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Yugoslav -İtalyan 

müzakereleri 
bu sabah başladı 

Almanya da Yugoslav Hariciye Nazmnı 
Berline çağ1rdı ! 

Venedikteki müzakerelerin neticesinde Belgradın 
Roma - Berlin mihverine iltihakı tiekleniyor 

Parisin iddiası: '' Roma ile Berfin Yugoslavyayı kendi 
nüfuz mıntakaları yapmak için rekabete girişmişlerdir., 

"Y1'goılav Hariciye liazırı Markoııiç 1talya Hariciye Nazın Kont Ciano 

" .Roına, 21 (Hususi) Belgraddan &lı· Yugos1avya hariciye nazırı Markoviç, bi-
nan haberlere göre, yann Venedıkte Wıare tayyare ile Berline gidecektir. 
!:nt Ciano ile müzakereler yapacak olan (Devamı ll inci "Sayfada) 

Mussolininin son nutkunu 
Amerika iyi_ karşılamadı 

1 B~ gün 16 

CUMARTESİ 22 - NİSAN 1939 PlatJ • kurut 

Akdenizin Garbinde 
gerginlik devam ediyor 

• • 
Italyan askerlerinin ispanyadan 

çekilmesi tekrar tehir edildi 
• 

Alman donanması lspangol sularına vardı, Almangada 
iki sınıf silah altına çağırılıgor 

,,,. 
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_ ............................................................ , 
ingirz - Rus 
görüşmeleri 
Sovyetler yeni mükabil 
tekliflerde bulundular 

Türlcıve 

Ka 
sr 

a a sa iller·nde 
r ngiz b:r deniza tı 
gemisi görDldD 

Burgos, 21 - Madridde yapılacak olan 
zafer geçidi, bundan bir müddeı evvel 1 
Mayıstan 15 Mayısa tehir edilmifti. Bu , 
geçid tar:ilhi, bir kere daha tehir edilerek, .•• 
30 Mayısa bırakılmıştır. 

Moskova Romanya ve 
Polonganın Berline karşı 
itti/ ak etme le ini i~t yor 

Almanya cevabını hazırhyor Londra, 21 (Hususi) - Sovyetler:n 

Malüm olduğu üzere İtalya bu geçid 
resminden sonra oradaki askerlerini der
hal geri almayı taahhüd etmişti. 

(a. a.) H · . . . . . Londra sefiri Maisk bugün Moskovaya 
ıtler, Ruzveltın mesa1ındıı ısımlerı geçen devletlere varmış ve hariciye komiseri Litvınof ta- Fransız gaZPtelerinin neşriyatı 

Almanya tarafından tehdid edilip edilmediklerini sormuş rafıfıdan kabul edilmiştir. . . .. -Paris, 21 - Petit Parisien de diyor ki: 
İngiltercnin MoSkova. scf ırı de bugun Madridde yapılacak olan zafer geçidi-

Vaşin.gton, 21 (A.A.) - Mussolinınin 1 Dip:tomatik mehafilde ise bu nutuk ta- Litvinofu ziyaret etıntştır. 
1 

• nin 30 Mayısa tehiri ve dün akşam Douv-
nutku hak'kında resmi meha!ilae hiçbir I bii olarak karşılanıyor ve ileride verile- Salahiyettar nıahfellerden a ınanp na- res açıklarından geçerek İspanya sahil
Jnütalea ileri süıiilmüyorsa da gazeteler cek cevablardan evvel Amerika efkarı berlcre göre Mosloova - Londr~ -.. arJS lerine doğru yol ahın Alman iilosunun 
bu nutku açıkça takbıh ediyorlar ve Ruz. umumiyesinin yoklandığı mütaleası ile- arasında cereyan etmekte ol~n muzake- hareketleri Mussolininin dün söylediği 
Veltin teklifinin reddi suretinde tefsir o- ri sürülü~r. reler, tam bir inkişaf ~alınde lI'. nutuk yanında, en büyük teyakkuzu icab 
diyorlar. (Devamı 11 nci sayfada) (Devamı 11 ncı Jayfa~ etitrecek h5dise1erdir. 

an'at a mim:zde alaka Tayyare kaçakçılığı 
uyan ı an b·r talak· 

.~~---------~~~~ 

Ruhinin muhakemesine 
dün Ankarada başlandı 

Almanyada iki sınıf silah altına 

çağırıbyor 

Berlin, 21 (A.A.) - 1919 ve 1920 sınıf
ları 24 Nisandan 10 Hazirana kadar as
kerlik şubeleri muayene komisyonlarına 
müracaate davet edilmtılerdir. 

(Devamı 11 nci say/cıda) 

..., "İz• Sar 

.. dtr• ..... 
NC ... t ff' 

d• ... ..,., 
ispanya suları
na giden Alman 

donanması 

(Z t&D.e 18,000 tonluk cel> 2ll'bllSI, ! tane 
6,00I tonl!lk krunıör, 6 tane deslı'oyn 

?• H tane denizaltı ~eın.lsi) Şehir Tiyatrosundan Cahide ile Talat dün 
mahkemede birbirlerinden boşandılar 

Ankara, 21 (Hususi) - Tayyare kaçak
çılığı hadisesinde evrak sahtekarlığından 
suçlu Hariciye Vekaleti memur1anndan 
Ruhinin muhakemesine bugün Ankara 
birinci ceza mah1temesinde saat 14,30 da 
başlandı. Haklın tbrahim Tevfik ve Müd
deiumumi Baha Ankan hazır bulunu
yorlardı. (Devamı 2 in:i sayfada) 

---·····--.......................... _ .......... __ ._ .... , ____ ...._.. ................................ ., 

Dün, asliye 6 ncı hukuk mahkeme • 
Si İstanbulun çok iyi tanıdığı ve çok 
sevdiği iki san·atkar arasındaki b:> -
§anına davasını neticelendirdi. 

Sahneye intisabınd<iln pek az bir za-
1!1an sonra Şehir Tiyatrosunun en be
genilen kadın artistleri sırasına geçen 

Cahidenin, gene ayni çatı altında ye -
1işen değerli san'atkar Talatla birkaç 
l'ıl evvel evlenmeleri, sahne muhiti -
ll'ıizde umumi bir sempclti ile karşılan
l'llıştı. 

Birkaç ay evvel ise Cahide ile Ta -
lat arasında geçimsizlik başladığı ve 
ayrılmağa karar verdikleri kulaktan 

kulağa duyuldu. Bu rivayetlere göre, 
Cnhidenin srlhneye çıkması, bu anlaşa-
1'naınaz lığa sebeb teşkil ediyordu. Ko

cası, Cahidenin sahneye çıkmasını is -
~llli~·or, fakat, o da sahneyi bırakamı
~Or<iu. 

(Deuamı 11 inci sayfada) 

' 

Bulgaristan 
Romanyadan toprak 
talebinde bulunmadı 
BUkreş. 21 - Bul,garistanın Romanya

dan toprak taleblerinde bulunduğ~ res
men tekzib olunmaktadır. 
Bükreş. 21 - B. Köseivanofun dünkü 

beyanatı üzerine Bulgaristanın Roman
yadan arazi metalibatında 'bulunmuş ol· 
duğuna dair bir şayia çıkmıştır. İyi maJQ. 
mat almakta olaın mehafile nazaran Bul
gamtan. Rumen hükümetinden hi9}>ir 
talebde bulunmuş değildir. (a. a.) ( Yazısım 7 nci sayfamızda bulacaksımz) 



2 Sayfa 

Hergün · 

Yazı Çok Olduıa için 

Bugün KônanaaJı 

............................................................. _ 

Bir kadını evinin 
br hçesinde meçhul 
bir şahıs yaraladı 

Dün gece saat dokuzda Ramide esra
rengiz b r cinayet olmuş. bir kadın evi
nın bahç sinde me~hul bir şahıs tarnfın
dan yaralnnmıştır. Vak'a şudur: 

Ramide Cuma mahallesinde Şeyh Ab
dullah sokağında ki.içük bir evde Kas-

tamonunun Akkaya nahiyesinden 35 yaş
larında Kahraman kızı Rahime adında 
altı aydanberi kocasından ayn yaşıyan 

bir kadın oturmaktadır. Rahime dün ak
pın geç nkte kadar çamaşır yıkamış ve 
gece saat dokuza doğru ~amaşır leğenin-

deki suları dökmek ıçin karanlıkta evin 
bahçesine çıkmış ve ansızın meçhul bir 

şahsın taarruzuna maruz kalmıştır. Bü
yük bir korkuya knpılan Rahime bağır
mağa vakit bulmadan meçhul şah~ tara

fından sol memesi üzerinden bıçakla ya
ralanmıştır. Carih karanlıktan istifade 
ederek k::ıçnfbğa muvaffak olmuştur. 

Haseki hastanesine kaldınlan yaralı 

k::ıdın verdıği ifadt:de 6 ay evvel ayrıldı
ğı kocası Güreli İzzetten şüphe ettiğini 
söylemıştir. 

Soför, hamalı yaraladı 

Dün akşam bir para meseles"nden Ka
r::ıköyde oturan ~för Yamaiı Mehmed 
Top nede Medrese sokağında oturan ha

mal Süleymam başından demirle yarala

mıştır. Yaralı hnstsneye kaldınlmıştır. 

Tayyare kaçakçıhğı 
(Baştaf'o j-.. 1 inci sayf adıl) 

Celse açıldı. Hakim maznunun adını, 
adresini sordu ve bu işle olan münaseba
tını ı:ıah etmesini söyledi. 

Ruhinin hakimin suallerine verdiği ce
vablar arasında Ekrem Göniği 20 sene
denberi tanıdığını, samimi görüşüp konuı 
ttıklannı, bununla berıtbe.r Ekremin tel· 
grafı istediği tarihe takaddüm eden 10 

tene zarfında hiç görüşmediğinı söyledi 
ve Ekremin böyle bir sahteka .. hkln aJa. 

kadar olduğundan haberi bulunmadıl'!ı
nı. resmt telgrafın ona vcriimcsinde de 

mes'uliyeti mucib bir hal görmediğ;ni ve 
bu işin vehametini müdrik olmadığını 

ıöyliyerek Ekrem Gön iğin kendısin ·n saf. 
fetinden istifade edip suiistimalde bulun
duğunu llAve etti. 

Bunun üzerine Müddeiumumi Baha A· 
nkan söz aldı. Ruhinin mevzuubahc; olan 
telgrafı Ekreme vermesi. suçun mevkii 
husule gelmesini tamin eylediğıni ve e
Jer bu telgraf ona verilmemış olsaydı. 

Haridyenin keyfiyete muttalı olarak bu 

SON POSTA 

Resimli Makaleı Hakikati görmek kolay degildir --
Nisan 22 

Sözün kısası 
-····-

Sivasa bir şayak 
Fabrikası lazım 

!!, Taru 

S ivas şehri hal-kım. umduğum ve 
dilediğim kadar müreffeh gör· 

medim. Çarşıda, paza~da refah miyarı 

olan zengin ve süslü mağazalara bedel,; 
sermayesi nadiren bir iki yüz liralık 
manzarasını gösteren çok mütevazı dük .. 
kincıklar var. Halı tezgahları dünya buh .. 
ramndan müteessir olarak birbir faali· 
yetlerini tatil etmişler. Son birkaç tezgah 
san'at akulunda çalışmaktadır. İptida! 
maddelerin pahalılığı bu halı fiatle:inl 
artırdıkça artırmış; alıcı, yanlarına yak .. 
laşamaz olmuş. Sivaa halılarının, kala 
kala, dünyayı tutnn şöhretleri kalmış-. 

Her biri birer çiçek bahçesıni andıran 
İnsan lbazan hiç malik ohnadığı hasletlerden 'dolayı sevi

lir, bazan hiç yapm-.d'ı~ı hatalardan dolayı nefret uyandı
rır. 

Herkesin sizi olduğunuz gibi bildiğine inanmayınız. Haki- meşhur Gürün şallarından ise esr yokt 
kati gör"ip nnJıyanın sayısı, hattA. dost muhitinde dahi yüzde Şimdi bütün endüstıisi bırkaç tane oy• 
biri bile bulmaz. malı 'kalem sapı ile çubuğa, ticareti de 

~c~~~~=======~~~==~=~~~~m=@=K~==J :;~~~~'.~I~ıt:~~ 
Kimya tecrübesine 1..ı··--... ··--··-·····.--·----, Oğlunun ag"lamasını , ken, bu derdin çaresi ne oıll'bileceğinı 
K b id Jı H b f k sordwn. Dedi ki: ur an g en çocu i er On ır 1 ra Dlnlegen baba - Bizim vilayette sert lakin çok daya .. 

İ nıklı ve mEfuzul yün istihsal edilir. İklim 

1 Sinema stüdyolar soğuk olduğu için bu yünün iplikleri u .. 1 zun, gür ve gayet parlak olur. Kalın ve 
müdürü ile beraber kaba şayak için fevkalade elverişlidir. 

Bir sinema Btüd11osımun müdürü 
trCZf olmak için beTbera gitmi§ti. Ber
ber fırçayı etine aldı: 

- Kullandığımız fırçalar tavşan 

tüyündendir. 
Dedı. Sabunu aldı: 
- Bu sabon Kote markadır. : 
Bir ustu,.a alda: i 
- lngiliz çeliğinden yapılmıştır. ~ 

Sapı fil dişindend;r. i 
Sinema stüdyosu müdürünün canı i 

sıkılmıştı: ! 

Buraya milli müesseselerimizden biri, 
mesela Sümerbank, alakadar alup ta bir 
şayak fabrikası açsa. civardaki askeri kı
taatın efü'ise kumaşını temin edeceği gi• 
bi, ahali de iş bulur, yapağısım kolay sa .. 

ı tar, ve şehrin de refah seviyesi derhal 
yükselir. 

Bu fikir bana pek makul göründü. Fil
hakika coğrafi vaziyeti ve çağı! çağıl a· 
kan sularile !böyle bir fabrika için çoli 
münasi:b bir yerdir. Sümerbankın her 
açtığı fabrikanın, açıldığı yere medeni

- Bunlan bana niçin şöylıiyon-u- E 

nm? ~ 
Dedi. ~ 

! ~et, hareket ve refah götürdüğünü Ereğ .. 
San Fransiakolu bir ıoför. it başımla lı~e, ~ayseride, B:iuyanda gözlerimle 

i'.ftn, karısının ve yeni do&'an çocuğunun gorm~. kıvanç duymuştum. 
sesini i§itmek için bir alıcı ahize edinmiş- Bu büyük nimetleri. banka Sivastan 
tir. Böylelikle°, lohusa karısı. bebekleri niçin esirgemeli? Diğer taraftan halıcıh· 
ağlayınca. mikrofonu çocuğun ağzına tut ğı ihya etmek, ona yeniden hız verme& 
makta, sesini pek sevdili kocasına duyur- te bu güzel ve tarihi endüstrimize karp 
maktadır. milli bir borç değil midir? Bu buhran za. 

Berber sordu: ·: 
15 yqlannda olan bu İngiliz çocuğu, _Hoşunuza gitmedi mi? 1 

evlerinin bahçesinde babasının kendisi- _ Hayır! 

ne yaptırdığı bir laboratuvarda iştial ka- • _ Ôyle ise ben de 11öytiyeyim, 
biliyeti uzla olan bir maddeni:ı tecrübe-
lerini yaparken, tübdeki mayı patlamış. yaptığınız filmlerin başlarına ne diye 

sinema operatörünün, ses mühencli
ve zavallı çocuk berhava olan 1.aboratu • ı Anasının meza!'ı üştünde 

can V'!ren şoför 
var enkazile havaya fırlıyarak bahçenin i sinin, dekorları boya.yanların, daha 

ne bileyim birçok insanın isimlerini 
uzak bir köşesine düıroüştür. Buna rağ • i 

: yazıyor, bize de okutturuyorsunu.z. men ayağa kalkmıı, sersem bir halde ba- ! Londrada 60 yaşbrında bir toför, bun-
• Biz onları öğrenmek istiyor muyuz? 

basına koşmuş, kollarına atılmış ve ba - • dan 'bir buçuk sene evvel ölmUf olan çok 
yılmıştır. Hastaneye kaldırılan çocuk kA- '---·--·-------·" sevdi.ği annesinin mezarını her pazar zi-
§ife ha.bası ikan vermiş ise de, hayatını Amerikanın en yaret edermiş. Geçenlerde gene böyle bir 
kurtarmak. kabil olmamŞır. pazar ziyaretinde, adamın mezann üs -
Şimdi, ~inde tecrübesı yapılan bu mad T."pi ... ÇOCllğU tünden kalkmadığını gören mezar bekçisi 

denin muade1e1eri bulunan bir defter tei- yanına yaklaştığı zaman, annesine düş -
kikten geçirilmek üzere harb ye nezare- kün şoförün orada can verdığini hayret 
tine gönderilmiştir. ve dehşetle farketm~tir. 

Yaz, kış sotuk banlJO 
yapanlar yalan mı 

_çÖ_Q /üyorlar? 

Üçüncü defa diş 
çıkaran kadın 

manlannda böyle şeylerin şahsi teşeb
biisle ve hususi sermaye ile olamıyacağı 
bedihidir. Devlet mutlaka el uzatmalı. 
nasıl ki demiryolu köye bereket getirdi 
ise, devlet sermayesile kurulacak sınaat 
müesseseleri de, şehirlinin uğradığı za .. 
rarı telafi etmelidir. 

Selçuk devrinden kalma, paha biçilme21 
eserlerle tarihi kıymeti pek büyük ve ha .. 
vası, suyu ve ferahlığı itibarile güzel şe .. 
hirlerimizden biri. ve bunların hepsiniıı 
de fevkinde, inkılabımızın mukaddeme
s'ine sahne olmak ıerefini kazanmakla a• 
ziz yurdumuzun en tııllhli bir beldesi ~ 
lan Sivas cümhuriyet hükumetinden böy. 
le bir himmeti can ve gönülden dilemek· 
te ve beklemektedir. 

* 
suretle bu işin önüne geçileceğıni ve t.u Amerikada FJadelfiyam.n, tanınmış 

İngilterede dişleri takma olan bir kadın 
üst dişlerinin iyice oturmadığını farket
miş, takma dişi çıkarmış, ve damağını 

i yoklayınca, altından yeni bir dişin sür • 

Eski !harflerle imza attığı vakit ismi 
cşirreh dahi okunabilen, edebiyatı cedi· 
de artığı bir matuh, erkanı memleketi 
kargalara ve binaenaleyh memleketi de 
le.şe kıyase ettiğinden dolayı geçenlerde 
benden burada bir ders almıştı. Zavallı 
bunak, bana cevab vermek sevdasına 
düşmüş ve edebe münafi hezeyanlarına 
gazetelerde yer bulamadığı için bana İt4 
hafen bir küçücük risale (!) neşretmeli 
külfetini ihtiyar etmiş. Bunda benim te .. 
miz mazim ne :kendi Mısırda ve Pariste
ki malum mazisini karıştırarak bir takım 
türrü'hat ymnurtluyor. Kendisini kula .. 

itibarla bu işde bir şeriki cüriirn olduğu- doktorlarından biri şöyle demiştir: 
nu söyliyerek Tü.-k Ceza Kanununun - Yaz kış soğuk su ile banyo yaptı-
342 inci maddesine göre cezalanması la- ğını iddia edenler, ya yalan söylüyor -
zım geldiğini beyan etti ve muhakeme- lar, veya şimdiye kadar çoktan ölmüş 
nin Ağırcezada görü:mesını istedi. bulurur.a'ktadırlar. Zira sıcak bir ya -

Amenkada re.ssamrnr, tanınmış çocuk •düğünü görmüş. Şimdi iddiasınca üçüncü 
film yıldızlarından Deanna Durbin, Şir • defa olarak diş~eri çıkmaktadır. L~~dra • 
ley Tempel, Bonita Granville, Edith nın tan;nmış dış do~o~larından bırı: 
Tellovosun en bariz kısımlarını birleşti • .- Eger ~a~~ın ı~dia~ .d~ğ.ru çıkarsa. 
rerek cAmeri.Kanın tipik çocuğu• modc • dış tababetı boyle bır hadıse ıle ilk defa Mahkeme bu karan kabul ederek dava- taktan fırlayıp buz gibi suya girmek 

yı rüyete kendini salalıiyettar bulmanı. ka 'bi zayıf düşürür.~ lini vücude getirmişler. Soma da bütün karşıl~mış olacaktır!.. demiştir. 
Dosyayı Ağlrceza mahkemesine ver 1- J 
mek ilzere Müddeiumumiliğe iade etti. 3 mi/yon ngi/iz / rası iane Amerikada .bu çocuk modelıne bcnziyen 

bir kızı aramışlar, ve Şikagolu 12 yaşla • Zatıirreenin int;kamı 

Oemilerln muayene mClddetleri 
uzatıldı 

İngiltcredeki Yahudi cemaati, Ya - nndaki kızı bulmuşla!'dır. Concetto Ri • Geçen sene, zatürreede muvaffaki -
hudi mültecilerinin ihtiyaç.lanna sar- baudo yeni çevrilecek çocuk filminde baş yetle tatbik olunan Sülfafridin ilacını 
fedilmek, bu suretle İngilterenin halk rolü oynıyacaktır. · kesfeden İngiliz doktorlarından Karol 

Deniz Ticareti Müdürlüğü müddeti sandıklarının ianesine muhtaç kalına - Resimde kızı, diğer çocukların yüzle - Raberto, zatürreeye tutulmuş, buldu -
bi~ gemileri muayeneye çağırmış ve malk için aralarında 3 milyon İngiliz li- rinin ıbir kısmından husule getirilen tab. ğu ilaç kendisine tatbik edilemeden iki 
bir ay içinde muayenelerini yaptırmı- rası toplamışlardır. !onun yanında görüyorsunuz. gün içinde ölmiiştür. 

yan gemilerin seferlerine müsaade e - -:;::=:========================::;;;;;;;;;::;;;;::;:==:;;:;:;;;;::;:============~~ 
dilemiyeceğini alakadarlara bildirmiş- r ( S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
ti. Gemi sahibleri bu karar üzerine, 
Deniz Ticareti Müdürlüğüne müraca -
at ederek, son günlerde havuzlarda iş

lerin çok olduğunu ve bu vaziyet kar -
şısında uzun müddet muayene için ha
vuza girmek sırasını beklemek lazım 
geldiğini bildirmişler ve gemilerin dö
nüşte muayenelerini yı1;;>tırmak üzere 
şimdilik seferlerine müsaade edilme -
sini istemişlerdir. Deniz Ticareti Mü -
dürlüğü bu müracaati nazarı dikkate 

Gazeteler üç çocuk arasında geçmiş bir faciadan bahsetti

ler. Bun1ardan bır tanesi 6 yaşındadır, diğerleri ise 14 der 
yaşlannda .. 

Birinci bedbaht çok küçüktür, facia hayatında iz bırakma
yabı Lir, fakat şimdiden cürüm yapmasını bilen. ceza yiyen, 
tevk fhaneye. dlğer suçlulann arasına glren, fazla olarak 
bır de tr:?şbir edilen 14 der yaşındaki iki bedbahtı bckliyen 
akıbetin ne oiduğunu tahmin edebiliriz. 

elmış ve gemilerin muayeneleri yapı -
Jıncıya kadar seferlerine müsaade et -
miştir. 

Gazeteler tu üç bedbahtın arasında geçen facianın mahi-

yetini de anlattılar: 
- HPr üçü de mahkemeye verildi, birincic,;i şikayetçi idi, 

tabü ~rbest bırakıldı. diğerleri de tcvık•flıaneye yollandı. 

dediler, bir hayli tafsilat anlattılar. Üsteltk ç.ooukların js~m

lerini ve adreslerfni de yazdılar. 

Gazete 24 saatin taTihidir. Bir gün i.çinde olup biten her· 
şeyı vaz'lr, vücudünün hi'kmeti de budur, fakat henüz iyi 
yola dönmeleri imkanı mevcud olan küçük mücrimlm teş
hır etmenin doğru olduğuna, hele fayda vereceğine, kendi 
kenclimizi tenkid de olsa biz inanmıyoruz. ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 
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n Nisan 

Belçika Krall dün Romanya 
·Hariciye Nazmm k8bul etti 

rBir Alman gazetesi, Gafenkoya atfen Bükreşin Berl;n 
aleyhindeki çember siyasetine girmiyeceğ:ni yazıyor 

SON PmTft 

Şehinşah Türk 
heyetile 40 

dakika görüştü 
Tahran, 21 (A.A.) - Anadolu ajansı· 

nın hususi surette gönderdiğı redaktö.::-l 

Havadis mi, 
tahrik mi? 
Hassasiyetimizi kendi 

öz davalannaıza 
hasretmeliyiz 1 

F aıizmi reddetmek, mucuızlcuıntn 
auulratlıiını yapmalı için 1ebeb 

olamaz 

S.Tfa 3 

E 
• Rayıştaıın açılması f'B 

za/er geçidinin gecikmesj 

Yazan: 8ellm 1ta11P Emet 

Romanyanın l ondra sef arethanesinin tebliği: Gaf enko 
Berlinde hiçbir gazeteye beyanatla bulunmadı 

Beyoğlunun bir Alınan kitabcısı came-
bild,riyor: kanına 'bir Avrupa hariı3sı asmşı. Bu ha-

Aıahazreti Hüm:ıyun dün s:ıa~ 17 de ritada Danzig koridoru Alman memle
Türk heyetini Gülistan sarayında kabul ketleri eczası arasında görünüyor ve fa. 

S on günlerin ehemmıyetli bir in· 

tizar mevzuu da Alman Rayş

tağının açılacağı yirmı sekiz Nisan tari
hidir. Bu tarihin İtalya ile mutabık ka
lındıktan sonra tesbit edildiği hakkında 
çok kuvveUi rivayetler vardır. O giin. 
ilk defa olarak, M. Roosevelt'ın mesajına 
Her Bitlerin cevab vereceği de gene bu 
rivayetler cümlesindendi. Fakat M. Mus
solini, 1942 de İtalyada tertib edilmesi 
düşünülen beynelmilel serginin tertıb 
heyetini kabul ederek bu nutka mücmel 
surette fakat Hitle:::den evvel cevab ver
mek suretile ikinci cevabcı mevkiinde 
kalmak istemedi. 

Brüksel, 21 (A.A.) - Ga!enka, bu sa-1 karşı olan vaziyetinde b u garantinin hiç buyurmuşlardır. Kabul esnasında Hari· 
L_,_ 1 ld L.:1. • k şizmin hedefleri oklaı-la işaret edilmiş u.tfl buraya gelmiştir. Mumaileyh meç- bir tesir yapmıyacağmı an atmış o u- ci\llf> Veziri B. Alar.ı ve Türkıy~ vt.ıyu -t'r 
h l "~ bulunuyormuş. Bu haritayı gören bir u-u askerin abidesine bir çelenk koymuş ğunu yazıyor ve diyor ki: elçimiz Enis Akaygeıı de hazır bulunmuş-

b h niversite talebesi kütiibhaneye girmiş ve V'e sıra ile kral, başvekil ve hariciye na- Bilak.k; Romanya gar.ınti her ne taraf. tur. Heyetin geliş gidiş ndP. saray a çe-
ıırı Pierlot tarafından kabul edilmiştir. tan gelirse gelsin memnuniyeUe karşılı- sinde hassa aı- J ından bir m~freze seliı~ bu haritanın derhal vitrinden kaldırıl
Oafe k R d "k" t fi 1 ı · 'C' ı heyet re>ı masını ist'emış· . Kütübhane sahibi cJe bu n o, omanya sefaretı tarafından yacaktır. Ancak bu garanti en ı ı ara ı I resmini ifa ey ern.ştır . .r.vve a • 
ferefine verilen bir ziyafette hazır bulun- bir ittifak çıkımamalıdı~. Romany.ı AJ- si B. Rana Tarhan huzurı.. Şehinşahiye dav.ete itaat ederek haritayı kaldırmış. 
muştur. manya aleyhine bir çember siyasetine girmiş, Alahazret biliıhare bütün heyeti 1 Bir Türk Ünivers"telinin, bir kütüb!ıa-

Berlin. 21 (A.A.) - National Zeitung. sürüklenıniyecektir. kabul ederek azadan he!" bir.ne ayn ayn 
1 
ne camekanına asılmış bir haritayı k::ıl-

Romanya hariciye nazırile yaptığı bir kıymetli yüksek iltifa:larda bulunmuş- dırtma:k istemekte haklı olabilmesi o ha-. Romanya el~isinin tekzibi .. . ınülilkatı neşretmektedir. Gafenko. her - tur. Kabul merasimi 40 dakika surmuş ritanın Türk hudud ve sınırları hakkın-
M. Mussolininin sozlerı gösteriyor ki 

Berlin de. Roma da M. Roosevelt'in me
sajına cevab verecekler ve bu cevablar 
kesin birer red olmıyacaklardır. Muza
kere için kapıyı açık bırakacaklardır. Fa
kat M. Mussolininin gene ilave ettiğı gı
bi mihver devletleri. Amerikanın teklif 
ettiği beynelmilel konieranstan ümidli 
değildirler. Bunun behemehal akim o
lacağına kanidirler. Bu arada vaziyetin 
nezaketini artıran nokta. İspanyada ya
pılacağı tarih mütemadiyen geri atılan 
zafer geçididir. Malum olduğu üzeı-c bu 
geçid resmine, İspanyada harbetmiş olan 
İtalyan gönüllüleri de iştirak edecekler
dir ve İngiltere ile İtalya arasında yapı
lan anlaşma mucibince memleketlerine 
döneceklerdir. İngi~tere bu gön:illülerin 
biran evvel vatanlanna dönmeleri için 
bu geçid resminin biran evvel yapılması
nı istemektedir. General Franko evvelce 
geçid için Mayıs başını tarih olarak tes
bit etmişti. Sonra bu tarih Mayıs on be§e 
atılmak istendi. Son gelen haberler iseı 

Mayıs sonunda yapılacağını bildiriyor. 
İtalyan gönüllülerin'n vatanlarına avdet-

lki memleket için de faydalı neticeler ve- Londra 21 (Hususi) - Bu akşam Ro· ve Türk heyeti karde~ Iranın büyük ~e- da yanlış mallımat ve çizgiler. veya bu 
recek olan Berlindeki açık konuşmalar- manya s~farethartesi tarafmdan neşredi· finin huzurundan kalblerinde, yüzlerin- hududları hedef tutan işaretleri ihtiva 
~an dolayı memnuniyetim beyan etmış- len bir tebliğde Romanya hariciye na~- de unutulmaz derin heyl!can izleri taşı- etmesi!e kaimdir. Yoksa. herhangı bır ta-
tır. n Gafenkonun Berlinde bulunduğu esna- yarak çıkmıştır. biin velev kasden dahi olsun dünya yil-
. Bu gazete, Gafenkonun İngiliz garanti- da hiçbir gazeteye beyanat •vermediği Harbiye mektebinde . zündeki bize yabancı herhangi bir toprak 

11 hakkında, Roınanyanın Almanyaya tasrih edilmektedir. Tahran, 21 (A.A.) - Anadolu aJa~s~~ parçasını harita üzerinde şu veya bu 

nın hususi surette gönderdiği redaktoru I memlekete mal etmesi şahsi müdahale-

Macar Nazırları Roma dan 
Budapeşteye döndüler 

bildiriyor: mizi davet etmek için bir sebeb teşkil e-
Tü 'k h ti. Tu .. rk askerinin m\isafır . 

ı eye • ~ . ; . , demez. Bazı Avrup:ı. memleketlerınde, bu 
edilmekte bulundugu Harbıye mekteb.nı kabil hadiselere !:ahid o1unduğu ekseri-
ziyaret eyle~_iştir. ~ekt~bın meth.al~n;~c ye•le vnk•dir. Fakat bu hal. dünyayı 
bir talebe mufrezesı selam resırunı .~a muhtelif zümrelere ayıran ideoloji kav. 

İebliğde , merkezi Avrupa ve Tuna havzası meselelerile 
son hadiselerin tetkik edildiğ bildiriliyor 

Roma. 21 (A.A.) - Telek: ve Csaki, 
dün akşam Budapeştey~ hareket etmiş. 
ler ve istasyonda Mussolini ve Kont C a
no tarafından uğurlanmışlardır. 

Ronıa, 21 (A.A.) - Stefani ajansı tPb
liğ ediyor: 

Macar devlet adamlarının Romayı zi
Yareu ÜZerine aşağıdaki resmi tebliğ 
neşrolunmuştur: 
. Kont Telelti ve Kont Csaky. Romayı 

~1Yarelleri esnasında Düco ve Kont Cia
rıo ile müleaddid !conuŞ°malardı bulun
ınuşlardır. Bu konuşmalar iki memleket 
arasında mevcud sıkı dostluk münas~
betlerinin bariz vasfı olan bir samimiyet 
Ve itimad havası içinde ~ereyan etmiştir. 

Baldvinin 

En mühim me6eleler ve bilhassa Mer
kezi Avrupa ve Tuna havzası meseleleri 
en son hadiseler ve umumi vaziyet te 
mütalea ediler~k tetkik olunmuş ve ge
rek siyaset gerek ~konomı sahalarında da 
ha büyük bir istikrarın nefine olarak iki 
hükUınetin elde ettiği net~ler memnu· 
niyetle müşahede edilmiştır. 

