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lngiltere mecburi askerliği kabul etti, 
bir milyon kişi silih altına çağrılıyor . ..·---------·················-··· -·- ....... ········-----,--

1 l k lı a m lede 18-21gaşındaki Amerika niçin büyük 
, "" kara ve hava orduları 

gençler 3 ag mecburı vücuda getiriyor? 
hizmete tabi tutulacaklar Hedefin Orta Amerika ve Cenub Amerikası üzerinde 

. hegemonya tesis etmek olduğu iddialan ortaya abldı 

lngiliz kabinesi dün 24 saat içinde iki defa toplandı, askerlik Yazan : Emekli General H, Emir Erkilet 

hakkındaki karar iki saat müzakereden sonra veri.idi 
Fransanın ve lnailiz Askeri Şura•nın tazyikleri karana verilmesine amil olmuştur, 

Berli11e dönen lngiliz sefiri te .. ulanna bugün baılıyacakbr 

Londr hıgiü ordt&WM tneftftb bir kıt'a geçfd rammcı. 
~t için~ 25b~Haususf) - Kabine, IOll M Bqvekilia Anm Xamaraaındaki husu- ··-·-----
fevıtal&de ' kşaın ikinci defa olarak il od.um.da 1W1>du. n iki ıaat türen bu 
.... toplantı yapmııtır. <nn.m. ıı iaci •111•> Siy&Sf 
Londra - Bükreş, Berlin va~~et 

ve Belgrad arasında Başvekil ve Hariciye 
Vekili dün Partide 

m Üza k 1 1 izahat verdiler ere er O Uy 0 r Ankara, 25 - C. H. Partisi Mec-

Amerika kıı'cdonnaa Wri bit' sr-çicl reamiftc:le 
(Y•mm• 7 nci sayfada babıcM-n•:ı.) 

lzmitteki 
izmit Müddeiumumisi mustehcen addedilen 

tablolar meselesi için ne diyor 1 
Tablolar Güzel San'atler. Akademisine gönderildi, y ugosla H · . 1is gnıpu bugün c25/4/t939. saat 

tenı ı vyab ancıye Nazırı tayyare ile Berline gitti, on befte reis vekili Hasan Sakanın Müddeiumumilik üç gazete aleyhinde dava açb 
as ara aşladı, Rumen Hariciye Nazırı bugün reisliğinde toplandı. . 

Londradan Pa · • d" (Devamı 11 inci sayfada.> Müstakil ressam ve heykeltraşların fz. ve takibata başlanm1ş. bır ehlivukuf ta-
B l' nse gı ıyor mitte açtıkları sergi ve bu sergideki ha- yin edilmif ve bu tablodan üçü İstanbula. 

li ~r ın, 25 (Husust) - Geçen Cumart.- ko · b - ,;.A; _ ............................................ ·-············· dise malQmdur Sergide teııhir olunan Güzel San'atler Akademisine gönderil-ganü V 'k . VlÇ. ugun ugleden sonra tayyarı il• •

1 
. . d · ır 

lbiif ol enedı te Kont C.ano ile iörit- Belgrıddan bu.raya ı•Imlftil' Gu··reşçı erımız Un tablolardan bazılarının müstehçen olc!u- ıniJtlr • 
..., an Yugoslav hariciye nazırı Mar- (Devamı 11 ftci sa.yf~) ğu iddiasile M'tlddeiumumilikçe tahkikat (Devamı 11 inci sayfada.) 

Yugoslavya, Mihver musa~:~~r::~nı ~!ptııar Haritalar mütemadiyen değiştiriliyor 
ve Balkan Antantı 

Yugosıavga, Berlln - Roma mihverine doğru 
kayarken sorulan aual: 

"Y• B - •ikan Antantı ne olacak? 
Yazın: Muhittin Birgen '' 

Mersinli Ahmed hükmen 
galib ge1di, Kenan sayı 

hesabile yenildi 

Oslo, 25 (Güre.f kafilemizle birlikte gi
den arkadaşımız ömer Besim bildiri
yor) - Avrupa güreı pmpiyonuı bugün 

(Devamı 11 nci ıayfadtı) 

Örfi idare 
Kanunu 
Ankara, 25 (Hususf) - Hükilmet Bü

yük Millet Meclisine örft idare kanun 
liythasuu tevdi etmiftir. Bu llyihada Öf· 

ft idarenin ııe gibi zamanlarda ve ne IU· 

retle illn ve tatbik edileceği hakkında 
genif hükümler vardır. Berlin • Roma ml!ıverının iDıak ve ı.ti- bu ameliyeyi müteak.!b aqam mtıessese-

Ankara. 25 (Hususi) - Büyült MIJJe:t lfılarından en fazla zarar gören meslek ~erind~ ayrılırla ·k!,!n erıesı saba~ ayni 
Mecliainde tefkil 9dllen tali komisyon h . 1 kt H i1h . . tıı• h ke- 1.§e yenıden başlamal.arı lflzım gel~p gel-

arıtacı ı ır. er ak ve ıı .. are . ,.. . bil'rn kt d' 1 . 
tekAlifl harbiye kanun projesi üzerinde . .. . . . ek' h mıyeceeını eme· e ır er. RcsuntJe 

~ tetkiklerini ilerletmiftlr. Komisyonda ba- tıni muteaki.b harıtacıla::- ,ellerınd 1 a- İngiliz harita müesses(;'erinin btrinde mt>-
l . , ' ., n azalar bu kanuna regizisyon kanunu ritaları yeniden bastırma.< mecbur~y~- murlan bir mücessem kürP. ve bır ka-
ngıl z gazeteleri Yugoslaııycıntn vcıziyeeMi bcly~ iJtra~ıar ~ :imıinln verilmesini lltemişlerae de bu tinde kalmakta. mümkün olduğu. takdırae ~~ma harita üzerinde tadilat yapJ rkP.n 

(Yazımu 7 nd ~~~~)" hUIUlta henüz bir karar verilmJt delildır. bunlan tadil etmeır.tedirler. lıın fenası goruyorsunuz. 

; ); 
.. ,,. • 1 
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H •• rgun 
-····-

Sulh psikolojisi 

Y uaa: Muhlttla mır

H : )) ünya milletleri, isterlerse, bir -
ibirlerile boğuşabilir. Bu boğuş

ma. Türkiyenin hayati menfaatlerile ala
kadar olmadıkça. Türk milleti sulh fik
rinde sebat edecektir. Dünyanın umumt 
şartlarını derinden bir tetkik, bugün b:r
birinin karşısında mücadele halinde bu
lunan kuvvetlerle Türkiyenin al~ka ve 
münasebetlerini derin bir tahlil, bize şu 
kanaati veriyor ki Türkiye bu sulh fikri
ni, hem kendi hesabına, hem de dünya he 
sabına, uzun müddet muhafazada devam 
etmeğe kadirdir. Şu halde, kend.mizi böy
le bir politikanın tedrici ink1şafına karşı 
hazırlamalıyız. 

Böyle bir hazırlığa da ihtiyac vardır; 

sebebi: Türkiye, şimdiye kadar kendisini 
daima !ı.arb fikrine karşı hazıriamıştır; 

dünyada bir harb oldu mu, Osmanlı im
paratorluğu mutlaka bunun içinde idL 
Harb, Türk için adeta tabii hır hal olmuş
tur; öteclenberi zannederiz ki, harbsiz hiç 
bir mesle halledilemez; halbuki, dünyada 
meselelerini harble halletmemiş olanlar 
çoktur ve galiba en akıllı milletler de 
bunlardır. Harbe knrşı atılganl\k duygu
su. bizde tabü bir duygu olduğuna göre, 
dünyanın gittikçe karışan bugilnkü va • 
ziyeti içinde, biz. kendimizi bu defa da 
bir sullı psikolojisine hazırlamalıyız. 

... 
Türkiye için elzem olan bir sulh psiko • 

lojisi için şu unsurları tasavvur ediyo • 
rum: 

Her şeyden evvel tunu hatırdan çıkar • 
rnamak lAzım: Sulh, ancak kuvvet saye • 
sinde müdafaa ediH..r. Sulh ıstiyorsak mut
laka hem kuvvetli, hem de, Türkiyenin 
hayati menfaatleri bahis mevzuu olunca, 
derhal hazır bulunmıya mecburuz. Şu 
halde biz ltikayd ve gafil değii, uyanık ve 
dikkatli bir eu1hçü olacağız. Sufu bir ga
ye değil, bizim için bir emniyet ve refah 
vamtası olacaktır. Aksi takdirde, silah o
muza, marş! 

Res1rnll Malıaleı - En bügiik hata yeise duşmektir 

Ifüvük muharebenin ilk günlerhıde Fransız ordusu Alman 
sa\·ietı önünde ric'ate başlamıştı, kaçan losımlar da vardı. 

zabitlerin arasından bir çokları yese düşmü~lerdi. B:ışku
mandan vazıyeti tetkik edince: 

Beşer için hata mukadderdir, insan tar.hinin bır büytlk 
kısmını yaptığımız hataların hikayesi doldurur ve bütün ha
yatında hiç hnta yapmamış bir insana tesadiif etmek müm
kün oeğildir. Mesele yapılan hataları tashih edip etmernek
tedır ve jstenildikten sonra tashih edilmiyecek hata yoktur. 
Esas yeE:e tl,memek, hatayı görmek. tashihine çalışmaktır. 
E:ı karanlık günlerinizde dahi yese düşmeyıniz, yese di~
ır.emeği 1:ir kaıde olarak kabul ediniz, akııi takdırde hatala-

- Birçok hatalar yapılmıştır, dedi. fakat hatalarımızın en 
büyüğü yese dilşmemizdir. Evvela bunu tashih edelim. Ka

rar verelim ki, bu dakikadan itibaren tek bit santim toprak 
terkedilmıyecektir. rınızı !asiih (;demezsiniz. 

, 

Dünyanın en 
Sakin adası 

,,.---... ·········································--~ 

Kartını bırakmışsın 
Muzibin biri hiT tamdıfimııı evine 

gitmiş, tanıdığını evde bulamayınca 

boş bir kartın üzerine c:nıdata. keli -
mesini yazıp kapıdan içeri atml§tL 

Adam evine döndüğü zam.an kartı 

buldu. Bu muzipliği yapamn kim ola
bileciğini tahmin etmi§ti. Hemen o -
nun euine gitti: 

- Bugün beni .:ıramı§sın, ende bu -
lunamadım. 

66 ıncı defa tahrirat 
Katibi seçilen ihtiyar 

( -
Sözün kısası 

Benden korkuyor musun? 

~ Tıılu - 1 

M anzara gözümün önüne geli": 
~~. 1 

İzbandud gibi bir herif. Belindeki 
Trablus kuşağının her kıvrımında bir çe" 
şid bıçak. Sağ omuzundan bir salcıırma 
sarkıyor. Sağ kalçasında bir tane Nagan~ 
solunda bir Parabellum. Elinde löbut .. 

Mahallede adı cYedibcHh. Bulaşmadı" 
ğı insan, taarruz etmediği ev yok. Birisi 
maazallah yan baktı mı, lfunı cimi yo')(s 
Hncarnatlıyor. Arada bir de basıyor n!
rayı, çolı.ığu çocuğu tirtir titretiyor. 

Et tahtası gibi ense; iki metreye yakın' 
boy; bıyıklar sulak yerde alabildiğine U" 

zamış; çopur bir surat; kan çanağı gibf 
gözler; ağzından çıkan nefesi. açık kal"1 
mış fınn kapağından fırlıyormuş gibi ilO 
adım ileride duranın yüzünil yakıyor. 

Malisya dağlarından fılfuı gelmiş olsa 
gerek: Yabani mi yabani! Hitab ettiği 
zaman, sesi üç imbisatlı b:.r buhar maJd.ı 
nesind<:n ÇJkıyor gj)Ji gelıyor. Dilin.iD' 
çetrefilli.ği de caba. 

Sübyan mektebinden azad olup ta evl~ 
rine dönen çocuklardan bir iki tanesin$ 
yoldan çevirmiş, caminin avlusuna k:ısj 

tırmış, sigaya çekiyor: 

- Soyl~ni, mori: Kork1yor musunu~ 
benden? 

Çaylak pençesine düşmüş birer scrç~ 
gibi titreşen zavallı yavrucaklar ağız ~ 
çıp ta bir türlü cevab veremiyorlar. q 
gene soruyor: 

- Benden korkiyor mısınız. bre?! Soyc 
leni duğrusunu! 

Biçareler ne söylesinler? "Evet, korku~ 
yoruz!, deseler. belki de fenalık edecek 
Aksini söyleseler, bir nevi meydan oku' 
ma olacak. Urkek bakışlarla biribirlerin .. 
den istimdnd ediyor. hiç olmazsa bir fildıı 
dileniyorlar. Ve her tereddüd saniyesinin 
tehlikeyi artırmakta olduğunu h;ssede1 
rek, minimini yürcklerı daha hızlı çar. 
pıyor. 

Yedibelfı ısrarda: Bir sulh psikorojisi, içinde Türk milleti, 
yalnız bir şey dfi§iinecek: Dünyada han Dedi. Muziplik yapan inkar ettı: 

- Hayır, ben seni aramadım. 

İngilterede &ekste 1Dford nahiyesinin - Haydi, mori! Korkuyor musunuı 
gi millet h lı veya hangi millet haksız Londradan 60 kilcmıetre mesafede bu • tahrirat kati>liğine resmini gördüğünüz benden? 
dlye dQşünmek, eğer bu düşünce yalnız lunan Elmely adası, dünyanın muhayyel 
bize münhasır kalacaksa, abes bir iştir. ülkesi sayıla:bilir. Bütün nüfusu 20 kişidir. 
Mademki dünyada her millet. yalnız ken
disinin haklı o1duğunu iddia ediyor, şu 
halde biz de §UllU bileceğiz: Haklı olan 
yalnız Türk miUetidir ve onun sulhçü po

Burada telef.on otomobil. araba, polis, e -

lektri'.k. havagazı bulunmaz. Ahalisi çift

çidir Adanın kralı 1757 de inşa edilmi§ 

litikasıdır. Dünyanın bütün milletleri olan bir şatoda otaran bir çobandır. Kö • 
chak• davasına ayni kuvvetle ve müş - yün en ihtiyar sakini resmini gördüğü -
tereken sanlmadıkça, Türk milleti de nüz kadındır. 
böyle bir davanın peş;ne ,tak1'arak de -
ğildir; dünyayı ıslah etmek vazifesini Al
lah bize vermedi. B;z·m vazifemiz, kendi 
hayatımızı düşünmektn ibarct+'r. 

Ü~ncü b!r unsur: Mademki Türkive 
sulh iS'tiyor, bu takdirde, mücadele ha -
linde bulunan dünva kuvvetlerine karp 
bitar f durmayı 6ğrenmıve dikkat ede -
cektir. Fakat, bu cbitaraflık. ta. Atatür
kün b1taraflığı gibi olacaktır; O. günün 
birinde cbltaraf de,ıtilim, bir taraflıyım!, 
demişti. Biz de cbir taraflı b;r bitaraf• o
lacağız: Türlt tarafı. Bir ta!"aflı bir bita -
raf olmak, blltün dünva meselelerini Türk 
gözile görüp bütün ttaraflara~ karşı yal
nız bu görilş içinde dürüst vC' bitaraf mu
amele etmek demektir. Millet halinde, 
kendimizi bu görüş ve bu duygu içindi' 
tutmıya çok dikkat etmeli ve bu psikolo
jiyi. kendimiz için yegane sulh psikolojisi 

olarak itiyadt bir ruh temayülü haline 
getirmeğe çalışmalıyız. 

D-Ordiincü !bir unsur: Yabancı milletle
rin hayat bynaklarından çıkan ve dünya 
içinde bir din gibi yayılmak temayülleri 
gösteren bütnn ideo1ojilere karşı kafala
rımızı değilse bile gönüller"miz; mutlaka 
kapamalıyız. Bizim ideoloJim!z. Türk mil
letinin hayatını mütemadiyen daha iyi 
bir hale getirmeğe çalmnaki Ti ibaret ol
malıdır. Her ideoloji, bir nevi T olojı d"
mektir: halbuki biz 15.vıkl k ila!l ettik; 
lAyik olmak demek. sade müslüman di-
nine, hıristiyan dın'ne, yahu-
di dinine !bağlanıp hayalı o • 

raflı bir bitaraflık yapacaktır; 11iyast bi
taraflık ve mezhebi bitaraflık. Fakat her 
iki bakımdan da gene ayni bir taraflılık: 
T\!rk tarafı! 

* İşte, Türk milleti için bu dört unsurun 
bu tarzda terkibi üzerine kurulmuş böyle 
bir sulh psikolojisi yaratmıya ihtiyac var
dır. Dünyanın çetin bir harbe doğru git
tiği bir zamanda Türkyeyi, emin ve vadll 
bir suRıe hazırlamak istıyorsa.k, büttln 
kuvvetimizle bu psikolojiyı vücude getfr
meğe çalışmalıyız. Her dakika harbe gi -

rip ondan muzaffer çıkmak üzere mad
deten ve manen hazırlanmış bir Türkiye 
içinde, modern manasile tam sulhçü bir 
millet psiko'.k>jisi yaratmaktan ibaret olan 
bu vazifede bütün münevverler, bütün 
Türk ruhlu, vatansever Türkler ayni de
recede al!kadardırlar. Çünkü bu psiko -
loji bize yakın bir zamanda birdenbire JA
zım oluverecektir. 

Memnuniyetle illve edeyim ki Türkiye 
bu yol üzerindedir. Arada, bazı ters ka • 
falı veya cahil miinevverlerin falso sesi 
çıkardıkları da yok değildir. Fakat. bun
lar ateş dahi olsalar cirimleri kadar yer 
yakmıya, muvaffak olamıyacak biçareler
den başka bir şey olmadıklarına g<ire, 
istikbale rahat rah t bakab:Iiriz. Vazi • 
felerimizi unutmamak vartile! 

Muhittin BiTgcn 

- Nasıl arama.mı.ş olabilirsin, kart-
vizitini bırdkmışsın! 

Üzerinde cbudala, yazılı kartı ce - : 
binden çıkanp gösterdi. İ 

'-----·-------·,! 
Fransız filosunu 
Göz/egen memur 

İngilterede, beş yüz senedenberi devam 

edegelen bir an'an~ mucibınce seksenlik 

Mister Barden, Süseksin Fransız filosunu 

gözleme memuriyetine yeniden seçilmiş

tir. 

Mister Bardcn 50 senedenberi bu jşi 

yapmakta, her gün iki defa kuledeki ma

kamına çıkarak engin denizleri, dürbünle 

araştırarak ufukta Fransız filosunun gö -

rünüp görünmediğine bakmaktadır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

87 yaşlarındakı zat bu sene de 66 ncı defa 

olaralc seçilmiştir. 

Ağızdan altın diş çalan 
hırsızlar 

Hongkong'da geceleyin devriye ge -
zen bir Çinli bekçiye hırsızlar hücum 

ederek silah zorile ağzını açtırtmışlar 
ve elebaşıları cebinden çıkardığı bir 

kerpet€.nle zavallı adrunm altm dişle -
rini söktükten sonra kaçmışlardır. 

Amerikado ·moda casusları 
türedi 

İngiltere kraliçesinin Amerikaya seya
hati yaklaştıkça. Amerika moda !lemi he
yecandan heyecana düşmektedir. Bu mü

nasebetle 10 moda casusu daha şimdid~n 

Londrada bulumnakta. bir yolunu keşfe
derek !kraliçenin Amerikaya götüreceği 

tualetlerin desen. renk ve biçimlerini 
elde etmeğe çalışmaktadırlar. Kraliçen;n 

tualetlerinden herhangi birisini blldire~ 

cek olan kadın casusa 10 bın lira nakdi 
mükafat verilecektir. 

Yaman bir sahtekar 
Budapeştede kendisine lord süsü veren 

ve İngiliz hava kuvvetleri sabık yüzba-

şılanndan olduğunu iddıa eden Lord 
Hampton isminde birisi. bir Macar asil-

zadesinden kira1adığı. muhteşem ıatosun
da tevkif edilmiştir. Mevkufun para ka
çakçılığı ile alAkadar olduğu anlaşılmnk
tadır. Sahte lord, garebete bakımı ki, şa
toyu. şehrin en mutena yerinde, Maca
ristan naibi amiral Horlinin sarayının 

civarında seçmiş idi. 

1 NAN Al nun kaideleri üzerinde? oturmaktan vaz
geçmek değildir. Layikl"k her nevi din 
kaidelerini. hayatın haricinde tutmak de. 
meldir. Şu halde, Türk milleti, hakikaten 
15yik olmağa, yani hayatını semavi veya 
beşeri - her ikisi de birdir! - hiç bir din 
kaidesine gör lanzim.i düşünmemeğe 

Dün bir ıgazete Belediye memurları arasında yapılacak 

•asfiyeden bahseden yazısına başlık olarak: 
- Açıkta ktıJacak memurların mağdu.~yet:ne meydan ve

rilmiyecek. cümlesini koymuştu. 

Gadir keiime.sinin yerinde kullanılmış olup olmadığını 

araştırmıyalım, fakat arkadaşımız tarafından verilen temi
natın açıkta kaJmalan ihtimali olanları teselli etmeye lifi 
gE:leceğine: 

mecburdur. . IS TER iN AN, iSTER INANMAI 
Daha iyi ünde edeyim: Türkiye. W. ta-

Derken çocukların biri olanca cesare• 
tini topluyor: 

- Hayır! diyor. Ben korkmuyorum.. 
Neden korknyım? Sizin gibı hallın, selim. 
uslu, akıllı, kimseye ilişmiyen, mahalle.. 
nin hayrına çalışan insand:ın kc:-kulUJ! 
mu? · 

Herü başka bir çocuğa dönüyor: 

- Sen? 
- Ben de korkmuyorum. amca! 
- Sen? 
- Ben de! 
Yedibela, birden ifrit kesiliyor. Kö:ıt1 

rer gibi haykırıyor: 

- Ya, korkmuyorsunuz da .. o han~ 
bir babanız olacak herif bana ne diye kıı~ 
.fa tutuyor, mori? Ne diye soruyor: cB11 
zim çocuklara dokunaoo/'ı{, fenalık cde1 
cek misin?> diye. Şimdi, yiyeyim mi hep; 
sinizi?! 

Hemen Cenabıhak bütün nıahalleleri 
YedibeHiların şerrinden koru.su~. amini 

E. Talu ................................................ -........ .-
İngiliz Akdeniz filosu 
manevralar yapacak 

Londra, 25 (A.A.) - Neşredilen bfı 
tebliğde, dün Maltadan harrket eden İn• 
giliz Akdeniz filosunun evvela Yunnn li
manlarını, Kıbns, Filistın ve Mısırı z1. 
yaret edece~ıi ve ondan sonra Şarki Ak
denizde manevralar yapacağı bildirilmek~ 
tedir. .............................................. .___ ..... ..-
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• 
lstanbul - Berlin hava 
·seferlerine başlanıyor 
Dün Muhabere ve Münakalat Vekili ile Alman 
Şirketi ıttümessili arasında bir muk:ıvele imzalandı 

·Ankara, 25 (A.A.) - Berlin - İstanbul 
'ft İstanbul - Berlin arasında muntazam 
hava s~ferleri yapmak üzere Lufthansa 

. Alınan hava seyrüsefer şirketi ile bir ay
\ danberi devam eden müzakereler niha
~te erm~ ve Vekiller Heyetince de tas-
"fib edilen mukavelename bugün Vekli
let merasim salonunda Muhabere ve Mü
n~ale Vekili Ali Çelinkaya ile tirketin 
nıumesslli Von Winter!eld arasında imza 
tdilıni .,+. 

"~ır. 

1 Haziran 1939 dan itibaren BerUnden 
İstanbula ve İstanbuldan Berline kadar 
muayyen istikamette muntazam seferlere 
ba§lanacak ve bu suretle hava yol iCbeke· 
miz beynelmilel hava yol ıe'bekeler.ine 
bağlanmış olacaktır. 

Mukavelename ticari mahiyet~ haiz 
yolcu, eşya ve posta nakline münhasır ve 

hiçbir imtiyaz veta inh~arı tazammun 

etmemektedir. 

Çinliler bir vilayet italyada inşa edilen 
merkezini geri aldılar Sovyet harb gemisi 
Hongkong 25 (A.A.) _ Çekiai ajan- Roma, 25 (A.A.) _ Sovyet hükumeti 

sı bnct· · . . . . 
. ınyor. namına Livourne tezgahlarında ınşa edı-

k Ç.ın kıt'ala~! Honan vilayetinin mer- len cTaşkenb muhribi Odesaya hareket 
ezı olan Kaıfeng şehrini tamamen ~- e~tir. 

gal etm~lerdir. Bu suretle muharebe- cTaşkend• dünyanın en seri gemisidir. 
nln başlcmgıcındanberi Çinliler ilk de-I Muhribi Odesaya sevkeden mürettebat 
fatmo~arok bir vilfıyet merkezini istirdad tamamile İtalyandır. 
e ış bulunuyorlar. -----

. Şansi vfüıy~tinde aıtı yeni bölge Çin Eskı·şehirde feci 
lıler tarafınd:ın istirdad edilmiş bulun-

rnaktarlır. bir ltamyon kazası 
Ankarada otomobil . Eskişehir, (Hususi) - Dün gece E-kaza b. k. . ld mfrdağından gelmekte olan bir yük karn-s,, lr iŞi Ö Ü yonu şeker fabrikası önünde devriJmiş 

Ankara 25 (Hususi) _ Bugün öğ _ ve bir kişinin ölümüne ve iki kişinin de 
leden e.'·veJ Atati.irk bulvarı üzerinde ağır surette yaralanmasına sebeb olmu~
Or~ue.vı ile Sıhhat Vekaleti arasında 1 tur. 
~ecı .. bır. o.tomobil kazası olmuş, bir ki i Vak'a şöyle olmuştur: 
ölmuş, ikı kişi de hafif y lan ışt ş Emirdağından saat 7 de hareket eden 

Resm· b. ara m ır. .. . d 1 ır arabayı idare d L"tfi 72 numaralı bir yük kamyonu uzerm. e 
Altınok adlı bir zat yeni 'de en tm u w 5 tonu mütecaviz yük ve 6 yolcu olduğu 
ba~l~dırı arabasını ka1dırı~ arek: egke halde sabaha karşı Thki.şehire gelirken 
Mı Ilı M · d f a çı arara , .J .. k . 

u a aa Vekaleti hava malze _ şeker fab11ikası virajında donme ıste-
me deposunda müstahdem marangoz miş, fakat sağ tarafta bır çukura yuvar
Mustafa oğlu Abdullah Gökcam ayni lanınıştır. Kaza esnasında yolcular kam
yerde ac.:kcr Receb oğlu Mümin ve Zi- yondan fırlamak istemişler. fakat 40 yaş
rant Bnnkası kooperatif şubesi rnemur- larında bir ihtivann kuca~ında bulunan 
larında11 Orhana çarpın~, bunlardan 7 yaşlannda Haşim isminde bir çocıık 
Musta.fn oğlu Abdull<.ib Gökcam kaza- kamyon altında kalarak başı ezilmek c;u
dan bıraz sonra ölmüştür. Diğerlerinin retile ölmüştür. Diğer iki yolcu da ağır 
~ılıhat~. iyidir. Vak'a yerine derhal ge- surette yaralanmıştır. Müddeiumumilik 
i:n Muddeiumumi muavinlerinden Ze- hadiseye vaz'ıyed etmi.ştir. 
kı ve Mehmed Ali tahkikata ba.ş1amış
l~r v~ Lfıtfi Altınoku tevkif etmişler
dır. Tahkikata devam olunmaktadır. 

Türk - Rumen dostluğunun 
yeni l ir tezahürü 

Bükreş 25 ( A.A.) - Doktor Profesör 
Şevket Evrensel, bugün, saat 1 1 de 

.•' llON POSTA 

j Dantziğin 
Akıbeti 

~ -- . _./ 

Hitler Dantziğin bu sene 

1 
1 

1 

Almanyaya rucu edeceği 
vadinde bulunmuş 

Dant7Jg 25 (A.A.) - Dantzig Nazi
leıinin şefi Foester'in bir amele top -
!antısında Hitler'in kendisine Dant
zig'in bu sene içinde Almanyaya rücu 
edeceği vadinde bulunmuş olduğunu 
c-öylediğine dair ortada bir şayia do -
htşmaktadır. 

Paris25 (A.A.)- Milletler Cemiye
tinin Dantzig ali komiseri Charles 
Bruckhardt. buraya gelmiştir. Muma -
ileyh. Milletler Cemiyeti konseyi ta -
rafından Dantzig'deki vaziyetin inkişa
fı safahatını takibe memur edilmiş o -
lan Üçler - Fransa, İngiltere - İsveç 
komitesinin Cenevrede akdedeceği iç
timaın arifesinde serbest şehrin statü
sü hakkında Fransız makarnalı ile gö
rüşmüştür. 

Salahivettar Fransız mehafili, Dant
zig'deki ~raziyet dolay1sile endişe için -
dedirler. Bu meha-fil, şimdiki Alman -
Leh gerginliği dolayısi1e serbest şehir 
arazisini A vrupanı(n c$yah noktası• 
diye tavsif etmektedirler. 

---1 

İngilterede 
Vergiler 
Artzrıl1gor 
Londra, 25 (Hususi) - Maliye nanq 

Sir Con Saymun, Avam Kamarasmm.b~
günkü toplantısında 939.940 senesının 

bütçe proje.sini okumuştur. . 
Proje mucibince, masraf v~r~dattan 

çoktur. Aradaki açılİI kapamak ıçın bazı 
vergi ve resimler artırılacaktır. Bu me
yanda otomobil. tütün. fotograf filmi re
simlerile gayri menkul emvali vergileri 
artırılacaktır. 

Milli müdafaa için evvelce tahsis edi
len 580 milyon lira, 630 milyona çıkarıl
mıştır. 

Muhalefet liderleri Atli ve Sinkler, 
bütçeyi tenkid etmişlerdir. ---
Neşriyat kangresi 

2 Mayısta toplanıyor 
Ankara, 25 (Hususi) - Neşriyat kon· 

gresi 2 Mayısta Maarif Vekilinin riy~se
tinde Halkevinde toplanacaktır. Ncşnyat 
sergisinin ise liazırllklan iıonal edilmi§
tir. Bir Mayısta açılacaktır. 

