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Sovyetler demokrat 
devletlere vardım 

edeceklerini bildirdiler 
Avam Kamarası mecburi askerlik 

kabul etti kanununa 376 Tegle 
Alman orduları kumandanı italyaya 

gidiyor, oradan Trablusa geçecek 
----···-··----- -·-··---····-

Avam kamarasında Almanlar Danzige 
dun hararetli . 1. ·ıah 

muzakereler oldu UIZ 1 surette Si 
Ç~~çil mecburi- askerliği~ 
dıger .sınıflara da teımil . 

edılmesini istedi 
Par· 2 -

hat v=~! ~Husu.si) - Hllkdmetine :tn
S . zere Mos.koıvaya gitJnif olan 
b::tlerın. Londra büyük elçili Maiaky, 
rnıat· Danırnarka yolu ile PariM ıel· 

"Y~ır. 

sokuyorlarmış 
Meçhul yerlerde saklanan 
silahlar zamanı gelince 
Nazilere dağılacakmış 

Londrada 1Jıtitar edm Derıt Elaprtm 
~ Damit muhabiri ıazetesiM 

Fiatı S Kıınlf 

Bitlerin Nutku 
Alman Devlet Reisi 

merakla beklenen mühim 
nutkunu bugün ıöyliyor 

I<openhagd p maldmatl verınKteclir: HUler .Ra,.._, tMCll.mü nut1ı1c ıöı/lakm 
bulunan Ma a gaz~tecilere beyanatta 
ftuayanrn iaky, harl> vukuunda Scwyet 
lllalze:nıesi «arb demokrutlerine harb 
)'ardını ed ve tayyare vermek suretile 

c.Almanlar tarafından Şarkf Pııuya yo- Parla 2 7 (Husus!) - FevkalUe top-lcak ve Hitler beklenen mühim nutku-
lile ıeıi>est Danzic tehrine. ıt&Uce el lanhya davet edilen Ray§'tat IDıldUi nu söyliyecektir. Uzun olacağı tahmin 
bombalan. lillhlar n makınelt tüfekler yarın (bugün) öğleden evvel toplana- (Deı>amı 11 ina aayfad4) 

(DevAmt 11 i1)0 fG11fada) 

A ÇlfPI -Bi_r. memur, rüŞVet Rumen Hariciye Nazırı 
sri mezarlık, Sürp Agob aldığı beş liralık Pariste temaslara başladı 

ecelbıt ~lemlftir 
.., (Devamı 11 inci NJI/;..) 

ve otob.. d 1 kağıdı yuttu US 8 V8 8fl Fransız Hariciye Nazın Bone ile Gafenko arasındaki 
Dün Tem · Ce Suçlunun midesi yıkan~ ilk mülakat iki saat devam etti 

ve ark Jız 1 ve za dairesinde eski vali Ostündaf rontgen muayenisi yapıldı . A • 

a af annın muhakemelerine devam edildi • ' Paruı, 27 (Hususı) - Bu sabM Lon-ı Nazır, gece terefıne Romanya sefaret. sa fakat bet lıra meydana dradan bul-aya muvasalaı eden Romanya ~aneainde verilen ziyafette hazır bulu. 

rp Agob davaaında Ü•ti1ndağı "SulrLa ... "', kanlamadı harici~ nazın Gafenko, meçhul .. .nn mtlflur. 
Olan bl d 11'6 11 • .. ,. Çl _ mezarına bir çelenk k.o:rmuttur. Mumai- Parla. 27 (A.A.) - Fransa hariciye na-

z ~.,,il, Dahiliye Veklllelldlr·,, dedi yfamn.d ımhk leyh, milteakl>en hariciye nezaretine zın Bone ile Romanya hariciye nuın .. 
Ankara 27 (Husust) Sabi 1s (Yuunm 8 ncı 18 a, ~ git.mlf ve orada Bone tarafından kawl .- rasında ~bu sa'bah saat 11 de başlıyan mtl-

'\T~Uai ttaffindağın ve ar~d ı!ı tanbul ruua deıvam edilm.lftir. Mamwı yerm- ler ıütununcla bulaca~) dilınif ıve öğle yemeğinde mumailtyhiıı zakere saat 13 e kadar devam. etmiştir 
bUs yobuzluA-· iJıinden m·-~ak nın °.to- de Uattındai w Ekrem Sevencan ha7.ll' d 

1 
miaafiri olmUfhlr. İkind mülilat , 

Öl'Ol-d 6 ... ..,, uu emelerm. bulmu .. -.. 1--..L T k k 1• 8 0·· en .!.u: en evvel Temyiz dörd.. - . ,,-r.ı.ama. e as er Gafen1ro, öğleden aonra Lebl'un ile Da- Paria, 27 (A.A.) -1'"ransız hariciye na-
~ uncu caa dai- (n---- ll ı·-...: -"'-~-) 1 ...,._,.. -.. _.,,_ adyeyi ziyaret etmiştir. (Devamı 11 incı ıayfadtı) SovyetHa· · K Lihl~qn ~--~~~~~~~~-

rıcıye omiser Prensligwinde _ isyan • Mu_stehcen addedile~ek 
Muavini Ankarada tt ıı t b... ı Naziler Almanyaya iltihak IZml en YO &nan 8 0 ar 

Bay Potrmlılnln hülıômet mealıe:ıılmlzde lehinde nümayişl~r yaptıla~ Şehrimizde tedkik OIUndU 
altı 110n ltalacaf1ı haber 11erllillor halk Nazilere hucum ettti 

İngili• gazetele
riniıı verdikleri 
malUınat& göre At
manyanın en kil
ç(lk komfUSU olan 
ma.taki1 Llıtent

tayn prensliği da

hUinde Almanyaya 
iltihak cereyanları 
bq ga.termiftir. 

Preıı.llk dahilin· 
deki Nazilerin li· 
deri, Teodor Şevler 
ile 9 müzahiri bu 
cereyanın başında 
bulunmaktadırlar. 

1719 senesinden- Prensliğin geçenlerde 

beri müstakil olan 95 yaıında ölen 
LiMenttayn ahali- biricik ukeri . 
ai bu cereyanı memnuniyetsl:Z.Ukle karp- Tablolan ıedriJc eden ehlivukuf 

lfük Bay Potemkinin dün ıehrimize'muıı laınışlardır. İzmit Müddeiumumililt tarafından. addedilerek tefhirden rnenolundutun~ ve 
0-ıer ~tnet merkezimizi ziyaret etme~.Haric" büyük el~ Binkaç gilıl evvel prensliğin merkezi o- Müıtakil Ressamlar ve Heykeltraflar Bir- bu tabk>ların berayı tetkik İstanbula ~9n· 
it~ kreş ve Sofya yolu ile dün sabah mu nı müteakıb Pera- lan Vaduz kasabasında 60 Nazi hatların- liği tarafından tzmttte açılan reısim 1tr· derildiğini yazmı~tık. 

•dan iehrlmlze ılmIJ olan So\ ; / •• 11 İtici •ıdııda) (Devam& ıı ın<i MUfadıı) . ptııdelı1 Ul>lolaıdan 8 ıının milltehcen (Devamı 11 inci ıal/fadıı) 

' • 



2 Sayfa 

H er gün 
A lmanuanın [herşeyi .., 

Düzeltebilmesi için haltı 
Vakit vardır 

SON POSTA 

Görülmigen derd tedavi ~dilmez --Ras1mll Makalat 

1 STER I NAN. i STER INANMAI 
Gazeteler Beledıyenin b'rçok maM.ıurları b~rtaraf etmek 

,iç net fıatını ıerbest müb de eve rekabet ka'delerın ! terket
rnc} e klJ'ar verdiğini yaroılar, verdilderi haberin Ü~ •üne de: 

- Et ııa.rkı kalkıyor, şeklinde bır başlık koydular. 
Bızfm hatırıadığımırza göre 'bu narkın konulıduğu gün İs

tanbulda et kalmaml§tı. yabancı bir kasaba gittığıniı. zaman: 
- Kalmadı. cevabını alıyordunuz. tanıdık kasab ise, ele 

verilinmiyeceğinden emin olunca sizi te!bit edi1en fiat üze
rinden et tatılamıyacağına ikna ediyordu ve e:ı bulabilmek, 
alabilmek için istenilen fiatı veriyordunuz. Bu vaziyet bu 
ıekilde uzun müddet sürdü, binaenaleyh biz resmen bulu
nan. hakikatte esasen bulunmayan bir narkın kaldırılmakta 
olduğuna ınımıyoruz. ey okuyucu sen vaziyetin böyle o!a:ı
ğuna: 

iS TER iNAN. IST E. R INANMAI 

Nisan 28 
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Çocuklar geçerken .. 
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Fransız Cumhurreisi i ~~~~ 

Merkez B k U A Tahranda du··g ... u"n şer~fi~e ~aris Buyuk 1 AL:E .....,.,....... an ası mumı 
1 
Elçımız zıyafet verdi i 

.1 

heyeti• du•• 0 toplandı şenlı'kler'ı b'ıtt'ı 1 ~a.ris, 21 CA.A.) -Türkiye büyük~ e Her Hitlerin 
•
:. elçısı Suad Davaz bu gece Reisicüm- i sabırsız/zk/a 
: hur ve Bayan Lebrun §erefine Türki- ! 

~ÜrakMıpliklere Denizbank idare Meclisi Reisi Himid Gencliğin spor hareketleri i ;:r:ç~:::~sında çok parlak bir zı. ! beklenen nutku 
ans·· erkez Bankası sabık murakıbı Cemil Akok, takdirle karşılandı 1 Ziyafct!Aı ~İ.ıcümhur ve Bayan ! Yazan: Selim RafJP f:m .. 

umerbank sabık murakıbı Vahab seçildiler : Lobrun ile hariciye nazm ve Bayan i .n. iman devlet reisı Her Hiller 
Tahran 27 (A.A.) - Anadolu Ajan- ~ Bone. nazırlardan bir çoğu ve bayan- ! ~ günlerdenberi bekenen nut.ku-

ı\nkara 2 7 (A A ) Tü" . •• . • . h • ları, elçiler ayan v b' : huriyet M · · - rkıye Cum-ı mıktardan kazanç ve buhran vergılerı sının ususi sur~tte gönderdiği muha- : lis" 1 ' e me usan mec- : nu Rayştag meclisinin açılması münase-
ti umumı· ~~.ez Ba .. nkası alelB.de heye- indirilerek geriye kalan 961.159 lira - biri bildiriyor: E uı n t~~' simaları, akademi a- ! betile bugün öğle üzeri verecektir. Bir 

Y

--.s b A • zalan, Parısın sivil ask l kt. • 
-erke . d .ı ugun banka111n umum! nın beher hisseye 640 kuruş bir temet- vrupada bile emsaline nttdir tesa- : · . .. ve er er ıını, : taraftan Amerika Cümhurreisi Roose-
... zın d d""f d • reısıcumhurluğu h · · • Mety e. 

1 
•re. meclisi reisi Nusret tü tevzilni tasvib eylem4lir· . u e ilen modem Emcediye stadında i . . .. n ve arıcıye nezare- ! wltlıı kendislııe ve Musı;ollııiye yolladıllı 

anın rıyasetınde toplanarak m.. Iran gençliğinin spor hareketlerini, 1- i ~:t:.Yl:1ksek .. memurlan ve Paris sos- i mesajın bir cevabı, bir taraftan da Lon-
essesenin 19 38 yılı ida r · u - Reydi umumiye gene bu toplantı - ranın istikbalini hem de kudretli. kuv- E b 1 mın mumtaz f8haiyetleri hazır i dra - Paris mihverini:ı almakta oldu,... 

murakabe heyeti ..... po 
1 

re mtec ~sı ve sında B.C.D. hisselerine sahih hisse - u unmuştm- : 

15 

.. lô ·~ r arını asvıb bi- d . vetli ve disiplinli istikbalini seyrettik. \ · ; tedbirlere karşı Berllı1 • Roma mihverı. 
~çosunu tasdik eylemiştir arları temsılen murakıblıklara De - Sahayı halkalıyan asgari 50 bin kişilik ' 000

••••
00

••••• ......................................... .J nin d~nce ve tedbirlerini ifade etmek 

idare meclı"sı· raporu · b'lA nizbank idare meclisi reisi Hamid Ha- k 1 ya g.. 

19 

na ve ı tı.nço _ a aba'lığın önünde 5 binden fazla kız G.. itibarile bu nutkun, müstakbele aid vu-

le. ore 38 yılındaki banka muame _san Can, Merkez Bankası sabık mura- ve erkek izcinin muntazam ve hiç ak- ureşçı'lerı'mı'z kuat frzerinde pek büyük tesiri olacağın-
d 
sınden hasıl olan kar 2 2 l 

0 322 1
. _ kıbı Cemil Akok ve Sümerbank sabık samıyan toplu hareketlerini görmek da şüphe yoktur. 

ır Bu "k • , ıra . Qel~rile mı. tardan nizami ihtiyat ak _ murakıbı Vehab Kocamemeyi seçmiş- hakikaten çok zevkli idi. Şurasına bil- d 11 Hitler bugünld nutkunda neler söyıt. 
sele hazıneye ve memurU..-a aid bio tir. hassa işaret edeyim ki, hiçbir hareket un gece 3 yecektir? Böyle bir suale cef fclkalem ce-
id :ı ayrıl.dıktan sonra hissedarlara a- Cümlıuriyet Halk Partisi genel sek- kumanda ile yapılmıyor. Ne düdük. ne vab verllemez. Fakat bidiselerin ian .. ıı. 
baret~u~!~:ı::a~1;.113,759 liradan i- reteri ~kri 'l\ızerin de bulunduğu bu ~:n~::~~ra~şi~~o:ı~~·:;;zg~~l~z:: oaı·ıbı'yet kazandılar ~:~~i f~:u::eceınyeneklearddarentaibhamır~nt oluol•: 

Heyeti um . toplantıda Maliye Vekaletini naki~ iş- 6 
si-i umıye, banka idare mecll- !eri umum müdürll Celil Sılid temsil rinden sanki göze görilnmlyen iplere nabillr. Şöyle !d: 

·· n raporunda telif ettiği veçhile bu eylemekte idi. bağlanmış gibi yaylanıyor. Kıvrılıyor Oslo, 27 (Güreşçı·lerimize refakat e- Demokrat memleketlerin Almanya ve 

Y 
ve nağmeleri bir insan dalgası halinde den arl·ad .. İ'talya hakıkındaki kanaat ve ithamlan 

ugoslav Ha . . 1 ç· ı·ı . ·ı . h k ı· canlandırıyordu. Bu estetik tezahürde ) \. aşımız Oıner Besim bildiri- malumdur. Bu memleketler bu iki tota-

N 
. rıcıye ın 1 erın 1 erı are e 1 bütün Tahran ileri gelenleri, vezirler. ~~r güre B~ g~<:e yapılan müsabakalar- !iter devleti. sulhil ihlBI edı~I han-keti""" 

azırı Berhnden do·· ndU devam ed·ıyor misafir heyetler. gRzetectler h~zır bu- kib' ~çı erimizden Yaşar İsveçli ra- de bulunmak ve bhınetice yakın bir harb 
lunuyordu. Bunu bütün dünyaya tat - rb ıneİ ~ban .Macara sayı hesabile ga- hazırlamakla itham edi;orlsr. Bu du-

Berlin 27 (H ·) H nlrv.. 2 · ı · tırabilmek için en büyu .. k sinema fir - ı .. glebı:-ışlerdır. Mersinli Ahmed ise rumda bilhassa Almanvaya karııı Fra."lSI 

rlc·ı ususı - Yugoslav Ha- onan-vng, 7 (A.A.) - Çın kuvvetlen guze ır oy 1 ki .- · y • ye Naz M TT. malan operato··rıer go··nderrn1·ştı·. Bu t 
1 

- un.a ra "bi Danimarkalıyı İta!yaya karşı da İngı'1terc daha zı·yade 

rek t 
. ın. arkoviç Belgrada ha _ nıuangtun1'da yaptıkları mukabil taar- u -ı.'\b 

M

e etmıştır. ruzlar neticesinde, beıı bin metre rnurab- meyanda Anadolu Ajansının sinema t ş a mag u e~ ve çok alkışlanmış- itihamkar vaziyettedirler. Amerikanın 
ark . y ır. ~·· d •ill• . ovıç, Alman matbuatı mümes _ baı tqrağı Japonlardan ;stırdad et.ınlş- reporteri Kemal Çakuş da üzerindeki M tala . İ . . m ıı. emokrat bir devlet olmak itiba· 

1 

d nne beyanatta bulunarak ezcüm ıe...!lr. bonjurı<. başındaki silindire bakmadan mağ;':'b ldıse sveçli rakibine "'Yl ile rile İngiliz - Franıaz cephesinin şimdiDk 
e emiştir ki: ' - Kuvankiu demiryolu boyunca yapıl- oradan oraya koşuyor ve bu güzel te - u 

0 
u. manen takviyesine inh;sar ediyor Reisi· 

Almanya ile m ı k . makta olan muh eibel ·dd t• · zahürü filmle tesbit ediyordu. Tü"rk Hı il l cümhur Rıoo&e'Velt'in son mesajı, umumi 
tam bir iti . em e etım arasında ar er şı e ını artır- zrV terek k ınad ıntıbaını taşıyan ve müş maktadır. Çin kıtaatı. l'ongven şehrini sübaylarının sahaya ge~leri büyük bir Q Qr Q sükUnu temin maksadile atılmış Ok macl-omşuluk zapt...tt..ı..1... d" sevgı· tezahürü ile karşılandı ve dost G .. di adımdır. 
ve mü ve mütekabil hürmet ..... uıp;r ır. " l ed•~ ;:.erek menafi esaslarına inkişaf Şungklng. 27 (A.A.) - Japonların snn d•vlet halkı sübaylarımız1 uzun uzun Oruşme er Buna mı/kabil totaliter devlotlerin ıcı. 

_ münase~nasebetler mevcuddur ve bu zamanlarda gönderdik!ari yirmi hın Ko- alkıslıvordu. Biraz sonrcl Melike Nazlı C" d diası ma1Qmdur: 
halde. ı.:'t~er inkişaf etmektedir. Şu reli asker kardef bir memlekete karşı ile Veliahd ve sevimli eıi geldiler. Bü- tJOnQ er i 1 - İptidai madde mahrumiyotl 
ın•ssillorin" omşu devletin mes"ul mü _ hubet.ınek isteınecllklerinden kısmeo kaç- yük bir alklş tufanı ile karşılandılar. 2 - Kr•dialzlik ve blnnetict! para 111-
ınizi derinııne _dostane münasebetleri _ ınışlar, kısmen de Çtn ordusuna teslim ol- Nihayet bu tören daha başka renkli Zagreb 27 (A.A.) - Resmen bOdl - ti'krar.nzlığı, 

kısmında SUlştı.rm. ek .ve Avrup..ının bu muşlardır. bir tezahür halinde nihayet buldu. Sa- rildiğine göre, Başvekil Tsvetkovitch i- B d A <:r 

1 
u ara a lmanyanın müstemleke, ı. 

dile ve tam ~.u ~~rsın eylemek maksa- havı doldur~n ~enclik o sekildc dizildi e Hırvat lideri Matchek arasındaki gö- talyanın da Süveyş kanalı rüsumunua 
1..ık d . ır ıtımad zihniyetile tet - ı·ngı·ıı·z Kralının ki birdPnbire mevdanda insandan va- rüşmeler hitama ermiştir. . d ıu e emıye kl · h 

1 
t ın iril~i gibi esas davaya mütefent 

tur. 

ce en içbir mesele yok- pı mış :-an ve Mıc::ır bavraklarınm dal- Nihai olarak ittihaz edi1 ...... ;. olan ka- b ... "'l azı tali talebler de vardır. 

Amer.ıka seyahatı• galandığını _gördük. Alkışın derecesini rar, yakında neşredilecektir. • 

Z 
tasavvur edersiniz. Bu arada totaliter devletlerin bilhassa 

ı·raat V k•J• • Lo d 27 Gecı·d resmı· Kabinede deği~iklik yapılacak ü?.erinde ısrar ettikleri nokta. tngı·ı·--e ) JDJD n ra (Hususi) - Kanada ve ı.c.nr 
Amerikaya yapacağı seyahat münase- Tahran 27 (A.A.) - Pars ajansı bil- Belgra.d ~7 (Hususi) .- Başvekil ile Fransanm. kendilerini geniş bir çem-

tef kikJerİ betile Krala tahsis edilecek olan •Re _ dirivor: Zvetkovıç ile Hırvat lideri Dr. Maçek ber içinde hissedeMk bugün!ai suitefeh-
Ankara 

27 

z· .t V k" . pulse> zırhlısının, beynlmilel karışık Dün Mısır sefaretinde ecnebi heyet- arasında ihzari bir anlaşma parafe e _ hümlerin çoğuna sebeb olan iktısadl al> 
Eokmen bugün öğl.:;-aa e ılı Muhib wı:ıliyet dolavL<ile tngi1tere swlarında !ere bir öi!le zivaf•ti verilmiş ve ziya - dilmiştir. lukayı siyasi abluka ile tamamlamak ı.. 
Varında yapılmakt eln so~ıı Ankara el- kalması kar~rlaştırtlmıştır. Kral se _ retten sonra bir re'5epsiyon yapılmış - Yakında, iki taraf mümessilleri an _ temeleri kaziyesi. 

a o an zıra~ t .. b l ' laşma ı k tı D 1i mahallinde bizzat 
1 

t' ik •. ecru e •· yahatinl •Empress of Australia• ge _ lır. · n n a metnini hazırlıyacaklar- avalann mevzuu böyle teşrih edildlt.. 
Etlikteki m•rke b k e ~ etbkten sonra misile yapacaktır. Öiiledrn sonra Sehlnşah Hazretleri, dır. Anlaımanın tasdikinden aonra ka· ten sonra Hltlerln irad edeceği nutkuıo 
ne gelmiş ve l.:..r:t te7oıoıı Enstitüsil- Kralın gaybubeti esnasında bir ki _ Kraliçe Nazlı. Vetibad ve Prense< F•v· bin<;de. mü~bn değişiklikler yapı!.İcak, ana haUannı takribi olarak teobit etınelı 
'<sesenin umum! faa~~r :.". gezen-_k mü- şilik bir nivabet meclisi, hükümdarlık ziye. yabancı heyetler ve kordioloma - ycnı hır ınılll birlik kabinesi kurula _ mfimkündilr: 
t.ftiş etmi§tir S lgı ıı: ını tetkik ve vazifesini görecektir. Kralın iki kar _ tik azası. nazırlar ve birçok şahsiyetler caktır. 1 - Roooevelt'e cevab ve tehdid edO.. 
rına karşı bu;ru.\ n . yvan _hastalıkla. deıi Glnst.r ve Kent Düklerile lnzkar- hazır oldui!u halde büyük bir askeri ge dilcleri iddia olunan devletler nezdinde 
kilim assasıyet gosteren Ve d . Pre "d 1 t E 1* b k A Alnı t•ı • 1 1 k iz, memleketin r.ıuht 1"f 

1 

. • ~şı nses Atlon ve Prenses Konot, çı yapı mış ır. vve et ya ancı ac:: en an 1 QSU ıspanyo yapı an an etin cevablan ile Amerikayı 
Enstitüye g<'len rn..ıı..su'·· e 1 ye~ erınden nıyabet meclisine aza tayı·n edilmişler- heyetler. sonra da İran kıt'aları alkış - ilzam etmek. 
ze wı .a.ı marazıyel ·· d. · S.. ı· ı d t rnideki çalışmalarla mümese IA~: U· ır. Ana yasa mucibince beşinci aza ]ar arasında ••çmiştır. uvarilcrin spor ıman arın a 2 - Her devleti aldığı tedbırde hür .. 
uarlannda ihzar edilmekt~ olan b-t~a- bizzat Kraliçedir. Maahaza, Kraliçe de lif haroketleri ve yabancı ve 1ran tay- serı-t görmekle beraber (bununlo ı... 
:roın aıı lan ilıerinde teföka t ya:ın~; kocasilo birlikte seyahat edecektir. va re !erinin akroba tik hareketleri umu Cebelü ttank 2 7 ( A.A.) - Köln a - gil terenin mecburi ııskerlik tedbiri kaato-

Al 
~i takdiri kazanmış ve hararetle al - dındciki Alman kruvazörü, bu sabah lunal>ilir) bilhassa çemberleme te~bb'l· 

JaGeç vaikıte kadar müessesede tetkikat. man.rıaga kışlanmışlır. A .. lg .. esiras'a gelmiştir. Laypzig kruva _ sü üzerinde ısrar. 
ıneı:ırrul ı V k ~ GiiJistan 5arayında T fa 

1

. ~ 
0 

an e ;ı gördüği.i intizam ve G •a h :oru. anca'ya muvasalat etmiştir. Di- 3 - Bu şartlar altında Bernn . Roma 
a ıyetten d 1 k l en ey f • • Avni güni.in aıksamı Kraliçe Nazlı " ·· ·· ·· •o o ayı gere enstitü müdüıü e lmlZ ,.er uç cuzutam da Ceuta'ya gelmiş _ mihverinin hiçbir su~>Ue kuvvete rirn 

ni begerokse fen heyetine memnuniyetleri- Alman devlet reıs· ı· Hitlerln 50 ı"ncı· Gülistan sarayında büvük bir dine ver- ,ır. olmıyacağını beyan etmekle braber kar· 
Yan edere'k Etl'k miş ve bu dineyi de bir suvare takib ş· d"k" h ld ı ten avdet etmiştir. yıld_ önümü münasebetile yııpılan me _ ım ı ı a e Admiral Grof Spee şılıklı ikişer ikişer anlaşma sisteminin 

B
"'k --- r d b eylemiştir. Gece yarısı, izdivaç merasi harb kruvazörü ile diğer 8 küçük Al _ ta1ı'biiki lüzumu üzerinde durmak ve ko. 
n .,.eş Elrı·mı·z asım e ulunınak üzere Berline giden mindcn sonra. Şehinşah ile Ve'iahd ve man ·· ··t C k . · ık ka 

B 
~ v. c. _N.afıa Vekili general Ali Fuadın re- 1 cuzu amı euta'da bulunmakta _ nuşma ıçın aç P.ı bırakmak. 

esarabvada bir tetk;k 
1 

d Prenses Fevziye ve maiyet eri halkın dırlar. 

h 
' ıs ıgın e bulunan heyetimizin bugün alkışları arasında Gülistan saravından ·········••·•····••••••••• (Devamı 10 uncu sayfada) 

B 

.. seya atine çıkıyor muvasalMı bekleniyordu. Şehinşahın saravınn mtmislerclir ·································-................................................. ; ........... -

ukrcş 27 (H .) .. . Bu sabah semplo ks d Sabahtan Sabaha 
ri Su . ususı - Turkıye sefi- n e presile heyet Heyetler önii~·or 
davv:~ ~anr:öv~r. Pazar günü Mol _ ;:.~sın~an yalnız meb'us ve muharrir T~hran 27 (A.A.) - Veliahdin C:il- Hadiselerin içinde 
hakkın nıv~rsıtcsınde cTürk san'ab 

1 
useyın Cahid Yalçın gelmiş ve diğer ğünü için tayin edilmiş olan 4 günlük 

da bır k f heyet erkanı Alm<"nyada Ser on erans verecektir . " ayrı ayrı resmi merasim bitmiş olduğundan cc-

d 
ır, bilahare Besara'bya hav ı: · muhtelıf mıntakalarda tedkik g · · n<'bı" he.vetler bu"Ünden itibar<>n m""m-

e bir t tk'k a l')tn- km 1 d H ezısıne ., "' 
rad k. ~. ı - seyahatine çıkacak, bu _ ~ı d~ş=~r ı:.· .. üseyin Cahid Yalçın leketlerinc dönmeö-(' baştamıc;lrırdır. 
tir. a ı Turk köylülerini ziyaret edecek en ısı: .go.ruşen bir mullarriri.mize İlk olarak bu sabah Fransız heveti-

Jafoı_ıyanın Avrupa devlet-
T erıne karşı politikası 

~~:~· 27 (A.A.) - Hoşı gawtes·. 25 
Japon ~~rupa devletleri hakkındaki 
nazır ~lıtıkasını tesbit icin ~'plan n b ş 
J\rit onferansının verdiğ; kararlann 

a tarafınd B ı· ikovadaki an er ın, Londra ve Mos-
ğinı b·ı~· _Japan elçilerine tebliğ edildi

ı uınyor. 