İki taraf devlet adamları memleketle
rinin hareketini. Rcma - Berlin mihveri
nin bariz vasfı olan adalet ve sulh hedef
lerine doğru götürmek hususundaki mü· 
taba'katlannı teyid eylemişlerdir. Bu 
maksadla. dost memleketlerle olan teş
riki mesai siyasetini bilhassa inkişaf et
tirmeğe karar vermişlerdir. 

bir nutku 
'' l ngilizler harbe girmeğe mecbur kaldıkları 
~aman sarsılmaz bir inadla hareket ederler,, 
Toronto 21 (A.A.) - Toronlo üni -

Yersitesinde bir konferans serisine ba.ş
lcy~ eski İngiltere Başvekili Kont 
Bal?win, bilhassa demiştir ki: 

dngiUı.Ier dünyada sulh olmasını is
ltyorlar. Bununla beraber harbe gir -
ineğe mecbur kaldıkları zaman sarsıl -
lnaz bir inadla hareket ederler.» 

. izmirde maruf bir ecnebi 
ihtida etti 

Hatib, Kanadada Fransız ve İngiliz 
ırkları arasındaki birliğe işaret ederek 
şöyle demiştir: 

cBu birlık, harblerin ve harb teh -
didlerinin muhakkak bir tabiat kanu -
nu olmadığını ve milletlerin asırlarca 
süren mücadelelerden sonra dostça yaL 
şıyabileceklerini ispat etmektedir.> 

Suriye parlamentosu 
tatil edildi 

eylemiş ve mekteb kumanaanı Tumgene-
ral Yüzdeenpenah -:araiından karşılanan 
heyet mocrern mektebı:ı yatakhane. dPr
sane ve a~ yerleri:ıi gezmiştir. Türk er
lerinin ibüyük misaftrpervcrlikle izaz e
dildikleri odalar da görütmüştür. Ku
mandan dairesinde heyete çay verilmiş, 
samimi görüşmelerde bulunujmuştur. 

İngilh ve Sovyet askeri heydleri 
Tahran, 21 (A.A.) - 30 bahriyeli ile üç 

sübaydan müre1dteb Sovye: askeri he
yeti ve 30 erle birkaç zabitten mürek?.ub 
İngiliz heyeti dün öğleden sonra Tahra
na varmış veaskeri merasim!~ karşılan
m~Iardır. 

Yeni büyiik elçilik binası merasimle 
a~ıldı 

Tahran, 21 (A.A.) - Anadolu aJ<ınSJ

nın hususi surette gönderdiğı redaktörü 
bildiriyor: 

Dün saat 18 de yenı Türkiye büyük el
çilik binasının küşad tôrenı yapılmıştı:. 
Hadise Türk • İran dostluk ve kardeşli· 
ğinin yeni canlı tezahürünü teşkil eyle
miştir. 

Törende başta B. Ran:ı Tarhan olduğu 
halde bütün Tür'k heyeti, sübayl ırı, ko
lonisi, İran hariciye erkanı, T:irk heye
tinin sivil ve askeri mihmandanları, İ
ranlı ve yabancı gazeteciler bulu~muştur. 

Merasime Hariciye Veziri B. Alüm ri
yaset etmiştir. Tahranın er. güzel bınala
nndan birini genç ve kıyır.etli Türk mi
marı Seyfi Arkanın çok muvaffak bir e
serini teşkil eden sefarethanemizi'l bü
yük elçi B. Enis Akaygenin ınce zcvkıle 
döşenmiş muhteşem salonalrında topla
nılmış ve B. Enis söz alarak bır nutuk 
söylemiş ve buna Hariciy~ Vezirı B. A
lam mukaıbelede bulunmuştur. 

Merasinı esnasında etraftakı sokakları 
İzmir, 21 (Hususi) - İzmirin tanınmış 

tcncbi ailelerinden Frederik J.fro vilD.
Jete bir istida ile müracaa. ede:ek jslam 
~ac_ağını •. dini itikad itibarile islamiyetı 

Şam, 21 (A.A.) - Yenı Nasuhi Buharl doldurmuş olan Tahran halkı da kardc;ş 
kabinesi, milli blokta m~alefete maruz Türkiye hakkındaki sempatisim alkışlor
kaldığından 20 Nisandan itibaren parla- la izhar etmiştir. 
mentoyu bir ay müddetle tatil etmiştir. Gece sefarette büyük bir suare veril-

nunscdiğini bildirmiştir. 
İstida müftülüğe havaie edilmiştir. Jj. "° 70 Yaşındadır. 

B•nnetice ekseriyet erkanından bir çoğu, miştir. 
bilıhassa Sadullah Djabri fırkası reisi ile ----

Türk - R umen 
Dostluğunun 
Bir nişanttsl 

fırkanın birçok müstafi nazırları hüku- Dünkü Meclis 
metle olan tesanüdlerini ilan etmişlerdir. 

Şehrin vaziyetinde mahsQs bir salah müzakereleri 
görülmüştür. Dükkanların ekserisi açıl-

Bükreş 2 1 (A.A.) - Anadolu Ajan-

mıştır. Halebde de çarşılann hemen he- Ankara 21 ( A.A.) - Bugün doktor 
men kamilen açılmış olduğu bild•rilmek- Mazhar Germenin başkanlığında top -
tedir. , lanan Büyük M!llet Meclisi, iskan ka

sının huSUsi muh~biri bildiriyor: Hatay Başvekili şehrimizde 
Bugün müteveffa Kral Birinci Ka - d · · · · · 

rol'un d w •• •• • ld Hatay evleL reısıJe bırhk•e aynı za-
ogumunun yuzuncu vı onu - d B"" ··k M" · 

in.üne tes d" f t k a· B w ld"" - rnan a uyu ıllet Meclısınde aza a u e me te ır. u yı onu- b 1 k f ·ı An · 
.ııü büı·· R . . u unn.a sı atı e karaya gelmış 
edilınişt~ amanyada rnerasımle tesıd bulunan Hat~v Bacwek . Abdurrah -

11··t man Melek d ın Ar. r ek r ile şeh-
k u evefia Kral Karo.ı.. Türkiyeve rimizc ge mi.,tir. 
arşı dn mücadelede bulunmuş oma - Hatay B.ı vekilinin bu seyahati ta-

sına rağmen sıkı Türk - Rumen dost - mamilP husu.,i mahiyette olup, şehri 
luğunun bir nişanesi olarak hiçbir ga- ınizdc kalaccf"iı kısa bir müddet zarf n 
•ete bu m ·· d ı d k b uca e e en bahsetmeınis ve da Park ot ide i amet edeceklerdir. 
u hattı hareke~ burada bulunan bü - B. Abdurrahman Melek şehrimizde 

ti.in Türklerin bilhassa takdirini çek- iki gün kaldıktan sonra. tekrar Anka • 
ll'liştir. raya dönecektir. 

nununun tetkiki icin muvakkat bir 
encüm~ n teşkilini tasvib etmi~ ve Bü
yük Millet Meclisi 19 39 yılı Ikincika
nun - Şuh<ı.l ayları hesabı hakkındaki 
mazbat~vı kabul etmiştir. 

Büvvk Millet Meclisi müteakıb top
lan ı c; nı !!elecek Çarşamba günü ya -
pac kt r. 

Amerikaya bir v.ünde gelen 
altın miktarı 

Ncvvork 21 (A.A.) - Amerika ban
ka ın ~ bi'riirdi "inı> p:öre, yalnız dün 
tek b r ünde Amcr!k.ıya 25 mılyon 

3 33 bın dolarlık altın gelmiştir. 

galannın bazı teuıh:.ir1eridır ki memle
ketim;zde yer bulmaması, her suretle şa
yanı arzudur. 

Bir sabah gazetesinin bır hadise olarnk 
dün ortaya koyduğ-.ı bu vak'anın tafsılfı-

tını okurken biz böyle düşündük ve Mi
yük ıbir semahatle siyasi haksızlıkları 

taShih etmek salahiyet ve kudretini nef· 

sinde görebilen bu f.tniversitelinin hüvi
yetini öğrenmeyi cidden merak ettik. E
ğer bu genç hakikatte b:r Üniversiteli 
değil de h~rhangi bir tahrikçi ise hadise
nin mahiyeti daha büyük bır ehemmiyet 
alır. Yok eğer hakikaten bır Ünivers•te 
mensubu olup herh:mgi bir ideolojik 
gayretle bu hareıkete kıyam etm"şsc, Ü
nirversite idaresinin hüviyetini bilmesi 
faydalıdır. 

Dünyanın çok nazik olan bugünkü du
rumu iç;nde, Türk hükumetinin bü~jk 

bir dik.kat ve kiyasetle devlet gemisini 
en isabetli hedefe t-evcih ve idare ile meş

gul olduğu şu sırada, bu g"bi hadiselere 
sebeb olmaktan mütevek.k. bulunmak. 
değil münevver bir Üniversitelinin, en 
basit düşünceli herhangi bir Türk yurd
daşımn en iptidai vazifesidir. 

Faşizmi reddetmek. muarızlarının aleti 
olmak için bir seb<.:!b değildir. İdeoloji 
ka,~galarile alakası bulunmıyan Kema
list Türkiyede herkes bu hakikati bil

mekle mükelleftir. Üstü kapalı yapılan 
bu nevi tahriklerin gözden kaçabilece-

lerinin mütemadiyen teahhüre uğrama
sından İngilterenin son derPCe sinirlen
diği muhakkaktır. Hatta. bu mesele neti
celendirilmediği takdirde İngiliz - İtal
yan anlaşmasını bozacağını dahi ileri 
sürmekten çekinmemiştir. General Fran-

konun, bittabi mihver de\•letlerile muta
bık olarak bu işi bir müddet daha tehir 
etmesi. yeni bir takım <iiplomatrk hadi
seleere yol açacaktn-. Önümüzdeki gi.ln
lerin tehlikeden ari olmadığını iddia t"

denler için, bu hareket. hak verdirici bir 
mazeret sayılabilir. Çünldi taraflar bir
birlerinden şüpheli oldukları için herçi
badabad tedbirli bulunmak istemekte
dirler. General Frankonuıı hareketini. 
böyle bir ihtiyaf:karlıktan başka bir ma
nava vermek bence cioğr:.ı değildir. Harb 
korkusu vardır. Fakat ları:ı.flarda elfın ilk 
sil3.hı paUatmak cesareti yoktur. Onun 
için ben, çektiğimiz üzüntülerin karile 
iktifa ederek korkulan Ladirenin bu defa 

ğini sananlar yalnız kendilerini aldata- da aUatılacağına inanıyorum. 
bilen gafllerdir. Selim Rctgıp Emeç .............................................................................................................................. 

11l .. ha : 

Düğün ve şataf at 
Şatafatlı düğiinlerin ne firaklı aki betler hazırladığını gören hükume: mü. 

him bir kanun hazırlamıştL cMen'ı israfat.- kanunu. Daha ı:iyade Anadolu 
köy vc> kasabalanndl eski görenekler yüzünden yapılan ısraflan önliyecek 

bu kanun ciddi şekilde tatbik edilerr iyor. Bunun için Dahiliye Vekaleti vill
yetlere yeni bir tamim gönderdi. 

Mesele mühimdir. Anadolu iç:ndeki okuyucularımdan sık sık aldığım mek
tu'blarda daima bundan şikayet edilir. Evlenmek istiyen delıkanlılar kız b3· 

balarının önlerine serdikleri vergi 1Jstesi karşısında çaresiz kaldıklan için ne 
yapacaklarını sorarlar. Kızlarını kıy metli bir ticaret m:ıtaı gibi yüksek fiatle 

elden çıkarmak ist;yen babalar dizi dizi altından tutturup sürü sürü koyun
dan takım takım elbiselere kadar hA zırlad~klan listeyi delikanJının yüzüne 
dayadıkları zaman ikı vaziyet hasıl olur. Delikalnı ya malını, mülkünü, tar. 
lasını satar, bu vergileri öder. yahud sataca'k malı yoksa bir iki arkadaşını va. 
nına alır, kızı kaçırır. 

Ve garibi şu ki çok yerde kızlar da kaçırıJmağa can atarlar. Çilnkü babala
rının kendilerine biçtiği fiatı verecek delıkanlı çıkmadıkça evlenme çağları 
,geçmek tehlikesine maruzdurlar. 

Bu vaziyetin bir cephesidtr. İkinci cephesi de iki tarafın rızasile yapılan 
düğünlerde gene iki tarafın da tabii kudreti haricinde Il'\asraf yapılmasıdır. 
Bu da ancak cşatafat satmak» suretinde ifade edilebil~. Dahilıye Vekaleti· 

nin önüne ge901ek istedığı vaziyet ıbu ikinci vaziyettir. Halbuki ışin temeli 
kız babalarının evladlıırını csatılık mal> olarak saklamıılanndad!r. Bunu ön
liyecek bir çare bulunw-sa hem israfın, hem de her yıl birçok genci zindana • 
ve mezara götüren kız kaçırma vak'alarmın arkası alınabilir. 

~ ~a&;W (!../._?;) .. 
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- Fransız aan'atına Zafer kazandıran film •• 
- Fransız edebiydına teref veren harika: 

Senenin en bUyUk Fransız filmi 

Şehir Tiyatrosu Konservatuar ve Şafkat 1~aari~ V_ekili 
Yurdu bütçelerinde tadilat yapıldı şehrım!ze 

geldı 

ŞAFAGA DÖNÜŞ 
DUııyanın en ttevimli yıldızı : 

DANİELLE DARRİEUX 
nun en gnzel oahesorl 

BUGÜN : L A L E de 
TeFebaşı Şehir Tiyatrosu tevsi ve tiyat:&·o mevs:minin 

ortasına doğru ikmal olunabilecek Yeni sene içinde Üniver
sitede mühim yenilikler 

yapılacak 

Ayrıca METRO JURNAL .•• ve renkli SlLLİ 8ENFONİ 
Bugnn saat ı ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

~------------------------------' Şehir Tiyatrosunun 1939 senesi varidat 
bütçesi geçen seneden bin lira noksan o
larak yüz sekiz bin liradan ibarettir. Te
pebaşındaki Şehir Tiyatrosu binası tevsi 
edıl€cek ve bu tevsi amelıyesı gelerek ti
yatro mevsiminin ortasına kadar ffjre
cektir. Kadroda operet şefliği Iağvedil

mektedir. Şehir Tiyatrosu san'atkarlan
nın maaşlarına bir miktar zam yapılaca
ğından, maaş faslı yeni bütçede i920 lira 
fazlasile 52,920 liraya çıkanlmıştır. 
Şehir Tiyatrosunun masraf yeklı:r:ıu 

148,098 liradan ibarettir. 
Aksesüar ve sahne masrafı sekiz bin li

ra noksanHe beş bin iki yüz lira, telif ve 
tercüme eserlerine edılecek masraf dört 
bin lira noksanile üç bin lira olarak ka-
bul edilmiştir. · 

K<>nservatuann yeni yıl varidat yeJra. 
nu geçen seneden 7.582 lira noksan;le 
85.201 liradırft'Ders ücreti iki yüz lira faz
lasile üç 'bin lira olarak kabul edilmiştir. 

Konservatuann umumt varidat yeku
nu ,geçen seneden 7582 lira noksanile 
85,201 liradır. ESki musiki icra heyeti üc
reti 600 lira fazlasile 4680 lira, talebe 
harçlı~ 1100 lira, yiyecek parası 9500 Ji-

Yolda giderken 
2 kişi yaralandı 

Tophanede Karabaş mahallesinde o

turan deniz tahm.11 ve tahliye c!mele -
sinden Ömer ve Emin isminde iki ar -

~ dün akşam Lülecihendek soka -
ğından geçerlerken arkalarından gelen 

K.asunpaşalı Küçük Hüseyin isminde 

birinin taarruzuna m~nu kalmı.şlar -

dır. 

Küçük Hüseyin hamil olduğu bıçak
la Öroeri kolundan ve kalçasından, E -
mini de sol kolundan ağırca yaraldmış 

ve kaçrnı§tır. Cinayetin sebebi henüz 
~ 

anlaşılamam 1~tır. 

Yarahlar tedavi edilmek üzere Bey

oğlu %Ukt1r hastanesine kaldlrılınışlar
dır. Carlh şiddetle aranmaktadır. 

Bu sene spor bayramı 
bir sahada yapılacak 

19 Mayı.s §entiklerlni ıesbit etmek üze
re teşkil edilen -komisyon dün tekrar top
lanmıştır. Bu sene, spor bayramının bir 
sa.hada yapılması karal'llaşmıy olduğun

dan, milsaid yer aranmaktadır. Stadlar 
talebeyi ve davetlileri istiab edecek ~i
yfiklükte bulunmadığı için jimnastik ha
reket?eri toplu olarak Hürriyetiebediye 
tepesinde veya Veliefendi çayınnda ya
pılacaktır. Talebenin ve davetlilerin jim
nastik ıenliklerinin yapıla.cağı yere gi
debilmeleri için tertibat alınacak., bütün 
vesait oraya tahsis edilecektir. 

Şehir işleri: 

On bir otobDsOn ruheatname'eri 
geri verildl 

Evvelce ruhsatnameleri geri alınan 
11 otobttsiln ruhsatnameleri tekrar ia
de edilmiştir. Bu otobüsler eski hatla -
rında çalış'tınlacaktır. 
Sokakların yıkanması ve sulanması 

tqln bir proje hazırlandı 

Belediye temizlik işleri müdürlüğü 

yaz günlerinde sulanacak ve geceleri 
yıkanacak sokaklara sarfedilecek su 
miktannı tesblt etmiştir. Bu hususta 
hazırlanan proje Sular İdaresine veri
lecek, muvafakati alındıktan sonra tat
b1kma geçilecektir. 

Meydan ve bahbçelerln ıfık 
tertibetı etDd ediliyo" 

Belediye fen heyeti şehirdeki müs -
takbel meydan ve bahçelerin ışık tert1-
batını etUd etmektedir. Bllhctssa gece -
leri Yenicaminin hususi şekilde tenvir 
edllını!sine ehemmiyet verilecektir. Bu 
arada Taksim meydanının ışık tertiba
tı da tamamen deği§tirilecektir. 

ra, giyecek parası 3500 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Şefkatyurdunun varidat yekunu geçen 
seneden 9435 lira noksanile 171,224 lira· 
dır. Belediyece müsader'.? edilecek ek
meklerin nakdi hasılatı, Belediyenin fı

rınları sık srk teftiş edilmekte olması ha
sebile geçen seneden bin lira fazlasile 
dört bin lira, ianat ve t~bE•rrüatın çoğal
tılması için müe~sece yeni teşebbüsler
de bulunulması hakkında müessese mü
dürile mutabık kalınarak, geçen seneden 
bin dört yü zlira fazlasile iki bin lira, 
Belediye bütçesinden yapılan yardım 

kırk dokuz bin iki yüz altmış altı lira faz
lasile, seksen beş bin dört yüz yirmi dört 
lira olaT'a:k 'kabul edilmiştır. 
Şefkatyurdunun masraf bütçesi geçen 

seneden dokuz bim dört yüz otuz beş lira 
noksanile yüz yetmiş bir b!n iki yüz yir
mi dört liradır. 
Karaağaç müessesesi varidat yekunu 

yeni bütçede bir milyon yüz altmış beş 
bin dört yüz lira olarak gösterilmiştir. 

Masraf yekflnu geçen seneden altm1ş 
dört bin sekiz yüz lira fazlasile, bir mil
~n yüz altmış beş bin dört yüz liradır. 

Şehir ıeclisi 
dun toplandı 

İstanbul Şehir Meclisi dün toplanmış
tır. Şehir tiyatrosu, Konservatuar. Şef

katyurdu, Karaağaç müesseselerinin va
ridat ve masraf bütçelerine aid teklifi, 
tellaliye, tenvirat ve tanzifat resmine aid 
borçlarını verrniyen ev saMbleri hakkın
daki, Karaağaç müesseselerindeki frigo 
tesisatına mahsus teklifler, aid oldukları 
enoümenlere havale edilmiştir. Ruzna. 
menin müzakeresi bittikten sonra aza ta· 
rafından verilen iki takrir okunmuştıır. 
Takrirlerden biri Paşabahçesindeki Ab
bas Hlim Paşa köşküne aiddi, bu köşk
ten Belediyenin ne suretle istifade ede
ceği soruhnakta idi. Diğer takrir Mecidi
yeköyünde kanalizasyon tesisatı bulun
madığı için çukuriann Belediye vesaiti 
ile temizlenmesine dairdi. Her iki takrir 
tetkik edilmek Ü7.ere Belediye Riyasetine 
havale olunmuştur. 

Şehrin bir yıllık mahrukat 
ihtiyacı tesbit edildi 

İstanbul Belediyesi şehrin bir senelik 
odun, kok ve odun kömürü istihlakatını 
tesbit etmiştir. Hükumet. se>balnrda mün-

hasıran kok kömürü yakılmasını terviç 
ettiğinden, şehrin kok kömürii sobasına 

olan ihtiyacı da l>u arada tesbit edilmiş 
bulumna'ktadır. Alakadarların İstanbul 

şehnine o .miktarda kok kömürü sobası 
g€tirm€leri temin eclile<>ektir. 

Belediyenin bu hususa aid hazırladığı 
rapor Dahiliye Vekaletine gönderilecek
tir. 

Askerlik işleri: 

Ehliyetnc.mesiz kısa hizmetliler 
çaörılıyor 

Gümrük muamel91erini 
suratla ikmal için 
tedbirler ahnacak 

Landrada toplanan beynelmilel sivil 
hava nakliyat kongresine iştirak eden ve 
kongercden sonra Fransa ve Yunanistan 
gümrüklerinde tetkiklerde bulunarak ev
velki gün şehrimize dönen Gümrükle:- U
mum Müdürü Mahmud Nedim Giin· 
düzalp, yarın akşam Ankqraya hareket 
edecektir. Kongre ve tetkikleri hakkındl 
dün kendisile görüşen bir muharririmizo 
Gümrükler Umum Müdürü şu beyanat. 
ta bulunmuştur: 

c- Londrada toplanan turi7.m kongrP.· 
sinde ve hava nakliyatıncb kullanılan 

benzin ve mayi yağların gümrük ve d · ı 
ğer itıhal :resimlerin<lc!ı muafıyeti hak
kında beynelmilel bir ınukavefo akti işi

ni ~görüşen konfernnsta, Varidat Umum 
Müdürü arkadaş?m1a bırlikt~, Türkiyt 
delegesi olarak bulunduk. 

Konferans 20 Şubatta toplandı ve Şu
bat sonlarında bitti, kongrede muafiyet 
hakkındaki beynclmfıel mukavele, bazı 

tadilatla kabul edildi. bazı devletler bu 
muafiyet hakkında tam bır angajmar . 
girdiler, bazı devletler de ihtirazi kayıd. 
lar ileri sürdüler. Biz de yalnız mentle
kete gireC€k transit ve sivil hava gemi
lerinin ecnebi memlı>ketlerde tedarik et
tikleri depolarındaki benzb ve mayill"r
den dışarıya çıkarmamRk şartilc resim 
almamağı !kabul ettrk ve ancak me.rr.Je. 
kctirnizden tedari'k ettikler! benzin ve 
mayi yağlardnn re<>ırn almak üzere mu
kaveleyi imzaladık. 

Kongrede bunda-o başka beynelmilel 
hnva nakli •atını kolaylaştırmak mevzu
ları üzerinde müSbet kararlar alındı. 

K<>ngre bitfkten sonr.ı Fransa güm. 
ruklE!rinde tetkikata T!lemur edildim. 
Hazırlanma'kta olan yeni güm:r:ik kanu
numuz için Paris. Havr ve Marsilyaöa 
tetkkilerde bulundum. Fransadan s<'nra 
Yunanistanın Atina, Pire gümrüklerile 
Selamik serbest gümrük mıntakasında e
tüdler yaptım. Tetkiklerim çok istifadeli 
neticeler vermiştir. Bilhassa Londra, 
Fransa, komşu ve dost Yunanistanda b:ze 
karşı çok samimi bir hüsnü kabul göster
diler. 

Beyoğlu Askerlik Şube.slnd . a Yeni hazırlanmakta ·olan b<iyük güm-
en. .,.ubemiz "k k j . t 1 yerlls1nden yedek sübay yetlştlrll k nı anunu pro esı amam anmak üze. 

ece kısa edtr A gü "kl d .. 
hizmetli hakkını kazanmış olarak askerll _ r · vrupa mru erin e gord:lğfün 

bazı hususatm memleketımize uygun bir 
ğine karar verilen ve henüz sevkedllmemlş .. ...ıı..:ld . 1• 'h d 

1 'F"-' e yanı uyı a a yer aması muhtr.-
olan muhtelif doğumlu ve muhtelit sınıfla- ld' · me ır. 

ra mensub ehllyetnameslz kısa hizmetliler Bugün gümri.iklerimızde ıslah hedefi 
ı Mayıs 939 da Yedek Sübay hazırlık kıt'a - tüccara mtlmkün olan azami kolaylı~ 
sında bulunmak üzere sevkedileceklerdlr. göstermektir. Gümrük muamelelerinin 
Bu maksadla bunlıı.nn askert vesikaları ve daha pratik ve çabuk ikmali için esaslı 
hüviyet cüzdnnlarlle birlikte Nisanın 28 ve tedibler alıyoruz.> 
29 uncu günlerinde şubemize behemehal =============== 
mUracaatıeri llfm olunur. 

= Halkımıza müjde = 
Trakyanın güzel yollarından istifade 

etmek i.!tiyenlere Silivrinin deniz kena-.. 
rında, deniz gazinosunda behemehal din-

lenmelerini tavsiye ederiz. Bu a.ü.zel 2a

zino açılmıjtır. 

Kiloluk gazete 
isti yen lera 

Madrabaz tavassutuna lüzum kal
madan kiloluk iade gazetelerine ih
tiyacı olanlar idaremize müracaat 
edip arzu ettikleri kadar iadelilt kA
ğıd alabilirler. 

TAK iM SİNEMASINDA 
iki Polis hafiyesinin Enternasyonal bir haydudu takip ve meydana 

ihraç etmeleri... 1001 heyecan ve macera filmi. .• 

iKi YUZLü ADAM 
HARRY PIEL 

Bu Hafta . 5) A R 'A V Sinemasında 
Fevka1ide progrem için seanslar fU suretle teabit edilmiftir. 

ARTİS1LER ve MODELLERi 
Fransızca sözlü LDks, Musiki, Dana ve Afk Fi imi: 

saat 1 - a.50 - 6.45 • 9,30 da 

LO EL • BARDY AVCILAB 
Kahkahıılı Komedı : Sdat 2.15 - 5. 10 - 8.30 da 

ltAveten : F KS JURNAL, Son düaya haberleri. 
BugUn sual 1 ve 2.15 de tenzilatlı matineler. 

BUGÜN 
E EK 

BARBARA STANVICK' 
ve 

Sinemaıında HERBERT MARSHALL 
gibi iki bQyük 6rtiat tarafından 

Fransızca ıözlll olurak şahane bir surette yaratılan bUyllk aşk fılmi 

KiRiK HAYAT 
(Son Pusa) 

Ayrıca Paramunt Dllııya H& berlerl ve Miki Mavs 
Buglln saat 12.45 ve 2.30 da tenzilA.tlı matineler 41 ___ ., 

Bugün SAKARYA 
SEKiZi N C i 

Alfred Savoir'in mqhur komedi•i 
G A R Y C O O P E R ve 

G LA U D E T T E C O L B ER T 
tarafından ( Franıızca Sözlü) 

Sinemasında 

SATILIK 
BEBEK 

SPENCER TRACY 
ve JOAN Grawford 

lıAv-ten : Peramount Jurnal Arnavutluk hAdiselerl vesaire. 

E ugi:n saat 1 ve 2.30 da tenzil Atlı matineler 

~=· HARBE · GiDiYOR 
~=-~- - : ~ 

-
Kadıköy Vaklflar DirektörlUS}U lllnları 

Alemdağında Sultan çiftllk köyü önündeki vakıf çayırın bu seneki otu açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29/4/939 Cumartesi günü saat 10 dadır. İstekli .. 
lerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (2615) 

,, MAKSiM de 
BUGON VE YARINKi SAAT 4.30 MATiNELERi ve 21 auareleri 

TANASE • iSTA N BUL 
Feerik Revnsnnnıı son ve veda temsUleridir. 

YENi TABLOLARI 
YENi BALETLERi 

YENi ISKEÇLERI 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ı _ Ankara radyosu için bin (200), diğeri (125) lira ücretle iki spiker alına-. 

caktır. 

2 _ Talihlerin lise mezunu olınası ve telAffuzlarının, düzgün seslerinin mikro~ 

fona müsaid buluıunası, bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşmaları l~ • 

zımdır. 

3 - Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dil bilenler ve yüksek mekteb 

mezunlan tercih edilecektir. 
' - Taliblerln 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. Umumi müdürlü· 

ifi.ne müracaatları. (1408) (2651) 



Manisada imar faaliyeti artıyor 
Doğum ve çocuk bakım evile modrn sinema binasının 
Dfaab i' erlediği gibi hususi muhasebe ve evkaf tarafın
dan yaptırılan binalar da ev buhranının önüne gcçicek 

1 Bir köylü karısını döven 
bir kadını öldUrdU 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhanın Çifllklt 
köyünde iki kadın arasında çıkan kavga 
bir cinayetle neticelenmiştir. ı 

Bu hadise etrafında yapılan tahkikat 
ve aldığım malUmata göre, hAdise fÖyle 
olmuştur. 

Ceyhanın Çifü!dt köyünde . zira~t 
yapmal.."'ta olan iki komşu sebeb~ız ~ır 
kavgaya tutuşm~lardır. Pembe ıle Gul
lü adındaki bu kavgacılar işi azıtmışlar, 
bir aralık Perrlbe yerden aldı~ bir taşla 
Güll'ünün başına vurarak hafifcc yarala
mıştır. Güllü Pembenin' Ü7.erine saidır
mağa başlamış ve onu mutlak~ öldürmek 
istemişse de bu emeline muvaffak ola • 
mamıştır. 

Sayfa S 

Muhtelif vilayetlerde boğa büyütme 
istasyonlan açılacak 

ilk hamlede 40000 köy boğasına ihtiyaç görüldü
ğünden, boğa yetiştirmek üzere tedbirler alınması 

lüzumu vilayetlere bildirildi 

Bu iki kadın birıb:rile kavga etmektey
ken, Güllünün kocası Hüsnü mahnlli vak
aya ge'Pm;ş ve karısının ba~ınrlnn kanlar 
aktığını görünce b:rdenbir~ belindeki ka-
masını çekerek Pembenin üzerine atıl - Trakyrı boğa büyütme çiftliği boğalan 

""lakta geçilanemj.şti'r. Ankara ( Hususi ) - Trakya umumi tirmekte olduğuna işaret ederek, boğa 
. " " 1 Hüsnü lbiçağmı Pembenin sol böğrline müfettişliği tarafından tesis edilen Boğa yetiştirme işinin devletin başarmasına ve 

.Manisıı çocuk bahçe srnden bır gönınuı müteaddid dEfalar saplıyarak kamını büyütme istasyonu üç yıldanberi çok ve- bu suretle memle.ltet istihsalatının arttı· 
Manisa (Hususi) - Manisada imar fa- karşı epeyce faydalı olacaktır. Halk ta deşmiş ve Pembe yere yıkılmıştır. 1 rimli neticeler verdiğinden, bu teşebbü- nlma-sında acil tedbirler almak mecburi-

lliyeti günden güne artmaktadır. Doğum yeni yeni hususi binalar yap~ırmak~.adır. I Katil Hüsnü, kaçmak istemişse de, Y~- sün bütün vilayetlere teşmili suretıle ıs- yeti hruııl olduğu bildirilmiştir. 
Ve çocuk •bakım evinin insasına hummalı Yeni şehir planı tasvib edılmek uzere ti.şen troyfü halkı kend!.sinin kaçmasına · lMı işlerinde nihai neticeye doğru götü- Vekfilet lbu hususıa hazırladığı boğı: 
ibir surette devem olunma:.ktadır. Yeni si- Vekalete gönderilmiştir. Halk taraf~n~~n meydan vermeden yakalamışlardır. Ağır receği Ziraat Vekaletinden vilayetlere ta- büyütme istasyon talimatnamesine de vi. 
nenıa binası yakında bitirilecektir. Bu hususi inşaata müsaade ver~lınes! ıç~n yaralı bulunan Pembe araba ile kasaba-ı mimen bildirilmiştir. ~ayetlere göndermiş ve talimatname hü. 
Binenıa binası asrın en son tekniğinin yapılacak . müracaata, ~e!~dıyece ~hır ya götürül'ürken ölmüştür. :Vekal~in vilayetlere yaptığı bu ta • kü~l~ri dairesinde vilayetlerin hususi . 
1cab ettirdiği bir şeı.·ıde olup, yaz ve kış planı tasdıkt:en ge~edlğ~ ıçın_ cevab ~e- Katil Hüsnü zabıtaca. Ceyhana sevk ve ~de ılk hamlede 40,000 köy boğasına yetlerine göre bu yıldan itibaren boğa 
ltıüntazam soğutma ve ısıtma tertibatla- rilmernektedır. Yenı. şehır p.la~ı geld:.k- mektulün cesedi de hükumet do~u ~tı~a~ bulu~ması w boğa yetiştirilmesi- büyübne istasyonları açılması için ıa . 
rı ile içeride sigara içildikten sonra dü- ten sonra inşaatın bır kaç mıs~ı daha ar- tarafından muayene edilerek defnıne nın ıyı organıze edilmiş kuvvetli kayn:ık- I zım gelen tedbirlerin alınmasını iste .. 
inanı çek;p alacak hava tertibatını ihtiva tacağı anlaşılmaktadır. Halk ımar mev- müsaade edilmiştir. lara dayanarak tanzim edilmesi icabet- miştir. 

simi olan bu sırada inşaat işine ruhsat 
etmekt d" A Mu~ddeiumumi Kerim Güleç de işe va-e ır. ynca bir hareketi arz vu- verilebilmesi için plılnın bir an evvel 
kuu d b" z'ıved ederek vak'e. hakkında tahk1kata n a ·nanın müteessir olmaması için tasvibtcn gelmesini beklemektedir. 
binaya 1 'k' D h'li bac:lamıtrlır. İlk tahkikattan sonra katil a ast· •yet verilmiştir. a ı Manisanın belli başlı eksikliklcrindE'n ~ .,. 
tertibatı tamamlanmakta olan bina. hu- biri de oteldir. Mevcud oteller tütün za- tevkif e_d_il_d_i·--------
~si ~uhasebe tarafından yaptırılmış ve manı hariçten gelenler içın kafi gelme • • • 
,§ıındıden icara bağlanmıştır. mektedir. Hem 'bir gelir temin etmek ve Eskişeh;r atelyesinde bir iŞÇi 
'in Evkaf ta~afından yaptırılmakta olan hem de ibir eksrkliği tamamlamak için arkadaşım yara adı ı · 

vaat da b tmek üzeredir. 1 hususi idare tarafından b2r şehir oteli 
Gerek hususi muhasebe ve gerekse ev- ·aptırılması umumi medisce kararla~h- Eskişehir (Hususi) - Devlet demir -

kaf tarafından şel-ıirde yaptırılmakta olan rılmış v€ bu iş için tahsisat ayrılmıştır. yolları Thkişer ate}~esindc bir hadıst> ol-
Yeni binalar memleketin ev buhranına Yakında inşaata başlanacaktır. muş. işçilerden Kadı!' arkadaşı Abdullahı 
...._,__, bıçakla muhtelli yerlerinden yaralamış • 

s· "S Halkevinde 1 Erzinde imar 1 tll"Öğ!e paydosunda işçiler hergün oldu-

Trabzonda içme suları isleri 
ile r.iyor 

' 

· Zongu:dakta ede i gec3ler 
terfih edi iyor 

Zonguldaktan yazılıyor: Zonguldak 
1 Halkcvi, yeni yılın 1 jnci üç aylık progra
mile ıkararlaştırdığı Yunus Emre, Namık. 
Kemal. Mehmed Akif, Zekai Dede adla
rına edebiyat ve müzik gecelen için ha • 
raretli hazırlık halindedir. 

