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ÇEMBERLA YN AVAM KAMARASINDA ASKERl.,İK 
KANUNUNU ŞİDDETLE MÜDAFAA ETTİ 

''Barış halinde olduğumuzu 
hiç kimse iddia edemez,, 

1 Bu gün 1 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuruş 

Bulgar hükUmeti 
Balkan Antantına 
muhtıra mı verdi? 

Sofya, gazetelere toprak davası etrafında neşriyat 
yapmanın serbest olduğunu bildirmiş 

Makedonya ihtilal komitesi reisi Mihailofun 
Fransız gazeteleri Jngllter•dff mecburi aslıerliğln kabulü ilzerlne Berline davet edildiği iddia olunuyor! 

terazinin qarb devletleri Ve miJffe/IJı/erl tarafına eğild/ğ/ni gazıgor/Br Sofya. 26 (Huausl) - cPreu Assocla

. Londra, 26 (Hususi) - Mecburt uktr
lik ~izmctinin kabulüne müteallik kabi
~nın dün'kü 'karan, bugün ibatvekil 

ınberlayn tarafından Avam Kamarası
na bildirilm~tir. 

13a,şve'ldı. Kamaranın toplantısından 
•Wel amele teşekküllerinin mümeuille

( Devamı 11 inci sayfada) 

Bizce bu karar, Almanlarla ltalyanları, 
hedeflerinden çevirecek yerde, işlerini 

tacile sevkedecektir 
Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

[Y azwm T 'nci sayfamızda bulacaksmıs!] 

-....................... ·--··-···· ..... _··-------··········· ... ··-··---····················-.................................................. -·-························-· 
Fon Papen Ankarada 

A~m~n elçisi eski dostluk rabıtalarile bağlı bulunduAu 
T urkıyeye gelişinden çok memnun old~unu söylüyor 

Potemkin 
şehrimizde 

tioll> bildiriyor: 
Sotyadan alınan haberler dolru ı.e, 

Bulgar hükU.ıneti Balkan Antantı deTltt
lerine bir muhtıra göndererek. Bulgarist 
tanın hangi tartlar altında Antanta ıire
bileceğini bildirmiştir. 

Allkadar hü1dlınet merkezlerine Yerll. 
di~ söylenen bu muhtırada Bulgariltd: 
Romanya. Yunanistan Y• Yugoslavyadald 
bütün eııki arazi taleblerinden vazgeçmif 
o1d.uğunu w Ege denizinde verilecek bir 
malı~e iktifa edeceğiıu bildirmi§tir. 

Sofya meha.filine göre, Bulgari.atanın 
bw. talebi 'loolayca is'af edilebilir. Ancak 
bunun için Yunanistanm muvafakatı lA
zmıdır. Çünldl Bulgaristanın iated~ 
mabr~ Dedeağaç ve ayrıca, bu limanı 
Bti]8aristana bağlıyan dar bir lroridordur. I 

(Devamı J inci ıayfada.) Mihailo/ 

Merkez Bankası umumi 
heyeti bugün toplanıyor 
Banka 1938 faaliyet yılında 2 milyon, 210 bin 322 

liralık bir kar temin etmiştir 

Ankara, 28 (Hususi) - Cümhurlyet etmiftlr. İdare meclisi heyeti umumiye-ye 
Met.kez Bankası umum1 heyeti yann top- arzettiği raporunda beher hisseye 640 
!anacaktır. Banka 1936 faaliyr. yılında 2 ktıru§luk bir temettü tevziınl teklif eyle
mllyon 210 bin 322 liralık bir k!r temin mektedir. 

Almanya ile Yugoslavya 
arasındaki müzakereler 
hiçbir netice vermedi 

Yugoslav Hariciye Nazın dün Hitler tarafından kabul 
edildi, mülakat uzun müddet sürdü 

Londra, 26 (Husu
il) - Berlinde cere· 
yan eden Yugoslav • 
Alman müzakereleri 
sona ermiştir. 

Alman kaynakla· 
nndm alınan haber. 
tere aö~ müzakere
ler hiçbir neticeye 
müncer olmamıştır. 

Berlln, 26 (A.A.) -
Hiiler, öil• zamanı 
Von Ribentropun hu· 
zurile Çinçar Marko
viçi kabul etmi§tir. 

Bu müllkattan son· 
ra neıredilen re.smf 
tebliğde yalnız cunın 
bir müllkah yapıl. 
dığı kaydedilmekte. 

l ~~ 
Mt.rkoviç, bwıdan 

Potem1dn Litvinofla. bnabft' aorıra Von Riben. 
Fon Papen iBta81JOnda Atman at(lfui ete glJrüfil.rke?& (Yazısı 3 tindi sayfada) tropun Berlin civa-

~!!: :~::ı ~:~~ğ~~r:ı:.:: :.:~ !:::· .ı~~::~. b~~: -MUSiöhC&;-·ad.d8dilıtt.- ~d· k!~~;~~: 
ın Yeni Ankara sefiri Fon Papen. öğle eski dostluk rabıtalarile bağlı bulunduğu 

1 
• • mumaileyh ile bir· 

~ellı<'ğini Perapalas otelinde Alman ge- Tür.kiyeyi tekrar görmek için güzel bir tablo ar ızmıtten ilkte öile <yemeğini 
a:~al konsolosu Dr. Töpke ile yedikten fı~ y ettiğini söylemiştir. • b 1 ı· ·ıd• yemiştir. 
"Yarra, Ay~zpaşadaki sefaret konağını zi- ""Fon :apetıin," ftimad~a~~inı takdim ıstan U a ge ırı f Öğleden e':":el Yu-

l3~:d etnııştir. . etmek .uzere Cüm?un~~ımız" tarafından . . . . _ .. goslavya harıcıye na. \ 
el hare, kızı Bayan İzabella ile ıehir- ne yakıt kab~l edılecegı henuz belli de- İzmit Mtiddeıumumlliğince gorulen .Hl- zırı meçhul askerin y la H . . N M k . V d"kt lt 

1 ake bir gezinti yapmıc:: olan Fon Papen ğil
1

dir. Kabul ;tarihi An karada kararlaı- zum üzerine, müstehcen addedilerek re. mezarına bir çelenk ugo8 vyaH .a~cıy;, ' azıKn taCr. ovı~· .
1 

enbe ı be 4 yan 
Şanı k · ~ ' \ t anaye ı' azın on ıa110 ı e era er 

llli . e spresile Ankaı·aya hareket et- tırılacak~r. · sim sergisinden kaldırılan 6 tablo stan- kx>ymuştur. .. .. . 
Ştır. Fon Papene. kızından başka hu.&usl kA- bul Müddeiumumiliğine gönderilmi§tir. !Berlin. 26 (A.A.) - Almanya ve Yu- yapılan goruşmeden sonra neşrcdılen 
Yeni sefir, kendisıle görüşen bir arkn- tibesi d~ refllkat~ etmekted•r. (Devamı 11 nci ıa.yfad4) go.lavya hariciye nazırlan arasında diiıı I (Devamı 11 inci sayfadaJ 

~ 
~ 



2 Sayfa 

Her gün 
---···---

" Türkçe görmek.. ,, 

'------ F. R. ATAY --r H= n güç budur. Çünkü her taraf-
tan ve her memlekete karşı 

bir telkin tazyiki var. Bir millet müte
fekkir l erinin görüş vaziyetlerini ken -
di arzu ve menfa<itlerine göre ayar et
me'k, bazı devletlerde müstakil vek:A -
Jetlere vazüe olarak verilmiştir. Satın 
almak. eski tabirler arasına karıştı: 

Şimdi öyle ideoloji taassupları var ki 
bunlara bir kere kafa ~ şuurlarından 
yaka 1ananlar, başkaları hesabına, ve 
bir suç yapar gibi değil, bir ideal ve 
din u"runa mücadele eder gibi, hizmet 
etmektedirler. cKaleyi içinden fethet -
mek> t3biri dahi, yeni z~manlarda, her 
hangi bir memleketin halk kılavuzları
nı bir fikir cereyanı lehine kazanmak 

Reslrnll Maka.teı 

.... 
. - --· 

SON POSTA 

= Bir sıhhat kaidesi ~ 

,.../',... 

Nisan 27 -

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/clutu için 

Bugütt Ko11amatlı 
,, ......................................................... ., 

Bulgar hokometi 
Balkan Antantına 

muhtlra mı verdi? 
(Baştarafı 1 inci sayfada} 

Bulgar gazetelerine verilen emir 
Paris, 26 (Hususi) - Sofyadan bildiri• 

liyor: Bulgarilrtanın talebleri hakkınd 
ecnebi matbuatında intişar eden havadis 
ve makalelerin Bulgar gazeteleri tarafın~ 
dan iktibası, §imdiye kadar hük\lmetçe 
menedilmişti. 

manac:ına ı?eliyor. Güzellik sıhhate, sıhhat neş'eye, neş'e de vicdan huzuruna Hayatı seviyorsanız size bilfilıare endişe verecek bareket-
Yeni Türkiyenin, kuvayi milliyenin bağlıdır. 

Hfrkfımet, dünden itibaren bu yasağı 
kaldırmıştır. Gazeteler, Bulgaristanın ta .. 
lehleri hakkında ecnebi matbuatının ya• 
zılarını iktibas edebilecekleri gibi, kendi• 
leri de mnkaleler yazabileceklerdir. 

leri yapmaktan çekininiz. 
ilk günlerindenberi en sağlam an'ane - ı:::::=====--==-:::::::====================================== 
si, bu tesirlere karşı s~rsılmaz muka -
v~t olmuştur. Ne sivasi dostluklar 
veya düşmanlıklar, milli görüşü bizim 
menfaatimiz olanm aleyhine veva men 
faatimiz olmıyanın lehine çevirmeğe 
muvaffak olmamışbr. Bizim bir ideolo
jimiz vardır ki adına Kemalim\ diyo -
nız. onun bütün esaslan doğrudan doğ
ruya Türk kurtuluşu davasının icab ve 
zaruretle den alınmıştır. Bu icab ve 
zaru~tler, hiç bir mi11etinkine ben?.e -
mez.. Onun için Atatürk ve İsmet İn -
önü biıe şu düsturu şiar olarak vermiş
lerdir: 

cBiz valnız kendimize benzeriz!., 
Her fikir cereyanının propa~1andası, 

tamamen hissiz, tamamen hodbin bir 
siyasetin piştarlığını yapmaktadır. Bı 
propa{!anda, safdillere emanet edilmi~ 

değildir: İçinde gönül avlavıcı, kafa 
k ndırıcı, ruh okşayıeı, her türlü şeVk, 
iyman ve misille unsurları vardır. Eski 
zamanlarda din, nasıl bin türlü1:>ahanej 
altında. bir istilA mantığı olmuşsa, şiın
di de ideolojiler ayni tecrübevi tekrar 
etmektedirler. Bizim kendi ideolojimi
zin ruhu, milli hÜJTiyetirnizi müdafaa 

Dünya seyahatine 
Çıhan iki delihanlı 

• 

etmek kadar milli .hürriyetlere hürm:t Londreda bir müessesede çalışan iki dc
etmektir. Ne bu müdafaa, ne de bu hur 
met hissini sarsabilecek her tesir, mes- likanlı kAtib senelerdir ayni i.§i yapmak-
ul gayrimesul bütün Türkler tarafın - tan, ayni müsveddeleri hazırlamaktan bı
dan tabii. Adeta intuitif bir aksülamel- karak memuriyetlerinden .istila etmiı1er, 
le karsılaşrnak lazım gelir. iki bisiklet ııatm alarak bei yıl süre~'k 

Telll telsiz vasıtalar. gazeteler, bro
şürler, mecmua ve kitablar vasıtasile 

memlekete haber, resim, sayia. telkin 
ve doktrin ağıyor. Memlekete diyo -

bir dünya eyahatin çıkmışlnt'dır. 

Ceplerinde 500 lira paralan bulunan de
likanlı1ar. ~yeleıri tü.kenlııce gayet 

nız daha doğrusu diğerleri arasında mükemmel çaldıltlan ağız armonikleri sa
bizim :memlekete de vağıyor. demeli -
yi:ı. Genç ve toy bir fikir. bunlar ara
smda ~a~ırabilir. Kendisini bir tetkik 
w mülahaza mevzuu karşısında zan -

yesinde hayatlarını kaznnacaklannı, ve 

bu suretle seyahatlerini bitireceklerini 
ummaktadırlar. 

Mihailof Berline mi gitti? 
Sofya. 26 (Hususi) - cPress Assocfa• 

tion> bildiriyor: 

l'·---------·-··-·--- --,ı Bu kadın 
Hükfunet, cMakedonya ihtilal komite• 

si> reisi meşhur Mihailofun Berline davcll 
edildiğini haber almıştır. 

1 
er On bir tı r Hırsız olabilir mi? Bir rivayete göre halen Lehistanda bu• 

lunan Mihail<>f, Yunanistan, Bulgaristcı:ıf 
ve Yugoslavya arasınd1 taksim edilmiş O• 

lan Makedonya toprakları üzerinde müs-< 
takil bir devlet 'kurmak için. hayli za:rruırJ 
evvel totaliter devletlerin müzaheretine 
mürncaat etmiş. fakat hiçbir alaka gör• 
meıniştL 

1 Kolay dedikse 
1 i Me§hur Kemancı Pagcınini yüzme 
il öğrenmek istemi§ti. Bir ptci;ın yüzme 

hocasına aordu: 
1 - Kolay öğrenebilir miyim? 

- Gayet kolay öğrenırsiniz. 

Paganini iki gün yüzme hocasile be
nıber çalışmı§, fa.kat öDTcnememişti: 

- Kolay demiştin am~ dedi, o 
kadaT kolay değilmif! 

Yüzme hocan güldü: 
- Kolay dedikse keman çalma ka

dar da kolay demedik 21a! _________________ .J 

Cörcil ta yareci 
Londrada 18 yaşıarında bulunan bu 

genç kadın, bir ark.adaşını ziyarete git -
mif. Birlikte çay içmifler. Ertesi gün de o 

Halbuki, Ber1in hükOmeti tarafından 

vaki olan bu san davet, Almanyanın MI• 
hailofun planına :karşı yeni bir alaka bes .. 
lediğine dc1füet etmektedir. 

Bulgar istekleri 
Sofya, 26 (A.A.) - Havas: Gazetelerin 

Bulgar istekleri hakkındaki haberlerin 
neşri yasağı !kaldınlmıştır. 

Gazeteler bu mesele hakkındaki yab:ın
cı matbuat makalelerıni neşredebileceli" 
lerdir. 

Bugün bütün gazeteler, son iki harbde 
kaybedilen toprakların Bu~aristann av• 
detini derpiş eden yabancı matbuat tef• 
siratına sütunlar dolusu yazılar tahsis P 
mişlerdir. 

arkadaşı ~ıwe müracaat ederek aenç ka- Tramvay ve Tünel 
lının kendı çantasından parasıru çaldığı- • 
nı iddia etınif, bunun üzerine, genç kadın tesısabnın sabn alınmasına 
polis müdüriyetine müracaatla. parmak dair mukavelename1er 
Werinin alınmasını ve mahkemeye veril-
mesini istemiş. Dava sonunda genç knd1- Ankara 2~. (~ususi) .-: İ~ta~bul 
mn suçlu olmadığı anlaşılmış, iftira eden Tramv.ay ve :unel şırketlennın ımtıy~ 
arkadaşı da 100 lira tazminnt vermeğe hakları1e tesısatlarının satın alınma .. 
mahkfun edilmiştir. 'sına dair olan mukdvelenamelerin tas· 

--------- diki hakkında hükumet Meclise iki ka1 
nun lD.yihası vermiştir. 

nedebilir. Onu bu vanılmadan kurta - İngilterede Kenleyde 615 numaralı 
racak tek vasıta. Türkçe görmek, Türk /ngiliz tiyatrosu fena yardımcı tnyyare müfrezesi komodorlu _ 

Erkekler mi, kadınlar mı 
kendilerini daha fazla 

begenirler ? ... 
lzmitte bir adam 
Tren altında haldı 

çıe düşünmek, her sevi Tütk ~örüş ve vaziyetle/ ğuna tayin edilen Çörçll. tayyare ıle 
düşünüşüne gÖ're muhakeme etmek - İzmit 26 (Hususi) - Bugün şehri • 

1ngiliz meb'uslarmdan Lady Astor . d b" t k 1m h"' · ~ 
G t · d A daki k .. lt'" b h müfrezesinin bulunduğu tayyare nıeyda-tir. aze emız e vrupa u ur u ., . mız e ır ren azası o uş, uvıyeı.ı 

Mart ayı içinde Nevyorka gı.mıı. Orada t b"t dil · b. ihti d 
İstiklalin manası ve şümulü büyük- ranına dair bir yazısını okuduğunu:a, nına gitmiş ve askeri teftiş etmiştir. . mükellef b" . af t rtib dil es ı e emıyen ır yara am IIU1"' 

§el'efinye l-te .. ırk zıyd. ~ beteğe el • nevra yapan trenin altında kalara~ 
tür: Türkiyeyi bastanberi idare ebniş dünyanın tanınmı~ romancı ve piye.s 
olanlar mazideki her türlü tabilik ve uh . 1 . d Pri t1 Şek · 

'~b"l"k t ·· b . · ·· ·· b m :ırrır enn en es y, spenn yan - tcı ı ı ecnı esım gormuş, u - w •• • • 

nun acısını tatmış. faciası içinde can _ dogum günu şerefine verılen bır ziya -
lan yanmış olanlardır. Bu mazinin tec fette, bugünkü İngiliz tiyatrosunun pek 
rübe derslerini ancak kitablarda oku - fena bir durumda bulunduğundan şi -
y~n gençler, miUI mukadderat üzerin- ata.yet etmiş, bir çok sebebleri arasında, 
d~ tefilr gösteı:c~k yaş~a.dır1~r. Bizler tiyatronun alelade içki veya sigara gi -
bılhassa onlar ıçın en tıtiz dıkkatle ça- b" -k yyüatta telakki edildigıv"ni 

ti d . K d"l . "lk ı mu e n lışmak zanıre n evız. en ı enne ı _ . _ . w 

öğreteceğimiz şey, bizim herhangi hu - soylemış ve ona gore vergı alındıgıru 
kukt, içtimaı veya iktisadi bir nazari - tebarüz ettirmiştir. 
yenin tatbik ve taklidcisi olduğumuz İngiliz tiyatrosunun bu hali pürme -
d~l, fakat her türlü davalarım zda 
sadece milli menfaat adamları oldu -
ğurnuzdur. 

Her seyin kıymetini, ancak milli men 

lali karşısında kendisinde çalışmak kud 
reti göremiyen Priestly, işler böyle de
vam ettiği takdirde tiyatrodan tama -

Hanri Ford dunyanın 

bugünkü vaziyetinden 
çok emini 

mi§. eıne11. soz en ını nen ere 
1 

t 
intikal eylemiş. Bu arada ziyafette bulu- parça anmı_ş_ır_. ___ _ 

nanlann ekserisi kadınlann erkeklel'den Sanayiin kontrolü 
fazla kendilerini beğenmekte olduklarını 
iddia etmişler6e de Lady Astor abi müta- Ankara 26 (Hususi) - Sanayiin koli 
leada bulunm~ ve demiştir ki: trolüne dair hükfımetçe hazırlanan Hl. .. 

_ En kib2r ve en zarif erkeklerin kra- yiha Meclise verilmiş, iktısad, adliye, 
maliye ve bütçe encümenlerine havalP Dünyaya otomobil aşkını aşılayan vatlannı iyi yapamadıklannı görmek cıd-

k b . bd 1 edilmiştir. 
ve her köşe bucağı bu cşeytan ataba _ den büyü ır ayı ll' ------

. . . . Lady'nin bu ibtan üzerine ziyafette D"k"l" Alh 1 
lan• ıle dolduran Henn Ford, ıçınde b 1 k kl b·ı:ı.ınt· h • 11 . 1 1 1 • . nova yo U .. .. . .. u unan er e er ı et ıyar epsı e erı-
yuzmekte olduğumuz bütün sıyası buh ni 'kravatlarına götürmüşler ve derhal İzmir, 26 {A.A.) - Dikili - Altınova 
ranlara rağmen, bugünkü durumdan kravatlannı düzeltmişlerdir. yolunun İzmir vilAyeti içindeki on selde 
ziyadesile ümidli, ve ticari hayabn Bu hareket karşısında Lady Astor gü- buçuk 'kilo.metrelik. kısmının şose inşantJ 
istikbalinden emin· bulunmaktadır. lerek şu mu'kabelde bulunmuştur: bugün tamamlanmıştır ve münakaleye 4" 

cBu yıl büYük işler olacağına• kat - ydksaH!1::ı;": ::::::;,,~:~.r;;ı~ ~~T""A"""j.{""\i'""j"""M"""""'""'""-
ivetle inanmaktadır beğenirler? faatimize nisbetle tayin ederiz. Hic bir mile çekilece w ini bildirmiştir. 

hususi cazibe, bizi bu ana<' asa bawlı - ~~===============:;:;=========:;;;;;;;;;;:;;;~:::;;::::;~======::=:======::= NiSAN 
lıktan m·ıramaz.. Türkçe dü~ünmck, ve 
yalmz onun sevki altında hareket et -
mek: İşte en sağlam yol, en vanıltma -
yıcı kılavuz! 

F. R. Atay 

Muhiddin Üstünda~ 
ve arkadaşlarının davaları 
Ankara 26 (Hususi) - Sabık İstan

bul valisi Muhiddin Üstündağ ve arka
daşlarının davalarına yarın temyiz dör 
düncü ceza dairesinde devam edile -
cektir. 

1 STER 1 NA ' 1 STER 1NAN.MA1 
At'ltadaşJarıII!1zcfan bıri gazeteleri gözden geçiriyordu. Gü

nün rn mühim haberi ohnak üzere şu fıkranın üzerinde 
durdu: 

- Mnarıf Vekaleti lise ·e orta mekteb muallimlerinden 
mürekkeb b·r l:omisyon kurarak yeni ıstılahlar hakkında 

tetkikat yaptırtmış. sonra aldığı neticeyi bir liste' halinde 
bütün munllimlere g5ndermiş, mütalealarını sormuştu. Tet
kık komisyonu bugunlerde tekrar topbnara~{ kat'i k:ırarını 
verecektir.> 

Arkadaşımızın bu fıkrayı günün en mühım haberlerinden 
biri olarak seçmekte hakkı vardır ve Maarif Vekaletinin gi
riştiği teşebbils başarıldığı, ıstılahlar artık değişmiyecek şe

kilde tesbit olunduğu yerde VekAletin şüphe yok ki en bü
yük eserlerinden birini teşkil edecektir. Zira biz talebenin 

imtihanlarda uğramakta olduğu muvaffnkiyetsızliklerde ıs

tılahların da rnfıhim bir l'Ol oynadığına inanıyoruz, fakat ey 
okuyuru sen: 

. IS TER INA • iSTER iNAN Al 
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• 
lngiliz harb gemileri 
Yunan limanlarında 

SON POSTA 

Potemkin 
şehrimizde 

,, Sayfa S 

E' 
· Güreşçilerimiz Sovyet Hariciye Komiser 

/ 
k 

lngiiterede mecburi asker i Osloda dUn fena Muavini Ankarada Ve totaliter dev letler 

b• • d·ı altı gün kalacak Yazan: Selim Ra(lp Emeç 

ır gUn geçır 1 er Lonıdra. 26 (Hususi) - Ankaraya git- "'iF otaUter devletler> karşı mües-
Oslo, 26 (Güreş kafilemizl.e birlikt~ gi- mek üzere lbugün Sofyadan geçmiş olan U sir bir cephe kurabılmek ıçın 

B Mayısta 35 bin tonluk ·bir İngiliz zırhlısı daha deni.ze 
indiriliyor, Cebelüttarığa yeniden asker gönderildı 

den arkadAc:ımız ömer Besim bildiri- Sovyet Ha · · K M · Po 1 ·ı ~ rıcıye omıser uavını • birN'\k mü~külata uğnyan ngiltcre ı e 
Yor) - Avrupa gu-reş şampiyonasına bu- temkı·n Bulg b kil. K.. · anofla ,-

' ar aşve ı oseıv Fransanın arasında tam bir anlaşmaya 
gün de devam edildi. Bugün gündüz ya- çok mühim müzakerelet'de bulunmuştur. mani olan mühim b:r nokta vardı: İngılız 
pılan müsabakalar ek!p1miz için çok fe- Potemkin, Ankarada altı gün kalacak- k ordusunun kifayetsizliği. 

. Londra, 26 (Husu•'ı) - ş .. •1·ı· Akden:.Z j 4 bı·r l'Pyrek pusluk 16 topu ve. küç.ük na geçti. 56 kiloda Kenan Norveçliye. 61 t s d. l d.. - - ara 
~ ..... ,... r d 1 ır. ovyet ıp omatı, Ankar~.dan onuşu I Fransa. bu cephenin vücud bulabilmesi Hnıanlannı ziyMet etmek üzere Malta- çapta daha birço'k toplarla techız e ı e- kiloda Ahmed Işık Almana tuşla yenil- esnasında tekr~ s.?fya ve ~uk~şe uğrı- şartını, İngilterenin mecburi hızmet usu-

dan hareket etmiş olan İngiliz harb gt>· cektir. .. diler. Mersinli Ahmed de sayı hesabile yarak, buradaki hulrumet rıcalıle temas- lünü kabul etmesıne muallak görüyordu. 
nılleri. bugün Yunanistanın Navara ve Tayyare de taşıyacak ve murettebatı mağlUb oldu. larda bulunacaktır. Günün ihtıyaçlarını karşılamak için azim 
lCala.nuıta limanlarına varmışlardır. 1500 kişiden ibaret olacaktır. Müsabakalar ayın 28 inci akşam. niha- Sofya, 26 (A.A.) - Potemkin, saat 7 de bir teslihat programı tatbiki ile uğraşan 

. Filonun diğer kısmı Filıstin sularına Cebclüttarıkda yet bulacaktır. bura~a. ge~iş ~e ist~onda hariciye ne- İ~iltere ise, mecburi askerliği, an'anevt 
gıtznLoektedir. Cebelu··ı~--1. 26 (A.A.) - İngiltere Geceki mUsabakalar zaretının bır mu~~ilı taraf:ndan karşı - İngiliz itiyadlarile kabıli telif görmüyor, 

ndra, 26 (A.A. - 3 Mayısta deni7.e "411-L, "-k t ed lanmıştır. Öğle uzerı mumaıleyh başve- mu··uefkın· in teklif ve telkinlerini tered-
indi ·ı k kıt'alarını n"'kfleden ;Devonshıre gemisi Oslo, 27 (Güreşçilerimize re.ua a .. e-"l k'l K. rı ece olan cPrince of Wales> zırh- ... da G 1 musa .ı öseivanof tarafından kabul edilmiş- düdle karşılıyordu. Maamafıh siyaı.i hadi-lısı N Is R • Southam;~ondan buraya gelıniştir. arkadaşımız n) - eoe yapı an . - t 

• c e on. ve c :ocıney> e nazaran .. r lı M t f N eçlıye ır. selerin birbirini takib etmesi, tehlike işa-
Jnahsus dercede süratll olacaktır. cKing A.r.gyll ımd Welsh alayının efradını ta- bakalarda Ankara us a a orv .. P-0tem:k· t 16 20 d Ank h 
G Somersetshire bu sabah p rk isti- . t~la galib geldL Yaşar Estonyalıya huk- ~ .saa • e araya a- rQtlerinin sıklaşması, bu fikre? her su-

eorge 5> in eşi olan cPrince of Wales>, kamşıya~tı·nde hareket e'tmic::tir. men yenildi. Çoban Danimarkalı rakib.ine. reket etmiştır. retle muarız bulunan İngliz efkarı umu-
35.ooo tonluktur. Zırhlı· 14 pusluk 10 top. ·"' :r ild B Potenıkin bu sabah istanbula b. kısmı kaz"n 

~la galib geldi. Celfil Norveçliye yen ı. · miyesinin ır nı yavaş yavaş ... -
1 

• Ömer Besim muvasalat etti maya başlamıştı. Mecburi aSkerlik usu-

1 n g • ı • f' • dn h''k" t'n'ın noktaı - Dün saat 16,30 da Sofyadrm hareket lünün kabul edilmesi, esasen muhakk'1k 1 1 z s e 1 rı un u um e 1 \ Tü rkı·ye-Fransa dostluk eden Sovyet Hariciye komiser muavini bir harb yapmak demek değildir. Kuv-
1 B. Potcmkin, bu sabah 7,25 de semplon vetlerde hasıl olınuş bulunan muvazene-

" azarını A 1 manyaya b i 1 d i rd i m uahedes.; hari~iy~ ~~~p ..... u. şehrimize muvasalat •bniş- ~!~ıı:.~~: :ü:k::~~\::!::~ıı:'k 
encu .. menıne verıldı B. Potemkin Sirkeci garında vali ve imkanlarının teminidir kı icab ederse bu 

Sefir, Almanyanın 
renin tetkike 

meşru ikbsadi taleblerini lngilte· 
hazır bu!unduğunu söyledi 

belediye reisi Dr. L utfi Kırdar, emni- y-0ldan sulhe de varmak mümkündür, 
yet müdürü Sadreddin Aka, Sovyet harbe de. Şayed karşı taraf kuvveti gö
konsoloshanesi erkanı ve Rus kolonisi rür de sulh fikrine yanaşırsa febiha. De-

1 

Ankara, 26 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisine tevdi edilmiş olan Türkiye -
Fransa dostluk muahedesi ile müşterek 

Londra, 26 (Hususi) - Berlindeki İn· hM:ır bulunduğunu söylemiştir. beyanname ve optimlara mütedair proto· 
tarafından karşılarunış, bir polis müf- ğilse, patlıyaca'k ol:ın harbde, her suretle 
rezesi resmi selam ifa etmiştir. hazırlrklı bulunulmuş olur 

glliz sefiri Nevil Henderson, bugün saat Hende.rson ayrıca, İngiliz hükumeti- kulun tasdikin~ aid kanun layihası Hari-
12·15 te Alman hariciye nezareti müste- nin Ruzvelt mesajına tamamen iştirak et- ciye Encümenine havale edilmiştir. 
§an ':a~seker ile görüşmüştür. · tiğini bildirmiş ve Londranm mecburi 
le Sal~ıyettar mahfellerden sızan haber- kerli:k hizmetini kabulü hakkındaki kn· 

rehagore sefir, İngilterenin Almanyayı rarını müsteşara tebliğ eylemiştir. Çinliler üç şehir 
Daha istirdad 
Ettiler 

Sovyet Hariciye komiser muavini Büyük Harbin ferdasındanbeıi İngilte-
istikbal merasiminden sonra, otomobil- rede bir mühim dava olarak mütalea edi
le Perapalasa gitmiştir. Bu akşam An- len bu mesele, malQm sebeblerden dolayı 
karaya hareket edecektir. bir türlü intaç edilemem.ştir. Şayed Al

mu sara etmek t d ld ğ 
ilalr dolaıı asavvurun n ° u una Çemberlayn tarafından Hitlere gönde· 

~an şayiaları tekzib etmiş ve , v • • 

memleketin Almanya b .. t" rilen .. nJ.. ...t bir mesajı hamıl oldugu soy-ik nın u un meşru ~un 

tısad i taleblermi tetkik etmeğe ve Al- lenen Nevil Henderaonun, yarın Fon Ri-

manyanın teslihata başladığı sıralarda 

Romanya Harl.CJ•ye tngiltere de bu nevi tedbirler almış olsa 
idi, hiç ıŞiiphesiz, dünyanın vaziyeti bu
günkü şekle girmezdi. 

:ı:Yanın hayati menfaatleri çerçevesi bentrop ve Hitler tarafından 'kabul edil
ç de Alınan ticaretini kolaylaştınnağa mesi muhtemeldir. 

