edecek olan Trakyanın hazırlık komitesi G~meral Kaz- teşekkiir ettikten sonra halk ve alaya 
zım Diriğin başkanlığında toplanmıştır. Kadınlar kolu da bu hafta topla _ kanlarının son damlasına ve alayda 
nacak ve ince elişlerini hazırlayacaktır. Resim komite azalarını Kazım Di- tek bir nefer kalıncaya kadar sabca
rikle hir arada göstermektedir. ğın şeref ve kutsiyetini muhafaza ede

lira sarr1·1 Et k<roısı haricinde 150 bm' 
Vi e ve bi:'th 

Nümune ha ~ un. asri konforu ha -
s nesı, 160 bin lira ı:.ar-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- lia.san :s 
tin b· ey, şehri'""'' ll'Çok .... -
kaklar Yerletinde so -
ltı.ın. .. ın bozukluğu ma • 

... İşittiğime göre kenar 
mahallclerdekı sokakların 

hali bilhassa pek berbad -
ıruş ••• 

... Hatta sokaklarda ge -
çilemiyecek derecede, tq 
yığınları varmı~ .•• 

/ 
/ 
~ 

Hasan Bey - Ay, orala
rmıda mı asfalta ceviri
yor lar! •• 

ceklerine dair çok alkışlanan kısa bir 
hitabede bulundu Geçid resmini mü -
teakıb merasime nihayet verildi 

KarabUkte belediye teşkilA•ı 
Karabük (Hususi) - Karabüklüle -

rin beklediği be1ediye teşkilatı tama -
men fiile çıkmış bulunmaktadır. 

Şimdilik belediye işlerini tedvir et -
mek üzere -Safranbolulu olup Zongul
dak belediyesi idare heyeti azaların -
d~n Bay Nuri tayin edilmiştir. Ayrıca, 
Yenişehir, Köprübaşı ve İstasyon ci -
varlarındroı ikişer kişi de idare heye -
tine seçileceklerdir. 
Diğer memuıin kadrosu tesbit edil

mek üzeredir 

rzmirde ağaç bayramı 
İzmir - Ağaç bayramı evvelki gün 

şehrimizde Kültürparkta yapılmı!· 
tır. Merasime askeri bandonun çaldıgJ 
İstiklal marşile baışlanmış ve müteakı
ben fidanlık sahasına gelerek ilk fi -
dan Vali muavini tarafından dikilmiş 
ve murnaiJevh memleketin her tarafı -
nın böyle fidanlar!a bezenmesi temen -
nisini izhar etmiştir. 

Merasimde Bursa meb'usu Fazlı Gü
leç, Belediye Reisi Behçet, askeri ve 
mülki erkan, memur ve talebeler ve 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bullP» 
muştur. 

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

Ç.amlıbel yolu açıldı 

Kıştan kapanmış olan Tokat • Slvaa ara
sındaki Çanılıbcl yolu her iki vllô.yetın gön
dermiş olduğu amelelerle aCJlmıa u müna · 
ltalA.t temin edilmlştir. 
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FORSLAR 
- Vapurlar dişi midirler? 
Sözün geldiği tarafa baktım. Bizim me-

raklı idi: 
- Bana mı soruyorsun? 
_Tabii sana soruyorum. cevab verse -

ne! 
- Cemadatta erkeklik, dişilik yoktur. 
- Ben vapuru sordum. 

- Yoktur işte, vapur vapurdur. Ne er-
kektir, ne de dişi. 

- Denizyolları ve Akay idareleri lfiğ
vedilıniş, yerine Denizbank kurulmuştu. 

- cA> esasen hoşuma gitmemişti. Fa -
kat çifte çapanın ne kabahati vardı? 

- Onu bimem ... 
- Bilmiyecek ne var, modası geçmişti. 
- Belki! 
- Şimdi gene değişecek. 
- Zannederim, çünkü Denizbank De -

nizyolları oldu. 
- Sen bilmiyorsun. 
- Neden bilmiyormuşum? 
- Vapurlar dişldirler. 

- Bunlar bahane.. modası geçiyor ... 
f Dedim ya. vapurlar qişidirler. Sık sık 

§apka değiştirmekten hoşlanıyorlar. 
Kolumdan yakaladı. köprüye doğru yü

rüttü. Köprünün ortasında durdu. Deniz
yollarının bacaları D. B. li vapurlarını 
elile gösterdi: 

- Bunlar dişi işte! 
Döndü, kaldırımdan geçen şık bir ka-

dını gösterdi: 
- Bu da dişi! 
- Evet, onun dişi olduğu malum. 
- Dişi olduğundan ba~mdakı şapkanın 

ikide bır modası geçer, ycnısinı alır. 
- Evet! 
Gene vapurları gösterdi: 
- Bunların da bacaları birer baş de -

mck. 
- Öyle olsun. 
- Bacalarının üstlerindeki forsları da 

~apkaları addedeblliriz. 
- M~cmki öyle addediyorsun. 
- Eskiden bunların hepsinin bacala -

nnda çifte çapa vardı. Bir aralık bir kıs
mının çifte çapaları kaldırıldı, birer be
yaz ny resmi konuldu. 

- Evet! 

- Mademki bu iddiadasın cerhetmem. 
- Bir sual sorayım? 
- Hep soruyorsun. 
- Dur canım, bir tane sual. Bir iap· 

kn d<'ğiştirrnek bir kadının kocasına ka -
ça malolur? 

- En az altı liraya! 
- B'r geminin forsunu değ:ştirmek 

devlete kaça malolur? 
- B;lmiyorum amma, bir şapkadan da

ha pahalıya malolsa gerektir. 
- Sen ne düşünilyorsun? 
- Bana kalırsa çifte çapaları tekrar 

bacalara koymalı ve iyi perçinlemeli ki 
bir daha kolay kolay çıkaramasmlar •. 

- İyi anuna, gene merak ettim. 
- Neyi merak ettin 
- Çifte çapaları bacalardan çıkaran -

lar, artık işe yaramaz diye hurdacılara 
sattılarsa ... 

- Olabilir; fakat yenilerinin yaptınl
ması mümkıün. 

- Gene devlet kesesinden §U kadar 
- Günün birinde beyaz ayiar da kal- para ... 

4ırıldı, birer cA> harfi konuldu. - Müsaade edersen ben gidiyo.,.um. 
- Evet, onu da hatırladım. - Haydi git! 
- Bir müddet sonra cA-. lar da kaldı - Yanından a;>Tılırken yüzüne baktım, 

nldı. Hatta değişmemiş olan çifte ça - Düşünceliydi.. Her halde cD. B.> ler ye • 
palar da... rine konulacak yeni forslann kaça çı-

- Evet şimdiki cD. B.> ler konuldu. kacağını hesablamakla meşguldü. 
- Scbeb? ismet Huh1si 

C Bun!arı bi iyor mJ idiniz ? =ı 
l4eksikadaki resmi tatiller Paylaşılamıyan bira fıçıs ı 

SON POSTA 

Arnavudluk 
Kraliçesinin 

vaziyeti iyileşti 
Kraliçenin hararet derecesi 

bir aralık kırkı buldu 

Kraliçe "cral<tın 

Atina, 14 (Hususi) - Larisadan yazılı· 
yor: Yunanistan topraklarına iltica eden 
Ar:rıavudluk kraıiçesi Jeraldinin sıhht 
vaziyeti Nisanın on ikinci günü birden
bire vahimleştı. Hararet derecesi kırkı 
buldu. Maamafih doktorlar, hiçbir zaman 
ümidlerini kaybetmediler. 

Kral Zogu bir gün evvel gelmişti. Kra
liçenin vaziyetindeki fen alığı görünce 
kendisini bir sedye ile Olempos oteline 
naklet tirdi. 

Kral ile beraber Arnavudlukıan ayn. 
lan yüz on üç kişiden mürekkeb maiyet 
halkının doksanı, üç vagon içinde ve gar.
da oturuyorlar. 

Yunan hükumeti, krala, biran evvel 
Golos yolilc Selaniğe geçmesini tavsiye 
etm~ti. Fakat kraliçenin 1raziyeti buna 
imkan bırakmadı. Kraliçenin bu vaziyeti 
karşısında maiyet halkı da kraldan ay
nlmak istemediler. 

Olcmpos oteli sıkı bir muhafaza altın
da olduğu için içeri girmek mümkün ol
mamaktadır. Fakat bugün, ahvalı jyi de
nilebilir. 

Karısını ve kaynanasım öldüren 
katilin muhakemesi yapıldı 

Dün yeniden on beş şahid dinlenildi, muhakeme 
diğer şahidlerin getirilmesi için talik edildi 

Beylerbeyinde Cevi~ik mevkiinde 
kıskançlık yüzünden karısı Saadetle, 
kayru:Cnası Senihayı bıçaklıyarak öl -
düren İsanw muhakemesine ağırceza
da dün devam edilmiştir. 

Dünkü celsede mahkeme on beş ka
dar şahid dinlemiş, dava tekemmül e -
derek, son safhaya varmıştır. 

Dinlenilen şahidlerden polis meınu -
ru Osman, vak'a etrdfında şunları an
latmıştır: 

- Suçlu bıçağile beraber karakola 
gelip teslim olmuştur. İfadesini alına -
ğa başladık. Suçlu, bu ifadesi sırasın
da karısile polis Hakkıyı bir r..'tada o -
tururlarkcn gördüğünü, Hakkının ken
disini tehdid ettiğini söylemişti. Ve ka
rısile kaynanasmı bıçakla yaraladığını 
da bildirerek, suçunu itiraf etmişti. 
Mazımn geçen celsdierde, karısının 

kendisinden kaçardk, polis Hakkı ile 
münascbatta bulunduğunu ileri sür -
müştü. Bu arada, bir zina cürınümeş -
hudu yaptırmak için karakola müra -
caat edip, memur istediğini de ilave et
mişti. 

Dün, ölen Saadetin biraderi Ahmed 
de m:thkemcce dinlenmiş: 

c- fsi\ hadiseden bir müddet evvel, 
bir gün hemşiremi dövmüştü. Saadet 
de, yanından ayrılarak, Safiye ismin -
deki arkadaşının yanına gitmiş. Sonra 
eniştem bana geldi: 

c- Kızkardeşin gitti. Birlikte an -
valım, dedi. Bazı •erlerde <~atlık ise 
de, bufamadık. Sonra bu vak'a zuhur 
etmis. demiştir. 

Duru~ma, ge1miven bnıt şahidlerin 

N>lbi kin. falik edilmiştir. 

Bir roct•pun ölUmUne sebPbivet 
veren otobu~ soförU serbest . 

b· rakıldı 

1·oplan tılar: 

lan adli tahkikat, neticelenmiştir. HA· 
dise dün geç vakit asliye 2 nci cet.& 
mahkemesine intikal etrn~ ve suçl11 

şoför Remzi ile su arabacısı Mahmud 
cürmümeşhud kanununa göre muha • 
keme edilmişlerdir. 

Suçlu Remzi sorgusunda, hadisede 
ölen Süleyman çocuğun korna çaldı • 
ğı halde, öndeki su ar~asından yere 
atladığını söyliyerek: 

- Olobii.s azami 1 O kilometre sü .. 
ratle gidiyordu. Fakat çocuk, araba ile 
aramızda ancak 1 metre mesafe varkeıı 
yere atlaıdı, demiştir. 
Vak'anın şahidleri Güzin, Feriha. 

Sarıyer kazası jandarma kurnandanJ 
Hakkı, M<rzlıim, İbrahim ve saire de 
suçlunun sözlerini teyid eder şekildd 
şehadet etmişlerdir. 

Mahkeme suçlulan serbest bırakard 
bazı tetkikat için, duruşmayı talik et ,. 
miştir. 

14 yaşında bir hırsız 
tevkif edildi 

Sultanahmedde bir evin penceresin
den içfri kolunu uzatarak, iki kad,Uı 
şapkası çalan İbrahim isminde 14 ya ~ 
şında bir çocuk, dün adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Küçük hırsız, Sultanahmed 1 inci 
sulh ~za mahkemesinde yapılan hafi 
sorgusu netidesinde, tevk~ edtlmiş -
tir. 

Adliye VekAleti yeni bir terfi 
listesi hazı rhyor 

Adliye Vekaletince hakimler arasıJ1• 
da yeni bir terfi listesi hazırlanmakta-

dır. Bu aradcr, fstanbulda terfi edecd 

Poliste: 

İngilterede Lister eyaletinde Halloton 

kasa basının asırlardır takib edegeldiği 
bir an'anesi vardır. En yakınında bulu

nan kasaba ile paskalyanın üçüncü günü 
içinde 30 kilo bira fıçısını kapma müs:ı
bakası yapar. Kasabanın sporcu erkekle

ri, hasım tarafın atletlerile ortay;ı konan 
fıçıyı alıp kendi hududları dahilhı.e ge- Vize Höyüklerinde bulunan 
tirmek için çarpışırlar. kral kasket ve maskesi 

Fakir hastalar meccanen muayene 
edilecek 

Bir cenaze otomobill bir arabacıya 
çarptı 

Meksikada senede 131 resmi tatil var
dır ve bu tatillerin ekserisi ikişer gün
lüktür. 

Bu yıl da Hallotonlular, saatlerce sü
ren bir uğraşmadan 90nra gene muzaffer 
çıkmışlardır. Bu arada kadılnnr bayıl

mış. çocuklar heyecandan apl:ışmı~lar. 
Bu yüzdendir ki halk senenin bliyük dır. Müsabaka sonunda da kazanılan za-

bir kısmını istirahatle geçirir. ferin şerefine, köpüklü biralar içilmiştir. ·----... ··-·------·----- ----------· .. ·--........... -

Okuyucuların1a 
Ceoablarım 
Ortaköyde cM.M.Y.,, ye: 

Evvela senin vaziyetini. sonra o -
ı'lun vaziyetini ve daha sonra her i
kinizin birbirinizle olan münasebe
tinizi düşünelim. 

1 - Sen henüz gençsin, hayata a
tılınamışsm, önündt- tahsil ve terak
ki seneleıi var. Bövlc bir zamanda 
evlenmek değil. kısa bir müddet 
sonra evlenmek karnrile n~anlan -
mam da doğru bulmam. Bir kere 
tahsiline mani olur, sonra şu da var 
ki: Zaman senin buırünkü düsünce
lerini, hislerini değiştirebilir. Bugün 
iyi gördüğünü kJsa bir za!nan sonra 
fena görürsün. Bu sebeblerle acele 
etmesen 'iyi olur. 

2 - Ona gelince, acıman. vaziye
tini görüp müteessir olmak senin 
insanlık duyguların ve bunlara in -
zirnarn eden sevgin dolayısiledir. 

Bugün inandığına yarın inanrnıya -
bilirsin, bugün onun her sözüne i -
timad ediyorsun, f:!kat yarın için -
de şüpheler doğabilir. · 

3 - Şimdi nişan1andığınızı, ileri
de de nişanın bozulmadığını ve ev -
lendiğjnjzi farzediyorum. G€rek se
nin, gerek onun saadetinde bir ek -
siklik olmıyacak mı, kendinizi çok 
mes'ud addettiğiniz anlarda bile bir 
an onun: 

- Acaba hatırlıyor mu? 

Tarzında düşün~si, senin: 
- Evde olmasaydı! 

Sözünü aklımı getirmen bu saa -
det anının zevkini bozmıyacak mı? 

Binnena1eyh çocuğum, sen gene 
mektchde derslerine bı:ık. Ve yarını 
beklP. Hayata atıl, mesleğinde iler -
le o zaman kendi istedii;n, ke1fana 
denk bulduğun birile evlenir. mes'
ud olursun! 

* Ankaradan M. Aksu bana bir mek 
tuh yazıyor. Mektubda anlattığını 
anlattıktan sonra kısaca bir sual so
ruyor: 

- Fikrimi nasıl buluyorsunuz? 
lkn de kendisine kısaca cevab ve

reyim: 
- Fikrini i)•,i buluyorum. 

TEYZE 

Edırne (Hususi) - Geçen gün Türk 
tarih kurumunun Vize Höyüklerinde bul
duğu çok kıymetli eserlerden bahse -
derek bir kralın gümüş kasket ve zırhı
nın da bulunduğunu bildirmiştim. 

Resimde çok ince bir sanat taşıyan ve 
İstanbul müzelerine kaldırılan bu 2ırhlı 
kasket ve maske görülmektedir. 

Türk tarih kurumundan umumi müfet-

Beyo~ıu Ha.lkevlnden: Evimizin sosyal yar
dun şubesindeki kıymetll doktor arkadaşla
nmızdan t~kll olunan mütehassıs bir heyet 
tavsiye edeceğimiz faklı hastalan parasız 

muayene ve tedavi hlzmetlnl kabw etml.ş -
lerdlr. 

Dahlll hutaııtıar: Pazartesi, Qar§amba, 
Per§embc, Cumartesi günleri. Kadın hasta -
lıklan: Çarşamba, Perıtembe, Cumartesi. Ço. 

cuk hastalıklan · Pazartesi. Ruhi ve asabi 
hastalıklar: Per§embe. Saı1 hastalıklar: Per
şembe. Cerrahi hastalıklar: Perşembe. Diş 

hastalıkları: Perşembe, Cumartesi. Zührevi 
hastalıklar: Pazartesi, Cuma. 

Fakir ve tedaviye muhtaç vatand114ları -

mızın Evimize müracaatlarını rica ederiz._ 

Bakırköyünde Hazinedarc.\:,&a çiftliği 
civarında Çıfıtboğazında bir kaza ol • 
muştur. 

Arabacılı'k yapan Taşköprillül Bar 
rama, T:b Fakültesine aid olan ve Bld
kırköyünden gelmekte bulunan cenad 
otomobili çarparak vücudünün muhte
lif ,.erlerinden yaralanmasına sebebi " 
yet vermiştir. 

Bayram, Gureba hastaneSine k~ • 
dırılmı~tır. 

İki amele tahta ile diğer bir mftelefl 
yaraladılar 

Fenerde Hasan Tahsinin çivi fahri " 
kasında çalışa'n üç amele arasında fi 
bölümii yüzünden münazaa çıkmıştıı't 
Kavga, az sonra boğuşma halini al • 
mış, Kazım ile Ahmed bir olarak ar " 
kada!11l8rı Dursunu, ~lerine ~irdbİ" 
leri tahta ile başından yaralamışlar " 
dır. 

tişliğe yazılan bir mektubda kurumun 
planlı çalışmalarına bu sene de devam 

edeceği ve if kadrosunun gönderilecr-ği 

bildirilmekte ve gösterilen büyük yardım 
Dursun tedavi altına alınmış, müı. 

ve alakadan dolayı general Kazım Dirik'e caviz Kazım ile Ahmed yakalanmış " 
teşekkür edilmektedir. tır. - ............... ·--·········· ................................ ·---.. ···----············-·-······· ................ -.----.......... -----·-··---·----

bacaksızın maskaralıkları: lstakoz 1 



b is Nisan 
SON POST~ 

İtalyanlara karşı isyan ettikleri bildirildi 

ÜNUSİLER 
Sünusilerin bütün gayeleri Avrupalı 
kuvvet ve nü/ uzunu kırmak, 

korumak ve Afrika.11ı 

istilacıların 
islam yurdlarını 

uyandırmaktır 
.. 

[ YAZAN 
Ziya Şakir \ 

Yüksek 
" Son 

Sa7f• 1 

genç kızlarımız tahsil goren 
Posta ,, ya cevab veriyorlar : 

Kadının yeri evde mi, 
iş hayatında mıdır? 

" Tahsil iş kadınına olduğu kadar ev kadınına da 
lazımdır. Bizde kadının yeri mutlak surette evdir!,, 
Büyük Harbi mn • 

teakib kadın hemen 
bütün memleketlerde 
evinin dar çerçeve • 
sinden çıkarak iş har 
yntını:ı. girdi ve bu gi. 
rlş yirmi sene içinde 
umulmadık derecede 
inkişaf etti. 