Halkevinin bütün şubelerinde, çalışma 
hızı artmıştır. Gelecek hafta içinde geniş 
programla bir köy gezisi yapılacak 'ali 
ve Parti başkanı HaJid Aksoy başt::ı. olarak 
Partti ve Hdkevi mensublarından büyük 
.bir kütle. bu geziye katılacaklardır. 

Halk ve köylü hizmetlerile yakından 

temaslı ve alakalı mütehassıslar, heki.'Tl -
Jer ve Halkevi unsurlan, bu gezide vazifo 
alacaklardır. 

Sıv~') .. (Hususi) - Sıvas Halkevinin 1 . Erzin (H~i) - Bü~çesini o~ i~ bin ğu gibi atelyenin ~uhtel~ ye.rlerinde ye
davetı uzerir.e geçen hafta şehrimize lıraya çıkaran nahtyemı~ beledıyesı u - melderini yemek uzeı:e ışlerınder. ayrıl
·gelen Ankara Sivasi Bilgiler okulu pro- mumi ihtiyaçları gidermek yolunda tak- mışlardır. İşçilerden bir kısmı tamir e
fesörlerinden Ercümend Ekrem Talu, dire şayan bir çalşna programı tatbik dilme'k üzere atelyede bulunan. v.agon • 
Şehir ~incmac;ında. Cumartesi akşamı etmektedir. Dara tarafından tesis ve Bü-

1 
lara ·girmişler, bu rı:e~anda Kad'.~ ıle Ab-

•Gazet<:ıı mevzulu bir konferans ver - yük İskender tarafından tahrib olunan dulla'h t:ı yemeklerını yemek uzere bır ' 

?niş ve salonu doldur"n kesif bir dinle-lmeşhur vet tarihi İsus şehri Erzin nahiye 'vagonda yer almışlardır. Edirne~ıstanbul dem'ryolu hattı 
Yici kiltiesi, sayın profesörü al5.ka ile merkezinin bugün ;.şgaı eylemekte bu - Fakat bu sırada yer meselesin~en ara-\ ., '""' Edirne (Hususi) - Avrupa hattının 
dinliy"rek, a1 kıc:1 amışlardır. lunduğu topraklar üzerinde kurulmuc:tur. lannda bir münakaşa çıkmış ve bır~z. so~-ı ....,.j. hududlarımız dahilindeki hareket tari -

• " -s d 'k' · · k gaya ve bırbırlenru itıp ~- .. .. . 

b 
Lıse direktörlüğünün ricaınnı da ka- Belediye varidatile hükfune-:: ve bele • ~:~~ğ: ~~~la:şl'lrdır. I - .. . fesi kısaltılmış ve Uzunkopru ıstasyonun-
uı eden profesör Talu, Pazartesi ak - diye binaları inşa edilmiş, caddeler dö - . lık K dir biçağını çekmiş ve Trabzon (Hususi) - Trabzo:ı ıçme su· daki pasaport ve gümrük muamelesi müd. 

4anıı d . Bır ara a .. _ _ d"~ yu inşaatını taahhüd eden Alman şirke. deti iki saatten yetmiş dakikaya indiril -
a orada talebeye mahsus cBı - şenmiş ve ağaçlanmış. parklar tesis cdıl- Abdullahın yüzüne ve vucudunun l5l'r . • . • mic: oldugu-ndan gerek Semplon ekspresi, 

c ımız ve sızın rnektebımz .. :. m;ş, .kasaba lokantası kurulmuş. umumt yerlerine saplamağa aj"amış 1 • • gerek konvansiyonel tarifeleri esaslı su-Zinı mckt b' · . . . . b .. 1 t r 1 tı faaliyetını ilerletmektedir. ~ 
~evzuu üzerinde çok büyük zevkle helalar açılmış, tenv1rat ve tanzifat ön Abdullahın yüzü gözü fışkıran kanlar- _De~ırmenderede açılan kuyulann tec- rette değiştirilınclttedir. Yen~ tarifenin tat 
dınlenen bir müsc1habe yapmıştır. planda tutuhnuş, harita yaptırılmış, gü- la korkunç bir şekil almış ve bunu gör~n rubesıne başlanmıştır. Bu tecrübeler iki bikine başrandığı tarihten itibaren Edir-
Sıvasta çok güzel intıbalar hasıl eden zel bir plaj vücuda getırilmiştir. diğer i.şçilıer vaziyeti rlerha~ fabrika A _

1 

ay kadar devam edecektir. Son günlerde ne . İstanbul yolu gidiş ve gel.işte doku7. 
kıYtnetli kültür direktörümüz Bay Ce- - --- mirlerine bildinmişlerdir. bir vapur daha malzeme gelm~tir. Şir • saatte katedilecektir. 

~akıto"Gi.ı.·.ı:e .. kin'in A.n_talya Kültür n .. i - Kırşehir Valisi Ha·dı"seye müddeiumumi muavini İrfan ketin şimdiye kadar tahakkuk eden ala- Buna nazaran Avrupadan gelen ve 22.45 
A...: l - . Kırşehir Valisi Mitat Saylamm Dahiliye t Ed" d h k t · k · 
k r ttgune talıvılı burada tecssurle el koymuş ve ta'hkikata başlıyarak yarası cağının tediyesi için Maliye Vekaletın' _ e ırne en are c eden onvansıyo-arşılanrnışt . Vekaleti teftiş heyeti rel.9Uğine tayin edile - h t " kald • ne! 6,45 de İstanbul:ı, lstanbuldan 
~ ıı. ceğl söylenmektedir. ağır olan Abdullah ta as aney.. mı- den defterdarlığa emir gelmic:tir. Resim 

· -s 22,35 . te hareket eden konvansiyo -C lzmı"r Fuarı ) mıştır. su borularını inşaat mahalline nakledilir- nel de 7,35 te Edirne Karaağacına varıı-hazırhklar devam ediyor t' ı· ken gösteriyor. caktır. 
--------------- - Samsunda Eg:tmen YE ş ırme 

ız İzınır vıususi) - Fıınr komitesi, 939 ıçm Nevyork fuarınd::ı.ki 1ürk pavıyo • 

P ... rnır enternasyonal fuarmm e enceler nunda geniş ölçüde propaganda yapıla -
•O 'rarn . da ını hazırlamıştır. Bu sene fuar- caktır. lzmirin tarihi ehemm1yetı, tanh 
Wkın u~ egl~neelere, milli oyunlara bu- sıteler • fuarı hakkında ıcab eden :nalU
nıa ~ 1 vcrılccek; cirıd. kalk n, ok at - mat verileceği gibi gel ceklere Amcrıka 
~ aglı oyunları oynanacaktır. sefaretimiz tarafından parası: vize verı-

ed'I evyork fuarınd'lkı ziyaretçiiere tevzi leccktir. Amerikadan gelecek ziyarctç -
dö~ Olek Üzere bir broşürle icab eden lerden yurdumuzun diğer yerlerinı gez
'1\irk rnan .ve prosp:!ktüsler Amerikadaki mek istiy~nler tren ve vapur tenziHitın
?ni ı>av1Yonuna göncier'Jmiştir. 9;39 İz. dan istıfade cdeceklerdır. Resim ieçen 

r fuarına Amerıkalı z:yaretçileri celb 1 senek fuardan i>ir &örünil§tür. 

kursu açıldı 
Samsun (Hususi) - Bu sene diğer vi

layetlerde olduğu gibi Samsuna bağlı 
Havza kazasının Kamlık nahiyesinde de 
de bir eğitmen kursıı açılması M~arif 
Vekaletince kararlaştırılmış ve 16 Nısan
da derslere başlanılmıştır. Bu kursta 

25 i Amasyadan, 25 i 'l'okattan ve 50 si 
Samsunda eğitmenli okullar açılması 
mütasavver küçük köylerden seçilen 100 
eğitmen namzedi bulunacaktır. Kadroda 
20 idareci öğretmen ve memuı· vardır. 
TnmJık köyünde on sene kadar evvel 

Bayram Con adi{ bir hayırsever zatın 
delaleti ıle yatılı me!<teb olmak üzere bir 
bma inşa edılmiş bulunuvordu. Vilayet 
m kamının yakından a akası ile bu b:n9 
tamamlanmıştır. Kursun vilayetımizde 
açılmasında ve bir an evvel faaliyete geç
mesinde ibılhassa vali bay Fuad Tutsahn 
çok verimli alakalan zikredilmelidir. 
Bizzat mahalline kadar giderek tetkikler
de buJunan vali, binanın her türlü ihtı
yacı karşılayacak §ekilde olmasına dik
kat etmişlerdir. 

( __ i_n_e_b_o_ı u __ H_a_l _k_e_v_i _n_d_e __ t_e_m_s_i_ll_e_r ____ ) 

İnebolu (Hususi) - 5 Nis3n akşamı Halkevinde gösterildiğini yazdığım füm. 
metin oğlu piyesi, gbrduğü takdır ve rağbet üzerine 15 Nisan akşamı tekrar edil
miştir. 

Yukarıdaki ,resunde bu piyeste rol alanlar bir arada görülmektedir. 
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ŞAMOT 

Msa 22 
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~ Kadın Köşesi 
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Muhtelif derilerden 
- Şamot ne dernektir? 
- Ef endiIJ)! .... 

- Manası yok, aklımıza öyle geldi, 
öyle ad taktık. 

yapılmış ayakkabıların 
muhafazası Ağır cezada üç casus 

muhakeme edi d. 
Suali soran tekrarladı: 
- Şamot. 

Meğc>r o da Şamotu bilmiyormuş. 
Muhakkak öğrenecektim. Tanırukım, 

-Şamok mu? 
- Yok deve ... 
- Bildim bildim. Şamo olarak; fran-

bir gen9 kcrdını gördüm: 
- Hele bir de buna sorayım! 
Sel8.mladıktan sonra sordum: 

sızca bir kelimedır. Türkçesi de deve. 
- Şamo değil, Şanınt. 

- Affedersiniz: Şarnot diye bir§ey i- Yabancı bir devlet hesabına casusluk yapan casuslar 
gizli celsede muhakeme edildiler 

- Hiç duymddım. 
şittim. 

- Şamot mu? 
- Bır zetede okudum .. - Evet Şarnot! 
- Sadece Şamot mu? - Hiç kullanmadım. 
- Cümleyi aynen okuyayım: cŞa - - 0 1abiiir kullanmarnışsınızdır, fa -

Ağırceza mahkemesinde, dün üç ca- ı planların sa'ııte olmadığını iddia et 
susluk suçlusunun duruşmalarına• baş- mektedir. 

UınıJ;n~ştır: .. Mahkeme, Franykenin bu iddiası.nUl 
.aıot fabrikası kurulacak.> 

- Bir kere de dikisyonere bakayım. 
Diki~yonerde de bulamadım. Müte

::nadiyen zihnimi kurcalıyordu: 

kat ne olduğunu bilmiyor musunuz? 
- Ne olduğunu tahmin etmek o ka

dar güç mü? 

. Hadısenın .suçlulan Suler.n:ı~n N~ - doğru olup olmadığını tesbit için işiıf 
n, Fuad Sabıt ve Rıza Bakır ısımlerın- bir ehlivukufa havalesine karar ver ,. 
de üç kişidir. Haklarındaki iddia, ya - miştir. 

- Kolay demek! 
- Sorup öğrenirim! - Tabii kolay. Ya, bana sorduğunu-

hancı bir devlet hesabına casusluk yap- Pl" 1 .. · d t tk'k _,. 
kt an ar uzerın " e ı at yapılaraA 

rna ır. h"d· l s 1 ı b d b' b k k a ıse ge ecek celsede tavazzuh ede .. Diye sokağa çıktım. İlk karşıl~tı 
ğı.m makine işlerinden iyi anlıyan üs -
~ltk birk'lÇ ecnebi lisanı da bilen bir 
tanıdıktı: 

- İyi oldu da seni gördüm, dedim, 
Şamot ne demektir'? 
D~imdti: 

- Şamot, Şamot? 
- Galiba sen de bilmiyorsun' 
- Bilmiyorum. 
Bir mekteb çocuğunu durdurdum .. 
- Çocuğum Şamot, nedir bilir mi -

,sin? 

- Bilm~ <>lur muyum amca. 
- Aferin sana- söyle bakayım. 
- Bizde .38 Ahmed var ya. 
- Sonra ... 
- Ona biz Şamot Ahmed deriz! 
-Samo'un manası nedir? 

za göre ya bir parfömdür, yahud da 
bir dudak boynsmın markası. 

Ondan da hayır yoktu. En yakın te
lefon merkezine koştum. Telefonun 
tekerlefrini çevirdim. 

Niyetim, Şamot fabrikasının açıla -
cağını hrlber veren gazete ile konuşup 
Şamotun ne olduğunu öğrenmekti. Te
lefon benimle alay eder gibi: 

- Düt, düt, düt! 
Sesleri çıkardı. Gazetenin telefonu 

meşguldü. 

- İyi oldu da meşgul, dedim, hava
disi verenler de belki; cŞamotun ne 
olduğunu biz de bilmiyoruz.> diyecek -
lerdi. Benim merakım tatmin edilmedi
ği gibi. üstelik onlan da müşkül vazi
yette bırakmış olacaktım. 

İSMET HULUSİ 

unları biliyor mu idiniz ? =.f 
Bir senede Pariste na kadar 1 

fare itl!f edilir? .. 
Orta Amerikanın 
en yüksek binası 

Avrupanın büyük şehirlerinde farelerle 
mücadele çok şiddetlı bir surette yapıl
makt.-ıdır. Fare mücadelesi yapan §ehir -
lcr içinde Paris en ileri mevkii işgal ey • 
lcmcktedir. Paristc bir sene içinde itlaf 
edilen farel~r hakJnndb. belediye :uıtati.s

tik neşreylomiştir. 1938 senesi ıçin ya -
pıl:ı nistatistik §Udur: 

Merkezi hallenk: 80,000, merkezi çar
şılarda: 20,000, mezbahalarda: 120.000. 
bakkaUarda: 300,000. debağlarda: l00.000, 
hususi şahıslar tarafından: 500,000, la -
ğımlar ve mecralarda itHü edilenler; 
l 10.000, ZC'hirle itlaf edilenler: 200,000. 

Bu rakamlara tabii bir surette ölen ve 
miktarları 100,000 i bulan fareleri ithal 
eylemek lazım gelmektedir.· Bu suretle 
bir sene içinde Pariste itlaf edilen fare -
lerin sayısı: 1,580,-000 i bulur. 

RuhUlkudUs ismini taşıyan çiçek 

Merkezi Amerikanın beş eyaletinden eİı 
küçüğii olan San Salvadorda bulunan Be
yaz Saray orta Amerikanın en yüksek bi
nasıdır. 

* 
17 turlu meyva yetistiren 

bir ağaç 
Aınerikada Flo -

ridsda yet~n bu 

ağaç 17 türlü mey. 

va verir. Meyvala

rının her biri ayrı 

Panamada çı • 
kan bu çiçeğe Ru -
hülkudüs çiçeği js
mı verilmiştir. Zi • 
ra içinde beyaz bir 
güvercin şeklı bu-
lunur. j 

(bir tad, ayn bir §e

kildedir. 
-------·-------· ... ··---------··· -·---··-------··-·.-·····-·---.. 

d 
uç u erl 'dli~n an ır .

1 
uçuk haakyl a - cek, dava da son sdfhaya varacaktır. 

ar evve a yeye verı ere , arın-

da müddeiumumilikçe tahkikata baş - ihtilas suçlusunun geçen 

Rugan ayakkabıların önçe tozları 
yumuşak bezle alınır. Sonra temiz bir 
bez, ya bir fincan süte; yahud bir fin ~ 
can yağa batırılır. Ayakkabının her ta
rafı silinir. Kuru, yumuşak bir bezle 
de parlatılır. Bu ayakkabıları kalıba 

koymaya gelmez. Biçimlerinin bozul ~ 
maması için, gazete kağıdını bürüp iç
lerine sokmak kafidir. 

lanmıştır. Bilahare bu tahkikat sorgu yıllarda · 1. hakimliğine intikal ederek, tekemmül zımme me para 
ettirilmiştir. Nihayet suçlan sübut mer geçirdiği anlaşıldı 
tebesinde görülen üç maznun sorgu 
hakimliğinin kararile, ağırceza'Ja sev
keclilrnişler ve dün yapılan hafi çelse 
ile muhakemelerine başlanılmıştır. 

* Glaseler, üstünde yağ lekesi bulun -
mazsa. ıastik fırça ile mükemmel te -
mizlenir. Lekeler eterle çıknrılır. Bir 
fanila parçası etere batırılır. Ateşten 
uzak bir yerde ayakkabının lekeleri o
ğulur. rengi solmuş ise ayni renk bo -
ya; gene bir lastik fırça ile sürij).m"li -
dir. 

* Keten ayakkabılar çarşı boyasile bo
yana boy;ına üstlerinde kimi yeri ka
lın, kimi yeri ince bir tabaka hasıl o -
lur. Bunun için hafta<la bir kere olsun 
onları da temizlemek icab eder. Su, 
sabun. fırça bu ayakkabıların en iyi 
temizleme vasıtasıdır. 

* Beyaz güderi a'Yakkabılar (mesela 
bebeklerinki) eterle temizlenmelidir. 
Yalnız a tcşe dikkat etmeli. 

* Lastikleri yeni iken temizlemek çok 
kolaydır. Suya daldırı·lınca tertemiz 
olur. Ve bu.ıu herkes bilir. Ancak es -
kimeye, soyulmaya başlayınca ~ de -
ği.şir. O vakit yıkayıp iyice kuruttuk -
tan sonra iyi bir cila ile cilalamak, 
sonra da fanila parçasile oarlatmnk la
zımdır. 

* Kuruyup katıiaşan ayakkabıları na
sıl yumuşatmalı? Bazı ayakkabılar u
zun ı.aman giyilmeyince kurur, katıla
şır. Ayağı vurm~ğa b~lar. Bunlar pet
rolle silinirlerse yumuşarlar ve artık 

incitmezler. Petrol deriyi güzelleştir -
mez amma ivi cins ayakkabı da zaten 

Mahkeme, dünkü celsede dinlenmek 
üzere Aziz, Emrullah, Safa ve Papazi
ça Hazel isimlerinde dört kişiyi şahid 
olarak celbctmiştir. 

Sahte tayyare mühendisinin 
planlarım ehli vukuf tetkik 

edecek 
Sahte tayyare mühendisliğine teşeb

büsten suçlu Horst Frank hakkında -
ki dav:ıya asliye 1 inci cezada devam 
edilmektedir. 

Suçlu. kendisinin bu işte kullandığı 

Poliste : 

Kaı-aai)<'!Ç me:ıbahaamda bir BkDz 
bir çocuğu yaraladı 

Karaağaçta Ihlamurköşkü caddesin
de 6 yaşında Hakkı adlı çocuk !rkadaş 
larile oynarken pay mahalli adı deni -
len, Mezbahada kesilecek hayvanların 
toplandığı yere gitmişler ve öküzlere 
takılmağa b.1~lamışlardır. 

Öküzlerd.en biri, boynuzu ile Hak -
kının yüzüne vurmuş, çocuk ağır su -
rette yaralanmıştır. 

Hakkı, Şişli Çocuk hastanesine kal -
dırılmıştır. 

Kahvede bir adam yaralandı 
Kasımpaşada kömür iskelesinde o -

turan deniz motörlerinde rruldnecilik 
eden Sürmeneli Osman, Galatada Ka
raoğlan sokağında kahvede oturmak -
ta iken Rizeli Şükrü sarhoş olarak içeri 
girmiş, Osmanı sol kalcasınd~ ve di -
zinden bıçakla yaralamıştır. 
ŞükHi yakalanmıştır. Cinayetin es

ki bir kin yüzünden ileri geldiği anla -
şılmaktadır. Yaralı, Beyoğlu Zükur 
hastanesine k~dırılmıştır. 
Bir dnli bi • kl"C·ı ı sora iln yl' rtılrd ı bu hale girmez. * Şehremininde Ördekka.s<ıb mahalle-

A 1 k b 1 b. . 1 bo sinde Bostan sokağında oturan Mehme va ;:: a ı arınızm ıçım erını z - . . . . .. 

İhtilas suçundan 2 nci sorgu hakimi .. 
nin kararile dün tevkif edildiğini yaz· 
dığımız Eminönü Malmüdürlüğü mu .. 
hasebe mutemedi Kazım hakkındaki 
adli tahkikat, devam etmektedir. 
Yapılan tahkikatta' suçlu tarafından 

ihtilas edilen 440 liranın pul parala .. 
rından toplandığı tesbit edilmi5rtir.Suç
lu parayı bir makbuzu iki defa kul
lnnmak suretile ihtilas etmiştir. Ka • 
zımın 937 yılı iceıisinde ihWas ettiği 
4400 liradan başka, 935,36 ve 38 yıl .. 
1<1n zarfında da ayni şekilde zimme .. 
tine para geçirmic; oldu~u ve bun 'arın, 
dahi yüksek bir rnkama vardığı anla-1 
şılmaktadır. Bu paralar da, adli taki ., 
bata mevzu olacaktır. 

Müteferrik: 

Şehid likleri imar Cemiyetinin 
Belediyoye teşekkürü 

Şehidlikleri İmar Cemi)etinden: E • 
dirnekapı Şehidliğinin imarına surfe .. 
dilmek üzere Beledie bütçesinden Ce • 
mi yetimize 5 000 lira tahsisat verilme
sinin Vilayet Umumi meclisinde tek • 
lif ve kabul olunduğunu gazetelerde o· 
kuduk. 

Vatan ve istiklal fedailerinin ycttık· 
lan yerleri mütevazı bir bütçe ile ima·. 
ra çalışan cemiyetimizin haıyırlı mak ~ 
sad ve gayesine karşı gösterdik1{3ri bu 
yiiksek ve kıymetli aIBka ve müzahe ı 
retten dolayı Umumi Meclisin muhte-. 
rem reis ve azalarına alenen teşekkürü 
bir vazife biliyoruz. 

E i ı- kedın merdivenden düş-p 
yeralendı 

Be.şikt~~ta Serencebey yokuşunrJa o
turan Hatice Güler, merdh·enden iner· 
ken ayağı kayarak yere yuvarlanmış • 
tır. 

Hatice, bu sukut ~ticesinde baı:;ın .. · 
dan yara1nıunış. Beyoğlu hastanesine 
kaldmlnııştlr. 

Bir s;ıırhnş l'ahvenin c~mıarını • ırdr 

~ k · · 1. · d · 1 <lın karısı Mclkbulc bır delının tccavu-mama ıçm e ımz e ıse şun arı yapma-
ztine u~ramışt1r. 

yınız: Yorgun gün~erinizde yeni ~yak-

Şehreminind-:? Ahmcdiye caddesin • 
de 9 numanrlı eYde oturan dokumacı 
Mustafa, Şehremini caddesinde Alinin 
kahvesine sarhoş olarak gitmiş ve müş 
terilerden Basanın başına rakı si~e .. 
sini atmıştır. 

Çok güzel J.adın 
Tehlikeli midir? 
«Çıldırasıya seviyorum. Onda ba

na karşı kuvvetli bir aşk var mı, 
belli değil, fakat bana varmaya ra -
zıdır. Yalnız tereddüd ettiğim bir 
nokta var: Genç kız güzel, çok gü -
zel. Çirkinı)syana sevkedecek kadar 

güzet Dikkat ediyorum: Her yerde 
bütün gözler ona takılıyor, bütün 
kulaklar onu dinliyor. Korkuyo -
rum, günün birinde fazla takılan 
gözün dili onu benden ayrılmaya ik~ 
na eder diye ... > 

Bu satırları yazan genç erkek An~ 
karad:ı oturan, mektubunda kaydet
tiği bir Iıkrayn bakılırsa geniş istik-

m~, daha. doğrusu bir fotoğrafı -
nı yollamamış olmasına müteessi -
fim. Bu takdirde güzelliği araştır • 
mıyorurn, fakat normalin biraz üs • 
tünde olup olmadığını anlıyacak~ 

tırn, ona göre söyliyecektim. Yoksuz
suzluk karşısında cevabı biraz uzat
mak icab edecek! 

J - Faızla güzel zevceye malik o
lan bir erkek, zevcesine karşı mut
lak bir emniyet beslese dahi tama
men raiıat, endişesiz değildir. 

2 - Fazla güzel zevceye malik 
olmanın erkek için azçok endişe ve~ 
recek birşey oluşu erkeğin güzel ka
dından çekinmesi için bir sebeb de
ğildir. Fakat erkeğin de normalin üs
tünde oiması .şartile. Aksi ~kdirde 

bal sahibi, ~did~n çok kaı.anır bir vazgeçinizJ bedbaht olursunuz. 
zattır. Şahsı hakkında malfunat ver- TEYZE 

kabınızı giymeyiniz. Bozuk düzen bir Evvelce birkaç kere tımarhaneye gi-
rip çıkmış olan 30 yaşlarında Receb, 

yürüyüş derisinde fena kırışıklar yapar birdenhire Makhulenin üc;tiine hücum 
ve onu biçimden çıkarır. Çabuk eski -
mesine sebeb olur. 

Ayni ayakkabıyı iki gün üstüste giy
meyiniı. Dinlenen ayakkabı geç eskir 
ve biçimli kalır. 

ederek başına sopa ile vurmuştur. 
Receb yakalanmış, Makbule hasta -

neye k<I' dırılmıştır. 

maktan muvakkaten kurtarsa bile a -
Yeni aynkkabılarmızın bağını gev - yakkabmızı yarın sizi rahatsız edecek 

şek bırakmayınız. Bu, ayağınızı sıkış- bir şekle sokaı. 

Mustafa. kahvedekilerin müdahale "" 
si üzerine büsbütün hiddetlenmiş. knh· 
venin c;1m}arını da kırmağa başlam1ş J 

tır. 

Zabıta memurları, Mustafayı yak&· 
Jamışlard·r. ............................................................................................................................................................................................... 

l __ i_k_i __ a_h_b __ a_b __ ç_a __ v_u_ş~la __ r_: _______________________ D_..:.,e~st~er~e--=v~c~m.:.:.::.a~h~kz=im~f 
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Hamamda eğlenirken ayağı kayıp düıen ıarhoı İmparator· Saltanat) 
hır•ı ile müthiı bir lodoı lırtınaıında buz kayığına binerek gece yaTuı : 

lıtanbula gelen prens • Yeni hükümdarın ilk emri: Beı küçük ı 
kardeıinin idamı! 

~-··············································································································-·······.; 

a 

Sel ınin naşı. mezar kaz Iınrıva k J:ll 

Aya:sofya avlusunda kuru!.ın bir ç ra 
kondu. Bundan sonra bpıcılar ke t · la~ 
sı gelerek vezirleri ve devlet erkanını 'P-

ne saraya davet cttı. Vüzera ve erk~ 
(Devamı 12 nci sayfada) 



s s~yfn 

Yenı ordamuzu:r. (yani müteveffa 
Lord Kicncrm teşkil ettiği ordu) bir 
fırkasının burada yaptığı harekat da 
metih ve sitayişin üstündedir. Bu öyle 
bir harekat idı ki, bunu yapan fırka 
dağ muharebeleıile ülfet etmemiş ve 
Ağustosun sıcak günlerinde ekseriyet -
le birkaç saat susuz olarak tepelere tır 
mcjrunağa, muharebe etmeğe ve yürü -
meğe mecbur olmuş, bfilıusus iklime 
alışmamış yeni bir fırka idi. Böyle ol
duğu halde, bu fırka, müstemleke ef • 
radını pek alicenabane bir surette tak
viye ettı ve hi~ korku göstermeden bü
yük zayiata uğracı. 

Türkler, üç gün, üç gece müthiş mu· 
kabil hücumlarda bulundular. Bazaırı, 

aldığımız siperleri istirdad ettiler. Ba
zan geri püskürtüldüler. Her iki taraf 
hayatı Fon derece istihkar ederek harb 
ediyordu. Hendekler, ölü ve mecruh 
cesedleri ·1e tepeleme dolmuştu. Fakat 
sağ k:.fümlar muharebeyi, boğuşmayı 
bir cesed yığını üzerinde yapıyorlardı. 
Düşmanm alınış olduğu külliyetli tak
vive kuvveti ve gösterdiği şecaate rağ
men. Avustralyalılar işgal ettikleri 
siperleri tutuyorlardı. Bu muharebe, 
Gelibolu yarım adasınd~ cereyan eden 
harblerin en kanlısı ve boğaz boğaza 

dövüşü!eni olmuştur. 

Ağustosun 6 ind günü sabahleyin 
saat '4 de ilerı hareketine bir kere da -
ha tc..~bbüs olundu. Sol cenahta bulu
nan A vustr:ılya piyadesi Azmakdere -
den Abdurrahman bayırına doğru iler
ledi. Orrıdan Kocaçimen tepesine hü -
cum etnıek emelinde idi. Fakat bu hü
cumda hiç bir terakki görülmedi. Çün
kü Türkler azim miktarda takviye e -
dildiler. A vustralyalıfa.!'ı çevirmek ile 
dahi tehdid ettiklerind.,n, Avustralya -
lılan Azmakdereye çekmek ve Türk -
lerin kat'i hücumlarına karşı bütün 
gün onlan orada tutmak mecburiyeti 
hasıl oklu. 

SON POSTA 

(Burnda sözii ı:eçen azinı kuvvet, ev- ı sürmüş ve bundan sonra üç ay müte -
vclce söylediğim gibi, 11 inci alayın madiy0n kırılmaz bir mukavemet ile 
4 üncü tabunmdan gönderttiğim iki karşı koymuş idi. Azim ve faaliyetine 
böliiktcn ibaret idi. Zamanında yetişen tam3men itimaci edebilirdim.> 
zayıf takviyenin bile ne kadar işe ya - İşte, ğeneral Lirr.an Fon Sandersin 
radığırın hu da güzel bir misaldir.) hu isabetli mütaleasile Anafartalar 

Askerin yorgunluğu ve halsizliği, ka- grupu kumandanı olan miralay Musta
rışık cüzütamların yeniden tanzimi, fa Kemal, mukabi1 taa~ruz planını ha
susuzluğun başgöstermesi ve müt- zırlamış ve hemen harekete geçmiştir. 
hiş Lir yekuna baliğ olan yaralıların Atatiirkün taarruz emrini vermeden 
toplanması gecenin hululüne kadat' önce nasıl ve: ne gibi şartlar ile hazırlık 
muharebenin tatilini icab ettirdi.> yaptığını bizzat kendisinden dinliye -

···································•········· liın: 
Çanakkale muharebeleri hakkında 

İngilizler tarafından yazılan resmi ta
rihde de şöyle denilmektedir: 

« •.• Vaziyet İngilizler arasında bü
yük telaş doğurmakla beraber, bere -
ketver<"in, Türkler sabahleyin elde et
tikleri müsaid mevkiden bir kat daha 
istifade icin ileri doğru hücuma geç
mek teşebbüs ve gayretinde bulunma
dılar.:. 