Gazeteye 
tın tnkvı • .n~~aran, antikomintern pak-
Zlluvakk ~esı ıçın hazırlanan muahedenin 

_!nUtaıe.a:ı =~~ında bu elçiLıin 

seyahatı ıntıbalan hakkında yalnız : nin bir kısmı h~rcket etmistir. Ö~le 
- Almanyada faaliyet içinde .. çal - den sonra da diö-er kısmı nidrcektir. 

şıyorlar. ı t- t--

d .. ~zaFrnehtli bir askeri geçid recınıi ~ör -
u · u rerlc de görü<:tük Al d _ "' · man"'a-
a ~ aptı~m!z temaslard;.ın me>mnun 0 _ 

larak gerı döndük demi tir. ----
. İzmir fu~r-;--
Izmir, 27 (AA.) - Hl19 lzmir entı>:-

nasyonal fuarına yabaııcı meml ~r tl 
d 

e: .• e er-
m g~lece~ ziyaretçilrre 5 Ağustostan 5 

B!rıncıteşrınf' kadar Türkiyed~ ikamPt 
hakkını bah eden meccani vize verilmc>si 
İcra Vc:>killeri HeyE'tince kabul cd ld ~i 
f_}ıar komitesi reisJiiine bildiri!zniştir. 

Von Pan~n 
Ankarada 
Ankara. 27 (AA.) Aımany~nın yeni 

Ankara büvük elçisi Von Papen bu sahalı 
s<'hrimıze rtelm·ş ve ı-tasyond1 llJrıciye 
Protokol Muavini ve Haric•ye Hususi 
Kalem Mı.idürü ile Alman eiçilik ileri gr>
lenleri tarafından kar ılanmıştır. H.ır ci
~ e Vekili Şükrü Sar cnğlu narrın:ı Von 
P P">n.n kerımesine hır bukc• t. kd · m e· 
d. m.stır. 

Öyle tahmin ediliyordu ki b"" ··k k uyu uvvetler yeni ideoloJ"iler jrln r~rp,._ 
caklardır Y · f'k. 'S- r- ...---. · enı 1 ır cereyanları ct:-a fında 'koparılan fırtınalar da bunu göe-
terıyordu. Hadıseler· · b k . .. " ın seyrıne a mca ıdooloJı ülemasının kofluğu anlSfl]ı 

y-0r. :'ak:a~ar gösteriyor ki insanlığı bağlıyan asıl ideoloji ticare:. menfaatidir. 
Hatta mıllı toplanııılar ·ıı· h" 1 . . • • Y ı mı ı ıs erı harekete getıren de gene ticaret ve iktı· 
sadı ihtıyaçlardu-. Milli teşck.1 . Heri yaşatan ve kuvvetlendiren iktısadt za-. 
rurctler olmasaydı cideolojtıt firması artında gördüğümüz hareketler daha 
uzun za~a~ sadece fikir halinde can çekişirdi. Fakat arzın herhangı bir k5-
şe-sındekı bır petrol kuvusu, bir demir madeni t.-ısanlan boğaz boğaza getir• 

mek için .k~fi geliyor. B rb;rınc ay'•urı ideolojileri bir safta toplıyan esrarı 
a~lıflnak ıçın bundan açık misal ııramağa ne ~zum var. Hadiseler bunu göner
mıyor mu? Kı<>müni:;t Rusya hesabına faşist Italya tezgahlarında harb gemısl 

yaptıran kuvvet nedır? Şımdiyc kadar benzini Meksikadan tedarik ed 
Fransanın bu ihtiyacını nrtık Roman) adan temin etmesinın sebebi ne ola~~ 
lir? İktıs~di ve siya i kudretler harble sulhc bu kadar hAkim olurk hAlt 
<'deolojı> den dem vuran zamane i.ıienıasını aç bir Hind fa.kirinden en t 

w d'l' ayrı ut. 
m.ıga ı un varmıyor. 



_._ ________ ·--
SON POSTA 

lstanbul Viliyeti masraf 1 

bütçesi hazırlandı 
Bir buçuk yaşında 
hir kız 1ramvay 

altında kalarak öldu 
Vilayet işleri adi masraf yekunu 3.223.458, fevkalade 

masraf yekunu 1.266.511 lira olarak tesbitedildi 

fstanbul vilAyeti 1939 senesi masraf 121,500 lira, kümes hayvanlarına 1500 lira 
·bütçesi hazırlanmı~ır. Vilayet Nafıa Mü- tahsis olunmuştur. . . 
dürlüğünün maaşat kısmı 64.,580 lira. Fıdirnekapı bakıme~ine 3795 lır~, dıs
han::ırah, tenvirat vesaire masrafı 8740 panser inşasına 3000 lıra, sıtma ~ucade
lira tufımaktadır. 

Maarif işleri için katib ve sağlık mü
fettişlerine 7872 lira, rnüfetti~lere 3780 li
ra, mekteb ddktodanna 3600 lira, teçhi-
zat bedeline 800 llra, muallim maaşlarına 
1,479,980 lira, yeni muallimlere 8320 lira, 

tedavi ve yol masraflarına 1000 lira, kı-

lesine 2000 lira, tahsil şubesı ınşasma 

48.000 lira, Maarif Cemiyetin~ 2000 lira. 
cı'kalliyetlere 10,000 lira, Halkcvi binası 

tevsiine 65,000 lira, halk teşkilatmc. 30,000 
lira, musiki tahsili için gönderiler. tale
beye 2500 lira, çocuk kütübhanelerine 500 
lira. 'köy okulları i~s1na 2000 lira. Şe
hidleri İmar Cemiyetine 5000 lira. Baklr

dem zanunı ~iyelerine 117,758 lira, mes- köy doğum evine 1000 lira ayrılmıştır. 

ken bedellerine 110,000 lira. mesken be- FevkalAde bütçeden yenı yol inşa ve 
delleri bakiyesine 94.320 ltra, fakir tale- iıstimldk i§lerine 400,000 lira, şose ve köp
belere verilecek: ikitablara 900 lira, çocuk rü tamirine 100,000 lira. §ehir okullan in

kamplan masrafianM 6000 Ura, çocuk 
bahçeleri ücr~int 2940 llrı, çocuk bah
~leri masraflarına 1000 lira, köy okulla
rına yaltimı fulına 4000 lira, Çocukları 
lturtarma Yurduna 30,460 lıra, kimsesiz 

şasına 180,000 lira. köy okulları inşasma 
15,000 lira, yeniden meyva istasyonu te
sisine 9000 lira, Silivri san'at istasyonuna 
4000 lira. Floryanın inşa ve tefriş işlerine 
10,500 lira, Bed~n Terbıyesine 67.296 lira. 
!haStane inşasına 400,000 lira ayrılması 

pocUklan oku'tima masrafına 1200 J;ra muvafık gfüülmü~=· 
talaiıs edilmiştir. Vilayet işleri ldi masraf yekQnu 

Meyva Wt~nna bu 1ene 26,000 Jf- 3,223,458 lira, feıvbllde masraf yekOnu 
ra, ağaçlama ve fidanlık masraflarına 1,266,511 lira olarak kabul edilmiştir. 

Dün Top'lcapıda bir buçuk yaşındaki bir 
kızcağızın öliimü ile neticelenen bir tram
vay kazası olmuştur. 
Topkapıda Millet caddesinde 157 nu

maralı düikkanda tütüncülük yapan Dı
moya, Yen~köyde oturan Marika, kızı 

İstefo ile birlikte misafir gelmiştir. 
Son tramvay durak yerinde annesinin 

elinden kurtularak kaçan İstefo, o sıra
da maneVTa yapmakta olan ve 2830 nu
maralı vatman Faikin idaresinde bulu
nan 30 numaralı tramvayın altında kala
rak parçalanmıştır. 

Beled;ye hekfilıliğince yapılan muaye
nE sonunda, çocuğun kaza esnasında he
men öldüğü anlaşılmıştır. 

Faik yakalanmış ve hadi!e hakkında 

tah'kikata başlanmıştır. 

Milteferrilı: 

Be•i' t ' hOkOmet konaGı eskf 
haremaOaaı dairesine nrıkledllecek 
Dolmabahçe sarayı müştemilatından 

eSki haremağa.sı dairesinin, Büyük Millet 
Meclisi divanından alınan müsaade ile 
Beşiktaş hükumet kona~ı haline konul
ması kararlaşmı1tır. Barbaros türbesinin 
etrafı açılınca yeni hükfımet konağı mey
danın kenarına tesadüf edecektir. 

Bir febrl ' a hakkındaki fiklyet 

Şehir Meclisi dun Ç k h ft ye:-inde g8r01medi 
OCU a asının Ayvansaraydaki çivi fabrikasının etra-

toplandı d .. d . fındaki evleri güruLtü yapmak suretile or Uncu gunu 'rahatsız ettiği iddia edilmış, Belediye ta-

İstanbul Şehir MecU..i dün Valf ve Be-
1ediye Reı.t Lfttfl Kırdarın ni.lllği altın
da toplanını,. villyetin masraf bütçesini 

rafından yapılan tetkikatta şik~yetin ye-
Çocuk. haftan mün.asebetile memleke- rinde olmadığı görülm~ştür. 

tin her tarafında tertib ediler. müsamere ----

ve ruımamede yazılı işleri müzakere et

ve eğ'lencelere hararetle devam olunmak
tadır. 

mlftlr. Bu esnada riyasete verilen altı Ankara radyosunda çocuk mevzuuna 
lmzah takrir <lkımmuftur. Takrir aahlb- dair verilen konferanslar hafta sonuna 
leri DO.fldinlerevi idınm Şefkat Yurdu kadar devam edecektir. 

teklinde dağiftirilmesini f.JtJywdu. Tak- Bugün Ankarada öğleden sonra Çocuk 
rir, Md:Jkire Encümenine havale edilmif, Esirgeme Kurumu genel merkezinde g'Jr~ 

Şehidlfli İmar Cemiyetine yapılan bet büz Türk çocuğu müsabakası yapılacak. 
~ ı· •.'L rdım i . . ısıı~· bilahare aat 15 te Milli Şefimiz İsmet unı ıra.wr. ya 9111 cemıyet re am- .. _ . 
den gelen teşek:ldlr tetgralı okuıtmu~ur. lnonuniln çocuklan Ömer, Erdal ve Öz

Viltyet masraf bütçesLnde Tillyet hu-
dudlan dahilindeki Gç dispanaerin Dıti-

den İnönü taraflarından Halkcvinde ço-

cuklara bir çay ziyafeti verilecektir. Sa
at 19 dan itibaren de, radyoda Türk Mü
zillt Birlill taraf111dan çocuk korosu baş
lıyacak.tlr. 

Jacı karfılamadıfı g6rilldt5ğ(lnden tev.si
lıeri n adedlerinin 90ğaltılmaıı cihetlne 
fidileceltUr, denflmeokte idi. Azadan M~h-

Çocuk haftası 30 Nisan Pazar günü ni
med Ali bu maddenin. izahını i9temif. hayet bulacaktır. 
V.alf ~e Belediye Reiai LO.tfl Kırdar btz- ============== 
sat oevat:> Termif: 

- Mevcud dispanser adediııi lifi glSr
müyoruz. Ayni zamanda bu dispanserle
& bugCin'kl1 ,eratı a1tmda iyi randıman 
TemıedWnf gördük. Tevsi edeceğiz. de
miştir. Bu izahat klfi görülınüf, ruzna-

menin müzakeresine devam edilmiştir. 
MecliBin bugün tekrar toplanması iktiza 
ediyordu. Masraf bütçesi hazırlıkları bi
tirilmediği için toplantı Sah gününe bı
rakılınıf ve Şehir Meclisi toplantıları bir 
müddet temdid edilmiştir. 

Şehir f.{lferl: 

Si"!ema fiaflerını indirmek için 
tetkiktat yepılıyor 

Belediye İkt:rsad İşleri Müdürlüğü si
nema fiatlannı yeniden bir miktar daha 
indirmek içm t~kiklere başlamıştır. Tet
kikat e6llasmda filmlerin gümrüklerde 
tabi oJduğ'U muamele ve verilen gümrük 
parası da, gözden geçirilecektir. 

Şehrin Anadolu yakasındrıkl yollar 
sDr'ııtle yapılacRk 

Vali ve Belediye Reisi Lfüfi Kırdar bu
gün Nafıa Müdür1üğilndl? çall§acak, şeh
rin yol inşaatı üzerinde alakadar mühen
dislerden tzahat alacaktır. fstanbulur. A
nadolu ya.kasındaki yollarının da, biran 
evvel inşa edilmesi kararlaşmıştır. 

S!hircilik mCitehP.ssısı geliyor 
Şehircilik mütehassısı Prost, Pazartesi 

günü Paristen şehrimize dönecek ve şe
hir planı üzerindeki ç.alışmalanna başlı
yacaktır. 

DPniz işleri: 

Anadolunun tiftik istihsal mıntakalarında yeni yıl tiftik 
kırkımlarına başlanarak piyasaya tiftik gelmeğe başladı 

Yeni yıl tiftik istihsaıatı Anadolu -
nun soğuk olmıyan mıntakalannda ve 
bilhassa Ankara, Es'ldşehir, Polatlı, 
Beypazarı, Afyon ve Bulvadin mınta
kalarmda yapılmakta ve bumıntaka -
lardan piy.asaya mahsul gelmektedir. 

Yeni mahsul cinslerine göre istihsal 
mıntakalarında 80 - 95 kuruştan satıl
maktadır. Son üç ay zarfında ve bil -
hassa tiftiğin takas e5<1slarına göre İn
giltereye ihracı takarrür ettikten son -
ra dış piyasalara ehemmiyetli miktarda 
tiftik ihracatı yapılmış ve bu ihraç 
miktarı 50,000 kilosu İngiltereye ol -
:ıru1k üzere 187.000 kiloyu bulmuştur. 

Yalnız son siyaç! hadisat dolayısile 

bu ihracat azalmış ve yeni mahsul mev 
simi oolayısile de, ihracat firinalan 
teenni ile harekete başlamışlardır. 

Memleketimizde stok olarak 20 - 25 
bin balye kadar tiftik bulunduğu ve bu 
seneki istihsalatı ile bu miktarın 90 
bin balye, yani 740 bin kiloyu bulaca
ğı tahrr.in edilmektedir. 

Memleket dahilindeki fabrikalar tif ~ 
tik islememekte ve yalnız bir kısım 
fabrika!ar yüzde beş miktaTinda ciiz'i 
bir tiftik sarfetmekte olduklarından, 
bütün tiftiklerimiz dış piyasalara satıl
makta<hr. 

Tiftiklerimiz hemen hemen !lra3i1e 
Almanya, İngiltere ve Sovyet1ere sa -
tılmakta ve bu meymıda bir miktar da 
Amerika ve Fransaya ihraç edilmekte
dir. 

Alakadarlar bu sene İngiliz takas an 
laşmasile ve müsaid şartlarla fngilte -
reye ihraıcatın daha fazla olacağı ve 
bunun diğer alıcı piyasalara da tesir e
derek tiftiklerimizin dahn geni.'J mik -
yasta ihracına imkan hasıl olacağım 

bildirmektedirler. 

Sovyetlere muh;m miktarda 
deri ve yapak satıldı 

Dün Sovyet Rusya için 50 ton Trak
y;ı malı yapağı 65 ku~tan ve 150 ton 
da Anadolu malı 53 kuruştan satılmış
tır. 

Bundan başka Sovyetlerin .500 t.on 
miktarında Anadolu sıra mallanndan 
5 3 kuruştan ve ince mallardan 60 ku -
ruştan mubayaatta bulundukları ha -
ber alınmıştır. 

Sovyetler yeni mahsul oğlak derile
rinden 200 - 250 bin aded ve çifti 150 
kuruş aralarında angajman yapmışlar
dır. 

Ticaret VekAleti lzmir sergisi 
hakkında mühim kararlar aldı 

miıwollarında yüzde 25 tenzilat yaptll" 
ğı gibi her ziyaretçiye 4,000 drahmiliJS 
serbest döviz verecektir. 
Kapalı atış poligosunu, hayvanat ball 

çesi ve ziraat ürünleri müzesi inş~la
rı ikmal edilmiştir. Ziraat Vekaleti, zi"' 
raat müzesi için 10,000 lira tahsisaf 
göndermek üzere olduğunu Vilayet.! 
bildirmiştir. 

Çavdar fiatları duştu 
On beş gündenberi İstanbul, Sams .. 

sun, Bandırma ve Mersin limanların .. 
dan İtalya için 600 ton kadar çavd~ll 
satılmış ve fiatlar bir miktar yükseldt"' 
ği gibi, piyasa da hararetlenmişti. İh . "' 
racatçılar tS'ahhüdlerini ikmal etınif 
olduklarından satışlar durmuş ve bU 
sebeble 4 kuruş 5 paraya kadar yükse
len fiatlar 3 kuruş 3 7 paraya düşmüş .. 
tür. 

Poliste: 

Kahvenin camlarını kıran iki 
H r hof mahkOm edlldllar 

Feriköyünde sarl'q olup Mahmudun 
bhwsine giden ve camları kıran, ayııJ 
zamanda bekçilere hakarette bulunan 
Kara Mehmed ile İs.mailin asliye 3 ünci1 
cezada yapılan duruşmaları netıcelenmit 
ve Mehmeii eSki bir mahkumiyeti ile iç
tbnaen ibir sene bir aya, Niyazi bir ay altı 
gün hapse mahkum edilmişlerdir. 

Bir a mele arkadafın ı bıç. ı la 
vururk en yakalandı 

Galatad'a Yağkapanında 2 numaralı 
kahvede yatan w Denizıbankt;ı çalışan 

Arif Yuvarlak ile, Hüseyin Uysal kavga 
etmişlerdir. 

Hiddetini yenemiyen Hüseyin Uysa1, 
Arif Yuvorlağm üstüne hiicum etmiş ve 
elindeki bıçağı saplamak istemiş ise de. 
zabıta mernurlan tarafından yakalan
mıştır. 

Bir çocuk uçur tma uçururken 
ke merden dC!ftO 

14 yaşında Osman Nuri adında bir ÇO' 
etik dün Fatihte Bozdoğan kemerinin Us~ 
tünde uçurtma uçururken ayağı kayarak 
düşmüştür. Çocuk muhtelif yerlerinden 
yaralanmış ve Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

US Y'fmda bir k ıza sarkıntılık ede&I 
bir genç yakalandı 

Fenerde oturan 15 yaşında Nebahat a• 
dında bir kıza sarkıntılık eden Mehıned 
adında bir genç yakalanmıştır. 

Nebahat, Melunedin bıı hareketinin 
müteaddid defalar tekerrür etmekte ol
duğunu ifade etmi~ir. 

Suçlu bugün adli~ye verilecektir. 

Denizde bulunan cesedin 
hüviyeti tesbit edi di 

İ7.."l1ir (Hususi) - Ticaret Vekaletin- Bir kızın kullandı öı bisiklet 
Karadeniz sahlllrri.,de seraerl den fu~r komitesine gelen bir telgraf - iki çocuGrı çuptı 

m~yın g8rüld0 ta, dokuzuncu İzmir enternasyonal fu- Bostancıda Yenimahalle~ 9 numaralı 

16 yaşında bir çocuğa aid olduğu tesbit edilen cesed, 
ölümün şeklinin tesb:ti için morga kaldırıldı 

Blri Cide ile Kerempe arasında sahilden nlrında İngiltere menşeli mal teşhir e • Alinin evinde misafir olarak bulunan Ni
dört mil kadar açıkta, diğer. Yoroz ile derek <>atacak olanlara, üçer bin lira - lCı.fere, asfaltta gezerken, Sadiye adında 
Tr~bzon fenerleri arasında ve her iki lık serbest döviz verileceği bildirilmiş- bir kızın kullandığı bisiklet çarpmıştır. 

fenerin 15. 25 mil şimalinde iki mayın tir. Tanınmış İngiliz sanayi müessese- Nilufer elinden ve o sırada yanında b'll· 
görülmü..c;-tür. Yapılan bütün nraştırmal!ı- !erinden birçoğu 939 fuarında standlar lunan Nevzad adındaki çocuk ta, ba~ ı• 
ra rağmen her iki mayın da, bulunama- hazırlamaktadır. İştirak edecek fngi - dan yaralanmıştır. Sadiye hakkında t: h• 

Galat.A köprüsü ile Balıkhane arasın

dalki deniz kenannda hüviyeti meçhul bir 
cesedin bulunduğunu dün yazmıştık. 

Zabıta :tarafından yapılan tahkikat so
nunda, ceeedin, Alaıarayda Sülüklü cad-
desinde Hacıahmed sokağında 2 numa
ralı evde oturan ve Mahmudpaşada Han~ 

dan haınmda Bey'lronun düğme imalata. 
nesinde 99bşan 18 yaJlnda Hasan oğlu Sa-

bahaddine aid olduğu anlaşılmıştır. Ce
Rdi.n boynunda bulunan bir buçuk met
tt uzunluğundaki ip ve diğer bazı çürük 
emareleri. h'1cfisenln bir cinayet e9el'i o-
lup olmadığı haldkında bazı fÜpheler tev
lld etmı,tl 

Emntyet Direk~rlQğü nezdinde yaptı
Jımız tahkikata nazaran. Sabahaddin su
da ~lrnak suretiie ölınll~r. Yalnız, 

&lQmü Jntaç eden vamyetin ne olduğu 
hen<bı anl4fılmıt delfldll-. 

Sabalıaddtn esmer. zayıf ve arta boy1u 
ltılr ~ ve ,aerek kendlai ft p nbe 

mıŞtır. liz müesseseleri arasında maruf bir kikata başlanmıştır. 
düşüp kalktığı aıikadaşian suihalı olan Bu mıntakalar dahilinde mütevakkız soba ve çini sanayi müessesesi, bir mat- k uyuya dD,en bir çocuk kurtarıl 1 

insanlar değillerdir. Bu vaziyet. Sab:ı- bulunulması için al!kadarlarn tebligat baa makineleri firması da mevcud - Kasımpaşada Kulaksızda Ard~ cad • 
haddinin bir cinayete kurban olmadı~ı yapılmıştır. dur. sinde 9 numaralı evde oturan Halid.in t-
.ka 

0 
--....:......- İtalya hükumeti, İzmir fuarını ziya- lu 5 yaşında Orhan, clvarda.ki arsada cı,·. naatini tevlid etmektedir. Bı'r evi- tp v· n taıı..t•l•rı tutu,tu · ·~ 

" '' .. .,. ret için Italyadan geleC€klere yüzde narken üstü iyi örtülmiyen bir kuyu 
Ölünün çalıştığı fabrika sahibi Beyko Üsküdarda Çavuş<lere caddesinde 9 nu- 30, teşhir eşyas: getireceklere yüzde düşmüştür. Çocuğun kuyuya düştüğü ıil 

He lkon~an bir muharririmize, mağruk maralı evde oturan Gülheyazın yaktığı elli tenzilat yapac<1~rını hükıimetimize gören bir seyyar satıcı Orham kurtarIJlı.Ş' 
çocuğun patronu şu izahatı vermiştir: idare lambasından tavan tahtaları tutuş- bildirmi<?tir. Yunanistan hükılmeti, de- tır. 
-~aha~n.~~~~ny~i~~ın. ~~~~~~~~==B~u=g~fi=n~m=~~i:n:d~e:r:d~e=n~ili~'tb:a:n:n~~~~~~~~~~ 

ıbeşinci .günü 4 lira haftalık aldı. O gün ! Ev halkı ve komşular ateşin büyüme- TAKJ:ı•• SINEMASINDA 
Cumartesi idi. Tabit Pazar günü alı ma- sine meydan vermemişler ve yangının -

. _ .. ç ş önünü almışlardır. 
dık. Fakat Pazartesı gunu yani ayın Ycgurt yiye., bir ad· .. ;,, zehirlendi 
24 ünde ifinin başına gelmedi. Dün, cese
dini bulmuşlar. Bu hadıseden dolayı ço1< Fati.1hte Taşlıanda oturan Aldak, fazla 

yıoğ'urt yiyercit zehirlenmiştır. 
üzüldüm. Sabahaddin çok çalışkan ve Aldak tedavi altına alınmış, yoğurriu 
terbiyeli bir çocuk idi. Hiçbir düşmanı satan w yapanlar hakkında tahkikata 
olduğunu zannetmiyorum. Ne diyel!m, başlanmıştır. 
akıbeti böyle imiş!• 

Cesed, adli tabiıb tarafından gösterilen 
lüzum üııerine Morga kaldırılmıştır. 

Zabıtaca ıahOcikata aevam edi!Jnekte

Pe nc er de n düştO 

2 Büyük ve Güzel Film birden : 
•• 

ÇO L KIZI CEMiLE 
Pek mllkemmel Tllrkçe sözln ve şarkılı Film 

KAT 1 A 
DAN 1 ELLE DAR 1 E U X'un en güzel filıni 

dir. 
Tenzillth fl 1ıtlar; 15 - 20 - 25 Localar 100 Kuruf 

Kasımpaşada Arabacıla: sokağında 9 
numarada oturan Bayan Nesime Rama
zan dün evin ü~noü katından dÜfmÜ§.1 

baygın bir halde hastaneye kaldırılml.§tır. ~--•••••••••••••••••••••••••• 



... 

lzmirin 
• • 

nıesıresı: 

en güzel 
KızılçuHu 

j Çukurovada 
f Sulama işleri 

Adana (Hususi) - Hükfunetimizin 
cenub topraklarını sulama için aldığı 

J tedbirler ve gösterdiği faaliyetten za-
Zlllirliler bu günlerde Karabag._ lardan, Bozyakadan man zaman mallımat vermiştim. Çu -

SQ K kurovanın sulanması için inşası kara 
llra ızılçulluda baharın güzel günlerini eeçiriyor lnştırıla'lı tesisatın bir kısmının ikmal 

. edildiği görülmektedir. 
Su işleri altıncı bölge teşkilatından 

aldığım maifunata göre büyük barajın 
insasına ancak üç aya kadar başlana• -
caktır. 

Şantiye inşaat• ise ba.,lamı.ş bulunuyor. 
Servis demiryolu inşaat faaliyeti de 
devamdadır. 

Su işleri altıncı bölge şefi mühendis 
bay Hikmet bazı projeler üzerinde di -
rektifler almak üzere Ankarada bulun
makta V ekAletle temaslarına devam 
etmektedir. 

Adanada serseri köpeklerle 
mucadele 

Sa:, r~, 5 

lr Yurdda çocuk baya amı 
nasıl geçti? 

ı.~ 

ve Katilderenin bir panoraman 

tebinin çiftliği içinden geçiyor. Köy 
çocukları akşamları, dersten çıkınca 

derenin kenarında oturarak hoşça va -

kit geçiriyorlar. Fakat idare, çocuk -
ların dereye girmelerini kat'i surette 

-nenettiği için hamdolsun ki hiçbir ha
;~ oln·.uyor. Köy çocukları bu cennet 
köşesinde sulan seyretmekle ve baha

rın güzel havasından istifade etmekle 
vakit geçiriyorlar. 

Ad.Gna (Hususi) - Adana belediyesi 
;ehirdekf başı boş köpeklerle ciddi bir 
mi\cadeleye geçmi'i bulunuyor. Beledi
ye son aldığı bir kararla, sokaklarda 
boynu tasmasız ve numarasız köp:kl.e
rin itlaf edileceğini halka ilan etmıştır. · 

lzmitte çocuk bayramı 
İzmit (Hususi) - 2Ş Nisan Mfll! Ha • 

kimiyet ve çocuk h~yramı bu sene çok 
güzel olmuştur. Bütün resmt daireler, 
hususi müesseseler, dükk!nlar evler bay
raklarla ve yeşil dallarl:ı süslenmiı. ge • 
ce de her yer tenvir edilmiştir. Törene fs
tiklal marşı ile başlanmq, Halkevl ve Ço
cu'k Esir.geme Kurumu namlarına söv • 

B:r musevi daha rrUslUman ıevıer venlmi§. bu büyük güniin büvük 
manası tebarüz ettirilmiş, Ebedt Şefiml-

OIU JOr 21e. Milli Şefimiıze, kahraman ordu ve bü-
İzmir (Husus!) - Naınat-zgahta otu - yüklerimtze minnet ve şükran hisleri ifa

ran Sa!aınon kızı Meryem adında bir d{' edilmiş. küçük meıktebliler tarafından 
Musevi kızı Vilayete müracaat ederek şiirler okunmuştur. 
İslam dinini kabul ~deceğini bildirmiş- Bilhassa gece mera!im fevkalade güzel 
tir. Musevi kızı Islam olunca Konyalı olmuş. yiğit asker!erimtz ve küçilk yav
Ahmed adında bir gençle evlenecek - rulanmız uzun uzun alkışlanmıştır. Gece 
tir. Musevi kızıının isti~ Müftiliğe fener alayları tertib edilmiş. Halkevi ta· 
havale edilm~tir. . rafından radyo neşriyatı yapılını~ır. 
-==- ,;.;;;;;;~~--======--====ı:~==::::::::==:~==:::::=====~====~-

) c Çorluda emniyet işleri 

Pazar Ola Hes~n Bey Diyor ki: 

~~ liasa_n Bey bir m:lddet 
iehırde-kı evlerin.. 