Nazi rl Par'• ste fngiltz kara ordusunda cari bulunan 
bugünkü gönüllü sistemi, ordu malzeme-

Çun'king, 26 (A.A.) - Çin ajansı bil· sinin memleketin muhtelif kısımlarına 
diriyor: Honanın iim~linde Sannehri ge- Berlin 26 (A.A.) - Macar ba.şveki- yayılmasını ve oralarda efradın muayyen 

Yunanistan ve 
Balkan Antantı 

Amerikanvari 
bir azizlik 

çen Çı·n kıt'alan Meng Tsin cehrini istir- ıı· ı·ıe harı'cı'ye nazırı Cwnartesi gu .. nü 
- ·~ günlerde talim ve terbiye edilmesinı icab 

, , dada muvaffak olmuşlardır. Düşman çe- buraya gelecek ve akşam yemeğini Hit eylemektedir. Halbuki efradın talim ve 
kilmekıtedir. !erle yiyeceklerdir. terbiyesi çok sıkı ve ciddi bır şekle so-

Hongkong, 26 (A.A.) - Çekiai ajansı Misafirler ertesi gün yemekte Von kulrnak lazımdır. 
bildiriyor: Bir Çin müfrezes. Kanton §eh- Ribbentrop'un misafiri olacaklar ve Fransanın bu bahiste ilerı sürmüş ol-

General Metaksas yeni 
bir nutuk söyledi 

1 d rinin şimalinde Pe-Yunaşan Japon tay- sonra 1 Mayıs şenliklerine iştirak ede- duğu 'kat'i ihtirazi kayıdlann tesiriledir 
Bir talyan limanın a yare hangarını işgal etmiştir. Hangarda ceklerdir. ki nihayet İngiltere. mecburi askerlik hiz-

Amerikalı orta Çin cephelerine baskın yapacağı an- Londra 26 (Hususi) - Lord Hali - metine aid bir ilk adım atmıştır. Bu ka-
k laşılan birçok bombardıman tayyareleri faks ile müzakerelerde bulurunuş olan rıara göre on sekizle yirmı bır y~ ara-

Atına, 26 (A.A.) - Başvekil Metaksas, tayfalann şa ası bulunmuştur. Romanya hariciye nazın Gafenko, bu- sındaki bütün İngiliz gençleri, dört aylık 
Peloponezyada Kalamatada söylediği nu- .. Çin kıaatı. Hua-Hsien ve Tsençeng şe- gün Parise hareket etmiştir. bir askeri talim devresi geçıreceklerdir. 
tukta, 4 Ağustos 1936 rejiminin Yunan Nevyork. 26 (Husu.si) - Bugun Cen~- hirlerini zaptettikten sonra muhtelif üç Nazır, Viktorya istasyonunda Tür - Bu şekil. kat'i bir askerlik mükellefiyeti 
milletinin sarsılmaz azmine istinad ettiği- vadan hareket eden bir Amerikan gemı- ydldan ileri hareketleriM devam etmek· kiye ve Fransa sefirlerile Yunan e1çi - değilse de herhalde gönüllü sisteminden 
ni kaydettikten sonra demiştir ki: sinin mürettebatı, gemi rıhtımdan ayrıl- tedirler. Samşui üzerine yürüyen kol bu si tarafınd:1n uğurlanmıştır. de başka bir şeydir. Buna mukabil akla 
, c- Programımızın hedefler~ tahakkuk dığı sırada, hep bir ağızdan ckahrolsun şehre yirmi kilometre mesafede bulun- Bu akşam, hariciye nezareti tarafın- gelen mülahaza şudur: İngiltcrenin al
ettirdiğimizhedefler memleket · · h ·ci Mussolini> diye bağırmışlardır. maktadır. Top sesleri Kantona geliyor. dan neşredilen bir tebliğde, Gafenko - dığı tedbirde bir parçs geç kı:ılmış olduğu. 
te~likelere karşı masun tutına~n ::m Bunun üzerine nhtımdaki İta~ynn a- Japonlardan 1800 ölü vardır. nun Londra ziyaretinin başvekil ve Ha Filvaki bugün, modern silahlan mü-
Jn.udafaamızın kuvvetlendirilmesi olınuş meleler de ckahrolsun Ruzvelt> dıye mu- k 

1 
• lifaks i]e noktai nazar teatisine vesile kemmelen kullanabilecek b:r asker için 

Ve olmakta bul t Meml k kabele et.mitlerdir. Mecıı·s müza ere erı tPc:kil ettigvi, körüşmelerde en ka'l'i bir herhalde bir seneden fazla bir zaman la-lfüılandırd k uBnmlkuş u.r. if e evti si- Amerikan gemicilerı, İtalyanların bu ..._ 
ı ve a an ıtt akını saglam- . . la M açıklık ve samimiliğin haklın olduğu zundır. Nitekim İngilterenın bu karannı 

!aştırmak mütt fikl · · k · mukabelesmı al-kışla karşı mış ve us- k k ve bugu .. nkü meseleler hakkında ild hil tetkik eden Roma. İnmlterenin aldıgıw "en nam' 1 e dekrımıh zck arşı kat'ı- solini ilak.kında şaka yaptıklarını söyle- Milli Müdafaa ara ısmı ,.,. 1 
us u ve sa ı are et etmek ve . . kumet arasında mevcud görüş birliğini tedbirleri bir parça ~stihfaf ederek birkaç 

diğer memleketlerle de dost kalmak sure- mıf1e:dir. . bütçesine munzam teyide hizmet eylediği bildirilmekte - avlık talim ile bir askerin yeni silfıhları 
tile hududlarımızın tamamlılığını temin ta By~n deamelkelerı det:k. tahsı·sat konuldu dir. k~llanamıyacağını beyan ve İngiUerenin ""-•1 d.k. B - ız şa a yap ı mukabelesinde 
~., e. ı u gayretlerin neticeler: diplo- bulunmuşlardır. t berri bir devlet rolü oynamaya henüz ha-
tnatık sahada, daha geçen paskalya gün- Ankara. 26 (AA.) - Büyük Millet Filistinde yeni taarruz ar zır olmadığın ı kaydetmektedır. Almanya 
lerinde kendini gösternıiştir. M d b •• ••k Meclisi bugün Şemsettin Günaltnyın baş- Hayfa 26 ( A.A.) - Sivil polis te.şki- ile İtalyayı yeni ve kat'i bır harekete te-

H lSlr Q UYU karılığında toplanarak Büyük Millet Mec- Jatına mensub yerli Arablardan iki kar şebbüs etmiş görürsek, b'unda, bu yeni 
ırvatlara geniş bir Jllanevralar lisi ile müştemilatmdaki eşya ve Millet deş, Pazar mahallesinde bir hücuma tedbirlerin amil olduğundan şüphe etme-

LVI j Meclisinin 1939 yılı Mart ayı hesabı hak- maruz kalmışlardır. Atılan kurşunlar- meliyiz. 

m ht • t · ı · M ı· h"• .. •blarının tetkikı· en dan, biri ölmüş, dig-eri agıw r surette yaL İngiltere haı'kikaten bir parça geç kal-u arlye Veri ly!\r Kahire 26 (A.A.) _Büyük manev _ kındaki ec ıs <::.><> -

U -'- t 1 a ıttıla peyda atmış ralarunıc:tır. mışa benzer. - Selim Ra.nı.o Emeç raların son kısın · d' j k d · · cümeni maL.)Ua: a ann - . ~ ,, 
Belgrad, 26 (Hususi) - Başvekil Zvct- varında milli m~·dşımf ı s en ednyhe :ı- bazı dairelı>rin 1938 yılı b~tçıclerinde de- ......................................................................... .................................................... . 

kov· b .. . . u a aa nazırı a a.ır .d k 1• .h S b h S b h l3 ıç .~n Zagrebe hareket .etm.~§~.ır. olduğu halde cereyan etmektedir. Ma- ğişıklik yapı~m~ına aı anun ayı asını a a tan a a a 
!lfVe-kiiın Dr. Maçek ile son bır goruş- nevralar bittikten sonra İngiliz kıt'a _ kabul eylemiştır. A • •• , .. 

~de bulunacağı ve Hırvat meselesi hak- ları sahillerde beş mü t hk k. , Bu sonuncu kanun layihasını:ı hwmm-
~nd k· s a em mev ı - l'f 1 · 1938 l a ı anlaşmayı imza edeceği bildir!'!- den çekilecekler ve e 1 . M terine göre. muhte ~ oalrE' erm yı ı 
rrıekt d. Y r erme ısır ·bt • d 9/;4 b. .. e ır. kıta:1tı gelecektir. bütçelerinin tertı erı arasın :ı n ın 
. liukO.metıe Hırvat muhalefeti arasında küsur liralık münakale yapılmakta ve 
~edilecek olan itil8.fta Hırvatlara ge- Pragda A'O"~n askerlerine Milli Müdafa~ Veka leti kara kısmı büt-
fl§ bir nıuhtariyet v.e kendı kendilerini tuzruh U sıkıldı çcsine de 360 bin liralık munzam tahsisat 
dare etmek hakkı verilmesi derpiş edil- konulmalktadır. 
~ktedir. Bu itilAf hükümlerinin tatbiki Prag, 26 (A.A.) - Çeteka ajansının bil- Büyük M;llet Meclisi müteakib toplan-
Çın Yeni bir koalisyon kab·nesi kurulma- dirdiğine göre, ge~n Pazar g:.inii Pilsen- tL•;ını önümüzdeki Çarşamba günü yapa-
sın~ intizar edilmekted:r. de meçhul bir takım eşhas şehrin muh- caktır. 
VeS~lendiğine göre Hırvatiar. SlQvenler telif noktalarında ve bilhassa. kalabalık 
vıı:- alnıaçlarla meskun araziler tf'k b·r sokaklarda tuzruhu sıkmışJ rdır. Bundrın Mektub kutusunda bomba 
y ayet §eklinde idare edilecektır. Bo:ma- 30 Alman askeri müteessh· olmu ur. Po- Liv~ı pool 26 (AA.) - İnfılak etmi-

a ınuhtar bir idare ı;ekli verilecektir. lis bu hareketi tenk 1 m-ık adil!- 50 C<>k v<'n faknt kePdi kendine yavaş yavaş 
J .:_ nasyonalistini ve :50 de y hudıyı tevk f vanan al mcı bi .. bomba bir porselen· 8

Panya da Milletler etmiştir. ma·anı •n n P1ek u"' kutusunda bulun-Ce --~~~~-
nıi9P.tinden çekiliy or Kastamonuda yeni adliye b:na$ı 

~:i:nevre •. 26 (A.A.) - İspanyanın Mll
lı ol~Ce.nııyeti konseyinin toplanma tar!
ldJec v. 

15 Mayıstan evvel Cemiyetten çe
egı tahnılı:ı edilmektedir. 

mw•tur. 
Di :er c:hetterı Congleton - Cheshie

re'd('n Talke - Stofforshire'e iki müş -
kri P,ötürmiiş oları bir taksi ~förü av
dette otomobilin içinde bir bomba.ı bul-
m ur. 

Cürüm ve jüri 
İzmitteki tablolar meselesi hemen bütün arkadqlarımızı alAkadar ettL 

Haklıyız. Çünkü memleket kanunlarına itaatle mü'kellef her vatandq gibi 
kalem ve fırça sahibler. de mesleklerince temas eden cezal hükümlere karşı 
hassastirler. Matbuat ve ceza kanunlarımızın bilhassa ahliki telakkilere aıd 
maddeleri üzerinde ne kadar dursak yeridir . Öyle hAdiseler olmuştur ki yir
mi yıl önce bir kitab şeklinde çıkan bir eser bugün Türk harflerile basıldığı 
zaman iddia makamının müdahale ettiği görülpıüştür. Kanun o kanundur. 1'1-
kir seviyemiz ise yırmi yıl evvelıne göre mikyas bulun.amıyacak kadar yük
selmiştir. Öyle iken meseıa Ahmed Rasim merhumun bir hikayesini bugün 
neşrettiğimiz vakit mahkeme rr.üb~rini karşımızda görüyoruz. Demek oluyor 
ki kaqun maddeleri cürüm anasırını sarahatle gösteremiyor ve hüküm tak
dıri gene şahsi kanaatlere takılıyor. Bu grbı ahvalde mahkemeyi tenvir ede
cek bir ckaziye• dosyası mevcu<i olı;a birçO'k lüzumsuz sorgulara mahaı kalmaz 
ve zaten işleri hoşlarından aşkm olan ceza mahkemelerimiz beyhude iıgııl 
edilmez. Fransada mahkemelere intikal e&ılniş bütün meseleler üzerine veri
len hükümler. jüri kar rları dosya halinde muhafaza edilir ve bunlar mü
masıl ahvalde hem maznunu, hem mahkeme ve hem de jüri heyetini tem ır 
eder. Bu sistemin bızde de tatbiki çok f ydalı olacaktır. 

/3,,;+·~1~.t!.:i.A.?J---



4 Sayfa Nisan 21 

ifilmit<•lOt~llflQIM 
listanbulun her tarafında Dış ticaretimizde Almanyanın mevkii Tramvay hattı geçen 

caddeler genişletilecek , meıva bahçeleri d h f 1 · k' f d' 
vucüde getirilecek a a az a ın ışa e ıyor 

lık olarak açılması kararlaşan Beyazıd - Aksaray 
caddesinin istimlak projesi hazırlandı 

ı Bu yıl zirai çalışmalara bir kat daha !ürklye ile Almanya arasında~i ticari I · Yün iplik amilleri paketlerin üzerindl 
hız verilerek bazı yeniliklerle beraber iyi munasebat her yıl daha evvelki yıllara marka ve sicil numaralarını gösterdlı 
mahsul yetiştirilmesi için şimdiden icab nisbetle büyük mikyasta artmakta, meın- bandrollar ilsak etmeğe de mecbur tutıJll 
eden tertibat alınmıştır. leketirnizden ihraç edilen emtianın nısfın- lacaklardır. 

Bu münase~tle, vilayet köylerinde ce- dan fazlası Almanyaya sevkedildiği gibi, Bu usul hilafına hareket eden amilld 
viız korulukları tesisine başlanmı' ve Ya- keza ithalatın da nısfı Almanyadan yapıl· ve toptancılardan 5 liradan 100 lira:Y' 
lova, Bakırköy mülhakatında köy fidan- maktadır. kadar ceza alınaeaktır. ~ 
lıkları vücude getirilmıştir. Ayni zaman- Filhakika Almanyaya yapılan ihracatı- Yalnız eldeki stokların sarfedileb:lrn.,. 
,!ia, Kartalda nümunelik bir mandalina mız daha evvelki yıllara nisbetle geçen sine imkan verebilmek için bu usul 1 ~ 
bahçesi açıl.ını§tır. Bu bahçe, Ziraat İda- sene yüzde 66, yüzde 30 ve yüzde 25 gibi san 940 dan itibaren tatbik edilecek ve fa
resi tarafından şimdilik bir tecrübe ma- mütemadi bir artış arzetmiş ve bu 939 yı. kat o zamana kadar halkın aldanmama'I 
hiyetinde olmak üzere tesis edilmiştir. lının ilk üç ayı zarfında da devam etmek- için mevcud yün iplik çilelerine kaçaf 
Yeni açılan bu bahçede rnatlub şekilde te bulunmuştur. gram olduğunu gösterir etiketler ilsakın• 
mahsul temin edildiği takdirde, gelece'k Almanyaya yapılan ve 58 milyon lirayı satıcılar mecbur tutulacaklardır. 
yıldan itibaren, Kartal mülhakatında bi- geçen bir yıllık ihracatımızın 45 milyım Almanyaya ihracat yapabilecekı 
h1.mum bahçe sahibleri, mandalina yetiş- liradan fazlasını gıda, yem ve keyif mad-
tirmeleri için teşvik edileceklerdir. Ge- deleri teşkil etmekte ve bunlar meyanın- f~rmalar 
ırek Kartalın iklim şartlan ve gerekse da miktar itibarile bilhassa sırasile kuru Alman permi dairesi şimdiye kadaf 
toprak vaziyeti. mandalina yetiştirme hu- meyva, arpa, taze meyva. buğday, kuru memleketimizden aldığı mallan muayyeıl 
susunda gayet elverişli olduğu yapılan sebze, tütün, yulaf yer tutmaktadır. firmalardan mübayaa etmekte ve bu s1ll 
tebkiklerden anlaşılmıştır. Sanayi maddelerinin tutarı da 13 mil- retle Almanya ile iş yapan ihracatçı!~ 

Vilayet, !stanbulun her tarafında mey- yon lir~.yı b.ul~akta olup bunlar meya- fiilen tahdid etmiş bulunmakta idi. 
va bahçeleri vücude getirmek arzusun- nında yun. tıftik ve kıllarla, pamuk, der;, Almanyaya giden bazı fırmaların mdl 

~ lıtiml41c edilecık oad deden bir görüniif dadır. Bu maksadla vilayetin fidanlıkları- kro"?, palamut ve paçavralar mühim bir messillerinin bildirdiklerine göre, Alın~ 
Veli w Belediye Reili LCt!i Kırdar Cadden.in ber iki taraf genişletilecek, n~n tevsiine geçilm~ bulunmaktadır. Ye- yer ışgal etmekte ve bilhassa 52,584 tonu permi dairesi bu tahdidatı kaldırar~ 

tramvay battı acçeıı dar yollan teabit et- yol tramvay ifl.etmesine tamir ettirile- nı sene bütçesinde fidanlıklara ayrılacak bulan krcmı. cevheri miktar itibarile baş- stok yapan ve yapabilen alellımum firm-. 
tumittir. P'en Heyeti Müdürlüjü bu jfbi oe'ktir. tahsisatın mühim miktarda tezyidine ça- ta ~~~ektedir. larla iş yapmağı kabul etmişlerdir. 
udde ve ao'kaklardan evv.a açılması za- Mal sahiblerile temaılara baılanmıştır. lışılmıştır. Turkıye Almanyaya ithalAt yapan Bu karar piyasada müsaid bir tesir bJJ 
IUl'l olan en mühimlerinın pl!nlannı tet- Cadde üzerindeki binaların mühim bir memleketler arasında 14 üncü sıraya rakmıştır. 
kik etrniJ, keyfiyeti LQtfi Xırdara bildir- kısmı harab bi!r halde bir kısmı da Vakıf- Bayazıd k 'rtu··" han as· yükselmiştir. A . .... k b . 
mittir. Belediye, dar tramvay caddelerini lar İdare6inin tasarrufu altında bulun- il.. •• 1 Almanyanın memleketimize yaptığı it- yçıçegı ve susam Us esı 
eçtıra<:aktll'. Bu maksadla Beyazıddan maktadır. Bu sebeble isti.mlAk bedelinin tahHye etıı·rı"lmı"yor halat ta mütemadiyen artmış ve geçen salllıyor 
Aba.raya inen dar cadde, en evnl açıla- pek ziyade Juıbarmıyacağı tahmin edil- yıl bu miktar 77 milyon lirayı bulmuştur. Almanya, Danimarka ve Holanda jçiJI 
akı. meyanındadır. Belediye harita IU· mektedir. Birkaç gün evvel şehrimizde çıkan bir Almanyadan memleketimıze sanayj piyasadan ayçiçeği ve susam küsbelerf 
besi mildiirlüğü caddenin iıti.mlAk proje- &iver

8
ne mahallesi haline konacak bu iki gazetede, Beyazıd kütübhnnesinin Ev~ maddeleri, yarı mamul maddeler ve ha- toplanmaktadır. 

lini tanzim etmlf, iatirnllk edilecek bina- semte, yeni cadde ayn bir güzellik vere- kaf İdaresi tarafından cebren tahliye et- zır mamulat ihraç ~dilmekte, bunlar me- Hayvan yemi olarak alınan bu küsbeıt 
Jara kıymet looym~ur. cektir. tirilerek kütübhanede mevcud bilcümle yanında pamuklu mensucat, demir ma- lerin kilosuna 4-5 kuruş arasında fiat v• 

Mille/ errik: 

letiklll H•eslnda bir mDsemere verl'di 
t.tfk1A1 Liseıi Mlldü:ii ve letanbul F.r

ke'k L!sui edebiyat' muallimi Aglh Sırrı 
Levendin meslek hayatının yirmi befinci 
yıldönQmü münaaebetil~ dün akşam İı
Wtl&l Lwasinde bir toplantı yapılınıJtır. 

Şehir iş lerl: 
Vall tekrar Ankaraya gidiyor 

Vali ve Belediye Reiai Liltfi Kırdar ge
lecek hafta içinde tekrar Ankaraya gide
cek. ilfthnlAk kanununda teklif edilen ta
dilAt ve ~ milyon liralık isiikıaz iflerite 
meşgul olacaktır. 

TramY11y yolcuları artıyor 
tstatlstiklerden anlaşıldığına göre 

tramvayların tafıdığı yolcu miktarı her 
sene artmaktadır. Bilhassa tramvay üc
retlerinin ind'ırilmesinden sonra bu yük
seliş daha ziyade artmıştır. İstanbul Be
ledi~ YQleu mfktarının daha fazla ço
ğaltılması için ıetıkik.ler yapacak, iılet

meye ona göre yeni veçhe verecektir. 

Toplantı İstikl!l maI'fl ile açılıruf, koro 
heyeti davetlilere hot saatler geçirtmiı
tlr. Bundan sonra açılıt nutku söylen
miş. Kemal Emin, Halid Bayn, Sabri E
ad. Dr. XAzun Zafir, müderrla Ferid ay. 
n ayrı aöz aöyleın.İ.J. Aglh Sırrllllll eaer
lertnden bahsetmif, hayatını anlatmıı
lardır. Talebelerin müdürleri hakkındaki 
litayiŞk:Ar sözleri bittikten sonra AgAh 
8ırn aIIavlar arasında kürsüye çıkarak 
hakkın.da g&rterilen al!kıya te,ekkür et- Kadık8y Helkevinde kcnferan• 
miftir. Bu emada mekteb müdürüne bu- Kadıköy Ralkev1nden: 28 Nlsan 939 euma 
ketler tndlın edilmiftir. .l!:ğlenc.e ge~ ak.tamı u.at UO da ETimiz salonunda Bay 
Yakte kadar devam etmif. davetliler zen- Niyazi Tev!lk Yilk.9elen tarafından Ameri -
,ın büfede ağırlanmışlardır. !;~1:;. keşfi mevzulu bir konferans verile _ 

Ankarada verilm müıam erelerden bir fntıba 
Dün çocuk haftuuun dör<!" cd .. .. · idi B un gunu çılen çocıtklara ücretsiz olarak ahlA.kt v 
. u münas~betle mekteblerde ve Halk- terbiyevi filmler gösterilmişt· e 

evlerinde tertıb edilen müsamerelere de y ır. 
vam edilmişt. Çoc • ann Ankarada saat 15 te Esirgeme 
de oJduğu g~i ~k ı:t:, §Chrinıiz- Kurumu Genel Merkezinde gürbüz ço
vam etmektedh" . D" ra Çoc rare~le de- cult müsabakası ya,pılacak ve bilahare 

· un uk €sırgeme Milli Şefim.iz +-~~ t t ·· .... 
kurumu tarafından öğled ~e nonunun çocukları 
larla ailelerine mahsU5 en son~a çocuk- Ömer, Erdal ve özden İnönü tarafların-

k olmak üzere ço- dan Hal.kevinde çocuklara bir · 
=ıın,:~ı~ekbahçe eHğlelknceleri tertib feti verilecektir: Saat 19 için deç:~d;~;~ 

---·- e n aranın a Ulus Yeni Türk M" ile B' ı·v· 
ve Sua ainemalarmda ilk 

0
1..' llardan' u.z ır ıgı tarafından ,Çocuk ko-

• ıı.u se- rosu tertıb ec:Ulmi,ıir. 

kitabların polis vasıtasile sokağa attın- mulatı, lokomotif, demiryol malzemesi, rilme':ktedir. 
ıaeağına dair bir havadıs intışar etmişti. mensucat ~akineıeri, kara nakil vasıta- Ticaret odası ikinci reis vekill 
Efkarı umumiye üzerinde menfi bir tesir ları, elt:1ktrık mamulatı, su tesisat ve ma
huısulüne sebeb olan bu hadise hakkında 1 kineleri, matbaa makineleri, tıbbf ma
yaptığımız tahkikat neticesinde, hadise- muıat, kauçuk mamulatı. kağıd ve mu
nin bu yazılarla tamamen tezad teşkil kavva, kimyevi maddeler mühim bir 

Eski Denizbank Umum Müdürü YU4 

suf Ziya Önişten inhilal eden Oda ikin~ 
reis vekilliğine Oda Meclisince MerkeJ 
Bankası İstanbul Şubesi Müdürü Mahf 

ettiğini öğrendik. mevki işgal etmektedir. 
Meselenin haki'ki mahiyeti şöyledi:r: M~lcketirnizin kalkınma programının ........................................................... .-. 
Beyazıdda umumi kütübhane binası ile tatbıkatından olarak birçok sınai mamu- Denizyolları ve Limanlar 

Evkaf İdaresine aid imarethanenin ara- lat ithal edileceğine ve 150 milyon mark-

mud Nedim seçilmiştir. 

smda bir kömürcü dük.kanı vardır. Evkaf lık, kredi ile yapılacak ithal!t fazlası Umum Mt d .irlüğü 
'daresi de tamamen tahtı tasarrufunda memleketimizden ihraç edilecek emUa teşkilatı hazırlanıyor 
bulunan bu dükkanın tahliyesile meşgul ile kapatılacaJ!ına göre. önümüzdeki yıl- Ziraat Bankası idare meclisi reisliğin• 
olmaktadır. Tahliye için yapılan bilcümle lar zarfında Turk • Alınan ticaretinin git- tayin olunan Deniz.bank Umum Müdüri 
tebligatın yalnız bu dükkana aid olduğu tikçe genişliyeceği muhakkak bulunmak- Yusuf Ziya Erztn, d:in yeni vazifesin• 
oğrenilmi.şiir. . tadır. başlamak üzere Ankaraya hareket ett 

Bir takım .suitefehhüme sebeb olan bu Bilhassıı memleketimizde zirai istihsa. miştir. 
neşriyat dolayısile, yanlışlığın neden ile- latı artırmak için verimli tedbirler alın- Yeni teşkilatta Denizyolları umuDJ 
ri geldiği tahkik edilmektedir. Bu husus- makta olması dolayısile, her zaman için Müdür Muavinliğine getirilen DenizbanJI 
ta, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü u. gerek Alınan sanayiinin muhtaç olduğu Fenerler Müdürü Ym;uf Zıya Kalafntoğı 
mum Müdürlükten meselenin tavzihine sınai ham maddelerin ve gerekse elde e- lu da, Muhabere ve Münakale Vekaleti~ 
dair malUınat beklemektedir. dilen tecrübelerle yaş meyva ve sebze ih- nin daveti üzerine dün ak~am AnkaraY• 

racatının da ehemmiyetli nisbette arta- gitmiştir. 

Et narkı kaldırılacak cağı ve bu suretle önümüzdeki ihraç meY- Yeni Denizyolları ve Limanlar UmuıJI 
siminde bu nisbetlerin mühim farklar Müdürlükleri teşkiHltına aid hazırlıkla• 

Belediye İktısad İşleri Müdürlüğü top- arzedeceği anlaşılmaktadır. ikm~ edilmek üzeredir. Yeni tcşkildt. 

tan ve perakende et fiatlarından nark u- Eksik yun ip'ik satılması bugunlerde :kanun projesinin Mecliste jelli' 

ıulünü kaldırmağa karar verm~ ve ha-. menedı"ldı' bul edilınesini müteakib faaliyete geç~ 
zırladığı te'klifi Belediye Daimt Enciime- cektir. , 
nine göndermiştir. Encümenin vereceği Piyasada satılan yün ipliklerinin mik- Yeni teşkilat dolayısile Denizbank tJ~ 
karara göre hareket olunacaktır. tarlarının azaltılarak hem halkın alda. mum Müdür Muavinlerinden Hamdi :& 

tıldığı ve hem de gayri meşru rekabete min Çap ve Harun İlmen Anksrad:ı bıl~ 
Gümrük tarife kanunumu- kalkışıldığına dair müteaddid şikayetler lunmaktadır. 

H 
.. .. . vukubulmuştu. H ZUn atay gumruk} d +_ ameli Emin Çapın Denizyollan veY• 

erın e ı.stanbul Ticaret Odası mecll!inin dün- L t 
d 

imanlar daresinde yenı bir vazüe aJa• 
e tatbikına başlanıldı kü toplantısında uzun uzadıya neşriyatı cağı, Harun İlmenin de Almanya.ya ,:ıide• 

Meml k mucib ve şikayetleri intaç eden yün ip- ceği haber verilmektedir. 
e etimizde tatbik edilmekte olan Hkleri hakkında nihai bir karar veril-

gümrük tarife kanununun Hatay hüku- miştir. Denizbank idare meclisi dün öğl IeıJ 
meti tarafından alınan bı'r ka ı 20 N sonra Umum Müdür Yusu.f Ziya Er nı11 

rar a, i- Bu karara göre, yün iplikleri muayyen 
aa.ndan itibaren Hatay gu" mru" k1 · d iştirakile uzun 'bir toplantı, yenı' t11c: 1 H 

erın e tat- mrktarda ve muayyen nmbala3'lar fçfnde -.. 
'bik edilme~e başland }\ eh · izd k dolayısile elde mevcud işler üzen'nd ô-
ıı. d 6. . ... ı~ı § rım e 1 ala- ıatılacaktır. Beher paket 20 ıer gramlık :a.a arlara bıldirilmıştır 4 il . 'h . rüşmelerde bulunmuştur. 

· ç eyı ı tıva edecek. 80 gramlık turalar Denizyolları ve Limanlar Umum ~ 1ii• 
Hatayd.a .bazı açıkgöz kimseler bu va- halinde 10 turadan ibaret olacaktır. Bu dü zt tt :~ f d rlükleri faaliyete gı>rinclye kadar f)e-' 
ye en ~~ı a e ederek fiatlara zam yap- yeni sistem satışlar için yüzde üç tolerans ~ mışlardır. Hatay hükumeti geçenlerde kabul edilmiştir. nizbank işlerini Umum Müdür Muavi 1Ie" 

mllll~ramınn Hdayda resmi para cl~ ~~~~~~~~~~~~~~~~r~i~nd~e~n~S~u;p:h~i;~~a:r:e~e:d:e:ce:k~t~~~·~~~~~
~kab~üm~lanndadaay~ıekildey~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pılan bu ihtik!rı önlemek için ıcab eden A 
tedbirleri almıştır. Yeni tarifenin tatbi- BU . Akşam L L E 'd 
kinden sonra şehrimizden Hataya külli- e 
yeni miktarda eşya gönderilmiştir. Kanadlı Çift isminı· alan 

Gümrük tarifesinin tatbiki Hatayla a-

navatan arasındaki nctısadi münasebatı FRED ASTAiRE - GiNGER ROGERS 
artıı:acak ve Hatayda iş ve kazanç bayatı-
nı bır kat daha inkişaf ettirecektir. hepinizi 
········-····-···-···································-··· lnıana dllnyayı unutturan ••• Zevke neş' eye doyuran 

iLAN 
Bahar bayramı münaıebetile, Osman

lı Bankasının Galata merkezile, Yenica
mi ve Beyoglu şubeleri 1 Mayı& 1939 Pa
zartesi eflnü kapalı bulunacaktır. 

UÇAN VALSLAR 'ını 
g6rmeğe davet ediyor. 

Y erlerinm 16tfen evvelden kapabnız. Telefon: 43595 



Çukurovada sebze ve 
megva ziraati 

Buğday ve arpa ekiminden her yıl 2.ooo.ono lira 
elde edildiği halde sebze ve meyvadan 10.oOG.0~0 

lira kazanç temin ediliyor 

Pazar Ola Hasan Bey 

- ıı 

Borsanın imarı 

Edirne a~aylarına 
törenle sancak verildi 

Şehircilik mütahassısı 
profesör Prost 

tetkiklerine devam ediyor 

Seyhan meb 'usları Adanada 

Edirne (Hususi) - Trakya vilayet
ler i ayqır depoiarile Ziraat VekAletinin 
İnanlı aygır deposundım muvakkaten 
aldırılan aygırlar 43 merkezde açılan 
sıfat istasyonlarına gönderilmiş ve me
murlar ile Ziraat VekA.leti tarafından 
gönderilen 8 fen memuru vazifeleri ba
şına gitmişlerdir. 