1 Sayfa SON POSTA: 

Enver Pş. ile karşı karşıya 
·20 Temmuzda Harbiye nezaretine cOnlaım, zayi olanlar derecesinde 

gittim. Enver paşay1 gördüm. Na6r be- kıymetli addedilmemesi icab ettiği• ce 
ni iyi karşıladı, yanına oturttu ve: vabını vermiştim! Bu sözüm üzerine, 

c- G€çmiş olsun. Sizi çok ziyaret nazır, biraz neş'esizlenerek: 
etmek istedim. Vakit bulamadım. Na - c- Düşmanın da müşkülatını hesa -
:ıl ve nerede vuruldunuz?> ba katmalıyız. Onlar da üç aylık askeri 

Sözlerini söyledi. Enver paşaya icab zabit yapmak gibi mecburiyetler ile 
t!den cevabları verdim. k , .. şıla~ıyorlar.> 

Sonra, biraz Seddülbahirden balhset- Demişti. 

cik. Nazır, bana aynen: Enver pa~adan ayrıldıktan sonra Le-
c- Orada, halin artık mevzi rnuha- vazını Reisi Topal İsmail Hakkı paşayı 

rebesi şeklini aldığına, umumi taarruz görmeğe gittim. Bu ziyaretteki maksa
yerine mestur yollar yaparak düşmr.na d m şu idi: Aileme erzak verilmesini 
sokulmak, bu suretle dü!C;manın topçu temin etmek. Faknt, İsmail Hakkı pa• -
ateşinden masun bulunmak ve ara sı- 5.a, beni suratı asık karşıladı ve: 
ra baskınlar yapmak icab ettiğine ka- c- Erzak siparişi yapılmıyor. Tale -
nlim.> binizi kabul edemem!> 

Dedi. Sözlerine: Dedi. Onun verdiği bu red cevabı -
c -Büyük bir işe basla'dık. B<,t~ar - nm manahnüfihi vardı. İsmail Hakkı 

mnğa çalışmalıyız. Bakalım altından çı p' a daha pasa olmamış ve birinci or -
kabilecek miyiz?» cümlesini ilave etti. du levazım reısi iken. ben, Yıldız za -

Aı1bnızdaki konuşma şöylece devam hitan ta:im~ah müdürü idim. Zabitle -
etti: rin harcirah muamelelerinin vaktinde 

- Hulüsunuz, sizi t~ebbüslerinizde bitirilmemesi yüzünden. Mahmud Şev
muvaffak eder. (Bu sözi.i nazıra huliis ·et pc~rıya \ notığım müracaatı, muma
çakmak için değil, kf"ndLc;inin hulu- i r"'h a 1 e\·1+ı 1e bir sikayct telakki et -
suna kani olduğum için söylemiştim. mi,ti. Halbu1·i İsm~i Hakkı paşanın 
Bumin de merhumun hulfısuna inanı- bana ;rficef'mf";,.e hakkı yoktu. Çünkii, 
yorum.) t 'irıı ah'"I üç ;ı.y kalncak olan zabitle-

«- Düşman da müc;külfıt içinde bu - r·., m·d"'tl rine aid harcirah muamele
lunuyor. Belki bir taarruz -daha yapa - sine, bu zabitlerin geli~lerinden 

bilir. Fakat bunu takih ı?decek olan i - bir ··n sonr~ başladı~m halde aradan 
kinci bir harekete geçeceğini ümid et - i i buruk av l!eçmic; fakat iş bir türlü 
rniyorum.> netic ]rnmem"c;ti. Vazivetin, mütema -

Enver paşa, fırka kumand~lı~ında d"' n c:-i.ir""rır0med"' kalması yüzünden 
da, alaydakinden daha iyi hizmetlerde rr rbuıen Mahmud Şevket paşava -ki 
bulunmakhğım1 ve muvaffakiyetleri - b;z ona meı but idik - müracaatte bu -
mi beklediğini söylt:di, ayrıldık. 'unmu~tum. İsmail Hakkı paşa, bu yüz 

Enver paşa ile aramda geçen konuş- d n b:r.a kızmış olacak ki parasını ver
ma13r esnasında. şayanı dikkat bir mu- fl1Pk suretile ic.-tediğim erzakı -muam~ 
havere daha olmuştu. Nazır, bi7.im 70 lesinin uc;u1 i"nde cereyan etmesi ve 
bin kadar zayiatımıza mukabil 60 bin müsbet cevab vermesi tabit iken- ver
den fazla ikmal efradı gönderdiğini memisti! Halbuki, bilahare azası oldu
söylemi~ti. Ben de, ketıldimi tutamıya- 1 ğum divanıharbe gelen evraktan, İs -
rak: mail Hakkı paşanın, kimlere n~ler ve 

• 
neler hibe ettiğini görmüş, hayrette kal 
mıştım! 

Aradaın bir hafta geçti. 19 1 5 Tem -
muzunun 28 inde Çanakkaleye gitmek 
üzere Sirkeci tren istasyonuna geldim. 
İstasyon. bir çok İtalyan ailelerile do
lu idi. Hepsi, eşyalarını vagonlara yer
leştirmekle meşgul idiler. Burada şu 
noktayı size hatırlat~cağım: İtalya 2 1 
Ağustos 1915 de müttefik devletlere 
karşı hnrb ilfın etmişti. Keyfiyet, giı • 
lice ve vukuundan evvel İstanbuldaki 
İtalyanlara• bildirilmiş olacak ki hepsi 
Türkiycden kaçmak yolunu tutmuşlar
dı! 

Güç halle trende yer buldum. Esya
mı yerh~stirmek üzere. istac.yon me -
mur~~r·ııdan bir mülazım efendi bana 
yardım etti. Fakat tren kalkaca~ sı -
rada esyamın nizami hadden fazla ağır 
olduöunu söyliyerek para istedi. Ken
disine, i~tediği parayı vermekle bera -
bcr: 

c- Evla,.1, dedim, ben devletin niza
men muharebede taşun~-,a müsaade et 
ti" i es ·.yı götürüyorum. Meccanen 
naklim için de elinizde emir var!• 

Treni'Tliz, sabahleyin 7.50 de hareket 
etti. Bu1unduğum kompartimanda Ça -
talca insaatı istihkamiye komisvonu re 
isi Kaymukaın Nuri bey v&'·d·. Muma -
ilevh ile konuşmağa başladık. Çatalca 
tahkimat hattını geçerken, kendisine 
yığılan toprakları gösterdim ve: 

c- Sarfedilcn emeğe acıyorum. Bun 
dan soııra topr"6·ın dışını değil. içini 
oymak lazımdır! Düşman mermileri, 
toprağın üstünde bizim yaptıklarımız
dan daha iyi siperler vücudc getirir. 
Biz, kunduz gibi toprağı oyup derin ve 
muhkem mahfuz mahaller hazırlama -
lıyız. Elimde olsa, ameliyatı şimdi ta• -
til ederim!• 

Dedim. (Arka.~ V!lr) 

Yazan: Sabih Alaçam 

Nisan 16 __. 

Muh emel Harb 
·v ürkiye 

YAZAN 
1 Muhittin Birgen 1 

lngiliz karikatüristme göre dünya manialı koşusu 

Chamberlain ile Da .;.:ııeı.'in son nu- ı kanlar vazi~?eti dolayıst'Je, imzallaraı' 
tuklarını müteakıb, umumi Avrupa sadık kalacağwı bir kere daha ilan eti 
vaziyetinde gerginliğin hafiflediği gö· I mek gibi bir cesaı·et ve merdlik göst• 1 

rüldü. Gerginliğin bu suretle hafifle- ı rebilmi~tir. 
mesi, iki devlet adamının, birbirlerini 1 Şimdiye kadar verilmiş olan sözle · 
teyid ederek Lehistan. Romanya ve rin ve imzalt!rın mahiyetleri, her i1d 
Yunanistana teminat vermiş olmaları- taraf için de, bundan ibaret olduğUl'll 
n3 atfediiiyor. Fakat, meseleyi bu ba- göre, Chamberl3in veya Daladier11 
kımdan mütalea etmek vaziyetin tam yar:ımış oldul}ları beyanatın, söz olıı 
bir izahı sayılamaz. rak kıymeti, ayni devletlerin ÇekO 

İzah edelim: Slovakyayaı vermiş oldukları sözilı 
Okuyucularımız bilirlt!r ki harb so- kıymetinden daha yüksek olamaz .-

nu siyaseti, sözün değıl, imzanın bile Fakc-t. buna rağmen, bu defaki nu 
herhangi bir kıymeti olmadığını çok 1 uklarm bir kuvveti var ve ortada ge!' 
güzel göstermiştir. Şimdiye kadar dev- ginliğin hafiflemesini temin eden kıl"' 
Jetler arasında :. :Tılmış olan sözlerin vet de buradad•r: Bu defaki nutukln1' 
ve teati edı 'miş bulunan imzaların hiç İngiltere ile Frr..ını::anın, artık kat'i k8' 
birinin, hiçbir taraftan tutulduğu va - rarlarını verme devrine girmiş olduk ' 
ki değildir. Bir tarafın elebaşısı olan larmı gösterir. Almanyanın veya tıs) 
Almanyadan öbür tarafın elebaşısı o- yanın Balkanlar istikametinde atacatc' 
lan İngiltereyc ka'dar bütün memle - ları yeni bir adım, mutlaka AvruP' 
ketler, sözden ve imzadan bol hiçbir Mrbinin çıkmasm:. mucib olacaktı1" 
şey vermemiş oldukları halde bunlar· Çünkü, İngiltere için de, Fransa içiıl 
dan vadini tutmuş, taahhüd veya im - de yapılacak başka hiçbir şey kalma 

4 

zasına riayet etmiş tek bir devlet çık- mıştır. Dünya politikası, vaziyeti tet
mam~tır. Bu arada yalnız Türkiye, kik edip bu neticeye vardıktan ~onrfl' 
ahvalin en kanşık bir devrinde, Bal - (Devamı 10 uncu sayfada) 
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fi5) akışlarını onun yüzünden. eııe -ı Son Posta'nın Romanı : 106 ıanmış bir kadın oıduğumu unuttum aıı. 
~ rinden, ayaklanndan ayıramı - 4' b k yuvarlanmamış olanlarla bir tutulmall 

vordu. Küçücük kupa arabasının içini! n a ın ·a ışın v r arzusunu gösterecek oldum. Hata ctmi -
.ncak bir muhabbet seyyalesi doldurmuş . 1 şiın. Dediğiniz gibi, elimden tutan ada • 

j: 9 ~ ~ ~ · mm beni gerçekten yükseltmek istcdiğf> 
gibiy~~:r:~~~r m;? diye sordu. 

50 ij ' f j tf!i !.i# trY G§jl r• Ql:f [il f;trr t1 I· v ~ z AN ne inanmakla ben de aptallık ettun. !f; 
- Hayır; olmadı. EWE~kİ a beıaz msı•yeı•ı ı H l:CTkÔfLE!!D• de olsam, yüzüme vurulmaması merdll 

0 1-- d d b bakardım. Bı"r • r-ı icabından olan bunca lutuflarınızın rn;n· - UMJY ı ona a en ISTANBUL 
tane doğuru~nuz artık.. :;;;;;;;;:il.~=:....:::;.;::_ nettarıyım. Lakin ben bunların hiç birin• 

Bu temenni Hürmüzün ruhuna çok kıymet verecek yaradılışta değilim. Be -
munis geldi. Ah, Füruzandan bir evladı 1 başka ha~l~rın sar • yoruz. Birbirımizden niın emellerim bunlardan çok daha yii1'• 
olmak! Ne güzel. fak at ne de muhal bir hoşluğu ıçınde ayıl- ayrılmnmağa kaç de- sek, çok daha kıymetli idi. O emelleri.J11 
temenni idi! Nikahlan olrnad•~dan bir madan yuvarlanan fa ahdettik. O halde hasıl olsun diye, o yüzüme vurduğunu• 
piç mi dünyaya getirseydi? Nikah .. bunu Hürmüzün gönlü bir- ne diye nikah olmı - refahı da, saltanatı da seve seve feda 8 4 

§imdiye kadar aklından geçirmemişti denbire saadetinde - yalım? derdim. Yalnız saadet bana kafi idi. V• 
Öyle ya! Mademki o derece sevişiyorlar- ki bu noksanlığı duy- Füruzan bu ısrarda işte onu arttırmak, kuvvetlendirmek :lJ• 

bı·r ho~Je muştu. kim bilir nasıl blr ' tiyordum. İddia ettigw iniz gı'bi menfaat dı, vaziyetlerini neden meşru 
koymuyorlardı? Bundan sonra kendisi _ Çukurçeşmenin hf- maksad hissediyor, düşkünü olsaydım, yanınızda nikahsız <>" 

zasında Şazimend a- öfkesi gittikçe artı • turmayı elbette tercih ederdim. çunld> nin yeni bir maceraya atılmağa niyeti 
rabadan indi. Nişan- yordu. bana fevkalade dü~künlüıır:;nüzü bildiğitıl olmadığı gibi. Füruzan da bu sevgiden :r 6"' 
taşındaki adresi al • - Bütün acnin gi- için sizi ikide bir, ka,.mak1a tehdid eder• bıkacak gibi görünmüyordu. Nikahlan r·· 

kıvılırsa aralarındaki rabıta daha da sı • mış, ertesi gün akşa- bi kadınlar böyle • üzer ve kendimi size pahalıya .satnrdı.ıı>ı 
kılaşacaktı. Ve o zaman bc>lki de Şazi • ma doğru gideceğine dir .. dedi. Yüz verln- Sayıp döktüğünüz o lUtufların hangi bırl 

söz vermışti. ce astar isterler. Nen benim arzumla olmuştur? Sizden şimdi • mendin dileği hasıl olurdu. Ve ne iyi o • Ö ,1 
ıurdu! püşerek aynldı • eksik, soranın sana?! ye kadar ne istedim? Evet, onlara nai.ı 

lar ve Hürmüz ora- Rahat bir tarafına mı oldukça daiına çok sevindim. Zira onlıı1 
Her kadında, kim ve ne olursa olsun, d · "b b 

an ıtl aren eve ka- attı? Senin başka bana, sevdiğiın adamın hediyeleri, aşkı • 
analık duygusu diğer bütün duygulara d l 1 · · 

ar yo una neş'esiz türl'ti 0 duluna inan- nın delilleri idi. Şu dakikada hepsı" de gb• galibtir. En maceraperest, en sefil kadın, 1 k d ı 
o ara evam etti. dun. Bana yaltaklan- zümden düstü, Füruzan beyefendi! 13en ' bedbaht veva ki çok bahtiyar anlannda o k F- • 

a şam uruzan manı samimiyet IBn· sırf bir heves yu·· zünden çekip çıkardığı • yüzüne ıl!lilE>cek, cıtıpıtı konuc:acak, mi - l · k ı H LL-
ge mıyece t · ür • Ulllı. Seni, bir u - nız çamura yarın gene döneceğim. Benil_° 

n
1
minf ellerile yüzünil ızözünü okşaya - müz. geceyi de elemi Bakışlannı onun yüzünden ayıramıyordu mumhaneci olmak • için 

0 
hayatla bunun arasında hiç bıt 

cak altın saclı. ufacık: bir yavrunun (., - · · d · d" G- 1ü d k d b - ı k · clı t k dun R- d b'l gö ~ çerısın e geçır L on n e, o ana a ar üsbütun senin oma ; senın a nı aşı - tan urtar . uyan a ı e remiye • fark yoktur. Nikahsız bir kadın .. ve ... 
tivakını duyar. henüz tatmadığı bir hicran vardı. Boş mak.. ne bileyim ben? Bu çirkin vaziyet· ceğin bir refaha, bir saltanata, bir saa • 

Çocuksuz kadın hayatta yalnızdır, ve yatağında özleıneğe başladığı ciğer pa • ten kurtulmak arzu ediyorum. dete ka~urdum. Daha ne ıstlyorsun? 
manasızdır. Meyvasız ağaca benzer. Ta- resinin sıcak nefesini. yumuk kollarını, - Kim öğretti sana bu aklı? Adi, menfaat düşkünü, haris karılar 
biatın ahengine iştiraki ancak siis kabi - pembe simasını ar&Jtınyormllf gibi, ikide - Hiç kimse. Kendi kendime dü§(ln - gibi bana gelmiş. kim bilir ne ıeytanca bir 
Iindendir. Gönlünde hakiki manalarile ne birde gözlerini açıyor, ellerile bir hayal dilm. emel ne nikAh teklif ediyorsun. Yazık! 
bir emel, ne de bir ideal taşır. Hele öm- lrucaklamağa çalışıyordu. - Bugüne kadar aklından geçmeyen Senin hakkında ald~ım. Bir' an için, 
rünün akşamındn. kendine tesellı vere - Füruzanla ilk kavgaları bu nikah tek- bir teklifi .. saçma bir teklifi sen kendi yuvarlanın~ bir kadının, elinden tutan 
cek. kendi J?Unıbunu pürşas:ıa fecrile şen lifi yüzünden oldu. Hürmüz bu mesele - kendine d~nemezeln. otursa yükseleceğini, her türlü hasls en· 
lendirecek b;r evlAdın yokluğunu, acı ye temas eder etmez, dostunun çehresin- - İnan olsun ki kendim hatırladım. dftelerin fevktne çıkacağını zannetmek 
acı hisseder. de derin bir infialin al!metleri belirdi. Niçin? Benim hakkını değil mi? Ben de ahmaklığını g6stermi§tırı.. 

Umumt sefahet evleri.nde, aile • haya- En ciddi tavrile sordu: nikQhlı bir kadın, bir zevce watlle göA- Ht1.nnüz, nefsini zorhyarak sonuna ka· 
tından rnüebbeden mahrum kiralık ka • - Ne demek istiyorsun? Biimü gere gere, elAlemin önünde bafımı dar dinle~ bu sözlere ıu cevabı verdJı 
dınlann bile _gizli gizli bebek oynamala- - Ne dernek istiyeceğim? Beni nikah utancımdan dalma eğik tutmağa mec • - AficdersinJz, beycfendll Ben de bir-
rı ;,.l<>rindeki analık hislerini o ~un'i va- et diyorum. • bur olınıyarak gezmek istemez miyim? aıı için kendimde insanlığa, hınnca mu-
sıtalarla tatmin etmek iştiyaltiledlr. - Maksadın ne? - Boş llk:ırdı! amele gBrmeğe hak taaavvur ettım. Ben 

Sazimende rastlaYıncava kadar h~p . - Maksadım sana daha yakın olmak: - Ha.Yır; AiQ dejill Mademki HviJl • de yamlmıfJm, Ohlr a? Ben de ..m.v..ar • 

Kelime ağzından kaçıverdi. 
- Çocuksuz bir kadın daima bedballt 

yaşamağa, şerefsiz ve tesellisiz yaşamıı. -
ğa mahkfundur. Hiç olmazsa, öteki tilrlii• 
omuzlarımda bir de minnet yükü taşı.rn:ı· 
mış olurum. 

Füruzan müstehziyane güldü: 
- Ya, bana karşı gılyn duymakta ol " 

duğunuz aşk? 

- Zavallı bir kadın, en masum, en ıe-

miz emelleri yıkıldığı zaman onların e~· 
kazı altında bütün varlığile ezilir. sıı 
beniın emellerimle birlikte, beni ve aş " 
lamı da ezdiniz. 

(Arkası var) ·" 



Bah •• ayyor Pratik güzellik 
bilaileri 

... 

Her kadının muhakkak 
güzel olan tarafı vardır 

cHani §U güzel göz. 
lü kadın mı?. cfür 
saçları vardır ki!t 
cNe mükemmel cil • 
eli var, bilsen!> 

Hemen her ka -
dın; bir tek güzel ye
ri sayesinde böyle 
blr gılzel gibi anıla -
bilir. Ancak bu gü .. 

r zel yerini araştırma
:ı, bulmalı ve teba -
ruz ettirmelidir? 

Fevkalfıde güzel • 
liklerden bahsetmi • 
yonız, tabii. Çünkil 
onlar aranmadan da 

Cildinize şimdi k1ftan çok itina etme • kendilerini göstere • 
lisini.z. Çünkü parlak güneş en ufak ku- bilirler. Bizim söy • 
surları aman vermeden meydana çıkarır. lemek istediğimiz gey 

Bu mevsim cild için bir nevi tamir alelade b!.r yüzün en 
devresidir. Kışın kapalı odalarda, bula • ho§ tarafını keşfet • 
nık ve karanlık hava içinde ınakyaJınız mek ve onun kıyme
bir çok arızaları maSkeletli. Artık bun _ tini arttırmaktır. 
ları gizlemek değil tedavi etmek vaziye. Bunun için, ibir reBBam nasıl esenntn 
tindesiniz. şurasını burasını maskeler ve bu maske· 

Mesameleriniz mi açık, cildinizi fazla lenen yerin açık taraflarda bırakacağı 
yağlı mı buluyorsunuz? Bir lAstik yüz tesiri araştırırsa, .si:ı de tıpkı ~yle ayna. 
fırçası, bir de iyi cins sabun alınız. Gün- nızın karşısına oturur, klih dudaklarınızJ 
de bir defa, hiç olınazııa gün aşın bir ke- boyar, kaşlarınızı olduğu gibi bırakım • 
re bu fırça ile ve ılık su sabunla yüzünü. nız. KAh 'bütün itinanm gözlerinize ve • 
zil iyice temizleyiniz. rir, saçlarınızı düzeltmezsiniz. İhmal et. 
Arkasından da, mesamelerin açık ol . tiğiniz tarafın yüzünözde bıraktığı te • 

duğu yerlere limon suyuna batırılmış pa. girin derecesini araıtınrsınız. Nereni.si 

muk bastırınız. \ kendi haline terkettiğinis zaman güzel · 
Makyajınızı yapmadan evvel daimn bir 

liğinizden en çok şey kaybettiğini:ıi bu • 
sıkı~tırıcı mahlUlle yüzünüzü silmeyi u . 
nutmayınız. lup meydana çıkanraınız. Ve bu arada 

Bahan böyle bir ta _ Bu söylediklerimize Mayıs nihayetine yüzünüzün en göze çarpablecelt tarafını 
kı rak ve sad B YYorle g~çirmek insana bir zevk olur. Umumi hatları çok kadar devam ediniz. Yazı bugünkünden da ke§fetmlı olursunuz. 
: ,.. ince işle e. if. unun içi~ ~lfetsiz, rahat rahat giyilir. Teferriiatı üstünde çok daha iyi bir cildle karşılarsınız. Bu keşfi yaptıktan .onra b\ltiln lhti • 
Fn gosle.riill ~fı b:n ıçın de yepyeni, ağır ve kibar bir elbise tesiri yapar. Deriniz yağlı değil de yağsızsa bir rnamınızı o noktada toplarsınız. Ç<>k geç
t tezad yapan ~ 1' n iflı tarafı kollandır. Yakası, kumaşının siyah ren- tonı.gue - kuvvet verici malQl alınız. Ya· meden adınız ..ha fU ıfizel aaçh kıs mı?ı 

r"ılmiR Kollan laotomandan, kenarlarına bluzunun beyaz kumMından tak.tan kalkar kalkmaz bir parça " 
,_. ,.. omuz rından di.rsekl . ,__ A lil-s 'b pamugu cŞu kirpikleri güzel kadın mı?> dıye a· 
1 :ığızlan, yakaslle bir örnek erme uwdar kat kat u~eta p i gı i. ıslatıp bu mahlO.le bulayınız. Bütün yü _ 
b dla süslü. . Yani kırmızı otoman ve beyaz ınce kumaştan züıribxie dolaştınnı:ı. Yaza kadar çok fay nılmaya baılar. Yani bir tek güzelllğlnfı 

~~==;====-ıı::::;==-=====c:===-c:ııı:::z====::a::=====o::::::ıı=-===~d:amnı;::::g~ô~·r~ürsün~:,:üz:_,. -=-====== yüzünüzün en göu farpabilecek tarafını '· k unutturur. 

