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" Son Posta ,, nın Aftieri~a hususi ni~:.::ı .. 
şayanı dikkat bir leKlifte buli'nuyor 

Amerikada yapılmış • ----•:\ yer aıan 
rutu Da.. 

Lehis €11 tecaviize olan Mecidigegi 
Nevgork~ gönderelim ~~ 

uğrars. ~; ~ :ngiltere ve 
Fransa YL~rdım edecek 

Mecidiye ile Nevyork seri .. in~ ge~ ~k kahramaıt 
denizcilerimizden mürekkeb bant _ vereceii 
konserler Türkiye için Amerikada yapılabilecek 

propagandalann 'n ı. ;ikemmeli olacakbr 

Çemberlagn~tJtvam .Kamarasında 
mülıim ve tarilıi beyanatta bulundu 

lngil J!; ~ ~ ;f: yardım tell'İnah verildiğini ltalyaya bildirdi. İngiliz 
E ~ ;i ~ ~ ff ~ ~ ~ .t c ~t Ciano ile , bir ~a'?' ... görüştü 
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hepimizi düşündürmesi 
İcab eden bir anket 

Çemberlaynın beyanah Almı ,. ~ ~,.~ derin bir tesir Tabutun ~ ~;tkabire naklı 
bırakh, gazetP.ler lngilten J'- ,Ü;cum ediyorlar 

( c .. 

fngiltera 
behist,._.. 
Para veriyor . 
Sovyetler de harb malze· 
mesi temin edeceklermiş 

Londra, 31 (Hususi) - Kabine, Çar. 
taznbadanberi bugün üçüncli defa olarak 
te'krar toplanmıştır. Daha evvel Çember· 
layn, Halifaks. İnsktp. Samuel Hor ve 
ıdiğer bir iki nazır komite halinde içtima 
etmişlerdir. 

Bu içtiroalarda. başvekilin öğleden :.ıon. 
ra Avam Kamarasında Lehistana dair ya. 
pacağı mübi:rn beyanat ınüzaker~ ve tas. 
vib edilm~tir. 

amı 11 . . 
(Dev illet aayfada) K4t1 oeyc:ınaııa t>ıı:unaıı c;emterıay10 

........ ıu ... ~ .... ~ 

milli mcrı ~~lr,,lJooılacak 
Ankara. ~ ~A.\ lteanıldir: 

E~ Şef r ··ır~bu-deki 
Amt.; hlaaurta Emin&iıl Ha1knt. 1Nr ~i pcul) 
ü<lar elyevm bulvlldl' .. Ztnotraf· tertib etti. Bu münaaebeUe gençlerle ko-
ya ımlzeainde ihzar olunan muvak· nup]ım, bu büyük pir hakkında neler 
kat bblre vaz'ı ameliyesi bugün, bildiklerini, neler düşündüklerini aorup 
31/Mart/1939 Cwna, saat ıı de ~lrenelim, dedik. Bu karar, tatbik mev-
Türlciye BüyiUc Millet Mecllai Re- kiirıe cooulup ta ilk hayret verici neU~ 
isi Abdü!ıalik Renda. Baıvekil Dr. leri alınınca şeklini biraz deliftirdi. Ya· 
Refik Saydam. Genel Kurmay Baa- nma dolru ve yanlıı tertib edilen dokuz 
kanı Marepl Fevzi Çakmak. Cüm- sual daha alarak genifledi, bir nevi im· 
hurriyaaett Umumt Katibi ıtemal tlhan teklini aldı. · 
Gedeleç. CClmhuniyaseti batyaverl Bu 10 suali kız ve erkek birçok ltse ta-
bin bap CelAI C'ııer ve Ankara Vali lebelerine sorduk. Aldıjımız cevabları 
ve J. • c."'ı:; ~ 1'IeUf Nevzad Tando- dün neıp-e başlamıJtık. Bugün de devam 

lnk ~ --k-
ğan . ' ı.-4'1 halde yapılmıa.. ~,onız. 

ınyr' · ~ 
tır. Peflnden söyliyeltm ki bir kısmı hay. 

Bu n. defl.1l yukarıda is- 11 garib ve hazin olan bu cevablardan bil· 

Sualler ... 
.----. .. ____. 

( Bir kısmı kasden yanh' 
tertib edilm~ştir ) 

1 - Baki ldmdlrT 
ı - Banri dansı d&ba cek •••111-

nh? 
& '- lbrahlm Mi&eremu klmd.lrT 
' - Grria O.... kimdlrT IDaıll 

Gffl khndlr! 
ı - Ba aene kıaa etek mi, uan e&M 

mi moda! 
1 - Kepd Nlll'I mi iyi plrd.lr, Yalaya 

Kemal ınl! 

mi ge J(I .ı at'Ul imzalarını havi tün gençliğe ıamil bir hüküm çıkart'' r mı! 
bir protokol ile tesbit edilmiı ve bu delills. Yahud kendiliğinden bir hü.l , ı _ Mussolinl Va&erlo'Ja ne ftlld& 

7 - Letonya mı •iTikür, B......_ 

lisi riyasetine takdim olunmuştur. hurı llzım gelmediği düıüncesln. h. ı - bmır, dipıandan u Tül& il • 
vesika 'lürkiye Büyük Millet Mec. çıkıyorsa bunun yalnız Tilrk gen(\iiıı•1 kazanmll!hı'T 

Poıonyada, Almanla· r = =K::: ~::::g!~~e~ ~~ İşt!'1:~:~lan~darehanedılld~ ıt-t: .... ~-=. lllmled ... 

akib milll merasimle yapılacaktır. (D~amı 11 inci •1/ff~ ıı.. ~~llClııClll:lııl::~~ıClll~~-=ıaı.ı~ 

tahkir edil iyorlarE ~~g-···~~-ib-;k-,-;-m--·-~-d~--~i;"";;; Nafia y e. , ,, ili dün imar 
Ç~mberlagnın Ava111 Kamara•ındalıi beyanatı f ı· t• • •• d • d• 
Lehlıct11nın h~r tarafında aevincle karşılandı lam bir SUr8tf8 88 tye l . ~OZ eD geçir J 

f 8 liyete geçildi Vekil bugün Silil-. ~jadaki elektrik işletmesiae aid 
inşaabn temel ' .Jtıa merasiminde bulunacak ve Ankara. 31 - İnşaat ve t~h Şubat 

içinde bititilmiJ olan Ergani bakır ma. 
deninde 21 Marttaııberi yapılmakta olan 
saf bakır iatihsalt tec:riibeleri muvaffa. 
klyetle ııetlcelenmlf Ye madende tam bir 
surette faaliyete reçılmlftir. 

Cümhuriyet idarea altında en modern 
tesisat ve teçhizat ile i§letiıınesine nıu· 
vaffak olunan Ergani bakır nıadenJnin 
kısa bir tarihÇellnl bydetmeji Anadolu 
ajansı yerinde .görmektedtr: 

(Devcımı 3 iincü ıayfada) 
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ıyor. Hemen her ta. 

al altında ve her türlü sill
ehdıdine maruz bır halde bulundulu 

ıçm Sur.yeliler ~erhangı. bır taarrud 
harekfte geçemıyorlar; fakat, Suriye ru
ban tam bir flıtiltıl halındedır. Günlerce 
dukkanların kapan durması haftalardan. 
ben her tarafta numayis:erirı biri diğe
rın tak b etmesi g bi vakıalar isbat eder 
k ·Sur ye çok vabim ıztır b içindedir. 

Fran a Sunyeyi mü :emadi surette S'l· 

kı tırdı Sur ven·n hürrıyet ve istiklal 
dav sını · dPn Blok hüklımeti ıkı sene 
o dıktan, halk karşıs•f'da küçük. aciz, 
ikt dar ıı östenp çi!rü+ıukten sonrı, mu
ayyPn b r plana göre mem leketı bir ta
kını muht r parçı.lanı ayırdı. Bu parça· 
lar Suriyeden hen:lz hükmen ve huku· 
kan ayrônış değ•he bi't• fiilen ayrı hale 

şle ır. Bunlar olup biterken de 
Fransa mE>rkezi .5nryeyP hakim olan 
Şam hükıimetine ianl ~etı sahası bırak
madı. Hüktimet istifay1 mecbur oldu. 
Teşkil ed len yeni bı.r hükumet iş başın· 
da uwn müddet kalamadı. İkinci hükQ· 
mM te istifa ettı'!hen sonra, artık Suriye 
yeni bir hük<lrnet teşkil edemcdı. Mana· 
s~ da olsa, kiz ve 16.izi d olsa Suriye 
için, h ç değilse şımdüik. b r hükQmct te

etmE' unkanı k ·mamıstır. 

Fransız askerlerı iie halk arasında çar· 
pışmalar oluyor. F kat, bun-ı ra"men 
mut m d yen devam e1 n nümyaş 1eri 
da !'l mak istıven h lkn k r ı a ~ rler si· 
1Ah ve hattA m tralyöz de ku!l ndıkların· 
dan hergüıı ö'C'n •,..rin ve yarnlı:ınanların 
sayısı az deği dir. 

Suriyede vaziyet bu kadar vahim bir 
hal aldı. 

* 
Geçenlerde Ç~kv-Slovakynnın Alman· 

lar tarafından ısgalı mün:ısebctile, mil
letlerin hürriyet ve istiklal haklarına da .. 
ir dünyanın en büyük adamlarının ağız· 
lan ve en mühim gazetelE-rinin ~jtunlan 
vasıtasile ne büyiık sözlE'r işitt'k ve ne 
milkenunel fe~!e haklkatleri okuduk! 

-'E)glll'ild.i' lr-'· M ·\leUerin hürriyetlerine. 
istiklAl haklarına tecsvüz edilemez. Eğer 
dünyada bu tarzda tecavüzlere müsnade 
edilecek olursa Alemin nizanu bozulur. 
Böyle bir şey insanlık namına ayıbdır.> 

Bu sözler ~k güzeldi; hattA, bundan 
da ibaret değildi; başka doğru sözler de 
söylendi. Denildi ki: 

cHitler, Alınanlı~ın m lli hudııd':m 

haricinde hiç, k mscnın toprağıl"'dtı rozü 
olmadığını söyledi; k~" "l.in toprrıl1ına 

ve hakkına tecavüz. etmıyrC'c>ğı hakkın
da aleni taahhüdlf'rd bulundu. Ha buki, 
aôzünii tutmadı. Bu gıb ahvalde soz tut. 
mamak ayıbdır.• 

Hakikaten, bu da doğm idi. Bu tar7da 
doğnı sözleri Fran:>tz devlet adamları bir 
çOk ~rarladt1ar; Fransız matbuatı, 
hAll bunlan"'iekrarlamaktn devam edi
yorlar Bütün bunlar beynelmilel hukuk 
bakımından. milletler n ve insanlığın 
millt hürriyetleri itibaı ·ıe en ufak itir32'a 
bile tahammülü olmıyan doğru sözlerdir. 

Fakat. ayni hak namına, neden dolayı, 
Jl'ransada şu Surivell erın davalarını mü· 
dafaa eden illsanla!" zuhfır etm"yor? İşte 
ifin hem acıklı, hem de mer,,k!ı tarafı 

f>urada! 

Fransa, Osmanlı ıır.p ""atorluif•t dev
rinde, Suriyeyi ayartmak için, ona ver. 
medik söz bırakmamış. Ondan sonra, 
harb içinde i§'e İngiltere de müdahale ey
liyerek. Şerif Hüseyin ilP muh:ıbı>rede 

bulunmu~ ve Sur ye de dahil olduğu hal
de biltfin Arablara isfklfl! va d v,. ıaah
hüd ed1lm' Bununla ber b r Arablar 
bu lıtlkl!le sahib olabı m için hfı'a, 

yer yer, milcadelededu'ler 

:En 10n safhada b nd " k" n vvel 
Fransa S r ye hült )m • ile b r mu hede 
aktetti ve ona hiç o M kısmi b r · tık. 
lAl verdi. Fakat, ayn Fr n 3 bir elil im
Ealadlğı muahedeyi ote el le bo mak
tan çcltinmedı. Bugtl'1 Fr nsn Sur .'<'de 
yerleşmek üzere butlin t ırleri alı ·or 
ve hatt! müstahkem me kiler )apm"kla 
meşguldür. Hitlere verd sözü tutma
dığından dolayı hücum edenlerin, ya "ıud 
iAlmanyanın süngü tebdıd• a.ıtında imza. 
iladıfı muahedeyi y1rtt.ığ•ndan şıkayette 
bulunanlann, k!'ndiler? isteye fsteyc Su
riye ile, imzaladıkları muahedeye riayet 
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E. Talu 

ö nümde bir kitab duruyor .. bu( 

ne işlenmemiş bır karihadan 

doğma türkçesi sakat bir hayal mahsulü, 
ne de tabinin formasına verdiği Uç beş lt1 
raya tamah edilerek hiç bilinmiyen blı; 

dilden, gene az bil!neıı '"';r dile saygıS!Z"! 
ca çevrilmiş bir sözüm ona tercümedir. 

Hayır! önümdeki kitnb, yanm asırdan .. 
beridir intisab eyled iği mesleğin &şıkı, v~ 
irfanının yüksekliği dereces·nde miltE>va..ı 
zı blı' insanın fiklr ve tecrübe mahsulü, • faydalı bir eserdir. R 

Adı: Türk çocuğumı nasıl ynşatmalılw 6 
Müellifi: Doktor Besim Ömer Akalın. 

Nankörlük büyük bina.la~ servlae tah'3is ediıen küçük 

kaınlara benzer, minnettarlığın yükü altında bunalımlar 

bazan gizli. baıan dı açık olarak bu kapıdan ~ıkarlar. 

Amerikalı dalma ıampıyonu Maks 

Ndhl, denizin 6 metre derinliğinde resiın

de gördüğünüz gib! tazyik edilmiş hava 

ile desteklenen hedefe. deniz altlannda 

kullanılan bir silahla ateı etmekte ve isa

bet ettirmektedir . 
ln.ffi !terenin en eski çifti 

tngilterenin cEn eski ölenleri~ diye 

meşhur ve 70 &enedenb;ri de karı koca 

olan Aşton ailesinden Mister Aşton 94 

yaşma baatığı gün ölmü~, karısı da bir 

lor dükünü bir vazıf ... ile 

1 gimd.eriyordu.. Dii.lc muten 

, ı :.:4;:!-;,~:::~:~:;d ~~. ~ 
Belediye reisi oldukça mağr l 
damdı. Yerinden kıptrdamrıa, 

du: 

- Paristc neler yapılıyor? 
Diik cevab verdı: 

- Kiliselerde ily!n yapılıyor. 

- AnlamıyOT musunuz; 11~ gilrill· 

tü.ler var, ~mek istivonım. 

- Araba tekc-rlekipinin gürültü-

lemıi duyardım. 

- Yani yeni ~ var? 

- Bezelye. 

Belediye ,-eisinin canı ııkdmıştı: 

- Dostum, dedi, ser!n adın ne, omı • 
söyle! 

Rokelor dük-il l>u sua!e de ceı;ab 

verdi: 
- Lionda budalalar, bana dostum, 

A aı katil elektrikli 
sandalyeye otururken 

neler söylediler? 
0

Nevyorkta, bulundukları hapishaneden 
kaçınıya teşebbüs ederken, kendilerine 
mani olan polisi öldürdüklerinden dola • 
"{1 elektrikli sandalye ile idama mahk\ım 
edilen altı katil. sandalyeye oturmadan 
evvel şunları aöylemişlerdir: 

Hiçbir aile tasavvur edemem ki, hah .. 
çes!ndeki çam ağ:ıc•nı:ı, yahud ki k;Jme
sindeki tavuğun bile matluba muvafılt 

yetişmesi için kitabg müracaat lüzumunu 
duvduğu bir asırda,1'end! 1.Jenllğinin ku& 
si bir parçası olan çocuğunu münhasıran 
Allaha emanet ederek kapın koyuversin. 

hafta sonra hayata gözlerini kapamıştır. 
derler, Pariste ise hCJ§metmcab on 

Kan koca bu müddet zarfında bir 'ke-
dördüncü Lııinin elç'ı:ı Rokelor dükil 

Birinci katil sandalyeye ağzında sigara 
olduğu halde ilerlemiı, cTann ile sulh 

yaptım, yürümeğe (ölmeğe) hazırım!> 
demiştir. İkinci katil: cEyvallah! .. :t diye 

Onun i
0

çin, Dr. Besim Ömer Akalının 
kitabı milli varlığımızda önemli bir bo~ 
luğu dolduran kıymetli bir armagandır. 
Bundan anneler v~ babalaria beraber. 
meslek hayatına yenı atılmış genç :he .. 
kimlerin de istifade edecekleri şüph~s!?> 
dir. Zira. rnevzu-..ıbnh<> ettiğimiz kitaö 
şuradan buradan sırıklama malômatın 

değil. hayatın di/J r hütii,- ilgilerini ber· 
taraf ederek tamamilc ilme vakfedilmJg 
uzun ve faal bir ( rr r·;., rr uhassalwdır. 

re olsun danlmamışlar, en ufak bir ağız 
• derler. 

kavgası bile etmemiştiler. = 
-========= '-. ............................... ---

mınldanınıştır. Üçüncü katil: cHazreti 
••• ~ 1sarun büyük hfikümranlığına gidiyo • 

ruml> demiştir. Dörd!incü katil: cKal • 
bimde kimseye karşı nefret, kin beslemi
yorum, herkesi seviyorum!> sözlerini söy. 

etmeleri lazım gelmez. miydi? 
Hele millet olma.it bakımından Arab 

milleti Çek milleti d~ değildir: Çekler. 
Avrupanm göbeğinde bır avuç insandır· 
lar. Bütün tarihte hiçbir zama.-ı hiçbir 
rol oynaımş değildirler. Bugünkü mcde
niyetleriıli de onlan Hahburglar ver
m.ışlerdir. Hiçbır istıklll snhibi olmamış.. 
la.rdır. Halbuki Arablar, bilhassa Suriye 
Arablan, tarihte ne büyük roller oyna
mışlar ve ne büyük i§ier görmtlşlerdir. 
B"r d n ve bununla birlikte blr medenıyet 
neşrettiler. İmparatorluklar kurdular ve 
tarihlerinin hiçbir devrinde bugünkü ka
dar zelil olmadılar. Şu halde. Çekler için 
hak olnn şey, Suriyeliler için neden batıl 
oluyor? Hitler için kab3hat olan söz tut
mama, Fransa icln neden fazilc~ oluyor? 

Gün gelecek bu su~ll<"r. müstemleke
cilcre elbet sorulacaktır. Şimdiki halde 
Suriyeye acımalıyız ve onu.1 istiklale ka
vuşmasını gônüldcn temenni etmeliyiz. 

Muhiıtin D'rgt n 

16 ya.51nda 
Mahir bir dansöz 
14 yaşındrı olma· 

sına arğmen İs • 
koç danslanndnkl 
mahareti sayesin
de 200 den fazla 
birincilik madal
yesi kazanan Glb. 
kovlu Katerin şim
dı Nevyork bey -
nelmilel sergisin
de dansetmek ü • 
zere N evyorkta 
bulunmak
tadır. Genç kıza 

İskoç danslar1m 
bundan yirmi üç 
sene evvel harbde 
iki baC3ğını da 
kaybetmiş olan 

ö retmiştir. 

leıni.şlir. Beşinci. katil: cAllaha ısmarla -
dık!> Altıncı katil ise: cHazırım!. de • 
mi.şlerdir .. -------

Bunun böyle olduğunu, kitabdan beş 
on sayfa okur okumaz anlıyoruz. Bol re .. 
simler ve şekiller}~ dah3 anlaşılır bir ha .. 
le konmuş olan bu gerçekten eser, güd. 
düğü ulvi gayey\? nazaran müellifinin 
Türk gönüllerinde yer eden asil şöhretini 
bir kat daha artırJcak, şükranla, minnet· 

/ngilterede erkekler le ikmal edecektir. 
Profesör Besim Ömer Akalının, mem· 

bi iklet !'porunu leketin ve ırkın nefine hfüA devam eden 

niçin yapıyorlarmış? mesaisin_i tebcil etmeli, ondan ibret al
malıyız. 

fngilterede blr sürü b isiklet klüple.!i İlim uğurundaki faaliyetin insanları 
vardır. Liverpollu, kadın bisikletçilerden pek çabuk yıprandırdıQı hakkındaki mü· 
biri, bir toplantıda: esses kanaate canlı bir tekzib teş'kil eden 

.. Muhtelit, yani kadın erkek bisikletçi- muhterem alimimize daha pek uzun ve 
]erin bir arada gezintiler yapmasının önü- ayni derecede müsmir bir öm:ır temennt 
ne geçmeliyiz. Zira erkek bisikletçiler, etmek Türk irfanı namına elbette bir ve
spor zevkinden ziyade işi çapkınlığa dö- cibedir! 

küyor, ve sporu bir nevi sefahat sembolü 
olarak telakki ediyorlar, kız arkadaşlan-

na sarkıntılık ediyor, onları içkiye ve ku-
mara alıştırıyorlar .• - -·-··· .. ·-··-·················-............ , __ ..... _ 

1 STER 1 " 
/ ! STER iNANMA! TAKViM 

G zetelerde garib bir haber gördük: 
B lıyornınuz kı, şiddetlı bir fırtına es 

muş olan .. s dıkzade:t vapurunun yüze 
~ı1 rr. t·r. Çunkü bu maksadla yapılncli 
re tamire sa!°fC'dlle~k paranın hakikntt 
ge c ğı b.ec: b eciilmiştir. Bu nokta üza 
yok Fakat P.cs.h vapurun batmasının 
n ıl kapatı.acak? Vapur eskidir, eski 
nclmHel :rerhangi bir sigorta kwnpa 
memıştir, o lınlde ziyan ne şekilde s 

z~hir bir muemmaya benziyen bu 
sit bır cevabı \'arım§. Bu cevabı gazel 

iSTER 

otur-
azgc
Ahn
•t'ni 
ıum 

ıiyan 

bey· 
.tırile-

yet ba-
1oruz: 

- Vapurun uğradığı ziyan, vapurda has:ır görmemit, baş. 

ka vapurlara nak!edilınek suretile lrurtanlacak eşyaıı olan 
tüccara taksim C;d,lecekmiş, diyorlar. 
Hesabı ~apmak )colaydır: Farzediniz ki vapurda 20 tücca

nr, biner iıralık •• ıalı vardır. Vnpurun uğ:"adıtı kaıada'l mü. 
tevellid ııyan ise ~.000 liradır. Bu mik.tal'.'1 20 tilccara ta'k
s·m edlyorsunu1 

1

ot:m~rine 20 'bin Ura inbet edıyor ve adam. 
.. senin bin liralık malını kurtardığunız lçln b:ze 20 bin 

lira vereceksuı. diyorsunuz. 
Gazetelerde cıkan haberde ufak bir hakikat şemmesi bu

luna bi~ir, !Dkaı bu haberin yazıldığı ıeıtilde doğru olabile. 
ceğine: 

' 
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Mussolininin kendisini ı· Arab ~arfl~ile turkçe 
,, • tedrısat yapanlar 
Tunus, Tunus,, seslerıle tecziye edilecekler 
karşılıyanlara hitabı 

''ltalyan milleti her genç millet gibi harbden korkmaz, 
galebe çalacağına emindir, hazırlanıyoruz., 

Adliye Vekaleti tarafından 
Cümhuriyet Müddeiumumi
/erine mühim bir tamim 

gönderildi 

Roma. 31 (A.A.) - Mussolıni. bu sabah 1 rejime müzahir obnadt#ı masalım ortaya Ankara. 31 (H•..aamf) - Bazı yerlerde 
kalaberyada klin Reggioya mu~asalat abruflardır. Arab herflerlle çocuklar• türkçe tedri-
•tmiş ve orada cTunuı, Tunus, diye b~ Milletimiz ve ordumuz nuıl yekvücud sat yapanlar hakkında ceza kanununun 
lıran muazzaın bir halk kütlesi tarafın- lae, halkımız ve rejimimiz de öylece yek- yalnız 526 111cı madde.sin• tevfikan taki· 
C!an istikbal edllıniftir. . .. I . .1 bat yapılacağı anlaplınıştır. Adliye Vekl\. 