Cümhurreisi Irak 
Nazırını kabul ettiler Bükreş tıp fakültesinde konferansım b b h 

vermiştir. Fon Papen u sa a 
Ankara, 25 (A.A.) - Dündenberi şeh- Sabık Başvekil ve sarayı krali aza- 1 

rlmizde bulunan Irak Dahiliye Nazırı B. sından Vaydel ile sıhhat ve maarif nazır- şehrimize ge di 
~aci Şevket bugün Reisicümhur tarafın- lıirının, tıp fakültesi reisinin ve fakül-
dan kabul edilmiştir. tenin muallimleri ile bir çok doktor - Almanyanın AnkaI'.a büyük elçiliği-

ICabulde Hariciye Vekili B. Şükrü Sa- ların hazır bulunduğu konfrans, çok ne tayin edilen eski Viyane sefiri Fon 
tacoğlu da hazır bulunmuştur. taktir edilmiş ve hararetle alkışlan - Papen, bu sa'bah saat yediyi elli geçe 

Irak Nazın Atatürkün kabrine mıştır. Konferansta elçimiz Tanrıöver Sirkeciye gelen Semplon ekspresi ile 
çelt"nk koydu de vardı. ~rek elçinin bulunması ve şehrimize gelmiştir. Fon Papen Sirke-