~0cu r··ı·nal ı·r capka Şunudaunutmayuuzklbllhuaaku-B o/erosu v · vafürden ve saçlardan bu yolda çok il. 
tifade edilir. Saçları ,Uzel nice kadınlar 
vardır ki gQzel olmadıkları halde çirkin 
derneğe bir türlü diliıniz varmaz. 

Bh 
giy~Y'Ükltte benıemek. büyükler gibi 
'l'ab .. ı:n k çocultlann çok zevkini okşar. 
d" u onlara bizim her giydiğimizi gı·y. 
ırı:neye inikA-

dell a.u yoktur. Fakat bazı rno-
d er vardır ki ufak farklarla çocuklara y: ~apılabilir. Esasen 90CUk modası bir 
Ya~dan kendi seyrini tak;b ederken bir 

an da büyükl · hal •1 erın modasındaki ısti-
Be ere az çok tAbi kalır. 

,_ olero - etek buna bir misaldir. Kadın
~ ... ve 
ln genç kızlar için hAlA pek moda o-
b n, belki yazın da devam edecek olan 

u tarz Yed' k' . 
ıb. ı se ızınden yukarı kız çocuk 

SC' l · nı k erı arasında da mtıhim bır yer tut-
a ta ... 

ru~u~u, kumaş gib~ örgüde de görüyo· 
ile ·

1
• .esminl koyduğumuz model kroşe 

ı:n a_cıverd yünden örülnıüştilr. Kabart-

gü~.~ıtg~~i Pli tesiri yapan ~asit bir ör-

te... .. Çının beyaz bluzu delıkli bır fan
"·' org"dü ğ . . u r. Kim bilir bu Ik bolero • et • n• g· 

bir ıyen yaramaz cbüyüdüm. dıye naaıl 
gurur ve sevinç duyar? 

Şayed mevsimin 
en orijinal şapkala • 
rından birini yap • 
tırmaya karar ver • 
dinizse şunlan ha 
tırınızdan çıkarma • 
malısınız: Orijinal 
her şey gibi şapka 
da yaraşmca eşsiz 
ve fevkalade görü • 
nür. Birbirine az çok 
benzeyen modeller • 
de görlilemiyecek bir 
tesir yapar. Mutlaka 
baş çevirttirir, bak -
tırır ve hoşa gider. 
Fakat bu türlfi giye ~ 
ceğin yaraşması o ka 
dar güçtür ki yanı -
lıp en uygununu se
çemiyen için gülünç 
.>lın ak tehlikesi baş 
gösterir. 

Orijinal şeyde iti
dal olmaz. Mutlaks 
ya en iyidir ya da e:r. 
fena ... Bilhassa şap • , 
ka biçimlerinde bu, 
pek göze çarpar. İş -
te bunun için, şap -
kasının kimseninki -
ne ve hiç bir modele 
benzememesini, baınb:ışka oımruıını fste· ı pek acını oımıyuılar- ppkanm biçimi.n
ycn kadın onu seçmekte son derece lh • den ise garnlt<lrün orijinal olmasını ter
tiyatkar davranmalı, kat'iyen acele et • clh et.melidirler. Garnitür hıç bir vakit 
memeli, §U veya bu tesire kapılmadan ,ppkanın biçimi kadar yüze tesir ede -
alacağı modeli b ında önden arkadan, mez. Halbuki ya~tığı te!ir bakımından 
yandan ~ ' hiç de ondan gen kalmaz. 

vun uzun tetkik etmelidir. Gördüğünüz fU penbe fötr'ün üstüne 
Orijinai modelleri sevenlerin dikkat e-

d k 
pembe yünden yapılmış bir file geçiril • 

ece lcri ikinci cihet te yaş meselesidir. 
Böyle ~apkalar .gençlere yaraşır. Körpe- miştir. Uclan hoş bir tarzda boyunda e-
liğini kay'bet.miş olanlar için yanlı§ bir arp gibi bağlanıp sarkıyor. İşte gamJtU
adım olabilir. rii sayesinde orijinal göründüğü halde 
Ü~ncü nokta şudur: Tam bir emnt- biçiminin ııadellğile herkese uyan bir 

yetle hareket edebilmek için -bWıBSSa t14pka. •• 

Şimdi seliniz bu aöylediklerimi:ıı bıraz 
da fotoğraflar üstünde ıörelim: 

Sağda yukardaki resme bakınız: Kaş 
lar, dudaklarla kirpikler mükemn""l 
makyajlı. Yüz de hemen hemen kwur • 
suz. Fakat aaçlann tablt hali çok gÖite • 
ri§siz. Bu. yüze epey teair ediyor. 

* Sağda ortadaki: Bu defa saçlar da du· 
daklar gı'bi. iözler gibi itinalı. Fakat kaş
lar kendi halinde .. Yilz ıenı o kadar iÖ> 
terişli değil 

* Sağda altta: Bu aefer de yalım dudak· 
lar boy~nmamıı. Çehre eskimıden dahı 
soluk görünüyor. 

* 
ltn üstteki resim: Saçlar, kaflar. kir • 

pikler, duda~r, cilt hepsi en güzel şe-ı dmın bu. en güzel hali. Deme« 1t1 ou yd 
kildfl düzeltilınlş w boya11DUf. Ayni b- zün her yanı biraz retuş istiyormuş. 

Modanın bu sene yarattığı yenilikler 
Bu mevsim bütün ttLbi_,eler bol ve kısa 

etekli olacak. Büzgü. pli. gode, aşağı in· 

dikçe .genifllyen parçaJ:ar hep bu boll~ 
ğu temin içindir. 

Ancak iri yan veya §i§msn kadınlar 

düz etek ya,ptırırlarsa daha iyi ederler. 

Aşağı doğru genişliyen parçalardan yapı
lan etekler de bu silüetlcre iyi gider. 

Ufak' tefekler bilA.kis bu türlü etcklo:rl 
tercih etmelidirler. 

Şapkalar gittikçe ufalıyor. Dahar için 

en sevilen modeller Kanotie'lerdir. Mi • 
nimini panama, hasır, kaba haaır kano • 
tieler ... KaloUan ufacık.. çoğu 00.e doğ
ru giyiliyor. Arkalarında da kordelfıdan 

bir 



10 tlayfa SON POSTA . Mı- t• 
1 Fotoğraf tahlilleri- Muhtemel .harb ve Türkiye 

TemayDllerine uygun olamıa 
raslamak kaydile 

Karstcuı Ali Kar 

P, S~Vilip 8CVÜ • 

mlyeceğini soru • 

JIOT.' 

Sevmesini bil • 

mek mazhariyeti 

sevllmeğe ehliyeti 

davet eder. 

*** Kolay kandırdamıyan re bu 
iddiada bulunan iş adamı bir tip 

Ad apaza· 
nndan Sülcynıa.n 

karakterini soru • 
yor: 

İş adamlanna 
mahsus sokulgan
hğı 've itidali var· 
Hır. Kanmış olma· 
la ve kendisini 
yenecek bir kur • 
nazlığa tahammül • 
edemez. Karşısındaklne iti.mad telkin e
dici !ıareketlcri vardır. 

"" *** Zeki bir genç 
· Turhan Tuna 
mufassal tahlil is· 
tiyor: 

Zeki ve söz an· 
tar bir küçük. Ya
pna göre unurlu 
ft gururlu hare
ketlen vardır. Bü
Jiiklüğü sever. iyi 
19Ylerı taklide m:.i 
temayildir. Eline 
;geçen parayı sarfederken ~tuml~e ih-

~tlı o1,ın.ası lazımdır. 

*** 
ZAkİ bi~ tip 

Kon.yadan Ali, 

karakterini soru • 
yor: 

Kafası jşliyen 

bir zekası vardır. 

~lışır ve parlak 
emelle.:- besliyebi • 
tır. HususiyeUeıi • 
Dl etrafa taşırmak
~an çekinir. 

*** 
Kanuni ve sıhhi hır mani 
olmadıkça dileğinin tahakkuku 

daha mümkündür 
Mara§tan Ni • 

ha.d, asker olup o

lam•yccağım so • 

ruyor: 

Dilcğ ndc sami

mt ve nizammıme 

ıart~arını dn haiz 
ise ısteğine kavu • 
pbilir. 

i Neş' eye ihtiyacı olan du~gun 
11 bir tip 

Bu.rsadan R4zi.. 
W• kam~ .so
ruyor: 

t,ıert n hare · 
ketleri tberine 
kuvvetli davran • 
mu. Durgun w 
daha ziyade bds 
l1 halleri vardır. 

Çabuk lanhr " 
abNr. 

*** 
Kendini meydana Yurmıyan 

zek; bir tio 
l6ta.ubuldtı" A~ 

ka--akterini ıoru • 
yor.: 

Zeki ve dikka • 
tfnı etrafa sezdir
meden hldiaelerle 
allkada:- olur. Gü
rültücü ve kavga~ 
~ldlr. Bir ife ön 
ayak olmaz. keıı • 
d1aini gömri.ci ha
;eketlercle bulunama. 

*** OJdu9u gibi 9örünen bir tip 
J sm.ird en 1 ımaU 

kArakterini 6°"' • 

1/01'.' 
Kafasını yora • 

cak işler pefindP 

dola§maktan zi -
yade sade.fili n 
.b>laylığı tercih .. 
der. Zorluklarla 
mficadeleye ya • 
naşma7~ Hldıse • 
ier Qzerinde yaratıct flkit"leri, etrafına 
tehlike ve zarar verld bare'ketleri yoktur. 

Gürültü oe kavgadaa oe mücadeleden 

*** 
Zeki bir çocuk 

Mersinden Ah • 
med Dinler karak
termı soruyor: 

Zek! ve duygu • 
ludur. İyi :a~zden 
ve nasihatlerden 
an1.ar, intizam ka -
yıdlarını da ayni 
al!ka Jle taklb e -
di~rsa çağına aid 
noksanları azalt • 
ID1f olur. 

Son Posta 
Fotoyraf tahfi.i kuponu 

~ . 
.. sım • • • • • • • • 

Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
' Fotograf tahlili için bu .bıponlardaıı ' 

l :adedlnln gonderllmesl p.rtur. 

ı 2 s ' ~ e v s 9 ıo CBaıtarafı 8 hıei ayfadal j giltere ile Fransamn bl1ttbı tın.para 
dır ki bu defaki nutuklara hU&w! bir tor1uklan tehlikeye dftfebllecektir. S
mhıa ve tuihhüdlere ayn bir kıymet takdirde her iki memleket de harbe 
verdi. Vaziyetin esası bundan ibaret • mecburdurlar. Bu son beyan.atlan ~ 
tir. mecburiyetin Hadestnden başka birşeJ 

• • • 
ı 

~ 

1 

4 
f; 

t • 
' 

• • • • • • 
• 
• • 

Fakat, biru daha açık ifade edelim: değildir. Ve bundan dolayıdır ki bu d• 
Lehistana. Romanyaya, Yunanistana faki sözlerinin husus! bir ehemmty• 
verilmiş olan t.eminat, bu memleket- ve kıymeti vardır. Şimdi bu aözlel"f 
leri Almanyaya karşı fillt bir himaye- herkes inanıyor. 

i 
( 

'- • den ziyade Almanya ve ltalyayat bir * 
• ihtardır; cbu memleketlere dokunma • Bu sfyas! mBcadele arasında, temi · 

10 • 
80LDAJf SAÖA: 

l - Keder - PipMnıif. 

• 
ruz bizimle harbi kabtil etmeniz de - nat ~ler ve •bmılar arumcla 'l'D1" 
meldir!• den ibaret olan bu ihtarı da ldyenin vaziyeti nedir? Tfb'k efkArınıl 
bu memleketler, artık yapmaya mec - bugilnlrrde bu sualin oeıvabmı aramak· 
bur idiler; yaptılar. Mesele bundan ib;f. la meşgul bulunduğu:mı ~ iç{Y 

ı - Aaalet salılb1 - Ltızum:ha. 
1 - Ziya. 

rettir birkaç satırla bu suale cevah ftnnel * !istedin-_ 
• - Taharri ettiren - Blr nota.. Almany.a ille İtalya, İngiltere ile 
ı - Arabca evet. A daki · 
ı - Anı - Sonunda bir d(• olsa b.n. Fransava ve onların vnıpa sıs -
7 - Entt1slnln zıddı • Duyma't. temlerlne ka~ siyut tıaarnutlarmı 
1 - İldnct - Vazife ara. yapmay<.1 başladıkları sırada, ilk a -
9 - Etrafı su ile oevrll1 kara - Ni~an•. dırnlar, bu iki memleketin kendi ha -

10 - Maşa • İrfan ıtahibl. 
TV.KARDAN AŞAOI: yatlan ve istikballeri bakımından bir 
ı - Et satan - Slntrler. tehlike teşkil etmiyordu. Ayni z.aman-
1 - Eserler - Meramını anlatma • da Avusturyada. Südet meselesinde 
3 - Te&lhat yapan. Almanya çok haklı idl Çeko-Slovak-
4 _ Aletler - Sonunda bir cT• olsa mu • rt d k ld h k t Alın 

o-Yete yayı o :a an a ıran are e , an-
ı_· Vatı olmzyaa fey1 valJcl clb1 ıg61ter • yayı h&ksız göstermek için kafi bir ae -

me:t. 1il değildi. Hattı Arnavudluk dahi bu 
• -etmdl de - Yilt.aeıtmek. tarzda ibir hAdise idi. Ancak, bu hAdi· 
T - Yalm& - Onda .bir almak nreıne tarh selerden sonra Mihverin bir adım daha 

edilen vergi. . atması, hem onun ibiltün dünya karşı-
' - Sonunda cL• olaa gölge • Namu .tı- d h ks lı~ ......... t bit" · temi kA· 

lınnn yer. şın a .a ız 5 uuu es ını ne 
ı _ .inmek• ın zıddı _ Kaldırmak fi gelecek, hem de adını da atılırsa İn-
ıo - Fabrikasyon. 

'rorkiye, dünyamn bu vufJıethı1 gftl 
önüne alıp lıesablarmı yaptiktan. l!IOfto 

ra, kendisini tehlikede garnın,.or "' 
kendi kuvvetlerinin, kendisini bugilnftıı 
her nevi tehlikelerine kaI'fl teminaıt 
altında tutmaya kifayet ettiğine kanı 

bulunuyor. Türkiye teminat tstemtye. 
~eği gibi, teminat bahsinde Tilrki~ 
müracsatler vukubulması mOmldbı • 
dür. 

Lon<lradan gelip clf1nldl gnetıelenlt 
n~en ve müzakeratın sıklet Dl9" 

kezinin şimdi Türkiye üzerine toplan
mış olduğunu blldin!!ll bir t&lgrııf va · 
zlyetin hakild ifadesinden uzak olmak
la beraber Türkiyerıln biltün bu işler
deki :rolünün ibüyillc ehemm!)'lethıf ge.. 
termek bakrmmdan çok manıJıdır. 

ettikleri bildirildi 1 ~ p 4 ~ 6 7 8 9 10 İtalyanlara karşı isyan 
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iuı.ıclJd bulm4canan hallcdilma., ıcJca 

S~yaset aleminde 
(&.§taraf' ? ii?ıcil :sa'llf a.da) 

Dünyada kendi kendisinin dostu oltnı
yan millete kimseden yardım gelmiyor. 

Bugünkü durum kadar buna veciz bir 
örnek bulmak kabil olamaz. Varlıklan
nın kıymetini anlıyan milletler için bu
gilnkü hayat gidişine nyak uydurmak 

bir zarurettir. Bu kaideyi unutanlar gaf
let uykusundan pek acı uyanıyorlar. Bu 

sebebledir ki Millet Meclisinde TOrk 
Cilmhuriyet!nin vaziyetini ifade eden 

Başvekil Refik Saydam, çıplak hakikati 
en güzel şekilde ifade etm;ştir. Müzake
reler bitinciye kadar milletler yok o}u. 

yor. Buna. kim tahammül ede-bilir? 

Selim Ragıp Emeç 

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

(Baş ttJT'tlfı 7 inci sayf f'.da) 

beraber, Sünusilere bir takım hususi im· 
tiyazlar da verdi 

Sünusiler, ne kadar :uil!ne bir gaye 
takib ettiklerini. İtalyanın Trablusgarb 
ıve Bingaziyi lfgal ettiği zaman gösterdi -
ler. Bingazi bavalisini uzun zaman mü -
dafaa ettikten aonra. adım adım yurdla
nna çekildiler. İstilacı kuvvetlerin önün
de boyun eğmediler. Cihan Harbinde de, 
Osmanlı imparatorluğunun tarafını illi · 
zam ederek İWyanlara karşı husumete 
ve harbe devam eylediler. 

Bu hareketleri idare eden son Sünusf 
şeyhi (Seyyid Ahmed Şerif) idi Bu zata 
(Şeyhi ekber) finvanı verilmi.~i.. Bu 
zat. Cilıan Harbi içinde. bütün Afrika ıis
lamlannın umumi kıyamını temin ede • 
cek hnreKeti m'fiza'ke:re etme'lt için. bır At. 
man iahtelbahiri ile htanbula geldi. Fa-

Merdivenden düsen bir kadının elin • 
deki bıçak knmrna saplandı 

Fenerde Abdisuba;Jı m~ballesinde 
Çukunnesçid :eokağrnda 9 numarada 
oturan Arab Abdullah kızı Fatma mer 
divenden mut:Wğa iılerken merdiven
den d~müş, elinde bulunan bıçak kar
nına saplanmış, tehlikeli bir surette 
yaralanmıştır. Yaralı Haseki hastane -
sine ka1dınlmqtır. 

Bir Jnmdaraa tırağl ustasının 
dflldd'mını 90YdU Karnesi olmıyanlarn giimrllk işi taldb 

t • ·ı · ---ı- Tavukpaut:nnda oturan kunduracı et ın mıyV\..'-"'l\. _ 
Kirkorun magazasından üç çift kadın 

Gümrük ve İnhisarlar VekAleti güm- . k · çalınmıstır ,. . b. t . .. d ı arpım . 

kat, avdet edemedi. Htııdbnet tarafındın. 
(Bursa) da iskan edildi Mütareke dev · 
rinde, Yunanlıhrm Bmlayı llC"ltne b · 
dar. orada ikamet etti. Ve Yllllan ordu 
sunun Bursayı girmesinden bfr gtbı " · 
vel. Ankaraya çekildi. 

Sünusiler. hiç bir zaman ihtırua Kapıl· 
mamışlardır. Tarikin teessns etttJi za • 
mandan bugüne kadar Bingam w Trab · 
lusun cenub nuntakalanndan orta Afri · 
ılraya ve Çad gölüne kadar yayılan mu 
hitte tamamile :ferman fer:mA oldukları 

halde, müstakil hir bil~met teıkili te • 
şebbüsünde bulunmamıılardır. Bütün P· 
yeleri, Avrupalı istilAcılann laavvet n 
nüfuzunu kır.maktan. jQjm yurdlarw 
korumaktan ibarettir. Son günlerde a • 
janslann haber verdikleri İtalyanlan t. 
tihdaf eden Sünusf isyanı da hiç f(lphe • 
siz ki, ayni maksadla tertib olunmuştuw 

Ehliyetsiz bir arabacı arabada 
diişüp yaralandı 

Küçiikpazarda oturan ve ehliyetna· 
mesi olmadığı halde araba kullanan 
Ferhad, beygirlerin 11rkmesi yftztln • 
den müvazenesini kaybederek araba • 
dan yere di\smüş, vfteudilnün muhte • 
lif yerlerinden yarala~. 

Ferhad, tedavi altına alınmıştır. 

Bir kadın torik Mhtı yeyip mıldrlendl 

Kuşdilinde, Kurbağalıderec» oturan 
H~yriye, seyyar ve hüviyeti henOı 

meçhul bir balıkçıdan aldığı torik ba • 
lığını yiyerek zehirlenmiştir. 

r 

rük teskilutınn vem ır amım gon e -. , ahkik t ti esı'nde bu hır-
···-·-········--········--·-········-·---···········- 1 rerek. gü!nrilklerde karnesiz ıc;ahıs1a - 1 apılan t ha ne ~ korun çıra;r,., 

, . . . ~azlığı yapan şa sın r s~ 
nn kat f surette ı' takib etmelen ıne - Nevzad olduğu anlaşılımt ve suçhı tu-

Hayriye, berayi tedavi Haydarpaşa 
Nürnune hast~ kaldırılmıştır. 

