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Torkiyenin 
EnBOyOğO 
Ve En Koçukleri 

dün Rumen 

Roma - Berlin mihverinin faaliyeti 

Yugoslavyaya lngiltere 
garantisinin tehlikeli 
olacağı bildirilmiş 

ltalyan gazetelerinin neşriyab: ''Bulgaristan aleyhine 
ınüteveccih bir Balkan Antantı, eskimiştir!,, 

b ~orna, 24 - Mat· 
1t~a.tın aU\kası daima 

Yan. Yu l ö ... ~ gos av g . 
•\(şınc· · rn l..ı. ıennde toplan-

a,.Laclı 
'§aliı. r. Gazeteler 
w;ij Q~ki mütale:1yı 

tuyorlar: 
cl3u g·· .. fk· oruşmelcr ve 
ı rnem'eket .. S"b • muna. 

" etıe · lnil"k ruıdeki sami-
dapı ., Bclgrad • Bu, 
::ı .... eşte arasında b:ı 
-ııaşrn 
ett· ayı tahakkuk 
'l.:u~tnektedir. Bu da, 

.. a ve B lka letı a n dev· 
erın 

sına . ın · toplanma. 
Ve ırnkan verecek 
?nih Yugoslavyaıun 

\'e~ l 
""""s' • s Ynsctıne gir .. , 111" 
Caktır ı kolay1~tıra. 

'l'el~g f 
:ti ra \> gazetesi-n tnnı" . re 

1
. ın ettığine 11ö. 

' La} b 
la\' b" ~anın Yugos-
ra Ulunlüğünü aa. 

ntı et "" Vard rnekte fa·:d:ısı 

Sovyet Hariciye 
· Komiser Muavini 

Ankaraya geliyor 

Milli Ş~f Ankaradcı 23 .Ni.sc:ıtu kut lulG114• miniminilef' arannda -----... ···--·----··-····· ............... -.. -..... ·-····---...... ····--········--······-·---
Berlinden geri çağırılan 

• 1 giliz sefiri tekrar 
vazifesi başına döndü 

lngilterenin Almanyaya ihafe usulü yerine müzakere 
usulünü tercih imkanını vermek üzere bir sükunet 

jesti yaptığı bildiriliyor 

İngiliz - Sovyet Çemberlayn Kamarada beyanatta bulundu, 
müzakereleri ingiltero mecburi askerliği kabul e 'iyor 

ilerliyemiyor mu? ..... . Londra. 24 (Hususi) - Başvekil Çem· Hendersonun donuşu, Çekoslovakyanın 
Mo~kova 24 (Havas) - İngiliz bü - berlayn Avam Kamarasında beyanatta ilhakını tanımak demek değıldi.r. 1ngil. 

yük elçisinin ilç gündenberi Litvinorla bulunarak. İli.gUterenin Berliıı atfiri Hen- tere bu ilhakı tammamıştır. 
mUlAke.tta bulurunadığvna bakı'lırsa dersonun vazife& başına tekrar dönme. Bqvekil, Arnavudluğun ltalyaya ilha· 
İngiliz - Sovyet müzakerelerinin Mos- ıinin hiçbir siyut mana ifade etmediltni kının tanınıp, tanınmıyacağına dair soru· 
kovada değil, Londrada neticelenece • ı~ylemiitir. Sadece, 28 Nisanda Hitlerin lan bir suale .de, hükumetın bu hususla 
ği anlaşılıyor ve Lltvinof • Maiski ko- ıöyliyeceği nutuktan evve! sefirin Berlin· henüz herhangi bir karar vermemiş ol 
nuşınalarının bu mesele üzerinde katı de bulunması münasib görülm\lftilı'. (Devamı 10 uncu sayfada) 
bir te!ir yap~ağı zannediliyor. 

Tahrandaki dUğUne 
hangi devletler nasll 
hediyeler yolladılar? 

SOvarilerimizin N"'ste 
kazandıkları zafer çok 

mDhim addedil·yor 

ltıuk:~. fakat burıa 
•i~f 

1 
ıl kendisinden . 

tan~· edıc, hiçbir ga.. 

Kahraman s<lvarilmmizin ıehrhnızden ayrılırlarken a1ı11a11 resım1eri 
Nil. 2• _ Beynelmilel at yarışlarındJ 1 k~fa~~nı -~a:~n~ıştır. Yarı .ta iki~c: 

1
Ü· 

ll\e . ı~. kabul etmP- tspaııya sulanna giden Almar. donanmn Doovrc açıkl&nnda 
ltn s~~> istemektedir. Cianonun naşiri o· ı tnıilis 'ıtemine iltihakı cİtalyan • Yu- 1 

iazeteye na~aran. Ciano Belaradın - {DevaRK 10 uncu #l/fcı44) 

yüzb Sabn Polatkan (Türkıye), cAyar> 1 çüncu, dorduncu gelenle• dl! Turk. s ... \ 3· 

imıinToki atile dün Pierre Gautier mü-I rileridir. (Devamı 10 u1ıcu sayıada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Türk sulhiiraün 
Müdafaa şartları 

\.. Yum: Mua.Mtla Ni; .. 

T ürk milleti, herhangi bir harb 

ile elde edilecek menfaatlerin 

kendisi için sulh sayesinde elde edilecek 
menfaatler yanında ehemmiyetsiz bir 
şey kalacağını iyi bildiği cihetle, sulh 
içinde yaşamak istiyor. Ancak, bu sulhün 
ruhu şu ruh olacaktır: Türk milletinin ne 
şeref ve haysiyetinden, ne de milli men
faatlerinden hiç.bir zerre dahi feda etml
yen bir su Ih. 

Böyle bir şart içi:ıde Türkiye için ~abil 
olduğu kadar uzun bır sulh devrinedir ki 
cTürk sulhü> diyoruz. Bu sulh, nasıl te
min ve nasıl müdafaa edilır? Bunun şart
larından bahsetmek istiyoruz. 

Her şeyden evvel şunu söyliyelim ki, 
herlınngi millet için, kendisine sulh :için
de inkişaf temin etme~ işi, harb içinde 
muzaffer olmak işi kadar ehemmiyetli 
ve ancak bir memleketin bütün kuvvet
l&i.n!n bir araya getirilip bunlann bü
yük bir azim ile gaye uğurunda ku1lanıl
ması sayesinde elde edilen bir gayedir. 
Şu halde, sulhün muvafiakiyetle müda
faası da, harbin muzafferiyetle idaresi 
kadar mühim bir davadır. 
Şunu da unutm:ımalıyız: Sulh te, harb 

de. bir milletin, bütün mücadele kuvvet
lerinin bit araya getirilerek gene bütün 
bir millet tarafından elbirliği ile yapıl

ması icab eden şeylerdir. Hayat, esasın
da bir mücadeleden başka bir şey olm'l
dığına göre, sulh veya harb.'bu müC3de
lenin yalnız şekiller nden ibaret bulunur. 
Harb, ancak bu mücadelen n sulh şekli 
ile idame ine imkan kalmadığı zaman ih
tiyar edilir. Demek. harb sulhün ve sulh 
te harbin birer başka şekillerinden iba
rettir. 13u tarzda anlaşılan bır sulhün 
müdafaa şartalarını aşağıda sayabiliriz. 

* Birinci şart: Şunu biliyoruz ve hergün 
görüyoruz ki eğer bir millet. izzet ve şe
ref hududları içinde ve bilhassa menfaat
lerinden bir zerre dahi feda etmiyerek. 
sulh içinde yaşamak isterse bunu mutla
ka, gene kendi kenÖisinin kuvvetle:-in
den beklemelidir. Ne .söz ve ne de mua
hede ile başkaları tara[ından verilmiş o
lan teminatların bir paralık dahi kıv:netf 
olmadığını, tarihteki binbir misalden 
sonra, en veni had:sı>ler de bize peknla 
gösterdi. Şu halde, Türk sulhünün an
cak Türk elile müdafaa edilir bir dava 
olduğunu bütün Türkler iyi bilmeli ve 
bunu icab ettikçe birb•rıerine sövlemeli
dirler. 

İkinci "'art: Milli bir sulhün mi!dafoac;ı 
fç'n, bir milletln her dak·ka ha,.bde hazır 
olması ve sulhü sevmek!.,. beraber harb
d n korkmaması ıa ımdır. Sulh psiko'oji
ııınin temeli buradad1r. Biz sulh istivor
sak bunu miskince yaş1ma~<: icin dı>wil, 

ref ve izzetimize, tam istiklalımizc sa
hih olarak yaşamak ve bu savcde refa
hımızı ileri götürmek için istiyoruz. Bu 
şartları haiz olmıyan bir sulh bizim için 
rnerduddur. Bu şart har;cinde herhangi 
bir hal'bi. gözlerimizi kapayarak. şevk ile 
kabul ederi!. 

Üçüncü şart: Mademki sulh mücadele
nin bir şeklinden başka bir !':ey değildir 
ve mademki, fena bir harb bile fcn:ı bir 
rulhe :müreccahtır, şu halde iyi bir sul
hün müdafaası uğrunda, Türk milleti 
kendisini mütemadiyen kuvvetlendirme
ğe ehemmiyet vere~k ve harbe hazırlık 
bakımından, yarın için harb olacakmış 

gibi mütemadiyen çalışacaktır. Bu çalış
manın hududu en yüksek fedakarlıklara 
kadar dahi gider. 

Dördüncü şart: Hariçte sulh istıyen ev
velfı sulhü dahilde tem'n edecektir. Ferd 
halinde birbirlerine sımsıkı yapışıp da
hilde metin ve sağlam bir sulh temin ede
miyen milletler için ne sulhte, ne de 
harbde muvaffakiyet imkanı yoktur. Türk 
milleti bu hakikati ıyi b"lmeli ve bugün
kü nimeti elden ka<'ırmamayı en büyük 
bir gaye olarak kabul eylemelıdır. 

Beşinci §art: Türk milletı iyı bilmelidir 
ki sulh te, harb de hükfımetin veya dev
letin yapacağı bir şey değildir. Sulh te, 
harb de mıllet tarafında.1 yapılır. Yani 
Türk milleti, kendi günlük hayatile far
kında olarak veya olm1yarak harbi hazır
larsa devlet sulbü muhafaza edemez· ni-

' tekim, Türk mil}eti Türk sulhünün ne 
demek olduğunu iyi anlamış ve onun bü
tün şartlannı ifa etmekte bulunuyorsa 
hiçbir kuvvet onu harbe sevkedemez. Her 
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Sözün kısası 

Ricalin hümmeti .. 

E. Talu 

tr::!!.. eçen gün de söyledim: Sivasın 
~ yıllık belediye bü tçesı topu to

pu 145 bin liradan ibarettir. Bunun da d 
bin lirası maalesef maaşlara gider. Maa
lesef demek te doğru mu, bilmem. Şehre 
hizmet edenler pir aşkına çalışacak de
ğiller a! Neyleyim ki 145,000 liralık bit 
yekuna nazaran 42.000 lira aylık öden
mesi birdenbire· adama çok görünüyor. 

Buna rağmen, bir vatandaş sıfatile ben 
bu parayı, alanlara helal ediyorum. Zira 
onların canla, başla nasıl çalıştıklannl 

yakından gördüm. 
Hemen bütün büyük kasabalarımız gi-

Mef}ıur bır masaldır: Bir tilki bir ayağını kapana kaptır- Tarih, insanı her vakit için hodbin ve hodpesend olarak bi Sivru; şehri çok yayık ve dağınık. Bir 
rnış, avcının eline düpnemek için kapana kmla::ı ayağını tanımıştır. Ekseriya yalnız kendim.izi düşünür, yalnız ken- ucundan öbür ucuna yayan gidemezsiniZ· 
kendi diılerıle koparmış.. dırnizi. bcığeııirız. Bu, bir hastalıktır. Yalnız son wıddetini Her yeni ev yapan. şehrin merkezinden 
Eğer içimizden biri esaretten kurtulmak için bir uzvunu bulmadığı müddetçe umumi ve müşterek bir kusurun şah- uzaklaşmak istemiş. Ve asırlardnnberi de 

feda edeydi, onun cesaretini tes'id için sarfedilecek iltifata sıınıza isabet eden hissesi halinde göze çarpmadan Jtalır. bu, böyle devam ede ede, Sivas upuzun 
,_ d Zararı da mahduddur F k t "ddet k bettııır: h bir şerid manzarası alınış. Bu upuzun fa .. 
.;ıu ud tayL-1 edemezdik. Hareket bir başkasından sadır o- . a a fl es '6• zaman as-ı tayı kör ve .sağır yapar. Artık bir şey görmez. işitmez, ilk kat yamn yumru kasabada yol açmak. 
unca yaphğımız feY gülüp geçmekten ibaret kaldı. k a·· .. d b kanalizasyon yapıruık, her tara& ı·mar et-
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- _ _ _ _ _ _ _ mek, her beledi hizmete yetişmek, hatta 

g~;,~f ~~~lg~f 1i~§~ 
Vazife hurbanı t·--· ... - .............. --.. ··-""\. y • bi . ... ca caddelerini temiz tutuyor. kaldırıın-
B. H b k eın r sıyası /else/ e larını tamir ediyor, çöplennı kaldınyor. 
ır papaz erg On İr f 1 ra Kuran avukat geceleyin s~kakıan aydınlatıyor, hasııı 

İngiltere kilise- vazifelerini ifa hususunda bir hareket ve 
sine elinden geldi- Donkişotla Tufeylinin 24 ya~lannda bir hüsnüniyet gösterıyor. Bu, oraya adım 
~i kadar çok ziya • avukat komünizm atan bir yabancının derhal gözüne çarpı-
retçi temin etmek merakı ve faşizmden baş- yor ve ilk tesirin iyi olmasın& çok yardıın 
istiyen bir papaz, Tufeyli bir papaz Volterin §atosuM ka (Uçüncü kuv - ediyor. 
barlara gidip va - • misafir gitmiş ve misafirliqmı epey nt) diye isiml<.'n- Sivasın öz çocuğu olmak itibarıle şehri 
tandaşlarile içki uzatmıştı. Papazdan hoş1anmıyan Vol- dirdiği felsefesirıi ve hemşerilerini iyi tanıyan, ihtıyaçları-
içtiği. eğlendiği ter, bir gün §U suali sornıU§tu iki yaşlı kadın ve nı idrak edip te karşılamaya çalışan Be-
için vazifesine ni • _ Siz, Don Kişotla aranızda ne bir üniversite me~ lediye Reisi Adil Tarkanı arayanlar, her· 
hayet verilmiştir. /aTk olduğunu hiç düfiindünüz mü? zunu gençten mü- hangi bir saatte onu işinin başında bula.-
Haddi zatında bu _ Dü§ünmedim. rekkeb üç kişiUk bilmektedirl~r. O azıcık para ile ve e 
zat çok temiz bir n-fdl ~ f"l noksan vesaıtle, bu, himmeti nısbetinde 

- Ben dülflndüm. Size de ıöyliyc- muı er .iL& ı e - ·· h 1 adamdır. Bütün . D . . . ah d k mutevazı a k hadiminin neler bac:ardığı-
ı,ıım, on Ki§ot bi.i.tiln kervanstırau • amı ız e er en '" sarhoşların üstü o- tarı birer şato addederdi. olmüştür. Genç avunt aiyasete pek düş- n~ ve daha da. neler başarmak istediğıııi 

larak telakki edil- .. - dınlemek, vazife heyecanının ne deme.k 
- Ben de mi öyle? kündu. Liberallerin namzedi olarak mec- olduğunu bil takd" cd , ,_ · 

mekte idi. Fakat en ve ı..r efüer için uir 
- Hayır, siz tamamile :zıddı, bütün lise gireceği umulmakta idi. zevktir. 

her gün devam ettili meyhanelerde sar

hoşları ulah edeceğine kendisi de onlar

la beraber içmeğe bqlamıı ve nihayet bu 
akibete uğramıştır. 

şey Türk milletinin .kendi fUUruna bajıı. 
dır. MeselA, eğer bis aramızda rnüttehid 
değilsek. yahud harbe hazırlanmakta fe
daMrlığa katlanmasını bilmiyorsak hiç 

bir devlet ve siyaset dehası Türkiyeye 
bir Türk sulhQ temin edemez. Bunu da 
çok iyi bilmemiz lazımdır. 

* İşte, Türk .sulhünün, bütün milletçe bi
linmesi llz.ım gelen esas şartları bunlar· 
dır. Bu ıartlan bütün milletin bilmesi ve 

onlara tamamen riayet etmesi icab eyler. 
Tembel, fUUrsuz insan başka türlü dü
şiinebilir. Mesela. csulb te, harb de dev
letin ve hükfunetin düşüneceği şeydir; 

ben keyfime bakanın!> diyebilir. Allah. 
bu memlekette bu gibi şuursuz ve gaf il 
mahlükların sayımu kabil olduğu kadar 
u yapsın! 

Bundan otuz sene evvel meşrutiyet in
kılabının ilk günlerinde biz daima Türk 
milletine cuyan!> diye hitab ederdik. 

Türk milleti artık uyanmıştır. Şimdi, onu 
mütemadiyen düşünmeğe sevketmek va
zifemizdir; bilhassa dünyanın bugünkü 
şartlan içinde, Türk milletinin çok dil
şünmesi. daima düşünmesi, vazife vasıf-

ıatoları bir keroansa.ray addediyor. 
sun uz. 

~~--------------J 
Atların Zaro Ağası 

fngilterede dük Somersete aid olan bu 
at, İngilterenin en yaşlı hayvanıdır. 44 ya
§lndadır. Mükemmel yer. sıhhati yerin • 
dedir. Günde bir saat kadar koşulara çı • 
karılır. 

lngiliz parlamentosu 
filme alındı 

Parlamentonun içtima halinde iken 
filmini çekmek üzere İngiliz sinemacı-
lan tarafından senelerdenberi yapıl -
makta olan tilebler hep red cevabile 
karşılaşmakta idi: Nihayet mesele İn-larını iyi bilmesi ve bunlara dört elle sa

nlması ltızırndır. Düşilnm.iyen bir mille
tin ne hükUmeti, ne de parlamentosu dü- giliz kab~esine .intikal eylemiş ve par-
.. .. Dü - • en h k"k 

1 
lamento rıyasetile vukubulan temaslar 

şunur. şunmıy ve a ı at eri anlA- t' · d f·ın k'l · 
b

. .
11 

t' Ih d h 1 ne ıcesın e l ı çe ı mesıne muvafa _ 
mıyan ır mı e ın su a a. arbe de ka- k t ed'l · t' ,11, • .. • · d h d .

1 
• a ı mış ır. uç sınerna· operatörü In-

rar vermesın e ayır enı en şey, ancak ·ı· 1 · · . 
t d

-f-
111 

r.-1...~ d.. gı ız par amentosuna gıderek ıçtımaın 
esa u urı e e muıııAun ur. . . . • 

baştan nıhayete kndar fılmmı çekmiş -
Muhittin Bır9en lerdir. 

IS TER 1 NAN, 1 STER 

Satranç sayesinde beraet 
eden suçlu 

Satranç güç bir oyundur. Bu oyun -
da pek büyük bir dik.kat ve çok kuv -
vetli bir zeklya malik olmak lAzımdır. 

İngilterede Greenwich'de doktor 
Thomas ffKeefe'nin başına gelen şu 
vak'a dikkate şayandır: Bu doktor po
lisler tnrafmdan tevkif edilerek adli -
yeye teslim olunmuştur. Cürmü de 
sarhoş iken otomobil idare etmesidir. 

Doktor kat'iyyen içki kullanmadığı
nı ve sarhoş olmadığını şiddetlf iddia 
etmiştir. Hakimin bir türlü yol,a gel -
miyeceğini anlıyan doktor bir hilei 
şer'iyeye müracaat eylemiş, mahkeme 
salonunun bir kenarında bir satranç 
tahtası bulunmakta imiş. Doktor bunu 
görünce hemen hakime dönmüş, sat
ranç bilip bilmediğini sormU.Ş. Hakim 
bu oyunun meraklısı olduğunu söyle
yince doktor ona bir parti oynamasını 
teklif etmiş, bu sayede de sarhoş olma
dığını isbat edebileceğini söylemiştir. 

Oyun bir hayli uzun sürmüş, neti -
cede hakim karşısındakinin yaman bir 
oyuncu ve aklı başında bir insan oldu
ğunu anlamış ve kendisini beraet ettir
miştir. 

Bir bahçıvan .11amatının 
intikamı 

İngilterede işinden çıkan1an bir bah
çıvan yamağı, şefi görmeden ağaç1ann 
sulandığı· suya avuçlar dolusu tuz dök
müş, bu su ile sulanan nebatlann yüz
de doksanı kurumuştur. Bu yüzden 
mahkemeye verilen ya~ 30 Tilrk li
rası para cezasına mahkfun edilmiş -
tir. 

INANMAI 
Bir okuyucu mektubundan şu satırları çıkarıyoruz: 
c- Doktor günde bir kahve fincanı eski şarap tavsiye et

mişti, gidip ~radım, bulduklarımdan en ucuzunun şişesine 
5,5 lira ıstediier, fiatı pahalı geldi, fakat gene alacaktım, 

amma şişe bana §ilpheli görüldü. 5,5 liraya sahte bir şey al
maktan korktum. Hatırıma İnhisar İdaresinın şarapları gel-

di, sordum: Öğrendim ki, piyasada bulunan en eski prabı 
ancak geçen seneninkidir .• 

1 STER iNAN, 

Okuyucumuzu:ı müşahedesi doğrudur, İnh;_,ar idaresi 

1935 yılıİıdanberi şarap yapmaktadır, fakst elinde hiç eski 
şarabı yoktur. 

ISTiiR INANMAI 

Sivas Belediyesi, Cümhuriyet devrinin 
başlangıcındanberi: 710 metresi parke, 
4200 metresi şose, 10 kilometrcsı de kal· 
dınm olmak üzere 15 kilometre yol yap
mış; şehrin içme suyunu borularla tevzi 
ederek, kırk küsur çeşmeye akıtmış; lft 
kilometre lağım yapmış; şehri elektrikli 
tenvir etmiş; bir de mezbaha yaptırmış.. 
dikkat ediniz ki bütün bunlar o 100 000 . . 
Iırayı bulınıyan dar bütçe ile vücude gel-
miş. 

Şimdi yeni Sivasın imar pllınları hazır· 
lanmıştır. Bunu, Belediye, meşhur şehir
ci Eg1iye yaptumış. Bu plônın tatbikini 
geçilırse, ki yakında geçilecektir Sivas. 
bin senelik tarihi ve kıymet biç"lcmiyen 
eser!erile Anadolumuzun ortasında bir · 
inci olacaktır. 

Bu güzel ve muhakkak istikbalden 
bahsederken, şehrine ve vazifesine aşık 
Belediye Reisinin gözlerinde bır ikı dam
la yaş sezdim. O, bu rüyayı behemeh:ıl 
tahakkuk ettirmek azmindedir, ve etti
recektir. Eğer biraz olsun. h~c;erileri de 
kendisine yardım ederler, şehri telvis e
den bir takım fena itiyadlaroan vazgeçe
rek, temizliğin manasını ''e lüzumunu 
hakkile idrak eylerlerse Sivasın eski me
deniyet şöhretile, inkllab tarjhimizdeld 
önemli mevkii sayesinde orası her sene 
yüzlerce vatandaşın ziyaretgahı olur. 

Yatacak bir iki oteli, yemek yeneceıi 
temiz bir lokantası ve hele hazineler de
ğen asan atikasile Sivas yakın istikba
lin mühim turizm merkezlerinden biridir. 

Bu gaye uğurunda talışıtn ricaliniJS 
himmetleri var olsun! E. Tahl .............................................................. 
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ıs Nİlall 

• 
ispanya, Fransaya 
teminat mı verdi ? 

Bir taarruz halinde 
devletlerine bağlı 

Madrid kendisini mihveı 
addetmediğini bildirmiş 

Pari~ 24 (A.A.) - Matin gazetesine 
Burgo 'tan verilen malfunata göre dün 
neşredilen bir kararname 13 üncü Al
föns V<! ailesine İspanyadaki büttin rna~ 
Ve mülklerini iade etmektedir. 

Madrid resmigeçidi 
Madrid 24 lA.A.) - 15 Mayısta 

Madridde yapılacak olan zafer geçid 
l'es.minc 120 veya 140 bin kişi iştirak 
edecektır. Harbe iştirak eden bütün 
k?1ordular geçidde temsil edilecekler
dır. 

Fransa ve İspanya 
Pans 24 (A.A.) _ Matin gazetesi 

Daily Mail gazetesine Hendaye'den çe-

kilen aşağıdaki malfımatı neşretmek -

tedir: 
1 

... 
Çok iyi bir membadan alınan ma u -

mata göre, Mareşal Petain, Kont Jor -
dana'dan aşağıdaki teminatı ~ştır: 

ı - Zafer geçid~ Madridde 1 5 Ma -
yısta yapılaca~tır. .. .. 

ı - Bütiln Italyan ve Alınan gonul-
lüleri Mayıs sonundp İspcmyayı terke-
decekkrdir. .. 

3 _ Franko Fransa ile dostluk mu -
nasebetlerinin idarnesine büyük bir. e
hemrnivet atfetmekte ve taarruz halın
de keı;dini mihver devletlerine bağlı 
kaydetmemektedir. 

Tahran, 24 (A.A.) _ Anadolu ajansı· daha çok İran devletinin Afahazret 
nın hususi muhabiri bildiriyor: Şehinşahın idaresinde bütün' dünyafüı 

SON POSTA 

İsmet İnönü 
Ankara 24 (A..A.) - Milli Şef 

İsmet İnönü., bugün, sayıla~ı gittik
çe çoğalan Halkevlerinin çalışma
larını daha esaslı ve ileri bir şekilde 
planlamak için epey zamandanberi 
toplantı~ar yapmakta: olan, Halkev
leri danışma komitesinin içtimaında 
bulunmak üzere Ankara Halkevini 

şereflcndirrnişlerdir. Verile~ iza?.a
tı derin bir alakr. ile dinleyıp mu -
taıea ederek komiteye, kendilerin
den memleketiıı inkılab ve kültür 
hayatında büyük verimler bekle -
nen IIalkevleri hakkında alınacak 
yeni tedbirlere aid çok esaslı işaret
lerde bulunmuşlar ve direktifler 
vermişlerdir. 

Milli Şefin her vesile ile Halkev
leri çalışmaları v~ meseleleri ile bu 
ilgileri bütün Halkevlilere bir kat 
~Ya şevk ve şeref vermektedir. 

Ivfilli Şef iki saat süren bu çalış
madan sonra Parti Genel Sekreter
liğin in yurd içinde gezdirdi~. res
samların eserlerile tertib ettıgı re
sim sergisıni gezmiş ve eserler Ü -

zerinde alaka ile durmuştur. 
İn.önünün Ha~kevini t~rif\ierini 

duyan mektebliler ve halk bina ö
nünde toplanarak avdetlerini bek
lemişler ve '11Yrı1ışlartııdlt hararet 
ve heyecanla alkışlamışlardır. 

Dün daha öğleden itiba.ren biılün Tah- kazandığı hürmet ve itibarı gösterme-
ran halkı Mermer saraydan Gillüstana gi- sindedir. Japonyadan, Finlandiyaya ka- 1 
den yolları tamam:Ie doldurmuştu. Her- dar heı yerdeıı hediyeler var. Bizim Belgradın Hırvatlar a 
kes bu mes'ud günde b1yük şefini bir ke- hediyemiz altından yapılmış zevkl: 
re daha görmek, candan alkışlamak ihti- pırlantal~rla işlenmiş 13 parçadan mu müzakereleri 
Yacı içinde çırpınıyordu. Saat 15 te Mer- rekkeb bir {uvalet takımıdır. Herke -

rner sarayın muhteşem kap•sında Şehın- sin takdirle seyrettiği bu tuvalet takı- ı·nkıtaa ug'"' radı 
§ahı ta~ıyan tek bir otomobıl çıktı, hal- mı hedivelerın en başında yer alınıştı. 

Alsas - Lorende 
neler oluyor 1 

Paris 24 (A.A.) - Hükfımet, Fran
sada ve bilhassa Alsas - Loren'de mil
li birlik aleyrunde muhtelif şekillerde 
devam eden propagandayı tenkil mak
sadile, son nazırlar meclisinde mühim 
tedbirler alınmıştır. 

Faaliyetleri milli birliğe zaıtar vere
cek mahiyette görülen aşağ,:iaki üç 
teşekkülün dağrtılması kararl~ıı -
tır: 

c Yungmanns Shast>, cBuneerwin 
Won Steinbach•, .:Elsacssicher Volks
bildunf!,s Vereim-> 

Bundan başka ayni nazırlar rnecli -
sinde, Lebrun iki kararname imza et -
miştir. 

Birinci kararname, yabancı propa -
ganda teşekküllerile gizlice münase -
bette bulunulmasını tenkil etmekte ve 
yabııncı memleketlerden Fransada mil 
li birlik aleyhinde propaganda için pa
ra alanlar hakkında şiddetli cezalar 
derpiş eırnektedir. 

İkinci kararname, ırk veya din se -
beblerile Fransızl:ır arasında kin veya 
ihtilaflar tevlidinc matuf tahrikleri tec 
ziye etmektedir. 

Ccznirdeki italyanlann karan 
Cezair 24 (A.A.) - cHavas• : 
italiana ismindeki halk birliğine ve 

Fransız - İtalyan eski muharibler ce -
miyetinin Cezair şubesine mensub 400 
delege dün bir toplantı yaparak de -
mokratik Fransaya kar~ı bir taarruz 
halinde bütün azanın barış ve hürriye
tin müdafaası için Fransa ile birlikte 
hareket etmesine karar vermişlerdir. 
Bu karar suretinin birer sureti Cezair 
umumi valisine ve İtalyan konsolosu -
na verilmiştir. 