... mahalle mahalle ayrı 

renklere boyanmasın:ı karar 
verilmifti. 

.. . Bugünlerde bunun tat.bi· 
!kine geçilecekmif .• 

Hasan Bey - Fakat ayu 
a.yrı renkler olamaz. 

- Neye Hasan B&J. 
Huan Bey - Yamı. bütttn 

evler tal tçp'qa bozamr da. .. 

.Yurdun her tarafında 23 Nisan Çocuk bayramı çok büyuk bir ~ıahürat
la kutlulandı. Yukarıdaki resimler İzmir, Sındırğı ve Sıvasta bayram yapan 
yavruları rnuallimlerile birlikte göstermektedir. Köşede İzmirli bir yavru 
Zeybek oynarken görülmektedir. 

Çorlu ortamektebindel Sivas Vail 
Güzel bir miisamere Vekilliği 
ÇJrlu (Husu -

si) - Geçen haf
ta Çorlu ortamek 
tebi tarafından 

t•:keri mahf. (<le 
çok güzel ve mu .. 

vaffak bir müsa -
mere verilmiş -
tir. Müsamere -
de Trakya Umu -
mt Müfettişi Gi!-

neral Kazım Di -
rikle üçüncü ko- Mustafa Sunar 
lordu komutanı General Salih Omur -
tak ve sair yiiksek §ahsiyetler de hazır 
bulunmuşlardır. 

Müsamere çok güzel o'lmuştur. Ta -

Sıvu (Husu .. 
si) - Valimi~ 

NJani Tonterin 
Kayseri meb'us 

1 

luğı..ma seçilnu-' 
dolayısile Dahi 
liye Vekil retince 

mülkiye · müf et -
tt.işlerim.izden Os-
man Nuri Tekeli 
Vali vekiletimi -
ze tayin edilerek 
şehrimize gelmiş, 
vazifesine baş _ Osman Nuri Tekeli 

lamıştır. Çalışkan bir idareci ve ele 
man olarak tanınan Vali vekilimizdeı 

Sıvas büyük çalışmalar ve imar işleri 

beklemektedir. 

Konyahlarm kap',ca iMiyae1 
ve tenzifltlı biletler 

K (H t) ı t On el.varı nda modern hır kışıa yapılmaktadır. onya usus - s uy . . . . · 
B t 1 t · · ·cra edilmi" ,.e faalıyete geçılmıştır. Res mdc kı4arıın unun eme a ma meras•mı ı -s • 
temelatma merasıntiııde bulunan Korae ncral Kerameddin ile diğer alay erkanı 

•örülmek\ecür. 
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1 HAc:IUeler Karııaında 1 

MCSTEHCEN 
M era'klıya rasgeldim, 

yakaladı: 

kolumdan - Aniadmı. Hani barlarda numara ya- Yünlü kumaştan 
tayyör Rüşvet olarak aldığı parayı yutan 

memurun midesi yıkandı 
- Ben de seni arıyordum.. 
- Nihayet buldun. 
- Bir şey soracağım. 

panlar var ya .. işte onlar müstehçen. 
- Onlar da değil 
- Ne oluyorsun yahu! 
- Eh artık fazla geliyorsun. 
- Bu dedim, olmadı; o dedım. olmn· - Sor. 

- Müsteh<:en ne demektir? 
- Açık. 
- Yani şimdi ben, benim başım müs-

dı .. ibir kere bir barda ann.dan doğma çı
nı çıplak lbir kadın görmüştüm; o da müs
tehcen değil mi? 

Baharlık tayyör. 
ler başladı bile. İş. 
te içlerinden bir 
güzelı: Dikişlerle 

boUaştırılrnıs bir 
etek, onü yuvar • 
lak vuruk klasik 
bır ceke>. Yaka • 

Cürmü meşhud sırasında memurun yuttuğu beş lira, 
rontgen muayenesile meydana çıkarılamadı teh<.-en deıdn, başımd!l şapka yok mana

sına mı gelir? 
- Hayır! 

- Şimdi anladım, fakat sen dıyebillr-
l!Jlıı. 

- Ne dıydbılirim? 
- Benım başun müstehcen diyebilır-

8lıı? 

- Ne münasebet! 
- Ba~ında saç kalmamış ta .. 
- Hayır canım. müstehcen kelimesi 

böyle şeyler için kullanılmaz. 
- Anladım.. mesela ben, bu ay bizim 

bütçe açrk manasına, bu ay bizim bütçe 
miistehcen, diyebilirim. 

- O da obnadı. Bırak ta ben daha açık 
iza'h edeyim. 

- Yani daha müstehcen mı izah ede
ce'ksin? 

- Müstehcen mi izah edecekmişim. .. 
Haşa. . 

- Açı.k izah edeceğim, dedin ya; müs
te'hcenle açığın ne farkı var? 

- Hayır, müstehcen orsa hemen sahne
den indirirlerdi. 

- Peki amma müstehcen dediğin ne
dir? 

- Çıplak. yabud yan çıplak resimlere 
müstehcen diyorlar. 

- Yalnız resim mi? 
- Heykel için de ayni §ey. 
- H~ bu 'kadar mı? 
- Mesela açıik saçık söz.ler de müsteh· 

cen sayılır. 
- Ha anladım. Dün tramvayda idim. 

Arkamda iki kişi açık saçık konuşuyor

lardı. Yüksek sesle konuştuklar1 için bü
tün tramvay halkı konuştuklarını duyu
y.arduk, onların konuşmaları müstehcen 
olactk. 

- Hayır. KonufUrlarken 
sayılmaz. 

- Ya ne zaman sayılır? 

m:istehcen 

- Onlann konuştukları yazılırsa müs-
tehcen olur. 

- Şimdi müstehceni anladım. 
- Anlat öyleyse. 

dan itibaren sık Dün adliyeye ~vet suçundan iki 
düğmelerle ilikle • polis memuru teslim edilmiştir. 
niyor. En hoş yeri Bunlardan biri çok enteresan bir 
ceplerile verevle. mahiyet arzetmektedir. 
ri. Bunlan kendi Belediye polisi olan suçlu Fuad, id -
kumaşının yerine diaya göre Galata da seyrüsefer nizam-
benckli sürahtan narnesine aykırı hareket eden Mehmed 
yapmakla ne iyi isminde bir arabacıdan 5 lira rüşvet 
etmişler. Bahara al:mı.ştır. Fakat, arabacı hadiseyi daha 
çok uymuş. Alttan evvel ihbar etmiş olduğundan 2 nci şu-
da ayni sürahtan be memurları tarafınddn bir cürmü -
yapılmış bir bluz ~ meşhud tertib edilmiştir. Fuad, rüş -
giyince büsbütün ,,.. vet olan parayı tam aldığı zaman, me-
gösterişli olacak. murlar etrafını sarınca korkudan beş 

Bu parçadan hatta bk' de kol ağızlanna liralık bankanotu yutuvermiştir. 
ince birer band geçirilmi.J. Her halde gü- Bunun üzerine suçlunun midesinde 
zel bir buluş. Ayni fikirden. geçen seneki bir yıkmna ameliyesi yapılmış, fakat 
klasik tayyörleriniz için de istifade ede • ne:ice elde. e?ilememiştir. }tontgene 
bilirsiniz. Ynni yarım metre sürah ve SÜ· muracaat edı~ış, fakat aradan bir bu
rahtan bir bluzla yeni bir takım sahibi çuk saat geçmış o1duğundan paranın 
olabilirsiniz. bu_ müddet zarfında hallolmu.ş buluna-

cagı ve bir şey öğrentlemiyeceği, bildi

Sorgu hakimliğine verilen Fuaoın 
hakim tevkifine karar vermiştir. 

* Bundan başka Kurtuluşta Ha~ 
isminde bir tütüncüden 1 O lira rüşveC 
alan Etem adında· bir polis mernurd 
daha dün müddeiumumiliğe verilmiş " 
tir. 

Sultanahmed 1 inci sulh cezada yaP1"' 

lan sorgusunda suçunu inkar eden ı" 
tem tevkif edilmiştir. 

Res·m teşhir davası hukuk 
mahkemesi umumi heyetine 

sevkedildi 

- Bırak ben anlatacağım. mastehccm 
senin..,anladığın manada açık değil.. - Açık saçık konuşmak mfuftehcen de- . Ev temizliği nasıl 

kolaylaştlrıhr? 

rilmiştir. Bu suretle paraının meydana 
çıkması kabil olnmamı~ır. 

Dokuzuncu yerli mallar sergisinde. ' 
İnhisarlar paviyonunda resmi teşhir e". 

dilen Melahat Çinta'n, İnhisarları. fo .. 
toğrafı çeken Foto Süreyyayı ve dekO" 
rasyon müessesesini dava etmiş ve ı soO 
lira tazminat istemişti. Ya nasıl açık? 

- Açık saçık manasına geliyor. 
ğil, amma yarnnak müstehcen. 

- Evet! 
- Anladım. Mesela ilkbaharda kadın· - Açık saçı'k bir ıey gördüm mü baka-

lara müstehcen denilebiliyor. 
- Neden? 
- Sdkağa açık saçık çıkıyorlar da .. 
- Hayır o kadan değil! 

cağım. canlı ise müstehcen değil. 

- Evet! 
- Eğer cansrnsa. Yani kfığ'ıd üstünde 

- Öyleyse yazın pHijda gördüklerimi-
bir resim. alçıdan yapılmış bir heykelse 
müstehcen. 

~ müsteh~en denilir. 
- Onlara da denilmez. 

- Aşağı yukarı doğru. 

İSMET HUL'Ost 

C Bunlan -biliyor mu idiniz ? :=J 
Londranın en uzun bıyıkh 1 

adamı 
Diri palamutlan yutmaya 

calışan adam 

Lonaranın en uzun bıyıklı adamı. re • 
ıimde gördilğilnüz 68 yaşlarındaki Harri 
Vilyamstır. 1926 senesindenberi bu bıyık. 
lan büy".itme'ktedir. Bunların boylan 60 
santimdir. Vilyams, gecelen uyur'ken bı
yıklarını böyle yorganın dışında bırakır. 

Amerikanın Baston ,e.hrinde yapılan 
balık yutma miwabakaiarından bahset
miştik. Şimdi g4me Amerikada küçük ba
lıklan yutmıya tenezzül etmiyen, bu zat 
diri palamutları midesine indirmeğe ça
lışmıdda, c bugün muvaffak olamazsam, 
yarın elbette olacağım > demektedir. 

__..__...__. .................... ------

Hep meçleullerlien 
Mürekkeb 
Bir nıuamma ..• 
Tekirdağlı Bay cM.$.11 evlenmeye 

karar vermiş, mümkün olduğu kadar 
çok çocuk yetiştirmek niyetinde, ser 
vcti de müsaid. Kararını tatbik ede
bilir. Yalnız: 

- Kadın hakkında hiç mi, hiç ma .. 
ifımatım yok, diyor. Güzel niyetleri 
milnasebebı"le 'kendisini harareme 
tebrik ettikten sonra ckadın hakkın
lla malumatsızlığının büyük bir nok 
sruı teşkil etmiyeceğini> söyliyeyim. 

Frans1zlann meşhur muharriri 
Marsel Provort: 

- Kadın hep meçhullerden mü .. 
rekkeb bir muammadır, der. Bazan 
apaçık p,örünür. Anladığınızı sanır ., 
Bınız. Bir dakika sonra yeni bir me· 
sele karşısında bir maske ha~ini a -
iır. Kadın ııJhunu bilirim, diyenlere 
tnanmayınız. Bir kadının ruhu diğe. 
rinde bulwunaz ve her kadın mese .. 

lesinde ayrıi tesiri yapacak, şaşmaz 
bir kaide mevcud değildir. Aziz o .. 
kuvı;cum, fazla düşünmeden evle .. 
nebilirsin, yalnız k' a anlattığın 
•elektrik.. hikayesine pek güvenme. 

Güvrndiğin gençlik sarsılmaya baş· 
1adı~ zamarı ckaranlık» kifayet et . 
mez «aydınlığııı ararsın. O zaman da 
şimdi uzak görünür, çok yakındır. 

* 
Redrledilmemenin ç.arcsi .. 

Bay cHıı genç bir kıza meftun, 
ailesinden istiyecek, reddedilmiye • 
ceğini de düşünüyor, fakat aksi ih .. 
timali de düşünmeli, reddedilmeme
nin çaresini, daha doğrusu, müra -
caati yapmadan vaziyetini anlama: • 
nın yolunu soruyor. 

Genç kız henüz pek küçüktür. 
Şimdiden taleb biraz garib görüne -
bilir. Bir müddet bekledikten sonra 
do1ayısile zemini yoklamaktan baş
ka bir çare görmüyorwn. 

TEYZE 

Birçok evlerde temizlik bir derddir. 

Dün adliyeye teslim edilen suç1u ise, 
hadisenin hasımları tarafından uydu -
rulmuş olduğunu söyliyerek cürmü ka 
milen reddetmiştir. 

Bu hadise etrafında yapılan tahkikaC 
neticelenmiş, hadise asliye üçilncii htl" 
kuk mahkemesi umumi heyetine sev " 
kedilmiştir. 

Hele mevsimin değiştiği şu sıralarda ... 
Bütün bir gün sabahtan akşama kadar 
bu işle uğraşılır. Günlük hayatın gidişi 

değişir. Evde bir kanşıklıktır gider. Bu 
hal sizi sıkmasa bile dışarıdan yorgun 
argın dönen erkeğinizi muhakkak ki si· 
nirlendirir. 

Bunun için ev temizliğine bir gün a • 
yırmamalı. Ve ayni günd~ bütün evi te • 
mizlemiye, temizletrniye girişmemelidir. 

Haftanın muayyen gününde bir iki saat 
yalnız bir odayı temizlemeli, öbür taraf
ları olduğu gibi bırakmalıdır. Bu sayede 
evin umumi manzarası değışmez. İşten 
dönenler de sinirlenmez.ler. 

Edirnede gürbüz 
çocuk müsabakası 

Temizlikte vrlkit kaybetmemek için 
fU planı takib etmelidir: 

Edirne (Hususi) - Evvelce bildir -
diğim cihetle Çocuk Esirgeme Kuru -
mu Edirne ~ubesi tarafından Halkevin
de bir gürbüz çocuk müsabakaın yapıl
dı. 

Bir yaşından 6 yaşına kadar 35 ço -
cuk müsabakaya iştirak etmiş ve bun-

lardan bir yaşındakilerden Teoman 
Odada bfülo vesaire ... Kınlabilecek U· B k b' . T •. K iki T •. 

fak tefek b
. t . k ay ara ınncı ıgı, uray ncı ıgı, 

,ne varsa ır epsıye oyup e • _ .. .. .. • .. 
2 

. 
min bir yere taşımalı, perdeleri çıkar .• Ayten Y2r uçu!1culugu, .. Y8?~?ak~ -
malı. Tavanın, duvarların tozunc. aldık- lerden Coşkun Özadah bırmcılıgı, Tı -
tan sonra yeri ve halıları süpürmeli, silk- muçin Akgün ikinciliği, Hatice Kolan
meli, silmeli. Mıışarnbalan önce sabunlu cı üçüncülüğü, 3 yaşındakilerden Sahir 
au ile temizlemeli, sonra cilalamalı. Pcr-ı Kuruoğlu birinci, Özerkoç ikinciliği, 
deleri takmalı. Deri koltuk vesaireyi sa • Vahide Nural üçüncülüğü, .f yaşında
bunlu suya batırılmış bezle • ıslaklığın kilerden Hayri Özsepici birinciliği, Cey 
içlerine geçmesine meydan bırakmıya • han ikinciliği, Cahide Okçular üçün -
cak şekilde - hızlı hızlı oğuvermelL cülüğü, beş yaşındakilerden Cevad Zıp 

kınkurd birinciliği. Ayten ikinciligf, 
Erol Tınaz i.içüncülüğü almışlardır. 

Birincilere beşer. ikincilere ÜÇ€r. ii .-
çüncülere ikişer lira mükafat veriltnil 
ve ayrıca İskender. Snzlıdcre, Oğulpg"' 
şa, Eskikadın, Ycnikadın, Kemal köY' 
leıi. ilk okulları bayrct(m münascb0 tile 
şehrimize gelen 100 köylü çccuk ara "' 
sından 30 kişi ayrılarak bunlar ara "' 

sında yapıian müsabeıkada da~ otuıuntıll 
gürbüz olduklan anlaşıldığından bıl 
köy mektebleri için Çocuk Esirreıne 
Kurwnu tarafından birer futbol toP11d 
birer Atatürk albümü, 250 kur~un k 
lem, 250 defter ve birer külah şeket 
verilmjstir. Bunlardan başka 26 yok .. 
sul yav~uya birer çift keten ayakkabı 
ile birer çif çorap verilmiştir. 

Mümkünse halıların vaziyetim değiş

tir.meli ki tıep ayni yerleri güneşe gelip 
solmasın. Tabloları. aynaları yakacak is
pirto veya alcool methylique He silmeli. 
Bu sırada aynalann arkasına el dokun • 
durmamalı, bulanır. lekelenir. 

T rakyada yeni Halkevleri yapıhyor 

O vakte kadar kurumuş olan deri eş • 
yayı zeytinyağına batırılmt? bir bezle 

kurutup cil5Iamalı. 

Kırklareli ( Hu -
mıı;i ) - Şehrimlıı 

Halkevi binasının 

inşaatı büyük bir 
hızla devam etmek
tedir. Kısa bir za -

Camların tozlarını gazete kağıdile al • rnan içinde ve hum-
malı, ispirtolu bezle de parlatmalı. malı bir çalışma ile 

Sonra dışarı çıkarılan ne varsa tozla • binanın birinci ka -
rını alıp birer birer içeri taşımalı, cam tı ikmal edilmiş, i -
bibloları sabunlu suda yıkamalı, kuru • kinci katın betonu 
lamalı, madenleri parlatmalı ve yerli ye- atılmaktadır. 

rine koymalıdır. Temizlikten önce çama- Cü.mhuriyet bay -
şırın yıkanmış ve üt!ilcnmiş olması da işi ramına kadar bina -
kolaylaştırır. El attıkça her şeyi hazır run bütün ~aa'..ı ikmal edilerek açıl -ı de tamamlanmak üzeredir . 
bulursunuz. Örtü vesaireyı değiştirirsi • ma töreni o zaman yapılacağı muhak - Babaeskinin çerçeve, sıva ve ~ 
niz. . kef.<.tır. Burgaz ve Babaeski Halkevleri ı kısmı kalmıştır. ,.-
··························································································································································································· 
1 iki ahbab çavuşlar: Şampanya niçin kullanılacaktı, nasıl alındı? 
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"Mari Valevska,, ve 
tarihi roman 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Bayan Mebrure Sami.Napolyonun meş
hur metresi Mari Valevska'nın ismi al • 
tında cbir eser neşrettl Geçen yı!, sinema
da da gösterilen bu şahane macerayi. 
Msbrure Saminin ince ve renkli kadın 
kalemi ile roman şeklinde yazılmış gör • 
mek hiç şüphesiz bu neyi sergüzeştlerden 

YAZAN 

Emekli General H. Emir Erkilet 
"Son Posta,, nm askeri bahisler muharriri 

I 

hoşlanan okuyucuları sevindirecektir. 
Yalnız dü§iinüyonım? Bu, bir roman mı? 

~ eşin söyliyelim ki, İngilterenin 
büyü'k derdi \"e büyük zafı do-

1ngı1iz ordusunun silalılanna aid görünüşler ' 

Bir roman olmak için lazrm gelen vasıf
lar, bir devir kadar bir çehrenin de bütün 

hatları ile çizilmiş olmasıdır. Acaba Ma.'i 

Valevska bu noktadan kusursuz bir eser 
midir? Sonra şu da var: tarihi vesıkala • 
rm yanyana getirihnesi ile büyük bir ta
rih şahsiyetinin hayatı anlatılablir. Nasıl 
ki .bu nevi eserler bugünkü garb edebiyatı 

e't.mekle beraber Fransa ile sıkı bir siya- işte, bugün İngiltere mecburi nskerlik sahasında da gittikçe revac bulmaktadU". 

banınasın ' 
bugün.k·· ~ ve hava ve kara ordularına, 
buı u o?çülıerde, yetecek gönüllü asker 

set takibine l>aşladL !hizme'tinin ka'bulü bu görüşün n~ticesi.. Ancak, ıbir dereceye kadar hatırat ve bir 
Bir adadan ibaret olan İngiltere. ken "' dir: ve, geç olmakla beraber, yennde hır çok cihetten biografyaya dayanan bu e

disini büyük bir kara ordusu ile koruma- karardır. serleri, san'atkar muhayyelesı ile geniş ,. 
ğa mecbur olmadığı için, buna sarf edece- J Filvaki, İnı.gilterenin, karada harbet • letmedikçe tam manasile bir roman vü • 
ğ1 parayı daima donanmaya veriyor ve I mek yükü~.ü ba~a dev~e!l~re, yani m~t- cude getirmiş sayılabilir miyiz? Bayan 

Mari Valevıkanın hakiki ruml 
(Bir minyatür<Wı) 

has~~ası değildir. Bunlar, banşta, bil
~·açla onanma ile hava kuvvetleri ihti • 
ınuş rınba her Vn:kit kafi derecede bulun. 

ve ulunmakt d K . İ . 
harbı rrj a ır. ezalık ngılter<.>, 

ancak bu sayede, büyük kara orduları teffklere yukletıp, kendısının yalnız ku • Mebrure Sami, hiç şüphesiz ki, Napol • 
bes1cmeğe mcohur olan. büyük kara dev· çü:k bir ordu, çok diplomasi ve bol para 

1 
yonun bilhassa Polonyalı sil metresi 

letlerinklnden daitna üstün bir donanma- ile düşmanlannı mağlftb e~esi za~a~ıf Kontes Valevska He olan ~aceralarına 

nelerce dolaşmış ve nihayet topladıl! 
notlarla eserinin bu hakikat, yahud dahı 

doğru lbir tabirle bu haki.kate yakın ceı:.• 

dir. ;u:- e. de: ıg~nüllü bulamamış değil -
ratoı lu:::· Ingılizler, vatanın ve impa • 
balı.SQıdu~ ŞCrcl ve menfaatleri mevzuu 
tinab etmgu zanıan askere yazılmaktan ic. 

ecli.klerin.i, B"' .. , H · 
burj n keri hi . uyu,{ arbdc, mec-

va sahib w dolayısile daima denizlere Jıa. artık geçmiştir. Bu eslti İngılız asken sı- dair muhtelif ~ b 1 rd b' k f ler de var: mesera bizzat Salamıbo tipi. 
· ·· ·· H d b ·ı ·· - · ~·"'m a a an u-ça tn • 

kim ohıyordu. yasc:ı Buyu~. arb .e 1 .~ yuk_rJ.yemt"c>mış I silat okumuş, Napolyonun etrafındaki bir 

heslni hazırla~. Fakat işi o kadarla bı
rakmıyor ki ... Kendi yarattığı birçok şey. 

Donanmalar. ordular gibL ıtıemleketi'l ve nihayet dort senede yuz usulr ~-eı~ kısım mühim şahsiyetleri de bu macera. 
san'atikfırın muhayyelesinde canlandır

dığı lbir tiptir. Romandaki aslanlar çu • 
ladığı :lık:i . zm:,tın tatbik olunmağa baş. 
bir SC'n<.'Cfe ~~. l.915. tarihine kad:ır, 
Y<ı.zılmasile is'b~ba ık. mıly~n gönüllünün 
iki s""bcfu· t elmşlerd:r. Bunun da 

ı vardır· B" · t b 
an'ane ve diw er: ır~ et' iye, yahud 
ba~ ve h }! 1 İngılterenin askerine, 

nıude> çok .. b k 
ınaa:ş ve ta . ' ıyı a nnas> ve bol 

.. _ Zllıınat vernıesidir. 
Bll'vu'k liarbın . . 

\'usturva Ve n netıcesınde Alman. A • 
lnaırtilc ttkılıp tıs ordu ve donı:ınmaları ta· 
fizıer. zaferd lllahvolduklar~ için 1ngi . 
hatta 1914 dckn. sonra, kara ordulannı. 
~ e tnden dah k""...:; Yeni harb . a u .... ıtmilşler 
)'apn,, ıgemisı ve harb tayyare.ı;i 
f.elerd:a:k yan gelmişlerdi. JJalbuk1 ö
hanına~ meriılca donanmasını İngiliz do. 
tfa ayarına çıkardığı gibi Jıı 

ınuttasıı hl c ponya 
giltere . zır ı yapmağ1 koyuldu. İn • 

giden veıs~ bunlara karşı yani. elinden 
Gstünlü~ aha da gitmekte olan deniz.de 
Uzun sli m~hafaza için, yalnız senelerle 
~ ren dıplomati1 lı 
ua d<'ni . • K Ça Stnalar, yahurl 

z sılahlarının tahdid' . . k 
ralls'l:ır tıo 1 ı ıçın onfe. 
Ve tab:aı·ıp ama.!kla ~are bulma(b çabala-fı 
" 

1 e muvaffak ol d B "'1.Usvıı dir"ld" ama ı. ir taraftan 
61lahlandı~ ~.~: Alınanva .ayağa kalkarak 
~-ıe , ulasa kendiı;inden bu··v;·1 .., .... ,, r umulnıı t . J .ı' 
lır de yan talyıı hile. hatırı sayı. 
b. recede 'ku tl" 
ır don vve ı ve Akdenizde toplu 

anma ve . . b" k 
nıtıda k ıyı ır :ıra ordusu ya . 
hava o C'do kuvvl'tli ve ~ok tehlikeli bir 

r usu edindl 
l3u du t . 