ı Ankara, 25 (Hususi) - Şehrimizde bu- teati edilen sözler, gerek konferansın cide Alman konsolosu, şehrimizdeki 
bun~.n ı:ak Dahiliye Nazırı Naci Şevket yaptığı tesir, bu toplantıyaı Türk _ Ru- Alman kolonisi tarafından karşılan -
ıi ugun oğleden evvel Atatürkün kabrini men dostluğunun yeni bir tezahür şek- mıştır. Kendisini karşılamağa gelen~e: 
~~~Y~a~r~~~ed~e~r~e~k:b~~~ç~e~le~~~·~k~o~~~u~şt~u~r~.=~l~~~.·~~ve~~~~·ş~ti~r~·===~===~~-~b~~~~hre~~na~ıcl~nnı r-M'll" Ş f A k H lk • d ~~k~~~~ü~o~!!i:S~:~~:;:ng~~~şo~:; 

1 1 e n ara a evın e l :~!~t ~~:i:~;~p~~~kgl!~:7n is~~ 

buitlniııurreisi ismet lnön~nün Ankarada Halkevmi ziyaret ederek tetkiklerdı 
alır~nduğ~nu haber vermiştik. Yukarıdaki r4SiDl Milli §efi alakad~rlnrdan izahr.a 

en gostermektedlr, 

akşaınkı trenle Ankaraya gitmesi muh
temeldir. 

Hintlilerin Ruzvelte 
Bir milracaati 
v a.,ington 2 S ( A.A.) - Reisicüm -

hur Ruzvelt, Bombay'dan Hind cemi-: 
yeti reisı SaWrkar'dan aşağıdaki tel -
grafı almıştır: 
Eğer Hıtler'e gönderdiğiniz mesaj 

cidden başkalarına bir iyilik yapmak 
arzusundan ileri geliyorsa, rira ede -
rim İngiltereye de Hindistandaki aske
ri rejime bir nihayet vermesini ve Hin 
distanı:la da milletlerin kendi mukad
deratlarına kendilerinin hakim olması 
esasına dav::man hilr bir ana yasa tat -
bik eyleme::ini isteyiniz. Büyük Hind 
milletinin de diğer milletler meyanın
da enternasyonal ~dalctten istifadeye 
hakkı vardır. 

t Sayfa 3 

İran Veliahdinin 
düğünü 

Dün gece Ankara ve 
lstanbulda balolar yerildi • Orta ve Şarki 
Ankara, 25 (Hususi) - İran veliahdı

nin düğünü münasebetile bu gece İran 
sefaretanesinde bir suare tertib edilmiş· 
tir. 

A vrupaa'aki siyası 

f aaliget /er 
Yazan· ~"llm RPıtrıP F.met 

Sehrimizde 
Dün gece şehrlmizdc de lrar konsolos

luğunda Veliahdin düğünit şerefine par
lak bir suare verilmiştir. Suarede Vali 
ve refikası, şehrimizdeki bütün konsolos
luk erkanı ve refikaları, İstanbulun ta
nınmış simaları, İran kol~nisinden bazı
ları ve yerli ve ecnebi gazeteciler haZlr 
bulunmuşlardır. Balo çok neş'elı olmuş, 

sabaha kadar devam e+..miştir. 

~ rta ve Şarki A vrupada vaziye

~ tin gcçird"ğı istihale. bütün 

devletlerin hariciyelerincc derin bir ala
ka ile takib edildiğinde şilphe yoktur. 
Muhtemel yeni tecavüzlere karıı İngil-
tere ile Fransa bir taraftan m~erek b~ 
cephe vücude getirmeye uğraşırken öbür 

tarafta da Alman - İtalyan diplomasisi 
azami faaliyet sarfederek vaziyetleri!ıl 
ve müstakbel teşebbüslerini garanti ede; Ayrıca İran kolo:ıisi tarafından Toknt

lıyan otelinde de bir eğlence tertib edil
miştir. 

•• 1 
cek tedbirleri alınaktadırlar. Son gun.e-
rin müzakerelerinde, bilhassa mll~Ulatı 

Tah randa dili olan nokta Sovyet Rusyanm ileri siir-
Tahran 25 (A.A.) - Pars ajansı bil- müş olduğu bir tekliftır. Sovyet hük\i-

diri'-·or·. d ı tl e karen .ı metine göre totaliter ev e er v-
Meclis reisi öğleden sonra bir çay mukavemetli bir cephe vilcude getirebil-

vermiştir. Çayda nazırlar, yüksek şah- mek için bu cepheyi teşkil edecek devlet
siyetler, yabancı heyetler, kordiploma- lerin müşterek ve miltekabil teminatla 
tik ve ordu mürnessilreri hazır bulun- dır Bu 

birbirlerine bağlanmaları lbım · 
mu.şlardır. noktai nazara en ziyade muhalif görı-

Hergün Tahran üzerinde tayyareler nenler Lehistanla Romanyadır. Bu arada 
uçmaktadı'!.'· Alman - İtalya diplomasisinin demokra-

Bugün öğleden sonra Mısır sefaretin- d , 
ttk devletlerin teşebbüslerini ze e,em~ de büyük bir resepsiyon verilmiş, mi - d B ı 
Ye matuf görilnen bir hareketleri e a • safirler öğleden sonra ordunun büyük 
kan1ar istikametinde tebelliır eden siyage9idinde bulunmuştur. 

Iran vcliahdinin evlenmesi münase- si faaliyetleridir. İngilJz - Fransız bloku.. 
betile. posta ve telgraf nezareti bugün nun lktısadt bakımdan. Balkan devl.etle
bir seri pulu tedavüle çıkarnu.ştır. Pul- rile olan münasebetlerınd~ .pek. ~erı bir 
ların üzerinde Prens ~ Prensesin re - mevkide bulunmalarını vesile ıttihaz e
simleri Yardır. derek İngiliz - Fransız garantisinin Al

Tramvay, Tünel 
Ve Elektrik 
• 
işletmeleri 

man - İtalyan dostluğunu reddetmek için 
bir sebeb teşkil edemlyeceğ! noktuında 
tesir gösteren bu faaliyet, ayrıca teem~ 

mül olunmak icab eden mühim bir ma
hiyet arzetmektedir. 

Bu.günlerde Yugoslavya ve İtalyan ha· 
.. riclye nazırlarının vukubulan temaslan 

Ankara, 25 (HUSUJl) - Tramvay, Tü- bu cihetin tahakkukuna matuf esaslı bit 
nel ve Elektrik :işletmelerinin İstanbul teşebbüs sayılmaktadır. Maamafih 1tal. 
Belediyesine devri hakkında hazırlanan yanın Amavudluğu istiliislndan sonr• 
layihayı hükfunet yakında Meclıse vere- Yugoslav _ İtalyan aniaşmalarının yent 
cektir. vaziyetle nasıl telif edilebileceği meral 

Kızılay umumi merkez 
heyeti toplandı 

Ankara. 25 (A.A.) - Bugün Kızılay 
merkezi umumi binasında toplanan umu
mi merkez heyeti yeni idare heyetini it
tifakla intihab etmiş ve 1939-940 bütçesi
ni tatbik için heyete aalAhiyet vermişfü. 

uyandıran bir gün hAdisesidir. Bu arad4 
Yugoslavya Macaristan ve Romanya il4 
gene Macaristan arasındaki mOnasebet. 
lerin emniyet verici bır şekle sokulu) 
sokulamıyacağı da gene bu mfil.Akatııa 

tetkik mevzuunu teşkil eylemektedir, 
Fakat haddi zatında çok çapraşık olaJ: 
bu vaziyetin Berlin - Roma mihverini• 
isteği dahilinde tasfıye olunup olunaını, 

Ankarada Cevad Abbasın yacağı cidden şayanı ehemmıyettir B1f 
evinde yangın çıkh memleketler arasında vel~.v pamuk. ~JI, 

Ankara, 25 (Hususi) _ Bugün öğleden ğine bağlı bir anlaşma ~c~de getırı~ 
sonra Keçiörende Cevad Abbasın evinde dahi Bulgaristanın Dobrıce uzerlrıde ıdı 

. . · d' etmekte olau""· ha~ ile Romanyanıı yangın çıkmış, bir kısım tavan kın§lerı ıa .su .. 
d kt t - d" ·· ırn·· tii emniyetini telif etmek kolaylıkla mum. yan ı an sonra a eş son uru uş r. 

Evde Aka Gündüz kiracı olarak oturmak- kün olacağa benzemez. 
tadır. (Devamı ı s inci sayfada) 
···························································-·························································· .. ·· 

Sabahtan Sabaha 

Ahlak ve 
, 

san at 
Evvelce lstanbulda teşhir edilen bazı tabloların İzmitte açık saçık tellkkt 

edilerek bir vukuf heyetinin raporu ve mahkemenin kararile sergiden kaL 
dırıldığmı gazetelerde okudum. 
İzmit müddeiumumilik makamı bu tabloların müstehcen olduğu hak.kın · 

da ki ihbar üzerine bir vukuf heyetı toplamış, bu heyet eserlerin müstehcen 
olduğuna karar vermiş ve iddia makamı da ihtısas üzerine verilen bu kararı 
uyarak resimleri sergiden kaldırmış. Kanunt merasim yolundadır. San'at 
eserlerini ahlakt cepheden takdır salahiyeti her yerde olduğu gibi mütehusıa 
heyete verilmiştir. Yalnız bir arkadaşımız isimleri meçhul olan bu heye1 
azasının takdir kabiliyetinden rüphe etmiş ve İstanbulda te§hır edildtll za. 
man hiç bir ahlaki endişeye fırsat vermiyen bu eserledn İzınitte nuıl oluf 
ta dedikodu yarattığına hayrette kaldığını saklamamış. 
Vazıı kanunun müstehcen telıikkı ettiği yazı ve resimleri tam bir vuzuh vt 

sarahatle tayin etmek hiç bir zaman ve hiç bir yerde kabil olmamıştır. Yirmi 
beş yıllık gazeteciliit hayatımda bu mesele için çok defa m~un ı birk~ı 
kere de hakem sıratile ceza kanunumuzun maddelerini inceden ınceye tetk.ıll 
ettim. İtiraf edeyim ki ahlak kaygularile san'at iddialan arasında vazlh blı 
had bulamadım. Cemıyetin ahlfık telakkisi o kadar elAsti~ ve filcırlerin uya. 
nışı o kadar süratlidir ki dün için ın üstehcen sayılacak bır yazı veya resmin 
yann nefis birs san'at eseri 0ıabilccc.<ği her zaman iddia edilebilir. Hele bizim 
gibi cemiyet ve fikir hayatı gözle görülür bir tekimill takib eden mc.mleket· 
ler için ahlak ve san'at mefhumunu kanu~ mad?el~ril~ ta~i? etmek ~kA~t 
) oktur. Bunun için takdir saliihiye• ini san a_t tel~kkılerıne ıtımad edilır mü. 
tehassıslara bırakmak zaruridır. İzmitte teşkıl edılen vukuf heyetı menfi bh 
karar vermiş olabilir. Bu karar eseıl ,r·n san'at kıymetlerine deği! ifade ve 
ilham ettikleri hisler a ddir. İlim dünyası arzın yuvarlak olduğunu kabul 
etmC'k için bir asır ıereddud cttı. S.;1n'atln ahlakı ayırd edebilmek için beş asır. 
dır bekli;> or. 



e·elediyede yeni bir 
Müdürlük kuruluyor 

Yeni Umum Müdürlük Elektrik, Tramvay, Tüneı, 
Üsküdar tramvayı, Sular, Haliç, Akay ·ve Otobüs 

işletmelerini ihtiva edecek 

Belediyeye verildiğini bütiln refikleri· çilecek ve mütebaki kir da şehrin imarı· 
mizden evvel haber verdiğimiz Tramvay. na hasrolunacaktır. 
Elektrik, Tünel İşletmeleri Umum Mü. Şehirde i'letilecek otobüslerin Avru· 
dürlük halinde Belediyeye bağlı olarak padan mübayaası işinde zorluklara tesa· 
idare edilecektir. Bu husustaki kanun ı~. J düf edileceğini yazmıştık. Tramvay j§let. 
yihası Vekiller Heyetine sevkedilrniş bu- mesinin Belediyeye devredilmesile bu 
lunmaktadır. Kanunun neşri tarihinden zorluk kendiliğinden ortadan kalkmış o
itibaren Belediye tarafından idaresine lacaktır. Tramvay işletmesi şehrin bcı zı 

başlanacak olan bu i~letmeler hakkında, semtlerinde otobüs işletmektedir. Bu oto
Belediyede dünden itibaren hazırlıklara büslerin mübayaası eksiltme ve arttırma 
başlanmıştır. kanununa tMii tutulm.mıakta, ifletme-

Gelecek sene Akay Jşletm~i de Beleni. nin hUSt16i talimatnamesine göre satın a
yeye 'ft!rilmiş olacaktır. Haliç işletmesi lınmaktadır. Şehre lazım olan otobüsler 
de bu arada tamamen Beledıyeye verile- de bu suretle kolaylıkla tedarik edile· 

cektir. Yeni Umum Müdtırlilk El.-ktrik. cek~. .. . . 
Tr 'iV: 1 i 1 t 1 ·ı 4\. 'Jld Dünkü sabah gazeteleri şehırde 1fleti-

amıvay, ı une ş e me erı e usıı.u ar .. . 
t S 1 ıda si. H li Ak O 

1eoek otobuslerin bir fırmadan alınacağı 
ramvayı. u ar re a ç, ay. - . . . 

t 1-'1- • 1 .__... 1 in' d ih"' d kt• yolunda vermış olduğumuz haberı tekzıb 
Ouu.a ı§ eı:uıe er ı e uva e ece ır. . . ~ 

A.,,._..,, hirl . d bi ki d ttmektedırler. Bu yolda vermış oldugu-
·-r- şe erm en r ço ann a muz haberin sıhhati bir kere daha tahak-

bu gibi A~me .hizmetleri, Beledıyeler ta. ku'k etmiş bulunmaktadır. Belediye be
r~ndan ışleti.'lnıektedir. Utanbul Bele- ğeneceği otobüs ti.pini, herhangi bir ffr. 
diyesi Avrupadaki bu grbi tehlrler:tn if- madan pazarlıkla satın alacaktır. Müte· 
letrne işlerini etild edecek ve Umum Mf\. hassısların verdik!eri maltimata görP., 
dürlnk tetkilAtını ona göre lruracakbr. şehrimize en elverişli gelen otobfüı biçi-

Tramvay, Elektrik, Tünel i§letmeleri· mi Buik tipidir. Belediye de bu tipi be
nin eM §frketiere olan borç taksitleri ğenmiş bulunmaktadır. 
flrndlye kadar olduğu gibi. ayni usul tah- Avrupadan otobüs mübayaası (Elek· 
tında ödenmekte devam edecek. varida. trik, Tramvay, Tünel Umum Müdürlüğü) 
tm bir kısmı ile iebekelerin ıslahına ge. tarafından yapılacaktır. 

Taksim Kışlası 
belediyeye verilecek 

Vali ve Beledlye Reai LQtt. Kırdar 
Ankaradaki tetkiklerini bitirmiş, dün sa. 
bah tehriınize dönın~tür. Ankarada E. 
lektrlk, Tramvay, Tünel i§letmelerinin 
Belediyeye verilmesi işile meşgul olan 
Vali, ı.timlAk kanununda yapılacak tadi
lAt etrafında a!ikadarlara izahat ?erm~, 
Tabt:m kışla.sının Belediyırye verilmesi 
keyfiyeti ile iştigal etmi§tir. Taksim kış. 
la.sının en kolay bir f ormaUte ile fstan. 

bul Belediyesine nrilmesi esas itibarile 
lı:ararl.afnu§, Mallye Veklletinin muva. 
fakati alınmıştır. Maliy~ VekAleti bu kt§· 

layı Belediyeye terk mret!Je vermek nf. 
yetindedir. 

A•kerlik if /eri: 

Kıaa hizmetli ehliyetnameslzler 
çaOrıhyor 

l'atlh Askerlik Şubesinden: 334 do~umıu 

Açıkta kalacak 
belediye memurları 

Belediyenin yeni kadrosunda açığa çı· 
karılacak memurlarla Vali ve Belediye 
ReJ.si LQtfi Kırdar bizzat meşgul olmak· 
tadır. Kadro harici kalan memurlardan 
yetmi§inin yeni yerleri tesbit edilmiştir. 
Diğerlerinin bir kısmı tekaüde sevkedlle· 
cek ve bir kwnı yeni memuriyetlere ta· 
yin olunacaktır. 

BelOOiycde .sal!hiyettar bir zat bu hu· 
susta fW1ları söylemektedir: 

c- Tahsf'l!tm ziyadeleşmesı, işlerin 

daha düzgün gidebilmesi vesair sebebler 
gözönftnde bulundurularak yeni kadro 
hazır1anmaktadır. Bu meyanda bir kısım 
memurlar kadro harici bırakılmakta ise 
de, Belediye Re~liği bunların hepsinin 
yerlerini temin etmiş bulunduğundan. 
hiçbir memur açıkta bırakılmıyacıı'lrtır. 
Endişeye maJıı.al yoktur.> 

Toplantılar: 

n bunlarla muameleye tA.bl İalAm ve ga.yrl- EyOb Halkevinde d"rsler 
lallm tısa hizmetlllerden ehltyetnamestz o- Eyüb Halkevlnden: Evimizde, halka mah
lanlar ı Mayıs 939 da hamlık kıt'asmda bu- sus A n B derecelertnde Millet mektebi der-
lunma.t tızere seYkedlleceklerdlr. sanooı açılmıştır. 

Bunların 939 Nisanın 28 ve 29 uncu gün- Bu derslere devam etmek Lstıyenlerin kay. 
!erinde ıubeye müracaatıe muamelelerini dolmak tçln hergün büroya müracaat etme-
yaptırmaları iU.n olunur. lerl rlca olunur. 

Şehir Meclisi dün Valinin 
reisliğinde toplandı. 

Vali Meclis· Umumi heyetine Elektrik, Tunel ve Tramva7 
idarelerinin belediyeye devrolunduğunu tepşir etti 

SON POSTA 

Çocuk haftasınm 
üçüncü günü 

. Nisan it_. 

• 

İstanbul bölgesinde 80.000 işçi, 
işçi mümessili seçecek 

1. 700 iş yerinde yapılacak seçimlerin sonunda dördet 
Mekteblerde ve Halkev "e- nüsha mazbata hazırlanarak iş dairesine, vilayete 
rinde müsamereler tertib ve zabıta teşkilatına verilecek 
edildi ve çocuklara hedi-

yeler dağıtıldı 

Dün çocuk haftasının üçüncü giıno idi. 
Bu münasebetle mekteblerde ve Halkev· 
!erinde tertib edilen müsamerelere de. 

vam edilmiştir. Dün sabah saat dokuzda, 
Şehzadebaşındaki Turan tiyatrosunda E· 
minönü Halkevi göstcrit kolu tarafından 
bir müsamere verilmiştir. Müsamerede 

bulun.an çocuklara muhtelü hediyeler 
dağıtılmıştır. 

Dün ayni umanda Ankarada çocuk 
hafta.sı münasebetile tcrtib edilmiş olan 

eğlencelere de devam olunmuştur. Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından birçok ço. 

cuk kafileleri otomobHler~ bindirilelek 

Ankaranm görülmeğ~ değer olan yerleri 

gezdirilmiş ve bu meyanda, Keçiörendeki 

cAna Kucağı> müessesesi ziyaret edil
miştir. Öğleden .sonn saat 15 te de ço· 

cuklarla ailelerine mahsus olmak üzere 

Halkevi ıalonunda bir müsamere veril
miştir. 

Hamidiye Karadeniz ve 
Akdeniz limanlanmızı 

ziyaret edecek 
Haınidiye mekteb gemisinin gelecek ay 

içinde Karadeniz ve Akdenizde yapacağı 

seyahate aid hazırlıklara başlanmıştır. 

Hamidiye mekieb gemisi evvela Kara

deniz, müteakiben Akdenizde belli bawlı 

lirnanları.ınız.a uğrıyacak ve deniz gedik· 
li erbaş okuluna taleb! kaydedecektir. 

Hamidiyede deniz sübaylarından mü. 
teşekkil bir imtihan heyeti bulunacak ve 

mektebe girmek istiyeruerin sıhht mua

yeneleri de gemide yapılacaktır. Hamidl

yenin bu seyahati iki ay kadar devam e. 
decektir. 

Şehir haberlerimizin devamı 
70 nuncu say/ mızdadır 

Günde en az on işçı çalıştırıp iş kanu
nunun fÜ.mul dairesine giren iş yerlerin
de ifçi mümessillerinin seçimi için baş· 
lanılan faaliyet devam etmektedir. 

Yurdun her taarfında olduğu gibi, İs
tanbul bölgesinde de seçim faaliyetine 
başlanması için İf dairesi üçüncü bölge 
Amirliğince iş yerlerine resmi birer tah
rirat gönderilerek, kanuni müddet zar
fında seçimin ikmali istenmiş ve kanun 
ve· nizamname hükümlerinin tatbiki e
hemmiyetle tebliğ edilmiştir. 
İstanbul bölgesinde iş kanununun tat

bik edildiği iş yerlerinin sayı.sı 1700 ü 
bulmakta ve bu yerlerde çalıpn ifçilerin 
ıniktarı da 80,000 i geçmektedir. 

Bu işçiler tek batlı ve topluluklu iş ih
tilaflarını halledecek işçi .mümessillerini 
seçeceklerdir. 

Umumt, mülhak ve husust ·bütçelerle, 
belediye bütçelerinden maa, veya ücret 
alan memur ve müstahdemler, çiftlik, 

nımızdan dış piyasalara yapılan ihracaf 
faaliyeti nisbeten az olmuştur. 

Bir hafta zarfında muhtelü memlekt9' 
lere yapılan ihracat miktarı 638,629 lir,. 
yı bulmaktadır. 

Bunun üçte ikisine yakın bir rniktd 
yani 408,552 bin liralığı Almanyaya ~ 
pılmıştır. Bu ihracat emtiası meyanındl 
bilhassa yaprak tütün, yapak, tiftik. dl! 
ri, keten, kuru meyvalar mühim miktad 
baliğ olmaktadır. 

Bundan başka Lehistana mi1him ~ 
tarda tütünle bir miktar afyon, İtalya1' 
taze balık ve çavdar, Yunanistana babl 
ve beyaz peynir ihraç edilmiştir. 

Filistin, Hindistan, Romanya, A ~ 
tralya, Şanghay, Çekoslovakya, Kopell' 
hag, Macaristan, Mısır, İngiltere, Holad' 
da, Finlandiya ve Yugoslavyaya da bitti 
miktar ihracat yapılmıştır. ~ ················································-·-······ Hazin bir ölüm 

Denizobank kamara .servisi amiri Fethi A• deniz ve hava i§lerile bir ailenin ferdleri · · .....a 
talık ve I.stanbul llse61 riyaziye ötretıntlll 

ve yakın akrabası bir araya toplanarak Lütfi Atalığın kardeşi, Emniyet Sandığı ınıJll 
ve başka işçi katılmıyarak ev içinde ya- haınmlnlerinden Nüzhet Atalık uzun za • 
pılan i§ler, iş kanununun hükümleri da. mandanber1 müpt~la olduh hastalıktan ~ 
hiline girmemektedir. tulaınıyarak dütı vefat et.ml.ştlr. eena~ 

t bugün öğle namazını mfiteakıp Nişan~ 
şçile.rin seçecekleri iş mümessilleri i- Teşvik.1ye camisinden kaldırılarak FeriköY • 

çin dört nüsha mazbata tanzim edilecek deki alle kabristanında ebedl medfenlne t.efl' 
ve bunun birer nüshası iş dairesine, ma- dl olunacaktır. Merhuma rahmet diler, ail., 
halli en büyük mfilkiye amirliğine ve za- sine beyanı taziyet ederiz. .-
bıta teşkil!tına verilecek, b ir nüshası dcı 
İf veren nezdinde kalacaktır. 

Bölge dahilindeki 1700 i§ yerine pey
derpey tebligat yapılarak mazbataların 
kanuni müddetler içinde kanunt makam
lara tebliği lüzumu bildirilmiıtir. 

Bir haftahk ihraç faaliyeti 
Nisanın 3 üncü haftası zarfında Uma. 

··························································· 
Bugün 11 den ıtibaren Suare 8.80 cıa 

Şehzade F E R A H Sinemada 
ba91 Tel : 2195!'1 

HARP DONOŞO en ~~;~kifilıni 
AYRICA : SON ZAFERi 

( 8 Silih,ör Kovboylar ) 
Hergün matine ve ıuarelerde Talebeye 

tea:ı:ılit. Pazarteıi, Salı, Çarşamba 

..... _ TenzilAtlı bayanlar gDn~ 

Dikkat! T AKSiM Sineması 
Cuma matinelerden itibaren 

Daima görülmemi• filmler gösterilmesine rağmen 

FiATLAR ŞU SURETLE TENZiL EDiLMiŞTiR: 
Mevkiler: 15 - ~O - 25, Localar 100 Kuruştur. 

C~ma günü matinelerde : 

ÇÖL KIZI CEMiLE 
~----• Türkçe sözlü ve ıarkılı büyük film. -----~ 

Gene~ ihtiyar veya mektebli •.•. 
Hayatınızın kaçıncı yaşında olursanız olun, 

Hiçbir vakit bu kadar gülmediniz •.• 

TÜRKÇE SÖZLÜ HARiKALAR KOMEDiSi 

İstanbul Şehir Meclisi, dün Vali ve 
Belediye Reisi L-ötfi K.ıırdann reisli
ğinde toplanmıştır. Sabık zabıt okun -
dukta.n sonra dün sabah Ankaradan 
dönen Ltltfi Kmfar ayağa ka1.kinış, 

isimiı Milli Şefimiz İsmet İnönü ile 
Hükfunet Reisimiz Dr. Refik Saydam 
ittihaz buyurdukları pek yeni bir ka
rarlarile hemşehrimizi taltif buyurmuş r 
lardır. 

Matin:ı!~}~ibaren SARAY 

L A L E 

ve iPEK 

' de: 

Sinemalarında 
birden 

fUnlan söylemiştir: 
-Arkadaşlarım, 

Bu senenin bütçesini meclisi alinize 

Malfun olduğu üzere imtiyazlı Elek
trik, Tramvay, Tünel Şirketleri Müna

(Devamı 10 uncu sayfa.da) 
takdim 00.erken bütçe heyeti umum.i - .............................................................. . 

yesi hakkında lAZJm gelen izahatı ar - Kiloluk gazete 
set.miftim. Bugün varidat, masraf büt- istiyenlere 
çelerlnin müzakeresine başlıyoruz. Bu 
müzakerelerimizin başlangıcındal mec- Madrabaz tavassutuna lüzum kal· 

Yarın akşamdan it ibaren 
Ayaklanna bütün gönlilleri takan, neı'elerine bütün hayatlan bağlayan, 

Danslariyle bütün insanlan çıldutan Danı Perileri 

GiNGER ROGERS - FRED ASTER 'in 
IOn filmi !tisi Alinize müstakbel bütçelerimizin madan kiloluk iade gazetelerine ih· 

Jnkifafında rni1e68fr olacak bir müjde- tiyacı olanı.ar idaremize müracaat 1 UÇAN V A LSLER 
de bulunacağım. İlk gö:ndenberi fstan- edlp arzu etti1cleri kadar iadellk ki-
bulumllla ka111 çok yüksek teveccüh- ğıd alabilirler. 
haıal uh'i~BQyök Devlei JM.. -...~ ..................... ,~ ...................................................... . 
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Tokatta megvacılık J Trabzon-iran transit yolunda faaliyet 1. 
inkişaf ediyor 

Şehirde tesis edilen fidanlık meyvacıların büyük 
ihtiyaçlarını temin ed"yor. Halka bol mıktarda 

muhtelif meyvalara aid f danlar dağıtılıyor 

b T~kat (Hususi) - Bölgemız iklim iti- danlığın tevsii vilayetçe takarrür etm;ı 
arıle me 1 • . 

bilh Y'Vacı ığa en elverişlı olan ve ve bu yılki bütçede mevcud tahsisatla bır 
lar a.ssa Pek eskidenben misket elma • hektarlık arazinin istimlak muamelesine 
~ ıle ve muhtelü annudlarile şöhret j başlanmıştır. Bu suretle fidanlık 80 he'!t
aon anmış bulunan bir yerdır. Nitekim tara iblağ edilecektir ki ziraat dairesin· 

seneler zarf da • k ~ 00 lı BUi .. .. ın memıe ete bu mah. ce bundan sonra senevi 250 a~ı meyva 
Yuzunden hayl" · . . 

meyvn 1 ğ 
1 para gınnıştır. Fakat fıdanının tevzii temin edilecektır. Mem-

cı ı ın kıymetine .. h t• 
ehenuni . v • şo re ıne ve leketteki e9ki göreneği kaldırmak ve bu 
bi . Yetme ragmen g~r· kalması cali- 1 .. .. . . 

dıkkat bir keyfivettir B . d h Ik I gunku fen ve bilgıye dayanarak meyva-
tın .. . . u a a ımı- . . 
Yı. me~a uzcrindeki bilgisini arttırma- lann tımar ve bakımının temını vaU Faiz 
sap e~kıdenberi gördüğü usul ve görenek 1 Ergün tarafından enıredilmiş ve merkez 
sc!ıe:ındel bu işe devam etmesindendir. ziraat muallinii ve halen müdür vekili 

ene er zarfınd l 
\'e chenun· . . a meyvacı ığın kıymet Hakkı Beşli tedbir alm1ştır. Eslddenberl 
d ıyctının artması ve fa d J 

an dolayı in 1 Y a ann- kazandığı meyvacılığın şöhretini yüksel-
göst san arın mevvaya ragvbet 

ermesinde r · ~ 
Çoğ 1 n sar ıyatı günden gu··nc 

a ınakta v · t·h ~ §ıla- c ıs 1 salat da ihtıyacı kar-
•unınakladır Bö l 

hitimiz 1 • Y e olmasına ve mu • 
lneyva ; ~.a •. armud, kayısı ve saire gibi 
?nasın e ıştırrneğe kabilıyetli bulun -

tecek ve mevkiini kazandıracak olan bu 

genç ziraat~imizden halk muvaffakiyetle 
beklemektedir. 

Bursada şiddetli fırtına • 
a nazaran el' k .. 

küınferınadır Bu :n es v i gorenek hü • Bursa (Hususi) - Dün gece yansı -
rneyva ıstih · 1 ~ gorcncgı kaldırmak ve na yakm bir zamanda ansızın baışlayan 
Yılında b. sa .. atını çoğaltmak gayesi 935 ve emsali ender görülen çok şiddetli 

Trabzon • ıran transit yoıundaki faaliyet kııın fıctdetine resimler soldım saga aogru .n..op aagıncıa oır can:ırurtarana 
rağmen ıoyni hararetle devam etmektedir. Son bir ay evvel tırmanan bir kızak araba iie bir cankurtaran adını gösteri· 
karla kapanmış olan yollarda kızak arabaları ile gidiş • geliş yor. A!tta Kopdağının güzel .sırtlarınd!lil birkaçı ile karlan 
yapılmış, münakale · sekteye uğratılmamıştır. Yukarıdaki yaran bir araba eörülüyor. 

go•frilıni;~. ~=~:n n?~~lığı meydana bit lodos şehirde ufak tefek birçok ha
danlardan halk ıs 1 sal edilen fi- sara sebeb olmuştur. Yalnız şehir için
rrtektedir. 938 alı:eccanen tevzi edil - deki ev bahçelerinde müteaddid mey -
dan 2500 m yı a meyvalı ağaçlar - va ağaçları devriJrniş, bir ÇQklarının 
tevzi edibnfşt~~asızlarnan l35.000 fidan meyvıibrı dökülmüştür. Evlerin ve 

Bu seneki fida . dükkanların camları kırılmış, dük'kan 
1~~:1marnıştır. Ka~a~:~~atınıı henüz baş- levhalarından bir çoğu uçmuş, damlar
• 

1 ecek fidan Ye'kO ' merkeze tevzi dan kirernidler sokaklara dökülmüş -
Ytllann fı'da·n iht· nu 6!lOO dür. Gele<'ek t•• T l f ıy ur. e e on ve elektrik hatları birbi -
aadile 80 kilo elma a:ını karşılamak mak- rine karışmış, ertesi günü bir müddet 
!;!> gibi tohumlar 'ek~~d •. kayısı, meh - J}Chir elektrik cereyanından mahrum c- Bursa nu:::~:: ı;. kalm~hr. 

kursunu bitirenler ) 

~Ursa (li • 
'titıin ususı) -· Şehrimiz Halke -
l'ak a~klır mesaisi cümlesinden ol». 
lenç 

1 
14 olan daktilo kursundan 1 7 

"esikarn~ffakiyetli imtihan vererek 
Sabiha ~ ışlardır. Öğretmen Bayan 
dört ay dtlının idare ettiği bu kurs 
~ftn{la evarr.. etmiş, bu kısa müddet 
16sıe,._. g~nçlerimiz büyük bir istidad 'k' .. ,ıışJerdir V . • 
'<ut olanı · esıka almaga muvaf-
lert şunı arın derecelerine göre isim -

ardır: 

Cemal Akcidem, İmıail Udum, All -
eddin Şarman, Ömer Atamall, Me1ihat 
Akalar, Sabiha Özozan, Feriha Yurda-

~~rsere~, Yaşar Eğilmez, Remziye Ok-
1~, Nunye Kotan, Bahriye Tarak, Kad
nye Camcılar, Muazzez Ünal Reb. 
De.mir kıran. ' 18 

Resim; kurs mezuniarile m 11. 
1 . . .h ua mı -
en ve ımti anda mümeyı·zıik 

B n. . . .. yapan 
ay .n.c.''.sımı gostermektedir. 

Bir kız kaçırma 
yüzünden 

bir köylu öldoruldu 
Kızılcahamam (Hususi) - Bundan 

bir müddet evvel vukua gelen bir kız 
kaçırma vdk'ası bir cinayete sebeb ol-' 
muştur. Bir ay kadar evvel bu havali -
nin zenginlerinden Hacı Alinin kızı 
Ayşe ile uşaklarından Arık Hasan se -
vi~ler ve ka'Çmışlardı. 

Zabıta derhal her ikisini de saklan -
dıkları yerde bulmuş, fakat yaşları ev
lenmeğe müsaid olduğu için her ikisi 
de serbest bırakılm)]Jlardır. İki aşık 
Kızılcaharnam:ı gelmişler, bir eve yer
leşmişler, ev]enmeleri geri kaldığı için 
de Kuşçuveren köyündeki Arık Hasal
nın dayısının evine gitmişlerdir. Bun
ların köve döndüklerini haber alan 
Hacı Ali~in oğlu Mustafa ile kardeşi -
nin oğlu Ahmed, yanlarına aldıkları 
birkaç kişi ile Ayşenin bulunduğu eve 
cebren girmişler, kızı sürükliye sürük
liye dışarı çıkarmışlar, f~<at bu sırada 
Arık Hasan ilP. kendi taraftarı, birÇQk 
kadınlar vak'a mah<'11ine gelmişler, iki 
taraf arasında şiddetli bir çarpışma 
başlamıştır. Bu arada tabancatar patla
mış, köylülerden Küçük Osman oğlu 
Nuri veni evli bir genç kasığından vu
rular;k cansız bir halde yere serilmiş
tir. Hadise derhal Müddeiumumiliğe 
haber verilmif, tahkikata başlanmıştır. 

Amasyada bir parson 
arkadaşım öldürdü 

Amasya, (Hususi) - Geçen gece Halk
evi gazinosu garsonlarından MehınedJe 
cAmasya otefü garsonu Rasim arasında 