Hayrlyenin zehirlemnesine sebebi • 
yet veren seyyar balıkçı aranmakta• -

f~nkara borsası nedilrniş olduğu halde, bazı yerlerde tulrn~ur. 

karnesi olnuyan kimselere iş taldb et- ~==========:;:======-====~===::;;;~~ 
dır. 

~ rıln- ~ aptlnlŞ fiatıa ı ıs. 4 - 9J9 tirildiğinin göriuauwnü bildi~ ~ ( Güre~ miHI takımımız dun ak~sam gitti ) 
c; t K L 1. R karnesi olınıyar. kimselerln işlerini ya- Y y- _ 

IL~~~~~-,ı-~~~~--1 
pan mıc.mur1~rın oeze:la.ndırilınuıın 

emretmiştir. 

Norveçte yapılacak olan Avrupa gül'eş şampiyonasına iftlrak edecek olaO 
güreş ntlilt talommııs dün akşam Köatenoe yolile hareket .tıııiatir. Resmi· 
miz, güretÇlleri nhtımda 'baN.1ımtien evvel iÖsterlyor. 



le Nİlan -- SON l'OSTA u 
' ' Ruzvelt sulbü kurtarmak üzere Hitler, Almanya ve italyaya 

giden vapurlar 
Musoliniye teklifler. yaptı Amerikada sigorta 

Stoyadinoviç ile Ciano 
~ sösternıemiş olmasındd (BCl§tarafı l inci sayfada) ~~aca~ızı 

1 k tler· göste muteessırım. 

(B~tc.rafı 1 inci sayfada) Vaşingionda edilmiyorlar 
nhnarka, Portekiz, Belçıka, Fransa, İn- Ruzveltin mesajı, Vaşington mahfelle- Nevyork, 15 - Deniz sigorta şirketleri. 

letlerle çevrili olan meme e 1 
• B' · tarihimiz hürriyetimizi kazaa. 

rirler. O zaman ihtiyatkar bulunmaları· makıı:n Türkiyeye karşı yapılmış b6-
nm sebebini anlarsınız. 1914 d~ . Frans~ 1 tün bir mücadeleden bahistir. Kanıı:nWa 
ile Rusyanın, uğurunda harbe gırıştik~:rı j kazandığımız bu hürriyetten vazgeçmiye
küçük Sırbistan daha az sıkışık, bug~n- cegız İnanınız bana, bütün memleketin 
kil Yugoslavy.aya nazaran da_:ı~. a~. ~~zc his.si .bu merkezdedir. 

giltere, İrlanda, İsveç, İspanya, Norveç, rinde de müsaid bir tesir bırakmıştır. Ma: Baltık, Akdeniz ve Kal"adenize giden ve 
~üksemburg, Lihtenştayn, İsviçre, ~faca- ahaza, bu teşebbüsün Monroe kaidelerinı bu denizlerden gelen vapurların sigorta 
rıstan, Romanya, Yugoslavya, Sovyet uygun olmadığı tebarüz ettirilmektedir. ücretlerini arttırmljlardl!'. 
Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Türki- Ruzvelt, bu mesajı hazırlamadan evv~l Yeni si.gorta tarileleri Almanya, İtalya, 
Ye, Arab devletleri, F·ııstın, Suriye, Mısır ne İngiltere, ne de herhangi başka bır İspanya ve Cebelüttarık müstesna olmak 

çarpar vaziyette idi. ~ak~t ~u.~~luğune Stoyadinovi~in siyaseti 
rağmen beliti kuvvetlıydı. Buyuyunce z~- _ 0 halde birkaç 

5
enedcnber. takib e· 

ve İrana şamil olacaktır. devletle isfşarede bulunmamıştır. üzere ecnebi vapurlar için yüzde bir bu-
MütekahH teminat ' Berlin ve Ro:mada çuk ve Amerika vapurları içm ~e ı.25.di~. 

yıfladı, alelhusus ~ zam~ki va~detı, dilınekte olan Almanya ve İtalya a 
kendis"ni Alman muzaheretıne malık 0 • d tluk siyasetıni nasıl ızalı etmelı? d <I 
lan Avusturvaya ka~ı yükselten bu m:ı- os 

• ~ • -s sordwn. 
nevi kuvveti ka1madı. Bugün burada bil- Muhatabım: 
tün istenilen şey kabuğun içine çekilmek, _Bu da Stoyadinoviçin şahsi siy... iııı 

Bu teminat venld:ğı tııkdirde vaziyeti Londra, 15 (Hususi) - Berlin ve Ro- Hafta bidayetinde bu nisbet yuzde bırdı. 
bütun alilkadarlara bıldirerek, kendile· mada, Ruzveltin mesajı hakkında resmi Almanya. İtalya, İspany·ı ve Cebelüt-
rınden Almanya ve İtalya iç"n mütekabil hiçbir mütnlea serdedilmemektedir. tarık için sigorta yapılmamaktadır 
teınınat alacağım. Gazeteler de bu hususta hı~bir şey yaz- Karadeniz için sigorta ücreti 1.75 ~e 

unutulmak. vatana çöke>bilecek boradan dir, diye cevab verdi. Stoyadinoviç ır. tı. 
kurtulmaktır. yecılikteın yct~iği için dtinyada yalı d 

A11lasma Jiizumu 1 ...:ı 1 Süveyş kanalından geçecek vapurlar içın mamıs aıuır. .. .. . .. . . (a a.) Dauni surette bir harb tehlikesine ma- Mussolini lntlPrlf' telefonla goru.ştd de yuzde ikıdır. · 
ruz bulunan dünyayı hu vaziyetten kur- Romadan bildirildi(!";ne göre Mussolini 
tarrnak ıçin, milletler arasında umum! mesajı tetk"k etmektedir. Düçc akşam 
hll' anlnşmmıın tahakkuku lüzumuna ka- üstü Rornada bulunan Mareşal Göringi 
niun. kabı;l ed<"·ck, kentlisiJe yirmi dakika gö-

Halk ne düiünüyor? maddi menfaatler olduğunu mülii' "Z& 
Hiç değilse dipl-0matlar. aklı başında etmiş ve mahsulümüzü ıyi bir fıutlı 'i

olanlnr böyle düşüniivorlar. Yalnız ben manyaya satınca bütün ışlerin tıkıı .Ja 
halkın başka türlü düşündü~ünü sanmak gideceğini düşünmüştür. Almanya 'b4R 
için muhtelif sebeblere malikim. muhtaç olduğumuz m::ıkinelerı verıyor~ 

Avrupada üç ve Afrikada da dördüncü rüsmüstür. Bu görüşmenin mesaj hak
bir millet istiklallerini kaybetmiş bulu- kında cereyan etmif olduğu anlaşılmak
nuyorlar. Bu anormal vaziyetin devamı- tadır. 
nın umumi hır harb doğuracağına şüphe Mussolini, dalta .90nra Hitler ile de te· 
Yoktur. lefonla konuşmuştur. 

Boyle bir felaketin önfrrıe geçmek için, Fon RibE-ntroe ile Kont Cıano ise dai-
tekhflerı.rni kabul etiğiniz takdirde, dün- mi temas halindedirler. 
Ya ınılletlerini bir konieransa davet ede- Bcrlin kabul etmiyor mu? 

ceğun. B<Prlin ı 5 ( A A.) - Ruzvelt'in me-
Bu konferansta bılhassa iki mecıele saiı hcıkkıncia Alman rnehs.filinde de -

:müzakere edilecektir: Umumi silahsız- nilivor ki: 

lanmıı ve iktısadi meseleler. Almanya At1antip-jn öte tarafındrun 
.. K~nf:ransa iştirak eden milletler, her jnsanivet na?ariyeJerine artık aldana
~:lu hıssiyat ve mülahazalarıD.L kapı ~ı- maz, çünkü Umurnf Harbin ferdasın
f da bırakarak konferans salonuna gır· ı da Amerikrn nazariyelerini aeı ~ı tec-ınelıdirler. _ . . 

İstihA- rube etmıştır. 
U<tf edilen gaye, ancak bu suretle R-0mado nasıl karşılandı? 

tahakkuk edebilir.~ R ~ 15 (A A ) _ Ruzvelt'in mesa-R 1 . Olr.'t . . 
M uzv~ ~m. d.oğruda~ ~oğruya ~ıtle~ ı.:e jı hakkında İtalyan rnehatilinde haki

U.SSolınıye hıtab ettiğı bu mesaı. diplo- ki bir sulhün ancak hdkka ve adalete 
~atık kanaldan geçmemiştir. Binaena- istinad edebileceği ve binaenaleyh fa -
de:h. me~~jın uyandırdığı akisler hakkın- kir milletlere vapılmış olan haksızlık 

§undıli.k hiçbir şey söylenemez. t . d'Jrnedikçe hakikt sulhün tees-
10 sene için teminat :mır e 1• _ .. 

1 
. 

Ruzveltm' ı:r·tı M 1. . . sus edemıveceıc:ı soy enıyor. 
, ;ıl er ve usso ınıden ıste- · 

dlği teminat asgari on ve tercihan yirmi Son nutkun akisl~ 
beş se~ içindir c.. h . . • Ottawa 15 (A.A.) - Amerıkanın de-. um urreısının gayesi ' 

1 
k ı h 

IU kelimelerle hülasa edilebili . Teh nizlerin öbür tarafından ge ece o nn ~ 
didsiz müzakere.:. r. c • türlfi tazyike karşı Amerika kıt'asını mu-

Ruzvelt, bu mesajı gönderdikt dafaa edeceğine dair Ruzvelt tarafından 1 asi en sonra k .. 'd b' 8 
Y müşa\•ırlerıle istişarelere başla- söylenen nutuk, burada pe musaı ır 

nııştıT. tesir bırakmıştır. 
Bitler mHaiı alınca Lo11clrada 

Diğer taraftan, bugün 6ğteden sonra Londra, 15 (A.A.) _ ReisicQmhur Ruz. 
mesajı almış olan Hitler de Berhtesga- veltin dünkü nutku hakkında tefsirlerde 
denden doğru Münibe gelmiştir. Bitler, bulunan matbuat Amerikanın klasik in
Ruzveltin teklifleri hakkında, Münihte firad umdesinden gıen~ mikyasta ayrıldJ
bulunan hariciye nazırı Fon Ribentrop.. ğını ittifakla kaydeylemektedir. 
ile derhal müzakereye ba,lamıştır. Times gazetesi, sulh taraftan olan bü· 

Fon Ribentrop ise, İtalyan hariciye na- tün dünya milletleri tarafından ittihaz 
ıın Kont Ciano ile telefonla temasa geç- edilen kararın Amerika Reilicümhuru-

JlliştiT. nun dikkate şayan nutkilı iy:iee takviye 
Rll2Velte kat'i bir cevab vermeden ev- edildiğini yazmaktadır. 

veı, Bitler ve Mussolinının bir arada bu- Daily Telcgraph diyoc ki: 
lutarak. vaziyeti birlikte gözden geçir- cDünyanın en IU.llıperver bir rnilleti-
Jrıeleri muhtemeldir. nin tepeden tırnata kadar ılllhb bir 

Amerika donanması manevradan kıt'ada sözünü yihiitmesi zamanımızın 
vazgeçti garıb hallerinden blri değil midir?:. 

Londra, 15 (Hususi) - Ruzvelt, Atlas Daily Herald f6yle yazıyOI': 
Okyanusunda manevralar yapmak üzere cAvrupanın sulhperver milletlerinin 
hareket etm~ olan Amerika donanması- büyük Amerikan demokrasisinin yardı
ııa, Pasıfik Okyanusundakt üssüne dön- mından istifade edecekleri gittikçe büyü-
llıelri lçhı emir vermiştir. yen bir aarahatle anlatılmaktadır.• 

Bu ani emir için hiçbir sebeb gösteril- B 
1
. '•L-- edi 

Jnemı.. l kl b be er m ıwuu.a yer -·- o ma a eıra r, Vaşington mnh- lti 
l.lleri Ruzveltin bu jestini bir sulhper- Berlin, 15 (A.A.) - Matbuat. Ru~e 
\'erlik bürhanı olarak telakki etmekte- İngiliz kabinesi tarafından takib edil~ıı 
dlrler. muhasara aiyasetme yardım etmekle ıt.-
İngltte.re ve Fransada memnuniyet ham etmektedir. . 
Londra 15 (H ·) R lt' H't Alman .wtihbarat börosunwa Vqıngton , ususı - uzve m, • - .. 
~ ve M lbıi h't b ıı·~· . t muhabın yazıyor: 

l.l&'!o ye ı a e ıgı mesaJ n- R l't Ç berla 'llL"n- iz 
fil tere v Fr d b" -k b . uzve , em yn ve "u.unun -

e ansa a uyu ır memnum- 1 ... tün' d .. .. Am ·ı..- de ı tle-Yetıe karşıl §t erı us e yuruyor, en.. v e 
Bu a~ a': ı~.1 Ç b 1 il h rine luzumsuz bir garanti vadediyor ve 

liciye ııaaın.zı LorfVdeH 
1 l~fmksıer 8 !11 le . al· Avrupa iflerinde bt'i bir r.l oynamak rı a ı a n ımza arı e . . 

"eşredilen b' b d A 'k ıddıasında bulunuyor. ır eyanname e, merı a • · 
Ctiınhurre· · · "k k t bb- .. 'b Yarı resmı Deutacher Dıeıut gazetesı. ısının yu se eşe usu tasvı . . 

1 
ı 

edilmekte b A _ • d cRuzve}t harbe t•ik edıyor> baı ığı a -
d ve unun, .~vrupa uzerın e t d Am 'k n-· · ·· h t h 'k ola .... ~,_._ 1 h b f }1'.k t' . b f ın a erı a .nwlıllCUm urunun a rı .,. .. ~wı o an ar e u e ını ertnra . 
~eıt.: ü id' f-'- dil k+ d' yol le sendelemekte olan hakaızlık cephe-

fi' m ı uıar e me .e ır. . . H"tl MU810l '.k .. daf 
\rhldaor fatOIUnda kralın misafiri bu- sını kı. erd::. . in!_Ye llll mu. aa 

~nan .& - rı.. büyük 1 . 1 K d etme iate ı.gmı yazma .. ta ve bu ikı dev-o..rııerl.Aa e çıs ene y, le . 
luıo,ek.ı..... j h kk d kr 1 il n t adam1J1m ceaaret w azlınl. Avrupada ~•uı mesa ı a ın a a e m • . b' ad 1 t +--:- ed k '- d k dıveıeı efkl da bul yenı lT a e - ere ıaru emo • 
Yarın ~- unmuştur. . rasileriııin sebeb oklukları karlflklıklan 

• '"'""i'vekil Çem~rlayn de Vınd- izale etmete çalı§tıklarııu illve etmek-
lar §etosunda kralın mısattri olacaktır. tedir. 

hanaamn milahereti 
~iter taraftan J'raıuız batvekili Da
b ,_ de 'buıibı Amerika büyük elçisini 

bul 4M!ereJc. · J'ransanın Ruzveltin te. 

Bulgar m11haliflerl 
Harekete geçtiler 

4lman - Ll!h 
Münas0bt1fı 

Halk çevresind,. olup bitene karşı dili- Biz de ona mahsulümüzü satıyorduk. Bel 
ni yutmuş değildir ve çok dindar olduğu şey yolunda gidiyordu. Çekoslovak IJl6o, 

için mukaddes CumayJ tesadüf eden ta- selesi pe bu siyaseti haklı göstermffU, 
B rlin 15 (A.A.) - Varsovay:ı gitmiş ıırruz onu bilhassa müteessir etmiştir. Dü- Stoyadinoviç: 

olan Pol~ya sefiri Lıpski, Berline avdet şünüvor k', taarruz için böyle bir i.inün _Bakınız Alınanlarla nnlaşmıyanlann 
etmiştir. Mumaileyh henüz resmi Alman S{'Çilmesınde şeytanın parmağı vardır ve başlarına gelenlere, diye düşünmüş oıa.. 
rlcalile temas etmemiştir. ı bu hareket taarruzu yapana uğur getir- ı cakb. 

Polonya ile hali haLırda müzakereler mlyecektir. Bugün herkesin gözüne çarpıyor k\ 
cereyan etmiyeceği. salahıyettar manfcl-ı Bugün bu memleketin dcrln hislerinin 1 Avrupanın bütün l.-üçük devl~.Uerı il 
!erde söylenmektedır. • . en saltıhiyettar mümessillerinden biri o- manyaya karşı ne kadar mumaşatkb 

Ecnebi müşahidler Şa:k: Sıle~yadr. Al- J~n Şumadia meb'usu !vanovıc ile konuş-ı davranmış olurlarsa olsunlar esarete 
manya aleyhindeki tahrıkata daı~ A~an 1 tum. Bu zatın evine gitmelt için eltm mahkfundurlar. . 
istihbarat bUrosu tarafından verılen n - Türkiye zamanının damgasını taşıyan Bay İvanoviç bana azlmkar bır hsanla 
berleri alaka ile takib etmektedırl.er. Al- b!.itiin bir eski mahallede>n geçmiştim. !-ımülfilıazalarını anlatırken ben Belgradda 
man istihbar.at bürosu, bu, tahrikattan 1 vanoviç altmışlık. uzun boylu eski bir muhtelif kaynaklardan işitm~ş old~~ 
Polonya makamlarını mes ul tutmakta-, S b tipidir. Açık konuşmasını sever. Ta- bir hikayeyi hatırladım. Bu hikayeyı 11• 
dır. 'ı bli Arnavudluk hadiselerınden bahsettik. de anlatayım: 
Diğer cihetten. Almanyadaki Polonya Dedi ki: cBllirsiniz ki Kont Ciano geçen lkindıı 

eknlliyeti Polonya hududu civarında Al- - Tabii takdir edersiniz, İtalyanların kanun ayında Stoyadinovıç ile . İtalya .. 
man topralclannda Almanların bu eknl-1 Arnavudluğa asker, top, tayyare, tank Yugoslavya dostluk paktını yenilemek ~ 
liyete karp taşkınlıklarda bulundukları- g"ndermeleriııin sebebi krnl Zogu ile çin Belgrada. g~i§ti .. ~u münasebetle 
nı iddia etmektedir. 1 t dbaht kansını aklı selime irca etmek 

1 
av eğlencele:ı ter~b edıldı, bu e~lencelu 

1 ti · k"' arrusu değildir Daha çok geniş bir hare- esnasında Ciano ıle Stoyadinovıç başba .. 
Roma Balkan deve erme -~~r.şı ' ket için hır baıİangıç noktası ha=ıamak- ıa kaıarak .. k.'.'mşuıar. mv~y~tıere haı.ı. 

hasmane niyet beslenıedlQIOI la meşgııldilrkr. ltalyanla" için mevzuu- hrsa bu mul~kat esnasında n.:ı ağd·a~ B: 
· · bıhs olan e Yugoslavyadan gPçcrek es- kanların harıtasını tamamen e ış ırec bıldır.yor ş Y İ k"b A bir hayale kapılmışlardır. İtalya Sırbia-ki Roma zamanında gnahayı ta ı en - .. - . kl (Bc.ştarafı ı inci sat1fadcı) . . . 1 kt Eğ tandan da kuçük bır parçanın e enmeai-

. d Iardenızıne men yo u açma ır. er .. .. ~ k y k da İtalyanın durumunu ızah ct- ı . . ff k 1 1 Ş k~ le butun Arnavudlugu alaca mış, ugo1-arşısın I proJelerınde muv.a a o ur ars:ı ar ı 
1 

d S 
1 
.. ikl b' likt V 

miştir. Akdenize hakinı olacaklardır. Nitekim avya. a e_an . e . ır e ers~y mua-
Kont Ciano İngiltere ve Fransa t ... ra-1 R . t "hd f d hedesınde gosterılıniş olduğu şekıldc bil-

, . huınların omanyayı ıs ı a e en " . B-·, fından Yunanistan ile Romanyaya vuı- 1 ff k' 
1 

t• 
1 

• tun Makedonyaya sahıb olacakmış. ur 
1 İ planlan muva a ıyet e ne ıce enırse . r d R d D b-

len garantileri ~iddetle tenkid edereıt, - Karadenize hakim kesileceklerdir. Bütün garısta~a .ge ınce o a omanya an o 
t 1 anın Balkan devletlerine karşı esa en d . h .. k. k il kl ricayı ıstırdad, Yunanlstandan da De«H-a Y . . • . oıılar da Kara enıze a •rr. ·es ece er- . ı..,.....; .. 
hiçbir hasrnane niyet beslemed ğını soy- dir. Bütün bunlar su g"b. berraktır ve ağ~:ı ilhak ~dec~~·> . .. . 
lemış· ve Arnavudluğun işgalmde İtalya~ 'm"k 1 k b' a·ı . Itıraf ederım ki ben bu hıkayeyı ılk de-

h .. t gnvet u emme om ıne e ı mıc; şey - f . ·ır~· d l 1 ak nın tamamen haklı olduğu.nu te aruz E' - IC'rd ·r. Arnavudluğun isgal.. bu muazzam a ~şı ~gım ~~an uBy uf~k ~ n_ıasİa· o ru: t irdikten ıonra bu meseleaen dolayı d - 'lk -.J 'd' telak.kı etmıştım. u ı rımı "anovıçe • , senan·onun ı peı uesı ır. - . B tane harekette bulunmuş olan devlet.ere İ açıkça soyledım. ana: 
kk" t · tir 

1 
Bay vanoviç devam etti: - Aldanıyorsunuz. dedi esrarengi3 teşe ur e mış · ı .. A • • • • ' 

Kont Ciano, Arnavudluğun işgalinin · - Hukumetımızın hıç değilse sembol;k mültikatın mevzuu gerçekten bu ıdı. Bu 
İn iliz • İtalyan anlaşmasını feshettire~ bir hareket yaparak etrafımızda olup bi- baylar ormanda, tüfek omuzda olarak ce~ mahiyette olmad•ğı ve İtalyanın bu teni anl~dığınuzı ve istiklalimizi mnhve- Balkanların haritasını yeni baştan çil:
anlaşmaya tamamen sadık bulunduğu~u ~ bır~~et .karşısında lakayd kal- mişlerdi.:. 