Ve 1'lm. ngılt!'renin gözu·· ·· .. _, On;ı raJhn onunn(' 
ctını f'..l e>n, ttalyanın Habe!':istana hü-
"' ''"rC'k hu esk· .. t k" uan k ld ı mus a.ı ıl devlet'i orta-

n ITmasın • t •v 

ıl'anın da ç· ı m ac ettıgı gibi Japon-

kara hududlannın dar cercevesı icinde seferber ederek hari>lerde bır mi yon o u t fı d 
. • 1m t k" nın e ra n a gene tariht ~mbalara göre kuru da öyle ... Esasen bütün buna ben-kalmax.a mah'kUm bulunmazla~. Onun vermişti. Kezalik ıyıce anlaşı ış ır ı, .. A • 

E; F sıralamış ınukalemel kı f tl · b ıer diğer lbir takım tipler ve maceralar c için, bir kere denizlerin ei!emenliğ:ni ele A\Tupada sükun ve barışı temine ran • · erı. ya e en, u -
rd 1 b k ·r t d ez luşınalan ha..A..le · f ı · :ı. ladır ki. eser, düped:iz tarih olmaktan ""' geçirdiler mi, artık en uzak mesafeler bi- sız o usu ya nız aşına ı aye e em · • ı•u n, za er en ve niıuayet :ı· 

lr onlar icin hükümsüz kalır ve düm·anın Hülıisa, tamamile tezahür etmiştir ki bu-, muhteşem Avrupa kartalının feliıketinj,, kıYQr, hem üslUb, hem hwmye bakımın • 
dört bu('ağını ele gecrmek onlara ~zel gün'kü İngiliz kara kuvvetleri değil, !n • önce Elbe adasına sürülüşünü ve sonra dan roman vasfına daha uygun düşü ı 
bir iş olur. İste İns;lterenb deniz sivaseti gilterenin garanti ve taahhüdlerini yeri- tekrar kurtulup Fransaya döndükten son- yor. İşte tarihi roman. bence bu şekle uy; 
bu esaslardan doğmu~ ve ona en büvük nıe getirmesine, hatta Mısır ve Filistini ra Vaterlo'da'k.i mağlubiyetini, bunun ar- malıdır. Nasıl ıki Sinkiyeviç'in meşhur 
dünya cihangirliğini temin eden de bu bile muhafaza edebi.lıhesine kifayet ede- kasından da İngilizlerin eline düşüp Sain- Kovadis romanı .da ayni şekilde yazılmış
mya-sC't olmu'Stur. Evet, onun hüküm ve mezler. te • Elene'e ebedi surette sürgün edilişini ı tır. Buna rağmen dikkat edıyoruın, son 
satvetinı 'bütün şimal ve Atls~ Okvanus • Gerçi İngiltere. eski usulde ve hatta en acıklı tafsilatile anlatmış. Pek tabii 

0
• yıllarda tarihi roman şekli bızde aşağı yu. 

larına. Akdenize. cenub ve Hind dış de - zamanla, büyük bir ordu vücude getire-
larak, bütün bu fırtınalı hayatın bu eser- karı tarihin daha canlı ve renkli bir üslfıb nizierine, hü:tasa dünyanın bütün deniz bilir. Nitekim, Büyük Harbin başında o-
de belkemiği de Mari Valevska'nın şah- ile anlatılış tarzını alıyor. Vaktile Ahmed v-e kıt'alanna götüriip ve bütün bu u - nun seferi ordusu 6 piyade ve 1 süvari tü-

za'klardan İngiher.eve hadsiz ve hesabs1ı meninden ibaret iken harbin sonunda, sıdır. Bu cihetten. eser. herhangi bir aşk Refiğin tarih diye neşrettiği eserlerin 
mal ve servet getiren hep onun donan • meoburi aSkcri hizmetin kabu1u ve Hin- romanı gibi tatlı tatlı okunuyor. benzerleri roman ismile neşrediliyor. n-, 
ması olmuŞtur. distan ile dominyonların i~irakile, tak- Bütün bunlar iyi! Ancak ne var ki. bu fena mı? Hayır! Tarihi, bu nev'e pelç 

Bu itibarla, İngiliz kara ordusunun an- rfüa 100 piyade ve 8 süvari fırkası çıka- tarz eserleri ben gene tarihten pek ayı • düş'kün olınıyanlara bilakis sevdiriyor:. 
cak 1ali bir ehemmıyeti vardı; çünlkü o - rabilmifti. Fakat bidayetteki küçük İn - ramıyoruın. Çünkü, sıkı sıkıya tarihi ve- Yalnız roman mı bunlar? İşte ona evet 
nun vazifeleri anavatanın sablllerinin tıı- giliz ord~u Belçikayı istiladan kurta:a-

1 
sikalara, realitelere bağlıdırlar. Halbuki diyemiyeceğim. Ma.amafih Bayan Meb . 

rassudu ile icabında, denizaşırı seferler madığı gbı, onun, Fransız ordusuna ılk 
1 

mesela GilStav FlQberin Salam.bo namın • rure Sami, Napolyonun bir aşk maceraS\ 
yapmağa ve müstemleke harblerine giriş- yardımları pek az olmu7 ve Fransanın daki marwf eserini ele alal " .. etrafında böyle bir tecrübeye kendisi de 
rneğe inhisar ediyor ve bu sebeble daiına muharclbeyi Marnda kaybetmesine ramak j .. ., ım. Ne goru • girişmekle fena etti de diyemiyeceğim. 
'küçük ölçülerde bulunuyordu. kalmı...+ı. Nitekim A?man ordularının b3 • ruz. Yahıız .. Kartaca etrafında Roma or-

j• j d 1 ı:: del Hiç olmazsa sinema merakiısı ve kitab a .. Böyle bir ordu için de, bütün vatan • §ında imparator yaverlığinden ve kalem u arının muca esini mi? Bütün 0 bin . 
. . kt · _ ' leyhtarı bır kısım vatandaşlarımızı sev .. daşlara şamil. medl:>urt bir askerlik hiz • hiımetlerinden yetişmış zayıf karakterli ır an ınsanlarm, buy-:ik ilini vesikalarla dikl . ,_,_ d yd kla h d 

. . . . erı ve mer~ u u n cep e en 
metine bittabi ihtiyac bulunmazdı. Böyle bir generali Maltke bulunmayıp, bır tesbıt edilmış kıyafetleri. isimleri ve hal- kitaba da sürüklemiş oluyor ve .memle ., 
bir ordu, paral'ı bir memlekette, gönüllü- Şelliefen bulunsa idi Alman sağ cenahı. lerj mi? Evet, eserde etnnın-afik bütün! k tt k ~ 

1 
ğ ltal d" d- -

lerle, yani asken hizmete bir mukavele k k ce h · ~b· e e o umagı nası ço a ım ıye uşu. 
gerek sol cenah ve gere kşar M p Ac.lsı bilgikr üslübun sihri ile birlcşrek tam nen kafalara bu suretle pratik bir cevab ve bir maaşla a1ınan kimselerle, pekala lehlerine, zayıflatımuyaca ve arn • bir .realite 

idare olunabilirdi. Yoksa. İngilterede gö- manlarca muhakkak kazanılacaktı ve işte . .. .. ortaya koymuşlar. Anlıyoruz vermiş oluyorlar. Her halde iyi bir buluş! 
nültü aif.ı0erlik sisteminin kabul ve iı:la • 0 zaman Fransa da, İngiltere de hapı yu. ki büyuk Romancı, on sene mi, bllmem 
mesi İngilizlerin sırf hüıTiyet aşkların • tacaklardı. ne !kadar sene ç.al!§tığı rivayet edilen bu 
dan veya sadece, vatani göııül rızasile Bu sebeblerle. İngilterenin bugün mec- eserini vücude getirmeden Roma ve Kar. 
müdafaa etme'k pr~nsiplerin.den ileri gel- buri aSkerliği kabul etmt?s!nın hedefi, taca'ya dair zamanında ilim namına ne 
me bir şey değild r. · şimdiki kara ordusunun kadrolarını gö • kadar tarihi bi~i varsa hepsini tetkik et. 

Sinemadan kitaba avdet! .. Fakat bunun 

için de kuvvetli kalem istiyor. O cihet • 
ten se Bayan Mebrure Samı .zaferine e
min olabilir. ~ünkü çok temiz bir türkçe 
ile ve çok derin bir kadın hassasiyetile ya-

Fakat iki btıdisc, hem İngihzlcrin de • nüllü erlerle ikmal edemediğinden bu m~, parşömenlerin, el yazmalarının, ki- ziyorlar. Bu da, bir kadın muharrir için, 
ngilt.<> ıne tasallutunu mucib oldu. 

lcü 1\-h re de tecavüzleri menedemedi· c;ün '- ~·ıun don ' • 
~ ber~b anması, anavatanı korumak-

ni:zler hakinıiyetine ked vurdu ve hem <le noksanı daha kolay telafi etmek değildir: tabelerin. kitabeler üstün.deki kabartma en fazla aranac~ bi..r meziyettir. 
onu değil, yalnız imparatorluğun, hatta b"ltlkis bu hedef, ancak. tedricen, Alman- resimlerin üstüne cğilını"c mu"'zelerı· se • 
B- v- Halid FahTi Ozan:oy u~B~an~~sınmu müdafu~nı ~. ~~ wk~~run~~~~ d~3 ~==~~~=~~~=~~~~~====~=~~~~~~~=~~ 
endişe ile d~nmeğe sevketti. Bu hadise- barış zamanında büyük ve kafi bir çekir-

limanımızda 
d~tıdıı :;k~enı Akd0 niz. hem dr Uzak • 
~l'tı'k le• . un ve barışı devam ettirme/te 
e•r ııa.a:;. ~elC'mivordu. İngiltere o vakit 
l'l§sevtJ; a ıle Akdenizde muharebeve gi. 
lerın-cJ,ık.0~un Hind ve Pasifik Okv&nus • 
1e:ti J1~ runca m~nfaat ve müstemleke
tİehl?ke n ar cihetinden muhakkrık bir 

Ye uğrıyac~ ı.ıı :F"ra aall. ne l"l:sa, o zam 
bitlikte h · an. Akdenizde, İngiltere 

lerin birisi Amerikanın Büyük Harbd~n deği olan ve pek çabuk (48 saatte) sefer
.son~a ve 6 Şubat 1922 tarihli Vaşington ber olarak fır'kalarını bir iki haftada en 
denız konferansı ile, denizlerde İngilte • az üç dört misline çıkarabilen büyük bir 
reye muadeleti e?de etmesi ve diğeri, d3- kaııa ordusu vücude getırmek: olabilir. 
ha Büyük Harbcıe, Londranın Almanlar İngilterenin yeni kara ordu teşkilatı -
tarafından birkaç defalar havadan bom- nın ne olacağını tabiatile bilemiyiruz. ve 
bardıman edilme.sile ehemrruyeti beliren bunun teferrüatı şimdil~ bize lAzım da 
bazı büyük devletlerin hava armadaları- değildir. Şitndilik bileceğimiz feY şudur 
nın gittfkçe mükemmelleşerek büyüme1e- ki İngltere, 48 mlyon nüfusunun verebi • 

ridir. leceği 4.5 milyon ilk hat erlerini müsta • 
~~ hc-ın li :e.kete geçmek istemediğin
~l!di VE> ·sı a t s·stan, hem dP Çın foda e
<Iakıı/h ~ 1 

c rırriJterenin zaf erder, sonra 
'Cll. '1crn ~ekliğin ve zevkii safanın ilk 
\>e eeoı 1 onun içi:-ı pek acı, nC'ticel0 ri 
!\oğu 1\ rıı:~ ~un ar oldu. Rülasa İn~ilt<.'re, 
~ad k· ha a, 'Mısırda, Sudanda ve doğu 
fltıte -O ı .. 

1
1a ayati birçQ!{ m0 nfaatlerile bir-

İngiliz donanmasının, anavataru bü • cel de olsa. her halde tallın ve terbiye et. 
yük lhava ordularına karşı artık koru • me'k, ica.b eden muvazzaf ve yedek sübay 
mağa kifayet edemiyeceği belli olduktan ve keza muvazzaf ve yedek gedikli erba~
sonra, İngil'terede yeniden bir hava ordu. lan &:adrolannı redarik edıp yeti~irme-k 
su vücude getirilıneğe başlandı· fakat 'L ve buyu"k bir kara ordusunun seferber e-• lk 7 ... u 
yem uvvet te. bütün inıparatorluğun dilmesi için en büyük toptan tabancaya ve 

l>ah ' rca nı ·· 
lq ası11a n"h U('ssps itibrırı:ıın da zıvaı 

• dona ' ı avct 1915 VC"' 36 da anlamıştı 
"11 }"o~ n=i:Mık zayıftır ve hava kuv. 
tt. ~e. ancak b · 
b~ 3>ir taraft Undan sonradır ki, İngilte-

et'te11 hava ~n donanmasını ve diğer ci • 
~ur Yeni bi~"VVettni kuvvetıendirmeğe 

tesllhat Dt<>Rramı kabul 

muhafızı olan. donanmadan sonrav a sıra. karnyundan iğneye kadar bütün silah, 
lanarak kara orduSil üçüncti d receye bı- mühimmat. elbise ve levazımını şimdi • 
ra'kı~ı. Bir müddd zanned· d' ki, İng"Ite- den hazırlamak için her türlil tedbiri ala. 
re böyl~lik~e mevcudiyetiru koruyab'iir c ktır. Ve b"zce mooburl a~erllk hizme- 11.ıı CZ:'.aiiııRl!I 
ve mecuunyetlerini yerine getirebl!ir. tinin İnıgilterede kabul edilmesinin ma • 
Fakat. iyi ve uzak gören dımağlar, epey nası ~te budur. 

bir zamandanberi sezlyurlardı ki, fngilte- Fakat bu yüzden hayal ve yanlışlıklara 
re Yalnız deniz ve havada değil, karada kapılım.aına'k için, fUnU da söyliyelim ki 
dabl zanftı.r; hem de çok zayıftır. fDevamı ıo "!K'U ıa11fcıdaJ. 

Sovıyetler hesabına İtalyada inşa ediwn ve sürat! 46 mil olan Taşkend muhribl 
,dün sabah limanımıza gelmiştir. Muhrib 3 bin tonluktur. Ge.nıı henüz teslim 
edilmemiş olduğundan İtalya bayrajını t~,?.ır. Reaimde TaJkend muhribi 
limanımızda görill:mek.tedlr. 
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Pazar günleri Mecidiyeköy 
Eğl nce yeri ve rek a 

Ankara Belediye Meclisinde bütçe görUşülürke 
eğlence yerlerinin azhğına işaret edildi Şişli civarındaki ailelerin yanında hizmetçilik eden köy kadınları bir küme 

olmuşlar. içlerinden biri avaz avaz bağırıyor: ''Sizin yaphklannızı 
birer birer kocalarınıza yazacağım 1 ,, 

Uzaktan bir hopar16r avaz, avaz.: 
cEırmerim kıyma bana, kurban. olayım 

aanah 

Levha, reklam yazı ve ilandan belediyenin almakta 
oldu.2u resim tarifesinin de tenzili istenildi 

Yazan: Mecdi Sayman 

Diye bağırıp duruyor. Pazarlık elbi
selerini giymiş ve kolkola ,eirmiş işci 
kızları cllerhıdeki Amerikan fıstıkları
nı çıtır, çıtır kırarak ve bu kınlan ka'
bukların çıtırdılarına benzeyen hafif 
kahkahalarla kırışarak, arkalarından 

gelen kasketli. bol pantalonlu, en bü -
yü~ on sekizini aşmam~ delfkanlıcık
lann önünde ilerliyorlar. 

ŞiŞ'1iden Mecidiyeköyüne doğru gi -
den yol çok kalabalık. Kaldırımlarda 
her sınıftan, her yaştan, her cinsten in
sanlar görülüyor. 

Kaldmmlar öyle dolmuş ki insah se
li yolun ortasına tasmış, bu kalabalığın 
arasından otomobiller, motosikletl~r, 
son süratle geçiyor.· Paraşol arabalar, 
hısırlı tenteli faytonlar da abeste a -
beste kervana karışmışlar ... 

kırıyor. Kimisi dolma, kimisı börek yi- Uelerde hizmetçilik yapan kadınlar ..• 
yor. Onların kış günleri, Osmanbeyde köşe-

Bazı ağaçların altında küçük rakı ve başlarında yapılan toplantıları, yaz 
ya şarap şişeleri de boşalttlıyor. İhti - günleri DuUt\ğa intikal ediyor. 

Aralarında kavgaları, dedikoduları, 

Caddımin iki tarafı simidcller, kAğıd 
helvacıları, fındık, fıstıkcılarla dolu, 
bir tarafta çocuk oyuncakları satan bir 
~dam, 'karton bir palyaçonun iplerini, 
çekerek elini ayağım oynatıyor. 

yar kadınlar oturmuş, genç kızlar kol
kol~ dolaş1yor, daha küçükleri koşuşu
yorlar. 

meseleleri var .. İstanbul içinde bir ko- Ankarada B<ınkalar caddesinin bir §enlik gecesinde görilnü§ii. 

Halkın bir klsmı daha yandaki kır
lara sapmıyor. Mecidiyeköyüne kimbi
lir belki de daha ilerlerc doğru gidiyor. 

Biz yana saptık. Hoparlörün: 

Esmer aman, aman .. aman... 
Çok içmişim, bllflm duman. 

Diye feryad ettiği tdr.sfa doğru gi -
diyoruz. 

Buralarda yeni yapılan modern bina 
ların arka taraflarına doğru yeni kah
veler, gazinolar açılmış ... 

Gök knıpalı!. Güneş yok amma hava 
ılık!... Yağmur tehlikesine rağmen ga
zinoların daha ilerisinde dut ağaçlan -
nın altında grup, grup insanlar yerlere 
oturmuşlar. Sepetlerini açmışlar, kimi
si salat« hazırhyor, kimisi yumurta 

Genç kadınlar en miniminileri şalla
rın içine koymuş .ııallıyarak uyutmağa 
çabalıyorlar. Şurada yeşil taze çimen
lerin üstünde dört beş erkek çocuğu 
çember olmuşlar ... Aralarında boş ka
lan yerde iki minimini amatör güreşci 
kafakol kapmakla meŞ"gul... Daha öte
de en küçüğü on yedi yaşında olan mi
nimini mektebliler (!) ~rtma uçuru
yorlar. 

Bir ağacın dibine çöküp oturmuş beş 
altı köylilden en pos bıyıklısı parmak
larını bıyıklarına dolanu.ş bıyıklarını 

daha mı uzatmak istiyor, yoksa onu çe
kiştirmekten bir fayda mı bekliyor, ~ 
dir? Gözlerini öteki ağacın altında otu
ran siyah, kahve rengi, lAcivert yeldir
meleri altından dallı basma elbiseleri 
görünen kırmızı yanaklı, ablak Çehreli 
köy kadınlarına dikmiş.. 

Bu köy kadınla-rı Şişli civarındaki a-

loni halinde yaşayan bu on ~. yirmi Ankara 25 (Huswıt) - Belediye mec - hususunda temennilerde bulunu.oıtllş 
kadın her Pazar günü belki bir nostalji lisi dü.n'kü top1a:ntıaında yeni bütçenin tur. 
ile böyle bir araya toplanıyorlar. müzakeresine devam etmiş ve varidat Reislik makamı namına bu temennile 

Bir hafta içinde birllaniş dedikodu - bütçesi fasıl fasıl görüşülerek kabul o. cevab veren reis muavinlerinden '1' 
~r burada yapılıyor. Birbirlerinin e - lunmuştur. Muayyen varidat maddeleri sin Kayaalp belediyenin bu gibi ınablı 
linden aldıkları sevgililer hakkında görü§iilürken azalardan bazılan söz ala- lerin çoğalması için elinden gelen ye.t 
kıskançlık kavgaları burada yapılıyor. rak tehrin bazı ihtiyaçlar! üzerinde dur- dımı her zaman yaptığını söylemiş, fs 
Ve ekseriy sevgililer de burada -bu - m~l&r ve reiSlik ınaka.mındaL. temenni • kat bu gibi yerler açan kimselerin el<S 
lunuyor. lıerde bulunmuşla.rdt,r. Bütçe encümroı.i riya zararla karşılaştıklarını, halkın rs 

işte hıyıklarını bura, bura oturan mazbata muharriri avukat Hayrullah Öz- bet göstermediğini ilave etmiştir. 
pos bıyıklının b~tığı kadınlarla biraz budun, sorulan suallere encümen namına Levha, reklam, yazı ve ilandan bele 
ötede bir ağacın altında sıralarım~ du- izahat vermiştir. diyenin almakta olduğu resim tarifesi d 
ran kadınlar arasında geçen şu ufak Üzerinde tevakkuf edilen meseleler • münakaşaya mevzu olmuş ve bu mün 
münakaşaya bakınız: den biri veJıirde eğlence yerlerinin az - betle söz alan azadan Mecdi Sayman i 

s· ah eldirmeli otuz b lik bir ka- lığı olmll§tu.r. Her şeyden evvel bi~ me- rifenin yüksekliği yüzünden ticarethat' 
ıy Y eş mur ıehri olan Ankarada şehir ıakınle • lerin arzu ettikleri gibi reklam yapartı!l 

dın: rinin büyük bir kısmını teşkil eden me . dıklannı, zevkli ve bol reklfunın şc 
- Sizin yaptıklarınızın hepsini, ko- murların tatil saatlerinde eğlenebilecek· süsliyeceğine göre bu sebebden Ankars 

calarınıza yazacağım, diyor. .!eri yerlerin kifayctaizliğine ve bunlarda nın gündüz ve gece bu süsten mahruJil ~ 
öteki ağacııı altında oturanlardan tenevvü olmayışına ifaret edilmiş. iyi dilmesinin doğru olamıyacağmı; tarifeıı 

yirmi beşlik bir .şi.,.~an bu oozü söyle-- ve ucuz eğlence yerlerinin arttırılması tenzili ile muhammen varidatm gene 
(Devamı 12 nci sayfada) bnklnlarının temini için tedbir alınması (Devamı 10 uncu sayfada) 

M ahallede su tesisatı olnu1dığı 

cihetle, civardan gelen tulum
balara, sakalar, meşin kırbalarlle, el -
li metre mesafedeki cami tadırvanm -

Son Posta'nın Romanı : 115 -~------ sardı. Eli, ayağı, ve hatta bütün vilC 
dü önce ispazmosa tutulmuş gibi zıtfl 
gır zangır titremeğe başladı, sonra ~Ah ne bay ın baklşın var, 

dan su yetiştiriyorlardı. O 
Bazan, derinden 'derinden vahşi bir YIL 

!eryad, bir nara duyuluyordu: EWELKİ a beıaz '8lllls•ı1eıı• 1 
- Hay ... t! Derede kaplan .. karada is~ UL n 

aslan .. yaman gelir, Mevllnekapılılar!. 
ı 

Hayyyyt!. hortwn tomarlan -
Ve bu tüyler ürpertici feryad gittik- .-4!-..----

çıe yakınlaşıyor, korkunç btr hAdisenin nı çözmüşler, rap • · 
kara habercisi gibi herkesi olduğu yer- ~e~ecedak lbdir ~~ub~' 

hı k ıh t k 1 bal ~... ıçıne ıra\;ClA ır de mı ıyara , n aye o a a ıısu.• b" k b" 
bağrında karar kılıyordu. sarnıç, ır uyu, iT 

Yangının <iehşet veren kızıl ışığı al- çeşme yalağı anyor-
tında, kısa donlu, ten fanilAlı, başlan la~-~- lUk1 . . ğ 
mendilli bir takım adctmlar, gôya ateşi d ğıuhç. . ~ ıçıne • -
söndürmek için sağa sola koşuşuyor, ı ba ı:ını v~ren • 
çırpınıyor, fakat hakikatte hiç bir iş ra sıan:~ ı::& 
göremiyordu. ya çıb·ıı- ankumane 

. 1 1 
. ve za ı n:re -

Gittikçe dairesi genış eyen a evın ü- da eden ihtiyar bir 
zerinde, kırlardaki narin tavşan bıyık- paşanın gülünç va _ 
}arını andı~an ipincecik bir su demeti ziyetine bu tel.Af 
dağıla serpıle, bu yaman ateşe g(1ya arasında a\dıran bi -
meydan okumakta, onu bastırmak iddi- le YQktu. En uzak 
asında bulunmakta idi. yerlerden yangın 

BUtün o sarfedilen emeklerin fayda- seyrine gelenler za -
au:.lığını kimse takdir edemiyordu. A - ten dapdaracık so _ 
teş alabildiğine yürüyor, her an, her kaklan büsbütün 
dakika yeni bir şfkAra saCidınyor, kor - geçilmez hale ge _ c- gazimend! Yeti şinl .. Yanıyoruz!. 

VA'1AN 
EQ(OfıwNO 
EkAIH 
TAL 

• 
mak ve kaçırmak 
kaygusuna düşmüş .. 
lerdi. Yükler, dolab
lar boşa'l.mış, eşya 
yerlerde sürünüyor
du. Ve bunların a -
ra.ruıdan kendilerin
ce maddi ve mane .. 
vt kıymeti olan -
tarı alelAcele seÇe -
te'k gelişi güzel san
dıkların içine doldu .. 
tuyorlardı. 

Şazimend nisbe ~ 
ten soğukkanlı ha -
reket ediyordu. Hür 
<nilz ise son derece 
heyecan içinde idi. 
Kendi başına ka~ış 
olMı.ydı hiç bir şey 
beceremiyecek, hiç -
birşey kurtaramıya-

kudan büyüyen gözlerin lSnUnde, her tirmişti. Feleğin birdenbire kahrına, tanın karısı çıldırmış, yediği tokatlara ca:ktı. 
biri birkaç ayda yapılmış evleri lAhze-: zulmüne uğramış biçarelerin insiyak! rağmen aklı başına gelmemişti.. yan - Evin içerisine hamal kılıklı bir a • 
oo eritiyor, kül ediyordu. hareketlerle kurtarın.c& sevdasına dü - gın çıktığından bir sat evvel, kadem - dam almışlardı. Sımdıklaır dolup ka ~ 
Manzaranın dehşetini sanki arttır - şüp evlerinden çıkararak boş arsalara, haneye gitmek üzere yatağından kal - pandıkça ona teslim edip civardaki boş 

mak için, uzak mahallel~rde yangını cami, medrese avlularına taşıdık.lan kan Gülsüm hoca hanım tesadüfen so- arsalardım birine gönderiyorlardı. Bu 
haykırıın bekçilerin korkunç sesleri değer.ıiz .birkaç parça eşyayaı göz m - kağa baktığı zaman cadde üzerindeki meşguliyet arasında ateşin pek yakına 
birbirine cevab vermekte, ve bu sesle- yan çapulcu takımı fermada idiler. Ka- türbede yatan evliyanın, b<!Şlnda yeşil geldiğini, evin kaplamalarını kızdır .. 
re, telA~a düşmüş sokak köpeklerinin labalıkta, ağızdan ağıza düştükçe çığ sarık, arkasında da kırmızı bir cübbe rnağa başladJğlnı farkedemeınişlerdi. 
ulumal2rı katışmakta idi. gibi mübalagahtndırılan ve büyütillen He, öfkeli öfkeli bir şeyler söylenerek Derken bir aralık 90kak kapısının hız-
Ateş birkaç evi silip süpürmüştü ki, türlü türlü rivayetler dolaşıyor, ve geçtiğini görmüş.. lı hızlı yumruklandığını işittiler. Dı ~ 

bir boru sesi duyuldu: İtfaiye geliyor- bunlar zaten korku içindeki gönüllere Evi barkı sönmüş, yahud da :kudur -
du. bir kat daha dehşet salıyordu: Bakkal muş alev!erin tehdidi altında bulunan şıırıdan. kalın bir erkek sesi haykırı -

Oyluklan köpürm~ yağız ikatanala- Hacı efendi g(ıya dükkarundan çıka - insanların gene de vakit bulup böyle yordu: 
nn çekmekte oldu~ ma'kinelt tulum - mamış diri diri yanmıştı.. Tophaneli yalanlar uydurması hiç kimsenin bay - - Kadınlar! Ne duruyorsunuz, hala 
baların ar'Jcasında koşmaktan tıkan - mümeyizin kötürüm kaııynanası da ayni ret veya nefretini muclb olmuyordu. içeride? Çatı başınıza inecek! Kavrula~ 
mış zavallı neferler, yorgunluklarına, akibete uğramıştı. Çığlıklarını kulak - Bu esnada Hilrmüzle Şazimend de, caksınız! 
bitkinliklerine rağmen, i ellr a;elınez Iarile duyan vardı.. Kaşıkçı Mahir us- Y.ü.1'te hafif, pahada ağır eşyayı topla - O anda Hürmüı.ü yaman bir korku 

birdenbire kazık kesildi. Şazimerı 
1 kolları arasında, hamalın da yardırlli f, 

güç bela evden dışarıya çıkarıldı· 139 

gm bir halde, dili tutulmuş, üstü b~, 
açık saçık, gecelik kıyaf etile, öte~i il· 
hallede lfialettayin bir eve götürUld , 

Hadise kendisini manen de, madci:ı) 
ten de çok sarsmıştı. Hele bir arıı ır 
on, on iki yaşlarındaki bir çocuğun b 
denbire gelip de. . & 

- Teyze! Sizin ev de yandı.. şıJll , 
yangın arka tarJftaki sokağa kol sııll 
yor .. demesile büsbütün fena oldU· , 

Aradan bir saat kadar geçmiş, g~ • 
memişti ki bu manevi iztırabına J119 # 
eli i ztıra b da inzımam etti. Kas_ıkl&f ~ 
müthiş bir sancı girdi. Zalim bır e ·f 
karnının içinde barsaklarını aeşı tı~ 
gibi idi. Sık hamlelerle gelip gidefl ,. 
sancıyı, sabaha karşı gür bir kan a~ 
sı ta'kib etti. Hürmüz en son eJYle 
de veda ediyordu... ııt 

Bu vakıanın uyandırdığı telAş 11~11 • 
ler hafiflf>.mez, kurtarılan eşyayı ~9p 
tırlayan Şazimend başını örtüp so t<ııf' 
fırlamıştı. Adım başında yanık e:fl ef.' 
birikmiş sular, yığılmış insan ve b~ 
kütleleri yürümesine mani oluyor,tJP' 
karmakarışıklığın içinde kendi10<tıf 
aid öte beriyi tanıyamıyor, bulaJ111

' 

du. ı,f(ıf! 
""te" j Bir hayli aradı. O arsadan o e~I 

bir viraneden diğerine seğirtti. ~ ıe' 
iki ıslak şilte, bir tahta &'1'ndık, ~ reô"' 
ğen ibrikten ibaret bir yığının ~~<* 
de sabahlıyarak, nihayet bitab d "'eıe' 
birkaç vıllık mes'ud bir aile rnaJll 1/9&1 
kinin bu zm'al11 enkazını açık 1:aı~ 
döşek edinerek üstünde uyuya rgV ' 
biçareleri uyandırıp uyandırıp so 
ya çekti. #1 ' 

Hamala teslim edilen üç, dört .0~tıt 
dık eşyanın hiç biri meydanda ) tJŞ~ 
Bizzat hamal da ortadan kc?ybOlJll) 

(Arkası ııof 
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Çok güzel bir film: 
Kadınlar hapishanesi 

Sayfa 9 

1 C:: SIHHI BAHiSLER 
Çocuk vOcudünOn soğuğa 
karşı mukavemeti nasll 

temin edilebilir ? 
Yazan: Doktor Ali ŞUkrU Şavh 



/ 10 8ayf11 

lnadçıhgı enerjiye tahvil 
etmek kaydile 

1 stanbuldan Er· 
'doğan, muvaffa~ 
olup olmıyacafjım 

.arnyor: 
• Yukarıda yazı • 
lan kayda bağlan. 
mak şartile mu • 
'vaffak alabil1r. An 
cak, okuma çağın· 
da olanlar mu • 
vaff3kiyet için 
kalblerinde bir şüphe beslememelidirler. 
İge istekle okumaktan başlanırsa daha 
ıonralan muıvaffakiyet kendili~ndcn 

Jn€ydana genr. 