Çorlu yolunda içinde 20 
yolcu bulunan bir 

kın dinmiyen alktşları arasında r.izlerce Her pa~çanın üzerinde genç evlilerin Belgrad 24 (Hu.susi) - Başvekil 
takın altından geçerek Gülüstan sarayına isimlerinin baş harfleri okunuyordu. Tzvetkoviç ile Hırvat liderı Maçek .~
geldı. Daha evvel sarayın bahçe tarafın- Diğer hediyeleri seyrediyoruz. Finlan- rasında Zağrebde yapılmakta olan m\t· Yolculardan bir kadın ağır yaralandı 
daki kapısından otomobillerle büyük üni- diyadan kıymetli biı- heykel, Alman - zakereler, nni olarak geriye bırakılmış Dün Edirne - İstanbul asfalt şosesin-

otobüs devrildi 

~o~malarını giymiş vezirler. başta mPclis yadan çok güzel bir vcfzo gönderilmiş- de mühim bir otobüs kazası olmuş, 
~~~ nıeb'us!ar heyeti, yüksek devlet tir. Sovyetleıin hediyeleri, 25 . parça tırMüzaker~lerin bir neticeye bağlana- Kırklar~?den İstmıbula ~elmekte ~1"". 

ur arı, gener3ller ve muhtelif eya- nadide astragan, ural taşından ışlen - cağı tahmin edildiği bir sırada; bu ani ve 45 pıaka sayılı ve şofor Fuadın ıda letıerın mümes ıllerı g<'lm"ş ve taht sa- miş bir mücevheı kutusu idi. Hol~nda tehir dE>rin bir hayret uyandırmıştır. resindeki otobüsün, Çorludan beş kilo-
lol'un alınn•ıştı. ~\liıhazre~. vanında im- l f d b' denbı"re arka sol te-

• " eski al"tika bır kitab göndermişti. ita - Başvekil, Belgrada dönmüştür. metre mcsa e e ıı· Parator·çe, kraliçe Nazlı. ve~iaht, Pren- . kerlcği çıkmıştır. 
ses Fevzıye. İran, Mısır hanedanları aza- yanların hediyesi gümüşle işlenmiş biı Kaza yolun 173 - 174 üncü kilomet-
sı bulunduğu haJdo bu heyetleri kabul yük bir sofra ortası çiçekliğidir. Belçi - ı·ng·ııı·z f İIOSU resinde clmuş ve tekerleğin birdenbi -
bu · ka antika bir av tüfeği, Fransa kris -Yurmuştur. Iran milletınin ve hüku-

1 
re çıkıp yolun kenarına fırlaması üze-

ınetinin mümessillerı İranlıların tebrik- tal bir içki takımı göndermişt~r. He - Şarki Akdenı·ze ge ·ıyor rine otobüs sürüklenmeğe başlamış ve 
ler· · b divelerin önünden geçiyoruz. Işte Pa-ını ildırmiş ve sevince tercüman ol- - içinde bulunan yirmiyi mütecaviz hr,f!k 
rnuştur. Saat 17 ye doğru otuz kadar ya- panın hediyesi: Eski sedef işlemeli bir Londra, 24 (Hususi) - İngilterenin Ak- büyük bir heyecana kapılmışlardır. 
hancı heyetin otomobil!eri ge!meğe baş- sandık. İngiltere hediyesi daha pratik- deniz donanmasına mensub 32 harb ge- Bu vaziyet karşısında şoför Fuad bir -
!adı. İşte başta Rana 'l'arhan, yanında Ka- tir. Bir seyahat çantası ve antika' bir · · önümüzdeki Çarşamba günü Malta- denbire fren yapmış, bu da süratle giden 
~utay ıkinci reisi Caıııte7. Orgeneral Or- saat, İsveçin iki vazosu önünde Nor - :~\areket ederek. Şarki Akdeniz sula- otobüsün baş tarafının aksı istikamete 

av, Nebil Batı, Reisicüml-ıurumuzun ı:nş- veçten ~elen beyaz bir ayı postu yatı- rını ziyaret edecektir. dönerek yolun kenarındakı hendeğe yu • 
Yaveri Celiı.1 tiner olduğu halde Türk he· vor. Bunu İranın her tarafından, İsfa- B' müddet mrvel Garbi Akdeniz sulan- varlanmasını intaç etmıştir. 
:Yeti ilerliyor. İşte İngıliz kra'ını temsil e- handan. Şirazdml, Tebrizden, Hema - nı z~aret etmiş olan donanmanın b~ ha- Otobüsün devrilmesi üzerine içinde bu-
~~? Lo:d Athlone, ref kası, Prenses dandan, velhasıl her yerden gönderi - reketi normal bir ziyaretten iba.rettır. lunan yolcular birbirinin üzerine yığıl • 
1. ~ce, bıraz sonra Dük d:? Spoletenin reıs- len kıvmecli hediyeler takib ediyor ve Bugün bir Yugoslav destroyerı Maltayı mış, camlar kırılmış ve kurtulmak için 
t~~~eki İtalyan heyeti. i~te Fransayı hediy~~er yirmi kubbeli uzun ve geniş ziyaret etmiştir. birbirini çiğnemeğe başlamışlardır. 
~ 

1 
eden Gen°ral Weygand, kardeş salonun ucundaki tahta kadar uzam - İyi bir tesadüf eseri olarak bu htıdise 

fganistanın mümessili Serdar Şah Ah- yor. N k sergisinde nüfusça mühim bir zayiata sebeb olmı -
llled ifan, Sovyet başmümessili Ter"'nti- İki saf davetliler, kadınlar suvare el- evyor yacak şekilde atlatılmış ve yalnız Lüle • 
ev, Alınan heyeti, Jap:m heyeti ve Pa- biseleri ve erkekler büyük üniforma' - Çlkf I burgazdan fstan.bula gelmekte olan bir 
ranın mümessili. Hepsi tah: salonunda larile bekliyorlar. Mızıka ince hava - yangın kadın ağır şekilde yaralanmıştır. Dört beş 
~:!?~dılar. Tebrilderini sunan ze\ atı )ar çalıyor. Derken bir kıpırdama o - Nevyork, 24 _ Beynelmilel serginin yolcunun da muhtelif mahallerinde bere 
11.. ıcıye Veziri Alam takdim edıyordu. luyor, ~ehinşah Hazretleri refakatle - d b"ır yangın ...,kmış ve hafif vara mevcud ise de ehemmiyet • nıera . camcılık pavyonun a >.. " sırn bir saat kadar s:.irdü. rinde Melike Nazlı oldugu· halde en sizdir. 
Akş b ve pavyonda teŞhir edilmiş olan muazzam ın arn ütün şehi:- b1ştanbaşa donan- önde iler1iyorlar. Melike havai mavi Çorlu jandarma kumandanlığı hadi-

2· ıştı. Gülüstan saruyınd.ı ~.:iz kişil•k bir renkte üzeri sırma ve inci işlemeli, o - aynalar hasara uğramıştır. senin otobüsün çürüklüğünden ve sey-1Y<ıfet verild' B f tt b'" ı·· h t '""addı" zarar bir milyon dolar tahmin _ 
l ı. u zıya e e u un e~e • muzları zinetli kürklü bir tuvalet giy- .ın rüsefere gayri salih bir halde oldugun-
er reisler~ büyük ve orta e

1
riler ve viik- B lb •· edilmektedir. Yangının önüne çabuk ge- dan ı'len· geldı·g·ı·n·ı tesb'ıt et.rnı'ştı'r. &ek d 1 "" mistir. u e ic;enin uzun etegı asga - r · al şt 

ev et mem ı b ı d ı su~ e çı'lmiştı·r. üç itfaiye ne en yar anmı ır. . . ~ 'l' ur arı n un u ar "r • ri bin senelik kıvmetli halılar üzerinde Şu da gösteriyor ki bu gibi vesaıtı rt se;hranın bütün kibar güzide ailele- sürünüyor ve Melike kızı.J saç'lartnın 1 d dikkat ve ihtimamla muayeneden ge -
li •. d. aretıer crkfıaı ve gazeteciler d:ıvet- üzerine taktığı küçük tacının büyük Batıray deniza ltmız a çirerek vatandaşların sağlıklarını ko -b:b.ı .. Saat 22 den itibaren otomob l!er rumak lüzumlu bir zaruret halini al -
"k ırı ardına Gühis'an sara\ın, dnğru pırlantalarını kehkeşan halinde göz - yak,nda geı·ıyor maktadır. 
" ıyord s lcri doldurarak il~rliyor. Bundan son-
Yağ u ... arayın her tarafı binbir .ışık ra Dük dö Spoiete'nin kolundli İmpara Yara!ı kadın Çorlu rıskeri hastane -
&an•rnuru ıçınde yanıyordu, büyük y, an Almanyanın Kiyel şehrinde Cermanya sine kaldırılmıştır. Çorlu J·andarma ku-nt deh toriçe ı:r~çıi. Şiındi genç evliler yakla - B 
ler}e .. ..asının ,,seri olar. kıymctlı çini- tezgahlarında yapılmakta olan atıray mandanlığı tahkikata devam etmekte -
g" k·susıu olan cephesini yuzlerce ampul şıvor. Mısır•n asil kızı Fevziye beyaz dd 

1 
d d' 

"n b lb' · · · · d b ta b b' ·· denı'zaltı gemimiz bir mü et evve e • ır l'o dı ir pırlanta gerdanhkla çerçeveli- e ısesının ıçın e aş n aşa ır gu - . 
lt/ı u. Bahçede knstal avizeler içınde zellik, incelik ve zarafet sembolü idi. nize indirilmişti. 

rı an r k Bunun arkasından diğer prensesler, Sürat tecrübeleri yakında ikmal edile-bir 1. en renk ışıklar en giranbeha . . 
tı ran halısı kadar güzel tarhları me- prensleı· ve yemeğe davetli olanlar cek olan bu ikinci denizaltı gemımız ya-
a:vişliyordu. Büyük mermer ha\ uzlar- gectiler. Suvarc bac:ı·j ııştı. llık bir kında Alman yadan memleketimize hare • 
laı~ Inehtab renkleri fışkırıyor ve d1 m. gece icinde hava: fişekler Tahranın se ket edecektir. Ay sınıfı denizaltılarımızın 
Üz r. b rer yığın inci halinde çimlerrn vincini demet demet sem ·a serpiyor- diğer ikısinin de Haliç tersane~mizde ~n -
di::~~edserpiliyordu. St1.rayır büyuk mer- du. Asa lrİ bin ki inin ha r bulunduğu şaatınn devam edilmekte oldugu malurn
~ir· ın en çıkarak geniş taht s lonuna bu kibar ve eüzid SU\ are rni.ıkellcf bir dur. 
tıetoruz. Davetliler i!d bini bıtlmuc:. di- hüfenin etrafında J?ece yarısından bi - Bunlardan Atılay da Mayıs içinde me-
\Q .en gelecek olan Alıihazreti, impara- raz sonr~va k .... '<lar dE.'vam etti. rasimle denize indirilecek ve müteakiben '·,~•çeyi, vcliahdi, Prenses Fevziyeyi bek- - ------ ı kt 930 t l k 
~orlar. Ortada muhtelif devletlerden LOtfi l{ırdar Ankaradan dönüyor tacrü:belerine baş anaca ır. on u 
~\ nderilen çok .. 1 . . H ") İ b V 1 ve 22 mil sür atinde olan bu sınıf gemile-._., guze nadıde hedıyelcr Ankara, 24 ( ususı - stan ul a isi 
IJ.Uruy rimız dünvanın en modern denizaltı ge • k or, bu hediyE>lerin en büyük Lutfi Kırdar ekspresle fstanbula harekt>t 

' 
1

~'n1eti teınsn ettikleri sen·etlerden etmiştir. mı ı den madud bulurmaktadır. 

M•sır Bnsvek·ı;nirt 
dünkü beyan .. tı 

Londra, 24 (Hususi) - Mısır başvekili 

Muhammed Mahmud Paşa. bugün :ml"b· 
usan rneclis"nde bevanatta bulunarak, 
Mısırın kendi istıklal ve mülkı tamami
yetini müdafaa etmeğ"' kafi surette ka
rar vermiş olduğunu bildirmistır. 

Başvekil, l1ükumetin daim\ surette t.ıı
giltere ile temasta bulunduğunu ve mut
tefik İngilterenın kara. deniz ve hava 
kuvvetlerıle Mısıra yardım edeceğini söy
lcmiştır. 

, Sayfa 3 

E 
• Silahlanma yarışının 

agırlıgı 
Yazan: Seltm Re"'lp Emrç 

M illetlerin hergün bir parça da· 
ha nazikleşen siyasi durum kaı·

şısında çok ağır fedakarlıklara .. katla_nma
ları icab ediyor. Her geçen gun, bınler
ce hatta milyonlarca silahlanma masra
fı~a malolmaktadır. Bütün bütçeler 
munzam tahsisatlar ayırarak milli müda
faa hazırlıklarına hız vermişlerdir. Bu 
tahsisatı kafi görmiycn memleketler ise 
yeni yeni varidat arıyorla:-. Mesela Fran
sa hükumeti, harb malzemesi yapan fab
rikaların ,karını yüzde ona tahdid etmi.ş
tir. Bu suretle, bütçesinin bu fasla aıd 
kısmını azami suretle mahalline sarfet-
mek istiyor. Bundan başka, milli müda
faaya yeni varidat tem;n etmek mak.sa
dile otuzdan fazla kararname hazırla
inıştır. Bunun bir icabı olarak ~er ~ediye, 
yüzde bir nisbetindc bir milli mudafaa 
vergisine tabi tutulacaktır. Bundan 9-10 
milyonluk bir gelir bekleniyor Bumı.n 
haricinde. milli müdafaa işlerine tahsıs 
edilecek paralar, daha ziyade bütçe ta
sarrufile temin olunacaktır. Mesela dev
let dairelerine, muayyen şekil ve surette 
memur alınmamasına mukabil memurla· 
rın tekaüd yaşı (65) e çıkarılacaktır. Ay
nca; haftada 40 saatlik mesaıye mukabil 
fazla çalışanlar için (41) inci saatten iti
baren munzam ücr~t esası kabul edil
mişti. Bu had, bundan böyle (41) inci sa
atten değil, 46 ıncı saatten itibar edecek
tir. Böylece, bir kısım ıstihsal. fazla tP· 
diye yapılmadan artırılmış olacaktır. 

Bütçenin tasarruf faslı, bilhaı:sa devlet 
şimendiferlerinde kendinı Mssettircce'k
tir. 1937 yılında Fransız şimendiferlerin
de bir hayli yeni memur ve amele alın-
mıştı. Yeni tasarruf tedbirlerile bunla
rın yirmi bini açıkta kalmış oluyor. Bu
na mukabil bu amelelerin kaffesi, hususi 
harb sanayiine naki.edileceklerdir. 

Kudretli bir ordu ve donanmaya, mü
essir bir tayyareciliğe malik bulunan 
Fransa gibi bir memleket dahı, son hızile 
yürüyen sıliih yarışında işgal ettiğı m:v
kii tutabilmek için çok büyük fedakar
lıklara katlanmak mecburiyetinde kal
mıştır. Almanya ve İtalya gibi totaliter 

devletler ise, hemen bütün gelir kaynak
larını milli müdafaa işlerine tahsis et. 
mişlerdir. Mahdud birer gelirle Y~~a
mak ve vaziyetini idame etmek mevkıın
de bulunan memleketler için çok za'!:ır 
metli bir vaziyet mevcud olduğu muhak
kaktır. Bu gidişle dünyanın mutlak ~ı~ 
iflas ve binnetice intihara sürüklendığı 
muhakkaktır. - Selim Rag~p Emeç 

Ruzv~lt mühim 
bir kaza atlattı 

Vaşington 24 (A.A.) - ~eisicüm -
hur Ruzvelt, Virginieden ogluna yap
tığı hususi bir ziyareti müteakıb Va -
şin~on civar•nda bir köşeyi dönerken 
az kalsın bir otomobil kazasına uğrı -
yordu. Reisicümhurun .otom~bi~i k~r -
şılaştığı otomobilden ~ıddetlı hır firen 
sayesinde birkaç santımetre m~f~de 
durabilmiştir. Karşıki otomobıl ~u -
tün hı1ile gelmiş ve :memurların ışa -
retlerine rağmen durmamış ve gene 
bütün hızile geçmi~ ~~iştir. 

Hatay devlet reisinin 
bevanr tı 

Ankaradan bildirildiğıne göre birkaç 
gündenberi hükumet merkezimizd~ bu 
lunan Hatay devlet reısi Tayfur SClkmen 
bir refıkimizin muhabirine bev:ı.natta bu-
lunarak ezcümle: . .. 

A atanın hır meb'usu sıfalıle Bu-c- nav . 
yük Millet Meclisi !ıuzuru.nda yemın et · 

k üzere Ankaraya geld:m. Ben Hatay
;ae zevahır ve formalite itibarile devlet 
reisi isem de. hakikatte Ebedi Şef Ata · 
türkün ve Milli Şef İsmet lnön~nün yük
sek iradelerini tatbik ve infaz etmek için 
gonderilmiş bir memurdan boşk bir şey 
deglim. 

Sıyasi, idari ve içtimai birçok zorluklar 
içerisinde dokuz ay gibi kts:ı bir zaman • 
da varılan netice meınnuniyetbahstır.> 

demişlerdir. • 



r<.adro harici kalacak memurla. dan tekaüd&ük müd
d,etini dolduranlar tekaüde sevk ve diğerleri bilahare 

başka vaz:felere tayin edilecek 

· Belediyede kadro harici bırakılacak tısad İşleri Müd:irlüğü kadrosunda vazi
memurların sayısı 80 den 240 a çıkmıştır. , fe alacaklar ücretle çalıpcaklardır. On 
Bu maksadla bir D cetveli hazırlanmak- beş memurluk Belediy~ İktısad İşleri 
ta, yeni kadroda vazifo alamıyacaklar bu 1 Müdürlüğü yeni kadrosunda, üç memur 
D cetvelinde gösterilmektedir. Vali İs- Turizm şubesinde, beş memur müstahde
tanbula döndükten sonra D cetvelinin min şubesinde. diğer yedi memur diğer 
hazırlanması tamamlanacaktır. Kadro işlerde vazife alacaktır. Murakıblara kon
harici kalan memurlardan tekaüdiye trolör adı verilmektedir. 
müddetini dolduranlar tekaüd edilecek, 
kanunen tekaüdlük müddetini doldurmı
yanlar, bilahare birer vazifeye tayin olu
nacaktır. D cetveline ithal edilenler ev
vela iki ay açık maaşı alacak. müteakı
ben yarım ma~ almakta devam edecek
lerdir. Bazı memuriyetler maaştan ücre
te tahvil olunacak. o vazifeyi görenler is
terlerse ücretle çalı§acak, istemiyenler 
başka vazife temini çarelerine baı vura
caklardır."' 

Yeni kadroya göre Belediye İktısad t~
leri Müdürlüğünün kadrosu otuz me
murdan on beş memura indirilecek. dün 
de yamığımız gibi İktısad lşleri Müdür 
Muavinliği lağvolunacaktır. Belediye İk-

Şehir işleri: 
------~--------

Levazım Müdürlüğünün kadrosu yedi 
memura indirilecek, zat işlerinden üç ve 
istatistik işlerinden bir rnemu'" kadro ha
rici bırakılacaktır. Diğer müdüriyetlcrin 
yeni kadrolan da hazırlanmış gibidir. 

Diğer taraftan haber aldığımıza göre 
yeni kadroda memuriyetleri lağvedilmek 
sure~le açıkta bırakılacaklar şimdiden 

alakadarlara baş vurarak bu hareketin 
doğru bir hareket olamıyacağını, kendi
lerinin mağdur bırakılmaması için terti
bat alınmasını ileri sürmektedirler. 

Kadro harici bırakılacak memur maA5· 
!arından yapılacak tasarruf senede yüz 
bin lirayı geçmiyecektir. 

Milte/errik: 
Binaların methalleri Y•Y• kefdırımıne 

tecavDz atmiyecek Avrupa hattında trenlerfn aeyJr 
mDddetieri kısııitıidı 

Bundan sonra yapı~acak yollarda bi- 15 Mayıstan itibaren tatbik edilme -
naların methal merdıvenlerlnJn yaya' . 
kaldırıma tecavüz etmemesi temin e - sı karar1aştırılan Avrupa hattı demir-
dflecek, bu zamana kadar yaya kaldın- yollan yeni hareket tarifesi tesbit o -
ma tecavüz eden methal merdivenleri- 1unmuştur. Yeni şekle göre, Avrupa 
nin kaldırılmasına çalışılacaktır. hattının hududlarımız dahilindeki ha-

Evvelki akşam Boğaziçinden Köprüye 
gelmekte olan Şirketi Hayriyenin 52 nu
maralı vapuru bir kaza geçirmiştir. Saat 
7,30 da 'Sanyerden kalkan ve çok kala
balık bulunan vapur, Bebek önlerine gel
diği sırada pervanesi bir şamandıraya ta
kılarak kırılmış ve suwın cereyanile sü
rüklenmeğe başlamıştır. Bu sırada va.
purda bulunan yolcular fazla heyecan ve 
telaş göstermişlerdir. Vapur müretetbatı 
bir taraftan yolcuları ıeskina çalışırken, 

kaptan da çok tedbirli hareket ederek 
vapuru sahile çarpmaktan kurtarmıştır. 

İyi bir tesadüf neticesı olarak hadise 
yerinden geçmekte olan şirketin diğer 

bir vapuru kazazede vapurun imdadına 
yetişmiş, yolcular bu vapura alınmışlar
dır. 52 numara da yedeğe alınarak Bebek 
iskelesine getirilmiştir. 

Deniz Ticareti Müdürlüğü hadise etra
fında tahkikata başlamıştır. Vapur tamir 
için Haliç fabrikasına ~ekilmıştir. 

----------

Dün bir tavuk yüzünden 
iki kişi biribirlerini 

yaraladılar 
Dün akşam Süleymaniyede bir tavuk 

meselesinden bir kavga çıkmış, Halil ve 
Mustafa adlı iki kişi b~rbirinı yarala
mıştır. 

Demirtaı mahallesinde Dev<> .. ~lu yoku
şunda bulunan ve içinde birçok aile!er j .. 

kamet eden Kapalıf ırın adındaki hanın 
3 numaralı odasında oturan börekçi Mus
tafaya, gene börekçilik ile geçinen Halil 
tecavüzde bulunmuştur. 

Bu üç idarenin satın alma kıymeti 13,5 milyon liradan 
fazla olup bu para 20 senede itfa edilecek 

Tramvay, Tünel ve Elektrik işletmele- Tramvay Şir-keti 1869 d::ı kurulmuştur. 

rinin Belediyeye verildiğini ve bu idare- 1912 senesine kadar şehirde atlı tramvay• 
lerin Belediye tarafından işletilmesinin lar işlemiş ve 913 senesinden itibaren 111' 
karar altına alındığını dün yazmıştık. defa olarak İstanbuld:ı elektrikli tranı

Amme hizmeti şirketlerinin millileşti- vaylar işlemeğe başlamıştır. 
rilmesi takarrür ettikten sonra İstanbul- Tramvay Şirketinin tesisatı kıymeti 
da ilk olarak Terkos Şirketi !atın alın- 4,989,415 liradır ve mevcud hatlannın 
mış ve bu idare daha ·evvel Belediyeye tulü 62 kilometredir. Şirketten devir aJı .. 
devredilmişti. nan motris ve römorkların adedi 320 o• 

İstanbul Elektrik Şırketi 1910 senesin- lup, biri Şişlide, diğerleri de Beşiktaş ve 
de kurulmuştur. Ancak şirket 911 sene- Aksarayda olmak üzere 3 mühim hangar 
sinde tesisatı kurmağa b.aşlamıs ve araya tesisatı ve bundan başka birçok planton· 
Trablus ve Balkan harbleri girerek bu ları, emlak ve arazisi mevcuddur. Satın 
yüzden bu tesisat 913 te ikmal edilmiş, alınma esnasında ambarlarında 410 bin 
914 te de kabulü muvakkatı yapılmıştı. liralık levazım ve otobüs mevcud bulun• 
Uzun müzakerelerden sonra şirketi tesi- makta idi. 
satı 11,800,000 lira olarak tesbit ve bu Hüklımetçe Tramvay Şirketi 1,571,000 
miktar üzerinde anlaşma hasıl olarak sa- liraya satın alınmış olup, bunun 1 milyon 
tın alınmıştır. lirası için yüzde beş faizli obligasyon ih• 

Yüzde 5 faizle ve 940 senesi bidavetin- raç edilmiş, mütebaki kısmı şirketin borç~ 
den başlamak üzere 20 senede ve ;ltışar larına mahsub edilmiştir. 
aylık taksitlerle ödenecek olan bu para, Bu bir milyon lira 20 senede ve her yıl 
İngiliz lirası 630 kuruş hesabile 1,873,000 13,464 İngiliz lirası miktarında ve mem• 
İngiliz lirası olarak kararlaştırılmıştır. leketimiz mahsulatından ihraç sureti1~ 

ödenecektir. 
Satın alma bedeli olarak şirkete yüzde 

5 faizli Türk borcu tahvilleri verilecek- Tünel Şirketinin imtiyazı 1869 da ve-
tir. Yapılan tetkikata göre müessesede rilmiştir. Şirketin arazi, bina, demiryo1 
yapılan tasarruflarla safi hasılatın 2 mil- tesisatı, araba, atelyelerinin kıymeti 
yon lirayı bulacağı muha~kak görülmek- 444,571 liradır. Bu da Tramvay Şirketi ile 
tedir. ayni tarihte ambarlarındakı 15 bin lira• 

lık malzeme ve Metro hanı da dahil ol• 
Bunun 950 bin lira seneli:k taksitlcrjn mak üzere 175,000 Türk liras! mukabilin"' 

itfasına karşılık tutulacak ve geriye ka- d 
ı e ve peşin para ile satın alınmıc:tır. Bu-
an bir milyon lira hasılat ta, tesisatın uı- :ı 

lah ve tevsiine hasredilecektir. na Hayneman ve Değirmenciyan hanla-
rının mülkiyeti ile Lazaro Franko hanı~ 

Gerek sermaye ve gerekse varidatı ba- nın hisseleri de dahildir. 
kımından bu şirketlerin en ehemmiyet- İstanbul Belediyesi bu üç idarenin iş• 
lisi bulunan Elektrik Şirketinin satın B· letilmesinden elde edece;\ı hasılatla henı 
lınması üzerine Beliçaklı Sofina grupu de yıllık taksitleri ödiyecek ve hem da 
memleketimizdeki diğer menfaatlerini de işletme tesisat ve vesaiti idame ve tekem· 
hükfımete devretmeği kararlaştırmış ve mül ettirebilecektir. 
şirketin mümessili Hanri Spesya1 Tram- B b. orç ıttikten sonra ise btt idarelerin 
vay, Tünel ve Havagazı şirketlerini de hasılatı şehrin imarına sarfedilecel: ve bu 

reket tarifesi kısaltılmakta ve Uzun _ Kavga az sonra kanlı bır mahiyet al- satm:ığı Nafıa VeklHetine teklif etmı'st:ı'r. 1 İ 
Y k t itf 

. 
11 

, • • suret e stanbul şehri şehır dahilindeki 
angın vu ua ı aıyeya •~r atla mış, Halil bıçağını çektiği gibi arka ark:ı- Bu tekfüin hükOmetçe kabul edilmesi 

bildirilecek köprü istasyonundaki pasaport ve güm ya Mustafanın göğsüne saplamıştır. Mus- üzerine kısa bir müzakereden sonra 7 Şu- ~e ~zmletlerinden elde edeceği karla 
İtfaiye teşkilMı yangın vak'alann - rük muamele müddeti iki saatten 70 tafa da, bıçağa sarılmış, fakat bu sırada bat 939 da mutabakat hasıl ve satın alma şe n guzel eştirecek ve şehrin muhtag 

8an yangın kulesi vasıtasile haberdar dakikaya indirilerek gerek sernplon ,Halilden sırtına isabet eden iki bıçak d .... _ k ı olduğu diğer tesisı+ı kurmak imkanlarını "' mu ave esi imzalanm\şhr. elde etmiş olacaktır. 

d~~~~~~~ram~ille~~~~~~~~cl~fu-~~~~M~•~~i~~==~P~o~l~i~s~t~e~ •• ~=~==~-==+=~=~===~======== 
bekçilerinin kontr~rinJ ııkl~ırE#rak . 

1 
' tte d w· kted' 15 M de yere yuvarlanmış, komşu kadınlar, Şehzadebaşı 

7angın arı e en evve a r alına- . İ . . ta ısenm tev ı ettı ı guru tu uzerine TURAN Tlyatroaunda 1 kul d 1 h be . sı esası sure egışme ır. a- h~d· . ı·d .ğ. .. .. 1 .. ·· " 
iarının ve bu suretle yangından it!ai - yıstan itibaren stanbul - Edırne yolu vak'a mahaaline gelerek feryada başla- Dedi\:odu yDzf nden çıkan 

' k d k Bupce 
yenin süratle haberdar edilmesinin te- gidiş ve gelişte 9 saatte katedilecek - mışlardır. f ın avgası 
mini kaymakamlardan iatenmiştir. tir. BunB' nazaran Avrupadan gelen Yaralılar Cerrahpaşa hastanesine kal- Elrnadağında terzi Ahmedin karısı ARTiST AŞKI 

Bir otomobil kazası ve 22,45 te Edirneden hareket eden dırılmışlardır. Halmn yaraları hafiftir. Hatice ile kundura boyacısı Alinin ka-
F k t M t f k d.. nsı Reşide, dedikodu yüzünden kavga 

Dün Tophanede AskerŞ Dikimhane konvansiyonel 6,45 te İstanbula ve is- a a usa anın, gere ort yerinden 

önünd"'n ge""""kte olan k • 1""1 vurulmuş olmasından ve gerek göğsüne etmişler, Reşide, Haticeyi mıüteaddid 
~ r··~ 8.'5 erı ma u - tanbuldan 22,35 te hareket eden kon- yerle 'nd ·ı d" k -• terden Mehmed Ali i.mıi.nde bir zata . isabet eden iki yarasının kalbine yakın n en sopa ı e overe yaröllamış 

toför Htiseyinin idaresindeki UH nu- vansıyonel de 7,35 te Edirne, Karaa - bulunmasından dolayı hayatı tehlikede- tır. 
maralı taksi çarpın~, vilcudtlnün muh- ğaca varacaktır. İstanbul - Edi~ a _ dir. Diil\ gece geç vakit kendisine ameli- Bir mc.t~r ma~ inisti yz:raiandı 
telif yerlerinden yaralanan Mclııned. r~ında işliyen yolcu katarlarının ha- yat yapılm~ır. Kat'i vaziyeti bugün bel- Galata rıhtımında bulunan Hamid 
Ali ~yoğlu hastanesine kaftdınlmış _. reket tarifeleri de bu esasa göre tanzim li olacaktır. Nafiz isminde birine aid Ay rnotörü 
tır. edilmiştir. ----·--- Cümhuriyet vapuruna yağ yüklerken 

/nhisar/arda : motörün makinisti Rizeli Nazını oğlu 

Çocuk bayramının ikinci günü neş' eli geçti 
lnhisıırler umum müdOrD 

Ankaraya gitti 

İnhisarlar Umum Müdürü Adnmı 
Halet Taşpınar Ankaraya gitmiştir. U
mum Müdür, bir müddettenberi hazır
lamakta olduğu İnhisarlar İdaresinin 
yeni kadrosunu Gümrük ve İnhisarlar 
VekAletine tc!kdim edecek ve idareye 
aid muhtelif işler etrafında temaslar -
da bulunacaktır. Umum Müdür bu haf
ta sonunda şehrimize dönecektir. 

Hızır üzerine vapurun bordasındaki 
lombar kapağı düşm~. Hızır çok a
ğır bir surette yaralanarak Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye dııvet 

Fatih Askerlik Şubcsl Başknnlı.ğından: 316-
333 (dahil) doğumlulardan ve İslA.m ptya -
delerden namlarına dnetıye çıkarılıp he • 
nüz mahalU müretteblerlne sevk için mil -
racaat etmıyenlerln en lwa bir zamanda he
men şubeye müracantıerl, gelmlyenler hak
kında kanun! cezanın tatbik edtıeceğt ilAn 
olunur. 

Atilla Serç 
vo ' vil 8 perde 

'H Miçe varyt-te ruplıtrı 

YARIN Matinelerden itibaren 

ALBAZAB 
Sineması 

R. K. O. Film Şirketinin 938 • 39 
senesinin en gllzel filmi, Amerika· 

nın Oç bllyllk yıldızı 
BARBARA STANVYCK, PRESTON 

FOSTER, MELVYN DUGLAS 

tarafından temsil edilmiş 

B~~ HaDceviw clh çocv.Jclarcı daDıtılaft hedtyele? Jtazırlanırken 
Çocuk haftası münasebetile tertib edi- ı ııin de iftirak etmif olduğu baloda, ayrı. 

len eğlencelere yurdun her hrafmda ol- ca kukla ve karagös oynatılmıştır. Bun
duğu iibi dün §ehıimizde de devam ed 1- dan bafka mekteblerde ve Halkevlerin
~tir. Bu arada, Şişli Kızılay Cemiyeti, de muhtelif müsamereler verilmiştir. 
§iJli Feriköy Hayır Cemiyeti ve Şiıli Ço- Şehrimizde olduğu gibi Ankarada da 
cuk Esirgeme Kurumu tarafından yemek. muhtelif eğlenceler tertih olunmuş ve bu 
elbise, ayakkabı vesaire verilmek sure- meyanda Ankara Çocuk Esirgeme Kuru
tile sevindirilen ~zlerce çocuk adına dün mu tarafından çocuk bahç.esinde çocuk. 
Beyoğlu ~alkcvtn_ın de iştirak.ile Beyoğlu larla ailelerine mahsus olmak üzere çok 
Çocuk Esı.rgeme Kurumu tarafından Dağ- zengin bir bahçe• liğlencesı yapılinl§tır. 
cılık Klühilnde bir balo vwJimit ve 90- Çocuk haftası bu ayın otuzuncu günü
cru1dara muhtelif hediyewr daiıhlilll§tır. ~ kadar devam edecektir. Dün iat11 olan 
Şehrimiz.in bJrı:ok t•nuım11 ıahalntlv.i- mektebler buaün açıJ.mıatır. 

SOMER Sinema· 
ıında 

-···························································· Kiloluk gazete 
istiyen lere 

Madrabaz tavassutuna lüzum kal
madan kiloluk iade gazetelerine ih
tiyacı olanlar id'.lremizt müracaat 
e<Öp -=arzu ettikleri kadar iadelik ki
ğıd alabilirler. 

Sinemanın en pRrlsk Yıldııı ... 
Ateşin gözln ve Cazip TebessOmlO Yıldız ... 

VIVIANE ROMANCE 
JEAN MURAT ve JULES BERRY 

ile beraber çevlrdlkleri en son filmi 

Vazlle Dlranda ... 
Şaheserinde zafer kaztmacakhr. 

Aıkm Caausu... Casusluktaki İhtiras ... 
Menimin en mükemmel ve en mllthit Filaıi. 
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Sayfa 5 

~:s:iltJ 
Çankırı kitab sarayı 
gittikçe zenginleşiyor 

Kitab mevcudu alh bine yaklaşan bu kütüphanenin 
iyi ve muntazam bir binaya ihtiyacı var 