fincan, tabak gibi ehemmiyetsiz şeylere 
taalluk eden bir meseleden münazaa çık
mış. ensen sarhoş olan Mehmed, Rasi
mi bıçakla !karnından yaralıyarak öldür
müştür. Katil yakalanfn!ştır. 

Pazar Ola Hasan Bey o· ıyor !'i· 

...,--:-- liaaan B 
"llınuı b· ey adamın 

ır uşağı 
varmış ... 

. .. Uşak efendısinin el • 
biselerini dıkcn terziye git- _ 
miş ..• 

~ . ' -

. .. Bir elbise ısmarlamış. 
Efendisi bunu öğrenince 
U§ağını bir temiz dövmü~ .. 
Acaba neye dövdil, uşağile 
ayni terziye elbiae yaptır _ 
mak kibiriııe m1 dokundu? 

Hasan Bey - Efendi ve
resiye kostüm yaptırıyor 

da, uşağı peşin yaptırmış -
sa kıskanmıştır. 

Trakyada tavukculuk 
çok inkişaf etti 

Kesilmiş tavuk ihraca"ı hergün biraz daha artıyor, 
köylü bu işin Ü7erinde ehemmiyetle duruyor 

Edirne (Hususi) - Damızlıkta kulla • malar ile beş senede tavuk ihracatı serıe
nılmıyan tavuk, piliç ve hindilerın Al • de 100 vagona ve yumurta ihracatı da ev
manyaya sevkedilm~"i köylüler ve yetiş- velki senelerin iki misline çıkarılmış1 ır. 
tiriciler arasında hemen faydalı tesirini Bizde de ihracatın artması için bugünl<il 
göstermiştir. çalışmalarımızı daha altı misli arttırm :ıh. 

Şimdiye kadar köylü, yeti§tirdiği tavu- yız. 

ğunu yok pahasına veya küçük para ile Tavuk yetiştiriciliği üzerinde çoktan i'i· 
aracılara satardı. Çok tavuk yetiştirmf'k adımını atmış olan Trakya köyleri hıı 
ve onunla yakından uğraşmak onu fazla mahreç temin edild;kten sonra çalı~n"l • 
altıkadar etmezdi. Çünkü piyasaya ne ka- }arını daha ziyade arttıraca< ve geıı i 1

t 

dar çok tavuk çıkarılır.sa vasıtaları onun tecektir. Trakya köylülerinin bu v · 11 

bymetini o nisbette düşürür ve hatta işe şimdiden hazırlanmaları, tavuk1 ~ ' ı 
şehre göndermeden elinden ltaparlardı. iyi beslemeleri ve yok pahasına ellcr;Tl · 
~esümi§ tavuk ihracatı ilk adımını at- den piliçlerini çıkarmamak için de on 

mağa başladıktan sonra her yerde hissedi- ları Haziran sonundan önce satışa çık r · 

lir canlı bir hareket başlamıştır. Çünkü mnmalan kendilerine büvük faydalar ı~ 

bu suretle köylü ile alıcı arasında ve köy- min edeceğine şüphe yoktur. 
lünün aleyhine çalışan elemruılar kalk • 
mış. köylü ile alıcı karşı karşıya gelmiş, Denizli valisi terfi etti 
fiatlar iyi bir şekil almış olacaktır. Bun - Denizli. (Hususi) _ Denizlı Valis: Ek. 
dan köylüler, yet~tiriciler memnun. a • rem Engür ikinci sınıfa tcrfı ettirHm;ş, 
racılar ve şahsi menfaatlerı haleldar o - maaşı (125) liraya çıkarı:mış ve bu 1erfi 
lanlnr gayri memnundurlar. ve takdir yüksek tasdik.ı iktiran etmiştir. 
Komşu memleketlerde senelerdenbc:-ri ~ 

yapılan tavuk ihracatı bu memleketlere Memleket haber/~rimizin 
ve yetiştiricilerine çok büyük kir temin 
etmiş ev ve aile ekonomisı bununla ku - d~vamı 10 nuncu sayfada 
rulmuştur. Bulgaristanda bu tarzda çalış-

( Adanada spor faaliyeti ) 

Adana (Hususi) - Halkevi spor ko
mitesi faydalı mesaisine dev~ eyle -
mektedir. 

Sporun hemen her nevine ayrı ayrı 
yer veren ve sporcuların teknik nokta
dan en iyi şekilde yetişmelerini temin 
edici tedabir ittihaz ve noksanlarını ik
mal, spor sahaları tesis eyliyen komite 
tenise de ehemmiyet vermiştir-

Hallcevi binası önünde açık• 1 t nis 
kortu büyük müsaba'kalarda bile ih•i -

yaca cevab verebilmektedir. Gen"'er 
burada her akşam üstü ekzersizlcı ine 
devam eylemektedir. 

Resim Halkevi 1-E>nis kortundn"' 1- ir 

parçayı ve burada oynıyan geııçı€. . 

göstermektedir 
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Otobüs davası 
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SON POSTA 

Nisan • 

~ 
- Şehirde ve şehir haricine işliyen oto-ı - Çorluya giden bir otobüsün ba§lll .. 

.büsle:_in tekerleklerini çetin... dan geçen kazayı diğerlerinden ırak eyle! 
- Amin! - Amin! 
- 1:_'renlerini metın, - İçlerinde çürüğün çürtikleri vardır, 

Kız ço ukları için 
kazak Dün otobüs davası 

dinlendiler şahidi eri Am·ı \ 
- ın. hiç olınazsa onla.n canımızın tehlikeye 
- Yol ağızlarında bozulmamalarmı düşmemesi için bir an evvel çırak eyle! 

remin... - Amin! 
-Amin! 

* - Şoförlerini dürbün .. 
-Amin! 
- Yolcularını 

eyle ... 
-Amin! 

!:ıayatlannaan emin 

- Aman Allahım sen cemi cümlemizi 
şoförlerin azanndan lizad, onların ve bi
zim gönüllerjrnizi şiıd. bu da olmadığı 
takdirde onlarla başa çıkabilmemiı için 
vücudlerimizi polad, bu da olmadığı tak
dirde sahiblerine damad eyle! 

Evvdki gün Çorlu yolunda bir otobüs, 
tekerleğinin yerinden çıkması yüzünden 
devrildi. Bu hUSUBta malfunat istedikle
rimiz bize, işliyen otobwlerden birço~
nun çürük olmalan iebebilC bu tarzda 
kazalann vukua gelebileceğini, kazalan 
önlemek için tedbirler almak, otobtlsler· 
den çürük olan1an seferden menetmek 
icab ettiğini söylediler. 

Şahidlerdenbiri eski belediye muavini ile bir otobüsçüyii 
kolkola gezerken gördüğünü söyledi, dün dinlenenler 

arasında Sahur Sami de vardi 

-Amin! 
- Çabuk atlıyamadığımız zaman şo • 

förün cnvanak!. parayı cebimizden geç 
çıkardığımızı görünce cbunak>, ineceği
miz yeri haber verd ğimiz zaman, chali 
durak yerini öğrenmedin mi dangalak. 
deme1erınden bizi koru! 

-Amin! 

Hakları var amma, ikazlarına tercü • 
man o\mamız neye yanyacak. Bu mev
zuda yazılmış yazılan birbirine eklesek 
otobüs işliyen yoların boyunu geçer. 
Bundan böyle yukarıdaki duayı saba!h 
akşam, otobüse binerken, otobüse bin -
rniye niyet ederken. otobüsü görünce tek
rar etmekten ba§ka çaremiz kıılınaınıi .. 
tır. 

ismet HulU-!1 

C Bunrarı ·bi iyor mµ idiniz ? ~ 
Te1J9leri yerinden kaldıran 

bir çiftçi 

Amerikada bir çiftçi, rençperlerini da
na fazla gün ışığında çalıştırabilmek için, 
çiftliğinin karşısına te.sadüi eden ve 300 
bin metre mikabındaki tepeyi yerinden 
\aldırtmış, bu suretle, emeline nail ol
nuştur. 

* 'nsanlarm sorduğu tramvay 

En koçuk eşekler nerede 
bulunur? 

Eşeklerin en küçüklerı Sardunyada bu
lunanlardır. Bunlar en küçük eşekten da
ha çok küçüktürler. 

* lngilterede ne kadar 
otomobil var? 

Şubat ayında İngilterede 23,509 hu
susi otomob~l satılm~tır. Şimdiye ka -
dar bütün Ingilterede 741,992 husu -
si otomobil tesçil edilmiştir. .. 

Lale Holandaya nasıl gitti? 
Lfüe bugün her yerden fazla Holan

dada ekilmektedir. Holandada bir za -
manlar hiç :iaJc yoktu. LU!e ekimi İran
dan Türkiyeye geçmiş, Jale devri za -
manında Türkiyede en fazla yetiştiri -
len devri yaşamış ve Türkiyeden Ho -

Bir zamanlar Japooyada yirmi kilo • =la=n=d=a=y=a=i=n=ti=k=a=l =e=tm=iş=ti=r=. ===== 
metrelik bir mesafede işleyen tramvay • lanndan iten insanların kol kuvvetlerıle 
lann motörleri, o tramvayıarı iki taraf • işlerdi. ............. ....._ ...... _______________________________ .......,.. ___ _ 

Okuyucularıma 
Cevahlarım 
Edimede Bay .p.c. ye: 

- Kannız ölmüş, üç çocukla sizi 
yalnız bırakmış, bu üç biçare baklm
sız ve perişan, erkek elinde ne ka -
dar ihtimam görebilir? Hakkınız var, 

bir üvey mıne bulmak da istemiyor

Gunuz, hatınnıza evvelden karınızın 
kızkardeş:i gelmiş.. Düşüncenizi bu 
noktaya kadar haklı buldum. Fakat 
sonra iş değişti. Bu kadınla evlenme

nin doğru olup olmadığı noktası üze
pnde inceleme yapmışsınız. Kadın 

mütemayildir, taqeb vukuunda bel -

ki knbul edecektir. Fakat siz tered
düd ediyorsunuz. 

Muhakkak, ortada kanuni bir 
mahzur yoktur. Ahlfıki bir mania ol
rnıyacağı da düşünülebiiir, fak.at no 
bileyim, düşünce içime bir üzüntü 
verdi. Birinci derecede bu kadına. 

onunla evlenmeden çocukları bak -
tırmanın yolunu bulmuş olmanız:ı 

tercih ederdim. Fakat kadın kabul 
etmezse, elbette bir teyze yabancı 
bir üvey anneye tercih edilir. 

* 
Bay aB.D.u ye· 

Bugün cemiyet hayatında yaşamı
yan, rölasiona mdlik olmıyan mu -
vaffakiyet amillerinin en mühimle -
rinden birini elinden kaçırmış sa -
yılır. İfrata gitmemek şartile kan -
nızın tavsiyelerini dinleyiniz. 

+ 

Bay ccH.11.» c: 

- Doğru, güzel kadın daima az -
çok endişe berir. Çirkin kadın ise 
insanı y amak zevkinden mahrum 
eder. Peki amma, bir de vasat olıın -
ları vardır. Nicin onu düşünmüyor-
1Unuz. TEYZE 

11-16 yaşlarındaki kız çocuklarına çok 

yaraşacak bir kazak. LAstik örgü - bilhas 
sa çocuklar için - en güzel örgülerden Sabur Sami dün ıahid olarak dinlenirken 

biridir. Büyüklerde şişman göstermesi M . ,_ . . ·· · ald · · • 
e:munyet~nnı suıist:.m en mu - zıyı onun tahrık ettigini, bazı kimse ( 

mahzuru vardır. Küçüklerde bu, rnev - hakeme edilen eski vali 'Üstündağ, be- !erden işittiğini söylemekteydi. 
zuubahs bile değildir. lediye reis muavini Ekrem, belediye Şahid, Üstündağ vekilinin talebi ü • 

Lastik örgüye en güzel süs gene ken • heyeti fenniye ve varidat müdürleri zerine kendisine tevcih edilen suale ceı 
disidir. Bu ör.günün birlısi., ikilisi, üçlüsü haklarındaki dcıvanın İstanbulda bu - vaben: 
ve ilh ..• (yani bir ter.s • bir yüz. iki tE'l's lunan şahidleri asliye 1 inci cezada tavassut ettiğime dair haberler asıl ' 
iki - . ) b" b'rin k 

1 
geçen hafta istinabe suretile dinlenil - sızdır. Hakkımda bir tercih muamelesi 

yuz vesaıre... ır ı e arıştın ır. . 1 di Şah"dl . ··ı b ki klı.sm d "k· d -·ıdiı d . b "h t' ba B" . _ _ . .. .. .. . mış er • ı enn mu e a ı e va ı egı ·, emış ve u cı e ı · 
ırı esas orgu, oöüru garnitur gıb! kulla- da, dün dinlenilm~Jerdir. zı teferrüatla izah etmiştir. 

nılır. İlk olarak dinlenilen şahid Ali Rı - Sabur Samiden sonra dinlenilen şr 
Gördüğünüz fotoğrafta bırli lastik a~l za, hadise maznunlarının otobüs tali - hid Mustafa Said ise, Milli Mücad~ 

ö.rgü olarak l:abul edilmif, ikili lastik ona matııamesine aykırı haruet ederek sırasında Anadoluya cephane kaçırdJ 
süs olınu~tur. Yuvarlak roba ile bilezik • baştanbaşa keyfi işler yaptıklarını ve için, Fransızlar tarafından Afrik&.' 
ler bu i'Jdncidendir K 1 t flar h en ufak bir suçtan dolayı derhal pUi - nefyedildiğini söyledikten sonra, eı. 

• a an ara ep k 1 ··k '"ki · · ·· l · t' .. I 
b. t b' .. ,~ft 'k . a arı !'>O tu erını soy emış ır. cum e: 
ır ers · ır yuz ~tı ür. B ·· k b Eft t K ftiın ·1 M l k te d"" d"k unu mutea ı a arae og u - eme e on u ten sonra, e 
Yünü, her halde ıen bir renk olmalıdır. 

Çünkü ~ renk garnitür koyacak de -
ğilsiniz. Hem şimdi bahardu, giyecek o

lan da bir çocuktur. Bütün bunlar açık ve 

neş'eli renklere lüzum gosterir. 

Yemek baluiı 

Çayla yemek için nefis 
bir ev simidi 

ve otobi.iscü Halid Kan adsız dinlenil - vimi teı hin ederek, iki otobüs aldın 
mişlerr1ir. Halid Kanadsız eski üade - Sonra ruhsatiye için belediyeye mü 
sini tekrarlıyarak, sabık vali ve arka - racaat ettim. Muamele yürüdü, faka1 
daşlannın memuriyetlerini suiistimal iki sene geçtiği halde vali bir türlü rulİ 
ettiklerine dair bir şey göremediğini satne'!meyi imzalamıyordu, demiştir. 
bildirmişlerdir. Şahid, kendisine acıyan Cevdet J{e-

Nih~yet, Sahur Sami dinlenerek, o- rim ve Adalı Avninin vali nezdinde te
tobüs meselesi etrafında ezcümle şun- şebbüs ettikleri halde, gene Valiniıl 
ları anlatmışt.Jr: c- Veremem, veremem!» cevabı ~ 

- Eski vali ve arkadaşlarının me- ruhsatnameyi imzalamadığını söylernif 
muriyetlerini suiistimal ettiklerine da- ve otobüseü Petraki ile muavin Ekr~ 
ir birs.Py bilmem. Evvelce rniifettişle - Tepebaşmda bir birahanede muhtelu 

Şunlar lfızım: Sade yağ, süt, un. Bir t 
rin tahkikatı sırasında ifade vermiş - kereler kolkola gördüğünü de ilave e "' kahve kaşığı karbonat, yağla süt ayni öl-
tim. O, okunsun. Ay~n teyid ederim. mistir. çilde olacaktır. Bu ölçünün alabildiği ka-

dar un katılacaktır. Sahur Sami, eski ifadesinde, Maçka- Sevdiği kadım öldüren kö·•lü 
Yağı ılıtır, eritir, tepsiye yayarsınız. E- Bevazıd hattında otobüs işletmek için, 12 h hkO "''idi 

Beİediye riyasetine müracaat ettiğini sene apse ma m 8l 1 linizle karıştıra kanştıra beyazlatırsımz. 
Bir kahve kaşığı karbonatla sütü kattık • ve müracaatiniu usulü dairesinde ne - Tarlabaşında, kendisile birlikte kÖ ... 

t d"k tkelendifüni söylemekteydi. Kendisi - yüne aelmedig·i için sevgilisi Sababatl an sonra azar azar un o er, yoğurur • ~ e 
nin ruhsatname alması her nedense öldüren Rahimin muhakemesi ağırce "" sunuz. Katı bir hamur haline gelince kan-

dil simitlerinin iriliğinde simitler yapar. gavritabii görüldüğünü ilave ederek zada dün bitmiştir. 
nyni tepsiye dizersiniz. Ne sıcak, ne 

50 
• cBu h~· tan başkalarına aid otobüs - Mahkeme, hadisedeki cezayi hafifle"' 

ğuk bir fırında piş;rir veya pışirttirirsi • r.er kaldınilarak, tyıerine 'benimkiler tici sebebleri mrzan dikkate alarak SUÇ°" 
niz. KahvaTtılı>""rta zevki~ yenilir. konsaydı böyle bir muaheze olabilir - luyu ceza kanununun 448 inci mad "' 

Y m ! rta 11 et 
di. Halbuki ne bir ferdin hakkına, ne desine göre, tahfifen 12 sene ağır haP" 
de hukuku ammeye bir tecavüz vaki se ve maktulenin verescsine 500 lir' 

Bir kilo patatesi haşbyınız, soyunuT., olmadı• diyordu. ölüm tazminatı verrneğe mahkum e " 
eziniz. İçinde top top ezilmemiş parçal:u Şahid, bundan sonra tekrar söz a - dilmi~tir. 
kalmasın diye .süzgeçten geçiriniz. Bu pü. larak, evvelce Dahiliye Vekaletine gön Safiyeyi öfUmle te~did eden 
reye bir su bardağı süt ile iki yumurtanın derdiği t 2-1-938 tarihli bir arzuhalin hk I d• 
sarısını katınız. Biraz koyun budu sövü- suretini okumuştur. genç, ma 8m8y8 ge ffif 1 
şünü ufak ufak parçalayıp ilave edin.iz. Sahur Sami bu arzuhalinde, İstan - Dün, asliye üçüncü cezada, okuyucd 
Tuz. biber serpiniz. İki yumurtanın be- bula müfettişlerin gelmesini rnüteakıb Safiye ile evlenmek için, kendisini a ... 
yazını da köpükletinciye kadar dövüp ka- Razi jc:minde bir adamın ortaya çı - partımanın kapıcıs1 v~>ıtasile öliirl'l~6 
nştınnız. karak. kendisi hakkında tezvirat ve tehdidden maznun Ahmed isminde bit 

Hepsini yağlanmı~ bir kalıba dökünüz. cürüm isnadı yaptığını; biJahare, Re - gencin muhakemesine başlanılınış~l°' 
İçinde su kaynıyan bir kapta (yani ben- fet isminde bir şahsın, validen aldığı Fakat, suçlu dünkü celseye gelmedi~JI 
mari) usulile biı: saat pişiriniz. Sonra sı- bir ihtarnameye Sabur Samin in bir ih- den, celbi için duruşma talik edilJ111Ş • 
cak sıcak sofraya alınız. ban sebcb olduğunu zannederek, Ra - tir. .... ·-·· ... -·-······ .. ···-·····---...................... _ ..• _.. ....... ...._. ....... -.... ·.--.. -······ ...... -. ..... -....... ..___...._ ........... ..._. ........ ..... 

bacaksızın maska.ratrkları: 

\ l / \ ı 
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SON POSTA 

Amerika nede üyü 
k ra Ve hava orduları 

vücude getiriyor? 
Hedefin Orta Amerika ve Cenub Amerikası üzerinde hegemonya 

tesis etmek olduğu iddiaları ortaya allld. 
Yazan: Emekli General H. Emir Erki/eti 

Raro gemı 
k ıert tarlası: Bu resim 1924 de A ... n.,,..1,, .:o·z !!J 1fi d kil · ı· ç·· .. v 1 de · l h ·b 
rııvazö1'le1'\ bir ar . me, ~ r ı au.eı ya a çe mış ır. . u ruge çıkanımış nıza tı, mu rı , 

B irle ik . ali ~cı goatermektedir. Bittabi bunlann yerine yenilerinm konulduğunu unutmamak l<izım! 
ş Ş1ln Amerıkada yapı • ı ı "l . . . .. 

lan silahla ngr tere ile denk olan demz kuvvetlerı, lihat propagandalarında adı soylenmek-
rında daim k nı;:a propagandala - hiç dunnadan arttırılmaktadır. Şimali sizin. sık sık cbir mütecaviz millet. ten 
hetil~ harb a hara ve ~va kuvvetleri el- Anıerikanın deniz kuvvetlerinin bugün- bahsolunuyordu. Bir cmütecaviz• mev -
duğu hald e d azırlıksızııktan bahsolun - kü genel durumuna bir fikir yer edinmek cud olduğuna göre, yalnız birleşik şi -
rnaz· çiln~· A ona~aya çok dil uzatıl - içln aşağıdaki cedvele bakarak bunun da- mali Amerikayı değil ayni zamanda bü
silah he ' k'~erıkan cilı.angirliğinde bu ha aşağıdaki İngiliz donanmasile bir mu- tün Amerikayı ona karşı müdafaa etmek 
fanı buU:: va ı ' .g~niş bir kullanılma a • kayesesi küayet eder: ihtiyacı tabiatile kendıni gösterir. 

uş ve 'O nısbette inkişaf ctm·şı· /ı - "ka 
Ordu için mal . 1 ır. .cuuerı ~in deniz kuvvetinin ehem - Nitekim Ruzveltin. EylQL 1938 de, Bir-

d , zemesmın Büyük Harb miyer dah . . • . .., 
en kalma ve k" ld ~ • ı a ıstıklfil muharebelerı esna Icşik Şimali Amerika • Kanada hududun. 

tik tüfeklerd es 
1 0 

. ugu, yarım otoma- larında belli olmuş, 1812 de tekrar İngl da yeni kurulan bir köprünün merasi -
duğu ve bir yıl~n yalnız 8000 bulun- tereye karşı anlaşılmış, 1861-65 iç harble minde cAmerika-Kanada dostluğunu, Ka
blidiği. mode a. ancak 5ooo tane yapıla- rinde ve nihayet İspanyaya karşı açtığı nadaya taarruza cür'et edecek her bir 
tika ordusu rnd pıylade topu olarak Ame • 1898 zapt ve istila harbinde tebarüz et - düşmana karşı. elde silfıh müdafaa cde-
ı· n a ya nız 24 15 r .,..,,... F ka 
ık obüs olarak ta k , san ımetre- i·""'il~ı. a t Amerikayı büyük ve en a'Z ceğini• söylediği ve bu suretle İngiltcrc-

cud olduğu 8 .. 1 . eza ancak 4 aded mev. ngıltereninki kadar kuvvetli bir donan nin bir dominonu olan Kanadayı g:ıranti 
283 hafif zırh~; =~~a:~ yalnız 20 orta ve 1 maya sahih ~lmak için, 1915-16 Büyük ettiği hatırlardadır. Fakat. o zaman biz. 
delen toptan h" b l n bulunması, zırh Harb scnelennde tarafsızların deniz hak- zat Kanadada bile, bilhassa buraya hü • 
kineli tüfek ıç u u:~ama~ı, hafif ma. lan meselesinden, dolayısile İngiltere ile cum etrneği kurmuş düşmanın acaba kim 
rtntn . . ' gaz mas est ve ılh ... sayıla. kendi arasında çıkan ihtilif kadar hi bir 
b. ıhtıyaçtan pek az olduğu ve h"T ~ tahrik . . . · ç olduğu hayretle so.'"Ulmağa başlamıştı. 
ır :rnı1u u asa ~-., ve teşvik etınemlştır d · 1• A ·k 
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la, saa ır. Fakat donanma için bula bu- mali Amerikanın bilhasn 
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ece den· n sene er 11 
gemi in ' ız nezareti makamlarının politikasında mühim bir yer tuttuğ . • ye kadar gö.rmediğj bir hız ve ölçüde. ya. 
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AMERiKA 
1938 de İnşada ve 

hizmette :kabul edilmq 
Sayı Ton Sayı Ton 
15 464300 6 210000 
5 120300 2 34700 

17 161200 1 10000 
17 140500 6 24000 

106 143970 29 62650 
51 55620 16 23200 

i TGİLTERE 

1939-40 yıllan 
için düşünülen 
Sayı Ton 

2 90000 

4 
8 
8 

24000 
12800 
11600 

merikayı upt ve istilaya kasdetmis bir 
düşmanın bulunması ikbza ediyordu. Ef. 
kar tabiatile, evvela Japonyaya kaçtı ve 
halk bir aralık Niponlann Amerikayı is
tila edebilecekleri evhamına kapıldı. Fa
kat çok sürmeden bu düşmanın cüçüncü 
Rayih:. yani totaliterlerin başında gelen 
ve cmilletlerin istiklal ve hürriyetine 
düşman olan> Hitler Almanyası olduğu 
söylenmeğe başlandı. 

15 
'l 

Nitekim cLima> Panamerikan konfe
ransında, ctotaliter devletlerin baş mu-

473700 7 255000 2 71200 harriki ve d mokrasi düşmnnı> olan nns-
139950 O 161000 yonal sosyalist Almanya, Amerikanın bir 

15 145520 ) gı 146000 4 
düşmanı olarak gösterilmeğa ve konfe • 

46 284965 ) ransın kürsüsünden bütün Amerikaya 
175 229814 24 - ,_ öylece tamim cdilmeğe çalışılch. Bu te _ ----------...:=:.:__..:..,: ________ _::__JJ (Devamı 12 nci aayfada) 

Sayfa 7 

Yugoslavya, Mihver 
ve Balkan Antantı 

Y11goslavga, Berlln Roma mihverine doğra 
kayarken sorulan 11ual: 

" Ya Balkan Antantı ne olacak ? ,, 

Yazan: Muhittin Birgen 

Balkan Antantının son tC\Plantııan.ndan birinde Yugoslavya murahhası 
Yugoslavya .hariciye nazırının İtalyaya di gösteriyor ki Yugoslavyamn Fransa ile 

yaptığı seyahat üzerine İtalyan, Yug;:ıs. olan ittifakına güvenerek bu ittifaka bağ~ 
lav, Alman ve Macar matbuatında görü- lı kalmaktan kendisini kurtarması ve 
len neşriyat. bu ziyaret münasebetile daha çoktan mihvere doğru kaymaya baş
neşredilen resmi tebliğ ve muhtelif beya- laması hiç te haksız değilmiş. Çünkü, 
nat gösteriyor ki Yugoslavya, yavaş ya- Çeko-Slovakya misalinde olduğu kadar 
vaş mihver siyasetine doğru kaymakt:ı- bugün de gördük ki Yugoslavya herhan

dır. gi bir tazyik karşısında kalmış oldu~.,, 
Enternasyonal politikanın bugün için takdirde kendisine yardım edecek bır 

Yugoslavyaya verebileceği başka rol o!- Fransa bulamıyacaktı. Çekoslovakyayı :') 
duğunu zannetmediğimıze göre bu kay- kadar kuvvetle mukavemete teşvik ettık
ma hareketini tabii görsek yeridir. İ'ki ten sonra, gün gelip te silaha davranmak 
taraftan bir kıskaç altında ve topun ağ- icab edince soldan geri ric'a~ eden Fransa 
zında bulunan Yugoslavya başka ne ya- politikası. elbet Yugoslavyayı tutmak 
pabilir? cHayır, ben istemem, sizinle için daha fazla bir ~edakarlık edecek de
dost olurum. fakat, siyasi hareketlerimi ğildi. Şu halde llelgrad hükumetin ·n 
kendim tayin ederim!> demek ıçin Yu- vaktile tehlikeyi görüp ona göre tedbir 
goslavya, bir taraftan silaha sarılmayı 

göze aldırmak mecburiyetindedır. Fakat, 
büyük iki kuvvet arasında kalmış ola!l. 
Yugoslavyanın böyle bir şey yapabilmesi 
için kendisini kendi l:uvvetlcrilc müda
faa edebilir bir vaziyette bulunması ik
tıza eder. 

Bu bakımdan Yugoslavya zayıftır: 
Kendisine ne derhal gelebilL.· bır yardım 
var, ne de bizzat Yugoslavya kendi ken
disini müdafaa edebilmek için dahilen 
kUfi bir ittihad sahibi bulunuyor. On beş 
milyon nüfusun ancak yarıs: Sırbdır ki 
bu yan nüfusu da diğer nüfus ile ayrı 
ayrı ihtilaf halinde bulunuyor. Şu halde, 
siyasi vahdetini temin ve bugünkü kuv
vetlerine dahilde ve hariçte yeni kuvvet
ler ilave edinciye kadar Yugoslavya yu
muşak başlı, uysal bir yoldan gidecektir. 
Aksi takdirde kısmen askeri, kısmen ik
tısadi iki nevi tazyiit altında, parçalan
mak tehlikesi karşısında kalır. .,.. 

alması ve sırtına Balkan Antantına daya
yarak evvela Almanya, sonra da İtalya 

ile dostluğu koyulaştırmaya çalışması 
kendisi için yanlış bir siyaset değilmiş. 

Şu halde. Yugoslav,yayı Çekoslovakya. 
dan daha tedbirli saymakl:ı hata etmis ol-
mayız. 

Acaba. Yugoslavyanın bundan sonrıa 

Balkan ko~ularile elan lllÜnasebetleri 
nasıl olacak? Bizim fikrimize göre bu 
münasebetlerin dostluk münasebetıeri o
lacağında şüphe yoktur. Yugoslavya, öt! 
tarafa temayül etmekle beraber, Balkan 
komşularile dostluk siyasetmi elden bı

rakamaz. Bırakmamak, onun hayati men
faatleri iktızasındandır. Şu halde, Yugos
lavyanın mihvere takarrübii. bu memle
kete mihverle Balkanlar arasında müna· 
sebetleri yumuşatan bir tampon rolü ve:-
miş olabilir mi? 

Bu suale biz cevet~ cevabını veririz. 

-··············································· .. ········-
Ya Balkan Antantı? diye düşünenleri- Havayollarında yt ı:u nakliyatına 

miz olacaktır. Fakat, bu işde Balkan An- ba,ıanıyor 
tantının belli başlı bir rolü yoktur ki! 1 Nisandan itibaren İstanbul - An -

Balkan Antantı, kurulduğu zamandan- kara, Ankara • İzmir, ve Ankara - A -
beri, sırf Balkanlar statükosunun muha- dana arasında tecrübe mahiyetinde ya
fazası gayesile yapılmış ve daima Antan- p!im:hta olan tayyare seferlerinden 
tın tesanüd hiikümlerinin harekete gel- iyi tecrübeler alınmıştır. Şimdilik yal
mesi için üçüncü bir Balkan devletinin nız posta nakliyatı yapmakta olan tav
• yani adı zikredilmemekle beraber Bul- yareler, önümüzd~d Pazartesi günün
garistanın • işe karışması ıcab etmiştir. den itibaren yolcu nakline de başlıya• 
Şu halde Balkan Antantı bu hal karşısın- caklardır. 
da kendiliğinden lakayıddır. Yugoslavya 
ıs. tedı"gV1• d ... ·leUe la 1 Httvayolları yolcu ücret tarifelerinde "'.. an şır veya an aşmaz, 
bunun Balkan kombinezonih alakası geçen yıla nisbetle mühim tenzilat ya· 
yoktur. pılacaktır. 

Balkan Antantı, iyi bir Balkan Antan- Toroa Oenc;lerbirHGinl"I tenezzlhl 

tı olabilirdi. Fakat, geçenlerde de söyle- Toros Gençlerbirl~.ği- Paza.r gün~ .i • 
miş olduğumuz veç'hile, Balkan Antantı çin bir Boğaz tenezzuhu tertıb.e~ıştı~
yalnız edebiyat ve diplomat seyahatleri Birlik mensubJann.dan . .500. kişılik ~ır 
üzerine kurulmuş. buna Balkanlan her- k:.~·ne, ŞirketihaynyeJ'lln bı~ v_apun~ı 
hangi bir mütesanid kuvvet haline geti- Çınarlıya gidecek ve gece Kopruye do· 
rip Balkanlar haricinde kullanmak fikri necektir. 
bir türlü eklenememiştir. Tarih, m5said Yalova 
bir zamana rağmen işlenmiş olan bu ha
tanın mes'uliyetini bilmem kimin sırtına 
yükliyecek? Bildiğim bir §ey varsa o da 
Balkan Antantını bugün bu ruh içinde 
yeniden yapmanın muhal değilse de üç 
sene evveline nisbetle çok müşkül oldu
ğudur. 

keza•• Bursa vı1Ayetine 
baiflan ıyor 

* Yugoslavya için bugtin takib edilecek 
siyasetin, mihver ile anlaşmaktan başka 
bir şey olmadığını söyledik. Vukuat §İm· 

Yalova kazasının bütün teşkilfıtile 
İstanbul Vilayetinden alınarak Bursa. 
Vilayetine iltihakı kararlaşmıştır. 

Saldıreyın temizlenmesi işi bitirildi 
Almanyr~da yaptırılarak limanımıza 

getirilen Saldıray denizaltı gemisinin 
Haliçte temizlenmesi işi bitirilmiştir. 
Gemiye sancak çekme merasimi birkac 
güne kadar yapılacaktır. 
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• • te ge enler Ce eyı z ya Yazan: İsmet Hulusi 
Belediyenin yeni sene için hazırladığı hiç ehemmiyet verilmez. { 1 

Şehir Tiyatrosu bütçesini gördüm. Bu kadar bariz ihmalier, ve diKlt~ 1 

Kendisi fü şimdiye kadar hiç gö -
rüşmemiştim. Hoş bir zat. Muhavere -
miz esnasında, harbin şiddetinden söz 
açıldı. Hüseyin bey, muharebenin ya
nılmaz bir şahidi edasile: 

c - Affmızı rica ederim. Galiba bi
raz sinırliyim. Fakat, dün, Polonyalı 
bir genç muharrir de harb hatlarına 

gelmek istiyordu amma! biçare Kocaçi
men tepesinden bu tarafa geçemedi! , 

ci ve 5-9-12 nci fırkalardan müretteb 
2 nci kolordularla 3-7-26 ncı piyade fır 
kalanndan ve Ece limanile Tayfur mın 
takaları müfrezeleri ve 1 l inci süvari 
alavmdan mürekkeb olduğu; 15 inci 
kol~rdu kumroldanlığına 8 inci fırka 
kumandanı Miralay Ali Rıza beyin ta
yin edildiği ve 2 nci kolordu kuman -
danlığlnın da muvakkaten 3 üncü fır -
ka kumandanı Mil'alay Nikolay beyin 
uhdesine verildiği bildirildi. 

Varidat geçen seneden 1000 lıra noksa-
1 