Halka h .... ft ben btr nutuk eöyliyen Dü- vücuddur. talyan mtlletı. her genç mı • 1 . Cümh . t Müddeiunwınlliklerine 
• ..,. Jet gibi. harbden korlmıaz ve galebe çala. ~tı . ur~_ye k· 

çe İtalyanın geçen sene içinde yapm14 . . bır tamım gonderere . 
otduğu işlerden bah.etıniftir. calına emindtf. Hazırlanıyoru~ ve kendı· cTürkçe yapılaa tedrisatta Türk harf-

Mussolini bu nutkunda demi§tir ki: ınhi müdafaa etmeğe amadey~ Kuvvet- leri kullanılmak mecburıyeti vazedilmi§-
: cHer ne kadar bl.rçok ,eyler yapılmıı li mllletlM wh1d. zayıf milletler ise kı. tir. Eski harflerle matbu kitablarla tedri
lae de daha btrçok yapılacak: işlerimiz ~lar. Milletler. btr ailedir ve biz bu .ırat icrası memnudur. Bu memnuiyet ce
vardır. A.Iplerin lSbC1r tarafındaki bazı e~ aile içinde birinci safı ifgal etmeğe ıa. za kanununun 526 ·ncı maCldesile cezai 
lllk: alalblar, kalyan milletinin İtalyada yıbz..• müeyyide altına alınmıştll". Binaenaleyh 

kanun ve nizamlara aykırı olarak a~ılan 
mekteblerde yapılın türkçe tedrilatta es
ki harfler kullanıldı~ takdırde fa!1leri 
hakkında ceza kanununun ayni ~manda 

An karadan 
resimli haberler 

İt B&nku111111 1... U- Mlıffd 

Sal~ Çıaa ... -.ı ... 

.,.,. , 

E 
S' 

1Ai:E ---------• Devl~tler orası nı..ttık 
düelloları gene başladı 

Yazan: Selim Karıp Emet 

S on günler için:ie Avrupa devlet 

adamları arasında hududlan a.. 

prı söz düell09Unun tekrar revaç görrrJ. 
ye bqladığına phld oluyoruz. Bir m
manlar bu hal bir nevi moda olmuştu. 
Birbirini velyeden hldilelerln aQraU ta
rafların söz a6ylemesin• delil. hattl n• 
fee almuına bU. vakit bırakmadılı içl.a 
bu uml ihmal edllmifti. İtalyan ve J'raa. 
sız bqvekill#rinin IOll nutuklan bu iU. 

yadı ihy• at:nUt cNdu. 
ÇekoO>vakyanm mahml hale ıelmell 

ve Memelln w&ı.ı. Almanyanın durup 
bir parça dinlameıini ve icab eden t• 
killt tedbir1e.rinln alınınuını da zarud 

lspanyol hükOmeli komintern 
aleyhindeki pakta iştirak etmiş 

Madridde normal hayat baıladı, şehre yiyecekle dolu 
kamyonlar gelmektedir, dükkanlar açıfdı 

261 ve 526 ıncı maddeler! mucibince ta. 
kibat icrası lüzumu kendini gösterir• de
mekte ve şu sözlerle tamıme nihayet ver- ~ 

mektedir: 

kılen muazıaııt birer hldiledir. Siyul 
kilrıülerden beyne11nilel nutuklarla mey. 
dan okumak itiyacıımn canlanmuında 
Almanyanın durup dınlenmek lüzumwı• 
duymuuıın bqlıca tesiri vardır. Bu Nıoo 

retle .O.kıln bulan ıiyuet ıahnesinl bot 
bırakmamak ve harbin her an patlıyabl.
leceğinden korkarak yılımı olan diln,a 
efkin umumiyesini oyalamak lazım ge. 
liyordu. Denilebilir k. bu nutuklar, itte 
bu lil%UDl Q:zerine tertib edilmıt ıahne 

tetilmmatıdır. 

Euaen Alman devlet reiıı Her Hitleria 
el.lind doğum yıldönümil münasebetile 
yirmi Nilanda Alm~yanın mt11takbel 
taavvuntı hakkında slSyliyeceli nutka 
bdar ,.ru bir hareketin beklenmemealnl 
bildiren haberler, BerlilJ. • Roma !Whve. 
..Nn .nkimet &neden bır kutbüntın ,., 

cGerek kanun ve nizamlara aykırı ola. 
rak yapılan tedrisattan ve gerek eski 
harflerin istimalinden doğacak zararla-

Roma, 31 (A.A) - İtalyan gazeteleri· l lamaktadır. Nasyonalist kıt'alann girl- nn vüsat ve ·ehemmiyeti ve bilhassa mem 
Ch'ı Btll"P muhablraerine göre. lspen)"Ol findenberi bir tek lillh ses: ifitil.memif· lekette yapılan inkılRblann lcab ettirdiği 
lıükCımettnin geçenlerde komintem aley- tir. Resm1 daireler çalıpnaktadır. Diln- yeni zihniyet telkin edılmek suretil~ ye
":lrindcki pakta iştirak etm;ı olduğµna da. denberi yemif ve zeravat serbest suret. tiştirilmek icab eden gen.; dimağları ma. 
lr mezkOr şehirde bır ,ayia deveran et- te aatılm&ktadır. Bng!ln kahveler, gazi. arif ~şkilatının mürakabesmdC?n azade 
mektedir. nolar ve balıkçı dükk!nları açılacaktır. bir surette eski zihnıyetı telkine müsaid 

Cezayir, 31 (A.A.) - General Miaja Kuablar Oumartesi günü açacaklardır. kimselere terketmemek lürumu gözö. 
Meksikaya gitmek niyetindedir. Dijıer taraftan ~hre yiyecekle dolu kllm· nündP tutularak kanun ht\kümlerinin 

Madrid, 31 (A.A.) - Normal hayat bat- yonla.r durmadan gebnektedlr. tat·bıkında azamt basiret w hassasiyetle 

intihabda milletimizin 
kazan ığı zafer 

Vugoslavyadaki 
Al a iyetleri 

Belgrad, 31 (A.A.) - Geçenlerde Tür- Berlin, 31 - Dün btr içtıma esnasında 
k rede yapılan teşri! intihabat hakkında dahiliye nazın Frik, Alınan toprakların
ıp italealar serdeden Samoprava gazete- da yaşayan ecnebi ekallıyetlerin huzur 
~. ezcümle şöyle demekted;r: içinde ge,sen hayatlarile ecnebi memle-

hareket olunması hmimen bildirilir.• 

Ergani bakır madeninde 
t1 m bir surette 
faaliyete geçildi 

Pazar günkü intihabat, Türk milletinin ketlerinde yaşayan Alman ekalliyetleri- (Baştarafı 1 inci sayfada) 

ve onun en geniş kütlelerinm Kemal A· nin ekseriya milJldll olan hayat şartlan Hatırlardadır ki. Ergani bakır madeni-
tatürkün miras bırakmış olduğu siyaseti arasında bir mukayeee yaparak Polonya- ni işletmek üzere yan sermayesi bir Al· 
ve ideolojiyi ne dereceöe teyid etmekte daki Alman ekalliyetinin vaziyetinde, bil. man grupu elinde n mütebakili hazine 
olduklarını göstenn~ıtir. husa ısrac etmijtif'. ve İtiban Milli Bankası elinde bulunan 

Bugün Türkiye, beynelmilel hayatın Hatib sözlerine devamla demiştir ki: bir grup tarafından Umumi Harb içeri· 
Ook mümtaz bir rüknüdilT ve rolü her- c Yugoslavyadaki Alman ekalliyetı me- .sinde imtiyazı alınmıı ve bilAhare bu 
kesin gözü önünde ve çok mühimdir. selesinin de makul bir ıekilde ha!ledile- grup üç milyon lira sermayeli bir şirket 

Reislcümhur 1nönünün fırkasının böy- ceğini ümid ediyonıın. Çünkü Almanya haline inkılab eyleml.fti. 
le pir zaferi, devlet fikrinin bir muvaffa. bu memleireıt ile muallhane bir teşriki Cümhuriyet hükumetinin bir kararı ile 
ldyeti ve Balkan Antantının mühim bir mesaiye böyük bir ohemmlyet atfetmek- Alman ferdi elinde bulunan hisselerin a. 
trwmü ve devletlmirn, milletimizin sadık tedtr.• lınmasına ve diğer hisselerle birlikte E-
bir dostu olan yeniden hl!yata kawtmuı tıöanka devrine kadar geçen müddet zar-
lrürkiyenln ta• bir ~vvet kazanmua " Son Posta ,, mn Amerika fında şirket, muhteıü esoab ve avamnın 
Aemektk.. hısusl muhabiri şayanı dikkat tesiri altında tam b!r faalıyet göstereme. 

Hakimler arasında bir tekıitta buıunuyor ~~~n tam surett'! faalıyet~ geçmiş 

k·ıı (Baftorafı J iftci ıa.yfad4) bulunan bu güzel eserle memleketimizin tayin ve na 1 sr zım senelerdenberi ~ikada bulunan, gelir kaynakların'! ypn: b=r tanesi daha 
Amerikayı ve Amerlbıılan çok yakın- ilave edilmiş bulunmaktadır. 

Ankara. 31 (Hususi> - D~ay ceza hl- d4m, çok i7f tanıyan İbrahim Safa, yarın· Cevheri bakınımdaıı klasık bir mevkii 
~ğine Maıdtn hlkiml Rifat Kılıç, A· k1 Myımı.rıda metntnı olruyacajmız bir olması itibarile dı~ piyasalarda daima iyi 
Bap.zarı azalığma Beypazan ceza hAki- mektubunda fil pyanı dikkat. teklifi yap. müşteriler bulacak o~aıı bu madenimizin 
~ Hilmi Evren. İstanbul azalığına Ilgın ma'L.tadır· t ·1 1 · ·· 1 '8ki ttiıı Ankara Ağırceza • . · . senevi 500 bin ngı iz lıra ık bır doviz e 

hMdmi Saltha · • . . c1'1aimee Abdülhamid zamanında A- memleketim;?;., +:~ ~~· ..... üvazenes"ndc 
lf.alı~-a Gaziantep aulh hakıml Mirsad · Phllad lph" t ·aAhl d · 
t. s~ . •W• +...... merikanm e 18 ezP ann a ın- oynıyacağı. rolün değeri kadar iş hacmi-
•etnaP Artvin ceza hlkimlıgıne ı:nan- t .. ,_ M ·d· h h g mis"l mcm bu 79 • • • 1sm f8. e tınııcn ecı ıye ar e 1 e • ni genişletmek sureı JC muhitınin ekeno-

.ı eski Müddeiumun:ı ~u~~ını et leketimizin en mü'k:emmel bahriye ban- mik ve sosyal kalkınmasında yapacağı 
biray, Keskin ceza hakimlığıne Yalova doeunu Nevvork serınıine göndermek çok t · · d ı..:: "k b" h · d ...,.... . . . " N ,.d ·~ ı:ı· esırın e ,, .. :yu ır e emrnıye:ı vaı ır. 
-1\.l sulh hlkuru Sabrı Akgoren. 1

" e iyi olacaktır. Geminin Amerikad!l yapıl- Filhakika Dördüncü Umumi Müfl~ttişJik 
au:ıı hikimliğine Beypazan. b~kuk hW- mıt olması burada büyfik alaka uyandıra· mıntakasında halen faaliyette bulunan 
1ni ~im ÖZku~ Zara hlkimlı~~ Ova. caktır. 'n1rk pavyoo1arın•n hemen 50 Guleman krom madeninde:> altı yüz, Erga. 
~ h:ıkhni. Nedım Ttyansan, Saıde.lı mOd metre öteainde denizde Türk bayrağının ni bakır madeninin de 1000 ile 1200 işçiyi 
~~~.umlliline Niztp etkı mü~deı~mu • .Amerikada yapılmış bir harb gemisinde iş vcrmeğe başlamış oldu~ gözönünc ge
lnisı J evzi Bora, Diyarbakır müddeıumu· dalgalan.mut Amerikalıları fevkalade a- tirilecck olursa bu ehemmiyet daha ziva. 
tni rr .ı · ı·ğ· A l ı ··ad · tnumi _avın ı ıne Van011 es L mu eıu- I.Akadar edecektir. Kahraman ve gürbüz de tebarüz eder. 
•-· . Rıza Isıtan, Beypazarı hukuk ha- denizcile.rimi2ıden mürekkeb bandonun Bugu··n başarılmış bulunan bu bü lik e-
ıwnlı ne Niğ<le sulh hakimi Nazmi Tu. . K Y. 

l
ayh Ç vereceği konserler de Türkiye için Ame. serle Etıbank, ıvarshan madenmdcn 

• urnra hlkim muavin1igwine ::'-:iğ- "'- d ı b 1 k d · · · e aL nıuavı· . z· G"'kt·· k Al n..a a yapı a i ece propagan ımını en sonra bakır madenlerımızı faaliyete ge-
nı ıyıt o ur anya ük r la k• d k 

~org akimliğine Hukuk mez~nlarından m B e~me ı ~ ca t· g· " has r tiı:mek husu~~~ a endi~~e tevdi edil. 
1l/el' Aksıy tayin edil.dile~ k lmu onsedr er ya m~1 aeb~.tı!e mun

1 
kı mış olan vazı e erden bırını daha yer•ne 

------:.:.::.:-· a az, ra yo vasıtası e u un mem P C· getirmiş bulunuyı:>r. Bunu 940 senesı son-
• ansız - Rum ti t ıte de neşroluıı r . Dahası var, avni za- lr .,a doğru Muğ:-ul bakır madeninın İŞ· 

l • en } care manda Mecidi)'e San Fransisko scrgisme lem~ .. takib edecektir. (A. A.) 
J> ~n aşması ımza andı .gi<iip Türkıyeden selam göt:irür, orada =============== 

~n : 31 (A.A.) - Fransa ile Ro • a birkaç konser verilir San Fransiskr. alırs~ ~ec diyeyi A~eri~a. kıt'asındtı. 
:ııet ~ ~da aktedtlmlş olan tica • sergisi Nevyork aergi.li kadar mühimdir. pek buyuk ve ehemmıyetlı bırer memle
'2 ıUiafnamesi, bugün Hariciye Ne - 34 ecnebi devletin ItUrak ettiğı 50.000.000 .ket olan ve Türk ihracat mallarına rnü
h:fe.~ Bone ile Romanyarun Para' dolar sarfed'ilerek meydana getirilmiş him müşteri olmaları ihtimali bulunan 
~~ elçisi Tataıwıw arasında imza beynehnilel bilyük bir sergidir. Brezilya ve Ar!antin limanlarına dahi 

lftir. Meseleyi biraz daha ıUmullü olarak ele gô dermek kabildir ft iyi olur .• 

Yml Bılffttile& V' t 1 - 1'WMI 
DemlNI __ .......... . 

Profesör Pitar kODf....... tahP 

riDe ~ lrutbOnlln harekete geçmesini 
beklemek 11zım pldl1'4nı ihtar eden bil 
Den uyılmak gerekti. Fakat vukuaW. 
..,n. btBıuea Leh • İngiliz müzakerel .. 
rtntn ald.Jlı veçhe Almanyayı bir mild.. 
d8t için muhafaza etmek kararında bu,.. 
kmdulu stıki\netten ayıracatı benzer. 
Zira programda mncud olmadığı halde. 
fktnd 3S bin t.onluk Alman zırhlısının de.. 
nize indirihne.!i mQnasebetile Her Hıtı .. 

1 
tin llÖylemeye kanr verdiği nutuk bu.. 
nun delilJdir. ötedenbert tecrllbeye da
yanan hakikat fUdur kı mfihim beynel. 
milel butıranlarm arifesi, devlet ve mn. 
let baflannm futa a 16ylemeleri gibi 
tutıaf btr meyetln husul! ptirfyor. B1I 
d9fati k<JlllUflft& temayiıttınden blr manı 
çıbrmak 1Amn gelecek olsa, A vrupenm 
yPni btr buhranla karfllqmakta oldufa. 
na hnlanetmek lhım gelecek. Siya.ette 
kehanetin kıyrrı.ti olmamakla beraber 
btltiln bu ahval ve deltltr. yüreğimizi 

......................... ·-···--·-·-··--·-·
0 

... hoplatıyor. Hoş hoplaya hoplaya yilre~ 

Rumen Harl.cı·ye Nazırı ıerlmizhı pek hareket kabiliyeti kalmada 
i8e de, insanlar, ae de olta, göz ~re bir 

Ankaraya gel.ıyor telAkettn ge1me1tne 1aka11d taıanuyorıu. 
Bu 1ebebledtr ki btıtGn dıınyanm O. 

lağı Londra. Park Berlln n Roma raclıo 
Bükreşten Fransn: gazetelerine yazılı • yolanna çewtlmlf, heyecanla mukadde. 

yor: Hariciye nazın M. Gafenko pak yor- ratınm istikametini tayın edecek 1811 w 
tusu esnasında Ankaraya giderek Türk sözO beklf1'0'!'. - Set&tn .Ragıp l'meç 
meslektaşını ziyaret edecektir. M. Gafen. 
ko milli kalkınma cephe.;i meclisi azalan 

huzurunda Türkiyenin son beynelmilel 
buhranda ittihaz etmi1 olduğu bilhassa 
dostane olan hattı hareketine işaret et

m!ştir. 

Posta mUdUw·leri aras1nda 
Anbra, 31 (Husıu!) - Çanakkale PG9-

ta Müdilrli11Qne !çe: POlta Müc:ffhil Sa 
llhattin Erdag, fçel POlta Mtıdilrl'.llftne 
Beyhan Posf'.a Mildnrll Yqar Kibar~ 
len tayin edildiler. ......... ,. ............ ·······························-... ···· ............................................ __.. __ ___ 

~ıba.Lbn ut·at.a: 

Aksi isbat edilmez 
lnsanlann zevkleri gelip geçici olduğu için Ameribll enda.triat bu raJal 

ihtiyaca göre mal çıkarmağa baılamııtır. Bu mal parlakttr. pktır, ık aJao; 
dır. Fakat dayanıksızdır. yalm kattır. 

Bu modanın cıüsten, eşyadan sonra fikirlere ve hareketlen kadar JaJ1kb. 
ğını da görüyoruz. Koca devletler bile bu modaya kapılıruflar, herıtln politi
ka değiştiriyorlar. İmzalı mühürlü muahedeler bile iki ıtlnd• ptlaJIP ayn. 
lan yeni b çim r.v eşyasından dayanıksız oldu. İngilis bahriyeli bet Oll Jlllık 
kız gibi dridnotlan modası geçti diye ıskartaya çıkarıyor. idare adamlan bile 
esaslı ıhtiyaçlan bırakıp göz boyama kabilinden şatafatlı tılere gfriflyorlai'. 
Şakır şakır akan mecrala:- dururken park yapıyor, heykel diltıyorlar. Slyul 

hayatta nasıl istikrar yoksa içtimai hayatta da sallbet yok. Kadın. erbk md· 
nasebctleri ıı'nema çiftleşmeleri kadar iğreti. Bugüntln makbul .S.- dal· 
ma yenilik yapabilen adamdır. Hayatın maddt m~lzel!Mlli boya. mannl mal
eemesi ya1an \'e dolan. 

Musiki, san'at, edebiyat gibi hile kaldırmaz UD.1Urlar bile yaldızlı J"8Df dtın
ya yuvarlakları gıbi kofla~tı. Acaib bir çizgi çek, üatüne b"r §eytan kfllllıı 

oturt, vur üstüne parlak boyayı. Al sana 939 modeli. Buna tablo de; he,uJ 
de; otomobil de: apartıman de; ne dersen de. Kimse aksini iddia edemez. 

BUrhar.. Ca1dd 
Burs<>.dan Hicri imzalı melttub salılbiM. AIA.ta ve iltifatınıza tefetktlr e<' .. "'"" 

B. O. 
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MARTHA EGGERTH'in rakibi; Büyük ve güzel Macar yıldızı 

MARİKA RÖKK 
Dans ve farkılan... Deha ve Güzelliği ile 

Otobüs seyrüseferine Nafia Vekili dün imar 
faaliyetini gözden geçirdi 

GASPARON 
8İd bir nizamname Muhtqem mizanıenli mevsimin bllyük operet filminde 

hazırlanıyor Bu Hafta s a M E R Sinemasında 
Vekil bugün Silahtarağadaki elektrik işletmesine 
aid inşaatın temel atma merasiminde bulunacak ve 

akşam Ank-:ıraya hareket edecek· 

Belediye tarafından Avrupadan aatın Takdir alkıılan toplamaktadır. lıAvetea: EKLER JURNAL: 
alınacak otobüslerin ıartnamesi hazırlan- Çekoslovakya hAdiseleri • Bay ve Bayan Lebrun'un Londrayı 
maktadır. Belediyeye otobüs satmak Ü- ziyaretleri - Prenses Fevziye ile lran Veliahdının izdiYaç 
zere müracaat eden firmalar içinde dün-

mer&1ımı. - Yenişehir Faciası ve ıaire ... yaca tanınmış otobüs fabrikalarının en ~ 
~~~b~~~~~nı ü~~k~~anBill~~~nda h~~~~~~~~~~.~~v~w~====-~B~u~g~O~n~s~a~a~tg1~v~e~2~.3:0~d=a~t~e~n~z~i~l!~t~lı•m:a~t~in~e~ı:e:r~--~===: 