Çankırıdan umumi bir gorunıiş ve Kit ab saray memunı Mıutaj:ı. Erbcık 
li~nkırı <Hususi) - Vilayetimiz ta ran ve idare eden Kitapsarayın ilerle
kun aktmındtfn olduğu kadar ilim ba- me ve zenginleşme L,inde pek çok gay-

Cu~·nd}an da çok ilerdedir. ret sarfeden memuru Mustafa Erbakın 
nı ıuriy ı· k esk· . e ın uruluşundan sonra ismini burada bilhassa kaydetmek is-

1 meares k" lıyarak a e ıtaplarını dat içinde top- terim. 
~ çılan memleket kitabsarayı Kütüphanenin okuma J'Y"f\kanizrnaşile 

b geçtikçe zenginleşmektedir. ugrw acan ögw retmenlere }- bir merasi -
c.ı.er yıl " 

2ao 1. gazete ve bazı kitaplar için me tabi olmadan, sadece imı..ailan ile 
Maarı·ıfra\ tahsisat verilen kütüphaneye okumak için kitab verme usulile cld -

'ekaıe• · d 90k k" • d c neşriyaıtından pek den takdire şayandır. 
ıtab yoll k ınekt d" amn • suretile yardım et- Geçen bir yıl içinde 2701 ri kadın ve 
~ ır. 

'T\:, k 10793 ü erkek olmak üzere 12894 kişi 
.ı.ur iyed k 

lardan e ~ı makta olan mecmua - burada kitab okumuştur. 
tnir b" bazılanJe bes İstanbul bir İz Okuyucuların ekserisini ~ talebeler 
abo~edı: de Ankarada Ulus ~azetesine tec:kil eder. 

ır. 

Daha b" Kuruluşundan beri pek çok yer de -
nıecmu 

1 
ır çok memleket gazete ve ğistiren kütüphane bina bakımındaın 

a arı da • k . KütUJXba . geıme tedır. hakikatf'"1. iyi bir vaziyette deği1dir. 
kitabın 141~en~n mevcudu olan 5 778 Yeni Halkevi binası yapıldıktan son-
319 3 Ü e k" ı. yeni Türk harflerile, ra Kitapsaray bugünkü Halkevi~ ta
tapiarın ~9

1

0 harflcr1edir. Geri kalım ki- şınacaktır. 
6 sı İn ... 1 arabca, 44 ü fransızca O zaman yeni binada okuyucu ade
ca. 8 z~ı~ızce, 2 c;i Almanca, 8 i İtalyan~ dinin artacağı ~ edilecek istifadenin 

Kt e Yunancadır. de coğa!acagı muhakkaktır. 
tad1~.a~~ray muhite çok müfit olmak- Çankırıöa bir de 931 de öğretmenle-
Çok ok hassa ı!eceleri ~ılması pek rin yar<lımile kurulan öğretmenler kü
laınae-all~a .~erakhsını sinesinde top - tilphanesi vardır. 
Pey m .. ~sı e oluyor. Bu suretle de e- Gerek öğretmen, gerekse okul ço -
kurtarll unı:vveri kahve köşelerinden cuklarının çok işine yanyan bu kütüp-

ı.-- h •• ıış oulunuvor. 
~utun· . ~ hanede gün geçtik~ kitab meV'Cudu 

rıanenın her işini çok • · b 

) 

~irned ç 
Ş~kilde k e ocuk _?ayramının ve Millt Hakimiyet yıldönümünün coşkun bir 
l":Un Diri ~tlu~and~~ını yazmıştık. Yukarıdaki resimde Umumi Müfettiş KA

gı soz soy'.lerken görüyorsun uz. 

izmirde bir Protestan 
mosluman oldu 

Tüccar Fredrik Jironun 
dini muamelesi yapıldı 
ve A \i Ezren adını aldı 

İzmir (Hususi) - İzmirin tanınmış 
ihracat tüccarlarından F.redrik Jiro'nun 

İslam dinini kabul eylemek üzere Vi -

lfıyet yolile Müftiliğe müracaat ettiği

ni bildirmiştim. 45 yaşında bir zat olan 

Fredrik Jiro, İzmirde doğmu.ş bir pro -

testandır. Fransız tebealıdır. Servet sı»
hibidir. İngilizce ve fransızcadan baş -
ka arabcaya da vakıftır. 

Dün Müftiliğe müracaat eden Fred
rik Jiro, Müftiye İslam dini hakkında 
tetkikat y<lparak Kur'anı Kerimin İn
gilizce nüshalnrını okuduğunu, dini 
İslamın hak dini olduğu kanaatine var
dığını, bu kanaatle İslamiyeti kabul i -
,rin icab eden muamelenin yapılmasını 
rica eylemiştir. 

Fredrik J iro kelimei şehadet getir -
miş ve: 

- Elhamdulillah, şu dakikadan iti
baren hak dinine girdim! demiştir. 

Eıki Fredrik Jiro yeni Ali Enen 

Fredrik Jiro'nun yeni adı Ali Ezren
dir. Müftiliğin İslAmiyeti kabul eyle -

diği hakkında 30 numaralı vesikasını 

alıncıı doğru yazıhanesine gitmiş; ta -
runmış bir operatöre telefon ederek 

randevu almış ve ak.şama doğru sünnet 

ed1lmiştir. --------
lzmirde kUkUrd yUklU bir 

kamyon yandı 
İzmir (Hususi) - Z~aat Bankasına 

aid 70 torba kükürdü Izmirden Çeşme 
kazasına getirmekte olan C<;eşme .~) 
sayılı otobüste yangın çıkmLŞ; otobuı, 
içindeki kükürdlerle bir~~t4: yaı:.~.ış -
tır. Yangın, şoför muavınının duşu.~ -
rlüğü yaııık sigaradan çıkmıştır. _Ku -
kürdler etraıfa boğucu gaz neşrettıkle -
rinden yangını söndürmek mümkün o-

lamamı~şt~ır~·---------

lzmirde iki kişi yanarak 
yaralandı 

İzmir (Hususi) - Çorakkapıda Burç 
sokağında· 16 sayılı evde oturan .yetmiş 
yaşlarında Bayan Şevket, ~nzın .. oca
ğından eteklerinin tut~şmasıle vucu -
dünün muhtelif yerlerınden yanmak 
suretile yaralanmıştır. Onu kurtarmak 
istiyen İbrahim oğlu Hüseyin de ağır 
surette yadlanmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- ııasa B 

Denizli elektriği 
Elektrik tesisab üzerinde Denizli muhabirimizin yazı· 
sına belediyenin itirazları ve muhabirimizin cevabı 

Deni.?lidP. Bele diye parkı 

8 Nisan tarihli gazetemizd-:! bu sütun -ı san görülen kısımların ilavesile şirkete 
larda cDenizlide elektrik tesisatı geni4 • daha pahalıya malob.cağı iddinsile yüzüs
letilecekıt başlıklı muhabirimizin bir ya- tü kalmı§tır. Üçüncüsü ol:ın Denizli İktı
zısı çıkmıştı. Bu yazıda hülfısa olarak e • sad Bankasının projesı ise ~00,000 liralık
lektrik tesisatının bir türlü ikmal edile - tır. Fakat mütehassıs bır mühendisin te~ı 
mediğinden bahsediliyordu. kiki neticesinde bunda da noksanlar görül 

Memleket halkından bazılarının Bele- müş. mühendisin raporu Naf1a VekAleti
diyeler Bankasından istikraz edilen 60 bin ne gönderilmiştir. Üzerinde projeler ya • 
lira üzerine 15-20 bin lira daha eklene • pılan memba. Denizliy~ 13 kilometre me
rek lokomobil ile yapılacak tesisatın da- safede bulunan Gökpınar membaıdır. Son 
ha faydalı olacağını ileri sürdükleri kay- defa bu suya saplanıp kalmaktansa bele -
dolunuyordu. ı diyenin kudreti dahilinde yapılması müm 

Denizli belediyesi azasından bir zatın kün olacak bir çare aranılmış. Nafia Ve
bize gönderdiği bir mektubda şu jzahat kaletinin tensibile ve 400 beygir kuvve
verilmektedir: tinde iki lokomobil ile en son model An.

c- Denizlinin bugünku medeni ve -
sattle tenviri mevzuu bahsolduğu gün -

denberi bol mik'tardaki sulardan hidro 
elektrik tesisi düşünülüyordu. Bu düşün

ce bugün tatbik mevkiine korunak üzere 

bulunmaktadır. Bebdiye meclisimiz vali 
ve saylavlarımızın da tasvibile hidro e-

l!!ktrik tesisatının bir an evvel yaptırıl
masını kararlaştırmıştır. Meclis bu işin 

icab ettireceği istikrazı ve karşılığını te

min etmiş ve faaliyete geçmiştir. Evvelce 

kara örneği 1i9,000 liralı~ bır proje, V<'
kalet fen heyetinin nezareti altında yap
tırılmış ve bu Vekaletçe de tasdik edil -
mişti. Eski projelerin noksan olduğu el -
yevm dahi resmi ilavelere lüzum görül -
mekle tebeyyün etmiştir. Son proJenin 
Ankara örneği proJesi olması ve noksan 
bulunmaması hakikati açıkça gosterir. İti
razı mucib olan şey de bu son projenin 
tervici yolunda bir müt.aleadan ibaret 

tir.• 

Torbahda bir köy'li arkadaşmı 
öldürdü 

Torbalı 23 (Hususi) - Gece saat 20 

sularında kazanın Karakuyu köyünde?\ 

Hüseyin Çakır. aralarında münafere~ 

mevcud olan Mehmed Özkanı bıçakla: 
karnından yaralamak suretile öldür ., 

müştür. Katil hadiseden üç saat sonra 

tanzim edilen elektrik projelerinde bazı 
noksanlar görüldüğünden bugünkü va -
zlyete göre bunların tamamlanması ka -
rarlaştınlmış. mütehassıslara müracaat 
edilmiş. Nafia Vekaletinin müzahereti te
min olunmuş ve elektrik, su ve maden 
mühendislerinden mürekkeb bir heyet 
faaliyete başlamıştır. Heyetin verdiği lza
hata göre Mayıs ayı içinde tesisat ihale 
edilecektir ve evvelce tahmin edilen mik
tardan yüzde 25 noksanilt! tesisat tahak- ormanlık içinde yakalanmıştır. 
kuk etmi§ olacaktır.> ····························································-

Denizli belediyesini!l bu izahına muka- c KUçUk Memleket Haberleri) 
bil Denizli muhabirimiz- de şunları söy • 
lem ektedir: 

c- Denizli elektrik tesisatı 20 seneden
beri fasılalarla birbirini takib eden dört 
proje üzerinde muallakta kalmıştır. Bu 
projelerden birincisi Gans şirketi tarafın. 
dan yapılan 300,000 liralık projedir. Para 
bulunmadığı için akim kalmıştır. İkinc~i 
İtalyan Maralli şirketi tarafından yaptı -
rılnuştır ve 400,000 lirahktır, bu da nok-

Maarif Umnm Müfrttişlcri Samsunda 
Samsun Maarif Umum Müfettişlerinden 

B. B. Pav.arlı i:e Fethi İsfendlyaroğlu şehri -
mlzde bazı teftişlerde 

avdet etmlşlerdlr. 

bulunduktan sonr1' 

Samsun Gazi Kitabsaraymda okuyanlar 

Samsun Kltabsarayında Mart ayı içinde 
!1761 kltab okunmuştur. Çok zengin olan Ga
zi KltaMarayı, muhitte haklkl bir ihtiyacı 
gidermektedir. 

"'- zmir itfaiyesinin mükemmel hazırhkları 

İzmir (Hususi) - Şehir Meclisi a -ı itfaiye erleri derhal gaz maske._, 1 rı.i 
Laları bugün itfaiye merkezine giderek tak..JTak vazife. başı.~ı,.ıı .. k?uşlardır. 
itfaiye teşkilatının muhtemel bir ha-.·b Hazırlık 32 sanıye surmuştur. 
esnasında zehirli gazlerden korunma İtfaiye merkezi önünde gaz bomba-

lneseıe n ey çok gaıib bir 
l'essaruı doğı'Usu.. milst:ıkil 

arın I . •ergid zmıtte açtıkları e. 

... teşhir ettikleri tablolnr
dan bir kısmı çıplak kadın re
simleri olduğu için 

müstehçen görülert:k 
yerlerinden çıkarılmış ve a
lakadarlar mahkemeye veril
mişler. 

Hasan Bey - Müstakil res
samlar bu sergıyi kaç yüz se

lıjinde n~ler yapabileceğini gözden ge- larına karşı alınan yangın söndürme 
çirmişlcrdir. tertibatı ve tatbikatı gözden geçirilmiş 

İtfaiye merkezine gidilince belediye ve müc;bet netice alınmıştır Resimde 
reisi bir zile basarak tehlike işaretini Izmir itfaiye gaz grupunu v.c.Lıfe ba ~ 

' vermiş ve muhtelif yerlerde bulunan şında görüyorsunuz. 
ne evvel açmışlardı? 
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UKL RI 
V irmi üç Nisan günü akşama 1 Bir kere daha baktım. Çocukların ctah • 

doğru üç yaşını henüz bitirmiş 1 travalli> dedikleri oyuncağın üze~ind.e 

ğ 1ki kız çocuğu vardı. Oynuyorlar. eglenı· 
. çocu um, 

- Baba, dedi; Erdalı. Mini anneleri yorlardı. .. .. , 
parka götürdüler. Sen de beni götür. Çoc~ğumu çektiin. kapıya yürudum, 

Pek
. d dim kapıyı ittim. Biraz evvel çocuklan azarlı-

- ı, e . . 
ve birlikte evden çıktık. Gülhane bah- yarak ~o~an ad

1
am bana da seslendı: 

çesinc gittik. Bahçe kalabalıktı. Ve bil - - Gırilemcz. 
hassa çocuklar pek fazla idL - Neye? 

Baba oğul ağaçlıklar arasındaki yollar- - Girilemez! 
dan birine saptık. Ve çocukların oynama- - Siz neye girdiniz! 

.,:. Ben burada memurunl. 
lan içın yapılmış olan etrafı demir par • - •. -
maklıkla çevrili bahçenın önüne geldik. - Mükemmel fakat bu iki çocuğun ne 

Demir parmaklık etrafına birikmiş ço- işleri var. Mademki bu bahçede oyna • 
cuklar, melUl mahzun içeri bakıyorlardı. mak mahzurludur, dışarıdan bakan ço -
Biz de baktık. Orada bulunan çocuklar • cuklar içeri alınmıyor. O iki çocuk ta oy· 
dan bir kaçı kapıyı açıp girmek istediler. namarnalıdırlar? 
Kapının yanındaki bir sırada bir kadınla Benim bu ikazımı gayet fena karşılıyan 
yanyana oturan bir adam. Sert sert bağı. memur bir an ne yapacağında mütereddid 
np içeri girmek istiyen çocuklar. kovdu. kaldı; ve sonra orada.ı çoluk çocuğile bir 
Çocuklar korkmuş kaçmışlardı. Düşün • likte çıkmayı daha makul bir hareket bul
düm; ve kendi kendime şu sual: sordum: muş olacak ki, hep birlikte çıktılar. 

- Acaba neye içe!i g msey: almıyorlar? Çocuk bayramında binlerce çocuğa, il· 
Sorduğum suale gene kendim cevab tirnasın himayesine sığınanların üstün 

verdim. vaziyetlerini canlı bir tablo halinde teş -
Bir düşüncesiz.!iklen başka bir şey bir eden memuru Bahçeler Mlıdürüne şi-

için olmasa gerek. kayet etmek için müdüriyet dairesine 
Evet, başka türlü olamazdı. -ya muay- doğru yürüdüm. Dairenin kapısında bck

yen kapama saati geldiği için günün e • liyen bekçi: 
hcmmiyctini idrak etmiyenler tarafından - Bugün Pazardır. kimse bulunmaz! 
kapatılmıştı, yahud da aletlerden birkaçı Dedi, böyle bir günde bahçeler müdüri· 
bozuktu~ Gene günün ehemmiyetini göz yetinde salahiyettar bir kimsenin buJun
önüne getirip yirmi üç Nısandan evvel maması da pek garibdi. 
tamir etmedikleri içL'1 hıç açmamışlardı. İsmet l:lulı'lsi 

1 • • 
ıy r u l 

Dünyanın en büyük hediyesini 
alan adam 

' 17 inci asırda yaşamış olan Sir William 
tarihte en büyük hediyeyi alınış bulunan 
ndamdır. İngiliz kralı bırinci Ceyms, ona 
bir fermanla bütün Kanadayı 'bağışla

mıştı. Buna rağmen İngUız devlet adamı, 
beş parasız olarak öldü. 

* ) 
Böcekler kaç cinsf r ? .. 

Koyunlarm yük taşıdığı 
memleket 

Hirnalayada keçi ve koyunların tüy -
!erinden, sütlerinden, etler.mdeıı istıf:ı -
de ettikleri gıbi ayrıca onlara yük tc ta

şıtırlar. 

• 
Biribirine bag'anan koyunlar 

, 8()N POSTA 

~ 
Şık bir örgü ceket 

ir kişiyi öldüren ve iki köylüyü 
yarally n soy cu muhake edil i 

Bursadan Pirinççi köyüne soygunculuk yapmak iizere 
gelen çingeneler ağırcezada suçlarını inkar ettiler 

Yaka, cep kenarları, sentür ve düğme
ler qiekle bir renktir. Çizgi gibi gördü
ğünüz yerler; düz örgü üstüne iki kat 
yünle yapılmış iğne ardına benzer basit 
bir işlemedir. Düğmeler şişte düz örgü ö
rülmüştür. Yaka lastik örgüdür. Kemer 
podüsüettir. Genç bir kızın zevkini ok
şayabilir. Kullanışlı, sevimli bir elbise
dir. Arasıra sentürünü çıkarıp bluz veya 
rop üstünden de giyilebilir. Garnitürü
nün eteğin rengine uygun oluşu takımı 
modelde göründüğünden dnhl canh ve 
şık gösterecektir. Bilhassa (Iaciverd -
beyaz) veya (mavi - beyaz) renklerini 
tavsiye ederiz. 

Bundan bir müddet evvel, Bursadan 
gelen 7 Çingene, Eyübün Pirin~çi kö
yünde soygunculuk maksadile iki evi 
basmışlar, bu arada Halil isminde bir 
köylüyü de öldürmüşlerdi. Hadise ma
h~lline jandarma kuvvetlerinin yetiş -
mesi üzerine, firar eden suçlulardan 
Ahmed, Meko, Kaya, Resul, Mustafa 
yakalanarak Adliyeye teslim edilmiş
lerdi. Bunlar hakkında müddeiumu -
milikçe yapılan tnhkikri. neticelene -
rek hru:ıJse a.ğırcezaya intikal etmiştir. 
Suçlulardan Etem ve Niyazi ise henüz 
tutulamamışlardır. 

Dün mahkmed~ okunan son tahki -
kat açılması kararında, hadisenin su -
reti cereyanı, hülasaten, şu suretle an
latılmıştır: 

Suçlulardan Kaya, vak'adan bir ay 
kadar evvel elek sabnak üzere köyleri 
dol~.ştığı sırada Pirinççi köyüne de uğ
ramış ve bu köyden Mustafa ile Nazi
fin hayli zengin ve paralı olduklarını 
öğrenmiştir. Bilahare Bursaya giderek 
vaziveH arkadaşlarına anl,a'ı'ı:mış ve hep 
birlikte Bursadan vapurla fstanbula 
gelerek, yaya olarak Eyübe gitmişler -
dir. Eyübde bir müddet bekledikten 
sonra gece basınca tekrar yola koyulup 
köye varmışlar ve önce Mustafanın e
vine cirmişlerdir. Mustafanın elini ko
lunu bağlamışlar, müteakıben ahır ka
pısını kırmak suretile Nazifin evine 
girmişlerdir. Ev halkının uyanması ü
zerine, c.~rada bir mücndele başlamış, 
suçlular Yaşar ve Arif isimlerinde iki 
köyfüyü yaralamışlardır. Bu arada iç
lerinden Resu1i.in attığı bir kurşunla 
Halil isminde bir köylü de ölmüştür. 

Suçlular gasba teşebbüs ve yarala -
ma suçlarmd:ın ceza kanununun muh
telif maddelerine göre tecziyeleri iste

Hamur ve krem oyrı ayrı hazırlana- nerek mahkemeye sevkedilmişler, suç-
caktır. Iulardan Halilin katili Resulün ise 450 

Yemek bahsiı 

Kremi gato 

Hamur: 5 ,YUmurta, 250 gram toz şeker, nci maddenin 7 nci bendine göre ida-
125 gram nışasta, ince doğranmış bir li- mı t eb edilmiştir. 

Suçlulardan Mustafa da\ vak'a et .. 
rafında şunları söy !emiştir: 

- Arkadaşlardan Kayanın ölen J{a· 
!ilin kızı Pembede gözü varmış. OnUJl 
ricası üzerine, hep birlikte köye git • 
tik. Re.3ul, Kaya, Niv•1l.i ve Etem eve 
girdiler. Ben ve diğer arkadaşlar dı " 
şanda kaldık. Sonra si !ah ve bıçnk ses· 
leri duyunca, firar ettik. Bildiğim bU 
kadar. ......._ 

Diğer suçlular da suçlarını ;:.• ni şe· 
kilde tevil etmişler, duruşma şahidle
rin celbi için talik edilmiştir. 

Baroda kaydı olmıyan bir vekil 
ceza mahkemes·ne sevlcrdifdi 
Enis isminde biri baroda mukayyed 

olmadığı halde Şerife Saide isminde 
bir kadının veraset davasında vekili 
olarak dün a-sliye 3 üncü hukuk mah· 
kemesine girmiştir. 

Osman isminde birinin ihbarı üze .. 
rine, derhal cürmümeşhud yapılmı~, 

Enis avukatlar kanununa muhalif ha
reketten cürmümeşhud müddeiumuTlli 
Jiğine ve oradan asliye 3 üncü ceza 
mahkemesine sevkedilrniştir. 

Dun emlak suiistim li 
davasma bakıldı 

Dün, ağırceza· mahkemesinde bir i~· 
kan suiistimalinin muhakemosine ba .. 
kılmıştır. 

Hüsnü, İnayet, kocası Mehmecl, Ha'lf .. 
riye Tahsin, Yunu<;, İskender, Hüsnü~ 
Refik, İsmail Hakkı, Hatice, Semsi, 
Hayreddin vesaireden mürekkeb olan 
suçluların, milli emlflk rnüdür1ü~ün • 
den başkalarına rtid bonolarla 21 p3r• 
ça emlaki alıp sattıkları iddia edilm k• 
tedir. 

Dün, mahkemede yapılan sorl'uln • 
rında, muhtelif ifadelerle 11epsi de lak· 
larındald iddiayı reddetmişlerdir. 
Duruşm.21 şahidlerin celbi için tali~ 

edilmiştir. 

--------·-----------mon kabuğu. Dünkü celsede yapılan sorgusu sı -
Krem: İkı· çorba kasıgvı tın. lOO g'".am k Dört e r oin sdıcısı yakahındı • rasında. Resul, suçunu inkar edere : 

ince toz şeker, 2 bütün yumurta, 4 yu- - Ben ne ev bastım, ne adam öl - Polis Müdürlüğü kaçakçılık biiro .. 
murtanın sansı, bır· büyu .. k bardak s·.ıt, d 1 b"t 1 d h su memurları, sabıkrJJ.ı eroin satıcıla .. dürdürn, ne e bu o up ı en er en a- ·1 
100 gram iç badem, bir rorba kac::ığı rom, h b 1A rından Kazımın birkaç suç ortağı l e ' "' berdarım. Bu işe dair iç ir ma uma- ı 
3 veya 4 çorba kaşıg~ı dövülmüş ·oadem. beraber eroin . ttıklannı haber a " tun vok. Masumum, demiştir. 

Hamurun hazırlanıı;ı: Beş yumurtanın Bilahare ilk tahkikatta alman ifade- mış ve suçlulann takibine başlnmı~ • 

sarısı ile şekeri bir kabda iyice birbirine si okunarak, burada vak'ayı tevilen ik- lardır. 
karıştırınız. Nic::asta ile lımonu içine ya- K clisi. iki . Dün, Kazım Samatyada bir peıf <et e-

7 rar ettiği görülmüstür. en ncı de vaş yavaş katınız. Yumurtalarır. beyaz- roin satarken yakalanmış ve evin ifadesinde ısrar etmiştir. 
Dünyada mevcud bulunan böcekler!n 

cinslC'rinin adedi hakkında alımlerin yap
mış oldukları tetkiklere göre yer yüzün
de dört milyon cins böcek varmış. 

lannı kar gibi beyaz bir köpük oluncaya yapılan aramada 19 paket eroin bu .. 
İngilter€de sarp arazide otlatılan ko- kadar dövünüz ve (nişasta, limon, şeker) kaynayıncıya kadar karıştırırsınız. Bir lunmuştur. 

yunları ikişer ikişer bırbirlerine bağlar- kabına usulca boşaltınız. taşım kaynar kaynamaz ateşten alır, ka- Kazımın suç ortakları Kel Hulusi, 
lar. Bu suretle koyunlardan biri otlar- Bu !hamuru iki müsavi kısma ayırınız. bukları soyulmuş bademlerı içine atar, Bekir ve İsmail de ycf~alanmışlardır· 
ken bir uçuruma düşecek bir vaziyete Yuvarlak bir tavada önce bırini, sonra iyice çarparsınız. Soğumaya bırakırsıj!z. Cürümlerini itiraf eden suçlular. b U'" Bir elma ağacına musallat olan bö -

ceklerin sayısı cins itib:;.rile 500 imiş. gelirse öteki çekerek onu kurtarır. ötekini kızartınız. Birbirinin tıpkısı iki Sonra evvelce hazırladığınız iki çöre- gün mahkemeye verileceklerdir. 
c-=-~~--·.~~~~~m·;··=··.~~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;-;~~·;·~~·;-;-;·;-;·;··;-;-;··;··;-- çörek clu~ ğ~ arasını bu kremle birle~ıri~ üslline Bir çocuk ayaöını tr~kt6re k8ptırdı 

Sıra kremi hazırlamaya gelir: biraz kayısı marmeül.dı sürersiniz. Birtız Yeşilköyde oturan 16 yaşlarında y u 

Çocuğuma 
Ne isim vereyim? 
İzmirde oturan bir kadın okuyu 

cumun yakında bir çocuğu olacak: 
, - Sizin zevkle seÇ€Ceğiniz isim • 
lerden birkaç tanesini (kız için, oğ
lan içjn) münasib gördüklerinizi 
kendi sütununuzda yazar mısınız? 
diyor. 

Okuyucumu şimdiden candan teb
rik ederim. Ya'\'rllsunun uzun ömür
lü çok mes'ud olmasını dilerim. 

·Kendisi için birkaç isim düşünmek 
benim için gerçekten bir zevk ola -
caktır. Bu sahada evvela kafiye iti
barile annesininkine uygun olanla
rı aradım. Hatırıma şunlar geldi: 

Güzin, Behin, Şermin, Zerrin. Ge
ne kız için tam türkçe olanları araş
tırdım, işte bulduklarım: 

Birsen, Oya, Esin, Sevin, Elçin,. 
Yavru erkek olduğuna göre: 

Akın, Yalçın. Fatin, Metin, Çetin, 
Kafiye bağını bir kenara bırakırsak 
başka güzel isimler de bulabiliriz. 

Mesela: Beyzun, Hasnun, Erkan, 
Y~man, Acar, Cem ... gibi. 

Bu okuyucum bana hangi ismi seç
tiğini bildirir, adresini de verirse 
çok memnun olurum. 

* 
Yozgnddn Bay «M.A.,, ya: 

- Çocuğum benim vazifem henüz 
liseyi bitirmemiş bir gencin evlen -
mesine varıta olmak değil, bilakis o
nun kafasından tahsil hayatı bitin • 
ciye kz<lar kadın mefhumunu çıkar
mava çalışmaktır 
Evlen~k için para, şüphesiz ıa • 

zımdır. Fakat servete maliktir diye 
bir çocuğun evlenmesi icab ettiğini 
kaide olarnk kabul edemeyiz. Vazi -
femiz onu evvela adam etmektir. 

* Bayan ((S.> c: 

- 'l'cktaş küpeyi tercih ediniz. 
Montürü mümkün olduğu kadar kü· 
çük olmak şartile. 

TEYZE 

Bir tencerede şeseri. yumurt:ı sarıJarı- da dövülmüş badem serpiştirirsiniz. Son suf isminde bir çocuk. tarlada traktör .. 
nı ve bütün yumurtc1lan birbirine knhp derece nefis olur. Kayısı marmeltıdı ye- le çalışırken ayağını makineye kaptır -
karıştırırsınız. Unu <la içine katar. rom rine sevdiğiniz başka bir marmelat ta sil- mış ve ayak ezilmiştir. Yusuf, Cerrah· 
ve ılık sütle halledersiniz. Ateşe ko}ar, rebilirsiniz. paş<t hastanesine kaldırılmıştır . 
• •• • 1 ............. - ............. _. ..... . ...................... . .. --.. --·----·· ·----· ·----- ······---... ···-·------ w....... ... ...... ...--

Bacaksızın maskaralıkları: Taklid 



( Eski ve yeni ) 

1908 de çıkan Karagözden 

: Karagöz o elindeki ıncı terazisi ..• 
t da bir küfe taş ... Hiç te nisbct 

V<'den nisbetsiz oluyormuş .. Böyle 
·rsc taş, inciden daha kıymetli o
le .• 

.a ·· Aman sebebi ne? .. 
aberin Yok mu ayoL. Ef'kam mat
ın muradı şeytan ta§lamakmış ... 

*** i 9 1 1 de çıkan Gevezeden 

~evzek - Aman ne biçimstz §ey? 
b evkcze - Böyle biçimsiz sokakların 

u 'adar otob ·· ·· ı usu o ur. 

*** 1907 de Fransız karikaturu 

*** 
Fransız karikaturU ~ 939 da 

! ' 
n--.---.., fi ~ "=-....._ --

# 

;:~ffedrtiniz, 'Jira.z evvel buradan 
-,.,11:anı ge . 

taptı~ çmış olacak, hangı caddeye 
~gördünüz mü? 

SON POSTA 

1 Yeni mektub numuneleri =:=! 
ilanı aşk mektubu 

cBayan, 

Sizi görür görmez neler hissettiğimi mümkün değil anlatamam. Başınızdaki 

şapkadan, ayaklıınnızdaki iskarpinlere kadar dikkate baktım. Şapkanız en aşağı 

yirmi liralıktı. Kürk mantonuz üç yüz dört yüz liradan aşağı alınmazdı. Çantanız 
belli ki en iyi ve en pahalısından. Hele iskarpinleriniz. sokağa atılsa gene çifti 

on iki lira ader. Bütün bunları hesabladığım an size can ve gönülden Aşık olduğu
mu hissettim. sizsiz yaşıyamıyacağımı anladım. Sizinle evlenmek istıyorum; ceva

bınızı beklerim.> 

ikinci mektub 
cSevgilim, 

Sizden uzak yaşadığım dakikalarda bile zihnim hep sizinle meşgul Kuraca~ımız 
yuvayı düşündükçe kendimden geçiyorum. bu müstakbel yuva. gözlerimde büY':i· 

yor, büyüyor .. Üç katlı bir apartıman oluyor, altı katlı bir apartıman oluyor, sıra 

sıra ditilmiş, kat kat apartımanlar oluyor .. Apartımanlann hepsi tutulmuş, ay 

başlarında kiracılamınız. paraları tıkır tıkır veriyorlar. Bu ne saadet.. Ben bu 

saadetin hayalile sarhoş gibiyim.. Artık beni fazla bekletmeyin, yaşıyamıyacağım . .,. 

Üçüncü 'mektub 

&yf a 7 

C M~S~lb.Elb.~R:J 
izmitteki resim davası 
Ressamlar: "Türkiyede bugün böyle bir hadise 

cereyan edebileceğine inanmıyoruz! ,, diyorlar 

lzmitte teşhir edilen eser Zer lstanbuldaki sergide 

Abdülhamid devrinde beykeltrnş İhsan gösteren bir kısımlarının üstünde esvab 
bir arkadaşile birlikte Babıali.de, şimdi yoktur. Bunlar burada kalırsa. biz bura
Meserret otelinin bulunduğu köşede bir ya ~cuklanmızı ve kndınlanmızı yolJı
ntölye açmış. Bu atölyede ders mi vere - yamayız ... 
cekmiş. sipariş mi alacakmış, öyle bir Neticede İzmit Mliddeiumumiliği tab-

cBenim biricik sevgilim. niyeti \'armış.. Burasının bir heykeltraş lolann müstehçen old'2ğu ihbarı üzerine 
Ailem izdivacımıza muvafakat etti. 'Fakat hakkınızda tahkikat yapılmasında atölyesi olduğunu anlatmak için de, bina- bir ehlihibre toplamış V'? bu heyet cevet• 

ısrar ediyorlar. Gerçi benim gören gözlerim, her şeyi tefrika kudreti olan hisle- nın üstüne alçıdan bir tabela yapmış, ta- cevabını vermiş. 
rim hiç bir zaman yanılmazlar amma, nihayet onların da sözlerini kırnmazdım. b:l~~ın üstünde bir veya birkaç insan fi- İşte bu modern, fakat inanılmaz :na-
Muvafakat etmek mecburiyetinde ,kaldım. Onlar bu hafta içinde tahkikat yapa - guBru varbemlı!. sala 1939 senesinde İzmit; gib. Tür-

u ta anın asıldığının ertesi günü kiyenin en Heri, en kültürlü ve münev
caklar, hafta sonunda, nişanlanmamamız için hiç bir sebeb kalmıyor. Oh ne halk kapının önünde birikmiş. Bu gibi ver bir memleket köşesı sahne oluyor ... 
mes'udum. Nişanlanacağımız. günü ve ondan sonraları düşündükçe kabıma sığamı- resimleri yaparak dine ve ahlfıkn kar· Ben kendi hesabıma bu haberi işittiğim 
yorum. Sensiz bu dünya benim için bir çöl. bir yoksuzluk ... Fakat seninle bera- şı gelindiğini ileri sürerek ldfretmişler, ve bu tafsilatı <iğrendiğim zaman bu 
bt!r olursam, lüks, varlık herşey ... Hafta sonunu iple çekiyorum.» meseleyi nihayet ta saraya kadar akset- mevzuu kendim mi yazayım, yoksa bizim 

Dördüncü mektub 
tirmişler, zaptiye nazın gelmiş. san'at • ister İnan, tster İnanma sütununu yazan 
karlara tabelayı indirmelerini söylemiş. arkadaşa mı vereyim diye d:işündüm. Fa
San'atkarlar: kat işin şaka götürür tarafı olmadığı için 

cBayan, - Aman efendim, olur mu hiç. biz ona meseleyi tamik etmeği. bu işin sıhhati 
Henüz babam ve annem hakkınızda ve aileniz hakkında yapmak istedikleri o kadar emek verdik!. hakkında daha fazla malumat; edinmcği 

tahkikatı bitiremediler. Ne yapalım biraz uzarı amma geç olsun da güç olmasın!> Dedikleri zaman: ve böyle bir hadise karşısında genç res-

Beşinci mektub 
cSayın bayan. 

Sizinle evlenmemiz mümkün olamıyacak, özür dilerim.> 

Alhncı mektub 
1 

clier şeyi olduğu gibi söylemek istemediğim için geçen mektubumu gayet kısa 