Kırklareli öğretmenleri nin 
faydalı çalışmaları 

Adana - Tarsus - Mersin 
telefon hatları ıs rah ediliyor 
Adana (Hususi) - Alınan maliimr.ıtı 

göre P. T. T. idaresi Adana - Tarsus 
Mersin arası telefan hatlarını bu yıl ıs· 
lah edecektir. Ayni zamanda şehir san. 
tralının bu yıl için genişletilmesi ve ö

nümüzdeki yılda otomaı~ik telefon tesi· 
satının kurulması mutasavverdir. 

Ad2tı!la (Hususi) - Seyhan mebusla-
rı toplu olarak bugün Ankaradan şehri- ( ) 
~rep~i~~d~~~~kbt adathcle~~ -~~~~-E~d~r_e_~~_i_tt_e~_i_~~_a_r~f_a~a_l_i~y_e~t_i~~~--
dönen rneb'uslar, zıraı, ı ısa ve ıçtı- Edrcmid ( Husu _ 
mai sahalarda vilayetin her tarafında si) _ Edremit te in
tetkiklerde buluna~aklardır. tasına 'Qaşlarulan li· 

Diyor ki: 
man dairesinin te _ 
melatma merasimi 
yapılmL)tır. Çahş -
lam liman reisimi • 
zin teşebbüsünün 

bir eseri olan bu bi
na modern bir şe -
kılde inşa edilmek -
tedir. 

Gene Edremitin 
Akçay mahallesin -
de memleketimizde 

Oku.d asan Bey gazetelerde 
unı. ..• ... Tram\ ay. otomobıl ge. 

çen bütün caddeler .. 
. ••. asfa .. t.ı çcvrilccekmi~ ..• Hasan Bey - Temiz ve ra

hat bir yolda yürümek için, 
otomobil, tramvay tarafındar, 
çiğ.nenmeyı göze alacağız de· 
sene! 

eı:ısnline ender tesadüf edilir ve Edre- ı simde genç kaymakamımız Şadan, })e. 

mıd halkının deniz ihtiyacını tatmine Jediye reisi Cevdet, limaa reisi Übeydi. 
elverişli asri plaj ve yanında büyük ga- jandarma komutanı ve mühendis Ni . 
zinonun da inşası on beş güne kadar yazi ha .:•r bulunmu~tur. 
bitecektir. Belediye reisinin bu husus- Resimde lırmı 1 dairesinin 'temelat r 
taki gayreti şayanı takdirdir. Mera - merasimi görülmektedir. 
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AVNİDERD 
Kedi - Derdimizi bir bilsen. 
Belediye memuru, - Derdin nedir 

kedi kardeş. 
Kedi - daha ne olsun.. Ne sen sor, 

ne ben anlatayım. 
Belediye memuru - Derdini söyle -

miyen dermem bulamaz, söyle ki belki 
bir derman bulunur. 

Kedi - Bizim zürriyetimiz gür olur. 
Belediye memuru - Maşallah. 

Kedi - Pek maşallah diyecek tara -
fı yok. Hele dinle.. Bir batında dört 
beş çocuk birde!ı dünyaya getiririz. 

Belediye memuru - Pöh pöh. 
Kedi - Müteessir olduğum bir anda 

benimle böyle konuşma .. 
Belediye memuru - Peki anlat sen! 

.,. Kedi - Biz bu taırzda çocuk sahib -
'>)eri olunız. Çocuklarımız az zamanda 
'büyürler, onların da çocukları olur. Ve 
nihayet günül'l birinde fazla çoğaldığı
mız sizin gözünüze çarpar. Aramızdan 
'bir çoğunun öldürülmelerine hüküm 
verirsiniz. 

Belediye memuru - Ne yapalım, siz 
sokakları Jdrletirsiniz, fazla kalnbalık 
yaparsınız, bir J-ıayrınız dok"UJlmaz. 

Kedi - Öyle amma bunu evvelden 
aüşüruneli ve bizim çoğalmamıza mey
dan vel'Jilemeli değil mi?. 

Belediye memuru - Eh işte ' o neden 
yapılamıyor. 

* Belediye memuru ile kedi arasında 
geçen :mükalemenin hemen hemen bir 

ayni de belediye Amiri ile belediye me
muru arasında geçmişti: 

Belediye memuru - İşler fena. 
Belediye amiri - Niye fena oluyor, 

ne var; yoksa siyasetle mi meşgul ol -
maya başladın? 

Belediye memure - Siyasetle meş
gul olmak mı, dünyaya gözümü açabi
liyor muyum ki ... 

Belediye ômiri- Nen var senin böy
le? 

Belediye memunı - D<lha ne olsun. 
Malum ya, biz memuruz. 

Belediye amiri - Onu biliyoruz. 
Belediye memuru - Belediyede 

münhal var, diye duyduğumuz zaman 
talih olduk. İşe girdik. 

Belediye amiri - İyi olmuş .. 
Beledive memuru - İyi olmuş am -

ma. bir kısım da bizden sonra aldılar. 
Belediye funiri - Alırlar ya, lüzumu 

olmuş. 

Belediye memuru - Fakat şimdi a
r~mızdan bir çoğunu çıkarıyorlar. 

Belediye amiri - Öyle icab etti. Bir 
çoğunuz fazlasınız. Bir hayrınız do -
kunmuyor. 

Beledive memuru - Bir zararımız 

dokunm~yor olabilir, fakat bir hayrı -
mız dokunmıyacağım evvelden hesab -
lw·p bizi hiç almasalardı olm~z mıy -
dı? 

Belediye amiri - İşte nedense öbür 
tiırlü yapılamıyor. 

İsmet Hulusi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Kocasmı kaçıramıyan kadm Kuyrugile mağrur bir kuş 

Amerikad:ı bu .. 

lunan bu kuş. u • 

zun ve yeşiJ. kuy

ruğile o kadar maJ 
rurdur ki, bozul -

masın, kopm'.lsın 

diye hep uzun dal

larda tüner. 

***" 
Çok garib bir kadm 

İtalyada Bolognada yaşıyan bu Leo • 
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Çocuk dişlerinin 
sıhhi temizliği 

Nisan 27 zd\ 

Üsküdar adliyesini 
yakan mahkôm oldu 

Suçlu 5 sene 11 ay ve 6 gün hapse ve müebbeden 
amme hizmetinden mahrumiyete mahkum edildi 

Üsküdar adliye binasını kasten yak - debilmek için sahte polis kıyafetine gtı 
mak suçile Ağırcezada 2 yıldanberi diği anlRşılmıştır. 
muhakeme edilmekte olan Nureddin Dün, adliyeye sevkedilen maznutlt 
htıkkındaki dava dün neticeye varmış- Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke -
tır. mesinde yapılan sorgusunda: 
Yapılan muhakeme sonunda suçlu - - Ben, fakir bir 81damım. Edirneyd 

nun bir gece adliye civarında rakı iç - gitmem lazımdı. Yolda ikramlı gidi.Pı 
tikten sonra el ayak çekilince, binanın gelebilmek için, kira ile bir ceket al .. 

Çocuklannızın inci gibi dişleri olına - arka tarafında sulh mahkemeleri rnüş- dım, bu kılığa giJ'dim, demiştir. 1 

sını elbette istersiniz. Şu hnlde, devamlı terek kaleminin bulunduğu kısımdaki Hakim, İsmail Hakkıyı ikametgah/ 
d~lerinin çıkmasını beklemeden daha ilk kaplamalar arasına rakı şişelerinin am raptederek, serbest bırakmıştır. 
yılından hatta ilk ayıanndan itibaren balaj kağıdıarını sokup, tutuşturmak Gece yarısı eve giren hırsız 

onun sağlam ve güzel dişli olmasına yar - suretile adliye dairesini yaktığı anla -
dun edecek tedbirleri büyük bir itina ile şılmıştır. Bu suçu, dolandırıcılık ve em 6 ay hapis yatacak 

niyeti suiistimal suçun<lan, Üsküdar ,. 
tatbik ediniz. Sobacı Salih isminde biri, Mecidiy~ Asliye ceza mahkemesince hakkında 

Altı ayına gırm. eden ona her gu··n biraz köyünde bir hayli sarhoş olduktan son-
verilmiş ve kesbi ka1'iyet etmiş ı ,ay 25 

rt k l 1. d t i i ra, dönüşte Şişlide::" geçerken, evvel 1 po a a , ımon veya oma es suyu ç - gün hapis, 41 lira para cezasından kur-
C€ tanıdığı Hatice isminde bir kadın~ riniz. Altı aydan itibaren hububat sulan tulmak maksadile işlediği de delillerle 
rastlamış, sarhoşluk saikasile kadınla: vermiye başlayınız. Bu sular onun körpe tesbit edilmiştir. 
kavgaya tutuşmuş ve dövmüştür. 

kemi~erinin muhtaç olduğu kireç ve Suçlunun kendisinde sar'a bulundu- Suçlu, bundan sonra gene Şişlide Na~ 
Çelı.ği temı'n eder. ğuna dair vaki iddiası da, Tıbbı Adli - . • . d b" k..J.:ı k ,, 

cıye ısının e ır ·c.."Uının apısını aç 
Her mamadan Ve SU •• tten sonra damak- nin raporu ile, varid görülmemiştir. k t"l . . •şt• - ma sure ı e, evıne gırmı ır. 

Ağırcrza mahkemesi Nureddini ceza Naciyenin yatak odasına kadar çıkaıi. 
lakınnı - içine biraz karbonat atılmış ve kanununun 3 70 \'C 411 inci maddeleri- -
k lın b 1m kı sarhos, gece varısı gelen bu vakitsiı aynatı ış suya atı:-ı ış - pama a ne göre, henüz itıfaz. edilmemiş olan " 

misafir karşısında kadının can korku-. siliniz. Bilhassa dişleri çıkınca buna da - eski mahkfuniyeti ile de içtimaen 5 se-
sile çığlığı basma'Sl üzerine, firar et ; ha ziyade ehemmiyet veriniz. ne, 11 ay, 6 gün hapse ve amme biz - . 
meden yakalanmıştır. 

Bir gu··n de~şecek diye süt dişleri he- metlerinden ebedi mahrumiyete mah - ,,1'.ı 
5• Derhal adliyeye seYkedilen mazn...-., 

men daiına ihmal edilir. Bu, doğru değil- kfun etmiştir. Aslive 2 inci ceza mahkemesinde dM 
dir. çene kemiğine şekn veren, ası1 niş - Ucuz seyahat için polis elbi~esi neti~eıenen muhakemesi sonunda 6 ~ 
lere yer hazırhyan bu dişlerdir. Çocuğu giyen bir adam muhakeme edildi 26 gün müddetle hapse mahkfun edil 

vakit vakit dişçiye götürmeli, süt dişleri- Dün Sultanc..()ımed 1 inci su1h ceza miştir. 
ne baktırmalı. çiiriik veya biçimsizleri mahkemesinde kendisine polis silsü ve- Bir komünistlik suçlusu 
varsa düzeıtm.iye, tedavi etmiye çalışma- ren İsmail Hakkı isminde birinin mu - tevkif edildi 
lıdır. hakemesi yapılmıştır. 
Bazı çocuklar parmaklarını emerler. Evvelce gümrük muhafaza teşki1a - Dün To~a isminde bir komünistllfq 

tında çalışmış oları suçlu, eski ünifor - suçlusu adliyeye verilere~ 4 üncü soN 
Buna mani olmalıdır. Çünk:.i bu yüzden masınm pantalonu ilstüne. kira ile bir gu hakimliğinde sorguya çekilmiş V'l 
çene kemiğinin biçimi bozulabilir. polis ce1'eti uydurarak, za'.:ııta memuru tevkif olunmuştur. 
Çocuğu, yemeklerden sonra dişlerini kiyafetine girmiştir. Bu kıyafetle E - Konyada bir katil 23 yıla 

oğmıya alıştırmalısınız. Ona uygun mini dirneye kadar gide-:1 İsmail Hakkı, dö - mahkOm oldu 
mini, yumuşak fırçalar almalısınız. Sert nüşte otobüsle Büyükçekrneceden ge -
fırça damaklannı zedeler. çerken. yolcuların muayenesi sırasın - Konya, (Hususi) - Geçenlerde Koıt-ı 

da J·an.:ıarmalar kendı"sinden ..r.phelen ya ceza~vi katibi Yusuf Kenanı öldii -ı Çocuk ilk zamanlarda dışlerini fırça - 0 
• • -ıu -

mişlerdir. Böylece iş meydana çıkmış, ren katn yapılc:n muhakemesi netice .. , 
lamaktan sıkılır. Dikkat etmezseniz baş - yalpılan tahkikat sonunda maznunun sinde 23 yıl hapse. 1500 lira para ceza .. ' 
tan savar. Ona fırçalamanın yolunu öğ- Edirncye kadar ucuz ve kolaylıkla gi - sına mahkum edilmiştir. 
re~cli,~~e~azilçdfut&k~am* ~=~========~~=~========~======~ 
gul olmasını bir itiyad haline getirmeli - Poliste : 
siniz. 

Askerlik işleri: 

Her kadın bilmelidir 
Ani bir yorgunluk Vt! bitkinliğe karşı: 

Çiy soğan yemeli. Derhal durdurur ve 
kuvvetlendirir. 

* 

Gazino sahibi ile ocakcı arasında 
kanlı bw dGv 09me 

Dün akşam Tozkoparanda Şentürk 

gazinosu sahibi Mehmed Güngörle o -
cakçı Galatalı Mehmed Karaduman a-

Kısa hizmetli ehliyotnamesizler 
çaörıhyor 

1415 de Alman generallerinden biri Al
man baronlarından Staupitzin saravını 

muhasara ve işgal ettikten sonra. baro -
nun kansınn, en kıymetli eşyasını rıhp 

gitmesine itin verdiğini söylemiş. Kadın 
da kocasını hasır bir sandığa koyarak ka. 
çınrken, pek ağırlaşan yüke tahamımil 
edemiyerek yere düşünce hilesi meydann nard Cavilli ~simli kadın, mes'ud iken ağ- Em'a iltihablanna kaT§t: 500 gram el -
çıkmıştı. lar, kederli iken kahkahalar atar. ma, 500 gram helvacıknbağı, biraz şeker, 

rasında bir dövüşme olmuştur. Neti -
cede gazino sahibi Karadumam jiletle 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: 334 doğurn~ 
lu ve bu doğumlularla muameleye tabi dl " 
ğer doğumlu kısa hizmete tdbi ve askeri ~ 
llyetnamesl olmıyan lslflm ve gayrlislt'unla "' 
nn 1/Mayıs/939 gününde hazırlık kıt'ala ~ 
nnda bulunacak vechlle sevkedilecekler~ 
Bu kısa hizmetli eratın 28/Nlsan/939 gün111 
şubeye gelmeleri lliin olunur. 

--- ________ ,___ -···-·-·-·····---- biraz da su, hafif ateşte pişirilerek içine 
yüzünden, Karaduman da gazino sahi
bini sırıkla başından yara]&~ıştır. Ya -
ralı]ar tedavi edilmek üzere hastaneye 
kaldırıl'rnışlat dır. 

* 

Bir çocuk se11i 
Derinceden yazılmış, Gönül işleri 

ile hiç alakası olmadığı halde nasıl
sa ba'na hitab edilmiş bir mektub, 
içinde şu satırlar var: 

- İlk mektebi bitirdim. hevesin) 
tahsilimi biraz daha ilerletmekte, 
fakat ailem çok müteassıb, benim or
ta mektebe gitmemi istemiyor. An -
nemi babamı nasıl ikna edebilirim? 

M. Q. imzasını kullana!ı bu çocu~ 
ğa her seyden evvel ailesi hakkında 
herhangi bir hüküm vermekten te -
vakki etmesi lazım geleceğini hatır
latırım. Anne baba şu veya bu ola -
bilir, o:rılan muhakeme etmek ço -
cuğa düşmeyen bir harekettir. Ben
dGl beklediği taıvsiyeye gelince, ıs -
rar etmer::ten, ailenin diğer efradını 
tavsit etmekten, hatta orta mekteb 
müdürünün yardımını istemekten 
baska yapılabilecek bir şey görrnü -
yorum. 

* Bay Cemnl bir genç kızın kalbin 

de gizlediği hislerin mahiyetini tah
lile muvaffak olmuş: 

- B~a karşı lakayd olmadığına 
eminim, fakat aşkını bir türlü itiraf 
etmiyor, diyor. 

İlk itirafı, daha doğrusu ilk teşeb

büsü kadından bekleyen erkeklerin 
sayısı herhalde çok değildir. Kendi 
hesabıma ben bunlardan birini ilk 
defa olarak görüyorum. Eğer kız 

haysiyetini bilir bir kızsa çok bekler 
sanırım. 

* Bayan cS. C.> e: 
Bazı muhitler vardır ki onlarda 

cemjyet hayatına karışmamak bir 
genç kız için cHandikap> dır, diz ba
ğı sayılır. Bazı muhitlerde ise t"-ma

men aksi tesir verir. Senin muhitin 
bu ikinci kısımdandır. Binaenaleyh 
aileni haklı gör~yorum. Merak etme, 
kısmetin ayağına gelecektir. 

TEYZE 

biraz tarçın '.katılıp bir bardağı günde iki 
üç defa içilecek. 

* 
Hazmettirici tertib: Elma, armud, por

takal, kabuklarının kurusu veya tazesi 
ayrı ayrı veya hep bir arada kaynatıla -
rak suyu alınmalı, bu su hazma çok yar
dım eder. 

* 

Beyoğlu Yabancı Askerlik Şubesinden: "Y6"( 
bancı 334 doğumlu ve bu doğumluların rnıı-

MEçhul bir fahıs dOn gece bir amele gören kısa hlzmet1llerden olup ta &ı
lerlnde ehliyetnamesi bu1unmıyan1arla yük .. 

memuru iki yarinden bıçakladı sek ehllyetnameyl haiz deniz kısa hizmetle .. 
Belediyeler Sular İdaresinin en iyi lerln de sevkleri ı Mayıs 939 tarihinde yaı>Jı-

Ed k h lacaktır. 
memurlarından ve irne apı avu - Bu glbl kısa hizmet hakkını haiz ynbıınoi 
zunda ruıahtarcı bulunan Durmuş, dün lsllm ve gayrllsl!'ım eratın 29 cumartesi gil"' 
akşam geç ~ıakıt Cibalide Odun iskele- nü şubeye müracaatları illin olunur. 
si karşısındaki arsadan geçerken ka - =,,,..;,,,============.::;:::::;a 

Mide dolgunluklarına karşı: Bir fincan ranhkte1n istüade eden meçhul bir şa - yetişen imdadı sıhhi otomobili ile Balat 
sade kahve içine biraz lunon suyu sıkıp hıs tarafmdan iki yerinden bıçakla~n - Musevi hastrlesine kaldırılmıştır. Y&" 
içmell · mıştır. Durmuş fazla kan zayi etmiş, raları ağırdır. 

- --·----- __ ......... _ .. ·----··· .. •••••••• .. •••••• .............................. ..__.. ..................... ...._. .. _ •••• ..-ıtf ... ·--................. .... 
Bacaksızın maskarahkları: Bahç;de-( 
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ge ik • karar ır 
Bizce bu karar, Almanlarla İtalyanları, hedeflerinden 

yerde, işlerini daha fazla tacile sevkedecektir 
çevirecek 

Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et, 

lngiliz tayyare da.fi topçuları son manevralannda 

1 ·ı Z"""' .. lar yerine, Danzig ve koridor me • hakiki istila hedefleri var da, İngiltere ve ngı terede de nihayet mecburi askerl ........ , 
selelerinde Almanya ile uyuşmağı kendi Fr.ansa bunun önüne geçmek istiyorlarsa 

hızmet kabul olundu. Bunun sebebi, menfaatlerine daha uygun bulacaktır. !ngilterenin hemen mecburi askeri. hiz· 
Çek~Sl:ovakyanın parçalanması ve Ar • O halde ve bu suretle İngiliz garanti . meti i<abul ederek Büyük Britanya ada
:O.VUdluğun işgali üzerıne meydana çı • sinin Lehistan için ameli kıymeti acaba smda en az Fransanın ve İtalyanınki ka· 

an, İngilterenin yeni garanti sisteminin nerededir; diye düşünmemek kabil de • dar büyük ve ·harbe hazır bir kara ordu 
layıkile işliyememesi olduğu aşikardır. ğildir?! Mese:ıa, İngiltere yalnız başına ve çekirdeği vücude getirmesı iktiza eder ve 
F~rzedeliın ıki Alman ordulan, İngilte- hatta Fransa ile beraber bütün hava kuv- böyle bir ordu. aylıklı (ve gönüllü) de

~nın __ gar~ti ettiği Lehistandan mesern vetlerini Berlinhı bombardımanına yol- ğil, ancak milli olabilirdi. Fakat burada 
tü anzıgı cebırle almak için. Lehistana yü. lıyarak durup dururken esmayı Londra bir sual akla geliyordu: 

Yerek. Leh ordusile harbediyorlar. Bn üzerine sıçratmak ister ıni?! Haydi farze- o zaman da İngilterenın dnnya deniz 
est:a<ta rtalya, Fr:ınsaya !jUilU bildiriyor. delim ki, bir İngiliz donanması Baltık de. hakimiyetine ebediyen vecla etmesi la • 
~Eger Fransa ordusunu seferber ederse nizine girmi§ ve Danziğin önüne dikil • zım gelmez mi idi? Çünkü, İngiltere bile 

en de ederim. Eğer 1''ransa Almanyaya tniştir. Fakat bundan ne çıkar?!. olsa, onun büyük bir kara ve bir hava or-
~ecavuz ederse, İtalya da müttefiki olan Amma eğer 50·60 birinci hat İngi1i2 dusu yanında bir de büyük bir donanma 
u devlete yardım etmeğe? mecbur olacs,k. · b'lhassa İngiltere 

t " (piyade, süvari ve motörlü) fırkası bır tutması pek giıç. ve 1 
ır.,. 

b Bu takdirde siz kendinizi . Fransanın 
aşları yerine koyunuz ve IngilteredC'n 

?ayıf bır kara ordusundan ve birkaç yüz 
1~Y~arcdcn başka bir yarchm görmiyece

ınıı.ı de düşününüz. Acaba neye karar 
~·erirdiniz? Ne olursa olsun derhal, o müs-
ah°k.(.rn Alınan garb cephesine taarruza 

tnı'>ı B . 
d · · ence hayır! Hiç bir kımse bu yol-
n a bir harekete karar veremez. Zaten o • 
t> un içindir ki Fransa. Ingiltereye. ne ya
~ Yapıp Sovyet Rusyanın yardımını te
r ~ etmesini her gün tavsiye etmekle be
b a 

1 
er, bir de mecburi askeri hizmeti ka· 

"~k etmesi için onu mütemadi surette taz. 
,,t otrniştir. 

h F'akat, Sovyet Rusya. elbet babasının 
h?Yrına yardım etmez; onun da belki Le
~lanın batta belki de İngilterenin. işlne 
\' ın Vecek bir takım hesab ve teklifleri 
ardır B h 

l\.Jın · a usus Sovyet Rusya, Avrupada 
tiŞrn anya alevhine büyük bir harbe gi 
t>o "n 11• kend: Uzakdoğu illerine bir Ja
tnıt~ita..ırruzunu davet edeceğ'n~ pek ıyj 
harb r eder ve onun için Avrupada bir 
istek~ 0:1~. kayıd ve şartsız girişmeğe pek 

1 gorunrnr>z 
:Sund b · 

<nııa an ac;ka Lelııstan Sovvet Rus or-
rınır. ke .:ı· kcnd • n ıı topraklarına girmelerine, 

ra:rı.ı ~·ne Yardun için bile olsa, pek ta • 
bit ; değildir ve bu sebebkrle, belki, 

0
"Yet Rus yardımının verebileceği 

haftada İngiltereden Belçika ve Holand!I için, belki de muhal olacaktı. Meğer ki 
sahillerine yollanabilseydi, o zaman işin İngilizler de, Almanl~r. İtal~nlar ve bi~
rengi değişir, Lehistan da İngiliz garan- hassa Japonlar ~ibi yıyecek. ıçecek ve gı. 
tisine güvenerek belki Alınanyaya kafa yeceklerinin paralarını da donanmaya 
tutabilirdi. vererek binbir sı'kıntı, sefalet ve yarı tok. 

Fakat görü1üycr ki miralay Bek, yu • luğa katlansınlar, görülüyor ki mesele 
kandaki sebeblerle, İngilterede tatmin e· pek basit değildir. 
dilememiş. ve Londradan Parise gibneğe Maamafih, İngiltere, her şeye rağmen, 
bile lüzınn görmiyerek memleketine dön- mecburi askerlik hizmetine karar ver • 
m~ü. miş bulunuyor. Bunun ~atl~b _ neticeyi 
Romanyanın garantisi de Lehistamn • vermesi. yani lngilterenın Buyuk Harb

kinden pek farklı değildh'; çünkü bir İn- de ancak dört senede çıkarabildiğı 108 
giliz donanmasının, Türkiyenin müsaade- fırkayı en geç 10 günde seferber edebile
sile, boğazlardan geçerek Köstenceye cek bir ordu çekirdeğile bu muazzam se
ge1diğini kablil etsek bile bunun Roman- feri ordunun her türlü silah ve levazı
yaya ameli ve asked büyük bir fayda mmdan başka. zabit. gedlkli küçük zabit 
ve yardımı olamaz. ve talim görmüş erlerini hazırhyabilme-

İngiliz garantisinin. ancak Yunan a • si için, en az 3 sene lfizımdır. Ve hiç ol • 
dalannın denli.den bir taarruzdan m.asu- tna7.Sa Büyük Harbde Mareşal Kiçnerin 
niyetlerine muhakkak bir faydası olabi • çalıştığı gibi çalışabilmelidir. 
lir: çünkü İngiliz • Fransız donanmaları Onun için, bizce bu hakikatler ve ga • 
böyle bi! taarruzu men'e muktedırd'rler. rantiler Alınanlarla İtalyanları, şimdilik 
Fakat Lehistanla Romanyayı ne İngiltere hedeflerinden çevirecek yerde, onları 
ve ne de Fransa • Rusya olmaksızın • yalnız işlerini tacile sevkedccektir. İşte 
müdafaa edemezler; o halde, hakikatte garanti lafını telaffuz bile edeıniyen Yu
bunları fiilen ve askeri kuvvetlerle hi • goslavyanın, bir Alman • İtalyan kıskacı 
maye edecek olan Sovyet Rusya olur. içine alınmışa benziyen, durumu ve işte 

Vaziyete, her ne cihetten bakılırsa ba- garantilere rağmen, selfimctlerini gene 
kılsın, eğer Almanların doğuda ve cenub Almanlarla hoş geçinmenin yolunda arı. 
doğuda, İtalyanların da, dedikleri gibi, yan Lehistanla Romanyanın vaziyeti mPy 
Balkanlarda. Doğu Akdenizde, Mısırda ve dandndır. 
Avrupa ve Afrika Fransız topraklarında '<Devamı 10 uncıı sayfada) 

Sayfa 7 

CTARİHTEN SAYFALAR=:] 
Hain hmed Paşa 

.. -····································-··················································································-it. .. 
Çengelköy iskelesinde bir çifte adi piyadede dolmufa yolcu taııya~ i 
ve kayıkhane köşesinde yatıp kalkan kayıkçı Ahmed, bir gün koca bır ! 
imparatorluğun kaptan pa§as oldu, ve koca bir donanmayı alıp Mısıra ı 

götürdü, padiRaha isyan etmis olan Muır valisine teslim etti 
.. lf ~ • I ........................................................................................................................... 

(Son Postanın tarihi bahisler muharriri yazıyor] 
İkinci Mahmudun ilk saltanat yılları ı 

içinde, Çengel.köy iskelesinde bir çif tc 
adi piyadelerde dolmuşa adam taşıyan 

kayıkçıların arasında Ahmed isminde on 
beş. on altı yaşlarında bir genç vardı. 

Yakışıklı, levend yapılı, güçlü kuv • 
vetli, gözü pek, canı tez ve ayağına ça • 
buk olan Ahmed, bir gün, Çengelköy:.in
de oturan devrin büyüklerinden kapıcı • 
lar kethüdası İbrahim ağanın gözüne 
çarptı; bu genç kayıkçıyı 'kendi hizmeti· 
ne aldı. Ahmed, bundan sonra. İbrahim 
ağanın yalısında, yalının iskelesine kan
ca atarak, yanaşıp ilişerek. kürek salla • 
yıp, pala çalarak, ağanın diğer kürek • 
çilerile beraber yalının kayıkhanesinde 
yatıp kalkmağa başladı. Ve çok geçmedi, 
efendisinin hakkındaki teveccüh ve mu
habbeti sayesinde kürekçibaşı oldu. Fa ~ 
kat devrinin vakayüni kaydeden Tayyar. 
zade Atanın dediğine bakılırsa, kayıkçı çıp gelen Hacı Akif paşasına cidden mli· · 
Ahmed uğursuz ayağını yalıya attıktan him bir haber getirm~ti: 
pek az sonra, İbrahim ağa hastalanmış ve İbrahim Paşa, Nizib mevkiinde Hafııı 
ceceli acil ne~ ölüvermişti. İbrahim ağa. Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu 
nm büyük kardeşi Giridli Ali ağa, ikinci feci bir bozguna uğratmış. fakat bozgun 
Mahmudun berberbaşısı ve silahtan idi. haberi kendisine tebliğ edilmeden, ikinci 
Sarayın en nüfuzlu bir siması idi. kar • Mahmud da vefat etmişti. Şehzade Ab • 
deşine gelip gittikçe, Ahmed, siması, hiz- dülmecid cülus etmiş, sadrazamlığa da 
meti ve gayreti ile onun da nazarı dik • Hüsrev Paşa geçmiştL 
katini celbetmiştl Kardeşinin ölümün - Ahmed Paşa bunları işitince beynin • 
den sonra, onun genç kürekçı başısına sa- den vurulmuşa döndü: Mahmud, son has-

k d" ma·yetine alınış. sofa ocağı- talık buhranlan içinde bır aralık oğlu 
rayak, ;ntt~ miştı. B" a da tebdil Abdülmecidi öldürtmeği tasarlamıştı. Bu 
na a~ e. 