sizlikler karşısında Şehir Tiyatrosu '~ı:. 

nile hesablanrnış. Ve noksanlık şu suretle ridatının azalmaması gayri tabii olu! 

izah edilmiş: * nD 
1937 senesi hasılatı nazarı dikkate a - Yeni bütçede tiyatro müdürlüğiiıt v 

hndığı takdirde noksanhğın daha fazla o- eski sene~er vari~a~~nı ~azarı dikkat:ııııı 
Iacağı tahmin edilebilirmiş, fakat tiyatro larak varıdatta buyuk bır r..oksan oltı ~ 
ınüdürlüguv - nün teklifinde gelecek temsil fakat bu noksandan mühim kısmının t' 

c - Son günlerde, grupumuzdan 
10.000 yc:ralı sevkettim., 

Dedi. 
Günlerimiz, hazırhk yapmakla ge -

çiyor. Siperler kazıyoruz. mestur yol
lanmızı tamamlıyoruz, telörgülerimizi 
sağlam] ıyoru z. 

Dedi. Alman muallim bu sözlerile, 
hem mazur görülmesini ve hem de em
saline nispetle daha cesur olduğunu 
tclmihan anlatmak istiyordu. 

t b. ·ı d.ğ. · · t ı·r edı; mevsimine kadar Tepebaşı tiyatrosunun ya ro ınası yenı en ı ı ıçın e a ı , 
tevsi edileceği ve yenileneceği, bu yüz • bileceği hakkındaki rnütaleası ne dert 
den de rağbetin artacağı mülahazası yü - ceye kadar doğru olabilir. ti"'ııttO 

Cephede sükunet var. 
Ordudan gönderilen kitablan oku -

yorum. Bunların arasında bulunan 
cZobeltitz»in cKriegsfn1hrten eines Ju
hanirtPr~> inin sayfalannı karıştınrkcn 
dü ündüm: Harb içinde harb kitabı o
kumak hem tatlı, hem de biraz garlb! 

Ziyaretçilerin ardı arkasi kesilmiyor. 
Ordu karargahına gelenleri, ~enera" 
Liman Fon Sanders, hep ine vo11uvor. 

Bu nı ın arasında bulunan bir Al -
man muallime gülmekten kendimi ala
madım. Adamcağız, siperleri gezerken, 
tam mazg~dan bakıyordu ki düşman 
cephesinde bir top patladı. Zavallı mu
allim, infilak sesini duyar duymaz, 
kendini yere attı. Ben, hayretle ona 
baktım ve: 

c- Doğrulunuz, teiaşlanacak bir §ey 
yok!> 

Dedim. 
Herr Lehrer ıeyağa kalktı. Fakat doğ

rulrnasile gene kendini yere.atması bir 
oldu. Zira. İngilizler, ikinci bir gülle 
savurmuşlardı! 

Böylece birkaç dakika ~çti. Bu müd
det içinde İn~lizler on defa top ateş
lemişler, muallim cenahları da on defa 
toprnğı öpmüştü. Hafifce tebessümden 
kendimi alamadım. Bavyeralı ziyaretçi, 
top atışma fasıla verildikten sonra ken
dine gelebildi ve benden özür dileye -
rek: 

O dadan içeriye girer girmez, 
karşısında. yaşlı, ziyatlece şiş

man, koyu renk, beli kuşaklı bir entari 
giymiş, pencerenin yanıbaşındaki ka -
napede oturan bir kadın gördü. 

Kalfa, Şazimendi il~riye doğru, ta 
hanımın önüne kadar götürdü. Katjın
cağlzın yüreği hızlı hızlı çarpıyor, gel
diğine nedamet duymağa başlıyordu. 

Paşanın hanunefendi, selam verip, 
hal ve hatır sormak nezaketinde bu -
lundu ve pek mültefit davrandı. Dili 
biraz çalıyor, Çerkesliği belli oluyor -
du. 

- Hoş geldiniz! dedi. Kimsiniz aca -
ba? Başka vakit görm~lüğüm var mı? 
Ben pek hatırlayamıyorum. Derdliyirn 
de, aklım büsbütün perişan oldu. Ku -
sura bakmavın! 

Bu sözler, $azimendin cesaretini i -
ııde cU:neğe kafi gelmişti. Gösterilen 
mindere çömelerek rnaruzatına başladı. 

- Cariycnizi tanımazsınız, efendim. 
Konağınıza bugüne kadar hiç gelme -
dlın. Bu sefer gelişim de kendim için 
değil .. başkasının namına geliyorum. 

- Kimin? Sorabilir miyim?. 
- İşte, harumef endiciğiın. Kısaca 

arzedeyim. Fakat çok rica ederim, be
ni sonuna kadar dinleyin. 

- Söyle bakay1m, kızım, dinliyorum. 
- Oğlunuz merhum Füruzan bey ... 

Bugün kolera ve tifo aşılan geldi. 
Askerlere tatbik ettik. 

Aşıların peşinden de Kayser Vilhem 
II tarafından yollanan Alman gümüş 
livakat madalyalar• ile bizim nişanlar 
geldi. Alman imparatoru tarafından, 

müstahaklanna verilmek için yollanan 
madalvnlardan benim fırkaya ancak 4 
tane i~abct etmiş. Bunlardan birini 
Çor1ulu Osman çavuşa merasimle tak
tım. Osman çavuş, harbde yararlık 
ırösteren hir asker. Balkan muharebe
c:" ııde de Edirnede bulunmus. Pek çok 
hizmetlerine rajpnen hiç bir nişan ver
memişlf'r. Kurn<mclanları, zavallıva bir 
saat hedive etmiş, onu da ec;ir düştüPü 
için, Bu1 ,.,arlc-ır alm•slar! Ben, bu hatayı 
gec t.e nlsa, tashih ettim. 

Saat 16 da düşman, vedinci fırka sol 
cenahına ve bizim karargaha obüs ve 
sahra topları atrn1v:ı başladı. Bir s~at 
sonra, 7 nci fırkanın sol cenahına, In
gilizler. tıarruz ile siperlerin bir kısmı
m isgal ettileı. 

Gece. cepheye sükunetle ber~fJer 

indi. 
28 Ağuc;tos: Bu ~abah gelen emirde, 

Anafartr;1ar önünde !=:CCi a kerlerimiz 
tar:ıfından rncJiTlf.ıb Pdilen ve şim

diye kadar kırk binden fazla za -
viat vet r>n Kicr.cr ordusu crıkazının 
perişan ha ini görmek üzere, bu ordu
yu teşkil eden Kicnerin bizzat cdargl -
harb• e geldiği bildiriliyordu. 

29 AP.ustoc;: An"''artalar grupunun, 
4-6-8 inci fırkalardan müretteb 15 in-

Kolordulara daıhil olmıyan üç :fırka 
grup ihtiyatını teşkil edeceklermiş! 

Bugün saat 17 de Bursa sultanisi 
(lise) edebiyat muallimi Muhiddin Ba
ha bey. muhabir sıfatile, geldi. Taras
sud mahallinden etrafı gösterdim. Ta
lihine sağımızdaki bir siperde bomba 
ve kurı;un muharebeleri oluyordu. Mu
hiddin Baha bey, bu sahneyi seyrettik
ten sonra: 

c- Demek, muharebe böyle oluyor?> 

Dedi. 
Cevab verdim: 
- Evet, küçüğü! 

······································· 
General Cemil Conk: 
- Artık Anafartalar muharebesinin 

son günlerine gelmiş bulunuyorduk, 
dedi. 3 ı Ağustos 1915 de esirlerin is -
ticvabından ve elde edilen vesaikten 
alınan malftmcıta nazaran, Anafartalar 
muharebelerinin bir hülasasını yapa -
yım: 

Düşman, bugüne kadar Anafartalar 
grupu mm takasına, 10-11-13-53 ve 
54 üncü piyade fırkalaırile 2 nci SÜ -
vari fırkas:nı ihraç etmişti. 

Ayrıca Nivzelant, Avustralya ve 
bir kısmı .da Hindlilerden mürekkeb ol 
mak üzere rnüretteb bir piyade fırka -
sını da Arıburnu cephesinden Anafar
talar mıntakgsına celbetmişti. 

(Devnını 15 inci sayfada) 

rütüldüğünden varidat noksanlığı daha a - Geçen sene sahne tamiri, .1 ds' 
fazla gösterilmemiş. mevsimi başında bitmemiş olduğuJ'\ l 

U • b" ··t ı ··rütebiliriz· Va Tepebaşında temsillere gec başlanıl'l8 , 
mumı ır mu a ea yu · • • B: b~ ·a t ks 1 v f" + tenzil"nden ya mecburiyeti hasıl olmuştu. ınanın _,11 n a no an ıgı ya ıa, ı • - 1 • ,_ • "b" uıw 

h d d - t · ı ğ nd iler· gelı'r şe tan başa tamıri de saııne tamırı gı ı .~ u a muş erı az ı ı an ı . · . . . . 1811ı.a 

h . ı· tr · t · bu umumi sa ve temsıllere bır ıki ay sonra baş 
ır ıya osunun vazıye mı ,, 

k "d t tb"k d k b" kaç .,ı>neden sa varidat bir kat daha azıılmaz mı. ..ı 
aı eye a ı e erse ır f#'" • b T . . . b d b"tfğJ'J 

b · k" r· tl d t n.,ilit yapılma _ - amırın mevsım aşın a ı ~~ 
erı mev ı ıa arın a e .. . b" .. b"l "k ed 11 

d ğ .. vbet" 1 lduğu ne ve tıyatronun ır gu:ı ı e gecı ın .\' 
ı ına gore rag ın aza mış o • v .. ttJ'leP 

açıldıgını farzetsek, guzel eser seyre .,.ı~ 
ticesine varırız. '>"' 

değil de yeni yapılm1ş binayı görmek 1 
/ 

.,. 
Rağbetin azalnııı olması. rakiblerln ço

ğalmasından veyahud bir ihtıyacın diğer 

bir ihtiyaçla giderilmesinden vukua ge • 
leceğine göre Şehir Tiyatrosunu ve şe • 
birdeki tiyatro ve eğlence yerlerini göz 
önüne getirip muhakeme edelım. 

Şehirde Şehir Tiyatrosile rekabet ede
cek bir tiyatro yoktur. Ecnebi truplar gel
mezler, barlar vesair eğlence yerleri Şe
hir Tiyatrosuna giden tiyatro meraklıla
rını çekecek gibi değildirler. Ve seneden 
seneye eğlence yerleri artmıyordur. Böyle 
olunca fazla düşünmiye, ince istatistikler, 
derin hesablar yapmıya ihtıyac hisset • 
meden meseleyi izah edebiliriz. 

* Şehir Tiyatrosunun eski vaziyetile son 
iki üç sene içindeki vaziyeti birbirinden 
tevil götürmiyecek kadaı- ayrıdır. Şehir 

TJyatrosu son iki üç sene içinde bir var
lık göstermek şöyle dursun, kazandığı 

rağbeti de kaybetmiştir. Çünkü: Ycn'i e -
ser sahneye konulmaz. yeni baştan temsil 
edilen eski eserler bile muvaffak olanları 
arasından seçilmez, dekor ve aksesüvara 

gelenlerin sayısı yüzler hanesini doidtJ 
rabilir mi? 

* ' Şehir Tiyatrosu bütçesinin ikinci faS 
lında umumi belediye bütçesinden ı:niit~ 
sesenin bütçe açığını kapatmak için y9-re 
pılan yardım yazılıdır. Umumi beledi) 
bütçesinden Şehir Tiyatrosu için ayrıl~ 
paranın miktarı 40,089 liradır. Tiyatron 1' 
kendi varidatına zammedecek olursıı ıd 
varidat yekt1nu 148,089 liraya baliğ oıur·rt 
bu yekun geçen senekinden 11.520 li 

1 
eksiktir. Varidat eksikliğine mukabıl .ıll11 

raf faslının da eksikliği olacağı tabiidi!· 

* Masraf faslından operet şefliği ucre~ 
kaldırılıyor. Bu zamana kadar kaldırıl ' 
mamış olması gayri tabii. Aı1 

Aksesüvar, ve sahne masrafları ıs.2uv 
liradan 5200 liraya indiriliyor. 

Telif ve tercüme haklarkı 7000 }iradıııi 
3000 liraya indiriliyor. 

Yapılan tenziller, sahne için en klY • 
,metli addedilen ve masraftan kaçınıl ~ 

(Dcvamt 15 inci sa~ 

Son Po ta'nın Romanı : 113 yemem! Allah ı·ahmet eylesin, Fiirtl ' 
zan Beyefendi ne kadar yaklljıklı is~ 
bizim hanım da o k~ar yosmadır· I'\ 
yapalım? Beyimizin ömrü vefa etı:ned. ın bakışın v~r~, 

VA z A M Hürmüz Hanım da bütün bütüne perı• 
EQ(~NO şan oldu. 

E kRE H Saraylı hanım gene sordu: 
TAL - Gebe olduğu muhakkak mı? :EV' 

.__.......,, ......... .., .. ~ ladım biliyor muydu? , 
Şazirnend bir masumu kurtarrrıııll 

- Nikahlısı mı hanım efendiciğim ? maksadıle söyliyeceği yg}anm giin~ 
idi? Hürmüz hanımı siz defterine yazılmaması için Cenabıh01' 

- Hayır, hanım · o kadar hakir gör - ka içinden dua ederek, cevab verdi: 
11 

efendi. Nikahlr.trını meyin. Hususile ki.. - A, bilmez olur mu? Zaten bıt~ 
kıydırrnağa vakit ol- karnında.. oğlunu - haber alır almaz hanımı nikahJarrıllV 
matlı. Ecel müsaa - zun canlı bir bergü- k&-ar verdi. Fakat tam o sırada bastıı. • 
de etmedi. zarını taşıyor. landı. l« 

- Nerede bu ka - S<ırayh gene ir - - Oğlumun bu hanımla düşüp :k~ 
dm şimdi? kildi: tığını başka bilen Yar mı? .• 

- Kendi evinde, - Ne? Anlaya - - Neden sordunuz, hanımefendiCl 
kapanmış, ağlayıp amdun. Ne dedin? ğim? • 
oturuyor. - Evet. Hürmüz - Sanki, ne bileyim? Çocuğun o~. 

Yaslı ana hıçkı - hanım iki aylık ha - dan olup olmadığını iyice anlamak 1' 

nklarını zaptede - miledir. tiyorurn. dı· 
rek: - Nasıl? Bir piç Şazirnend münfail bir tavır takıfl fil' 

- Ah, yavrum mi taşıyor? - Böyle şey şahid, isbrit istemez· • 
Fiiruzamma benden - Eğer torunu - ruzan Bey, ölüm halinde Hürmüz ]l!li; 
başka daı ağlayan, nuza böyle derneğe nımın adını anmakla bunu ikrar et~ , 
yanan varmış, Byle diliniz vanyorsa .. e- sayılır. Hem, bakın, hanımefendiCl }(· 
mi? dedi. vet. ğim! Bizim parada pulda gözümüz)'~!' 

Ve sonra ilave et- İhtiyar kadın u - Evvelallah, bir çocuğu dünyaya\ ge de 
ti: Pa,anm hmMmefendi, ıelam verip hal "e hatır wrmak nezaketinde bulundu tandı. Fakat oğlu - mekten de, büyütüp yetiştirmekten ıoi 

Saraylı derin derin içini çekti. Ev -
lAdının isminin anı1masile, yüreğinde
ki taze yara birden kanayıvermişti. Şa
zlınend sözüne devam etti: 

- Evladım, öUlm döşeğinde boyuna: hamamcı Osman efendi derlerdi. nun bir hamamcı kızile sevişm~ olma- aciz değiliz. Ben bugün buraya ge 1i~ 
cHürmüz! Hürmü:ı!t diye sayıklıyor - - Hamamcı mı dedin? sıru gururuna yediremiyordu. Kendi isem, sırf size knr~ıı bir insnniyet et~ • 
du. Tevekkeli değil! Biz de bir türlü ne - Evet. kendine söylenir gibi: olmak içindir. Hürmüz hanımın lt~zill 
dernek istediğini, kimden bahsettiğini Saraylının yüzü buruştu: - Nereden gitmiş bulmuş? dedi. nmdaki, ne de olsa sizin kanınız, 5~1911 
anlıyamıyorduk. Ailede, bildikler ara- - Benim paşazade evlAdırn, bir ha - Şt!zimend taarruza geçiyordu. Kar - sülalenizdir. Yarın öbür giin, inşa ·ıe 

- Acaba size söyledi miydi? Ken -
disinin, sağlığında .. alAkası bulunan .. 
biri vaırdır. 

- Biri mi? Ne gibi kızım? 
- Bir kadın. Sevdiği bir kadın. Be -

nim hanımım. 
- tsmi? 
- Hilrmüz hanım. 
İhtiyar kadın heyecanlanmıştı. Kö -

JeSlnde doğruldu, gözlüklerini silip ge
ne taktı ve Şa:ıf.m<?ndin yüzüne daha 
ziyade dikkatle bakarak sordu: 

sında, bu isimde kimse yoktu. Hep dil- mnmcının kızını mı sevmiş? Mümkün şısındakinin ruhunu, zihniyetini anla- meydana gelirse. sorar. Bend:n . ~~i-
şündük, durduk. Meğerleyim, yavru - değil! dedi. mış, ona göre idarei lisana karar ver - h~ber vermesi. Üst tarafını sız bıll 
cağım gönüllü imiş. Sevdalısı varmış. Şazimend, bu sözün karşılığını der - m.işti. niz gayri. .cıı· 
Ah, neden söylemedi? hal yapıştırdı: - İnsan kısınetire beraber doğar, Saraylı bu kat'i ifade karşısındil .1\i , 
Şazimend, humıı.ında.ı buhınduğu bü- - Neden mümkün olmasın? Demin- hanımefendiciğim. Alnında ne ki yazılı diliğinden bir karar veremedi. EsırJ11C"' 

yük eleme hiirmet ediyor, susuyordu. den, adını sayıkladı diyen siz değil mi iee, ondan gayrisi olmaz. Rabbim her ğe alışmış bu varlık. bugünkü hanı ı~ 
Saraylı hanını kendi.Bine birdenbire şu idiniz? Gönül bu. Benim hanımımın insana btr eş takdir etmi!j. Dünya kar- fendiliğine rağmen kendi kendini cıı1' 
suali tevcih etti: her hususta ıultanlardan fa\-kı yok - şı gelmiş olsa, gene de gider onu bulur. görecek, irade ve hüküm sahibi .~1~ 11 , 

- Kimin kızı bu Hürmüz hanım? tur. Göğsümü gere gere söylerim. İs - Hürmüz hanı.mm bunda btr gftna sun'u vaziyette değildi. Bir müddet d~Ş~p: 
Kul cinsi mi ydba? batı da, rahmetli Filruzan beyin ken • taksiri yoktur. Kaderi lmiy, Ftiruzan ceye vardı. Sonra Şazimende ~on set' 

- Değil efendim. Babası, o çok kü- diıdni beğenmiş, seçmiş olmasıdır. Bir Bey karpsına hemencecik çıkıverdi. - Yeriniz uzak mı, hanım? dıye 
çükken vefat etti. Emaf takımınd~ .. de_4erlnt aördü ki onu sevdi. D~ mi. Bir de UY'UflllUŞ, yak:ı.pnıflaı-dı ki, di - du. (Arkası varJ 
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Waterloo'dan sonra 
Vaterıo Bel lk 

NapoJeon' ao ç ada Braman'dıı. blr köydür l 'larılmadnn Prusyalılnr harb meydanına ye-
da vapm•• n ınuharebeslnl bu köy clvnrın - tıştller 

İ . ..., n Vaterıo d h '"ti . rnparator Elbe ad a ı tarı_ c geçm"'l r. Öi;leden sonra saat 2 de 30.000 kişi Ue 
Fransayn kA asından doner dönmez '1-ansızların sağ cenahına saldırdılar Prus ,A r~ı ittifaklarını yenil d • • 
~tıerden İngutere An'fen llm eyen ev • ·ahların taarruzunu defeden Na.poleon bü -
ton• rl anına Well1ng- .. ll ll İn un em ndı asker "çıkardı. Prusya ordu- un suvar er e glllzlere atıldı. Başta Ma -
SU da Blucher'in i:umandasında Ren ü reşaı Ney olmak üze;: 10.000 atlı çelik bir 
rinde toplandı. Her iki kuvvetin me ze • deniz gibi ilerledi. Fakat üç saat süren müt-
210,000 kişi idi. cmuu ~ bir çarpışmada İnglllz hattını yaramadı. 

Arzusuna ra~en barb etmek mecburı e- Saat yedlde yorgun atı~ ve nskerler, ovayı 
tinde kalan Napolcon da hepsi eskl tecr-~ _ terkedlyorlardı. Bunun uzerine Napoleon bü
U askerlerden mürekkeb 24,000 klşillk ~~- tün lhtlyat!arile Prusyalılara dönmüştü. Ya
sız ordusunu Belçlknya soktu. Nap 

1 
rım saat sonra tekrar taarruz eden Prusya

Blucheri Ll((ny'de mnIDfıb etti. Fakat P~o~ lılan gene püskürtmüştü. 
~: ordusunu knt1 bir şekilde ezmeğe mu _ Bunun üzerine hassa alayını da harbe ao. 
yü~~~: olamadı. Oradan İnglllzlerln üzerine kan imparator gene İnglllzlere hücum etti. 
Ord u. Welllngton, Vaterıo köyü clvarındn Fakat, blr 1k1 dakikada bu güzide kuvvetin 
rnış~~u~:r:~:mH bir hat üzerine yerleştir _ üçte lkislnl kaybetti. Tam bu sırada ikinci 
bahı b~I d aziran 1815 Pazar günu sa- blr Prusya ordusu harb meydanına gelcll. 
bit yağnı:r ı. Blr gün eneı tokatı andıran Her tarafından hücuma uğrayan Fransız or
& k yağmıştı. Yer müthiş çamur idi dusu, nihayet bltlk bir §Ckllde çekilmeğe ba• 

s erler .sırılsıklamdı A 'J Okka · yaklara en az 2-3 lndı. Prusya süvnrllerl. Fransızları, gece ya-

:1e~ne~~r:,~~;e~~m':.~~~~~du. G~~epşçlue rısından ikiye kadnr kılıçtan geçlr<lUer. 
~ un biraz kurumasını bekl Dantel Mncl!s'in yukan~aki tablosu Va -
tııtnan ltaybett.ı B da eye.o Nnpoleon terloda İngiliz ve Prusya. generallerinl~, mü~ 
intaç etli. zıra ·in ulllz harbi knybctmesını terek tafcrlerlnl karşılıklı tebrik ederlerken 

' g ordu.su yerinden ko - göstermektedir. 

SON POSTA 

• 
LE 

ANNÖBAL 
(Solda) meşhur Kartaca generalidir. Amilk.ar Barkanın 

oğludur. Kartaca ile Roma arasında devam eden Pun harb
leri içinde, İspanyadan geçmiş. Pireneleri ve Alpları aşarak 
ftalyaya girmJf, birbiri arkasından Romalılara k1111ı dört 
meydan muharebesi kazanmıştı. (Mi'!Addan evvel 226-218). 
216 kışını !talyada geçirmiş, fakat bir Roma ordusunun, 
ilmdiki Tunusun yerinde bulunan Kartacaya hUcumu üze
rine Afrikaya dönmüş idi. 202 de Romalılar:ı mağlUb olarak, 
Anadoluya kaçmış, Efes kralına iltica etmiş. orada haya
tını tehlikede .görünce Bursa k:rahna sı~nmış, nihayet, Ro
malılara teslim edileceğini öğrenince, yüzüğün:.in içinde ta

§tdığı bir zchırl içerek intihar etmişti. Annibal İtalyada Ro

malılara kar§ı dördüncü zaferi olan meşhur Kan meydan 

muharebes:ini kazandığı zaman, Romalılar: cAnnibal ka • 

pılanmıza .geldi!> diye feryad ve figana başlamıştı. Fakat 

Kartacalı general, belki de Kartacanın kat'l zaferini temin 

edecek olan lböyle bir yürüyüş yapmamıştı. O zaman ar • 

k:ada§larmdan M;ıharbal kendisine iÖyle bağırmı§tı: cAnnl

bal! Sen zafer kazanmasını biliyorsun, fakat kazanılan za
ferden nıuııl isti1ade edileceğini btlmiyorıru.nl .. 

VAN DVCK 
(Yukarıda) Antoin Van Dyck, Flaman ressamlarının en 

bilyüklerınden biridir. 1599 da Anverste doğdu. Renklerinin 

egsiz tatlılığı, ç.izaUerindeki kudret, fırçasınclakı zarafet ile 
asrının en rnqhur portre ressamlarınd:ın olmuştu. Hayatı

nın büyük bir kamını İngilterede geçirmış. İngiliz zadcga-

nmm ha)'ranlık duydukları 'bir san'atk&r olmu§, 1641 de 
İngiltered öJmiljtü. On yedinci ve on sekiztnc• asrın en 

büyük portre ıessamlan, Van Dyck'in tesiri altında yet1§ • 

mişlerdi. Bu Flaman san'atkar İngilterede bilhassa kral 

birinci Şar'ın J1ozde bir ressanu olmuştu. Ressam ~bller 

tarafından yapılan yukarıdaki ta:blo Van Dyck'i, hır şahe. 

seri olarak tamnmış kral Şarlın portresini yaparken gös

termektedir. Ortada elinde palet olan ressamdır, kanapede 

oturan da kral Şarldır. 

Ven Dyck'in tablolarının ekserisi bu.gün müzclerdcdir. 

Hususi cıhas elinde bulunanlar ise zaman zaman müzı:ıye
dcye ~ıkarıldıkça büyük aervetler mukıbilindc .satılmak • 

tadır. 
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: {Daştarafı 4 Ondl sayfada) Valinin geçenlerde gene meclU huzu • 
kala w Muhabere Veldli muhterem runda anlattıklarından bahsetmiş, o 
Ali Çetin Kayanın kudretli elile Cüm- gün söylediklerinin bugün talıakkuk 
hurlywt hüldllııetine intikal ebnişti. etmiş btilunduğunu tebarüz ettirmif 
Amme ve be~ hizmeti olan bu mü - ve: 
esseseleri Naf·a Vekaleti bugün kadar _ B' b · k tl rl ek ı~tfun· 
'd edi du. B d ~-· c··mh ıze u şır e e verm u 1 ~re .yor u euv u uriy~t da bulunan hükfunet erkamna meclisin 
hükftmetı bu müesseseleri ?eJ~yemı- şükran hislerinin telgrafla bildirilme· 
ze ·devretmek kararını verdi. Dün, ka- · · • ti d · V'-ı: teşe,-'-.,. .. 

ıAyih sını ıs yorum> emı.ş ö.Llye ~'" 
nun :ut uı hazırlandı. Bugünlerde etmistir· ' 
Büyük Millet Meclisine takdim edile - A • 

cektir. Büyük Devlet Reisimizin ve Sırn Enver, Ekrem Tur ve Meliha 
hiik11mmimizin bu karan şehr:imiz ve Avni ayrı ayn birer hitabede bulun -
belediyemiz için paha biçllınez bir tal- mu~, Elektrik, Tramvay, Tünel idar.
tif w iti.mad eseridir. Bu vesile ile !erinin belediyeye devrinin mühim bir 
muhterem hU%UrunuMa bu tarlht ka - hAd.ise olduğunu tebarüz ettinnişler -
rara karşı şükranlanmızı arzetmeklc dir. Müteakiben belediyenin varidat 
en tatlı bir varlfe ya~ olacağız. Bu bütçesinin f&ıl ve maddeleri ayn ayrı 
müesseseleri ciddiyet v itina ile idare okunarak kabul olunmuştur. Bu esna
ederek belediyemiz hakkında gösteri - da bazı hatibler muhtelif maddeler hak 

y;enJ Mcıtbtuıt Umum Mildir MÜ§aoiri len itimada llyık o1duğumuzu daha kında söz söylemişlerdir. Beden ter -
Asım sa.rewa ziyade çalıf?Dakla i!Mt edeceğimize biyesi istişare heyetine Şehir Meclid 

. Manisa (Husus!) - Hava kücumlann ~ Jwis ~ n.um. UtanbW Beledfy'eti İktuad l,ı ri lıfli. hiç şüphe yoktur. Bu hususta kıymetli namına daimi encilınen azasından Se-
karşı korunma kursu açılmıftır. 1ruraa devaıa ederek gok iyi • dilrü Asım Süreyya. Sadn ~ m8b- meclisinizin ve bütün bemşerilerimirln lAm.i Sedes seçilmiş, rumamenin diğer 

Halk arasında bu kun büy{lk bir ka tfoeler elde Resim kurs wdula seçilme.Q üzerine aÇJılaıı Matbuat milzaheretlerlne gfivenlyorwn.• , maddeleri okunduktatn sonra Meclil 
uyandırmış, kursa devam etm lsteyen- tedrb heyetini w lcurs devam eden· Umum. Miidütlüi(i Mü.p.virlilfne taym Valt nutkmıu bitirdikten sonra Re- Perşembe gilnü tekrar toplanmak Ur.e-
lerin sayısı bUyük bir yektllıu bulmUJtur. !erden bir bimuıı ,e.tcmektedir. edilmift!r. Amn Süreyya birçok vuife. file Ahmed 8evengil ayağa kalkmış, re dağılmıştır. 

lerde bu.lunmU§. bu müddettenberl de ~========-=====ıı-=====-=====--========--=----======-==11111111 
lsta ul ı Ayvalıkta yarı deli lktısad İ§leri MMürlüğüntı yapmakta Ticaret gemilerinin zehirli Fuarda lstanbulun TUrkiye 
IJniversitelllerl Bir adam · :~ s;~=: yeıı1 nz:lfesmd• gazlere karşı korunması iktısadiyatmda rolD tebarüz 
Edirnede Bir kadırn öldürdii 

1 
için teşkilat yapılıyor ettirilecek 

Edirne (Hususi) - Cuınartesı arqa
mı 206 kişilik bir kafile halinde pro -
ı ör ve doçentlerile birlikte .Edirneyc 
gelerek Şehir istasyonunda halkın ve 
gençliğin çok samimi heyecan ve a~
larile karşılanan 'Üniversiteliler gece
yi hazırlanan büyük mekteblerd gc -
çlrdikten sonra dün 23 Nisan bayramı 
münasebetile yapılan büyük tören ve 
geçid resmine iştirak etmişler v mu -
bitte günün hareket ve heyecanlarını 
bir kat daha artırmışlardır. 

Üniversitelilerimiz dün öğleden son 
ta Şehir stadında yapılan lig maç -
farını ve muhtelif gençlik hareketle -
ıini takib etmişler, gece Halkevinde 
Umumi Müfettişlik sineması tarafın -
aan Ankrtra, Ege, Trakya Tür~ ha 
reketlerile ekonomik kalkınma hare -
ketlerine aid üç saat süren filmler sey
retm~lcr, ayrıca Kız muallim mekte -
binde şereflerine tertib edilen müsa -
merede hazır bulunmuşlar ve milll şar
kılar söyliyerek bu ptttlak müsamere
ye iştirak etmişlerdir. Müsamerenin 
sonunda Doktor Kazım İsmail bir nu
tuk söyliyerek gördükleri iyi ve kuv -
vetli hareketlerle tariht Edirnenin 
Türk Cümhuriyeti ve Türk yurdunun 
ebedi bir malı olduğunu ifade etmiş -
tir. 

Ayvalı-k:tan yazılıyor: Burada bir ci • 

nay t olmllft"Ur. Kizımpa§a mahallesin • b 
den Boz Hüsnü isminde biri komşusu U 
Niyazinin brısını sokak ortasında bı • 

çaklıyarak öldürmüştür. Kadın Bahke -
sire sevkolunurken Edremidde can ver • 
miJtir. 

Cinayete 6ebeb Niyui He Hasanın es-

kidenbcri aralarının açık olması ve son 
defa kendisine küfrettiği için Niyazi ta· 
rafından mahkemeye verilmesi ve 4 gün 
hapse mahkum edilmesidir. Katil yaka • 
!andıktan sonra hapishanede atıldığı ko
ğuşta destiyi savurarak bir mahkl.tmu a

ğırca yarala~ camları kırmağa başla

mıştır. Bunun üzerine kendisi bir ki~ilik 
höcıreye atilmıştır. Boz Hasan burada 

da rahat durma:mıJ, tavandan dama ~ • 
mış. hapishane yanındaki evin damına 
geçmiştir. NObetçiler kendisini buradan 

indirm~ler. fakat Ha.san dam kenarın-

isti lal lisesinde 
akşamki mus mere 

Ticaret gemilerinin Eehirll gulere kar- Her sene Ticaret Oduınca İzmir fu ... 
§1 korunmacı hakkında Vekiller Heye. nnda bir pavyon tutulmakta ve İstanbul· 
tince kabul ednen nizamname fehrimiz- daıı küçük san'at erbabının malları bu 
deki alakadarlara teblll edilmiftir. Ni- pavyonda te~r edilmekte idi. . 
zamnameye ~ bütün tehir vı kasaba- Bu yıl bu şekilde hareket edilmiyecelt 
larda hava ta.arruzlanna karşı korunma ve muhtelif küçük sanayi ve ticaret er
bakımından vücude getilecek teşekkül- babının bir araya gelerek zümre :znmre 
!erden başka olarak. gemilerin bannma fuara iştirakleri bildirilmiştır. 
yeri ve ilıra.cat merkezi olan Uman1arda Oda fuara ilınt cepheden iştirak edece:Jr. 
gemilerin zehirli gazlerden temizlenmesi Türkiye iktısadiyatında İstanbulun mev· 
işleri ile menul olacak hususl tıt§ekkül- k1i tebarüz ettirilecektir. Bu, istatistik 
ler vücude getirllecektlr. malfunat ve grafiklerle canlandırılacak, 

Bu cümleden olaralt limanlarda. bil· pavyon ~nbulun sınat ve ticari eheın· 
miyeti !hakkında mühim malOmatı ihtiva 
edecektir. 

yüklüklerine ve ehemmiyeti dereclerine 
göre. bir liman gaz memuru veya birkaç 
liman gaz mmtaka memuru tay.in edile· 
cektir. Başıboş birakılan bir beygir 

bir kadını yaraladı 
Liman gaz memur vı mıntaka memur· 

!annm emrinde. ihtiyaca yeti§ecek de~e- Kasıınpaşada bahçıvanlık eden Ya • 
oede ~leme memurlan bulunacak- kub, Bahriye caddesinde hayvrlbil• 

tır. Milteaddid lJman gaz mıntaka me- sebze satarken atını başıboş bırakrruf-" 
murlarının buluna.cağı yerlerde ayrı::a tır. 
bir liman gu müdürHllü teşkil edile- Hayvan, o sırada yanından geçmek· 
cektir. te olan Güzin adında bir kadına tek -

da yürürken müvazenesini Jı:aybetmi§, 4 Lise Müdüril Ag4h Sırn Levend 
metre aşağıya dü,erek yaralanmıştır. Dt-· lst.ikW Lisesi Müdürü ve İstanbul Er- Liman resilerl, liman gaz müdtirlerl, }i. me atarak kadının yaralanmasına se-
lilik alimetleri g5sterdiği için lstanb~l kek Lisesi Edebiyat öğretmeni Agfıh Sır- man gaz memurları, liman gaz mıntaka bebiyet ve~tir. Güzinin müdavatı 
emrazı akliye hastanesine gönderilmi& • n Levendin. m~lek hayatının yirml b • :memurları gaz genel komutanlığınca açı- yapılmış, Yakub hakkında tahkikata 
tir. şinci yıldöniimü münasebeıtil tstikll1 lacak kurslara devama mecbur olacak- başlanmıştır. 

Lis~inden Yetişenler CemiyeU tarafın- lardır. Kurs:Iar Te kut"dara hariçt.en ge- Bir bisiklet bir çocuğa çarpll 

Diyarbakır san'atfar mektebi dan bu akşam Şehzadebaşmda İstiltlAl lecelderln m~n. mahall! ~usust ida- Taksimde, Feridiyede Çaylak soka .. 