yazmıştım. Fakat sizin ısrarınız üzerine bu mektubu da yazmıya mecbur kaldım. 

Ben aldanmışım, hakkınızda bir hüküm vermeme sebeb olan şapkanız, eldıvenle-

riniz, çantanız. isk:;ırpınleriniz meğer en adi cinstenmişler... Birkaç yüz lira tah

min ettiğim mantonuz veresiye alınmış, en ucuz kürkmüş. Sıra sıra apartıman

lara sahih olmadığınız gibi bir tek eviniz bile yokmuş. Ne yazık. Kendimi şim -
diki kadar acınacak halde hıç görmemiştim. Ailemin hakkınızda yaptığı tahkıkat 

sizin hakiki hüviyetınizi olanca çıplaklığile meydana çıkardığı zaman. ne büyük 
bir sukutu hayale uğradığımı siz de teslim edersiniz. Sizin kıratta bır kadına karşı 

beslediğim hisler, hissettiğlnı bağlılık jçin kendi kendimden utanıyorum. Aramızda 

geçen şeyler benim için bir ders oldu. Bundan böyle bir daha zevahire kapılıp al

darunıyacağımı tahmin ederim. Bu son mektubumdur. Elveda. elveda, elveda .. > 

Başka tarafa 
Zengin «kek güzel kadının parmağına 

bir yüzük taktı: 
- Siz. detti. bü

tün erkeklerin baş 
larını döndürür -
sün üz. 
Kadın sordu: 
- Ya on sene 

sonra ne olacak? 

- Gene erkeklerin başlarını dönatire
ccksinizdir. 

- Beni görür görmez, başlarını başka 

tarafa döndürecekler değil mi? 

** 
Aylık yerine 

Kapıcı kadın, üç aydır aylık vermiyen 

kiracıyı merdi -
venden inerken ya 
kaladı: 

- Ev sahibınin 

bugüclerde parayı\ 
çok ihtiyacı var. 
Aylık venniyen 

kiracı elini cebine soktu: 
- insan hali ne olacak. düşmez kalk

maz bir Allah .. Cebimd~ on kuruşum var. 
Alın beş kuruşunu kendisine götürün. 
Senim verdiğimi de söylemeyin. böyle 
fCYlerle tefahür etmek ıstemem! 

- Ne ziyan ediyorsunuz, alçı değil mi? samlarımızın fikirlerini öğrenmeği iste -
Bozar. gene bir başka işte harç olarak dim. Gidip kendilerim teke::. teker arı • 
kullanırsınız. demişler. yarak görüştüm. Bu mesele hakkında 

* Gene Sanayii Nefise Akademisinin ilk 
açıldığı devrelerde o zamanın sadraza • 
mına bir mektebde çıplak model karşı • 
sında çalışıldığı bildirilmiş. Devrin sadra
zamı bu işe fena içerlemiş. Ve Sanayii 
Nefise mektebine maarif nezaretinden 
bir emir gelerek; yalnız giyimli modeller 
karşısında çalışılabileceği anlatılmış. 

O zaman Sanayii Nefise müdürü ve 
hocalar devrin büyüklerini çıplak model 
üstünde çalışmanın ne kadar elzem oldu
ğuna. çıplak model üstünde çalışıp vücu
dün hareketlerini teker, teker bilmemiş, 
etüdye etmemiş bir insanın giyimli bir 
insan vücudü yapmakta lr.uvnffak ola • 
mıyacağına ikna edinciye kadar akla ka
rayı seçmişler. 

* 
Bunlar gülünç ve zamanımıza çok ay

kırı gelen hikayeler değil mı? .. Şimdi si
zin bu hikayelerin en umulmazmı. en ak
la gelmezini anlatayım; bu bjr masaldır, 
masal kadar hakikate uymaz. 

Bir varmış. bir yokmuş ... Yeni zaman 
içinde, Türkiycde adına cmüstakil res • 
samlar~ ismi verilen bir ressamlar grupu 
varmış. Bu genç san'atkarlıır daima san':ıt 
mahsullerini toplu bir halde memleketin 
ŞU veya bu köşesinde teşhir etmek için 
sergiler açar ve bu suretle memleketin en 
baş davalarından biri olan güze: san'at • 
larda tekamül ve resim zevkinin memle
ket~e artmasını temin davasında daima 
müfid bir rol oynarlarmış. 

Türkiye cümhuriyeti hududları içinde 
kain Kocaeli vilayetinin modern ve de • 
~erli valisi de günün birinde bu ressam
lara müracaat ederek memleketin bir re
sim. serg~ine 1?tiyacı olduğunu ve gelip 
İzmıtte b1: resım sergisi açmalarını, bu
nun ıçın Izmitin kendilerin.:. muavenet 
edeceğini bildirmiş. ne~amla: İstanbıılda 
Dağcılık Klübünde henüz kapadıkları 
sergıler'ni gidip orada açmışlar .. Sı>rqi 
memleketin her yerinde olduğu gibi mü
nevver İzmitliler arasında d·. büyük hir 
lfıka ile karşılanmış. 

söylenilenleri aşağıya dercediyorum: 

Edib Hakkı şunları söyluyor: 

- Bu haberi aldığım zaman kendi ken· 
dime iyi ki bu karar verenler İstan
bulda değiller, ve iyi ki İstan
bulda olup ta Güzel San'ntlar Akademi -
sini gezmediler diye Allaha şükredi

yorum. Eğer burada olup. günün birinde 
akademiyi de ziyaret etmiş olsalardı bu 
tefsirle başta müdürümüz olmak üzere 
bütün muallirnlerirnizin mahkeme salo -
nunda, san'at yapmış olmak!a beraet '-'t· 
meğe çabaladıklarını görecektik. Size ne 
söyliyeyim, garaib ve minelgaraib derim. 

Zühtü Müridoğlu da böyle konuşuyor: 
- Vak'ayı iyi bilmiyorum. Fakat orta

da böyle bir hareket varsa buna ancak 
geri bir harekettir diyebiliriz. Çünkü u • 
zun senelerdenberi memleketin muhtelif 
yerlerinde sergiler açılmış, fakat böyle 
bir vak'a ile karşılaşılmamıştır. Neslimiz 
böyle bir vak'a ile flk defa olarak yüz 
yüze geliyor. 

Zeki Kocameminin fikri: 

- Hayret! ... Dünyad.:ı böyle düşünen 
adamlar varmış öyle mi? demekten ken
dimi alamıyorum ve inanamıyorum. 

Heykellraş Nusrat Samanın söyledik
leri: 

- Bu habere hala inanamıyorum. E~er 
doğru ise müzelerdeki bütün tıplak hey• 
kellere de peştemal giydirmek lazun gel
mez mi? 

Sabri Fettahın düşünceleri: 

- Böyle bir vaziyetin olduğuna biz 
ressamlar inanamıyoruz. Böyle bir şey o
labilir mi? Akıl erdiremiyoruz. Türkiy~ 
de san'at anla)•ışı bu kadar geri değildir. 
inşallah bu işte bir yanlışlık vardır. 
Bunu öğreniriz. Ve biz ressamlar da yap. 
tığımız işlerin böyle anıasılmadığım öğre

nerek seviniriz. Resim külttirlı. bir mil
letin ;'fikseliş kudretini gösteren bir 
san'attır. Memlcketirıuzde bila:stısn~ h:i
tün münevverlerin bunu bild klerine tek
rar inanmı!Z olmak isteriz. 

Arif Kaptan da şunlan söylüyor: 

2'iıncli · 
kuv n otomatik. kapılarını kapıyan m cmur - Son girenler7 birer ayaklarını :Acemi şoförlerin otomo'bil ku.Ilar.dık

, lan şehirdeki insanlan ve C§yayı ko .. 
rumak için bulunan 11egô.ne ~are .• 

Fakat bütün İzmitli vatandaşların bu 
müşterek alaka ve takdiri veya san'at bıı
kımından tenkidi arasında san'ntl:ı hiç a
lnkası olmıyan bir itiraz sesi yükselmiş: 

- Çıplak san'at eseri teşhırı bu mem
lekctın resim san'atı tarihinde on gün ya
dırganmamıştır. Eski Sanayii Nefise 
mektebinde bundan yüz kırk sene evvel 
çıplak modelden yağlı boya resim yapıl· 
dı. Buna hemen alışıldı. Ben böyle bır 
şeye ihtimal veremiyorum. Ctl. veıtle koyar 1:oynıaz, düğmc11e basa rıam kapılann kapanman çok eğle~ 

ı o u.yo,.. 
- Bu sergi kapatılacak, ynhud buradn

kı resimlerin bir kısmı kaldırılacak. Çün 
kü buradaki resimlerden insan vücudünU Suad Dcrvif 
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Hergün 70 gaze ede ma e~i çıkan, 
12 radyo merkezile de 

konferanslan neşrolunan kadm 

kaled 
Lossow'a Rusyaya karşı yapılan ha-' gaha geleceğini, yolların otomobil ile larında üçer aylık devreler yaptınp kı

reketi sordum. Muhatabım şu cevabı geçilebHir bir hale konmasını söyledi. sa bir zaman içinde kıt'alara zabit gön
verdi: Düş·man, Lalebaba tepesinin ve Tuz- dermek prensipini güdüyordu. Halbu -

c Garb cephemizde gayet müşkül bir lu gölün biraz şarkmdan itibaren uzun ki, bu kadın- az bir zaman içinde mat
vazivette bul;.ınuvoruz. Fakat dişımizi bir avrı siperi daha yapmağa başladı. Ifıp evsafı haiz zabit yetiştirmek müm -
sık~ağa, daya~ağa mecburuz. Bir Bugün, elimize, 7 Ağustos 331 (20-1 kün olmuyordu. F2kat Harbiye Nazın, 
kolorduya 2 5 kilometre cephe verdik. 8-915) tarihli gazeteler geçti. İlk sa>y- kadro noksanının bu suretle tarnamlan
Ve şimdi kıt'aları teşkil eden efrad, falarınöakı büyük ~air Tevfik Fikretin dığı zannında imiş. Ben, kendisine men
üçüncü defa \•erilen efrattır. Ruslardan öldüğü ya;:ı~ı idi. Çok müteessir oldum. fi bir cevab vermekle, pot kırdığımı 
iki milyon esir ald ğımız halde. Rus Merhumun şu kıt'asını hatırladım: sonra anladım. Fakat hakikati söyle -
ordusu hfılfı mevcud bulunuyor. Hal - uKimo;eden ümmidi fcyz etmem di - rnemek elimden gelmezdi. Nazır, bil -
buki eskiden bu hal, en büyük bir or- lenmem pcrrübal, hassa talebei uiumun harbe iştirakin -
dunun ortada!l kalkması demek idi. La- Kendi <'evviın, kendi eflakimde ken - den dolayı adeta iftihar hisleri duyu -
kin, Rusların gırtlağınctl ~arıldık. Koyu- dim tairim. yormuş. Ona verdiğim cevab bir duş 
verirsek, nefes aJır, dirilir. Onun için İnhina, tavla esaretten girandir tesirini yapmış! 

boğınıya uğraşıyoruz. Kış gelmeden, boynuma, Enver paşanın biraz cctıu sıkıldı. Fa-
yani önümüzdeki birkaç hafta içinde Fikri hiir irfanı hür, vicdanı hiir bir kat belli etmedi: 
onların hesabını görmek istiyoruz! Ba- şairimn 
kalım muvaffak o!abilecek miyiz? Fakat harb sahnesi, edebi tedailere 

Biz, nasıl garbde m~kÜI vaziyette müsaid değildi. Vazifemin icaplarına 
isek, siz de burooa ayni vaziyette bulu- döndüm. 

c - Pek güzel, yetiştiriniz. Allah 
muvaffak etsin. Bizden, artık duadan 
başka birşey yok! Fakat; sekiz on haf
taya kadar inşallah bol cephane alabi
leceğiz. Bulgarlar da seferberliklerini 
ilan ettiıer T 

Dedi. 

nuyo~muz. Düşman, belki yüz bin ki- Gece, 5 inci ordudan gelen telefon -
şilik lıir taarruz daha yapabilir. Lakin, da. yarın, sabah karanlıktaı Enver paşa 
bu kuvvet İtalyanlardan terekküp ede- ile rrer.eral Liman Fon Sandersin, tef
ceğine göre, büyük bir harb kıymetini tiştc bulunacakları bil<liriliyordu. 
haiz değil demektir! Hem buradan is- 24 Ağustos· Gece, sabaha kadar vakit Paşalar, yarım saat sonra avdet etti-
tanhula kadar müd.,faada bulunabi1e- vnkit cenuptroı top sesleri geldi. Fakat ler. 
ccğiniz sayısız sırtlar var. Hergün, bi- bizim cephemizde bir vukuat olmadı. 
rinde durul~a binlerce gün eder!> Sabahleyin saat 6 ya doğru, Enver pa-

Şahsen şakacı bir adam olan Lossow, sa, general Liman Fon Sanders ve ge
sözlcrine bu kabilden liıtifelerle niha- neral Bronssar geldiler. Kendilerini 
yet verdi. karşıladım ve vaziyeti gfü;terdim. Çok 

Fakat Amerikalı muhdbir de - yani memnun oldular. Enver pd~a, ayrılır -
Schreiner- Lossow'a imrenmiş olacak ken sordu.: 
ki yerde bulduğu bir fişeğ!._. bana verdi « - İhtiyat zabit talimgahmdan en 
ve şöyle dedi: son gör•derdiğim ihtiyat zabitlerinden 

c - Bakııı, biz yalnız itilafa değil, :nemnun musun?> 
ittifaka ela cephane veririz!• Cevab verdim: 

Gazeteciler gittiler. Tarassud mev - - Hayır, paşam! Fakat onları yetiş-
kiimden cepheyi tedkik ettim. Dliş - tirmek istiyorum. bu sebeble gerideki 
man, rnütemadiJ"en gemilere yaralı ta- fırka karargahındn noksrıhlarını ta -
şımakfa meşgul idi. Harb durmuştu. mamlatmıya çafoııyorum! 
Kendi kendime güldüm ve: cDüşman Burada mevzuubahsolan ihtiyat zahit
galiba Pazar tatili yapıyor!• dedim. !erinin ekserisi talebei ulumdan imiş-

23 Ağustos: Gruptan bir emir zabiti ler! Enver paşa, ordu ihtiyacına' cevab 
geldi ve Enver paşanın bizim karar - verebilnıek için ihtiyat zabit tal.imgah-

Cephede ~ene sükunet var. Yalnız 
öğleye doğru, düşman, etrafımıza• bir 
kaç şarapnel savurdu. Lakin, artık bu 
gibi .şeyiere alıştık, göz bile kırpmıyo
ruz. Hatta gemilerin 38 ilklerine bile 
aldırmıyoruz. Bwılar, bize çocukların 
oyuncak tabancalar; gibi geliyor! 

25 Af.ustos: Bugüne kadar düşmanın 
dum<lum kurşunlarını kullandığl işit -
miş, fakat onlara hiç rastgelmemiştim! 
Bizim St'rtabıb dumdumltırdan bir mik
tar toplatmış Grupa ve ordu sertabe -
tine gönderirken bana da gösterdi: 

Öğleden sonra Anafartafar gurupu 
sertabibi binbaşı Hüseyin bey, inime 
geldi. 

(Arkası var) 
Ynzan : Sabih Alaçam 

1.JOTothy Thompson ve senedt? bir defa 
111.t?~ hu 1' muharrir 

Her gün tam on iki radyo merkezi, yet
miş gazete Amerikanın her tarafına bir 
kadının fikirlerini neşreylemektedir. Gü
zellik tavsiyelerinde bulunan bu kadın 
hiç te güzel değildir. Ev bilgisi, hakkında 

kon! eranslar, dersler veren bu kadın bir 
omlet bile yapmasını bilmez. Evlilik, aile 
geçimi hakkında da söz söyler, fakat ge-
çen sene içinde kocasını ancak bir defa 
trende görmüştür. Bu kadın meşhur mu
harrir Lingclair Lewisb kansı Dorothy 
Thompsondur. Dorothy Thompı:.on 

en fazla konuşan, okuyan, se
yahat eden ve Amerikada sözlen en faz
la dinlenen bir şahsiyettir. 

Yorgunluk nedir bilmiyen kadın 

Dorothy Thompson genç değildir. Elli 
yaşını ~ıştır ... Vual elbiselerden hoşla
nır ... Eski tarzlarda saçlarını düzeltir. O-
na bir çay salonunda tesadilf edildiği va
kit orta halli bir aile reisesi sanılır ... 

Fakat bu sakin tavırlarına rağmen, 

prestişkarları tarafından cPundit. diye 
anılan Dorothy Thomp3on bır f:kır volka 
nıdır, bir irade ve azim kaynağıdır. 

Üç sene içinde iki kfıtibesini yorgunluk
tan bitab bir hale sokmuştur. Bunlar şim
di İsviçrede bir sanatoryomda tedavi gör
mektedirler. 

Fakat kendisi çelik gibidir. Yorgunh1k 
nedir bilmez. Durmadan, dinlenmeden 

il 

O 
nsan kırılmış olabilir .. gevmiye- Son Posta'nın Romanı : 112 --------
bilir .. hatta nefret de eder. U-

kin, uzun müddet adeta yekvilcud ola
rak, bir yastığa baş koyduğu eşini u -
nutmast, o öldüğü zaman acımaması, 
kalbinin için için sızlamamMı kabil de
ğildir. Müşterek hayat sevgiden daha 
derin iz bırakan, koptuğu vakit 
epeyce sarsan bir yakınlık bir bağ hu

.. Ah ne bay ın baklşın var, 
50 
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EWELKİ 
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sule getirir. Gitgide vazgeçilmez bir iti- karşıyaı gelmek -
yad halini alan bir arada yaşamanın 1 ten daiınn alıkoy -
birdenbire sekteye uğr8-!118sile, tek ka- muştu. 
lan taraf şaşkına dönei-, ıztırab belki Kanununa el sür
duymaz, f~kat ıztıraba pek benziyen müyor, böylece, ar -
bir sıkıntı ile ezilir, yapışır, manasızla- kadaşının matemi -
iır. ne riayet ediyordu. 

Hürmüzde, o mahud münakaşadan İş görmiye hevesi 
beri, Füruzana kar~ sevgi azalmıştı. yoktu. Esasen bir 
Fakat onun arkadaşlığıooan hazzedi - müddettir viku -
yordu. Onu arıyordu. Yeri değişen bir dünda bir halıizlik, 
eşya gibi, gözleri onun yokluğunu ya - bir mecalsizlik duy~ 
dırgayordu. Şazimend baklayı ağzın - makta idi. Arada bir 
dan çıkarınca: midesi bulanıyor, 

- Ya?! demişti. gözleri karanyor, 
Arkasından da, gayri ihtiyari ağla - başı dönüyordu. Sa. 

mıya b~lamıştı. Ye'sin hıçkınklı, fer - bahlan, yataktan 
yadlı a~layışı değil. kendini birdenbire dinlenmiş ve zinde 
yalnız hisseden, boşluğa düşen bir adal kalk.atak yerde, her 
mın ağlaması idi bu. tarafı kesik kesik, 

VAXAM 
tQC.0..NO 

EkAEM 
TAL 

• 
annesi: c Oğlum, ba
ri bir evliıd hıra - -
kaydı da, bağrıma 
basaydıml:t deme -
miş mi idi? 

- Güzelim!. Ci -
cim!. diyerek bunu 
Hürmüze hikaye et. 
ti. 

- Gerçek mi söy
lüyorsun? 

- Eğer yananım 
varsa, beni, kapın -
da yediğim nimet 
çarpsın! Ben, uşak 
ne dedi ise, sanrı ay
nen onu aöylüyo • 
nım. 

Hürmüzün şuuru 

ansızın aydınlan -
* dayak yemiş, yahud 

Gene eski eve taşınmışlardı. Elinde ki akşamdan fazla 
büyüttl\ğü çocuğun tekmil macerasına miktarda içki içmiş gibi idi. 

mıştı. Ayni zaman -
Güzelim!. Cicim! diyerek bunu Hünnüze hiM'll• etti da yüreği de rahat 

vukuf peyda eylediği halde, Şazirnend Bu halin sebebini anlamakta geçik -
onu terke kail olamamış, yalnızlığını medi. Ve bir gün, tel~lal yanına çağır-
tcse111 için yanınds: kalmıştı. dığı Şazimende: 

İkisi beraber, sakin ve heyecansız bir _ Oldumu bana olanlar?! dedi. Ben 
hayat yaşıyorlardı. Uzun zamandır ne yapayım şimdf? 
Hürmüziln izini kaybetmiş olan eski N . . ? H 1 ? 

basarsın. Ahir vaktinde sana irujallah etmişti. Çocuğunu, Füruzarun anası 
teselli ve destek olur. baba8ı tanıyacak ve himaye edecek o-

- Ne tesellisi? Hangi destek?. Do- lurlaI'S8, ona hiç kimse piçlik sıfatım 
ğar doğmaz piç damğasını vuracaklar. kondurmağa cesaret edemezdi. Ve böy
Ömrünün sonuna kadar taşıyacak. lece, iıtikbali de ayni zamandat müem
Hem sonra, nasıl, ne ile bakanın? men olurdu. HürmüzU bir tek cihet en-

tren istasyonıarınaa rasladığı kocOS' 
Sinclair Lewis 

dolaşır, seyahat eder, konuşur, münalt!I 
1 

ıa eder. 
Her şeye vakıf kadın!. _, 

Bıldırcının ne suretle pişirildiğilld ~ 
bahseyledikten beş dakika sonra bl0 tf 
marklar hakkında konferans verir, :b 
şeyi bilir, her şeye vakıftır ... 

Bütün büyük futbol takımlarının e.ı" 
larının isimleri hafızasındadır. Ruzv~~, 
tin son kararnamelerini ezberlemiştir. ~ 
yük şirketlerin idare meclisi azalarınJ 
tercümei hallerine vakıftır ... 

Raporlarda söylemekte olduğu sözle~; 
den, konferanslardan gayri salonla . 
ayrıca günde üç konferans vermektedil'• 
Konferanslarından birini yemekten soJl ' 
ra verir. 

Hiç bir nota bakmadan ve durınad-' 
saatlerce söz söyler ... Kendisine yen1elc' 
!erden sonra hemen konferansa baş1al115' 
sındaki sebebi sormuşlar. Şu cevabı 11f1' 
miş: 

- Yemeğin hazmma yardım ediyor öJ 
ondan ... 
Mevzularının kısmı azamını sineına tef 

kil eylemektedir. 
Sözleri dinleyicileri üzerinde büyük b11 

tesiri haiz bulunmaktadır. 
Daimi surette en tanınmış şahsiyetle!' 

1:n 1 
den hiç olmazsa on ikisi ile dava hajj>" 
dedir ... 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

vakit fevt etmeden zemini yoklaJJ19~ 
ve ancak ondan sonra bu husus hal<~ 
kında bir hüküm vermeyi mi.inas.l 
buldu. 

- Hemen yarın gideyim, büyük Jlll 

nımı göreyim .. ne çıkar? dedi. 
- Kovarlar, ayol! 
- Kovarl&<rsa kovarlar. Ben de söf 

liyeceğim.i Eöyieıim a! 
- Ne dersin? 
- Hiç. Olduğu gibi anlatırım· lf~ 

halde, h:m~m ihtiyardır. Evladının 9 ~ 
sını da heni.iz unutacak vakit olJJ19 O' 
Ben kendisini kolay acındırırım sanı)' 
rum. ...ı!j 

- Sonra. kcrş yapalım derken, tl1 
çıkarmıyalım Şaziciğim! Paşa banıı 

fenalık etmeğe kalkarsa?. .. 5, 
---:- Ne yapabilecek? Bizim ne goJ1 

hımız vnr? 1 
- Ne bileyim, ben? Yapar mı. ya:p9

, 

- Ben büsbütün aksini zannedi)'~ 
rum. Canım! Bir defa baş vurJJ131< 
ne zararımız olur? 

- SP.n bilirsin. Şaziciğim! 1'5' 
Ve ertesi sabah, gene Şazimen~ <İ 

şını örtüp yola çıkmıştı .. bütün azıf1l ' 
inıdesine rağmen, konağın harem l<;r 
pısını çalarken eli titriyordu. AçaP Jf 
rernağasına, büyiik hanırr görme}{ 
tediğini söyledi. Arab SOT'<! • ,, 

- Kimin tarafından ge1ivorsun~~~'' 
Ne dese idi? Bilcmiyor<iu Aziın1' 

ne bir tavır ile cevab ve .. ~;. . lJ!f 
- Hruıım ef end; beni ..... 1mazlalı · ği ' 

kimsenin tarafından da geliyor ~e \,il 
lim. Sadece kendilerine çok mübıfll 
şey söyliyeceğim. 

- Buvurun. "t' • Jl v 
1; .. • ı d h. b" · k d" .. b" d h - e var, cıçım. ayro a. "'ima ar an ıç ın en ısını ır a a . . 

1 
•• 

arama'rnıstı. Eve ne gelen vardı, ne gi- -: Ge~ey~m be~ Geçen ay, Füruzan 
den. Zaten Hürmüziln de gönlü durul- beyın ölumü tel~ıle farkında olmadım 
muş, nefsi uslanmıştı. Namusk~rane ~~a, bu. sefnr muhatkak. Hesabımda 
havatın tadını tatmış, onun kendine kat ıyen aıdanmıyorum. 
mahsus olan hazzını duyar olmuştu. İlk önce, bu haberi duyar duymaz şa
Çocukluk safiyetini olduğu gibi rnuha- şıran Şazimend kendini çabuk toparla-
faza eden Şazimendin namaz kıldığını dı. • 
gördükçe ona da heves etmiş, fakat in- - Aman, cicim! dedi; hiç üzülme. Sa
siyald bir korku kendisini Allahla karşı na, beyinin yadigArı. EvlAttır; bağrına 

- Allaha şükür geçineceğin yok de- dişeye düşürüyordu. Çocuğun Ji'üruzan
ğil, kadınım. Cenabıhak yavrunun rız- dan olduğun~ paşayı ve k~nsı~ı nasıl 
k · Kat'" " · d k Bak inandıracaktı. Aralarındaki munase -
mı ven;· b ıyen ~ı d esme. ; beti Füruzm:ım, anasile babasından sı-

masına a, en ne gune uruyoruın. kı sıkıya gizlemı, olduğunu sanıyordu. 
~~na k~ç kere ~öyledi idim. Allah gön- Sağlığında, 0 lSyle söylemi~tt. Hatta, 
lume gore verdı. kendisinden haber a1mak üzere Şazi -

Derken, birdenbire, Filruzanın ölüm mendi gtSnderdiği zaman, konağa uğra
haberini ~ldığı gün, ağanın bakkal dük- mamasını onun için tembih etmişti. 
kAnında BÖylemiş olduğu sözleri hatır- Bu endişesini Şazlmende bildirdi. O 
\adı. Büyük hanım, yani P'üruzanın da bunu bintz varid görüyordu. LAkin. 

İ~riye aldılar. Alt kat odalarıtll eı;f'ı 
rinde; genç, tirandaz bir halayık g9ıctı· 
Şazimendin ark~ından çarşafı:rıı 

1 
c~ 

Sanki önceden pişmiş de. sunu ~8 ' 
misafiri bekliyormuş gibi, Jahzndn$l'ıi' 
tirilen kahveyi de içtikten sonra. fııı1ııı 
mend, hotozlu, ihtiyarca bir k9 l ceP' 
peşinden yukarıya, büyük hanıJJle 
dinin dairesine cıktı. ) 

(Arkası var 
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Büyiik devle lerin deniz vazi ıetleri 
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1tabcn donanması 

' 
Alman donanrnt:ıQ 

Büyült Braanya lmparaıortalanrın d•tnis il u1111dlerine bir bakq 

·-- Vaziyet tetkik edilirken 
nazarı dikkate alınması 

lazım olan noktalar 
( .. Son Posta,, mn deniz işleri mütehassısı yazıyor] 

O.kuyucu1arıma büyük deniz dev
l~inbı 1939 senesindeki vaziyet -
lerini cedvelle.r halinde çıkardım. Ced-

vellerin tetkikinden evvel şu esaslı nok
taları ifÖZ önünde bulundurursanız. vazi ·, 

(Devamı 11 inci saufada) 

i 

Hangi ~evletin kaç gemisi var? 
INGILTERE 

İNŞADA MEVCUD 
1 lded 40000 ioıılıık zırhlı 15 aded 42000-2120000 tonluk zırhlı 
fi • eooo • zırhlı 7 • 22500 tayyare gemisi 
o • uooo • tayyare remı.ı 15 • 10000 tonluk kruvazör 
1 • 10000 • t:run.zör f7 • 1000-30000 tonluk kruvazör 
9 • 8000 • !kruvazör 176 • muhtcll! tonda muhrib 

10 • 6500 • ikruvaaör 66 • .. denizaltı 

H » 1890 • muhı1b 118 • • yardımcı gemi 
16 • 1fi75 • denlzaltı ııemıaI 

• • - mayin ııem1at 
10 , - mayin tar:ıya.n 
1 • 1250 tonlot ganbot 

n • muhteııf tlı> gemi 

FRANSA 
tlqADA MEVOOD 

'&deci llOOO ~zırhlı 7 aded 22000 :tonluk zırhlı 
t • 1BOOO • tayya19 semıet 1 • 22000 • ~yyare .gemisi 

• • 8000 • krunzör ' • 10000 J kruvaıror 

• , 1700 • muhrib 1:1 • 6000-8000 J kruvazör 
'J • 1000 , muhrib 71 J muhtellf tonda muhrlb 

• • 11500 • denizaltı ırem1ll '16 • muhtellf tond.a denizaltı gemisi 
MI • 800 J denizaltı semlB1 61 • muhtelif tonda yardımcı gemi 

• • 700 • mayın ııem1a1 
IO • mayın tarama ıenWd 

• • IOOO • p.nboıt 

il , muhteltf t1p pm1 

RUSYA 
t &ded 
1 • 
1 • 

• • 

iMi.ADA 
toOOO tonluk Ell'hlı (pll.nda) 

86000 • sırhlı 

uooo J ıs_yya~ temll1 • 
8000 • truTazör 

MEVCUD 
s aded 13000 :tonluk zırhlı 
2 .. 8000 • ikruvazör 
8 J 6000 > lkruvn.zör 

24 J muhrlb 
149 • muhtelit cesamette denlznltı 

&9 • muhtelif yardımcı gemi 

AMERiKA 
Dl.ADA l'tU:VCUD 

• aded 15000 to.nluk sırhlı H aded muhtelif cesamette zırhlı 
1 J lt700 • U.yyare ııem1&1 6 • muhtelit e.tamette tnyya.re gemlsi 

• • 8000 • ayyare pm1a1 17 • 10000 tonluk kruvazör 

• • 8000 , kruvazör 17 • '7000 J kruvazör 
a • uoo JI muhrlıb 49 1) muhtelit cesamette muhrlb 
11 • 1&00 • denizaltı 172 • • eski muhrlb 
ı • eooo • mayın poıJ&t i3 J • denizaltı 

17 J .. eski denizaltı 
. ao J J yardımcı gemi 

ALMANYA 
İNŞADA 

ı aded aaooo lonl ut aırhlı 
1 • 182&0 • tayyare ıremJa1 
1 • 10000 ı k.ruvaz.ör 

' • '1000 • kruvazör 
IO :t 1800 • muhrib 
• , eoo , torpidobot 
la ı 800 • mayın botu 

MEVCUD 
2 aded ıeooo tonluk zırhlı 
8 • 10000 • zırhlı 
15 11 15000 11 kruvazör 

'7 • muhtelif cesamette muhrlb 
43 • ufa.k cesamette denlza.ltı 
16 • ufak cesamet~ yardımcı gemi 

D , denir.altı 

n • muhtelit tıp geml 1 

ITALYA 
l\IEVCUD 

4 aded 23000 tonluk zırhlı 
7 • 10000 • kruvazör 
ıs • muhtelit ce&Unettc kruvaror 

101 • • muhrib 
4S 11 • muhrlb 

IQADA 
t aded l6000 tonluk sırhlı 
1 • tayyare ıeınl&l 
ıı • ufak kruvazör 
11 • den1za.lb "em181 

90 • ll denlznltı 
1 '12 > • yardımcı gemi 

JAPONYA 
İN~.ı\DA MEVCUD 

ı aded eooo tonluk :m11lı 9 aded muhtellf e&a.m.ette zırhlı 

1 • 12000 lt ıtıayy&N semJel 15 .. J tayyare gemıst 

1 J 8600 • l:ruvaBÖI' H • J kruvazör 

8 • 2000 • den!zaltı 8G • J muhrlb , • ,ardmıal pml eı • J de.ntza.ıtı 

" • • yardımcı vo-ı 

I• 
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SOvarilerlmlzin Niste kazandıkları 
zafer çok mühim addediliyor 

1 

~Baştarafı 1 iıacl sayfada) 
Nlse, 24 (A.A.) - Bucln entemasyo

M.ı Pierre Gautier mükliatı için yapılan 
"binicilik müsabakalarmda, ıimdiye ka
dar talii ters gitmiş olan Türk ekipi tall
den parlak bir intikam aimıı ve birincili
fi. ikınciliği, üçüncülüğü ve dördüncülü
lf.i de kuzanmıştır. Mesafe 11 manialı ol
mak üzere 570 metre idi. Her dört Türk 
binicisi de bu müsabakayı hatMl.Z yap
mışlardır. 

ubakalar eekiz. • ,a.ıı sürer, hergQn 
dört beı milsabaka yapılır. Bu müsaba
blar muhtelif yübeklikte ve bazıları 
fU akdr, bazıları da bata üzerinden tıuı
nif esasına dayanır. tconkurlara dünyanın 
en tarunıntf binicileri ve en bilinmiJ hay
vanları iştirak ederler. Bunun için bu 
müsabakalarda kazanmanın çok büyük 
manası ve fevka!Ade ehemmiyeti vardır. 
Fak.at burada ıkazanan binicilerimizin 
bundan sonra ~ edeceklerı herhan
gi bir müsabakada da kazanacaklarını 
tahmin etmek milmkiln değildir. Bizim 
bfnicilerımiz çok ilerlernişJerdr. Kazan
salar da, kazanmasala:- ~a artık bu hal 
onlar için şans meselesidir. Çünkü onJar 
kazanmasalar bilgisizlikten değil, tnlihin 
ufak bir cilvesinden kazanmamış olacak
lardır. 

Birinci Saim Polatkan, ikinci Cevad 
Gürkan, üçüncü Cevad Kula ve dördün
oü Eyüb Öncü gelmişlerdır. 

* Türkün başlıca meziyetlerinden biri 
süvarilıktir. Türkte iyi at kullanmak ba
badan evlada intikal eden eüzel bir an'a
nedir. 

Fakat her güzel an'ane taassubla ve 
inanılarak takib edilmezse ölmeğe. sön
meğe mahkfundur. 

Bunun için Türk süvarilerinin Nisteki 
beynelmilel müsabakalarda arka a:kaya 
birinciliği, ikincilği, üçüncillüğü ve dör
düncülüğü başka millet süvarilerine bı
rakmıyan bir kudretle kazanmll olmala
rını, onlann ecdaddan tevarfu e~ ol
duldarı bu meziyete atfettıfımiz kadar 
ordumuzun iyi·binicl yetiftirınekte~ kud
retine ve ~rklük namına şeref kazanan 
genç sübaylnnmızın sarfettikleri şahst 

f&yrete, gösterdikleri kabilıyete. disip-
1.hıli çalışmak iktidarma da pay ayırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Dört zabitimizin Nisteki müsabakalar
da gösterdikleri bu varlığın onların bir 
kaç güne kadar iştirak edecekleri diğer 
müsabakalarda da muvaffakiyet kazan
malarına yarayıp yaram.:yacağını ve ya
pılan bu müsabakanın beynelmilel kıy
metinin ne olduğunu bu ifler Gzerlnde 
konuş.nuığa salahiyettar bU' .zata sorduk 
ve şu cevabı aldık: 

- Bu müsabakalar beynelmilel btiyük 
bymeti olan fevkalade mühim müsaba