*** 
Huyuna gidildikçe uysallaşan 

bir tip 
Babaeııkider. Zi

ya, karakterini sa• 
ruyor: 

Tahakküme ve şiddete karşı 
koymak istiyen bir tip 

Tophan °tı• 
den Mchmed fo • 
toğrafının tahlili.. 
ni Utiyor: 

Huyuna gidildi. 
ği takdirde iyi mu ...-~-..:·'"" 
amelede bulun . allta~ .. .;.1 

masını. başkahn • 
nm hizmet~ 

kolaylaatır· 

~ .ister. Ş'd • 
dete ve tahakküme tahammülü yoktur. 
Küçük hadiseleri i'Z:ı.eti nefıs meselesi ya. 
par ve kurar. Gösterijl ve met!hedilmeği 
SeJVer. 

*** 
Şahsım alakadar eden ışrerde 
kıskanç davranan bir tip 

lnebotudan. Ham 
za, Gümüş karak • 
teri1'i soruyor: 

Kendini meyda
na vurmadan et -
rafile alakadar o ... 
lur. Giyinmek if • 
leriınde dikkat gc;. 
terir. Kadın mev • 
zularına yabancr 
kalmak istemezse 

Huyuna gidilir 
\'e takdir edilirse 
fedıkar ve sadık 
hareketlerle mu • 
kabelelerde bu • 
lunmak ister, ~id • 
dete ve tahakkü • 
me gjlemez. Me -
rasime bağlı işlerden pek hatzetmez. de daima mülayim davranmaz. 

*** *** 
PekgözlU bir tip Yükselmek isleyen bir genç 

Fmdık.lıdcıı Ah· lıtanbuldan ô~ 
med, karakterini mer Çevik joto~ra 
ıonıyor: fın.ın talılilmi iati.. 

Sakin ve ağır yor: 
başlı bir hali varsa Büyük göııbı • 
da kızdığı zaman mek ve yüksel • 
~iddet gösterir. mek heyecanlartlll 
Az söyler, ağır ko- taşır. Kendisine e-
nuşur. SözJerı ba- hemrniyet veril • 
tar ve tesirli olur. 1 mesıni ve ta'kdir 
Yaptıklarını, ya • edilmesini ister. 
pacaklannı pek ilan eunn Herkese so . Haricin tenlddlerine karşı pek mu'kave-
kıulınaz. met gösterme:t. 

*** 
VefakArhk telkin etmek şartile 

Nevşehirden Şa. 

tir TeLçaka cı;len .. 
tnek i§inde mu ._ 
1111.ffak olup olamı .. 
11acağını soruyor: 

Sıhht ve kanu . 
nt bir mlni olma
tbkça tarafların 
nzalarına bağlı o
lan evlenmek ak . 
im. yapmak daima 
mümkündür. 

r 

*** 
OUşündUğU gibi söyliyen bir tip 
• lstanbU'ldan Ne· 
cat, karakterin, so· 
ruyor: 

Fikirlerini giz -
le:meğe lüzum gör
me ien düşünd:ik

Jerini sö:rier. Be -
C!en hareketlerile 
aliikadar olmak is
ter. Herkesle geli
ıı güzel arkadaş -
lık yapmaz, kendisine uygun olanları ı;e-

'er. 

*** Daha az hırçm olm iSı IAzımgelir 
Sultanah-

mcdden Kemal 
Tayman karakte • 
rir.ı soruyor: 
· Söz anlar hare .. 
kellerine daha az 
hırçınlık karıştır -
ma.sı ve kazandığı 
teveccühü devam 
ettırmesi lazım -
dır. 

Zeki ve tecerikli bir çocuk 
Kadınha. 

tınıdan Sabri ka , 
rak•erini soruyor. 
Zekı ve beccr.k. 

1ı hallerile ken .. 
d n · sevdirebilir. 
İyı fikir ve hare • 
kefleri takFdde 
zorluk göstermez. 
Nasihatli sözlere 
karşı itaatli daY • 

*** 
Gururunu Ust gören bir tip 
Düzceden Nun 

Şi1nıck, karakteri
ni ıoruyor: 

İzzeti nefis me -
selelerinde alın .. 
ıan olur. Benliği

ni vl'? gururunu 
her şeyin üstünde 
görür ve bu uğur
da mücadele ve 

1 ınünaka~a yapar 
ve pek ıgözlU davranır. 

*** 
Taklidi seven bir tip 

Jı,,....ıtten Avni, 
kara.kıerini ıoru • 
yor: 
Kararla

rında kendi fikir .. 
lerinc uymaktaıı 

ziyade başkaları. 

nın tesiri altındAl 

kalır. Kolaylıkla 

taklid yapabilir, 
İntizam kayıdla· 
rına pek bağlanmak istemez. İstediği gibl 
hareketlerden hoşlanır. 

*** 
Okuma işlerinde muvaffak 

olabilen bir tip 
Konyadaıı Tah • 

ıin, muvaffak olup 
olamıyacağını so -
ruyor: 
ZckAsı ve ciddi 

mevzulara tema -
yül etmesi sebeb -
lerile kafasile ça -
lışmakta muvaffak 
olabilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

Iaim • 
Adres 

• • • • 

• • • • 

DİKKAT 

• • • 

• • • 

Fotograf W.hllll ıoın bu kuponlardan 
L ııdedlnln ıönderllmea1 ıarttır. 

~ ................. J 

SON POSTA 

ingilterede mecburi 
askerliğin doğurması 
muhtemel neticeler 

Nisan 28 

SiNEMA: Altın sesli Deanna 
.Durbin işık mı oldu? 

(Başta.rafı f inci ıayf ada) ı 
bir acomi er iyice bir talım ve terbiye (Baştarafı 9 unea sayfada) Kendisini ortaya çıkarmış, kendisbll 
görmek i9in blr sene ıster, bu itibarla İn- kadın rolleri için çok küçüksün! Haf - şöhrete ka~turm~ olan adam Ho • 
giltere bir seferde, 3...f milyonluk, yani a- tada 1 O dolar bile etmezsin! .. > livuda parasız, pulsuz, tanıdıksu: gel .. 
şağı yukan 120 ili 150 tümenlik bir or- Geçen gün annem ile sinemaya git - miş ve sahne vnziliğine kadar ~ 
duyu fenni ve geri hizmeUerlle beraber miştim. Arkamızda bulunan iki seyir- ın1ş olan Coster isminde bir rejisör• 
çıkar~ilmek için 3-4 sene ister. Eğer ta- ci filmlerimi methediyorlardı. HattA dür. 
liın ve tenbiye müddetini 6 aya indirirsek tanınınuı sinema yıldızlarının çevir - Deannaya çevirtmiş olduğu cÜç mo
gene ı.ıs llft 2 seneye ihtiyaç vardır. İn • miş oldukları ftlınlerden °de yüksek bu dern kız• adındaki filmindenberi A .. 
gilterede tahsil görmüş, kumandaya ka- luyorlardı. Siz de iWaf edersiniz ki da- merikanıu en takdir edilen sahne va.O' 
biliyetli insanlar çok olduğu için z.ablt o- ha fazla para kazanmam icab eder bu lanndan biri olmuştur. 
larak ~ş'f.trileqile~ unsurları bul • şerait dahilinde... Costerin bir asistanı vatdır. İsmi V.. 
makta gü'Çlük ~kilmiyC:cektir. Fakat 0 • Nihayet prodü'ktör 1stenllen mukave- ughan'd1r, yirmi üç yaşındadır, Costeı 
kumuş, en kabil'iyet.11 bır sivilden bir za- Ienameyi imdladı. Bundan böyle De- onu Deannaya takdim eylemiş, dell • 
bit yapma&: için ne de olsa gene en az ~.r anna Dublin haftada e,ooo dolar para kanlı da genç kıza Aşık olmuştur. Ştın
buçuk sene ister. alacaktır. Yani takriben 10.000 Türk di ~amlan prestişkArının sfildyoda.11 

Bfiyil.k bir ordunun seferber edlJebll • lirası! çıkmasını beklemektedir ... Her iıds:I 
mesi noktasındnn İn.gilterenin bugün ne 1stan fırsat buldukçn birbirlerile sinsi ve a " 
kadar thtiyat silfıh. mühimmat ve malze.. Geçen mevsimde bulda seyrey-
meye malik bulunduğunu bilemiyoruz. lemiş olduğum cBir kıza yüz erkek• teşll bir şekilde 'konu~aktadır. 
Onun için eks&lenn ne kadar bir zaman- adındak-i filminde onun Lşsiz.lik içinde Artık bütün Holivud onların delict-" 

buld sine seviştiklerini billyor. 
da hazırlanabilecekleri hakkında §imdiden bulunan yüz kadar çalgıcıya iş u- _ ........................ ·-·-·····-·-
bir şey ~lenemez.. Fakat görülilyor ki, İn ğu görülmekte idi. Bu filmindeki ro - Şişll Halkevinde konferans 
gilterenin. haN>de imiş gibi çalışması tar- lünden ilham alan Madam Ruzvelt ken ve temsil 
tile, bQyüık bir kara ordusu vOcude geti- disine müracaat ederek işsizler gru - Şifl1 Halkevlnden: 29 Nlaan Cumartesi P 
rebllınest en &Şağı bir buçuk iki senelli pun<lan birinin vermekte olduğu kon - ntı akşamı saat ıı de Balkevlm12ıde pro»
bir iştir. sere iştirak eylemesini kendisinden rl- slır Dr. İbrablm Zatı Öget tarafından (Me!ll" 

Onun içfu temenni edelim ti. 0 zaına • en eylemişti. lekeUmlzde çocut cürtlmlertnln menşe!) ~ 
kında bir konferans ve ıöstertt IUbomiZ ta '" 

na. kadar, Japonya - Almanya - İtalya Deanna Durbin Madam . Ruzveltin rafından da blr temsll Terllecekttr. He~ 
it'tüakı bOtün ıruıksadlannı elde etrni§ ol- talebini hemen !kabul eylem!§ ve bunu gelebllir. 1 
maısın; rom. bunlar I:leriru bitirdikt~n bildirmek Uıere de kendınne uzun bir GDlhane mDaamerelerl 
sonra, vücude gelecek bir İngUlz ordu - mektub bile g5ndermişti. Oftlhane Tatbikat metteb ve tıınıı:tını-
suna yapacak hayırlı pek az ,eyler kalır; Akıllı, uslu bir chanım kız• olan De- senelik müsamerelerinin eeklz1ncls1 cuma 
~en fenam onun bir harb ~ı4l:arması olur. anna Durbin nihayet kalbini aşka kap- günü .saat 17,30 da Gillhane konferans sa .. 
Hal'bı.rki Alemin İngiliz ordusundan bek- tırmı.ştır... lonunda yapılacaktır • -
lediği harbetmek değil, bant mnvazene • 
sini tem.in eylemesidir. 

H. Z. Erkilet 

Sıhhi bahisler 

Ankara Postası 
(Ba.Jttırafı 3 ift.ci ~ayfada) 

de edilebilecilfn! söylemlf ve meselenin 
reislik makamı tarafından tetkike U.bi 

Siyaset aleminde 
(Ba.,tarafı J üncü samada) 

(Ba!ıtarafı 1 uncu sayfada) tutulmasını. belediye meclisi çalıpnala ~ 
dakika. cam açık on beş ddkika cam ka rına son vermeden bır teklif geUrm.eslni 
palı olarak koşturmalı. Altıncı günü 1 O istemiştir. Azadan ve T1caret Odası reisi 
dakika cam açık on dakika da cam ka- Vehbi Koç bu mütaleslara !§tırak ettiği. 
palı olar~ koşturmak, yedinci gilnil, ni ifade eyliyerek tarifenin tenzili takdJ-
15 dakika cam açık 5 dakika cam ka - rinde bu maddeden beklenen varidatın 
palı koşturmalı, sekizinci günü 20 da - hatti artacağını kat'iyetle beyan etmiş • 

mtlerin cevabı ve ileri süreceği fikit
lıerin mevcud durumu ıslah edebilec• 

ve iki taraf noktai nazannı bir derece,. 
kadar dahi olsun yaklaftıracak tarafl•ll 
bulunab'ilirse, vaziyetin sıkleti. biraz 49-
ha hafifle~ olacaktır. Aksi takdirde P. 
zırlıJtlar hızlandırılacak ve herhalde ah
nan geniş tedbirlerin tamamlanmasına 

kika cam açık koşturmalı. Bu suretle tir. 
alıştırılm1ş çocuk artık serbest ha~a Neticede mezkfu tarifenin tarife va 
cereyan!anndan müteessir olmaz. İnce kavanin encllmeninde tetkiki. re~llk ma
hir elbise ile hergün sabah akşam !O - kamının da mütaleası alınarak tenzil tek· 
kağa çıkarılarak serbest havadan isti - lifinin bu endlmende hazırlanarak umu
fade ettirilmeli. mt heyete .get1rilmesi karar altını alın • 

Burnunun arkasında et olan çocuk - mıştıc. 

vakit kalmadan bir hAdlse çıkarılacai:tOo 
Flikat şuna mutlak kaniim ki ilk mad&I 

işini halletımemiş olan mihver devleU..C 

bu b<il.mndan hari>e ham- değillerdir. Bf> 
mukabil İngUterenin de. umurnt bir hd' 

be selbabiyet verec~ ilk hareketi yapd 

devletin kendisi olmamasına dikkatle td
na g&terdiği aşiklrdır. Demek. ki ortadılıı. 

maruf tabirile muharrik mevcud deJtL 

Eğer bu unsur da tamamlanırsa gürültt 
ça:buk kopabilti.r. - Selim Ragıp Emel 

lar, bünyeleri vazifelerini iyi görem~ Belediye medisi Per,embe g(lntı tekrar 
diğinden oolayı Zllyıf kalmış çocuklara toplanarak masraf bütçesini görüşmeğe 
tedavi edildikten sonra bu usül hava başlıyacaktır. Yeni masraf biltçesinde ba
banyoları yaptınlmahdır. zı memuriyetlerin ücretlerine zam ya • 

Yazın serbest havaya a~ıştınlınış 0 _ pılması teklif edilmektedir. 
lan çocukların kışın da ayni surette ha- ==-==--=----==-=-==========-======
va aldırılmalarma devam edilmezse 
yazın ettikleri bu istifade hlç hükmnn
de kalır, gene kışın ufak btr soğuktdn 
müteessir olarak hastalanırlar, evde da 
lma nezleli olan çocuklara muntaza -
man ve hergün açık hava ba'.1yolan 
yaptırmak sayesinde nezlesinin iyi ol -
duğu g6rillür. 

HattA böyle açık havaya alışmış ço
cuklar Rrasında bulaşık haıtdlıklar bi
le az g~rülür. 

Dr. A1i ŞilkrU Şavb 

r----------------., 
Ankara borsası 

Aoıl"' - Kapanış fiatlan 2:1 - 4 - 939 

ÇE KLER 

Açılış Kapanış 
Londra 6.93 5.93 
Ney - Yor'& 126.676 126.675 
Parla 8.JMo 3.S6li() 

MIH.no 6.6621 6.6625 

Cenevre 28.«ö 28.'46 
Amesteradm 67 .411 6 .. 4]5 

Berlln oo.sı6 li0.815 
Brübıel 21.4126 21.41215 

Atlna ı .09'.U l.09:,ı5 

Sot7a ı.ii6 Ui6 

Madrid 14.°'6 14.oas 
Va?'fOYa 28.8'6 28,8'6 

Budapefte :ı.-4.9671 24.9u7Ci 

Bükref 0.9060 0.9()fj() 

Belırad 2.8926 2.8'>26 
Yokohama 84.62 84.62 

Stokholm 80.5'21 80..S425 

Mostova 28.00'll 23.90'25 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I pefln 
f , lI , 
• • I vadel 

Açılıt 

19 70 

Kapaıııı 

19 70 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Sl•tOltrl " T ıJrkipt CıJnıhııd'peıi ı1t mıinakil muk.anltn•mes1 
1292 Num~r•h 10/6/1933 tarihli kanunla l•sdik tdilmt'sıir 

( 14/6/ 19JJ ıarilıli 1435 Num,m1/ı Rumi O•ul' J 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t 0.000.000 t nclllz Lirası 

1.250.000 1 ngillz Urası 

TOrkiyenin ba,hca Şehirler9nde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, f<l8RIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, f'ILISTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
1 VUOOSLAWA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURIVr!. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

filyallerl ve bQtOn DOnyada Acenta ve Muhabirler& vardır 

Her nevl Banka Muameleleri yapar 

Heabl cari ve cnevduıl hnaplın lrilsadı. 
Tart krediler w vesaıkli krediln küşadı. 
Ti~ ve E<Mbi memleketler Gzerine keşıde senedat llikonrosu. 
6onl ~ıien. 
f.sl&a111 ~ labvelil. alfıa ~ emtaa fizerıne avans. 
~ı lahaiUh ve ulre. · 

• fJt yüksek emniyet sarılarını haiz kiralıl 
· Kasalar S.rviaf vardır. 
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Sovyetler demokrat devletlere yardım 
ed cek erini bild'rdiler 

&ON POSTA 

Sovyet H aric;ye 
Komiser Muvaini 

An karada 
(8aşıarafı 1 inci sayfada) fiyct sinninin başka sınıflara da teşmili- (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

Mai.s.ky, şimdilik Sovyetlerin daha ŞÜ· ni istemişlerdir. palM otelinde bir müddet mtirahat eıttik-
lllullü bir taahihüde girişmemiş oldukla- Müzakereler, gece yarl.911ndan sonraya ten IOllra, Vali ve Belediye Rebi Ldtfi 
ıını, ancak MOOk.ova hük\ımeti tarafından kadar devam et:rniıf va neticede meoourl Kırdan makamında ziyaret etmiftir. 
Londraya yapılan tekliflerin cevabını askerlik ha'kkındaıki kanun lAyihası 145 BilAhare. öğle yemeğini feiırimbdeki 
~klediklerini blldirm.ş ve Çembcrlayne muhalife karşı 376 reyle kabul edilmi§tir. Sovyet general konsolosu Georgief ile 
hıtaben heıtıangi yenı bir mesajı hamil Layiha aleyhindeki muhalefetin takri- birlikte Perapalu otelinde yiyen Potem-
bulunınamğmı ilave etmiştir. ri ise, 143 e mukabil 380 reyle reddedil- kin, Cilleden 80Ilra Boğaziçinde btr cXo-

Büyük elçi, Lcmdra ile Moskova ara- miştir. mdbll gezintisi yapmış ve akfam Anadolu :ndaki müzakerelexın memnuniyetb.Jış Lordlar Kamarasında ekspresine bağlanan hususi bir vapla 

Sayfa 11 

Rumen Hariciye Nazırı 
Pariste temaslara başladı 

ı.r sure~te inkişaf attiğını de söylenüştır. Londra 2 7 (A.A.) _ Lordlar Kama- Ankaraya hareket etmiştir. 
lngilterenin yeni teklifi rası, mecburi askerlik hakkında hüku- Vali Lt1tfi Kırdar, Emniyet Dirüt6ril 

Londra, 27 (A.A.) - Daily Express ga- metin yaptı~ teklifleri U!ivib eden ıa- Sadrettfn Aka, Sovyet general Jtiuolom 
;el.<!sınin yam'lğına göre, Moskovadaki yihayı kabul etmiştir. Geongief ve diğer zevat Haydarpap. ı. 
n:~ıyı!eı:eb~yük eLçisi Sovyet hukılınetı- Eski askerler tasyonun'da Potemkini uğurlam!flardır. 

nı ır tek.lifte bulunmak için yeni Bir polils müfrezesi ıellm resmini ifa 
tal tnat ı Londra 2 7 ( A.A.) - Harbiye New- etmı"..+fr. 
1 a nuştır. Bu tedtlife göre Sovyet- 'i" 

er Birliği, komşularından herhnngi bi- rctinden bildirildiğine g<Sre, eski asker- Anıkarıda altı gün kalacıfı söylenen 
rıut. 'bir taarruz vukuund:ı taarru 1 u>'-ı- lerden mürekkeb ve me~dü az olan Potemk· H ·,.m v-ı..:ı· ~- Şü'-- Sa-
y ..,. .1• k ... , fl rek İ •ıt . m, arı .... Je t:llU ımu ıı.cu 

... n devletin ıstro ğı ş .. kild~ ona d rh:ıl Tl"ı 1
" • ıt~n.thı ,f'·~knı~e 1 e . k dngı eren.ıtn r.acoğlu tarafından .kabul edilecektir. lla-

Ya.rdı nıda bulunacaktır. Bu teklıf Pı:>lon- umumı sık 1 uvvc.t erı a rosuna 1 -ı riciye Vekilimiz, Potemkin ıerefine bir 
y~""~ı Romanyanm muı.·afakatlerile ya- hal edileceklerdir. . ziyafet verecektir. Bu ziyafeti büyüt bir 
P-!U\tır. 45 inden 51 yaşına kada• olan eskı ı suvare t..~·ib edecekt" 

Sovyetleriıı tekzibi askerler de -4 sene1ik mukavelelerle _ ı~. ___ _ 
laıdra 27 (A.A) mezkur milis kuvvetlerine ithal oluna- Al r o • • ı· 

lfunat al~n Sovy~t :e~~~i~;an~o~~~:~ ca'L:lar ve bu suretle teşkil cdilec-ek m~n ar rnzıge gız 1 
lkr~i ~afından İn.gilter~ye yapılan yardımcı .terribbrlal ordu ~ünhasıran surette sı·.raA h 

IOn 1.eklıflerin Romanyaya havadan ve 1 annvatan torırakl8'r111ın mudafaasııı -
:Polonya ya da sağ cenahtan askeri yardı- da kufümı 1r raktır. ~ ı 
: 'tazammun ettiğine dair ecnebi mem- Tayyareciler 80,{Uynr armış 
....... ~tle.rde çıkan haberlerı tekzib eyle- Londra 27 (A.A) - Tertorial or • (B t f 

1 
. · f "-) 

"'"lltedir. . aş ara ı mcı say aua 
Alınan duva rnensub tayyarecıler pek yakın - sokulmaktadır. Bu silahlar, zamanı pl-

R"men hariciye nazırı Lon<tnı ista311on.unda Lord Halifaks ta.rafındarı karşı!anırknı 

(Ba.J'a.rafı 1 inci ıayfada) 45 dakika görüşm:üşlerdir. Bu konll§ID9ı 
zırı Bone w Romanya hariciye nazın Ga- da Romanyanın Paris büyük elçisi Tat9ı 
feıiko tekrar aaat 18 de buluşmuşlar ve resko da hazır bulunmuştur. 

Asri mezarlık, Sürp Agob 
ve otobüs davaları orduları .k~unandanı İtalyaya dr.I ~ilfıh_ ~ltına çağırı.la~akla~ır. . ı eliğinde Danzigdeki Nazilere dağıtılmak 

ırtdıyor İngıJı7 ~nzetelermın tefsırlen üzere meçhul yerlerde istif edilmekt.dil'. (B(lftarafı 1 ind sayfada; ReE şu suali sordu: 
Roma, 27 (A.A.) - Alman orduları ku- Londra, 27 - Daily Express yazıyor: l Bir ay evvel de V.istül nehri yolile Po- Ce.ıse açılınca Belediye itobüs talimat- - Sizin cemaatle sulh aktettiğiniz "'1• 

ınandanı General Brauch\tsch, İtalyan .rMedburi askerlJk hizmetınin kabulü lonyadan Danzi,!e ailfilı kaçırıldığı ıayia· namesinin hazırlanıp umumi heyetıte mü- leniy-or. Bunun da D!lhUiyeden tasdiki ıl. 
~~ kumanda heyeti ile müzakereler- pek fazla gecikmiftir. Bu sistem, Münih- Iarı çıkmıştı. Fakat bu pyialar fimdiye zakeresi tarihinde Üstündağın Avrupada zım geliyordu, tasdik edildi mi? 

unrnak üzere Cumartesi günü Ro- ten veyahud Prağın zaptından 50nra der- kadar hiçıbir tarafltan teyid edilmemiftir.> bulunup bulunmadığına dair yazılan tez- Üstün<lağ cevırb verdi: 
ıncia gelecc~ir. · I hal k.cl>ul edilm~ idi.:. . kerye alınan cevab okundu. Cevahdan - Dahiliye Vekilinin hakemliği :ınftll 
" eneraı, muteakiben Trablusa g derek Daıly Telegraph. gazetesmden: Hı.tlerı·n nut. u ÜS'tündağın hakikaten seyahatte olduğu zuubahs oldu. Vekil bıze verd.iği emiıdır 
ar~ı Bal'bo ile görüşecektir. İngil•ere hükOmeti, silahlarını birer anlaşıldı. sulh olun.uz diyıordu. Hatta bu i§in u-. 
lngılterede ,,. 8~b!Jrl ~s~P"l"k ~lb;r<>r ha~ırlamalt ınıreti:e pek a.kilane ~.a-j (BRŞtarafı 1 inci sayfada) Asri mezarlık davası masından dolayı bir de ihtar almı,a. 
Lonıd.ra ' rekat edıyor. fakat sılah!ımndan bııgun . . hakkında Bundan .ıııonra şahidlerden İzmirde o- Bunun üzerine hukuk müşavirımizle kor 

berla ' 
27 

(Hususi) - Başvekil Çem- eline a1ımış olduğu Hk silfilı, en büyük si- edılen .nutkun muhtevıyatı. }anların üadeleri henüz gelmediği iç;n n~m. Onların muvafakatini aldıktlıll 
tıDpı8:;1' Avam Kamarasının bugünkü lah'tır. şu dakıkaya kadar kat't bır malfunat bunların da ifadelerine intizar etmek ü- sonra hareket ettim. 
daki ~ıncia mecburi askerlik hakkın- Daily Mailde oJnınmuştur: gelmemiştir. BerUnde bu hususta sıkı zere celsenin öfleden sonray<.ı talikine İkinci celse 
ınü:td~~akereıeri açarak, ikanunun önü- cBu müatellefiyet, pek ziyade tahdid e- bir .ketumiyet muhafaza edilmekt~dir. karar verildi ve Asri mezarlık davasının Öğleden sonraki celsed'.e mütevelliledl 
bıld·~· Pe~ınoe gu'"nü necredilecegyini dı"lmı'ş Lı"r miky .... dahı·u-..ı- '-abul edı"J. Sıyasf rnahfellerde yapılan tahmin - ildi M"dd . • "dd" ş··k .. K dıkla b" 'IW~ ı.uıkten "' .., ..... 'M.Ml a görülmesine geç· ·. u eıumumı ı ıa- u ru ayaY13 yaz n ve ır .1.11n1 tın h sonra, esas hakkındaki kara- . 1 b" -k 11 f L. Iere göre Alman devlet reisi nutkunda kk d 

1 1 
d h k 

1
:

1
• '-

eme b mış o an ır mu e e iyet.tir, .u,kat pren- namesini okudu. Maznunlar ha ın a ge- vatandaşı sıfati e mese e ~ a em 1'l\. .... 

d" n u akşarn verilmesi lüzumun- . edil . . er dahili işlerden bahsettikten sonra bil- d k kil d l _._ 
" ısrar eyi · sıp vaz miştır ve bu a btr kazançtır.> çe.n celsedeki iddiasında ısrar e ere tiyen mektublan, Ve · in e mese e.ı.ua 

1etı il · . cnuş ve bunun milli ehemmi- Kanadada hassa Ruzvelt'ln In€sajı hakkmdn Al - 240 mcı maddenin ilk fıkrası mucib"nce mahiyetinin kendisine bildirilmesi hım. 
*lrıni ~ız bır nokta olduğunu tebarüz et- rnan noktai nazarım izah edecektir. Ay cezalandırılmalarını taleıb etti. kında Üstündag-a gönderdiği. §ifrc okm.,_ ştır. Turonto, 27 (A.A.) - Globe And Mail. ni rnahfellerde mesaja verilecek ceva-

Çe Maznunların avukatı atfedilen suçun du. Belediyenin bu kadar kuvvetli baır 
mberlayn·in Yeni beyanatı Yfyor: bın kat'! red mahiyetinde olmıya~ mahiyetini tasrih edilmediğinı, halbuki lunmasına rağmen neden sulh cihettnl 

.Başvekil bu meseledek · d'" ·· 1 . ngilterede mecbırl askerlik hirmeti tahmin edilmektedir. 
' ı uşunce erıni p · i A ,,_ . . cn..-lunun cürümle alakasını sarih olarak istilzam ettiği hakkında!n riyaset mata. Dılfuale:fct liderlerinden gı"zleme~1• aklın 1 .. rensıp ' vrupau. vauyeüıı ne kadar H tl tt tlrunda es h kkındd 1 w....., 1 

._ l5 umıdsı.. ı ğu f _ 
1 er n nu m aJ _ a ifade etmenin lüzumlu olduğunu söyle- mınm sualine Üstündağ: 

"-'U geçirmediııı.:nı ve f-'·at h dis t • u odu nu eösterir. uıgiltere, kuv- b d 1 tl d lrn ld b 1 
J\ı . l5' ~ a a ın za- vet ist" 1 t <* . · d 1 'd azı eve er en ~. ~ 0 u~ c~ - Dl.iş, iddia makamının mütnleası kabul e- - Biz de tıunu bilıyorduk, ancak su]he rn:• ~hında alelacele hareket etmek 1 gcçi~:na em JıÇUl ıı~om•11 en ;yaz.. lan kuvvetle tebaruz ettireceği muhak dilecek olux-ea Vekiller Heyetı için Divaru razı olan biz değil, Dahibye Vekaletidir, 
de urıyetınde kaldığını kaydetınış ve · kak sayılmaktadır. N':tu~. Dantzig Alinin teşkili ltzım geleceğini söyliyerek Avıukat Vekaletin sulh şartlannı bU. 