Çetinkaya dün muhtelif tetkiklerde bu- paşa yalısının önündc>n geçildiğ; esnada hatta. birçok yerlerde tren, yerini otobüs-
lunm~, şehrin brrçok yerlerim gezmiş- buradan istif de edilmesi arzusunu gös- !ere bıralanaktadır. İktısad Vekaletinin 
tir. Bu esnada Vekilin beraberind• İstan- term'şt'r. V· li V" BP.lcdiye Reisi l.utfi rnüdahalesile bundan sonra Türkiyede 
bul Vali ve Belediye Reisi Lütf. Kırdar da Kırdar. derhal alakadar makamlar nez- ça~tmlacak otobüslerin aşağı yukarı 
bulunmuştur. d nde teşe-bbüc;e geçm·ş. I<'erid paşa yalısı ayni evsafta olınasına çalışılacağından 
Öğleden evvel viliyet konağı karşısın- ile> müştem;latımn Bcledıyeye devredil- Avrupadaki otobüs fabrikaları İstanbul 

daki Emek apartımanırun arkasında Pros- mest ir.in kanuni formaliteye tevessül et- Belediyesinin bu teşebbüsünü yakından 
tun imar planında cYes·1 saha> olarak mlştir. Belediye. burasını bır otel ve ga- ve ehemmiyetle takıb etmektedirler. 
ayrılan kısmı gören Vek l. LQtfi Kırdar- z no şekline> sokarak. halkın istifadesine İstanbul Belediyesi şehir için en iyi 
dan bu hususta izahat almıştır. Prostun ırzetmek istemPktedir. otobüs tipini satın almak azmindedir. Fa-
planı bilahare tadil edilmiş ve yeşil saha- Ali Çetinkaya Sirkeci mevdanını da kat kanuni eşkal, bu işdc Belediyenin 
1llI1 blr kısmı .satılmıştır. Bu satılan kı- gezmiş, burada Dokuzuncu İşletme Mü- tam salahiye.tle hareket etmesine birçok 
um. yeşil sahaya dahil bulunduğundan, dürlüğü tarafından yapı~an inşaatı göz- noktalarda engel teşkil etmektedir Bu 
kanuni forma1ıtelere istinad edilerek mal den geçirmiştir. Yakında tramv:ıv ve mo- bakımdan kanunda bazı tadilat yapılma
sa'hiblerinden geri alınacaktır. törlü nakil vasıtalnrının seyrüseferine sı veya yeni bir kanun projesi hazırlan-

Bundan sonra Mühendis mektebine gi- mani teşkil eden Paket postanPs· ka!"<.J- ması muhtemeldir. 
dilmiştir. Vekil. Mühendis mektebine sındaki köşedeki bina da istimliik edile- Otobüs satın alma şartnamesi bır aya 
bağlı olarak inşa edilen pavyonu gezmiş, rek yıkılacaktır. kadar ikmal olunacaktı'C'. Bu işden başka 
mekteb mOdürüniln mekteb faaliyeti et 'Iünelin Karaköy kapısının karsı~ına Belediye otobüs seyrü&eferine aid yeni 
rafında verdiği izahatı dinlemiştir. rashyan adadaki binalar istimlAk edile- bir talimatname hazırlamaktadır. Ya-
Gümüşsuyu, Dolmabahçe yolunun in- rek yıkılacaktır. Vekil, dün bu sarayı da kında hükfunetten talimatnamenin tat

psma yol kenarında bulunan bir çeşme ,gezmiş, Tünel mnvdanınn verilecek şek·l biki için salahiyet istenecektir. Bir mil
~ elektrik muhavvile merke.ıi mani ol- etrafında alakadarlardan izahat almıştır. yon lira sarfedilmek suretile satın alma
makta idi. Dün, bizzat çe§1Tle ve elektrık Şişli telefon santralını da tetkik ede"l cak otobüslere ecnebi firmalarının kolay
muhavvile merk,.ıini yeriıule gören Ve- Ve~?· öğl~ yemeğini Vali ve Belediye l lık göstermesi ve iki yüz kadar otobüsün 
kil. bunların derhal ka1dın1ması için lA· Reısı LUtfı Kırdarln beraber P'lrkote}.-:ıC' bu suretle tedariki muhtemeldir. 
zım gelenlere emır vermiştir. yemiş ve öğleden sonra akşama kadar E- -~---

Müteakiben otomobille Bebekle. İstin- lektrik ve Tramvay idarelerinde mesg111 Bı·r sarhoş ı·çl<ı· Alemı·nde 
1e arasında yapılan yol faaliyeti tetkik olmu.ş. alAkadarlara direktifler vermiş, Cl 
edilmek üzere Boğaziçine gidilmiştir. Na- kendilerinden izahat almıştır. kadaşını o·· ıdu·· rdU 
tıa Vekili Ali Çetin~ya yol inşaatını ya- Nafıa Vekii Ali Çeti.nkaya bu sabah ar 
kından görmüş, in~aatın normal §ekilde SlJahtarağadaki elektrik işletmesine aid Evvelki gece saat 2,20 de Çatalcada bir 
devam ettiğini müşahede etm~. fabrikaya ilave yapılcaak inşaatın tc>mel cinayet olmuş. Çatalcada orta okul kar-

İstanbul şehrinin iman ile çok yakın- atma mera.cıiminde bulunacak ve yeni ba- şısında Kul sokağında ıo numaralı evde 
dan meşgul olan VekJl, evvelce bahkçı- zı tetkikler yaptıkta!l sonra akşam treni- oturan Arifi. gene Çatalcada Tevfik so-

~-~e=n-~~i~~~~o·~=raazk=~~l-laan~ı~~-n ••• vae~haa.1e=n~~~A~nk~~=a=y~a~do=-nze=c=e~k=ti=~~~~~~~- ka~nda 5num~alıdü~indaaKiliky~ 

Eski 1 hisarlar Umum MDdnrD 
A .. kar.aya gic iycr 

Meb\ıs seçilen İnhisarlar Umum Mü
c!Crü Mitat Yene!, devir iflerini bitirmiş
tir. Mıtat Yenel Meclisin içtimaında ha
zır bulunmak üzere bu akşam Ankaraya 
hareket edecek ve Ankarada Londrada 
yapmıt olduğu tetkıklett dair VekAlete 
malilmat verecektir. 

İnhisarlar idaresi erklnı dün Mltat Ye
nel şeref.ine Tokatlıyan salonlarında 60 
kifi1ik bir veda ziyafeU vermitlerdir. 

Belediye Fen Heyeti MOdDrD 
vazifesine betladı 

İstan'bul Belediyesi Fen Heyeti Mtl
dürlüğüne tayin edilen Nafıa Vekaleti 
Şube Müdürlerinden Nuri Tezer dünden 
f!ibarr:n yeni vazifesine başlamıştır. Nu
ri Tezer dun Nafıa Vekili AH Çetlnkaya-
11 da ziyaret etırı\1 w müteakiben Bele
diye İmar İşleri Müdürlüğüne nakledilen 
Hüsnü Keseroğlu ile beraber Vali tara
fından kabul edilmiftlr. Her iki müd-'.;r
mk Belediye Riyasetine ba~lı bir~ mü
dOrHlk haline konulduğundan, Hüsnü 
lteseroğlu ile Nuri Tezer aralnnnd~ 9."a-

Hzakfty mey 'ıınının Belad;yeya 
aidiyetine kar. r verile i 

Hasköy meydanının Defterdarlık veya 
Belediyeye aidiyeti yüzünden çıkan ihti
laf mahkemeye intikal etmiştı. Mahke
me kararını verm:Ş. meydanı Belediyeye 
terk etmiştir. 

EminftnOnde be, bina yıkıf1"rak 
Eminönünde LAtit hanı ile bitiş•ğinde

ki iki bina, mahkemP. kararile istimHi.k e
dilmiştir. Karşı sıradaki eczane ile sakız
cı dükkanı olarak kullanılan binanın da 
istimlak muamelesi tamamlandıktan son
ra bu beş bina hep birden yıkılaca1üır. 

Prof. Or. S"rver Hilmi ihtifati 
Diş tababeti ve Eczacı mektebleri Mü

dürü merhum Prof. Dr. Server Hilminin 
vefatı yıldönümü olan 2 Nisan 939 Pazar 
günü saat 11 de Merkezefendideki kabrin
de büyük bir ihtifal yapılacaktır. Bu ih
tifale Üniversite profesör ve talebeler' ile 
diıı tabibleri ve eczacılar iştirak edecek
lerdir. 

r Ti .. (} •• lfıe: 

sife taksimi yapacaktır Bir ay evvel bcöu•an bir ad · mın 
Emniyet DirektBrlDDD Blrlnll Şube cesedi tu'undu 

MDc'DrD vazifesine b .. ,h,dı Bundan bir ay kadar evvel Bostancı a-
İstanbul Emniyet Direktörlüjtü Bırincl çıklannda b·r sandal batmış ve içinde 

fube Müdürlüğüne, 3 üncü Umumi Mü- bulunan Hakkı ve Murad adlı iki kişi 

fettişlik asayiş mfüıavır muavini Ekrem kaybolmuştu. 
Sanvar tayin edilmıstir. Bunlardan Hakkının cesedi, on beş gün 

Bay Ekrem Sanvar vazifesine başla- kadar önce Kumkapı açıklarında bulun-
mıştır. muş idi. 

Hava hDcumlarır.cfan korunma Dün de. Küçükyahda. Tahsine aid olnn 
kcmisy r.u tophıındı deniz kenarındaki Çamlı gazinonun önün. 

Hava hücumlarından korunma komis- de bir cescd bulunmuştur. 
70nu dün Vali Muavıni Muzafferin riya- Yapılan tahkikat sonunda, bu ces0 din. 
Mti altında toplanmış, ısık söndürme nl- blr av önce devrilen sandai içinde bulu-
a.mnamesi etrafında konuşulmuştur. nan Muradın naşı olduğu anlaşılmıştır. 

Denizbank Umum MOcO ü bugün Ölünün defnine ruhsat verilmiştir. 

pan Hüseyin Uçar öldürmüştür. 
A rlf, arkadaşı Tevfiğl rakı içmek üze-

re davet etmiş. akşam üstü başlıyan içki 
alemi. gece yarısından sonraya kadar de
vam etmiştir. Bir aralık Arif Tevfiğin 

daha fazla içmesıne mani olmak istemi,, 
bu yüzden iki arkadaş arasında bir mü
nazaa çıkmıştır. Tevfik. yanındaki taban
cayı çekerek sarhoşlukla Arifin göğsüne 
boşaltmıştır. 

Arif, aldığı yarların tesirile hemen öl
müştür. 

Hadiseye Çatalca Müddeiumumiliğin
ce vaz'ıyed edilmiştir. 

Arifin cesedi, hük\1met tababetince mu
ayene edilmiş ve morga kaldırılmasına 

lüzum görülmüştür. Cesed, dün morga 
getirilmiştir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Et nrrkı 
İstanbul Belediyesinden: 
1 - 1 Nisan 939 tarihinden itibaren pe

rakende et !atışları için tesbit edilmif o
lan azamt fiat aşağıda gösterilmiştir: 

Kilosu Kuruıı 

Karaman :. 50 
Dağ'lıç , S3 
Sığır , 3R ipka edilmi§tir. 
2 - Toptan et satışları azami fiata tA-

bi değildir. 
3 - Keyfiyet alakadarlarca bilınmek 

üzere iltm olunur. ......................................................... _._ 
Müessif irtihal 

cYenı Sabahıı refikimizin idare memuru 
Bay K!ı1m Öcalırın kardeşi &ldşehlr as
kerlik şubesi relsllğfnden mütekald kayma
ıtam Rıza öcahr dtln tüc'eten lrtlhal etmiş
tir. Merhumun cenazesi bugUn Ösküdarda 
İmrahordaki 151 numaralı evinden ltaldm
Jarak Karacanhmeddeld aile hatlieslne def
nedilecektir. Merhuma mağfiret, kederdlde 
alleslne cııbır dllern. 

Bugün genç kızlarla kaJınların görmeleri lAzımgelen film 

GENÇ KIZLAR 
·eüyOk VALS. ın unutulmaz gOzel yıldızı 

L Ul SE l•' Al NE R'in 
MELVYN OOUGLAS ve ROEERT YOUNG ile beraber yerettıkları 

bu Fransızca sözlü fit.n 

SARAY S;nemasınr'a büyü~. bir ?1uvaffak_iyetle 
? !.! gostt!rılmektedır. 

Aşk • Şıklık • se~işınenin tehlikeleri 
lıAveten FOKS JURNAL - BAY ve Bayan Lebnın'un Londrayı 
ziyaretleri • Prens~s Feyziyenin İran Veliahdı ile izdivaç merasimi. 

Bugün ıaat 1 ve 2.30 da tenzilAtlı matineler. < 

BUGÜN 

i PEK 2 BüYüK FiLM BiROEN 
Sinemasında 

1 • SA B T E il ON T, 
Battan nihayete kadar fevkal&de komik sahnelerle dolu bOyOk film 

Baş Rolde : FER NA N D EL 
2 - KAÇAKÇILAR 

Amerika HükOmeti z,bıtasının GANGSTER va KAÇA <ÇILARLA MOthlş 
M0CADELESI Fevkal&de HEYECANLI B ... yOk film 

SEANSLAR : SAHTE KONT : 1.50 - 4.30 - 7 .15 va 9.50 
, KAÇAKÇILAR: 12.45 - 3.25 - 6 - 8.45 de 

Bugün teaziUth biletler tam ıaat 12.30 a kadar verilir. 

Yalnız Dönüyorum 
Şiikuf e Nihal 

Gençlerin vatanı, içti.mai seviye • 
sini yükseltmek içın en müXeınMe1 ve 
edebi bir vasıta olarak tavsiye ede -
bileceğimiz bu romanda, otuz yıllık 
hayatımızın canlı akislerı vardır. Üs
lfıbundaki edebi kudret, eserin kıy -
metini bir kat daha arttırmaktadır. 

Heır ailenin kütüphanesinde bulun • 
ması lfızı.mdır. Okuyuculanınıu hara- ı 
retle tavsiye ederiz. 

Adapazan icra Memurluğıında.n: 

Satıhk aparbman ve 
arsa istiyorum 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
d-ıır ~ yoluttdn ~epa nthayct 

ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
. tek daireli iki ıane apartıman ile iki 
tane arsa istiyorum. 
Apartımanlarm tam konforlu, mo

dern olması, arsalal'ln geniş yüzlü ol
maları lazımdır. 

Son Fusta idaresi vasıtaslle Yorgo 
l'rlişelidis adresine razmız 

T. C. T. ölU Seyid karısı Esma ve oğulları Sadl ve Sabahattin ve KA.mran ve kızlan 
saadet ve BuadJn tasarrufiarı altında olup Fahrettlne olan malümülmlktar borçlannın 
ta.hstunl temin lçln haç:ııolunup yeınlnll üç ehllvükuf tarafından tamamına 1500 llra 
kıymet takdir edllm1f olan Ada.pazarının Yenieaml mahallesinde ve Erenler caddesi 
mevldlnde Tapuda f&rlcan sahlbl ısened hanesi, garben kısmen Asıma satılan müfrez 
bahçe ile camı avlusu ft vakıf kahTehanes1 cenuben Asıma satılan müfrez bahçe ve Ali 
hane Te avlusu, şlmaJen tarik ile ma.hdud ve halihazır, hududunun şimal ve cenub ve 
fark cihetleri eskl hududu muvafık, yalnız garb cihetinde vakıf kahvehanesi ıve eamı 

avlusu 'Ye Asım mağaza.sı gösterilmekte ıse de camı avlusu yerlnt> yol lle mahdud ve 
mesa.hal sathlyesı ıo•s metre 70 deısimetreden ibaret arsaya elver~ll halen bahçe ha
llnde bulunan işbu gayrimenkul bugünden itibaren açık arttırma lle satışa çıkarılmış 
ve arttırma prtnamesl herkes tarafından görülebilmek üzere 5-4-939 tarlhlnden ıu
baren ter& dlnnhanealne talik edllmie olacaktır. 

itbu gayrimenkulün blrtncl arttırma ~ satışı 11-5-939 tarihine müsadlf Perşembe 
günü saat 10 dan 15 e kadar icra daireslnde yapılaeaktır. 

Bu arttırmada arttırma bedelinin gayrimenkule tahmin olunan kıymetin yüzde 75 
1nl bulduğu takdirde en çok atıttıran müşterlsl üstünde ihale olunacaktır. 

Bu arttırmada böyle blr bedel el<ie edilmediği takdirde arttmmın taahhüdü baki kal
mak şartile arttırma on beş gün uzatılarak. 26-5-939 tarihine müsadlf Cuma günü ayni 
aaaUerde ve yerde yapılacak ikinci arttırmada gene gayrimenkule tahmin olunan kıy-
metin yüzde 'f5 · 1nı bulmadığı takdirde borç bef senede ve beş müsavi taksitte ödenmek 
ve birtncl taksitin 26-5-IMO tarihinde tediye edilmek ve geçen g{lnler 1çln yüzde 7 buçuk 
faiz de birlikte verilmek faI'tlle .satı.ş tectl olunacağı ve arttıranlar taahhüdlertnden 
kurtulmuş olacaktır. 

Alacaklan Tapuda kayıdlı olmıyan alacaklılarla dl~er irtifak hakkı sahlblerlnln bt 
haklarını '"' hwıU.5lle tabı ve mu.rafa. dair iddialarını lllln tarihinden itibaren 20 gün 
1Qlnde teraya müracaatle kaydettirmeleri, e.ksl takdirde alacakları Tapuda kayıdlı olmı
yan alacaklıların satı.ş tutarının p&Jlaflllaaından mahrum kalacaklardır. 

8&tışa iştirak tçln ytbıde 'l buçuk hesablle 112 lira 50 kuruş pey akçesi depo etmek ve 
.atıt günlerlnln muayyu Matıerde aatıf yerinde hazır bulunmak 111.zımdır. Yüzde 2 bu· 
çult tellôliye Ye tera~ ve t.eslirn muratıannın mü.şterlye ald ve gayrimenkulün satış an
n11ne kadar 1f}emiş vergileri Te tndellcab Vakıf ıcaresı ve taviz bedeli sat14 tutann
dan tesvtye olunacaktır. 

Taliblerin işbu gayrimenkulü görmek ve çartnameyi tetkik et.mek ilzere 939-80 dos
ya numara ile lcramıza " belediye tıellAlına müracaat etmeleri lüzumu ilft.n olunur. 

28.3.939 939-80 

f&hrimlze gelerek lht"yar bir- kıodı., kuyuya 
Muhtelif işlere datr Vek~letle temaslar- c'Dşü , boliu'du Bugün T A K S İ l\fl Sinemasında 

• bulunmak üzere Ankarada bulunan Bcylerbcy·nde. ihtiyar bir kadının ölü-
Denfzbank Umum Müdürü Yus•ıf Ziya mü ile neticelenen bır hAd:se olmuştur. 
~·n bu ak,.cıam Ankaradan İstanbula Bc>ylerbC'yindc, Bürhanıye mahallesin-
telmesi beklenmektedir. de Necdetbev soka~ında Emin çıkmazın-

Ticaret Odas·nda yeni tayinler da Cemil Beyin köşkünde oturan Eşrefin 
Tittret Odası Muamellt Mlldilrlüğün- .70 yaşlarındaki annesi Habibe misafır 

deın meb'us seçilen Galib Bahtiyarın ye- gelmiştir. 
nne Oda Sıınayi M.UdürQ Avni Abaoı ve Kadıncağız, geceleyın bahçeye çıkmış, 
lanayt :Mnd'DrlUğQııe de Sana:yj &eli Ve- karanlıktan önünü göremiyerek kazaen 
dad tayjD edl.bniflerdlr.. kuyuya d1ifmiif ve boğulmU§tur. 

y Tekin Yeni Dünyalarda 
1938 senesinin Maceralar Süper Filmini görünüz. 

Baş rollerde: B u s T E R G R A B B E 
15 SAF H A - 30 K 1 Si M T EKMILI BiRDEN 

••---~ lıAveten: EKLER JURNAL Bugün aaat 1 ve 2.iSO da tenzilitlı matineler •---•" 
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1 Nisn.. SON POSTA 

izmirde bir genç kız 
nişanhsı tarafından 
8 yerinden yaralandı 
İzmir (Hususi) - Dün Kemerde fe

Sayfa 9 

.-Karabükte demir - çelik :J 
L f abrikalan inşaatı bitmek üzere 
• • 
inşaat devresi için lngiltereden gelmiş 

bulunan yabancı mütehassıslar 
memleketlerine dönüyorlar mir doktorları, memleket hastanesi sertabibi Dr. Ha

an Başkamın, doktorluğunun 25 inci yılını kutluladılar ci bir cinayet olmuş; nişan yüzüğünü Karabük (Husu • 
iade eden 16 yaşlarında Fethiye adın- . si) - Demir - çelik 
da bir kız, nişanlısı ömer Kaya tara· 

1 fabrikaları inşaatı 
fından 8 yerinden ağır surette yara · ı bitmek üzere olup 
lanmı.ştır. yakında işletme dev-

. . resi başlıyacaktır. 
Muhıtınde güzelliğile tanınan Fet -1 Ancak. bunun için de 

hiye, son 2 sen€ icinde üç nişanlı de - ı - .. ..h. 

1 
_ • • • J gunun en mu ım e • 
giştır.rmşhr. Nişanlılarını pek çabuk konomik mcsejesi 0 • 

bıkarak ayrılmak mecburiyetinde kal-

\ 
, t 

dığını söyliyen Fethiye, kendi tabirile lan liman işinin e • 
cideal bır erkek» ile evlenmek emelin- saslı surette DP.tice • 
de idi. Bundan 8 ay evvel nişanlandığı lenmesı bekleniyor. 
Ömer Kayaya karşı büyük bir zaf du- Yenı devreye gi • 

.._ ). 1 
~ 

~a 
yuyordu. 

Fakat son gtinlerde başka bir deli • 
kanlı ile tanışmış ve Ömer Kayadan 

Hasan Yusuf Başkam, Izmir ME>m leket hastanesi doktorlan arasıflda ayrılarak bu gençle nişanlanmağa ka· 
İzmir (Hususi) - Ege köylüsünün heyecan g~iririm. Ameliyatı çok sa - rar vermiştir. Fethiyenin hiçbir sebeb 

~abamız• diye tavsif eylediği Mem- kin yaparım. Sanki o esnada bambaş· yokken nişan yüzüğünü iade et.mesin
~ket hastanesi sertabibi Dr. Hasan ka bir alemde yaşanın. Ameliyatları den Ömer Kaya büyük bir teessüre 
~usuf Başkam, Memleket hastanesin- yemek yemekten dama kolay yapıyo - kapılmış ve nişanlısına bu sevdatlan 
~ 25 yılını doldurması münassebeti. rum. Fakat ameliyattan sonra cacaba vazgeçmesir.i ve kendisile evlenmesini 
~ dUn gece İzmirpalas salonlarında 25 yaşıyacak mı?• diye heyecan geçiri - söylemi~tir. Fethiyenin verdiği cevab 
ilci jübilesi yapıldı.Doktor arkadaşlan rim. Hastamla birlikte sa•baha kadar şu olmuştur: 
lstada müteva-zi bir çay vererek bu uyumadığım olur. - Ben değişiklik istiyorum. Küs -
tıes'ud hadiseyi coşkunlukla kutlula - - Rasladığınız garibeler var mı? kün ruhumu avutacak neş'eli bir erkek 
lılar. . - O kadar çok garibeye rasladım ki, istiyorum. 