!r.alardır. Esasen beynelmilel konlrurlarm 
en mühimlerinden biri Niste yapılır. Nls
teki müsabakalara yalnız zabitan i§tirak 
eder. Siviller iştirak edemezler. Daha ev
velden müsabakalara meseli on hayvan 
ve beş binici iştirak edeceği bildirilir. Mü-

Sonra bunu da bilmek lAzımdır ki her 
memleket parkuru, kendı bıniciler! ve 
atlarına göre tertib eder, yani onları dıı
ha evvelden bu sahıda değil. fakat kon
kur sahasına konulacak muhtelif mania
lann tertlbi tarzında tertib edilmiş bir 
baıka sahada çal~ırırll!r. O tertibi daha 
evvelden baıka bir yerde yapıp, atlarını 
orada talim ettirirler. Onun için bir ec
nebi memleketteki mfisabakad~ biniciJc
rimizin kazanması çok milhimdir. 

Esasen bu sene alınan neticeler yeni 
bir şey değildir. Binıcilerimı.! her sene 
memleketimiz hesabına boi bol mükAfat
Jar toplamaktadırlar. Geçen sene Eyüb 
Oncünün L<>ndrada ikı metreden at
layışı. keza Saim Polatkanın, evvelki se
ne Vfyanada iki metre atlayışı ve sonrn 
g*n sene ekipimizin Mussolini kupası
nı kazanmaları birer büyük muvaffakı
yettir. Bu sene Mussolini kupasını tekrar 
kazanıp kazanmamaları. ne bizim blnicl
lertrnizin, ne de atlanmızın kıymetini ve
ya kıymetsizliklerlni gösterir. Bu artık 
sırf şans ifidir. Kazansalar da kazanma
salar da, onları difer rakiblerinin aşağı
sında de~il. bllakh fevkınde bilmekte
yh.t 

Kıymetli binicilerimiz Nisten sonra 
Romaya gidecekler. Romadan İstanbuJa 
gelecekler w İstımbuldan konkurlara iş
tirak etmek üzere Ramanyaya hareket 
eytlyeceklerdir. H. H. 

İngiltere Bulgaristam Balkan 
Antantına ithal için çallşıyor 

.Ba§tarafı ı inci sayfada) 
Müzakerelere yann da devam edile

cektir. 

İngiliz gazetelerinin neşriyatı 

Londra, 24 (A.A.) - Daily Telegraf 
ıtsyle diyor: 

İngilterenin bütün alakam. bir tecavüz 
takdırınde Balkan milletlerinin birbirle
rine, ne dereceye kadar yardım edecek
lerini bilmektir. 

Daily Herald gazetesine göre tetkik o
lunacak mevzu şunlardır: Sovyet Birliği
nin ro,ü, Balkan müdafaa sistemine Bul
garist nın iştiraki ve İngilterenin Roman
yaya müzahereti 

Gafenko·nun beyanatı 

Londra, 24 (A.A.) - Romanya ıefarE-t
hanc~ınde gazetecileri kabul eden Gafen
ko, Pat ajansının mümessiline beyanatta 
bulunarak Berline gitmekte olan Bek ile 
konuşmak fırsatmı ele geçirdiğinden do
layı memnun olduğunu söylemiıtir. Bu 
milH1kat, beynelmilel vaziyete ve bilh;s. 
sa sıkı bir surette teşriki mesai eden Po
lonya ile Romanyanın müşterek hedef
leri hakkında fikir te1füinde bulunmak 
fımatını vermiştir. 

Bek, Londrada ikameti esnasında edin
di#i intıbalan anlatmıştır. Gafenko da 
mumailc>yh ile Londra seyahatinin hedef
leri h kkında görüşrnüştll:. 

Biikrcştc bnşlıyan miizakereler 

Müzakerelerin neticesinde, İngilte -
renin Roınanyaya tki buçuk milyon İn 
ziliı liralık yeni bir kredi açması muh
temeldir. 

Diğer taraftan Romanya - Alınan ik
tısadt anl~asını akdetmiş olan Al -
rnan ~yeti reisi Woltat de tekrar Bük
reşe gelmiştir. \Voltat'ın Romanyaya 
baı yeni tekliflerde bulunacağı söy -
lenmektedir. 

Romanyanın .Almenyaya cevabı 

Lcmdra 24 (A.A.) - Reuter ajmısı -
nın aldığı bir habere göre. Romanya 
Alınanyaya verdiği cevabda, A!manya 
ik hududu olmadığı için tehdid altın
da bulunup bulunmadığına bir hüküm 
vermesinin çok güç olduğunu ve bunu 
bizzat Almnınyanın daha iyi bilmesi 
llzım !{eldiğini blldinniş Ruzvelt'in 
mesajından daha evvelce haberi bulun 
madığım ve fakat umumi vaziyeti en -
dişe vt"'rici telakki eylediğini ilave ey
lemiştir. 

Pariıte 

Paris 24 (Husust) - Hariciye Nazı
n Bone bugün arka aırkaya İngiliz, A
merika, Polonya ve Romanya sefirle -
rfni kabul etmiştir. 

Sovyet Rusyanın Londrn sefiri 
Lonrlra 24 (Hususi) - G<!~n hafta 

tayyare ile Moskovaya ~itmis olan 
Sovvet sefiri Maisky, Londrayal dön -
mek füere bugün hareket etmiştir. 

Irak Cahiliye Nazırı Ankarada 

SON POSTA 

Roma - Berlin 
mihverinin faaliyeti 

(Barıarafı 1 inci acıyf adcı) 
goslav dostluğunun esaslarını tehlikeye 
dÜ§Üreceğiniııı B. Mar]toviçe Jhaas eyle
miştir. 

Nihayet ayni gaz!te. Macar - Yugoslav 
münasebetlerine işaret ederek, birbirine 
bağlanan iki memleketin cmihver sistemi 
çerçevesine dahil olacaklarını~ bildiriyor. 

Stampa gazetesi, daha ilen gi".icrek. Yu
goslavyanm cMacnrıstandan Romanyaya 
kadar Tunayı çevreleyen devletlerle bir te 
mas ve iş beraberlJği bölgesi• teşkil ede
bileceğini yazıyor. 

Roma, 24 (A.A.) - D. N. B.: Akşam ga
zeteleri Venedikte İtalyan Ye Yugoslav 
hariciye nazırları arasında yapılan mü
lfıkatın müsbet neticelerile uzun uzadıya 
meşgul olmaktadır. 

Tribuna diyor ki: 
Bu mülflkat Almanya ve İtalyanın he

defi olan Tuna ve Balkan milletlerinin 
teskini pianının tahakkukuna doğru i?k 
adımdır. 

Macaristan ile Yu~oslavyanın Roman. 
yaya karşı olan münasebetleri icab eden 
yola girmişe benziyor. 

Tahrik~tçı ve tehdidci kurumlar ma
nasını kaybetmiştir. Nası! eski Çekoalo
vakya ve Küçük Antantın modası geç
;mişee Bulgaristan aleyhindeki bir Balkan 
Antantı da eski~lr. Çilnkft yeni Avru
pa bir esasa müstenid yeni bir teşkfilta 
doğru yürüyor. 

Macar - YugMlav yalanlaşmnsı 

Budapeşte. 24 (A.A.) - VenedJk teblJ
ğinin Macar - Yugoalav anlaşmasından 
YugoSlavya hariciye nazın Markovlçin 
ve Macar hariciye nazın Csaky'nin 2~ ve 
28 NiMn tarihlerinde Berline icra ede
cekleri ziyaretlerden sonra bu yolda atı
lacak kat'f adımdan bahsetmesine bOyük 
bir mana ve ehemmiyet atfedilmektedir. 
Yug~lav ve Mtcar hariciye nazırlan

nın Berllnden avdet1erinı mnteaklb yek
diğerine mülAki olmalan muhtemeldir. 

İtalya, Yugoslavyadan neler istedi? 

İngilfz gazeteleri Venedik mülakatın
dan evvel bu millAk.a hakkında şunlan 
yazmışlardır: 

cDönen şayialara göre, Kont Cıano, 

Yugoslav hariciye nazırına, fU tekliflerde 
bulunacaktır: 

1 -r Yugoslavyanın ülk~ tamamiyetini 
tanıyan ve askeri bir ittifakla tekid edi
lecek olan kuvvetli bir İtalyan garantlli. 

2 - Macaristanın Yugoslavyadan vaki 
olan taleblerinden vazgeçmesi ve rnüt.
kabil bir ademi tecavüz anlapnası. 

3 - Yugoslavlara, Adrlyatlk adalann-
dan bir ikisine mukabil, kilçdk Zara llmı
nmın verilmesi. 

Bu tek:li.flerln reddinin Yu~lavyanın 

Nisan 21 
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Hergün 70 gazetede makalesi çıkan, 
12 radyo merkeıile de 

konferanslan neşrolunan kadın 
(Baetarah 8 ind sayfada) 1anna hiç tahammill edemem. J.l'akat ba 

Bu davalar ft davalardan neı'et eden k:usurlan dalma bana birer konferanl 
dedllrodular ıayesinde imli daha fazla membaı olma.ktaclır .• 
her tarafa yayılmaktadır. Davalarda, Çok sağlam bir sıhhate malüt olan Do .. 
mahkeme huzurunda kendisinı bluat mil- rothy Thompı;on ancak .afrası bqında bir 
dafaa eylemektedir. telefon makinesi bulunduğu takdirde ye-
Doğnı bakıfh, eski tarz elbuell. eski mek yemeğe oturur. ıı:..asen yemeği ~ 

usul üzere harekatını tamim eden bu ka- çok basittir! Salata, yumurta. sebze ..,. 
dın diğer kadınlar tarafından hiç çekil • yem~en b&§ka bir l'Y yemez.·· Et ye .. 
memektedir. Fakat buna muka.bll erkek- mez, içki kullanmaz ... 
ler tarafından pek çok aevllmektedir. Yeni bir sistem: Thompsonism 

Dalma y~ında iki kAtibesı bulundu • Uzun senelerdenberi meşhur muharrir 
ğu halde dolaşır, durmadan onlara ma • 

Linclair Lew ile evli bulunan Dorothy kaleler dikte eder. Kendisini Amerikan 
Thompson kocasına pek seyrek rastgelir. 
Kocasını çok tenkid eder ve çekemez. Fa,. 
kat ondan aynlmağa da gönlO razı de • 
ğildir. 

halkının manevt gıdaımı temin ile mil • 
kellef sanır. 

Amerikada son zamanlarda onun na • 
zariyelerine bir isim koymuşlardın 

Kocası hakkında şu ftkirdedir: Thompsonism ... 
cKocam dQnyanın en zeki adamıdJr. Gazetelerde, mecmualarda resfmlerlnbl 

Çok şirin, çok .evimlldir. Onu yakından de rotöşsüz olarak nefl'edilıne.tııi tater, 
tanırım. bazı kuaurlan vardır, bu kusur- ihtiyarlığı ile iftihar eder ... 

Berlinden geri çağrllan İngiliz sefiri tekrar 
vazifesi başına döndu 

(B(.lftarafı 1 md sayfada) bildirdiğine göre, ~ine gelecek top • 
duğunu söylem!Jtir. lantısında mecburi askerlik hizmeti 

Çemberlayn, gerek Sovyetler, gere-k meselesile meşgul olacaktır. Bu hi~ 
diğer Balkan devletlerila yapılan rnüza~ tin kabulü için Franaa tarafından tu • 
kereler hakkında bildirecek yeni bir ,ey yik yapıldığı söylenmektedir. 
olmadığını beyan etmiftlr. · Paris 24 (A.A.) - Partm siyaıf 

İngiliz sefiri Berllnde mehafili, İngiıterenhı nihayet Fr~ 
! IJ.z flrl hükfunetinin son hadde varan taeyiltj 

Londra. 24 (Hususi) - ngi se neticesinde mecburl aııkerlik hizmetin! 
Hendenon btı Mbah Bedine varml§tır. kabule karar vereceğini tahmin et. 
Alınan hariciye nezareti mahfellertn.- mektedfrler. Söylendiğine gfjre bir ilı • 

den alman haberlere g6re, Almanysnın til!f zuhuru hallnd~ fngilterenlrt yal • 
Londra sefiri l"on Dlrkaen de yakında va- h b 1 -'l d . .ıw1 yn1 

nız ar ma ze.me:u e e6 , , a za • 
zifesi bapna cfttnecektlr. ı manda as'kerlerlle mödahalelar:inin ma-
Fransanın Berlin sefiri Kulondn'nın da . ..t kt . d büyük bt h 

~v ı no aı nazar an r e em• birkaç güne kadar Berltne hareket edece-
1 

ti 
1 

akt 
m ye o ac ır. 

ği bndlrllmektedir. . Londra 24 (A.A.) - Londra Beled1-
Bazı siyal'd mahfellerde hakım olan ka- ,_, i tu d ~. M · H -

t . ye re~ın n o r u~ u ansıon - ou.-
naate göre. ngiltere hdkQmetl her n• da iddetle alkı lanan bir nutuk sö lf • 
kadar sildhlanmayı tacil ve taarruıa kar- ş . ş Y 

b . h +....1rfi tm "" tll h tü yen Wınston Çurçf1, mecburl askerlik şı ır cep e """9"' e ea. rure e er t'· 1 hi d b 
1 

· k 
in · t -- k _._ ~ tmalı: h e n e u un<trak demtştır f: 

yenı ecav\U\I a am.:-w U 6 .a U• cEfk.!n uınumiyenln gün geçtikçe 
susunda sarfetttği gayretlere devam et- bütün ekillerlle mecburi askerlik hiz • 
meğe azmetmif ise de Almanyaya tbllfe . ş . 

lü · - k 1n • te -'h metinın lehınde olduğunu herkes mil· usu yerme muza ere usu unu rn 
• k* --"" ü bl tı şahade edebUir. Mecbur! askerlik u -un nnını ve.ıuıoa. zere r ya pna ve . 
"ki\ t j stı ,.. fık -" "ü l&ıün tesıs edflm~i ihtimali gittikçe 

su une e yapma5 .. muva 6urın 1- rtrn kt d B -• 
1 

df A>; ö e 
t" a a ~ ır. ana l1UY en ~.ne g r 
ur. bütün cilzütam1artı mevcudü tamdır 

İngilterecle meebart ubrllk vıe fkinci bir cüzütam servisi teşkiline 

Almanya ve İtalyaya karşı bır nevi gayri ===--===---==----ı::::m--==--====-=z:ı::=--=====-=='==" 
dostane hareketi ,ekunde tefatr 01unaca1ı Fransa Nafıa Nazırı Varşovada iki komünist 

Londra 24 (A.A.) - Gazetelerin başlanmıştır-> 

da ayrıca bildırilecekttr. Varşovada alkışlandı 
Yugoslavya efkArı umumiyesi, umu-

miyet itibarile faşist devle~n aleyhin- Varşova 24 (A.A.) - Bir J'raruu -
dedir. Leh şirketi tarafından inşa edilmi4 o -

Fakat Kont Cia.nonun teıhdkllerl pek lup Polonya koıidorundan geçmeden 
yabana atılamaz. Bu yolda hiçbir zorluk Silezyayı Baltık deni.zina b~lıyan ye
çıkanlrnasa bile, Yugos!avyanın en fyi ni şim~.ndifer hattının ldlşad resmini 

asıldı • 

Var§ova. 24 (A.A.) -Komünist partL~· 
n1n sırrım ifta ettikleri iddia edilen bazı 
kimaelere kar§ı suikudde bulunmaktan 

tki müşterisinden göreceği tazyik kendi yapmağa gelmif olan Fransa Nafıa Na- lardır. 

aleyhine kullanılabilecek en büyük si- zırı Anatole de Monza, bu sabah Meç- ·-·-········-····-·····-·-·-.. • .. ·---····-

suçlu Maksimoviç ve J .. adislas Lazarstd 
isminde iki koınüntat bu sabah asılmış-

lahtır. hul Asker abidesine bir çelenk koy - ,,, ____________ ,...... 

Ayni zamanda, eski ülke talebler: me- muştur. Nazır, bundan sonr,al sırasile 
selesi de yeni baştan canlanabilir. Al- Başvekili, Bqvekil muavinini, Mali -
manya Marbrug mıntakasını, Macarls- ye Naztrını ve Hariciye Nazırını ziya - l=======:::=o-===-===~ 
tan. birçok ahalisi Macar olan nahiyeleri ret etmiştir. Y..,m.ı. S1yuJ. H_a_~~~-"' Halk ıueıeaıi 

Son Posta 
arar, Arna"tıdluk Kosov!t ova!lnı, Bulga- Sokaklard:ı halk, Fransız nazırını al-
ristan da Cenubi Sı:-bistanın Makedonya- kJilamıştır. 
sını ister. ·--------

Yediklel'I yemekle dDn be• kl•I 
Gene dönen bazı şayıalara göre, Ma- zehirlendi 

caristan mihvere gird~ği takdirde amiral 
fforti istifa edecektir.> Binbirdirekte Işık dağında 22 nu -

maralı evde oturan boyacı Kıadri, dı -
Macar Nazır1arıfun Berfin ıteyahati şarıda bulduğu yağlı ekmekleri evine 
Budapeşte, 24 (Hususi) - Macar na

zırlarının Berlini ziyaretlen tarihi 28 Ni
san olarak tesbit edilmiştir. 

Bu ziyaret. Roma seyahatinin miltem
mimi sayılmaktadır. 

Macar nazırlannın Berlinde yapacak
ları görüşmeler, Macaristanın Roma • 
Bcrlın mihverine merbutıyetini tebariJz 
ettireceği gibi, Peşt~ Ue Berlin arasında
ki münasebatın ink~af ve takviyesine de 
vesile olacaktır. 

Berlin müzakereleri esnB.!ında. Maca
ristanın Yugoslavya ve Romanya ile olan 
münaseba tı da tetkik edilecektir. 

getirmiş ve kansı Ayşe, oğlu 7 yaşın -
da Hasan ve kızı 3 yaşında Fatma ile 
beraber yemiştir. 

Az sonra dördü de zehirlenme alAl -
mi göstermişlerdir. Kadri, Ayşe, Ha -
san ve Fatma Cerralhpaşa hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alırunışlar -
dır. 

Hasanın getirdiği yağlı ekmeklerde
ki maddenin mahiyeti ve bunlan ek -
meklerin üstüne sürenin hüviyeti tah
kik edilmektedir. 

Yerebatan, Çat.ı.üçeım• aokak. » 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yua ve 
ruimlertn biltiln haklan 
mahfuz ve pzetembe dddir. 

ABONE FıATLARI 

Abone bedeli peflndir. Adnıe 
değiftirnıek 2' ku.ruıtur. 

Gelen evralı 6m uerilmn. 
ilanlardan mcı'uliyet alınm02e 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAveal Ihımdır. 

r· ·reş 24 (Hususi) - Romanya ile 
i di müzakereler yapat:ak olan İn
ıliz hcveti bugün Bükre.şe muvasalat 
dmişf r. Heyet reisi derhal Kral Ka -
rol tarafından kabul edilmiştir. 

Ankara, 24 (A.A.) - Irak Dahiliye Na
nn Eksela.n. Naci Şevket bu sabah To
roa ek&preslle Ankaraya gelmiş ve Irak 
elçiliğine inmt§tir. 

-··························· .. ························---
Dün, şehrimizde bir ft!tıirlenme vak

ası daha olınuştur. Kadirgada Pideci 
sokağında 9 num~ evde oturan 
Hamzanın kızı 1 4 yaşında Fethiye 
Baykal, çörekli yoğurt yiyerek zehir -
lenmiş, Haseki hastaneS!n. kaldırıl -

r .. ;~~-;;;k~~-·: .. ?;i··~~~~;~ .. l 
Romanyanın harici siyaseti üzerine 

&t büyük bir tesir yapac~ olan bu mü 
sakerelere hususi bir ehemmiyet veril
mektedir. 
~~ 

Hariciye Vektn Şilkn1 Saracoğlu mi
safir şerefine hususi bir öğle yemeği ver
mlftlr. 

,.> Doktor. 1. Zati Oget 

1 Belediye karşısındaki muıtyeneha
nesfnrle öğleden sonra hastalarını 

' ,. kabul eder. mıştır. 

1 Telgraf : Son Poıta 
! Telefon : 20203 / 

'-··············································-\. _..... 
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deniz vaziyetleri 

1mıet lnönü ve Bayan lnönü miniminüer arasında 

Japon donanma.n 

Babannuı lmcağında yiilınlerelı Müli ŞJin elini •ıkızn bir yCWF'.U 

Amerikan Jonanma11 
(Baştarnfı 9 uncu sayfada) 

Yeti daha . . ih . n ıyı ata elmiş olursunuz. 
d enız silahlan zırhlı, kruvazör vesaire 

l 
ıye muayyen tiplerdir. Fakat mcmleket

ret yollarını himaye etmek lçin külliyetli na olmasına rağmen tkiaa.df durumu de
miktarda kruvazör yapmaktadır. En mü- nize fazlasile ihüyaç iösttrmektedir. m. 
hiın dü§manı denizaltılandır. Bu bakım- ııaenaleyh donanma inşasında esas Mdeft 
dan dcnizaitılan imha edecek vasıtalar- bu ta.bil ablokaclan kuvvetle kurtu~ 
da. muhriblere çok ehemmiyet verir. Muh tır. Bu mü.hiın sebeb Almanyamn İngilte
ribler, donanmalarda en çok ~i olan -reden fazla donanma yapmuını icab 9t • 
vasıtalardır. Bundan dolayı !ngiltere ae tirir. İşte Allmanya. 'bu iim'klnazlık kar • 
bu sı1iihtan ıpek çok 'J'apmnktadır. şısında, fena durumunu kuvv~tlı fllola. 

Müli Şefin bir yavruya iltilotı 
er bu t' l . b 1P en aynen kabul etmeğe mec • ,.,:a değillerdir. Hiç bir zaman onların ev

.. zırhlı, sonra kruvazör veyabud da 
"\'Veli muh 'b t '!.- . rı . sonra zırhlı yapmaları ge-
e~z. 

la;ih~yet donanma yapmakta fU nokta-
muessir olur

l -Sah'll .. 
2 _ ı. erm uzunluğu ve ehemmiyeti, 

3 Denız ticaretinin miktarı. 
4llk ; Kara, hava ve deniz hususunda 

e ihtiynçlar 
4_ • 
5 _Muhtemel düşman kuvvetleri, 

hedef :Memleketin siyasi ve sevkülceyşi 
ı. 

:Su "
•astır '}; :madde donanma yapmakta e -

fngilterenin yaptığı denizaltılar daha ra m.a1ik müttefiklerle başarmak mech. 
ziyade gizliden gizliye düşman harb li - riyetini hiaseder. Ancak böylelikle bir b. 
manlanna sokularak düşman hakkında sun İngiliz filosu başka deniılerde mftt • 
maIUmat almak içindir. tefiklerile meşgul iken Almanya filol!iı., 
AMERİKA - Avrupadan çok uzak mc- kendisine bir menfez açabilir. '.Bunda 

safede ve AkdenN:_ ne pek alaxası -0lmıy.an dolayı Almanya her cins gemıye itibar et 
bir devlettir. Menfaatleri daha ziyade U- mekte ve her cins gemiden müsavi su • 
zakşark'ta toplanır. Her ne kadar her ar- rette yapmaktadır. 
zu ettiği madde keneli toprak~anndn mev- İTALYA - En büyük Akdeniz devleti 
cud ise de çok zengin müstemlcltekrini olmakla beraber bütün yollan iı:endiJlba -
eldc>n çıkarmamak utemektedir; bu onu:ı den daha büyük deniz devleilerinin Rıbo
ta~i bir hakkıdır. Bununia beraber bu didi altındadır. Gerçi .:Akdeniıe h~kfm a&. 
müstemlekc>ler toprakları !fakir olan ı.•e mak kendisi için gayedır. Bununla bera
dairna genişleme siyaseti takib edPiı, .:Ta- her Akdenizin bütün deniz yollan lpm 
ponyaya yakın bulunmaktadır. mühim bir saha olması. İtalyayı gayeain-

iten · ınaenaleyh vaziyet tetkik edilir -
ları · Jneseıa, İngilterenin neden deniza1t
Otıu:~ di~e hayrete düşmemelidir. Çünkü 
ticaret· ~ızaltma ihtiyacı yol.."tur. bilakis. 
cadeI ını 'korumak için, denizaltılarile mü 
t1nde~ı edecek silah aramak mecburiye -

r. 

Bundan dolayı Amerika uzak denizler- den uzaklaştıracak başlıca sebebdit. O 
de harbedecek gemilere ihtiyaç göster _ bu müşkül durumunu ancak hile silih -
mektedir. Binnetice büyük gemi ve İn _ ları ile bir dereceye kadar tashih edebi

llu be§ tnad . . . gilteren 'nkilerden büyük kruvazör de lir. Bundan dolayı onun deniz siyaseti. 
denizaltı ve ufa'k silılhlara atınad eder. 
Bununla beraber komşusu Fransa kadar 
bir filo yapmak ve hiç olmaua onun teh
didinden kurtulmak İtalya için en esaalı 
bir noktadır. Esasen mali durumu da o
nun Fransadan 'fazla gemi yapmasına mü 
said değildir. 

Geçid Tesmin ilen bir intıba 

huı ol.an . de 1çınde bıze yrlnız meç- yapmağa karar vermi§,tir. Keza Muhrib _ 
CeYşf h tnı11etlerin siyasi ve scvkül - lcıri de pek çoktur. 

edeflerid' B b. . 
Cöstel'fl-. Beni ır. unu ıze .. s~~=et FRANSA - Akdeniz devleti sayılmak-
laye 1 m bu makalemde c~ttuğiim la beraber, tngiltereye yakm bır :- _ 
d ae sade de . t kn"ğ • . d m:ıs 
erek 1939 d . n~z e t ıne istına e - tcmlekeye sahibdir. Bundan dolayı de _ 

rt.lı ...._., akı sılah mevcudunu teba - nizlerle enteresi fazladır B~clıca k'b" 
"CLwnnektedir . -:t ra ı ı 

l3ina · dın, mczheb ı.•e coğrafya komşusu !talya-
lı:~lerı ena~cyh bu had dahilinde memle - dır. Bundan dolayı kendi ticaret ve asker 
be Old:~~ğer dört noktadan gayelerin'n nakliyat yollarını tehdid altında görür. 
İNGtLTE u sıralamayı doğru buldum: O. bu yollan himave etmek üzere büyük 

hAkinı lm RE - Thas gayesi denizlere kuvvetler yapmakta haklıdır. 
d~izde o sek ak ve deniz ticaretim hiç bir Fransanın d"n'zaltıları da çoktur. Bu
\.>e llliist tPye uğratmamaktır. Sahilleri 1 nun sebebi esaslı rakibi olan İtalyanın 
:ninaC'n ~mlekeleri en fazltı. bir devlettir. sevkiyat ve ticaret yollarını kesmektir. 
Çok bü~<':h yapacağı donanmanın d3 I Bu maksadla bütnn denizaltılarmı Ak _ 
denizlere h~ir:ıası gerek.~?'. Bu maksadla denizde bulundurması icab etmektedir. 

un olmak u.zere 7.ıl'hh. tica- ALMANYA - Co4ra.fi durumu pek fe-

Beylerbeyinde bir spor 
sahası yapılacak 

Ehliyetsiz arabae1lar 
çalıştırılmıyacak 

Beylerbeyinde Abdullabağa çayırı - At arabalarını kullananların ehli~ 
nın istimlak edilerek spor 

0

sahası ha - siz oldukları ve muayene cüzdanlan 
line sokuhnası k.ararlaşmıştır. bulunmadığı görülmüş. otomobi kon • 

JAPONYA - Adalar üzerinde ya§lyu yük gemi ve hem de büyük top kullan • 
ve mevaddı iptidaiyeden mahrum bir maktadır. Buna mukabil Japon gemilerı
tlevlettir. Buna mukabil civan en btı~ nin kömür, mazot vesair mcvadd: mah
devlctlere aıd olan zengin adalarla dolu- ruknsı ça'buk biter. Bu bize Japonlann 
dur. Bu zengin ada1ar Japonların hem Ut- kendi sularında muharebe etmek ve s=ı -
tısudiyatını düzeltir ve hem de insan ba- hillerden pek 11zaklaşmamak istcd ıkle • 
kımından inbisatma vasıta olur. Büyük rini gösterir. Fakat karşısında tngıltere, 
Harb ve Rus - Japon harbinde gayesine Amerika ve hatta Fransa gib• üç kocaman 
b!rnz yaklaşmış olan Japonya gene fırsat devletin bulunması Ja,ponya için büyük 
kollamakt.ndır. Bundan dolayı hem bü • bir sıkıntıdır. A. j'. 

trolleri gibi bunların da sokak l;aşlarm 
da durdurulıırak kontrol edilme ı ka -
rarlaşmıştır. 

Temizlik işlerine müteh2 •s 
bir mDdOr tayin edilec 

Belediy~ temizlik i~leri müdt 
ne müt('hasS1s bir 2nt getirilere 
ücreti 400 liraya ~ıkanlacak. 
müdür, müdür mun\·ini rnzifc. 
cdktır. 

uğü -
aylık 

'l1dikl 
ı ala· 
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Tahsin Berkand 
Sevıgili oğlum Sacid. Mnamafih bu güzel resme de zevkle ani bir cesaretle ona yaklaştı ve hürmetle 
Mektubunu aldım. Bunca senedenberi bakmaktan kendini alamıyordu. Yüzün 'eğiİerek şapkasını çıkardı. 

Anadolunun dağlarını birbirine bağlıyan çizgileri muntazam, gözler ıri ve manalı, - Bonjur hanımefendı .. · 
köprüler, sularını bir yerden başka bir boy uzun, vücud ince, bacaklar mevzun... Genç kızın gözleri.ndek! hayret ve kor-
yere nakleden bendler yaptıktan sonra Gözlerinin zevki için, karşısında iyi gi - kuyu ömrünün sonuna kadar unutamıya
bir müddet dinlenmeğ~ ve kazandığın pa- yinmiş bir İstanbul hanımım görmenin caktı. 
rayı güzel bir İstanbul kızilc beraber ye- içine verdiği ferah için bu fotoğrafı ma - - Siz kimsiniz beyefendi? Tanımad? • 
meğe karar verdiğine pek sevmdim. De - sasının üzerine, lfimbasil~ yazı takımı a - ğınız bir kadına ne hakla selam veriyl)r
mek henüz ihtiyar halann olan itimadın rasına koydu. Artık günde birkaç defa o- sunuz? 
eksilmedi? Çocukken giyeceğin elbiseleri, na bakıyor ve her baktıkça bu sevimli - Sizi nasıl tanımam efendim? Saba · 
sonradan da seç ceğin mesleki benimle is- yüzü daha cana yakın, daha manalı bulu- hat Hanım değil misinız? Ben de Sacid ... 
t"şare ettiğ'n gibi bugün de kendine karı yordu. - Ssbahat .. Sacid ... Bunları tanımı • 
olarak seçeceğin küçük hanımı benim İlk"n bir kapris gibi başlıyan bu ni - yorum. Yanlışlık olacak. 
beğenip sana takdim etmemi istiyorsuıı şanlanma meselesi yavaş yavaş onu sar- Sacid kıpkırmızı olarak özür diledi. Fa
öyle mi? Bununla benı pek mütehassis mağa başlamıştı. O kadar ki. 1stanbula kat bu hakarete tahammü etmesine im
ettiğini söyledikten sonra, uzun tafsilata gitmek üzere trene bindii!i gün kalbinde kan yoktur. Çapkın hır soknk adamı gihi 
girişmeden asıl meseleye geliyorum. adeta bir teıaş hissetti: Sevgilisine koşan hare'ket ettiğine esasen bır. pişmanken 

Son aylarda artan romatızma buhran • bir adamın telaşı... bir de ondan hakaret görmek! 
ları beni Erenköyündcn İstanbula git · Galata rıhtımına çıktığı zaman saat ÜÇ· O gece pek sinirli geçti; fakat ertesi 
mekten menettiği için bu işle doğrudan tü. Esvalannı bırakıp kPndisine çeki dü - gün gene ayni saatte Sabahati görmek 
doğruya meşgul olamıyacağımı anlıya - zen verdikten sonra Beyoğluna çıktı. Mak· için sokakta beklemekten kendisini me· 
rak komşumuz Nemide Hanıma meseleyi sadsız dolasmak senelerdenberı uzak nedemedi. Artık sadece fotoğraftaki gü -
açtım. Onun çok görgül~ .ve bilgıl. bir ka- kaldığı şehrin ta~ını, topra~ını seyretmek zeli değil, bir haftadanberı hallerini ve 
d~.n ol.duğ.unu ~~e. kend:sıne ~er husu~t~ 1 istiyordu. Fakat ilk rast1adı~ı kadın ona tavırlarını tetkik ederek içine sindirdiği 
gu. v_ en.ılcbTılece. gını sen de benım kadar bıy.ı Sabahati hatırlattıl'h için birdenbire ka -

1 N d I::r b k dl s~ canlı Sabahati düsünüyor, onunla evlen-
bı ırsın. em• e -ıanım u ma s.a 8 ır rar vererek Galatava indi ve dairelerin 
ik d f İ b l · d" h · · b' mek istiyordu. Halbuki kendisine izdivsc 

i e a stan u a ın ı, sana em ıyı ır paydos saatini beklemeg"' e ko'r'llldu. He -
k h d b. f"k' k d ı b"l k J teklif etmeğe hazırlandığı genç kıı.a karşı 
arı, em e ır 1 ır ar a aşı 0 a 1 ect> men o gu··n Sabahati işinden çıkarken gör-
.. 1 k b" ·1 k · t"h b t çok kabaca muamele etmiş, onun tarafm-guze ve o umuş ır at e ızı ın ı a e • mek istiyordu. 

mek arzus4fie birçok ahbablarının evine . dan ağır bir hakarete maruz kalmıştı. Mü- 1 . . kt ih t b .. " d'" k Saat beşle altı arasında geçen dakıka - hendı's Sacı"d ı"çın· büyük bir üzüntü ıdi 
gırıp çı · ı ve n aye u zumru u an a . . 

Nisan 25 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idarasi il~ 1lırı 

Muhammen bedeli 9071 lira 20 kuruş olan çelik çekme boru, bakır çekme bo· 
ru. çelik saç, yuvarlak, bakır çubuk, bakır levha, pirinç çubuk. pirinç levha, 
çinko levha, külçe çinko, alüminyüm demir ve galvanize tellerle yay teli. gal
vanize kablo, bakır tel, pirinç te11 sinek teli, pirinç kafes teli, bağdadillk kafes 
teli gibi malzeme 8/5/939 Pazartesi günü saat 15 on beşte Haydarpaşada gar bi-

nası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satı nalınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 680 lira 34 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 14 on 
dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri Iazımdır. Bu işe aid şartnameler ko-
misyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2529) 

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

caktır. 

2 - Taliblerin lise mezunu olması ve telfıff uzlarının, düzgün seslerinın mikro
fona müsaid bulunması, bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşmaları lR -