1
: L. ır~ ~n~ . t' ~i yapmak için de, saray ve devlet erkanı 

hasekilerı zumresıne a e mış L . arasında bir tek adama, Kaptan Ahmed 
c Va'k'ai Hayrye. denilen çok kanlı bır Paı:.., hizmetini arzetmişti. Padişahın bu 
· h b ·ı Y · ocağının kal- r-şe'hır mu are esı e. _enıçerı . niyetini, A • ...ıned Paşanın da bu cinayeti 

dırılması ve c~ Mans~reı Muhrun • işlemek içn muvafakat ettğın i bilen Hüs
mediye> adı verilen yeni bır sınıf as~e • rcv Paşa ile de arası açılmıştı. Kendisinin 
rin ıteşkili üzerine. bostancı ve hasekı O· en büyük düşmanlarından bırıydı . 
cakları da bu yeni askere kalbedilmişti. İstanıbulda ise Hüsrev Paşa, Hacı Aki • 
Ahmed sarayda, bostancıbaşı Osman Pn- !in ortalıktan kaybolduğunu ogrel'!mış, 
§a ve serasker Hüsrev Meh.med Paşa ve· cmcclisi valiıyi ahkamı adliye.. azasından 
sair ileride olanların gözüne gırmeğe mu- Muhsin Efendiyi. donanmanın derhal İs
vaffak olarak, yeni teşkilnta mülazimlik tanbula avdeti için bir fermanı ali ıle va
ile alındı. Silahtar Ali ağanın himınetile, puru mahsusa bindirip Çanakkaleye gön. 
bir müddot sonra hassa askerleri mira • dermişti 

laylığına kadar yükseldi. . Kaptan Ahmed Paşa, Hacı Akifin ge • 
O sırada Rusya ile harb vardı. Yeni teş- ti.rdiği dehşet haberi üzerine. Osmanil 

kil ettiği askerin talim ve terbiycsile da- tarihine feci bir ihanet olarak geçecek ka
ha yakından meşgul olabilmek için ikin- rarını vermişti: Donanma demir aldı va 
ci Mahmudun tam bır yıl askerle berabeı Boğazdan çıktı. Donanmadaki zabit ve 
Rami lnşlasında, sonra da Tarabyada o • neferlerin hiç bir şeyden haberi yoktu. 
turduğu zaman, bir zamanlar. başında Çanakkalede donanmayı bulamıyan 
kirli bir çember, sırtında yırtık mintan, Muhsin Efendi de hususi vapuru ile Bo • 
yalınayak, kayıkhaneıcrde barınan ka • ğazdan çıkmış, nihayet Sak ız ılc Çeşma 
yıkçı Ahmed, padişahın harb yaveri ol - hizalarında Kaptan Ahmed Paşaya yetit
muştu. İriyan, çevik. laübali. memur ol- mişti. Can korıkusuna düşmüş olan Ah • 
duğu işleri geciktirmeden gören Ahmed med Paşa, icab ederse kendisıni de yok 
ağa, bir müddet sonra liva oldu. edebilirdi. Binaenaleyh, Muhsin Efendi 

Çok geçmeksizin de asakiri hassai §a - de gene ayni can korkusu ile, İstanbul • 
hane feriki oldu. Atanın tabır! ile ckayık· dakiler yanında vaziyetini kurtarmak ıçin 
çı esnafı esafilinden• iken ferikliğe ka • kaptan paşa ile hoşuna gidecek bir tarzda 
dar yükselen Ahmed Paşa, işküzarlığı ile mülakat ederek dönmcğe karar vermiş • 
beraber nabza göre şerbet verme, riya ve ti. Vapurunu paşa gemisine yanaştırarak 
tabasbus gibi hünerlere de sahibd~. Mu- Ah'med Paşa ile görüştü. Paşanın vermış 
vaffakiyetlerinin büyük bir kısmını da olduğu korkunç ihanet kararını sezdi: 
bu melekesine borçluydu. Nitekim, yük- Ahmed Paşa. donanmayı Mısıra göturu • 
selmekte devam etti, mabeyni hümayun yordu. Fakat Mısır valisini tehdid için de. 
müşiri oldu, Çengeloğlu Tahir Paşadan ğil, donanmayı Mısır valısine teslim et • 
sonra da 1253 de Kaptanpaşa oldu. mek için ... 

O zamanlar, Mısır meselesı en nazik bir Hatta kethüdası Şerif ağayı bir kurvete 
safhasında idi: Mehmed Ali Paşanın oğlu bindirerek karannı bildırmek üzere Mı· 
İbrahim Paşa, Anadoiuya doğru ilerler • sıra, Mehmed Ali Paşaya göndermişti. 
ken, Çamlıcada hasta bulunan ikinci Muhsin Efendi hiç bir şeyden haberi 
Mahmud da, donanmasını. Ahmed Paşa yokm~ gibi koynundan padişahın ferma. 
kumandasında Mısır üzerine yollamıştı. nını çıkararak kemali tazim ile Ahmed 
Bu donanma yirmi iki parça gemiden mü- Paşaya verdi. O da ayni tazim ile aldı, 
rekkebdi: göz gezdirdi: 

Mahmudiye ve Mcs'udiye, üçer alaban- - Mehmed Ali Paşa ile müsalaha olun-
da, iki tane üç ambarlı: Memduhiye, Fev- muş ... 
ziyc, Fethiye, Teşrifiye, Nusratiye ve Dedi ve fermanı cebint> koydu. Gayet 
Berci Zafer, altı tane kamara kapaklı ge- soğuk. yarım saat kacbr konuştular. Son. 
mi; Nizamiye, Suriye, Şadiye, Hıfziirrah- ra, Muhsin Efenci:yi maiyetindeki zabit • 
man, Mir'ati Zafer, Hariri Bahri, Şehabı lerle ihtilatına meydan vermiyekrek va. 
Bahri, Naimi Zafer, Feyzullah ve Kaid! puruna bindirip geriye, İstanbula gön • 
Zafer, on ıtane güverte firkateyn; Mesiri derdi. 
Ferah, Kavsi Zafer, ve Fecri Sefid, üç Ahmed Paşanın mektubunu gehren şe. 
küpeşte kurvet; Peyki Şevket adında bir rif ağa Meluned Ali Paşa tarafından ga
vapur: ve bir ateş gemisi. Bu gemilerin yet iyi karşılanmış idi. Bırçok düşünce • 
içinde 22,000 bahriye askcrı ile İzmid ve lerle bu haberi MlSlr halkına resmen bil
havalisinden alınan redifler vardı. dirmek istemiyen Mehmed Ali Paşa. mai. 

Donanma Çanakkale önünde demir at- yctindekilere ima yolile bildirmiş. onl::ır 
tıktan az sonra. Kaptanpaşanın hazine • da Osmanlı donanmasının teslim olmalt 
darı Hacı Akif. çıkageldi. İsUınbuldaıı ka- (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Gelecek asırda hayat nasıl olacak? 
Dünganzn en büyük fen 
adamlarından.Amerikalı 
M. C. Furnasın iddiaları 1 

l.'4. -
, ........................................................................................................................ , 
1 Gelecek asırda birçok gıdaların aun'i olacağı muhakkaktır. Fakat bu i 

l
i iıde sentetik ıoğan veya ete kadar gidilmiyecektir. Zenginler bütün ! 

a-ıdalartn tabiileri ni yiyeceklerdir. i 
' . ~ ........................................................................................................................ / 

Yazan: Octave Bai:J;j - Çeviren : Neyyir Kemal 
R..R cşif ve ihtiraların, hayat ş< "t
~ l::ırını durmadan değiştirecek 

kadar, sıkla~tığı devrimizde insan an -
cak mazinin muayyen bir devresini gö
zünün öniine getirerek içinde yaşadığı
mız hızı k<..'Vrıyabiliyor. Hemen her -
kesten duyuyoruz: cFalanca büyük a -
dam bf\şmı kaldırs<.ı da bugünü gör -

yor. Sayısız keşiflere sahne olacak bir 
istikbale inanmak asrımızın adeta bir Alman d 11..J- tt i L rf k 1 
h · +· ld E k"d h k r· ya a llUlll)'UUD yara ı ı na a ar 

u .. us ıyf' .ı 0 u. 5 ı en er eş ın so- , Balıktan yumurta akı Su"1 11cıuçuk Ma~e.ıyomdan anahtarlar 
nuncu oldt:.ğuna inanılır, ondah ötesi- ı · . .. . 

1 

. . . . . t!I 
ni düşünmenin ma~alcılara bırakılması rmda rehberlik eden c Moleküllerin ı kadar muhtelli feY synt'se'le elde e - Bır hesab makınesı ıns~nın hın saa 

I 

icab eden hır havalperestlik olduğuna kuruluşu» nazariyesi hududsuz bir sa- dildi. Klınya; sanayi için kaç türlü ma- yapacağını üç saatte yapar. Yavaş Y"' 
iJıanılırdı. Halbuki az zaman içinde ha olmak~ kurtulamadı. HAll ~fay- den hali~ı icad etti. Fa~at daha ~in- v~ kontrol bil~. insandan makin~ye ~ 
Jules V€rne"iıı havallerini geride bıra- dalı olabılecek madoolerin bırço~ Ierle 18bıt madde var kı sun'tlerinhı çıyor. Husust tupler, foto-elektnk hil 
kan harikalar va~atildı. Artık fennin aynth&se'in dışında bulunuyor: Haya - yapıJına,ını bekliyor. Çoğu bir ihtiyaç rele sayesinde fena ambalAjlar meydr 
herhangi bir b;anşı; tam sona eriyor tın esasını teşkil eden on iki hor - halinde: Sun't kauçuk, halis boya, deri na çıkarılı.yor, sigaralar seçiliyor, a -
s;bi iken. önümü:re beklenmedik im _ mon'dan ancak ikisi yapılabildi. Haz- yerine geçecek, deriden iyi bir madde san.sörler durduruluyor, geçen araba -
kanlarla dolu ve yeni baştan sayısız min içyüzü bilinemiyor synthetique gı- vesaire ... vesaire ... Kimya; fasılasız lar sayılıyor ve i1Ah ... İdeal olan, in -
taltbikata· girişmeyi lüzumlu kılan yeni da• istikbale aid bir sır halinde synth~- bir yarRtmalar mlsilesidir. Hepsini bul- sanın bu otomatizme yatlnız ısHıh 1" 
bir dünya açıyor. Atom nazariyesi bu- tique cholesteerol'ün keşfi yarının mü- mıya çalışa~aktır. yalnız icadlar ilAve etmek üzere kar~ 

se ... » 

Tarihe gömülmüş bir ölünün dirilip, 
yüz yıllarla evvel yaşadığı ve bugün 
arabalaıı atsız yürüyen, ışığıni elektrik 
ten :tlan modern bir şehre dönüverme
si ... Bu hayal. ruhi bir ihtiyacımızı 
karşılay*: Bütün yenillkler tedricen 
meydana geldiklerinden bize heyecan 
veremivorJar. Bir heyecan tadabilmek 
için kimbilir kaç yüz YJla karışan bir 
ölünün son keşifJerin hepsini birden 
görürse nasıl bir şaş'kınlığa tutula'Cağı
nı hayalimizde yaşatmıya çalışıyoruz. 
Ve bu şaskınhğm genişliğini ihata için 
gözilrniizün önüne alelade bir ölü yeri
ne bir hükiimdar ölüsü getiriyoruz. 
Vakti](' kendi kudretine o kadar gö -
venmiş olan bu kocct hükümdatrın; yüz 
mumluk ampulle aydınl!nmış odasın
da radyosunun başında Okyanusların 
ötesini dinliyen ekendi halinde> bir in
sanın önünde duyacağı aciz ve hayreti 
düşünüyomz. Evet, bu(!i.inün orta ha~
lisi; muhakka~ ki, bir çok cihetten eski 
Jı~etlilerden daha rnüsaid hayat şart
ları içinde yaşıvor. Bu mukayese dün -
yanın - hiç değilsP muayyen bir mana
da-ilerleyişini aç:kça· RÖstermiye yeter. 

Mazivle; hali ölçtükçe duyduğumuz 
2'Jevk, bizi ~elecek yenilikler hakkında 

da cesur fikirler yürütmiye teşvik edi-

- Hayır. Yakın oturuyoruz. 
- Sen bir daha zahmet eder misin? 

Ben bir defa da paşa efendiye danışa -
yun. Malfım a, onamı izinsiz bir şey ya-
pamam. . 

- Elbette efendim. Görüşün . konu
fWl· Zaten bizim d€ bir istediğimiz yok. 
Sadece malıJmat veriyoruz. Sonra bbe 
bir suai teveccüh etmesin diye. 

- Peki, hanım. Sen ıimdi gft. Bu 
hafta içerisinde tekrar uğra. Ben sana, 
paşa efPJıdinin ne dediğini bildiririm. 

- Olur, efendim. 
- Hamamcı Osman efendi dedi idin, 

değil mi? Nerenin harnamcısı idi bu? 
- Aksaraydaki Çukur hamamı tu -

tardı. 

- A, bilirim! 
- Osman efendiyi mi? 
- Yok. Hamamı. İçerisi pek ferah -

tır. Osman efendi, öldü diyorsun: 
- Evet, efendim. 
Hanımı sağ mı? 

- O da sizlere ömür. daha evvelden 
merhum olmuştu. Bir tek kızından baş
b kimseciği yok. 

- Haydi, hanım!. 
Ağzından, gayri ihtiyari şu sözler de 

çıkıverdi: 

- Çok çok selam söv1e! 
- Başüstüne, efendim! 
Şazimend eve dönerken memnuni -

yet his.c;ediyordu. "Üzerine aldığı vazi -
fede pek de ml,lvaffak olamamış sayıl -
m.aızdı. Büyük hanımefendinin tered -
düdlerini tamami1e yenmis gibi idi. E
ğer o da idare etmec:ini bil€Cek olursa, 
paşanın kanmac;;ına da hiç bir mani ta
savvur edemiyordu. 

Ancak Allah vere idi de Hünnüzün 
mazisini. onun cBevaz Semsiyeli» hü -
viyetini deşmeğe kalkışmasaolardı! İşin 
alt tarafı iı::te o zaman çapan oğlu çıkı
verir. falso oluı.;du. 

İşte Şazimendin bir tek korkusu bu 
idi. Maamafih. bunu sezdirmeden, Hür
müze müjde getirdi ve hakettiği aferi
.lli aldı. 

na en güzel bir misaldir. c Olamaz, him hadiselerinden biri olacak. Çünkü: Atomique fizik ortaya muhayyileyi masıdır. İşte yarın bu olacaktır. 
yapılamaz •ın hududu mütemadiyen Vitaminlerle horrnon"lar bu maddeden gıcıklıyan fakat yakında halledileceğe Makine ileride ortaya muharrik ku\I'• 
geri geı~ çekiliyor, - Alimlerin henüz çıkar. Bu suretle fizik ve rnantal kuru- benzemiyen bir m~le çrkardı: Enerji- vet meselesini de çık<tlracaktır. Bu tn8" 

yapılacağından ~üphe ettikleri şeylere luş bozukluklarmı düzelltebilecek mal- ınin zaptı. Profesör (Aston); bütün sele şimdılik muvakkaten halledilmiş .. 
bile şimd!den olmu~. bitmiş gözile ba• _ zeme elde edilmiş olacak, tümor rahat- atomlarım hep birden harekete geçire- tir. Fakat bir iki asır sonra dünyadl 
kan- hayalperestlere meydan açıyor. sızlıklarınm menşei anlMjılabilecektir. bilirsek 250 gramlık cevherde 30,000 kömür kalmıyacaktır. İ~ihlAk o kad: 

Fakat işin do,ITT-u!l'll sözü hayalperest- Kimyanın l.>ir giin ~raset kaidelerine tonluk bır gemiy<· saatte 25 mil hızla artıyor ki belki de bu tahmin bile ~.~ 
1ere değil, fen adamlarına bırakmaktır. hdkirn olacağını ümid etıniye dahi bir Arnerikadan İngiltereye götürece'k ener tur. Şu halde gelecek asırd~ kömüı;f 
Yarının dünyaya ne gibi yenilikler ge- mani yoktur. jinin bulunabileceğini söylüyor. Fakat yerini hangi muharrik kuvvet tutaca 
tirecegı··ni bu yeniliklere ulaşrnıy:a çalı- o vakit te eide edilen enerjiden daha Şelalel€rden istifade etmek pahalı ol-

Yarınkı mühim keşiflerden biri de iht" t Arn "k9' 
Şırken rastlanacak engelleri ve ulaşıl _ büyük bir enerjinin sarfı 1-Azım gele - maz amma ıyaca ye mez. erı 

uzvi muhalliller, yani muhtelif madde- d k" b""t"" 1Al 1 · J til ı·· mlıJ dım takdirde ne aibi pratrk menfaatler cektir. Bu tıpkı sunı altın yaprmya ben- a ı u un şe a e er ış e se, uzu . 
"'' ~ leri halledebilen mayiley olacaktır. Bun t ı ·· · ~- 1 btıır elde edilebileceğini onlardan dinleme- zer. mkAnsız bi:- iş değil. Fakat bir o an enerJının anCii'K yarısı ama · 

lann sayıları bugünden yüzlere varmış D ı · b" 1 kud eti li. M. C Furnas bu hususta salahiyetle miUgrsm altın uğruna bir servet har- evarn ı ve genış ır ça ışına r 
bulunuyor. Gittikçe de artmaktadır.. camalı. bakımındnn rüzgara gilvenilemez. yal-

söz sövliyebilecek büyük bir fen ada- F~at cellulose'u halledebileni henüz ~ 
mıdır. Fazla olarak Amerikalıdır. Yani + nız gündüzleri görünen güneşin sıcaıs ... 

bulunamadı. Bulununca ipeği unuttu - nı zaptedip biriktirmek. Hem pahalı, 
daima pratiği ve mümkünü düşünür. racak sun't bir iplik yaıpılabiJecektir. F ennin rolü tekniğe ön ayak ol- hem de ameli olmıyan bir tedbirdir. '()' .. 
Gelecek a~ır fonninin dünyaya neler Maamafih şimdi de inhilal sayesinde mak ve onu uyandırmaktır. rnid verici tek tasavvur Claud'un cD&-
~etirebileceğini, nelerin imkansız veya ld ed"lm' b" k t t"k t T kn"k · k" f d ks-..J · · · e e ı ış ırço sen e ı ma yer e ı ın ışa ın an ma ~ L9e ışı a - nizlerin ha'raret farklarından igıifade • 
çok uzak olduğunu o; şöyle görüyor: .ki tab· 1.takil · · 1 B 1 f lt k 1 · · tutan k" var ıa en geçıyor ar. o a- za ma tır. nsarun yermı ma ı- fikridir. . * , kat çıkarılması pahalıya mal olan alü - ne ondım daha çabuk, daha iyi ve daha K ımya, bilhassa uzv1 kimya; minyom; madent bir muhallil sayesin- ucuz çalışmaktadır. (Yazık ki tama.men 

tabiatte mevcud olmıyan yüz- de günlük hayatımıza giren bir maden makinefoşmiş sanılan Amerika da bi~ 
lerle terkib ve kombinezon yapmıya oldu. Cila, boya ve çiçekle hiç bir all- harman, pamuk. kiremid ve ilah ma -
muvaffak oldu. Fakat ona araştımiala- kası olmıyan parfümler nevinden ne kineleri hAla umu.ınfleşm~ değildir. ) 

U stikbal, nakil vasıtalarından tıi!"' 

ne yüz verrniyeceğe benzJyot• 
İcadının üstiinden ancak yüz yıl geçti"' 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

VA'l.AN 

dikkatli davranılıyordu. 
İki ay böyle geçti. 

-11-
Pek yakından akseden bir kadın fer

yadı gecenin sükununu birdenbirf 
yırttı: 

- Ümmeti Muhammed, yanıyoruz! 
Bu dilhırr.'Ş ses, doğacak yavrusun• 

aid tatlı bir rüya arasında duyan Hiil"' 
müz, gözlerini aralar aralamaz, yattıJI 

tn4 miydi? HattA odanın kıpkızıl bir aydınlığa boğul • 

a beraz temsireli ı" ~~ .. 
- - - Y! L! 

Haf tasına konağa, 
haber almak üzere 
tekrar vardı. 
Kapıyı açan ge -

ne o haremağası, 
geçen defaki güler 
yüzü göstermiyerek, 
kadını aşağı oday~ 
aldı. Biraz sonra i ~ 
çeriye gelen yaşlı 

bir kalfa, kendisine 
mevdu vazifenin e -
hemmiyeti ile mü -
1enasib bir çehre i -
le- Şazimende, ha -
ruınef endi tarafın -
dan şu sözleri söy -
ledi: 

Füruzanla araları o duğunu dehşetle gördü. Bir lahze tersi 
yüzden açılmış de - döndü .. dili tutuldu. Sonra derhlil kcıt" 
ğil miydi? Şimdi dine gelerek yataktan yere fırladı; kS .. 
yalnız şartlar deği - pıya koştu ve dışarıya seslendi: 
fiyordu. O derece iş- - Şazimend! Yetiş!. Yanıyoruz! 
tiyak ile arzu edilen Bir dakika geçmeden, Şazirnend <JI 
yavru babasız doğa- hanımının yanına gelm~ti. Biraz dahııl 
caktı. Hem yetim, temkinli olduğu için, üşümesin diY81 

hem de piç! Ne olur- çıplak omuzlarına şal gibi bir şey ört• 
sa olsun!. Hürmüz, tükden sonra, afetin ne taraftan pat • 
dünyadan el etek lak vermiş olduğunu anlamak üzeri 
çekecek yaşa geli - pencereye gitti; perdeyi ardladı. 
yordu. Eski macera Kadınm feryadını duyan ahali soka " 
hayatına dönmesi - ğa dökülmüştü. Kaldırımların üstil 
ne de imkan yoktu. mahşerden bir örnek arzediyordu. 
Ondan nefret edi - - Su! 
yordu. Ömrünün ba- Diye bağırışanlar, evlerinden dışar1 .. 

- Kadınım mah
sus selam ediyor. 
P.:!§a efen dile ko -
r.uşmuşlar .. diyorlar BiT müddet dü§'ilnceye daldı. Semra Şazim.ende dönüp 

kiye kalan kısmını, ya, rastgele eşya atanlar, te18şla ssP 
kendi kanından ha - sola, öteye beriye şuursuz koşuşanJsfı 
ııl olcttn w babası ağlayan çocuklar. dövünen kadınla!• 
kendince pekAla ma- pencerede çubuk tüttürerek bu mart • 

ki: Benim oğlum gençlikle, cahillikle 
bir hata etmiş olabilir. Kendisi bugün 
sağ olsaydı, dilediği gibi hareket et -
mekte serbestti. Fakat mademki ömrü 
vefa etmedi, öldiı, ne ben, ne de baba
sı, nesebi bizce tamamile malum ol -
mıyan bir çocuğun mes'uliyetini üze -
rimize a'amayız. Ve o çocuğu tanıya -
mayız. Annesi başının çaresine bak -
sın. Ve şayed isterse, lazımsa, kendisi
ne muavenet de ederiz. 

Şazirnend tepesinden vurulmuşa dön 
müştü. Sade son cümleyi reddedebile
cek kadar nefsinde canlılık ve cesaret 
buldu: 

- Hayır. Hiç kimsenin muaveneti -
ne muhtaç değiliz, çok şükür' 

Kalfa, o gitmek üzere ayağa kalkı - IOm bulunan yavruya hasredecekti ve zarayı lakayd seyreden mütevekkil i1Y' 
yorken ıunu ilAve etti: ondan teselli ve infirah duyacaktı. tiyarlar ortalığı son hes~ gününe çe .. 

- Hanımefendi, bunun etrafta du - Şimdiden hazırlıklara başlıyordu. virmişlerdi. 
yulmarnasını da sıkı sıkı tenbih etti - Şazirnendi yanına çağırıyor, onunla Sekiz, on ev ötede, sokağı caddeY' 
ler. Sonra rena olur, diyorlar. karşılıklı, çocuğa takkeler, zıbınlar, vasleden köşebac;ında, yaşlı ve malal 

Bu tehdide omuz silkmekle mukabe- bezler, kundaklar dikiyor, günden gü- bir kadına aid konak yavrusu tutuş .. 
le eden Şazimend, veda dahi etmeksi - ne artan ve munis gelmeğe başlayan ü- muştu. Saçaklardan, kırmızı birer. Y1 : 

zin, süratle konaktan uzaklaştı. midlerinden, emellerinden bahsediyor- l~ dili ~ibi uzanan alevler karşıkı e1' 
Hürmüz, kendisine bu müia'kat taf - du. lerin kaplamalarını, kafeslerini yalı .. 

silatile nakledildiği zaman biraz üzü - Vaktile içerisinde fuhuş sahneleri yor, yer yer çatlayan çatıdan fışkır9tı 
lür gibi oldu. Birkaç gün sıra ile dü - cereyan eden evde şimdi bir fazilet ha- kovu bir duman, ~mıda bir bir kıvılcıf11 
şünceli durdu. Fakat kendi kendine vası teneffüs ediliyordu. Henüz dün - ya~muru halinde bitişiğe yağıyordu· ıı~ 
telkinde bulunarak, Allahın emrini ye- yaya gözlerini açmıyan rüşeym ha~in - Daımlarda, bazıları ıslak kilimler Y ti 
rine getirrneğe, onun ihs.ah ettiği ev - deki mahlukun masum ruhu muhite yan, bazıları da ateşe karşı, çerçe\•e .. 
19.dı doğurup, büyütmeğe ve kendine haklın gibi idi. Fiiller, sözler, düşünce- cHi1yei 5aadeh tutarak afetin sira~:eil" 
can yoldaşı edinmeğe karar verdi. Jer hep ona hürmet ediyor, onu incit - tine mani olmak isteyen adamlar gor 

Zaten kendi de bir evlAd arzu etme - memek için her hususta son derece lüyordu. (Arkası var) 



Vecizeler 
Zeki adam aldata • 

bilir. Budala ise al • 
dattığını zannoder 
aldanmıştır. 

* Budala olarak adı 
\çıkan budala. buda • 
lalar arasında çol 
ltonuşanıdır. 

* Budala, budalalık 
ettiğinin farkına va. 
rabildi.ği gfin budala 
Oımaktan çıkmış, ze. 
ki sınıfına dahil ol • 
tnuştur. 

* Zekasını belli et • 
rniyen budala ile. bu
dalalığını belli etmJ. 
Yen zeki arasında hig 
fark yoktur. 

- Gün.ün birinde evıeneceğimı diifttnerek bıı delik ço • 
Mplan atmamış, scklamı§ttm. . " 

c 

*** Meslek alışkanlığı 
1
. Dal~ç evinde, denize dalarken giydi
ı elbıselen giyiyordu. Karm gördü: 
; ~vde mi giyinip çıkacaksın? 
~· Dalgıç karısına baktı: 

ca~ım aYll' 1'zıın oldu da. Banyo yapa • 
rad '. banyoyu doldurdum. Tam o sı· 

a elımd""L' yü - ı..-ı b . . dü t ~ "-U zu6 .. m anyonun ıçınc 
şu, onu çıkaracajım. 

*** 
Düşürdü 

Yere <111fen çocuk, aıbdqını göstere • 
rek bağırdı: 

- Beni bu yere dÜfÜı'dfi. 
tr.:aşlı bir adam geçiyordu, gördü. YeH 
·~en ÇOcuğun yanına litti: 

:-- Seni o mu dü§Ürdü? 
..._ Evet anıca! 

- İtti de ıni düftfin? 
- Hayır, ben ona tekme vuracaktım, 

taçtı, ayağım boşta kaldı, bu yüzden düş
tarn. 

*** Ben de soruyorum 
~~ir_ eve girip. ev sahibinin eskı elbise
b>lmı ~~ hımzı yakaladılar, kara • 

a goturdüler. Komi8el' hırııızı isticvab 
•tti: 

- Bu eslı:i elbiseleri neye çaldınız? 
- Onu ben de kendi kendime soru • 

Yorum bay komi3er, her halde yeni el • 
bise zannedip çalmtf olacağım. 

*** 
Şatranç meraklıları 

NorunandJ vapurunun kaptanına sor 
dul ar: 

- Vapurunw;la birkaç sefer yapmış 
1°lcular var mıdır? 

- Vardır. İlk selere çıktığımız zaman 
~apurn binip Mll mmiyenleri biliyorum. 

- Normandi ile aeyahatten o kadar çok 
Dıu ho§lancblar? 

- Anne benim. burada olduğumu sa· 
kın babama söyleme, o arasm, bu • 

lamasın! .. 

Hizmetçi - Ne kada,. da dalgınım, 

dalgınlıkla küçük bayanın ni§anhsrna 

yazdığı mektubu açıp okumadan ku· 

tuya attım. 

SON POSTA 

( Karikatürlü fıkralar ) 
O zaman 

Genç er.kekle genç kı.ı dolaştılar. Ve 

sonra bir ağacın 

a!ltında oturdu;Lar. 
Geng erkek, genç 
kıza: 

- Hatırlar mı .. 
sın. dedi, bir sene 
evvel gene bir ilk-
bahar günü ikimiz yan yana bu ağacın 

altında oturmuştuk. O zaman daha bir • 

Sayfa 9 

Cins tavuk 
tavuk davası 

- Yeli 
. .... -.................. , ~, ......... --.. •.....•••••.•............•............ ··················-... ···· ···-········ 1 

Memleketimizde tavukçuluğu il~ri götürmek için ilk it olarak ve il 
mutlak .urette iyi cina damızlıklara ihtiyaç bulunduğunrı ileri süre.n
ler vardır. Yerli tavultlarımız.ın me le:zleıtirme veya •eçmc yolıle ~ 

ulahıntı tara/tar ba lunanlCll' da var ! 

'lll······················································································································· .J Yazan: Tarımman 

56 köy namına bilmem kaç bin tane lann bizde iyi yetişmiyeceklerini iddia 
cins yumurta tedarik elmek üzere ta .. Af· etmek boştur.> 
yonkarahisarından gelml§ olan bır zatla Şu kadar ki iklim değiştikçe gıda ve is-

birinılıi sevmiyorduk. tanıştık. Günlerdenberi dolaşmadığı yer kan tarzlanriı da ona göre değiştirme& 
Genç kız: kalmamış. Cins tavuk b<?sliyen yerlerden zarureti vardır. Legorn besliyenler ona 
_ Nastl hatırlamam, dedi. o zaman nereye baş vurduysa hep (yok!) demiş • eyerli tavuk> gözile bakarlarsa elbette ki 

birbirimizi sevmiyorduk amma, sen bir 

kutu ı>asta almıştın! burada yemiştik. 

*** 
Ne yazıyorsunuz 

1 muvaffak olamazlar. Legorn menüeke '" er. 
- Bunca yolu bin ümidle aşıp geldik· timiz iÇin ideal tavuktur.> 

ten sonra şimdi eli boş dönmek ne fena? ;2 - İkinci grupun müdafileri bu fi • 
diyordu. Üstelik hevesim de bir hayli kı- kirde değildirler: Onlar münhasıran cins 
rılmış olarak döneceğim! tavuk besleyip te muvaffak olamıyanlıırı 

Gayri ihtiyari (neden?) diye sorduk: da aralarına alarak diyorlar ki: cl'avuk
- Neden olacak'. dedı· . Hn .. bac vur _ çuluğumuzu kalkınaırmak için yerli ta • - Bayan Lemanm kapısına ne yazı .. ..., ,. "' k ı 

duğum yerde cins tavukların aleyhine bir vuklarırr .. m tamamen yok etme6 e a 11 

yor~nuDz"a· rılmayın sürü laf söylediler: cBaşıbo~ ye.mlenmeğe kışmak fantazi bir fikirdir. Zaten tntbi "' 
katta buna imkan bulunamaz. Çünk:.i bi· 

bayan kapıc . Ken- hiç gelmiyor, hep iyi bakılmak istiyorlar- kl b 
~ - mn köylerimizde tavu ar ser estçe ge • dl.sın· 1 çok sevı·yo . mış küçük bir hastalık göründü mü, üçu . b .. 

1 
n" 

zinir ve adeta hüdayi na it yetışır er. ~OY. rum. Bir mektub beşi birden ölüyorlarmış; civcivlen pek b'" 
.. d k nazlı büyür, yumurtaları da ufarak ch:r- le bir yetiştirmede lıie katışma ta ıı ve 

vı.mp gon erece ~ .•. laçınılmaz bir zarurettir. Yani bizim 
t. p lm · · muş! Yerlilerle karışan kırmalarından 
ım. aram o a. 1 • memleketimiz için en elverişli ıslah şek· 

d · f ı.~~td alabildım ne de bıraz daha iyi netice almışlar amma, on • 
ıgı rç.n ne zax Ad!!> • j li. iyi cinslerle yerlilerL"l'lizi tesalüb et "' 

t 1 B gelip mektubu kapı- ların da esas yerlile:-den bir ayırdlığı bu-
pos a pu u.. uraya . . mektir: Sığır ve at neslı için nasıl iyl cins 
sına yazmaktan başka bir çare bulama- lunmuyormuş. Bınaenaıeyn bunlarla uğ- boğa ve aygırlar getirtmek!~ iktifa edi .. 
dım. · raşmak bir hevesten ibaretmiş!• bense yorsak. tavuklarımız için de nyni şeidlde 

*** 
Aşk yüzünden 

memleketimiz tavukçuluğunıı ileri götü • hareeket edebiliriz.> 
rccek yegane tedbir olarak önce iyi cins 
damızlıklar tedarik e tmek lüzumuna ina. 
nıyordum. Bir gün ayni ~ikayet ve aleyh

- Sık sık nezle olmanızın sebebi nen- tarlığı bi~im de tekrarlamamız mukadder 

cİyi yuınurtlıyan cins bir horozun katı· 
lncağ: yerli sürüler, iki seneye varmadan 
verim .kabiliyetleri daha üstün melez pi· 
liçler yetşitirebilir. Hem böyle olursa ya
bancı ırkların bizim ıklim ve bakım şe .. 
killerimize alışması da kolaylaşır. Hat
ta hastalıklara ve şedaidi havaiyeye karşı 
pek muhtemel olan yerli tavukların bu 
güzel vasfı ötekilerin yumurta ve et ver
mek kabiliyeti ile birleşerek büsbütün 
başka, daha güzel örnekler meydana çı • 

ba nedir? 
olacak 

a~k. 
- Aşk mı? 