Dr. Hasan Yusuf B~kam, 25 sene bunların her biri Avrupa- tıb alemi i • Ömer Kaya, derin bir teessür için -
~inde l O binden fazla kadını doğurt- çin birer harikadır. Üçüzlü çoçuk do- de bu evden ayrılmış, beş on dakika 
nak suretile Türkiyede en fazla doğum ğurttuğum vak'alar nadir değil, sıktır. sonra da Jı'ethiye, yanında: İkbal adm
fapan doktor ünvanını haizdir. Aynca Garbi Anadolu kadınlan doğurucu ol- da bir kadınla yeni nişanlısının evine 
ıu müddet içinde 22•000 nisaiye ame- duklan için ikiz ve üçüzler yüzde beşe gitmek üzere sokağa çıkmıştır. 
lyatı yapmış, yüzlerce nisaiyeci dok - kadar çık1yor. Nadir görülen birbirine Ö Kaya bu vaziyet' görünce so
pr- yetiştirmiştir. yapışık kaTdeşlere birkaç defa tesadüf kak:e~eth· enin üzerine

1 
hücum ede-

Bu münasebetle doktoru Memleket ettiğim oldu. Trakopajların bazan kırk rek . led' ~~ bı ağını genç kızın vü _ 
ıastanesinde ziyaret ederek hatıraları· elli yaı;ına kadar yaşadıklan oluyor. gız ~ ç 
~ tesbit etmek istedim. Doktor. Geçenlerde müthiş bir ameliyatımız 
- Size zahmet verdim, dedi. Şansı· ve doğumumuz oldu. Torbalıdan. ge -
ız da var. Bu gece sabaha karşı tıb e- len Emine isminde bir kadın 2 kafası, 
~bivatmda f'Şa ram bayreb diye ifa - 2 kolu, 4 ayağı bulunan bir çocuk dün
e eailen bir doğumuınuz oldu. Bu bir yaya getirdi. Bu, ikizdi. Birbirine ya -
.:ıribedir. pışık doğdular. cSezariyen• adını ver· 
Üstad Ha"San Yusuf Başkamla ame- diğimiz ameliyatlarım çok ve muva'.f

lyat odasına geçtik. Masanın üzerin· fakiyetli geçti. 
il! ölü bir yavru duruyordu. Bir kolu Tabii surette doğurmasına imkan 
re damRğı yoktu. görülmiyen, dar havsalalı kadınlardan 

boktor anlatmaiia başladı: 600 kadar ameliyat yaparak çocuklan 
- Dikkat ed~niz. Çocuğun kolu ana- sağ ve salim alınmıştır. Bunlar tıb ale

lının kflrnında ke~lıni.'itir. Kordon mi için mühim hadiselerdir. Şimdiye 
tocu-:run koluna sarılaTak dolaşmış, ka· kadar yüzü mütecaviz dış gebelik Matı 
~~ll deveranına ına~.i olmu~ ve kol aldık. Ölümle neticelenecek birçok va-

Jı_tııu~tur. Çocu~un ust ~u~a~ ve da- ziyetler bu serviste kurtulmuştur. Se.r
h_ıaP1 da yoktur. Sağ na-hıyeı cıdariye - visimizde ölüm nisbeti beynelmilel tıb 
hnae beynı· rıöriinüyor. Garaibden ole.- ~ 1 .. h d- ·· 

.. . .. 

8 yerinden ycıra:ancn Fethıyt? 
tak n r 2 a emini şup eye uşurecek kadar az • 
dar «;oeuk dünyaya g·~ıdı~ce"C'--.saat ka • dır. Yüzde 1, haitA hazan iki yüzde bir-

"a~adı ve sonra o u. L:WiSen ya - d" 
faınl k~biliyeti yoktu. Ailesi için ya - ın. cudüne sapl.a.mağa baş.lamıştır. · 
f8.~1hlası bir ~aadettir tabii... Ben üstadla kon~ke~ ... meşhur ni- Fethiye: 

u'>kt"lr ha,,atını anlatıyordu: saiyeci operatör Ali Rıza unlen anlat -rnağa başladı: - Yapma Kaya, seninle ev1enece -
nu~ 1914 senesi :Martının 29 uncu gü- _ Kadınlarda fistül dediğimiz bir· ğim. demişse de; bir çılgına dönen genç 
tefl ·?tniı Memleket hastanesi viladiye şey vardır. Zor doğumlaTda kadınların flşık ona: 

d 
1 "ıle İzmir Memleket hastanesin - - İş işten geçti, demiştir. e v mesaı1esi kangren olarnk pcırçal.anı ı-

n.. l1~ıfeve başladım. Almnnyadan dö- yor. Hocamız fistül ameliyatını 0 ka- Vücudünün muhtelif yerlerinden 8 
Unre f ~ < - b ı..._ 1 k - tt l F beni \><> ıtnirde başladı~ u ~~~uıa dar mahirane ya'Par ki bu sahada ken- yara a ara agır sure e yara anan et-

tu k memnun etmıştı. Bugun do- dilerinden daha mahir birine raslamak mye, Mem1eket hastan!esin :le t.ıec~vi 

rerken 18-20 bin ton 

maden kömürü sar • 
file 2,5 ay mütemadi. Karabükte amele itin yapılan paviyonlardan biri 

yen fırınlar yakılarak teshin temin edi-ı 5·6 ay sonra son kafile de memleketten 
lecektir. Bu umumi teshini takiben de gidecek ve yerine 800 işletme uzmanı ge· 
hergün için 1000 ton kömür sarfı lazım
dır Gerek cevher ve gerekse kömürden 
bir buçuk aylık stok bulundurulması faa. 
liyetin inkitaa uğramaması için esastır. 

Tarife ~i tamamlandıktan sonra her 
gün için 250-300 vagon girip çıkacağı fab. 
rikalann senelik mamul demir istihsalAtı 
180,000 ton olacaktır. Bu miktar memle· 
ket ihtiyacını karşılıyabılecek ve bugün
kü rayiç demir fiatını emsal kabul et • 
miyecek nisbette düşürecektir. En yeni 
\ e üstün şekilde yapılmış bulunan fab· 
rikalanmızın bu kabarık istihsaıatı bu
gün ithaline mecbur kahığım1z bazı 

fabrikaların re.!rnbetinı doğuracağı !ah · 
min edilmektedir. 

Teşk~Uit genişlcmeğe çok müsaid 
Halen; Kok, Yükselt fmn. Çelıkhane 

ve Haddehane kısımlarından ibaret olan 
fabrikalara hizmc: etmek üzere Balıkkı • 

lecektir. 
K-0k fırınları için Zonguldak Sömikok 

fabrikası, Haddehane ve Çelikhane için 
de Kırıkkale fabrikalarından getirtile • 
cek istidadlı i'şçiler uhdelerine tevdi e · 
dilen vazifeleri bihakkin kavradıktan 

sonra nihayet üç yıl zarfında yabancı uz
manlann mesaiye iştır&klerine ıhtiynç 
kalınıyacaktır. 

Yakında Şantiyede bır okul açılması ve 
bu mektebe tercihan san'atkar evladları
nın alınması mukarrerfür. Buraya ka • 
bul edilecek çocuklar yetıştiJden sonra 
tamamen fabrikanın malı olacaklardır. 

Ve zamanla; tabii bir intikalle müteakılo 
jenerasyon da kendi<;inden doğacaktır. 

1. Kızılelma 

Biga der0 sinde 6 yaşmda 
bir çocuk ~oğuldu I sık'ta 40,000 kilo kireç istihsal edebilecek 

bir kireç ocağı yapılmıştır. Biga (Hususi) - Şehrimizde otu -
/ Kuruluşunda ikı misli tevsiine imkan ran Balıkesirli kececi Mehmed Atasa· 
verilen fabrika sahasında çıkacak cüruf- yın 6 ya~larındaki Euver isimli yavru· 

1 tan istifade ile çimento, tuğla ve yol mal- "u. Tabakhane köp· ü~ü üzerinde, köp
zemesi olmak üze:e mütenddid tali mad- rünün yanlarına katlar vükselen su • 
deler çıkacaktır. Bunlar için bir çimen- lardan odun kapayım derken faz1aca 
to fabrikası inşası ile cüruftan Avrupada etilmiş ''e mi.ivazenesini kaybederek 
olduğu gibi Balast ve kat:- ., kanştmla- tepesi aşağı çaya :,vuvaTlanmı.ştır. 
rak inşa malzemesi ten:ıini ve bu suretle l Hadiseyi haber alan zavallı baba, 
y~llanınız.ın en k~.sa ~ır ~amnndo> fenni yetişip kendisini çaya atmış. yavrusu
bır şekle ıf~ağı m~künd~r. . .. . nu kurtarmağa savaşmış ise de muvaf-
s:ha~a, hır makme fabrıkası ı~a~esı de fak olamamış ve lodostan sonra eri • 

endustrı hayatımıza ayr•"a hu.susı bı!" zen- ven karlar suları fazlalast ld • 
· l'k b'l" , ırmış o u 

gın 1 vere 1 ır. ğundan kendisi de boğulma tehlikesi-
Pcrsoncl ne maruz kalmıştır . 

'İsletme devresi içın üzerinde durulacak 
:m mühim meselelerden biri de ışçi teda
riki keyfiyetidir. Çünkü· mevcud 4 bü
yük üniteden her birisi için mütehassıs 
150 tane işçi lazımdır. Her vardıya ise 
250-300 ehliyetli işçiye ve 690-700 ame • 
leye ihtiyaç htısıl etmektedir. Buna tes • 
hin ve tahliye ameies; de dahildir. Her 
gün vazife alacak olan vardıya adedi ÜÇ· 

tür. 
İnşaat devresi için İngiltereden gelmiş 

bulunan yabancı uzmanlar peyderpey 
memleketlerine dönmektedirler. Nihayet 

Suyun üzerinde yuvaTlana yuvarla
na giden çocuk, babasını görünce elini 
uzatmış, babacığım kurtar diye bağır
mış, fakat bir dalga çocuğu suyun di
bine itPrek kaybetmiştir. 

Evladını kurtarmağa muva'ffak ola -
mıyan ve göziinün önünde boğulduğu· 
nu gören Mehmed, baygın bir halde 
çavdan çıkmış, ağlay ağlaya evine dön 
müştür. Hadise şeh1rde bir teessür u -
yandırmış, Mehn1edin kansının feryr 
dı herkese gözyaşı döktürmüştür. 

ri:::u:u"l~ _çocuklar12~ Y.Bfidtndato:~hu- muhakkak ki imkansızdır. Bu ameli - altına alınmıştır. Hadiseyi müteakıb 
rım d; aolar.ııdır. ç.ıenn e ı.UfU~ • yatlax için Antalya, Burdur, İsparta, fira-r eden Ömer Kaya, bilahare adli - r ikinci kağıd fahrikasmm inşaatı . nihayet buldu ) 
bern~~~ı~Y~i h~~dtl~~~~Koo~~nhl~İ~~~~~~daire~~~e~~~imolmu~. l~-------~---------~----~------~ 
s· Onların çocuklarını dogurttum. hastanesine gelenler çoktur. Bu krüel 
,_ır :~kl-Or için bu çok mes'ud bir ha- maluliyet, doktorların eli altında iyi Kızılcahamam hAkimi terfi etti 
ıse ır. ' olur. Doktorumuz şimdiye kadar ka • 
Doktora sora . dınlaxdan s,; kilolug-a kadar urlar al· -no- um. . 

d h gum esnasında ve amelıyatınu.-
a ıç heyecan duydunuz mu? 
- A~ı· duymadırn..ıy!~ yaparken hiç hedye~an 
~iy~ı tan sonra aıma 

mıştır. 

Üstada teşekkür ve tebriklerimi bil
direrek ayrıldım. 

Adnan Bilget 

Kızılcahamam (Hususi) - Asliye ve 
sulh hukuk ve asliye sulh ceza rnahke • 
melcrile icra işlen münferiden uhdesinde 
bulunan kazamız hakimı Abdullah Önerin 
.mesaisi Adliye Vekaletince şayanı takdir 
görülmüş, bir derece terfi ettirilmiştir. 

Pazer C'IR Hasan Bev Diyor ki: 

- Hasan .Sev t 
ven bir doktor a kasarruru se

r adaşım.. 
•.. bana az yemek, bol mey. 

va yemcyı tavsiye etti.. 
. .. böylelik~c hem ıyi be!lle

nirsin, hem de tasarruf eder
sin! dedi. 

Has'lo Bey - Bu senin ar
kadaşın ya tasarruf nedir bil 
miyor, yahud da ömründe 
meyva yememiş, m.e,yva fla, 
tını bUmi,yor. 

İzmit (Hususi) - İkınci kağıd ve sellüloz fabrikalarımızın inşaatı niha
yet bulmuştur. Fa·brika yakında işle meğe açılacaktır. Resim sellüloz fabri
kası ile 52 metre yükseklikteki asit kulesini göstermektedir. 
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1 HtclUeler Karııaında ' • ~ÜlLAHARA 

B ugünkü işi yarına bırakmak cSokuhnayınıs, tehllke var .• 
zihniyetimn derkenar halinde Levhuı asılı At. Atab~k hanı fi~~ 

beliren formülü zannedersem şudur: ıinin, w cm be§ gündenber~ de Hasan tc-

•LArmı ,.mı muamelenin ifası bil!- za deptwWlun önftndeo. geçerken hatırh
hare derp14 edilmek üzere şimdilik doe- yorum. 

ysmda hıhı.• - Neye böyle kalıyor? 

Böyle bir derkenar]a hüküm giyen lı:l- Sualime cevab veriyorlar: 

fıd. y«bud k1fıd tomarı. Engizisyon hAld- - Xeıtf yaptlacakt 
minin sorguam, sualsiz: 

- Zindazıa atın! 

Suali ertesi gftrrll tekrarlıyorum: 

- N.,.e böyle kalıyor? 

:mılonüniı 'ftl"dlkten sonra, ıinaana at- Ayni cıevab tekrarlanıyor. 

tıJdılı ve bir daha hJç arayıp sormadığı - Ketlf yapılacak! 
l:dr zavalh m.aı-:a benze!'. Bazan: bır te- KAR"tcf olsalardı dMyaya girebnirHr, 
sadllf eseri ol.al"ak ayttınlığa çıkanlır, ne. 1'zım gelen muamelenin ituı için kona .. 
mn ~: oldvtu. ne münasebetle orada lan (biWıara) tarihin• kadar orada ka

bulonduğu arqtınm, soruşturulur. Fa· hrlardı . .esini çskanm olmazdı. Fakırt 

bt 9Qk ke:nt 4le unutulur, sararır, solar yazık ki ~koca birer al!mettirler. Doe. 

" mahvolur. yaya ginmlyorlar. Doayaya giremedik· 
Ben bu de-keıan bir aya yakın bir :za- leri için de gözüınilze giriyor, gözümtlze 

mandanberi etrafına çevrileo tnhta p~ batıyorlas'. 

( POLiSTE ) 

Bir genç kardeşine 
tecavüz eden 

komşusunu yaraladı 

Yaralanan .Emın 

Nisan 

lifL~ı~. 
Kardeşini öldüren katilin d 

muhakemesine devam edildi 
Dinlenilen şahid, suçlunun kardeşini bir namus 
meselesinden dolayı öldürdüğü yolundaki iddia

sını teyid eder mahiyette ifade ·verdi 

Pendiğin Yayalar köyünde, bir na - ı değiliz. Bu Seherin evvelce bu mali 
mus meselesinden kardeşi Zekeriyayı keme huzurundaki şehadetilc de sa 
öldü:ren İbrahimin muhakemesine A- bittir. Evrak, tetkik edilsin, demişl 
ğırceza mahkemesinde dün de devam dir. 
edilmiştir. Sorguyu müteakıb eski zabıtlar o 

Dünkü celsede şa.iıid sıfatile dinle - kunarak, müddeiumuminin evvelce 
ııilen polis memuru Kenan, hAdiseyi ikinci suçtan beraet talebinde bul 
aydınlatıcı baıı izahat vernıiş ve ez - duğu anlaşılmıştır. 
cümle: Dünkü celsede iddia makamı g 

- Ben suçlu İbrahimi yakalamak ü- eski mütaleasını tekrarlamış, dava 
_"%re bir müzekkereyi hAmilen Pendik rara kalmıştır. 

de&: ismet HutiUi Evvelld akşam Fatihte Haydarda bir 
_ -=----=-=-::ıc:==::ıı:::::ııa:c..,..=---===:e:::c:::cıı-==::::...---=====-=• hAdise olmuş, Emin ismindP. b!r genç 

civarına gitm~tim. Bir otomobil~? -~a- Arkadaşım elinden yaralıya 
mandıra köyunden Dudullu koyune 
gelmiştik, şoför köyde dura~'lıyarak: bir genç tevkif edildi 

c- Hayd~ Üsküdara gidiyoruz, ge- Koskada :rekabet yüzünden çıkan r- 8 1 b' I' •d' ı ' -ı komşusu 25 yaşlarında gene Emin adında 
L_ un arı ı .ıyor m~ 1 mız 1 _J bl:.:·:~=ıı~:.n ev halkile beraber 

len var mıh diye bağırdı. Bu sırada i- bir kav~a- neticesinde meslekta~ı E 
l.eride oturan iki adam yerlerinden mini bıçakla elinden ağırca yarahy 
kalkarak otomobile doğru geldiler. eskici Hamid, adliyeye verilmiştir. 
Bunlardan biri köyün muhtan idi, bi - Hamid, asliye 4 üncü cezada ya Zehirleri için Uret:len ylla_nJar 

Brezilyada Sao 
Pau1ıod'a büyük yı

ln çiftllkler.hıde, 

z::ah.t.rleri ticarette 
lr:ullanılan yılan -

lar ünıtilir" fen· 
nl usullerle Jıehir -

leri alınır. Bu - -
hlrler, panzehir o-

larak isti.mal edl • 

lir. 

"" Çöl peçesi 
Salırayi Kebtr • 

den i(!Çerken er -
kekler toz yutma
mak. bu suret
le. ıöğüs hutalı -
tına tutulmamak 
lçhı böyle ~ kul 
lanırlar. 

Sahra yerlileri. 
'l'evarükler iM dai
m! pkilde böyle 
7qarlar. Esasen O· 

rad:a hiç bir erkek 
J'11.ıünü göstermez. 
Bu da onlar için 
bil' ttıyad halini almıştır. 

Garib isimli adam 
Va9m,tonlu o • 

lan b\l zatuı ismi 

Salamon Salomoıı 

Solomondıar. Bu 

birbirine benziyen 

isimlerden biri ba.. 

basına, bUi kendi.

sine aiddir. Üçiln

cüsü de iOyadıdır. 

* Bir romancı kadm CUzzam!ılar 
arasında yaşadı! 

Meşhur Grand Otel romanının mü -
ellifi Viki Boun, dostlarının ısrarlanna. 
doktorların mümanaatına rağmen takri -
ben bir .ene kadar cenub denizinde Bali 
adasında cilzzamlılar arasında çalışmıı -
tır. Romancı cüzzamhlar mıntakasına git
miş. hastalarla ~ 'ıündüz haşi!' ve nejir 
olmuş, fakat gene de cüzzama tutulma -
mış. ancak müthif bir ııtmaya yakalan .. 
mıştır. Romancı bu adaya sırf yazaca~ 

yeni romanı için malzeme toplamak, ma
halli renkleri yerinde görmek, tetldk et -
rnek için gitmiştir. Oradan Çine geçml.J, 
hazırlamakta oldufv. ve vak'asının Şang
hayda geçtiği romanı için notlar almıştır. _____ ......... -·····-····----··-.------········ ......... ······---··················----

Dört duvar içinde 
Kalan Juz .•• 
Bugün okuduğum mektublardan bi

rinc.iaı bir ıenç kızdan geliyor, içi şi

li7etle dohl. Diyor ki: 
- Zengin bir ailenin kızıyım. Fa

kat ebeveynim fazla müteassıb. O de-

derecede ki bugün 20 yaşıma geldiğim 
halde. ne bir balo gördüm. ne de bir 
müAmere. Beni macera peş;nde ko-

. pn kızlnrdan sanmayınız. fak&t düşi.l
nilyonım, dört duvar ara'ilnd::ı mahpus 
bayatı yaşıyan bir kızı kim bulup a
lırf • 

* Her vaklt tekTar ederim, (16) ncı 

uı.rda de~. Görücü ve csağlık a]ma. 
usulleri ile evl~nme tarzı bizde dl'.! ma-
2f're kanŞlIUfttr. Bir genç kız bugün 
daima annesinin. babasının yanında ol
mak ıartile görmek görünmek mecbu
riyetindedir. Bu. böyle olmakla bera
ber baloya gf tmemiJ olmayı da bir 
genç kız hesabın! eksiklik, hele görün
me lmkanlannın mühimminden mah
rumiyet addetmiyorum, b::ışka şekiller
de teldfı edilmesi mümkündür. 

Okuyucumun aHesine vaziyeti an
latmak ta. bir do ~u tavs;t ederek, ha, 

kikatı göstermek te güç olmasa gerek
tir. Bu umumt mütalea haricinde hu-

8Usi bir vaziyete temu edeyi•n: Bnna 
mektub yazan ge~ kız İstanbulda. 
Ankarada, veya büyük şehirlerimiz

den birinde oturmuyor. Memleketi nü
fusça be in:i, altıncı dereceye düşer. 
:!:aiab~lık bir §Chir için doğru olan bir 
taicle, dar bir muhitte aksi netice ve
rebılir. Dedikodunun dar muhitlerde 
daha sün.t~ neşvünema bulduğun~ u
nutmıyalım. Bunun içindir kı genç kı
zuı ailesini biraz faz laca sıkı hareket 
4rttiğınden dolayı mu.ahaze edemıyece-
tun. 

* Bir hast hk m~selesi 
~smet genç bir kııtu adı mıdır, yok

sa genç bir erkeğin mi, mektubunun 
şeklinden anlıyamadım: _. 

- Sevdiğimde bRbaıından geçme bir 
hastalık var. diye baılamış. H:ıstnlığın 
mahiyeti yazılı delfl. fakat ne çıkar, 
mademki al!kadara babasından geç
medir, muhakkak çocuğuna da intikal 
edecektir. O halde 11zerinde durmaya 
bile değmez: 

- İn.nnlann vazifeleri bedbahtların 
sayılarını azaltmaktır, çoğaltmak de-
lfi. 