zımdır. 

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

mezunlan tercih edilecektir. 
4 - Talihlerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. Umumi mildürlü-

ğüne müracaatları. (1408) (2651) 

-ı:::-..-------~ 
İstanbul İkinci İflas Memurluğmı · 

dan: 
Müflis Bakırköy Çimento Fabrikası 

Şirketi masasına kaydolunan Hüseyin 
Hüsnünün ( 480) lira ecri misil alacak ta
lebi idarece tetkik edilerek ecri misil tak
dirine salahiyet olmadığı ve işgalin hük
men sübutu lazım geldiğinden alacak 
kayıd talebinin rerldine karar verildiği 
ilan olunur. (17171) 

k b ıd lan sayarak dolasırken kendi kendısıne bu ... Hele biraz sonra onun şirketten çı-
uşunu u u. "lil'y r . "lk bT d"ği l h t 1 
Küçük hanımın resmini yolluyorum. gu or, ıse.y~ ~ kı ırk 1 se~~~ a ~- kınca kendisine serbest bir ifade ile ve a· 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun .. 
dan: 

Müflis Avunduk masasına müracaat e-

Alı h · · .. 1 t A"l . b" t lıyarak kendısının so a ta sevgılısıne ran-
a ıçın guze aze... ı esı ıze am:ı- . . . . . demi tenezzülle baktığını görünce büs -

·1 Kı ğı 1 1 b"t" d'k devü veren bır mekteblıye benzedığını 
dı?n hazinenin istediği 106937 lira 80 ku· 
ruş hakkında idarece yapılan tetkikatta 
bu alacak hakkında mukaddem<.. verilen 
red kararı üzerine keyfiyet mahkemeye 
intikal etmiş bulunmasına ve mezkı"lr 
dava derdesti rüyet bulunmak itibarile 
yeniden ~arar ittihazına mahal olmadı· 
ğına iftas idaresince karar verilmiş oldu· 

mı e uygun. zca z ısey ı ır ' ten _ .. k . . , . ·1 . d bütün soguw kkanlılığını kaybetti. . . . duşunere ıçın ıçın eğ enıyor u. 
sonra şırketlerden bırınde çalışmıya baş- Meseleyi halasından başkasının ha~lE't-

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 
',ı.yarak babasının yükünü hafifietmeğe Nihayet, büyük hanın kapısından Sa-

b k k d ·1 b' l'kt kt mesine imkan yoktu... Hemen ilk va -koşan fedakar aile kızlarından ... Nemide bahatin ir aç ar 'l aşı e ır ı e çı ı - • 
Hanım artık Sabahati methede ede bitire- ğını gördü. Tesadüfe bakın ki üzerinde purla Kadıköyüne gitti ve bfr otomobıle , 

f t ğ ft k . lb" e a d1 Demek yen· a atlıyarak soluğu halasının köşkünde ~1- NE KALMINA 
miyor. Ev işi, el işi bilirmiş, sesi güzelmiş, 

1 
o o ra .a ı e. ıs . v r · . ı · 

ilb ... Sana her ihtimale karşı onun hem lınmış hır resımdi o ... Arkadaşlarile ko- dı. 1 DIR 

evinın, hem de çalıştığı yazıhanenin ad • nuşarak, gülüşerek tramvay yolunu ta- - Hakkın var oğlum; Nemide Hanım 1 ~ı•••••••m••••••r 
re~wri~rum;~~m~hlW~-hl~n~~~~a~ruyürüm$ba~~~~~~ky~~···SanaS~~~==========~==================~=~ 

ğu ilan olunur. (17170) 

tır, sor, anla, ona göre kararını ver. Ben dılar. Sacid bilfühtiyar arkalarından git- bir fotoğrafisini göndermek için onun ar
sana bir yol gösteriyorum, o yolda nasıl ti. Kendisinde maceraya heveslenen bir kadaşlarile bir grup halinde çıkardığı res
yürüyeceğini kendin bilirsin. Yalnız şu- delikanlı hafifliği duyuyordu. mi kesip büyüttürmek üzere kızil~ Bey
rasını da ilave edeyıın k;, Nemide Hanını Fakat ertesi g-ln, gen~ ayn! saatte ken- oğlundaki bir fotoğrafhaneye göndermiş. 
Sabahate de senden biihsetti ve bir res - disini bu meçhul hanımın arkasından gi- Halbuki kızı, Sabahatin resmin, büyüt • 
mini gösterdi. Teklifinin reddedileceğini derken görünce vaziyeti ciddi bir şekilde türecek yerde arkadaşlarından birinin ~ 
hiç zannetmiyorum. Binaenaleyh tered • muhakemeye mecbur kaldı ve aylardan- .kmi büyütüp bana vermiş. Benim bir şey
düdsüz yürüyebilirsin. Gözlerini hasretle beri karşısında gördüğü bu resmin sa - den haberim yoktu. Yanlışlık sonradan 
öper. senden cevab beklerim oğlum.~ hibini ümid ettiğinden çok düşünmekte meydana çıktı amma artık senin Anada -

kendisi hakkında fena fikirler beslemesi-1 laşile onun elini tutmaktan kendini me-
ne tahammül edmezdi. nedmedi. 

Ertesi gün gene Sabahat zannettiği ha- - Yarın akşam sizi görebilir miyim? 
nımı buldu: Göz göze geldiler. Sacidin yalvaran c;e-

- Affedersiniz hanımefendi, sizden Ö· si Melihanın yüzüne ateş çıkarmıştı. Bır 
zür dilemeğe mecburum. 

Sacid vak'ayı anlattı~ça genç kız bü -
yük bir alaka ile dinliyor ve gülümsüyor
du. Öyle ki, bilaihtiyar yanyana yürür -

saniye tereddüd ettikten .ı;onra 2\ilümsi· 
yerek: 

- Peki... dedi. 
Mühendis Sacid halasının mektubunu olduğunu anladı. . lunun hangi köşesinde olduğu:ıu bilmedi- Ve ertesi akşam buluştular. 

okuyunca gülümsemekten kendıni alama- İstanbulda hiç bir işi olmıyan Sacide iş ğim için yazıp bu yanlışlığı düzelteme -
dı. İhtiyar kadıncağızın cevlenmeğe karar çıkmıştı şimdi. Her gün saat altıda Ga . dim. 

lerken Sacide bazı sualler bile sormağa 
~ 

ve arkadaşı Sabahat hakkında ona izahat 
verdim> cümlesini ne kadar büyük bir lataya iniyor ve günden güne daha çok Muamma halledilmişti. Amma Sacidin 
ciddiyetle kabul ederek hemen icraata beğendiği Sabahatf. kendısini ona göster- bununla iktifa etmesine imkan yoktu. 
girişmesi, hatta müstakbel nişanlı olarak memeğe gayret ederek ta Cihangirdehl e- Aylardanberi dost bir yüz gib . benimse
seçtiği kızın resmini gönderecek kadar vine kadar götürüyordu. diği ve hele son bir hafta zarfında cazi -
işgüzarlık. yapması tuhafına' gitmişti. Bir gün, sonradan kendisinin de şaştığı besine büsbütün kapıldığı bır genç kızın 

veuıeğe başlamıştı. Evinin önüne ge -
lince durarak mühendisin yüzüne baktı. 

- Mesele halledildi; artık, üzülmeyiniz 

Yannki nüshamızda: 

Yetim kız 
Yazan: inci Ôzkurt 

efendim. Allaha ısmarladık. l 
Sacid, son ümidine sarılan bir adam te- ~--------------~ 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 58 

Ondan sonra da bizzat aşçıbaşıyı ça.t
ğırarak öğleyin için hanıma hafif ye
mekler ısmarlamıştı. 

Arnla,.ında bir gece evvel baloda 
geçen vak'aya "id bir tek kelime bile 
konu.şulmam1ştı. Mualla kocasının bir 
şeyler hissettiğini ve kendisinden iza
hat istiyeceğini biliyordu. Cevadın 
hakkı vardı: MuallA ona istediği bütün 
izahatı vermiye hazırdı. 

tik heyecan saatleri geçtikten sonra 
Belkis hanımın alçakça sözlerinin ken· 
di üzerinde hiç bir tesir bıralanadığını 
anlamıştı. Cevadın bir çok kabahatleri 
olabilirdi; fakat karısın~ karşı böyle 
bir cürüm işlemesine imkan yoktu. Ko
cası hakkında böyle çirkin iftiralarda 
bulunabilmek için o kadının ne şayanı 
nefret bir yılan olması 18zımdı;! 

Şimdi Genç kadır., Belkisten başka 
birisinin Je Cevrniın kusurlarını ve ilk 
karısına karşı olan IakayidJiğini evvel-
ceden kendisine çok mübaleğalı, hatta 
hakikate uygun olmıyan bir şekilde an
latmakln alçakça biı hareket etmiş ol
duğun~ kani oluybrdu. 

Bütün bu fikirleıi, yüzüncü defa zih-

mıkletien : 
Muazzez Tahsl:ı -

ninden geçirerek kocasını ilk günden 
beri tanıyamamasına sebeb olan kim -
seler için !çm Ianı::t ediyor ve bir yan
dan da onu bekliyordu. Cevad, sabah 
giderken öğle yemeğini müteakib he -
men tekrar yukarıya çıkaca(,>"lllı söyle
~ti. 

Cevad karıs•nın yanına oturmuş, el- l~~iye me.cburum. Be!.k.~s ~a~_ım ~ana ı b~ dakikada karısma sö!.li.~ecek bir sö
lerini ell ""ri içine alınış, ateşli gözlerle dun gece ılk kannın olumunu mutea- zu kalmamıştı. Onun yuzunde, gözle -
onun gözlerini l!rıyordu. kib ortahkta dolaşan çirkin ve asılsız rinde, dudaklaırında dolaşan dudakları 

- Bir gün istirahat etmekten ne .;ı- dedikodulardan bahsetmişti. içinin ateşini bütün kelimelerden daha 
kar Mualla? Alışmadığın bu yorgun :- Cümlenin sonuna doğru sesi bilfüh- kuvvetle karısına anlatıyordu. 
lukların seni pek hırpaladığını görüyo- tiyar kısılmıştı. Cevad endişe ile titri- İlk şaşkınlık dakikaları geçtikten 
rum. Atemi eğlendireceğiz diye senin yerek; fakat gözlerinde dürüst ve te- sonra genç a1dam karısının omuzlarını 
sıhhatini ka;.·l>etmeni kat'iyen istemem. miz bir bakışla kaTısına doğru eğildi: tutarak onu biraz uzaklaştırdı ve göz-

Bu sahah babanla uzun uzun konuş- - Buna kat'iyen inanmadım Ce - }erine baktı. 
tum; haddim oJmıyarak kendisine bir vad ... Böyle bir şeyin imkanı yoktur. _ Ancak birkaç gündenberl bu sev· 
hıtyli nasihat ta ettim. Artık eline bir Sesimle, gözlerinde. vücudünün tit- gili gözlerin derinliklerini görmeğe mu
iskambil kağıdı alrnıyacağına yemin et- reyişinde bu alçakça ithamı reddeden vaffak oldum. Ondan evvel senin bana 
ti. Onu bu yemininden. döndürmemek bir isy~n vardı. Cevadın yüzü birden- karşı olan duygularını anl&.lmıyorduın 
için elimden geleni yapacağım. bire büyilk bir saadetle ışıldadı. Biraz MualJa. Ne zamandanberi bana yakın 

Fakat asıl san~ vereceğim se~nçli daha e~ilerek karı sının alnına dökülen olmağa başlamıştın? 
bir haber daha var . .. Bülendin tayya- kumral hukJelerini uzun uzun öptü. _ Coktanbcri .. belki de ta başlaın -
reci olnu!sına babanı razi ettim. - Te~ekkü.~ edcr~m sevgilim .. : Her 1 gıçtanberi... Fakat söyle bana Cevad. 

- Sahi mi? Aman ne memnun ol - şeye tahammul ederım; fakat senın na- niçin bana karşı 0 tavırlan takınmış
dum. Zavallı Bülendcik bu derdle için zarında namuslu bir insan gibi görün- tın? Evlendiğimiz gün neden bana o 
için eriyordu. Sana karşı olan minnet- memeğe hayır ... Dünyada en çok kly- sözleri söylemiştin? Evet, kabahatim 

Saate baktı .. ikiye gelmişti. Nerede tarlığımı nasıl ödeyeceğimi bilmiyo - me~ veıdiğim insan sensin Mualla ve büyüktü benim; seni fena halde kır -
ise o gelecekti artık.·· Kalbinde büyük rum ~vad. seni, hiç sevmemiş, sevgi nedir bilme- mıştım. Fakat öyle genç, tecrübesiz ve 
bir helecanla onun ayak seslerini bekli- Bilfühtiyar o da kocasına esen• di - miş bir insan gibi derin, ateşli ve haris cıcemi bir kızdım ki. .. 
yord~·:· Ne kadar geç kalmıştı ... İşte yordu artık. Genç adam kansının bu bir aşkla seviyorum. Fakat sen de bana - HRkkın var sevgilim; kabahatin 
saat ıkı buçuk! .. yıikınlığından fevkaiade mütehassis ol-' bir şey söyle Mualla .. bir tek kelime .. hepsi henim .. . O dakikada gurur göz· 

- Amcamın bugun bütün gevezeliği ı duğunu göstermek için onun elini du- bir cümle söyle ... Bana: «Seni seviyo - Ierimi biirümüş a'skımı örtmiiştü· hal· 
üstündp itli. Bir türlü ycikamı bırak - daklarına götürdü ve birdenbire ağır- rum• diyebilir misin sevgili? Beni öyle buki daha o z~andan seni sevi~or • 
madı. Halbuki ben seni öyle merak e- !aşan, ciddileşen gözlerle ona baktı: mes'ud ederdin ıki... dum ve bunu sana söyliyecektim. on
diy<>rdum ki... - Soracağım suale cevab verirsen ö- . Genr kad.ın vücudünü dolıyan müş- dan sonraki hallerimi, izdivacımızın ilk 

TelSşla odaya giren Cevad karısına deşmiş oluruz Mualla. Dün gece Tarab- f~~ ve ateşlı bakışları~. k.?~.ısınd~ ~~ : aylarındaki çirkin hareketlerimi de ge
yaklaşmış, ellerini tutmuştu. Bilfilhti - yadaki baloda seni :i1mak için küçük tun kuvvet ve tereddudunun endıgını ne gururum bana yaptırıyordu. BU 
yar ona herkesin yanında hitab ettiği salona girdiğim vakit annem ve Belkis duydu. Başını C~vadın omuzuna dayı- gençlikle ve güzellikle sana ıztır~b 
gibi ~n• diyordu. hanımın sana bir şey söylediklerini yü- yarak hıçkıran bır sesle: çektirmek., erkek gururum tcı' min edıl· 

Mualla kalbinin heyecanının birden- zünden anladım .. bana aid, benim a - mediği için seni bir köşede bırakıp git-
bire sükı'.inet bulduğunu, içine derin bir leyhimde bir şey ... OnMrın beni ne ile - Seni seviyorum Cevad ... dedi. mek ne çirkin bir hareketti! Fakat ge· 
s&det sıcaklığı dolduğunu duydu. ve niçin ithan: ettiklerini bana söyle - Bir kaç dakika saadetlerinin sar - ne erkek gururum beni eğilmekten. sa-

- Nasılsın şimdi? Baş ağrısı falan meni rica ederim. En büyük mücrim1e- Hoşluğu içinde sessiz kaldı}~. Birbir - na izahat vermekten, sana kendimi sev· 
kalmadı ya yavrum? rin bile kendilerini müdafaa etmiye 1erine sokulmuş, nefes olmaktan kor- dirmek için bütün fedakarlıkları yap-

- Hayır, vallahi hiçbir şeyim yok... hakları vardır değil mi? kuyor gibi hareketsiz kalmışlardı. Bil- maktan menedi.Yordu. 
öğle yemeğine de inebilirdirn. - Hakkın var Cevad; sana bunu söy- yük sevinçler derin ve sessiz olur. Ce- ' _ (Arkalı var) 

va.dm da, kalblerinin beraber çarptıjı _ 
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BATTAL GAZİ 
Baron de Tott'un hatıraları E . s*edqqgg§tttttt'tQ@t ;el! 

Çanakkalede harb Yazan: ZIYA Ş.AK1B 

A Cadı Battah nereden tanıyor? 
d~k, başıma gelecek fetaketi biliyor- ı 
1.. .: Ve büyük bir memnuniyetle, ö
y~~u bekliyor<lum ... Bu ölüm, geçiki
nıı~ u. v~ her g~en gün, ba~? daya
g.. az bır ıztrrab veriyordu. Oyle bir 
ınun geldl ki, o mel'un zindandan. kaç
in~~ı hatırladım. Alçak imparatordan 
ri~· am almak için, bütün kadınlık sih 
Yi ~ ortaycı atarak kapıdaki nöbetçi -
~ andırdım. Onunla, kaçtım. Ve ser
Şıl st kalınca, şu iki acı hakikat ile kar-

Ben top işleri ile meşgul olurken kendisini göstermek 
istigen Moldavancı Paşa bir burunun üzerindeki harab 

kalenin duvarlarını, kulelerini tamire kalkıştı 

h 
aştım. Sevp.ilim, ugr· a't.lığı fecaata ta

amrn .. ı re .
1 

u edememiş .. burunsuz bir çeh-
?ni ıt'e yaşamaktansa, ölümü tercih et
su ş ı. ·· Baban: da, imparatorun arzu
bu~u k~laylaştırmadığı için, mahpus 
Öl .. Untlugu manaf.tırd<', esrarengiz bir 
ğı~le ~öçiip gitmişti. Sarayımız. da
h ~ıştı. Servetimiz, k~milen sarayın 
/zınesinp alınmıştı. Annemi de küçük 
c:Ş~a kaybettiğim için, artık hayatta, 
1i n an hiç kimsem kalmamıştı... Giz
et~': familyamızın ke~işine müracaat 
ad ırn. Ondan yardım istedim. Bu i\ciz 
ın arn, bana bu manastın tavsiye et -
C<Jekkten fazla bir hizmet edemedi. An-

bu Y<'l .• :ı.. 'ld" K Vera. u gostereuı ı... ararımı 
un. 

Rcndimi kimseye bildirmeden bu 
~anastız:ı kapanacak olurc;am, impara-

l
run elınden kurtula bilecektim... Bir 

a tın kıi lç . 'b· . 
J .. . esı gı ı parlıyan ve ımoarator 
ostıny b' ti .osu ıle çıldırtan saçlarımı kes-
ın. Bır rahibe elbisesi gı·yerek, bura

Ya cre}d' ril 0 , ım, kapandım. Kalbimin acıla-
e ınlemiye başladım. 

v"~att_al ~~ıi. bu hazin macerayı bü -
d~ hır dıkkatlc dinliyordu. Ve <linlc
riı r Cadı Mariye karşı kalbinde de -
ll~;şen bir merhamet hissedivordu. 
G~ ~ye biraz uzun sürdüğü için, Battal 
y zı ayakta. duramamıştı. Cadı Mar -
zer~ın, taş gibi katı olan yatağının ü-

ıne oturmıya mecbur kalmıştı. 
c 'Başrahl.bc ılc diğer rahibelere f,!elin
ye .. korkunç bir mahlUk olan Cadı Mar-

ca~ın, Battal Gazive bir fenalık vapa-
ag d ~ v 

.. ın nn korkardk bir türlü kapının 
on" 
ku~~den ayn1mıyorlardı.. Ve, sık sı:k 
din~ larını kap~ya .dayı):arak içerisini 
k Yorlardı. Hıç kırnse ıle beş çift 18-
ırdı ettiğ" .. ··1 ve ı goru meıniş olan bu garib 

b::ı. esrarengiz kadının, hazan alçalan .. 
zan ··ks lit . yu elen .. b2zan kin ve hiddetle 

d l'iyen sesini duydukça, onun bu ka-
ar çok .. . 

lard soz soylcmesine hayret ediyor-
ı. 

Cadı Ma . . . 1 geçınis . ry~ ıse, tamamıle kendınden 
hu · bir ınsana benziyordu. Tıpkı, 
at rn1~a nöbt>tkri arasında savıklıvan 

es ı b" h . v 

deva ır . asta gibi, ağır ağır sözlerine 
ın edıvordu: 

- Sen ı hüc e erce.. evet, senelerce bu taş 
tan relerde kendimi gizledim ... Dost -
bir ·h~fkatten, muhabbetten mahrum 
dinı. ~de .. ynpyalnız, inim inim inle -
·r.. srnren~!z havatımı öin·enmek 
·•ıeraki1 v ""' 

na r .. e drRfımı saranların ı~rarları-
l:irns agme~, ac• klı macernya dair, hiç 
a:yJereye bır şey söylemedim ... Günler, 
deki ve seneler p,eçtiği halde, kalbim
rn n ateş bir türlü sönmüvordu. Baba
l{'zze~; ~ayatımda bana ilk ve 50n aşkın 
hayaı:nı. tat.tırrm SEVl!ili Filioo~umım 
den .e

1
:1· bır türlii gö1lerimin önün -

sı ının· dar k ıyordu. Bu hayallerle o ka-
hınu aYnaşmı~ idim ki, adeta onlarla 

suvo d On]" • r um.. hasbıhal ediyordum. 
-.rın· 

- İntikam . t"k B" . . 'k tnırnız ·· m ı am... ızım ıntı a-
l)· ne zam~n alınacak? 

Za~Ye, feryad ettiklerini işitiyordum ... 
berı an geçtikçe. Bizanstan gelen ha -
b er de d •. . 

erler egışmıye başlamıştı. Bu ha-
llaratoe nazanın, zalim ve müstebid irn
Ça> artı~.ın aleyhindeki cereyan. artt·k
gıc1 hal;ş:. kuvvetli bir kasırga ba lan
Cok iyj ~1• ~lmıştı. .. Bizansın havasın·, 
fırtın 

1 
ılıyordum. Burada başlıyan 

raYın atların ve kasırgaların, daima sa -
tahtı uvnrlm-ınrı çarparak tacları Ye 

arı devi ' 
fnnı çok .. rmeden silk:Cın bulımyaca -
kasırır ıyı tahmin edf yordum. Ve bu 
rak ~ e.snnsında, İstanbulda buluna -
l'iınıe n!.1kamımın alındığını gözle -

g<>nnek istiyordum... Nihayet 

Sevgilim, uğradığı fecaate tahammül 
yaşrımaktcmj/a ölümü 

bir g~n, eski başrahibeye müracaat et
tim. Izin istedim. Senelerce bu hücre -
lerin taş duvarları arasında çürüyen, 
rengini ve şeklini değiştiren çehr'emin, 
hiç kimse tarafından tanınmıyacağına 
emin olduğum için. kalktım .. İstanbula 
gittim ... Bu, öyle bir zaman.af tesadüf 
elti ki; imparator ile (patrik)in arası 
fena halde açıilmıştı. Keşişlerle, hain 
ve dinsiz hükümdnı arasında, gizliden 
gizliye kuvveLli biı çarpışma ba.şh-..1mış
tı ... Son derecede dessas ve zeki bir a
dam olan imparator, patrik ile pesko
poslara kahir bir darbe indirmek için 
onları saraya davet etmişti. Sarayın, 
(Trolloc:) denilen kubbeli salonunda, 
son söz söylenecek .. hangi taraf galebe 
ederse, hakimiyet onun eline geçecek

ti. 

,.-- ~ 

1 
Bir Lckt run günlük 

rr Jarrn'·an 

edememiş .. burunsuz bir çehr.ı ile 
tercih etmişti 

Söz buraya gelince, Battal Gazi ga -
rib bir tebessümle gülümsedi. Mırılda
nır gibi bir sesle: 

- Hey gidi günler, hey ... Talih ve 
tes~iif, o vak'aların içine beni de ka
rıştırmıştı. 

Diye söylendi... Fakat Cadı Marya, 
Battal Gazinin bu sözlerini işitmemiş 
gibi, dalgın dalgın sözlerine devam et
ti: 

- İmparator, sarayında öyle bir ter
tibat almıştı ki, Trollos salonunun yal
dızlı kubbeleri altır.da yapılacak olan 
bu çarpışmada, hiç şüphesiz ki galebe, 
kendi tarafında kalacaktı. Ve, mukati
des kilisenin nüfuz ve kudreti, tamami
le mahvolacaktı ... Daha müzakere baş
lar başlamaz, bunun ilk eseri belirdi. 

(Arkası var) 

Ankara radyosu 

Tercüme eden: HUseyi n Cahid Yalçu 
Top bu vaziyette Rus gemileri leştirilecek bir batarya ateşini Avrupa ta· 

tarafından ancak Boğazdan çıktıkları, to- rafında muvafık bir mesafede bir burun 
pun ateşine maruz kaldıklan zaman gö .. üzerine kurulacak diğer bir bataryanın 
rülebilirdi. Fakat butun duvarların te - ateşile makasvari yerleştirerek Türk .. 
pesini ve kaleye civar meskenleri açıkta lcre Boğazı zorlamağa kalkacak gemile· 
bıraktığı için, filo üzerimize ateş etti. Bu rin ön ve ardını topa tutmak imkanını 
şiddetli, fakat semeresız ateş. eğer Türk· verecekti Halbuki düşman gemileri ild 
leri bir şeyin harbe alıştırabilmesi kabil bordadan mukabele edebilmek için akın .. 
olsaydı, onlara bu alışkanlığı vermeğe tıya yan vermek mecburiyetind- kala -. 
hizmet edecekti. İlk atışta Türkler orta- caklardı. Bu manevra ise onları suların 
dan kayboldular. cCoulevrine> i kullan- tesirine kapılınağa sevkedebilirdi. 
mak için yedi sekiz kişiyi yanımda alako- Bu tertib Türk toplarına yelkenler il>< 
yabilmekte zorluk çektim. Elimde bu zerine konmuş zincirli gülleleri faydalı 
toptan başka bir müdafaa vasıtası yoktu. surette kullanmak imkanını da temin e • 
Hem düşmanın gelip te bu topun istika- derdi. Yelkenler Boğazı geçmek için el .. 
metine girmesini beklemek mecburiye - zem olan sertçe bir rüzgardan siddeilt 
+inde idim. ~ 

Bu top kullanılamazdı. Fakat bu hare
ketsizlik piştar cfregate> üzerine atılan 

ilk darbeyi imkan dairesine soktu. Fr~ -
gate derhal batmağa başladı. İkinci atıg 
arkadaki gemi için hazır oldu Bu sırada, 
Rusların top ateşleri burunun üzerinden 
devam ediyordu. Donanma başımızın üze
rinden sekiz dokuz yüz gulle a§lrclıktan 
sonra, istikamet değıştırdi. Bu gülleler
den ekserisinin havada patladıklarına dik 
kat ettim. Hiç patlamamış olan birkaç o

surette gerilerek biraz sonra yırtılacak 11 

!ar ve gemilerin karaya bındirmek ihtf,. 
mallerini bile garanti edemiyeceklerdı. 

Ayni dercede kuvvetli diğer bir sebeli 
daha beni bu tarzı müdafaa sistemini ka .. 
bule sevketti. Bu bataryalar beyaz gül 11 

leler (1) esasına hakim bulunuyorlardı. 
Ta Çanakkaley kadar hıç fasılasız ateg 
edebiliyorlardı. Bu tertibin, eğer Türkler 
hazırlıyacağun topları şöyle böyle kullan'4 
mak yolunu bilirlerse, İstanbulu kurtara· 
cağı bence sabit olunurdu. Avrupa sahi, 
linde Çanakkale hisarlarına daha yakıQ 

Ayni sıra ile ayni saatte üç gün tekrar ve Değirmen burnu adını taşıyan bir bu, 
edilen bu teşebbüs beni bu mevkii ifga1 run Barbier burnunda ve Asya hisarında 

ateşlerini ka~turabileccği için orada 
etmeğe mecbur bır:!karak daha sağlam 

büsü de bana getirdiler. 

müdafaa vasıtaları hazırlamama mani da bir batarya inşasına lüzum gösteriyOl'i 
luyorôu. Düşmanı sahilden uzaklaştır o~ d~: Simoys kıyısında da oradaki kaleye 
mağa elverişli telakki ettiğim bir çareye muzaheret kuvvetini göreceği için dör 4 

düncü bir batarya tesisine karar verdı'n'L 
baş vurdum. y .. ~ ukarıda söylediğim sebebden dolay 

Bu maksadla, akşam üzeri Çanak.kaleye yalnız b~ına o kaleyi müdafaaya imkan 
vasıl olduğum zaman, Venediklilerden yoktu. 
alınmış küçük bir topu çıkarttım. Gülle 
leri kıpkırmızı bir halde ısıttıktan ve to: Ben bu tertibat ile meşgul olduğum ve 
pu doldurduktan sonra kalabalık bir hal- bu işleri angarya ı.arikile üa için civaıı 

köylerin ahalisini toplamak üzere ı'cab e. 
de yaptıklarımı seyreden kimselere kızıl ~ 
gülleler hakkında küçük bir nümune gös- den emirleri gönderdiğim sırada, hiç şiip 
terdim. Bu tecrübede hazır bulunan paşa hesiz, kendisinden bahsettirmek istiyen 
ile Türkler daha şimdiden Osmanlı im Moldovancı Paşa Akdenizi gören bir bu 

Urıa r..u,ak ıtldıab,arıpq_ ~ DALGA UZUNLUl':U ~-, paratorluğunun donanmasının intika~ runun üstünde Cenevizlilerden kalına biıı 
Dain1a ehemmiyet alınmış zannediyorlardı. Geceleyin, o za- eski hisarın harab duvarlarım yaptır " 

Q. 1~11~ :: 11::: ;:: ı: ~:: mana kadar Rusların bilhassa topa tut mayı düşündü. Medhalin karşısında kaın 
Verilmek lazımdır/ P. 11 ,7e m. 14&1 xu. IO xw. muş oldukları burun batarvasında ıska. olan bu eski hisar o kadar yüksekte ve o 

Geçen aylar İstanbul oldukça münteşir ralar, kömür ve kö.rükler h~zırlandı. Fa: kadar uzakta idi ki oradan atılacak gül " 
grip salgınına maruz kalmıştı. Grip has- SALI - %5/4/39 kat Türkler verdiğim emirleri icrada mü leler ancak bir münhani çizdikten sonra 
talığı dn en zlynde kulaklara savlet eden 12.30: Proğram. 12.35: Türk müziği - Pl. saraat gösterdilerse de bazı Rumlar h denize yetişebileceklerdi. (Arkası var) 
ye orııda ihtilat yapan blr hastalıktır. 13: Memleket saat Ayarı, ajans ve meteora- iç llıtilnt ta ekseriyetle orta kulakta yani ıoJi haberlrrl. 13.15: Müzik (Karışık proR' - şüphesiz Rusları haberdar etmek husu • U> Asya kıyısında, blrlnci ve ikinci kale • 
sanduka içinde yapar. Boğazdan mik _ ram _ Pl.> 

13
.
45 

_ 
14

: Konuşma (Kadın sa- sunda daha çok gayret ettiler. :Fil.olan ler arasında Boğazın bir koyu. Boğazda, bt.ı 
roplar Nefir! ostakl borusUe orta kulağa atı - Ev hayatına aid.) 15: Çocuk Esirgeme artı'k sahile yaklaşması tasavvurları Lim- rlnci kısmı zorladıktan sonra ancak bu koy'4 
gidince derhal ornda cerahat toplıyan bir nos'u muhasara uz-erın· de toplanıyor da düşman yerleşebilmek teşebbüsünde bu-o 
iltihap 

11 
idd li t Kurumu _ Çocuk müsameresi - Halkevinden ıunnblllrdt. e § et a e~ ve kulak ağrıları gibiydi. .. 

başlar. Bunun derhal tedavJslne koşu _ naklen. 18.30. Proğrnm. 18.35: Müzik (Oda ···········--········-·-···················-··········-
lursa iltihab tevkif edilebilir. Fakat ba _ müziği - PU 19: Konuşma. 19.15: Türk mü- Elde ettiğim sükfuıet ve rahattan ilk 

Ankara borsası 
-····-

zan blr çok sebebler ve amillerin tahtı zfği <Fasıl heyeti.> Ça~anlar: Ceydet Çağla, jstifadem münazaa mevzuu teşkiı eder gı. 
tesırindc iitihabıu tevkifine imkan ol _ 

1 
Eşref Kadri, Hasan Our, Basri Üfler, Ham- bi görünen iki gemiyi kurtarmak oldu 

m~zİ O zaman hastalık dimağı tehdla dl Tokny. Okuynr: Celill Tokses. 20: Mem - İki kalede dört yüz kadar Yah d' b 1 :me';yeatba~Ikarl :e iş ameliyata gider. Bu 'ıeket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber- dular. Bunlar Cumartesi gu··n- u lrnı u . Açılı•· kapanıf fiatla ı 24. 4 • 939 
· u aı,;m arkasından ynpılır. ı .. . • u o asına 

l<'akat bazaıı maalesef bu ameliyat ta l lcrl. 20 15: Tilrk muzlğl <Halk oyun havala- r~ğmen, bu gemileri zincirle çekerek teh- t------ç_E_K-.ı_. _ı_. _ı_ı _____ , 
muvnffnkly~t vermiyor ve aradan haf _ n.) 4 tnnbur, cura, santur ve dümbelek. lıkeli mevkiden uzaklaştırmak için • .Açılış Kapanış 
talard gbeçti~i halde birdenbire beyin za- 20 30: Tiirk müziği: Çalanlar: Vecihe, Reşad lıştılar. Bu ameliye gem~leri aynı za!n Loaüa 5.93 s.93 
rın a lr ıhtll!ıt başlıynrak menenjit ile E R K C rlet Kozan Ok da ate h · · 26 7 hastal:ırı sür'atle götüreb!liyor.. Kulak rer, uşcn am, ev . uyan: ! attından da uzaklaştırıyordu. Bi -..-~ 1 • 02;-; 126.7025 

Muzaffer İlknr. 1 - Alt Rıfat beyin - Nlhn - k ·· r ..,.. : .~600 S.35l>O 
il~htblarma, kulak akıntılarına, kulak vend best<' - Zülflh gorenlerin. 2 - Lemi - ~ç ~n sonra esmeğe başlıyan sertçe bir lılllloe 6.662li G.6626 
a.,,n arına daima ehemmiyet vermek lfı- ruzgar, gemileri ikinci kaleye kad °"'"" H!.4175 18.4176 

sana. 3 - Hncı Arlf beyin - Nihavend şarkı: ı. op arı orada daha lüzumlu idiler A!Mtfta.a 
67

.26
7
5 67 .~675 zımdır. 

1 

nin - Nihavend şarkı - Bin gül çıkarırdım kard T 1 ar Çl -

Cnab laltyen okuyucularımın Po11ta Yanılma ateşi aşkıi 4 - Vecihe - Kanun ~aradenize dökülen ve tebahhür ede - :::.. ~~~~25 ~::g25 
paha 7ollamalarını rica ederim. Alı.si tak· 1 taksım .. ı.. fi -.. .R. ahml beyin - Nihavend şar- mp ıyen ts~dların fazla.51 Trakya bosforu v Atine J .C9:11S l ,0,20 

dlrde uteıücrl ınulr.abeleı;b kaJabilır d ı k 6 ropon ı e rı Ak 
8 

ı '1.. . kı: Suzüp suzup e ey mc e . - ......... - yo ı e denize dBktllUyor ...,. , 1.56 1.66 