- Evet. 
- Aşık olduğum 

kadınların her bi· 

r ine saçlarımdan birer tutam vere vere 

başımda bir tek tel saç kalmadı . Ş•mdi 

.. de bu yüzden sık sık nezle oluyorum. 

*** 
Anne kız 

Anne - Biz anne kız birbirimiıe çok 

benzeriz. 
Kız - Evet a..ı· 

ne, fakat bu be · 
nim aleyhimde O· 

luyor. 
Anne - Neye a

leyhinde olsun? 
Kız _ Geçende bana bir yerde sor • 

dular.. Anneniz mi yirmi beş yaşında • 
dır; yoksa siz mi elli yaşındasınız? dedi .. 

ler. 

Vecizeler 
Kadının az bileni 

bazan akıllı olur, fa • 
kat çok bileni ekse • 
riya ukaladır. 

* 
Çok bilen çok ya • 

nıhr. Fakat hiç bir 
§ey bilmiyenin yanıl
dığı kadar değil! 

* Çok kere bilme • 
mek, bilmekten daha 
hayırlı olur. 

ise f:krimizden cayma11y1z; yok söyle • 
nenler yanlış ta bizim kanaatimiz gene 
doğru ise bu aleyhtarlık nedendir? 

Evet. Ortalığın cins tavuk diye birbirile 
y< • ı giriştiğ i bir sırad:ı böyle yer yf:r 
aleyhte kanaatlerin belirmesi nedendir? 
Bunu cevablandırabilmek için geçmişi 

biraz eşelemek lazımdır: 

Tavukçuluğumuzu dünya çapında ile
ri götürmek için !le gıbi tedb;rıere baş 

vurmak lazım geldiği nraştınlırken orta
ya atılan ilk fikir şu idi: 

el - Bugün Türkiyede mevcud tavuk
ların ~o doksanı dünya örneklerine göre 
pek geri kalmış bir haldedir. Cüsseleri 
çelimsiz, verimleri pek az olan bu ta -
vuklarla bugünün ~cablarına uygun bir 
tavukçuluğa g ;rişilemez. Bir kalkınma 

için her şeyden önce bunların değıştiril • 
mesine, iyi cins damıziıklar edinilmesine 
ihtiyaç vardır. Vakit kaybetmeden; çok 
yumurtladıkları, iyi semirdikleri bilinen 
tanınmış cinslerden miktarı kiifi getirte
rek bunları üretmeli, o çel ımsiz yerli ta -
vuklarmızı da tamamen yok etmeliyiz. 
Ancak bundan sonra ne yapmak lazım ge
leceği aynca düşünülebilir> deniyordu. 

Bu tezi ortaya atanlar bir kısım mem
leketlerin de işe böyle gırıştiklerini söy. 
lüyor ve efkarı umuıniyeyi Legorn, Pli • 
mut, Viyandot gibi ban cinslere çekiyor
lardı. O zamanki kanaate göre her şeyin 
iyisi ancak Avrupada bulunabileceğin • 
den ccins tavuk. 'tavsiyesı de pek tabii 
karşılandı. Ve kısa bir zamanda memle
kethnizin bilhassa büyük şehirlere yakın 
yerlerinde münhasıran cins tavuk besli -
yen yerler türedi. Du meyanda devlet 
çiftlikleri, ziraat mektebleri gibi resmi 
müc>sseseler de bunları benimsiyerek hal
km hevesini arttırdılar. 

kar.> e 
cDiğer taraftan köylümüze sıhhi kü • 

mesler yaptırmak. hastalıklara karşı şöy~ 
le, şöyle tedbirler almak yolları da öğre .. 
tilecek olursa hiç bir sızıltı duyulmadan 
gayet iyi neticeye varılır.> 

Bu fikrin taraftarları ilave ewyorlar ki: 
birçok Avrupa memleketleri bugün iyi 
tanınmış cinsleri saf olarak yetiştirmek 

tarzından ayrılmışlardır. Her mahallin a· 
sıl tavukları ne kadar yozlaşmış bulun .. 
salar genee o yre alışkanlık gibi kıymetli 
bir meziyet taşırlar. Bu itibarla şimd, be
ğenilen yabancı ırkların yerlilerle melez .. 
leştirilmW. revacda ve doğru bir fikir .. 
dir.> 

Bugün, ikinci gruptakilerin davası ya• 
pyor. Muhtelü yerlerd2 cins tavuklar Ü· 

retilerek halka dağıtılmakta ve başıboş 
bir melezleştirmeye imkfin verilmektedir. 
Ankaranın resmi tavukçuluk enstıtüsü de 
ayni gayede olup, Legorn ve Rotayland 
cinslerini üreterek köylerimize yaymak· 
tadır. 

Fakat bu ikinci grupun fikrine de mua .. 
nz bulunan ve: 

c- Hayır! Bu yolda m emleket tavuK• 
çuluğu için selfımetli değildir!> diyenler 
var. Üçüncü grupu teşkil eden bu sonun· 
cular: 

* 
- Orasını bilmiyorum. Bunlar iki ki • 

fidirler. İlk defa aefera çıktığımı.: gün - Otonıobil kullanmasını bilir misiniz bay? Bilgili insan kapah 
~Pura binmiıler, ptran9 oynamıya baı- - Hayır bayan. bir dükkan gibidir. 

Lakin amatörler veya resmf müessese
ler elinde fenni icablara göre ihtimamla 
yetiştirilen bu tavukların halk elinde ih
male düşmesile baş gösteren gerileme ve 

kırılma üzerine derhal aleyhtar sesler işi
tilmeğe başlandı: cİyi güzel amma, pek 
nazlı şeyler!> diye cins tavuk sevdasın -
dan cayanlar oldu. Buna karşı cins tavuk 
taraftar ve müdafüeri: 

c- Ne Legorn, ne Rotayl:ınd! Bize en 
elverişli cins o beğenmediğimiz yerli ta. 
vuklardır> diyorlar. Bu mütalealarında 
neye dayanıyorlar? Ve biz hangi bırisine 
inanacağız. Onu da gelecek yazımda ko c 

nuşuruz. 

Tanmman 

rnışlardı. HAIA ptranç partiBini bitire • - Ne iyi, ne illi .. Lutfen ben gelinciye kadar otomobilime Dükkanı açıp bilgiyi 
lrıedikleri için yerlerinden kalkmadılar. nezaret ediverin! satmak ta şarttır. ----. .----------------------------------------------------------------------------~ .. ... ·-····················································· 

Temizlik işleri tahsisatı 
arttırıldı 

Belediyenin Temizli.ot işleri Müdürlil· 
ğünün bütçesine yilz bin füa ilave edn. 
piğini yazmıştı'k. Temızlik işlerinin esaslı 
surette ıslahı kararlaşmış olduğundan, 
münakale suretile bu :nilldürlük emrin& 
yeniden otuz altı bin liralık bir tah~:sat 
temin edilmiştir. 

- Borcu.Mı ödiyıcek paran olmadığını söylüyorsun am • 
nıa, bir JICndan da oturmuş tavuk yiyorsun? 
; Ya ne JIİJl4lyim, tavuk.cudan ba3ka kimseden vereıi11e 
ıt fe11 alamadım. 

- Gazetede rasathanenin tebli~i var.. Bugün fazla mik. 
tarda yağmur yağacakmıı. 

c- Hayır! diye haykırdılar. Bilhassa 
Legornlar meınleket:ntiz için çok elve -
rişli bir cinBtirler. Bunlar her gittikleri 
memleketin havasına, suyuna, yemleri • 
ne alışab~ tavuklardır. Hastalık; ba • 

1tılmıyan her tavuğa gelebilir. Gerileme 
v kırılma Legornlar kadar yeril tavuklar 
için de variddir. Yoksa Kanada, Fransa, 
İtalya, Danimarka, Rusya, Almanya, Mı
sır gibi dünyanın türU1 iklimlerinde mu
vaffaldyetle beslenebilen ve hiçte kabili. 
yetlerindeıı bir ıey kaybctmlyen Legorn-

Temizlik İşleri Müdürlüğünün maaşı 
ücrete tahvil edilmiş ve dört yüz lirn ola
rak !kabul olunmuştur. Kadroda mü,jür 
muavinliği ihdas edilmi9 ve müdür mu
avininin doktor olması kararlnşmıştır. 
Eski müdür bu ~e ihtisas sahibi bulun .. 
duğu iç.in. müdürlükte ipka edilecekt~ 

- Güleyim bari, sen de rasathaMnin tebli.c7lotiM inanı • 
1/0TSUn ha. 
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Tarihten sayfalar Gelecek 
nasıl 

asırda hayat 
olacak? ~-~----~~-

.. (BQJtarafı 1 inci ıcıyfada) 

Ankara radyosu üzere Mısıra gehnekte olduğunu Mımr 
DALGA UZUNLUCU 

4 
halkına yaymışlar, Mısırda umumi bir 

hayret, merak U'YaıınllftL Hakikaten bir-(Baş f anfı 8 inci ayfadal fi.yor .. Aınerikada bile zürra o kadar' ı• a. ı• Xu. t• lrw. kaç gün sonra da akşam Takti. guruba ya-
ı - 1m b l bu v tl 'çın" dedır" emegıv "ne karşılık Aca. 11·"' -. 111" X•. IO ıtw. kın, Ahmed P~ıtı1nın gemllen· İskenderı"ye ti halde eski sayı ıya aş ıyan va- agır şar ar ı , ' .1.ı. 

11
,.,. m. Hel Xu.. • JCW. ~ 

slta· kenet kcnruni müdafaa edecektir. o kadar az ~ey alabiliyor ki büyük ser- limanı aÇlklarında görünmüştü. 
zır~ birçok insanlara iş sahası teı;kil maye bu sahada Hlmuya bir türlü ya - PERŞE!lms. 27/t/U Bütiin şehir halkı, bu fOkilde gelifi bir 
etm<>k büyük sermayeleri muhitinde naşrnıyor. G€1ecek asırda ziraat; diğer ıuo: Pı-oğram. 12.35: Türle mQzlği - Pl. harb hilesine de atfederek o gece ayakta. topıaı:ıak birçok şehirlerin vücudüne san'atlerle temasta bulunan bir san'at 13: Meml1!ket saat A1an, ajana•• meteoro - her an bir bombardımana muntazır heye-ı..-b ol~ak bakımından !rudreti bü- halini almıya, çiftlik; büyük şirketler ıoıı habetlerl. 13.15 - H: Müzik O<arl§'k Pn>il • • . • _ ele Os-
SeUt: 1 ··t h 1 ram _ Pl.l 17.30: İnklll\b tarthl dersleri - can ile geçırml§lerdi Ertesı gun ' 
yüktür. Çok pahalı olmasın~ rağmen tarafın?an iş etilen vem~ e assı~ ar~, Halkev:lnden naklen. 18.30: ProRram. 18.35: manlı gemileri. bayraklarla donanDUf o-
ve artık telmik ihtiyaclara cevab ver - mekanısyenlerin, amelenın, makinenın Milz1k (Bir ltonserto • Pl.) 19: Konu~a (Qo larak limana giıd.iler. 

emesine (muharririn fikri) rağmen toplandığı ~ir san'at merkezi olmıya cuk E.ID-geme Kurumu - Temsll.) 19.?.0: Türk Tarihin kendiırine chaiıb lAkabmı ver-
.m tada kalkması tekniM memnun mecburdur. O şekilde yalnız toprak bu- h t1. > çaı nl Hakkı Der '--~-"" 
onun or n 6' " ~..:: d t k bT t• . mtlziği (Fasıl eye . a ar: - diği Ahmed Pap. karaya ayak Uöaı..ı.5• va-bıraksa bile ictimat sistemi altüst ede - gunı ... u gı a ve. mensuca a ı ıye ını man !'.§ret Kadri, Ha.san Gür, Basri t1ner, d 

hi yan et in in ne kadar iğrenç bir hareket 
olduğunu hisseden Ahmed Paşa, yolla -
rın kenarına iki sıralı dizllınif olan hal· 
kın yüzüne bakmağa utanıp limandan va
li sarayına kadar bqı önüne eğllmit ola· 
rak geçti. Mehm.ed Ali Paşa belinden kılı· 
cını çıkarıp bir zabitine teslim ~ti. son· 
ra merdiveni adeta ko§a koşa çıkard 
Meh.med. Ali Paşanın ayaklarına ~apandı 
Mehmed Ali Paşa: 

- Kalkınız kardeıim.. hoJ geldinis. 
buyurunuz!. diyerek amiralı bir aaloııt 
aldı. Perdeler kapandL Halvet oldu. Y •· 
nm saat kadar başbqa konu§tular. Bu 
mülakattan sonra Ahmed Paşa, ikametin• 
tahsis edilen bir saraya. gene bir alay ter· 
Ub edilerek götürüldü. ,. . ,_,_.k ve alo·i çok defa yarı ışlenmiş bır halde kalmaktan kur- Ham.dl Tokay. Okuyanlar: Celll To~ ve kit ka4elerden Te Osmanlı ve Mı.ar o • Cektır. T=~d B."?5!. J ltmak üze ııılmus olınıyacak, alınan hububattan sanye Tokoy. 200 Memleket saat l:ran, a - nanmalarından ııe!Am toplan atıldı. Meh

birbirine zı ır: ınbı~ı akza .. b" ... - sınat ~sullerİe birçok synthctique gaz Jaru ve meteoroloji haberleri. 20.15: Türk med Ali Paşa, devlete ihanet eden aıru • 

re~~~~~~lmçaakaakrayeguns~eu~:ft~~l~iilihAl~l~~t~&ndrnm~~.ç~~r:~ct~R~k~~.n-rn •. ;lı~p;u;l;*~b;ir~~~~~il=e=~~~tl=a=U=L=F~~=a=t=,=~=====~==R==e~=d=E=k=r=e=m~ sizlıgm onunu a . başka saman, arpa ıan, patates ve pan- hlre Fersan, Kcm::ıı Niyazi Seyhun. Okuyan: ı::: 
k:ır~ı koymaktadır. Otomobıle rağbet car s&pı ~ibi artıklardan da muhtelif Mre(lv1.ze~en :::ı ~eytn··~··M·ils;!n:!~~~:~~ ı·ngı·ıterenin mecburi askerlik kararı 

Hain Ahmed Pa§a 1258 de Mısırda kalb 
seldesinden öldü. 

arttıkça tren, yolcusunu yava~ yavaş . k 
ka betmekte, bununla beraber ağır yem maddeler ~apılaca tır. . ey 'Jald şarabı tazelendi. 3 - Zeki Arltln - • • b• k d 

.Y • r d hfüa bü "k bir Berthelot ( 1) ınsanlarm. sentetık gı- Seg~h §arkı: Ağladım ftmidler1.m hicran o}. çok gecıkmış ır arar ır 
yükJenn nak ın e yu . . da tabletlerile gavet idareli bir şekilde du hep. 4 - Mahmud Cel~leddin paşanın -
ehemmiyeti var. Acaba bu ~emmıyet_ı; vaşıyacaklnrı fikrini ileri sürmüştü. Hfi= •art>: Deflldl böyle.• - ""nk Fer 1 d 1 ğ b l8Jlllfltt 
m yarın da muhafaza edebılecek mı. Fakat birincisi enerji yapaccJk gıdanın san _ Tanbur taksimi. e - Suph1 ziyanın - " (Bqtarafı 1 ittci aayfcıdaJ 1 tatmin yo un a ça 1fDl8 a . &f .. k 

y h to aktan çı • Kürdlllh1cazk!r şarkı: Babc;oentzde bülbül .Abntınya ve İtalya orta ve cenub ve Yani o da belıki, Almanya gtbi. yükse 
Çok şüpkahe!I. arın •. uyu ~:cak sun.J ağırlığında yanılıyordu. İkincisi: Bert- oı..ım. 7 - Lemlnln - Kfir<lillhlcuklr p.r - doğu Avrupada kendi aleyhlerine ıiınte. fiatlara bıtkmıyarak. Romanyanuı petroı 
kanr çı nnaz aynı ışe y_:ırı _ helal zamarundakl kimya vücudümüze la: Nazlandı bülbfil. • _Osman Nlhadm - veccih olabUeoelı: hiç bir dev'let ınanzu • hububat ve madenlerıne talib olacaktır: 
bir •az haline sokmak mumkun olunc~ muhtae olduğu hayatiyeti verecek gı- KllrdlllhlcaztAr oartı: AQ&m gllnefl. 9 - ••• mesi bırakmak iıdernlyorlar. Onlar tim • Fakat Alınanlar hem bu husu.ta takad 
pipelineler petrol gibi kömür· naklim dayı ynpabiln:ekten uzaktı. Bir madde- •.....• Kil•dlllhlc.,kAr aaz semaı.!. ıo - ...... dilnı etmi§lenllr, hem de ellerinde M. • 
de trenin elinden alacaklardır. ffim.1A nin beslivecill&~ y~nız kimyevi terki- ..• - Oyun havalan 210 Konul"'• (Çocuk B. dilik Macaristanla beraber, Yugoslavya~ carlstan gfüi bir taıyik vaoı!aaı vardır. 
enerji yaratıcı maddeleri taşımaktansa bine dciıi! moleküllerinin teşekkülüne •h·geme Kunımu.) 21.15: ""ham, tahTl1'~ ve hatt! Romanyayı mihvere IOkm~ ••· Bwıdan başka Romanyalılar, İngiliz ı• . 
t;eller va-~sı·le dogruv dan dognıw ya e - v . v • ek kambiyo - nukut ve rlraat oorsMI Hlat.> yasetini takib ediyorlar Bunun en muş • 1~ 1 
" ını.c. de baı?hdır. Dıger ~~a~tan. yıycc 21 .25 : Nes'ell plAklar _ R. 2ı.3o: Müzik (Şan . - · rantisinin meydanda bir müen .... eai o " 
nerji nakline başlan;\l'akt>r. hacminin bu meselede buyuk bır elıem- ' .ııau - Bartt<m Mata Kleln ta•almdan.ı kül ciheti, Macanstan.• Roman.ya ve Yu- madığını veya bunun pek zayıf oldu#U· 

Otomobil yarının nakil vasıtaları a- mlveti vardır. Mide iyi işlemek için 2~.ss: Müzik (Bir solo • Pl.l 220 Müzik (Kil- goslavyadaki Web!ennden, hıç olınaz:ıa nu elbet düşüı.ınıü~lerd!r. rasında kala~k. tekemmül edecek da- dolmalu'hr. Bütiin bunlara rağmen is - çilk O•k.,tro - şeıo Necib Aflan.l ı - şimdilik kaydile de olsa. vazgeçlrmekbr. Hülha. İngilterenüı Büyük Harb • 
ha ekonomik hale konuJacak, daha iyi tikbalde synthctique beslenme mese - Brahrruı - Macar dansı. No. 17. 2 - Dellbe!. Yeni Venedi.k. İtalyan ·Yugoslav, mü- den sonra rahata dalmuı ve kuvvetlen • 
ran<lıman verecek. 160 mil sür'ate ka- 1esile muhakkak meş~l olunacaktır. Menba: Balet süiti. 3 - Lautenschlager - zakerelerinin bOf8 gitmediği ve Yugos • m.eği ihmal etmesi ile bozulan asked ve 
vm:acak ve umumileşecektir. Daha se- B" ins"nın aldıaı ücret veya ayhmn Yıldızlara doğru - Fantezi. 4 - RUsager - lavya m''-·ver• ---men girmedi..,,,,. bile, siy:ui muvazene yu-zünden Avrupanın ve 
· -ı ır ' . .. ,.,. Bir entermczo. 5 - Löhr - Bavyera valslan. w. "" .. .,., .,~ 
ri umumi bir vasıta olmak üzere de yüzde otuzunu, vaııctinın ~zde ~ırkını 6 _ Coleridge _ Afrika süiti. No. ı. 7 _ Tsc- artık mihvere ayak uyduracağı ve Maca- dünyanın beı senedir ,ekmediği rahat • 
tayyare kullanılar.aktır. Bu suretle yiyeceğine harcaması rnubalcgalıdır. hatkowsky _ Milletler süiti. 23: Müzik ccaz- ristanla uyuşması meselesinin nihayet bu sızlık kalmadı. Bugün de, İngilterede. 
Nevyorktan Sanfransiskoya sekiz, Lon- Pek ucuzları müstesna. bütün gıdalar band _ PU 23.45 - 24: Son aJans haberleri ayın sonunda Berlinde neticeleneceği a- Fransada ve kendini tehdide maruz gö • 
maya on saatte gidilebilecektir. Esac;en sun't ofarak yapılmalabilrnelidir. Mu- ve :rarınk1 proğram. şikar görülüyor. Eğer Almanya ve İtalya. rliıp hisseden her memlekette hiaıolunan 
tayyareye şimdiden güvenilebilir. Ya- ayyen bir dereceye kadar yapı1acr..<ktır ······--·····················-······00

--··········- Ma-caristanın Romanya topraklarındaki bütün müz'iç sıkıntılar gene hep o mu· 
pılan istnfü>1ikler ticaret tayy~elerin- da ... Fa.kat bunda sentP.tik so~ana. se- takblerinden vazgeçtiğini, Romanyaya vazenesizlik yüzündendi'r. 
He on altı milyon ldlometre başına yal- tetik bifte~e kadar l!idilcmivecektir. A k b taahhüd edebilirlerse bu devletin başka İngilterenin kuvvetlenmesi barı§a hiz-
nız bir öiü düştüğünü gösteriyor. Protein'l,..rin te"ekkülü karısıktır •. t~k-1 n ara nrsasJ garantiler aramıyacağı da sarih görün • met edeceği için, temenni olunur; fakat 

TelC'vzion·a kavuşmakta geçikmiye -1 lidleri güçtür. Svntctique g•da· 1htı - 1 -·00·- mektedir. bizce bu çok gecikmi~tır. 
ceğiz. Alelade bir sinema perdesin en vaç ha]irıdr bir yarnırncı f'l ı pu : 11 - Gerçi ngı ere, omanyayı ısa . c.. d _..:ı ·b· k 11 ~ • kar,.,nı, fu: t.ıa ı 26 • 4 - 9.,9 İ ·ıt R iki den H u Erkitet 
milli her hadi•evi dakikası dakikasına •acaktır. 7.enP;nıer tabH maddeleri ter- ~· ı ' J. ı. K h l J 

scyr(' leceğiz. Evim!zde oturdu~muz cihte dev=>m edeceklerdir. 1 Açılış wniz e hüviyeti meç u .. e·ır doktorun gUnlUk 
yerden spor maclarını, açılına mera - . LondH rı. d b. d b 1 d 

. b ... 1 .•.• bo k n 1907) "••ll :.öi'iO • . s:ıou simlerini vesairevi göreceğiz. Ya<tınm {1) Büyiik ':>ir Fran.m kimyageri (1827 - Mn-To1'1t lı.6.6b 12:>.6> ır cese u un u notlarından 
telefo11u sesı ta n ıgını zrna sızı ••••·••••

00

•••

00

--·-···---···········

00

•••••••

00

•• • •ıılnct t.6b..:ö 1 .6625 Dün ekşam Karaköy köprüsü ile Ba-
verecnktir. Radyolarda parazit kalını - Bir kamyon tütÜ"CÜ dükkAnının. C"er:nn :f.45 5 J8.45, 5 d . k da b" '=========:::c:======t 

C bt b·ı ek m"n"mini k ki i i k d Amat•rdaa (, .l'ts75 6 .8875 lıkhane arasındaki enız enann ır Basur memeleri yacaktır. e e taşına 1 
ec 

1 ı epen er n ır 1 
.. rH• ll.816 rıo.sıo erkek cesedi bulunmtqtur. 

alı<:ı ve verici cihazlar yapılacaktır. Beşikt..'lşta oturan şoför Hamparsu - llröıu.a 2 •• 3J 21.33 
1 

Keyfiyetten zabıta haberdar edilmiş, 
Bu savede kadınlar; akşama getirilme- mun idaresindeki kamyon, Karaköyde Attııa l.tY.ıı» ı.o ı5 cesed morga kaldınlın]..ftır. Ölünün be-
sini istedikleri şeyleri unutup kocala - işaret memurlarına mahsus mahaJlin htya 1•00 u;6 nüz hüviyeti tt!sbit edilmemiştir. Yal -
rına sabahleyin söylemezlerse işine kaidesine çarpmış ve bundan sonra da =::... 

14
.c,

35 14
.
085 

nız, cesedin üzerinde şüphe uyandıra-
varmadan, yol ortasında. hatırlata bile- karşı taraftaki tütüncü dükkanının içi- Yarton :l8.84ı.ıO 28.8450 cak bazı alametler görülmüştür. Vü -
ceklerdir. ne girmiştir. 8.octap•ı• ~ ..... .ıı,J :l•.9.,,5 cudün muhtelif kısımlarındaki yaralar 

Dünya maden kaıynaklan zengindir. Hadisede ins<l'nca zayiat olmamış, :;::d ~:!:~ ~::: ve ölünün boğazında bulun~n ip, hA -
Fakat istihlfıkin gittikçe arbnakta ol - yalnız tütüncü dükkAnının kepenkleri Tobha._• 84.6.: 84.62 <lisenin bir cinayetten mütevellid bu -
O.uğuru, ve hep çıkanlması kolay, zen- kırılmıştır. 'olth lnı so.v425 so.5425 lunup bulunmadığı hakkında bazı in -
gin JT' tiyerlerden istifade ettiğimizi de Şoför Hamparsum yakalanmıştır. MMkou :.:.ıu.<rı5 •S.90'.lö celemelere lüzum göste~ir. 
unuh'1ıyalım. Mesela Alüminyomu için Hadisenin, şoförün dikkatsizliğinden 1---1-S-'l'-1 _K_R_A_Z_L_A_a---1 Cesedin şişmiş bir halde bulunma -
oe yı" 1de elli nisbetinde alilmlnyom bu mi, yoksa kamyonun hurda bir halde l-------.--------1 sından 15-20 gün kadar denizde kal -
lunan bir cevherden çıkarıyoruz. Hal- bulunmasından mı ileri geldiği tahkik Açılıı Kaµaaıı dığı anlaşılmaktadır. Ölilnün 25 yaş -
buki arzın bütiin kaşrındar yüzde yedi edilmektedir. rn.,. ~11 1~ pe"3 Iannda olduğu tahmin edilmektedir. 
nisbe'inde alüminyom vardır. İşte ya- Bir han odasında yangın çıktı • • • ndeli Şimdiki halde, ölünün hüviyeti, htı-
rm bu fakir madenleri ucuzca ve kolay- disenin bir cinayet veya kaza eseri o -
ca işi tme çareleri araştınlacaktır. De- Mahmudpaşada Tarakçıla~da v Bira - lup olmadığı tahkike başlanmış bu -
Wzde o kadar altın var ki hepsi çıkarı- <lerler hanında kundura yagcılıgı -y_a· - lunrnaktadır. Yaptığımız tahkikata na-
nabUı::r> kaldırımları altından yapmak pan Nevart Muradoğlu tarafından ış - s o D p o s t zaran, cesedin üzerindeki c.matreler hfi-
mümkün olur. Fakat bütün bu altın gal edilen 

1 nwnaralı odadan yangın disenin hem cinayet, hem de kaza mah 
<!eniz c;uyunda ancak milyonda bir nis- çıkını~tır. '===============1 sulü olabileceğini zannettirecek mahi -
belindedir. İtfaiye, ate.p, büyümeden söndür - Ynml. 61YuJ. Ha~~-~~n Halk ıazetuı yettedir. 

* müıtür. Yangının sebebi ha~ında tah Yerebatan. Çatalçeşme ıotat, 2S Hakikatın, bugün aydınlanacağı u -
Ziraat heni.iz çocukluk ~sini ya- kikat yapılmaktadır. t S T A N B U L mulmaktadır. 

( • 
ıran konsoloshanesinde balo J Gazetemizde çıkan yazı ve 

re&imlerln bütün haklan 
mahfil% ve gazetemize tiddir. 

Bir adam apartımanın damından 

dc:,ıo 

Besiktasta Çitlenbik sokağında Kum 
cu V~lini~ apanımanıru.n damında ta-

ABO NE FIATLARI rniratla meşgul buJunım CelAl, üç kat 
:::ıı:===ı::;===:--=-=:=:ı:==I vükseklikten dfüpnüş ve muhtelif yer-1 6 3 1 

Sebebi yüzde doksan inklbazdır. 
Mütekabbız olanlard& dentıı.bil etna -

ııında husule gelen ıkıntı nettcell y&T&f 

JH&f evramı basurtye t.fekkfll eder ve 
gttgl~ büyür Meta makadın muhitinde 
koca bir kütle husule gelir. Baaur meme
leri zaman zaman şlşer, çok iztirab n -
rlr. Bundan başka az 90k mütemadi kan 
zıyaına sebebiyet ''erir. BUh~ ıenç ~a 
dınlarda sık mk vukua gelen baş dönme. 
lerl, göz kararmalan n .kansızlığın ııe -
bebi hergün, defltabll anasında vukua 
gelen kan kaybetmenin netlcesld.lr. Ba -
~an bu basur memeleri fevkalMe §l§er, 
morarır adeta kangrene benzeyen btr 
manzara alır. Hastalan uykusuz lSt1ra.b 
1çlnde bırakır. 

Fakat basur aınellyat.ı o kadar butt w 
o kadar kat'! bir ameliyattır k1 hastala
rın sekiz günlilk bir zahmete katlanma -
lan bbtün ömfir müddetince iztira.blı ,.. 
tehlikesi dıı.lmt olan ıbu hastalıktan ka\1 
olarak hal6.s olmaları için ktlfldlr. Ba • 
suru olanlar derhal ameliyat yaptırma -
Iıdırlar. Gerçl bazı ufak tefek bMur me
melerini kinin şlrlngalarlle kurutmak da 
mümkıindür. 

Fakat bu daha ziyade birkaç taneye 
mftnhallll' olmak l\zere olan evramı buu
riye,e aid bir usuldür, yoksa büttln ma
tadi ihata eden büyük n kan&JJCI b& -
surları ancak mQdahalel cerr&htye U. 
bertaraf edilebilir. 

Basura malik olmamu lçin lnlclbaz ol
mamanızı tavsiye ooeı1s. 

lerinden ağır surette yaralı*ımıştır. .,.a
11 1oııa.aıaruu r1ea edertm. AW talr· 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırıl- 41rd• tate.11..lerl ınukaw.la kalabWr. 

Sen• Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

. 
İran Veliahdinin düğünü münaaebettle.. evıvelki gece şehrim.iz Iran konsolos-

hanesınde parlak bir balo varildiğini yazlDlflık. Resimde davetli.ınr görülmek
tedir. 

----TOlUttn 1•00 100 •oo 
YUNANİSTAN 2Mi.1 1220 710 
ECNEBİ 27JJ 1 .coo 800 

Abonı bedeli peıindir. Adre• 
delifUrmek 25 kuruftur. 

ıo.ı 

27u 
aou 

Geln ..,,.9 ~.,., 11mlmea. 
ll&ılardan mu'uliyel alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kunıf].uk 

Pul ilAve.st lAzımdır. 

mıştır. ~ .. _____________ __, ... 