* Bandırmada Ba11 cC. G., ye: 
Sıkılmadan, iizülmeden evvel yolla

dığınız mektubun yerine varıp varmn
dığından emin olı:nanı.ı l~zımdır. 

TEYZE 

yemek yerken 4 )aşındaki kız kardeşi 

Nebnhatin ba:ıı sözlerinden komşusu E-. 
minin çocuğa tecavüzde bulunduğu zan
nına kapılmış ve elinde ekmek bıçağı ol
duğu halele sokağa fırlamıştı:-. 

İki Emin arasında kısa bir münakaşa 
olmuş ve küçük ıuzın kardeşi Emin, sa
bunhane işçilerind-"n olan diğer Emini 
ekmek bıçağile baldırından ve muhtelif 
yerlerinden yaralarnıstır. 

Bu sırada yaralaY'!an Emin"n kız kar
deşi Nuriye de ayırmağa gelmiş ve o e
linden hafif surette yaralanmıştır. 

Hadiseyi müteakib Emi.zı polis karako
luna gitmiş ve: 

c- Kardeşime tecavüz ettiği için Emi
ni vurdum. İşte bıçak ne yaparsanız ya
pın• diyerek teslim o!muştur. 

Yaralı Emin ise had'senin bu sebebdcn 
ileri gelmed'ğini ve bunun bir iftira olup 
bir düğün gecesi onu dışnn çıkardıi'iın
dan dolayı besledı i husume neticesin
de vukubulduğunu iddia etmektedir. 
Yaralının Cerrahpaşa hastaneslnde mü

davatı yapılmış ve yaranın hafif olduf{u 
görülerek evine gônderilmistir. Zabıta 
hadise hakkında tahkikata başlamıştır. 

------ -· 
Güm O~ salcr.rn •a hırsı lık yapan 

bir B bıkalı yakal ne ı 

Galatada veni yapılmakta olar güm
rük salonundan 12 tane şeyans ile bir 
miktar kablo çalınmıştır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat sonunda hır
sızın sabıkalılardan Fahri olduğu anla
şılnuş ve yakalanarak hak!<md..ı tak.bata 
başlanmıştır. 

lht y r bir kıu'ıntn ölümü 

şüpheli ı.ı6rüld0 

r1 de işte bu İbranim.· lan duruşması sonunda· suçu sabit o lınıs 
c- Gel, ağabey!> dedim ve onu 0 • larak 35 gün müddetle hapse mah 

tomobilde Yanıma aldım. Hareket et • kum ve derhal tevkif edilmiştir. ~ir 
miştik. Yoİda, ağzım aramak istedim n 
ve: Kirae1larm1 döven ev S" hibi ;n 

c- Hayrola, bir hAdise olmuş, geç- ile iki kalfa mahl<Om edildiler~ 
:cniş olsun• dedim. jtı. h 

Cevaben, şunları anla'ltı: Kemal isminde bil"i Çarşı.kapıda sa il a 
_ Evet, elimden bir kaza çıktl. Kar- tın aldığı evin kiracıları bulunan O ~o~ 

deşim, Zekeriya, tarladan dönerken hannes ve İstefanı evden çıkmamaUr;en 
karımm yolunu kesmiş. Onu, llOrla ber n yüzünden evi tamir eden İsmail "hden 
bad etmiş. Bu vak' ayı karım a·kşam Hasan isimlerL'ndeki kalfalaı ~ bt1r k ve 
ban~ anlatırken , süt sağıyordum. Bir- likte ağır surette dövmüşlerdir. .liaı 
denbire ne oldu~umu bilemedim. Gü- Suçlular dün adliyeye verilerek. Su\da 
ğiim elimden düştü. Doğruca köye yol- tanahmed 3 üncü sulh cezada vnpı lk n 

landım. Baktım, kardeşim Zekeriya lan duruşma sonundru, Kemalin 1 a]at 
köv kahvesinde ayalk ayak üstüne at- 20 ~n. diğerlerinin birer ay hanis W1 

mış oturuyor. O anda zannettim ki; derhal tevkiflerine karar verilmiştir. ~ı 
bilti.in kahve halkı bans bakıyor. Bey- ..................................................... ·····-'ığu 

nim dönUverdi. Tabancamı çekip, Ze- Kızı·cahamamila bır avcr hii 
keriyava ateş ettim. Amma:. kaç el at· 
tlm. Artık, orasını hatırltyamıyorum.> toprak altında kaldı 

İşte bay reis. İbrahimin yolda bana Kızılcahamam (Hususi) - Kazamızı~an 
anlatt,klan bunlardı. Osküdarda kay - bağlı Karncaören köyünde garib b~ ~~ 
makamhğa giderek teslim olacaktı. fJ uır 
Buna hacet kalmadı. Kendisini ben hadise olmuştur. Köyden Mustafa o~>hı 

lu Ahmed Gölderesi ormanına pol"SWıto ~ 
Üsküdetr merkezine götürdüm. \lQ 

Polis Kenanın o vakit verdi~ rapor avına gitmiş, biraz dolaştıktan so 
da dün mahkemede okundu. Kenan ra bir porsuk yuva•sı keşfetmiştir. Ahm 
oorunda, suçlunun yakalanması key _ toprağı biraz genişletmek suretile 
fivetini. mahkemedeki şehadetine mü- zükoyun sürünerek bu delikten gimı 
tebavin oluak, daha· kat't bir lisanla ve epeyce ileri doğru gittikten sowi\ri 
arilatmış· cİbrahimin DuduTiu köyün· arkasında tünel gibi bıraktığı top~Jııd 
de oldui!unu ö;;renerek, gittim, orada birdenbi-re çökmüş ve yolu tamame*ı~ 
yakaladım• demistir. kapamıştır. İşin şaka götürür taraft.etd 

Reis Refik Qmav, bu noktayı şa - k:i1madığmı anlryan Alhmed havatıl).t~ 
kurtarmak için yolu kapayan toprakll' lltı 

hidden sorunca. polis memuru şu ce - n elile açmab'1a başlamış üç dört satı~~i 
va bı vermiştir: ; 

Sarıye.rde Aziziye sokağında oturan _ Tı>lfışe anu;mda, (5vle yazmışım ... mütemadiyen uğraştıktan sonra açt 
yetmiş yaşlarında Manyo adında bir ka- Muhrıkeme, bazı -retWkat .iıc:rası i ~ delikten kendisini dişan atmaJ<ı ı~ • ·~ 
dm, evin"n önünde bulunan sedden dü- cin talik edilmiştir. vaffak olmuştur. Böylelikle havatıı' 
şerek yaralanmış ve aldığı yaraların te- kurtaran Ahmed avcılığa tövbe etmif ~ 
sınıe clün ölmüşWr. Kasden yangın çıkaran karı tir. il? 

Hükfunet tababetince cesedin morırn koca muhakeme edildiler 
kaldınlmasma lüzum gösteri!m'ştir. " H d karısı Asiye adında iki Konyada bir konferans ı..., 

H"d· M""dd Tk ' av ar ve ,. .. 
d'I 8 .~:ye u eıumumı 1 c;e vaz ıyed 1 kisi. kiracı olarak oturdukları evi kas- Konva· (Hususi) - İstanbul Üniveft<l<: 

e 1 mı ır. den yakmak suçundan ağırcezada ev • sitesi Htıkuk Fakültesi Doçentlerindcttaı 
Metre'" 1-ıi 61d0ren ş för ya.-a·andı velce mahkfun edilmişler, fakat Seher Yavuz Abadan 24 Mart Cuma gün~ 
Dört gün evvel Gaiatada b:r cinayet ol- adında bir başkasına aid evi de yak · Halkevindc kalabalık ve güzırle bİ~ 

muş, şoför Mahmud adınaa biri, beraber mak gft-,i haklarında mcvcud ikinci bir halk karşısında (Hürriyet ve intihtıt 
yaşadığı Dcspinayı yaralamış ve kadın iddia. 0 vakit knrara bağlanmamış, bu ehlivem mevzulu çok mühim b ~ ko 
Senjorj hastanesind, öımüştü. yüzden. dün nakzen yeniden duruş - ferans yerdi. Hatib anarşi ve ccbirdelbh-

Vak'ayı müteakib fırar eden Mahmud mava başlanmıştır. uzak bir rejimin esaslannı ayni mev ~ 
dün Galatada yakalanmış ve adliyeye tes. Dünkü celsede suçlular: zu içinr!e mütalea etti ve çok alkış 1 
lim edilmiştir. _ Biz, Seherin ev!ini dahi yakmış landı. ~a 
......................... ·········································-············································-·········-······-··· .. ······--······ ... ·-----······-· .. -··----·'te 

1 E:eceksrzın maskaraflkları: Şeker kutu~ 

, 



Viyanayı Ştravsin vals eri rasın an 
düşünmek meğer ne y nhş şeymişl _.::;.. _____ _ 

hudiler Pazar günü hiçbir yere gidemezler. Hava 
almak için kendi sokaklarını doldurmuşlardır 

Yazan : Suad Derviş 

a 
0 11usttı.rYanın Almrınyay11 iUıcıJ.:ı gilnı.c f'inden bir hatırcı: ViyBM ıokalclannda 

ah Nazi seldmı veren talebe 
~ir pazar sah ı•... bu sokakta yemi bir hadi geçmiş g bt 

. .~ va gün • Vırana şehnn tanımak bir kalabalık. var ... B!r airü zayıf. solgun 
ıhı güneŞt n tif de etmek üzere otelden çeh!"eli, iri burun u, ekseris sakallı in • 
ler •adını, eııerım paltomun cebınde, ba- sanlar sokağın ortasında toplanmışlar ... 

havaya do nı kallunı§, hızlı adımlar- İhtiyar. cılız bır kadın ... Yarı meczub bır 
sa ilorliyortJlll· . halde avucunu a9mış gruptan, grupa ko
O ~okak diğer gunlorden farklı değil. E._ varak sadaka dilenıyor. Sokaktaki insan • 
al'rıen şeb rdc Pazarın adı günleri b rbi - larda da, dilenen kadındR ds tabit bır hal 

·ı vhden tefrik ettiren §ey dukkanların a- ;rok. .. 
k veya kapalı oluşu değu nıidir? Bu sokağa aaptığıma pifman oluyor, ür
:lia1buki ilti gündur gol'üYorum. Viya. küyor ve hemen geri dönüyorum. Bıraz 

Su~da açık dükkanların adedı k.apalılardan daha yürudükten sonra kendımi birden· 
pı Ut a . "'E n açık olanla~ da akşam bıre Kortnerst.Ta ede buluyorum. 

.' a~t 8:1 ;da kap nıyo:ıar... Z"nnederım Nası önüp do1as1p gene buraya çık • 
s ~n gun erde böyle b r usul Yapılmış... llupm tıılmern. .. Körtneqtrasseden çıkın. 
tir. ~ırın cıı Çıktıktan sonra sağa saptım. ca adeta bır kAbustan uyanmış gib y·m ... 

.... .; "u t Yanındaki rıhtımdan güne n doğ- Caddede temiz giy.runif. pk ınsanlar var .. 
r lıiıdn~t a d u iler edim Bır nıuatet Dnkkfuılarda kadın ve erkek esvablan, 

İ>tını. en sonra al e(tayıh ılir sokağa çam~rlar, çantalar, ppka1ar te~hlr e-
r •·• · dilfyor. 

__ıVan sokaklar nhtıma nisbeten çok da- GOz:el V yana zevkmi teşhir eden t'a • 
mızı T k t'"k . b~ tenha. e u ınsanlar hayaletler gt. mekAnlara baka baka yllrüyorum. 

~bir köşede meydana çıkıp sonra kay • Der.iye aid ,eyler, eldivenler. çantalar, 
0 

lluyorlaT··· kemerler çok pahalı ... Gilzel clbıaele.r o· 
rsıı Sokaklardan. sokaktara .saparak dola • na. nisbetle pek ucuz ... 85. hatt! 100 mar-

()ıum. Vily~nanın yan ookaklan pek ka olan çantalar var. Buna mukabil 85 
~um-·· Vıyanayı Ştravsın valsierl a- marka meşhur Vıyana. ~rgıi esvabları sa· 
g'Je düşünmek, onu bu valslerin ara· tan dükkfmlardan model almak imktını 

tahayyül etmek ne Yanlış bir şey!.. var ... Siyah ernprimeli beyaz bir model 
\>ıyana hiç te ~akrak bir şehir değil! gece elbisesinin 112 marka satıldığını 
llıde ciddi şeyler cereyan eden, ciddt camda görüyıorum. Bu eğer türistlere ve

am lelerin :mevzuu bııhsolduğu, clddt rilen register markla alınacak olursa fev. 
a.ra~dleri ve kayguıarı olan bir şehir hissi kalAde ucuz. eğer normal kursla Reichss-
t~~~o.r. markla alınırsa da gene altmış lira kadar 

aklı'~ l3Urada ınsanla"l blr güzel vals nağ • bir teY tutacak ki nefuetine göre bedava 
sa~ · gibi hafif ve kaygusuz bulacağını demektir. 

açt erfpnler ne kadar Yanılır... Şehrin Biru evvel .nuığmuın ve kimsesiz yol .. 

SON POSTA 

r- Garib e ---, 
L merakh şeyler .J 

"ateş,, de 
' 

Sayfa 7 

' ••• N·hayet 
mağlfib d·ı· ' ı ıyor .•. 
Son hafta ar zarfında Av.ruparun a -

la.kadar mehaf linde mühim bir icad 
münaka"ja edılmektedir. 

O, erkeğin yaratma sevki tabiisine günlük hayahn 
ihtiyaclarına doğru istikamet vermeseydi biz bugün 

hala bir mağara hayah sürecektik 
İsveç alimlerinden hır zat bundan 

bir ay kadar evvel yangından ve yan· 
gın bombalanndan korunmak çare ini 
bulduğunu b'ldirrniştir. Bu korunmayı 
temin eden mad~ bir nevi tozdan iba· 
rettir. Su iJe münasib surette kanş ı · 
nJdıkta ~ton gıbi evvela hamur şek -
lini alıyor ve bi1Ahare sertleşiyor ... 

Yaza : Maruf pis oloğ Emil Lutz 
Kadın; b 'nlerle yıl sfueıı k<Sl IJiind ı 

yalnız vücudile değil. ruhilt de esir ya • 
şadı. Başlı başına hıç b'r if görm~ izin 
verilmed gi ıçın erkekle boy ölçilJllleyi 
ümid edemedi. Huwsl hiç bir :lhtfmam 
görmeden, czorlıu erkeğin kontroHi al -
tında tutularak, tikrl terbiyes tamamen 
inkar edilerek büyütülürken inkifda u

Bu madde şimdilik on iki milimetre· 
lik pl~lar halinde hazırlanmaktadır. 
Ate.ş bu maddey~ ka~ tesirsiz ka•lmak
tadır. 

Tecrübeler 
Bu con iki milimetre> kalınlığ nd ki 

plftğı mt.ıhte if tecrübelere tabi lu~ -
muşlardır. Bu tecrübeler çok ciddi bir 
surette yapılmıştır. 

PlAğı; ayni kalınlıkta bir amyanet 
tabakasını ve 50 milimetrelik bir beton 
tuğlro;ını şalürrıo ateşin~ tutmuşlar. 
Şalümo'nun çok kuvvetli ateşi. kar -

şısında beton tuğla tam dört dakika 
zarfında delinmiş VE kömür halini al· 
mışhr. 

Aınvanet tabakası btr d~ika içinde 

la imkan bulamadı. 
Maamafih o vaklttenberi dUnya çok de. 

ğişti. Bugun kadının gırd ği değil, fırme
d ği hiç bir entellektüel meslek yo. Gerçi 
hala bazı erkekler vaktile yalnız erkeğe 
mahsus olan mesle~leri beniınsiyeıı ka • 
dınlara yüksekten bakıyorlar. (Zıra, zeki 
bir kadının dedıği gibı her kabillyetıı ka
dının milyonlarla düşmanı vardır. Hepsi 
de budala erkeklerdir.) fakat difl atınr 
ağrımaz kadın di!çiye kOfQn. işi mahke
meye düşünce kadın avukata bq 'f'W'IUl, 

hastalığının teşhisıni kadın doktordan 
beklıyen, fenni araştırmalarla u~rapn 
kadından yardım iatiyen erkekler az de • 
ğil. 

tamam· '<~ parçalanmıştır. Kadına bugün kapaıı gib; görünen bir 
Yeni madde .~ .000 derece harar:t .tek kapı varsa: O aa rnilhendisllk ilmt 

!lcsreden bu c:: lumo karş ında b r saut muhı' t 'd•r nu·· 1 bi ~ d h 
Ü 2 T · n nası r .ı:ı.a ın mu • 

day nmı ır. zerinde ancak mı ı - teri yok id 'sc> bugün de öyle . HAl.A ara. 
m etre kadar b'r çöküntü hasıl 0 uı:;- !arını! n ne b'r ihtıra beratı ·~lab len. ne 

tu · .. . de en ufak b r makınenın icad hakkını 
İsin en rnuh rr. noktalarından b rı de i idd ıa eden çıkamadı. 

şudur: Bu madde bir saa't zarfında a • Kadının bugüne kaaar nüfuz ede.medi
teşe. muka~emet. eyl~iğinden maada ği yaratma sahalarını tamamlamak içın 
ateı:;ın tevcih edıldiği noktanın hemen bunlara hiç bir kadın kompoz 'törlln ve 
yanına nsan elini sürebilmektedir. kadın fılozofun yetışmediğini de ilAve et
Cünkü bu harikultıde madde harare • meliyim. 
tıni kat'iven nakleylemcrnektedir. . Maa.mafih bunlar onun yalnız gıreme-

rada buıunrn.a98ydı, kadın nugün hlltı o 
eski usullerinden vazg~iyecektt 

Ancak şurayı unutmamalıdır: Bu ay
dığımız şeyler, kadının zekbındaki dur
gunluğundan değil. fakat yar dılı ında 
mevcud b r muhafazakarlıktan ve entel
ektüel icadlara karşı emnıyetsizlikten 

ileri gelmektedir. 

Bombardımanlara karşı muhafaza ı· miş olduğu değiL bundan bövle de gıre
sinde kullanılmak üzere bu maddeden miyeceği rnuhitlerdir. Bu kehanette bu
bir başka pl5k hazırlatılmış ve üzerine lunrnakla sadece bır hakikati ifade etmiş 
a-ltı ı:ıde<l van ın bombası atılmıştır. olduğuma inanmaktayım. Zıra, müzik 
Bu bombalar 2400 derece hararet neş· sahasında olsun, fen sahasında olsun. fi • * 
revlemekte id ler. Bombaların yandık· lozofi sistemi kabtlinden. fikri sahada ol· Kadın; yer yüzünde realizmi temsil e 
ları noktada ancak ehemmiyetsiz b'r sun bir tek kadın muc'd aramak boştur. der. Her şeye rağmen iyiyi, üstünü, d& 
çökünfü husule !!.elmiştir. * ğerliyi erkekten daha çabuk ve daha isa 

3.000 derecede!_ İki cins arasındaki bu fasılanın aebeb • betle seçmek hususundaki yanılmaz fıtrt 
25 milimetrelik bir plak biT metre }erini araştırırken, kusuru kadın zekası- kabilıyetini kaybetmemiştir. Bu istidad 

rnurabbamda hir tahtadan istinadgah nın geriliğine veya büyütülü~ndekı usu- ı ona esas vasfı olan aşik:An ve an1aşılam 
üzerine vaz'edilmişttr. Bunun üzerin - ı lün yanlışlığına atfetmek ve yarına uy- kavramak ha~asından gelir. 
de 3.000 cierece hararet neşreden bir 

1 
gun b'r terbiye s;stemile dtizelebileceğıne Kadının makine ilmınin ink'şafında b•r 

yanf];ın bombası yakılmış ve ateş on hükmetmek doğru olamaz. Kadındaki ka- payı yoksa da ondan istifadeyi - muc dt 
dakika devam ettirilm.~~· PlAk Ü~: - l>'liyet noksanının kökleri akla ilk gelen olan - erkekten çok daha ivi bilir. Ve e
rinde bel!isiz bir lz gon.ılmüş, plagın bu iki sebebden çok daha derinlerde, er- ğer o; erkeğin - esac; itibarile prat k h g 
altındaki tahtaya hiç bir şey olmamış- kekle kadın arasındaki es~ farklann baş- bir tarafı -0lmıyan • yaratma sevki tab•' i-
tır. ladığı noktadadır. ne günlük hayatın iht•yaçlanna doğru 

15 milimetre kalınlığındaki plak van Hiç bir kız çocuk görülmerniştır ki be • istikamet vermese idi, bız erkekler bugüT\ 
gın bombalarına karşı korunma cihazı beğinin gözler"ni nıçın ve nasıl açıp ka· icad ettiğimiz binbir enteresan şeye el 
olarak kullanılmaktadrr. Bu matldenin padığını merak etsin de anlamak istesin. sürmeyi akıl etmez. hAJA b:r mağara öm-
metre murabbaı başına sikleti ancak Halbuki her hangi b•r oğlan çocuk; gl>z- :rü sürerdik. 
16.50 kilodur! İsveçte yapılan bu tec • Ierini yumup açan bebeğin kafasında giz. 
rilbelerde İsveçin yüksek erk~nıhar • lenen sım keşfetmek için o kafayı yarar, -·-··· .. ···-··········· .. •••• ............................. . 
biye heyeti & hazır bulunm~ur. sebebi bulınıya ça~ışır. Bu ne bir hoyrat • Kızılcaham~mda bir çarşı 

Çeviren: Neyyir Kemal 

lıktır, ne de sadece bır meralı:. Erk~k ço- bekçisinin marifeti 
cuğun rnuhayyelesi bır bebek kafasında 

n.. -e .ı.c::'eJ.i bir devri olınuş ınu bflml • larda duyduğwn kötü duyguları bu g:a-
t ~Ol-.._ -Y rile dans edışlerlni seyrettim. Otelde o 

a ı · 'Ull. zel camekanlarda unutmağıl gayret edi • kadar çok asker rn~teri vardı ki ... tn • 
tmi( nu kimsesiz yan sokakların loşluğunda yorum ... 

lh- :tnahpes clchlizıerıntn soğuk manası Ve bir müddet camek!nlan seyrediyor, sanın kendisini harb lçersinde bir mem-
t lekette olduğunu zannetmemeıı mümkün ar. . .. sonra da wnmak için biı- kahveye girip değil 
~ukluguw rndanben gormesinı o kadar kremşanti ile malı1m vıe meşhur btr Vi-