Halbuki İngUizlerin harb sahnesinde 
bulunan kuvvetleri, bize kat kat faik 
idi. Bilhassa topçu kuvvetleri. dövme -
dik saha bırakmıyorlardı. Nitekim, bu 
hakikati Atatürk de şöyle ifade etmiş-
tir: 

c - Ben, muvaffakiyeti çok kuvvete 
malik olmaktan ziyade elimizde bulu -
nan kuvvete azim ve şiddet vererek on
ları bu azimle ileri atmakta ve onlan 
benim düşündüğüm gibi kullanmakta 
bulurum. Geçirilecek zaman, bizden 
ziyade düşmana faydalı olacaktır. 

Yarın, mutlaka taarruz edeceğiz.• 
Atatürkün emrile yapılan mukabil 

taarruz hakkında İngilizler tarafından 
yazılan Çmıakkalc resmi harb tarihin
de .şöyle denilmektedir. 

c Mustafa Kemal paşa, bu mukabil 
darbeyi şayanı hayret ve şayanı tak
dir bir surette düşünmüş ve tertib et
miştir.:. 

Anafartalar grupu kumanfü .. rılığı ta
rafından esas fikir olarak ileri sürülen 
sür'at ve düşmanı:ı aman vermeden hü
cuma geçmek yerine, İngilizler de bü
yük bir tercddüd, endişe ve itimadsız
lık vardır. 

• - Ortalık acıldıktan sonra idi ki 
diişman hakikaten Conkba~ rım ce -
henneme çevirmişti. Denizden, kara • 
dan biiyük ~aplı topların muhteJif cins
te mermileri Conkbayın sema~nnda bit
mez, tükenmez yıldırımlar viicude ge
tiriyor idi.» 

Bu münasebetle general Liman Fon Nitekim, tafsilatını aş~ğıda görecek 
Sandersin, cTürkiyede beş sene• adlı olduğumuz Anafarta zaferlerinden son
eserinden, doğrudtfn doğruya Atatür- ra, ümidsiz bir vaziyete düşen İngiliz 
kün şahıslanna temas eden aşağıdaki orduları başkumandan vekiline Lord 
satırlan da iktibas ediyorum: Kiçncr şu telgrafı yolluyor: 

c Mustafa Kemal bey mes'uliyet ve « Gayet mahremdir, şifreyi bizzat 
vazifeye istekli bir kumandan tabiatin- kumandan açacak ve münderecatını 
de idi. Kendisi 23 Nisan sabahı 19 uncu hiç bir kimseye söylemiyecektir. 
fırka ile müstakilen muharebeye mü -ı ( A,.kası var) 
dahale ederek düşmanı sahile kadar Yazan: Sabih Alaçam 

M İ~A H 
Hayvanlar arasında 

bDyDk kongre 
Yazan : ismet Huiusi 

Rayvanlar aleminin büyük kongresi 1 Bütün hayvanlar ürkerler. Susarlar, ... 
aktedilmişti. Vahşi, ehli bütün hayvan - lan devam eder: 
lar kongrede hazır bulundular. Hayvanlar - Fazla laf yok .. şikayetleriniz ney,. 
arasında en yaşlı olan bir papağan tabü onlan dinliyeceğiz. 
reis sıfatile kürsüye çıktı; söze başladı: Bir tilki ayağa kalkar; 

- Arkadaşlar, biz burada toplanan - Arkadaşlar, insanlara kimımız sO ' 
vahşi ve ehli hayvanlar bugün çok mü- tümüzü, kimimiz etimizi1 kımimiz deri • 
hirn ve çok bayati bir mesele karşısında- mizi veririz. Bu gerçi hiç te doğru bit 
yıı, insanların bize reva gördükleri hak- şey değil, fakat iünya kurulalıdanberl 
sızlıklara karşı sesımizi çıkarmak, isyan böyle devam ettiği için fazla bir şey söf# 
etmek zamanı gelmiştir. liyemiyeceğim. Fakat insanların bizini 

Bir eşek bulunduğu yerden anırır: verdiğimiz süt, et, deri üzerinde hile yaP' 
malarına t~hammül edemem. Avcılar tS" 

- Doğru doğru, yediğim dayaklar için rafından avlanmış yüzleree, binlerce bO• 
şikayetçi değilim amma, şehirlerden ko-

renkli kardeşlerimizin kürklerini siyah• 
vulmıya tahammül edemiyorum. Sokak- ıboyayıp kürkçü dükkanlarında csiyab 
lannda köpeklerin sürülerle gezdikleri 

tilki kürkü> adile satıyorlar. 
şehirlerde fazla olan biz mi idik? 

Bir köpek havlar: 
- Eşşek. söylediği sözlere dikkat et

melidir. 
Eşek bir kere daha anırır, kulaklarını 

kısar: 

- Rica ederim reis papağan, köpekle -
rin bana eşşek demelerine müsaade et -
meımelisiniz .. İsmimin merkeb olduğunu 
söyleminizi dilerim. 

Bir katır da eşekten tarafa çıkar: 
- Bendeniz, gerçi merkeble hiç bir 

alakam yok, doğrudan doğruya atın hem
şirezadesi olurum amma.. nedense eşek 
tabirini !beğenmedim. 

Aslan kükrer: 
- Mevzudan harice çıkıyorsunuz. Şim

di kızarsam hepinizi parçalarım. 

Bir kıvırcık koyun meler: 
- Ben de buna benzer bir şey söyliye

yim. Kasab dükkanlarında bacakların -
dan asılı duran dağlıçlarm, karamanla • 
nn, hatta k~ilerin üzerlerinde beni.dl 
kartvizitimi görüyorum. Kasablar müş • 
terilerine kıvırcık diye harıl harı] keçi e
ti satıyorlar. İnsanlar bu vaziyete taham
mül ediyorlar, fakat biz tahammül etme
meliyiz. Ne yapıp yapıp önünü alma:rrııl 
şarttır. 

Kıvırcık koyun sözünü bitirir bitirme' 
inek başlar: 

- Benim namıma yapılan hlleleritı 
hangi birini sayacağunı şaşırdım. MemeJO 
den çıkan sütü terkos suyile karıştırma • 
dan tatmazlar. Sütümden yapılan d 

(Devamı 12 nci sayfada) 

ra azı günler ekmekçinin, süt -
(g) çünün, zerzevatçının uğrama

dığı olurdu. O vakitler, büyük hanım, 
pencereye kadar sokulur._ buzdan me -
nevişlenmiş camdan dışarıya ba~rnr, 
tesbihli elini göğsünün iman tahtasına 
bastırarak: 

Son Posta'nın Romanı : 109 --------

.. Ah ne bay ın bakışın var, 
yerlerinde, Köprübaşında, işlek sokak" 
Jarda susam satmakla ve arada sıradS. 
nazdra uğradıkları zannedilen hasta " 
lara kurşun dökmekle temin ederler • 
di. 50 

YIL 
EWELt<İ 
tstANSUL - Rabbim, Allahım! Mehmed efen -

di, faktr fukaraya ~ı! Böyle ~ glk -
medi idım. Müslümanlar kıtlıktan kı -

1 k. . g arabbim'·· . fcryadile herkes a • 
rı aca . sen esır e Y • 1• k d 1 k 1 , a a ar o ur u an 

Diye mırıldanır. akşam yemegıne, k b t ' bo 
_. . . d' h a ar ır, susar, y-

ekmegın yerını tutsun ıye amur yu- t kk"ll b" 
- f - . d" ııunu eve u e u-

ğurmaga, mut aga ıner ı. k Ak d k. 
k 

er, saray a ı 

Geceler daha: kasvetli, daha kor unç hala hanımı Sul . 
olurdu. Seyyar fenerci soğuktan dışa - tanselimdc ' kızın 
rıya çıkıp da vazifesini görmez, yanma- daha geçen' hafta ge· 
yan petrol fenerleri sokağı zindan lrn - lin eden Hacı amca· 
ranlığında bırakır, tek adam geçmeyen vi Dizdariyedelci 
mahalle araları serseri ve aç köpeklere ·c~ndan ahbabı, Kü· 
kalırdı. çükpazardaki bil 

Yerleri örten kar tabakası, beyaz mem kimi, hasılı a. 
perdeli ve .sı.~sıkı k~?alı pencerelerden ileyi uzaktan, ya -
dışanya slizulen ölgun ışıkların altın - kmdı:ıh alakadar e . 
da bir efsane kahramanının kefeni gi- den hısımı akraba 
bi uzanı_r, ~.ev~~m rızkının ~eşi s~r:l yı, eşi, do;tu düşü 
koşan bır k_?pe~n kapkara gölgesı o nür, o geceki yangı
beyazlığın uzennde upuzun u~nırdı. nın büyümerneiini, 

Bazan, ttı uzaklarda, karla nasılsa ör- büyüse de, onlara 
tülmemiş bir taş parçasının üstüne so- zarar vermemesini .. 
pasını vura vura yaklaşan bekçinin so- Allahtan dilerdi. 
ğuktan kısılmış sesi bir yangın haber Yangın yakın ve h. va azıcık mÜBa -
verir .. bunun bir felAket haberi olduğu- idse, evin erkeği onlara yardıma ko -
nu derhal sezen bütün bir mahallenin ş<t'rdı. Dostluk kara günde belli olur 
köpekleri hep bir ağızdan feci feci ulu- düsturuna bilhassa bu yangınlarda çok 
rnağa başlarlardı. riayet edilirdi. Her İstanbullu az çok 
Akşamdan uykuya varmış küçük ço- yangının acısını tatmış, birkaç defa e -

cuklar uymur, koşa koşa annelerinin vinin barkının kızıl alevlere lokma ol
kucağına gelir, atılır, bu en emin sığı - duğunu görmüş ve yılmıştı. Onun için, 
nağa iltica ederlerdi. yann belki de gene bize sıra gelir diye, 

İstanbulun yangını bir afet idi. Ve hemcinslerinin imdadın~ koşmayı §iar 
herkes bilirdi ki, mesela Cibalide çı - edinmişti. 
kan bir ateş, Samatyayı bile tehdid al- Kış mevsiminin malum hastalıkları 
tında bulundurur, yaya iki sa~t çek~m da salgm halinde İstanbulu kırar geçi
bir mesafeyi daha kısa bir zamanda rirdi. Kar, tipi, ayaz, don kolera, tifo, 
katedip binlerce hanımanı bir gecede veba mikrobların1 uyuşturmakla bera
söndürebilirdi. ber, diğer tcrraftan, o vakit paçavra has 

Onun için, bekçinin: cYa:n.flll var!• talığı adını taşıyan gripi, kızılı, kıza • 

für iki dakika 1earııeı1cıı suaıuıar . 

Yatağında yatan hastanın üzerine. 
kızgın kurşun dahmeleri sıçrayıp d' 
yakmasın diye, boydanboya bir örtd 
örtülür, bir gecenin içinde eritilen kut" 
şun, ağrıyan yerin hizasında tutulalS 

rına inanıyordu. yeşil sırlı ve su dolu toprak bir kal>' 
Bunlan da, Mısır - boşaltı lıverirdi. Soğuk suya temas e "' 
çarşısına kadar gi- der etmez donan maden türlü şekille' 
demiyenler hemen arzeder, bu şekill~re göre de ahkaıd 
her rna~alledeki a - yürütülürdü. 
bani sarıklı aktar - Hastaya bunlar da kar etmezse, tii~ 
lardan kolayca te - sü veri!irdi. Çöreotu, yedi dükkan sUP" 
darik ederlerdi. rüntüsü, günlük, nazar<..• birebir süyı " 

Saray kırmızı, sa- lırdı. Bunlardan mangala bir avuç ııtı' 
parna, sinameki, ö - !ır, çıkan boğucu dumandan derJllsJS 
dülkahır, darifilfil, umulurdu. 

sarısabur, kilerme - İşte hayat kışın evlerde böyle ge • 
ni, çadıruşağı, kaır - çerdi. Dışarıda ise hayat hemen bi9 
myarık, kantoron, yok gibi idi; ve beya'Z karı kefene be1" 
havlican, lcişniş, ra - t Jet zeten şair, bu teşbihi stanbulda, ha ..ıı. 
vendiçini, kırımtar- kate daha uygun olarak kullanabiliı"P' 
tar, ayrıkkökü gibi Kanunuevvelden, Nisan ortalarında ; 
isim~er 

1 
!.(ıy~ bu ki öküz soğuğuna kadar her taraıf d~ 

m~allecriebe banda or - rin bir ölüm uykusuna dalardı. Ve , 
mu e a n ° · k b' "dd t d "t bil k arı Jı, .. 1 dah . d uy uyu ır mu e agı a me • 
'5u a ve a zıya e cak bu mevsime tesadüf eden RaJ118 

anadan kıza intikal zanlara mahsustu. 
mığı, zatürreeyi ~ eder, lrocakan edenurrdeu~' lüzumlu lüzumsuz tatbik olu - 0 yıl da aksi gibi kış çok şidde.tli 01 • 
iliçlarile bunlara karşı açılan müca • muştu. Şehi.r dışındaki mandırala~~~ 
dele hiç bir fayda vermeden, hemen Başka tedavi usul ve vasıtaları da ~gı" 
~r evi, her aileyi sarsaırdı. vardı. En başta nefes gelirdi. Bu yüz - aht üstku .. ~d~ süt .~e.~i~eln ksütrtçü~erd·.~:i -1' 

H k·mı rin 'liml · h d · h f d'l 1 h 1 h ane oyune suru ı e u ın ıgı .N e ı e sayısı az, ı erı ma - en geçmen oca en ı ere oca a - h - H k.. .. i d ki Okm dafllJ"' 
duddu. Hastalarını, ekseriya, tA Lok - nırnlar hazan hastanın ayağına gide - atta Ds oy uzer n e ~y 'I<l tr 
man hekim zamanından kalına, ~ğu rek, hazan da onu kendi evlerine, dük- da b~ ~.or~~~~ ~ay~a~lardan bı~. 1 teri • 
nebatı ilaçlarla g(iya tedmye çalışır - kanlarına celbederek okurlar üflerler ne gorundugunu soylıyerek, muş 
lardı. tesbihten geçirirler, suda ezilİp içilmek lerine dehşet vermişlerdi. , 

Memlekette o zamana göre ilmen füıere muskalar yazaırlardı. Halicin, Sütliiceden ötesinde buz ~~ ,, 
yüksek mütehassıslar yok değildi. LA - Kurşuncu arabın ·da mahallede pek b<ikal~rı .. y~~üy~rdu. Süpürge ve k~ııl 
kin bunlardan istifadeye fukaranın ve büyük, pek önemli rolü vardı. Bu, Sft- rek yuzu gormıyen yoktlşlar .. d.~ ö' 
hatta vasat tabdkanın gücü yetmezdi. dan döküntüleri halayık olarak, ömür- tutmuş, buralardan inerken duşu~d # 

Diğer cihetten, seyrek eczanelerde !erinin en canlı günlerini şunun bunun ayağı burkulan, kolu kırılanların h. il 
her ilAcı bulmak da mümkün değildi. evinde, konağında tüketip de, çırak e - di hesllbı yoktu. Sıhyan mekteblert 
Esasen halle da, hekim ilaçlarından zi- dilmek bahanesile, on pahsız sokağa zad edilmisti. 
yade kocakarı ilaçlarının §ifa h1Wala - atılınca geçimlerini gündüzün mesire (Arkaıı "ar) 
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Koşu Şampiyonu ----------JJ -~~~ 

23Nisan 
Bay Ali Koşar havayı güzel bulunca 1 

bira~ ~o~aşmak. hava almak istedi. K alk
tı, gıyınıp sokağa çıktı. Yava~. yavaş yü

rüyerek deniz kenarına kadar geldi. O
rada balık avına meraklı olanlar otur -

ınuş, hem çene çalıyor, hem balılt tutu -

Yorlardı. Bay Ali Koşar bunlardan bir 

kaçı ile a:hbab oldu. Kendisi balık avın -
dan hiç lbir şey anlamazdı. 

O günü yeni ahıbaplan ona bir sürü iza
hat verdiler. Nasıl bahk avlandığını öğ
rettiler. Ali Koşar: 

- Bundan iO'l'lra ben de boş vakitle -
riınde ıbalık tutaynn. Pek meraklı b;r ;şe 
benziyor. Ay başına ll.zım olan öteberiyi 
alayım da hemEn başlıyayım! dedi. 

Sonra durup o da avcılarla beraber 

bekıemeğe başladı. Aca.ha evvela hangi 
oltaya takılacak? Beş dakika, on dakika, 

on beş, yirmi. nafile! Balıklar pek a~ık 

göz şeyler galiba. Bir ara avcılardan biri 

hızla oltasını çektL Fakat ucunda boş iğ
neden başka bir şey yoktu. Balık yemi ka

pıp kaçmış olacaktı. Biraz vakit daho geç

ti. Ali Koşann sabrı yavaş. yavaş tüken
nıeğe başlamıştı. Kendini sıktı: 

- Biraz daha bekliyeyim. dedi. 

Fakat çok içi tez bır adam olduğu için 
daha fazla kalamadı. Yeni arkadaşlanna 
selam verip yürümeğe başladı. İçlerin -

I 
1 

.. ;s. 1 

- Anuna ne olursa olsun, yetişeceğim 
diy~ kendi kendine inad ediyordu. 

Müşterilerin ısrarı üzerine biletçi in -

safa .geldi. Zili çekti. Otobü<:ı yolun orta -

sında: 

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

Çocu~dar 23 Nisan 
sizin bayramınızdır 

Yann Nisanın yirmi üçü, Türkiyenin 

çocukları her sene bugün kendi bay -
ramlannı sevin~le kutlular]ar. 

23 Nisan, Türkiyede bir tarihin dö

nüm noktası olmuştur. O gün Hakimi

yeti Milliye ilan edilmişti, yani Cüm -

huriyet lıiikfunetinin ilk temeltaşı atıl
mıştı. O ı?:ünden sonra dev adımlarla 

Derledik. İşgal altında bulunan yurdu

muz kurtuldu. Ve bu yıkıbnaz. sarsıl

maz Tiirkiye kuruldu. 

Çocuklar, 

Etrafınızda go··rdu'"guy ··nuz bütiin iyi 

şeyler, bütün yenilikler hepsi Cümhu-

riyet d~vrinin feyizleri sayesinde ol • 

mu!?fur. Cümhuriyeti kuran Atatüıık 
Cümhuriyctin bugün Milli Şefi olan 

Reisici.imhurumuz İsmet İnönü her an 
- Zınk! diye du,.du. Yolcular. içinde bu devletin ilerlemesi, yükselmesi, 

allak bullak oldular. Kimi söylendi, ki - kuvvctlenme.c;i icin çahşmışlnrdır. Bu-

mi homurdandı. giin gene Milli ~efiıniz, ve onunla be-

Sahanlıktak1ler: raber çahsanlar daima ileriye daima 

- Haydi atla! yeniye doğru J?idiyor. Ve en güzel e • 

- Ne ise kaçırmadın. d;yc sövleııirRPn serleri meydana koyuyorlar. 
o, cebinden mendilini çıkardı, yüzünden O manlı hUkiimeti 7,amanmda asır· 
sızan terleri sildi: 

- Nasıl bir şey tutabUdiniz mi? diye 

sordu. Bu hali gören biletçi titizlendi: 

- Binim, içeride sorsanıza, siz: bekli -

yoruz. 

Ali Koşar sakin sakin cevab verdi: 

- Binecek değil ;m ki! 

Biletçi gözlerini açtı: 

lnrca geriledik, fakat Ciimhurh·et dev-

rinde asırları öyle hı~la yendik. öyle 

ilerledik ki lmnn anlıyabilmek için dü

nii ve hugilnü gözönüne ~ctirnıek ka -
fidir. 

Çocuklar, 

Ne mutlu size ki. hepiniz Ciimhuri -

yet y:ıUnrımla doğdunuz. Gö7leriniz 
onun yat"attıı; t-serlere açıldı. Ne ta -

- Öyle ise ne diye otobüsün ~rknsın - rafa hksanız iyiyi görüyorsunuz. İş -

Şelıre giden 

Civdvin çiftıikt~ canı 

ııkıhyordu. Çiftlik ıahi • 

bini ikide bir ıehre gider· 
ken görür: 

- Ah, ben de ıehre git
sem; biraz eğLenıem diye 
düşünürdü. 

Günün bırinde karannı 
verdi. Ve ıchrbı 11olunu 
tuttu. 

Şehri Z,.ğnmı§tl Şeh

re giTdiDi ıaman ilk gör • 

düğü ıer. bir ıokak t• -
Mri11cli: 

- Yangın kulesi dedik· 
Zeri bu olıcı gttek! 

Dye düfiindü. 
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Fa.kat: 
- Vang vangt 
Di11e bir ıes duyufte9 

neye uğradığını ıaşı .. dı.. 

Kendmi yolun kenanna 

%OT attL E1'ken davranma

m&f olıaydı,, az kalsın bi,. 

otomobilin altında kala • 
cak, ezilip gidecekti. 

Etrafına bakınırken biT lokanta Bir bakkala gitti. Bakkaldan yiye • 

dan koşuyordunuz? te hu iyi ~eyle ralısmak vatan sevmek- gördü. cek istiyecekti. Bakkalın camekanına 

baktığı zaman da ne görsün? - Bakalım yetişebilı=cek miyim d iye. le meyilana ırelmistir. Vatanınızı seve 

Ben koşu şampiyonuyum da! 1 S<'V~ çn'ıo:rın siz buf!iiniin çocukları ya -

- Karnımı doyurcıcağı,.n biT yeri 

Dedı. Camekanına ba1ctı. Ccımekdn - Kutular içiflde piliç konserveleri, 1/U• 

Bu cevabı alan biletçi öfkeyle zile ya.1 nnın büyükleri olacaksınız. Bu vatan, 

pışıp hareket işaretini verdı. Otobüsiin bu Cümhuriyet sizindir. Yarın biiyü • 

içi bir kere daha allak hullak oldu. Sa • diiğiinPz zaman onu siz koruyacak, 

da gördüğü §eyler onu ürkütmüştü. 

Cıvcitıin teyzeleri, amcalan kesilmif, 

yolunmuş bir halde camek<lnda duru -

murta a. yapılm&f çöTekler civciv ça • 

resiz bakcıldan da uzaklqtı. 

hanlıkta duranlar hayretle birbirlerine onn ilerivc dulına ileriye siz götüre • yorlardı. 
bakışıp : ceksini7. 

den biri arkasından seslendi: - Bu adam kaçık gal•ba" dediler. Türkiyede bayram yppan çocuklar, 

-Neler lAzıın olduğunu unutmadın ya? * * bayramınız hutlu olsun! 
Saknı eksik alma! ·••·· ·••·••· .•.••.••••.••.•••••••• 

Ali K~ar= ( ... _ .. B··-····-·u::-··y···-···:.-..... _ ..... _ ..... _ ..... _ ..... _ ..... _ ..... _ ..... _ ..... _ ..... _.ı···,·-····b·-·····:İ 1 ) 

- Unutmadım, hiç merak etıne, diye ce-
'faib verdi. k ~ v • 

İçinden de kendi kendine: On okuyucı:muza b. rer an1~~~ra ~e rece g z 
na::~::: :::.~·~~.:-;:::;:\:: : l t 1 1 B 1 1 N 1 1 A 1 l ı 1 1 U 1 1 B 1 1 R 1 1 S 1 1 
ınak için saatlerce beklenir mi hiç? Bu n- Fakat bu kuımbaralan bir şartla veri • mece halledilmiş ol•J:-.. Bilm~~cyi ~a~J~t-
daınlar kaçık diyordu. riz. Okuyucularımız vereceğimiz. kumbn- tikten sonra keser, bıze . gon~.erır~n~ı7.. 

ralann ne kumbarası olduğunu bilmeli • 1 On kumbaradan başka . dığer yu~ kışıye 

... .-, .... 
Yavaş yava: yürüyerek Beşiktaşa ka - d irler. Bunun için de dört köşeler için- de ayrıca kıymetli hedıyeler v:rılec~k 

dar geldi. İyice yorulmuştu. Beşiktaştan deki yazıyı okumaları lazımdır. Yazının tir. Bilmeceye cevab verme muddetı on 
Taksime ifliyen ote1bfislerden biri yanın • harfleri on sekiz oh:ıcaktır. Biz birer hnr! beş gündür. Bümece cevabını gönderdiğl
dan hızla geçti. Ali K~ar elile işaret etti. at1ıyarak dokuz harf yazdık. Öteki harf-ı niz zarfın üzerine. bilmecC'lli~ ~nzet~de 
Faka !eri de okuyuculanmız bulurlar. Boş ka- nktığı tarihi ve bılmece kelımesıni ~az- Tavukçu dükkanını gördüğü zaman Civcit1 kof" kopı !;iftliğe gitti ve bi1' 

t otob{b dolu olduğu için, biletçi h iç ı :ı· k k 
oralı o'lmadı bile. Sahanlıkta da Ali Ko _ .__l.-an"""'d..,.ö.-rt"""k""'ö.,şe,..l""er,..in...,..J""'Ç,.le""r"ın""e""'y"a"""za,.r .... ıa,.r,s,,a,b"i"""'l-,,' .... n.;1a""'l.;ıs"""'ın.;ı .... z,_. """'"""~ 
farın yeni ahbaplan duruyorlardı. Her 

halde, onlann da llkıllan başlarına gel -

ınif, artık ev1erine dönüyorlardı. 

Ali Koışann aklına birden bir §e gel
di: 

- Aceba ben bu otobil!e yetişemez rnl-

1irn. Ve birden koşmıya başladı . Otobüsün 

lahan'lığında durup onun koştuğunu gö • 

ren nrkad~ üzilldüler: 

- Eyvah yetişemiyecek. 
- Her halde çok mühim bir işi var . 

- Aman biletçi durup fU adamı da a-
lalım! 

- Ziyanı yok. biraz nkışınz. 

- Biraz daha lro~rsa bayılacak. 

Ali Koşar var kuvvetlle koşuyordu. 
KA.h oto'bıQae yaklapyor, kAh uzakla§ıyor~ 
du 

Camcı: 
- Hanıyn camcı geldi! di

ye bağıra bağıra soK.ak sokak 
dolaşmış. fakat hiç bir yer • 
den çağınlmamıştı. 

Artık ..:amcı ümidini kes ~ 
mişti. Meyus meyus düşünü .. 
yor, ne yapacağım ben, çoluk 
çocuk ~ecek isterler diyor • 
du. 

Bir yolun kenarında bir sı
ra gördü. Biraz oturup din -
lenmek için ore.ya gitti ve o -
turdu, dü§ilnmiye bajladı. 

O aırada otururken ıipnan 
blr adam gelmif oturmUjtu. 
Şifman adam arkasına daya -
nınoa .sırtı camlara çarptı, 

camlar 'kınldı. 

Şişman adam iyi kalbli idi. 
Fakir camcıya kırdığı camla -
nn parasını ödedi. Camcı da 
ogü.ıı o paradan çocuklarına 

yiyecek aldı. 
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Bir Haftahk 

PROGRAM O -----RADYO 
• 

Cebelüttarıkta lngiliz 
CUMA&TF.si - U/t/39 ı Türkiye radyo difüzyon postalan ıMilzik COazband - Pl.> 23.45 - 24: Son ajr.n.a 

13.SO: Proğrnm. 13.35: Müzik cmr t.onser- haberleri n p.nnkl proÇam. 
to - Pl.) H: Memleket saat Ayan. aJaru ye Ankara radyosu * 

hakimiyeti ve maymunlar 
meteoroloji h:ıberlcri. ıuo: Türk mt\ziği (Bartarafı 1 tncl ıayfada) ı panmasını güçl~irir. Ancak çok ehem· 

lişık Veysel ve İbrahim. Takdim eden: Badi HM a. 111 Ke.. Jto Kw. 12 30: Proğram. 12.35: Türk müziği - Pl. tur. Ancak İngilizlerin bu hususta, müm- lüttanğın müdafaa kabiliyeti hakkındaki 
(Halk türtfileıl ve oyun havalan.) Slvaslı G; DALGA UZUNLUCU ... ] ' PERŞDWS - z:ıwu kat'l bir ~y söylemekllğimize mahal yok- miyetli ve enteresan bu bahis ile Cebe • 

:Yaver Ataman. 14.40 • 15.30: Müzik (Ne~ 13: Memleket saat Ayarı, ajanş ve meteoro - kü. 1 Hı .. ., pt kl .. . b' b 
.Q. ıt,H •· 11111 ICu. ıo Kw. lojl haberleri. 13.15 _ l4: Müzik (Karışık ~ n o anı, te-..~ ya ı arın~ ve yap- son mutaleamızı dığer ıy zayıya ıra -

inüzik - Pl.) 17·30: Proğram. l 7.35: Müzik :P. Sl.'lt a. HA ıı:u. IO x:w. kt ld klann :f ak cab eder· k ğ bu - kü. C b ı-tta t 
(Dans santı - Pl.) 17.55: Konuşma (Çocuk ram - PU. 17.30: İnk11lb tar1h1 dersleri - ma a o u a nanm 1 • aca ız ve gun. yazıyı, e e u n 
Esirgemt' Kurumı.. - Çocuk haftasının açı - Halkevlnden naklen. 18.30: Proğram. 18.35: çünkü eski zamanlarda vaki itirazlara İngiliz hakiımiyetinde rolü olan, Cebe -
hşı.) 18.15: Ttlrk müziği CFasıI heyett) CellU tab1ml. 10 - 8adullah •Ra - IDcazkAr §ar- Müzik CBir kon.serto • Pl.) 19: Konuşma (Ço karşı olduğu gibi, bilhassa Habe; harbini lüttank maymunlarının bir hikayes1 ile 
Tokses ve Safiye Tekay. 19: Konuşma (Dl§ kı: Hıram et gfilşene. 11 - Çorlulunun - Hl- cuk Esirgeme Kurumu - Temsil.) 19.20: Türk mütealdb ve 1936 korkunç İngiliz • !tal. bitireceğiz 
"""lltik hfıdlsel(.rl) 19 15· Türk üzi~ ç cazklr şarkı: AJdı ben11kl kaşın arası. 12 - müzi!tt (Fasıl heyeti.) Çalanlar: Hakkı Der- . · 
""" a · · · m .... a- Kemal Niyazi Seyhunun _ Hicazkar saz se- man, Eşref Kadri, Hasan an-, Basri tiner, y~n Akde~nız ihtUAfı sıra~nda, tekrar İngilizler Cebelüttanğı zaptettlkleri za-lanlar: Veclhe, Reşad Erer, Raşen Kam, Cev w .. • ı- ~ k 
Ciet Kozan. Saz eserleri ve Mustafa Çağlar. mat.!I. !l: Konuşma. 21.1~: Esham, tahvlltLt, Hamdi Tokay. Okuyan1ar: eeııu Tokses ve yukselmege başlıyan cCebe uttarı5, ter > man, kayalıkta, vaktile Berberilerle bfr-
rı _ Tanburl Cemil _ Şetaraban peşreTi. kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fiat). Safiye Tokay. 20: Memleket saat lyan, a • fikir ve müialealarına, Büytlk Brltanya Ukte Avruıpaya gelmiş olmalan muhte .. 
ı _ To.nturi Cemli - Ferahfeza .saz semaW. 21.25: Ne~:~u pltıklar - R. 21.30: Folklor <Ha- Jaruı ve meteoro1oJl baberlerl. 20.15: Tür' hükUnıetinin aldırmıyarak bu mevkii bü- mel ~ulunan, bir takını iri maymun sü • 
1 - Vecihe _ Kanun takslml. 4 - Tanburl l1l Bedi "ionetken.> 21·45= Müzl~ (Oda mü - müziği. Çalanlar; Vec:11e, Refik Feman, Fa- tün kuvvetile muhafazaya karar verdiği rüleri ıbulmuşlardı. Bunların ırkından v• 
0 11 s ldlltı lsl 5 H d ziği - Beethoven: Trio (dö minor.) Ulvi Ce - bire Fersan, Kemal Nıyazi Seyhun. Okuyan: .. .. . 

em - ut ra saz sema . - ay ar mal Erkin: Piano. Necdet Remzi Atak: Ke - Müzeyyen Senar. 1 - ......... - "Mtlstear peş- aşikar gorulmektedır. Bunun en yeni ve cinsinden Pavianeler elan, karşı Afrika 
:e:r;tıf=~ı~ ~:tı: yet~~~~add~dl !:n~ : man. Edib Sezen: Viyolonsel. 22.10: Müzik revl. 2 _Rahmi beyin _ Müstear şarkı: Gel kuvvetli bir delili de orada 50.000 tonluk sahilinde Cobelimusada yaban bir halde 
din _ Karcır\'nr şarkı: Tir1 çeşmanımla. CKilçük Orkestra - Şef: Neclb Aşkın.) 1 - ey saki şarabı tazelendi. 3 - Zeki Arifin - gemileri içine alabilecek yeni bir (dok) y~amaktadırlar. 
e _ Udi Ahınedin _ Karcığar şarkı: Bent Becoe • İklrcl İtalyan silltl. 2 - J. Stro.uss - Segtıh şarkı: Ağladım timidlerım hicran ol. !havuz yaptınnağa başlamasıdır. İşte, bu Cabelüttarık maymunlarından 
btgfınc mı sandın. g - Şevki beyin - Uffak Bu nnğ.meler seni sar.sın ey dünya (Vals.) du hep. t - Mahmud o:Weddin paşanın - Bununla beraber Cebelüttarığın. bir biri v.aktile, İspanyalıların Cebelüttanğı 

k D d h 1 ü serolnd 10 3 - Llndncr - Bncchanale (Şarap illi.hı B:ı- Hilzznm 5:ırkı: Def.ildi boyle. 5 - Refik Fer _ .. . . . . 
şar ı - u e r ngerm en. - küs •ercfine dans. 4 - Mlchell - İkinci kil - snn - Tanbur taksimi. 6 - Suphi ziyanın - harbde, hava mudafaasımn çok mu~kul tekrar zapt ve istırdııd lçın yaptıkları bir 
......... - Türkü: Ekin ekdlm çöllere. 20: A - l ğı · d'd ı ı ·· kü b k ğ t 
jans, meteoroloji hnberleri, ziraat borsruıı çfilı: suıt. 5 - Munkel - Venedik hatırası - Se Kfirdflihicnzklir şar'kı: Bahçenizde bülbUJ o a~a _ şun ı en an :ışı ıyor; çun ev • askını a amete u ratmış idi. spanya 4 