Iniştir ki: Fransızlar Be diyorlar? meselesine de temas edilecegı zanne - müekıkillerinin beraetini istemiştir. rok anlaşma emrini verdiğim söyliyerel 

1 - Heınen bu hnfta içinde beyanat yn- Paris, 27 (A.A.) - Frallıi&Z gazeteleri dilmektedir. Söz alan tlstündağ bu işle ala.kasının asıl suçlular dururken bır masumu C'ez .. 
~ hnası elzemdı ve bu cihet çok mühim İngilterede medburf askerlik prensi pinin sadece evra'kın makamına havaleden iba- landırmanın adalete uygun olmıyacağım 
bti ~ele teşkil ediyordu. Çünku önü- kabulünden dola;yı aevı~ ıöetermekte Tek askeri de ö en Lihteştayn ret olduğunu, İhsan, Namık ta cncüme- söyledi. İddia makamı dosyayı mütalea 
1 2ldek.i ha~y~ bırakılmış olsa idi. Hit- müttehiddirler. PrenslP'inde isyan nin mes'uliyetiıli mucib hıçbır hadise ol- için 1.8.lllan istedi. Muhakeme talik ol1mıı1 
~ Yarın sıoyliyeceği nutukla ala.kalı Le Matin gazeteainde, Jean Fabry di- !J madığını, mahkemerun adil karanna in- du. 
IÖr\it..-'-'·. yor ki: f da) 
~~ (BO-§tarafı 1 i~ say a tizar ettiklerini ıöylediler. Otobiis davası 

..ı... B~izinı. bu n_utlrun muhteviyatı hakkın- cŞimdi antant ~yaliıı. de fonnülü da şevler olduğu halde IO'k:aldarda geçid Muhakemenin devarru öğleden sonra- Müteakiben otdbüs davasına bakıldl. 
-.. - var: İki millet ~lr hudud, bir ordu.~ d h Ikın k L_..1--' l 
b' 1 ır :malumatımız yoktur. Bizim tcd- "!;'""""'" • resmi yapmışlarsa a a mu auıııı c1u ya bırakılmıştır. İstanbulda istina:be suretile dın enen ... 
r:_~ efiıni~. ~u nu.~ktan tamamifo ayndır. ~.1:1'-"iues g~e, Cartier yazıyor: (}zerin dağılDUflardır. Bunlardan birkaçı Müteakiben ~agop mezarlığı dava- hiıdlerin ifadeleri okund'u. Bu ifadeleN ;nun bütun dunyaca böyle bilinmesi h rn;nyada, ngilterenin bl~f yaptığım yakalamnış, mütebakisi de civar dağlara sın.a ıgeçilmif, Üstündağ Ermeni patrik- karşı Üstündağ bu ifadeleri c~ikayeU.. 
tınıdır. veY, ~ udruz emr.i vakiler &tünde eğile- çıkmış1ardır. hanesini dava ettiğini. mütevellilerin Da- me. olarak tavsü etti. 
"-" ce. gını tahayyıül edenler h•,1.?\mlerı·n·ı cez- d..ıı..iliııd b '--"'n harek Uerl Ü · Beled" n .. 

1 ~noerlayn, bundan evvelk: taahhüd- ...,.... PreMlik mı e u .uıou e hiliye VekAletine müracaat ettiklerini, stündağ Sahur Saminın ıye ~ 
etine riayet etmediğine dair yapılan hü- ~~:;ette değiştbmek meclruriyetinde- lbastıraca:k asker ~ktur. Prensliğın biri- Dahiliyenin Belediyeye meseleyi sulhen olan malıim temasının Kurtuluş Beyaai 

CU:rnlara itiraz ederek mez.kfu taahhüdle. dk ve son askeri de geçenlerd2 95 Yllfln- lhalletMak emrini verdiğını söyliyerek bu ihattmın talebi ile başladığını, bu vaziJ'lll 
:ı iiıncliki şart!lardan büsbütün lba&lta Almanyada da olarak yatağında ölmüştilr. husus hakkında tafsilat verd:. Bundan dolayısile kimsenin bilerek bilmiye.ral 
.;ıar hakim bulunurken yapılmış oldu- Berlin 27 (A.A.) - İngiliz askerlik LDıtengtayn prensi. yakalanan 10 Na- sonra Üstündağ Belediye Meclisinin sulh mağdur olduğunu hatırJamaclığım inli 

u .teyid eyllemiştir. ka~ununun ehemınJyetinin kilçük gös ziıyi aeıi>eSt bırakmak taraftarı değildir. p'rtlarını teSbh ett~ni söyledi. Müte- etmiş. İstanıbulda dinlenen şahidleri Doı 
liatfb söilerine devamla demiştir ki: t~nlmesine matuf gayretlere rağmen Suçlular önümüzdeki yaz. hiyanetl vata- vellilerin evvelce Belediye tarafından a- nuni şahid olarak kabul etmediğin söyl .. 

t - Sizlere, harbin yakın oldugy u fikrini sıyasi mahfeller bu karann ehemmiyet niye suçile muhakeme edileceklerdir, bu leylhlerine alınmış olan yüz elli bin lira- miştir. 
elkbı ve swn ı·· ·· de "'- d f '- lık 'f d 1 · 'ft" 13~ d . eiın&k istemiyorum. Ben bu fikirde . u unu gizUyemernektedirler. hadise ül.kenin tarlhin UA e a waua tazminatın kaldırıimasını ıstedikıeri- Ekrem Sevencan ı a e erın ı ıra o ~ 
J1Uın. Fakat bazı devletlere karşı almış . Sıva.~i . mahfeller bu kara~ın Alman gclme!lctedir. ni kendisinin bunu kabul etmeyince gPnc ğu noktasında ısrar etti. 

Ukunıuı yeni taahhüdler, bizim, bu ta- S1):7setinı ~e ezcümle Hltler'in Rayş _ Vekalete §ik4yet ettiklerim anlattı. Neticede İzmirde, Zonguldakta ohdl 
::dleri yerine getirecek vaziyette ol- ta~.d~ .~J:lıyeceği nutku tadil etmiye- Yeni Irak Hariciye Nazırı cBen, dedi. mafevkimden aldığım em- bazı şahidlerin dinlenınes. ve evralull 
-lki:ı ve ~arşımızdakilcre bu cmnıypti ~mı 1 ıa ediyorlar. Bağdad. 27 (A.A.) _Ali Cevdet Eleyü- ri yerine getirdim. Suç bunun neresin- tetkiki için her üç muhakemenin 25 Ma)'ll 
ica'b edebılecek kuvvette bulunmamızı Resmi or~c.ın olan Hamburg Fredenb- b. H rlclye Nırz:ırlığına tayin edilmiftir. dedir.> Perşembe saat ona taliki kararla§tı. 

B etl.irınekt~~ir. latt g~~etesı._bu tedbi~n mahdud bir 
1Ha~ciye .nezaretini şimdiye kadar ve- M ·ı h dd d·ı k • · il f hl J 

ben. ~ekil, 'bıl5Jharc muhaliflere hita- şumulu 01augu kana-atınde bulunmak- kaleten başvekil idare ediyordu. Us e cen a e ı ere ızmttlen yo anan a J ar 
lurıa anunun muvakkat mahiyett".! oldu- t~. ve ~anun.u~ totaliter devletlerin =============== 
ketbı ~:.rnmıyetle işare! ederek, memle- dt·~a ~ıyas:u üttrindeki tesirini gös
~ Yüksek menfııaUeri namına kanu- tcrmektı>, çunki1 İlıgilteren!n bu su _ 

taBVib edılmesıni istem·ştır. ret~e an'a~:vi siyasetini değistirmiş ol-
}.f l\fuhaJiflerin itirazları dur.unu muşahade ve tesbit eylemekte-

.\tli 'llteakiben. muhalif ışçi partisi !!deri dir. 
•ı.r: l~eral partisi lideri Sinkler söz 
1'l' ~gönüllü usulünün idamesi11d ıs
'1 ltl6vc ~ ve ha'lk arasında hüklım t kıır
lllltın U! ud .. a~ern~ ~timaddan dol ı. ı.tö
aöyı sulunun ıyı semere , rmed ğ ni 

~tnışlerdir. 

't1uh Çörçilin müdafaası 
li~ n afazaıknrlardan Çörç l ve c '\ bab-
ııun 1;1rı Dufkuper de söz alarak, kanu

ındc bulunmuşlar, fakat mükeJe. 

R-0ma ne diyor? 
Mıltıno 27 (A.A.) _ Popolo d'İtalia 

İn ·a rede mecburl askPrli ~n tatbi ~ 
kiri mPnuu bah eder ? bunun tota• -
1ıt r df'\ le• ri bir korkutma te-:ebbil -
sünden b a bir şey ohnadığıru ya
zı r e di or ki: 

B rlin, bu tiyatro gösterişine tama
k vıd~ız davranıyor. Dünya, bü

yük Britanyanın bir dağ doğurmaıını 

bekliyordu. Hdlbuki ancak bir 
doğurabiliyor 

A:merikada 

fare 

VaJinıgton, 27 (A.A.) - İngllterede 
mecburi aakerlik himıetınin kabulO hu
susunun !bütün mehafilde memnuniyetle 
karşılanmış oldujıu ve bu mehafH.in İngil
tcrenin lbu tedbirini, mJJıver devletleri
n 'n Avru,panın tıtatilsilnQ cebir ve pddet
le tadil Jıçin yapmaları muhtemel tefeb
büsleri her türlü vesaitle mukavemet et
meğe İngilterenin azmetmiş olduğunun 
delili addetmekte bulundu4u haber veril-
mektedir. 

(Bııştara •:. t i1ıri sayjad.ı) 1 atelyesi şefi ressam Zeki Faikten tPş6 
Dün, Sultanahmcd birincı sulh ceza 1 kül etmiştir. i ~ 

hakimi Reşidin nıyabetinde olmak üzere Tetkikat esnasında MüddP.i~um .~ 
adliye ikinci tetkik bürosu salonunda mez met Onat, Baş:m~avinidSehnuhı.biulklncı _ 

k.k bürosu şefi ınc::ın a azır unm_.. ktlr tabl-olar tetkik olunmuştur. ı 
1 

!ardır. • 
Ehlivukuf heyeti Üniversite ruhiyat Tetkikata saat 17,30 da başlanmış ve> bt9 

ordinaryüs profesörü Mustafa Şekib saat sonra içtimaa nihayet verllmişt r. 
'1\ığ, Üniversite doçentlerinden Hilmi Ehlivukuf her tablo için birer r&pa1 
Ziya, müderris terb"yecı İsmail Hakkı vcrmişlertlir. 
Baltacıoğlu, Resim ve Heykd Müzesi Zannolunduğuna ~öre, bu raporlar"
Müdürü Halil Dikmen, Güzel San'.ıtler tablolann müstehcen olmayıp, bU. 
Akademisi Profesöru Hadi Bara. Güzel san'at eseri olduğu tasrih edilmiştir. 
San'atler Akademisı profe örlerinden res-ı ~.ıblola.r .~~ ra~rlar, ~ugün .İzmıt MQd.. 
eam Feyhaman Duran ve Akademi foto deıumumılıgıne gondenlecektır. 
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~ TRA.S MAKiNESi 
im .. - 111111111111.. Çeviren : Nimet Musta/a 

Nezahet teyze altmış yaşına gelmişti. biriktirdiği para ile, size bayram hediye-\ Sacide Hanım elile Günerin ağzını ka-

Amma kırk yaşından fazlaya çıkmadığını ili alınış. ' padı: 
Günere döndü: - Sus duyar. 

her zaman iddia ederdi. Ve Nezahet tey- S fd B 
b :._ Hediyeni teyzene versene! Sokağa çık.tıklan zaman a er ey ra-

zenin !huyunu ıbilenler onun dalına as -
Güner elindeki ufak paketi Nezanet tey hat bir nefes aldı. 

ınamak için aksini iddia etmezlerdı. b b d d k 
Nezahet teV'TP eli ayağı düzgün b'r ka- zeye uzattı. Nezahet tey-ıe aldı, yukarı - Çok şükür u ayramı a sav u , 

,,- kaldırdı: gerecek bayrama kadar Allah kerhn. 
dımiı. Gençliğinde belki de güzeldi. Fak:ıt _ Büyük büyük büyük olasın. Nezahet teyze hizmetçisi ihtiyar Gül -

Yaşlanınca çenesindeki ve dudağının üs- 1 ld ğ G'' . 
B Salonda oturuyorlardı. Safder Bey bir sümle yanız ka ı ı zaman, unerın ge-

tündek.i tüyler biraz fazlalaşmıştı. u k ist d" p şey söylemiş olmak için N~zahet teyze - tirdiği hediye paketini açma · e ı. a-
yüzden yanma fazla sokulanlar onu sa - nin kardeşini sordu: ketin iplerini çcndü. Kutunun kapağını 
kallı gibi görürlerdi Nezahet teyze ken- - Hüsameddin dayıdan ne haber. İyi 1 kaldırdı . 
di apartımanının beşinci katında otu .. rur- B 1 t' 

ık ya? - u ne reza e . 
du. Apartımandan başka malları mu -. km 

zdi Nezahet teyze, Hüsameddin dayının is- Kutudan bir traş makineı;i çı ıştı: 
leri de vardı. Kimseye muavnet etme dı. mini işitir işitmez yüzünü buruşturdu: - Demek bunlar da öyle düşünüyor • 
amma. kendi kendine çok iy• yaşar _Canı cehenneme. lar. Alça:klar. terbiyesizler. Demek evle-

Nezahet teyzenin yeğeni Safder Bey d' fd - Neye teyze darıldın mı? rinde tlep benim sakalımdan bahse ıvo:--

Nasıl eğleniyoruz? 
(Baştarafı ! inci sayfada) - Sanki sizden korkar mıyım. itleri 

yen xadının asibiyetini arttıran bir a- dedi. İniniz bakayım aşağıya! 
sabiyetle: Çocuklar tepeden inmeğe başladılar· 

_ Aman! diyor. Kağıdını ben sana Kız eli kalçasında meydan okur b 
la b t f f şirretlikle ortada duruyordu. Bu sıra 

a yı:rn, u pos aya ye ış ır ... . da• iki k~zın ihbarile oyunu bırakan kÜ 

- Size o adamla konuşmayınız! eli - çük delikanlılar geri döndüler. 

yorum. Sırttan inenlerin en küçüğü 9, en bÜ 
- O adam senin nen oluyor? kt yüğü 1 7 yaşında görünen beş çocu u. 
- Nem olursa olsun, size ne ... 
- Yok eğer senin konuştuğun adam-

sa açık söyle biz konuşmayız ... Yal -
nız bunu söyle. İstanbulda sokaklarda 
erk~kler fıkırdıyor, taşından toprağın • 
dan erkek çıkıyor ... 

- Namussuzlar ... 
- Namusu kamrtırma ... Bunun şim· 

di namusluk yeri yok ... Kıskanıyorum 
desene... Biz seni üzmek istemeyiz. 
Yok eğer kı'ikanmıyorsan se~ini kes ... 
Kocalarımız S(.>ni buraya başımıza ço -
ban yollamadı. 

Aşağıdakilerin içinde on altısını aşml.1 
olan pek yoktu galiba. 

Kızlar yalnız kalınca hücum(l( kalkı
şan küçük külhanbeyleri kalabalığı 
görünce sesi kec;tiler. Fakat... Onların 
ceketlerinin, paltolarının, şişe ve çan
talarının bulundui!u ağacın tmn karşı· 
sındaki bir tümseğe oturdular. 

Bu vsziyeti gören diğer çocuklar bir 
bela çıkmaması için oradan uzaklaştı " 
lar. 

* teyzeden biç hoşlanmazdı. Fakat Sa er _ Yüzünü şeytanlar görsün .. darıldım.. Iar iki, yumur.cak ta bu traş makinesini al· 
Beyın karısı Sacide Hanım için Nezahet l h 1 1 "l k k d ve bir daha yüzüne bakmtyacağırr. gibi mış. onlar görür er. Ve kcıhka a ô!r a gu ere ar a aş -
tey-ıe, k-0casının ailesi arasında en şa - mirasımdan da mahrum ettim. i. larına dönüvor. Öteki durmadan bir 

yanı hürmet olanı idi. N ah t Sacide Hanımın içine bir ferahlık geldi. Bir ay sonra NezahPt tetr>;e kn1b sek • şeyler söylüyor. Fakat bunlar cevab 
Sacide Hanım günün birinde ez e ., .. 

1 Nezahet teyzenin mırasırun kendi hısse- tesinden ölmüştü. o ~.io teyzenin bütün vermivorlar. Kadını hırstan çatlata -
teyzenin öleceğini ve servetinin yeğen eri ..,. 
arasında taksim edıleceğini düşundükçe lcrine düşecek -kısmı bir kat daha artmış- servetini hizmetçisi Gülsüme bırakmış caklar. 

kabına sığamazdı. Kendi hisselerine düşe- tı . oldu(;unu öğ'rendüer. * 

Henüz çocukluk yaşını ~eçmemiş o -
lan bu küçük insanların c#rasında ge -
çen bu sahneyi görünce, memleketi -
mizde çocuk t erbiy esine fazla ehem -
miyet yermenin ne kadar l~zun oldu -

ğunu düşündü'k .. 

Böyle çocuklar, nerelerde yetişiyor! 
cek olan :servet en azdan on bın lira tu - - Ne yaptı teyze? Küçü'k Günere de bir paket bırakmıc:tı. Y~c:il sırtlardan aşağıya doğru iniyo-

k - Daha ne yapsın. .. Bir gün beni gör • s 'd H k t' h 1 t P '""' tacaktı. İşte o zaman rahata kavuşaca • ·acı e anım pa e ı eyecan <l aç ı . rı- ruz ... Renk, renk kır çiçeklerile süs -
miye gelmiş, ben komşularda idim. Bizim 1--tt b'r t c: ak' 5·ı . . b' k' b 

lardı. · ~ en ı ra:.- m ıne ıı.ı:: ır me ,ı.u lenmiş bu sırtların orasında, burasında, 

Mekteb çağında olan bu çocuklann ~a
li nedir? Bu nevi Pazar gezintilerıni 

Saf Gülsüm lkıomşularda olduğumu söyleyin- kt 
Bir bayram sabahı, Sacide Hanım, - çı ı. yani sırtların en kuytu köşelerinde l -

ce oraya uğramış. Kapıyı onların kızlan Se · b t' a·~ b h a· -der Beyi uyandırdı: c nın ana gc ır 15 ,n ayram e ı - t 
açtı. Nezahet teyze hurnda mı, diye sordu? VPSini "'en€ sana bırakıvorum. bi.ivüdü _ sıklar, elcle tutuşmuş oturuyorlar... -

_;Haydi Safder, geç kalıyoruz. Bugün '"' B k" 
Sonra da tuhaflık olsun diye midir ne - inin zaman onunla tras olursun. Bunu rla leride hayvanlar otluyor. ir opek te-

ancak çok kötü şerait içine dÜ§mÜŞ <>
l:Yn kadınlar yapabilir. Bu çocukla! 
kimsesiz midirler? 

bayram. erkenden Nezahet teyzeye bay - ~· ·· ·· · · 1 Diye birbirimize sorduk. 
H. B· dir, terbiyesiz, kim oiacak, bizim sakallı sana bırakmazdım amma: kab:ıhat senin pelere yuzünu çevırmış u uyor. 

ram tebrikine gitmemiz lazım 
teyzeyi arıyonun, demesin mi, benim d"'gv·ı · b · k Jl ld ğ 'k d ı.J uk Safder Bey esnedi, gerindi: '° 1 • senı emm sa a 1 0 u uma , na En sessiz bir köşe e on kauar ÇOC .... _ ..................................................... ... 
kulaklarım iyi işitir, salondan kapıya d · b b d o ı d b 1 - Eğer senin ronın olmasa her bay - e en annenın, a anın ır. n ara a u vaşda delikaniı ve üç tane on üç e on 
dogrv u yu .. rürken işittim. yu·· d t• d h' b. b km k k " d''k ram sabah sabah Nezahcl teyzenin apar- z en serve un en ıç ır !':ey ıra ı · beş yaş arasında küçü ız gor u . 

Benim guya sa-kalım varmış. Şu çenem-
tımanını boylamak hiç aklıma gelmez. yorum.> Kızlar da delikanlıların arasında yer 

deki ibirkaç tüy var ya.. sakal diye onu s ·a H G" b y d - Aklına gelmediği fona. acı e anım unere aj:!ır ı: lere uzanmıslar ... En müstehcen şakaL 
- Nezahet teyzeye gideceğtz de ne o- kastediyor alçak. - Güner bu ne edebsizlik, senin tey • lar yapHak konuşuvorlar. 

Biraz sonra Safder Bey ayağa kalktı. ld v hed' h ~ " lacak, Nezahet teyzenın parası bol değil zene a ıgın ıye anı esan~~ı. 
mi? - Müsaade edersen teyze biz gidelim. - Ne bileyim, anne ben esanc; almıştım. Bu sırada tepede beş altı delikanlı 

_ Günün birinde parası bizim olacak. Birknç ziyaretimiz daha var. Malfun ya Galiba bana yanlış paket verdiler. peyda oldu. Bunlar bu kollektif sevda 
_İsterse olsun, isterse olmasın! bayram. Sacide Hımım başını elleri arasına al _ sahnesir.i tepeden seyrettiler ... Sonra 

Neza'het teyze. Günerin elıne bir zarf dı. Hüngür hiingür ağlamıya basladı. ı içlerinde ya kıska.nçlık, yahud hased 
- Sen kendini, beni tiüştinmüyorsan, sıkıştırdı. Apartımanın kapısı kanaııdığı ,,,,..-------------~ denilen bir his uyandı. 

çocuğumuzu düşün, dokuz yaşındaki Gü- zaman Güner zarfı a9ffiıştı: 
nerin istikbali için Nezahet teyzenin ser- _ Baba baba! Yannki nHshnmızda: 1 Kızların yanındaki delikanlılar top 
vctine ihtiyacımız vardır. Bak sen kadir _Ne var? Gözle görUnce oynamak için biraz uzaklaşınca daha 
bilmezsin amma şu kadarcık Güner, bi- _ Nezahet teyze zarfa iki lira koy- tepeden kızlara söz atmaığa: 
riktirdiği paradan Nezahet teyze için bir mu~. Ben ona aldığım hedıyeye üç lira L Çeviren: Hatice P.atib - Şimdi geliyoruz, size gösterece -
hediye almış. vermiştim. ... _______________ ) ğiz! derneğe başladılar. 

-Mapllah.onudamenfudperemyap- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tın ha? 

- Hep böyle düşünürsün. Çocuk, tey
zeyi neye sevmesin. 

- Sevmesin demedik amma, sevdiği -
ne pek inanmadım da .. 

İstanbul Orman l\' üdürlüğünden : 
Florya Teşçir sahasında yapılşcak galvaniz borularla su tesisatı açık eksiltme

ye konulmuştur. 
ı - Tesisatın muhammen bedeli 3939 lira 54 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat c296t liradır. 

Kızlardan ikisi erkekleri bulmak ü -
zere kaçtı. Bir tanesi ~erinden ağır, a
ğır doğruldu. Bu gibi sahnelere kırk 
yıldır abşmış bir sokak kadını fütur -
suzluğile kötü bir küfür savurup rum 
ı;ıivesile: 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA 
DIR 

3 - İhale 1/Mayıs/1939 tarlhine müsadif Pazartesi günü saat ~14> de Vilayet 
Ormnn Müdürlüğü binasında Orman Alım Komisyonu tarafından yapıbcaktır. Müdürlüğünden : 

Saf der Bey, istemıye ıstemiye yata -
ğındnn kalktı, traş oldu, giyindi. Birlikte 
sokağa çıktılar. Nezahet teyzenirı kapıc;ını 
çalarlarken Sacide Harpmın ikazı üzerine 
mütebessim bir çehre takındı. Kapıyı Ne
zahet teyze açmıştı. Heı· zamanki gibi te
miz giyinmiş, her zamanki gibi pudrasını, 

4 - Tesisata aid proje şartname ve evrakı sairesi Orman Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

1 İnhisarlar U. -------
Talihlerin teminat mektublarile birlıkte ihale gününde saat 1~ den evvel komis

yona müracaat €tmeleri lazımdır. c2568> 

I - Şartname ve nümunesi veçhile c500:11 bobin 120 M/M sarı yaldı.zh metil 
kağıdı ckapalı zarf usulile> eksiltmeye konmuştur. 

allığını sürünmüştü. 

- Yeğenlerim siz geldiniz ha? lst;\nbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 

II - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29.19 lira hesabiyle muhaın
men bedel sif cl0946.25> lirli ve muvakkat teminatı c820.97> liradır. 

Sacide Hanım elini öperken cevab ver
di: Haseki hastane.si tedavi kliniğinde yapılacak 3305.38 lira keşifli harici tesisat 

işlerinin 8.5.1939 Pazartesi günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmesi yapıla • 
taktır. 