.. !edikten sonra. Mayıs ayında Madrıd-1 - - - --=======~== 
soy 'd "t ak"b 
de yapılacak olan resmi geçı i mu e , ~~~~~ 
bütün İtalyan kuvvetlerinin de İspanya- • -
dan çekileceğini bildirmiştir. . .. 

Meclilin bu celsesinde Mareşal Gonng 
de hazır bulunmUJtur. . 

Başvekilimizin nutku ve ltalya 
Pariste çıkan Joumal gazetesine Ro

madan çekilen 11 Nisan tarihli bır tel
grafta fU l\lırlan gördük: 

_ Romadn Balkanlı milletler. bilhassa 
Yunanistan teskine çaJışılmakta ve Bal
kanlı milletlere totaliter devletlerin ar
zularını boz.maya matuf bir İngiliz hare
ketine iştirak etmemeleri hararetle tav
sıye edilmektedir. 
Diğer taraftan Ati.na hükumetine dola

yısle ilıtaratta bulunulur~~n ·Türkiye
nin kendi bitarafiığını mudafaa etmeye 
azimkir olduğu memnuniyetle kaydedil
mektedir. Bu münasebetle Türkiye Baş
vekilinin Mıllet Meclisinde yaptığı be
yanata. hele bu beyanattan Türkiyenin 
kendi ordusu sayesinde bitaraflığını mil
dafaa etmeye kadir olduğunu tebarüz 
ettiren kısma husust bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. 

Romada da deniliyor ki: 
- Efkln umumiye memJeketkı h~r 

türlü thtimallere karşı koyacak şekilde 
organize edilmesini istemektedir. Tlirk 
efkAn UDlumiyesinln sıkı bir bitaraflığa 
miltevecdh olduğunun uzun zamandan
beri bi1t:nmesine rağmen c bitaraflık:. ke
Umesi ilk ddfa olarak resmen telAffuz 
ed lmi§tlr. 

·--------------------------~-

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

SlaıtJ/t>ri '-"t T ürki11P Cllmhuripell ıle mıimıkil mukaveltın.1mesi 
1291 Num,ıra/ı 10/61103.1 tarı'hli kanımla tasdik edi/m,"şıir 

( 2'1/6/ 1913 ıar/h/i 2435 Numaralı Rt'smf <Jaıeıe) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
t0.000.000 lnglliz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

TGrkiyenin baslıca Şehirlerinde 

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

MISIR, f<IBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA, VUNANfSTAN, SURIVE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banlca MuameJeleri yapar 

Hesabi cari 11e mevduat hesapları küsadı. 
Ticart lcredıler w vesaı!.lı krediler küşadı 
TOrki~ ve f<'n~bı memleketler uzcrıne kesıde senedaı 
Boru •mırlerı. 
Esh.ın vt' tahvıliı, allın ve emıaa üzerıne avans. s.,..., tahsılitı ve saire. 

fıı yOksck emniyet $arılarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

ıs1'onıosu. 

C,bbQıan~. t~ınamen hemfikir olduğu ve 
tefebbusün tahakkuku için her türlü 

ltıtlzatıerete hazır bulund"~"nu bildir-

Oenizbank umum mUdUrO 
Sof ya 15 (A.A.) - Bütttn muhali! Ankara ı 5 (Hususi) - Denizbank 

nreb\ıslar hiıkCımetbı harici si~seti Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzinin 
hakkında bir istizah takriri imza!ıya - Ziraat Bankası idare mecliii azalığına 

Piyasanın en müsait eartlarile ( kumbarah veya 
kumbaras11) tasarruf heupları açılar. ~" - ...... 

rak parlamentaşa tevdi etmi;f!erdir.. tayin edileceği haber verilmektedir. 



il ll•rf• 

fllll-DllP" '' Son P csta iEi ,, 

Odanın içinde derin bir sükut hüküm mişti. Onu böyle görmek beni ellinde ol
sürüyor, hepimiz susuyorduk. Kızım Sel. mıyarak ıztıraba sürükledi. Eski duy • 
ma yanıma oturmuş, kumral dalgalı saç- gularımın tamamile ölmüş olduğunu dü
larla örtülü küçük sev.ın:1i başı~ı .. dizleri· J şünerek bu ıztırabın kardeşçe hislerden 
me dayamışt~. Ondan ı~ı yaş kuçuk ola.n ileri geldiğini zannediyordum. 
Belma babasıle hararetli ve heyecanlı b:r Hakikaten Mecdinin :ıylardanberi be -
oyuna dalmıştı. Sabri kızını memnun et- raber bulunduğu genç kızla ufak bir 
mek için durmadan yanlış oynuyor, Bel· kavga yüzünden ayrıldığı için mütees -
ma her oyunu kazanarak çılgın bir se • sir olduğunu öğrendiğim zaman ilk dü . 
vince düşüyordwu. şündüğüm şey onu bu ıztırabdan kurta-
Başımı koltugun arkasına dayadım. So rabilmenin çaresi olmuştu. Ufacık bir kıs 

banın odaya yayılan ılık hararetınin ver- kançlık duymadığımı söylesem yalan söy 
diği gevşeklıkle göz kapaklarım ağırlaş · !emiş olmam. 

SON POSTA 

'Dikkatle yüzüne bakıyordum. Başk:ı 
bir maksadla onun arkasından koşarak 
buraya kadar geldiğim halde biran fik -
rimi değiştirmek arzusu içimden geçti, 
fakat onun sözlerinin kalbimdeki hislere 
uymadığını derhal anlıyarak kararımı 

verdim: 
- Peki dedim. Sen beni bunun için 

görmek istiyordun, fakat benim seni ni • 
çin aradığımı hiç sormuyorsun. 
Maksadımı anlamak için bütün dikka

tini harcıyordu. Ben devam ettim: 
- Şimdi Güzinin yanmdaydım. Seni 

sabırsızlıkla bekliyor. Bunu haber ver • 
meğe geldim. 

Nisan 16 

Gayrimübadil İşleri. 
Tasfiye Bür-0sundan: 

Yanya gayrimübadillerlnden olup isimleri aşağıda yazılı eşhasa aid millga 
Gayrimübadiller Komisyonunca teşkil olunan dosyalarda m.evcud 218, '179, 1228. 
1745, 1746, 1790, 1839, 189'6, 1929, 1066, 1989, 2075, 2085, 2163, 2170, 2366, 2443. 2465, 
2478, 2486, 2488, 2496, 2438 'lluınaralı rnazbatalarla tesbit edilmiş olan .istihkatla· 

rın hak.ika ta ve ahkamı mevzuaya muhalif görüldüğünden iptal edildiği ve 545, 
568, 605 ve 840 numaralı mazbatalarla tesbit edilmiş olan istihkaklar da fazla 

tayin edildiğinden bu kere tadilen tenkis edildiği ve 1213, 1538 numaralı mazba
talarda da Ahmed Dino ve kansı Müveddet namına tesbit edihnif olan istihkak
ların da ayni suretle iptal edil.mİf olduğundan mezkfir istihkak mazbatalan üze
rinde yapılmış veya yapılaca·K herhangi bir temliki mutazammm muamele ve 

tasarrufların hükümsüz olduğu alikada rana tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Ulvi, Muammer, Celile, Ali Kemal, Mazlum, Mükerrem. Fatma. Ali, lılehmed. 

mışlı. Kirpiklerimin arasından odunla - o halde onu sevmiyor muydum? O za. 
rın kızıl alevlerini seçebiliyordum. Ade- man: Evet artık sevmiyorum, bu hal ta. 
ta bu ışıksız ve soğuk kış gecesinin h~ - mamile geçti, bir hatıradan ibaret oldu 
küm sürdüğü diyardan çok uzaktll başka divordum. - Ne dedin? .. 

bir alemde gibi uğuldayan rüzgarı bile Fakat şimdi. .. Kocam ve çocuklarım-

Hüseyin Dino, Cevad Meruş. Saffet Dino veresesi: Ahmed Fuad. Ali Ekrem. A
bidin, Arif Hikmet, Leyla, Feride Alkuş, Veysel Dino, Adem Dino, Rezin Dino. 
Jale Funt, Ahmed Dino, Müveddet Dino, Abdülvehhab Dino veresesi: Sabri. Faı. 
ma, Adile, Melek, İkbal, Saadet, Halide, Rifat, Nureddin, Nasib, Müzeyyen. Sa· 
bire, Abdürrahman, Firdevs, Resmiye, Celal, Nuri, Sedad Nuri. Suphi Nuri. Hi· 
dayet, Enver, Münci Fikri, Feridun Fikri. Leman, Mebrure, Hatice. XemaL 
Kadriye varisi Fuad, Şadiye, Reşid, Şerife, Münevver, Samiye, Kevser, Mukad· 

du~uyordum. . . . la baş'başa otururken bu nağmele:- beni 

- Evet inanmıyor musun! 
Çehresinde şaşkınlık, utanma ve se • 

vinç ifadeleri birbirine karıştı. 

der. Kazım, Mukaddes, Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha, Nadi.de. Melek. Hay
reddin, Zekeriyya, Cemile, Mürüvvet, Pembe, Pertev, Refet, Neşet. Necati. Hik· 

Bır aralık Sabrı elını uzatıp radyonun . . nlardan çok uzaklara sürükliye . d" w nıçın o 
ugmes~ni çcvir~i. _Kısa bir araştı.:ınada.n biliyorlardı?.. _ Haydi dedim. Çabuk onun yanına 

sonra nihayet bır ıstasyonda guzel bu 1 cMecdi şu dakikada şüphesiz mes'ud • dön ... İkiniz de birbirinizi sevdiğiniz h:ıl 

met, Nevin, Heybetullah, Şahende, BilAl, İffet. Kamran, Cafer Sadık. (2418) 

müziğe tesadüf etmişti. Oynak bir valsin dur,. diye düşündüm. Bu saadette benim 
tatlı .. nağmele:i. odayı doldurdu. de küçük bir hıssem olduğunu d~şün • 

Gozlerim hala yarı kapalıydı. Ve di • d-k . · d . . u ce sevınıyor um. 
zımdeki ipek saçları parmaklarımla ka • Ç" k" d'"· kı b"l 
rışt k d un u onun sev 16 1 genç zm. ı · 

ınyor. o şuyor um. _ _ 
V 1 b 'tt" G" ı · · Od 1 k mem havırlı veya fena b'r tesaduf mu a s ı ı. oz erımı açtım. un ar ı 1 • 

Z l b. k • 1 l d S b . B 1 demek lazım- benim eski bir arkadasım 
ı ırer or o muş ar ı ve a rı e ma 

ile oyuna devam ediyordu. Tekrar· göz . oldui?'unu öğrenmişt•m. Acaba onları tek
rar birleştirmek ~limden gelme?: miydi? !erimi kaparken yeni bir parçanın nağ . 
Bu diisünce beni bir karara sevketti. meleri kulaklarımdan ruhumun gizlı bir 

köşesine aktı. Bu çok eski bir tangoydı.ı. Hiç unutmam. Göz kapaklarıma geç • 
Eski, çok eski olduğu halde onu daha miş gibi ı:?Özle~mi her kapayışta bu sah· 
başlar başlamaz tanımıştım. Evet bu tat- nevi görürüm: 

de kıymetsiz sebeblerle az daha saade • 
tinizi öldürecektiniz. 

Söyliyecek bir şey bulamıyarak hay • 
retle susuyordu. 

Elimi uzattım. Gülümsemeğe çalışarak: 

- Başka hiç bir şey sorma, dedim. 
İlk defa iki damla göz yaşının yanak-

lannı ıslattığını görmüştüm. Bu şüphe • 
siz saadetinden ileri geliyordu. 

- Güle güle Necla! Senin karşında hiç 
bu kadar küçüldüğümü hissetmemiştim. 

cHiç de bu kadar mes'ud olduğunu.> 

Yüksek Ziraat Enstltüsft RektUr
lüğünden: 

1 - Kurumu.muz talebe ve müstahdemini için aşağıda isimleri yazılı efY8}ar 

üç grupa ayrılarak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmeler 22/4/939 Cumartesi günü ve hizalanndaki saatlerde Rektfir

lük binasında müteşek!til komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enltittl claire 

müdürlüğüne müracaatlan. (2'285) 

Cinsi Miktarı Muham- Tutarı Teminatı ihale etlJIG ve aatt 
men lı nağmelerde kalbimin ilk ılık heyecan- Bir yaz sabahıydı ve Mecdi akasyalar-

ları saklıydı. Bu tangoyu ilk defa dinle- la gölgelenmiş caddede neş'esi:ı: bir hal . diyecektim fakat sustum. 
diğim zaman parmaklarımda Mecdinin de ağır adımlarla yürüyordu. Koşa koşa Koluma bir el dokundu: Ynz havlusu 

Banyo havlusu 
Beyaz gömlek 

fi atı 

605 ndet 45 kur. 272,25 22/4/9'd9 Cumarteıd 
gOn11 saat 10 d• 
açık eksiltme 

sıcak avuçlarının hararetini duyuyor • ı yanına kadar g.i.tt~. Ayak seslerimi du· - Uyuyor musun Necla? 
dum. Ellerimi onun avuçlarına bırak • yunca hemen donuo baktı. Şaşalamıştı. Gözlerimi açtım. Sabri karşımdaydı, 

4;,ı7 adet 170 kur. 742,90 92 lira 
60 11det 360 kur. 210,00 

mıştırn. Fakat içimde sebebsiz bır korku Dudakları kıpırdadı: Selma dizlerimde uyumuştu vt? sobada -
vardı. Daha o zaman bu saadetin pek kı- - Bonjur Necla nereden bövle?.. k 

--------------------Beyli Z ıastık ay1t.kkftbı 25 > çirt 225 kur. 562,f>O 22/4/939 Cumartesi 
Fulbo. ayakkabı 50 çitt 626 kur. 812,50 76,15 gQnft saat 11 de i korlar birer kül yığını halini almış • 

sa süreceğini nasıl hissedebilmıştim bil . - Bonjur Mecdi seni arıyordum. lardı. Atletızm ayakknbı 2n çift 600 kur. ln0,00 açık eksiltme --------------------mem ... Çok kısa bir zaman sonra onun - Beni mi arıvordun? Ne tuhaf tesa~ 
benim yanımda gizlemek isted'ği halde düf ben de seni görmek istivordum. r 
sıkıldığını ve beraber bulunmaktan zevk ı Bu sefer ben hayretle sordum: Yannki nfü;ham.ı:ı.da: 

"'t Hademe elbisesi 
lş tulumu 

20 takım 

25 adet 
22 lira 4011,0U 40,50 1.2/4/989 Cumartesi 
6,60 137 ,50 gOnQ saat 12 de 

açık ekılltme 
almadığını anladım. Bu anlayış çok acı - Beni niçin görmek ıstiyordun? Avustralyah dayı .. 
olmakla beraber bilmem çocukluktan mı 1 Cevnb veremivordu. Halinde bir tuhaf. 
nedir. Beni o kadar sarsmamıştı. Veya lık vardı. Güçlükle: 

1
, 

gururum bu ıztırabı kendi kerıd:me iti- - Beni affetmeni senden rica edecek· ~--------------

Çeviren: F~ik Bcrcmen 

1 Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 
rafıma bile mani olmuştu. Onun benden tim diyeb11di. 
yavaş yavaş uzaklaşmasının sebebinı a . 1 Bu sözün manasını önce anlayamadım, 
raştırmağa lüzum görmeden ben yersiz fakat o hemen ilave etti: • 
bir bahane bularak ondan ayrıldım. Ve - Seni feda ederek hayatımı birle§ • 
zaman onu bana unutturdu. tlrmek istediğim Güzin manasız bir şey 

Fakat beklenilmiyen bir vak'a bende yüzünden beni tcrketti. Çok geç oimak • 
Bilindiğini sandığım duygulan yeniden 1 ıa beraber hakiki saadeti sende bulabi • 
uyandırmıştı. Birkaç kere Mecdiyi gör • leceğimi anladım. Bütün geçenlen unu • 
düm. Dudaklarında her zamanki hafit tamaz mıyız Necla? Düşün kı aramızda 
gülüş silinmiş, gözleri adeta fersizleş - çok mukaddes bağlar vardı. 

"Son Posta,, nın 
Edebf 

Romanı: 49 

?em~~ k~c«~ı .bütün ömrünü bu mü-ı Daha .ilk görüştükleri dakika iki genç 
raı ve ıkı yuzlu msan ~rın arasında ge- kadın bırbirlerini çok sevmişler ve her 
çirrnisti öyle mi? hareketlerini hoş görmeğe başlamışlar-

Filhakika şimdilik onun bu ha~attan dı. Hele Nezihe hanım Muallanın med
pek memnun olı:ıa~ığm.ı ve bu insa~ -1 hini ede ede bitiremiyordu. Bu rnuhi -
ların arasında_ buyuk b~r zevk ve e~ - tin kısmen yabroıcısı olduğundan ve e-
lence bulmadıgını, hatta çok defa mı - .1 bl ·b· ded'k d d . . . . w sasen annesı e a ası gı ı ı o u an 
safırlerını kendı aralarında eglence i€r h 

1 
:1 - d k d f 

1 
b 

tib etmeğe bırakarak yalnız ev sahih - oş anmA ıgın A an ço e a ~~ arı ~ -
lik vazifesinin gösterdiği mecburiyet _ r~karak Muallamn koluna gınyor, bır
leri yaptığını ve günün birçok saatle _ lıkte bahçede dolaşara~ çocuklarla oy
rini ki.itübhanede gE:Çirdiğini görüyor - nuyorlardı. 
du. Hatta Mualla bile, sabahları rnisa- Fakat, Mua11anın ve Cevadın bütün 
firlerini kayınvalidesile büyük görüm- gayretleıine rağmen gene bazı bazı sa
cesinin yanında bırakarak bir saat ka- lon hayatlarına mahsus çirkin ve ima
dar, eskiden ynptığı gibi, Cevadla bir - lı sözler geçmiyor değildi. 
likte çalışabiliyordu. İşte haşhaşa ge - Bir ı:;:n, yağmur ve fırtına yüzünden 
çen bu bir saatlik zamanda, çok defa dışarı çıkılmamış, kapalı salonlarda o
Cevad ona yapacağı tavsiyeleri yapı - turulmuştu. Çaym hazırlanmasına in -
yor, Mualla da müşkül bir şey hakkın- tizaren, çocukların terbiyesi hakkında 
da onun fikrini soruyordu. münakaşalar yapılıyordu. Bir ara, Ne-

Muallaya yardım eden birisi de Ce - zihe Cevada bakarak gülümsedi: 
vadın küçük ablası Nezihe idi. O çok 
genç yaşında evlendiği için annesile 
ablasının fazla eğlence düşkünlükleri
ni takUd etmeğe sır~ bulmamış ve ken
disini seven kocasilc çocukları arasın -
da normal bir ömür sürmüştü. 

-Bence en iyi terbiye usulü, Mual -
lanın Zeyneb için tatbik ettiği ayni za
manda müşfik fakat ciddi usuldür. Bir 
kaç senelik ayrıİıktan sonra onu öyle 
değişmiş, aıhhatçe ve ahl8kça öyle yük 

··························································-· 
HALK l.PERETI 

BugOn 16 da 

akşam 9 ela 

Zırdeliler 
Operet 8 perde 

Esas Yeri Kıymeti 

T. L. 
Nev'i Depozitosu 

T. L. 

796 Beyoğlu, Hüseyinağa Mah. Kilit 1.000.- Ev JOO.
sokağı No. eski 8, yeni S. taj. 10. 

Adresi yukarıda yazılı gayrimenkul peşin veyahud 8 taksitle ve pazarlık mre-

tile satılacaktır. 
İhale 20/4/939 Perşembe günü saat on dadır. İsteklilerin bildirilen gl\ıı ft saat. 

te Şubemiz Emlak Servisine gelınelerl c770t c258b 

selmiş gördüm ki Muallayı tebrik et - hanım, oğlunun kendi davet ettiği bir iki kızı ve Zeyneb olduğu h~de Mual-
memeği bir haksızlık görüyorum. misafire karşı söylediği bu sözler üze- la salona girdi. 
Cev~d pencereden kapıya doğru yü- rine dayanamıyarak söz aldı: Çocukların içeriye girdiğini görün-

rüyor. amcası Müfid beyle konuşuyor- - Sen fevkalade ciddile~in Ce- ce, Naime hanım biraz evvelki hiddeti-
du. Ablasının bu sözleri üzerine ona vad .. Bir gün gelip bütün dünyadan u- ni onların üzerinden çıkarmak istedi. 
yaklaştı: zakta, yalnız karın ve çocuklarınla bir _ Çocukların burada işleri ne? 