Cflat> . 20.15· Tcmsrı OUmid gecest.l Radyo renad. 6 - ztehrer - Aşık - Romans. 2310: olsam. 7 - Lem1nln - Kürdlllhlcazkrı.r şar - vela duşmanm bombardıman uçak fılola- lılar Cebelüttarığı basmağa geldikleri bir 
te:msll kolu tarnfından. 21.15: Memleket saat Müzik CCazband - Pl.) 23.45 • 24: Son ajans kı: Nazlandı bülbül. 8 - Osman Nlhadın - rını karşıhyaca'k av uçak filolarının ba - sırada İngiliz nfil>etçiı>i uyuyormuş. Fa 4 

Ayarı. 21.15: E<:ham, tahvllfit, knmbtyo - nu haberler! ve yarınki proğram. KürdUlhlcazk!\r ıı:arkı: Akşam giineşl. 9 - ••• nnrnalarına ve uç:malanna elverişli a • kat bir maymun onun yanına gelerek ek· 
kut borsası (!tat) 21 25· Neşell plAklar - R. * ...... -Kfirölllhlcaztı\r saz semaısı. 10 - ...... 1 1 h 'k i'b"d· İki isi, h k k ğ 
1130· Muzlk (Kuc;tik o;kestra - Şef: Neclb ... - Oyun havalan. 21: Konuşma (Çocuk E- an ar emen yo g lr. ne ava me toııbasım anştırma a başladığın ~ 
Mkı~.) 1 _ wacek _ Marş. 2 _ Bn.wel - SALI - ısı4139 slrge.me Kurumu.> 21.15: Esham, tnhvlll\t, müdafaa top bataryalarını yerleştirme,- dan nöbetçi uyanmış ve düşmanın yak • 
mnn _ Köyde kar. 3 - Sltllp - Marş. 4 - l!.30: Proğram. 12·35: Türk mfizlğl - Pl. kambiyo - nukut ve ztraat borsuı Ctıat.) ğe m.üsaid mevziler, bu gibı <lik kaya - !astığını görerek at.eş etmiş; muhafızlar 
Komzak _ Geceleyin Viyana. 5 - Grunov - 13: Memleket saat Ayan, alans ve meteoro- 21.25: N~'ell p11iklar - R. 21.30: Müzik CŞan lıklarda, pek müşktıl ve nadir bulunur. :silah'başı ettiklerinden baskın betrar:ıf ol-

ıoJl haberlrrl. 13.15: Mtiz1k CKanşık pro~ - es1tall B it Ma'·· K1 ı t f d ) Bcrlln Viyana vnlsl. 6 - Hartmann - Güneş r - ar on ~ e n ara ın an. Fakat ne de olsa, Cebelilttarı~ın dar ha. Tn'l•c ••• 
lflğında cıans. 7 -- mppmann _ Fantezi. 22: ram - PlJ 13·45 - 14: K:onu1111a (Kadın sn- 21.55: Müzik (Bir solo - Pl.) 22: Müzik CKQ- . _ --~. . İ 
tlaftalık postQıı. kutusu. 22•3o: Müzik <Bale atı - Ev hayatına atd.) 15: Çocuk E.51rgeme çük Orkestra _ Şef: Neclb Aşkın.) 1 _ vasını karadan ve denızden mudafaa ede- Bılabare, zamanla bır de spanyol halk 
müzlğl _ Pl.) 23· Müzik ccazband ~ Pl.) Kurumu • Çocuk müsameresi - Halkcvlnden Brahıns - Macar dansı. No. 17. 2 - Dellbe_s. celt lrofi toplar buluna~ak:tır ve bunlar hurafesi vücud buldu: GQya, kayaların Ü· 
23.45 _ 24: son ajans haberleri ve yannkl naklen. 18·30: Proğrnm. ıs.ss: Milz_!k (Oda Menba: Balet sfiltı. 3 - Lnutenschlager - düşman bombardıman uçaklarını, vazi • zerinde 1ngiliz hakimiyeti, orana may ,. 
:.pror!ram. müziği - Pl.) 19: Konuşma. 19

•
15

: Türk mü- Yıldızlara doğru - Fanteın. 4i - Rllsager - felerini ancak pek yükseklerden yap • mun yaşadığı müddetçe sürecekmiş !n -

* PAZAR - 23/4/39 

12 30: Proğram, 12 35: Müzik <Küçn~ Or -
,kc.strn - Şef: Neclb Aşkın.) 1 - Bucalossl -
Pestalozzaıun b1r şarkısı. Oirlbirlbin. 2 -
llublnsteln - Kostümlü balo süiti. 3 - İwa -
iıov - Kafkas sfiltı. 13: Memleket aut lya -
b, ajans. meteoroloji haberleri. 13.15: M6. • 
Elk (Ktiçük Orke.ı;tra - Şef: Neclb Aşkın.) 
4 - Beccc - Birinci İtalyan ailttı. 5 - Ma -
fnzer - Vlyaıuı polkası. 6 - Levtne - Humo -
teste. 7 - Sldney Jones - Geyşa operetin -
den _ Potpurl. 13 50: Türk mmtğt. Çalanlar: 
Cevdf't Çnğla, Zühtfı B:ırdakoğlu, Refik Fer
ısa.n. Okuvan: Radife Neydik. 1 - Uşşak ~
revl. 2 - ~evk1 bC'yln - Uşşak şarkı· Glil?.:ıı
ta n:ıznr kıl. 3 - Lemlnin - U~'lk şarkı: Si
yah ebrulc.rln. 4 - Cevdet Çağla - Keman 
ta· ml. 5 - ........ - Bayati s:ırk1: Kalbim 
gene üzf!iin. 6 - Mu.c:tara ç:ı.vu.şun - Bavati 
şarkı: Çıkalım S:ıydüslkftre. 7 - ........ -
Türkfi Elli g 1er1ne kurban olduğum. 
8 - ........ - Saz semals1 14 20 - 14.30: Ko -
nuşma (Kadın s:ıntl - Cocuk terbiyesine da
ir.) -6 30: ProffPam. 16 35: Mllll küme müs:ı. 
bakal::ırı - lD Mayıs stadından naklen. 1815: 
Konuıımn (Çoruk Eslrr:eme Kurumu - Kreşi 
dinlevelim.l 18 t5: Mfızlk (Şen oda milzlğl -
İbrahim Özgür v· Ateııböcekler1.\ Çalanlar: 
Hakkı Derman E~rer Kadri Rastın Gür, 
Hamdi Tokay, B:ısri Üner. Okuyan: Tah.cıln 
Karakuş. 20: Memleket saat !yarı, ajans ve 
metcnrolojl hnberlert. 20.15: Türk müzl~l. 
Çalanlar: Refilı:: Ft'rsan, Re~ad Erer, Fahire 
Fcrs n, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Sadt Hoş-
"scs. Snfiye Tokny. 1 - ......... - Eviç pesre-
vt. 2 - Rauf Yektanın - Eviç bes~ - Hnlkal 
zülfü siyahın. 3 - Leminin • FerabnA.k ,ar -
tı: Lel"Z!\n ediyor. 4 - SalAhaddln Pınann -
Evtç ~arkı: Göz yaşl:ı.rınız. 5 - Cevdet Ko -
1:an - Ud taksimi. 6 - .......•• - Evlç ttirkü: 
Şahane cözler «ahanc. 7 - ......... - Şu köy -
!ünfin yosma km. 8 - Rıfat beyin - Hicaz 
§arkı: Niçin bülbfil feımn eyler. 9 - Udi Fah 
rinin - Hteaz s:ı.rkı: Bahar olsa cemensaz ol
sa. 10 - Sadettin Kaynnl!ın • Nihnvend ış:ır

tı: Gönül nedir. 21: Necı'elt plft.klar - R 
ıı.ıo· Mtiztk CRlyasetlcümhur Bandosu -
Şef: İhsan n:üncer.) 1 - Hubert Btıth - De
niz ll"ana. 2 - L. Gnnnt> - AUılar (Vals l 
S - R Wngner ? iM:ei-:•ers1nger~ operasının 
uvert11rü 4 - M. Ravel - Pavnne pour U"t" 

fnfarıte dcfuntp 5 - F. Llszt - M'll'ar rn'> -
sodlsl No. 6. 22: Anad<1lu aJanıı:t <Rnor ser -
vısı l 22.10: ınzik <Cazband . Pil 2" 45 - 23· 
ŞQn ajans haberleri VE' yannlc.l profram. 

..... 
P Z>\RTESf - 2414/39 

12 30· 

m~i (Fasıl heyetı.l Çalanlar: Ceydct Ça~la, Bir enterrnczo. 5 - Löhr - Bavyera valslan. . . . , . · 
Eşref Kadri Hnsan onr Basri Üfler Hnm- 6 Col rld Af lk filti N 1 ., ,.. mağa ıcbar edecekle!"dır. Bu da onlRrm, gi1ızler, an aneperest oldukıan kadar hu· • • • - e ge - r a s . o. . - ... se-
di Tokay. Okuynr: Cel!l Tokses. 20: Mem - haikowskv _ Mllletler süiti. 23 : MUzlk ccaz. Cebelüttanlt tahkimatı üzerine. bUylik ve rafelere de mute..'ltid olduklan icin bu 
ıeket saat fı.yan, ajans~ meteorolojl haber- band _ PU 23.45 _ 24: Son ajana haberleri kıvmetli 'bombalarım nişan alarak. yarıl maymunlar onlar için pek kıymetli ol • 
lerl. 20.15: Türk müziği (Halk oyun h:ıvala- ve yarınki proğram. daima isabetle atmala~nıı mani -Olacak • dular. 
tı., t tnnbur, cura, llantur ve dümbelek. tı 
20.30: Türlt ml\ziğl: Çalanlar: Vecihe, Reşad * r. 
Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: cmıA _ 28/4/39 Filvaki 1932 de, Cebelüttarıkta yapılan 
Munffer İ1kar. ı - Alt Rıfat beyin - Niha - 12.3'1r. Proğram 12.35: Türk mftztği _ Pl. bir tatbikat esnuı.nd1, deniz ihraç kuv • 
wnd beste - Ztllfilu g~renlerin. 2 - Lemi • 13: Memleket saat Ayan, ajaru n meteorolo- vetlerinin, sun'! sis hımayesinde, yarıma. 
nln - Nihavend IJarkı - Bin gül çıkarırdım jt haberlerl. 13.15 - 14: Müzik (Kan~k proğ- danın her tarafına çıktıklan ve düşman 
sana. 3 - Hacı Arıt beyin - Nihavend şarkı: ram Pl) 17 30· İnkMb tarihi dersleri Hal hava ku tl • · c b liltt ~ k - · · - vve ennın e e arı~ın su t~ . Yanılma ateşi e..şka. 4 - Vecihe - Kanun kevlnden nnklcn. 18.30: Proğram. 18.35: Mti- . . . . - " 
taksimi. 5 - Rahmt beytn - Nihavend §ar- zıt <N 'ell l"kl ) 19. K cç k E- tır tesısatım tahrib edebıleceklerı go~J-

eş p u ar. . onuşma ocu .. ~~ F k . 
kı: Silzüp süzilp de ~ melek. 6 - ......... - slrgcme Kurumu _ Çocuk şarkılan.) Mus1kt mu,,n . .ır. " at ateşın tesiri htc;snlunmı • 
Nihavend vüriik semaı: Bilmezdim özUm mualllm mektebi korc heyeti tarafından. van. yani ölüm olrnıyan, barıı,ı zamanı tat. 
(!nmzene. 21: Konusnıa (Çocuk F..slrveme Ku 19.15: Türk müzPl (Fasıl heyeti.> Çalanlar: b'·k'ltlnrınih böv'Jtı ~'d•ı dive harbde de 
rumu) 2115: Esham, tahvtUlt, kambiyo - nıı- Hakkı Derman E ret Kadri Hasan Oilr mutl k b'" l 1 kt h"kmM k 1 
kut ve ziraat ıborsası Cfiat.l 21 .25: Neş'ell Hamdi Tokay, 'Basri Üfler Okuyan: Tahsl~ a ov e o aca ır u !.I. çı nn a-
pltı.klar - R. 21.30: Müzik <Radyo Orkestra- Kare.kuş 20: Mr:mleket saat ~yan, ajans· ve maz. 
sı - Şef: Hasan Fer11 Alnar l 1 - Rameau - meteoroloji haberleri. 20.15: Türk müziği Bu mün-ısdbetle de be 11n edelim ki, 
Mottı: Balet süiti. a) Menuet. bl Musette. <KlAslk eserJer profra.mı.) Çalanlar: Veclhe, C0 belüttankta memba suyu yoktur. Sıır
cl Tambourin. 2 - Franz Schubert - 4 ün- Cevdet ~~la, Feflk Fersan, Ruşen Kam, nıclar ise Alman hes:ıblanna l?Öre ancnk 
cft (trajik\ senfoni, do mlnör. n) Adagio mol- Okuyan: Mualllm Nurı Halll Poyraz. 20.45: 20 gün ~·fayet ediyormuş: onun için de· 
to - Allegro Vlvace. b) Andante. c) Menuet- Türk milı.lğt. Okuyan: Semahat Özdenses. 
to • Trio. dl Allegro. 3 - E. Grleg - İktncl 1 _ Satrıhaddln Pınann _ Hüzzam şarkı: niz suvunu taktir ederek tatlı su yapım 
Peer Gynt sfiltl. al in~'in kederi. b) Arab Ümidini ktrplklerlne. 2 _ isman Hakkının _ müessesenin bir hava taarruzile tahrib:, 
dansı. c) Peer Gynt'ün dönüşü. dl Solvc - Hüzzam ~kı: Beklerim hergUn. 3 - Hacı mcvkiın müdafaası için clddt blr tehlike 
lg'ln şarkısı. 22 :ıo Mtizlk CNeş'ell plfıklnr.) Arif beyin - Hüzzam şarkı: Meftun olalı. 4- V€' bir felaket ola'bilir. 
23: Mfizik fCazband • Pl.l 23 45 - 24: Son a- Leminln - Hl\zzam şarkı: Aman ıak1. 21: Ko Bundan' başka Cebelüttımk oo~azındtt, 
Jana haberleri Te yannk1 proğram. nuşma CRaftalık spor serVIsl.) !1.15: Esham, 

tahvtltıt, kambiyo _ nukut ve ziraat borsası üst ve altta muhalif su cereyanları o1ma-
+ mat.> 21.25: Ne.fell plfıklar - R. 21.30: Mft- sı. lbu boğ:azın denizaltlarnıa karşı ka • 

Maymun sürüle!'l umanla azalıp kil· 
çülünce endi§e bagladı. N:hayet, 1932 de 
ya1nrz dört dişi maymun kalmıştı. Bu • 
mm üzerine Ce'be1üttank genel valisi, btı
kömet besabına, F.astan bir erkek may • 
mun getirtti: Fakat bu, daha ilk gel'ede, 
diğer dört dişi tarafından parçalnnarak 
öldilrülmüsfü. Onun üzer'nf' Afrlkı;,dan 
tekrar, fakat bu defa el'kekl: dı~li. bb 
çift maymun getirildi ve kudumları ;ı;nb;t 
~azlnosunda bir süvare ile tE'cı'id ca·1cn 
Ondan sonra bu mavmunla .. CE-b('lütU: rılt 
garnizonunun defterine mf:'rasiml" k'I rıd 
ve ithal olundular ve bugün 1nt!"liz ha. 
11.miyctinin Cebelüttank kaya1an üs . 
tünde ha-kimiyetini idam~ icir. yeni bil 
nesil vücude getinne]te b:ışl::ıdılar. 

Görülüyor ki Cebelilttank maymunhın 
az mühim şeyler de~ilrlir ve bu mühim 
mevkiin bugün çok önem ikazanmış mü. 
dafaa.sında, kendilerinden adamakıUı 
bahsettirecek kadar da rolll"ri vardır. 

H. F.f'tir Erk"1pt 
Çı\R .~l\IBA • %6/4/39 zlk (RJynsetlcfimhur filarmonik orkestram.) :-:-::==:========~======-====================--, 

1!.30: Proğram. 12.35: Türk mUzlğı. Ç:ı - Şef: Praetorius. l - Pierre Maurlce - isıan
ıanlar: Fahire Fersan, Refik Fer5an, Kemal da balıkcı.cıı - Pecheur d'İslandae. (Plyer Lo
Nlyazl Seyhun. Okuyan: Mahmud Ko.nn - tının romanı üzerine senfonik parça.) 2 -
da,. l - Osman beyin - Hicaz peşrevi. 2 - Paul Dukas - Çırak sihirbaz - L'apprent1 sor 
8alA.haddln Pınann • Hicaz şarkı: Sızlayo.n eler. Senfonik Scherzo CGoethe'n1n bir cba. 
kalbimi ı.ev. 3 - Hacı Faik beyin _ mcaz şar lada ından mfühem.) 3 - Charpentıer - İ -
ıa: Ateşi süzanı firkat. 4 - Kemal Niyazi talya lntıbal:ın - İmpreMtoruı d1taııe: Orke.s 
Seyhun - Kemençe taksimi. 5 _ Sadettin tra süiti. al Serenade. b) Çeşmede. c) Kti -
Kaynatın - Neves~ IJ&rkı: IDcranla harab çük katır1arla gezinti. ç) Dağ tepelerinde. 
oldu. 6 - ......... - Türkü: Dağlan hep kar dl Napoll. 22.30: Mfizlk (Opera aryaları-Pl.) 
aldı. '1 - ......... - Baz semaisi. 13: Memle _ 23: Müzik <Cnzband - PlJ 23.45 - 24: Son a-
ket saat ayan, ajan.o:; ve meteorolo]l haber - jans haberleri ve yarınki proğram. 
İerl. 13.15 - 14: Müzik (Riyasetlcfimhur Ban. * 
do.su - Şef: İhsan KilnQe.r.> 1 - Domenıco -
Asker mnrşı. 2 - Mo.szkowsky - Polonez No. CUl\IARTESi - 29/4/U 

8. 3 - O. Pares - Merasim marşı. 4 - Mas 13.30: Proğram. 13.35: Müzik (Eğlene~! 
senet - M:mon operasının Menucttosu. 5 - mfizlk - Pl.l 14: Memleket saat A.yan, ajans 
G. Verdi - «Rlıtol<'tto .. opera.sından potpuri. ve meteoroloji haberleri. 14 10: Türk mazı -
17 30: İnkllab tarihi dersleri - Halkevtnden ğl. Çalanlar: Veclhe, Ruşen Kam, Cevdet Ko-
naklen 18 ~O: Prol'Pram. 18.35· Müzik fVirtü. 7an. Okuyo.n: Mefaret Sağnalt. 1 - ......... -
ozlar - PU 19· Konuşma <Çocuk E~rr:eme Kilrdlllhlcazkdr peşrevi. 2 - Sallhaddin Pı
Kurumu) Kukla. 19 15: Türk müz111-i (Fnsıl narın - Kürdlllhlc:ızk!\r şarkısı: Aşkınla ya
heyet1J Çal~mlar: Hakkı Derman, Eşref Knd nan gönlüme. 3 - Artaklnln • Kilrdlllhlcaz -
rt, Has.:ı.n Gfir, Basri Üner, Hamdi Tokay. kfır şarkı: Artık ne siyah göz.lerintn. 4 -
Okuyan· Tnhs'n Karakuş. 20: Memlekd saat Ruşen Kam - Kemençe taksimi. 5 - Rakı -
t\yan, ajnruı VI' meteoroloji haberleri. 20.ıs· mm - Kürdllihkazkar şarkLın: Demedim one. 
Türk müzll!;L Galanlar: Cevdet Çağla, Refik hiç kimsin ve nesin. 6 - Osman Nihadın -
F'ersan, Ziihtü Bırdakoı!lu. Kemal Niyazi Kilrdlllhlcazkfl.r şarkısı~ Kaç yıl yüreğim 
Sevhun. Okuyanlar. Mustnra Çrıri'lnr 1 - sızladı. 7 - ......... _ Kürolllhtcazkfır saz se-
... Z ..... - Ferahfeza peşrevi. 2 - İsmail Hık maisi. 14.40 - 15.30; Müzik (Karışık proğ • 
kı _ F"u.hfeın bestesi: Ça~layan cuvl $iris - ram - Pl.l 17.30: Proğram. 17.35: Müzik 
kile. S - lsmnll Hakkı beyin - FcrnhfPza <Dans saati - Pl l 17.55: Konuşma <Çocuk 
sar'kı: Ate"ll aı:ıkınln. 4 - İsak Varonun - Feo E>lraeme Kurumu - Haftanın kapanışı.) 
rahZf" S'\rkı· Evretmek için 5 - Zülıtü 1815: Türk müz!ıçl (Halk musik1.st Aşık Vey
B rdakll lu - S ntur taksimi. 6 - İ ~ 11 se1 ve İbrahim.> Takdim eden: Sad1 Yaver 
Hakkı b rln - Ferahfeza sarJtı· Meh bd A man. 1S 30· T"rk müzl 1 (KR.n"ık pro~ -

ze1 7 - .• .. • Ferahfe~ saz s m ı ı ram.> Çalanlar: Hak.in Derman, E e! Kad-
- Rwnell tfir lıırt. \ D r Has n G r, H mdl To y, B:ı i Üfler 
d ~l r b) Ali 'Ylln k 1 O'<uyal'l r· Ta n Kara Celru Tol· 

s f e To av 1!l: Konuşma <Dış J>Oll U:a bA. 
d e erl) ı 15: T k mti -i Çalanlar: Ve -
c he, n q d Erer, Ru en K m, Oevdet Ko • 

n O y nl r: NeC'1lli R Ahı.<ıkan, Radl-
r Ney k. 1 - ........ - Mahur ~revl. 2 -
Abdi ef ndlnln - RR.!t a.,.kısı: Benin aşkın
la ç k 0

1dum. 3 - Yl'sart Asımın - Hilzzam 
arkısı: Ylne knlb'm tuar ağlar. 4 - ne.,ad 

Erer - Keman t:ık imi. 5 - Refik Fett:ın • 
Mahur şarkısı: Dün yine günümfiz geçti. 
6 - ...... •• • - M hur şarkı: Baba tarfı ve -
fadan peyınan yok ma? 7 - ........ - Mahur 
saz semaisi. 8 - Şemseddin Ziyanın - U§ -

__ i_n_h_is_a_rl_a_r _U_._M_iı_· d_iı_· r_Iiı_. ğ~iı-· n_d_e_n __ =_I 
I - Şartname ve nümuncsi veçhile -c500:11 bobin 120 M{M. sarı yaldızlı meta; 

kuğıdı ckapalı zarf usullle> eksiltmeye konmuştur. 
U - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29.19 lira hesabiyle muham

men bedel si! cl0946.25> lira ve muvakkat teminatı c820.97> liradır. 

III - Eksiltme 2/5/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım Şubesi Mü
düriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nü
mune de görülebilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekierin mühürlü teklif mektubunu kanunt vesa
ilde % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveJine kadar mezlrur ko-
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. c2407> 

Devlet demiryolJarı ve limanları ;şıetmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 10464 lira olan 8000 metre 60 m/n.. lik ambuvatmanlı eksiz 

çelik boru ile 30 aded ambuvatmanlı çe1i k dirsek, 20 aded ambuvatmanlı font 

vana, 10 aded ambuvatınanlı çelik T. dirsek ve 4 aded de ambuvatmanlı s. deve 
boynu 25.4.39 Salı güm.i saat 15 de Haydarpll§ada gar binası dahilindeki Aomis 
yon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

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

nun tayin ettiği vesaikle bırlikte teklif me.ktublarını muhtevi zarflarını eksilt. 

me günü saat (14) on dörde kadar kom;syon reisliğ"ne vermeıcrı lazımdır. 

Bu i§e aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtı1maktadır. (2194) 

şak şarkı: Ol şuhl sefa perverl. 9 - Şcm -ı 
s ddin Zıyanın - Uşııak .şarkı: Şu salkun sö. 

udun. 10 - ..•.•••• - Türku: Ne zaman gor
m onu. ~O: Memleket saat ~yarı, aj ruı ve 

meteorolojl haberleri. 20 15: Temsil CKork -
ına o mez bu fakln.rda > Y n · Ekrem 
Re id. 21 15: Esh m. tahvUU, kambiyo - nu
kut ve ziraat borsafı mat.) 21.25: Neş'ell 

1 ·ınr - R. 21.SO: üzik CSonate - Me,,'ud 
cemil • Cemal Reşid > 22: Haftalık posta ku
tu u. 22 S(): Müzik CKiıçük Or estra - Şef: 

Necib Aııkın.> 1 - Löhr - Hülya gece.sl - vıı.ls. 
2- Brahms - Macar dansı. No. 1-2 . .3 - Ko
nlschofer - Tirol Entermezo. 4 - Wllly Ric
hnrts - İ1kb:ı.hardcı. bir 'Çift lşlk - ouvertürc. 
23: Müzik teazband - Pl.) 23.45 - 2tl: Son a
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Boğaziçi ilk h r terif&6iuin 

t tbikine b lenıl 1 

Şirk('tihayıi~en"n Bora 'ci 1 b~ • 
har tarife,·nin t lıikma d 'nıi n ıt ba -
ren brulanm :-.t.r. Sirket D n b rk' 
anlac:arak bilh a ak am ı ~ ~ .. 
vaden İstanbula e en v ·ur yo cula -
ıını Bo ·aza nakil icjn tarif ve ve i i -
veler yapılmıstır. Her ece Kö~rüd n 
Rume1i yalkasmdan Yenirnaha11<'ye ka
dar bütün iskelelere uğrama, üzere 
22,32 de Beykoza kadar bü ün i~kP e -
lere uğramak üzere 22.35 tc birer v.11· 
pur kaldırılacaktır. 



Yugoslav - ltalyan müzakereleri 
bu sabah başladı· 

(Barıarafı l inci sayfada) 
Mar.kovlç, Berlinde Hitlec tarafından 

kaıbul edil~ek ve Fon Rıbcntrop ile gö
l'llşmelcrde bulunacaktır. 

Venedik ve Berlin görüşmeleri netic.e
•inde, Yugoslavya ile Macaristan araSJn
da hır dostluk ve ademı tecavüz paktınm 
~zalanacağı muhakkak sayılmaktadır. 

u paktın imzalanmasını müteakib, Yu
ioslavyanın Roma - Berlin mıhverıne il
tihakı kuvvetle muhtemeldir. 

Maahaı.a, Belgraddakı salühiyettar 
:ahfeUer, Yugoslavyanm .m.ıhvere Hti

ak edeccğıne daır haberlerı ne._ tekzib, 
ne de teyid etmektedırier. 

Pariste sürpriz 
Paris, 21 (Hususi) - Yugoslavya hari

cıye nc.ı-zırı Markoviçin yarın Vened•kte 
Y~Pacağı .görü§meler hakkında büyük tır 
alaka · 'Y €Ostermekte olan siyasi mahfeller, 
d ugo~Iav nazırının Berlim de ziyaret e-
eceğı habcrinı sürprizle karşılamışlar

dır. 

.Ayııi mahfeller, Markovırin kend: ar-
zu ·ı 7• 

sı e değil, Alman makamları tarafın-
dan vakı olan davet üzerine Berline giı
rne'k ınecburiyetinde kaldığını söylerne-:C
tedirı er. Gerek Ber!in, gerek Roma, Yu-
goslavyayı kendi nüfuz mıntakaları içi
~e almak Ozere bir diplomatik rekabete 
aşlamışlardır. 

Yugoslavya - İtalya dostluğu 

nistan ve Romanyayı dftşfuıdürmekten 
hali kalmıyacakhr. 

Helgnuı ne diyor? 
Belgrad 21 (A.A.) - Avııla ajansı 

ildiriyo": 
Kont Ciano'nun daveti üzerine Mar

koviç, bu akşanı Vencdiğe hareket et

miştir. 

Marko,•ic'in Ci~no ile ilk mü1akntı 
lan bu ö~i.işnıede halen iki memle -

keti al ·karinr eden bütün mesele1('r t -
nlva ilp Yu,,.oslavva arasında mevcud 

an1a<m1a1ar ve do~~fluk rnü!nasdbetleri 
-inir('5irıcip f:!Öıclen peçirik-cektir. 

Sa'ahivcttar malhfellerden öii'renil -
tiieill{' !!Öre. Markoviç. 26 Nisanda Ber 
ine giderek Von Ribentrop Pe görü -
~cektir. A 1rranvanm teşebbüc:;ü ile ka
rarla san bu ziv~ret ..bir malfunat teati
i mahive~in& olacaktır. 

San', t ale !miıde 
ala: a u andıran 

bir talak 
<BAstantfı 1 inci sayfada) 

Nihayet, genç kan koca a~smda~i 
ihtilaflar malum sekilde netıcelendı: 
Asliye 6 'ncı hukuk m&fukemesine inti

kal etti. 
İ te bir müddettcnberi devam eden 

bu da~a. dün son~ ererek mahkeme 
Cahide ile Ta atın boşanrnalarma ka -

ar vermi~tir. 

Belgrad, 21 (A.A.) - Polıtika gazcte
sının Roma muhabirine beyanatta bulu
nan Kont Ciano, İtalyanın Arnavudluk
taki hareketinin cİtalya ile Yugoslavya 
arasındaki tesanüde ve mütekabil mesai 

~İrliğıne yeni unsurlar i!~ve etmi§> olrlu- A. e ·ız·ın G ""rb· n~i!e f unu söylemiştir. Yugoslavy .. ile dostluk, · U 

1 
talyanın harici siyaswtinin başlıca esas- • • 

arından biridir ve öyle kalacaktır. gerginr dev m etı •or 
Ciano, Venedikte yapılacak olan g5rüş-

rı:elerin İtalya ile Yugoslavyayı yekd'ğe- (Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
tıne bağlıyan rabıtaları daha ziyade kuv- Kanada sahillerinde esrarengiz 
\retll"Ildireceğine kani bulunduğunu ila\'e bir deniuıltı 
ttın~ir. Ottawa. 21 (A.A.} - Halifaks limanı-

İtalyanın mesaisi 
Ronıa, 21 (A.A.) - iyi malumat al

;akıa olan mehafile na7.aran İtalyanın 
k Udapeşte ~ Belgrcıd arasında bir mu. 

arenet vücude getirilmesı ile meşrut o
lan İtalya, Y~lavya, Arnavudluk ve 
Macaristnn arasında sıkı bir mesai bir
liği siyaseti tesisi maksadib sarfetmek•e 
olduğu gayretler hemen hemen muvaffa
kiyetk! neticelenmiştir. 
Yarın Ciaıno ile Markoviçin Venedikte 

Yapacaklan toplantı, Yugosiavyanın mu
\raf akatiıni istihsal etmeği istihdaf eyle
lllek'taiir. 

Yugoslavyanın muvafakat etmesi muh. 
temeldir Ç"~• öğr' ild' .. · Umrn en 1ğin~ gore Ma-
~llristan. İtalyanın talebi üzerine, Yugos
t \'yadan araziye mütealJi.~ bır gi'ına mü
ııle'bede bulunmama~ kabul etmiştır. 

Macaristanm vaziyeti 
Budapeşte, 21 (A.A.J - •Esti Ujsag:ı. 

~:~et~~inin ~i~lmnatik muhnoirl Roma-
gonderdığı •bir haberde Macaristanın 

artık Roma - Berlin mihvC'rinin daimi 
Yapıcı bir uzvu olduğunu mü~ahedc ct
~ekte ve yakında Kont Ciano ile Marko
~ıç arasında yapılacak görüşmelerin e-
1 eınıniyetini tebarüz ettirdikten sonra 
d~Ya ile Macaristao arasındak tesanii
d R?°sevelt'in mesa31 karşısında bu ikı 
:rn°;letın ittihaz €ttiği tarzı hareketteki 
k şabehetıe de isbat edilmiş olduğunu 
aydeyleınektedir. 

n Romanyanın plam 
d' . 0ına 21 (A.A.) - Havas ajansı bil-
ırıyor: 

nın klavuz gemilerinden birinin kaptanı 
olan Hatter, Halifaks limanına kısmen 

suya dalmış bir tahtelbahirin girmekte 
olduğunu gördüğünü hükfunet mnkamla
nna bildirmiştir. 

Ottawa, 21 (A.A.) - Müdafaa nazın 
Mackenzien'nin deniz ve hava devriye· 
'erinin Hallfaks limanı civarında yaptık-
1.ırı araştırmalar neticesinde bir tahtel
bahirin mevoudi~fü1e dair bir emare
ye tesadüi etmemiş olduklarım medise 
bildirme.sine rağmen parlamento mahfcl
lerinde bu hususta endişe izhar edilmek
tedir. 

General GrieSbaoh, bu tahtelbahirin 
bir İngiliz veya Amerikan gemisi olma 
dığına dair hüldlmetçe kanaat getirildi
ğini söyliyerek bu tahtelbahirin şu halde 
Kanada sahillerinde casusluk yapmakla 
mesgul olduğunu ileri sürmüştür. 