Bir elektrikçi tesisat yaparken Bir otomobil manevra yaparken 
iJ bir çocutıa çarptı 

yere dOft Perşembepaznrı yOkuşunda şoflSr 
Beşiktaşda: Yenimahallede oturan Hamdi Sat, kullandığı otomobil il• 

25 y~lannda Yani isminde bir el~k - manevra yaparken arkada bulunan 7 
tn"'kçi, Ortaköyde Yeni.meyhane soka - yaşında Halid Altıntaş adında bir ço -
ğında bir evde elektrik tesisatı yapar- cuğa çarpmıştır. Halid, belinden yaıra
ken mu\•azenesini kaybederek düşmüş- lanmış, şoför Hamdi Sat tutulmuştur· 
tür. Yant baygın bir halde Beyoğlu --·-····--· .. ··-··········-························..-
hastanesine kdldınlını.ştır. Şebzadebaşı 

r-;;;,;·k;~··:··1•i"t;;;;i,;"9\ f .......... ;~~r~: ... ~·ii;";:p·~-k~Df~ <g····- " TURAN ~~::~rosund• 
f ;:~;;! ~ :::om J ı rkecl: Viyaaa oteli ••raa. No. 26, Kat işin Jçinde f ş 
\ J de berırün ötJedea aonra aut 14 dea 20 d ,.............................................. büyük vo.:vn 8 per • 

'--------------.-- 1• kadar .lautalanıu bbul eder, 1 Atilla Serç n Mı~ varyete ırruplan 
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Çemberlayn Avam Kamarasında· 
a kerlik ununu müdafaa etti 
(BCl§taTafı 1 inci sayfada) 

r1nJ ve bilôlıare, muhalif işçi partısi lider
le.rı Grinvud ile Atliyi kabul ederek, ken
dilerini hükumetin kararından haberdar 
et ..... ı ..... · 
-·""i•ır. 

Gerek amele mümessilleri, gerek mu
halefet liderleri mecburi ask.erlik hizme· 
tine muarız old~larını ve kanun projesi 
aleyhine rey vereceklerini başvekıle bil· 
dınnişlerdir. 

On yedinci asırda, Oliver Kromvel za. 
nıanından sonra İngiltered'e Hga edilmiş 
olan mecburi askerlik hizmetinin yeniden 
ihyası, bütün memlekette derin bir intı
ba ıbıra'kmıştır. 
Çcnıberlayn'in Avam Kamarasında 

beyanatı 

Mecburi askerlik hizmetine müteallik 
kanun projesini Avam Kamarasının bu
ıünku toplantısınch arzeden başvek;l 
Ceznberlayn, 'bu münasebetle bir beya
natta bulunarak. demiştir ki: 

. - Hükumet, memleket müdafaası için 
lüzumlu telakki edeceği tedbirler hak
~nda tetkikattn bulunacağını geçenlerde 
bildirmişti 

. Ya.pılan tetkikat neticesı göstermiştir 
ki. şımdiki seferberlik usulümüz modası 
geçmiş bir usuldür. Bugünkü şartlara 
knt'iyen uygun değildir. Zira bu usul bir 
~aroın milletlere sulh halinden harb ha
lıne g<'çmeye imkan verecek şekilde ilan 
edilmeden 1 . " yapı amıyacağı faraı.ıyesı uze-
rlne müe~stir. Umumt şekli itibarHe. 
~diki seferberlik usulümüz alakadar 
daırelerin haı'b tehlikesi h ı· · d old a mm mevcu 

uğunu evvelden ilan etmelerini derpiş 
eyJeın~tedir. Bu usul ihdas edilır~n hi~ 
fÜphesıı lhnrbin pek yakın olduğu kana
ati hA.sıl ld 
bil ~. ~~ zaman bu ilanın ynpıla-

CC<?ği duşunulmü.ştü. 
. . Bugiinkü ''Bziyet 

rn~•ı:ndı, halen bir harb pek yakın gözük-
diğı halde de umumi vaziye+ o kadar 

•mniy ıs· • 
telaşa~·· 1: ve k.arars:ız olabihr ki, ha!kı 
v<' ........ ,,.duşurmemek için ortalığı velveleye 

• '""' en lht· 
ıuya ıyat tedbirleri alırunası ar-

şayaın olnM B b h"ktı. kend · · ..... · una ınaen u um et 
rbıi ~lı~he ılneınleketin ihtıyaı kuvvetle-

sı a altına ~ . A 

~k 1 bu Ç<ı5ırmak ımkanını vcre-
di ko an kanun H\yihasını meclise tev-

arannı vermişitr. 

ka Muva~kat mahiyette olan rnevzuubahs 
~n .ıle daha sonra bahsedecek oldu
mete ~ı.~ bir kanun layihasının hük!i
i e u~um~ müstacelen harekete 
m~· ~ im.kanını verecek veçhile gecik
ru.ın~zm kabul edileceğini ümid ediyo-

birkaç hafta zarfında değil birkaç saat 
zarfında girmeye mecbur kalacağımızı 
bütün dünyanın bildiği şu zamanda, 
anladığımız manada banş ha!inde ol -
duğuınuzu hiç bir kimse iddia edemez. 

Bu mesele hakkındaki kararımızı 

değiştirmckliğimizin diğer bir sebebi 
de kanunun barışın muhafazasında mü 
essir bir rol oynamaya azmetmiş oldu
ğumuzu göstermekteki kıymetidir. 
Arzettiğiın kanun layihası mucibin -

ce, uzun siirebilecek bir sıkıntı devre
si için kara ordusunun bazı sınıflarını 
ve bava müdafaa sistemimizi tah-viye 
maksadile de mütemmim bir kadronun 
silah altına alınması icab edecektir. 

Aynca, harb halinde harb levazımı 

imal eden müesseselerin kazancı da 
tahdid olunacaktı:r: 

l\lufoıliflerin itirazları 
Attlee, hükCı.metin bu suretle evvel

ce yaptığı ve bir ay evvel t.ekra'fladığı 
bir taahhüdü nakzettiğini müdrik olup 
olmad1~ını Çernberlaynden sorduğu 7.8 

man, muhalefet sıralanndan alkış tu -
fanı kopmuş ve hüklımetin istifasını 
isteven seı::ler işitilmiştir. 

Attlee, bu kanunun memleketi tak -
viyeden uzak olduğunu, partiler ara -
smda ihtilaflar çıkaracağını ve şiddet
li bir muhalefetle karşılaşacağım bil -
dirmiştir. 

Çcmbcrlayn'in t'evabı 
Çernberlayn verdiği cevabda, vicda -

nının tamamen müsterih olduğunu söy 
!emiş ve bu sözler de muka'\Jil alkış -
larla karşılanmıştır. 

Çemberlayn sözlerine şu suretle de
vam etmistir: 

cİçinde ·bulunduğumuz V~7iyet ve 
sartlann tetkik edilince bunu b;r « ba -
rış hali» diye tavsif imkanı olmıyacağı 
anlaşılacakt.Jr.» 

Attlee'nin diğer bazı sınlllerine ce -
vab veren Çemberlayn, meclisin ya -
rınki celsesinde müzakereye devam im 
kanını bulacağını bildirm~r-

Si nclair, Çemberlayn'in taahhüdünü 
değiştirmeden veya iptal ebneden önce 
niçin muhalefetle istişarede bulunma -
dığını sorması üzerine. Başvekil bunun 
hiç bir mtt'ksadla olmadığını Ye fakat 
son günlerde, bMiseJerin çok büyük 
bir suretle inkişaf etmesinden ileri gel
diMni temin eylemiştir. 

Hükfunet bir çok meseleleri tetkik 
mecburiyetipde kalmış ve Attlec ve 
Tredüıllyc.n konseyi azasile ancak bu 
sabah istişare imk~mm bulabilmi~tir. 

'LT Tanhhüdier ~. ki · ~- ı·k h .oükA ib L1yod Georges .ıw;Ç ·şmln asn.er ı. i~ 
ay)n uınet u kanunu tevdi ederken, son meti kanununun şümulüne gireceğini 

er zarfında mcclisınizin mu"tteh"d t 
~bil b 1 as- sormuş ve Çemberlayn: 
ı e azı Avnıp~ devletlerine karşı a- c Yılda takriben 810 bin• cevabım ver-
~ olan taahhudleti ve bu taahh:' d-
lerın tatbiki :ı miŞtir. 
it .._ vasııtaıannı da nazan dik- Hizmet müddeti şimdilik altı ay ola. alo\: alınıştır. 

H b caktır. 
« ar yapmıyorum,, Yeni kanunun hilkftmete vere<:eği salA-

B~ nı:mleketlerc karşı yaptığımız ta- h ed ~ B 
t'hhudlerı ve halen diğer bazı hük"-et- iyet ilç sene devam eceırnr. u müd-
lerı ğunzı um det zarfında lrllttmet vaziyet\ uygun 
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e yaptı görü~eleri tekrar et-
ek lüzumsuzdur. Harb yapmıyorum, gördüğü takdirde mezklır salihiyet talik 

harbe mani olmaya çalışıyorum, he:r tUr- =e=dı=·ıe=b=i=lec=ek=t=ir=.==ıı===::::::ııı:z::===== 
lil tahakküm teşebbüsünün önüne ge~
lllek hususundaki azmimizi bütün dünya. 
Ya en iyi bir surette isbat için müessir 
ç~nin, silahlanma sahasında başardığı
lllız muazzam esere ilave olarak mecburi 
'61terlik usulünü kabul etmekliğimiz ol~ 
ca~ ~ikArdır. 

1 
Bu kanaatimiule bütün demokrasi dev

etleri ezcümle Avrupadaki dostlarımız 
!ntlşt.erektir. Komşusu memleketi iç:in ha
~ını ve ailesinin istikbalini feda eder

' herhangi bir kimsenin zevki ile meş. 
~1. olma.c;ını temin eden şimdiki gönüllü 
-ulüın"w U u e aşfktır bir zftf mevcuddur. 
nıe lnumf~tle ileri sürülen fikre göre. 
tat~Uri ~izm:ı bir ~arb başlar başlamn 
l'lJ ik edileblhr ve şımdiye kadar da ba
IQ 7'.anla~ın{fa böyle bir karara müracaa.tc 
~ hıssootlmemişttr. Bizzat ben dllhi 
~it nında meo'burl hizmet usulüne bu 
et>~· tı devre zarfında milracna• edilmfye. 
~ı aık.kında selefim tarafından yapılan 

enatı teyid et~ bulunuyorum. 

•narış halinde olduğumuzu kimse 
iddia edemez> 

Ankarada bahar 

1ta~rçi şimdi harb halinde değiliz, fa
trıak n:~mleketin miicadeleye hazır ol -
etu~.1çın bütün membalarına müracaat Ankar.ada bahar bütün güzelliği ile 
'l'rlaJ:' banşın muhafazasına olan iti - kerrdlııi göstemılftir. Yukarıdaki resim
harb n baıtalaıunı ~ bulunduğu ve bir de genç lnzlarınm kırlarda .&i~ek toplar-

Vukubulduğu takdirde bu harbe ken ıgörulınektedlr. 

Proje bugün müzakere ediliyor 
Avam Kamarasına tevdi edilen pro

je mucibince şimdilik 20-21 yaşında -
kiler silah altına alınacaktır. 

Projenin müzakeresi yarınki "toplan
tıd'1 yapılacaktır. Çemberlayn, maliye 
nazırı Sir Con Saymon ve harbiye na
zırı Horbelişa ile Lankaşir dükalığı na
zın projenin aynen kabulünü tek.lif e
deceklerdir. 

Muha!efet lideri Attlee ise red tek -
lifinde bulunacaktır. 

Muhai1fler, bütün taraftarlanm bir 
a~aya toplamak için daha şimdiden fa
aliyete başlamışlardır. 

HükUmet taraftarı partner de, kanun 
projesinin tasdikini temin maksadile 
çalışmaktadırlar. 

Bu şartlar altında•, yannki müzake -
relerin pek hararetli olacağı anlaşıl -
maktadır. 

Londra 26 (A.A.) - Stanhope Lord
lar Kmnarasmda, Çember1ayn'in Avam 
Kamarasında yaptığı beyanata benzer 
beyanatta bulunmuştur. 

Sm'll işci partisine bu kahtı hayatt 
ahvalde lüzumu vechile ehemmiyet 
veril~oiğini kaydetmiş ve işcilerin 
her hareketlerinde rnilletjn ihtiyaçla -
nnı gözönünde tutacaklarını tasrih et
miştir. 

lferlic; münkere için bir tarih tesbit 
etmeden dağılmı~tır. 

l:lükumetJere bitdiriJdi 
Londra 26 - Press Association, Fran 

sa, AmPrika, İtaiya ve Almanya hükU
metleıin ·n mecburi askerlik hizmeti -
nin kabulü hclkkmdaki İngiliz hükfı -
me•i karanndan resmen haberdar e -
a;ı cr ,J ... rini bildiıivor. 

Tekrar cPress As~ation• İngilte -
r de mecburi askerliğin kabulünün en
tcrn ~yon:ıl vaziyette mühim akis1er 
yapmasının bekJendiğini yazmaktadır. 

Şimnli Jrlanda başvekiJi J..ord Craf· 
güvon İngilterede tatbik olunacak 
mecburi askerliğin otomatik olarak Şi
mali IrJandada da tatbik edileceğini 

söyl"mi~tir. 
Paris memnun 

Paris 26 (A.A.) - Matbuat ınüttefikan 
f ngihercnin med>url askerlik hizmetini 
kabul etmesini alk~famakta ve İngiltere 
tarafınonn sarfedilen gayretlerin totali· 
ter devletleri harbe girmenin kendileri 
içın bir rleliUk olacağına ikna edeceğini 

kaydetmektedirler. 

Avustralya ve Cenubi Afrikada 
Jour-Echo de Paris diyw ki: 
.-Daha şıntdiden Avustralya ile Cenubi 

Afrika Ingiltereyi taklid etmektedirler. 
Bu memlektler Büyük Harbde Fransız 

cephmine mO.ke:rnınP-1 kıt'alar iÖnder
mişlerdir.• 

Petit Parisien föyle yazıyor: 
cPolonya. Romanya ve Yunan~n. !n

giltcrcnin karftnnı kendilerine yapılR.n 
yardı;m vftdinin makul bır neticesi olarak 
kabul etmektedirler.» 

Journal .gazetesi şöyle diyor: 
c1ngillere çrk.acak bır harbin Jlk gün

lerinde Avrupaya Büyük HarbLn sonun. 
da gönclerdiğl miktarda kuvvetler sevke
deblldiği takdirde Orta Avrupa devlet
lerinin planı 9Uya düşer. Terazinin gözü 
§imdi kat'! surette garb devletlerlle müt
tefiklerinden ·tarafa eğilmiş oldu .• 

ftnlyada 
Roma. 26 (A.A.) - Gazetele: tarafın

dan tafsilAt verilmeden neşredilen İngıl. 
ter hilldl.meti:n.iıı mecburi :ı.skerli.k usulü
nü kabul etmek hususundaki kararı bu
rada .Almanyayı korkutmak için boş yere 
yapılan bir teşebbüs mahiyetınde telakki 
edilmektedir. 

Blrlmç aylık talimden sonra bir aske
rin yeni 6i1Mılan kullanamıyacağı söy
lenmekte ve İngtlterenin berri bir devlet 
rolü oynnmağa henüz hazır olmadığı il3-
ve edilmektedir. 

Berlinde 
Berlln, 26 (A.A.) - Siyast mahfeller

de hıgiherede mecburi askerlik hizmeti 
teslsi husmnında Londra htıkQmetince 

verllen karar .totaliter devletlerin dinR· 
mb:rntne lml'fl btr mukavemet te,ebbfisü 
mahfyetinde telAkki edUmektedir. Fakat 
bu mahfeller İngı1terentn bir mü~deleye 
gi~ ihtimali ?e as'kerf mükellefiyetin 
vereceği netlcıe1er hakkında f{iphe izhar 
etmektedirler. Ahnanynnın hiçbir §eyle 
korkutulamıyacağı ~ !llahfellerde söy. 
lenmekt.edir. 

Sayfn W• 

Almanya ile Yugoslavya arasmdakı· 
müzakereler hiçbir netice vermedi 

(Baştarafı 1 irıci sayfada) 
tebliğde şöy!e denilmektedir: 

cHariciye nezaretinde saat 18,30 da ya
pılan uzwı bir görüşmeden sonra Von 

Ribentrop ile Markoviç. iki memleket a
rasında muall1kta kalan bütün meseleler 
haldo.nda aral&nnda tam bir görüş bir
llti olduğunu müşahede etmişılerdir.» 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman istihbarat 
büro.runa beyanatta bulunan Markoviç. 
demiştir ki: 

cAlrrranya ile Yugos!avya arasında 1yl 
k~luk ve mütekabil hürmet ve men

faatlere mü:rtenid tam emniyet münase
betleri müsaid bir şekilde inkişaf etmek
tedir.> 

Müstehcen addedilen 
tablolar izmiften 
istanbula getirildi 

(BQ.§taTafı l inci sayfada) 
Ayrıca Müddeiumumiliğe bir de tali

matname gönder.Herek. bir hakim huzu
runda teşkil edilecek ehlivukuf tarafın
dan tablolar üzerinde tetkikat yapılması 
istenmiştir. 

Bugün Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
hlkimi Reşidin niyabetı altında icab e
den tetkikat yapılacaktır. 

Danzig ve Memelde 
tevkifler 

Berlin, 26 (A.A.) - Dantziger Vorpos
ten gazetesinin bildi.rdiğine göre Danzig 
ve Mem~lde 500 kişi tevkif edilmiş. fakat 
bmılann büyük bir kısmı sonradan ser
best bıra.la.lmıştır. Tevkif edilenlerden 
bir ıkısmı caswiluk yap.makin maznun Ya
hudi ve Litvanyalılardır. 

Adanada talebelerin tetkik 
gezileri 

Adana (Hususi) - Şehrimiz kız ve 
erkek orta tedrisat okulları 'talebeleri 
her Pazar günü Eti Türklerinin mes -
kfuı bulunduğu köylere toplu bir halde 
gitmekt<.:, köy taicbeleri ile eğlenceler 
tertib etmekte ve tabiat tetkikJerinde 
bulunmaktadırlar. Talebeler bu Pazan 
Akkapı köyünde geçirmişlerdir. Lise 
müdiirleri ve maarif direktörü de bu 
gezintilere iŞtirak etmektedirler. 

1, Markoviç Berlindcn aynlıyor 
Betlin, 26 (AA) -::: Havas: Markovff 

bugün Göring ve Hesse so ı1 resmi ziya ... 

reti yapmıştır. 
Y·ugoslavya mahfelleri, ant1k(lmintcrn 

pakta iltihak meselesinin mev. uub · <; 

edilmediğini bildirmektedirler. L 1 
Yugoslavyanın pek yakında paktr 
ceği hakkında İtalyan ve Alınan r c
Ieri tarafından çıkanl~m haberler. · ' ?ib 
ebnektedir. 

Mezkiir mahfellere göre, Mark , çin 
seyahati Almanya tarafından arz~ı edi
len bir ınalUmat alma ziyareti olnrrk kat .. 
mıştır. 

Yann sabah Mar<koviçin hareketinden 
önce bir resmi tebliğ neşredilecektlr 

Nöbetçi eczaneler 
Bu cece nöbet~! olan eca.n.eler fllD • 

Jardır: 

İstanbul clhetındekller: 
Şehzadebaşmda: (İ. Halli), Eın1D6 • 

nünde: (Necatı Ahmed), Aksarayd91 
(Sarım>, Alemdarda: <Sırrı Alımı), Be • 
yazıdda: <Belkts>, Fatihte: (Wali), :eıa • 
kırköyünde: <Merkez), Eyftbde: <ıtrell> 
Sultan). 
Beyoğlu cihetlndekller: 

ist!klfll cııdd~nde: (Kanzuk), Yübell 
kaldırımda: (Vlngopulo), ~ 
<Takslın), 'Yenlşehlrde: <PFUn~ 
Şl§lkle: (Halk), Galatada: <fsınet), ,.._ 
dık.lıda: <Mustafa Nall), Be.şikta.§ta: (1ı1IL ' 
1l Halid). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adahu'dakllerı 
Kadıköyünde: <Kadıköy), 'Ôsk1idaıd&ı 

(Sellm1ye>. Banyerde: (Nurl), Adala.l'dM 
CŞJnasl Rıza). 

\.. ,J 

·········-... ··········--· .. ·······----········.....-
Adanada ziraat ameleleri içi11 

paviyonlar yapılacak 
Adana (Husust) - Çok mühim btr 

ziraat merkezi olan Adanada. öteden • 
beri ziraat amelesinin ekim mevsimin

de sıhhi şerait altında barındırılması 

mevzuu üzerinde durulmakta idi. HaJ. 
ber alındığına göre vilayet, 8nümüzde
ki sene ziraat amelesinin ibarınması için 
sıhhi amele paviyonları :inşa ettirecek
tir. Ziraat ameleleri bu paviyonlardN 

bilaücret iş mevsimi devamınca isti -
rahat edebileceklerdir. Bu paviyonlar 
Amerika işçi paviyonlan tipinde ola
caktır . 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 

51.ıııJ/t>rİ "' T ürkivP Cümhuriveıı ıle mıindkİI mukdvel~n11m1'1 
1292 Num4r11/ı 10/611931 tarihli k11nunld fdsdik tdilmlştir 

( 24/6/ 1913 tart'hli 2435 Numdr11/ı Rt>sml Oauıe) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000 .. 000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

Türl<iyenin ba,hca Şehlrlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ~ MANÇESTER~e 

-MISIR, KII3RIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banl<a Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
licart kreJiler vt> vesaıkli krediler küşadı. 
Türlciye ve Ernt!bı memleketler üzerıne k~ıde senedal ıskonıosu. 
Borsa emırlerı. 

E.$ham vt" tahvılat. altın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedat tahsılatı ve saire. .. 

En yüksek emniyet şarılarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasamn en müsait şartlarile ( l<umbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 
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Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Gözlüklerinin altından gözlerini kır • münden biraz evvel de kendisine bu yeni 1 baztın sarıyor. yutmasam yapamıyorum .. 
pıştıra kırpıştıra. tertib ilaçtan meşhur bir mütehassısa bir ı daha böyle ne maceralarım var! .. 

Bayan Hatice Halide ve AyşeYeganenin 7550 hesab No. silcı Sandığımızdan al

dığı (630) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vennecli

ğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satıl• 
ması icab eden Ortaköyde Portakal sokağında eski 53, yeni 73 numaralı ahşab 

bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (84) 

lira pey akçesi verecekt!r. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergiierle belediye, resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 2/5/939 

tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu s;cn kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

- Bana inanmıyacağınızı biliyorum .. nümun~ götürmesini tembih etmiştL Yal- Meçhul dostumun masalına inanma • 
biliyorum amma, gene de anlatacağım nız işin feci tarafı şurada idi ki, Con o 'ı mıştım. Fakat ne de olsa onunla alay et. 
dedi ve devam etti: meşhur mütehassısın isminı .ınutmuş. bir mekten kendimi alamadım ... 

- Cidden duygu nedir. his nedir far · 
kınd~ değilim. Tıpkı bir otomate benzi · 
yorum. Yarın sizi görsem tanımıyacak, 

hatırlıyamıyacağım. Garib, fakat dosdoğ
ru bir söz ... Sizin inanmadığınız gibi, kim
se de inanmıyor ... 

Lakırdılarından bir nahiye doktoruna 
muavinlik ettiği anlaşıyordu. Gene ko -
nuştu: 

- Doktor Ceymis yaman bir insandı .. 
Usta b:r ipnotizme rrıütehassısı idi. Sene -
Ierdenberi bir bevinde ani bir tesir ya 
ratacak. adamı uvutacak bir hap keşfet
mekle uğraşıyordu. Benim metelik ver -
eliğim yoktu bu cart curfüıra ... Onun için 
de günlerden bir gün: 

cÜstad, hnkcasmı istersen. böyle ipno
tizma. mipnotizma gibi masallar& karnım 
tok! ... deviverd;m Vay sen misin diyen .. 
Kızdı, köpürdii. kirpi gib~ olduğ\tm yere 
sindim. ba!:ımd:ı pathyacak olan kabağı 

gözledim. Fakat arası çok geçmedi. Ve 
doktor z' irlome kahkahalar fırlatarak 
Mboratuarına ı?itti. ve iç:nd" beyaz hap· 
Iar bulunan bir şişe il 0 dcmd~. Sonra bu 
haplardan bir tan,,.sini bı;ma uzatarak: 

«Yut delikanlı .. zehirli değildir ... dE>di. 
Ne duruvorsun. şimdi anlatacaklarıma .. 
muhakkak icindl'n Conun aklından zoru 

müddet boşta kezen Con nihayet bir ecza 
tüccarının yanına seyyar satıcılıkla ka • 
pılanmıştı. Bir gün yeni patronu, ona: 

c- Con demişti, yann gel de mühim bir 
iş var, seni oraya göndereceğim .. • Efen · 
disinin gözüne girmek. kendisini işgüzar 
göstermek istiyen Con: 

- Bari işimi canla başla başarayım. 

İyisi mi bu haplardan bir tane alayım da 
tuttuğumu koparayım diye düşünmüş, ve 
iki üç tane birden yutmuş .. 

Con bu vak'ayı ~öyle anlattı: 
- Haplan yuttum. Alesta bekliyorum. 

İlk önce bir şeycikler duymadım .. sonra, 
bir de uyandım ki Pariste. bir gazinoda • 
yım. Vay canına! .. Üstelik de çaktr keyi
fim.. Yanımda ise civele~t bır Fransız g-l
zeli ... Vur patlasın. çal oynasın.. başladım 
kumru gibi düşünmeğe ... Ben buraya na
sıl geldim yahu! ...• Yavaş yavaş zihnim 
duruldu. Bizim Fransa ve civar mınta • 
kalar memuru hastalandığı için patronun, 
bazı müşterilerimizi iskandil etmek. ye
ni yeni stparişler almak üzere beni bura· 
ya yolladığını hatırladım. İçim rahat etti. 
Sular kararmıştı. Hesabı görmek istedim. 
Elimi cebime soktum. bir hışırtı duydum. 
Tomara benziyen bir şey vardı cebimde .. 
bunu çekip çıkannC'.a az kalsın aklımı oy
natacaktım. Zira tam 600 llralık Fransız 

var g'lliba diVPC'Pksın amma, vız gelir .. > frangı destesi idi bunlar .. namusluluğum 
Doktorun verdi/fi 'hapı vutar yutmaz. tuttu. 
kendımi odamda, yatağımın içine otur • 
muş bir halde ve pans;yoncu madamın dn 
sabah knhv::ıltıc;ını başucuma getirirken 
gördüm ... Ş!lc;kınlıktan serseme döndüm. 
Günlrrcf' kendime gelemedim. Sızin an • 
lıyacafünız doktorun verdiği hap br>ni u
yutmus. ben de bu uyku halinde, tıpkı v~ 
tabii, akli müvazen<'si v<'rinde bir jnsan 
gibi tımc; t1p1s evime gelmıştim ... 

- Bu paralar benim değil, nereden al· 
dı~ımı bilemiyorum. İyisi mi harcama -
malı ... dedim. 
Yanımdaki kız işveli işveli cilvelendi: 
- Deli misin sen? .. Senin paralann .. 

Hatırlamıyor musun? .. Dün at yarışla • 
nnda kazanmıştık hani. deyince akan su
lar durdu, ertesi günü bizim idareye gi -
dince de i~ler anlaşıldı. Kulunu: şapa o-
turuverdi. Meğerse yarıştan marıştan pa-
ra kazanmamışım .. 

- Yahu, dedim .. bu hapları mükem -
mel surette reklam ettın mi milyoner o
lursun .. neden tahlilini ynptırıp. beratını 
alarak piyasaya sürmüyorsun .. 

Con ümidsiz ümidsiz başını salladı, ce -
vah verdi: 

- Söyledim ya .. inanmıvorlar. Her ye
re baş vurdum. Me~hur alimlere. kaşifle
re. kimyagerlere, zenginlere yazdım. al
dırış bile etmediler ... Halbuki biricik e
melim. bir ortak bulup bu keşfi ilerlet -
mek. bütün dünyay;ı yaymak .. onun için 
de göcebe gibi şehirden şehire dola~ıyo -
rum. Ne yapayım ki inanmıyorlar ... 

Adeta merak eder gibi oldum ... Herife 
ne sordumsa cev:ıb vermedi. Sadece yu
tunuz bu haplardan bir tane .. bakınız na
stl rahat edeceksinız? .. Evinize hi<: b!r 
yorgunluk hissetmeden ve farkına varma
dan cfönereksiniz .. dedi, durdu ... 
Aptallığıma vereceksiniz, amma, ani 

bir kararla bir hap aldım ve yuttum. Ne 
oldu mu? .. diyeceksiniz, hic1 •• Kula~ımda 

mübarek herifin sinek vızıltısını andıran 
ve habre: 

- Nasılsınız? .. Rahatsınız ya? .. diyen 
sesini duya duva, adeta varı sersem bir 
halde evime geldim. Ceket;m; cıkarırken, 
eözüme bir gazete n;~ti. Aldım. açtım. 

İçinden bir paket, paketten de bir tane 
mahud hapla şu pusula ~ıktı: 

Sayın efendim, 

Hap şifalı tesirini gösterdi. Birdeııbire 
ba11ılmanı.za Tağmen, 1:>mıim{e komışmı -
ya devam ettiniz, hir gaıct.? satın a1dı -
nız, ilstf'lik te on lirıı vererek tü.rW tilT -
lii 1srar, rira ve niyazlarlrı bu haplardan 
bir tanesini nümmıe o1arak sakladınt2' .. 
Utıku ilacımın faydalı sır?armı öğrendiği

niz giin, liitfen adre~imP bi?dirmenizi sa"U-
qılarımla dilerim.. Con.. w .............................................................. 

dosyasında vardır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 12/6/939 tarihine müsadi! Pazartesi günü Cağnloğlunda kain Sandığı
mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellcfıyetl 

ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra -
nın taahhüdü baki kalmak şartile 29/6/939 tarihine müsadif Perşembe gü
nü ayni mahalde ve nyni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile beraber dairemize bildırmeieri lazımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicill erile sabit olmıyanlar satı~ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 38/1167 

dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
' ilan olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gcınermek istiyenle

re muham.minlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(2888) 

OKADAR KOLAY ... 
Her akşam bu şekilde birkaç dakika 
içinde yapacaöınız ufak bir mesaj 
size ge.,çliöinizi kazandıracaktır. 

Krem Pertev . 
ın 

Yarım asırlık ıöhreti beyhude 
değildir. 

Tanı~lı daha yarım saat olan Conun 
anlattıklarınrı b:ıkılncak olursa. doktor 
Ceymisi, beş kıt'nda yaşıyan fen adamla
rının keşfedemediği bir şevi meydana çı
karmış ve zararsız bir uyku ilacı yap • 
mıştı. Bir hap alıyor, cuykuya• dalıyor, 
nefsinize karşı olan itimadınız çoğalarak 
şuur altınızın emrile gündelik lşlPrlnizi 

görüyor, saatlerce sonra da dipdiri, hiç 
bir yorgunluk duymndan uyanıyordunnz. 

-' BAKEa mağazalarının sattı!h .... , 
Hey~canla atıl~ım: . . 1 kostnm ve pardesnler, emsalsiz 
- Şırketten gonder~ış o~abllt~ler?:. bir biçimdedir. 
- Yok canım .. ne şırketı .. muşterıler- SAGLAM 

den para toplamışım. Mahud uyku hali 
var ya ... Farkında olmamışım. o gece de ŞIK 

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

caktır. 

2 - Talihlerin lise mezunu olması ve telaffuzlarının, düzgün se~lerirun mikro

fona müsaid bulunması, bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşmaları Il . 
zundır. 

Gene Conun söylediklerine bakılırsa 

doktor Ceymis çalışma fazlalığı ve za -
türrecden ansızın ölmüştü. Fakat ölü -

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 60 

har vurup harman savurmuştum .. Boşu. 
boşuna hasta idim. uyku hapı yutmuş . 
tum .. falan dedim amma, tutturamadım. 
Pasaportumu elime verdiler .. 

Daha bir sürü işlere girdım çıktım. Ha
pı yutmadığım zamanlar rahatım.. fakat 

Bunu kendisi de anladı ve ölüm ya- teazzım tavırlar takınıyordun ki ... Hat 
tağmda bana: ta nişanlandıktan sonra bile değişme -

cHata etmişim Cevad .. hata etmi - din ... 
şim!» diyerek kendi kabahati yuzun -
den hayatını zehjrlediğini itiraf etti. 