_ Hakkm var ~füla. Mualla cidden i- kö~ede yar.ıyaıcak ve kimse ile konuş- Biraz evvel konuşulan sözleri işit -
deal bir mürebbidir. mıyacaksın. Baksana, artık senin ya - mediği halde herkesin halinde bir şey-

- :Pakat onun bu terbiye.sisteminin runda rahatca iki söz edilmiyor. ler faıkeden Mualla tabii ve llkayid 
kendi çocuğu üzerinde tatbik edilip e- Genç muharrir. kaşlarını hafifçe ça- rnvrını bozmooan cevab verdi: 
dilmiyeceğini hiç düşündünüz mü? U- tarak ann~sine ~aktı:. . - Bir kaç gündenberi pek uslu otur-
nutmıyalım ki Zeyneb onun övey kızı- - Belkı de boyle bır karar venrsem 1 duklan için kendi1erine bir müır.Aftat 
dır. cidden hayırlı bir iş yapmış olurum. olsun diye onları bugu-n bizim IOfra -

M f'h h ·· b .. l b' ok an Bu sözleri, lfıkayd bir tavırla sigara aama 1 • enuz oy ~ . ır ~e! Y - mıza alıyoruın anne; fakat sizi rahatsıı 
içen Belkıs hanım söylemişti. Birkaç ne, tekrar Ist.anbula gıdıp sızın aranıza edivorlarsa vandaki kilçük odada bir 
haftadnnberi köşküne taşındığı için her karışmağa ve karım istediği kattar sa - ma~~ hazırlawtınm. 

k ku t lonlarda görünmeğe niyetim var. La - w . . . 
gün Cevadın evine gelme te sur e - kin bu hususta kat'i karar verecek olan Karısına dogru b~ iki adım atmış o-
miyordu. O vukte kadar Belkısın yü - od d . t da yaşayaca lan Cevad hemen soze karıştı: 

· N · h ı.m ur· o nere e ıs erse ora -
zünü görmek istemıyen aıme an g~ ız. Bana· aelince karımla beraber ol - - Bilakis çok iyi oldu Mualll. Uslu 
bu sene her nedense onu sevmiş, bir '"' ' .. ,_~f tl dırmak tabii duktan sonra nerede olsa rahat ve mes çocukları mulUI a an en 
gün bile onsu; yaşayamazmış gibi bir bir c:eydir. Öyle değil mi Zeyneb? 

ud o1urum. ~ 
tavır almıştı. .f\ k 11 da kald _._ Bir saniye salonu derin bir sükut Kızını o an, arasın ıraraıa 

- Muallanın kendi çocuğuna da Zey kaplad'.. Cevad gibi mağrur bir adamın iki yanağından öptü. Tam o sırada Mu· 
nebe V(>rdiği terbiyeyi vereceğine kat- ağzından ilk defa olarak işitilen bu söz nlla da yaklaşarak çocuğun çözülen ku• 
iyen eminim. Karım annelik vazifesini ler. herkese Muallanın onun hayatın - şağını bağlaımak istemiştl Zeyneb, bek· 
idrak E>den ve bunu her şeyden üstün · · · lerunedı'k bı'r dakikada onun boynun• daki mevkHni göstermışti. 
bilen bir kadındır. k :ıtıldı ve bir iki saniye için Cevadm si• 

_ Gu" zel.. fakat bira"l c:edid usul... Cevadm gözlerindeki müstehzi ışı , 
-ı •• 1 · · d b ı lann üze v. ah saçlarile Muallanın kumral buk • 

Bu So. zlen' birkaç gu"n evvel köşke bu soz erının ora a u unan -
- t · · ı d w g .. sterl leleri Zeynebht başı üstünde birleşti • 

gelen Ve Cev"dın gözüne gı·rmek için rinde yaptıgı esın an a ıgını o - d 
" ler: Cevadm müşfik gözleri kı7JJ'l aD 

bütün meharetini sarfeden bir dul söy- yordu. karısınr gı"tti. o. teşkil ettikleri sevinıli 
ıemı.stı·. Annesı·n·ın misafiri olan bu ha- Müfid bey göz ucile yengesi Naime aile tablosunun farkında olmadan Zef• 
Dımı.ı'lk defa bu sene tanımıyan Cevad hanıma baktı. Onun yüzünde hafif bir rd · c nebin pembe kordelisım bağlıyo u. 
müstehzi bir nazarla ona baktı: karartınm. titrediğini farketmiştı. e -

1 · b .. t·· k k l Bu manzara karsısında kendisini tu· - Şedid mi? Evet hayatı yalnız zevk vadın bu söz erı onun u un or u a - . ~ 
G .. ı · · tamıv. ar.. Cevadın biiyük ablası GUziuv ve egw lenceden ibaret görenler için rını tekid etmişti. . .oz erını yavaşca 

Bcık h e Onun ma,.ı· hanım hırçın bir sesle: 
öyle... .. ıs_ amm.a. ç.evırm. c , ~ 

d th b k k 1 k e - Çok acayib fantazilerln ve kaP-
Genç dul, yüzüne takılan müstehzi gozlerm ~ mu ış ır- ıs ~ç ~. v _ 

- t t t - d rislerin var Cevad... dedi. gözlerin ateşi altında hafifce kızardı. nefret ışıgının u uş ugunu .. ~?r u.. . (A,.bll oar} 
O vakte kadar rnra karışmıyan Naime 1 Tam o sırada, yanında gorumcesının 
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Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Sayh l, 

Son Poata'nın tefrlka11: 85 

Baron de Tott'un hatıraları 
!! *tft!'!!Jt ''ttzxxı•r \!!!i 

Bir afyon tiryakisı 
Güzel sesli rahibe 

:e sana ald sl5zlerl dinlemekten büyük 1 hayatını kurtarmak suretile büyük bir 

Af gon meraklısı birbirini müteakıb zeylin büyüklüğünde 
üç hap yuttu. Bu yirmi kiıiyi öldürmege ·kafi gelirdi 

~ zevk duyar· .. Senin tekrar bu ta - insaniyet eseri göstermeleri.. ikincisi 
~::a::ldiğin fayi olur olmaz, manas - de, manastırımızı ziyaret ederek bize 

tımda bu kadar ince ve zarif bir adam 
görmedim. Şu h~de bir daha tekrar 
ediyorum ki, henüz bu adamı görme -
diğim halde, onun hakkında verdiğim 
hükümlerde, kat'iyen aldanmamışım . .. 

Tercüme eden: HUs,yi 1 Cahid Yalçm 

ha l ı kızlar V<! kadınlar korkmaya oğur. şeref ve saadet getirmeleridir. 

Balkan dağlannın en yüksek zincirinJ yeti mecmua arzediyorlardı. En ufak te-a 
aşmamrz icab ediyordu. Dağların muhte- ferrüat bile hayretimı artmyordu. 

ko~karnı~lardı. Jt'akat o, zerre kadar Dedi. 

bir rna ı. Ve telaş göstermedi.' Hatta, Tıpkı bir şiir okunuyormuş gibi. çok 

Jed:~ı:: du:d: ~nra kızlara va - tatlı bir ahenk ve itina ile söylenen bu 
tald sen ı hıs açarak, «Bat - sözleri, Battal Gaıi büyük bir memnu
nıız~~~ ~.r~ayınıı. O, düşmanları • niyetle dinledi. Ve sonra. zurifane bir 
rektir .' d:::~ ~tikaınımızı alsa, ge - eda ile başını kafese doğru eğerek: 
gönde.. ı... atti; beni tahsilata - Ben .. Cenab~hakkın aciz kulu .. 
çek· .nrken, yolda sana rastgelmekten Hazreti Muhammed Mustafanın halis 
dl. -.ınıyordum. Bunu kendisine söyle -
gım z ba ümmeti.. Seyid Gazinin oğlu, Cafer 

:h.an · ~man, ruı. da cbiç çekinme.. Battal ... Hakkımda, hüsnü niyet besli-
Battgaı d!11. ve ~ezhebden olursa olsun.. h 

1, acızlenn ve zayıfların yardım _ yen .. ve şimdi de, muhterem uzuruna 

Acal)a Battal Gazi, bu sözleri işitmiş 
mi idi?. Hayır ... Fakat çok gc.1t·ibtir ki, 
kimbilir nasıl bir tesadüf eseri olarak, 
Tiirk kahramanı sözlerine şöylece de
vam etti: 

- Adımın dehşetinden ürkerek, kale 
kapılarmın bile sımsıkı kapandığı bir 
zam:1nria. manastmnızm kapılarını ba-

na açmanız, ne kadar yüksek bir fera
sete malik olduğunuzu gösteriyor. Söz
lerinizden de. bü~·iik bir zeka ve dira -
yet sahibi olduğunuz anlaşılıyor ... Bi-

lif tabakalannın manzarası vaziyetin Saray şehri ve Kamın sarayı gözümÜıı 
sanki ihtiva ettikleri hazinelerin işaret- zün önünde bulunuyordu. Binaların cep. 
!erini meydana çıkarmak ister gibı zor- hesini temadi ettiren büyük bir caddede11 
lukla parçalamış göründüğü kayaların geçerek buraya vasıl olduk. Oradan so™ 
çeşidi her an öyle vasıflar arzediyorlardı ra yol şehri şatodan tefrik eden düzlüğ~ 
ki etrafı daha çok merak ve alaka ile te· gidiyordu. Bir dairenin kuturları istika. 
maşa ve tetkik ediyorduk. Buralarda es- metinde ayrılan müteaddid yollar tarla. 
ki şatoların harabelerinden teşekkül et- lar arasından ovaya u-zanıyor ve bir yıl• 
miş dağlar gördüm. Kırımda gördüklerj. dız teşkil ediyorlardı. Bunun ilk parçaSJ 
me müşabih birçok çukurlar da gözüme merkezi vücude getirmişti İkinciye v& 
çarptı. Bunlar hiç şüphe yok ki Balkan· ııl olmaık için buradan geçtik ve atları. 
larda da birer istibdad dağından bafka mızdan indik. 

cısıdır> eli İ kabul eden .. bu manastırın baş rahibe
di i · ye, cevab verdi... şte şim - si. Aspanya anaya hürmetlerimi arze-

bir şey değildirler. Beni iptida yandaki binalardan biri!» 

As' nanıyorum ve iman getiriyorum ki, 
Pasya h derim. ftib. . ana, akik aten, keramet sa -

ed ı hır Azi?e imiş ... Manastıra avdet Diyt>. cevab \'erdi. 
an~r et~ez, bu vak'ayı Aspasya anaya Bu ~özler, kafesin arkasında, bir hay-
Jrı~~cagım. Ve şükran mukabelesi ol- ret fısıltısı ~yandırmıştı... Eğer 
A-_. u:ıeı"e, on yedi gün oruç tutaca • Battal Gazi, içeriye dikkatle kulak ka
eun bartnuş olsaydı, baş rahibe Aspasya 
_;7v_e._ keşişin aözleri, Battal Gazi _ Ananın, derhal yanındaki rahibelere 
+c--'ı·~.Çınde garib bir merak husule ge _ dönerek, şu sözleri. söylediğini 

1 
duya._ 

' zans diyarında. sizin ayarınızda bulu
nt1n insnn lara ve bahusus kadınlara, 
nncak sa1·a~1larda tesadüf edilebilir ... 

wxu caktı: 

-.ı - Sizin bu, Aspasya ananızla ko • - Hayret!. Kalblere dehşet veren, 
frnak mümkün olur mu' herkesi korkudan tiril ~iri1 titreten 
De<li. ·· Battal. bu nazik adam mı?. Ben. haya-
Keşiş hll sualden memtun olarak ce · 

Vab Verdi: r------------......_~ 1 
- Ne demek? Sen &l'Zll ettikten son

:· Aspasya ananın böyle bir mülaka
reddedece~ni zannetmem... Esasen 

ma?~tırU\ ınülA.kat odası, her ziyaret-

Bir doktorun rrn,:~~< .... 
nctlar~n ·a~ 

Şu ha1ae. böyle bir dağ başında otur
mayı ilı~İ\·nr etmenizin sebeblerini ba
nn söylivebilir mi~iniz? 

Kafe~in arkı:!sınrlan, derin bir (Ah .. . ) 
sadası işitildi. Ve bunu. uzunca bir sü
kUt takıb e tti. Sonra, Aspasya Ana, te
essürle titriy~n bir sec;le cevab verdi. 

(Arkası uar) 

Tlirkiye radyo difüzyon postalan 

P. nka a ra-:".O u 

Bu dağların yüksek havalisıne vasıl o- de silahtann nezdine götürdüler. Bu Z$. 

!unca, mebzul surette bol menek§eleı bit bir müddet istirahat etmeme müsaaı 
gördük. Kar altında kalını~ olan sapları de ettikten ve kahve ikram ettikten sonı 
ve yaprakları hoş olduğu kadar hayret ra muvasalatımdan efendisini haberda1, 
verici bir halı teşkil ediyQrlardı. Yolumu. etmeğe gittL Biraz M>nra avdet ederel 
za devam ederek, Osmanlı ordusu için beni huzura götürdü. Devlet Guerayı~ 
açılmakta olan yola geldik. Bu yeni yo] oturduğu münferid ıiairenin önünde bil 
İssakche'ye doğru uzanıyordu. Yalnız bil merasim avlusu vardı. Etrafında birçol 
kaç ağacın kesilmesi suretile çizilen bu rnukarribler bulunan Devlet Gueray ifa 
yol oradan geçecek topçu kuvvetlerine sile mükellef olduğu zor vazifeden ziya 
pek az kolaylık vadediyordu. Ağaçları, de tahta çıktığından dolayı bırakmağı 
amelelere kolaylık olsun dıye, yerden ikJ mecbur olduğu yeni sakal ile meşgul gÖı 
kadem yukarıdan kesmişlerdL Yolun !ki rünüyordu. Bu prens ile uzun bir müla 
tarafında, sağlı sollu, vücude getirilen kat neticesinde kanaat getirdim ki henfü 
toprak yığınları yer yer tekerrür ediyor pek gençti. ihtimal ki karakteri zayıftı 
ve hep birbirinden görülecek mesafede Amcası Krim Gueraym izlerini takib et. 
bulunuyordu. Ovada yolun yegane ifa· meğe cesaret edemiyecekt: ve bütün e· 
retleri bunlardan ibaretti. Kırkklisede meli sadrazama sadık kalmağa inhisaı 
bu yolu terkettim. Menzilde bulunmadığı ediyordu. 
için bana beygir aradıklan sırada, bu 1 Yeni Kam'ın yanından pek geç ayrıldı. 
menzilin idaresine memur olan T-:i.rk ğım için yoluma devam etmeyi aklıma 
teahhürden dolayı beni teselli etmek getiremezdim. Geceyi sarayda geçirmem 

9i ıçın a~ıktır. 
- Su halde d " 

debili~ tritytz?:. ogruca manastıra gi -

- H~, hay ... 

Durmuş etlerin ve layut 
Balıkt·arın c.huzı hazmi 
Ü7erindeki fena tes:r eri 

D . .\ T r. r\ t "7P""f •• ;- ·.; .. istedi. Kendi yanına çıkmamı nazikane için vuku bulan daveti kabul ettim. Beni 

J söyledi. Bir ağır kahve (1) pi~irilmesiru ağırlamağa memur olan silahtarın pek 
ırt "'· 

1
", ~ .. , . J'll() Kw. emrettikten sonra, kahve pış· inciye ka . nazik gördüğüm şeyler hakkında sora. Q . 1ll ~ 4 .aı. J~ Hı5 Ke.~ . 20 Kw. 

Sucuklann, pastırmaların, bayat ba - ., ı ı J ı:n. 94~5 Kes. 20 Kw. dar bana bir çubuk verdi. Bir kat daha bildiğim suallere cevab verecek kadnl' * ASPASYA ANA iLE BATl'AL GAZI 

lıkların vclcvtl tuzlanmış blle olsa ml- ikram o1mak üzere, üzerine bir parça sa· okumuş bir adam olması da daveti mem. 
Doğanlı yayllsında, bugün (Pişmlc: de, karaciğer ve barsaklanmızda birçok PAZAR _ 16 ' 4139 n hamur da yuttu. Sonra, c:ikayet ede- nuniyetle kabul etmeme sebeb olmuştu. 

hl ) d ·ı ":J bozukluklar tcvlid eder. Bu ihtllttlüt blr :ı- H 
e a 1 ven en bir harabe Vaırdır.Halk 1 b 12 30: Pro~ram. 12.35 : Müzik <Küc:ük or 

1 
biledeğim noksanın kusurunu hükumete as olarak Cengin Han ailesine veriJ""ı. bu h m de :t:ıozukluAundan, hazımsızlıktan a.ş- ··~ 

arabeyi, eski bir kaknin enkazı lıyarak hakiki bir zehirlenmeye kadar kestra - Şet: Necib A~kın>. 1 - Himpp - atfederek politikadan konuşmağa baıla- olan bu vilayetin bir takım parçalara ay. 
lannederler. Halbuki, bu hazin ta~ yı- gideblllr. Şlddetll kay, gasyan, ishal, el. mann - Oımanda ~lr cüce duruyor - halk dı. Fakat onun gevezeliğinden yoruldu- nldığmı, sahibleri elinde irsi olarak bu. 
tını vakt"le (K k b k" 1 lerln kl ıı;. kınt lar ve !!arkısı füı:crlnc vnrıyasyonlar. 2 - Lehar • v • • b . l b b lunduğunu. B b "lid .. t k"l k ld ğ ' ı ır a ıre er manas - • aya arın soısuması, sı ı Göttergr.tte operetinden potpuri. 3 - Stolz- gum ıçm en~ e era er çubuk içmeje a ıa en mus a ı a ı l· 
hrı) denilen eski bir şatodan başka bir terıemelerle mUteraflk tam bir tesem- onu davet ettım. Bununla :neşgul olur da nı. buraya iltica edenlerin geri alınama. te d ~.ld :rnüm tablosu husule getirir. Mlde vı! bar- Vlyanada llkb:ıhar. 13: Memleket saat Aya- d ~ 'lı::h b 

y egı i. saklarında eski blr hastalık veyahud ka- rı , aJnmı ve meteoroloji haberleri. 13.15: Mü- lakırdıları biraz kesilir diye ümic1 edi- ıgını .sı et tar ana söyledi. Bu ilticı; 
Battal Gazi, manastınn kapısı onu _ racl~erln vnzlfcsnı kafi derecede yapa- :>lk <Kiiri'k orkestra - Şet : Necib Aşkın.> yordum. Derhal saatine baktı, parmakla- hakkı iptida teferrüat kabilinden iken 

le gelince durdu. İçeri girmedi. Ma _ nuyanlarda ise bu rahatsızlıklar daha 1- J. Straııss - Çigan Baron operetinden rile saydı ve bana: sonra gayet mühim bir mahiyet Jktisal:ı 
~tınn başrahibesi &pasya anaya fazla görülür. Safra yolu nezlelerl, sa - hazine valsi. 2 - Llncke - Şaka şarklSl ve - Biraz müsaade ediniz, dedL etmişti. Osmanlı imparatorluğu dahilin· 
uıtıyar kA.C:i•Je haber ...J>nderdı·. • rılık, bars:ı.k iltihabı bu meyanda sayı - dansı . 3 -- Fl.c;cher - Tatll günleri. 13 50: Uzamış bir boyun üzerınde eğilmiş bit de hiçbir ,erir yoktur ki kendisine ma. 

tr .,..., gv lablllr. Etlerin kasab dükkanlarında çok Türk mtiıl~l. caıanlar: Cevdet Çağla, Hasan b h 1 · t t · d 
""-apıcı k · · b aş. a inin biraz garib manzarası onun sunıye emın e ecek sultanın gönlünil ·· C'1'1?1 ceva g~tinnesi uzun kalmış olmaması ve mümkün mertebe Gür, Hamdl Tokay. Okuyan: Safiye Tokay. 

ltihırmedi. Haymını Battal Gaziy~ borç- taze olması J(ızımdır. Balıklarda ise bu j ı _ ........... Saba pe!!revi. 2 - Udi Ahme - afyona müptela olduğu hakkında bende lledecek bir mala sahih ise buraya gelip te 
olan ihti lüzum daha kat'iyeUe vardır. Çünkü ba- din - Saba •arkı: Gülz::ırı harab eyleme. bir şüphe uyandırmı<>+ı. Filhakika, cebin- tka hakkından istüade etmesin. Pek yar, manastırın kapılarını ı " j• 

~rd_ına .. kadar açtıktan sonra, Battal Ga- lık sudan çıktıktan sonra havanın de - 3 - Udi Almıedln . Saba §arkı : Öyle flfetl den gayet esrarlı bir tavır ile küçük bir .sık sık zuhQr eden ve mukabili peşin SU• 