Diğer ciheten müdafa:ı nazın Ontario 
elektrik santrallarile fabrikalarının etra
fında ~on derecede müteyakkız bulunul
masını emretmiştir. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Ottawa'dan bil
dirildiğine .göre Kanada milli müdafaa 
nezareti, balıkçı gemiıerınin gördükleri
ni lıırber vermiş olduklan esrarengiz tah
telbahiri aramak fr?ıere Halifaks körfezi
ne il::i torpito ile iki mayin gemis! gün
dernı 'ştir. 

İngiltere hava müsteşarının beyanatı 

. ION fl«RA:· 

in giliz - Rus 
görüşmeleri 
(BClfÜlrafı l inci •a1/fa.d4) 

SoT:fet hii lrt1meti bazı yeni tekliflerde 
bulunmuştur. Bu teklifler Lonclra ve Pa
ris tarafından tetkik edilmektedir. 

Mussolininin son nutkun~ 
Amerika iyi karşılamadı 

(Bqtarcıfı l inci sayfada) I Reichstagda söyliyeceği nutukta. R~ 
Nevyork, 21 (A.A.) - Mussolininin be- veltin mesajına vereceği cevabı faaliyet .. 

yaantı Nevyork Times tarafından Hit- le hazırla.maktadır. Müzakerelerin pek yakında neticelene
ceği anlaşıl.maktadır. 

!erin Roma • Berlin mihverinde hakim Bu ayni haberle.re göre, Almanya O, 
bir vaziyette bulunduğuna bir işaret şek- yasi mümessiıtcri vasıtasile, isimleq 
linde tefsir edilınektedlr. 

1 

Ruzveltin mesajında geçen devlctkrde~ 
Tereddüd 

Diğer taraftan da Havu ajansı bildiri
yor: Diplomatik mahfeliere göre, İngiliz 
kabinesi tarafından Çat'f<lmb:ı. günlbıden 
beri tetkik edilmekte olan Sovyet muka
bil teklifleri hududsuz v.-? tam bir taah· 
hüd derpiş etınekted!.r ki bu hal Sovyet
ler Birliğilc bir ittifaka taraftar kabine 
azası arasında dahi tereddüd uya:ıdır

maktadır. 

Sovyet tea 
Sovyet tezi, doğu ve batı Avnıpasmcfa 

mukavemeti teŞkilatlandırma~ ıçin böy
le ıbir bloka iştirak eden milletlerin ara
larında otomatik anlaşmalarla tamamen 
birleşmeleri ic8b edeceği merke%indedir. 

İngiliz mahfelleri diyorlar ki. İngiliz 
diplomasisi, Romanya ve Polonyanın en
dişelerini teskin için bu otomatikliktcn 
ictinab edilmesini arzu etmektedir. Sov
yetler Birliği yalnız Fransız - İngills kur
may anlaşmalarına ben-ıiyen kurmay ar
laşmaları ile tamamfanmış ve> byıdsız 
ve şartsız 'bir İngiliz - Fransız - Sovyet 
karşılıklı anlaşmasının herhang· bir kol
lektf sisteme esas teşkil edebileceği ka
naatindedir. 

Ynlmz Almaııyaya luırşı 

KC>za Sovyetler Birliği, Polonva ve Ro
nıanvaya Sovyet ~arantisı verilmeden 
öncf' 'bu 1-ki memleket arasındaki anlaş
manın yalnız Almanyaya karşı olmasını 
ve bu memlekete karşı aralarında bir as
keri müdafaa anlaşması aktelm{!lerini 
arzu eylemektedir. 

İyi malUmat alan mahfeller~ göre, Sov
vet teklifleri hakkında İngili7.. intıbaı h
mamen gayri müsaiti olmamıştır, nra. 
Ru<;ya mıniyet tes'kilatına sam;mt bir SU· 

rette iştirak niyetinde olduğunu açıktan 
'lÇığa röstermi~tir. Ancak saliihiyetli b;r 
kavnaktan bildirilivor k:, Sovyct teklif
IC'ri Almanvanın mütearrız olduğunııı a· 
çık bir surette ilAn ve bıınş tl"skil!tı ye
rine bir nevi çevirme sistemi tesis etmek 
de..--nekfr. 

Bu teklifler verine getirild ;; takdirıie 
Almanlar, emniyet teşkili bahane.!ile bir 
çevirme rnanevrasıllil maruz bulundukla
wıı hiç süo'Kosiz aleni surette iddia ede
ceklerdir. Siyasf mahff'ller. bövle tam 
bir ittifakın Polonva ve Rnmnnya tara
fından kabul edilemiyecejini ilave edi
yorlar. 

Bu gazete, ezcümle şöyle yazmaktadır: istiklallerinin Almanya tarafından ~ 
cMussolininin Ruzvelte cevab vermek hakika tehdid edildiğini mi zannet 1 

işini arkad~ma bıraktığı meydandadır.> rini ve Ruzveltin tavassutuna mür ~~ 
Pariste edip etmediklerini sordurmuştur. ğu 

Patis. 21 (A.A.) - Mussolininin nut- bu haber doğru ise - ki doğru oldut an, 
kıunu mevzuubahs eden Petit Jorunal dı- nedilıyor - Alınanyanın komşuları bu 
yor ki: suale ceveh demekte müşkülat çek _ek, 

Mussolini. İtalya ve Alınanyanın fan- lerdir. 

1iyetinin sulhe ve tesanüde istinad etti- Binaenaleyh, Hitlerın bu hükiimetl~ 
ğini söylemekle iktifa ediyor. Vakıa A- tarafından gelecek cevablara istinad~ 
vusturyanın ve Çekoslovakyanın ilhakı Ruzvelt tar.a!fından zikredilen dev~tleoı 
muharebesiı: o~a da Habeşistan ve rin hiç te kendilerini böyl~ bir tehdid alj 
Arna~dluğun ilhakları hususunda ayni tında .görmediklerini beyan ederek R~ 
şey Söylenemez. veltin talebini teddedecektir. Bunu beJiı 

Londrada j !emek lazımdır. 
Londra, 21 (A.A.) - Sie.tanı a3ansın- Amerika Avrupa harbine Kfreeek 

dan· Daily Expr t · n·· · ' · . . ess gaze esı, uçemn Vaşington, 21 (A.A.) _ Ayan azasııw 
sunı lehındekı nutbınun İngilterede iyi dan Gree Reisicümhur Ruzvelt ve Llncl 
karşılanması lazım gelm kt ld ~... ' 

e tıı o u6 .... uu ~le yaptığı konuşmalardan sonra aı, 
yazmaktadır. • tb" A h b d 

mumı ır vrupa ar i tak lrinde Am-. 
Bülcr te B""kr eş rikanın bundan harıç !kalamıyacağını b9f 

u eş. 21 (A.A.) - Stefan: ajansın- yan etmiştır. 
dan: Düçe tarafmd~m Capitolede irad e- Ruzvelt'i tenkid 
d_il~iş olan nutuk çok büyük ve müsaid Nevyork, 21 (A.A.) - Stefani ajansm., 
bır ınt~b: ~lid etmiştır. Gazetele: B. 1 dan: Amerikan gazetes!, Ruzveltin nufal 
Mussolmı ta.rafından irad edilmiş bulu- ı kunu şiddetle tenkid ederek ezcümle ,_ 
nan .. n~tlrun beynelmilel hadıselerin te-1 merikanın Avrupaya ait ihtilafl'n:- h~ 
kAmulune daha ziyade cesaret verici bir kındaki konferanslarda bir gamı aWra 
manzara ~tmeğe matuf olduğu mu- ve menfaati olmadığı ve Ruzveltin ~ 
taleasını sıerdetmektedirle.r. çok defalar Paris ve Londra lehindeki 

~Jmanya cevabım hazırlıyor barekdtleri ile ftioonnı haleldar e~ 
Parıs, ~-1 (A.A.). - BurayJ gelen ha- oln:asına binaen mutavasıt rolü oynamall 

berlere gore, Berlın, Hitlerin 28 Nisanda sıfatını haiz olmadığını beyan etmiştir. 

s adabô.d paktı 
Konseyi 
Toplanıyor 

Macar - Slovak 
Hududunda 
Çarpıımalar 

Tahran, 21 (A.A.) - Anadolu ajansı- Budape§te 21 (A.A.) _ Resmen bn; 
nın hususi muhabiri bildiriyor: dirildiğine göre Slovaklar dün akşam 
Sfıdabad paktı konseyinin içtimaı pek saat 21, 15 t:e Sawobremete'de Macu 

muhtemel olarak ayın 28 inde yapılacak- hudud muhafızlarına taarruz etmi.şler
tır. Kat'i tarihinin tesbiti Iraktan Nuri dir. 

Said Paşanın Tahrana muvasalatına bağ- Bu sabah saat 6 da Slovafk topçulan 
lıdır. Nur! Said Paşa riyasetındeki !r.:tk mezkfır kasabayı bomba d +.,..,.;~ 
~- t' teml . .. b 1 r ıman e ... u~ .. 
sK:ye ı ma erı munase etı e ancak dü- lerd" Kasab "st"' b b" ~-

- ır. anın u une eş o us """"'r ğünden sonra Tahranda bulunacaktır ·· t•• ıı.ır ıh f l k be 

Nc-şrigat 
Kongresi 

· muş ur. ı\·ıacar mt a ız arı mu a 1 
le etmişlerdir. • 

Macarlar tarafında zayiat yoktur. 
Bir Macar zabiti bu hadise hakkın / 

da tahkikat yapmaktadır. · Nihayet böyle bir anlapna ya1nı7. ft11J. 
va. Portekiz ve fsoanvavı ~iJeden cı\ar
makla kalmıyacak. memleketleri İnglJiz 

politikasına milsaid bir surette istihale 
ettirmek hususundaki son imkanı da or
tadan kaldıracaktır. 

Ankara 21 CA.A.) - N~rlyat kongresftı~ • ·ı• k b• • ,1 
orta ve ilk tahsil müesseseıeri öğretmen - ıngı iZ a ınesınlle 
rerinl ve Uk. tedrJsat müfettişlerini temal -

Tiirk - f nı:riliz milzakerelerl 

Londra, 21 (A.A.) - Times gazetesi 
vazıyor: İngiliz resmi mehafili, bir Türk 
ı:razet.esi tarafından h;ıd:rildi~:nin hilA
fına olarak, Türk - İngliz müzakereleri
nin müsibet bir tarzda neticelenip bitmiş 
olduğunu beyanda tereddild göstermek
tc><lir. 

len gelecek murahhnslar için okul ve Kfil - deg~ı·şı•ktı"kler 
tür Dlrcktörlüklerlncc gösterilen namzedlcr 
arasındP.n Vekillik, aşağıda lsl.mlerl ve va - Lo d 2 H •) 
z1felerl bilcllrtkn zatıan davet eb1ılştlr: n ra, 1 ( ususı - Baıvekil Çem-

Necmeddln onan İzmir Kız lisesi direk _ berlayn, Avam Kamarasının bugrtnldl 
törü ve edcblya~ öğretmeni, Vasfi Mahir toplantısında, kabinede bazı değişiklikler 
Kocatürk Malatya lls6Sl direktörü ve ede - yapıldığuıı bildirmiştir. 
blyat öğretmeni, Asım Kfiltür İzmir lllı: ö~- Yeni ihdas edilen mühimmıi\ nezare
retlm müfettl§lerlnden, Reşad Dotutürk tine getirilecek olan Lesly Berginin ye. 
Kars Fevzlp:lf& okulu ba§Öğretmenl, Hayri . . v • 

Gürsen Kırklareli merkez Tevflkflkret oku- nne Walles. nak?ıyat nazırlıgına, maadın 
lu başö~etmenı, Nuri Şenel Maraş istlkUU nazırı yüwaşı Krukşank Wallesin ycıine 
okulu başöğretmeni. hazine nazırlığına ve Joffry de Krukşan-

Maamafih mezkflr rnüznkerelerln iki 

memleket arasındaki anla~anın ve te- F ransada yen· ve g .,9 cavüze karşı gelmek hususundaki müŞte- 1 r 1 J r 
rek arzulanmn bir delilinı tec:kil etmek Paris. 21 (Hususi) - Nazırlar mecfüi 

kın yerine maadin nazırlığına tayin edıl
mişlerdir. 

it;})~rile büvük bir memnuniyet izhar e- bugün 'bir toplantı yaparak, maliye na-
dilmektedir. zın Pol Reyno tarafından hazırlanmış o-

J..ondnt nikbin • lan yeni mali kararnameleri tasdik et-
Londra 21 ( A.A.) Diolomatfk mi~ir. 

malıf e'!ler. Mm:kovada cerevan eden Bilalbare. Pol Reyno radyo ile bu ka-

Amerikadaki Çekler 
Bir kabine k11rdular 

it ~ont Ciano ve Markoviç temeli son 
rn 

8 
Yan - Macar görüşmelerinde atıl -

y~~ olan bir itaııyan, Macar, Arnavud, 
k! ~oslav teşrik! mesai politikası im -
V narını tetkik etmek üzere yarın 

Londra, 21 (A.A.) - Hava müsteşarı 
yaptığı beyanatta tngliz hava kudretinin 
tahminlerın fevkinde olarak arttığını be
yan etmiştir. 

Hapishanede yangın, 3 
kişiyi kömür haline koydu 

İnmlfz - Sovyet müzakerelerinin yapı _ rarnameleri halka bildirmiştir. 
et bir n'1 içinde ve memnuniyet Terfcf Yeni kararnameler mucibince haftalık 
bir tarzda devam ettiğini bildiriyor _ çalışma saati 40 dan 45 e çıkanlmakta, 

bazı yeni vergiler ihdas edi!mekte, hii-

Chicago 21 (A.A.) - Yeni milli Çe
ko - Slovak meclisi mesaisini bitirmiş 
ve gayretlerinin hedefi cserb2st ·.,ırı 
Avrupa :içinde serbest bir Çeko - Si > ~ 
vakya:. oldu.~nu ilan etmiştir. 

Başvekil Chkagcı'da mukim J. 7"l1r -
hal'dir. MumaiJeyh, Amcrikada ıtu
nan 15 Çek grupunun mümessil <'' i 'lin 

müzahf'ref ne mazhardır. Bu müm sil· 
lerden üçü 191 8 de Çcko - Slovak nın 

istikialini ilan eden ilk meclisın amsı 
ara'sında bulunmakta idiler. 

~~ikte mülaki olacaklardır. 
li O:?da Bulgaıistanın iltihak edece
d ıd olunan bir Tuna ve Balkan 
d ev}etJeri konfederasyonu projelerin -
laen hariç olarak görüşmelerin Yugos -
t \'yanın antıkornintern paktına mt h
~~el ~ir iltihakmc da taalltik etmesi 

Uznkündür. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Şiddetli bır yan
gın Massach'l!Setti devletındt! Hin Wor
cester kontluğunun hapisane&fnı tahrib 
etmişitr. Hapisanede 250 mev'ku.f bulun
makta idi. Yangın • .hakikf bir panik hu. 
sule getirmi§tir. 

Mevkuflardan Q~ kömür haline gel
miş, 15 i ağır aurette yaralanmıttır. 

Ciano'n B l . . 
ıru un e graaı mıhverıe sanh Taş ocağında 
bl]~:ı:ıe ~bi1'liğirın sevke ça~ğı 
l3 dırı1m('ktedir. Romanın idaresine bir Bir amele öldQ 
bl~k apeşte - Delgr<M - Tiran - Sof ya İzmir, .21 (H~) - .~~ucl~ar köyü 
rn u Balkan Antantının nihayet bul- taş ocağında bır çöküntü neticealııde feci 
~asını t:min edecek ve Rornada zan _ bir kaza ohnuş. 2 tonluk tq altmda kalan 

dtldikine göre de Türkiye, Yuna _ ameleden İsmail ölmiJpür. 

lar. k"' 
Londra - Parls - M~ova V'e alAka- umeün idari mekanjzmasında tensiknt 

d~ dipcr rlevletJer arasında noktaf na-· yapılmakta ve milli müdafaayr. mütea!Ji!< 
zar teati~i devam etmı-ktedir. İngiliz çalışmalar hızlandırıimaktadır. 
mahfelleri neticeden ftrnfdli gtsrQnQ · Pol d Al 
vor1ar. onya a man 

SözDn kısası 
(Btlf ta,.afı Z nd .ayfada) 

aleyhdarı propaganda 
şiddetlendi 

Berlhı, 21 (A.A.) - D. N. B .. Katto
wice'ten istihbar ediyor: 

Fahr! reis 1918 de Çeko - S •ak 
meclisi azalığında bulunan J<'hn er
venka'dıc 

ğından tutup ta COmhu~ mahkeme
sinin huzuruna IOril.klememe hiçbir mAni 
yok iae de, buna Wl'lezzOl etmiyor w me
seleyi kendi bıbmımdu D.J?iınımL.ıd
decllyorwn. 

Çocuk haf tası Gaıt>i Polonya birliğinin Almany1. a
leyhinde yapmakta olduğu tahrikat, ha- Ankara 21 lA.A.) - 23 Nisan 
li hazırdaki Alman aleyhtarı propaganda başlıyacak olan Çocuk hafüts·n n 
dolayısile şidetinl artırnuştır. Bırçok yer- tün yurd içinde geniş bir suret' 
lerde Alman gıazete!P.ri, bu gazeteleri ha. !ulanması ıçin Çocuk li.: irO'eme 
mil olanların ellerinden nlınrnış veyahud mu genei ınerkezi t..i' '1 r ıdaıı 
gnete satan ditkkanlar.dan alınarAk sr - merkezJeıe lflzım gelen direktif 
tılııp atılımlbr. ~ rilmiş bu! unacnktır 

"nü 
i -

'"'U-
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ZiYAFETE GiDEN SANATKARLARI ....... llllllUllll .. lflh. Çeviren: Nimet Mustafa .... ~ 
Genç komedi artisti Sezar Şarlemon 1 sek. Orada oynamak için delil ha •• Prova bql bol konuşmak ta ihtiyarların hakları-

traş olmuş, yüzüne pudra sürüyordu. Ka-ı etınij olur!ll da. dır. 
nsı. (o ~a ~ası gibi g~~ç bir komedi ar- _Peki.. ben soldan giriyorum. cBura-ı Sezar şaşırmıştır. Liz de hakeza. Sezar 
tistı) Lız Bıale sesle:ıdı. dasın değil mi J an?• bir şey söylemek ister: 

Liz hazırlanıyor musun? _ Ben de sağdan girdim cOh Vano, _ Karım ve ben esasen fazla uzun 
- Görmüyor musun, hazırlanıyorum seni burada bulacağımı bilmiş olsaydım., sürmüş olan programa bir numara da biz 

fşte. - cBilıniş olsaydın .. , .. . . ilave edip rograınpı biraz daha uzatmak· 
Gömıez olur muyum, bir saattenbe - _Biraz daha yumuşak soyliyeceksın. tan çekiniyorduk. 

ri hep kombinezonlasın. Bir ziyafete gi • _ cBilmiş olsaydın ... , Ev sa!hibi cevab verir: 
derken sahneye rıka~.akrnıcı gı"bi hazırla- M"' l 11 11 "Y - u ;:enı:me . 
nılmaz. _ Mükemmel ya, bu pembe tuvalet te 

- Lafı uzatma, hazırlanıyorum dedim, bana ne kadar yakışır ..• 
hazırlanıyorum. Hem bizi bu akşam ne _ Bu cümle piyeste yok. 
diye ziyafete çağırdılar. _ Sen de hep piyesi düşünürsün. Ar -

- Bizim için büyük bir zarar. Fakat si
zi yormak için ;buraya davet etmiş de -
ği'Hz. 

- İzam ediyorsunuz, niçin yorgunl.uk 
olsun. - Onu ben de merak ediyorum. Amma karodaki tuvaleti söylüyorum. 

pek merak etm!ye de değmez. Ziyafette - Evet, çok güzel. hele piyese devam - Muhakkak bir yorgunluktur. 
karnımızı doyurduktan sonra. yediğimiz edelim... - Olabilir amma, nihnyet bizim san'a-
yeımekler~ ücretini birer monoloğla, ya-1 Devam ederler. Giyinmelcrile sahneni~ tımız. san'at bizi yormaz ki! 
hud da bir pivcsten bir sahne oynamakla provası birlikte biter. - Hayır, hayır .. Ben şmdi gramofona 
ödemiye mecbur kabcağız. * bir plak koyuyorum. 

- Bu benim de aklıma geliyor. davet _ Bak söylüyorum. ne derlerse desin -
edilmemizin sebebi ne senin yüksek ler, numara yapmıyacağız. 
san'at ka-b"liyetinin, ne de benim emsal- _Hayır, hayır yapmıyacağız 
siz güzelliğim. * 

- Evet numara yapacağız.. Fakat bu 
hıç hoş bir şey değil, benden paso .. 

- Benden de, hem ben monoloğ hazır
lamış ta değilim. 

- Ben deJfr şiiri baştan sona kadar 
eibere söyliyemem. 

Sezar kravatını baflarken karısı Lız 
de jartiyelerini takıyordu. 

- Ya fazla ısrar eder.ierse. 

Güzel bir masa etrafındadırlar. Ye • 
mek yenilir, salona geçerler. Ev sahibi 
piyanoya oturur: 

- Hangi parçayı jstersiniz? 
Sezarla Liz bakışırlar, 
Liz kaşlarını kaldırır, Sezar da 01n1 cak

lid eder. 
Liz düşünür: 

* Artist kan koca :ziyafetten öonmüşler
di. 

- Ziyafeti nasıl buldun Sezar? 
- Fena değil! 
- Yemekleri var amma. zevkleri yok. 
- Orası muhakkak. 
Neydi o söylenilenler, o çalınanlar. 
- Berbad, tahammfıl edilir şeyler değil! 

- Biz evde prova ettiğimiz 
1ekrarlasaydık?. 

sahneyi 

Nisan 22 

MİZAH: Hayvanlar arasında 
büyük kongre 

<Ra~fonh 8 inci <1avbrfa \ 1 numu koparıyorlar, tüyleri.mi yoluyorlar 
miktar yağın içerisine nebati, madent ysğ Buna da ses çıkarmıyorum, ses çıkarmı
lar katarlar. Benim yağım sonradan ka- yorum amma; şişman görüneyim diye 
tılanlar arasında kaybolup gittiği halde arkamı san <boyayla boyamalarına, üfle· 
gene onu halis inek yağıdır, diye gelene yip şişirmelerine tahammül edemiyorum. 
geçene peşkeş çekerler. Hele etimi hiç 1 Bunlardan daha başka zıddıma giden şey-
sormayın, eşek etile. ler de var .. nasıl söy!iyeyim. 
Eşek- Affedersiniz, sözünüzü kesiyo- Sersem bir insandan bahsederken cser-

rum. merkeb. sem tavuk:. diyorlar. Ben sersemliği!\ 

İnek - Öyle olsun, merkeb etile yapı- sem!bolü müyüm? 
lan sucuklar, inek sucuğu isminı alır. Papağan - Arkadaşlar şimdi çoğunu-

Bir kanarya cık cık öter.. zun derdlerini dinlemiş vaziyetteyiz. He-
- Şu tüylerimin güze! sarı rengine ba- piniz •haklısınız. Bütün bunlara birer çare 

kın. bulmak lazım. 
Saka kuşu uzaktan göz ~Jzer. İspinoz 

sakaya sert sert bakar. Karganın sesi du
yulur: 

- Kanarya galiba buraya koca aramı
ya gelmiş. 

Kanarya hiddetlenmi~tir. 

- Sözümü bitirmeden hakkımda hü -
küm veren karganın münasebetsizli~ini 

p'"otesto ederim. Hele sö7ümü tamamlı • 
yayım da .. ne diyordum. Ha evet tüyle -
r'ımden bahsediyordum. San renkler i\~
de en hoş. en göz alıcı olan muhakkak 
benim tüylerim;n rengidir. İnsanların 
kadın cinsi tüylerimin san rengini kıs -

- Bir çare bulmanın lazım olduğu mu· 
hakkak, fakat çare nasıl bulunur? 

Tilki - Ben bir kurnazlık düşündüm. 
Ayı - Hay yaşıyasm! 

Tilki - Bulduğum kurna7Jık şu, insan
ları yaptıklarına pişman edebilirim. Me-
sela insanların tavuk eti, yumurta bula • 

mamaları kendileri için büyük bir mahru· 
miyet olur. 

Tavuklar - Evet evet! 

Tilki - Biz tilkiler, tavukların hepsiırl 
boğazlar, insanlara bırakmayız. 

Tavuklar - Alçak, hain, sus! 

kandılar .. Ve hepsi saclarını sarıva bo - Reis papağan, kendi ba~ına da bir t~~ 
yadılar. ŞimdJ onlardan bahsederlerken like geleceğinden korknrak kürsüden u
ckanarya başlı, divor~ar. çup kaçar. Reislerinin celseyi terkettiğini 

Nered onların oksijenlı su ile sarar - gÖTen diğer hayvanlar da dağılırlar. 
t•lmış, sarı saçları, neredı~ benim tüyle - Büyük kon.ere de bövlece hitama ermiı 

Liz aynaya baktı: 
- Piyano çalıyor amma, kimse alaka

dar değil! 
- Hayran kalacakları muhakkaktı. rim. olur. 

ismet Hulusi 
- cSevilen dünya• komedisinrr. .«'inci 

perdes1ndeki sahnemlzı nasıl bulursun? 
- Çok güzel. hele orada benim rolüm 

çok canl•dır. 
- Benimki de çok cazib. 
- Piyesi kaldırdıktan sonra bir kere 

bile prova etmedik. Sözleri unutmu~ ola
biliriz. 

Unuttuksa ne çıkar, oynıyacak değilız 
yar 

- Evet, y<'mekleri güzelce yer, ve ıes
siZ<:e hazmederiz. 

- Böylesi daha iyi, bi.z boğaz tokluğu
na evlerde rol yapmak için artist olmadık 
ya? .. 

Artistsek, hiç bir zaman husus! top -
lantılarda şunun bunun gönlünü hoş et -
mek için rol yapmak mecburiyetinde dc
iiliz. 

İki artist gitmelerine devam ediyorlar
dı. Sezar. gözünü bir an aırn.adan avırdı. 
Lize baktı: 

-Liz: 
- Ne var? 
- Şimdi giyınirken cSevJlen d.ilnya. 

nın ikinci perdesindeki sahneyi prova et-
' 
"Son Posta,, nın 

Edebi 
ffomanı: 55 

Cevad onun sözünü müphem bir ha
re'ketlc kesti: 

- Rica ederim bundan bahsetmiye
lim. Sb.in aikmiz benim olduğu için 
ytlptığım şey gayet tabüdir. Ancak ba
banız için üzii lmcni.zi anlıyorum ve size 
hak veriyonım. Onunla bu mesele hak
kında ciddi bir şekilde konuşacağım ... 
Bakını?. bizim şeytan kızı görüyor mu
sunuz? 

Parmı:tğile 7cynebi gösteriyordu. Kü
çük kız hnlasının çocuklarile birlikte 
koşuyorJu. 

- Ne gi.izel koşuyor .. ne kadar kuv
vetli ve sıhhatli biı kız oldu... Bunu 
nasıl yaptınız Mualla? Hastalıklı Zey
nebi böy:e canlı ve neş'eli yapan sır 

nedir? 
- Ona e~imdı:>n geldiği kadar baktım 

ve bilhac;sa onu çok sevdim... Zavallı 
yavrucak! 

- Evet bilhassa severek ... Ahlak 
mucizelerıni ya,.atan kudretli kıvılcım 
kalbde, ru'lı inki ftblarını yaıpan kay -
nak kalbdedir. Bfr jnsan, ancak temiz 
ve kuvvetlı bir c:evgi sayesinde hakika
ten insan olduğunu anlıyabilir. 

- İstidad addet.tiklerinin ne derecede Bir saksağan sıçrar sıçrar, kanadlarını 
Sezar düşünür: 
- Şimdi ıbize teklif edecekler .. Biz .se

vilen dünyadan, evde prova ettiğimiz 
0

sahneyi oynasak herkes memnun olaCdk 
amma.. nafile. 

istidadsız şeyler oldukları meydana çı ~ çırpar, bağırır: 
kardı. - Ben de şair denilen insanlardan şi -

Ev saMbi çaldığı parçayı bitirmiş. pi -
yanoyu kapamıştır. 

Lizle Sezar bir kere daha bakışırlar. Bu 
bakışın manası da şudur: 

- Sıra beize geldi. 
Fakat henüz sıra onlara gelmemiştir. 
Küçük bir kız manzume okuyacaktır. 

- Bunun için mi bize ~ ısrar etme-
diler? 

- Her halde. 
- Yazık oldu, boşuna prova etmişiz. 
- Ya, ben de buna üzülüyorum. 
San'atkara nasıl muamele edileceğ•ni 

bilm)yen insanlar doğrusu. Bir daha ça -
ğırsalar değil, ne yapsa!ar evlerine adım 
atmayız. 

Küçük kızın manzumesi bitince de gene ............................................................. . 

sıra artistlere ıgelmez. bir kolej talebesi KAYIP ARANIYOR 
olan ev sahfbinin yeğeni Demirciler gre- , ı 

vini okur. Bir yaşlı kız piyanoda, Vahşi 
b'ÜVariyi çalar. Ve va<:lı kızın kendinden Harbi Umun~lrle Erzurumun Ruslar tara -

be k .. ··k k. k d · tından lşgall üzerine Trabzona gelmlş ve 
on ş yaş UÇ\2 ız ar eşı şan yapar. . oradan Gfilniha. vapuru aşçısı Feyzi vası -

Ev sahiıbi ayağa kalkar. Sezar ve Liz tasUe ayrılmıştım. Karde.şlm Temel Trabzon 
ne söyliyec€ğini o söylemeden evvel his- Darülltammda kalmıştı. Bugüne kadar hıı.-
setınişlerdir. Şimdi sıra onlarda. yat ve mematınn dair hiçbir haber alama -
· Ev sahiıbi söze başlar: dı~undan tanıyanların ve nerede olduğunu 

_ Palrla.k istidadlarını ıdkı Iadı~ımız bilenlerin Hlt!en adresime malumat verme -
ş 6 lerini insaniyet namına rica ederim. 

misafirlerimiz bize güzel dakikalar ya - Şişli Samanyolu sokak Arlfpaşa 
şattılar. apartıman: zemin katında Ali ya-

Bundan sonra dans etmek gençlerin, nındn hemşiresi Ahmed kızı Fatma 

naklecten : 
M••zzez Tahsin -

Bu sözleri kendi kendisine söylüyor 
gibiydi ve .sesinde derin, heyecanlı bir 
titreme vardı. 

Mualla cevab vermecli. İçini birden -
bire esrarengiz bir tatlılık kapla -
mış, kalbi rnes'ud bir tebeyyücle çarp
mağa başlamıştı. 

Ba basiie üvey anasının geldiklerini 
gören Zeyneb onlara doğru var kuvve
tile kos::ırken birdenbire yırtıcı bir fer
yad duyuldu. Yavrucak yüzü koyun 
yere düşmüştii. 

Cevad'a MuallA koştular. Kızcağızın 
dizinden kanlar sızıyordu. Derhal sar
dılar ve Zeyneb Cevadın kucağında ol
duğu h:ılde üçü birlikte avdet ettiler. 

Tam merdiven başında Belkis hanım
Ja karşıla.şular. Onları görünce genç 
dul yanlarına geldi; fakat Cevad, bu 
tesadüften memnun olmadığını göste
ren soğuk bir sesle ona sordu: 

- Ne oldu Belkis? Dün burada bir 
şey mi unutmuştunuz? 

Cevad, belki de ömründe ilk defa o
larak bir kadına kar~ böyle haka'ret e
diyordu; fakat Bclkis bunu anlamazlık
tan görünerek cevab verdi: 

- Hayır; dün anneniz beni yemeğe 
davet etmişti. 

- Öyi~ mi? Haberim yok. 
Soğuk bir tavırla elini uzat.arak genç 

kadını selamladı. 

- Zeynebe ne olmuş? 
Farkmda olmadan kocasının soğlık 

edasını taklid eden Mualla: 

- Koşarken düşüp dizini yardı. de
di. 

- Vah vah! Fakat bunlar ehemmi -
yetsiz yctralardır. Sizin gibi bir adamın 

böyle hiçten yere kızını şımartmasına 
şaşıyorum Cevad. 

- Sasunız Belkis.. buna mi:ı aade 
~ .. 

ediyorum; fakat haberiniz olsun ki he-
nüz havret edeceğiniz çok başka şeyler 
daha ~nrdll'· Bana: vaktile cMuamma~, 
cEsrarengiz• adam gibi isimler takıl -
masının elbette bir · hikmeti vardır. 

Şimdi müsaade edin de yukarı çıkıp 
Zeynebciğin dizini saralım. 

Merdivenlerden çıkarken Cevad ka

nsıne1 baktı. 

-Belk~s hnmmı bukadar sık sık davet 
etmemesini annemden rica edeceğim. 

Evde ondan başkasını gördüğümüz 
yok. Bu havai ve kuş beyinle kadından 
pek hoşlar.madığıJl.lıZı :aannediyor ve 
size hak veriyorum. 

- Fakat, ya anneniz ondan hoşlanı

yorsa Cevad? 
Cevadın dudaklarında müstehzi bir 

tebessü.'11 peyda oldu: 
- Yerden bitmiş gibi birdenbire do

ğan bir muhabbet bu ... Bir kaç ay ev
vel annem ondan nefret ederdi; §imdi 

. ..... . ... . '. .. .._._ - - ~ 

knvetçiyim. 