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

- Bayram sabahı ilk ziyaretimizi size 
yapmıya borçlu değil mıylz teyze? .. Siz -
den yakın bize kbn var ki .. hele şu küçük 
Güneri hiç sormayın; sizi ne kadar sev
diğini tahmin edemezsiniz. Her vakit s!zi 
söyler .. Hatta dün hepimizden habersiz 

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

İsteklilerin en a:ı 3000 liralık bu gfbi i§ler yaptığına dair İstanbul vilAyetin
den vesika almaları ve 248 liralık teminat vermeleri, Ticaret odası vesikasını gös
termesi lazımdır. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekierin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa· 
ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkO.r ko-

Liste ve şartname her gün rektörlükte görülür. c2706> misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c2407> 
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- Onun tarafından böyle sıcafk bir 

aşkla sevilmek dünyalara sığmıyacak 

kadar büyük bir saadet olurduH 

Genç dul uzun dakikalar orada ken

disini dinliyerek k.aldıktan sonra bir

denbire kendini topladı, içinden taşan 

bir isyanla ayağa kalktı: 

- Hayır m~ğlO.b olmıyacağun ..• On

y'üzünü pudralad1'ktan sonra yavaşça 
kapıyı açarak sakin ~unlarla ilerledi. 

Cevad pencerenin yanında ayakta 

duruyordu. Ayak sesine başını çevirdi. 

Ve karanlık gözlerle Be.lki.H baktı. Bel

kis titriyerek bekliyordu. Fırtın.anın 

yaklaştığı .. , anlamıştı. Cevad çocukluk 

arkadaşını bir ikl saniye süzdükten 

lar benim baş eğdlğimi görmiyecekler.. sonra soğuk ve merasimli bir sesle: 

nakleden ı bu zevki onlara vermiyeceğim. - Size bir şey söylemek istiyorum -Ma•zzezTahehı - Ve bu karar1aı birdenbire şahlana - efendim. dedi. 
Muallanm halinde, mes'ud kadınlara Mualla birdenbire durarak kocasına rak koşar adımlarla evine doğru yürü- Belkis kekeliyerek cevab verdi: 

mahsus olan bir kendini bırakış ve sü- baktı. Gözleri ışıl ışıldı. dü; fakat başka ve daha fect bir sürpriz - Tabii... Buyurunuz. . .sizi. dinllyo-

kunet vardı. - Her zaman böyle mes'ud olacağız onu bekliyordu. Kapıyı açan hizmetçi rum Cevad .. oturmaz mısınız? 

Genç dul bilföhtiyar çalıların arka- Cevad .. her zaman bugünkü gibi mes- onu şu sözlerle karşılamıştı. Genç adam elile reddetti. 

ı:an saklanarak onların geçmesini bek- ud... - Cevad Kartal bey geldi. Sizi fila - - Hacet yok ... Söyllyeceğllµ iki · üç 

di İkfri de ne kadaT mes'uddular. Et- Belkis birbirine yakla~n bu :iki genç londa bekliyor efendim. kelimedir... Bahusus ziyaretimin se -
raf'arına bakmadan yalnız kend11er:ini ~aşı görmemek için g~z1erini kapadı... Kabul günleri haricinde Cevadın o- bebini anlamış olacaksınız. 

görüyorlardı! Tam Belkisin önünden Onlar geçtiler. nun evine ayak bastığı yoktu. O halde? - Hayır, bir şey anlamadım. 

geçerlerken, garib ve zalim bir tesadüf Onlar geçtiler ve Bellds dizlmnin O halde? Bir saniye içinde beyninde bir - Bana karşı hile yapmanız beyhu-

eseri olarak Cevad karısına· eğildi, ya- birdenbire kesilerek vücudtinQ taşıya- şimşek çaktı: de bir zahmettir. Geçen akşam baloda 

vaşça kulağ!na fıs:ldadı: madığını anladığı için hemen oracığa, - Mutlaka karısı sl>ylediklerimi ona sizin bulunduğunuz salona girdiğim va 

- Bu dekor içinde ve seninle başba- otların ıfizerine oturarak basını bir anlattı. Şikayete gelmiş olacak. kit karımın muztarib yüzünden, sizin 

şa olmak ne büyük saadet sevgilim! aaaca dayadı: ~tredeki aynada aaçlaruıı düzeltip tel.Ath ve heyecanlı haliniıden ve anne-

/ 

ınin sıkılgan tavrından her şeyi anla -

mış olduğumu tahmin edersiniz. Bin•· 

ena1eyh bundan böyle bizim evirniZ8 

gelmemcnizi rica edersem buna şaş .. 
mazsın ız sanırım?. 

Btılkisin kmmzı yüı;ii birdenbire 

bembeyaz kesildi. Bir iki saniye büyii' 

müş gözlerle ve anlamıyormuş gibi 
Cevadın yüzüne şaşkın şaşkın baktı· 
Sonra kısılan, boğulan bir sesle sordtl: 

- Bann.. bana evinizin kapısını :ı:tl' 
kapatıyorsunuz? Beni .. beni evinizderı 
mi kovuyorsunuz? 

- Birkaç z:nnandanber:i bu muanıe· 

leyi haketmek içjn ne yapmak ıazını58 

yaptınız. Hele bu son çirkin hareketiPiı 
bütün müstekreh manev:ralarınızı b:I5 

tırdı. Gördüğiiniız muamelenin müseb· 

bibi yalnıı; sizsiniz. 

Cevad bu sözleri söyledikten soPrs 

kapıya doğru bir adım attı; fakat :sel· 
kis hemen yaklaşmış, elini onun koltl" 

na koymustu: 
(Arkan vof') · 
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BATTAL. 
. Yuaıı: 

Kız kulesindeki facia 
13.; Size, başka ne söyliyebilirim ?. ı 
b.

1

1d. eın kl, hislerimi llyikile ifade ede-
1 un nıi? 

b' Dedi ... Bu sözler, o kadar müessir 
k~~:arz ve eda ile söylenmişti ki; o da-

g.. Ya kadar harikuJAde bir metanet 
osterın· 

iradesi ~ş olan genç kadın, artık bütün 

1. nı kaybetti. Heye<:aundan ke-
llneler boğazında dü~'-I k· ' B 5u.ıu enere . 

d ~ attal!. Sen, yalnız harb mey -
.... an arının değil .. kalblerin de kahra -
•uanısın . . . 

Diyebildi. 
Battal b .. 1 d • u soz er kaqısında fena hal-

e serseınl d' Eğ . . ' e ı. er hır sanıye daha o-
rada kal · 
1 ırsa.. hır kere olsun dudak -

bairını ~ıpırdatırsa, kalbindeki ateşlerin 
r volıtan 'b· 

Yay b' .. g: ı paföyacağ?.11 hissetti .. . 

d M
gi 1 sur atle Aşkann uzerine atla

ı. ahm 1 d uz annı hayvanın karnına 
ayadı. A-ka k" .,..,J· .. '-i r, san ı malnastıra veda 

ZIYA ŞAKia 

Sayfa 13 

Son Pa.ta'nrn tefrfk11r: 97 

-~~on ·t,l%!~~~,t;,~JQ 
Ruslardan allnan ganimet 
Birgün tepeden tırnaga kadar müsellô.h Türklerle dolu 
bir gemi geldi. Türklerin başı olan bir adam karaga 

çıktı !le paşayı görmek istedigini söyledi 

Tercüme eden: HUS9'fİ'1 Cahid Yalçın 
Fakat biraz sonra <fıreklerden her blrinın Bu Türıkün gayreti ve sebatı kendisi 
ucunda rampa çen~elleri bulundu~u .baldkında bende iyi bir fikir hasıl etmiş .. 
gördüm. Küçük yangın gemileri inşa et - ti. Teklifini memnuniyetle kabul ettim. 
mek için Maltalı esiri istemiş olduğumu Daha ertesi sabahtan itibaren, sahil ağa~ 
hatırlıyan BabıAli, onun red cevabı ver dallarile dolu arabalarla kaplı bir hale 
mesi üzerine, yerine başka birini tedarik gelmişti. Yeni mühendisi elınde a1et ne 
etmişti. Fakat d~ana altmış fersah me- ameleler arasında gördüm. Bunun nasıl 
safeden bu rampa çengellerini direğe çek kullanılacağını onlara tarif ediyordu. Be .. 
meğe kalkan mucidin dirayet ve basire nim metıoduma noktası noktasına riayet 
tine doğrusu hayr&n kaldım. Gelen gemi ederek, emri altında çalışan biçarelere 
Musayı geçtiği için her iki aahllden atı .. kesesinden yiyeOOk ikram etmekte kusur 
lan birer top yelkenleri indirmesini ih etmiyordu. 
tar ettiler. O gene durmadı. Bu yakıcı ge-
miyi iyice görmek için Anadolu sahilin • Bu batarya en iyi inşa edilenlerden bi 

ri oldu. Bu Türkün gösterdi~· gayretten 
deki kaleye girmi§tim. Üzerine bu sefer ve zelradan hayretler içinde kalan ve hig 
güllell bir top atıldı. Daha yakınına tev-

'-"ıYorınna mb • 'L.: 
aı -n ..., 6' ı, Aışniyerek ı::ahlandı. 
~ ra v 1 . . -ı 
t ld ' . e esım sallıya sallıya yola a-
ı ı. Tozu, düınana kattı. , 

* 

Okun nerecıen getdiğını anıamatc ısıt yormuş gibi birdenbir.? bapnı çevirdi 

fızların da, bir anda prenses Eleonora- HattA BizansWarın vali ve kumandan
y~ öldürüvermeleri de pek muh'temel - Jarı bile, henuz makamında oturuyor -
dı... Battal Gazi, işte bütün bu ihti - du. 

clh edilen üçüncü bir güllenin de kayığı şüphesiz sırf alicen.ablık sevkile yaptığı 
durdurmağa muvaffak olamadığını ve bi- masraflara bütün bütün şaşan Babıali k~ 
si geçip gitmek üzer olduğunu görünce rniseri keyfiyeti Babıflliye yazdı, hiın • 
isabet ettirmek kaad.ile top attırmağa kn- metini takdir i'le yidetmek ve tazmina'I 
rar verdim. Maamafih gene gemiyi gö _ makamında kendbine 300 !kuruş vermeli 
zetrnelerini s5yledim. Topçu mahir oldu- için emir aldı. Bu maksadıa celbedileıı 
ğu için kayığın yalnız baş tarafı parçalan- Türk. komiserin tebriklerini oldukça bır. 
dı. Fakat bu vak'anın gemide yapmıt ol· ridane karşıladJıktan sonra. verilen taz • 
duğu kar.gaşalık onu derlıal Musaya hı • minatı lı:at'l surette reddettL Yaptığı ha • 
meğe mecbur etti.: Kaptanı tutturmalı: yır işinden dolayı bir ücret veya rniikA. 
için kayığa yolladığım muhafızlar, kayık fat alırsa onun bütün kıymeti kaybola~ 
demirledikten sonra bu pek fazla gay • ğını ve Osmanlı imparatorluğu için lrll' 
retli müslümanı karşıma getirdiler Fransrz onun sellmeti uğurunda fedakar.. 

' 
kIZKlJLF..sfNnE GEÇEN KORKUNÇ 

MACERA 

malleri nazan dikkate alarak, mesele
nin sessiz sadasız h"1ledilmesini istedi. 
Bunun içın de, derhal teşebbüse geçti. 

* Battal Ga · · • E 1" B ıurlann _ zmın, sag selamet Bizans vve a, izans balıkçılarının giydi-
ku ın onClne vasi! alınası başta ği bir elbise ile küçük bir balık ağı te-

mandan Mü 1' ' d 'k tt· B' k k 
0 d s ımf' olınak üzere islfun arı e ı. ır gece aranb ta, bir ka-

Sahillerde, bir takım gemiler bekli -
yordu. Şayet müslümanlaır, karadan ge
lip de bu taraflara tecavüz edecek o -
lurlarsa, Bizanslılar derhal bu gemile
re iltica edecekler, karşı sahildeki bü
yük şe!lre geçeceklerdi. 

r E~~na ~fiyük bir sevinç verdi: yığa atlıyarak Kadıköy s<1hillerine geç-
ti 1 Muslime tarafından Battal Ga- ti. Orada, bir kenarda durarak ortalı-

n n tereftne ı 
di. Fakat ' par ~ bir ziyafet veril- ğın ağarmasını bekledi. Maksadı, o sa-

Yalnız bir aralık Batta.il Gazinin ku
lağına hir söz çalınmıştı. Rivayete na
zaran Usküdar valisi, hazinesini ve Yolundan alakonulup bir hıristiyanın 

huzuruna götürül.düğü zaman bu çılgın 
adamın hissettiği hiddet ve feveran hak
kında bir fikir edinebilmek için bir ga -

lık ederken bir TCirkün kabiliyet ve ilDı 

tidannı buna hasretmediğlni görmek büııı 
yük bir hacalet teşkll edeceğini söyledi. 
Birçok ısrar edildiyse de bu iyi vatan .. 

ler sad bu ziyafette yenilen yemek - bili tdkib ederek gelip, Kızkulesine 
rf}~ na~ balık Vf' bazı 8V hayvanla- yaklaşmak.. karşıdan geldiğini göste -

' ,., ... ,.. az. ın'kt 
ti. Çünkü 1 arda ekmekten ibaret- rerek kuledeki muhafızlara şüphe ver-
18hirenın ' Battıfı Gazinin gönderdiği memekti. 

kıymettar eşyalarım Kızkulesine nakle 
t!erek oradd saklamıştı. Eğer doğru ise, 
Kulede de epeyce muhafız asker bulu
nacak'tı. 

yeye kendisini hasreden ve yalnız başına perveri fikrinden caydırmak kabil olma• 
bir düşman donanmasını mahvedebOece- dı. Ben komiserin nezdine vasıl olduğunı 

dtınıeaine ~n dereceae id,are ile sarfe - Ortalık tamamik ağardıktan sonr~, 
lerın bi k arar Verilmişti. Hatta bun- tekrar küreklere yapıştı. Rumca bir 
lelara ~l ~ı, cephe ıeriaindeki tar - ııarkı söyliyerck, yavaş yavaş sahili._ta-

e11.1 mı,ıt. 
Zi afe kibe başlndı. 

H y tte yenil.dl, içildi. Herkes yer- Üsküdar sı.lhillerinde, daha hala bir 

Battal Gazi, böylece düşünerek ve 
bir tarı:ıftan da şarkı söyliyerek -şimdi 
( Harem ) ve ( Salacık ) dediğimiz -
sahilleri geçti. Ağır ağır Kızkulesine 

ğine inanan cahil!ne taassubu düşünmek zaman hAll hayranlığı devam ediyordu. 
lazımdır. Onun nazannda biz hep birer Hayre't.iM benim iftirak etmediğimi gör• 
haindik. Ruslarla müttefikan onu mns • mek oınu bütün bütün ıaşnitı. 
lümanların üzerindeki Çeşme haraletini Yere dWlmiış olan on beş cccu- ekib 

B ~erine ~kildi. Emtr Müslime ile takım Bizans askerleri bulunuyordu. (Arkası var) 
ıa ~G~b~bqakaM~Kumm~nm ~=~~-~===~==~=~-===~~-~=~~~-

doğru ilerledi. 

r~"?aeı iberine, Battal Gazi, bu zahi _ 
Yı n• suretle, Mrede bulabildigı~'ni 

anlattı. 

t "!=kml ~ Müslime, Battal Gazinin naklet-
1 erıni bü ilk b" dt 1 Y ır merak ve haıyretle Ankara radyosu 

Bir doktorun gDnlUk 
notlarından 

r ~ edt. Kin ve intikam yüzünden baş 
li~ ibe Aspasya. Ananın yaptı~ b~ iyi- DALGA UZUNI..ur.u ~] Diş ve diş etlerindeki 

e, ~yret ettı. Sonra, gülerek: !nt •. ıM Xea. llO Kw. Arızaların vüc11ddekl 
1t - esen!.. bu kadar zahireyi bir f' .A ~. ıt;H •· 11111 Xcı. tG xw. 
ı~Ürriyetl mukabilinde kaza~dık. f'.Al'. ll,7fl •. Hel JCCI. IO x:w. Umumi aksi tesirleri 

d ... Ve sanra ıa~lerine, şöylece çürük dl§ n yahud diş etıerının müz-
evanı etti: CUMA _ H/4/ 39 min iltihabı plyevre ve yahud diş kök -
- Peklll .. mademki 

0 
kızı k ı2.30: Proğram 12.35: Türk müz.lğl _ Pl. lerlnln altında mevcud olan klsUer Itt!-

başrahibeye teslim tm' k . . ~.rtarıp, 13: Memleket saat Ayan, ajans ve meteorolo- ticesi bazan vücudde blr90k sebeblere at-
JrılŞsi e e ıçın soz ver- JI haberleri. 13.15 _ 14: Müzik (Kanşık proğ- fedllen. fakat nihayet neden geldiği bel-
le n. Şu halde, ne kadar asker ister- ram - Pl.) ı7.30: İnkllAb tarihi dersleri - Hal ll olmıyan ağrılar, bilhassa derece! ba
ban al. Gemilere bindir. Kızkulesinf kevlnden naklen. 18.30: Proğram. 18,35: Mü- raretln tcreffüü, astenllerln umumi düş-

s. 'Kızı, muhafızların elinden al. :k CNeş'ell plfıklar.) 19: Konuşma (Çocuk E- künHlklerin meydana gelmesine sebeb o-
Bu teklif, Bo.ttal Gazinin hoc:una g·t- rgeme Kurumu - Çocuk şarkıları.) Musiki ıur. Bazı defa sırf ağızdan ve dişlerden 

lnedı Bu b" .. k ~ 1 munııım mektebi korcı heyeti tarafından . gelen bu entan mihraklarının vücudde-
•ele : uyu kahraman, bovle mc- 19.15: Türk müzl~I <Fasıl heyeti ) Çalanlar ki ak.~! tesirleri mühim ve mühlik bir 
ıe rı Yelveleli bir şekilde ha'Iletmeyi ::kkı Dermnn, Eşref. Kadrl, İıasan Gü;, dereceye gelir. Nihayet yaptırılan rnev. 

V?nezdt. Onun iein d€rhal itiraz etti· mdl Tokny, Basri tiner. Okuyan· Tahsin zil ve Röntgen muayeneleri neticesinde 
n ~ · Karak · ı l ı ted v1 d; .u&yır .. Bu, devlet ve millet işi meteo~~· J~O :h Memleket saat (lyarı, ajans ve sebeb meydana çıkar ve d şer n a -

e5ıldir. Şahsen üzerime aldıg:ım· bir <Klfı.siko 0 

1 
aberlerı. 20.15: Türk müziği si ve yahud tamamen çıknrılmn.cılle ateş-

ıneseled h . eser er proğramı.) Çalanlar· Vecihe ler düşer, ahvali umumiye düzelir ve 
J\a.rn ~. iç rır askerin burnunun ka- ~\'det Ç'.ığla , Fefik Fersan, Ru~n Kam' hasta lylleşir. Dalma sebebi izah edile -
rak asına razi değilim. Siz, işi bana hı- ~~:an: ~uaıum Nuri Halil Poyraz. 20 45 ; mlyt>n ateşlerde hastalıkla.da dişleri 
b.-ını!. Eğer Cenabıhl!l.k takdir etti ise 1 8m1~7h'ğl. Okuyan: Semahat Özdenses. düşünmek Utzımdır. 
,.,, bu iş1 d ' - a .. addin Pınarın H- L...:.-------------1 
"-dt e sessizce bitiririm. Ümidini kirpiklerine 2 -Ism. uzzam şarkı: Cnah taıı:r- eka,..ealanmıa JMtllta 
.ve · H- · - ali Hakkının -
ı::ı uzzam şarkı : Beklenm hergün. 3 _ Hacı •tll• yollamalarım rlea ederim. AU1 talı· 
l:.nıtr M"-I' ı ı... Arif beyin - Hüzzam •arkı· M ft .ıs kalaWIJr başın U,:) ıme, Battal Ga.2inin -ıek Le 1 1 H- .., . e un olalı. 4- .ur•• &1tekl•I aakal* · 

tı]- e. böyle tehlikeli bir maceraya a- m n n - uzzam şarkı: Aman saki 21 . Ko .... _____________ _, 
·••asın nuşma (Haftalık spor servlsl.) 21.15:. Esham ~ 

göster"' ı menetmek için pek çok ısrar tahvllrıt, kambiyo _ nukut ve zı t b • 
u: i•""' d k (fi raa ors:.ı.sı türlü : ....,, e, oca kahramana bir at.> 21.25: Neıreıı plaklar _ R 21 3 . .. 
söz geçiremedi zlk <Rlyasettcümhur filarmonik ' k. ot. Mu-

ş f or es rası ) * de ~ ~r:etorlus. l - Pie~re Maurice _ tııa~-
Battal G . a a ı cLc;ı - Pecheur d'Islanctae (Pi 

de }{ azı, kendi hay~ından ziya- tının romanı üzerine senfonik ~arçay>er 2 Lo-
tı~ h iZ.kulesinde mahpus bulunan kı- Paul Dukas - Çırak sihirbaz - L'appr~ntı ,;; 

ayatından k ku d E- b' eler. Senfonik Scherzo <Goethe'nln blr 
asker kı or yor u. ger ır lad ıı ından mfilhem.> 3 - Charpentıer _.bia--
lıı" .,n lVVetile. kuleye hücum edilirse, talya ı t b 1 i 

~ Y"ph.....ı ki .," t "lntl ı a) arı - mpressloruı d'İtalle: Or'--
'-Şan qıız usktldar önlerinde do- ra su a Seren d b ""= 
te "k ",_ t . l n e. ) Çeşmede. c> KQ -
zatı! ve Galata llmanında bulunan Bi- çu .-n ır arla gezinti ç) Dağ te ıerı 
C~kı genıtıeri her tarrltan lroşup gele- d) Napoll. 22.30: Müzik. <Qı>era ar:ıa -~~~· 

~r. bir d ni h 23: Müzik (Cazb:ı.nd - PU 23 45 - 24.· Sonn a·-di. · e z arbine gı'rişecekler- J h be l ans n r erl ve yn.rınk1 proğram 
İsIAll\ ................................................ ~ ...... - .. . 

~nıze <>r"dusunda bulunan askerler, Şehzadebaşı 
lert gfb~lışık olmadıkları için, istedik - ,, TURAN TJyatro11unda 

~ o kar:ı c~nk ede.mtyeceklerdf. Belki r; SEVDABLugleYcelM 
ketıerine :l\hk esnasında, kendi felA - V 
~l'dt A endileri sebebiyet verecek - ADOSLAR 
"'- ·~ lftmanda, Myle bir hü - hüJik -.odvil 8 J>Vd• 

-----, k1llede Mahnı.-ı muba- Atilla Serf •• Mioe •tWJete rnpien 

..................................... ·-··--···-···· ....... 

Nöbetçi eczaneler 
Ba rece nöbetçi olan eczaneler tunlar

dır: 

istanbal clbetindekiler: 
Şehzadeb:ı.ıında Cİ. Hakkı), Emlnönfin

de (Yorg1), .Aksarayda (Pertev), Alem -
darda (Eşref Neş'et), Beyazıdda <Hay -
dar), Fatihte (Emllyadl), Bakırköyde 

(İstanbul}, Eyübde (Arif Beşir). 
Beyotlu cibetfndekiler: 
İstlkllLl caddesinde <Galatuuay, oa -

rth), Cümhuriyet oaddeıslnde (Kürkçl
ye.n), Firur;alada <Ertuğrul), Şifllde CA
sun), Ta.ts.lmde (Kemal), Beflktatta ('\'i
din) . 
Botazıoı, Kadıköy nı Adalal"dakller: 
Kadıköyünde (Hüsnü, Rifat), 'tl'üü -

dUda CMerku}, Sa.nJwdt (Alat), Ade. 
hLrda (Halk). 

yığınına bakara.k: 
silmeğe gitmekten menediyorduk. Etra-
fımda toplanmış olan Türkiere bana kar- - Maamafih, inanılmıyacak bir şey, de. 
şı gösterdikleri itaat ve hürmetten dolayı di. Böyle bir paranın reddedilebilmesi hi9 
da muahazelerde bulunuyordu. Kendisini aklımdan geçmezdi. 
teskin için gayret edildiyse de fayda ver- Filhakika, bu bah~te bu kadar nazilf, 
medi. Ancak erte~ günü biraz Ukırdı an- bu kadar muhteriz bir Türk bulmak gaıı 
lamağa başladı. Kapılmış olduğu çılgın- yet nadrd.ir. 
lığının hayat farkına vardı. Pad4'ahın Çanakkale Boğazım müda • 

BabıAli komiseri bataryalara fstfnad faaya taıhsi6 ettiti asker her taraftan gel• 
sedleri yapmak üzeTe civarda çahşabiJe- meğe b8.f].altllŞ'lardı. Bunlar 30 bin kişilill! 
cek halde bulunan köylüleri toplamak bir kuvvet teşkil ediyorlardı On beş blııı 
için pek çok gayret göstermt., n bun .. nl Rum.ellden ayrılm~tı. Mahiyetini bira21 
lara bir miktar Yahudı de UAve etmif :ıu anlatmış olduğum bu kalabalık batarya~ 
de amele gene kAfi değildi. Bütiln iflere laruı müdafaasından ziyade kargaşalığı 
hep birden teşebbQı edemiyordum. Bar- arttırmağa daha kabiliyetli idi. Padişahıır 
biers burnundaki i.nJaat her gün bir milr- sertliği bunları pek zorlukla zapta mu • 
tar ameleyi helA'k eden vebaya rağmea vaffak olabilirdi. Padişahın jntizamı ida.o 
ilerliyordu (1) Daimt surette bu amele- me husu.undaki bütün kabiliyeti idam .. 
nin arasında bulunmağa mecbur idim. !arı arttırara·k serlteşlerın sayısını azalt " 
Vaziyet1min mahzuru yalnız hastalığ::.n mağa münhasır kalıyordu. 
sirayeti korkusundan ibaret değildi. A • (Arka1>"ı var) 
mele ile i'htiJAttan lçtlnab imkAnı olma • • ............................................................ . 

dığı için elzem olmıyan münasebetleri ,.. 

bertaraf etmekle iktifa ediyordum. Ara- s o D p o s ta 
da bir fırtına çıkıp ta ameleler kendileri 
için hazırlanmış çadırlara iltica ettiklerl l=ı:Y=•=Yml.=--11=1=uı.=· ...... y .. a=d=1l::ıı:::n==H=al-=t=ıue==ıe=s1=t 
vakit ben yağmur altında kalıyordum. 
Hastalıktan kurtulmamı yal'nız bu ihtiyat 
tedbirine hamledebiltyorum. 

Amelelerln iaşesi meselesine htıkthne
tin hiç ehemmiyet Vl!rmedfğfnf yukarıda 
.söylemiştim. Ameleler hük!ımete ıtneıt e
dip duruyorlardı. ltendime hayır dua al
mak için bu fırsatı kaçırmadım. Her 11 .. 

bah, beni götüren kayığa Jcarpuz ve ek • 
mek dolduruyor, bunlan, lfe . başlama 
dan evvel, amelelere dağıttınyordum. 

Kaza §ellerinden ve Avrupa taratın • 
daki kale aekenesinden bir Türk ye.ptır
dJ#ım İllf8ah muntazaman taldb ettikten 
ve kendisi de Onı mtıbim 1.Jlere ifttrak 
eyledikten sonra, <>War bulunan Değir • 
men burnuna yerle§t1receğım bataryanın 
inşaatını kenCiisfne bırakmamı rica etti. 

- Aımelelerim hazırdır, dedi. İyi ça .. 
lışaca'klarnu ben taahhild ederim. Sizden 
istediğim yalnız ara.da .ırada gelerek be
ni teftq etmenfızden ibarettir. 

(1) Bam gt\nler oldu ki veya yalnıs Dar -
btes 'btlmunda ıı,ıal•n mneıeıer a.ruında 
Jinnl wfata Hbeb oldu. BunJvın bazılan 
haataıılın ıa lraa 16r6ldtıktft - qcat 
iQ dön aa&& 7af11abUmlf]erd1. 

Yen,,.tan, Çataıçeıme ıokat. il 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
raimltrln bQ tün haklar 
mahfua 'H guetemln &iddır. 