Qnın onil -1- d' da recel harareti suy:ı. nazaran daha fazla yektayı. 4 -· Hasan Gür - Kanun taksimi. kutu çıkardı. Hizmetçilerden birini ça""' ... rette tahsil edilen bu nimetten bac::ka Ö· • · • nU« ın rane bir hürmetle ki ır. ' - dlllhl kA 6 " :ı-egıldi: o uı;u lçln derhal balık bozulmağa baş- 5 - Hnmdl Tokayın - Kur caz ur şnr- mak için ellerini çırptı. ona kutuyu gös. şilr. şahsi vergi vesair rüsumlar da var-
lar ve bayat balıkların yenilmesinden kı · A kın c!olan sineme el sürme. 6 - Kar- dır 
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_. bü terdi. Bu i~aret üzerine derhal hem bı"zım' · (Arkası var) 'rti •vıan<r.>~ınmız, yük ve emsalsiz mutevell!d pek çok zehirlenmeler dalma cıi.!ar _ Tiı rkli - Yar bağında üzüm var. 7 - '$ ............ . _.:k kahramanına kapılarını açmakla tesblt edll· n, görülen vak'alardır. ovun hnvnları - Hatan Gür lavta 1le iştirak için kahve, hem kendisinin çubuğu ge]. . .............................................. . 
.. ,uftehlrdir. Buyurun. Taze balıklar ancnk soğukhava depo- edecektir. ıuo - 14 30: Konusma <Kadın di. Ondan evvel de soğuk bir büyük bar-

D a· larında muhafaza ed!lcblllrier. Bunun s:ıntl - rocıık terblvı:'slne dair.) 17 30: Proğ- dak su g t "ril . r e ı . h 
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e ı mış ı. 
B nr c nde muhafazası mumkün değll - rnm. 17.35 : Müzik CP:ızar çayı • Pl.l 18.15: A.fy 

~- afüıl Gazi, içeri girdi. Devzade Aş- dlr. Konuqmn ıcocuk saatı.ı 18.45: Müzik <Şen d • ~n meraklısı bn roanzara karşısın-
krı, avluda serbest bırakarak ihtiya1r Gerek etlerin ve gerekse balıkların in- odn rnüzll!l - İbrnhlın Özgür ve At~böcek- a gü ümsedi. Kutuyu açtı. İçinden ko-
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.,;d~~ı' yarısı dışında kalan bir odaya Ccn.b lstl~en okuyacalanmın posta ıar : Veclhr. Re~ad Erer Ruııen Kam, Cc.v - etti. Red cevabı alınca. kendisine hazırla-
~· 1 er Oda k ta k d 1 
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ti 0Ymalı "-ı.ta bı" bölm b 1 1 dırıle bte!üod ıaakabelesiz kııl:ıbllır. Radife Neydllt. 1 - Numan ağanın - Beste- b" ır-
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.J. r U V b b"') nlgllr - pesrcvl. 2 - Hlt'llm beyin - Bestenl-•~ · e u o menin ortasında da, .............................................................. bu miktar ofvnu bı"z kullansak yı"rrnı· Jd • 
....,1Cak "ki gar snr'!ı::ı: Kacme. mecburundan. S - Mus • J 

bir k ı avue içi bilyüklüğünde, sık ı y • ı tafa İzzet - Rf'~teni!'!t\r şarkı : Gayrıdan bul- şiy~ ö:?ünneğe kafi gelirdi. Menzil fşJ,. 
ı afeg görünüyordu. _ enl neşriyat mnz. 4 -- Hafız Yusuf - Best.enigCtr şartı: rinı gormek için icab eden zaman bana 
hti\.·ar k · b .... e J eşış, duvarın kenarındaki Cok sfırmedl. 5 - nusen Kam - Kemençe u mcs'ud tiryakinin adalelerı"ndeki ha-.. ı ~ Ana - Çocuk F.sirgeme Kurumu Genel 

"-lı'ğ• sandalyalardım birini alarak bu t.nk~lm!. 6 -· H"rı Arif - Rac;t şarkı: Znhlrl reketi ve sarhot:lu"a hkaddilm eden ha-~ ın 'Y t Merkezi tarafından çıkarılmakta ol:ın < An:ı ) h!ll" bıı kıp. 7 Sıılahaddln Pınar _ Nlh:ı _ :ı- 6 

otu nn arafma yerleştirdi. Oraya adlı derginin (15) inci sayısı çıkmıştır. Yurd vene! sarkı: Hô.lfl yasıyor. 8 _ Osman Nlha- yal~t garabetlerini müşahede imkAnuıı 
tl. llnası için, Battal Geziye işaret et . analarının sağlık, sosyal, kültürel durum - dm - Nlhavı>nd sarkı: oene aşkı bana. 8 - verdi. 

- lannın lnklş:ıfına hizmet eden bu kıymetll R ı· 
'h· Zekinin - Kürdlllhlcazk11.r E:arkı: Sevmekde . ume ıye ginnfJtrJt. Cenıriı pren!leri· oır d~rglyl çocuklara, çocuklu ana ve babalara h 
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ll'\a Pusuya di.işttrülmek ihtimali ol _ tavsiye ederiz. benlm. 10 - .... . .... . KürdlllhlcazkA.r saz nın as an dahiline girer girmez Osman-
~sına rağmen, Ba'ttal Gazi, son dere-· Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel semaisi 21 : Memleket saat Ayarı. 21: Neş'e- 1ı imparatorluğunun sair tara~nna na-

da et Pervasız görünüyordu. Sandalya' Merkezi tarafında:. çıkarılmakta olan (Ço - ~a~~!:!,~r _- :~/1~a~u::n:~;~etıcfi:u~ ::::::n~n- olduğu kadar da garib bir 
'a odaurrnuş .. ellerini kılıcının kabzası-, 9"lk) adh derginin o33> üncü sayısı çıkmış- Pautrat _ Marş. 2 - Kotlar - Monte Krlsto . gozume çarptı. Her tarafta mil-

Yam ;,~ _..n_ • tır. Yurd yavrularının sağlık, sosyal, kültU - tenevvı mebzul it" 1 lezdı',.; . ~·· •ıcıkAydane etruıına göz d cva1'.> :ı _ R. Wagner - Rienz1 operasının .. • ve ına ı mahııulAt var-
q~ord ' rel urumlarıııın inkişafına hizmet eden bu uvertürü . .. - A. Rowısel - •Orman9 sei'o- dı. Koşk. ler, güzel mevkide bah,.eler, bır" l3J · U. ktymetlı dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve 'T • "' 

~ rdE'nbire 'kafesin arkasında' bir ka-· babalara tavsiye ederiz. nlslnln 3 fincü parçMı. 6 - W. Ketelbey - çok köyler görülüyordu. Köylerin her 
>erı sbesi i'1ttıdi. Tıttlı bir ahenkle titri • Milli Mücadelede Mardin _ Ali Enver Bir Çin mabedinin bahçesinde fantezi. 22: yerinde myorun şatosu Te tarlaları 

u ses: 'j Toksoy tarafından yazılan ve Mardin Hal - Anadolu ajansı (Spor sentsı.) 22-10: Mtizllı: farkolunuyordu Tarlalar dil 
1 

. ka 
- B 1 kevl tarafından ııeşredllmlş bir kltab<iır. ı _ CCazband - Pi.) 22.45 - 13: Son ajans haber- ladıktan ba k · . z yer erı P· 
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ııııuı·· Ve bfttfin Azizlerin lütuf ve kere--' Konya - Konya Halkevl tarafından çıka- ...................... - ............................. _____ yükselerek Avrupa zevkine uygun bir htt-

~;~ bu nıanaı1tırın baş rahibesi olan . .' rılır aylık mecmuadır. 26-27 incl sayılan ın- Son Pot1ta Matbaan m XahYenln e&rgeDJMmNI i9hı Tllrt-
1-i sebya ana ... Muhteref misafirimize" tlşnr etmiştir. lertn 1ı:ufömdıkları bir tf.btr. TtlNler1n ı.-
.__._ ehten dolayl, t-~kkür ehnek 18• , Poliklinik - Bu aylık tıb mecmuasının Nl- N•FiJ•' Müdüril: leh .Ragtp l1Mf fit tahveJi sevdikleri ıs.yet ~ ım- Utır-
~... B ~" - san sayısı çıkmıştır. dlr 
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BiR IN6illl CASUS 

Elektrikli telleri geçtikten sonra-gece 
ikide serbest bulunuyorduk 

Bir Alma" denızaZtuı lngiltere sulannd4 

T~örgüyü keseceğimiz noktaya yebilmek için, şehrin belli başlı bütün 
. civar gece nöbetçisinin o geceye mah- sinemalarına girip çıktık. Ben burada 
sus olmak üzere oradan kaldırıldığını kalışımızdan istifade ederek kılığıma 
Frayberg bilmiyordu. Telörgüler, kuv- kıyafetime çeki düzen verdim. 
vetli lambalarla aydınlanıyordu. Hiç 29 Teşrinievvel günü öğleden sonra, 
bir zahmet çekmeden her şeyi mükem-. trene binerek Landudno'ya ha•ı·eket et 
me en görebiliyorduk. Telörgüyü, bü- tik. Akşam karanlığında oraya vardık. 
yük bir zalıınetle, fakat herhangi bir Derhal Hreyt - Orms - Hed'e mütevec
manie uğramadan kesebildik. Fakat a- cihen yola çıktık. Çünkü iyice ortalık 
sıl mesele, bütün kampın etrafında vü- kararmadan kayalardan aışağı deniz ke 
cude getirilmiş olan elektrik sinyaline narına inmek mecburiyetinde idik. 
~okunmadan geçebilmekti. Bunu da, Deniz kenarındaki kayalıklarda bir 
tellerin altında, vücudüm~zün sığabi - tek insanaı rastladık. Bu, sahil muha -
~eceği kadar toprağı oymak ve çukur - fazası teşkiJatına mensub birisi idi. Bu 
lıar açmak suretile hal~ttik. Elektrik sahil rr.uhafızı bizden şüphe edecek yer 
tellerine temas etıned€n bu oyduğumuz de, büyük bir hürmetle Frayberg'i se
yerlerden karşı tarafa geçebildik. Iamladı. Herhalde onu, gizli bir vazife 

Gecenin tam ikisinde artık tamamen ile buraya gönderilmiş bir İngiliz de -
serbest bulunuyorduk. Frayber~. beni niz zahiti zannetmiş olacaktı. 
ikarsısma çıkardığı için hiç durmada'n Ancak gece yarısından sonra dcniz
talihine teşekkür ediyordu. Onun gö - ~ltı gemisine işaret vermeğe kararver
zünde benim çok büyük bir kıymetim dik. Gece yarısında, Mançesterde sa -
vardı. Çünkü ben yalnız İngilizce bil - tın aldığım bir elektrik fenerile paro -
meklc kalm1 ·ordum; fakat buradan lalı i~ıretler vermeğe başladık. Fakat 
pek de uzakta oturrnıyan cyeğenime• hiç bir ce,·ab alamadık. Küçük elektrik 
birçok defalar crnisafir sıfatile• gelip fenerimizin zayıf ışıklarile birçok de -
gittiğim için bu havdliyi dı coldukça falar denizi tenvir ettik. Fakat gene hiç 
iyi» tanıyordum. ltir cevab alamadık. 

Biz hemen o gece Kolvil ismindeki Ben müthiş heyecanlı idim. Hatta 
küçük bir kasabaya· geldik. Dükkanlar benim heyecanım Frayberg'inkinden 
açılır açılmaz kendime sivil bir şapka de büyüktü. Aeab& son dakikada bir 
satın aldım. Sonra da ilk treııle ve bi- aksilik mi olmuştu! Yoksa Almanlar 
rinci mevkile, Trente'deki Bertow'a deni1.altı gemisini göndermekten va•ı. 
müteveccihen yofa çıktık. Günümüzün mı ~cçmişlerdi? Beiki de denizaltı ge
mütebaki kısmını Berton'da geçirdik.. misi bir kazaya uğramış veyahud İn -
Çünh'ii Şima-1 Vels'ine giden tren, an - gilizler tarafından batırılmıştı. Biz bil
cak akşamın beşinde hareket ediyor - tün bu ihtimalleri aklımızdan geçirir -
CJu. Tam saat beşte trene bindik. Se - ken, birdenbire, bizim bulunduğumuz 
yahatirnizin hiç bir maniaya uğrama - kayalardan takriben iki yüz yarda• me
öan deYarn ediyor, işlerimiz yolunda safede bir ışık yandı, söndü .. Sonra ge
gidivordu .. hatta bu vaziyet hafif ter - ne yandı, söndü. Bu, bizim ışığımıza 
tib Frayberg'in sinirine bile dokunma- bir ceva bdı. 
ğa başladı. Biz de tekrar işaret verdik. Çok geç-

Trende, Kru mevkilne gelinceye ka- meden kulağımıza, küreklerin suya te
dar bir kocakarı ile seyahat etmek masından doğma hafif bir hışırtı gel -
mecburiyeti hasıl oldu. Kocakan sır - di. Küçük bir kayık bize doğru gcli -
naşık ve geveze bir şeydi .. Mütemadi - yordu. Fakat bulunduğumuz kayalık o 
yen bizi lafa tutuyor, üstüste sualler kadar sarp ve dik idi ki oradan sanda
yağdırıyordu. Kocakan bilhassa• Fray- la binmemize imkAn yoktu. Bizim için 
berg'e musallat oldu .. Kocakan, Fray- yapılacak bir tek şey kalıyordu: O da 
hergin bir deniz zabiti olduğunu gö - bulunduğumuz kayalıklardan buz gibi 
rünce ondan taze harb havadisleri is- suya atılmak vı yüı.e yüze sandala git
terneğe kalkıştı. Frayberg, müthiş dişi mekti .. 
ağrıvormuş gibi bir variyet takındı. Biz de öyle hareket ettik. Esasen bi
Onun yerine sorulıtn suallere ben ce _ zim için birkaç yardadan fazla yüz -
yab verdim. meğe de ihtiyaç yoktu. Fakat benim 

Daha iki gün vaktimiz vardı .. Ben bu gibi anadan doffima yüzücü olmıyan bi
iki günümüzü, çabucak tanınmamız ih- risi için bu birkaç yardalık mesafe bir
timali olan Landudno gibi ktlçük bir kaç yüz mil kadar uzun göründU. San
kasabada geçirmemizin muvafık olmı _ d<1-lın vanına vardığımız zaman ona 
yacağıru, büyük bir fehirde kalmamı _ tırmanmarnmı imkdn olınıyacak kadar 
zın daha tehlikesiz olacağını söyledim. ufak ve narin olduğunu gördük. Bu -
GazC'telerde kaçışırnıza dair havadis _ nun için bize bir ip attılar. Biz de ip -
ler cıkmağa başladı. Gazetelerin, Lon- lere tutunduk. Sandal da olanca hızl -
drava k~mış olmam!% ihtimalinden le denizaltı gernistne yol alarak, bizi de 
bahsettiklerini söylediğim zaman Fray arkasından sürüklerneğe başladı. 
bere: ~ldü. Bizde11 ve kaçışımızdan (Arkası varJ 
bahseden .gazetelerden birini cebime Bir dtlır.ıeltme 
yerleştirdim . Çünkü bu gazetede re _ Dfinka cAimnn:rada blr İngllls casusu• tef-

• rlk&mızın 1içl1nc0. aiUununun 'f ı:ncl satırın-
sim vardı. Jlerdc bunun işime yarama- da: cBu her şeyin )'Olunda gittiğine ... • ctun. 
S1 ih imali kuvvetli idi. lesinden e.,.;.el fU ctimlentn bulunması 11. -

B•ı iki gi'nümüzü Ma\'ıçesterde ge - ınmdır: cSaat altı buouta doğru binanın 1-
çirrH t Kısmen :1;a~murdan korunmak, çinden gür seaıe söylenen almanca ~arkılar 
kı m n de karanlıkta kendimizi gizle- kulağımıza çalmdı.. Bw her GeYin voıunda 

&ittiğine llh. •• » 
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Dun 
muhtelif 

yapılan 
müsabakalar 

1 MiLLİ KÜME MAÇLARI 

Beşiktaş Ankarada Demirspora 2 • O 
maQIOb oldu, Fener de Doğansporu yen~ 

GaJatagençler - Beylerbeyi 

Fener stadında Fenerbahçe • Dolan
spor maçından evvel ikinci ligden Gala
tagençlerle Beylerbeyi arasında oyna
nan bu müsabaka mütevazin bir oyundan 
sonra 1-1 beraberlikle neticelendi. 

Mekteblcr arası voleybol maçlan 

Mektebler arasındaki voleybol kar~
lqmalanna dün Kabata~ lisesi salonla-

Beşiktaşlılar tam kadrolarile o ynadıklan halde 
Demirsporun çok üstün oyunu karşısında 

boyun e2'me2'e mecbur oldular 

rında devam edilmif ve şu neticeler alın
JIUJtır: 

Işık lisesi Kabataşı; San'at mektebi Er-
kek muallimi; Haydarpaşa Şişli Terakki 
liseslnt; İstanbul Erkek lisesi de Hayriye 
lisesini mağlt'.ib etmiştir. 

Liseler arasındaki futbol maçlan 
Bu müsabakaların ilk karşıla~a.sını 

Galata.saray - İstanbul lbeleri yaptılar. 
Galatasaray Haydarpaşa lisesin! geçen 
Eşfak. sakat olan Bülend ve Turandan 
mahrumdu. Maç çok heyecanlı ve gilzel 
oldu. İyi bir başlangıç yapan Galatasa
raylılar ilk dakikalarda bir gol kazandı
lar. Enerjik bir oyun çıkaran. İstanbu Ji. 
sesi devre sonunda penaltıdan beraberlik 
golünü yaptılar. Birinci devre 1-1 bitti . 

İkinci devrede iki taraf ta birer gol ya
pınca maç çok seri ve heyecanlı olmağa 

• 

~- 1 

başladı. Oyunun bitmesine pek az kala Fentr _ Do~anlpOf' maçın dan heyecanlı bir ıtıfha 
İstanbul .. lisesi soliçi galibı~et go~ünü yap· I. İzmir birincisi Doğan.spor takımı dün 
tı ve musabaka İstanbul lıseslnın 3-2 ka- ilk maçını Fener stadında Fenerbahçe He • 
zanmasile bitti. rdı 

Haydarpaşa O - Hayriye O 

Günün ikinci karşılaşması hakem Ad
nan Akın idaresi altınıla Haydarpaşa ve 
Hayriye liseleri arasında yapıldı . 

. yaptı. Sahada 2000 kadar ıeyiroi va . 
(Hasılat: 284 lira). 
Doğanspor en iyi oyuncuları Fethi vı 

Reşaddan, Fener de Y aşardan mahrum
du. 

Birinci devrede sıkı bir mücadele ha- ' Oyuna saat 17 de Fenerin akını ile bat-
linde geçen oyun 0-0 bitti. landı. Kaleci bunu çevirdi. İzmirin mu• 

İkinci devre oyun ayni cereyanı takib kabil hücumunu da Hüsamettin ke.rii. 
ederken anlaşılmıyan bır sebeb üzerine Fenerlllerin oyuna haklın olduktan görü
çıkan hfıdlse oyunun bir müddet durma- lüyor. Fakat forved çok beceriuiz oynu
sına sebebiyet verdi. TekTar başlanan o- yor. İzmir bekinin ıskasını Ali Rıza ata· 
yun da tatsız bir şekilde sona erdi. madı. Fakat 5 inci dakikada basriden sağ 

Fakat onar dakika temdid edilen müd- açığa, ondan da Naciye gelen derin pası 
det hiçbir fayda verıniyerck devre :niha· Naci yakından ve hafif bir vuruşla kale· 
yetlendi. ye soktu. İzmir kalecisi bunu sadece sey- • 

• . . İs . ,. retti. Golden sonra İzmir müdafaasının 
Boaa7.ıçı 4 - tıkla) O . . 

bozuk oyunu neticesi Fener hakt.nıyetı 
Hake~ .S~i idaresinde ce.r~ya.n ed~n ezici bir şekil aldı. Fakat Fener forvedi 

oyun. Bırıncı devrede Bo~azıçı lısesinm 1 de birbirlerile gol kaçırmakta yarış edi· 
cz~.ci fakat tesirsiz, İstikl~li~ de enerjik yor." g uncu dakikada İzmirli Sabri sol 
mudaha~e~~r altı~da. 0-0 bıttı. 1 açıktan topu sağa doğru gönderdi. Ta· 

Boğazıçılıler. ikıncı devre ~u çalışma~a- mamen bot vaziyette olan sağ iç Meh
rının semeresı olarak Sabrı vasıtasıle med topu düzeltti. Attığı sıkı şüt direğe 
ilk gollerini kazandılar. Bunu firikikten 

1 çarpıp Fener kalesine girdi. Vaziyet 1-1 
Niyazinin golü taldb etti. berabere olmuştur. 

Abdullah 3 üncüyü. föyazi de 4 üncüyü Fenerliler soldan Basri vasıtasile ini· 
atarak 4-0 galib vaziyete geçtiler. İstik- yorlar. Netice yok ... Bir 1zmir akınında 
Ialin arada sırada yaptı~ akınlar hiçbir Lebibin kaçırdığı topu Yusuf Fener ka
netice vermeden sona eroi. lesine atamadı. Oyun durgun ve tatsız 

BugUnkU Mim küme maçları 
Dün Fenerbahçe ile karşılaşan İmı.lr 

birincisi Doğanspor bugün Vefa ile Şe-

ref stadında çarpışaı:aktır. İzmirliler 

dünkil maçlarında oldukça bozuk oynı

yan Fenere karşı 5-1 gibi açık bir farkla 
mağlQb oldular. Kalecileri ve bekleri 
çok zayıf... Bilhassa İzmifin iyi bir mii
dafii olan Fethiyi getiremediklerinden 
defansın kıvrneti oldu1ı::ça azalmış bulu-
nuyor ... Vefa miltecanis bir takımdır. 