ı.. Dans geç vakte kadar devam etti. Otur-
. _...rzu ett'ğim V"y nayı sevmedirn diyemi- yana kahveai içtikten IOllra otele dönü • d w d k masada otu 
ıvt::> teee~ nu yadtrgad ugum masanın yanın a ı • 

ındeltaıb gtnı_ Fakat 0 ha ı?l"_ Benim yorum. ran bir İspanyol gencile hır Alman deli -
.. 11,ıt ~ llnde hürmet ve yranlık bulacağını Öjleden sonra bazı VlyanalıJara karga., k 1 ist · e istem iye • mu ha • 

~u "Flnrıett•w ehre ka111 Ya"-·- l ..r. rü tü l . . kan ,... an ısının . ernıy • 
e bUlaınC! ıgi:m ~u ~ uuı; rner • ann ı>up n sepet erını . §t!1'd~51 verelerini dınlediın. Hiç bir igle meşgul 
tib t ş· t hissed yoru.m. . m~. parklarından bahsett1m. İçıerın- olmu r-0rdum. Onlat' da pek yflbek ses-

1?'tıdi metnık bır parktan gcçıyorum. den hırı bana: ) 
ko~ ·b· b ·• . le konuşuyorlardı. 
dc~Lln~z damarlar gı 1 oş, alt soka~ın - Tanzıf.at ifleri de diğer itler g bi İ 1 gene· ilı Alınan genci yalnız 

ı ı:r~tıır.· d huiunan bu Park b -"nlerd kamı k - .. ı. d d' B"' .. spanyo ı 
ev ıe h '6ı yer c Int!truk u!§.. e a a~..,..... e ı. utun politikadan bahsettiler. Bu muhavere cs-

lk /1 arab bir bahç-?yı andırıyor ... Bahçe • erkekleri aske!'e aldılar d p rt kizltlerle t__ lla 

bir macera sezer, kAinatın muammasını Kızılcahe.maın (Hususi) - Kızılca 
orada bulup halle özenır. hamama bağlı Pazar nahiyesi merke ~ 

Bunun g'bi. küçük kızlardan kendi ken- 1 zinde garıb bir hMise olmuştur: ÇaTŞı 
dine bir telsiz cihazı kurmak istiyene bekciliği eden İsmailin canı tatlı iste
rastlıyan olmamıştır. Kız çocuğunu, sev- mis, seker vesuir lüzumu olan şeyleri 
ki tabiisi. daha ziyade elinin altında, gö- para ile almak hesabına gelmemiş, bun 
zünün önünde duran ve muvaffakiyetle lan bedava tedarik etmeğe kaTar ver
yapab leceğini ümıd ettiği şeylerle alA- miş, gece el ayak çekildikten sonra gö
kadar olmıya çeker. Onun örgüye, i~lemi- züne kestirdiği bakkal Sadullahın dük· 
ye hevesi işte buradan doğmaktadır. kanını açarak içeri girmiş ~ kendisine 
Oğlan çocuğunun muhayyilesi hava • lazım olan şeyleri alıp blr çuva1a dol

larda dolaşır, bulutlar arasında blnbir durduktan sonra oradan savuşmuş. İş 
hülya kurarken, kızınki yer yüzüne ya. ten sabahleyin haberdar olan bakkal 

ış ·~ t ... 13 n geçme iş V nasın a o e ~anyo nn ay-
Pa anzifat meın~. rn ... Bir e g~e ~yni insana acayib kalabalı - ni milletten olduklarını. daha doğrusu 

·-··ıeı..'l~;r sabahı saat ona kadar bır Avrupa ğından urküp kaçtığım sokağın neresi Portekizlılerin İspanyol olduklarını ve 
'l.Clnde bu n 1 olmuş bilmıyorum Fa. olduğunu sordum. Benden gittiğim yer·n 

1 
A t Alın ilh L d"l 

kın fıkirler arasından ayrılmaz. Sadullah keyfiyeti jmldarma karakolu * na haber vermiş ve çalınan ötebennin 
cins ve miktarını da ooylerniş olduğun
dan derhal faaliyete geçen !karakol 
kumandanı Arıkan, yapt ğı ta'h .. 
kikat ve ara. tırma neticesındc çalının ş 
mallan bir ikı saat ·ç nde çar ı b çl· 

. . -

at ol.rn t .1 . ld . nası vus urya, anyaya a.. e ı • 
Parkı uş... ,_ ! takılı an mı a ı. mi se. günün birinde Porteldzin de İspan-

n a çuınn - Ha, evet, dedi ... Anlad1m, orası Ya· "lhak d'l ı.ını dl led A d tl b h yaya ı e ı ece6 n un. ra a 
o · udi m hallesidir. en çok ismı geçen millet İtalya idi. İspan-

p - p k o adam ar nıçin soka~a uğra • yol genc"nin de Alman gencinin de der-

mıb~~dü · d" bu k am e,ştı. İspanyol delikanlısı: 

an so-

- Bugün Pazar <!eğil mı? Yahud r 
Pazar günü hiç bir yere gid m zler. Bu • 
yük caddelere de akaret rm k kor • 
kusile ıkm d r H va a1m k ıçın k ndf 
sokakl ın çık.mı r .•. 

* Öğ n nr Viyana fuarını gez • 
m k fçfn Pran r ittim. Akşam ot ide 
dans v dı. Geç vakte :tadar restoranda 

kak .. J oturdum 
bı k s Reıchsmehr askerleriniıı Viyana kızla-

~lta va acaba İsp nyadan çıkacak mı. di
iOr Alınan genci cMussolini ne nutuk 
o v k?> suali etrafında sözler söy • 

IUyordu. 

* Ş ına dikkat tttm. Viyanada zannet • 
ti z k dar Viyana vals1 oynanmıvor. 
Vı hl veni çıkan dansı Lan et 
W lkı v lsten daha çok seviyorlar. Bütün 
gece n neş'e ile oynanılan ve en çok oy. 
nanılan dans bu oldu. 

Suad Derviş 

si İsmail n eVJnden ç karara tı b e 
teslim etmı , bekçı t · d e 
beraber Cümhurly;e Müdtl ı 

lığine te lim ed lmi ır -----

Asırlar ve asırlarla kadın. elile çah§tL 
Yün eğirdi, büktü, dikiş dikti, hep elile ... 
Onun elin n himen Y'jz yıllarca müddet 
fevkalade b" er mahııret sayılıp beğenil
di. Fak t bütün bunlarda kadın hep ay
ni metoda p plnndı. Daha iyi, daha kolay 
b"r yol düsiınemedt. TA ki bir erkek gelip 
kendi kendine o ebedi aual1, c bu ifi ben 
nasıl kol yl tırabilırım. nasıl daha iyi 

bir haıe koy bılfriın, sualini soruncıya Bursada bir çocuk kuyuda 
kadar. 

Zihnlnde bu sual uyanq erkek dQ~n- boğuldu 
dü, düsündü. Nihayet insan elinden daha Bursa (Hususi) - Dün, Ve dyun 
düzgün ve d hn çabuk dokuyan bır ma- köyünde 1 ya ında brr çocu w ölilm 
kineyi, ilk dokuma makinesinı icad etti. il.R neticelenen bir k za olmu ur. K"y 
Ark-asından diki§ makineleri bulundu Ve mulıtan Ahmed.in, Basti adındakı ço· 
iş hayli kola) lCl§tı. _ . cuğu oynarken civarda bulunan kuyı.a· 
Eğcr bır erkek çıkıp ta boyle bır ihti • sa düşerek boğulmuştur. 
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Gülcemalin Torpillenmesi 
OUnkU kısmın hülAsası 

29.11.914 de çıkan terfi defterinde yarb:ıy 
olduğu tebll# edilen General Cemil Conlı:, 

blllhare hmırde bulunan 12 nd flrlı:anın 36 
nıcı piyade alayı lı:omutanlı~ı vazifesini de
ruh~ ediyor. 

3.3 915 te gelen bir emirle ~neral Oemll 
Conkun meruub bulunduğu kuvTetlerln _Ça
nakkale cephesini takviye et.met üzere Iı -
tanbula hareket et.meleli blld1rlliyor. 

Fakat 5.3.915 gününde blr İng1112: ruotu
lA.sı İzmir! bombardımana ıba.şhyor. Bu ,;ız
dcn Oent'ral CemU Conkun lı:umanda.ııında 

bulunan tuvveUerin hareketi teahhura ul
ruyor. 

Dört gün sonra, İzmtrt bombardıman eden 
tllotlllA amlralı Pyr.s, İzmir vaııaı Rahmi Be
ye bir bey:ınname 701luyor ?e Wllm olma
larını 1stlyor. • 

(Jlatırnlar devam etmektedlr) 

• 

Doğduğu zaman evin büyük hanımı: 
- Selamün kııvlen! 
Demişti. Oynaınak istediğı zaman evin 

çocukları: 

- Haydi oradan sen de marsık! diye 
onu kovdular, kardeşler.ini: 

Hizmetçi kapıyı kapadı. Kasab çırağı 
da, Kara kedi de sokakta kalmışlardı. 

Kara kedi sevinçli idi. 

- 1şte bu ala, dedi, beni sevmiyen in
sanlardan intikamımı alacağım! 

Kara kedi artık, sokak sokak dolaşır, 
eve girmez oldu. İki dostun aralarından 
geçiyor, -0nları birbirine düşman yapı 4 

yor; iki ortağın aralarından geçiyor, or
taklar birbirlerinden ayrılıyorlar; iki nl., 
şanlının aralarından geçiyor, nişanlılll.l' 
nişanı bozuyorlardı. 

Kara kedi gittikçe işi azıtıyor, gittikçe 
küstahlaşıyordu. Bir gün bir hükümdarın 
sarayına girdi. Hükümdar tam o esna~ 
da sadrazamını karşısına almış, onunla 
konuşuyordu. Kara kedi aralarından ge. 
ç-er geçmez hükümdar sadrazamı azlettf4 

Kara kedi bir yolunu buldu. Bir gün 
parlamentoya girdi. Parlamentoda bir 
kanun müzakere edıliyordu. Kara kedt 
meb'uslar ara3ında dolaştı, ve reisin kür.ı 
süsünün altında durdu, seyretti. Biraz 

evvel güzel güzel konuşan meb'uslar ba. 
gınp çağırmıya başlamışlardı. Birbirle • 
rine söylemediklerıni bırakmadılar, h:ıt-
ta aralarında dövüşenler bile oldu. 

Kara kedi bir tarihte İttihad ve Te • t..l , .. ; 
rakki lırluu:ında göründü . .Fırka &\uıları ' '.!!k:&f::. 
arasında dolaştı. O dolaşır dolaşmaz aza / 

arasında bir ihtilaf çıktı. Birbirlerile can 
ciğer kuzu sarması olanlar ikiye aynl : 
dılar, birbirlerinin düşmanı oldular. 

Kara kedi bir dünya seyahatine çıkmak 
emeline düştü. Az gitti, uz gitti, dere te· 
pe düz gitti, hududlar geçti. O, hududlar-
dan geçerken: hududun iki yanındaki 
devletler birbirlerile harbediyorlar, bin, 

Ierce insan ölüyordu. Kara kedi bu işteı 
" ' memnundu. Durmadı, dinlenmedı, bütüıı 

bu çocukları Avrupayı b\ştan aşağı dolaştı. Asyayı 

- Çocuğa bakmak senin vazifen .. 
- Benim ne kadar vazifemse senin de 

vazifen, pencereden komşuları gözetJiye
ceğine ... 

- Artık fazla ileri gidiyorsun, kes se-
sini! 

- Sen kes ses•nl. yoksa şimdi, yangın 
var, diye bar ba: bağırır, mahalleliyi ba
şıma toplanm. Alçak herif. 

gitti, Afrikaya ptti. Bir yo!unu buldu. 
bir vapura girdi, rlenizlcri dolaştı, Ame. 
rikaya kadar ulaştı. 

Kara kedinin dünya seyahatine çıktığı 
sene 1914 dil. Ve 1918 de seyahatini bi .. 
tlrmişti. 

Kara kedi çok yorulmuş, zayıf düş • 
müştü. Gene dolaşıyor, hududlar aşıyor, 

devletlerin aralarından geçiyordu ammaı 
1914-1918 seneleri arasındaki kadar fazla 
gezemiyordu. 

Fakat bir iki sene evvel kara kedi ye. 
niden kuvvetlendi, yeniden 1914 de ol • 
duğu gibi hiç bir yerde durmadan, din • 

lenrneden dolaşmıya, devletlerin arala • 
rından geçrniye başladı. 

1smet HuUisi 

Mukabil taarruz 
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Hokkabazla çırağı: 

• • CCivcivle Tilki =1 
Hokkabaz - Bak 

bak bak ilkbhar gel 
di. 

Çırağ) - Hemen 
gidip kapıyı aça • 
yım. 

Hokkam - KA
pıyı neye açacak "', 
sın? 

Çırağı - O ör " 
de'k gibi vnk vak 
eden ilkbahar, ka -
pıının 6nilnde f ~a 
beklemesin; diye a
çacağım. 

Hokkabaz - Bir kere ilkbahar vak 
vak vak etmez. 
Çıra~ - Şimdi sen 

vak vak flkbshar dedin. 
söyledin vak 

. Hokkabaz - Mevsimdir. 
Çırağı - Mersin mi, biİiyorum. t!e

nu 'bda. 

Hokkabaz - Mersin demedim. Mev· 
Hokkabaz - Vak vak vak demedim, sim mevsitrı. 

E 
göı:Iük takm~. 

Hokkabaz - Yok 
t'dnım, karşıdan ge
len ilkbahar de~l, 
bir bay. 

Çırağı - Ne bi -
leyim ben göremi -
yorum. 

Hokkabaz - A -
ğaçlan görmüyor 
musun, ağaçlarda 

öten kuşlaTın sesle
rini duymuyor mu
sun, güneşi görmil-
yor musun. 

Çıra~ı - Görüyorum. Ne olacak. 

Hokkabaz - İşte onların hepsi ilkba
harı gösteriyorlar. 

Çırağı - Na'Sıl gösteriyorlar? 

Hokkabaz - Nasıl gösterecekler. 

sen yanlış anladım çırağım, ben bak Çırağı _ Ha mevsim 0 nasıl şey? Bashavağı. 
bak balt dedim. Hokkabaz _ Nasıl şey olacak. İlk - Çırağı - Peki öyle olsun. Şimdi ne 

Çırağı - Her ne ise, ha vak vak, ha bahar mevsimi gelin~ ağaçlar çiçek yapacağız. 
bak ba'k. Mademki gelmiş, misa'firin açar, hava ısınır, kann soğuğun arka - Hokkabaz - Ne yapacağız da söz 
b~ımızın üzerinde yeri var .. Kapıyı sı kesilir .. tabiat yemyeşil bir hal alır. mü? Seninle kıra gidelim. 

açalun içeri buyursun. İlkbahar işte böyle güzel bir mevsim· Çırağı - Ben gidemem. 

Hokkabaz - Sen ilkbaharın ne ol - dir. Hokkabaz - Niye? 

duğunu bilmiyorsun galiba. Çırağı _ B<?n görmüyorum. Çırağı - Ayıbdır, insan davet edil-
Çırağı - İçeriye gelince görür, ne Hokkabaz - Dikkat et gör-ürsün. mroiği yere gitmez. 

olduğunu öğrenirim.. Hele pencereden dı~arı bir bak. Hokkabaz - Kıra da da'Vetle mi gi· 
Hokkabaz - İlkbahar, bir insan de- Çırağı - Baktım, baktım, göreme - decektin. 

ğil. diın .. Ha gördüm. Gördüm. Karşıdan Çırağı - Öyle ya hokkabazım. 
Çırağı - İnsan değil de ne? geliyor. Elinde bastonu var, gözüne Hokkabaz - Kır, bir adamın evi 
~=~~~~~~=~=~="=,=========.==~~~~

1
= d~il~da~~~diliin. 

ece 1 Çırağı - Öyleyse hiç gitmem .. bir 
adamın evi değil cic beş on atlamın e -
·;iyse daha fena, biri atmasa öteki ko
lumdan tutunca kapı dışarı atar. 

Hokk~baz - Evi ne kaTıştınyorsun? 

Çırağı - Ben evi karıştırmadım ca· 
nım, daha şimdi geldim. Buraya gel -
diğim z::ırnan ev ne halde ise, gene öy

le duruyor. 

Hokkaba7 - Demem o demek değil, 

ben sana evden bah~E'tmedim. Ev lfifı· 

m kanş~ır:ma, dedim. Kır ev değildir. 

dir. 

Çırağı - Ev değil ha.. apartıman 

Çivcivin sahibi - Bu tilkiden de bck
tım, her gece kiit'>ıese giTi1101', bir iki 
tavuk atıp kaçıyor, acaba ne yapsak 
ondan kurtulabiliriz? 

Civciv, akıllı mr civcivdi. Şemsiyclf.· 
ğe bakn: 

- 1,ı.e ded'i, ben bu gece, tilkiyi kQ 
mese gekiiğine pirınan ederim. 

Çivciv, ördek ba.şlı ıemaiyeyi küm.eı~ giden yoldaki çalılann arasına sakladı; 
yalnız şemsiyenin ördek bCl§ını dışarıda bıraktı. 

öyle ise... Tilki, bir ördek buldtrnı, dıı.ıe sevi • Civciv, bu ha.Uı kahkahayla güler • 
Hokkabaz - Apartıman da değil! nerek, şemsiyeyi di.Jlerıle yakaladı. Fa,. ken, tilki de hilngilr hüngür ağlıyor: 

- Di.§riı kaldım, i>mrüm oldukça bi1 Çırağı - Fesüphanallah, ha anladım kat öyle bir yakalayış yakalamı§tı ki, daha Uwtlk çalmak bana kısmet olmı· 
Domu2 avına çı'kaıı avcı birdenbire Arkadaşı bekçiyi görmemişti. Siz ba - anladım. Yalı. dişleri şemsiyenin tetleri ara.nna sıkıt- yacak, ben, artık ne yapabilirim. 

korkmuş k.açmıya baılamıştı. Bu hali gö- kın çocuklar görecek misiniz, görürseniz y mış, hepsi birden kınlmı_ıtı. Diyordu. 

~a~~F ~~~reb~~~k~~~~~ &"~z- ahdad~. ~~~~-~----------~-~----~----~-- Ne o, dedi. doınu2 gördün kaçı - sip bize gönderin. Bir kişiye bir kilo çi- Çırağı - Köşk. Çırağı - Kestim. Dinliyorum. Peki öyle ol.!un. Şimdi kıra gideceğiJ 
Yorsun ha! kolata, bir kişiye bir Cengel kitabı, yüz Hokkabaz - Köşk de değil. Hokkabaz_ Kır, demek, şehir bari- ha? 

Avcı durmadı, hem kaçıyor, hem de kişiye de ayn :ıyrı güzel hediyeler ve - Çırağı - Konak. ('f demektir. Oralarda gezu eğlenirler. Hokkabaz - Evet kıra gideceğiz, ge 
cevab Veriyordu: w• B'lın- -ad t• Hokkcıbaz - Kes! n d .. amma 0 d recegız. ı eceye cevab verme mu e ı Çırağı - H:ı şunu şöyle söylesey - zeceiiz, eğleneceğiz, ve ilkbahar.ın zevı - oınuzu ıör um • n an kaçmı- .. .. ç · Neyi ke · k .,.. 
yoruın. Burada avlanmak yasakmış, bek- on beş gundur. Bilmece cevabını bize ıragı - seyım, e me6ı, din. kini çıkaracağı%. Haydi evden, §ehir • 
çi beninı avlanmak için geldiğimi an - gönderdiğ"niz zarfın üzerine cBilmece~ peyniri mi? Hokkabaz - Söylemeğe vakit bırak- den dıtan. 
ladı, !>e§lın sıra kovalıyor. Ondan kork • kelimesini ve bilmecenin gazetede çıktığı Hokkabaz - Ne ekmek, ne de pey - madın ki! Çırağı _ Haydi evden şehirden dı ı 
~ .. ~.~~1Y<>ruın. tarihi yazınız. nir, lafı kes de beni dinle... Çırağı - Ben mi va.kit bırakmadım? tan * * ---. ......... ___ ................................................................................................... , .................................................................................................. __ .. ____ . ____ _ 

s·nema stüdyosundaki fil 
! ~~· 

- Fili niçin a.radığımızı s~ıe söyLiyey m. Bi • 
z111 rüzgar yapan makinemiz bozuldu. Bu lfi fi
le yaptıra~ız. 

Fıl akıllı idi, sa1ı.U>i ne sflJlle,.,e oıııı yapardı. 
8(11ıibi: 

Stüdyo müdil.rü çok, hem pel;. çok. 1ıiddeılcn 
11ıi§tt .FUJ tekme, ıokat kapı dışarı att;. 

-- Hay hay, genç fllim bu i§i d~ pek güıel ua· 
ı>ur. 11.ele .ben oir kere ona cmred~utra,, görünüı. 

-· Üfle, dedl .P'U ilfledi, /Jyle bir nhg4r Mırı! 
oldu kı kadın aftiBti.tı. 1apk~ı başm'.i.aıı fırladı. 
Erkek artistin de takma saçlıın uçtu. 

Filin ıahibi bu vaziJletten faştrmı~tı. 
- JilUm ne kaha.hat yaptı/ 
Di11e bar bar bcJ.Dı.nyordıı. 
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pmnr "Son Posta,, nın Hikayesi ...--.-mııı1111•n; 

1 Dolab Parasıı İ 
== = ... _ .. _mmmrr .. m"". Tercüme Eden: Hatice Hatib . ..mRmılllll~ 

- Orada ne arıyorsun? 
- Ne arndığımı elbette biliyorsun. 
- Louiset yapma ... Rica ederim, ora • 

dan para alma... ' 
Diye yalvardı. 
Yirmi iki yaşında bir kızcağızdı. Her 

gün ortalık temizlıyordu. Kocası 26 ya -
şında idi, havagazında amele idi. 

cası, biraz sonr1 elinde bir mektubla gel
di: 

- Annemden diyordu. Aylığını aldığı 
için teşekkür ediyordur. Zavallı anacı • 
ğım! .. Yemekten sonra mektubu okuruz. 
Getir yemeği sofraya. 

Marinette biraz tereddüd ederek: 
- Peki dedi. 
Ve yemeği sofraya koyarken: 
- BHmiyoruın, niçin, bu mektcb beni 

ürküttü, diye devam etti. O her zamnn 
bu kadar erken cevab vernıez! .. Bana bir 
şey var gtbi geliyor. 

kardeşimle beraber mezarlıktaki yeri sa
tın almak için par.:ı v~rmiştik, her şey yo. 
!unda zannediyordum. Halbukı verd;ği -
miz para yedi sene içinmiş. Şımdi belediye 
anneme air kağıd yollamış. eğer üç yüz 
otuz frank daha yollamazsak babamın ke
miklerini mezarından çıkarıp müşterek 

kemik çukuruna atacakm.ışlar. Yeri bir 
başkasına satılacakmış!. 