Lisesi salonunda bir toplanb. tertib edil- relerlnce te:muı o1unacaktır. Nızamname- • 

Edirnede dünkü bayram gununun yüzlerce genç yetiştirdi miştir. nin bir maddesine göre her gemide kap· gın7 da oturan k. alaycı .K~ikyanın kızı 
başka yıllardan ayn bir hu!!usiyeti de d Se V lide ..:ı..:ı • ·t ı D Şimdiye kadar memlekete yütlero,e tanın mes'uliyet ve nezareti altında te- yaşın ,a nns, a çeşm ~~e • 
~gı men erle idare edilen civar üç köy- iyarbakır (Hususi) - 936 da Hu- genç yet;...tiren, eserlerile külm..r.-u-ze mizleme takım.lan vücude getlrtlecektlr. sinde O)narken, Ertuğrulun bindıgı bi· 
den Halkevi tarafından getirtilerek mi susi idareden alınarak Maarif Vckfile - ioi• M.Uu..uı 
safir edilen 100 k2dar köy çocuğunun ti emrine geçen şehrimiz San'atlar o - inkAr edilmez hizmetleri dokunan Agah Yolcu taşıyan gemllerde yolcular da te- siltletin sadmesine maruz kalmıştır. 
şehirdeki hareketlere iştiraki idi. Bu kulu yüzlerce gence serbest hayatta Sırrı Levendin yirmi beşinci m~lek yı- mizleme takımlarında vazife alınağa Sernis yere yuvarı~. vücudü • 
sevimli yavrular ellerinde köylerinin birer iş temin etmiş ve "etmekte bulu _ lını kutlulamak için cemiyet tarafından mecbur olacak1.ardır. nün muhtelif yerlerinden yaralannııt" 
adları ynzılı levhalarla törene iştirak nan kıymetli bir müessesedir. geniş bir program hazırlanmıştır. Nizamnamede, bunlardan baıka gemi- tır. 
etmic;ler, nutukhır söylemişler ve dün Me'h.-teb Maarif idalresine geçtikten Törene saat 20 de İstiklôl marşile baş- Ierin zehirli ga:ılerden n' suretle temiz· Ertuğrul yakalanmıştır. 
akşafo? !ialkevi~de verilen müsamere - sonra daha seri bir inkişaf arzetmiş ve ~anacak. ~.Lls~i 1.aıe;e ~orosuuhbir lenecekleri. harb zamanında geıt).ilerde Bir kedsn mangala dDştD 
de kuçuk bir pıyes temsil etmişler ve her yıl tezayfüi eden bir rag·bcte ka _ onser ver ır. emıye reısi m ar- alınacak tedbirler hakkında etraflı bil- ·· . 

rir arkada§ımız Nusret Safa Coşkunun a- kü"ml dır Eyubde Şehidler mahallesınde, Kırk· 
oynamışlardır. vuşınu!'ltur. 936 yılında yeni ve modern er var · d" ddesi d t AuıııA. çış sözünü müteakib. muallim ve muhar- . .. _ .. mer ıven ca n e o uran Jor> 

A 
. .. . bir pavyon ilave edilmek suretile tev - Nızamname hukümlerine gore bllhas 

masyada hır koylU dıl kavgaSJ si olunc>n binada muhtelif san'at branş- r~ ı::~~~~m: B~r~, :e1l.~i~e İktısad sa şehrimizde vilcude getirilecek' teşkllA; mangalın üstüne düşerek enta~-~ 
Yapa ke b. d b. dO b fd l n üzerinde runeıt • d k § erıS u. ur uİsavını ~ ı .ayn, do- yakında faaliyete geçecektir. Bu hususta tekleri ateş alınış ve vücudünfin nu.ıu· 

r 0 lr en lr8 ŞU Ö 0 a ' nazarı ers r ve - çent abrı Esad, tanbul ıcra hakimi Na- . b ed tahsisat eni ı.n telif yerleri. yanmıştır. 
Aınasya (H ") K b 

1 
.. rtlmcktedir. 19 öğretmenin vazife gör- il Topuz. Çocuklan Kurtarma Yurdu ıca en Y ıuutçeye konul- . 

, ususı - ıran aşa an ko- d""ğü" , t .. . d .,....,, A , dını d - s..... ......... 1Ar v«nd 
8 

.. 
1 

ğl Ahm u sana muessesemıze evam eden- Müd .. - D Ka ZAfir İst b ._ mui .... r. :yşenın ı.erya uycau n.u.u.19~• 
,~ en u eyman o u ed Gül ile . b .. '"k b" k 1 . uru r. zım , an ul ve ıs- kadını kurta 1 rdır. y l1an ta}ıld· 
0"""ı· ko'"yden Osman ş·rt b" t ı lenn uyu ır ısmını eylı meccani - ti.kla~ı ,ıs. 1 · d lb. tal b ·· - ~ a ap <r>J•• 1 n ır ar a mese-

1 
t k"l t kte b" k 1 1. e erm en · ırcr e e soz soyu. Bir tele be mektebin duvarından katta A · akl ahU •a]J 

lesinden dol dil . k er eş ı e rne ve ır ısım ta ebe yecekl di yşenın en m ve sar 
ayı muna a~ası yapar- d h i 1 k d 1 ek . . e: =· düfOp yaralısndı oldugu· ...... 1 .... ılmıştır 

tarken bir aralık Osman Şirin birdenbire e ne ar o ara evam ey em tedir. Emınonu Halkevi san'.atktıları, Molye- n·· saa'" 12 40 ta ""' "'~Ikü" 1· • .....""'il • 

I 
· Zo N',.:.ı... ,_ . un ~ , .ı.uce u ıısesın- ---------·------,,,,,,. 

yuvar anarak ölınü.,.cıtür. Yapılan munye- e· k k~t rdan d.. k '"'dU rm r uuuu ;ıı.omedisını temsil ede- <le bir ka7.a olmuş okul tal b . d 
.tıc neticesinde Osınanın gürültü esnasın. ff ÇOCU " 1 UŞBre 0 cekler. bundan sonra davetlilere bir çay 18 da Ce . ' 4 t 1 etifnesınd ekin 
ıa f 1 h ka A as "' (Hususi) K ırc kı 1 • ziyafeti veril ~,..... yaşın zmı, me re r m a ua az a eyecana pılarak kalb sekte- m yu. - 1 ş acıgı C\.ica..~ır. duvardan düşerek bnınnd<:tn ve rol ko -
sinden öldüğü" a 1 lın t köyünden Hüseyin og·lu İsmail huysuz --· n aşı ış ı:r. lundan yaralanmıcıtır. 

------ bir katıra bindirdiği üç yaşında Şaki - Bir kadın meselesinderı bir seyynr :ı 
urathda Hakimiyeti illiye re adındaki kızını şehre getirirken yol- esnaf yaralandı Cezmi, Cankurtaran otomobflfle Cer-

da karşılarına ç•kan bir kamyondan Tophanede Kara~ mahallesinde o- rahpaşa hastanesine bldırılınıştır. 
V8 ÇOCUk bayramı katır ürkmüş ve biçare çocuğu üstün - turan ve seyyar esnaflık ile geçinen K~prD Ds1Dnde bir otomobil 

Muratlı (Hususi) - 23 N'ısan Haki- den !ltmı~tır. Kafatasından yaralanan Hilmi, Necatibey caddesinden geçerken kasası oldu 
rr t i Milliye ve çocuk bayramı okul- çocuk derhal ölmüştür. evvelce aralarında bir kadın mesele - Dün saat 1 S te Köprü üstünde bir ka 
ar, Halk Partic;i ve spor teşkilAtı ve et- Amasya (Hususi) - «Beke• kaplı - sinden rnünaferet bulunan Reoeb ile za olmuş, bir taraftan diğer tara!a geç-

ra&n gelen kesif bir halk: tabakasının cası müsteciri Saminin on yedi yaşın - Parlak Ahmede raslaınıştır. mek istiyen Dursun Devili Posta 
huzurile m erasime ba lanmış, söylev - daki oğlu Abdullah babasının tabanca- Receb ile Pm-lak Ahmed, HilmJnin Müdürlüğünihı 244 plAka yılı ve 
lerden sonra geçid resmi yap1lınışbr. smı kaıışhrırken tabancaı birdenbire üstüne hücure etmişler ve Reccb çek- 1164 sicil numaralı şoför Sabahaddin 
Halk akşama kadar muhtelif oyunlar- ateş almış ve çocuk karnından ağır su- tiği bıçağı Hilıninin sol memesi üstü - Demirkınn kullandığı. otomobil çarp -
hı eöfondiği gibi, gece de o'kul: sahne - rette yaralanmıŞtır. Abdullah bütün ne saplamıştır. mı.ştır. 
slnd talebe tarafından oarlak bir mil- ihtimama rağmen hastamede ölm~ - Hilmi hastaneye kaldırılmış, Receb Dursun Devili, sağ kolundan yara -
samere verilmiştir. tü~ ile Parlak Ahmed yakalanmıştır. l&ınmı.ştır. .... 

1 



.26 Nisan llON POSTA 

1 lk ham ede 18 - 21 yaşmdaki gençler 3 Londra- Bokreş, Bertin 
ay mecburi hizmet ta ı· UIUlacaklar ve Be grad arasında muzakereler oluyor 

<Baştarafı 1 inci sayfada) liyeceği nutkun arifesinde Alman hü-
toplantıda, mecburi askerlik hızme" tinin ka kumeti nezdinde sarih bir vazife ifası-

tulüne karar verilmiştir. n3 memur edilmiş olduğunu yazmak -
lk hamlede, 18-21 yaşındaki gençler tadırlar. 

mecburi hizmete tabi tutulacaktır. Bu IUr Gazetelerin birbirine tevafuk etmek-
etle bir milyon kişi silah altına alın-ın la te olan haberlerine göre İngiliz sefiri -

ış o caktır. Bunlar, şimdilik üç ay tah-
min edilen bir müdıietle hizmet gördük- nin va7.i.fesi, Von Ribentrop'a ve müm
t<!n kün olursa bizzat Hitler'e İngilternin 

sonra, terhis edilecektır. Kara ordu-
IUna alınacak efradı:ı hizmet müddeti Ruzve't'in mesajı mufhteviyıatını ta -
daha fazla olacaktır. mamile tasvib etmekte olduğunu ve 

Au-.-. b' Alınan.va bu mesajı hesaba katmağa 
• J .. ca ır ihtiyat kadrosu da tanzi:n 

edılecektir. lüzum ~örmediği takdirde yeni taar -
Ba""' k'l ç ruzların önüne geçmek için zaruri o1an 

,...c ı emberlayn, kabıne 'toplantı ıını ht k mecburi askerlik hizmeti de dahil ol -
r 

mu ea ib Bukingham sarayına gide-

<Bnştarafı 1 inci sayfada) 
Markoviç, Tempelhof tayyare meyda· 

nında Alınan hariciye nuın Fon Riben
trop. Yugoslav sefiri ve ~er h~et 
erkanı tarafından karfllannuıtır. Bir 
kıt'a seH\m resmini ifa etınii1-ir. 

İki hariciye nazırı akşam üstü ilk te-
maslarına başl.amışlardır. 

Markoviç. Hitler tarafında~ ka.bul C· 

dilecektir. 
Relgndda vaziyet 

Belgrad. 25 (A.A.) - Hava:; ajan.am
dan: Resmi mehafll Venedik görütmeleri 
üzerine Yugoslavyanm siyasetınde deği
ş•kHk hAsıl olmamış ve Yugoslavyanın 
Balkan Antantına dahil müttef\klerjne ek. kral tarafından kabul edilmiştir. mak üzere bütün müdafaa tedbirlerini 

ı ittihaza a?metmiş bulunduğunu an1at-p {nrıırın akisleri sadakatinin zMa uğramamış 
.. A a:,1amcnto koridorlamıd.t söylendi~ · - mak ol~caktır. bevan etmektedirler. 

olduğunu 

~ gore b Hitler'iu nutku tam ·1 ,_ . azı ecnebi dost memleketlerin 1 Avni mehafil, Yugoslavyanın &ml e 
"""kbılhassa Fransanın tazyikile İnmliz ~rlin 25 - Hit1er tarafından yapı- bitaraf olduğuna yeniden işaret etmekte 
as eri ~A t-· laC'ak olan beyanatı dinlemek üzere 1 '""". d '--- ,,,_ "'~rasın.ın ta~sıyeleri, mecburi as- ve Yugoslav ·anın komintern a e_,. .. m e· 
IL.t:I'l.J.A hızmet - Ravstac Cuına ··•nnü ög"le üzeri topla- ld,,,..,• ha ıne mutc:ıllik kararın alın- f;... ki misaka iştiraki mutasavver o ~.. • 
lllasında funil olmuşlardır. nacaktır. berini tekzib eylemektedirler. 
. Bu karann, Almanya üzerinde büyük Pariste İtalyan hilkftmetinın böyle bir iftiraki 

hır tesir yapacağı muhakkak lın kt Paris 25 - Dalı*i~ bu S3bah Fra.n- asla teklif etmemiş olduğu beyan edil· 
dır. Kararın tatbiki tecavüz sa~ı at· a- ı sanın Ber1in büv:ük elçisi Coul-Ondre ıle mektedir. 
nfhay t sıyase :ne .. .. .. il E1 . b 1,,..,"' Berline e vermek hususunda 1ngilt . gorusmuşt r. çı u a~.. Resmt Yu.,...,lav mehafili. Yugoslavya-
tnn' .. b erenın . . , 6~ 
• ını. ıs at eden maddi bır delil teşkil e- hareket etmıştır. nm hiçbir zaman Sovyetlerı tanımamış 
ecektır. Ameriknnın \'nziyeti ve komünist propagandasına karşı dalma 
İngiliz sefirleri Berlinde temaslarına Vaşington 25 (A.A.) - Amerik~n~ miicadele etmiş olduğunu hatırlatmakta 

başlıyor Berlin &!'firi Hugh Wilson'un vazıfesı ve bu halin Yugoslavyanın komintern a-
d;) Lon~ra, 25 (Hususi\ - Dün Berline başına avdet edip etmiyeoeği hakkında levhindeki misaka istir.ık.im lüzumsuz 
n~uş olan İngiliz büyük elçisi Sir ' sorulan bir suale Hariciye Nrl.tırı Hull, kılmakta olduğunu ilave eylemektedir. :evil ~enderson, henüz hariciye nazın bu hususla henüz bir karar ittihaz e - ı Komün!st fırkası 20 senedenberl Yugo~-

b onh~ıbentr~p ile fIÖ!'Üşemem:ştir. Sefir, dilmediği cevabını vermiştir. 1 lavyada ilga edihnis bulunmaktadır. 
er '":de ll tlerin sö ]' · * · · "t lee.lan l'VV 

1 
F . Y ıyeceğı nutuktan Alman ı!azetelennın mu a 

S e .0 n Rıbentropa mülaki olacaktır Londra. 25 (A.A.) - Bu akşam saat ıs Berlin 25 (A.A.) - Fr.ankfurter Zei-
8 udretı umumiyede zannedildiğıne gö;e de vapılan mecburl askerlik hizmeti hak· tung, İtalv~n - Yu(J()slav müzakerele -

en erson bu f t 1 . f k ber t- r ' . ırsa tan lstüade ederek, landa müzakerede ekser nazır ar ış ıra rind€ bahsederek diyor ki: 
·~:~ u Yenı bir tecavüze mukavemet etmişlerdir. Bu akşaYJ1ki kararın kat'! 0 • İste bu da ı?Österir ki çember içine 
\b:el'C· İus~1. n~aki karar da dahil olmak lup olmıyacağı veyahud bu kararın ya- alınmak istenen devletler 'Londranın 

' ngı ız Styase+· · b ı t d t k ar k 1· 'li talan hakkı .• ının azı esaslı nok- rın sabahki kabine top an ısın a e ~- bekledil'rinin aksinr olara ngı z m.a-
recekt· T nd~ Rıbentropa malumat ve- tetkik edilip edilmiyeceği meçhuldır. nevralarma müsaade etmiyeoeJ«lerdır. 
ni ıa~ncı:hkın· edil~iııe _göre sefil" ay- Parlamento mahfeller: kanun layi~ası~~ Bu devletler ma1inin tecrübeleri~~ 
Alınanya gılterenın h~çbır veçh:!e cmilli mecburi askerlı.ıt hazırlığı> ısmını ders alm1slardır. Mihver devletlen ıle 
de saı-ah~ ınu~asara etmek istemediğini alacağını b 0 1diriyorlar. C('nubu şarki mem1eket1eri ıırasında teş 

Sefir, bü~ bıl~irecektir. AlmnnvAdn nasıl karşılandı . rik1 mesai yalnız bu milletlerin anu-
letinin b" k bır ihtimalle, İngiliz siya- Berlin. 25 (A.A.) - A1'man gazetelerı. larından deöil. vazivetin zaruretlerln-
İngiltere ~"~lh ai!~U olduğunlJ, fakat İngilterenin mecburi askerli'k tehdid~n;n den de dofımaktadır~ Ban kimseler da
ınündemıç ~1~~~~~ 1 

s~n . hadiseler~e hiç ki~ üzerinde ~sir bıra'kmadıgını ha ortalıi'.'a endise saçabilirler. Fakat i-
lllesi 18zım geldiği ~ er·. nihayet ve!1l· kaydedıyorlar. sin l!iderine m2'1'1i olamıvaca1dardır. 
lunu ilave edecektir. naatınde bulundu- An~if di~or ki: . _ . Cenubu şarkf mem1eketlerin1n kendi-

n d 
, İngılterenın kendi mılli mudafaa sıs· ]erinin ~ldatılmalımna rnevdan wre -

en erson un vazifesi . · · ~ ~ b' i · Londra 25 (AA İn . . temini tanzun ıçm &eçeceE'. ıı a- ceklerl brkleneme1. 
len va "f • h · ·) - gılız gazete- 1fıkalandırmamııldadır. Biz kendi millt Diplomatişe Korespondenz de avni 
ln~lte zı ?sı aşın~ avdet etmiş olan müdafaa sistemimizi mükemmel hale mevzua tema! ederek. diyor ki: • 
Hend ren~ Berlın sefiri Sir Nevil koymaya çalısacağız. Bizim yegane endi- Filhakika Yugoslrıvyl'l milli birliitt -
• erson un Hitler'in Rayştag'da söy şemiz işte budur. ni tahakkuk ettirdikten sonra kom~ -

farile karsı1ıklı itimada davanan mü -
n1ı::ebetler tesi!ine ve Avru~anın bu 
mmtakac;mda i!';i ('llm1van devl~lerln 
manevrnlarınR kapı1mamftmaP-a karar 
vermistir. Venedik miHakah 1ta1yan -

Sayfa 11 

lzmitteki hidise 

Hadiseye sebeb olan seTgmin buhnıdugu İzmit Ha1kevi binası 

(Baştarafı 1 ind sayfada} ı diselerin ehemmiyet verilmemi§ olmam 
Bu münasebetle gazetelerde tenkid e- yüzünden neticede çok acı vak'alana 

dici mahiyette neşriyat yapılması üzerine meydana gelmesine sebeb ollnuş buluıı.
İmıit Müddeiumumisi İmut muhabirimı- duğunu ya.kın tarih hadiseleri bize g&-
ze fU beyanatta bulunmuştur: terir. 

- Evveli, §Unu söylemek isterim ki İstanbul Bursa gibi büyük şehirlerde 
Cümhuriyet Müddeiumumili.ği isminin müstehçen görülmiyen tnblolann teşhir 
delAlet ettiği manadan da anla§ılacağı Ü· edildiği alakadarların sözüne münhaSlI' 
~ cümhuriyet kanunlarının koruyu- olmakla beraber teşhir edilmiş olsa bile 
ousu, !hissiyatı umumiye ve hususiyen:n bu takibden muafiyet bahşedemez. Yur
rnakesi, muakkib ve müdafü olması ha- dumuzun her tarafını görenler pekala bi· 
sebiyle herhangi bir suretle muttali ol- lirler ki, memleketin her tarafındaki te~ 
duğu ve istihbar eylediği kanuna uygun lfıkki, görüş, hissiyat bir değildır. Sevi
görülrniyen hadiseyi hiçbir kuvvetin te- ye, muhit, an'ane, telfikki ve hissiyata 
s.irinde olmıyarak elindekı kanundan al- göre değişir. Bazı memleketlerde müsteh
dığı ilhamla takib ve tahkikile mü kel- çen görülen herhangi bir kelime di ~ ı>r bir 
lef bulunduğu herkesçe bilinen bir kev- memlekette müstehçen ve müstekreh a
fiyet olduğu gıôi bunu bilmiyenler me~- larak karşılanmaz. Bu hususta birçok nü
faati icabı bilmek istemiyenler de bu ka- saller vardır. 
nunun hü'kümlerini böylece bilmelidir- Talıkikat ve muhakeme sonucunun n~ 
ler: olacağı hakkında şimdiden bir şey deni· 
Şimdi esas hadiseye gelelim. İzmit 1emez Fakat kendisinde bir hak gör~n 

Ha1kevi okuma salonunda serbest res- yurddaş gazetelere noksan malOmat ver. 
samlar tarafından ressam Kcına1 Zene- mektense herkesin itimadım kazanmış o .. 
nin idaresi artında halka teşhir edilen ve lan Türk hakimi huzurunda göğsün5 gt-• 
satışa çıkanl.An sergidekı resimler halkın rerek müdafaasını yap'l'lak tn daha ziya .. 
ar ve haya duygularını inciten ve ayıb de büyük bir zevktir. 
sayılan kadın ve erkek cıplak resimler İzmit muhabirimiz bu beyanatın altına 
bulunduğu anlaşılması üzerine memurj. şunlan ilave ediyor: 
yetimizce işe el konularak salAhiyettar Haber aldığımıza göre İzmit Cümhu
hakim tarafından tayin edilen vukuf he- riyet Müddeiumumlliği hadiseyl oldu. 
yetine mezkfır sergidekı çıplak kadın ve ğundan başka bir şekilde, manaaa göste
erkek resimleri yine hakim huzurunda ren fkdam. Tan, Cümhuriyet gazeteleri 
muayene ettirllmekle bu vukuf heyetinin aleyhine dava açmıştır. 
vermiş olduklan raporda üç tablo değil, Müddeimnuminin bahsettiğı chrvuku .. 
6 tablonun müs'tehçen olduğu kabul edi- fun kimler olduğunu tahkik ettik. Bun
lerek tanzim edilen müşterek rapor mc- ların: Fotografçı Salih Zeki, Malivc Mu
muriyetimize iade edilip tahkikata de- hasebe Müdürü Şevki Öndün, 

0

avukat 
vam edilmektedir. Yukarıd-ı söylediğim Mehmed Emin, noter Salih Zekiden iba
gibi kanunun suç olarak kabul ettiği ha- ret olduğunu anladık. 
dlııeleri ammenin selameti namına hiçbir Bu ehlivukufun güzel san'atlerden ve 
tesire, kayda ve şarta tabi olınıyaralc ta- san'atten anlamamaları üzerine tablolar 
kib ve tahkik etmekle kanunun verdiği İstanbul Güzel San'atler Akademisine 
vazüemizi yapıyoruz. Zira; en ufa.lt ha- gönderilmiştir ... 

Sovyet Hır :ciye 
Komiser Muavininin 

Ankara seyahati 
Sovyet Hariciye Komi.ser Mua~ini Po

tıeınkin · ·o 

Ym1osfav dostlu~nun Tunrl havzasm- Gafenko ile yaptığı görüşmeler hakkın· 
daki bu oostlu'k münasebetlerini ge - da malfımat vermiştir. 

(Bn,,ta-fı l i.,,.. ıay1·ada) nı"s1etmek ve .ııen"nle.ştirrnek hususun-

Güreşçilerimiz dun 
Norveçte ilk 

müsabakalarını yapttlar lunarak Bulgaristanm kendisini tehdl~ 
altında hissetmediğini, çünkü .Alnwı7• 

ile müşterek hududu olmadığını bıldtıı.. 

rniştir. · . m moskovadln Ankaraya hareket 
ettıAhü ajans telgraflarına atfen dün yaz. 
Jrıı.+•ı.. Öğr d'ğim" .. vı..uı.. en ı ıze gore Potemkin 
Bil.kreşten geçerek kara yolile ilti gün 
IOnra şehrimize gelecektir. 

Pofeınkin Bükreşten geçti 
Bükreş 25 (A.A.) - Ankarayn git

mekte olan Potemkin bu sabah Bükre
te gelmiş ve Sovyet sefaretine inmiş -
tir. Pot~'nkin saat t 6 da Bükreşten ha
reket etmistir. 
Bükreş is (A.A.) - Havas: 

ki ~ına?ya resmi mahf elleri Poteın 
nın hı~blr Rum~n şahsiyetlerile te -

dinıas etmemiş olduğunu bildirmekte -
rler. 

Sofya 25 (A.A.) - Potemkin yarın 
~b Sofyaya Yaracaktır. Kendisinin 
•~~ eki11arafından kabul edilmesi muh 
?S-111eldir. 

Siyasi vaziyet 
(Baştarafı 1 inci sayjada) 

İlk defa söz alan muhterel'll Başvekıli 
~ Dr. Refik Saydam, umumi siyasi va
~etf izah etti. Umumi sulh gayesi ve 
bil~ ali. menfaati bakımından Türkiye 
tul metinin bfiyü.k devletlerle ve kom
- arııe temasta bulunduğuna dair malü
.. ,at "Verdi. 

t1b~a~ekil~en sonra söz alan bırçolt ha
la erın ınütalealan dinlendi ve sorduk
'-' rı suallere Hariciye Vekilimiz Şükni 
..,araco ~l la 
Nih g u zım gelen cevablan vertii. 
•iy ayet Parti umumi heveti hükumetin 

asetin· . . . · 
lttlfakJa 1 ve takıb ettığı hareket hattını 

tasvib etti (a. a.) 

~ ,.. ...... u Bükreş 25 (A.A.) - tyı· bir mernba-
burada başlaDU§tır. Güreş aalonu şampi- da bir hnreket noktası teşkil ettiğini is-
yonaya iştirak edeın bayraklarla donatı]- . . dan alınan haberlerden anlaşıldığına gö 

.._.._ pat eyl"'mıstir. re Sir Leithross'un riyasetindeki resmi 
mıştı. llK olarak aÇlfl Norveç milli sporu l\facarlar :ne diyor]ar? İngiliz heyeti, Romanya hükCıınetile a-
h.aşk.anı yaptı: bunu müteak:b gür.eşe i~ Budapeşte 25 ( A.A.) - Venedtk mil şağıdakı _. nokta haldtında müzakere-
ürak eden milleilere teşekkur edıldi ve lAk tı ·ı y tU\~]avva Hariciye Nazın b··ı- .. . . .. d f ı a a ı e Un~ lerde buiunmuştur: 
c;a: ~reşç!er ~:rbır ağızdan uç e a MarkoYiç"in ya'k,nd~ Ber1ine yapacağı 1 - İngiltere tarafınd&.\1 Romanya -

• ye gır · · zivareti mevzuu bahseden Pester Lloyd ya, harb levazımı seklinde ve Roman -
Bunu müteakib Norveç milli marşı ça- . . • 

lındı ve .. 1 b 1 d B k dıvor ki. ya tarafından petrol hasılatı karşılık 
. gureş ere aş an ı. u a şam M . t Yunoslavyanın hem da- -bızden K M . r Ah d .. acarıs an, ~ · gosteri1mek üzere uzun vade ile para 

şeceklerd:an ve ersın ı me gure- hilde ve hem de hari~. ~abil olduğu ikraz edilme~i, 
İlk k 1 derecede :kuvvetlenrnesını ıster. 2 - YolJann, umumi binaların inşa-

• arşı aşma Kenan ile Finlandiyalı ·· 
arasında oldu K b ·· k İngi1iz • Rumen muzakereleri sile S2ir inşaatın imtiyazlarının İngiliz . enan u gureşte ço mu- • 
kavı·m d d b . Lo dr 25 (Hususı) - Romanya harı- sanavi erbabına v"rı"lmes· avran ı, una mukabıl çek'ngen· n a, . . . .. ~ " ı, 
di. Rakibin:n üstün oyunu karşısında tuş- ciye nazırı Gafenkonun Dyareti bılfııl 3 - Romanya sro:ıavimin inkişafı hu 
la ~ağlub olmamağa gayret ediyordu. sona etmiştir. . . . susunda me~ai birJiftinrle bulunabil -
Netıcede sayı hesabile g~reşi kaybetti ve Nazır, bugün -öğle _yem~mı hfiküm- meleri icin İnmliz sanayi erbabına im-
minderden indi. darlar1a birlikte Bukmgham sarayında tiyazlar verilmes.i, 

İkinci güreş Mersinlı Ahmedle Leton- yemiş ve bilahare, h.~n~ye ;e~reti: 4 - İngiltere il~ Romanya arasında 
yalı arasında idi. Ahmedimiz ringe sağ- I..ord H::ılifaks ile muza ere enne bir klerın~ itilMı vanıJması ve Roma i-
lam ve kuvvetli olarak çıktı. İkı ~iireşçi vam etmiştir. . ·le İnniltr>re ara~·ndaki ticari müba -
tutuştukları zaman Ahmedin derhal gü- Müzakerelcrın tam bır muvaffakıyetle deleleri arttırmaı'i3 medar olacak su -
reşe hak.!.Pl olduğu ,görüldü. Rakib'ni sık neticelendiği. anlaşılmaktadır. . 

1 
rette İnrrıliz lira<ıma yeni bir kıymet 

sık hıi;pal$1~ baş,1adı. Bn-çok defa G:ıfcnko. öğleden sonn J ,ondradaki A- takdir "dilmesi . 
L . •t fll'"dk etonyalı müşkül vaziyetlerde kaldı, fn- merika ve Yunanıs an se .r.erını e a- İnıri iz hevetinin mp.;nh;i. Bükreşte 
kat kurtuldu. Neticede Mersinli iistün 0 • bul etmi~ir. . . . sivac:i YC' iktısadi meh~fil ile Rumen rYa 
yunundan dolayı hükmen galib ilan e- Gece, misafır nazır şerefıne Lord Halı- :ıetel<'ri tarafından b" "k b" lAk 
dild' b' . f ·1 . r uyu ır a n a 

ı ı. f ks tarafından ·r ııva e' vPrı mış ır. ile trjl.ciiJ t>dilmekfedir. 

Yaşar 1 Ankarah Mustafa galib, Yann Parise hareket edecek olan G::ı.- Sofya. 25 (A.A.) - Havas Rrsmi mnh-

ç b 
fenko. Fransız nazırlarile de mllı.akere- feUer ~ükupet içindP olm kh berobC'r, 

o an m~ .__gf Ob ıerde bulunacaktır. Alman yanın Bulg1r st n t K ndisın · t 1 ı· 
Oslo, 26 (Gür~erimize refakat ed n Lord Hnlifaks i 7..ahnt verdi did altında hissed'p etmed' nı sorclu• •ı 

arkadaşımııdan) - Gece yapılar. mlisn- Londra. 5 - Harıciye komiteıi bu sa- na mu'1a ckak gözü ile b ı,ılmnk• ... rlır. 
baknlarda Yaşar Norveçlı ra.kibıne hük- bah başvekdlette toplanmıştır. Bulgar hükı1metin'n cevabı mal(ım JC'-
men galib geldi. Ankaralı Mustafa da Lc-rd Harfaks. Londrıt - Paris • Mos- ğildir fakat bu ct>Vab nıır ' menfi ola-
Estonyalı rakıbinl yendi. kova ve diğer Avrupa merkezleri arasın- bilir. 

Çoban hükmen yenildi. sında bir banş cephesı tesis: için cereyan Ver'lcn haberlere p"re, b vPkil rrN.·-

Ömer Besim etmekte olan müzakerelerin inkişafı ve lis hariciye komisyonunda b yanatta bu· 

Nisdeki müsabakalarda 
bir Fransız birinci geldi 

Nis 25 (A.A.) - Burada yapılan 
beynelmilel asker:t konkurhipik netice. 
lenmiştir. Müteaddid müsabakalara if
tirak eden otuz beş binici arasınd:t ne
ti~ Fransız yüzbaşı Chevalier 201 
puvanla hirinci d1muştur. Bidaye~ 
atların henüz formunda ohnamasın -
dan dolayı birçok aksiliklere maıım 
kalmış olım Türk ekipi arasında yaz,. 
liaşı Saim Polatkan 133 puvanln altmıo 
cılığı kazanmış, Cevad Gürkan 98 pu • 
vanla on üçüncü gelmiş, Cevad Kul& 
72 puvanla yirminci, Eyüb Öncü de 
55,5 puvanla· 24 üncü gelmiştir. 

Mussolini bir bombardıman 
tayyaresile malikanesine 

gitti 
Roma. 25 (A.A.) - Mussolini, biz2d 

sevkettiği bir bomb?r~man ta~aresill1 
Forbiye hareket f'tmıştır. Mumaıleyh ~c 
leden evvel F vrbiye vasıl olmuş, oradaa 
da Rocca Delle Caminate'telti malikane. 
s'ne gıtmiştir. 

Lichicns'ein prensliğinin 
sotı 2skeri öldü 

Vaduz, 25 (AA.) - Lichtensteın prens .. 
ı; ,;nin son askeri Andre<ıs ·Klieber, 9' 
y ında olmüşt1..ır. B•ı urctle I · ıtcns
tein ordu.,unun son m..imc~ 1ı de c rtadan 
kalkmış oluyor. 



SON POSTA 
Ni~:-n 25 

rıı•nmır "Son Posla,, rnn Hikayesi ..._._Nlllll..uııN!•ınıtnı•1 Amerika neden büyük kara ve hava 
1 Y E T İ M K 1 Z i orduları vücude getiriyor ? 
lnı .. 111111 .. _ .. lllffllllfll .. llllllfllfll~H"-. Yazan: inci Özlıurt ...... ~ (Baştarafı 7 ınci sayfada) nın bu teslihatının başlıca hedefi gene ve 

şebbüs Alman ve İtalyanlara göre akim ancak bizzat Amerika olduğu neti· 
kalmıştır. Çünkü Amerika memleketlerin cesine varılmak hemen hemen zaruri· 
den birisini zapt için buraya Alman, ya - dir; çünkü bütün Amerikanın zaptına şi
hud da İtalya kıt'alarının bir ihraç ta - mali Amerikanın yalnız donanması yeti,. 

savvuru belki, şiddetlı bir propaganda tnez ve filhakika bunun için kuvvetli ka• 

· Titriyen bacakları vücudünü güçlükle 
taşıyabiliyorlardı. Yıkılmamak için bütün 
gayretini sarfedereit birkaç adım daha 
attı. Şiddetli bir rüzgar esiyor, yağmur 

damlaları yüzüne, göğsüne çarpıyordu. 

Caddenin ıslak taşlan ve kaldırımlar ışık
lann altında pırıldıyorlardı. 

Genç kadın sırsıklam kesilen kü~ük 
mendilile yağmur damlalarına karışan 

göz yaşlarını sildi. Bedbaht anne; besle. -
meğe imkan bulamadığı küçük ıuzını 
kendisile beraber açlığa ve sefalete sü • 
rüklememek için yabancı bir ailenin mer. 
hamet ve insafına tevdi etmişti. Hayatı
nın yegane saadeti ve ümidi olan bu yav
ruya bakmağa bile kudreti yoktu. Metin 
olmağa çalışarak: cE!bet bu ıztıraba da 
tahammül etmeği öğreneceğim• dedi. 
Karşıki kaldırıma geçerken bacakları 
birbirine dolaşmıştı. Kulaklarının dibin· 
de bir takım gürültüler duyuyor, fakat 
bunların mahiyetini tayin edemiyordu. 
Bir aralık nerede olduğunu unutarak 
şaşkınlıkla duraladı, etrafına bakındı. Ü
zerine doğru bütün süratile gelen bir oto 
mobilin ışıklarını görmesi ile yere yu • 
varlanması bir olmuştu. Kımıldamak is • 
tedi, kımıldıyamadı, gözlerini açtı. etra . 
fında kanşık şekiller ve bulanık ışıklar 
sallanıyordtt." Gözleri tekrar kapandı, kir
piklerinde hala yaşlar titreşiyordu ... 

* Şükran yatağında doğrularak küçük 
lambayı söndürdükten sonra başını tek • 
rar yumuşak yastığına dayadı. Pencere • 
den içeri doğru süzülen ay ışığı ipek ör • 
tülerin kıvrımlannda gölgeler hasıl edi • 