~~~111111111111111111111111111 ..... ---------..JI Nlhav~nd yiırük semai: Bilmezdim özüm Bunlar Çanakkalede o kadar ~iddetlf a • .... - -

Nöbetçi eczaneler 
--····-

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 

gamzene. 21: Konıısma (Çocuk Esirgeme Ku k~ntılar yaparlar ki çok kere gemilftr, bü. = ~:::oo ~:::~ 
rumuJ 21.15: Esham. tahvilat, kambiyo - nu- tun yelkenlerini açtıkları halde 1 a.-~ ;:.4.~o71S 24.967r. 

kut ve ziraat borsası mat.) 21.25: Neş'ell karşı durabilirler. RüzgAr kendil~rin:o~~ •llıNt o.llOUO 0.9000 
plO.klar - n. 21.30: Miizlk IRndyo Orkestra- fayet ettiği zaman, pilotlar yollarını "Uı- • ..,... i.692.5 2.8926 
sı - Şef: Hasan Ferid Alnar.) 1 - Rnmcau - la k t " - 'lllıııılıı•.. s4.6ıl 84.62 

1 Mottı: Balet süiti. a) Menuet. b) Musettc. nn uvve ine mümkün olduğu kadar ~ 80.6825 30.5325 
el Tnmbourln. 2 - Franz Schubert - 4 ün- az mukavemet arzedecek surette tanzim ......,. 2B.ll021'1 :.SJJ-02() 

Şehzndebaşında <Üniversite), Eminö • 
nünde <Hasa!l Hulüsi), Aksarayda <Zi -
ya NuıD, Alemdarda (Eşref Neş'eU, Be
yazıdd~ _<Asado~), Fatihte <Emllyadl), 
Bakırkoyunde Cistanbul), Eyubde (Eyub 
sultanJ. 

ı cü <trnJik) senfoni, do minör. a) Adagio mol- etmeğe mecburdurlar. Bu tetktkın temeli •---------------

1

1 to - Allegro vıvace. b) Andante. c) Me~uet- de akıntıların istikametini bilmekten iba- ._ __ ı_a_'l'_t_x_B,-A_Z_L_A __ • ___ 1 
to _ Trio. d) Allegro. 3 - E. Orieg - Ikincl ret olduğu hissediliyor. Akıntılar bir bu-
Peer Gynt süiti. al İngrld'in kederi. b) Arab d 

1 

run an.' diğer buruna çarparak seyrüse • 

Açılış Kapanı~ 

nın ~· i p&tlS -
Beyoğlu dhetindekiler: 
İstiklal cadd inde <Della Suda), oaı _ 

rode (Guncş), Taksimde (Llmonclyan), 
Pang::ıltıda (Nargileciy~n), Karal.byde 
<Hüseyin Hü1miı), Beşlkta.şta (Vidin). 

Boğııziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kndıkoyünde (Halk, Hulfısl Osman) 

Üskud:ırda <Ahrnediye), Sarıyerde (A ~ 
saf), Büyükadada (Halk). 

danm. c) Peer Oynt'ün dönüşü. d) Solve - fe b re ırer engel vücude g....... • 1 B 
lg'ln §arkısı. 22.30 Müzik CNeş'eli plWar.) b' '-'•tnr er. u 
23: Müzik (Cazband - Pi> 23.45 - 24: Son a- '.lgilerin ihmali pek büyük bir tehlike teş 
Jans haberleri ve yarınki proğram. kıl eder. İki Türk gemisinin pilotlarının 

bana verebilecekleri yegAnc malQmat 

Dr. IHSAN SAMI ~ 
Gonokok Aşısı 

Beltoplı:lup n ihtilitlanna kartı polr 
teairli 'Ye taze qıdır. Divaııyolu Salto 

Mahmud tiirboti No. 11.S 

~uhakkak ki bundan ibaretti. Bu gcmile
rın yürüynşleri Boğazın en faydalı .su . 
rette tahkim edilecek mildafaa noktala· 
rını tayin hususunda gayet i§irne yara
dı. Filhakika, gördüm ki Barbiers burnu-
na. birinci ve ikinci kalenin aruına. yer. 

-
• • llJ • - -• • • vadeli - -

. 

,-. RIZA ASLAN ..,. 4 
Dfıvrigide Son Postanın bayiidir. 

Mecmua, kitab ve kırtasiye işlerllc 
de me.şguldür. Gazetenızi oradan a
rayınız. 



14 Sayfa SON POSTA 
c8on Po.tta• nm tetrtk&a: 44 

BiR iN6ilil CASlJSU 
Terc11me 41den: B. .uu 

Artık çok mes'ud ve bahtiyardım. Bütün amirlerim bana 
büyük bir itimad gösteriyorlardı 

-
GOreşçilerimiz yolda 

r· .... --...... ---.... ·-·----·······-·· .. ············-··-························-············ .. ··~ 
i Ba,,,.aklarla donatdmıt olan Berlinde halk UntertenlindendP. yapdacai 
i maasime lıo,arken gürcı takımım ı.z RaypporlelJdelıi idmanlara 
: htUırlanıyordu 

\ ............................................................. ·-···--··-· .. ··-·----···-········ ............ ) 
( Güreş kafilesile giden Omer Besim yazıyor ] 

!~ iikrqten, Berline kadar lin U· 

~ yuya?'.ak, kAh etrafı süzerek ya
pılan iki gecelik aeyahatten sonra Berli
ne geldik 

Daha yollardan iübaren b&ıyraklarla 
süslenen etrafın telaşından belli. Hitle
rin ellinci yıldönümü hazırlıklan her ta
rafta hararetli bir ıekilde başlamış. 

bayramı olan 1 Mayu; Pazart<.>si günü 1" 
pılacaktır. 

Hakemlere tebligat 
Bölgernlzde mukayyed lısansiye Jı•' 

kemlerin muvazzah adresleri mevcud btl' 

lunmadığından aşağıdaki tebliğın neşet 
zaruri görülmüştür. 

1 - Uhtelerine maç idare.st tevdı oııı· 
nan hakem ve yan hakemlerin hıç maze• 
ret göstermeksizin vazifelerine gelme
dikleri görülınü~fü r. 

2 - Bu gibiler hakkında ittihaz olun•' 
cak kararların ajanlığımıza ~·ar oıuıı· 

Bugün Berlinde Hitlerin elline~ yıldö- ması Futbol Federasyonumuzdan rica t' 
nümü ile k:al'fllaştım. dilmiş olmakla beraber meşru mazeret-

Benim de talihim midir, nedir!. İki se
ne evvel Londrada kral kupası maçını 

seyir için bulunduğum zaman kral altın
cı .Jorjun taç giyme merasimine tesadiif 
etmiştim. 

t.tç sen• evvel Berlin. olimpiyad oyun- !erine binaen maçlara gelemiyccek oJaO' 
lan için muazzam binalann tepesinden lann Perşembe akşamına kadar behertl" 
yerlere kadar sürünen rengarenk bayrak- hal bölge merkez bürosuna mahimat ve!' 
larla MU!ü idi. meleıi rica olunur. 

Bugü.n Berlln yalnız Alman bayrakla- ··-······························ .. ···-····--····-····' 
:\ \ · rile ail&Ienmi§. her yer kapah, herkes bu Ticaret işleri: 

büyük saatin heyecanile yaşıyor. Kuma, ve çorap markaları Qarb cephesinde Ç4TJ>ıf<U' ftalyCJ.1\ cukerlerUıden bit- gn.p 
.Bütün halk Untertenlindende yapıla- tetkik ec iliyor 

Fakat biraz etraflıca muhakeme yü- Bizimkiler bu müddet zarfında, Alman- Myle yapılmadı. raporum mutla:ka na- cak merasime adeta koşarken, güre~ ta- Bazı yerli fabrikaların yabancı meıt' 
rüti.ince şirketin seyyar memurlanndan lann bütlin plinlarmı altüst edecek şe- zan itibara alınır ve daha enerjik bazı kıınımız Rayşsporfeldde'ki idman için h&ı- leketlere aid markalarla piyasaya .ınell' 
gelen bu gibi iş mektublarının kendisi- kilde tertibat aimağa muvaffak olabi - tedbirlPr ittihaz edilirdi. Çünkü Galli- zırlık yapıyordu. sucat arzettiklerini ve bunların AVf'Y 
ne değil, fakat doğrudan doğruya tir - lirlerdi. yeni, her öğle yemeğinden 90nra muta- Berlin olimpiyadının o, tariht oyun pa malı diye satılmakta olduğu göril -
kot na'mına gelmeleri lAzım geldiğini Fakat Fransızlar b'1 tertibı:ıtı almıya zaman öğle uykusu kestiren, harb mey- yerlerinde en mükemmel bir şeklJde id- lerek tetkikata bajland~ıı yazırııf' 
düşünnıiiş.. bu işin garabetini düşü - muvaffak oldular mı? Heyhat!. Bugün danlannda olup bitenlere ehemmiyet man yapan güregçilerı başbaşa bırakıp tık. 
nürken, birdenbire İngilteredeki eski artık Umumi Harbd• cereyan eden ~ermeksizin her akşam er~enden y~ta bu spor cennetinin içinde kendimden bir Bu tetkikat sıraSJnda bir kısun ~rf.' 
aostunu onun bu husustaki kendisine Verdün hidiselerini o zamanlar Fran- gına giren insanlardan değildi. Galli - defa daha geçtim. fabrikalarının çıkardıkları çor~lsrf 
,razdığ1 

1

mektubu hatırlam14 ve derhal sız ordufarının başk~danı olan Jof- yeni, iş ve hareket adamı idi... Yüz b. ı h Ik n · muhtelif fabrikalar mamulatı imiş giı:ı' 
·Alrnanvadan gelen bu mana""'z mektu- fer'ı'n Verdu-nd•ı-: --"-er'-rı· de dogruv - Hayatımı tehlikeye sokarak edindi - •ahal mt kerceteka m l zerbınde dolaştığı -"'1 -

• "' • ... "' &:SA ~ ği JO. tt k d . 'f d .. an e er er ya ruz aşıma doJq- muhtelif markalar koydukları gön• 
bu olduğu gibi. babama göndermif.. dan doğruya emri altında bulundurmak m ma mu an zerre a ar ıstı a " tım. müştür. Bu şekil halkın lehinde tel~"' 
( 1, -'- • • . . . edilmediaini sonradan öğrendiğim za- k d ,.., -

) baham mektubu alır &lıntlil, saçma ıçın oradakı kuvvetlen nasıl gen çek- f !:> h ld k ld d t Bizim çivili pabuçları yanıma almadı- i e ilmediğinden alakadar makaml' 
hte lrud kt ıı;.f • V d" k ak bi Al man ena a e canım sı ı ı .. a e A ra bir rapa la b.Idi ·1m· t' sapan mu vasını o u an sonra, ti6.nı, er une a111 y ın r man . f f . . k ld v h. tt" ğuna çok müteessir oldum. Şu Ovensle- r ı n ış ır. 

titri bir merakla kopye kAğıdına sarıl- taarruzundan b~hseden Ver<lün ku - ızze 1 ne sımın ırı ıgı~~ ,::;,e 1~· ıin. Salminenlerin, Lawelokların ko tuk- Piyıısl!t'a dOnkO faatıyet 
mış .. ve tabi zahmetsizce onu dat oku - mandam general Kutanso'nun, bu ka- ----····························~·······~~~-···-· lan sahada hiç olmazsa idman ya:mak Dün piyasada ehemmiyetli bir faali-

yuvermiş .. zeki olan babam me&eJenin naatıerini izhar ettiği için derhal mev- [~~~~~~n~~n~~~~~U~~~~~c~~SI fırsatını bu kadar yakından kaçırdığıma yet olmuş, külliyetli miktarda sat~1ııt' mahi)<-tini, işhı ehemmiyetini kavra - kiinden na!ll uza1d~tırıldığını, tarfln- kim olsa üzülürdll... yapılmıştır. Toprak Mahsulleri ofisi 
k km k rl uh · l d N · eh · . piyaSva 3-4 çavdarlı 163 ton kızılcl ma ta geçi emiş .. bu hAdiseye müt - mış as e m• m-rtr er en ansı Ş n Bu ıdeal spor mahallesinde hayatları-

4 5
· d 

1 326 
to k but 

h~ sevinmiş.. derhal 90Juğu harbiye meb'usu albay Driyan'ın bu mesele nın en zevkli idmanlarını yapmış olan ve - çav . ar ı n yumuşa 
nezaretinde almış .. zekası derecesinde ha'kkında doğrudan doğruya o zaman- ı 2 8 .f f> 6 7 s 9 10 güreşçilerimizin neş'esi cidden görülme- day arzetmış ve bu mallar 5,32 kurut' 
soğukkanlı bir admn olan babımı, har- lar Fransızlann harbiye naZlrı olan ge- 1 ğe değer bir manzara idi. Dünyanın en ta~a~ılmıştır. d . 1,s 
biye nezaretinde kendisine göBterllen neral Galliyeni'nl nasıl ikrtz ettiğini; güzel minderinde gilreştiler, en güzel sa- t : !; ve ~~ ~udan da 

80 
dün utlt 

kubul tarzından da hayal sukutuna u"'- general Jofferln. tarihte gülünç bir for- f lonunda jimnastik yaptılar. on ug ay ve n arpa, ton _ 
5 l . 30 ton mısır, 15 ton çavd~r. 1 7 ton Y' 

ramamış .. çünkii babamı kabul eden, malizme örnek teşkil edecek mahiyet-
4 

Nihayet sulan en tatlı bir ımltı ile a- pak, 615 ton tiftik gelmiş ve bu malla -
mutad olduğu üzere barld, istihbarat teki cevabile albay Drfyan'ın bu fikri- k~n duşlarda yıkandılar, kendilerini nn hepsi normal fiailarla satı.ırnJ.Ştıt· 
zabiti, kendisine uzatılan kopye kAğıdı- le na~ııl alay ettiğini btlmiyen kalına - l b~az daha sıhhatli ve o ni!bette sağlam ltalyaya çavdar ihra<=atı devam eırne~-
fiı gözden geçirdikten 90nra, ıadece sı- mıştır. Joffer, harbiye nazırı Galliyenl ( hıssederek Rayşsporfeldl istemiy•, ıne- tedir. 
rıtmakla iktifa etıni~. ~ verdiği meşhur oev!bında bilhassa ~ miye kendi h~e terkedere~ bu camın Dün de İtalya için 4,0S kuruştatı 1 ~O 

Bana söylemek düpnez amma, bu "1nlan söylemişti: l spor mahalleaınden ayaklan geri geri gi· ton çavdar satılmıştır. 
hadise bütün h:.4rb esnasında yapılan • Verdün hakkında izhar ettiğiniz bu l derek aynldılar. 
oasusluk hadiselerinin en mühimmi idi. endi,el~r. Verdün müdafaasında gQya Hı Şimdi; Norveçe doğru hareket ediyo- Toplentılar: 
Bu küçücük kopye kAğıdını ele ~r - bez:ı eksikHkler bultmduğuna dair bir ruz! .. 

d ·ıw ,ı: }.!'.. f Soklaa safa: Ömer Besim Beyoölu Halkevlnde konferan•~ mekle düşma.nın büttin pllnlarını, en rapora iıtina ettı6.ne gure, ut en 1 _ Kefllll .. _ u· .. 5. •·aret 4"'ln -"-'·-•ı....n 
b b uha--=-'-· d bildi .. -ır.· ~ '" ..,,,.UJ.K Ş" f" A k "d' Beyoğlu H&lkninden: Peqembe gbtl 1 _ ~zu tasavvurlarını, e.11. mahrem dil - ana u raporun m ıı.ıu.ııl e r- nida iŞ 1 n araya gı ıyor _, 

ti' da Evimizin T~pebaıındati blııumda ..... - tll 
şünceleıini öğrenmi§ oluyordum .. hem rnenizi rica ederim. Verdiğim emirlerin ı - Çabuk - Bakıf Gayri federelerden Şifl.i takımı önii- feeör Fatin Gökmen tarafından .. Un--
burada, sadece Falkenhayn'ln bütün icrasıne mütealltk meseleler hakkında ı - Bundan sonra - Etrafı " De onr1l1 rum adamlan. menuunda mllb1m bU' r.o#' ta müzdeki Cumartesi ve Pazar günü fld 
taarruz planı olduğu gi-bi meydana çık- harbiye nezaretine şikAyet ve protesto- f - Va~~d::S-:übay maç yapmak ~ Ant.araya davet edil- terana verilecektir. 