- Mümkün değil! .. 

- Evet böyle ... Annem bunun için çok 

Nisan 1 

I_ İnhisarlar u. Müdürlüğünden: ?: 

( Baştarafı 10 uncu sayfamızdadır ) 
" 

Muahm- % 75 
Cinsi Mik. men be. teminatı Eksiltme 

Liru Krş. Lira Krş. şekli saati 
Yangın söndürme 13 kalem 6:~.42 40.08 Açık eksiltme 14 
levazımı 

Yungın uleti ve 2 • 1096. 70 82.25 • • 14,30 
eczası 

Yangın tulumbası 6 • 695.- 44.62 • • 
• Hortumu 76 metre 118.87 8.91 Pl\z&rlık 

Kamyun 2 adet 3 4800.- 360.- açık eksiltme 
tonluk 

• ı adet 6,6 40v0.- :.suo.- • • 16.45 
6 toıı.uk. 

Satış kamyonu 1 adet 2 3100.- 23a.- • • 16,aıJ 
tODJ.Uk 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı ya?:ılı 7 kalem malzeme 
hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların-

Evleri bir apart•manın altıncı katında 

bir oda, b!r mutfaktı. Faka! bu oda pek 
güneşli idi. Geç kan koca küçük çocuk • 
!arının batın için bu apartımanı tut • 
muşlardı. Yavruları 15 aylıktı. Onu yal· 
nız Pazar günleri hava iyi olunca dolaş • 
tırabiliyorlardı. Onun da temiz havaya 
ihtiyacı vardı. ik;nci yaşına girdiği bu 
kış küçüğü ancak üç kere havaya çıkara
bilmi§lerdi. Halbuki onun yanaklarının 
böyle pembe, ve bileklerinin, ellerinin 
böyle tombul, tombul olması bir mucize 
idi O bütün gün yalnız kalıp uyumağa 
alıştı. Uyandığı zaman da kanary3lnrla 
kendi icad ettiği bir lisanla konuşuyordu. 

- Ne olacak. . Kendi el yazısı, maazal
lah hasta olsa bir komşuya yazdırırdı. Fa
kat eğer istersen mektubu hemen oku • 
yalım. 

üzülüyor. Biliyorsun, onun biricik saa
deti Pazar günleri bu mezara gitmek, o

nu çiçeklerle süslemekti. Onun kederini 
anlıyorsun değil mi? Mektubunda bana 
babamın bizim için yaptığı şcyjerin hep
sini anlatıyor. Evet, babam çok iyi bir 
insandı. Bizim için kend;sini hayatta her 
şeyden mahrum ederdi. Küçük atelyesin
de kışın hiç ateş bulunmazdı. Ve yazları 

da gösterilmiştir. \mi 
IIJ Eksiltme 2114/939 Cuma günü Kabataşta levazım şubesindeki alım komis

Eğer ihtiyarlara yardım etmeğe muhtaç 
olmasalar. genç çift rahat yaşıyabilecek .. 
Fakat şimdiki vaziyetlerınde evlerine ne 
zaman biraz eşya alabHecekter? 
Şimdi bir yatakları, bir beşikleri, bir 

de orta masalan var. Şınıdi bir dnlflba 
:iMiyaç hissediyorlar. Eğer duvardaki bu 
yerli raflar olmnsa, çamaşırlarını köyden 
getird

0

kleri sandıkbmn, kutuların içinde 
olncak. 

- Ne arıyorsun T.ıouiset, kumbarayı 
xnı, ynlvannm sana, içjnden bir şey al • 
ma ... O paraya el sürerse<, ne küçüğe bir 
araıba, ne de kendimize bir dolab alabi • 
leceğiz ... 

Genç adam gülüyor: 

- Sersem kancığım ... Para almıyaca • 
ğım, bilakis kumbaraya para atacağım .. 
Söyle Marinette memnun musun, mem -
nun mu? .. 

Elbette memnundu. 

- Biliyor musun Louiset, ben alacağı· 
mız dolabı tayin ettim bile, onu köşedeki 
dükkanda satıyoı-hr. Çok güzel bir şey ... 
Bir de aynast var boyds.r. boya ... 

- Bana traş olmak için küçük ayna ka
fı .. Fakat madnm cenahlarına yetişmez 
tabii, o markizler glbı endam aynası isti
yor!. .. 

Ve gülerek karısını öpüyor. 

* 
Genç kadın şimdi sofrayı kurdu. Neş'e 

ile sofraya kocasını çagırırken bırdenbire: 
- A.. kapı çalındı, diye hayret etti. Bu 

yemek saatinde onlara kim gelmişti? 
- Ben bakaj'lm kapıya! diye giden ko-

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 34 

Çorbasını telaşla iç1p bitirdi. zarfı yırt
tı. İçinden çıkardıi{ı kağıdı Jambaya yak
laştırdı. Mar;nçtte onu seyretmeğ~ başla
dı. Boğazı tıkanmıştı, yemek yiyemiyor
du. Çünkü kocaınnın yüzünden, hissi kab-
lelv:ukuunda ::ıldanmadığmı okuycrdu. 

Genç adamın yüzü perde, perde cid • 
dileşiyordu. 

- Söyle Lou:set ne var? .. Hasta mı, cı
na gitmek mi lazım?.. Halbuki kendi 
mektub yazım~. 

- Hayır, hasta değil. Fakat paraya ih· 
tiyacı var. 

Genç kadın büyük bir kederle: 
- Gene mi dedi? Ona daha 150 frangı 

yeni yollatlık. Bu bizım için mühim bir 
paradır. Biz bunu kolaylıkla kazanmıyo
ruz. Biraz daha kanaatkar olması :azım 
değil mi? 
Artık açlığını hıssetmiyen Louiset: 
- Al mektubu sen kendin oku dedi. 
Genç kadın: 

-Ne lüzumu var, diye cevab verdi. Ben 
çocuğa yemek yediriyorum. Sen an1:ıt ne 
olmuş? 

- Biliyorsun, babam yedi sene evvei 
ölmüştü. O zaman hayatta olan erkek 

biraz güneşe çıksın, biraz havava çıksın 
diye annem kendisiie kavgaya mecbur o-
lurdu. Oturmadan eski kunduraları tamir 
eder dururdu. Babam iyi bir işçi, n;ımus
lu bir adamdı. .. Görüyorsun yn-•. Sefalet 
biçareyi mezarında bile rahat bırakmı • 
yor. Onu oravn kada!" takib ediyor.. Bu 
büyük ·bir haksıllık. Bu olmamalı. Eğe!" 
dolab için üzü!iivo::-san bana söyle ... Gö
rüyorum .. ağlıyorsun... Anneme olam.ı
yacağını. paramız bulunm8dığını yaza • 
cağım. 

Genç kadın Qmıızlarını kaldırdı 
- Deli dedi, ağlamıyorum Biraz nez

lem var .. gözlerım sulandı o kadar, hem 
babanı nasıl mezarından attınrız.. del! 
misin, bu -0lur mu? .. Tut çocu~u ben şim
di geliyorum. 

Genç kadın hiç tereddü:I etmecfon rafa 
yaklaştı. Oradan kumoaravı alarak ye • 
mek masasının yanına getır:ii ve açıp 
paraları masanın üzerine dökerken: 

- Say. dedi, içinde kafi para var zan
nediyorwn. 

ile SABAH, ôGLE ve AK ŞANI 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı. 

. . . ...... . :.• . . 

bir ahbabına bilmecburiye yaptığı bir 
ziyaret E:snasında gördüğü kadınların 
kıskanç gözlerinden anladı. 
Muallanın fazla süse merakı yoktu. 

Bu hissini serbest bırakacak fırsatı da 
babasının evinde bulamadığı için şim
di sevmediği .kocasının, bir sadaka ka
bilinden kendisine verdiği kıymetli eş· 
ya onu memnun etmek değil, bilakis 
sıkıyordu . eVkl•d•n , 

;;;;;;;;;jjjj;;;;;;jjjj;;;;;;jjjj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jjjjm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;jjjjm;;;;m;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MuazzezTahsfn ;;;;;;; 

Fakat yüzüne ve saçlarına pek yara
şan bu kürkü giyip kendisine aynada 
baktığı ilk gün, gözlerinin içinin par 
ladığını ve dudaklarında memnun bir 
tebessüm belirdiğini inkar edemiyor · 
du. 

Genç muhnrıir birdenbire yerinden 
fırlıyarak elindeki sigarayı açık pen -
cereden attı. Sonra kollarını iki yana 
açıp kapayarak kuvvetlenmek istedi 
ve bir iki dakikn odasında aşağı yukan 
dolaştıktan sonra kararını verdi... 

- Haydi oğlum, bu küçük kızı ken
di h"11ine, kendi düşüncelerine bırakıp 
gıdelim, kendimizi başka taraflarda te
da \•i edelim; çünkü yavaş yavaş soğuk
kanh lığım1zı ve gururumuzu kaybet -
merre, biraz hasta biraz deli olmağa 
basladık. Zihnimizden alelacayip şey -
le creçiyor. s nirlerimiz hergün biraz 
daha oozu!uvor. Böyle giderse büsbü -
ttin zivanadan çık~ca :ız. 

Bu sözleri vük~ek sesle söyledikten 
,s nra kPndi hal le alay etmek için ya

Bu"' ve kesik kesik güldü. 
rinlikle -rülüş. açık pencereden gelen se
nın havas~Wlılerıen ve hafifleşen oda-

11arib bir akis yaptı. 

Ertesi sabah su * y M 
Residin ann€Sin.P i!kaga çıkınca uaUA 
deyi söyledi ve çoc~klru~1P büyük müj
den ba.jka bir şey dlişünrt'n~n saadetin • 

ı myen buza -

vallı kadıncağızın teşekkür ve miruıet
tarlık sözlerini daha fazla dinlemeğe 
taharnmü! edemiyerek ko.şa koşa kaçtı. 
Bir kaç dakika niçin ve neden kaçtığını 
bilmeden böylece koştuktan sonra· çift· 
liğin etrafındaki cesim parkın kapısın
dan girdi. İki gün evvel yağan kar rüz
gfırla sertleşmiş, ayaklanrun altında 
çıtırdıyordu. 

Genç kadın sade bir ipekli ~lbise ü • 
zerine kocasının evlendikleri zaman 
hediye ettiği ve annesinin ckra1içele -
re lfıyik bir manto• diye tavsif -ettiği 
bir kürk giymişti. Bu kürlt evlendiği 
gündenberi dolapta asılı durduğu hal
de onu, kocasından gelen sair kıymet· 
li eşyalar gibi, hiç kullanmamıştı; fa -
kat blrkaç gün evvel birlikte sokağa 
çıkacakları zaman, genç adamın ısra -
n üzerine bu mantoyu giymeğe mec -
bur kalmıştı. 
Giydiği şeyin kıymetli olduğunu bi

liyor, fakat derecesini tayin edemiyor· 
rlu. Bunu ancak bir gün sokakta rast
ladığı NilOfer hanımm -komşulann -
daki memqr hanımı- takdirkAr bakış
lanndan ve bqka bir gün Beykoı.daid 

Onun içinden geçen bütün hisleri, 
müc.adeleleri ve sevinçleri keskin ve 
derin gözlerıle keşfeden Cevad, kansı· 
nın arkasındaki kürkü görünce bir ta
Taftan ısrarlarının fayda etmesinden, 
bir taraftan· da onun güzelliğinin bu 
manto içinde bir kat daha göze çaırp • 
masından memnun olmuştu. 

- Yalnız bu kürkü değil, dolabınız
da asılı uyuyan bütün esvab ve man
tolanmzı giymenizi rica ederim. 

Bu sabah Reşidin annesini ziyaret 
ettikten sonra, parkta dolaşırken Mu
alla bilfühtiyar bunları düşünüyor ve 
kocasınır. kendi gururu namına m11 yok 
sa kanc:ile altıkadar olduğu için mi o -
nun giyinip süslenmesini istediğini bir 
türlü anhyronıyordu. 

Bir gece evvel uyuyamadığı için bu 
sabah kendisini çok müteessir ve yor
gun duyuyordu. Sabahın soğuk ve taze 
havası başının ağrısını biraz gidermiş· 
ti, fakat gene kencfüıinde bir aiırlık du
yuyordu. 

yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı 

satış kamyonu planı da görülebilir. 
V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek istiyen • 

lerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile ben
zin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar 
İnhisarlar Tuz fen şbesin~ vermelerı lizımdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2172) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manyıa.~ gölü seddeleri ve regülAtörü tnşaatı keşif bedeli c534.m. lira 

c22> kuruştur. 
2 - Eksiltme 20/4/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat cl5. de Nafia 

Vekfüeti Sulnr Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında k:ıpalı zarf 
•tsulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c26> lira c75> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c25.149> lira ~09, kuruşluk mu -
vak'k.at teminat ver:nesı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az seitız gün evvel 
c!ler:nde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir isUda Ue Veka!ete müracaat 
ederek bu işe ma·hsus olmak üzere vesika almaları ve bu Ve.3ikaj'1 ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet i~inde vesika talebinde bulunnuyanlar eksUtmeye qtirnk 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evv<>line kadar Sular Umum Müdür~üğüne makbuz mukabilinde vermeleriJa
zımdır. 

Postada olan gec:ikmeler kabul edilmez. cl056. cl987> 

Cağa1oğlu erkt?k ortaokulu satınalma komisyonundaı 
7 /4/939 Cuma günü saat 15 te İst. Beyoğlu İstiklal caddesinde :i49 numaralı 

binada liseler muhru;ebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 2180 lira 40 lru -
ruşluk keşif bedelli okulumuz tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Bu ife aid 
şartname ve nafia şeraiti okulda görülür. 

İlk teminat 164 lira olup eksiltmeye iştirak edeceklerin en az 1000 liralık 
ou işe benzer iş yaptıklarına dair eksiltme gününden 8 gün evvel İstanbul vila
yetinden alınmış ehliyet ve 1939 yılı Ticaret odası vesikalarile belli ıün ve 
saatte teminat makbuzile komısyona gelmeleri. (1919) 

Bir aydanberi yaşamakta olduğu ha
yat, bir.clenbire tahammül edilmez bir 
hal alınış gibiydi. Kocasına karşı olan 
itinıadsız~ığı azalmak şöyle dursun, 
hele dündenberi büsbütün artmıştı. 
C~vad dün ona kaorşı şimdiye kadar 

göstermediği yepyeni bir yüz göster -
miş, onu altüst etmişti Akşam yeme -
ğinde gene eski tavrını, hatta her za -
mankinden çok daha soğuk ve uzak bir 
tavır takındığı halde gene onun birkaç 
saat evvelki sözlerini ve bakışlarını 
hatırlamaktan kendisini alamrumı ve 
bu düşünceler onu sabaha kadar kıv • 
randırarak uyutmamıştı. 

Birdenbire hayretler içinde donmuş 
gibi durdu. Parkın bir yolundan, ku -
cağında Zeyneb olduğu halde atını koş 
turarak (;t;!vad geliyordu. Küçük kızın 
yüzü ve gözleri derin bir sevinçle par
lıyordu. 

Birkaç gün ,evvel Zeyneb hizmetçi • 
1erden birine karşı aksilenm~, hırçın 
ve sinirli sözlerle onu paylamıştı. Yan
larında çalışa!\ kimselere karşı fevka -
lfıtle nezaket ve sabırla muamele et -
mekte olan Muallanın buna> canı sıkıl
mış, küçük kızı bir köşeye çekerek na
sihatler, tatlı sözlerle onun hırçınlığını 
yatıştırmağa çalışmıştı. İşte tam o sı -
rada habersizce Cevad içeriye girmiş, 

l:ızını gözyaşları içinde tepinirken gör 
mü.]tü. 

Babasının ansızın odaya girmesi Zey 
nebin üzerinde bir elektrik kuvveti gi
bi tesir etmiş, gözyaşlarını yutarak ve 
önüne bakarak onun sözlerini dinle -
mişti 

Cevad kızını yalnız tekdir etmekle 
kalmamış, bir hafta için onu yemiş ye-

mekten ve bahçeden ileride gezmekten 
menetmiş ti. 

Küçük kız odadan çıkıncaı, Mualla 
kocasına hay.retle bakmıştı: 

- Sizi bu kadar derin bir sevgi.le se
ven bu çocuk üzerinde ne kadar büyük 
bir tesiriniz var. 
Kansının bu sözlerine genç muhar • 

rir cidden mütehayyir olmuş ve sami -
mi bir sesle cevab vermişti: 

- Beni mi seviyor? O mu? Buna· çok 
şaşanın. Çünkü kendimi ona sevdir -
mck için şimdiye kadar hiç bir şey yap· 
madığunı itiraf ediyorum. 

- Yavrucak bunun farkındadU'. Si
zin kendisine karşı olan soğuk ve şef • 
katsiz muamelelerinizden öyle muzta
rib oluyor, öyle üzülüyor ki... 

Cevad karısının son sözlerine ehem
miyet veriyormuş gibi görünmeden sö
zü değiştirmişti. 
Şimdi uzaktan baba ile kızın at üs

tünde birlikte geldiklerini görünce, bu 
sözlerin Cevad üzerinde müessir oldu
n-una hüh.ınet~ek icab ediyordu. c 

Mualla yaklaşınca, genç adam başın· 
dan kac:ketini çıkararak selam verdi ve 
gülerek konuşmağa başladı: 

- Şu küçük kızı parkta mürebbiye· 
sile gezerken gördüm, atımın sırtına 
koyup kaçırdım. Kendisiv.e bazı gizli 
sözler söyleıneğe ihtiyr ı 'll vardı. Bu 
sözlerimi her zaman hatırlayacağını u· 
muyorurn. Haydi kızım inelim. 

Zeynebi Muallaya uzattıktan sonra 
kendisi de attan indi ve hayvanı ka -
yışından tutarak karısile kızının ara· -
sında köşke doğru yürüme~e ba-şladı. 

( A rkaıı "") 
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BATT AZI 

Battal inti amını ahyor 
l•ttal Oerlntn bu muma &ebeb, yal- 1 
Şemasın ahdini bozması değildi. 
nı kalbinde senelerdtnberl kanayan 
yara vardı ki, bunun ıaırabı henüz 
~şti. Ve, Şemastan. babasının 
lnıı aJınadıkça da, dinXJliyecekti. İşte 
&ebebledlr ki, Battal Gazi eline bü
~ bir ku vv geçirir geçirmez, en ev-
Aınuryon kalesi.ne hücum etmek 
~i. 

*" \rmna bu taTattan.. Şemasm casus-
~ Battalın müblın bir kuvv~le A • 
ryon tizerJne yil.rOd~ haber al
ır. At çatlatarak kaleye koştular. 
nasın hıuu.runa çıkBntk vak'ayı an
;iliır. 

lemas, o kadar bü btı- korkuya 
~dı ki u bkruı, akb bqmdan gı .. 
~ ..• Derhtı..l halb klliseye topla-
Onlara, ne My6k bh' tehlike kar • 

:ında bulundııklanm anlattı. Erkek, 
dın. yedi yqmdan yeıtmiş yaşına ka
r herkesi ailAhlandııdı. Kelleyi mü -
faıa et.meık için, ne tadar mümkünse 
!a,dar h molandı. Battal Gamıin gel-
esUXi ~ baph 

* Bir akşam gilneş bata?tam, birden -
re karşı.ki artlardan bir toz bulutu 
1tseldi. O anda, Ammyon kalesinin 
de. birbirine gtM!. 

Kiliselerin çanlan, şiddetle çalıyor .. 
ı.rkulan tehllkenln ~rd:iğinl 
bı ediyor.. her taraftmr 
- Battal ~ltyo.rl... 
_ Der vogumya! ( 1) 
Feryadlan ytlkseHyordu. 
Şeınas, keşiş cübbesinin altma kur
~tıı bir m'h giyer-ek ortaya atılmıştı. 
ıerkesl, VS'Ztte başma clevet etmiye 
a.şlamıljtı. 

• Okçula , bed oşuyor
trdı. Kndınh erkekli halk kütleleri, 
em b111 ere, çuvallal'ft d.oldurd uklan 
ışlıırı sırtlan.na ytıklenfyorlar; götü -
ııp, kale kapılamım aıblıınna ôokU
orlardı. Böyleoe, bpılan tahkim edi
-orlardı. 
Kadınla!', büyük k:azanla:rla yağ fıçı

annı, kale bilrçlertne BOrüklüyorlar. 
1kı yağlan eriterek, kale:re höcum ede
ıek ~kederin başlanna dökmek için, 
lteşler yakıyorlardı. 
şenıas ile diğer beyler w kumandan

lar da, knl•ntn büyük bürcü üzerine 
D'J)Jntşlar; gelen tallın askerlerinin ne 
hziycl alacaklarını g&tlüyorlardı. 
İsl!m a.cmerlerl, bağla.nn kenarına 

gelir gelmez, bOyOk bir tntiıaın ile ikl
,-e ayrıldılar. B1r kısmı sağa, bir k1smı 
~ sola doğru giderek, kaleyi çepeçevre 
~attılar. 

İki ok JTıenzillnden hariçte durtlulaT. 
Derhal her tarafa nabetçfler çıkardılar. 
:Ateşler yaktılar. Akşamın alaca ka -
ranlığı içinde, şıniolar söyleyip çalgı

r çalarak eğlenmlye ba-şladılar. 
Bu, Battal Gazinin plfını idi. Düş -

man1arına birdenbire hftcum etmeden 
eıvV<?1. onlara bfraı korku çektirmek.. 
yaptı.klan kahpeltğ1n cezafruıı, ınAne

Tf btr eza ile Metmek istemişti. 

Kale halkı, etraflannm kara bu1ut 
libi askerle çevril~ gOrür görmez 
korkud!n ~ıldıracak ha.le gehni.şlerdi. 

Derhal Şemsısm 6nüne dikilerek: 
- Bls, bu askerle bap. çıkamayız. 

Nafile yere uğraşıp da, Battalı kızdır
mıyahm. Derhal teslim olalım. Hiç ol
ınazsa , cunımuı kurtann&. 

Diye, kille kaPJlanm Batt la açmak 
istemişlerdi. Fakat Şemas, halkın bu 

lebtni ~<ldetle reddediyordu: 
- Kalemlr.e, (Vartan Zoravar)ın (2) 

~ası stnmişttr. Bunun beş mi!li dilş -
an askeri selse, gene bu kaleye gire

mez. 
Diye, halk& teminat ?eriyor, onlann 

~lerini arttıraCftk 9ÖZler söylü • 
'/°.rou· 
B~ cesur "'c pekg&Kl , Batudın 

P R~tiAi l!&rnaın ne red bir iıkibet-
~, 
~) Dln 'll~totıı Allahınıı. 

-Atıenl kah,nda hnrbetınekle m&§hur blr 
J!i'' ~rıı. 