P.ülbül - Benim "çin birçok şiirler yaz
dıklarını bilirim amma, senin için şiir 

yazacaklarını aklıma bile getirmem! 
Saksağan - Sitin bir şeyden haberiniz 

yok gal 1ba, yeni yetişe!l şairlerin hepsi 
b<>nim için şiirler yazıyorlar. 

Papağan - Bir tanesini okumanızı is
tiyorum. 
Saksağan - Okuyayım: 

cDam üstünde saksağan, 

cKazma vurdum beline., 

İskete - Geçmiş olsun birader. Bari 
iyi bir operatöre gidip belim gösterseydin. 
Ameliyat lazımsa ameltyat eder, iyi olur
dun. 
Saksağan - Teşekkür ederim iskete 

hemşire! 

Tavuk - Benim de söyliyeceklerim 
var. Bu insanlardan ben de neler çeki • 
yorum. Yumurtalarımı alırlar. Varsın al
sınlar, fakat çürütüp öyl2 satıyorlar. boy-

değişiverdi... Bunun sebebini yalnız 

ben biliyorum. 

xvm 
Mevsimin son balosu o gece Tarab -

yada Sümer Palas otelinin muhteşem 
salonlarında! verilecekti. 
Şimdiye kadar hiç baloya gitmemiş 

olan Munlla, kocasının ısran üzerine 
onunla birlikte gitmcğe karar vermiş, 
bunun için hazırlanmıştı. 

Son bir defa aynada kendi hay<füne 
baktı. Beyaz taftadan elbisesi, omuzla
rını örten kıymetli dantelaları, boynu
nu dolayan inci gerdanlığı ile cidden 
güzel hir manznrn arzediyordu. 

H~nımının gjyinmesine yardım eden 
oda hizmetçisi bile kendini tutama -
mıştı: 

- Size bakmaklfl doyamıyorum ha -
nımef endi! demişti. 

Mualla dalgın dalgın gülümsüyor -
du. Hizmetçi dışarı çıkınca bir iki sa -
niye kendisini aynada seyrettikten 
sonra masanın üzerinde duran çiçeği 
nlarak vazoya koydu. Bu gülü sabah 
Cevnd ona vermiş ve conun için~ ko -
pardığını söylemişti. Onun zahiri ha -
reketlerine bakılırsa karısından başkaı. 
sını düşünmüyor, ona hoş görünme)c, 
onu mes'ud etmek için çabalıyordu. 
Onun bütün tavırları, sözleri, bakışla -
n, kansını sevmekte olduğunu göste -
riyordu. 

O halde hAIA neden korkuyordu. Ha
la niçin, şairin bu muztarib mısraları 
nı hatırlıyordu 

«Bakışları mı? Onların tatlı ve cazib 
ışıklanru görüyorum.. 

Tarihten sayfalar 
(BQl tarafı 1 inci sayffT.dtı) 

Babüssaade -Onüne gelince, içeriden be1 
tabut daha çıktı. Bunlar, Selimin ağaları 
tarafından öl'dürtülınüş diğer beş oğlu 

idi. Şehzadelerin namazı ayni yerde kı
lındıktan sonra, gene halkın. fevkalade 
coşkun tezahüratı arasında Ayasofyaya 
götürüldü. Ertesi gün, Selim. Mimar Si -
nanın yapmakta olduğu ve Türk mima -
risinin bir nefisesi olan türbesindeki me
zarına 'konuldu. Bu mezarın ayak ucun
da prensler için beş mezar daha hazır -
landı. 

Reşad Ekrem .............................................................. 
Şebzıtdebaşı 

TURAN Tiyatroııında 
ıründüs talebeye gece 

um•ı111a 

HiMMETiN OGLU 
yodvil a perde 

Atilla Serç n Miçe nryete fTIIPl•n 

Fakat kalbi? Belki de o sağır ve so 4 

ğuktur.:. 

. .............................................. . 
Ah. onun samimi düşüncesine kim 

nüfuz edecek? 

Onu kim keşfedecek? Heyhat! Ne ü
midsizlik! 

Onun düşüncelerini okuyacak alim 
dünyaya gelmemiştir. 

- Hayır, dünyada onun düşüncele -
rini okuyacak adam yoktur. Bu M:a -
yib, bu harikulade adamı tanıyabil • 
mem için sen bana yardım et yarabbi! 
Eğer o bana karşı cidden samimi ise, 
hala bı:>nim ondan şüphe etmem nasıl 
k~bi! olur? Onun gibi iyi kalbli, yük • 
sek, h:tssas bir adamdan? 

Bu mütereddid duygularla pençele -
şirkcn yavaş yavaş masanın üzerine 
doğru eğildi, biraz evvel koyduğu gü • 
lü dudaklarile okşadıktan sonra sinir • 
li adımlarla üvey kızının odasına gir -
di. Sabahki yaralarmdan muztarib o
lan kızcağız yatıyordu. Onu görünce 
doğruldu· 

- Ah nnne; ne güzelsiniz! Sizin ka· 
dar güzel kadın hiç görmedim. Ne o -
lur, birnz benim yanımda oturun. 

Onur. elini öpüyor, yalvarıyordu. 
- Hele şu küçük müstebide balkın· 

Gec kalır am bnbanı bekletmiş olaca • 
ğımı di.i~ünmüyor musun? 

- Oo ... Babam size bir şey demrZ· 
Geçen giin büyük annemin halarnıı 
sizden bahsederken: cCcvadı iki 5, at 
bekletse hiç bir şikayet işitmiyor!• c'J"
diğini işittim. Bunu söylerken bü ·': 
annem niçin kızmıstı anne? 

(Arkası ı·.ır) 
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Baron de Tott' 
• BATTAL GAZI 

Donanmanın 
Yazan: ZIYA ŞAKUi 

Battala içirilen bir tas su 
· Ertesi sabah, Battal, erkenden Dev - J 

Alevler bütün donanmayı tutuşturdu. Barut ve toplrı dolu 
bulunan Çeşme limanı ar tık bir yanar dağı haline geldi 

ıa<le Aşkara atladı. 
Manastırın ihtiyar kapıcısı ile veda

laştı. Aspasya Anayıs aelfun bıraktı. 
Kapıdan çıkarken kalbinde adeta bir 

acı duydu. Aspasy8 Anadan uzaklaş -
lllak, adeta içine bir hüzün veriyordu .•• 
fakat, metanetini zerre kada'r sarsmı -
Yarak, yola revan oldu. 
Manastırdan ancak birkaç ok rnen

ıili kadar uzaklaşmış idi ki; birdenbire 
Devzade Aşkar, kuldklarını kısarak acı 
acı kişnedi. Hassas hayvan, sanki bir 
düşman kokusu almlf gibi, sinirlen -
Inişt..i. 

Battal Gazi, derhal kendisini topar
ladı. Keskin nazarlarını etrafta· dolaş
hrınıya basladı. 

Tercüme eden: HUscıyiı Cahid Yalçın 
Maamafih kendisine refakat eden kibir 

ve gururu dalına ok.~amak istiycn cehalet 
bu çifte :felaketi Allahın bir takdiri gibi 
telakki ederek ona körü körüne boyun eğ
meğe kalkıyordu. 'fürklerın arasında hiç 
kimse bilmiyordu ki, disiplinsiz bir kala -
balık kendi kendisinin mahv ve harabi • 
sine karşısındaki düşmanın sarfedec"ği 
gayretlerden ziyade imkan hazırlar. Fa • 
kat Craouldaki ıkara kuvvetler;ni mahvet
meğe disiplinsizlik kafi gelmişse de Ceş
med'e donanmayı mahv için daha başka 
şeylere de lüzum hasıl olmuştu. Orada 
amiralın ve süvarilerın son derecede de
ğersizlikleri de qıe inzimam elmi§ti. 

Maamafih içindeki tayfaları zincire vur· 
mağa niyetli idiler. Bunları muzafferane 
İstanbula götürmek zevkini şimdiden ta• 
dıyorlardı (1). 

Bu sırada, firari ?.annedilen bu kıiçilli 
gemiler. zorluğa uğramadan, lımana gir• 
mişlerdi. Dümenlerini bağladı1nr, tertt-o 
bafla.rını aldılar ve derhal alev kasır • 
&'llan saÇillağa ilaşladllar. Alevler bUıı 

tün donanmayı tutuşturdu. Gemi, banı1 
ve topla dolu bulunan Çeşme limanı ar • 
tık bir yanardağ haline geldi. Bütün Türl 
bahriyesi bu yanardağ içinde gömüldtI 
gitti. Bu feliıket Osmanlı gururunu pel 
tezlil etti. İmparatorluğun vezirleri daı. 
ha mübrem ve mühim bir mesele ile mef! 
gul olmak mecburiyetinde kaldılar. Payiıi 
taht ya'kında bir kıtlık tehlikesine ma • 
ruzdu. 

Yolun bi;az ilerisindeki Çe§lllenin ba
tında, ellerini yıkamakla meşgul olan 
ihtiyar bir rahibeden başka, hiç bir şey 

Aşkarl ileri... diye btınırdı gôrrniy~ muvaffl& olamadı. 
Devzade Aşkar, kısa kısa kişneme- Kenôısrnı, Aşke?rın ön ayaklarırun 

Rus :filosunu aramak üzere Çanakkale 
boğazından çıkmış olan bu donanma Sa
kıza doğru yol aldıktan sonra, Asya sa · 
bilinde, kara ile Çeşme limanı önündo 
Spalmadores adalan arasında demirle • 
mişti. Yeni inşa edilen ve bu harbe ge -
linciye kadar Türk donanmasınca ma • 
l\1m o1mıyan cfregate• Ier bu uzun hattın 
cenahlarında demirl2miş bulunuyorlardı. 
Bunlar, düşman göründüğü zaman, onu 
haber vereceklerdi. Düşmanın bu geçide 
girmesine mümanaat etmemek f çin emir 
almışlardı. Düşman buraya girince, bir
birinden uzak noktalarda onu demir at
mış bir halde duran otuz gemi kendisine 
hücum edecekti. t,te hu mahirane tuzak 

Filhakika, Türk donanmasının imhaS1 
neticooinde ö falar Rusların eline kalımı 
olduğu için, İstanbula erzak sevkine im• 
kan olamazdı. Bundan başka düşman Ça .. 

~rine devam ediyor.. sanki, çeşmenin darbelerinden güçlükle kurtaran rahi -
baŞına yaklaşmak istemiyorm~ gibi, be, bir tebessümle gülümsedi. Sanki, 
oradan açık geçmek istiyordu. Battalın söylediklerini işitmemiş 'gibi: 
. Battal Gazi, ~karın bu h~reketini, - Hadi, uğurlar olsun. 

llll'nsiyah elbise giymiş olan rahibeden Diye, mukabele etti. 
l5rktüğüne hamletti. Hayvanın bu ür - Eğer o anda Battal Gazi bu kadının 
kekliğini kırmak fçtn, mahmuzlarını yüzüne dikkatle bakmı.ş olsaydı, hiç 
karnına dayıyarak yelesini sevdi. şüphesiz, onun gülüşünden, büyük bir 

- .AJkar, ileri!. Birlrn kitabda, kor- mana sezecekti. 
kunun yeri yok. Fakat, harb rneydanlannda kendisi -

Diye, seslendi. ne saldıran kudretli düşmanlardan baş-
En t~hlikeli anlarda bile, efendisinin ka hiç bir şeye ehemmiyet vermiyen 

IUnirane seslerine kuzu gibi füıat eden koca kahraman, bu kadının yüzünü tet 
.a\şkar, daha hAlA hırçınlıkta devam e- kik etmeyi aklından bile geçirmedi. 
diyor.. bir türlü, çeşmeye yaklaşmak Dizginleri toparlıyarak Aşkarı ka.ptı, 
lstcrntyordu. koyuverdi. 

liaY'Vanın bu hareketi, BattM Gazi- * 
Y1 fena halde öfkelendirdi. Bu defa Fakat, çeşme başından henüz birkaç 
rtıahınuzlannı daha kuvvetle bastırdı. ok menzili aynlır ayrılmaz, Battal Ga-
Sert bir sesle: zi kendisinde bir fenalık hissetti. Mi -

- Aşkar!. İleri... desine, sanki bir hançer sdplanıyordu. 
Diye, bağırdı. Vücudii, gittikçe soğuyor, alnından buz 
Aşkar, canının yanmasından ziyade, gibi ter~cr boşanıyor .. Her dakika geç-

efendisinin emrine itaat etmiş olmak i- tikçe, baş1 daha fazla dönüyor .. göz -
Çin, şiddetle ileri at1ld1. Birkaç adımda leri kararıyor .. kulaklarında peyda o -
ı;eşrnenin başına vardı. lan bir uğultu, gittikçe artıyordu. 

Battııı Gazi, rahibeyi korkutmuş ol· Bctttal Gazi, evvela bunlara ehem -
ll'larnak için, güler yüzle seHim verdi. rniyet vermedi. Gece, soğuk aldığına 
AralarıJl<ia, 4u kısa konuşma geçti: hükmetti. Fakat aradan biraz zaman 

Rahibe - Aldanmıyorsam, Battal daha geçince, artık, at üzerinde dura -
Gazi denilen kahrama.n, sensin. mıyacak hale geldi. Derhal Aşkardah 

Battal - Kahraman olduğumu, baş- inerek bir ağacın altında biraz istira -
kaıarı söylüyorlar ... Ben sadece Battal hat etmek istedi. 
Gaziyim?. Aşkar, mütemadiyen etrafında dö -

llahibe - Gene aldanmıyorsam .. bi - nüp dolaşıyor. Kulaklarını indirip kal-
2tın ınanastırıınızdaın .. ve başrahibe - dm1rak telaş eserleri gösteriyor. Hali 
iniz, A.pasya Anamızı ziyaretten geli - gittikçe fenalaşan efendisini koklıya -

Bu aralık Battal Gazinin gözleri, el -
lerine ilişti. Buz gibi soğuyan ellerinin 
kanı ÇE>kilıniş .. tırnakları, simsiyah ke
silmişti. 

Battal, ancak o zaırufn başına gelen 
felaketi hissetti: 

- Ah .. zehirlendim. Hem beni, o a
cuze rahibe zehirledi. 

Diye, söylendi. 
Böyle dağ başında, sessiz sadasız lSl

rnek Battal Gaziye fena halde bir hü -
zün ve teessür verdi. Gözünün önüne 
korkunç hayaller geldi. Derhal yerin -
den fırlddı. Ellerini semaya kaldırdı: 

- Hey Ulu Tanrım ... Sen beni bu -
rada öldürüp de, cesedimi kurtlara kuş 
lara yPclirme ... Ölümden korkmuyo -
rum ... Fakat bana, layık olduğum şe -
kilde bir ölüm ver. . 

Diye, bağırdı. 

Bu heyecan, onun sinirleri ve damar 
lan üzerinde büyük bir tesir husule ge 
tirdi. Birdenbire içinden bir şeyin kay
nadığını hissederek yere eğildi. O ka
dar şiddetli bir gaosyan etti ki, mide -
sinin iztırabından, A<leta kendinden 
geçti. 

Biraz sonra, yüzünde.yumuşak ve ıs
lak bir şeyin dolaşrnasile gözlerini aç -
tı. Çektiği can acısına rağmen, acı acı 
gülümsiyerek: 

- Ah, Aşkar .. vefakar dostum ... Be
ni ayıltm::ik için, yüzümü yalıyorsun ... 
~nin, çeşme başındaki huysuzlukla -
rının sebebini, şimdi anlıyorum. Eğer 
o hareketlerine ehemmiyet versey -
dim basıma bu feiaket gelmiyecckti. .• 
Gel!

0

.. GBzlerinden öpeyim ... 

böyle hazırlanmıtp. 

Daha askeri bir surette tertib edilen 
Rus gemileri Sakızı döndükten, ve ilk 
Türk gemilerini gördükten sonra, filha
kika hattın me~kezine kadar bunların is
tikametinde ilerlediler. Türk gemile!"I 
yelkenlerini fora etmek üzere hiç bir ha-

nakkaleyi de rorlıyabillr, Sarayburnuna 
dayanır, §"ehri yağma eder ve padişaha 
istediği şartları zorla kabul ettirebilirdi. 

Yeis ve ümidsizlik umumi ıdi. Hiç bil 
korku bunun kadar esaslı ve haklı ola • 
mazdı. Korku gururu kırdıktan sonra 
kendi vaziyetini takdi: eden cehalet Ça 
nakkale müdafaasının kayıdsız ve şart 
sız !benim elime bırakılması hakkındı 

padişahın verdiği emre hiç itiraz imkan~ 
bulamadı. Payitahtı emniyet altına almal 
için ittihazı icab eden b5tün tedbirleri• 
teessüsü bana terkedilmişti. MaamafiJ 
bana bu vazife bazı muamelelerin ifasını 

rekette bulunmadılar. dan evvel tevdi olunamazdı. Babıali he• 
İki amiral bir.birlerile çaprazlama karşı men bu işleri ikmale m~saraat gösterdi 

Fransa sefirinden bu hususta istimznçtf karşıya gelince, Rus gemisi borda ateşi bulundu. Ayni zamanda, Reis efendi dt 
yaptıktan sonra Türk gemisine yaklaştı. ·beni davet etti. Gayet isticale lüzum gös Ona 'bomba abna.k istiyordu. Fakat bu 
manevra esnasında kendisi havaya uçtu. teren böyle bir vaziyet karşısında lüzıı~ 
o zaman kumandan hulunan (ve bana bu gösterecğim .ted'birler hakkında müzake, 
tafsilAtı hikaye eden) Hasan Paşa bu pa- rede bulunmak üzere kendisini bir an ev, 
tırtıdan gemisinin salimen kurtulduğunu vel ziyaret ebnemi istiyordu. 
görünce, ar.tık tehlikeden masun bulun- Türk vezirlerinden bahsetmeğe o kadaı 
duğu zannına düştü. Bu sırada geminin sık selk vesileler zuhur edecektır :ki o za. 
baş tarafının tutuşmuş olduğunu ve Rus man iktidar mevkiinde bulunanların !ka • 
gemisinin Akiıbetine uğramak üzere bu • rakterleri hakkında bazı iptidai malumat 
lunduğunu gör.dü. Tayfalar denize atıl • venmeyi faydalı görüyorum. Ahval ve vaı 
mışlardı. Hasan Paıa da denize atladı. kayiin beni lbizzarure sürükliyeceği biJ 
Düşman anıiral gemisinin enkazından bir takım tdsi.Jatın anlaşılabilmesi için b~ 
şey ele geçirmek saadetine nail oldu. malfunata fütiyaç vardır. 
Kendi gem.isinin havaya uçmasından da Yukanda görüldüğü ü1ere, tahta çıka. 
kurtuldu. Çünkü gemidek: yangın biraı lıberi tasarruf ve tktısad ile meşgul olr.n 
sonra barut ambarlanna sirayet etmişti. padişah harbin har.is olduğu şan ve şe • 

Yorsun. rak sık sık kişniyordu. 
Bau~-~k~~ ... Ya.~nnH~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

den gelip nereye gidiyorsun? .. 
(Arkası var) 

Hesalb yalnız iki tarafın uğradıkları za. refi vermeden hazinelerini imha ettiğini 
yiata inhisar ettirilecek o1ursa, Rusların esefle görüyordu. Maamafih bu h:iküm .. 
zayiatı binnisbe çok daha milbim olduğu dar yanında .bulunan vezirlerini orduta. 
için, artık Türklere hücum etmekten va21 nnın muvaffakiyetslzliğinden dolayı it • 
geçmiş olmaları makul görülür. Fakat bü- ham edemezdi. Onları bir çare bulmak 
ti.in askeri bilgileri güğerçelenlr. tesirleri tan Aciz telakki ediyorsa, yerlerine dahı 
hakkında.ki ~kuflara inhisar eden Tilrk..- kabiliyetli adamlar eetirmeğe ıiınkan yok-o 

llahibe - Gece yansı duasından son
ra, §Uradaki köylerden birine gittim. 
liastaJarı ziyaret ettim. Şimdi, m~as
hra dönilyorurn. 

be 'Battal - Şu halde, Aspasya Anaya 
nden selAm götfir. 

. Rahibe - Hay, hay .. aelamını söyle
l'iın .. · Dur da, sana bir tas su vereyim. 

Bir doktorun gunlok 
notlarından 

Aybaşı 

Rahatsızlıhlarından 
Mütevellid sıkıntılar :Sattaı - Susamadım. 

~ahtbe B Ayb~ılar. geciken veyahud Ç-Ok az ge -- Ne zararı va· ;.. u çeşıne-
)"e ~. len kadınlarda fazla asabi sıkıntılar gö-

' Usur çeşmesi derler. Gelip geçen rülür. Baş ve tepeye sıcaklık biner, fazla ~okular, mutlaka buradan bir tas su ter gelir. Yiız boyun kıpkırmızı olur, tek-
erler. rar ge9e,r, gene bir müddet sonra kıza -

'--Battal - Böyle şeylere itikadım yok- rır. Ufak sebeblerle hiddet baş gö.sterlr. 
~r F' k Bazan bu asabiye~ çok şiddet kesbeder. 
)i ' 

8 
at hadi, senin hatırını hoş ede- Teheyyücat hallni alır. Böyle kadınlar -ll'ı. Ben de, bir tas su içeyim. da vakfüılz şişmanlık başlar. Bu gibi 

h 'Battd] ile rahibe konuşurken, Aşkar, vak'alarda a!le doktorlarının müteyak • 
~<;ınlanrnakta devam ediyor. Ön aya- kız olması IdzımdH' Çünkü sebeb" bulun-

e rnütenıadlyen yeri eşeliyordu. ca tedavi çok kolaylaşır, hastada ve nı -
nahfbe lede sthhl ve içtimai bakundan büyük 

.ti • elindeki dolu tası Battal Ga- rahat ve huzur temin etmeğe lmkfın ha-~e Uzatırken Aşkar birdenbire o ka- sıl olur. 

.,.1.r Şahlanmıştı ki, az kdlsın, Battalın L---------~----1 
"' tnd k' Cnab tnl1en ok J'llCulanmın posta Yakı e ı tas fırlayacak, rahibe de, a - ptlln 7ollanıalarını rtea ederlm. Abi ~-

il' arının altında parçalanacaktı. dlr•• 1.ateıı.ıerı mukabeleah kalabUU. 
t18 akttt; Battal, wı dlişürmedi. Ve, ya-
la 

111
dan fazlası dökillen suyu, son dam 

\1es~a kadar içti. Tası, rahibeye geri ................................. ._ .......................... . 
l'irkf:?n; 

le~ liakikaten, ho§ !11.. mayhoş bir 
lu ti var ... LAkin bu hayvana ne o -
h Yor? .. Bugüne kadar, onun böyle 
Uysuzıuğunu iÖrmedim.. nedi. 

(23 Nisan Çocuk Bayranu) 
Bayramda tebrfklerlnlzl Qocuk Esirgeme 
Kurumunun zarif kartJıu1le yapınız. Top 
ıanacnk paralarla klınse.91z yavrulara 
bakılacaktır. 

Nöbetçi eczaneler 
Bo ıeee nöbetçi olan eczaneler ıun - ler, hasıl olan neticeden dehşet içinde ıı.ı. 

tardır: kalarak, Ruslar kendilerine yaklaşır1ar-
1stan1'ol cihetindekiler: sa ıhavaya uçmanın tehlikesinden başka Şehzndebaşmda: <İ. Halli), Emlnönün-

de: (Necatı Ahmed), Aksarayda: (Şeref), bir şey düşünmediler. Derhal bütün kuv-
Alemdarda: (Abdülkadir), Beyazıdda: veti, büy.ük bir karışıklık içinde. Çeşme
(Cemlll, Fntıhte· <Em1lyadl), Bakırkö _ ye iltica etti. AlelAcele karaya çıkanla -
yünde: ci.stanbull, Eyübde: <Eyüb suı - rak ıbu limanı kapıyan iki borunun Oze-
tan). rine yerleştirilen birkaç top firarileri tes-

Beyollu cibftlndekller: kin ve tatmin etti. 
İstlkldl caddesinde: (Dellıuıuda), :&s-

tanbaşınd:ı: <İtlmad), Tak31mde: (Ll • Bu müddet zarfında, Rusların dUşma -
monclynn>, Pangaltıda: <Nargileclyan), nın hareketini tarassud iJe meşgul o] -
Knrnkciyde: <Hüseyin Hüsnü), Be,şlkt14 • dukları anlaşılıyor. Çeşmede cereyan e-
da: <Vldin). den hall ertesi günü hayretle öğrenmiş o-

Bofulçl, Kadıköy ve Adalardak.Her: Jacaklardır. Türklerin bu gariıb hareket • 
Kadıköyünde: <Kadıköy>, Üsküdarda: 

<Merkez), sarıyerde: (Asaf), Adalarda: leri paniğin tevJid ettiği korkudan ileri 
(Şinasi Rıza). geldiğini anlayınca, bu gibi ahvalde mu-

\.,, _I vaffakiyct vAdetmfyen en garib teşeb -
-..__ltt_O_l_e_n_a_s_lp-b-lr_S_n_if_a_rn __ ,_ büslere bile korkmadan kıyam edilebiJe-

& Rn-1 •-ı.rı (O&IM) •• ıc., ceğini düşünerek iki küçük yangın ge • 
..,.,,. .cıe ... ...,.. .. _,, ..... a.o misi ile limanın. önüne geldiler ve bu 
'-'• •d••· s..ı.11~•11• ••

1•"01
"

11
••· yangın gemilerini limana soktular. 11aı. •Gc•lı ,...,..,, H lllOltllt. 

· ~.ıı .. : k,...,.., e ıı ... d .. , Ruslar görününce, hAlA bir gün evvcJ. 
...... ,,(O.la•) ... , .. ı. 11'"'be'/i ki korkunun tesiri altında bulunan Türk-20 .... d .. 11111--.. 

a.1ı, ,.,. ,., .. , .. , ler gemilerini müdafaadan ziyade karaya 
kaçmmc;ını düşündüler. Fakat lJmana doğ
ru gelen iki kilçiik geminin manzarası on. 

• ~ Iarda fütuhat fikrini uyandırdı. Gemllerj 
QTAHUL, llrofl• ,- Rus fılosunun kaçakları zannetttler. Oıı-

To.ıı , .. ,d .. , 12 Nı. ı... ları batırmayı düşünecek yerde salimen lhhunuıt .,,.,., .... 11 wera 

" "•·'• ıer1ı ... ,1zı ıetı,ı.ıı. muvasalatlıarııu temenniye be.fladılar, ırı,,u,,.,,.,,., .. ,ııı. 1 .... 011. 

( A r1cası var) 

Cl) Bu fıkranın uğradığı bana )'Ukarıda 
babsettill.m Hasan Pi.fa bizzat temln et .. 
m}ftlr. 

-······················· .. ···················· .. ····-······ 
ilan Tarif em iz 

Tek atıtuıt ıantıı:nı ( 

------------ ( ı Birinci aahile 400 lı•ruı (~ 
ikinci .ahile UO » ( 
Oçiincii aalaile 200 a 
Dördüncl aalaile 100 · » 
J~ .alıileler dO » 
Son aalıil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda il!n yaptıracak· 
ıar aynca tenzilAtlı tarifemizden 
f6tifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derplf edilmiştir. 

Son Po.rta'nm ticari llAnlaruıa 
aJd ifler için fU adrese müracaat 

( 

( 

edfönelidir: 4 

tıbcılık golleldU Ş.lrkeu tf 
Kahramansa.de ll&D 

Aııkara caddesi 
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BiR iN6i~!l C:ASIJSU 
Terc1lmt eden: B. Alu 

Yere düşürdüğüm, gizli raporun son sayfasına · aid 
kopya kağıdını ayakkabımın içine gizledim 

Gür8şçilerimiz yolda 
Romanya vapurunun yataklan Çoban 
Mehmede hem kısa, hem de daı" gelmiş 

Bükreş, (Güreşçilerimize refakat e
den arkad~ımızdan) - İstanbul - Kös 
tence yolunda müteaddid defalar git -

!"9 ............................................. - •••••••• ~ 

Yarınk i spor 
hareketleri tim, geldim. 

Karadeniz demek, aşağı yukarı sal -
!anma demektir. Huylu, huyund~n vaz 
~z derler. Fakat, bu defa Kara• 
deniz bizi sallamadan on bir saat üze- ~ 
rinde taşıdı. : 

Şeref stadında: 

Galatagençler - Bozkurd saat ltJ, MY
lerbeyl - Demlrspor saat 11,45. 

Taksim stadında: 
Fenerbahçe - Pera saat ıı, Silleyma -

nlye, Şişll - Kasımpaşa, Galata.spor mub
telltlerl saat 15, Galatasaray • Vefa 
<mllll küme maçıl saat 16,45. 

Köstenceye giderken Çoban Meh -
mede: • 

- Yolculuk rahat geçti, iyi uyudun 
mu? dedim. 

Geçen sene denizden şi.k!yet eden 
Mehmed, bu efer, yataktan şikayetçi 
idi. 
G~ata rıhtunında bütün aza.metile 

Topkapı - Silivri arasında: 
150 kUonıetrelllı: aon blslklet :yarl§l ba.t

langıç: Saat 9. 
Ankarada: 
İzmir Atcşspor - AnkaragücQ mJJJI 

tüm~ maçı saat 16,45. (Radyo verecek -
tir.) gorunen Transilvanyanın yatakları 

Mehmede hem kısa, hem dar gelmiş.. '""············· .. •••·· .................................. ) 
Mehmed yatağa sığamadığı için de acı 
acı derd yandı. sonra vaziyetin alacağı şekli merak et-

mektedir. 
Güreş federasyonunun ikinci reisi 

Tayyar, Mehmede: «Artık sen bizim sı
nıftan oldun. Genç değilsin ki, olduğun 
yerde hemen uyuydbilesin~ dedi. 

Mehmed, hata gençlik iddiasında o -

Ga.Tb cephesine ıtvludilmek iizere hazırlaMn lngiliz askerlerinden. bir kafile lacak ki evinde 11 saat uyuyabildiğini 
ileri sürdü. 

Nitekim ben de böyle yaptım.. Am -Jkonomik bir usuldü. Diğer bazılan ise,,mez, ayakkabımın içinde getirdiğim Ben biraz işi deştiğim zaman, Meh -
~er b?na raporun kayıd "n~ar~~m' bir tek :Spor yamı:* için yarım kutu itopye kağıdını gözden geçirdim. Kırı- medin uykusunun neden kaçtığını an 
soylcdıkçe, ben bunları buyük bır dik- kapye kağıdı kullanırlardı. Çünkü bun- şıklıklan düzelsin diye onu ağır iki ki- ladım! 
katle her sayfanın b~ına yazıyordum.. Iar, her sayfa bittiği, köğıdlar arasında- tab arasına koydum .. Bu, 'yepyeni birı Mehmed, fstanbulda İş Bankası ar -
ltapor yazı makinesile yedi nüsha ya- ki kopye kağldlarını çikarmaz, bütün fon kağıdı idi; ancak bir defa kullanıl- diyelerinde memurdu. Avrupa şampl
zıldığı için, bunun beherinin beher say- raporun bitimine kadar bunlat.·ı, kağıd- mı.ş bulunuyordu.. Binaenaleyh ışıkta, yanası hazırlıkları kampı dolay.ısile 
fasına ayrı ayrı numralamak icab edi - lam arasında saklarlardı ... Bu usulün veyahud bir aynanm kaI'Ş1sında tutun- Ankara İş Bankasına alınmıştı. İkı ay 
yordu. Ben bunu bililtizam, gayet ya- birinci usule <llan 'faikiyeti şurada idi; ca üzerindeki yazılan okumak işden kadar kampta bulun3n Mehmede, res
vaş olarak yapıyordum. Tabit bu bana, bauın raporlar üzerinde yapılacak tas- bile değildi.. men izin alınmadığı için bu ay ban -
sür'atle de olsa her sayfaya şöylece bir hihat, derhal yap)lmaz, raporun bitine- Numaralarını yazdığım zaman rapo- kadarı maaşmı alamamış ... 
göz atmak imkanını veriyordu .. bir kaç si bekl<-nirdi.. işte her sayfanın arasın- run muhtevasını iyice öğrenmiştim. Mehmedin içine düşen kurd, uyku -
sayfayı numralayıp da rapor hakkında daki kopye ka~ıdları olduğu gibi bıra- Okuduğum veyahud şöylece gözden sunu kaçıran derd buradadır. 
umumi bir fikir edindiğim zaman, he- kılmış ise. o takdirde, raporun cn:;ijina: geçirmcğe muvaffak olduğum bu ra _ Avrupa şampiyonasından döndükten 

* Rahat bir yolculuktan sonra, Kös -
ter.~ede vapurdan çıkmak, bayağı ınr 
sele oldu. Biz. İstanbuldan şikayet e -
der, durur: «Böyle seyyah şehri o1tJI 
mu?» deriz. 

Bir de yolcuların Köstenceye nı$!1 
çıkarıldıklarını gelin, görün. BükreŞI 
gideceklerin Allah yardımcısı olsun· ·· 
Saatlerce Köstencede aşağı yukan do
'laştlk. Güreşçilerimiz idmanlarındaO 
lCaybetmemek için arabalara kurulul' 

w I 

beş ıfşagı, beş yukan dol~tılar. 
Hele Çoban Mebmed, pek az~ 

idi. 
İç sıkan başıboş dolaşmalardan soıı

ra nihayet Polonyaya doğru hareket r 
decek trene atladık. 