Karı koca bir dakika sustular .. Ara -
larmdan seven fakat kendisini sevdir
mesini bilmeyen zavallı bir kadının 
gölgesi geçmişti. İkisi de şim<li ona a -
cıyorlarciı. 

Söze ilk başlayan gene Cevad oldu: 
- Aramızda bu sözler geçmemeliy -

di... Affet Mmr1In, fakat bütün bu 
iftiralar beni her şeyi olduğu gibi an -
latma~o. ve sana kendimi tamamile ta
nıtmağ1 mecbur etti. Benim. de onun 
da kabahatlerimiz vardı. Hangimizin 
hak1ı olduğumuzu yalnız Allah bilir. 
Benim kat'iven emin olduğum bir şey 
varsa o da Mtizevyeni sevmediğim ve 
onunla uyuc:amadığımdır. 
Şimdi senden bahsedelim Mualla. 
İzmitte sakin. münzevi denilecek bir 

hayat vaşay?n küçük bir kızın, daha 
ilk görıi ,te benim üzerimde çok büyük 
bir tesir yaptı~ını. biliyor musun? 

- İlk görüşte mi? Kabil değil Ce -
wd ... Ona kıırşı o kadar soğuk ve mü-

- Affet beni sevgilim; kalbimin se -
sini dinlediğim dakika, senin üzerim -
de yapacağın tesiri düşünerek guru -
rum isyan ediyordu; çünkü sen yalnız 
güzel değil, ayni zamanda zeki, hassas, 
ince ve yüksek ruhlu bir kızdın. Esa -
sen böyte olmasa, ınrf güzel bir bebek 
olsan seni böyle mutlak . bir surette 
sevmeme imkan var mıydı Mua!Ia? Ha 
yır, böyle kızarma yavrum.. Kocanın 

sana hakikati olduğu gibi söylemesine 
müsaade et ... İzin ver de seni ne kadar 
çok sevdiğini söylerken ayni tamanda 
seni ne kadar t<'kdir ettiğini, senin yük 
sek dıiyguları:"l karşısında nasıl hür -
metle eğildiğini de anlatsın. 

- Sus Cevad. Beni seviyorsun ... Bu 
bana yetişir ... Öyle mes'udum ki .. . 

- izınitteki hayatın büyük sıkıntılar 
içinde geçmişti; burada da ilk ayları 

benim hodbinliğim ve gururum yüzün
den üzüntü ile geçirdüı; fakat bundan 
sonra artık seni mes'ud etmeğe çalışa
cağım sevgilim. Esasen bundan böy lo 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla satılmaktadır. 

3 - Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dil bilenler ve yüksek mekteb 
mezunlan tercih edilecektir. 

' 
4 - Talihlerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. Umumi mfldürlü

ğüne müracaatlan. (1408) (2651) 

hayatımızı sen kendin tanzim edecek - Fakat odadan çıkmadan evvel tek -
sin. rar kocasına yaklaştı; onu o.muzların -

Mualla sevinçle kocasına baktı. dan tutarak gözlerine baktı: 
- O halde müsaade et de bu hayat - Sevgili efendim bugün hangi el -

pek fazla modem olmasın! bisemi giydiğimi arzu ediyorlar? 
- Tekrar ediyorum yavrum: Sen na Genç adam karısının başmı mubah -

sıl istersen öyle yaşayacağız. Benim i- betle göğsüne çekti; g€nç ve ateşli du
çin seni her zaman yanımda görmek dakları birbirin~ buldu. 
kafidir. - Beyaz giy MuaUa ... Ruhun gibi, 

Hakkm var Mua11A, sen böyle patır - duygun gibi, sevgin gibi beyaz ... 
tılı salon hayatı için yaratılmış bir ka- Bizim asıl düğün günümm bu ... Se
dın değilsin; bunu son haftalarda tec - ni karşımda bir gelin gibi beyazlar i -
rübe ettim. Modern hayatın bütün en - çinde görmek, bu alqam beyaz elbise -
trikaları, riyakar:Jıkları, yalan ve gös - nin eteklerini sürüyerek bana gelece -
terişleri senin dürüst kalbinde isyan u- ğin zaman İzmitte geçen o acı 98atlerle 
yandırıyor. Erkeklerin fena maksad - bugün arasınd~ fena bir rüya gördüğü
larla sana yaklaştıklN'ını görerek iğ - müze inanmak istiyorum. 
reniyor~un; kadınların dedikoduları ve * 
kıskançlıkları sende nefret hissi yara - Bir saattenberi Belkis hanım hesab-
tıyor; o halde istersen bundan sonra se ları üzerine eğilmiş, çiziyor, bozuyor, 
çeceğimiz en samimi ve yakın dostları- tekrar cemed.iyordu. 
mız ~rasında mes'ud bir ömür geçirir, Ne yapsa boştu ... Hakikat 'btıtün çıp
salonlarm mecburiyetlerine bağlanma- 1aklığı ile meydanda idi. Borçlan ba -
yız. ~ındlln aşmış, Beykozdaki köşk ipotek 

- Fakat bu sakin hayat seni çabuk edilmiş, masanın üzerinde duran bir 
bıktırmıyacak mı Cevad? yığın faturalar da, Şişlideki evin satıl-

- Bıkmak mı? Benim uıl o sahte masına intizaren yüzüstü b!rakılmıştı. 
hayattan usandığımı, bana düşman o - Fakat artık bu satış muamelesini a -
lan insanların içinde yaşamaktan sıkıl- Jel~cele bitirmek lazımdı. En yakın 
dığımı anlamıyor musun? Bundan böy- dostlnrı bile alacaklarını istiyorlardı .. 
le seninle başbaşa geçecek günlerim Son zamanlarda büyük bir l{\tiıf eşeri 
temiz bir duygu ve tam bir çalışma ile olarak da Naime hanımefendinin ver -
dolu olaccik. diği paraların da sonu gelmiş, geçen 
Karı koca böylece birbirlerinin kol- gün o da kendisini reddetmişti. Demek 

ları arasında saatlerin geçtiğini farket- bütün ümidler artık yok olup gitmişti. 
meden çay vaktine kadar kaldılar. Mi- Bütün ümidler ve onlarla birlikte Ce
safirleri yalnız bıralanamak için M\l - vad ... 
alla birdenbire yerinden fırladı. Genç kadın yumruklarını sıkarak 

- Gidip hazırlanayım, misafirleri pencereye yakılaştı, uzaklara bakarak 
bekletmek ayıb olur. l kendi k~ndine mırıJdancb: 

- Ah zalim! Bütün ömrümü ayak .. 
larının dibinde geçirdiğim halde t~
ralı, görgüsüz bir kızı bana tercih et· 
tin!. Halbuki ne güzel ümid1eriın va 
hülyalarım vardı benim! Şimdi hepsi 
yok oldu ... Mahvoldum ben; beni sen 
rnahvetiin! 

Di.şarıda nefis bir sonbahar güneşi 
kırları ısıtmış, yeşillikleri gümüş gibi 
parlatmıştı. 

- Çıkıp biraz hı.iva alayım. Bey • 
nimin içi ateş gibi yanıyor, böyle gi • 
derse vaktinden evvel ihtiyarlıyaca • 
ğım ve o zaman ya~nız Cevad değil. 
başka hiç bir erkek de yüzüme ba'kmt· 
yacak; halbuki bu kış için yeni planlar 
hazırlıyabilmek için gençliğimi muha
far.a etmem lazım. 

İçeriki odaya geçerek şapka ve man· 
tosunu giydi; sokağa fırladı. Bugün 
yalnız olmak, kendi düşüncelerile baş 
başa kalmak istiyordu. Ağır adımlalrl• 
ormana doğru yürümiye başladl. 
Sabahın taze serinliği bugün çayır • 

lara ve ağaçlara her vılkitum daha par· 
lak bir güzellik vermişti. Genç dul ba· 
şından şapkasını çıkararak saçlnnnı btJ 
hafif serinliğe bıraktı. Yav~ yavaş ba
şının içindeki ümidsiz dil.~ünceler da~l
mıya, yeni bir ümid ışığı beIIrmegc 
başlamıştı. Fakat birdenbire gözleri ıca
rardi, olduğu yerde durarak bir ağaca 
dayandı. Uzakta:, ağaçların arasındafl 
iki 'kişi geliyordu. Erkeğin geniş omuz
ları ve uzun boyu şüpheye mahal bı
rakmıyordu. Bunlar Cevadla Mualla 
idiler. Genç adam karısını kolile snr
mış, başını ona yaklaştırmış, bir şeyler 
söyölüyordu. 

(Arkası var) 
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BATTjtL GAZ 
. "" 

- - - -- - - - --- ~ - ---=-------

Boğazdan inen kayık 
Yuaıı: ZIYA 

Kızkulesindekl genç kız 
..... ~attaı Gen, ağır a1tt kalktı. Kılıcını 

Bu hügülc lcagıtın diAer gemilerin bulundukları koy~a 
demirlemek manevrasını gapmıgarak akıntıyı takıb 

-uıe aldı. Başını, haftb S&lladı: 
- .E\oet. 9e. V'8l'dim. Buratian, ser-

~çe çıkıp gidecekstntı. J"akat, bunun 
~uı, biraz bekli~ 

Dedi. 
ta Sükfuıetıe ltapıyı Q9tı. Dişan çıktık
k n sonra, htıyttk bir dikkatle kapıyı 
·o apadı. A.tpasya Ana ne bir kaç rahibe, 
Bi }o~ d~hlbde sessizce duruyorlardı. 
,_ rbırtnı karışmı hayanere benziyor -
atrdı. 

Bnttal Gazi bunlara yakl~tı. Aspas
Ya Anaya hitab ederek: 

:-. Kapıcı keşişe emrediniz. Kurşun 
erıtsın. Kapının kilid" d"k ·· B lk ıne o sun... u 

1.adının, bir müddet mahpus kalmö.eı 
<t7.Jnt. 

Dedi. 

* 
BA'M'AL!. 8EN, YALNIZ HARB 

MEYDANLARINJN nrotL .. 
kALBLERtN DE KAllRAMANISIN .•• 

~atta1 Gazinin içtiği zehir o kadar 
~üessir idi ki, o zehiri içeceği esnada 
d;vzac:Je A.şkar şahlanıp da yansını 
t krnenı, olsaydı .. ve Battal Ga~ de 
,:ın içinde bulunan suyu kAmilen iç-

ış bulunsaydı, artık onu, ecelin pen
çesinden hi b" 1' Ç ır şey kurtaramı 'aC'aktı. 
d a~t, bir ~k cins atlar gibi, felaketi 
er al hisseden bu zeki ve hassas hay

v~nın o har k t . 
h e e 1 sayestnde Battal Gazı 
ayatını Jeniden kazanmıştı. 
Avni 

ınak . Eanıanda, onun hayatını kurtar-
Uie'k;~n, baş rahibe Aspasva Ana ile 
ederek kız) da, btıtün varlıklarını sarl 
dığı il~alışnıışlartlı. Manastırda kal -
'al Grn det !artında, bir an bile Bat -
on aılnln yanından •ynhnamışlar .. 

u evveli dikkatle tedavi ettikten 
IOnra, eski kuvvet ve .zindegisini temin 
•tınek için ne milınkfuıse yapmışlardı. 
~atta} Gaıi, yirmi beş gün bövlece 
d' avı ed1Up mU'kemmelen de be~len
h:en so~ra, artık yola çıkabilecek bir 
~ gelmıştt. Fakst şimdi de başka blr 

asta 1ı lt baş~st..ermJ.ttt. 

M Bu, öyle bir :hastalık idi ki, Cadı 
1e aryanın zehtrinden de husul€ gelen 
~U~P. gtbt, ko,ayoa ifşa edifemezdi. 

;kü; dtme de~.ı, nıha ~iddi. 
k ğer Battal Guımn yennde bir baş-
ll!ı olt~aydı, bu ruh hastalığının buh -

~~ları llnlsında, Aspasya Ananm elle
• .ene sarıJarak: 

d - Sen bana, haylltımda hiç bir ka -
ı·ın~an g~rmedigim şefkat ve insaniye-
t gösterdin. Sonra .. en katı yürekli in
~~arı bile sarsacak kadar yüksek bir 

Osun ve cazibeye maliksin ... Allahın 
~aı.a bahşettiği bu iki büyük mezivet 

13 aqısında nasıl 1Akayld kalabilirdim?. 
l':i aş ~CUJnda bulunduğun günler birbi
rr:;1 takib ettikçe, kalbimde uvanan 
/\. ~rıet ve filkran hisleri arttıkça artı. 
~ r 1~ bugün, sana karşı dayanılmaz bir 

ri'ı hoUni aldı. .. Seni seviyorum. 
,.. erdi. .. Bu sözler kaç kere Battal 
uaz· i ' ~ ın n kalbinden lroparak dudakları-
lıa kadar geldiği hslde, koca kahralman 
tçı~ete şayan bir metanet gös•erdi. 

111 • Yakan o bliyilk ateşin ıztırabları
~tti~ızienıek için bi1tün gayretini sarf 

•i~a~~ty~da:, boynunu bilkerek kcndi
):,,.:ı ueklıyen Zevnebin hatırasına o ...... ar h.. • 
her b u~ı ediyordu ki, genç ve dil-
lehh aŞrahıbeyi ilk gl5rdüğü gece, onun 
tını ar cazibesi karşısında bütün varlı
l'rıağ~·:rsıldığ~ı hissettiği halde, bu 
~Yle u lyeti kendi nefsine bile itiraf 

li' lll~k istememişti. 
gun a~t.. Yattığı o ölilm döşeğinde, her 
~endi . ŞUcunda ve gözlerinin önünde, 
derec sı~e ~ kadar büyük bir alaka. o 
3iz d e fiyilk şefkat gösteren bu emsal-

erC<:ede gü 1 
da git . ze kadın, onun ruhun-
ki, hu~ıde ayıe rniiessir bir hal almıştı 
kava k a dayanabilmek için, yalçın bir 

adar nıer l k "' Sattaı ın o ma lazımdı. 
Şıy<>rdu ';~u nıe'aneti göstermiye çalı

. ·.r.§kuıa dair en küçük bir ima 

ettiAini w kalelere dogru ilerledigini gördük 
Tercüme eden: HOsayin Cahid Yalçın 

Ona azıcık ders verseniz pek 
terakki eder. Büte kabiliyetinin 
bir delilini gösterdi. Sebebi an -
18fllınıyan. bir Arıza vukua gel • 
meseydi tecrübe pek büyük bir muvaffa. 
kiyet temin edecekti. Yalnız, havan pat· 
la.yarak yedi kişinin ölümüne ıebeb oldu. 

Bu »Öz.leri dinlerken şu kabiliyetli ada
mı tetkik ediyordum. Sarığının şekline 

bakarak bir müezzin olduğunu tanıdım. 
Yaptığı tecrübeden salimen kurtulmak 
saadetine nail olduğundan dolayı onu teb· 
rik ettiın ve tatbi.k ettiği usulü sordum. 

- Ne yapılmak fhımsa hepsini yaptım. 
dedi. Bu feIB.ket ilk attığım bombada VU· 

kua geldi iee de muvaffakiyeti temia e -
den şeylerin hiç bir~ıni unutmamış oldu
ğuma eminim. 

#a meyyal idiler. Daha ziyade vaziyeti " 
mizi AvnıpaWann ifşa etmelerinden çe • 
kinmek i<:ab ederdi. Donanma yanar yan. 
maz konan ambargonun hikmeti işte bu 
idi. Her millete mensub birçok gemile11 
Çanak.kalede durdurulmuşlardı Epc-y~ 

uzun bir müddettenberi, Türkler Adnhu 
denizinde seyrüsefer etmez olmuşlar • 
dı (1). Babıaliden istcdiğ:m levazım gel • 
mişti. Artık hiç bir şeyin vü ~ 

sulüne intizar etmediğim bir sı~ 

rada tekmil yelkcnlerhı! açm11 

Hariku.l4de bir metaneı g~atermif olan ge "' Jcadın omJt r>«nın. tnıc:ıeıtni JlcayDettt 

ve ifşada bulunmamak için dudakları-ı yordu. Ve onun en yüksek sevgi ~
na hükmedebiliyordu. naaile süzülen nazarları, Battal Gazı -

Fakat gözler ... Onlara nasıl hükme- nin kalbinde, buhranlar ve fırtınaıJ.· 
decekti?. Onların, doğrudan doğruya yaratıyordu ... Battal, bu b~ranlar w 
candan ve kalbden aldıklan ifa - fırtınalar karşısın~ metanetınin m~A': 

./".b lır · · büı·· kuvvetim de ve manayı nasıl diğiştirebilecekti?. lu o •aması ıçın, un 

- Haydi bakalım. ne yaptığınızı bana 
mufassal surette anlatınız. 

- İptida, dedi, havan kundağı üzerinde 
hazırlandı. Sonra, OllU denize doğru gö
türdüm. Barut yerini doldurdum. DlS • 
viilınü§ toprakla üstünü sıkıştırdım. Son· 
ra, çapa uygun bir bomba, bir de barut 
doldurdum. 

bir halde Boğazdan inen büyük bir 
kayık (2) gördüm. Ayni zamanda, bu ka· 
yığın diğer gemilerin bulundukları koy. 
da demirlemek manevrasını yapmıyaraX 
akıntıyı takib ettiğine ve kalelere doğru 
ilerlediğine dikkat ettım. Bunun üzerine, 
içi cephane ile dolu olduğu için debbo~ 
lara yak.I.aşmak istediğine ihtimal verdim· 

(Arkası var) 

(1) Btlttın harb müddetince yalnız blta. 
raf .sefineler padişah hesabına hububat ta .. 
şımışlardır. Babı!ll FraMızları tercih etU '9' 
bu da htanbulda yerleşmiş olan tacirler lçbl 
pek faydalı oldu. Aşkın, tek bir dili varsa, o da gözlerdi. sarlediyor.. ~U: an evvel manastırdan 

Ye sonra gözler, dudaklar gibi, sus - uzaklaşmak ııtıyordu. 
Paşa söze karıştı: 

- Ne kadar vukuf sahibi olduğunu ıö
rüyorsunuı; dedi. 

Burada, milletlerin siyaseti hakkında blıı:t 
tenvir eJebllecek bir tıcarl spekQifısyonu ha"' 
tırlatmak ıcab eder. Karollnde pirinç yükle • 
mlş olan bir İngiliz gemisi yalnız resmi kA. 

mazlar ve yalan söylemezlerdi. Kalbin * 
en derin köşesinde canlanan ve yaşı - İhtiyar kapıcı keşiş,Devzade Aşkarı 
yan aşkı, bütün varlığile ve bütün saf- dış kapının önündeki mermer basama
lığı ile ifşa eden .. gözler ve yalnız, göz- um önün':? çekmişti. 
lerdi. Battal Gazi, 'kendisini oraya kadar 

Himaye ettiği adama hitaben: lıdların ka:y.dlle 00...ddğru iıstnnbula Eleldi. 
- Devam ediniz, dedim. Hamule t~anbulda hlç kimse namına ırsaı 
- Bombayı havan topunun içine koy • edilmiş değlldl. Hamuleyl limanda sattı. 

Nitekim, Aspasya Ananın gözleri ... teşyi eden dilber rahibeye, kalbinin 
kalbinin ateşleri, slyıah kehlibar gibi bütün minnet ve şükranlarile teşekkür 
gözlerinde kıvılcımlar gibi parlıyan bu ettikten sonra başını öne eğdi. Heye
genç, bu dilber, bu hatsas kadın, du - candan titriyen bi! sesle, şu sözleri il!
daklannı sımsıkı kapamış olduğu hal- ve etti. 
de, gözlerinin ifadesine haklın olamı - (Arkası var) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
I - İdaremizin Paşa bahçe müskirat b brikası için plan ve iartnameleri muci· 

hince 7 aded maa teferruat tahammür kabı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon • 
muştur. 

II - Montaj dah1l; olarak muhammen bedeli sif 23.000 lira, muvakkat te • 
minatı 1725 liradır. 

III - Eksiltme 11/Mayı5/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindt:!ki alım komisyonunda yapılacaktır. . 

!V - Şartname ve planlar her gün sözü g€çen şubeden ve İ7.mır, Ankara baı· 
müdürlüklerinden J 15 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar verecek!eri ma1~emenin t~ -
ferrüat ve evsafını gösterır tekliflerini münakasa tarihinden on gun evvelıne 
kadar İnh'sarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrıkalan şubesine vermeleri ve 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazılı ve
sika ve ~ 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme gi.inü en geç saat 14 de kada:- yukarıda adı 
geçen komisyon ba~kanlığınu makbuz mukabilinde vermeleri Iazımdn·. (1922) .... 

Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 Te. Eksiltme 
Lira kuruş Lira kuruş şekli saati 

Muhtelif cb'adda çıralı kereste 40,599 M3 1826 95 137 01 Açık ek. 15 
I - Yukarıda ıniktnr1 yazılı çıralık kereste açık eksiltme .suretile satın alına

caktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hizasıl"da gösteril • 
miştir. 

III - Eks itme 28/IV /939 Cuma günü Kabataşta levazım şubesi müdüriyetin
deki a1ık komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte "f 7,5 teminat para-

larile mezkur komisyona gelmeleri. c2714> 

Nafıa Vekaletinden 
Açık arttırmaya konulan iş: 

1 - Çubuk barajı gazino ve mü§temilatının bilfunum demir baş eşyalarile bir
lıkte icara verilmesi tahmın edilen senelik icar bedeli 1200 liradır. Uç sene 
müddetle icara verilecektir. 

2 - Eksiltme 12/5/939 tarihine rastlayan Cuma günü •aat 15 de Nafia Veki
leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında açık arttırma usu.
Iile yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya gırebilmek için istekJilerin (270) lirahk teminat vermesi ve 
arttırmanın yapılacağı günden en az sekiz giln evvel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarile birlikte bir istida ile VekAlete müracaat ederek bu lfe mahsus olmak 

üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i9inde 
vesika talebinde bulunmıyanlar arttırmaya iftirak edemezler. 

4 - İstekliler bu iş için hazırlarutll§ olan mubvale ve prtname projesiJıi lulU' 
Umum müdürlüğüne müracaatla ıörebllirler. cl397ı. c2689. 

du.m. ateş verdim. (2) Türklerin bir nevl sefinesi. Bunla' 
Haykırdım: bllha.ssa Karadenlzde yaparlar. Maamafill 
_ N l h · fitil kullanmadınız mı! hiç bir türlü seyrüsefere hA.s değildir. Fena 

ası • ıç hanlara dayanamadıkları için, rüzgft.rı ar • 
Ah, cehaletinize kurban olan zavallıla • tadan almap mecbur oldukları zaman, ön· 
nn birincisi olmağa layıktınız. Nasıl ohı- lerlnde genI.t bir satı. yoksa, karaya vurur .. 
yor da kalenin müdafaasına memur ha - lar. 

vancılar arasında bir tanesi bile fitilail ·-········ .. ·•·•••··•0
··················-········· ....... . 

bomba atılamıyacağını bilmiyor? 
Bunun üzerine paşa: 
- Sabit oluyor ki. dedi, mahir bir adam 

olmak için ufak bir eksiği vardır. Tahsi
lini ikmal için biraz evvel ettiğım ricayı 
tekrar ediyorwn. 

Bu kadar manasız sözlere boyun ej -
meğe adeta mecbur bir vaziyette bulun -
duğum için, debboy muhafızını çağırttmı, 
debboyun mevcudunu tetkik ettik, içinde 
fitil yapmak için icab eden malzemeyi 
bile bulamadık. Halbuki paşa müezzin 
lehinde ısrar edip duruyordu. Ben de 
kendisinin huzurunda bir tecrübe yapma. 
s.ını istiyordum. Paşayı memnun etmekte 
hiç bir fayda olmadığı için bu Jıle meşgul 
ohnanın zahmete deA':niyeceğini görilyor
dwn. Fakat cahiller~ hayır demekte in
san dalına zarar gördüğü için marangoza 
bir kule yaptırdım. Birkaç fitil yaptım. 
GüğerÇele ve kükürt tedarik ettım. terkibi 
hazırladım. Talebemin gözü önünde bir 
kaç tane bomba doldurdum. Muvaffaki -
yeti temin eden bütiirt §artları ona an -
Iattım. Bombalar o akşam atıldı vı Mol· 
dovancı pek memnun oldu. Adamı hum -
baracıbaşı tayin etmek için böy:le bir tec. 
rübcden muvaffakiyetle geçmesinı bekli
yordu. Maamafih bu adam o kadar bece
rlltsizdi ki birkaç gtin çalıştığı halde işe 
yarıyacak surette bir fitil hazırlamağa 
muvaffak olamadı. Bu yeni pkird giriş
tiği işten nevmid olduysa da tan ve ,eref 
hırsına pek mağlCtb olduğu i9in tekrar hA
misine müracaa-t .tti. Benim kullandığım 
vasıtaların zorluğundan şikAyet ederek 
fitilsiz bomba atmak usulünü kendiline 
öğretmekliğim için teltrar bana tavaiye -
lerde bulunmasını rıca eyledt. Bundan 
daha manasız görünecek cihet Cotchim 
muhasarasını refettirmeğe muvaffak ol
muş VJ? sonra Osmanlı ordusuna kuman -
da e'tmiş olan Moldovancı gibi bir vezirin 
bu ricayı kabul etmesi idi. 

Yalnız bu küfre bile Türklerin 11en
dflerini ınüdahiadan ne kadar lciı bir va
~yette 'bulunduklarını göstermeAe kiti -
dir. Onun içhı onların ılfını dü§lilandan 
saklamağa pek büyük bir lüzum vardı. 
Maamafih, casuslukları malQm olan Rum
lar tarafından tehlikeli blr ihbar vukua 
gelmesinden korku\amazdı. Osmanlı Is -
tibdadının boyunduruğu altında e#iJmeğe 

alıfkm w Türklar kadar oahll bulunan 
Rumlar TCUklere aid her ııydeıı korkma· 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLİGİNE 

doöru atelacak 

JADIM 

Buna.,.lı lar 
iule e:fileblllr. 
Viyana Oah•erUtffinden bir Profe.ör -
Bioeel - Tabir ettikleri Gençligin a
aip bir anwru.u keffetmittir. Bu 
eevber haltbaurda penbe renlıtelıl To
uloa Kremi lerlribinde mevc:utiur. 
Cildia bu yc:giae uııwnınu aktamları 

yatmndH evvel tatbilı ediniz 
Iİa .,arken, o ; dldiniu 

~-.~~IİbeeleTI;,:: " ~aç!eftirir. 

Ctldi ta· 
tıe.-iave 
\adı .. ribi yumı;fÜ " ııi1•'- aokta-
,.rcl .. ,kurUrnıalı lef• iter •bah he

,.. Reakdelrt TobJon 
KnıalM elrüaüa. 

t 



14 Sayfa 1 SON POSTA Nisan 21 
cS:>n Posta· run te!rlkuı: '46 

BiR iN6ilil CASUSU 
_] -

Ttretlma eden: B. .UU 

Almanların, lngiliz. kara ordusunda faaliyette bulunan 
casusluk şebekesi pek zayıfmış 1· 

Güreşçilerin Norveçte 
aldıkları dereceler 

Son iki günlük güreşlerden sonra ümidlerimiz Ankarall 
Y aşarla, Celal, Büyük Mustafa ve Çobanda toplaoıyd 

Avrupa güreş şampiyonası 25 Nisan 
Salı günü Norveçte Oslo şehrinde m.
rasiınle bqlamış buluıunaktadır. Bu 
müsabakalara güreşin en ileri bulun -
duğu şimal memleketleri Finlandiya, 
İsveç, Norveç, &tonya, Letonya ve Da 
nim.arka ile Almanya ve biz tam, yani 
1 kişilik takımla efrmekteyiz. Diğer 
milletlerden Polonya S, İt.dlya .f, Fran
sa, Belçika, Holanda ve Macaristan 3 er 
güreşci ile girmektedirler. 
Takımımız giderken son vaziyetle -

rinden bahse~ik. Şimdi de iki gün
dür aldıkl:ın neticeleri bir araya top -
layarak düşüncelerimizi ilAve ediyo -
ruz. Sureti m~susada giden arkada -
şımız Ömer Besimin telgrafla verdiği 
iki günlük neticeler fUillardır: 

25 Nisan Salı günü gündüz yapılan 
gü~lerde S6 kiloda Kenan büyük bir 
talihsizlikle pmpiyonanın en iyi gü -
reşcilerinden biri olan Finlandiyalının 
karpmıa düştü ve bütu.n mukaveme -
tine rağmen hükmen ~ğlub oldu. Tec 
rübesiz bir güreşci olan 61 kilodaki Ah 
med Işık Macarın karşısında ayni aki
bete uğradı. İJk günü 79 kiloda Mer -
sinli Ahmed Letonyalıyı çok hakim bir Kendilerinden şampiyonluk beklP.di~:; 
oyundan sonra sayı hesabile yenerek iki kıymetli güreıçim,z, Çoban Meh 
yüzümüzü ilk defa güldürmüŞ oldu. ve Büyük Mmtafa 

Ayni günün gecesi. de güreşlere de - Macar ve Almana karşı sayı ve ~ 
vam olunmuştur. Bizden 66 kiloda An- yenildiğinden 5 er fena puvan atıııJıf Garb cepheıiflde l'llgiliı topçta efrada 

• b. . . d biri esnasında, malUnıat toplamak için k~ralı Yaşar ilk defa beynelmil;l tek - Jardır. . eıf 
•Babam• la bır mfiddet konuştuktan mız hususiyetlerden hiç ınsı me~cu in . .. d ·1m k üzere bitaraf mas yapmasına rağmen Norveçlı ra l- ilk ağızda çok kuvvetli gilre:;cı~, 

sonra, müsadesini rica ettim; çünkü değildi. O, bambaşka yaradıl~ta bır a- gılte_reye gbonlınenk fi~krın' de oldugu~ _ bine hülonen galib gelmek muvaffa - düşen bu iki pehlivanımızın bu 
bazı aJanlar u a k' t· · ö t · t' B d Amirim olan Albay Nikolay'a bazı ra - damdı. . .. 1 d' Alb Nikolay es~ ıye mı g s ennı~ ır. un an sonra betleri mukadderdi. ti 

:Porlar vermek mecburiyetinde 1 - O, bana, Alman istihbarat teşkılat~ - ~b b~a ~oy ~pı.aJanl:~ı hiç beğe~i _ büyük Mustafa kıymetli bir galebe ka- 66 kiloda bir güreş yapmış bultııl , 
dim. cBabam-> bunu öğrenince, o da nın çalışma metodları hakkında han -

1 
an e, .. u .. h . Casusluk zanmıstır. Rakibi olan Estonyalı Neo Ankarah Yaşar beklenmiyen bir IJJ~ 

d h . ı· · h ·z yordu. Çunku o er zaman. « - .k. . 'd' ç b M h d ı p0v• benimle beraber Albay Nikolay'ın ya- kulade enteresan, ers ma ıye mı aı . . . 'lm .. d. 1 derdi Fakat Avrupa ı ıncısı ır. o an e me ma vaffakiyet kazanmıştır. Bir J.ena 
1- . k ben nun ışı bır centı en ışı ır.• . ' l f b" .. k b" 1 kl dil . nına girmek arzusunu gösterdi. Çiln - bir sıra ma um~ venr en, , o • bu işi yap _ a ese uyu ır şanssızı a nya ı - nı vardır. . ·* 

d.•. f" • I . e ek bil bu defa arzusuna ragmen ~-· .. ı· ı· N , k d.. d'.. . M . 1ı JJI"' kü bir tarihte onlar ayni bir alayda be- bana vc>r ıgı ne ıs sıgara arı ıç r - • b . ti d "d' ç-nkü bu ;d !'.ıncısı sveç ı yman ın arşısına uş- 79 da çok güven ıgımız ersın • 
k 1 k d. . . d" li ,Jum mak mec unye n e ı ı. u , -ı· .. h b'l 'lm' ti ..rı b l . d .k. ı'sir1 raber hizmet etmişlermiş.. O itibarla yük bir dik at e en ısını ın yorw · :ı k Alm b·tıeri 

0 
kadar muş ve sayı esa ı e yenı ış r. güreşinde gc.ııi ge mışse e ı ınc j 

h bd - İ ·ıı bs.şarah, ece an za 
1 

D" · 26 N' Ç b ·· dü h b'l ğl -b 1 tur· birbirlerini tanıyorlarm~., Albay Nikolay, ar en once ngı e - . Alb N"k 1 bö le bir ted _ un yanı ısan arşaım a gun z de sayı esa ı e ma u o mu.ş ıd 
Albay Nikolay, cBaba> mı büyük bir rede faaliyette bulunan Alınanüh. ~janbl~- ~~ ~Üraca:r et~~k~!n b;şka bir ça _ yapılan :ntlsab~k~larK takımNımız 1~çin fena puvanı vardır. Bundan sonr3., 

nezaketle kabul etti .. Ona benim hak- nndan ( 1) hemen hemen m ım ır . . d Ç" k .. b" Alman za- çok feP.a geçrnıştır. enan orveç ıye, müsabakalan kazanırsa üçüncü ve<]' 
w • • kA sözl .. k h b ba lar başlamaz İngi - re görernıyor u. un u, ır Ahmed Işık Almanna tuşla Mersinli kinci olabilir. • kunda bir yıgın sıtayış ur er soy - ısmının, m- ş k"f ed'ld •. kl . . biti ne kadar da Almana benzemese, Ah d d kib' h ' b"l ~ el 

ledi .. Hatta benim daha mühim daha lizler tarafından tev ı ı ı ennı ' d . . b" d"li bilse konu- me e ra ıne sayı esa ı e mag - 87 de Koca Mustafu Avrupa ikin • 
' ' r· ·1t ede ne kadar a ıyı ecne ı ı , l - b I 1 d d"kt d' w .. şleri" mes'ul bir vazjfeye tayinim ihtirnaUn - bunun için, Almanyanın, ngı er k lik b" Alınan şivesile ko- u o muş m- ır. sini yen ı en sonra ıger gure f. 