Kiliseye yakla§arak çalı 11klc.~ cmıeıft.da Baklandı 
J.e karşılaşacağını çok iyi biliyordu. Bu-ı kalenin büyük bilrcü üzerine geldi. O 
nun için o feci dakikanın mümkün ol- zaman Battal ile Şe:nas arasmda, şu 
duğU: !kadar geç gelmesin5. :islı;iyordu.. kısa kon~a geçti. ( Arkaıı var) 
bir hile ve desise ile Battalın elinden * 
kwiulablleceğini ümid ediyordu. 

* O gece, sükunetle geçti. 
Ertesi gün Battal Gazi, Devzade Aş

kaıra binerek, kalenin yakınındaki kü
çük tepeye geldi: 

- Heyyy. Şeması. Seninle konuş -
mak istiyorum. 

Diye ~slendi. 
Koşup Şe.masa haber verdiler. O da 

Bir d ktorun günlük 
notlarından 

İğtida hastalıklarındnn zatı We.m • 
mtimler. kalb ve damar lifetlerlnln en 
başındadır. Şişmanlık şicyanlara tesir 

' ede.Nık düşürül~si zor olan tevettür çok
lu~u kalb ndnleslnln şahmi 1stihales1-
nl muclb olur. Nlhnyet şlryanların tagay. 
yürUnü muctl.> olarak birçok iht.ılA.tla.r 
ra.ptığı gibi kalbin ikllll şlryanlnnnın 
tagayyürü de hlnnakısadır nöbeti yapar. 
Nlkr.lsl ve irs! diğer ı.s.tldadı hiç hatır -
dan çıkarma.malıdır. 

Tcgaddl: Bazıları et veya ete muadil 
olıln gıdaların damar ~e~lerlnl mu
cib olduğunu beyan ederlerse de, esasen 
bu cihet meşkfık olup, bizlm memleketi
mizde sebze yemekleri etten çok ~ndJ -
~ln<len, 1ğt1dadm kalb ve damar hasta
b.klan tevlldlndeki rolü bünycvi bir has
talık veya 1rst lstidadlar ve lntan1 - sem
ml hnllcr harlclııde beden! faaliyetleri 
tam olup oturmakla vak.it geçirml.yenler
de pek mnhd·11 kalır. 

Alkoli:ım: Küulün kalb ve damar has
talıkları yıı.pt1ğı vWdlr. Hazını borwıu 

ve taallftkatının teşevvilşlerlnl muclb o
larak rnüteaddid tesenunümler yapma -
81le talb ve damar tagayyürlert hA.sıl e
der. 

İfratn vardırılmıyan, günde birkaç ta. 
ne s1garn ııe iktifa edilen :tütünün sae
le.m şahıslarda kalb ve damar hastalık
ları yapmıyncnğı kabul edllml.ştlr. 

Cnab lstlyen okayacolanmın poıla 
pulu yolhımalarını rica ederim. Aksi ta.k
dlrde bteklerl ıoukabelesb kalabilir. 

Açık muhabere 
EsklfAhtNle, <Battal Gazi ahfadından Şük

rü) tmr:alt mektuba oeva.b - Yazılarıma kar
§1 gö.sterdlğtnlz alA.ta ve te-reccfth~n teşek
kürler ederim. 1S34 senesinde neeretml.ıJ ol • 
d.uğunaz (TarlhQe '9'e Divan) da mehnzle 
rlm ara.sındadır. Buna binaen yenl.<!en not 
göndermek sureUle zahmet etmeyiniz. Ben, 
husus! bir mektub ne mtıft.Unizden bn.şkn. bir 
ricada bulunncaRım. 

z. ş. 

~--------------, 
Ankara borsası 

>.("ıh•- kao-,mt fiatlll ı 31 - 3 - 939 

(.:t. KJ. E R 

Açı.ıf kn•l 
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M.,.·Tor11 :.ı6.tS· 50 l~6.6750 

Puta : • 630 : .S3.ı0 

•.ttılne ( .6626 ı .6625 

Cennn .. . 8 7u ~b.3 15 

Amdel't1•• (,ı .2.12ö 6 •. 32 ı 

Bertla t-t .sıı~ li0.8lfi 

~ .. ; 1 .812ii • • • 81 .. a 

Atana 1.1.öJli : .os:.ıı; .,,,. 1.116 • 1.66 ..... Tucil edilmemiş 
Madftll 14.li 14.12 

YU'fO'ft :i.8..9026 28.90215 ..... ~ ...... ıo/6 ~~.9 .. f> 

neknt 0.00.JO o.ouoo 
neıcr .. uıoıs 2..90 6 
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\okhnlm ::ıu.66 S0.56 
Moelı~• 28.0026 ~ 3. O'lö 
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• • ıu • 
• • • meli 

Nöbetçi eczaneler 
Bu fet'e nöbet91 olan eczaneltt ,unıar

dır: 

İstanbo! <'ihctindekfler: 
Akal\.rayda <Ziya Nuri>, Alemdarda 

(Eşref Neş'et), Bcyazıdda (Aaador), sn
matyada <Rıdvan), Emin.6ntlnde (Beşir 

Kemal>, Eyübdı! <Hikmet Atlamazı, Pe
nerde CVitall>, .Şehremininde <NG.zım), 

Şehzadebaşında <fin1Ters1te), Kı:ı.rrı.gihn .. 
rükte (Suad) , Küçükpn.zarda CHJ.kmet 
Cemm, Bakırköyünde <HllAl). 
Beyo~lo cihetindekiJer: 
İstiklll caddesinc:kl (Della Suda), Te

pebaşında lKlnyoJl), Karaköyde <Hüse
yin Htunül, İstiklll oo.dd~ (Lhnon
ciyan), Pangaltıchı. (Nargllectyan) ı Be -
şikt~ <Nail Halid). 
Boğulçf, Kadık~ ve Acl&Sa.rdaldler: 
Üsıiüdardn (Sellmiye), Sanyerde (ftu

ri) , Kadıköyünde <Büyük, Öçl«, Biiyük
adada (Şlq_ası Rıza), Heybelide <Ta • 
naş). 

-······· ............. -......-.. .. -....... ___ .. _._ .. .. 
ŞEHiR TiYATROSU 
r pob... Oram k1emı 

Aqam uat 20.SO da 

ŞEYTAN 
l1t1klll oaddesl Komocli la.mı 

Alcpm 1111at 20.BO da 
Pu.utesı, Perpmbe 

Sayfa 13 

( İstanbul Belediyesi İlanları 1 
~ senesinde ölçQıertni aenellk mullyeneye getiııeceklerin naıan dikkatine: 

-~ niuamnamesinin lT nd maddeli mucibince 939 senesi İkincikfmun ayı 
içinde kaydedilmit ve sahtblerine mOracaat kAğıd.ı verilmıı olan ölçülerin 939 

ımM!ISi .melik muayeneleri 1/4/939 g<ımbı de bqhyacaktır. 

Muayeneye ietirilecek ölçüler: 

l - 9"' .eneltk '""8 flk muayene damguını tlflyaı>. bQtil.11 alçtıler. 

1 - &hibleri tarafından lyanndan wya damguından filphe edilen alçüler. 

3 - Senelit mnayene damguı .tlinmif wya okunamıyacak kadar bozulmu§ 
bOOmıım &içtiler. 

Ôlçıd aehiblerl.nin ınflfkillA.ta maruz kahnamalan w i9lerlni. çabuk yaptırma • 

lan için ellerindeki müracaat k!ttdın~a ,1azılı ü~ maddeye göre hareket etmeleri 
!Azımdır. ~ağıda y!l%1!ı günlerde ve yu lerde ayar memurlarının ölçüleri mua

rene edeoekreıi il!n olunur. 

Eminönü Gurup merkezi ayar memurluk mıntakasında 

l/ıl/939 ~nden 81i8/930 günil akşam ma kadar Beyazıd nahiye M. lüğilnde. 

Beyoğlu Gurup merkezi ayar memurluk mıntakasında 

1/4/939 g(lnünden 15/5/939 günü akfanıma kadar Beyoğlu kaymakamlığında 
!0/5/~ , %0/6/939 , ı , Beşik.tat , · 

24/6/939 , 25/7 /939 ı > > Sarıyer > 
29/'7 /939 , lfi/8/939 , > , Yeniköy nahıyc M. lüğilnde, 
lQ/8/939 > 81/8/939 > , > Beyoğlu kaymakamh~mda 

Fatih Gurup merkezi ay r mem ırluk mıntakasında 

1/4/939 gününden ltl/5/939 günO. aqamma kadar Fatih !yar memurluğunda 
16/5/939 > 26/5/939 • ı , Ey.üb kaymakamlığında 
29/8/939 > 3/6/939 ı > , Bakırköy kaymakamlığında 

6/6/939 > 9/6/939 ı ı > Yeşi.lköy nahiy€ M. ıtığünde 
1!/6/939 > 17 /6/939 > , > Çatalca kazası belediyesinde 

18/6/939 • 24/6/939 , > , S1llvri .kazaJ11 belediyesinde 

26/6/939 > 31/8/93') , ı > Fatllı iyar memurluğunda 

Kadıköy Gurup merkezi ayar memurluk mıntakasında 

1/4/939 gününden 28/4/939 günü akşamına kadar Kadıköy !yar memurluğunda 
a/5/939 

16/5/939 

1/6/939 
12/6/939 
26/6/939 

10/7/939 
17/7/939 
24/7/939 

31/7/939 
7/8/939 

14/8/939 
17/8/939 
21/8/939 

> 12/5/939 > > > ErenklSy nahiye müdürlüğünd4 
> 31/5/939 > > > Üsküdar kaymakamlığında 
, 9/6/93!) , , > Kısıklı nahiye müdürlüğünde 
> 23/6/939 , , , Beylerbeyı nahiye M. lüğünde , 7/7/939 , > > Beykoz kaymakamlığında 
, 14/7/939 > , > Btiyükada kaymakamlığında 
, 21/7/939 , > , Maltepe belediyesinde 

• 28/7/939 , , > Kartal kaı:ası belediyesinde 
, 4/8/939 > , , Pendik beiediyesinde , 10/8/93g > > > Yalova kausı belediyesinde 
> ıe/8/939 > , > Şile kaza.a belediyesinde 
, 18/8/93~ • • > Ağva nahiye müdürlüğünde 
> 31/8/939 > • , Kadıköy Ayar memurluğunda 

(2189) 

LUMBAGO 
ve ARKA ROMA
TİZMA AGRILARI 
NIHA YET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI &AMAND~ 

,4 ŞEKILDB İCRAYI TESlR ADAREK BOTOll ACRILAR., 

INIZI TEDAVi VB TESKbl IIDER. 

~rb YO Dt-1. Lw-baeo. Sı~ .,.,_ ~ 
~nlannadan lnı...., Qelllmedett ıııe- -
hanmtsden bU ALLCOCK'8 r.._ -..n" 
aAn,,_ -a.tlo 1~..-.-•· P.lll M _,,... 

sarf wia °" ku-eı li atnl4W'lnm eeamm 
bulecatım. 811 ALLCOCJC '8 ,..._, lıoei· 

rtıu aynı"'--'-• tok.ilde llaoc&. ı it o ... 
rnaı.A .,.ııej - t) Atnr- >""1ctdD r'9ll 
bir illan ~ - il Sibbl tMt. -.kt* 
tevlit - ·•ı KMvwı.h ve iMiM bW eAııa 

ogm- ı..oebtoft. 8lz ~ menul"
lt.LLCOCK '8 pakim ...._ ,.apM ,,,. bCiı.a. 

atnlMı defedM. 

ALLCOCK"8 y.lıalan. eotı.ı1ı .. ,..... • .. 
o~ Mıdeori .. b6Mta ..,. ~ 
cıdcw. ıs-r-....,. .. ~ ...... ıd
bariyte bM k ..... A IGQ ..... ~
W.. U.- bMe&drm ....etılMfthdm 
b6r ALLCOCK'8 )'aluulM .&mıa. P\c. 
J'1, 1/1 ku~. V.Ua "9 t4Jk 7Mafıwd• 
aalunllıa . ~ lıiq 1* ,.aa ~yea 
~ ınhp tıddl" ........ iN .... teeh 
fôetetaııeS. HaıldW ,..... ... ttwlldotıl 
lwmaaa .lt&rYI " Dal,. ............. 40ı.k.a 
cıdlııh. 

ANt 
TBOAVfi 

At"JU - Mı ALI. 
OOM 'I ,_.., pplftll> 
•ntw. OINıaUk _, 

teurlytl ..... ,."' .. ,.., 
.., .... cswı&ıı euım. 

........... ,. .. "1111 .......... 
ARTIK AdRILAR 

N(HAlET BULDU ••• 

.. ALUIOeW'I ... ............. . ... -. . .--- ..... . .. .......... .... ..,. ....... .. ............ 
Ualılılllı. .... 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

HALK OPERETi 

ZOZO DALMAS 

Maaar Bdetl 

ÇARDAŞ 

TURAN Tiyatrosu 
Bııg&ı ıaat ıs de talııboye 
rcıo 20,SO da umuma 
ErtuA"rul Sadi Tek ve 

arkadaı!an 
Gtindlh:ı 

iHTiLAL 
Pıyeı 8 P. Gece : 

Ş E R 1 A T C A S 1 vodvil B P. 
( Se) Atila Raviiıü, Miço Peoç~f varyetotl 
F'Hiııtln Radyon okuyucuıu Zokiyo Hamdan 
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cBon Poota• nın tefrikası: 20 
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Ateşspor bugün Vefa il~~ . ık :·:·:·:·:·:::·:::::::::::::. 
açını yapıyor . t~r::::::3:::::::::::ı 

lzmlrliler saha gabancılı(jı ve yorgunluk gib.l 
güçliiklerl yenebilirlerse Vefaya karşı iyi b~;=~~ 

nr.tice alacakları muhakkak sayılabilir :~::: ... 
t 



g· rbüz, tombul, sağlam, neşe · 
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SON POSTA 

PAHI 
ADET 

-..,...., 

50 
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UN 45 KURUŞ 

l 

T' •• e ır. Bahçe,<apı SALiH NECATi 

ARADENİZ POSTALARI 
Yaz tarifesi 

1- l N sandan ıtibaren yaz taıif~i tatbik olunacaktır. Postalar eskisi gibi 
l anbuldan Pazar, Salı ve Perşembe günleri mutad saatlerinde kalka
c ardır. Salı günti kalkan postalar gidişte Zonguldağa uğramıyaca1c 
b na muka.b 1 Perşembe günü kalkan postalar uğnyacaklardır. 

2 Dönuş seferlerinde postalar son iskelelerinden kış tarüesindeki kalkıt 
gunforlnden birer gUn evvel kalkacaklar ve telanll dönüş sefer-
erınde iskelelerden bu suretle bir gün evvel kalkmış olacaklardır. 

BA TIN HATTI BİRİNCİ POSTASI 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın hattı birinci posta

ları 4 Nısandan itib3ren Salı g'Jnleri saat 18 de kalkacak ve Cuma günü saat 
10 da İstanbula döneceklerdır. 

Harb Okulu Komutanhğından 
1 - Bu sene qağıaa yazılı şartlan haiz olanlar harb okuluna alınacaklardır. 
A - An.karada bulunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna, Ankara hnricJn. 

de bulunanlar bulundultlan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

B - Kaydi kabul muamelesi Mart/939 pan (1~/Temmuz/939) a kadar devam 
edecektir. 

2 - Giriş p.rtları berveçhi ltidir: 

A - Sivil: Liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vermiş bulunacaktm. 
B - Tam t kküllü askeri heyetı ııhhiyelerden (Harb okuluna gırer) ka • 

rarb sıhhat raporu almış olacaktır. 

C - Diğ-er prtlar askerlık fUbelerinde mevcuddur. 

D - Ankarada olanlar (C) maddesindeki şartln-rı Harb okuİuna müracaatla 
öğrenebilirler. (2177) 

Emniyet Umum Müdürlağünden: 
Dahiliye Vekaleti Emniyet Umum müdürlüğünde çalıştırılmak uzere 200 lira 

ücretli kdğıd, mürelateb, madeni ve kağıd para imaline ve buna benzer ·ş.ıere 
vAkıf mütehassıs bir kimyager mühendis ıle döviz , kliring. pıya a, borsa 
aleltlınum banka · 

Tallblerin TO..rk obnak suretile ihtisılsı ve evrakı müsbitelerile Em.niy,et Umum 
mılicltrl6H kftncfi .sube müdürlüiilnc müracaatları. (1986) 

--.... ~ını.ııtır. 
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Müthiş ıztırablardan sonra bu kadar derin 
sükun ve rahat ancak 

kullanmakla kazanılabilir-

GRiPiN 
Diş, Baş, Mafsal, Romatizma, Sinir ve Adale ağırları da dahil olmak ft.zere bll· 
ı:jn ıztırablan derhal geçirmekle harareti düşürür. Nezle, Grip ve Brollfiti izale 
etmekle haklı bir şöhret kazannıı§tır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin . taklid 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
• • • 1 • 

• ~. -· • 1 ' • • ~-..-

iL AN iSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffilı 
larile geçen haıtalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, ıea kuıklı· 
pda pek faydalıdır. 

[NGİLİZ KANZUK ECZANESi 

PATl'nın 

DEVAMLI 
TATBİKİ 

iLE 

801' POSTA 

''Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu n 

11e 10 yaş daha genç 
görilndüğilmU 
11öglügordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU 
Zevcim cBu adeta bir harika• dlye 

söylenmekten kend·.9ini alamıyordu. An
cak: İki ay kadar q,luyor. Alnımda, gör· 

lerle ağzımın etrafında buruşukluklarım 
vardı. Filhakika yaşım da epeyce ilerle
mift.i. Bugün b!ltür. dostlarım şeffaf ve yu 

m~ak tenimi ve bir genç kızınki gibı taze
ve nermln cildimi takdirle seyrediyorlar. 

Nban l 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN 

~N M(joMi$ 
(STiRAPTAH 
~oNRA ·• · 

Kullanmakla kabildir. 
Her akşam yatmazdan evvel cildin unsuru Bir ham~ede neı..le ve gripi geçirir. Harareti sUr'tttle dOşnro.r. 
olan penbe renktek! Tokalon kremini kul- Baş, diş, sinir, mllfsaJ, adale ağnlım ancak N E V R O Z 1 N 
lanınm. Terkibinde Viyam. Üniversitesi· almak llll'etile çarçabuk defedllebilir. 

nin meŞhur bir profesörü tarafından keşif Kat'f Tesir 
ve cBioceh tabi-: edile:ı cazlb ve kıymetli lcalimda günde 3 ka~e alınabilir 

~:~~!kn~~~~=~~ ;~~!;:n ~~:!°~~e~ul;;~: llllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllll 
rım. Cildi beyaziatır ve '~muşatır. Ve bil· r 
tü~ siyah benlerı giderir ve açık mesııme. Alman yada yapıl m ve 
lcrı sıklııştınr. . sağlamlığı bütnn dün • 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yeme isterseniz: 

I iZMİRIN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

İlan Tarifemiz 
Tek ıQtun aantıml 

Birinci 1ahil• 400 lruruı 
ikinci ıahile 250 » 
Üçüncü ıahile 200 • 
Dördüncü ıtıhile 100 » 
iç ıahilela 60 • 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzillth tıttifemizden 

istifade edeceklerdir. Tarr.. yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bfr tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcart 'llnları.u 

ıid işler için §U adreie müracaat 
edilmelidir: 

lılneılık Eollekttf IJ~ 
Ealıramamade Bu 

.............................................................. 
S.D Posta ~b!b!'an 

yaca tanmmlf 300 defa 
çalmakla bozulmadığı 

tecrübe ile aabit olan 

o 
Plakıar, 

İncitti sözüm (karcıQ'.) 
BOS1 incitti soznm (karaoıa. 

şarkı) 
Seni anc1k (Uşak oarkı) 

BAYAN NEVZAO 

8052 Şiddetli hıcan ile 
Rast gazel 
Lnlemlıin (Neva TOrkQ) 

BAYAN BELMA 

BAYAN NEDiME BIRSES 

8061 Ayrıldım gnlnm senden 
Kalk gidelim dağlara 

0RG0PL0 RE~IK BAŞARAN r 

8060 Kız senin adın Emine 
Aman Allah 

ZARALI K0Ç0K HALiL 
Gözyaşlarım (Uşak tarlı:ı) 

8054 Saçlannın ber tell 80S9 Pencerende perde ben 
(HUzıun şar.) Kaşların başka bqka 

Gramofonculardan ısrarla isteyiniz. 

-
KURU SİSTEM 

~~\ v.ortTOJ>"" 
~ LDSii 'Lt 

· KURU SİSTEMLE 

yapıl•n KELE B EK U.rka 

Kontr - Plaklar 
Çarpılma, Çatlam•, Kabarma Ye 

•aİre gibi hiç bir anza g6atermez 

Kontr Pllklar t u gibi arızalara 
karfı garanti ile aattlır. 

KIZIL, KAVIN, KARAAGAÇ'dan 
mamul Kontr PIAklar Stok ola-

rak her zaman mevcuttur. 
~-... HER YERDE SATIŞ _YERLEkl V~~D~IR~.~1111!!!!1-~ 

Matbaacılar ve Mücellitler Aleminde 4G---•111ıııı. 
dünystca töhret k11anm1f 

KARL KRAUSE, LEiPZiG 
Fabrikası sayt!l müşterileriyle yakından temas ve ihtiyaçlarını teıbit etmek 

üzere, Müdürlerinden B. Bückertz buraya gelmiştir. AlAkadar olanlar nya 
ziyaretini arzu edenler; adrulerini 11ltfen Galata Perşembe pazarı Aılua ham 
1 nci kat No. 7 

ALE El 
·~··· :~t /Je§r.yat Müdürü: Selim P.apıp Em•ti 

SAN Ş 
~·----•Firmasına bildirmeleri rica olunur. 4m---•"' 

~~ş~•~F~~~~~•~ç~A~B~~~~~~T~E~~~'~~~~E~~~•~L~•R~~ -~~~-~~ ~pnuuunıuuu~~nını~unı~~~nnnınnu~ı~ 

D KKAl~;;k~~e~JKATI.. 1 BUYUK PiYANGOSU 1 
KUNDURA MAÖAZASI 

3 Nisan Pazartesi günü Sultanhamam Yenicami caddesi ı pckiş kar~ısında 18 No. ~ya 
nakledeceğini Sayın müıterilerine bildirir. 

Veni mağazamız, mevsimin en yeni ve en zengin çeşitleri ile açılacaktır. 

§ Altıncı Keşide: 11/Nisan/939 dadır. ~ 

! Büyük ikramiye: 200. 00 Liradır ...• 
~ Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ~ 
§ ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükAfat yardır. 5 
= == s O 1 K K A T : Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 iÜDÜ akıamına § 
~ kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. ~ 
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