Bilha!sa forvedi ~uvvetlidlr. Bugün İz
mir defansının zayıflığından istifade et
meleri beklenebilir. Fakat dünkü maçı 
çok isteksiz .oynıyan tzmlrli1erin Vefayı 
yenmek için bugün canla ba~la çalı~acak
lan muhakkaktn. Bu maçta kazanmak 
şansının daha çok Vefa lehine olduğunu 
söy!Jyebiliriz. Fakat rakiblerinl dnn 15-1 

yenildiler diye hor görmemek şartlle ... 
Dnn Ankarada ilk maçını Ankara şam

piyonu DemirsporLa yapan ve 2-0 mağlub 
olan Beşiktaş bugün de Ankara ikincisi 
Ankaragücü ile oynıyacaktır. Son daki
kada biltün oyuncularına izin alarak tam 
kadro ile Ankaraya giden Beşiktq De
m!rsponın hakim v• enerjik oyununa 
boyun eğdi. Bu sene f zmlr takımlarının 

zayıflığı, İstanbul takımlarının istikrar
sızlığı gözönünde tutulursa Ankara ta
kımlannın şampiyonluk üzerinde ağır 

basacakları anlaşılır. Beşikta§ln bu"'ü n 
karşılaşacak olnn Ankaragilcü çok iyi bir 
takımdır. Onun için bugllnkü maç dün
kiinden çok sıla. olacaktır. 

bir şekilde oynanıyor. 23 üncü dakikada 
Fener bir gol attıysa da ofsayd sayıldı. 

35 inci dakikada mühiin bir fırsat ka
çıran Fener bir korner kazandı. Bunu 
tam kalenin içine atan Basri kalecinin 
bariz hatası neticesi Fenere ikinci golü 
kazandırınl§ oldu. Bir dakika sonra Ali 
Rıza ofsayd vaziyette aldığı pasla üçün
cü golü yaptı. Birinci devre 3-1 Fener 
lehine bittL 

İkinci devrenin başından itibaren hA
kimiyeti ellerine alan Fenerliler adeta 
bozuk oynamakta inad eden forvedleri 
yüzünden zayıf İmnir defansını geçe-
miyorlar. Bu hal devrenin 25 inci daki
kasına kadar devam ettL 25 inci dakikada 
sağdan gelen pası yakaııyan Naci uzak
tan sıkı bir şiltle dördüncü golü yaptı. 

Devrenin mütebaki dakikalarında İzmir
liler tamam.ile müdafaaya çekildiler. 
38 inci dakikada M. Reşadın uzun pasını 
yakalıyan Ali Rıza hafif bir vuruşla Fe
nere 5 inci golü kazandırdı ve bir m5d
det sonra maç Fenerin 5-1 galebesile 
bitti. 

Fenerbahçe 5-1 galib gelmesine rağmen 
hiç te iyi bir oyun oynıyamadı. Doğan. 
spor Ateşspordan da zayıf bir takım in
tibamı bıraktı. Oyunun seviyesi vasattan 
çok düşüktü. İzmir takımının kaleci, bek 
ve hafl.an çok zayıf... Forvedde yalnız 

Mehmed ve Fuad muvaffak oldular. Fe
nerin bütün hatlarında bir durgunluk 
vardı. Yalım Basri, Naci ve M. Reşad 
çok iyi oynadılar. 
Fenerbah~: Hüsam.ettin - Muzaffer. 

Lebib - M. Reşad, Angelldia, Esad .. Se-

Dünkü maçtan biT bqka görü:rı.ill 

mih, Yaşar, Ali Rıza, Naci, Burl... • 
Doğanspor: Ömer • Abdullah. 1~..& 

Abbas, Macid. Said • Halid. MelıJPll'""'. 
Fuad, Yusuf, Sabri ... 

Hakem: Halid Galib. 

Ankaradaki Beşiktaş-Demirspel 
maçı 

Ankara, 15 (Hususi) - Miılll 
maçlarından Beşiktaş • Demirçor 
!aşması 15,000 seyirci önünde yapıldı. 
şiktaş iki sıfır mağlQb oldu. Bu ına 
evvel yüksek mekteNer kaqılqm ~ 
dan Mülkiye mektebi • Dil, Tarih F 
tesi maçını da Mülkiyeliler 14..0 k, 
dılar. ~ 

Demirspor her zamanki kadrosu ne 
şiktaş ise sahada şöyle dizilmişti: fJ1ff.. 

Mehmed Ali, Hüsnü • İbrahim, 11 
yin • Bedii - Feyzi, Hayati • H~ 
Nazım - Şeref • Eşref. f!/I; 

Oyuna Demirsporulular başladılar. ,; 
şiktaş kalesini derhal sardılar. 2e uıcı ~ 
kikada Orhan Demirsporun ilk go-~ 

attı. Devre 1-0 Demirsporun aalibi~ 1 
bitti. 

İkinci devreye Demirspor1ular bt11/1!' 
bir enerji ile başladılar. Dokuzunctl ~ 
kikada Atıf Demirsponın ikinci gol .. 
attı ve oyun Demlrsporun hAkiinlyeti lfli: 
tında bitti. Demirsopurlular takım lı~ 
de fevkalAde bir oyun oynamıt ve P 
yeti hak e~iştir. .,. 
Be§iktaş ise kend~den beklerıell ~ 

yunu oynayamamıştır. Hakem Muı• 
oyunu çok güzel idare etmiştir. 

SellmT~ 
························································ 

Bir çocuk motosikletten düşilP 
yaralandı ~ 

Gedikpaşada Hamam sokağında~ 
numaralı evde oturan 16 ya.şınds ~ 
his, Sürpagob mezarlığı içerisin~ 
tosıkletle gezerken yere yuvarl ~ 
vücudünün muhtell! yerlerinden 
lanmıştır. ,. ı41 

Karbls, Beyoğlu hastanesin• :ta 
rılm~tır. 
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1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5Te. Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. fekli saati 

Yangın söndürme levazımı 
Yangın tulumbası 
Hortum 

• 

13 kalem 
5 aded 

400 metre) 

3~ , ) 

614 92 
595 
6H 15 

,7 •55 , ) 
- •.angın söndürme aleti~ 105 aded ) 671 50 

~urn torbası 64 > ) 1383 90 

46 13 
44 62 
50 66 

60 36 
103 74 

Açık E. 
, 
> , 

• > 

14 
14,30 
15,30 

16,30 

angın eczası 9- ) 
l - ;> , 

. d" Şartnameleri mucibince satın &lın acak olan yukarıda miktarı yazılı yangın 
sen urrne l h' lI _ evazımı ızalarınd:ı gösterılen usullerle eksiltmeye ko~uş~ur. 
~ Muhammen bedeli, muvakkat te minatlan eksiltme saatlen hızalnrında 

go.,ter imiştir. ' 

1
1
'
1 

Eksiltme 2/V /939 Salı .günü Kab atm:ta Levazım §Ubesi müdürlüğündeki a ın kom· .,. 
IV ısyonunda yapılacaktır. 

V j Şart~am.e ve liste er her gün sözü geçen şubeden pBI'asız alınabilir. 
lariJt• te~lılerın eksıltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

rnc zkur komisyona gelmeleri. (2586) 

tı~ -1 Şartnamesi muci.bince (60) aded alttan sürme, araba kapalı zarf usulile ıa
a ın caktır. 

iiı :_ Muh.am.rn"rı bedelı (6000) Ura, muvakkat teminatı (450) liradır. 
laşt L Ek:oıltm~ 20/IV 1939 tarıhine raslıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba-

a evazım M ·b IV ve u aya şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

V -. :az:.nameıc: hergür sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
dar fj ls ksıltm~ye iştırak edecekler münakasa gününden bır hafta evveline ka-; 
fabrı~ı ız teklı~leri te.tkik edilmek üzere İnh!sarlar Umum Müdürlüğü tüfin 
tnala 1:r şubesıne ver!lnıesi ve tekliflerinin kabulünü mutazamımn vesika al-

n azımdır 

\rI - Kanuni. V"'saikl-- ··h·· ı- kl. .. k buz ve b '" mu uru te ıf mektubunu % 7,5 guvenme parası ma -
ge" 8a Ytal anka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 

... a 4c>kd .. k d ~ 
bılınde yu an a adı g€'çen komsyon başkanlıgına makbuz muka-

vermeleri lazımdır. 0 419) 

CıllSi 
M ktan Mu'1cmmen B. fo 7,5 teminatı Eksiltme 

::-:---- Lıra Kr. Lira Kr. Şekli saati 
N'işasta kola 18425 Kg. -- --- -- -- -- ---
M b'l 3067 76 230 08 açık ek. 15,30 0 ya 13 kalem 
Mobılya 2598 65 194 89 açık ek. 16 

1 İd lO kalem 384 00 28 80 açık ek. 16,30 
- arece kabul ed·ıe t' , . . . . . . 

t.nıacak c· · n •pıer dahılinc!e resım ve şartnamelerı mucıbınce yap-
ıns ve m'ktan ~f ed 

Dıiktan yaz 1 . mu r at listesinde yazılı .13,. parça eşya ile yukarıda 
1 1 n şasta kol k k · 'l _ Mu'ha ' a açı e sıltmeye konmuştur. 

zal,\nnda göst~len. ~deli, muvakkat teminatları, eks'ltme şeki! ve saatleri hi • 
erı mıştır. 

ın - Eksılt:rne 20/4 
bat.afta Levazım '-- ~939 Perşembe günü h"zalannda gösterilen saatlerde Ka • 
ıv şu~s·rclek' 1 · - Şartname : ı a ım komisyonunda yapılacaktır. 

ilınler de göruteb 1~e Lsteler her gün sözü geçen şubeden alınab:leceğ: gibi re
ır. 

V - İsteklılerin eksntme 1 . . 
larile mezkur komisyona 1 çı~ t~y n cdılen gün ve saatte 7o 7,5 güvenme para-

ge me erı. (2136) 

Cinsi 

Bulaşık yıkama 
makınesı 
Su lesisntı maı
ıenıesi 

Mikdltrı 

1 adet 

21 kulem 

~ 

Muhammen B. 
J...ira l{uruş 

1200. 

4775. 

% 7,5 Te. Ekııillme 

Lıra Kuruş Şek.li saati 

90. Açık 14 

858. 12 • 14.30 
PJrinç etiket 31. 770 adet 

572. 42. 90 • 15.30 
l - De ,ıştiril n Earlnamesi muc'bince . . . . 

bulaşık yıl{ rna mak nn 1 k ve §eraıtı .sabıka daıres•nde eh aded 
h. "":sı e yu arıda cins ve 'k 

lZalannda gosterilcı:: us 11 1 k mı tan yazılı c2:t kalem ma~eme n . u er e e sıltmeye konmll§tur. 
- Muhammen becieI: rı kk . 

rında gosterılrn•ştir. ' muva at temınatlan ve eksiltme s;ıatleri hizala • 

lII - Eksıltme 18/4 '939 s 1 .... 
dekı Alım Kom dy 'd a 1 gunu Kaba taşta Levazım ve Mübayaat Şubesin-

Qnun a yapılacaktır. 
lV - Şartname ve listeler her gün " .. 

nüınuncleri de ı.:rörüleb'l" sozu geçen şubeden alınabileceği fibi etiket 
o ı ır. 

b,Vu- İsteklilerLrı eksiltme için tayin edilen gu- , 
ır kte mezk" k . n ve saat.erde kanun! vesaikle 

ur oınısyon:ı gelmeleri ilan olunur. c2166:t 

~ 

1 - Şartna ·· kağıdı k me ve numunesi veçhile c500» bobin 120 M/M sarı yaldızlı metb.l 
ll c apalı zarf usulile,. eksiltmeye konmuc.n•r 

- Beher bob" 7 \' .... 
bıe_n bedel . ın 50 m:tre ve beher 1000 metresi 29.19 lira hesabiyle muham-

III sif cl0946.25,. lira ve muvakkat teminatı c820.97, liradır. 
düriy~~ksıltme 2/5/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım Şubesi Mü-

1\1 ckı Alım Komisyonunda yapıla • ır. 
- Şartnameler h - - -llıunE! dn ~ _ . ergun sozu geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nü-

'V _ " g~rulebılir. 

ikıe % ~sıl~eye iştirak edeceki.erin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa
ed.~k k' ;uvenme parası ~alt.buzu ~eya banka teminat mektubunu ihtiva 
llıisy0n bap k lı z:rflannı c>ksıltme saatınden bir saat evveline kadar mezkUr ko-

l111111111111İH1İüliiıilıiıılüülıiılılıılıllıiıiHll:unnıHülüiiıliiôılıiôiiıôiii"ıııııııÔİÔllıiı1HH~ 
~ Türk Hava Kurumu 'E 
§§ 27 ci Tertib 5 
~ = 

: iYA GOSU ! 
~ Birinci Keşide: 11 /Mayıs/ 939 dadır. = 
~ B;; .. ,,. . . 40 o o ~ ~ Yun ıkram ye: • Liradır ... ~ 
m 20 ~ndan ba~ka : 15.000' 12.003' 10.000 liralık ikramiyelerle § 
§ Y' · . ve lU.OJO liralık iki adet mükafat vardır... 5 
\ "".' tertipten bir bilet alarak İftİrak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de !§ 

· ınnnı,;,um;ooıımın;,n:ıı;runı7u~;ı~nÖıü;ü~rum;m~-ı1 
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1 lstanbul E elediJ·esi dan.arı 1 
Temizlik ~leri için yapılacak küçük el arabaları için tedariki lılzım gelen 

silme demiri, tekerlek, galvaniz saç. kö şebend, perçin çivisi, galvaniz tel. de • 
mır boru, T demiri, oksijen vesaire gibi 17 kalem malzeme 831 lira GO kuruı 

tahmin beddıile açık eksiltmeye konul muştur. Listesile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 2 490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 62 
lira 37 kuruşluk ilk teminat, makbuz ve ya mektubile birlikte 2.1/4/939 Cuma 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2304) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Ankara belediyesi su işleri idaresi aboneleri için su saati alınacaktır. 
2 - Bu gibi su saatleri imal eden fab rika ve mümessillerinin saatlerinin ev .. 

saf, §erait ve fiatlarını gösterir teklif mek tublarile birer saat nümunesıni 15/Hazi-
ran/939 tarihine kadar Ankara belediyes ne göndermeleri. (1363) (2565) 

~C.LANiK BAN.~ASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türhiyedeki Şubeleriı 

İSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri: 

SELAN1K - ATlNA 

• Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun • 
dan: 

Müflis A vunduklarm İzmırdeki Bul -

gurca çiftliğinin satışı hakkında idarece 
verilecek izahatı dınlemek ve icab eden 

kararları vermek üzere alacaklılar top • 

lanmıya davet edildiği halde müz kereye 

kfifi alacaklı gelmemiştir. Satışın aldığı 1 

vaziyet ehemmiyetli olmasına göre idare 
bir defa daha alacaklıların çağınlara? ... 
son te-klif ve satış işinin kendilerine an -
latılması içn toplanmayı 24/4/93!) Pazar
tesi saat 14 de talik etmiştir. Alacaklıla
rın o gün toplanmıya gelmeleri, aksi tak
dirde satışın alacağı neticelerden dolayı 
idarece hiç bir mes'uliyet kabul edilmi • 
.Y~ ilô.n olunur. .06948) 

-
İstanbul İkinci İflfıs l\Iemurl~4 

dan: 

Müflis Kostantin Grizagorid se aid olu» 
evvelce satışa çıkarılan basma!.ıra veri • 
len bedel kafi olmadığından satışin pa c 

ZBI'lıkla yapılması Masa rnenfaatme uy .; 
gun görülerek 19/4/939 Çarşamba gilnU 
saat 11 de dairede satış yapılacaktır. Pa· 
zarlıkla almağa talih olanlnr dairede 
müflisin Masa mümessıline müracaat et .. 
meleri ilan olunur. (16949) ..................................................... ---

Son Posta 
Yemıı. SJyast, HandJs ve Halt ıazetul -···---Yerebatan, Çat.c.ılçeşme sokak, 21 -

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize ciddlr, 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

'ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. - --

TÜ'RKİYE 1400 7511 j00 
YUNANİSTAN 23~ 11:20 710 
ECNEBİ : J) w 800 

Abone bedelı peşındir. Adreı 
değiştirmek 25 kurJ§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmn. 
ilanlardan meı'uliyct alinm02. 
Cevab içın mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi 14zım;Ur. 

~··············································. : Posta kutu.ru : 7-ll İstanbul \ 
~ Telgraf : Son Posta ı 
: Tele/on : 20203 

'················································' 
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ZAfı umumi, kansızhk, romatizma, 
sıraca, kemik, sinir 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar Hasan 
Kuvvet Şurubu'ndan içmelidir. Kanı arthnr, iştiha veri_r, ıifai 

. tesirleri çoktur. Fenni suretle imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli 

bir şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

~&ltosiİ<let Amatörlerinin Dikkatin~!!! T. C. ZiRAAT BANKASI • 

DÜNYANIN · 
EN MESHUR 

MOTOS IKLETLER İ 

PEk YAKINDA 

J. NiKiTiTS ERBEN Th,arethanesinde teşhir edilecektir. 

Mf him. bir tavsiye: 
Baş, diş ve romatizma ağrılarına; 
Nezle, grip ve soğuk algınlığına 

karşı tesirini en çabuk ıösteren en emin ve kat'i ilaç 

• 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

MEBR0RE AVAS 

270282 N Hicazkar şarKı - Bakışından kaş çalışından 

O. KOrdUI hicazkar şarkı GOi ynzlcı gazel 
0RG0PLÜ HANiFE 

270286 No. Halle şarkısı - Elma deı'tll elden ele atayım 

Yavru Şahin şarkısı - Kaderim böyledir •. 
YUSUF .AKBABA 

· 270288 No. Malatya divanı- Merhaba ey camının cananeler 
Hı!ik şarkısı - Ben bugUn p.rimi gOrdOm. 

SUNA ÔZSOY SAZ HEYETİ 
Keman, Kanun, Ut, Klarinet 

270284 No Tanıo - Kalbıiı lcadıa 270289 NO K~rdili. bic~kir Lonı• 
• Foxıtrot • Tralı: Tralı: • Hicaılar Sırto 

\ 

Gilzellikler ••• 
Dünyada mevcud bütün 

şeylerden üstündür. 

onu Koruyunuz. 

KREM PERTE~ 
Sizin bu yoldaki müca
delenizde kendisine iti
mad edilebilen en kuv

vetli vasıtadır. 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabit moyva ussre
leriııden yapılmıştır. 

Taklld edilmesi kabil olmayım 
bir ten harikasıdır. 

1NG1LfZ KANZUK ECZANESİ 
B~YOGLU - lST ANBUL 

Şehir Piyango Gişesi 
( Hazım Görfl'.lükcü) 

Yeni tertip biletlerinizi devamlı ola
ralc kendisinden almttnızı taniye ve 

rlca ediyor 
Beyoilu, Parmakkapı, Tram~ 

duralı ltaqılı 

, 

Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 2 62 

Zirai ve Ucarl t.er nevi bank• muarnel•l ırt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.188 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat B1ıtnkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heablannda mu 
SO liras• bulunanlara senede 4 chfa çekilecek kur'a ile aşajıdaki pllDa 
göre ikramiye d~ğıtılacaktır: 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 ,, 5,000 " 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 ,, 20 ,, 3,200 " 

DlKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO Undan .... 
düşmiyenlere ikramiye çılttığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar sem'!de 4 defa, 1 EylUJ. l Birincikinun, 1 Mart ve ı Jlmdna 
tarihJuindc çekilecektir. 

İlan Tarif em:z 
Tek aütıın aanurnı 

Birinci Mhile 400 hrııı 
l kin'ci Nhile 250 • 
U,üncii •ahile 200 • 
Dördüncü sahil• 100 • 
1, Mhileln 80 • 
Son •ahile 40 • 

Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilatlı ı.'1femlzdm 
istifade edeceklerdir. ~ J•nıD 
ve çeyrek ayfa i1Anl1r lçla •111 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :llnlarLu 
aid işler için iU adrese müracaat 
edilmelidir: 

lıbcılık Kollelltll lirbM 
AaJıramanu6e llaa 

T0RK YUV.ASININ BU 
EŞSiZ GAZETESi 

3 ncü cildinin ilk UJIG alu 
NİSAN Fevkalade nfteMa 

hazırlanmaktadır. 

BEKLEYiNiZ. 

Kayıp aranıyor 
Bulgarlstanın Tırnova Oormara..a ıs • 

&abasındarı olup muhaceret.en İlmln ..... 
22 yaşlarında Sadık otıu Rıfatuı baJ&$ tt 
mematmdan haberdar olanların Ada~ • 
rında Papuççular mahallesi HacJ11ll1lf • • 
tak 20 numarada Karatopratlı llUaD .,._. 
de karde§i Sadık otlu Şabana mılfıl"& d
melerl insanlyet namıııa rica ~ 