'den bile bahsetti. Bu sözler, ayrı ayrı se faaliyette bulunmak ilzere yepyeni bir şur en m~l" a ı;d ğun belli etme _ Bu iki günlük neticelerin hiç de 1~ - de soğukkanlılığını kaybetrne1.se b 
bebı d d 1 1m kl b b be ı k bekesi kurmak lüzumunu nuşurdu. man ° u u himize olmadığı meydandadır GüreQ rincilig· e doğru yürüyecektir. ~ıt er en o ayı o a a era er, - casus u w şe 1 tt B den İngilizce konuşan Alman zabitle - . 

1 
d 

1 
.. · .. 

1 
"" - ..,..ıe"' 

ni de, cbaba> mı da fevkalAde sevin - hissettigini uzun uzun ana . ı.d u. ye - ri hemen hemen yok gibi idi.. ş~mpıyona arı~ a p
3
uvan usu u şoy e - Ağırda; şampiyonanın en ku er-' 

<lirdi .. Bu sözlerin, ı.ahiren ehemmi - ni kurulan casusluk .. şebe~esı, ~~uz?:- (Arkası var) d!r: Tuşla yemlen , s~yı he~abile mağ güreşcisine mağ'lCıh olan Çoban 2 f,ı. 
yetsiz görünmekle beraber, hakikatte, dusunda oldukça musbet ışler gorebıli- ._ ................................................... ~ .... 

1 
.. _ lub olan 2, say; hesabıle galıb gelen 1, puvan ~ımakla beraber iyi netice 

:!!~=~~a~~~~ ~~~a~:k~:ıt1:e :e::v: ia0:ğı~~~:a::~~ı::::~cnb~~~~r~:! ~GÔ~!ıU!' &ım;- ~~~~a ::::~ı..~ :;:.,:";:~f.i~~~~.:ğ ~ m~~ :;';~~~ h~~!e1;;:Y~:;~:,f,~ 
kalade yardımlan dokundu. «Baba> m da bir kısmı meydana çıkarılarak kur- ~--__ -~ _ rar. Buna nazaran bizden iki gureşcı lAl iyi bir şansla ilk turda rakibsi_z 1' 
IM arasında, annemin de (bundan son- şuna dizilmiş .. Bunlardan en meşbu - iki günde ta~fiyeye uğramış demektir. dığından O fena puvanla ikinci ~ 
ra cana,> cbab:h kelimelerini tırnak i- nı, Londrada kahramanca ölen, meş - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 56 kilorla Finlandiyabya s~yı hesabile, geçmiştir. Kendisinden iyi bir de 
çine almağa lüzum görmüyorum. Çün- hur casus Karl Lodi imiş. Krur~. ordu - 1 ~orveçliye tuşla yenilen. Kenan ile .. 61 beklemekteyiz. 
kü Almanyada bulunduğum müddetçe suna gelince; Almanların, İngılız kara f kıloda Ahmed Işık da ikı zorlu rakıbe, M. Tank Öze.rengi• 

~~u:~:,;a;:~~ın, .::;~r~i ;:~~:da~·~~~:,~~1~~~n':s~:~:~ : ingiltere lig ~ina"Çiıirininkirkbirinci haftası 
çok göreceği geldiğinden bahsetti .. (}. bunun o kadar ehemmıyetı yokm.u~, t1" 
nun knnaatince bugünlerde benim, bir Çünkü, son zamanlara kadar İngilız l Sonlarına yaklaşan İngiltere lig maç golden fazla crtamamUJ ve 2 - f rnııi • 
kaç gün için izin alarak annemin ya - ordusu o kadar kücülanüş ki, onun, şu t }arının 41 incı haftası oyunlarına Cu - olmuştur. Maçı 40 bin kişi seyre~elı 
nımı gitmem çok muvafık olacaktı.. veya bu şekildeki faali!eti~e A;ınan or- 'i mctrtesi günü muhtelif sahalarda de - tir. Everton hata 5 7 puvanla birit'd' 
Halbuki Albayın son sfülerinden son - dusunu rahatsız etmesıne ırnkan yok - l varn edilnüştir. Bu hatta baştan aşağı Charlton ise 48 puvanla üçüncill 
ra, tayin edileceğim yeni vazifenin fev- muş.. l sürprizlerle geçmiştir. Lig lideri Ever- yükselmiştir. 
kalilde mühim olduğunu ileri sürerek Albay Nikolay, bütün bunlar hak - 10 ton da dahli, en iyi takımlann bir ço - Wolverhampton O - Bolton W :S.: 
pek fıla bu izin meselesinin imkansız - kında bana çok esas1ı malfunat verdi.. .,.. guw rakiblerine mağlub olmu.ş1ardır. İş- Bu maçta da me.şhur Wolves ~--"' 

SOLDAN SAr;A ve YUKARDAN AŞAul: P'y bğından bahsedebilirdim. Nitekim ben Bütün bu izahattan sonra Alınan İ.3 - 1 _ Vıt.rln _ Bir nota. te İngiliz futbolü budur. Ve her hafta faast Bolton'un seri akınlanna 
de böyle hareket ettim ve: . tihbaral teşkilatı ile İngiliz istihbarat 1 _Herkesi barıştıran. 11 ayn sahaya IS ilA 40 bin seyirci top güçlükle durabilmiştir. 

1
; 

- Baba, dedim, benim de annemı teşkilatının sevk ve idare tarzları ara- ı _ Eşya - Vo.pur odası. ]ayan Amilin ne olduğunu bi1.e pekAIA Her iki devrede de bir türlü kal~ 
çok göreceğim geldi Fakat yeni vazi - sında cok esaslı farklar bulunduğu 4 - Baba - L111er. gösterir. Ligde başta giden her takı - girmiyen top yüzlinden oyun 0-0 
fem o kadar mühim ki onu şimdilik, kanaatine geldim. Bizim, harbiye ne - 5 - Manken - ÇünkO. btr .a. o'-a mın her maçında böyle bir A1dbete uğ- berlikle bitmiştir. J. 

k - 9 _ Eğlence - Sonunda .., tıcft""' 
bir dakika için bile terketmeme im an zaretinin kontrolü altında bulunan bir raması ihtimal dahilindedir. Böyle sür- Wolvcrhampton 52 puvanla ı•• • caleyh• in zıddı. ..., 
yoktur. Asker olınanız hasebile bunu milli istihbarat teşkilatımız vardı. Hal- 7 _ Müslümanların ibadeti - Yıl. prizler bizde nadiren ve favori takı - Bolton 43 puva'nla yedinci vazirt 
siz de takdir ecrersiniz!. buki Almanvada ise bu teşkilat, umu - a - Fayda.~;ız. mm pek kötü bir oyun oynaması yü - dir. 

Askerlik vazifesini her ,eyin üstün - mi karar~ilha mensub istihbarat teşki- t - Rengi olan. zünden olur. Hmlbukl yenilen lngillz Stoke Clty 1 - Arsenal O 1>11,ı 
Cie tutan babam, derhal bu fikrimi tas- lAtının şefi tarafından kontrol edilirdi. ıo - Oyalamak masdanndan emri hazır - takı.mı fena oyun oynadığı için değil, Ligde hemen ynnyana giden .__..u • 

i.ıaret. t'P .... 
vib ederek: Almanların harbiye nezareti bu işde A- 1 2 8 4 ~ ft 7 8 9 10 rakibinin kend~fnf bastıran parlak o - takımın maçını 2S bin kişi seyre 1" • 

- Haklısınız, oğlum, dedi. Vazife a- deta ikinci derecede bir rol oynardı.. yununa boyun eğdiği için mağlQb ol - tir. Stoke City son dakikalarda 0 
nadan, babadan bile fistündfir. Onun Her iki memleket teşkilatının da, ken- 1 muştur. nun yegAne golünü yapmıştır. gto~ 
için annen de seni mazur göriir. dllerine göre, birbirlerine faik ve bir - t Bu haftaki Ug maçlarının enteresan Arsenal 43 puvanla altıncı, 

Kendisine gelince, babam, yeni vattl- birlerinden eksik olan tarafları vardı. ı neticelerini yazıyoruz: C . .f3 puvanla sekizincldir. 
fesini devir alır almaz, derhal izinli o- Neyse. tekra: mevzuumuza dönelim.. 4 Charlton 2 _ Everton ı İngiltere Kral kupası bu batt-
larak memlekete gideceğin! ve ~nn~e Albay Nikolay, bu lronuşmallanmızdan 1 Lig lideri Evert.on bu maçta rakibi _ neticeleniyor .. ~ 
tiendcn. "'.'I bol bahs~ecel!nl soy1edı. l nin yüksek oyunu karşıııında boyun eğ- lngiltere Kral kupası finali ~n 11ol ' 

Bu hadıseden taknben bir hafta son- m Alb:tJ Nltoıay ııe bu ton~mam eıına- mek mecburiyetinde kalmıştır. Charl _ deki 29 Nisan Cumartesi günil 
1 
.. rı ~ 

ra sefim Albay Nikolay, beni yanına aında. harbclen öner İngUterede bulunan AI- r, th taloJıl p '1 
h b man Casuslnunın mlırtan hakkında da ol - l ton forved hattının yıldırım gibi akın- verhampton - Portsmou d• o Çağırarak yeni vazifem akkında ana b d h w bl tadın~' 

duk:ça sar1h bir fikir edlnmeğe muvnffak ol- lan ve ~ütl~ri karşısında Everton i - rasın a meş ur em ey s bir vımn htfsilat verdi. Albay Nikolay, • l k \Ti 

1 
'! b çı le 

· .,. dum. Bu ca.m.slar hl~ de uydurma roman rinci devreyi ?-O mağlQb terketrniştir. nanaca tır. wo ves n u ma 
umumiyet itibarile bana karşı çok na- maharrlrlerlnln yaldıtıan veyahud zannet - l~ ikinci devrede kendini toparlnyan E - mak ihtimali daha fazladır. 

1
. b 

zik drıvrandı. Albay Nikolay'da, Prus- tlklert kadar çok de~- BUAkls miktar - !1ulmcıaa•aa hcU.d'l'Nf pldl verton bütün gayretlerine rağmen bir ~· ya ınilitaristlerinde görmeğe alUitığı - lan cok mahdııdıruu Muharrir. •w•Uci 
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TDrkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
22 - Nisan - 1999 Vaziueti 

•AK T 1 I' ' . 
a...:' 1 

~tın: 8aft tllogram 17.163.104 
BANKNOT 
t.1PAKL1Jt 

Dahildeki MuhabiTler ı 
Ttlrt liran 

Bariçteld Muhabiri• ı 
Altın: Safi kllogrnm 9.054.614 
Altına tah'flll bbU aeıbut 
dövWer 

Diler dövtzıer n Borçlu kllrlnl 
\ lakJyeıert 

fhz.ine Tahvilleri: 
'.n•ruhde edllen enatı na'kdlve .... 
ta "§!lığı 
ka,\unun 8 - 8 1nct maddele
rine tevtıkan haıtne tarafından 
Vlkl tedlyat 

ıSenccı.,t Cüzdanı 
TİCARi BENEDAT 

E&ham v., Tahvilat Cüzdanı: 
<Deı Uhde PdUen evrnkı nııt

A - fdlyentn tıırşıtıft E!:hnm ve 
CTah\1lU ltıbart kıymet.le) 8 

- Berbeit eaham n tahvlllı 
Avansın: 

Bazıneye h!a vndell 
Altın Ye Döru (iıerlne 
T'ahvtıl.t üzerine 
Riaaednrıu : 
&luhtelif: 

avans 

M.Hl.2?8,.0 
19.910.317,-

1.282.938,79 

571.229,55 

12.736.038,33 

7.575,14 

15.671.232,06 

158.748.563,-

16.477.206,-

114.478.441,07 

41.728 322,81 

Lira 

ts.334.1134,19 

Sermaye: 
tı.ttyat Ak~1 
Adi '" fevbJl.de 
Hususi 

671.229,l!S TedavUJdekl Banlrnntlar: 

28.414.846,53 

Deruhdı edilen enakı natdlye 
Kanunun CS - 8 tnc1 maddeleri 
ne tevfikan buine tarafından 

vltı tedfyat 

Deruhde edilen Hrala nakdiye 
baklyw 
Karşılığı tama.men altın olarak 
flheten teduüle nzedUen 
Reeskont mukablll Dheten ~a. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 

142.271.
3570

_ Döviz taahhüdatı : ' 

Altına tahvm tabu döv1%ler 
Diğer dövizler ve &lar.ıı.klı .dlıtnı 

" bakJyelert 
114.478.441,07 Muhtelif: 

7.944.397,05 1 49.672.719,86 

7.074.000, -
218.267,08 

7.322.303,27 141.614.570,35 
4.500.000,-

13.600.570,06 

y clı.iuı 413.458.267,61 

2.'11"34,11 
8.000.000,-

158. 748.563,-

16.47'1.206,-

142.271.357,-

19.000.000,-

75.000.000,-

6.497,50 

30.201 241,45 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

-::::==----------------~İskonto ha~di o/o 4 Altan üzerine o/0 3 

[ 
ISTANBUL BELEDiVESi ILANLARI 

Lira 
15.000.000,-

1.712.231,11 

236.271.357,-

21.010.557,16 

30.206. 738,95 
102.257 .380,39 

413 .458.267 ,61 

_!_nbrir N. 

44 
88 

ismi 
Snim 
Şcrarettin 
karısı Ayşe 
lsnınil 

Mahallesi 

Dngmecıler 
Nişancı 

Solrn'-< No. 

6 
21 

Cm si 
Arsa 

Hekt.ır Ar Metre 

76 
60 

Kıymeti 

16 .ıira 

25 il 

Nısbeti 

5-1000 
6-1000 

Bn~ ı.dırı Çk 
M Oıızevı kışla 

63 
65 

U)5 

5G4 
608 
607 
508 
216 

Rız& Kipınen 
Alı Rnştn 
Galip 

Fethi Çtılebi N ~ m nzgilh ı 7 • 85 25 • 6-1 :K>O 
Topculnr Çıftç. A.ıı • 9 80 196 • 6-1 00 

• 
Rami yeni 

'1\ıbyn <.: 1. 14 Tnrla 64 83 850 • lO· 000 

il 

Muhtar 
Galip 
Galip 
Paşnlı 
Şu kir 

Cıcoz .:ı·o.u Bu.ıço 60 200 :o 10 lOJ > 
• Hus.une~o.u THrlı 1 176 11 10-1000 

• • • 1) 6 400 il lt-1000 
• Bağ~nr :e 1 80 SJO > 10· 1000 

9 
11 

> Ç.ıkurçeşme • 7 700 10-1 OuO 
Eynp > l~s ,i hııftnf 13 Arsa 60 200 • 5-1000 

• » il 5 » su 76 • 6-1000 

~rı~iOpı:azası dtıhllinde Arazi tahrir kom'syonu'lca tahrir olunan yukarıda isimleri ve cinsleri yazılı arazi sııbip
buıud~"'u amet?ll.hları. meç~u.ı bulun luğun lc111 kendılerrne tebl ğ1t yapıln~adı {ı C'ihtlo konulan kıym.et.ı~re itiruz1arı 
Olu " takdırde bır ay ıçındt) pu.suz b.r dılckçd ile kaza idare he~ etme mllracuatları lAzımgeldığı ılll.nen teb.ılğ lıUr, (J) l'>.9vO) 

Muhatablan adresle r'nin öğrenilemem~
sine binaen doğrudan doğruya tebliğ 

edilenıiyen tahrir neticelerini havi 
Mahallesi 

---- _ varakanın asıldığı yer Talik tarihi 
Rumelikavağı 
~ Vapur İskelesinde 27/4/939 J: eninıahalle 
Sarıyer > > > 

BüYiikdere • » > 

Rireçbunıu > » > 

'l'arabya > > > 

'Yeıtiköy > > > 

İstin ye > > > 

Ernirgan > > > 

lıunıelihisar • » • 
:> > , 

Sarıyer kazas k d ı · 
adres] . ının yu arı a yazı ı mah allatı içinden tahrir edilip sahihlerinin 

erınin .. ~ il · b' 
tahrir . ogren ememesıne ınaen doğrudan doğruya tebli~ edilemiyen 
la netıcelerini ihtiva eden birer var akanın hizalarında yazılı mahallere ası
d:\:u~~ kazada ilan olunduğu 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci mad
Cekıe . ucı?ınde ilan tarih:nden itibaren bir ay içinde vaki tahrıre itiraz edebile-

ti alakadarlara tebliğ olunur. (İ.) (2859) 

Zehra Hikmete 
G ' 

illıekalata belediye tahsil Ş. başmernurluğu çevres·nde sahib bulunduğunuz 'E _ 

ernı:~ınez rnahallesinin Tersane caddesinde 276-278 sayılı 223 hesabda mukayyed 
l'edi kı.~ m.uhtelif senelere aid bina, buhran, çöp, ve fener vergi ve resim.den 

diğı t"Yüz lıra elli kuruş borcu vardır. İstcınen bu vergi 10 gün zarfında ödenme
llıele ~kdırde t-nhsili emval kanununa tevfikan gavri m~nkuPinüzün l!>atış mua • 

suıe başlanacağı tebliğ mokamınn kaim olmak üzere ilan olunur. 

...._____ (İ.) (2904) 

G·· 
S urnrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
:hnalnıa Komisyonundan: 

iliıı::- Deniz vasıtaları için 57 kalem boya vesair malzemenin 12/5/939 Cumn u saat ıı d 
2 e kapalı zarfh eksiltrnesiyapılacaktır. 

R Gişesi 

Gişesi 
Daima piyango 

bile terinizi 

Uğur gişesinden alınız 
Galata Karttköy Postane karşısı 

No. 23 Te : 40021 

İstanbul ikinci İflas Memurlu

ğundan: 
Müflis Avunduklara aid çiltlik satışı 

hakkında vaki tekili ile ülas idaresince 
verilecek izahatı tetkik ve karar vermek 
üzere a.lacakhlann 11/5/939 Perşembe 
günü saat 14 de dairede hazır bulunma -
ları ilan olunur. (17225) 

······························································ 

İlan Tarif em iz 
Tet ailtıın ıantıını 

•ahi/• 400 kızruı 
•ahi/e 250 D 

•ahile 200 » 
Dördüncü ahile 100 • 
ı, ıahilcln ~O • 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddeı urfında 
fazlaca mikdarda nan yaptıracak

lar ayrıca tenzilAtlı tatffemlzden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SATILIK EMLAK 
Esas Yeri Kıymeti Nev'i Mesahası Depozito• 

681 Burgırzda Çınarlık sokak No. 11 
682 Büyükada Aydoğdu ve Lalaha

tun sokağı No. 25 
683 Büyükada Cami Mah. Gazievre

noz sokağı No. 1 taj 3-
684 Heybeliada Lozan Zaferi aokağı 

No. taj 33, 33/1 

574.-
53.50 

118.50 

452.50 

685 Heybeliada Dağ yüksek sokağı 63.20 
No. 11, 19 

686 Büyilkada Yalı rnah. Mehmedcik 96.-
sokağı E. 34, 36, Y. 48, 50 

687 Büyükada Doğanbey sokak No. 608.-
27 

688 Büyükada Yalı mah. Kumsal 2000.
oad. No. 23 taj 27 

691 Büyükada Nizam Haskalfa cad. 318.50 
No. 7 

692 Büyükada Cami mah. Çinar so- 518.75 
kdk No. 98 

6D3 Büyükada Nizam Tayyarecı Maz- 59.50 

lwn sokak eski 4 yeni 5, 31, 10, 12 

695 Heybeliada Müsteclp Onbaşı so- 600.-
kağı No. 14 taJ 14 

696 Heybeliada, Uluçpaşn 50kak No. 100.-
10 taj 10 

1026 Burgazada Gönüllü cad. ve Ge- 268.20 
zinti sokak No. 10 

699 Bur.gazada, Çarşı cad. ve Yalı 150.-
sokağı No. 33 taj 30, 31 

700 Burgazada, Yalaz aralığı Gökde 112.50 
mir sokağı No. 4 taj 4, 41 

701 Burgazada, Yenıbahçeler sokağı 43.24 
No. 11, taj 11 .. 

702 Fatih, eski çarşı, yeni Beyazıd 200.-

mtı.h. eski Paşapazan yeni Çadır-
cılar cad. No. 47 taj 4r:, 49 

704 Kınalıada Narliyan ve Muradiye 
sokak No. 60 taj 6U 

705 Kınalıada Kılcı cad. No. 28 taj 28 
706 Kmalıada Kıkı sokağı No. 30, taj 

30 

708 Boyacıköy Reşidpaşa mah. Fıs
tiklıçam sokak eski 9 yenı 9 taj 9 

709 Beşiktaş eski Ortaköy yeni Hacı· 
mahrnud mah. Gürcü kızı eski 19 
yeni 23 taj 1 

710 Beşiktaş Köyiçi Posta kutusu so
kak eski 42-22 taj 22 

711 Beşiktaş Fındıklı Selımehatun 

mah. Vişne sakak Tavuk uçmaz 
No. 22 taj 22 

712 Beşiktaş Sinanpaşa mah. Şehid 

Asım cad. eski 13, 15 yeni 11, 13 
taj 11, 13 

714 Üs'küdar İcadiye rnah. Münec
cimbaşı so'kak No. 58 taj 58 

715 1.tsküdar Selami Alief. mah. eski 
Andonaki yeni Trablus sokak es
ki 21 yeni 31 

716 ÜSküdar Altunizade Veysipaşa 
sokak No. 1/1, 1/3, 1/3 taJ 3 

717 Kadıköy Caferağa mah. Nücüm 
so'kak (Zühal sokak) eski 2 yeni 
16 taj 16 

718 Kadıköy Rasimpaşt Tepe sokağı 
eski 29 yeni 77 taj 77 

719 Kadıköy Caferağa mnh. eski Mo
da yeni Su yolu LeylB.k eski 6 

yeni 26 taj 26 

5.75 

120.-
74.-

1200.-

2200.-

700.-

655.-

1500.-

375.-

100.-

500.-

2000.-

71.24 

281.-

Arsa 
Arsa 

, 

287 M2 
107 1ıl2 

114.8<1 
10.'lCI 

'1 
1 

28.70 

Harab oa- 161 M2 QO.mf 
rakayı milş· 

temil arsa 
2/4 his. 
Arsa 316 M2 12.6' 

Arsa 64 M2 19.20 

Evin 164/ 321 M2 121.6G 
216 h~esi 
Evin 2/3 383.50 M2 400.
his. 

Arsa 637 M2 63.7Q 

Arsa 415 M2 103.~ 

Arsa ve 162 M2 11.9(1 

barakanın 

854/2880 
hissesi 
Ahşap ev 102 M2 120.-

Ahşap ba- 40 M2 20.-
raka 
Arsa 894 M2 58.&.( 

Ahşap dük- 36 M2 80.-
!kan 3/8 his. 
Ahşap e- 53.50 M2 22.~<I 

vin 6/24 his. 
Arsa 1/2 576.50 M2 8.~ 
his. 
Odalı dük- 6 M2 40.-
kanın 1/2 
his. 
Arsa 57.45 M2 

Arsa 1200 M2 
Arsa 740 M2 

Ahşap ev 345 M2 

Bahçeli e- -
vin 4/10 his. 

Evin 1/3 
his. 
Arsa 1/2 218.19 M2 
his. 

Dükkfuıı 40.20 M2 
müştemil e-
vin 1/2 his. 
Evin 1/4 -
his. 

Harab ev -

Maa kö~ 
bir kıt'a ba. 
ğın 1/4 his. 
Kargir f!V 76.98 M2 

Arsa 71.24 M2 

Evin 79.28 M2 
3/32 his. 

1.18 

24.-
14.8(1 

240.-

440.-

131.-

300.-

75.-

20.-

ıoo.-

400."'"'I 

14.211 

66.20 

720 Kadıköy Osmanağa mah Hay- 600.- Ev 120.-
clarpaşa rıhtımı esla 7 yeni 9 taj 9 

971 Beyoğlu Kamerhatun mah. Bos- 125.- !Evin 1/4 25.-
tan, Fesliyan sokak eski 55 yeni his. 
57 taj 57 sayılı 

875 Bakırköy, Yeşilköy Ümraniye 125.- Arsa 62,63 M2 25.-
rnah. Halkah cad. No. 16, taj 12 

882 Taksim Hüseyin ağa mah. Çaylak 370.- Evin 1/2 82, 76 M2 74.-
sokak eski 62 yeni 58 taj 58 his. 

772 Eminönü Ri.istempaşa. mah. eski 400.- Oda 25. M2 80.-
Tahınis yeni Kalçın sokak 11 No. 
lu Haraççı han alt katta 8 No. lu 

773 Eminönü Rüst<"mpaşa mab. eski 400.- Oda 25 M2 80.-
Tahımis yeni Kalçın sokak 11 No. 
hı Haraççı han alt katta 3 No. lu 

861 Beşiktaş Ort köy Hacımahmud 
mah. es'ki Portakal yen Şair Ne-
cati sokak eski 43 yeni 47 taj 47 600.- Ev 140.24 M2 120.- j 

Adresi ve tafsilatı yukarıda yazılı gay rimenkull<'r peşin para ile ve açık art. 
1 tırma usullle satılacaktır. 

İha!e 12.5.939 Cum giinü saat ondadır. f stc>'klilnin bildiriten gün ve saatte de- j 
pozito a'kçesi, nüfus tezkeres! ve üç aded vcsik~iık fotografla Şubemiz Emlak ser .. 
ıris·ne gelmeleri. (772) (2897) \ 

3 - Ta.htnıni bedelı 7850 lira ve ilk teminatı 589 liradır. 
4 = ~saf. ve şartnamesi komisyonda dır. Görülebilir. 

ltan\Ut eklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
...: un taru· .. ı.: ... ltoın· ı ve~ı.ile hazırlıyacaklar.ı teklif mektublannı koınü;yona vermele-

Son Poita'nın ticari :l!nlan:ıa 

aid 11Ier için §U adre e müracad 
edilmelidir: 

tı&ncılık Kollektll llrke&l 
&ab.ramamade Baa 
.&ııkan cadclell 

(1 Mnyıs Bahar bayramı günii 
göğüslerinizi Türk Maarif Cemiyeti 

Doktor Hafız Cemal 
(l.okınaıı Bekim) 

Divanyolunda 104 numarada '!ıcrgüJ 
hasta kabul eder. Telefon 21044-233~ 

U>yon Galata Eski ithalat Gümrüğü binumdadır. c2872> rozctile sUsloyiniz. 
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Hazımsızhk, ,ışklnllk, bulentı gaz, 
sancı, mide bozukluğu, barsak etelatl 

i 

sarıhk, safre " ekşilik ve yanma arınifa ve • karaclGer ' 1 BARSAK bozukluklarında 
H O R O Z mar asına ikkat. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzar .. 
lardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'f bir tesir icra eder 

ZAFI _UMUMi KANSIZLIK 

ROMATiZMA. 

K iK 
Si RACA 
SiNiR 

Hastahklarına 

Cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
solgun kızlar, vereme istidadı olan1 ar 

~ an~rtbrl!.<MYverir, şıfai tesi len çoktur. Fenni s:r~~~n 
edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. Kuçük büyük her 

yaşta istimal edilebil"r. 

l: ütün Ada çaınlarının ve lavanta çiçek.erinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• VE u 
ciğe leri z4y1f ve sinirleri bozuk ıılan'l kalHne ferahlık verir vt 
a-önlünü açar. VENÜ.::> ÇAM KOLONY ASl'nın formülü bir sırdır. 

Taklitlari onun yerini tutmaz, 

Umumi depc su: Nureddin Ev iyazade, A"At, Ecza ve ltriyat depo6u. lstanbul 

Son PMta MRfbaan 

Netr.yat Müdürü: Selim P.a.gıp ı~ 
Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 

w ..,.... S. Ragıp EMEÇ l 
SAHİP.14dW: A. Ekrr.m UŞAKLlGll. 

. 
Heybeaada Deniz lisesine 180 lira ücretle b ir coizıafya öğretmenı alınacaktır. 

Okula müracaat edilme.si. (2548) 

'' Sirop Pectoral ,, 
Eski ve yeni büUin öksürükleri 
geçirir, balgam söktürtır, brontlan 
temizler, nezle ve gripte~ korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhaua 

ıayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoölu lstanbul 

Değerli San'atkar 

MÜNİR NUREDDİN 
SELÇUK'un 

Yüksek kudretinin beste halindeki ıaheseri olan 

FERYAT 
Bizzat kendisi tarafından 

plaklarında okunmuştur. epyeni ir tarzda bulunan bu ueri mn
teaddid konserlerinde okumUJ ve mümtaz halkın takdir ve alkıf• 
!arına mazhar olmuştur. 

270911 No. FERYAT Birinci kısım 
FERYAT ikinci kısım 

Muvaffakıyetle pla''a kaydedilmiş, sayın ve takdirklr halkımı% 
için ideal bir plak olarak satışa çıkarılmıştır. 

Büyüle 40 

~üçülc :t2,ü Kr. 

AS 

- KOLİNOS'u 
KULLANMAKLA G0L0Ş0N0Z0N PARLA({· 
LIGINI TEZYlD EDiNİZ. üOzellik ve cazibe, 
sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. KOLIN03 
KENDiNiZE cal ib ve gnzel olduğunuzu hissel· 
tiren KOLİNOS'u TECRÜBE EDiNiZ. 

Taze bir ttğzın ve sehhar bir gOlUşQn saade-
tini hissedeceğinize m utmain o.ı.ıbilirsini:ı. ·t 

Macun teıceı 

Bir tecrübe kafidir 1 

edildiğindeJJ 
ibtiyacınıtl 
uzun nıod· 
det tatınlO 

eder. 

R M MELERi • 
1 

PATI 

_.,.... ADEMİ İKTiDAR 
Ve BELGEVŞEKLIGİNE KARŞI 

il le eri. er eczanede arayınız. 

( Posta kutusu 1255 Hormobln ) Galeta, 

, 

1 