yordu ve esen serin gece rüzgarı genç kı
zın dağınık saçlarını okşuyordu. Çıplak 
kollarını örterek hafifçe yana döndü. Vü 
cudünde sna tlerce dansetmenin verdiği 
tatlı bir yorgunluk vardı. O kadar çok 
dansetmiştl ki... Hatta kimlerle o18uğu
nu bile hatırlıyamıyordu. Vazıh olmıyan 
birçok hayaller arasından sadece Serverin 
çehresini bütün teferrüatile ayırabili . 
yordu. Onunla ancak iki defa dansedebil. 
nişti, fakat bu iki dan~n her anını ha • 
arladıkça ılık bir heyecanla sarsılıyor • 
,ıu. Onun sesini tekrar t~krar duyuyor, 
dlerinde onun avuçlarının hararetini his
s .. diyordu. 

Başını biraz daha yastıklara gömerek 
gözlerini kapadı. Şimdi hl! hayali bütün 
sıcaklığı, bütün parlak!ığı ile yakından, 
çok yakından görebiliyordu. Şakakların
da birçok beyaz tel parıldıyan bu genç 
erkek çehresi diğerlerinden ne kadar baş
kaydı. 

Daha Şükranın babası Bay Sedad ha-

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 59 

yatta iken evlerine daima gelip giden Ser· ı meden birdenbire adeta ondan intikam 
ver senelerdenberi yalnız yaşamakta o - 1 almak ister gibi her şeyi söyledi. Mazi · 
lan genç ·bir doktordu. Genç adam Bay Se 1 sinin bütün felaketlerıni birer birer bu 
dadın ölümünden sonra da bu aileye kar· j yetim kızın önüne serdi. Artık Şükran bu 
şı gösterdiği samimiyeti değiştirmemişti . eve fakir ve hasta bir kadının kucağında 
Hatta üç sene Avrupada kaldıktan sonra 
İstanbula döndüğü zaman ilk defa onları 
görmeğe gelmişti. 

cılız. pis bir çocuk olarak geldiğini öğ • 
renmişti. .Bu öğreniş bütün istikbal rü · 
yalarını söndürmeğe kafi değil miydi? 
Şüphesiz Server de bunları öğrendikten 

tesiri altında bulunan, şimali Amerika 
halkında bir iz bırakabilirse de. Latin or-
ta ve cenubi Amerikanın iberoamericaine 

ra ve hava orduları Jazımdır ki fimali A· 
merikanın da bugün yaptığı odur. 

kı d 1 k k. . 1 Bu mütalealara göre yeni Amerikan Fakat Server üç senelik ayrılıktan son. 
ra tekrar köşkün bahçesine girerken bu 
sefer onu genç bir kız karşılıyordu. Kum
ral saçları omuzlarına dökülmüş ve göz
lerinde tertemiz, kıvılcımlar tutuşan bu 
genç kız Şükrandı. Server hayretten ol • 
duğu yerde kalmıştı. 

- Ne kadar değişmişsin Şükran: Az 
daha tanıyamıyacaktım. 

Bu sözler ve genç adamın ona bakar -
ken bakışlarında açıkça görülen takdir 
parıltıları Şükranın ona eskisinden büs . 
bütün değişik duygularla yaklaşmasına 
sebeb oldu. Hatta hu vakur ve ciddi er
kekle kendisini .ayıran yaş farkını bile 
düşünem;yordu. Onun hayalindeki Ser -
ver bütün bu gibi mefhumlnrdan sıynl • 
mıştı. 

Genç doktor da Şükrana karşı tama . 
mile lakayd değiJdi. Fakat duygularını 
gizlemeğe çalışıyordu. Bunda yakın za • 
mann kadar muvaffak oiahilmişti. Fnkat 
nihayet bu akşam dansederlerken ... Genç 
kızın içinde ha!a o anın heyecanı var.:lı 
ve hnlfi Serverin derin bir hayranlıkla 
kendisine baktığını görüyor gibiydi. 

Oda kapısı açıldı. Elektrik düğmesinin 
çevrilmesi ile her yer berrak bir ışığa bo
ğulmuştu. Şükran canı sıkılarak kimin 
olduğunu görmek için doğruldu. Karşısın
da annesini bulunca dudakları aydınlık 
bir gülüşle açıldı. faka~ Bayan Semiha 
hiddetli bir çehre ile hareketsiz duruyor
du. Genç kadının da1galı saçlarla çerçe • 
velenmiş ince yüzü sap..arı kesilmiş. her 
zamanki müşfik bakışları çirkin manalar
la bulanmıştı. 

- Ne 'oldu anne? 
Gen~ kadın hala susuyordu. Adeta da

ha acı ve tesirli olabilmesi için söze ne • 
reden başlıyacağını düşiinüyor denilebi -
lirdi. Öyle ki bir bakışta onun halıdki bir 
anne olmadığı anlaşılıyoröu. Evet hakikt 
bir anne ne olursa olsun kızına bu kadar 
nefretle ve kinle bakamazdı. O şimdi sa
dece bu geceki toplantıdeı Serverin ve 
Şükranın hallerinde gördüğü ve hissettiği 
şeylerden dolayı rnüdh!ş hır kıskançlık 

nöbetine tutulmuş bir kadındı. Kıskanç
lık onu o kadar başkalaştırmıştı ki... Se
nelerden beri kendi evladı gibi büyüttüğü 
bu kızın ıztırabla kıvranacağım düşüne • 

nakleden : 
Muazzez Tahsln !111!1!!! 

sonra onu hakir görecekti. 
ır n an o an Slca ve ze ı ınsan annı . 

- 1d.. kt b k b' denız, kara ve hava kuvvetlerinın rollerl 

Bayan Semiha hala devam ediyordu. 
gu urme en aş a ır şeye yarıyamaz. . t k .. 1 t 'f 

1 
b'l' . ar ı soy e asnı o una ı ır: Bu zeki orta ve '!enubt Amerikalılar, • 

Nihayet: bilhassa, birleşik şimali Amerikanın en • 1. Kara ve hava orduları, şimaU Ame • 
- Senin t!'Jşük ahlaklı ve her fırsattan 

istifadeye kalkışacak bir kız olacağını bil
seydim ... Aman Yarabbim ne çirkin şey .. 
Senelerdenberi evimize gelip giden ko.s. 

. _ .. rikanın hegemonyas•nın bütün Amerika 
yakın komşuları olan Meksıkalılar, buyuk .. · d k lrn ki' 

1 
.. 
1 

k 
" uzerın e uru asını mev ı ıı e oy<}· 

komşulannın. senelik tahsisata ilave ola- kl dı 
rak 525 milyon dolar sarfile yapmakta 

olduğu teslihatın asıl hedefinin bizzat 
kendileri olduğunda artık şüphe etme-

ca ar r. 

2. Donanma, kara ve hava ordularının 

bu vazüeyi herhangi bir harici müdaha ~ kocaman bir adamla ... 
Diye sözünü bitirdL 
Şükran sessiz. nefesi kısılmış bir halde 

dinliyordu. Ağlıyamamıştı bile... Kendi 
akibetinin de annesi gibi bir otomobilin 
altında ezilmek, parçalanmak olacağını 

düşünüyordu. 

Bayan Semiha bu küçük kalbi çiğneyip 
odadan çıktıktan sonra genç k1z yatağın -
dnn fırladı. Artık bir dakika bile burada 
duramıyacağını hissediyordu. Cildine do
kunan ipekli örtüler vilcudünü yakıyor
du. Nereye gıdeceğini düşünemeden par -
desüsünü kapınca olduğu gibi çıktı. Mer
divenlerden se-.c;sizce i:rıerek bahçeye, ora
.dan da sokağa kendinı attı, köşklerin a
rasından kıvrılarak uzamın yol ay ışığı ile 
aydınlanmıştı. Bahçe parmaklıklarına tu
tunarak ilerledi. Parmaklıklara sarılmış 
olan gül dalları ellerine dolaşıyor, di -
kenler avuçlarını ve bileklerini kanatı -
yordu. 

Güç halle Serverin oturduğu köşkün ö
nüne kadar gelmişti. Halbuki o buraya 
gelmek için çıkmamıştı. Hayır Serverin 
yüzünü bile görmek ıstemiyordu, fakat 
bir an orada darmaktan kendini a1amadı. 
Bahçe derin bir sessizlik içit!dcydi ve ya
semin kokulu rüzgar yaprakları hafifçe 
titretiyordu. Köşke doğm uzanan yolun 
ağaçları arasından birdenb:re beyaz bir 
hayal çıktı. Şükran Serveri derhal tanı • 

meğe başlamışlardır. leye maruz olmadan yapmalarını temi.o 

Filhakika şimali Amerikanın askeri l edecektir. 
kuvvetlerinde olduğu gibi. dış politika • Şimali Amerikanın yeni teslihatının 
sında da büyük bir tahavvül görülmek • hedefleri ancak bunlar olabileceğine gö

tedir. Onun, beliti rle ç:nde kaybolmakta re, Monroe kaidesi de bundan böyle ar • 
olan menfaatleri vninn "rta ve cenubi tık cAmerika Amerikalılarındır. değil. 
Amerika üzerinde bir nevi siyast ve jktı- cAmerika şimali Amerikaıılanndır~ ol • 
sadi inhisar tesis ed::-cek olan bir hege • mak icab edecektir. 
monya kurmak istediği kuvvetle ileri sü-

H.1!. Erkileı rüimektedir. O. ancak bu suretle, Arman-
ya ile İtalyanın orta ve cenubi Ameri • 

kadnki ticari ve iktıs:ıi hareketlerinin 
önüne geçebilir. Bahusus muzaffer olan 
nasyonafüt İspanyanın süratle kalkın . 
ması, kendi ırkından olnn orta ve cenubi 

halkı üzerinde, şimali Amerikanın nüfuz 
ve ticareti için muzl!" tesirler yapabile • 
ceğinden korkulması da variddir 

Bu mülahazalar yabana atılmamalıdır. 
Filvaki müstakbel bir harbde Amerikanın 
bir ordusunu, Almanyaya karşı kullanıl
mak için, Avrupaya nakletmesi mümkün
dür. belki de muhakkaktır; fakat sırf bu
nun için Amerikanın bu derece büyüle 

bir kara ve hava ordusu vücude getirmek 
istemesi düşünülemez. Kezalik Amerika
nın herhangi bir harici düşmanın taar • 
nızuna maruz bulunduğu bir masaldan 
başka bir şey olamaz. O haldi'? Amerika • 

···························································• . 
Nöbetçi eczaneler 
Bu ge<'e nöbetçi olan eczaneler falllar· 

dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Şehzade başında (Hamdi), Eınlnönün -

de (Hikmet), Aksarayda (Şeref), Alem. 
darda. (Abdüıkndlr), Beyazıdda <Cemll), 
Fatihte (Hüsameddin), Bamtöyiaıde 
CHllatı. Eyübde <Arif Beşir>. 

Beyollu cihetindekiler: 
İstikIA.I caddesinde (Oalataaray, Oa

rih), Kurtuluşta (Kurtuluş), Maçtada 
(Maçka>, Galata da <İkiyol), Be§lkta.şta 
(Süleyman Receb), 

Bol:aziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: ... 
Kadıköyünde <Büyük, YeldetlrmenU, 

Üsküdarda (İmrahor), Barıyerde coa -
man>, Büyükadada (Şinasi Rıza). _________________J 

mqtı. Genç adam bahçede d~aFyor~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.f\y o kadar parlaktı ki Şükranı görme -
mesine imkan yoktu. Genç kız ona görün
memek için hemen döndü. Koşarak kaç
mak istiyordu. ,Fakat bir adım bile ata • 
mamıştı. Otlar ayağına takıldı ve oraya 
yığıldı. Doğrulmak. kalkmak istedi, fakat 
iki kuvvetli kolun onu bir yakalayışta 

yerden kaldırdığını hiss<:>tmiştı. Başını kal 
dırınca Serveri gördü. 

- Ne oldun Şükran, bu saatte burada 
ne yapıyorsun? 

kimseye bir şey söylemiyeceğim . .. 
Her şeye rağmen bir evliıdın annesine 
hürmet etmesi Hlzım geldiğini takdir 
ediyorum; lakin Belkis hanım için va
ziyet ayni değildir. 

- B•rak o kadını Cevad! 
- Kabil değil. İnsan yolunun üstün-

Genç kız yaşlı gözlerini ona gösterme • Genç kız korkuyla haykırdı . 
mek için başını önüne eğdi. - Biliyorsunuz demek? 

- Niçin ağlıyorsun Şükran? - Evet biliyorum ve seni seviyorum 
Şükran çırpınıyor ve onun kollarından 1 Şükran... ı 

kurtulmak istiyordu. 
- Beni bırakın Server! Kollarınızda 

tuttuğunuz kızın merhameten alınmış ve 
büyiitülmüş bir yetim olduğunu biliyor 
musunuz? 

Server hiç bir hayret eseri göstermedL 
- Bunda ağlıyacak ne var yavrum? 

- Hodbinlik ve gurur benim hisleri
min inkişafına mani oluyordu. Hele da
ha genç yaşımda meşhur bir muhaITir 
olmak, ismim ve servetim sayesinde 
oütün kapıların bana açıldığını, herke
sin karşımda eğildiğini görmek beni 
büsbütDn hodbin yapmıştı. Kendimden 
başkası·ıı görmüyı:>r, etrafımdaki insan
ların saadet ve acı1ari1e alakadar olmu
yordurr. 

Yarınki nüshamızda: 

Rahatlık hahları 
Çeviren: lbrahim Hoyi 

"------------------' 
dan valnız küçiik ablam kurtuldu ki 
sebeb de genç yaşında evlenmesidir. 

Cevad bir iki dakika sustu ... Mual -
lanın ke-ndi:::ini büyük bir dikkat ve a
laka ile anlayarak dinlediğini görünce 
tekrar ~Ö1.e baş1adı; 

- Şimdi de sana ilk izdivacımdan 
bahsedı>c-ei'Hm. 

Yirmi iki yaşımda idim. Servet ve 

Fakat sonradan aşkım üstün geldi 
Mualla. Sana karşı olan kabahatlerimi 
ağırbaşlı, ciddi bir insan olduğumu, 
kalbimin şefkat \·e sevgile dolu oldu -
ğunu sana göstermek istedim. Sen bun
d(ıin süphe ediyorduıı değil mi yavrum? 

ya cesaret ettiler öyle mi? Zavallı sev
gilim; ~imdi sana neden itimadsızlık ve 
korku telkin ettiğimi anlıyorum. Lakin 
bu hain iftirayı yapan kim? 

de rastladığı yılanın başını ezmelidir. 
Sen bunlarla uğraşma; bana artık iti -
mad ettiğini, kayıdsız ve şartsız, istiye
rek ve bilerek benim olduğunu; bütün 
hayat yolundıı elin elimde, güzel göz
lerin gözlerimde kalacağını söyle .. 
tekrar tekrar söyle!. 

- Sana inanıvorum sevgilim ... Bana 
kalbinin sıcaklığı:-.:. şefkat ve sevgi ka
biliyetini, dürüst ve temiz bir insan ol
duğunu ve bilhassa .. bilhassa beni cid
den seYdiğini ispat ettin ... Seni esrar 
perdesi arlfasında gördüğüm zamanlar 
öyle ıztırab çekmiştim ki ... Benim gibi 
tecrübE>siz bir çocuk için sen anlaşıl • 
maz bir muamma. derinliğine varılmaz 
bir kuyu idin. 

Bahusus kadınl2rın etrafımda kele -
bekler g1bi çırpınması, koşuşması be -
ni her şeyden tiksindirmişti. İnsanla -
rın hep kötü taraflarını görmeğe, kim
sede yiiksek bir hjssin yaşayabileceğine 
inanmarnağel haşladım. Gitgide öyle ol
du ki, sözlerimle, yazılarımla genç kalb 
lere ümidsizlik zehiri akıtmağa bile 
başlamıştım; fakat ne yapsam hoş gö -
rüni.iyor, takdir ediliyordu. Bütün ka -
ranlık düşüncelerimin alkışlandığını 

görmek beni biisbütün haşin ve sert 
bir insan haiinc sokmuştu. Halbuki kü
çükken ben hiç de böyle değfldim. Hat
ta bir gece. büyük ablamın hasta oldu
ğu bir gece annemin sokağa çıktığı için 
isyan ettiğin~i bile hatırlıyorum. O gece 
ablam annemin eteğine sarılmış: 

şöhret basımın üstünde iki taç gibi du
ruyordu. Bütürı kadınlar etrafımı al -
mış. berıi paylaşamıyorlardı. Evli veya 
bekar. kime elimi uzatsam, derhal yu· 

muşak, rnuvafakatkar bir elin avuçla • 

rım içiT'e sokulduğunu görüyordum· 

Hayatta ciddi ve samimt bir sevginin 

mevcudiyeti o kndı:tr hayali bir şevdi 
ki bir giin gelip bunu bulacammda bile 
ümidim olmadığı için, muhitimizden 

asalet ve paraca bana uygun, on yedi 

ya ında bir kızla evlenmeği .ır.ıvet nor
mal bir ~ey gibi gördüm. Evlenmeden 

evvel Miiı:cyyen temiz, tatlı, munis bir 

kızcağızrl•. Sonraid:m titiz. şimank. kıs· 

kanc bir kadın oklu. Onu yirmi iki ycı· 
şnnı~ tecrübesiz gözlerile akıllı gibi 

görmüştüm; meğer dar kafalı, mütecıı· 

zım ve müstebid imiş. Kat'iyen anla • 

şamıyacağım1za inandım. Bu izdivac i· 
ki tar<Jfü bir hata idi; fakat o bu bata· 

nın cezasını daha çok çekti; çünkü ııı.· 

- Bunda uzun zaman tereddüd et
tiğimi itiraf ediyorum Cevad. 

- Hakkın vardı. Lakin .. doğru söyle 
Mualla.. başkasının benim hakkımda 
sana fen~ şeyicr söyiiyerek seni ben -
den uzaklaştırd!ğını, seni korkuttu~u -
nu zannediyorum, aldanmıyorum de -
ğil mi? 

Genç kadın hafifce kızardı; fakat ba
kışlarını Cevaddan ayırmadı.: 

- Evet, seni bana çok fena, çok hod
bin, sevmek nedi!' bilmiyen ve benim 
tarafımdan gelerek bir sevgiyi istemi
yen bir adam gibi tanıtmışlar, senin be 
nimle ancak ve sadece yeni bir kadın 
tipi tetkik etmek maksadile evlendiği
ni söylemişlerdi. 

Cevadm kolları karısını daha sıkı 
safrdı ve gö::leri:ıden bir hiddet ateşi 
f~kırdı. 

- Böyle alçakça bir yalan uydurmı-

Mual!A daha failll kızardı. 
- Rica ederim bunu bana sorma Ce

vad .. kabil değil söyliyemem. 

Cevadın gözleri tekrar ateş saçtı ve 
kesik bir sesle: 

- Hayır; bir şey sormuyorum ... An
ladım... dedi. 

Genç kadın kocasının sesinden her 
şeyi keşfettiğini, bu sebebten müth~ 
bir öfke ile titrediğini anlamıştı. 

- Bir şey söylemiyeceksin değil mi 
Cevad? Unutmr.'k ve affetmek lazım ... 
Bak ben unuttum, her şeyi affettim. 
Öyle mes'udum ki şimdi. .. 

Cevad karısının başını göğsünün ü -
zerinde sıktı. 

- Ben senin gibi olamam MuallA .. . 
Sen insanlığın üstünde bir kadın.sın .. . 
Unutmak ve affetmek mi? Asla! 

- Buna mecbursun Cevad. 
- Belki de çok uzun zaman sonra ... 

Şimdilik benden bunu isteme sevgillm! 
Yalmı smıa söz veriyorum; bugünltik 

Cevad gülerek onun sözünü kesti: 
- Herkes için hala öyleyim .. hatta 

ailem i~in bile. Fakat sen, benim ilk 
ve biricik aşkım: senin beni bütün 
kusur ve meziyetlerlmle tanımanı, bil
meni istiyorum. Sana karşı hiç bir giz
li taraf ıın kglmamalıdır. 

Bak sana kısc.ca bütün hayatımı !Öy
liyeyim. 

Ve Cevad çocukluğundan başlıyarak, 
nasıl herkesin kendisini sevdiğini, an
nesinin nasıl kendisini şımarttığım, bir 
genç adam olduğu vakit gene annesile 
etrafındakilerin tesirile nasıl mağrur, 
hodbin bir insan haline girdiğipi anlat
tı. 

- Gitme, yctnımda otur ... diye yal -
varırken o: 

- ŞıIT'arık kız; ufak bir hastalığı bü
yütüyorsun; bir şeyin yok senin! 

Diyerek onu ateşler içinde bırakıp 
gitmişti. Sabaha kadar ne dadım ne de 
biz uyumamış, ablamın iniltiPıini din -
lemiştik. 

İşte o gece annemin kalbsizliğine ağ
h'fdığımı pek ala hatırlıyorum. Fakat 
sonra yavaş yavaş onun tesiri altında 
kalarak ablam da ben <:W değ~tik. Bun-

~ be . se-vnllı kadın, her şeye ragmen nı 

viyordu. Belki de bu kadar sevmese)' • 
di, bir düziye sinir ve kı!kançlık buh
ranlarile hayaLmı cehennem etmez, 
beni evimden uzaklaştırmazdı. 

(Arkaıı .-J 
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GOZELLiK 
KRALiÇESi 

büyiik vo vıl 8 perde 
Ye M çe varyete grupları 

1 İstanLul l elcai· esi l.a :ı.:ın 1 
Eminönü Kaymakamlığı ve B. Ş. Müdürlüğünden: Tahtakalede Kahveciler 

sokağında 24 sayılı harab ve maili inhidam kAgir bina yapı ve yollar kanununun 

44 üncü maddesine uyulmak suretile Belediyece lhedmedileceğinden adresleri 
malfun olnuyan sahiblerine kanuni tebligat makamına kaiın olmak üzere ilan 
olunur. (2732) 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından : 
1-Hususi idarede nümunesi mevcud Karamürsel fabrikası malı boz renk 

kumaşından imal edılmek şartile ceket, pantalon, tozluk ve kasketten ibaret 
121 takım elbise ve ayni kumaştan 121 kaput, potin, posta çantası ve fişeklik açık 
eksiltme suretile mühayaa edilecektir, 

2 - İhale 17/5/939 Çarşamba günü saat 15 te komisyoRda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin şartnameye göre 185 liralık teminat göstermeleri 

ve vekaleten gönderecek şahısların tam aalMıiyetı !haiz ınoterllkteıı musaddak 
ve'kfıletname ibraz etmeleri ilan olunur. c286h 

Sayfa ıs 

Son Poata'nın tefrikası· g~ ., 

ıaron @1l~~~g;t= 
Bombacı bir mOezzin 

Türklerin karşılaştıkları düfl'llanlarua 
en tehlikelisi hiç şüphe yok ki kendi kuv
vei maneviyelerj idi. Beni en çok endif8· 
ye düşürQn de bu idi. Fakat mü.§kül hal
lerde küçük vasıtaları ihmal etmek dal • 
ma büyük bir hata olduğu için. Baron de 
Pontccoulant'ın muvasalatından istifade 
etmeyi düşündüm. On:ı projemi anlattık
tan sonra, kendisini Fransa sefirinin ba
na gönderdiği bir müfettif diye paşaya 
takdim ettim. Çanakkalenin vaziyetini 
tetkik ederek padişaha arzedecek, sonra 
metbuu imparatoru haberdll!' etmek ü
zere Fransaya gidecek diye uydurdum. 
M. de Pontecoulant rolünü mftkemmel 
surette oynadı. Kararlaştırdığımız tarz • 
da gayet memnuniye~izlik eseri gösterdi. 
Bu tedbir paşayı biraz harekete getire • 
bildi. Moldovancı, ge1en milfettişe daha 
hürmetkAr davranmak lüzumunu da dü
şündü. Baron de Pont~oulant kendisint: 
veda ettiği zaman, benim vasıtamla ona 
bir miktar para hediye etmek istedi. Bu 
Türklerce daima büyük bir nezaket eaeri
dir. Biz ayni surette düşünemezdik. Fa • 
kat red cevabı paşaya BabıAli nezdinde 
kendisinin aleyhinde buıunulacağı kanaa
tini vereceği ve hu fikir onun canını ıı . 
kacağı için, M. de Pontecoulant'a ıark 
nezaketlerinden duyduğu istikraha ga • 
lehe çalmasını rica ettiın. Onu buraya 
.getirmiş olan gemiciler Fransız nezake • 
tinden pek müstefid oldular. 

Gayeti IDrl meraktan ibaret bulunan 
ve .benim içiJı faydalı olan bu 11yahat 

Tarsus (Husu.st) - Fıratla Göksu a ... 
ra~ıında mevcud 170 höyü'kten en bü • 
yük ve mühimmi ol.Sn Gözlükule'de 'K· 
merikan heyeti tarafından yapılan ka~ 
zı Türle ve dünya tarihini aydınlatıcı 

kıymetli eserler elde edilmesine vesi " 
le olmuştur. Şimdiye kadar elde edi 4 

len beş bine yakm eser arasında• Kız • 
vatha Kralı İşputahsu'ya aid olarak bir 
mühür ve kansı Pudehepanın Kadeş 
harbi SU'asında bir mukaveleye bağ -
l~dığını gösteren bir tablet de vard • r 
ki, bunlar Kızvatnanın, zannedild" i 
gibi Orta Anack>luda veya Karadeıı ~ · 
sahillerinde olmayıp Amerikalı pr<'4 

-

tör Göçsenln on sene evvel iddia et .,f 
gibi bu havalide olduğunu ve Kilik~ ~ -
nın daha evvel Kızv'1.na adını ta.şıdıg ·
nı ortaya koym\lftur. 

Profesl5r Mu. Goltman idaresinde r e 
vam etmekte olan hafriyatın daha C< k: 
gizli tar.ih noktalarını tenvir kılacağı 4 

na iüphesiz nazarile bakılmaktadır. Re 
sim elde edileıı değerli Asardan birine 

aiddir. --··--....... ...._. ..... ...ı.. -··· .... -------
Bir amele aGır bir ta,ın altında kaldı 

Ni§Antafında ErnlAk caddE!6inde A'l).. 
dürrahman Nacinin yaptırdığı aparn~ 
manda çalıJan Babuk, üstüne yuvarlı.• 
nan ağır bir U.Şm altında kalarak ez -
miş ve vilcudünün muhtelif yerlerin -
den ağır l'Urette yaralanmıştır. 

Babuk Beyoğlu hastanesine kaldı -
rılmıştır. 
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BiR iN6iL;Z CASUSU -

Pazar günü Ankarada 
Tercilme eden: &. Alu 

Adolfun babası beni g"rünce hakiki ogıu 
zannetmekte hiç terEddüt göstermedi 

yapılan müsabakalar 
Güreş teşvik müsabakalarında Anka:-agücü birinciliği 
aldı, Atış, Harbiye - Gençlerbirliği, mektebler arası 

müsabakaları çok zevkli oldu 

Bursada bisiklet yaMflarının sonuncusu ft4 i1firak eden gençler tıe seri ya~la
nnda Hık met Altıntaş 

Ankara, (Hususi) - Bu hafta Ankara da Harbiyeler Gençlerin beki Münir: 
gene çok canlı bir spor günü yaşadı. Ne- ters bir vuruşile bir gol kazandılar. Bir 
ticelerini gününde bildirdiğim bu karşı- sonra da beraberlik golünü yaptılar. 
laşmaların §imdi de tafsilAtını veriyorum: İkinci devrede Harbıyeler baştan sots' 

Güreş müsabakaları kadar Gençlere gol fırsatı vermedill'' 
Bölge güreş ajanlığının tertrb ettiği Abdurrahman ve Habib de Harbiye!li' 

güreş teşvik müsabakaları Cumartesi gij. gollerini dörde çıkardıklarından ~ 
nü yapıldı. Teknik neticeler şunlardır: Gençlerbirliğinin 4-2 mağlublyetile bi 

Cephe gerisinde istirahat etmekte olan lngiUz aıkerlerinden bir grup 56 kiloda Niyazi (A. G.), 61 kiloda Tur~ Selim Tezdll' 
1 Birkaç hafta sonra da, tamamen ga- edilmişti. Şimdi onun burada ne işi c Baba•m, fevkalade m~un ve gud (H.), 66 kiloda Habib .<D. S.). 

72 
ki- Bu hattaki milli kUme maçları 

loda Sadık (A. G.). 79 kıloda Mehmed Al\9" 
fil avlandık.lan için Fransızların Ver - vardı?. Hlfngi jeytan onu buraya at - bahtiyardı. Çünkü onun mensub ol<iuğu (A. G.), 87 kiloda Rıza (A. G.), ağırda Önürnüroeki Cumartesi ve P~ar. "'';ıt 
dünde fcvkaHide çok zayiat verdikleri- m~tı?. Acaba bir aksilik falan mı ol - liva karargahı, bizim bulunduğumuz Osman (A. G.) birinciliği kazanmışlardır. leri milli küme maçlarının .en muh0~ııJr ni işittiğim zaman tcessürüın büsbütün muştu?. Fakat biitün bu düşünceleri yerden ancak otuz mil bir mesafede bu- M"sabakaların sonunda Ankaragücü ta- yapılacaktır. Ankara şampıyonu 0 arttı. O tarihlerde Verdilndeki Fran - bir kenara bırakarak kendime hakim ~unan Luven mıntakasında bir yerde kı~ı 27 puvanla birinci gelmiştir. spor İstanbula gelerek Cumartesi gf1~ 
sız cephesinin yarılmasına pek az bir olmam ve soğukkanlılığımı takınmam ıdi. Bana sorarsanız, ben böyle bir .. bakal Galatasarayla, Pazara da Fenerbahçe 11' 

k ld w b .. t k b'lm' k 1 · b ed d b 1....·- • ı· d · t · · h' b' b b ·· ··' Atı, rnusa an k B 1 "ili ku··111eJl şey ·a •gını ugun ar l ı ıyen a - ıca ıyor u.. aUC:>.':)ının zıyare ın en mernnunıye ıçın ıç ır se e gormuc .. . . oynıyaca tır. u maç ar m1 • .Ad. 

mamıştır. O zamanlar Alınanların, har- sevinmiş bir insan edası takınarak o - yordum. Bolge atıcılık aJ anlığmın atış polıgo- en heyc~nlı karşıl8§ınalan olaca.J.-
bin bütün seyrini değiştirebilecek olan dadan içeri girdim, yüreğim şiddetli (Arkası var) nunda, Flober tüfeklerile atışların dere- Ankarada karşısına çıkan her takımı 1~ 
<rcrdün z<ıferinden hiç de uzakta ol - bir heyecan içinde idi. Bir babanın, -·················· .......................................... ce farklarını tayin için. amatörler ara- miş olan Demirsporun hak 'ki ıoyııı' 
madıklarını, gene, bugün artık herkes kendi öz evlfıdını t~his hususunda al- sında tertib ettiği birinci tertiş atışına anlaşılmış olacaktır. 
biliyor... daruna~ına imkAnı var mıydı? başlandı. General Cemil Taner, Albay Vefa takımı da İzmire gideret cuıııat' 
Halbukı· bu tehlikelerin hepsini ber- Cemal ve Beden 'rerbiyesi.istişa~e hııye- tesi Doğanspor. Pazar günü de Ateşlf"' 

Pekala varmı~!. Çünkü Adolf'un ba- M zh t 1 t k b ttıler Ne ~ 
taraf etme'.:t, o müthiş, o kanlı Verdün tinden a ar 8 ış arı a 1 e · : ile karşılaşacaktır. Birbirine denk 

btt:n beni bal gibi kendi oğlu zannetti; l 2 3 4 f, ' 7 t- !~ JO d t k t t 97 la Fahrı ks1" 
mu"dafaasını pek az bir zayı'atla geçiş- tice e; ya ara a ış a ... puvan ' vetlerle oynanacak olan bu müsaba 

ve o tarzda karşıladı. Hem bövle zan- ··k k 90 1 M e ayakla 74 _.:ı11· 
tı'rmck pekala mümkündü. .. ço ere puvan a unır v nn da kendine göre ehernmiyetı vaJU>"'' 

netmcmesi için ortada bir sebeb de ı Al' b. · · lm ı:.lardır aedıf 
M•• k .. d .. B h 1..:ı t ~ • puvan a 1 ırıncı 0 Uy • Muhtelitler arasında oynanan c um un u• u, er di ue gaye yoktu. ( t) ıcO' 

tuhaf ve g~yet acıklı ' bir sada çıkaran İstaulıul · Ankara eskrim maçı Terbiyesi kupası maçlarına da milll ,,,,. 1~. Çünkü Adolf'un babası, beni görme- 29 30 " ı · M"" lk" ı d ed"l e•l>" ve pişmanlık ifade eden bir tabirdir : ' Nisanın ve uncu gun crı u ıye me maçlarından evve evam ı ec 
den önce arkadaşlarımdan bazılarile mektebi jimnastik salonunda lstanbuı ve 

Mümkiindü. konuşmuş, onlardan benim hakkımd~ l Ankara eskrim karşıla~ası yapılacaktır. F eyziati lisesinin Edirne 
DÖRDÜNci} KISIM bir yığın tafsilat alm~tı. Sonra, malfım Bu müsabakalar epe. flöre ve kılıç ol- maçları 

İkazlarımın nazan dikkate alınına -
aığını, ben ancak aradan bir çok haf
talar geçtikten sonra· öğrendim. Kopye 
kağıdını ve buna aid haberleri gönde -
rişimi takib eden bir kaç gün içinde 
<iünyanm en bahtiyar adamı bendim. 
Şarlvil'in içinde adeta bir kahraman 
imişim gibi dola-şıyordum. Bu es -
nalarda, kendime ol:ı:ı itimadım o ka
öar fazla idi ki hiç bir şeyden korkmu-

yordum. Ben artık kat'i olarak kendimi 
yüzbaşı Adolf Neyman hissediyor, yüz
başı Bernard Newman'lıkla en u -
fak bir aJakgm bile kaldığına inanmak 
istemiyordum. Kendime bu kadar gü -

venmenı ve inanmam için çok ciddf 
bir takım sebeblerim vardı. Her şey -
den önce, bana verilen işleri fevkalade 
mükemmel başanyordum; bunun tabii 
bir neticesi olarak amirlerimin hak -

Kımdaki kanaatleri de fevkalAde iyi 
idi. Birçok haftalar imtidadınca en u -
fak bir heyecan bile geçirmedim. Fakat 
bir akşam geç vakit, cephedeki ordular
dan birine vaki ziyaretlerimden geri 
dönerek evime geldiğim zaman, biz -
metçimden, btlbamın odada beni bek
lediği'li öğrenince ne müthiş bir heye
cana kapıldığımı artık siz tasavvur e
diniz! 

Bu ne feci bir şeydi! Ben böyle bir 
şeyi hiç de beklemiyordum; mütekaid 