Ömer BesiDı 

yccanımdan saçlarım dimdik oldu. linde tnshih~t yapmak kafi gelirdi. por, bütün harb müddetince vücude -. --... ... ..----

Vefa Çünkü bu rapor, cidden. tahminimin Çünkü kopye kağıdlan yerinde durdu- getirilen bu çeşid vesikaların en han _ 
He fe\1kinde mühim bir şeymiş!. ğu için, birinci kopyede tashihat yap- kuladesi idi. 
ı Bu raporun, itilaf devletleri kuman- rnakla, diğerleri de tashih edilmiş olur- (Arkası var) 

maçı Galatasaray -
aa heyeti için hariku1ade kıymetli bir du .. bu gibi vaziyetlerde, mesela 7 nüs- ............................................................. . 

vesika teşkil edeceğini derhal anladım. ha basılan 20 sayfalik bir raporun 140 
Fakat cannmn sık1ldığı bir nokta\vardı: sayfasında tashihr..'t yapılac:ağına, 20 
Raporu numara!ac!ığı.m ;müddetçe, ka- sayfasında yapmak kAfi geliyordu. İşte 
famda raporun muhteviyatı ve Falken- Ammer'in bürosundaki baş yazıcı da 
havn'in düşünceleri haklkındn, kaba bu usule riayet edenlerden biri idi. 
taslcfk bir fikir bu1unacaktı .. ve ben bu Ben, her sayfaya ayn ayn numaTa 
fikrimi pekala yazıp gönderebilirdim. koymadan önce, bu sayfalar arasındaki 
Fakat göndereceğim bu kıymetli habe- altışar tane kopye kağıdını çıkarmak 
ri teyid edecek maddi bazı delillerin de mecburiyetinde kal1yordum. Ben bu 
bulunması şarttı. Çünkü, herhangi bir işle meşguTh:en katfamda yepyeni bir 
vesika ile teyid edilmedikçe, ::ı.janlan- fikir doğdu. Son sayfaya geldiğim za
ının kuru raporlanna itimad eden pek man, burada raporun ana hafüırı!1ın, 
az istihbc1rat teşkilatları vardı. Çünkü, madde madd?. tesbit edilmiş olduğunu 
~ir ajan ne kadar itimada şayan bir in- gördüm. Bu son sayfaya aid kopye ka
san olursa olsun, göndereceği raporla- ğıdlarından bir kaç tanesini yere dü -
n herhangi bir vesika ile teyid etme _ şürmektcn kolay ne vardı? Ben de bu 
fükÇ1?, raporları, onun şahst kanafttleri tarzdıt hareket ettim. Ve derhal yere 
o1maktan ileri geçemezler. ( ı) eğilerek bu düşürdüğüm kopye kağıd-

Yarınki maç mevsimin sıkı ve heyecanlı 
karşılaşmsılarından biri olacak 

Muhtclif ajanların gönderdikleri ha- larını yrden kaldırdım, masa üzerinde 
berlerden istifade olunmadan önce, duran diğer kopye kağldlan yığını ü
bunların sJhbatini kontrol etmek şart- zerine koydum. Fakat, bu arada, yere 
ıtı. Ancak doğrulukları sabit oldn ha _ düşürmüş olduğum son sayfaya aid 
berler muteber telakki edilirdi. Yuka- kopye kağıdlarından birini de - beliti 
rıda da söylediğim gibi, bu raporun bir biraz ez.iim~ fakat herhalde sağlam bir 
nüshasını çalmak ihtimal haricinde idi. halde- ayakkabımın içinde gizlemeğe 
Fakat, Amıner'in bürosunu bundan ön- muvaffak o1dum. Bu işi gördükten son
ceki gibi ziyaretlerim esnasında bfiro- ra bütün kopye kağıdlarını kutuya yer
nun, yaşlıca bit' aısker olan başyazıcısı- le.ştirdim. Herhalde kopye kağıdlarım 
nın dikkat ve intizamı dikkatimi celbet- saymağa kalkacak değillerdi.. çünkü 
mişti. buna ne bir sebeb ne de bir lüzum vaır-

dı. Nitekim buna benzer bir şey olmadı. 
Size anlatmak istediğim mesele şu -

<.!ur: Uı:r.umiyetle, yazıcı askerler, u _ Doğrudan do~ya ~paratora gide-
zunca raporlar yazdıkları :ıaman, kop- cek olanı .<lı ~ahil. oldugu .ba~de, ra -
ya kağıdlarını iki türlü kullanırlardı. porlarm üzenne gıdeceklerı kımsele -
Bunlardan bazılaıı, yazılacak rapor kaç rin isim ve adreslerini ya~~k, so~ra 
nüsha olncnksa. 0 kadar kopye kağıdı da bu~ları numaralarına gore saclire 
hazırlar, ve scty!a bittikçe bu kopye defterıne kaydetm7k hususund.~ da 
kağıdlarını çıkarır, birinciyi takib eden ~ere yardım ettıkten sonra, yure -
ikinci, üçüncü ilh .. . Sayfalarda da bun- gım ferahlamış bir halde sab~h kah -
ları lnıllanırlardı. Bu usul, tabi! en e- valrntımızı yapmağa gittik. Işte .artık 

elimde, haftdlardanberi çektiğim sı -
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... Geçen hafta Doğanspor şehrimize 
geldi. Beşiktaş Anı'karaya gidip iki 
maçta da yenildi. Sonra bu haf ta da 
sıra iki yerli takımın, Vefai - Galatasa
ray çarpışmasına geldi. Vefalılar ra -
kiblerinin zayıflığından istifade ederek 
geçen haftaki maçı 6-2 kazandılar. Fa
kat o maçtaki oyunlan bizi tatmin et -
medi. Galatasaray ise Ankaradan iki 
mağlubiyetle döndükten sonra iki haf
ta istirahat ve hazırlanmak fırsatını 

buldu.. Ayni zammıda Güneşli SalA -
haddin, Yusuf ve Faruk gibi iyi oyun -

SolcJ&n sağa ve yukarıdan aş&fı: cularla takımını takviye eden Galata-
1 - Trakyadıı bir vllılyeUmts saray yarın kuvvetli bir kadro Ue sa-
2 - Bir ev halkı hada görünecektir. Buna mukabil Ve-
3 - İ.<;kambllde bl.rll - Temis falılttr da kendilerine iltihak eden Gü-
4 - Bir nevi bıçak . s f H kk "b' ku tr ild 
5 - İsimlerden sıfat yapmak: 1çln Jslrn - neşli .. a a ve a l gı ı vve ı 

ı~rln sonlnrına getirilen edat _ Te _ oyuncuyu aralarma alacaklardır. 
c,lrleıı İki takımı mukayese edersek gerek 

6 - Kırmızıya benzer lbir renk - Yıkan müdafaa ve gerek hücum hatlarında 
7 - Blr ııota - özü sözü doğru • Rabıt G~atasarayın daha üstün olduğu gö -

edatı rülür. Bilhassa Necdet, Süleyman, Sa-
8 - Akçe - Arının yaptığı 
s - HükOmet merkezimiz Jfıhaddiıı. Bodori, Sarafim, şeklindeki 
ıo - Kovmak _ Atlş forved hattı Vefa defansına her dakika 
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1 2 8 4 ~ ft 7 8 9 10 tehlike olacaktır. Yalnız takıma giren 
Gün~1ilerin yanındaki alrkad~larına 
ve takımın oyun tarzına uymaları şart
tır. Vefa mütecani<ıJ bir takımdır ve ih
mal edilecek bir kuvvet değildir. Bu -
nun için yarınki maçın mevsimin sıkı 
ve heyecanlı karş~aşmalarından biri 
olacağı muhakkaktır. Neticenin az 
farkla Galatasaray lehine bitmesi ih -
tiınali fazladır. 
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Cl) Ht>.rb blttlkten sonra, mllll müdafaa 
'VCk6letlndekl tamdıklanmdan birine, gön
derdiğim raporlaraan bir çoğunun hlç naza
rı iUbru'c nlınmndığını şlkılyet yollu söy1e -
dlğlm zaman bana: ıaCanım, deınişt1, sen 
eninde sonunda blr yedek sübaydın: haklkt 

kmtıları, maruz kaldığım tehlikeleri SnelJcl bultn4Canua halI.dU""1 ,.Jdl 

Mektebliler arasıdna futbol 
turnovasi 

haklı gösterecek klymetli bir vesika ·-······················· .. ················--·· .. •••• ...... 
bulunuyor demektir. Çocuk zevk ve neş'e kaynalıdll'. Çocutu 

Fakat şimdi asıl mesele bunu İngil- seT. Yoksul yavrulan da hatırla. Yılda 
tereye göndermekti.. Hemen o akşam, bir lira ver, Çocuk Eslı-&'eme Kurumuna 

üye ol! 
yatmakta olduğum .odaya gelir gel - ı.._-------------..: •ilbay de~lldln kJb Mubaırir 

Mektebliler arasında tertib edilen 
futbol turnuvasma bugün öğleden son
ra Taksim stadında devam edilecektir. 
Geçen haftalarda elimine olan mekteb 
takımlarından aonra bugün geriye ka-

!anlardan Vefa lisesi, Pertevniyal "' 
sile saat 15 te, Kabataş lisesi de Işık Ji
sesile saat 1 6, 15 te kar~ılaşacaklardıt" 
Ar!larında birçok kıymetli futboıculıd 
bulunan mekteb takımlarının maçı.ıs 
herhalde zevkli ve hareketli bir ~ 
hareketine vesile vermiş olacaktır. 

Halkevleri futbol turnuvası 
Bakırköy Halkevi spor kolu b~ 

lığından: 
19 M<!yıs 1939 gençlik bayramı ın&' 

nasebetile Şişli, Fatih, Şehremini ~ 
Bakırköy Halkevleri arasında fUt j 
turnuvnsı tertib edilmiştir. tık maç % 
Nisan 1939 Pazar günü saat 16,30 dl 
Bakırspor sahasında yı!pılacaktır. ıı- -
kem Eşref Mutlu. 

Edirne - lstanbul bisiklet 
müsabakaları 

19 Mayısta Edirne - İstanbul arasıııd' 
yapılacak bisiklet birinciliklerinin nıil ; 
kemmel olması için bisiklet federaS1°11 

iyi derece alacaklara bol müklfatlar "'' • 
recektir. Bu yarışa !ki Balkan bisiklet ~ 
kımının da i§tiraki temin edilmiJtir. 1'1 

bir mahiyet alan bu büyük müsab81t111' 
girecek Türk takımını seçmek için 141'~ 
yısta Ankarada 175 kilometrelik bir ıBf 
me yanşı yapılacaldır. 

Cezalandırllan fUtbolcuıer 
Ankarada yapılan Gençler Birliği, ~~ 

kO'L - Kurtuluş muhteliti maçında .bır el 
birlerile kavga e~ Gençler Birliğitld il" 
Vah dete iki, BeykU2ldan Saide bır a1 ~ 4" 
sa baka boykotu verilmi~tir. ~ ~ 
yapılan bir maçta oyunun yanda kaiı11,ı 
mıa sebeb olan HllAlden Akif te iki 
bo;ıkotla cezalandırılmıştır. 

Mektebliler voleybol 
müsabakaları 

Mektebler arasında devam edfleS' 
(Devnnıı 15 inci sayfada) 
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22 .Nisan -=== 

Ankara borsas1 
~flht· kap n;;-ii~tlan 21 - 4 - 939 

- ÇEK 1. K R 

Lea~ 
Açılış Kapanış 
fi.93 5.~3 

Mtt-l'on.. li:6 .• 025 126.7025 ....,. 
: • fi(ıO ~ .Jö!iO 

3.CUln. 6~ t.6626 
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1.6' l.66 
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itli.re, 6 ... • -' I t ) :. .. .9 o 
11eı &4 l-.IO 11 C.!I ".( 

l Ok.oh& ına ; .~ı.> ~-"--"•"' 
~\okh lnı 84.6- 8 .tıı 

Moaaıo-.a .. o. ı 2 > 80.s · s 
L• ' l,,;:1} • 3.!:w.u --- l :ı. '1' 1 ·~ K. A ~, 1- J\ .. 

""« ~c 
A~ırış K·. a ııı 

t t"~ 
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• lıl • • . udıılı 

----::-:-~---- ,,/ 
Mekteb i.er vo eybol 

müsabakaları 
~1 fBCJ§tarajı 14 uııcıl sarfa.dtt) 
SOn e'y'ool ınaçlan da bugün bğledeı 
Ion;a Erkek liseleri Kabdtaş lisesi sa 
ses· arında, kız liseleri, is anbul Kız · 
Pılaı saklonunda karşılaşmak üzere ya 

ca tır. 

Esk · . rım tahmı lnk rrya n ır 
ka~~~:nt-uı. eskrimci eri 16 ki~ Jk b 

ka halınde Ank <> ra e krim takım 
rşılaşn, k ·· ler . • a uzcre Ank' • aya f!idece · 

29 ~:· E~krimcilcrimiz Ankaralılar 
lrunl ıs~n Cumartesi ve 30 Nisan Paza 
... ,.. erı Ankara Halkevi salonunda bi•\;r nı" 

usabaka yapacaklardır. 

SON Pos.TA 

Gençler Okutma Cemiyeti Nizamnamesi 
Cemiyetin adı ve merkezi: 

Madde: 1 - MeI'kezi Kırşehirde olmak, Ankara ve Jstanoulda birer mfunes-
3illiği blilwımak \Uere Gençle. oku~ cemiyeü tetkil .eoBmttJr. 

Mevzmr ve gayesi: 

\.iadde: 2 - Tahsil çağında bulunan fakir, zıekkı ve çalışkanlığı ile tanınmış 
tahsile devam edecek geliri bulunmıyan yurd çocuklarının tahail
lerlni temin etmektir. 

Cemiyetin müessisleri 

fadde: 3 - Adı ve soyadı 

Hilmi Kurukafa 
Safa Özgüner 

Mustafa Sülükçü 
Sabri Kılıç 

Meslek ve san'ati 

Halıcı 

Veterner F. Ta. 

A. Hukuk Fa. Ta. 
> > 

Mehmet Mahmutoğlu > > > > 

Receb Baytok > > > > 

Sırn Kardeş Orta O. Öğretment 
Osman Erbaş > > > 

Enver Gfrr 
Recep Ok~ 
Galip Arıı::an 

afi Çop .. roğlu 

Mesut Tolu 
Neşet Doğan 

Fı::nd 0 .... 1 
Rahmi "Erdem 

Girme Ye <'t' m:ı şartlan: 

tık Okul Öğretmeni 
> > > 

C. H. P . Sekreteri 
Tücear 

H ·krm namzedi 
Tii<-Car 

f Prk :z T~ Me_ 
Maarif kat bi 

1 

İkametglhı Tabiiyeti 

Kırşehir T. C. T. dan 
:ıı T.C.T. dan 

> T.C. T. dan 
:ıı T. C. T.dan 

> 

> 

T. C. T.dan 
T C T.dan 
T C. T.dan 
T C. T.dan 

.. T. C. T.dan 
Mucur T C T. dan 

Kırc;t>hir 'r r. T. dan 
, T .r.. T dm 

> 

> 

> 

T C. Tc!an 
T <:. T. dan 
'J' C T dan 

T C T. dan 

Madde 4 - Havrr seven 'Ye cemivete hinne ebrıPk istivPn V" muhllı havc;iyet 
'Ç btr SUC't an mah1-umiveti bulunmıvan V~ amme hızme Je-:rinnPn isk3• edilme

'"0$ ve Türkive Cümhur'veti teb~ndan na) on &'kiZ yaşını ikmal ~miş olan 
d•n, erkr k herkes bu cemiyete nza ol:l b ,lir. 

l'ki sene tnalıhüilerin" Ha etmiye'l ve cemivete dalı•J olnııktan sonra birinci 
• ~,. da y 711l c;uC'larh mnhktrm olanlar cemiyc:ttcn çıkarıhr . 

H r aza · 'fa edebilir. 
1 

if"imt>s. ... ;t•·vlrrin f,..,tdl ve c;a 1~\,1v~t1..,,.i: 

f de 5 - Miimes~''ler heve•i um111T: \ rlf nrl'"" revi ho:ıf ve e°l(st:'T'ivetl 
'T.1 +J ka i e inf ab 0'1 nıır. bunlar k""~i aral nrd b:r is bt;ı;; 'Tlii yap b l•rler. 

Bu nizamnamPde v~Zl.h. bilumum E" ~ , lan n t:r'1 ' k l·u cerııi,·etin mP~e1me 
id o!up Anl·ara ve f~'!!'buld'l b••l· ı r ~ r ı ı~rak ıııiiTI'C'ı:silrk r:n ycı?nız aza ka

vıd v~ aidat top!mn:ıktan başka salah') c tleri ydktur. 

Umumj lıcvetin ku'"lllması: t Atletizm müsabBkaları 
ettiS:~nbul. atletizm ajanlığının tertib Madd(' 6 - Umumi heve-; ;evC\JC' aza nm en az beşte bir'nın ~füalrll<> topla-
l'ift· gı atıdızm müsab~1rnlarmdan ikin- ha · t bul ı ~~ıne 'bug·· F rı_ır. rıc e unan aza ar umumi heyet içtimalarma elli ki.ş:v,. bır murahhas 
at 14 un ener bahçe stadında sa - rröndt"'l"J'Tlek VE'va cem•vc>+ın m"rkC'.,.indc-k i a zala~-ı'l · .,+~:'k.lM"i c:-t'!ıs:ı nıırr<ıllhas
..l- 1e bn~fanacaktır. Bugün koşulara 
~vam d hk salahivE'tin" verebil•rler Elli kişiden asağ). oldui?u ta..kdlr.ı:L> bAr .n,;ı OU:r.lııı:.i:li ........... !.,, ilecekHr. h 

kar d -······-··-·-·······-······--··- ta riren u:mumi heyete bevan edebilir e r. 
}{ a •rıizd.,. bir m yin oörü'' O Um11mi l'"'"ct ""'life \'C saH'>hivetlc .. i: 

ner}ar~denizde Yoroz ve Trabzon fe - • 
nn e~ı <ırasında ve bu iki fenerin 15-25 M,.,dde 7 - Bütce müzakeres;. bütcPn· n mürak<tbe ve tar:d k" TIİ7lı"'"amenin 
y 1 Şl.Inalinde gemiciler tarafından sey tadili aidatın tezvid vı>va ten'kis: ta:ı.hhü rllPrini ödemı,"en ve vızıfelcnn· su;istl
n:r .hır :mayin görülmüş ve keyfiyet "'"1 ~0n az 1 -ı r·n dtı"'11TYJ · <ırmı te•kik, ica 'l°ıı"rhı arasından intihab edecr~i aza ile 

ın·nı.z Ticareti Müdürlüğüne bildiril - J idare heyetinin hes:ı.bını tetkik ve kontrol ettirmf'k. idare hevMinfn ihrıq ve 
e ... ıştır. Mayinin imhası için müfreze yeni idare ve mürakabe heyetlerini ve mümessilleri seçmek, ce.rojvet:n feshine 
ınotıderilrniş, fakat mayin bulunamrt - karar vermek salAhiyelleri cümlc.·~inden drr. 

nı~ır. Deniz Ticareti Müdürlüğü ge - l!mumi heyetin davet ve kararlarının ilan1 

1 aptanlarınn bir tamimle mayin bu- -- --
~? imha edilinciye kadar Yoroz ve Madde 8 - Umumi heyetin toplannca iP. ruz:namı>c;i roplan•mın yapıl:ıcağı ver 
g zon fenerleri arasındaki sahad<J;ı ve saati en az bir ay evvel mahallin en büyi.ik mülkiye amirine bildırılmekle 
b~ı::rk~ müteyakkız bulunmalarını beraber iki gazete ile ilan edilir. 

1l':tnıştir. K€za alınan kararlar iki gazete ile il~n edilir. 

b· lrak Yapurur.u'."I tamiri bitti İdare heyetinin ne suretle teşekkül edeceği: 
oır rn··dd -

<!a kar~y: ett evvel Mudanya civarın- Madde 9 - İdare heyeti heyeti umun iye tarafından reyi h3P ve ek"erl eti 
:tniri ~ 0 uran Trak vapurunun ta - mutlnka ile beş kişi olarak intihab edilir. Bunlar aralannda bir reis. b 'r umumi 
:r- "~ıt:rniştir. Vapur, yarından itiba -~ .ı.vıud katib, tbir muhasıö seçerler. Reis bulunmadığı zamanlarda reisin aöstereee.2.i aza 
Cakt anya hattı sefer1€rine başlıya- vekalet eder. • ır . . .___ 

(
: D=r~~---M-U-~-Q-~-~-~k-J~ .. :~::: ...... 

aksirn - Talımbane. Tarlabaşı 1 
caddesi No. 10 Urfa nrıt. 

tr . Tel: 415S3 ~ 

Son Posta 
'ttvını, aı 

1&al, Handls .. Halk ııaatw 

1': -····-"-'-tan. ÇaWçqme aoltak. 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde t;ııun yazı ve 
l'eaiınlerin bütün haklan 
lllalıfuz ve gatt!e.ı-nize ddd r. 

1 

ABONE--FtATLARI 
1 6 

fen Ay 
3 1 

Ay .Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

14vv ıw .w lov 
2.UJ 12~0 711) 'Zı ıJ 

2. 7 H -' &.il) llOı.> 

.\bone bedeU peşınclir. Adres 
değlftinnek 25 kurlftur. 

c l ,_ .. 
• •n cı--L • !J __ 

l14ıtı .... ~ ••n w.runMa. 
~VabQl'~an nta'•liyel alınma2. 

içın ınektublara 10 kuruıluk 
Pul illveai Jaz:ım~ 

( ....................... . p ••••••••••••••••••••••• , 

1 
oıta kutwu : 741 l.tanbul \ 

• Telgraj : Son Poata ı 
\ Telefon : 20203 

...... 8 ················-····-·--·····-... ., 

İdare heyetinin salfilıiyeti ve vazifeleri: - . 
Madde 10 -- İdare heveti okutacağı talebeyi müsabaka ile seçer. miic:~bakada 

fcabmda har"cten mümeyyiz bulundurmak sali.lıiyetini haizdir. İdare heyeti tah. 
silde bulunan gençlerin mfiteferrfk masrafları içinde yardım edf>bilir. 

İdare heyeti tahsfüni üzerine aldığı ve ya yardım ettiği talebenin har('ket ve 
duru~larını kontrolla beraber alacağı n" ticE>ye göre karar itt;haz eder. Bu karar 
kat'idir. Sınıfta kalan talebeye kayıdsız. şartsız yardım kesilir. 
İdare heyeti başka yerdeki miimessille r vasıtasile aza kayıd ve aidat top1attı

rabilirler, her senenin Ağustos ayında umumi heyeti içtimaa davet ederler. 

Aidat miktan: 

Madde 11 - Senede iki lira veren cemi yetin aslt aznıdır. Bu mik1ardan 
verenler yardımcı azad1r. Bunlar umumi heyet içtimalannı giremezler. 

:Murakabe heyeti ve salahiyetleri: 

apğı 

Madde 12 - Mürakabe heyeti kendi a ralannda bir reis, bir katib aeçmek ftze
re heyeti umumiye tarafından üç kişi ola rak reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile 

intihab olunur. 
Mi.irakaıbe he~ti lüzum gördüğü zama n cemiyetin hesab1annı kontrol edebiHr. 

Madde 13 - İdare ve mürakabe heyet Ieri ve mümeesiller ücretsiz çalışırlar. 
Nizamnamenin ne suretle değiştirileceği: 

Madde 14 - Nizamnamenin tadili ida re ıheyeti karan veya toplantıda mevcud 
azanın beşte birinin teklilı ile ruznameye konur ve üçte mu ek.serlyeUe karar alınır. 

Cemiyetin feshi ve tasfiyesi: 

Madde 15 - Cemiyetın fe~ine mevcud azanın üçte ik1sinhı iştıralti ile karar 
verilir. Feshi halinde tasf;ye umumi hey etin seçeceği üç k:ifi tarafından ve cemi
yetin mallan Çocuk Esirgeme Kurumun a terkedilir. 

Cemiyetin gelir kaynaklan: 

M;idde 16 - Cemiyetin gelir kaynaklan §unlardır: 
A - A:uJ. aidatı. 
B - ~a piyango9ll. 
C - Temsil ve miilamere hasıl atı. 

C - Teiben"üat, remıi n ıayri resmt mO.e.-eae ve hayır ıeverlerden 

~ 

Sayfa 15 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
ICurulUf brt-.ı ı 1819 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve tlurf wr n•Yi banka muımeleJeri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO liras• bulunnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 A 'ed 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 ,, 500 ,, 2, 000 " 
4 " 250 ,, 1,000 ,, 

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

DIKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
du c;mıyenlere lkrarniye çıktığı takdirde ro 20 fazlasile verilecektir. 

Knr'afar ~enPdc 4 defa, ı Eyini, 1 Birineikanun, 1 Mart ve 1 11.uinm 

.,.:: 

, ÜMER BANK 
U~ .UM MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 
Karabuk Demir ve Çelik Fabrikalarımız için 

HURDA DEM:R VE ÇELiK ALINACAKTIR. 
Alakadarların teslim edebilecekleri miktarlarla zirdeki taell6m 

mahallerinden her hangi birine nazaran fiatlannı Nisan aonuna 
ka. ar Ankarada Sümer Bank Umum Müdtlrlüğiine bildirmeleri : 

lstanbulda tercihimize göre Haydarpaıada Vağonda Yeya irae 
edec ğimı:ı. vapurda 

A ıkarada V ağonda 

) 

Hlyos ·veya Zonguldakda Vağonda 
,.,__... Şartname talep üzerine alakadarlara meccanen gönderilir. .__.,,. 
~~~-----~------------------_:._---~~------~---:) 

Nar ı:ı Vekaletinden 
Açık arttırmaya konulan iş: 

1 - Çubuk barajı gazino ve müştemilatının bilfunum demir baş eşyalarile bir .. ' 

liktc icara verilmesi tabının edilen senelik icar bedeli 1200 liradır. Üç sene 

müddetle icara verilecektir. 

2 - Eksiltme 12/5/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Nafia Vekl. 

Jeti Sular Umum Müdürlüğü Su eksilim e komisyonu odasında açık arttırma usu. 
lile yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya girebilmek için isteidilerin (270) liralık teminat vermesi ve 
arttırmanın yapılacağı günrlen en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün 

vcsikalarile birlikte bir istida ıle Vekalete müracaat ederek bu i~ mahsus olmak 

üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 

ves'ka talebinde bulunnuyanlar arttırmaya iştirak edemezler. 

4 - İstekliler bu iş için hazırlanmış olan mukavele ve şartname projesini Sular 
u~um müdürlüğüne müracaatla görebilirler. .1397, c2589J> 

Sarfiyat şel<lJleri: 

Mndde 17 - Bilumum sarfiyat idare heyetinin kararı ile olur. 
A - Sarfiyat için pnra reis ve muhasibin imzaları ile bankadan alınır. 

B - Vezne vazifesi Z•raat Ban kası ile ifa olunur. 
C - Muhasib ve mümessiller on beş liradan fazla parayı yedlerindt 

buhınduramazlar. 

Ç - Mümessiller toplıyacaklan parayı cemiyete gönderirler. 
D - Var4dat ve sarfiyat cemiye tler !kanununda yazılı defter ve evrakı 

sarfiye il~ tesblt edilir. 

Muvakkat madde: 

Madde 18 - İdare ve mürakab~ heyet icri ile mümesgiller umumi heyet top
lantısına kadar bir defaya mahıus olırıak üzere müessis}er arasından seçilir. 

Madde 19 - İfbu. nizamname tescili tarihinden itibaren muteberdir. 
Madde 19 - işbu nizamname hükümlerini yerine getirmeye umumi heyet ve 

idare heyeti NlB.hiyıtlidir. 
Mphgejh 



16 Sayra 

Sinek, Tahta Kurusu, Pire 

ve b atün haşaratı uyanma· 

dan yumurtaları ile bir:ikte 
Fayda bütün H1şırat öldttrilcD mayilerin en iyisi ye en mfteafridir. Katiyen leke yapmaz. Kokma latif ve ahhidir. Depoau: Sirkeci Liman Hanı albnda Hasan deposudur. 

-
• NIZAMETTİN 

NAZiF: 
O~nlerımıze ni
çin tınrınet et

miyoruz ? 
NACI SA

DULLAH: 
Çocu ~ ~.ııı~un 

istik balıdır. 

1, HAKKI KON
YALI: 

Yav uzu ı dOn
yayı ş11şırtan 

topl ın 
ESAT MAHMUT 

KARAKURT: 
Kocamı n.data

cıığ ım: 

RAG IB ŞEVhl: 
Şebrazııt. 

MÜNİR • ÜLEY
MAN ÇAPAN: 
Hafttt Sohbeti 

D 

AZO M V TUZ 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı gaz, 1 N K 1 BAZ sarıhk, safra 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti k a r a ci O er 

M •ı D E ekşilik ve yanmalarında ve bütün Mi DE, B A R SAK bozukluk· 
larında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup gerini tutamıyan mümasil mustahzar
lardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder 

1 Biçe gitti Bilmen Ataı. 1 • 
Tarihi Ro • Refik Ha/idin Nefis Fıkrası ... 

Kiliselerde nasıl günah çıkarırlar 1 
• • • Hepimizin merak etti ği bir mevzu e 

H r i ı ti y anlığın 

gizli kalmış bu 

esrarlı adetininin 

ıç yüzünü gös

teren bu çok 

dikkate fayan 

röportaj memle

ketimi ıin giizi· 

do mu har r iri 

KAN DEMİR'in 

kaleminden çık· 

n:ıştır. 

manlaştıran -
lar 

Vesikalara is
tinad eden ve 
birçok haka· 
yiki meydana 
çıkaran bu ya• 
zı tetkik mah
sulüdür. 

Bugnn çıkan YENiGÜN mecmua
sının 7 nci Sllyısmda okuyunuz. 

İhmal etmeyiniz. YENIGON Türlr.iyeo i11 
en çok Lct enileo ve e n çolı: okuıaıa 

mccmua11dır. 

Bütün müneY
verlerin, genç• 
lerin, tarihci· 
lerin ve tarihi 
roman merak· 
lılannın ehem.· 
miyetle oku· 
malarını tav· 
ıiye ederiz. 

\ J 

->M e·as==--zıınr 

Liitün Ada çamlarının ~ve lavanta çiçek:erinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
VENU Kol ny sı 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olnnlann kalbıne ferahlık verir ve gön
lllııll ıı.çar. VENÜS ÇAM KOLONY ASinın fornıHlU bir sırdtr. Taklitleri 

onun yerini tutmaz, 

Umumi depc.au : 
Nureddin Evllyazade, A'lt, Ecza ve ıtr iyat deposu. lshnbul 

BASUR MEMELERiNDE 

PAT l'nin 
devamh 
tatbiki 
ile 

Dünyanın her 
tarafında 1-nılmıf 

çabuk temin edilir 

R T 1 
Tahta ve kum8f 

toz boyalan 

ARTI BOYALARI 
Her kadına yarayan kumaf 

boyalarıdır. 

Robltmnız • Bluzlarınız sökmeye ha
cet kalmadan boyanması kabildir. 

YOn - Pamuk • YarıyOn ipek 
ve saire boyar. 

MARANGOZLARA AıJ 
Tahta boyalan 

ARTI BOYALARI 1ı1da ve la irt ocla •rir. laplrtona 
crıyeo ART1 tahta boyaları Nef,li "fe Çiıa nroık

lcrdo re::ık verir. 

TiL ANl-iSEPTiK ARTi BOVALARI Şehrinizdeki 
satıcılardan isteyiniz. 

Soiuk algınlığı, nezle ve teneffü.s yol· 
larile geçen haıtalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatuzhklannda, 'eı kısıklı· 
ğında pek f ayeıaldır. 

INGiL•z KANZUK ECZANESi 

Her yerde 

POKER 
tr•ı bıçakları en sert 

sakalı bile yener ve 

cildi yumuıatır. 

P O K E R traı bıçaklarını 

ısrarla isteyiniL 

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve saglaındırlar. 

Bu ayakkaplan almakla iktısad 
etmiş olacaksınız. Halihazırdıı 
yerli ve ecnebi malı Zengin 
çeşitlerimiz vardır. Geliniz 

' görnnnz ve intihap ediniz. 

······························································ 
Sen Posta M~thauı 

L Unvanın en sa2lam ve en ucus, 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek akıamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadu. 
Taşra Satış yerleri : 

KoDyada Ke.,k~ı Necati , ErsunamJ a 
Net' et olakoğ: 11 

TÜRKiYE UMUM DE OSU: JAK DEKALO n Şsi lstanbuldll 'fılhtakale No. r>t 
Ankara acentamız : 
Adana > 

Konya > 

Ceyhan • 
Gaziantep • 
Erzurum > 

Polatlı 

Yusuf Esendemir ve Oğullan 

Ömer Başetmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Neş'et Solakoilu 
Süleyman Uzgeneci 

,. .. ~ Elektrik Şebeke MontörU Aranıyor ~ 
Elektrik ıehekeainde asgari 2 sene çahşmıı Nafıa VekAletiJıİll 

3 ncü ıınıf Montör ehliyetnamesini haiz Elektrik Şebeke Monti>t" 

leri alınacaktır. Taliplerin istedikleri ücretle vesika suretleriDİ 
gönderilmeıi il&o olunur. ~ 

Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi 