' 1a...:ıı .ı.. 1 mrlm u d k" k ~ TOrk Tıb Cemiyetinin lopla"'ltı., mı~ olmakla ki11mıyordu,· b~n ayrıca, bu rua "UU unan e anın a ı as er- 5 - Kaz, ördek gtbl o da bir klllnea ha7 - mektedir. _. 
~ TDrk Tıb Cem1yet1 Bqollunda Bur .. ""-

taarruzun tnkribt olarak hangi tarihte lerin, silsilei meratn:ıe riayet etmeksi- Tamdır - Bfiyiik hemşire d d "f k.atmdatl cemıyet blnuında mut.ad d 
k zin doğrudan doğruya nezarete vakı bu 8 - Ba§lnda rH• ol.sa yutulur Şii Öml İnal maçları 

vu ua ,ıeleceğini de vuku undan bf rkaç 7 _ Sonundaki .-.b olmasa «Leh• 1n sıddı. Iantııanna denm ed~. ti 
hafta örıce bildirmekle muvaffak ol - şlklyetlerini nazarı itibara alınama im- 8 _ ceml edatı. Milli küm• maçlraı dolıyisl• yapıla- Toplantıda doktor Şlnul Hattı Brel ~ 
muştum. Kopye kAğıdı ile birlikte gön- kAn yoktur. Akd takdirde orduda di - 9 - Doğrulmanın zıddı - Bir nota. mıyan tild Mmi&al maçlanndaıt Süley- proteaör Helm&n tıbbi blrw konfera:DI fi 
oordiğim mektubta bQtün elektrik te- sipUn namına hiç bb !ey kalmaz!> ıo - İlbe - Eşinmek nıasdanndan ilmi - maniye -F~ karplqma11 bahar noülerdlr. __./ 

~~ın.~·~~~~~~ ~~~~~m~~ey- ~ ·c------------------A--------~~~l 
bitmek mecburiyetinde olduğunu bil - yen ve formel kanallardan gelmedi di- Yakandan aşalı: Ankara Demirspor - İzmir teşspor maçı 
hassa kaydetmiştim. ye, gCSnderllen raporları nazan ltlba\-a ! : !~n:: ~=i 

İngiltereden gelen -w gôya oradaki almazsa vaziyetin :M olabileceğini tah- s _ Yeni yeti§en daç - Btr !IWl7ft 

usir Alman zabitlerin~n btr arkadaşım min etmek hiç de ,UÇ bir şey değildir. 4 - Ba7rak taşıyan 
tarafından göndeıilen - bir a~ kart • AI-bay Driyan'ın raporuna layik olduğu 1 - hıtmek mudanndan, muda.n tuM 

8-.bmur.-Ayni-~ 
ian, gönderdiğim ş~yleıjn yerine vardı- ehemmiyeti vermiy•n Joffer, benim 7 _ uuıı ifaret ıçı.a tullanıla.n llida • 

lmı öğrendiğinı zaman bir koltuğa gö- göndeniiğim raporlara haydi haydi H&,ır - Rabıt edatı 
_,,merek keyfimden kahkahalarla gQl- ehemmiyet vermiyecekti. ı - B1r erkek lsml aam Muhım, h e - netiftlrm• - J:zl1m1f ,ı,ectk · em de çok mühim bir it Gene, sonradan edindi~m mahlma'- 10 _ Tezayüd eden _ AJının 11lT&a 

yaptığımın ben de farkında idim. Fal - ta gfSre. Jl"alkenhyn'tn Verdün hakkın - ı 2 B 4 fl fl 7 s g ıo 
h&nhayn, günlere~ uğr~rak, l'ransıı- dald düşüncelerine dair yazdığım ra -
lvı Ve: diln'de na!ıl gatıl avlıyacatına porla, 1<.opye kAğldı, bhim~1er tara -
dair gizli plfuılar tertib ededuraun, ben tından tam vaktinde Fransız başku -
'6'ıl hAdise)1, bukuundan tam altı hatta manru4nlığlna 1evdl edilmiş.. hatıl, bu 
ance bildirmek fırsatını elde etmi,t:inı. maldmatın, fazlasile itimada şayan bir 

İn&\liz sübayındsn geoldiği de, hususi 
(1) Tabii burada ya İngUis HMÖrftnh M bir tezkere ne F'ranmla.ra bildirilmiş .• 

Mnınn Fansöril atıadıluıı ve,ahud İnglllı 
~rfir.ün me..ieleden haberdar olarak b!- :taW sonradan anuyorum ki, bu ~ı. 
~'IW ışı kolaylaştırdığını kabul etmek mec- 1ngmı Hm-biye Nezaretinin de büyük 
~urlYetlndeylzl.· Bizce do~u olan ildnc 11k- bir hatası var. Benim raporum ve kop
b Yani kltnbın muharrlrl Brenar Nn - kA;ıhd.ı ba kumandan Joffr'e değil 
man•ın babası cta bu işle altı.kadardı.. fakat Y• 6' ' § 
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Nevma.n her nederu;e bura.sını ~t 190 _ o umanlar Frannmnn Harbiye Nazı-
me~l tercih etmiştir. lıl&teretm n o'len Ge.111y.nlty. ıönderllecektL. •n•Uc' bulmcccsnıa hAl&.cUl""I ı•llll 

iım.irtıı Ateppor takımının evvelki gftn Ankarada Demirspora r;.ı mafUib 0~ 
duğunu yazmıştık. Yukarıdaki resim iki takım oyuncularını maçtan evvel b 
arada göstermektedi:-. 
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Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubeginden 

1oprak 

9
38 VE DAHA EVVELKİ SENELER MAHSULÜNDEN OLUP DA HA~~ 
SABiıJLERİ UHDESİNDEN BULUNAN AFYONLARIN MUBAYAASI iÇiN 

l'OPRAK l\lAHSULLERi OFİSİNCE TESBİT EDİLEN PROGRAM 

AZA!\1i TESLİM MÜDDETİ 
........__ -- - .._ 

938 ve daha evvelki seneler mahsuliinden olup halen sahiblen uhdesinde bu-
lunan ham afyonlann ofis tarafından mü bayaa edilebilmesi için bunların nibaye: 
31 Mayıs 939 akşamına kadar ofısin lstan buldaki deposuna ya bızz.at sahiblerı 
Ltırafındnn veyahud İstanbulda tayin ede cekJeri kanuni vekillerı tarafından ger ·1 ı:ı mi§ olması lazımdır. 

Bu t r htC'n sonra getirilecek afyonlar suretı kat'iyede satın alrunıyacaiiı gibi 
tayin " ' ' n muayvcn müddet dahi hiç bir sebe>ble uzatılmıyacaktır. Hastalık 
\l<!ya h r l) N!i di~er b r mazeret sc>bcbile yukarıda tayin edileıı müddet zarfır.da 
~<'s~~m <l '"" 111·ş ol.ln afvonlr.rrı rnüb:ıy ası ı~in vaki olacak müracaatlar da 
at ıycn ııaz rı itibara alınm1yacaktır. 
AFY<'''I "J lN DFPOYA rvAK· .. ·ıvı• "'"'nt,rJ, S""'Kl,İ -
Afyo"1 r tcrtanbulda Of's d~posuna ge 1 iş sıra numarasile kabul cdil<'l'ek .:·e 

e'ksp('rı r m· ·cc> usulü aJ·rec;in.:f" hikcmi muayenelerlnin yapılması, tartısı. nu -
rnuneic .. ·n a'ırııp tahlb göndC'rilmesi hu sırayı takib edecektir. 

AFyf' 11 R • DEPOD\ ypun CAK HİJiTI\Jİ MUA)7E?\TFSİ - - ~ 
Ofıs r po n teslim edileıı afyonlar ü · r·nac yapılacak h·kerni muayene 

(cıksp r 7) onund:t bunların arasında ~q 1 k tkılı mağşuş a!yonlar zu'lıur e
<Jc.rse btıı 1 r ka~'iv n miib:ıyaa edi1miyoc~. Muayene neticesinde kabule şa -

Y'ln gi>~ kn fvonlar irce ve k bı olarak iki sıpıfa avrılacaktı!'. 
... k '"d" • ........ •• "" 10~.:ı.,, ()f ,_ı P"rler n ·n verece:deri kararlar at! ır. 
kİM'\'EVI MUAYENE ŞEKLİ 
Ofıs deposuna teslim t•dilen afv0n'·ırın hikemi muayc>ne neticesinde ince ve 

kaba kısımlara avr1lrnas1ııd:ı'!l sonra her iki sınıf afyondan müteamil usulüne 
t:vfikan ayrı, nvrı almaca'< nümuneler tahlilatı ticar;ye laboratuvarına sevke • 
dılcıcektir. Bu liıboratuvard::ı yapılacak kimyevi tahn neticesinde her bir sınıf af. 

Yonun irae edeceği morli'l dereces· afvon fiatının tesbitine esss teşkil edecektir. 
Kimyevi tahlil n<t•cesitıdP cıkacık ihtilaflar satıcı ile Ofis arasında tanzim 

~dile~k rnukaveleve mevzu hükümleı· dairesinde halledilecektir. 
~F'YffSL.H~IN TARTISI 

. bcpn~ a giren af V0'11arın 0f s eksperler" tarafından Vapıfan hikemi muayene
llnden "Onra şayanı kıbu~ ~örül"'n afyon] ardan ine ve kaba olarak avrılan kısım
lar ayn ayrı mü• rn l usule te\'f" -8 ., n i un 'ındık an sonra tartılarak al5. -
kadarına muvakkat bir aynıyat rn kbuzu verilir. 

AFl:·o Fİ!\TL''\RJNIN TF') iTi 

Ofis deposuna te')rm edilen afyonlard.ıı ıı in{'e afvonıın befier morf;n d,..recesi 
fiatı 35 ve kaba afyonun beher morfin d "'recesi fiatı 25 kuruş olarak tC$bit edil
ıttiştir. 

AFvo~ RF.PVLLERİNİN TAHAK~U SFKJ.,İ ---'J'.ahiıJatı ticariye laboratuvarına gönde;n;;-nümuncl;r üzerlnde yapılan tahlil 
~lıcesinde afyonların ihtiva ettiği morfin derecesi laboratuvarın vereceği resmi 
~ı.r rapor il<> tahakku~ ettikter. sonra yu karıdak· maddede beher morfin dere~e.si 
çın tesbit edilen fiatlar üzerinden ince ve kaba afvonlann tutan herkes ıçın 
~Yrı ayn tahakkuk ettirilerek bu bedelle r afyon müdıler!nin naımna açılacak bir 

esaba nlacak. vaZJlncaktır. 

\1 ~fyon bedelleri bu sure•ıe tahakkuk ettirildiktt>n sonra aiakadarlara evvelce 
erıJm Ş olan muvakkat ayn·yat rnakbuz:.ı isfrdad edilerek yerine afyonun lnce 
~Ya kaba olduğunu ve her C'insin kilosunu titrajını ve kilo fiatını ve bu fiata 
nazaran ayri ayrı tutarlarilP. alakad rları~ yekunlu alacağını gösteren bir ves'ka 
\1ernir. 

A.FYON BEDEI..LERİNİN ÖDEl\fE ŞEKI..İ 
::----..:. - . 

~ 93
9 s.enes;nden itibaren hE'r ')Pııe o:· ·: sı+ r:ı ~ı .afvnnların brüt be~~l~cri~in 20 ~ı h<'r seneki b"lançonur. kc>sb· Kat'ı ,,~ " ın s ıırJ0n sonra afyon mudılerme 

alacakıarına nazaran gnr l'T'Pt" ı k ·..,., edi' C' kf r 'Bt• uretle tahakkuk edecek 
~lacaklar sahiblerine makbuz mu l"n 1 t vz· rl • r k hesablannn zimm<>t 

aydPdilm klf' b r bnr hnr .,.. t rf " • ki madde mucibince ala-
C<ıkJıJara Ve>rilmi ohn vesi.k ya da k vd 'urı r kt r. 

bam a V(I bor n •• "ml<>'"l b" r V t k•'"f c;atıc1v a·drf;r. 
nı Bu P'" gram 31/Ma•ıs/9'>0 (' .. mh kad'.lr ts•anbuld1 T<'prak 

ahsu)l ri ofisinın Af1'on d n n t ··m Pd.'f'C it 938 ve daha ev.velki S"neler 
:ahsuJfüıd n olup ta buf!ÜnA k 1ar "l1uh•e>lif s bC'bler dolayısıı.e uvusturucu mad-

eler inhısarına satılmıyan vey 'lıud fl"IC' kur inlıisann tcsbit ettiği mübayaa 

~rolU"arnJarının mua·yven ş::ı.r•l1rına te\•afuk <>lınediği için mezkur inhisar tara -
ltıdnrı ı:atın alınm:ımış olan afronl nn mtibavaasına münhasırdır. 
~ 938 

S<>ne inden sonra her sene m::ıhsulü senesi için tesbit edilecek programlar 
e Prl'nc;:pler mucib"nce tayin edilen program haricinde kalacak afyonların mü • 

~aYaası için vaki ol:ıcak müracaatların da sureti kat'iyede kabul ediJmiyeceği e -
1)('1)1,....• 1 k H •1A 1 

"
11Yetll' alfıJr.,rhr1<> .. ,., m:ılıimu oma uzere ı an o unur. 

li'aııa tafsilat için Ofisin İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

c281h 

Edirne belediye riyasetinden 
t 
4~ ~ün tnüddctle ve kapalı zarf usulilemünakasaya konulan ı.·e 25 Nisan 939 

k~1~1~e ~Üsadif S:ılı günü ihale ed"lecc:! ~i il~ n olunan .72822 lir~ 61 kuruş ~edeli 
d ş flı sogukhava dl"posn ve buz fabr·kasının ınşasına bırçok talıo zuhur edıp el-
e Ptojeler·n mevcudu kalmama ından ve teksir olunan projelerin de vakit ve 
anında göııderilm"mer;inden tetkike zam:ın bırakmak için münakasa müddeti bir 

ay temdid ed"lmisfir. Şartnames nin 12 nci madd<>sinde gösterilen ikı şık ve sı
~ftan vainız elektrik kısmı kabul edilrn;~ oldupundan tekliflerin ona göre yapıl-
24~~1 laıım'iır. T JiblP ·n 2 •qo 5 vılı kanuna te>vf"kan hazırlnnmıc; mektublannı 
k ~asıs/939 Çar"amba günti 5 3 ı 16 va kadar Edirne be>lediycsın~ makbuz mu

b:~ili •eva· etmC' ~ e Tl' cburdur. İhale 2j Mavıs Pc>rsembe günıi saat 16 da Edime 
b.. dıv nMimen d v nılacak'ır Prn · c VE' k foam" ve şartnam:> 360 kuruş 
~· Ed"' e be M ye oden t darık edebılirler. (2738) 

~-------------------~--~~-=----------ı ı~t~rl l'l r e'e.Ji •ı<u;i ı·anları 1 
l<eşif bedeli 948 ı· . ng k uş olan Üsküdar Zuhrevi dispanseri bahçes"ndeki 

gara "d na .... ur K ·r k·ı 
§art l a Yapılacak tam·ral ve tadilat pazarlığa kon.ulmuştur. esı evra ı e 
~ıl namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 sayılı kanunda ya-

8/~ \'~sika ve 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya · mektubile beraber 
V

9
39 Pazartesi :?Ü •· • 14 bu"'ıkt.ı Dalın1 Encümende bulunmalıdırlar. 

., nu scıa~ •- . {B.) (
2693

) 

I'.KŞEHi 1 
BANKA~I 

Türk nonim Şirket:nden: 
27 Mart 939 tarihinde toplanan bankamız 

umuml heyet.l içtimamı ikmal edememlf ol -
duğundan Mayısın 20 ncl CUmartesı güntı aa-
at onda yeniden bankanın Akşehlrdek1 mer
kezinde içtimaı lı:ararl~tırmlftır. H!Medarla. 
rın içtima günündPn ıaakal on gün evveline 
kadar müracantıe yeni dühullyelerlnl alma -
lnrı ve eski dühullyelerln hükmü olmadıfı 1 -
lfın olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1- 1938 yılı muameH\tına ald idare heyeU 

ve nıurakıblar raporunun okunması; 
2 - 1938 yılı bllfinço ve kdr, zarar hesabının 

tetkik ve tasdlkUe idare heyeti ve mu -
rakıblar.n ibrası; 

3 - 1938 yılı temettüünün tevzi ıruret1n1n 
teklif veçhlle kabulü 'Ye tevzi tarlhlnln 
tesbltl: 

4 - Müddetleri biten idare meclis! azalan 
yerine yenilerinin intlhab ve hakkl hu .. 
zurlarının tayini; 

5 _ Müddetleri biten murakıblar yerine ın
zumu kadar murakıb ıntlhablle ücret -
ıertnin tayin n takdlrt 

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

ilan T arifem:z 

Mhi/e 
ikinci Mhile 
Vçüncü sahil• 
Dördüncü ·talıile 
Jç sahi/ela 
Son .ahi/• 

Muayyen bir 

400 
250 
200 
100 
80 
40 

• 
• 
• 
• 
• 

fazlaca mikdarda ilAn yap~ıracak

Iar ayrıca tenzilAtlı tatifemizden 
istifade edeceklerdir. Tan:, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için arn 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Jlnları:ıa 
aıd qler için fU adrese müracaat 
eoılmelidir: 

ıuucıhk KollelltU ŞiJ'ke&A 
K.ahramaıuade liaa 

Ankara caddeai 

................................................... ..._ ..... 
Son POl\tn Matbaası 

N~ffiyat Müdürü: Selim Jtcıgıp .lm.ı; 

s. Ragıp :Sltl~ 
&&HfPLEBİ: .L •kr.ıR VŞAKLlGU. 

ııııuııtn 

, . ,. . \ .. 
. ~ . . . " 

~ :· . . : ·. ~ :. :.... ::... ... ·. ·~ 

lstanhul Telefon Mi;d .. rlüğünden 

il 
1 

Muhtelif eb'adda 13 kalem kurşunlu kara ve 1 kalem denizaltı kablosu kapalı 
zarfla eksiltmeye çtkanlmıştır. Muhammen bedel (83.461.40), muvakka. teminat 
(5.423.07) lira olup eksiltmesi 2/5/939 Salı günü saat 15 de Müdürlük b nasında 
yapılacaktır. İstekliler, muvakka: teminat makbuz veya banka mektubl! ile :ta. 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflannı o gün saat 14 de kadar Komisyona ver
me1idir1er. Şartnamesi (209) kuruş mukabilinde her gün Levazım Amirliğımis • 
den alınabilir. (1741) 

TÜRKiYE AV DERiSi VE KORK TOCCARLARINA: 
939 Nisanının 15 inden itibaren İstanbulda Mihran Ohanian, Mihran Ohanian 

ve şeriki f irmalariy1e ticaret alakamızı kestik. Bizimle iş yapmak ist.yen av 
derisi ve kürk tücclrlarını memnuniyetle kabul ederiz. 

Gebr. Ohanian Leipzig, C. I. Nikolaistrasse 27 /29 

Muş icra memurluğnııılan: İbrahim oflu Ziya nammdn kayıdlı olup Mu" m Stınl 
mahallesınde oturan İbrahim oğlu Rlfnt namına olan ve üç ehlivukuf tarafından ta • 
mamına 750 lira kıymet takdir edllen ve yarısının satılmasına karar verilmiş bulunan 
Muşun Satırı mahallesinde kftln 334 sayılı evin evsafı aşağıda ynzılmıştır. 
Dış kapıdan içeriye glrlldlğinde bir arnlık,blr helfı ve bir odunluk ve zeminleri toprall 

on ayak merdivenle lklncı kata çıkıldıt;ında bir koridor ve mutfak ve lkl odJ. olup alt 
ve üst katları kArgirdlr, hududu sa~ır Huseyln o~lu A. Kerim, solu Hasan oğlu Mehmed 
haneleri, arkası ve önü yol ile mahduddur. Mezkiır evin yarısı açık arttırmıya vue -
dilıniş olduğundan 31 Mayıs 939 gününe tesadüf eden Çarşamba günü saat yediden on 
ikiye kadar dairede birinci arttırması icra edllecektır. Arttırma bedell muhammen kıy .. 
metınln yüzde 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerin& ihale edilecektir. Aksi takdtr· 
de en son arttıranın taahhüdü bf'ıkl kalmak üzere arttırma on Deş gün müddetle tem • 
dld edilerek 16 Haziran 939 gününe t~adüf edilen Cuma günü saat yediden on lklye a .. 
dar kaza dairemizde yapılacaktır. İkinci açık arttırmasında arttırma bedell muham ~ 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 sayılı lı:anun ahkAmına teT ~ 
flkan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak istlyenler muhammen kıy " 

metinin yüzde 7,5 u nLsbeUnde pey alı:çesi ve milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamU bulunmaları lhımdır. Hatları Tapu slclllle sabit olmıyan ipotekli alacaklar dfl 
diğer alacaklarının ve ırtltak hakkı sahlblerinln bu haklarını ve hususile faizname 
masartfe dair olan iddialarını evrakı müsbitelerlle birlikte Uiin tarihinden ıtlbaren ld
hayet yirmi gün zarfında dairemize blldlrmelerl llizımdır. Abl balde hakları Tapu sl .. 
cilile sabit olnuyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim nısl. 
tenvirlye. tanz.!tıye bedeli müzayededen tenzll olunur. Daha fazla maJQmat almak 1s • 
tlye..'ller 10 Mayıs 939 gününden 1Ubaren herkesin görebllmesl için dairede açık bulan• 
durulacak arttırma şartnarnesne 939-18 sayılı dosynya müracaatle mezk1lr dQl19da 
mevcud vesaiki görecekleri illin olunur. 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahkeme - ••••••••••••·-~-. sinden: ııııl 

Beşlktn§ta Odun iskelesi Mahkemeçıkmazı Kaput Bezi ve ı·plik 
3 numarada Fatma tarafından Beşlktaşta 1 

Şahnişin sokak ıo numarada Htlseyln Htls - Malatya Bez v. e i_plik • 
nü Aslan Doğmuş aleyhine mahkemenin 
37-1193 numaralı dosyaslle açılan boşanmn F abriknları T.A. Şırketınden • 
davasında davacı Fatmanın gösterilen ad - Yeni tc>sisatia faalı~ ete geçen 
rest terkederek gittiği yerin meçhul olduğu Adana fabrikamızın silindirli 7ö ve 
mübaşir meşruhatından anlaşılmış olınakln 

90 
s:ı•ıtim B. { 1 ip 2 çUçi) kaput 

114nen tebligat icrasına karar verilerek mu-
1 

, 

ayyen olan 20-4-39 saat onda llfinen tebll -, ' bezi, 4, 6, 1ll, 12 ~ıumara valer ~p-
gata rağmen mahkemede bizzat veyn bllve- lıklari iml!latı pıyasaya arzedıl -
kflle hazır bulunmadığı cihetle müddeialeyh miı:.tır. S parişler bir hafta ıçinde 
vekili avukat Tevfik Bilgiç tarafından gıyab rröİıderilir. 
kararı ittihazı talebine binaen gıyıfb kararı 

0 

Sipar;ş için Adana fa brik Mmııa 
ittihaz ve tebliğine ve tahkikatın 15-6-39 ta. veya Ankara AtatUrk blllvtm And 
rlhine snat 10 a talikine karar verilmiştir. ap~ı·tıman No. 4 daireye mnracaat 

ba.n tarihinden itibaren beş gfin zarfınd~ 
1 

edilmesi. 
davacı Fatmanın ftfraz etmediği takdirde 
tahkikat ve mahkemenin gıyabında cereyan Telgraf adresi: Çeşid - Ankara 

edecett ve mahkemeye kaıbul olunmıyacaiı '-•••••••••••••••" 
telalll olunur. 



' 
SON POSTA:· 

ZAFI. UMUMi KANSIZLIK 

ROMATiZMA 

KEMiK 
Si RACA 
SiNiR 

Hastahklarına 

Cıhz yavrular~ yürümiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 

A KU T 'ndan 
içmelidir. Kanı arttırır, işt:ha verir, şifai tesırleri çoktur. Fenni surette 

imal edilmiş, iç:lmesi kolay ve lezzetii bir şurubdur. Küçük büyük her 
yaşta istimal edilebilir 

Orta Okullar Öğretmenliği 
Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 

l - Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunlan arasında orta 
okullarda: 

A - Türkçe, B. Tarih - Coğrafya, C. Matematik, D. Fizik - Kimya ve Tabiat 
bilgisi öğretmenliği yapmak istiyenler için Maarif Vekilliği tarafından önümüz
.delti Haziran ayı içinde bır sınav açılacaktır. 

2 - Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 
3 - Yazılı sına\•lar 19 Haziranda talihlerin bulundukları VilAyet Kültür Di -

rektörlüklerinde yapılacaktır. 

4 - Yazılı sınavda muvaffak olanların sözlü sınavlan 17/Ağustos/1939 tarl· 
hinde Ankarada Gazi Terbıye Enstitüsünde yapılacaktır. 

5 - Askerlikleri dolayısile kıt'ada bulunan öğretmenler, kıt'alarının bulundu· 
ğu vilayet merkezindeki öğretmenlerle bir arada sınava gireceklerdir. 

TaHblerin daha fazla tafsilat almak üzere 4/V /1939 akşamına kadar İstanbul 
Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. c2718ıt 

ı~- İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı Muhammen B. ':O 7,5 Te. Eksiltme 

Lira kuruş Lira kuruş şekli saati 

Muhte1if eb'aclda çıralı kereste 40,599 M3 1826 95 137 Ol Açık ek. 15 
I - Yukarıda miktarı yazılı çıralık kereste açık eksiltme suretile satın alına

caktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hizasıl"da gösteril -
m.lştir. 

III - Eksiltme 28/IV /93!> Cuma günü Kabataşta levazım şubesi müdüriyetin· 
deki alık komisyonunda yapılncaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme iç!n tayin edilen gün ve saatte % 7,3 teminat Dara-

larile mezkur komisyona gelmelerL c27lb 

KREM 8.ALSAMİN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmit ııh· 
hi filzellik kremleridir. Gece için 
yailı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadem çe§idlerl hususi vaı.o ve 
tüplerde satılır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL -
1 Mayıs Bahar bayramı cunu 
ıöiüslerinizi Türk Maarif Cemiyeti 

rozetile aü.sleyiniz. 

Nisan 2& 

Toptan v .. perakenda satış yeri : lstcınbuf o:ruıtannamam 
Har. di bey t•Çidi No. 48 - 56 Tal: 21295 

SIRT - GO~OS 
KALÇA -ARKA - BEL 

ROM ATİ ZM A -LUMBAGO -SİYATiK -ve bUtllıı 
ıığrılara 

karışı 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI DAiMI ve ÇABUK GEÇiRiR 
.................................. 1 ............ .,,, 

8 Gün Zarfı da Nasıl 
Bu Kadar Değişebildim? 

' ""' 1 " 

Bayan Anjcl; 8 iÜD sarfında gayet cazib bir tarzda güzelleşti. 
Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa

bileceğini izah eden &fağıda"-i mektubunu okuyunuı : 
8 - 10 gün kadar evvel çektirdi- kremini kullanınız. 

ğim iki fotoğrafıma baktıkça l· Siz, uyurken besleyici ve güzel-
deta gözlerime inanamıyorum. leştirici tesirini yapan, cild bu-
Alnımda ve .gözlerle ağzımın et- ruşuksuz ve nermin bir hal kes-
rafında buruşukluklarıın vardı. beder. Gündüzleri de beyaz renk-
Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, teki Tokalon kremini kullanınu. 

cildim kadife gibi yumuşak, be· Cildinizi beyazJaştırıp tazeleştirir. 

yaz ve bütün dostlarımın gıpta Siyah benleri giderır ve açık me-
nazariJe baktıkları buruşuksuz ve sameleri sıklaştırır. 

nermindir. Hepsine, gece için cil- Paranın fadesı· Temı·naa.. 
din unsuru olan pembe renkteki L' 

ve gündüz için beyaz renkteki To
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na gülüyorlardı. Faltat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 

semeresini gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara
rafından keşif ve cBioceh tabir e
dilen cazib ve kıymetli genç11k cev
heri vardır. Akşamları yatmaıdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

Bu basit usulü bilen her kadın 
«günde 3 ıiakika11 bir genç kızdaki 
gibi yumu§ak ve :Jevımli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe-
nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va. 
zo veya bireF tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde va
zo veya tüpleri yarım da olaa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı 2ori 
alınıı. 