bir binbaşı olan ve harbden bir hayli 
zaman evvel tekaüde sevkedilıni.ş bulu 
mm Adolfun"babası, harble bera.ber tek 
rar işbaşına davet -edilmiş, Rın cephe-
9lnde harbetmekte olan redif taburla
rından birinin kumandanlıama tayin 

olduğu üzere. Adolfun babasını şüphe- 4 rnak üzere her üç sillh ile ve takımlar ,,; 
ve sevkedecek ortada bir şey de yoktu. 1 halinde olacaktır. Edirne, (Hususi) - 23 Nisan bayt t9 
Bütün bunları iyice hesabladıktan münasebetile şehrimize gelen Fe~tt 

l • Yiiksek mektcblcr arasındaki futbol Ed kt bl ·1 ıenıall' sonra, derhal kend'ime hakim oldum. Lisesi irne me e erı.e spor . I' 
Ve konuşma mevzuunu kendimden u- ıt maçlan yapmıştır. Feyziati ile Erkek Muallill'ıfı 

Cumartesi gu-nü 19 Mayıs stadında mil- rasında yapılan voleybol Jll8!'1"' ı• zakl~şt1rarak, onun buraya niçin gel - SOLDA..'! SAÖA: ')'~- -:.,1111 
l ·ı ku- me maçından evvel karı:.ılaşan Gazi 8 15 Feyz"atı" kazanmıştır FeyziatiJar'~-dig-ini soruşturmağa başladım. Adolf'un y ~ 1 • 

ı - Eşklyalık - Rabıt edah. Terbiye Enstitüsü - Hukuk Fakültesi ma- o""Jı'.leden sonra Lise futbol takımUe ~" 
babasının verdiai CEvab çok makul idi. b ıı. s P"" 

t-o 2 - Tekdir - Sarhoşun ar.ırmasL çını 6-0 Enstitü takımı kazanmıştır. Ayni kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 
Babamın mensub olduğu livayı Rus s - Uzak - Islak olmıyan. 

sahada Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ile de futbol maçı yapnmılardır cephesinden alarak Belçika hudud mu- 4 - Küsen. ··~ · 
1 5 _Genişlik _ Yilz. Gazi Terbiye Enstitüsü arasında oynanan B b" "ki t b' • ·ı·"gi 

hafızlıE!ma vermiş1erdi. Çünkü Be çika 6 _ İsknmbllde blrll - cüııt:. tın zıddı • i- voleybol maçında Enstitü takımı galib ursa iSi 8 ırmCI I ~" 
ile Almanyayı ayıran hududun muha • şaret sıratı. gelmiştir. Bursa, (Hususi) - Bisiklet yarışla~ 
fazası bir mesele halini almışbı. İşte 7 - Şlml - Husust tenezzüh gemisi. Pazar günü de maçlara devam edilmiı- sonuncusu Bursa - Mudanya asfalt ~;, 
«Babamın> mensup olduğu liva efradı, 8 - İlçe - iztırab nidası. tir. Sabahleyı'n hususi surette karşılaşan üzerinde yapılmıştır. 150 kilome~ 

9 - İstifham nidası - Aranmak masda -
umumiyetle ellisini geçkin kimseler rından emri hazır. Gazi Lisesi - Maarif Cemiyeti Lisesi ma- rinden yapılan yarış §iddetli bir 1t' 
olduğu için onları Rus cephesinden a- ıo _ Endaht • Taharri et. çını 7-0 Gazi Lisesi kazanmıştır. Erkek Li- rağmen muvaffakiyetle bitirilmiştir· 
larak Belçika hududuna tayin etmiş - YUKARDAN AŞAÖI: sesi de San'at mektebini 2-1 yenmiştir. nik neticeler şudur: t ıl 
ler, ve orada Belçika muh~irlerinin 1 _ Ramazandan evvelki ay. Konservatuar takımı, Dit, Tarih. Coğraf- 1 - Hasan Kurd (Ak.ınspor) 1 s•• 
Almanyaya geçişine, kaçakçılığa falan 2 - Üye - Şahsiyetler.· ya Fakültesini 9-0 mağlUb etmiştir. dakika. (~ 
mAni olmıya memur etmişlerdi. 3 - Kaidesi oımıyan. Voleybol maçlan 2 - İhsan Ak.kın (San'at mektebi) 

{l) Bu eserini olmu~ vak'alara lstlnad et
tiren Bernard Nevman, bu noktada, maale
sef çirkin bir hakikati gizlemek mecburiye -
tinde kalmıştır. Çünkü insan, dünyada her
kesi aldatablllr. Şunu veya bunu tanımak, 
teşhla etmek hususunda herkes aldanabll1r. 
fakat ana-babanın QOCuklannı teşhis hu -
susunda aldanmMma lmktln ve ihtimal 
yoktur.. değil böyle aradan bir iki 
aene geçmekle, on-on beş sene bile geçse ana
baba çocuğunu mutlaka tanır. 
· Binaenaleyh Adolf Neyman'ın anasne ba
bası da, Bernard Nevman'ın kendi oğullan 
olmadığını peklUll. tanımışlar, fakat İnglltere
de esarette bulunan kendi öz çocuklarının 
hayatlarını tehlikeye koymamak için bile b1-
le susm:ı.ğa mecbur olmuşlardır. Yani, bizim 
anladığımıza göre Bernard Nevmnn, kendl!1-
nl ele verdikler! takdirde İnglltcredekl oğul. 
lan Neymanın öldürilleceğtnl söylemek su
ret1le ana-babayı tebdld etrnış, fakat pek te 
ablA.kl olmıyan bu baretetlnl kitabında yaz
malı muvafık bulmamıştır. Mütercim 

t - Bakiye kalan - ÖZ. Pazar günü yüksek mektebler arasın- rım tekerlek farkla). : = ~:n~ş~~k-_n::~ olmıyan. daki voleybol maçlarına da devam edil- 3 - Hikmet (Acaridman). fe~ 
7 - Sahte. di. Gazi Terbiye Enstitüsü, Hukuk Fa- Milli kUme maçlarmm hake!f'...Jt' 
8 - Bir hastalık - Ceriha. kültesi voleybol karşılaşması çok heye- JJP'....,. 
1 - Bir sebze. canlı olmu'- neticede Gazi Enstitüsü ga- Cumartesi günükü G. Saray • ~ 

10 - Alaturka bir çalgı - Bir «Aı olsa valide lib gelmiştir. spor maçını Şazi Tezcan, Pazar fi>~ 
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1 2 ? 4 6 6 7 8 9 10 İkinci kar§J.laşmaya Itonservatuar ta- Fenerbahçe - Demirspor maçını da 

kımı gelmediğinden Dil. Tarih. Coğrafya ~~!.~ .. ~:~ .. ~~~.:~ .. :~~:~~=:~~: ... ~ 
Fakültesi hükmen gallb aayılmıştır. Mül- Araba vapurunun pro)elerl haı:ırl~ .N 

kiye mekteblle husus! .urette karşıla.şan Şirketihayriyenin Hasköydeki !~,; 
Konservatuar iki devrede mağlOb olmuş- -verv 

kalarındrr yaptınlmasına karar Jel" 
tur. yeni büyük araba vapurunun PX:, 

Harbiye Gençlerbiniğj maçı ri hazırlanmıştır. Vapurun inŞB 

K E F A L E I • T A 
ı-
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B A D E M A • A D A 
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T 
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Milli küme haricinde kalan takımları gelecek ay içinde başlanacaktır· __ f .fi' 
karşılaştıran turnuvaya Pazar günü 19 150 bin liraya çıkatak olan yeıv !_ 
Mayıs stadında devam edilmiş. Harbiye, pur, mevcud araba vapurları:rrdatl ~ 
Gençlerıbi.rliği.ril. 4-Z yenmiştir. Oyunun büyük olacak ve 50 otomobil ala~~l' 
başlamasile beraber hücuma geçen Genç- Bu vapurun inşaatı tamanıla.Jl 1" 
lerbirliği ilk golü attı. Gençler biraz son- sonra küçük bir araba va.ouru dalı' 

avt11Uc• buhnaccını" hcılı.cHl""ıl ııldl :1p:- u d ra u\.i.uci go er:lni e çıkardılar. Bu ata- pılacaktır. 
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Cephe i ziyarete gele ler 
(Ba.ıtara.fı 8 inci ~ayJada) 

Şu halde Anafartalar grupu, düşma
nın 6 piyade ve bir süvari fır -
kasiJe harb etmişti. Üçer livadan yapıl
rnı.ş olan piyade fırkalarının mevcudu, 
« l 2:ıı şer bin ve süvari fırkasınınki de 
'4 bin olnrak kabul olunabileceğine na
~:ran, düşmanın kuvvet mevcudu 76 
ıla 80 bin raddesinde idi. 

6 Aruc:tos 915 denberi mühim mu -
harebt:>Jerin cereyan ettiği muhtelif 
cephel<.'rde düşmar. kıt'alann şu vazi -
Yette ht.:lundu~ı mılaşılmı.ştı: 
C 

7 
- 8 - 9 Ağustos 915 de düşmanın 

.?nk bayırma yapbğı taarruzda 4 ün
cu Avuc;tralva livac;ı, Yeni Zelanda kıt
~~arı Vl' Hindliler: fırka 27 liva 81 den 
ır tabuı . fırka 13 ve fırka 1 O dan bir 

kısıll" hu1unmu~tu. 
8 

Aifuc;tosd? 12 nci ve 7 nci fırkala -
rırnız Damakcıhk bavın - Asmadere -
11€ tantepe - Ki.ikürtlüpmar hattına 
Vant ~ 5

3 
ıvı taan-uzunda, evvela kc«şısında 

IV - 7 nci fırkanın solundaki~ ün
cü fırka karşısında ( 1 ), düşmanın Niv
zeylant, Avustralya ve Hind kıt'alann
d:!n müretteb fırkaları, 

V - En soldaki 8 inci fırka karşı -
smda da düşmanın 5 3 üncü fırkası var
dı. 

5 Teşrinievvel 191 5 tarihine kadar 
ceph~ büyük bir muharebe olmadı. 

Günler, hatıralarımda vakit vakit an -
~~ttığım şekil<ieki mevzi harblerile geç
ti .. 

Ben, 5 Teşrinievvel 1915 de Anafar
talar gruoundan alınarak şimal gru -
puna verildim. Bu suretlt! Çanakkale 
harb~rinin en kanlı safhalarının cere
van etti$ Conkbayın ve Ano.fartalar -
dan, cc>phe sükftnet bulduktan sonra 
avrılmıc; oluyorum. 

Ben de General Cemil Conk'un ya -
nından avrıhrken. kendisine teşekkür 
ettim. Snvın Generaf: 

BON POSTA 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLtJCll.4 

Şehir ·ya 
bütçesi • 

ı 
ım •· ıa ıru. ı• h. (B fı 8 · 

tl§tara ınci tayfada} .A..q. 1 ,H a. Jllff Ka ID b. 
JI. ıı,,. a. Nel .... IO ırw. maması lazım gelen kısımlarda oluyor. 

Bu tenzillerin neticesi olarak önümüzde. 
ÇARŞAMBA - ZG/t/39 • 

12.30: Pro~. 12.35: Tfi.rk m~. ea - ki mevsimde sahnede daha itinalı dekor 
ıanlar: Fahire Fenıan, Refik Fersan, Kemal ve aksesüvar görmemiz ve yeni eser 
Nlyaz:l Seyhun. Okuyan: Mahmud Kann - seyretmemiz mümkün oiamıyacak. 
daş. 1 - Osman beyin - Hicaz peşrevi. 2 -
Saltıhaddln Pıruı.nn _ mcaz şarkı: Sızln)'lUl * 
kalbimi .r.ev. s - Hacı Faik beyin - mcaz ş:ır Gene masraf faslında artısr maaşlarımı 
tı: Ate.,t süzanı firkat. 4 - Kemal Niyazi 7920 lira zam var. Artist maaşına zamme. 
Seyhtın - Kemen~ ıauımt. 5 - Sadettin dilebilir Fak t . . . 
Kaynağın - Neveser şarkı: Hicranla harnb · a artıstın !;alıştığı sahnenın 
oldu. 8 - ••••••••• - Türkii: Dağlan hep kar masrafından keserek yapılan zam ne ka-
aldı. 'l - ......... - Saz .semaı.si. 13: Memle - dar doğru bir hareket olur. 
ket saat. ft.ynn, ajans ve metroroloJI haber - Avru d h . . • . 
İerJ. 13.15 - H: Müzik <Rlyasetlcümhur Ban. pa_ a şan ta s:h yapan talebe ıçın 
dosu _ Şer: ihsan Künçer.> 1 - Domenioo - de 1020 lira ayrılmış. Bu talebe şehir o
Asker mnr§ı. 2 - Moszkowsky - Polonez No. perctinde çalışan Semiha olsa gerektir. 
3. 3 - G. Pares - Merasim marşı. 4 - Mas Kabiliyetli. ve değerli bir san'atkar o!an 
senet - M:ınon op~rasının Menuetto.'lu. 5 - s "h .

1 1 G. Verdi - •Rlgoletto. operasından potpuri. emı anın 1 er emesini biz de isteriz. Ke7 
17.SO: İnkflAb tarihi dersleri - Halkevtnden ki onun gibi birkaç san'atkanmız oJsavdı 
naklen. 18.'.iO: Proğram. 18.35: 'Mfiz1k rvırtü. da masraf edip onların da san'at saha _ 
ozlar - Pl.l 19: Konuşma (Çocuk Esirgeme sında ilerlemelerin" t · t d"k ... 
Kurumu) Kukla. 1915: Türk müziği (Fasıl 1 emın e sey 1 • ~u 

SaJiL AJ 
I 
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nümüzdeki mevsimdekı faaliyeti geçen 

senelere n.isbetle daha za~ daha can • 
sız olacaktır. Böyle olanca da bir sene 
sonra varidat daha nz gösterilecek, karşı.. 
lık olarak ta masraftan biraz daha kısı.la.. 

caktır. Ve bu şekilde devam ederse sene. 

den seneye varidat azalacak, masraf kı • 
Salacak ve nihayet tiyatronun kapısını 
kapamaktan başka ~arn k.almıyac~ktır. 

Memleketteki tek tiyatronun kapan • 
masını istemiyorsak. bugünden tezi yok. 
tur, hataları görmeli. ve düze!tmeliyiz. 
Ta ki varidat azlığına karşı masraftan liı· 
sarak tiyatroyu tiyatroluktan çıkarmıya-

lım, tiyatronun, tam hır tiyatro mns1t 
masrafla varidatın meb.sutan mütenasili 
olarak art tığı. artmasa bile ayn· kaldığı 
zaman mümkündür. 

ismet HttZUsi • 
·························································---- 1 1 ve 1 O uncu fırkalarına men -

strb kuvvetleri bulmuştu. 9 Ağus -
tosda. hu cephe. 5 3 üncü·fırkanın mü -
t~baki aksamı ve 54 üncü fırka ile tak
vıye edilmişti. 

- Hatıralarımın diğer kısımlarım 
da bilahare söyJiveceğim, dedi ve bir 
baba samimiyet ;c şclkatile oliıni sık
tı. 

-SON-

heyeti.) Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kad var ki .. Semiha döndüğü zaman Şehir Ti- Terkos köy yatı mektebi açı'acak 
rı. Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi Tokay. yatrosunda ne yapacak? Tek başına ope- Terkosta köy yatı mektebi açılıru:m 
Okuyan: Tahsm Karakuş. 20: Memleket saat ret mi oynıyacak. ycksa opera mı? kararlaşmıştır. Mimar Şemseddin ve 

ro A-'{u~tosda Conkbayırına yapıla~ 
n:ıuka bil taarrurnmuzda, hasım cephe
~· Avus•ralya, Yeni Zelanda ve Hind
lıl<.>rdım müteşekkil bir fırka fle 1 O un
l'U fırkanın 24 üncü livasından iki ta
bur VP l 3 üncii fırkanın bir Jivd.sından 
ibaret ·a· 1 ı. 

13 Aifusto~da dümıan 12 nci fırka -
rnız o::ağ cenahına vaptığı taarruzu 5 3 
Ve 54 ·· ·· f " un"u ırka1an ile yapmıştı. O 
~n tıl'11um r.eohede dü~manın sırasile 
t -l l.~>-S4 ÜnC"ij f rka\arı ile Avus -
rah·'l1'1 r ve 13 üncü fırkası bulunu -

yordu. 

1 6-1 7 A ,..,sto d d-
ı;u s a usmanın Kireçte-

kı>eye vaki 01an taarruzunu, onuncu fır-
asının 30.31 · · ı· . . 

t• R ıncı ıvalan ıdare etınış-

1 ~· u kıt'aları, akşama doğru 29 uncu 
ıvasın~n "k' b 

. 
1 1 ta uru ve 163 üncü liva -

sının bır t::fb • 
0 .. uru takviye etmişti. 

a·· gım, 12 nC'i fırkamızın cephesinde 
usınanın ı ı · . . ' 

54 ün .. d ıncı ve onun sagmda 
ru. aha saa d A t ı ·· rett b f ,..ın a vus ra.ya mu-

e ırkası ve 1 3 üncü fırkasının ak
ıarnı vardı. 

7 ~ 
1
. Ağustosta düşmanın, 12 nci ve 

a cı fırkalarımız cephesine yafıltığı ta-
~zda da şu kuvvetleri bulunmuştu: 

f ırka 1 1' fırka 13 den 40 ıncı liva 
ır~a 1 O - 29 uncu livadan iki alay, sü~ 

Van fırkası 2. 

1' Akşama do~ru fırka 1 3 ün diğer iki 
ıvası ve hangi fırkaya mensub olduğu 
enla•nlPmıynn diğer bir livadan mü -
~~kkeb kuvvet ile bu cephe beslcnmiş-

A:vn · ... 
.. ı Punun akc;amı, vaziyet takriben 

§öyle olmuştu: 

kn Ik En sağ cenahımızdaki 5 inci fır
k arc:ı~nda, düşmanın 1 O uncu f1r -
d nsınd<tn 2.5 liva ve 54 üncü fırkasın -

an bir livası, (bu kuvvet geride ihti-
Yatta idi.) ' 

fı lI - 5 inci fırkanın solundaki 12 nci 
f r~a karşısında, düşmanın 54 üncü 
ır ada'll iki livası 

Yazan·. Sabih Alarnm liyan, ajans vt- meteoroloji haberleri. 20.15: Hülasa: 
1
. ah l d tk"k t 

r- Türk müziği. Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik müfettiş zzet rn a lin e te ·ı ·a yaP.-
Fersan. Zühtü Bardakoğln, Kemal Niyazi Bu bütçeye göre, Şehir Tiyatrosunun ö- mağa ~itmişlerdir. 

fll~~ıc~u~~~nhm~~~-su~n.meya~u. M~~k ~~~ ı-~==============================~ 
tıır.l fırkr.dır. S. A. z F hf 1 2 ~-an Hak o . . . . ..... - era eza peşrev . - ısın ···-····-············-·············· ........... .. 

1 • d kı - Feı ahtez:ı bestesi: Çağlayan cuyt s1rlş -

S·ıyaset A emın 9 kile. s - lsıruı.u Hakkı beyin - Ferahfeza 
Cl a; şnrkı: Ateşi aşkınla. 4 - fsak Varonun - Fe 

(Baştarafı 3 ilncil saufada) rahZfeza ş~.rkı: Eyretmek fçfn. 5 - Zühtü 
Bütün bu faaliyetlerin binnetice Bal- Bardako{!Iu - Santur taksimi. 8 - İsmail 

l Hakkı beyin - Ferahfeza şarkı: Mehtabdo. kan Antantını istihdaf ettiği de -qnutu • ıs güzel. 7 - .•.•.....• Ferahfeza saz sema ı. 
maınak gerektir. Balkan yarımadasını 8 _ ......... _ Rumeli türküleri. al Dağlar 
büyük devletlerin entrikalarından koru- da~lar viran da~lar. b) Allşimtn kaşlan ka
mak için kurulan birliğin bugünden va- nı. e) Kösküm Tar. 21: Konumna (Çocuk E
rma maksad ve hedefini kaybetmesi dü- liirger:ıe Kurumu.) 2U5: Esham, tahv1Hit, 
••• •• v • • ~ kambiyo - nukut ve :ziraat borsası (fiat.) 
şunulemez. Buna ragmen vazıyetın bu- -:zı.25 : Ne.ş'eli plAklar _ R. 2ı.30: Milzlk csnt-
yük bir dikkat ve nezaketle takib ve mü- mıfon solo _ Nihad EsenginJ 21.50: MüıJt 
taiea edilmesi de aynca nazarı dikkatte <Neş'ell pltiklar.J 22: Müzik <Kiiçük Orkes -
tutulmak gerekli olan bir meseledir. tra - Şet: Necib Aşkın.> l - MlcheU - Şen 

serenad. 2 - Mülle:- - Küçük serenat. S -
Selim Ragıp Emeç Qabriel - Hafta nihayeti Pazar gelir - marş. .............................................................. 

Bir sandıkçı dDkkAnında 
tal şiar tutuştu 

Yeşildirckte Katırcıoğ1u sokağınd·( 
sandıkçı Hasanın dükkanında bulunan 
talaşlar arasnıa atılan sigaralardan yatn 
gın çıkmıştır. 

At~, büyümesine meydan veri1me -
den söndürülmüştür. Tahkikat ya -
pılmaktadJr. 

v~rur iskeleeirden derize 
dDşen bir adrm kurttrı dı 

Küçükpazında Ayazmada, Kereste -
ciler sokağında oturan Cideli Hüse -
yin, Köprünün Boğaziçi vapur iskele -
sinden denize düşmüştür. 

Yüzme bilrniyen Hüseyin, boğulmak 
üzere iken, iskeleden yetişen sandalcı
lar tarafından kendini bilmez bir hal -
de kurtarı lmı~ ve Cerrahpaşa hastane
sine kaldınlrnıştır. 

Otomobil kazasında bir ad mın 
ııyısCjı kırıldı 

4 - Srhmalsttch - Ormanda aşk. 5 - ı.ınc-
ke - Venti.!ı (Vals.) ti -- Kfinneke - Mcltınko

llk vals. 7 - ColeridgP. • Afrlkn sültt. No. 2. 
8 - J. Straus,, - Güzel mavi Tunada. 23: 
Müzik <Cnzband - Pl.l 23.45 - 24: Son ajans 
haberleri vr. yannkl proğram. ..................................... . ...................... . 

BANKA 
KO ERÇiYALA 

ITALYANA 
Tamamen tediye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 ita.yan L·reti 
Merkezi : MİLANO 

Bul.ün ltalyada. İstanbul. İunlr, Londra 
ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jlariçtckl Bankalarımız: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

<Frnnce> Parl.s, Marseille, Toulouse, Nice, 
Ment.on, Monaco, Montecarlo, Canneıı, Ju:m
les - Plns, VUJefranche - aur - Mer, casab-
lanca <Mnroc). . . . 
Btı.NCA C'OMMERCIALE ITALIANA E RO

ME:NA: Bucl'.r~,,. .Arnd, Bralla, Bra.sov, Cluj, 
Costanze. aa.ıaz. Slblu, Tlm1choora. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULOAR.A, Sofia. Burgas, Plovdl~, V.a.rna. 

BANCA COMMERCİALE iTALIANA PER 
L'EGITro, Alexandrte d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Bnld. .._, ... • • '" 

BANCA COMMERCİALE .1..1.AW.l\.nA E 

1 ~fr 
~m 
~ 
~H 
~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TEStS TARiHi "1863 

Sı11tı1/ed ut' T urkivP Cumhımpell ıle mıinakit mukavelentımesi 
2292 Num.uab 10/6/1931 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/611913 tarihli 2435 Numaralı RPsml Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 lngillz Lirası 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
Cfi[, LONDRA ve MANÇIESTERl'de , 
gıp MISIR, KIBRIS. VUNANISTAN. RAN, RAK, FiLiSTiN m •• MAVERAVI ERDÜN'de 1 
ait Merkez ve Şubeleri jffi 
9I{: YUGOSLAVYA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN l~ 
arfi ve HATAV'da 3 
9~~ filyalleri ve bütün Dünvada Acenta ve Muhabirteri vardır ~ 
~ Her nevö Banka Muameleleri yapar 

~~ Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
:J.lfi Tıcari lnedıler Vt' ll(!Saıldı krediler küşadı. 
~] Türkiye ve Erncbı memlekeıler üzerıne keşıde senedat ıskonıosu. 
Jtli Borsa t-ınırlerı. 
91~ Esham vt> tahvılfıt. altın ve emıaa Oterıne avans. 

~
m[ Senedal lahsıflcifllı ve saire.I ie 

yüksek emniyet sarılarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

~~ Piyasanın en müsait ~artlarôle (kumbaralı veya ın 
~·~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. ın 

e~~~*~~;&:~~~~~ 

9 ııı - 12 nci 
1

fırkanın solundaki 
~ncu ve 7 nci fırk2lar karşısındat düş 
2 n~ 11 inci ve 13 üncü fırkaları ve 
~vari livası, -

Ankara caddesinde, Vilayet karşısm
<laki Rızabey apartıma!nı.nda oturan 
Mehrned Ali, Galatada Necatibey cad -
desinde giderken şoför Hüseynin ida -
resindeki 115 5 3 numaıraiı otomo'hl!lin 
sadrne.cnne maruz kalmıştır. 

Sol ayağı bileğinden kırılmış olan 
Mehmed Ali, baygın bir halde Beyoğlu 
~astanesine kaldınlmış, tahkikata baş
.anmıştır. 

GRECA, At.tna, Pire, Sclı1n!k. 
'BANCA COMMERCİALB İTALİANA 

TRUST COMPANY, Plhlb.delph1a. 
BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 

TRt1ST COMPANY - New-York. 
Müsterek Bankalar 

Bu sa icra tetkik mercii kararile 
ko'"'gurdato teklifi: 1 

Yevml. 81yam, Havadl.s ve Halk (faze~ 
• 

ır tavuk yozunden ar adaşını yaralıyan genç 
Bnnque Fran~.tsc et. İt.:ıllenne pour J'ame
rlque du sud, Parla. 
Ar~antlnde: Buenos-Alrea, Ro&aı.rlo de 

Santa U:. 

Bursada Atatürk caddesinde terzi Sab
ri Günışık tarafından Bursa icra !etkik 

mercline vaki müracaau üzerine icra ve 
iflas kanununun 285 inci maddesine tev-
fikan. kongurdato teklifi kabul oluna -
rak 'kendisine mühlet verilmesine ve 

Yerebatan, Çatalçeıme sobk, 25 
İSTANBOL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemiz &iddlr. 

'l'ahıakaı "" Sı.ıçlu. M.kim huzurunda 

~\1€1lqn a ~de tavuk yüzünden çıkanı teölim edilmişUr. Suç:'lu, Sult.anahıned 
ıçak.Ja y~ ~daşı Mustafayı ağır surette birinci sulh ceza mahkemesinde yapılan 

a lyan Halil, dün adliye;-e sorausunu müteakih tevkif edi1misfu. 

RRESİLYA,da: Sao-Paulo Te b3f}ıca teh1r
lerlnde tubeler. 
CHİLİ'de: santıago, Valparalso. 
COLOMBİA'da: Bogote., Barranqullla, Me-

dellln. 
URUGUAY'da: Montevideo. 
B \NCA DELLA SVIZZERA İTALİANA: 
LugaM, Belllnzona, Chiasso, Locarno. 
Zurtch, Mendrtslo. 
BANCA UNGARO - İTALİANA 8. A. 
Pt>ote n ba4lıca Şehirlerde Şubeler: 
llRVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, Susak. 
B~CA h'ALİANO - LlMA 
uma (Perou) da başlıca ŞehJrlerde Şube

ler: 
EANCA İTALIANO - GUAYAQUIL 

Guayaqull. 
istanbul Merke:ıd: 
Galata, Voyvoda Cndde.!1. Kart.köy Pala& 

Telefon 44845. 
btanbul B~ 

Bursada adliye karşısında 12 numarada 
avukat Cezbi Metenin komiser tayinine 
karar verilml§ ve keyfıyet ilan edilmiş 

ve komiserlik tarafından da icra kanu -

nunun 292 nci maddesine tevfikan mu -
maileyh Sabri Gümo::ıkta nlacnklı olan 
zevatın yirmi gün i~indc alacaklann1 bil
dirmeleri için Bursnda Açık Secı ve İs • 
tanbulda 28/3/939 tarihli Son Posta ga. 
zetesilc ilan edilmisti. Bu kere bu yirnu 

gfin müddet hitam bulduğundan bu 
maddenin üçüncü V:! dördüncü bendleri 
mucibince kongurdato teklif ni, müzake
re etmek ve vesikalan tetkik edebilmek 

için keyfiyet on gün müddetle iJfın olun
duğunu ve kongurdato teklifini müzake-Alalemcta~ Hail. Telefon l2900 /1/11/12/lG 

BfoJ'ofla B : re et.ml\k üzere de nlscaklıların 4/5/939 
İat1kW Csdde!l Ho. 24'1. Telefon: 410'8. Perşembe gQnfl saat 14 de Bursada Jcra 
Kasalar tcan: İtalya ve Macarıat.an 1çtn 

ve TomUtique ~tıeri ve .a. o. 1 TRAVEL- tetkik merciinde kongurdato komiserliği-
Ui:R.'S ~eklert. ne..aelıneleri lilzuınu ilAn olunur. (17185) 

ABONE FıATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

Abone bedeli pE' ındır. Adrcı 

değiştınnek 25 kur•1ıtur. 

1 
Ay 
Kr. 

Gelen evrak geri Verilme&. 
lliuılardan m~'uliyet alınmaz. 
~vah için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi llzım.iır. 
, .............................................. . 

{ Posta kutusu : 7•t İstanbul \ 
f Telwaf : Son Posıa f 
: Telefon : 20203 
\, .............................................. ,/ 
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SAÇ EKSIRI 
Saçlan be.der, köklerini kuvvetlendirir, d6kftlmeabıl 

önbr, kepekleri &"iderir. INGILIZ KANZUK 
ECZANESi Beyoğlu - l.tanbul 

SON POSTA 

iŞ ADAMLARININ 
" 80 1 

SiN iRLiDiRLER 

au elnlrlerden kurtulunua. 

~nııt ağnlan, ua bt OkstırQtler, 
Baş dOnmesi, Bttygınlık, Çarpın· 
h, Te S 1 N 1 R O EN llerl gelen 
bOtQn rabatsızhklan lYI EDER 

1 Mnyu Bahar bayramı cDnil 
röiüalerinizi Türk Maarif Cemiyeti 

rozetile süsleyiniz. 

-····--· ... ·--··-·-···- ·-····----·----
Sen Poıata Matbaua 

l(efl'iyat Müdürü: SeUtn ~p lt'Mf 

S. Rcıgıp EMrÇ 
SAHİPLEBI: A . .lkrem UŞAKLlGll. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

·" 

r -
ı 

ııııııııııt 

1939 modelleri gelmiştir 
Dünyanın en sağlam ve en ucm, 

Mi ELE 
SfJT MABINBLBBIDIB. 

Pa.ılanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek akumı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Tatra Sabş yerleri: 

Konyada Ka11kçı Necati, Enunamda 
Neı'et Solahtlu 

T0RKiYE UMUM DEPOSU: JAK DEKALO ve Şsl lstanbulda 'fahtakale No. 61 
Ankara acentamız : Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana > Ömer Başeğmez 
Konya • Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Erzurum > Neş'et Solakoğlu 

Polatlı ı Süleyman Uzgeneci 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idara;;i ila 1lırı 
Afyon !istasyonunda yapılacak 150 metrelik kömür. ~lu ile, curuf kanalı m

ıaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmu4tur. 
1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 24960 liradır. 
2 - İstekliler bu ite aid prtname vesair evrakı Devlet Demiryollannın An

kara, Sirkeci ve Afyon vemelerinden 125 kuruf mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 8/5/939 Pazartesi günlt ıaat 15 de D. D. Yollan Yol clai.rmnde 

toplanacak merkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları ile birlikte at•

ğıda yazılan teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reialltln• 
tevdi etmiş olma1an llzımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahklınına uygun 1872 liralık muvakka: teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Bu gibi işleri başarmış olduğunu mübeyyin vesikalar. c1417> c265L 

Avrupada en çok 
Kullanılan 

POKER 
Tıraı bıçakları memleketimizde 

dahi en çok sevilen 

Poker Traş Bıçağıdır 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5Te. Ebiltml 
Lira Kr. Lira Kr. tekli ıaati --------

Yangın söndürme levazımı 13 kalem 614 92 
Yangın tulumbası 5 aded 595 

46 13 
44 62 
50 56 

Açık E. 

Hortum 400 metre) 674 15 > • 
• 34 > ) 

• 455 • ) 
Yangın söndül'me lleti 105 aded ) 671 50 50 36 
Kum torbası M • ) 1383 90 103 74 • > 

Yangın eczası 95 > ) 

I _ Şartnameleri mucibince satın alınacak olan yukanda rniktan yazılı yangın 
söndürme levazımı hizalannda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuıtur. 

rr _ Muhammen bedeli. muvakkat teminatları. eksiltme saatleri hizaların~ 
gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 2/V /939 Salı günü Kab ataşta Levazım şubesi mü.dürlOlilndeld 
alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme ~-

larile mezkur komisyona gelmelerl (2586__!_..... 

K•dıköy Y•klflar DlrektörlUOü Hini ara 
Alemdağında Sultan çiftlik köyü önündeki vakıf çayırın bu seneki otu açı~ 

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

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, bObrek 

dQşkOnlüğünı , .... 
Kenaıu 
l.t; yealer • öl çil 

tulte.i paderilir. 

Emlnön11 
ızmir soke~ 

Tel. 20218 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. , 

Akba kitabevi ~ 
r dilden kitab, gazete n SON 
STA'nın Ankara bayiidir. Under· 

vud makfnel6rinin de acentasıdır. 

İlan Tarif em iz 
Tek atltun •D~ 

..Jail• 400 """'' 
uhile ıso • 
aalail• ıoo • 

Dörtlüncii ıalaile 100 • 
Is ıahilela '° • 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddeı urfıDda 
fazlaca mikdarda illıı yaptırac_.. 
tar aynca tenzilltb tatil~ 
Utifade edeceklerdir. Tur.. ,.,
ve çeyrek sayfa illnlar içlD afi' 
bir tarife derpiş edilmf.ıtJ'. 

Son Pa.ta'nın ticari ~tar"~ 
aid işler için fU ad.re• mur•
eciilmelidir: 

tlincılık &ollekUI ....... 
Kahr•••ns•M ... 
.&ıakUa ....... 