ABONE FıATLARI 

1 • a 
Sen• AJ AJ 
Kr. Kr. JCr. 

jjOO 760 .ıoo 

~J 1220 710 
27ıl..ı 1400 800 

Abon• bedeli pefindi.r. Adne 
dejiftirm•k U kuruftur. 
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2'i' .ı 
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G.Z- .oralı wm .,.,.ilmea. 
lı.tnlartlan m••'uliyef alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 
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BiR iN6ilil CASUSU _; 
Tercllme eden: B. .llal 

Benim bitaraf memleketlerde bulacağım casuslann 
fevkalade iyi İngilizce b'lmeleri ıaz mdı 

Umıımt Harbde 1aaliyette butuıuın Aıman tahUlbahirlnmden biri ltiUif De vLetLerine memub btr Aasrcı nakliye 
g~ baıınrken 

~~tar~ ~e~letlere m~nsub ajanlar, umum! karargih.mdan ayrılmak mec - du. Şirketin direktörü beni 1Azun gel
labıı, bus~utun bafka hır vaziyette idi- buriyetinde kalacaktım; lAkin, buna diği şekilde kabul etti; ( 1) firkette kal
ler .. ~Ellen~~e muntazam b~ pasaport k~rşılık, bitaraf bir arazide bulunmak- dı.ğun müddetçe, ça!lı~ için bana 
o~duguna gore. bunla:ın İnpltereye gi- lıgın bana vereceği bir yığın imkanlar hususi bir oda tahsis etti. Emrime genç 
rıp çıkmaları ışten bıle değildi. Fakat dolayısile hem Verdün taarruzu hak - bir Alınan daktilo verdi. Namıma da 
hu işe razı olabilecek zeki ve akıllı in- kmds gönderdi~ malfunatın alınıp bankalardan birinde geniş bir kredi 
sanlar. bulmak ci?den m~küldü. A1 - alınmadığını öğrenebilecek, hem de İn- açtL İşte, Hollandadcılki yeni işime, bu 
bay Nıkolay, bemm bilhassa bu işle giltereye, bir yığın yeni malumat gön- şartlar altında başladım. 
meşgul. olmamı, Holandaya giderek işe derebilecektim. Bilhassa İngiltercye Doğrusunu söylemek IAzım gelirse 
yarar msanlar bulmamı, bunlaırı iyi gönderebileceğiır. yeni malO.mat ara - bu işimde adamakıllı da muvaffak ol -
ibir ücret mu:abilinde İngiltereye gön- sında, Almanlann Fransadaki casusluk duın. Muhtelif istikametlerde yaptı _ 
<iererek malumat toplamağa memur şebekesi hakkında çok kıymetli cihetler ğıınız sondajlcrr neticesinde bize mü -
etmemi istiyordu. valrdı. racaat eden bir yığın naınzettcn on altı 

Albay Nikolay, bugün için bizi a18 - Fakat bu gevinçli, bu heye(anlı anun- tanesini seçtim. Bu on altı namzede 
lkadar eden ve öğrenmemizde fayda o- da bile, şefime, ileride benim için çok hare'ketlerinden önce kısa bir cders; 
lan oaşlıca meselelerin bir şemasını kuvvetli bir müdafaa silEıhı teşkil ede- geçtim. 

(Arkan var) 

(1) Bernard Nevmnn açıktan açığa söy • 
lememekle beraber, Hollandadakl .nırk.s• 
şirketinin, Almanların bir casusluk merkezi 
olduğunu anlamamak için insanın budnla 
olması IAzımdır 1 

çizdi. Bu şemaya nazaran, bugün i - bilecek b&zı ihtiraz kayı<lları ileri sür
' çin Almanları en fazla alAkadar eden mek ihtiyatlığmda bulunmaktan geri 
nokta, İngilterenin o günlerde ha • kalmadım: Para: mukabntnde iş gören 
zırlama'kta olduğu yeni ordu hıtkkın - bitaraf memleket casuslarının pek te 
da malUmat almak ve -Alman hükO.- itimada şayan kims~ler olamıyacağını 
metinin bilhassa fazla ehemmiyet ver - münasib bir dille ona anlattım. Albay 
diği- İngilız kuvvetlerinin hakikt Nikol~y benim bu fikrimi fevkalade ........................................... _ ........... -. 
mevcudunu öğrenmekti. beğendi; Kendiıntin de ayni kanaatte 

İtilaf devletlerinin önümüzd~ki yaz olduğunu bana söyledi. HattA daha ileri 
için AJmanlnra karşı büyük bir taar _ giderek. bana çok güç bir iş havale et -
ruz hazırlamakta olduklarını epey za - tfğini ilnve etmekten de kendini alarna
mandanberi biliyorduk.. Bugünlerde dı. O, isteğe uygun kimseleri bulma -
Verdün'e karşı yapacağımız harekat nın ve bunlan kullanmahın ne kadar 
dolavısile, Fransızl«-rın bu taarruz için güç bir iş olduğunu çok iyi takdir edi
kendi hisselE'rine düşen kuvvetleri ve- yordu .. Bütün bu !Öylediklerine naza
rebilecPkleri şüpheli idi. O takdirde ran, muvaffak olduğum takdirde fev -
bütün yük İn!!ilizlerin omuzlarına yük- kalAde takdir edileceğimi, fakat mu -
lenecekti. İşte bunun içindir ki Alınan- vaffak olama1.sam, bunun için herhan
far, İngilizlerin yeniden ne kadar kuv- gi bir itaba maruz kalmıyacağımı da 
vet çıkarabileceklerini, Fransaya ka~ anladım. 

fırka asker gönderebilecek1erini öğren- İşte, esasen, be.nim de aradıi!ım bu 
mekte fevkalade menfat'!'.tardılar.. idi. Nikolay il'! olan bu son mülaka -

Benim bitaraf memleketlerde bulaca- tımdı.tn birkaç gün sonra, bu sahada 
ğım ajanların fe\'kalAde iyi İngilizce doP,Tudrın doğruya §.mirim olan zatla 
bilmeleri ve her türlü tehlikeyi göze da uzun birkaç görüşme yaparak. ken
alrnış olmaları lazımdı. Sonra, bunların <iisinden tşim hakkında son direktifleri 
bir iki kişi değil de, müteaddid kimse - de alınca, büvük bir kalb huzuru için
ler olmasında bilhassa hususi bir fayda de, ve sivil bir kıvafetle Hollanda hu
vardı. Askeri kamplara civar yerlerde dudunu geçerek Hollanda! topraklarına 
<!olaşan, veyahud bu gibi yerlere yakın girdim. 
otellere girip ç1kan ze'ki bir adamın çok Ölüm tehlikesi olmamakla beraber, 
kıymetli malumat yığını toplaması şimdi artık ben de bir casus olarak tev
mümkündür. Fakat bir tek kimseden ki! edilebilirdim. Çünkü bitaraf mem
gelen bu haberlerin esaslı bir fayda te- leketlerin ekserisi, kendi aleyhlerine 
min etmiyecekleri aşikArdır. Ukin bir olmasa bile. memleketlerinde yakala -
çok kimseler tarafından toplanmış, bir- nan casusları cezalandırırlardı .. 
birini tarnarnhyan ve tekid eden haber- Fakat bundan önce geçirdiğim teh
ler, tecrübeli bir istihbarat zabitihin likelere nisbet edilirse, bu tehlikenin 
elinde sonsuz bir hazinedir. bana vız geleceğini tabii takdir edersi-

İştc benim yeni vaı.zif em bu idi. Şe- niz!. Sonra esasen yakalanmam için 
fim, bu yeni isimden fevkalAde mem - herhan$ bir sebeb te :rn<?vcud değildi .. 
nun olduğumu' yüzümden pekaltı oku- Çünkü her şeyi hgzırlamış da öyle git
yabiliyor, fakat memnuniyetimin ha - miştirn .. Hollandaya geçer geçmez, der
kiki sebeblerini~ tabit, tayin edemiyor- hal, merkezi Roterdamda bulunan 
du. Albay Nikolay. şuurlu olarak ba - cDirks ve Ortakları• şirketinin azala -
na yardım e tmek isteseydi bile, bundan rından birinin hüviyetini benimsedim. 
büyük bir var rl m göstermesine imkan Hollandaya gider gitmez ilk işim bu 

• • 

~ 

l 

• 
' 

1 2 3 .( 6 6 7 8 9 10 

Soldan safa T! yukandan aşağı: 

1 - Davet edilenler 
2 - Ad:ıda oturan - Blr tanesi 
3 - Azamet - Nişane 

4 - Elde tutulan· ayna 
5 - Parmak ucundakiler 
6 - Beyazıdla Çapa ara..n 
'1 - Köpek - Atlı nakil vasıwı 
B - Metuı ile edatı - Bir oeytn üzerine 

düşmek 

9 - İIAvell - Su - Hayret n.lduı 
ıo - Gönül isteği - Keza 

1 ~· ! 4 f R 7 8 9 10 

ı c 

l 

4 

1 

l . 
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yoktu. Vakıa bir müddet için Alınan şirketin merkezine müracaat etmek ol- lwılld ~uhncıcanın hallıcUlm4f ı• 
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NORVEÇTEN İLK MEKTUB 

Berlinden Oslo'ya 
r·····-········-.. ······································-··--··-······························-····· .......... , 
E Uzun ve nlnntılı bir tren yolculuğu e•nannda Mehmede çobanlılı 
E hakkında malumat •oruldu. O anlatırken bir aralık Kenan Mehmede: 
i «Sen .WiinBn nere•inde gidersin!» diyecek oldu, kompartiman bir 
i anda kcırqtı, hakemsiz, minderai:z ve ni:zamıı:z bir güre§ baıladı 
\, .............................................. ·-········-········-... ··················-··--··-··--,) 

(GUreş kafilesi ile giden Omer Besim yazıyor) 
Hitler'in 50 nci yıldönümü münase

betile Perşembe günü sabahı Berlin so
kaklarının en mühimleri tutulmuş ve 
tabii kapatılmıştı. 

Berlinden Norveçe h,a~·eket edecek 
trene yetişmek için çektiğimiz zahmet 
şoförlere yaradı. 

Stettin Baııof'tan kalkan tren, bizi 
4 buçuk saatlik bir yolculuktan sonra 
Almanyanın Baltık denizindeki iskele
si olan Sassnit:r:'e getirdi. 

Kilolarının azhğına ragmen, herse
yahatte Çoban Mehmedin en tehlikeli 
iki rakibi olan Kenan ve Adnan yeni 
bir muzibllk düşünmemiş olsalardı, 
oldukça üzüntülü bir yolculuk yapmış 
olacaktık. 

Koca Çobanı kompartım#nın bir kö
şesine sıkıştırmış olan Kenan bir ta -
raftan, Adnan diğer taraftan çeke, uza
ta konusturmağa muvaffak oldular. 

Dereden. tepeden b&.'nseden Meh -
med, ~i ticarete kadar döküp, koyunun 
bakımından tutun da çobanın kavalına 
kadar mevzuun bütün teferrüatını an
lattı: 

Bir coban hayatının en samimt iç yü
zünü öğrenmek üzere olduğumu'Z bir 
sır;Afa Kenanın esen sürünün neresin
de gidersin!• demesi üzerine kompar -
tıman karıştı, hakem~z. mindersiz, ve 
nizamsız bir güre~ kompartımanın bir 
an içinde altını. üstüne ~etirdi. 

YemP.k kampanası imdada yetişme -
seydi. Kenan babayiğit1iği, Çoban Meh 

ed de gilreşt elden bırakrnıyp.taktı. 

* Sassnitz'de nhtıma yanaşan vapura, 
bizi Alrnanyadan getiren sekiz va~onun 
yolcuları üç beş dakika içinde yerleşti
ler. Almanya sahilinden İsve~, Baltık 
denizini 4 ~tte asarak geçtik. 
Amerikalılar, İsveç jimnastikleri için 

hfr de'l'c;hanede rlvazi mesele halledi -
lir $bi sessiz yapıhdır1ar. 

İsvec, (!Ünün her saatinde bir riyazi 
mesele halletmekle meşgul olacak ki 
kelimenin tam manasile muazzam ola'n 
istasyonlarında ses sada yok, hatta in 
cin t.op ovnuyor divebiliriz ... 
Sabahın beşlndP Norveç topraklan

na avak bastık. 1924 Paris olimpiya -
dında di.inya sınkla yüksek atlama bi
rincili~ni kazanan ve avni zamanda 
dünya rekoru yanan Norveçli Sa4rl 
Hof'un bu derecevi alması. Norveçi 
i!Ördükten sonra bana tabit ~eldi. 

Hududdan, Oslo'ya kadar geçtiğimiz 
bütün yollar, ~a1fü ve sollu sınk atla
ma bambosu kadar ince ve muntazam 
cam a(i'ac1arile dolu ... 

Belki bazılan icin Norve( başka mA
nava erlir. Bana kalırsa Norveç de -
mek cam'!ık dernektir. 

* Bi1dcn baska henüz hiçbir millet 
~elmemi~. Nihaıvet Pazara kadar bura
da toplanılacağı muhakkaktır. 

Güreşçilerin hepsi iyi, idman bile 
yaptılar. Biz Salıyı, !izler Çarşambayı 
bekliyecE>ks!nfz. Ömer Besim 

Bu hafta yapı'acak milli 
kUme maçları 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Futbol ajanlığından: 

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi 
günleri muhtelif stadlarda yapılacak 
maçların saha ve saatlerlle hakemleri 
aşağıda tesbit edilmiştir. Oyunların 
muayyen 'l&manlarda ~laması kat'iy
yetle mukarrer bulunduğundan takrm
ların maçlardan 1 O dakika evvel saha
da hakemlerin emrine Amade bulunma 
lan lüzumu ehemmiyetle tebliğ ohı -
nur. 

Taksim snhası: 
2 9-4- 19 3 9 Curn,attesi 

İstanbulspor, Beyoğluspor - Beykoz, 

Avrupa güreş 
/Jtlüsabakalarının 
Programı 

24 Xisan Pazartesi: Kongre. 
25 Nisan Salı: Saat 11 de mtısa.baka • 

Jara başlama, gece 1 de devam. 
Z6 Nisnn Çarşamba saat 11 de müsa • 

baka, gece 8 de devam. 
27 Nisan Perşembe: Saat 11 de müsa· 

baka. Gece 8 de dnam. 
28 Nisan Cuma: Saat 11 de müsaba • 

ita, g~ce 8 de müsabakala.nn sonu, mil .. . 
kitat dağıtma n ziyafet. 

Bir gün sonra Finlandlyaya hareket. 

Kurtuluş saat 14,30. Hakem Tank öze
rengin. Yan hakemleri Necdet Gezeli 
ve Feridun Kılıç. Demirspor - Galats " 
saray saat 16,30. Hakem Şazi Tezcan
Yan hakemleri Nuri Bosut ve Acinı$ 
Akın. 

Fenerbahçe stadı: 

30-4-1939 Pazar 
An.ııdoluhisar - Kadıköyspor ss•t 

12,30. Hakem Feridun Kllıç. Yan ha" 
kemleri Rıfkı Aksay ve Bahaeddin U .. 
luöz, Topkapı, A.rnavudköy - Hilll, 
Kurtuluş muhtelitleri saat 14,30. Ha " 
kem Ahmed .Adem Gögdün. Yan ha " 
kemleri Sami Açıköney ve Şahab Ştf" 
manoğlu. Demirspor - Fenerbahçe sa " 
at 16,30. Hakem Halid Galib Ezgil
Yan hakemleri Adnan Akın ve TarÜ' 
Öze rengin. 

1-5-1939 Pazartesi 
Şild dömif1nal maçı 

Silleymaniye - Fenerbahçe sacı 16,10 
Hakem İzzet M. Apak. Yan hakemleri 
Necdet Gezen ve Nuri Bosut. 

Mektebler arası müsabakaları 
Mektebler arası futbol ve voleybôl 

maçlarına yarın d8 devam olunacalctıf' 
Futbol maçları Şeref stp<dında yapıla " ..,.., 
caktır. Masların programını aynen J 

zıyoruz: 

Cumartesi gilnil yapılacak futbol 
maç lan 

Şerel stadında 
0 

Vefa - Pertevniyal liseleri saalt 14.' 
İstanbul lisesi - Yüce Ülkü lisesi ~ 
15,40, Haydarpaşa lisesi - Hayriye li' 
si saat 16,50 

Voleybol rnaçlan (kızlar) 
(İstanbul Kız Liresi sahasınd.a' t 

Erenköy lisesi - Kandilli lisesi ssıt 
15, İstanbul lisesi - İnönü lisesi sB~ 
16, Çamlıca lisesi - Şişli Terakki 11! 
saat 17. 

Voleybol maçlan (erkekler) gtJ_ 
Darüşşafaks lisesi - Boğaziçi l!;J 

saat 14, Haydarpaşa lisesi - Iş1k 1 

saat 14. _,/ 

······························-··············-·~ 

SELANIK BANKASI 
Test. tarlh1 : 1881 

• ;'1 
fdare Merkezi : İSTANBUL (G~ 't 

Türlriyedelri Şubelerll 

lSTANBUL (Galata ve YenıcaıııJ) 
MERSİN, ADANA B(lrOIU 

Yanani•tandalri Şubeleri ı 

SELANİK - ATlNA 

• Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar rvtal 
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Devlet Demiryolları ve Liman ları işletmesi Umumi idaresi llAnları 

Derince Tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve Fiatı 
Maden kömürü 
krom ve emsali 

dü.kme cevıber 

Beher Kok kömürü Beher Muhtelif 
mal.7;çme 
ıefYa ve 

Beher 
T onu Tonu Briket Tonu 

Aınelivenin Nev'i 

. -
l - Ambar dahilinde supalana hazır-

T.a:n 

Maden kömüıil ve 
emsali dökme 
cevher 
Krom 

46407 

Ku. 

10 
15 

Ton 

-

Ku. 
emtia 

Ton Ku. 

lamak ve vapur dahilinde vinçle supa· 
lan yapmak veya hab veyahud istif 
Yapmak bu ameliyede rıhtım veya silo 
is'kelesine veya vapur güvertesıne ver
mek ve bırakmak ta dahildir. Ve mü· 
tekabilen. 

------=-----~-----------------------------------------------------------2 - Supalandan açık vagona tahmil ve 

26189 

~i.ite.kabilen de vagon:ia"I supalan ve 
ıdare vmci ile vagondan denize vermek 
Veya tnütck.ıbılen dcni:-drn almak. 
--- _______________________________________________________________ __, __ __ 
3 - ~ç ıştiralti olmak ızın rıhtım ve. 
Ya s lo ı.,, .. elesine veya güverteden ala
rak varıona tahmil ctm~1{ veya müte -

4,5 4992 9 

kabılen. 44993 / 22 ll776 14 

---= ---- ------------~------------------·--------------------------------------------~------4 - Supalandan alınıp açık araziye na 

17,f 5526 

12325 23 975 18 kıl ve istif etmek ve mütekabılen. - --------------------------------------------------5 - Silo ~{elcsine yanaşn•ış vapur gü-

23 

vertesinden veya silo ıskPiesinden na
9 1G kil ve yerleştirmdk. 

---... ..... ~~------------------~------.l-------------------------------------------6 - Vınç iştiraki olmaksızın vag-:ından 
5 

tahli)ı:? ve açık ara~ Yl' mağazalara na. 
~ve İstif ve mütekabi!en. 24 8904 23 25140 3 2103 

' - V;go;dan idare vinc ı;-;;k arazi
ye taıhliyc, istif ve mütc.k. bilrn. 7 5 475 14 

-------------~-------------------------------------8 - Vinçsiz merakibı bahriyeden kü -
felerle veya arkalık ile ve el ile çıkarı-
larak vagona tahmil açık arazıyr ma-
ğazalara nakil ve istıf etmek ve m:ite
kabılcn. -- 24 277 18 195 269 20 ---- ---

20411 5 7 9 ~Vagondan olukla tahliye. ______ ......:. __ ~-----------------------------------------10 - SaaUe müteahhitten alınacak a -

7nıc:-ı_e_. ::-------------_:,268 ----- 18 
.::_:.. Yevmiye ile alın.ıcak amele. 18 120 

~------------ı--o--------~ .. <~.5595) lira 9 kuruş muhammen bedelli bulunan 17/4/939 da münakasası icra edileceği evvelce ilan edilen ve bilahare 
gorulen lü-zuma mebni fcsholunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu kere kapalı zarf usulile t~.krar eksiltmeye 
=onınuştur. FJksıltmc 15/5/&39 tari\une müsadif Pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilınd.-? l incı işleune 
run~sYonu tarafından yapılacaktır. Tahblcrln (191!)) lira (63) kuruş muvakkat kminat ile ayni gün saat 10 a kadar 
kıomısyon kalemine tekltf mEktu.blarını \•ermleri Iazundır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa liman başmüfettışliğinden 
Parasız olarak alına bilir. c 2807 ıt 

~ 

Aıd ld ~ r t N · te 0 ugu ıs e o. lan hızasında cins, m)ktar, muhammen bı>del ve muvakkat 
.. rn~.natları yazılı muhtelif demir, demir leWıa ve kazan saçlıın 13/6/1939 Salı 

lr..ınu saat 15 den iti:baren sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı znr.f 
US'ul" ·ı t 

Göz h3kimi <'OZ:;:?;!!!!i:Qı. 

Dr. .. URA r RAHMi AYOIN 
Taksım - ·ı aı ııh ltle. TarJnbaşı 

('fil' 1os !\ . 1 \Jrf 1 .ıııt. 

Tel: 15453 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Belediye zabıta tallmatnameslnin sirkelere ald 439 ve 440 ıncı maddeleri umumi me~ 

llsln 18-4-939 tarihli toplantısında aşağıda gösterilen şekUde tadil edilmiş olduğund~ 
altumda.rların malümu olmak üzere ıınn olunur. Madde 439 ayrıca bir vasıf lltıve edil ~ 
meksJzin satışa çıkarılacak &!rkeler ancak ihtimari tama!ll olmuş tabii üzüm sirkele~ 
r1dlr. 

İhthııarı tamam Olma.mJ§ tizüm mtelerlnin satışına müsaade edilmez ve bunlar ih
Umar tamam.ıanıııcıya kadar m ühür altında saklanır. 
İhtlmari tamam olduğu halde sulandırılmış sir keler (sulu sirkelerdlr) etiketi altında 

bulunmak fart.ile satılablllr. 

Madde 440 - İhtiva ettl~ asit miktarı yüzde 4 ten aşağı olmamak ve yalnız saf sirke 
ruhu (kesif asit, asetik, essence de vinalğrel ne yapılmış olmak şartile sun'i sirke satll, 
ması ve bu slrkt:lerle turşu imali serbesttir ancak bu sirkelerin üzerlnde (sun'i sirke
dlr) ve bu sirkelerle yapılmış turşuların üzerinde de (sun'l sirkeden yapılmıştır) yam < 
lannı gayet açık ve göze çarpacak şekilde ihtiva eden daimi birer etiket bulundurul .. 
mnsı mecburidir. 

Sun1 sirke yapmak için sirke ruhu (asit asetlkl den başka uzvi ve yahud maden{ 
oerhangl bir asidin kullanılması ve gerek tabii ve gerek sun'i sirkelerin ne suretle °"" 
lursa olsun boyanması ve birbirine karıştırılması yasaktır. 

~ 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
---

Büyükderede Maltız sokağında 90 numaralı dükkan kar-
şısında 67 metre murabbaı arsa. 15,00 l.ıs 

Büyü.kderede Büy\ikdere caddesinde 20;; numaralı kahve 
karşısında 85 metre nwrnbbaı arsa. 18,00 1,35 
Bü' ii'kdı?rede Bilyükdere caddesinde 209 nmnarah dilik -
kan 'k, rşısında 104 mPtrc murabbaı arsa. 12.00 0.90 
En irf!,irda Muvak!\{ithnne sokağında 6 numaralı 24 metre 
murabb::n yol artığı. 12.00 0.90 
Yukarıda semti 3enelik muhammen kiralan yazılı bulunan arsaiar tesı:m ta~ 

rihmclen itrbaren birer sene müddetle kira va Ye~lmek frzere açık arth'rmaya ko· 

nulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdü r!üğünde görülebilir. İst~kliler hizala .. 

rındn yazılı Uk tEmı.inat makbuz veya mektu'bile beraber 2/5/939 Salı günii saat 
14,30 da Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2544) 

~ 

Keşif bedeli 837 lira 59 kunış olan Çocuklari Kurtarma Yurdu Linasındn. yap .. 

tınlacak tamirat açık eksiltmeye konulrn uştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva

zım Müdürlüğünde görü1ebil"r. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 

baska Fen İşleri Müdürlilğünden alacakları vesika ile 62 lira 82 kuruşluk ilk te .. 
min::ıt makbuz veya mektub:le berab~r 15/5/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta: 
Daimi Encümenıde bulunmalıdırlar. (İ.) (2928) • 

Senel•k muhammen kirası 300 lira olan Sirkecide Ebussuud caddesinde 7-9 nu

maralı dü'kkan teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek fi .. 

ıere açık artırmaya konulımuşt'Ur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi

lir. İstekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubib birlikte 

15/5/939 Pazartesi vünü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

RIZA AS A 
Dıvr gıde Son Postanın bayıidir. 

Mecmua. kitab ve kırtasiye işlerile 

dC' meşguldür. G::ııetenız oradan a
rayınız. 

(İ.) (2925) 

Son Po~tn J\faihnası 

Ne§r.yat Müdürü: Selim P.agıp Etntt 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem Uş.AKLlGlQ. u 1 e Amarada dare binasında satın alınacaktır ı 

Bu i~e · ..n.. ist. . ~:::::-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~----
n ~ gırmt:-A ıyen1erın her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka-

/ unun tayin ettiğ' ·k ı 
l'ei!ıli . ı vesı a arı ve tekliflerini aynı gün saat (14) de kadar komisyon 

ğıne vermeleri lazımdır 
Şartnameler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez:nelerin.de satılmaktadır. 

Liste 
No. 

1 

2 
3 
4 

Cinsi 

Yuvarı. k d mir 

Yassı ve kô demirleri 
Mitşe.&el demirler 
Levha ve kaz.ın saclan 

Miktar 
Ton 

173'l,000 

1435 000 
1405,000 
2246.030 

Muhanunen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira K. Lıra K. 

147.475 00 8.623 75 

126 225 00 7.561 25 
147.525 00 8 626 25 
235 833 15 13.041 66 

(2874) 

AfYQn ıist d ---. 
faatı kapalı asyofnun 1~1 yapılacak 150 mc relik kömür )Olu ile, curuf kanalı ln-

zar usu ı e ve vah d fiat .. d l _ B . • uz r n en eksilt.meye konmuştur. 

2 
u mşaatın muhammE'I' bE'deli 249'iO liradır. 

- İstekliler bu ic::e aid şartnnm · 
kara, Sirkeci v Af ) 

1 
. e ves ır cıvrakı Devlet Demiryollarının An-

3 e yon vezne erınden 125 kuruş muk b'l' d 1 b'l' 1 - Eks' a ı m e a a ı ır er. 
top~- ıltme 8/5 1939 Pazartes· günil saat 15 de D D y ll y 1 d . . d 

~nacak m k 1 . . k . · . o an o aıresın e er ez ıncı omısyonca yapılacaktır. 

ğı: - :Eksiltmeye gireb lmek iç n isteklılcr·n teklü mektubl il b' rkt 
a Yazılan teminat ve vesaiki a n• ün arı e ır ı e aşa-

tevdi e•-· 1ın 1 • Y · g saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
"'111Ş o a an lazımdır. 

~ = B2490 sayılı kanun ahkamına uygun 1872 liralık muvakk • t · t 
u kanunu t · tt'.. 'k 1 a. emına . c n ayın e ıgı ve~ı a ar. 

-Bu gıb· · l · b 
----- ı ış erı aşarınış olduğunu mubeyyin ves kalar. c 1417> «

2652
> 

Toprak Mahsülleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
1tt o r ı r 

.a. Yon lk'oyınağa elv · .. ı· ı-ı 
~ıe eller· de erı~ı ve eıu adı asgari 500 metre murabbaında olmak k 
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l6 Sayfa·-... 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve aair 

Banka muamelatı 

Ankara 

Adapazan 

Bandırma 

Bartın 

IUBELEA 
Bolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 

Tekirdağ 

'·Dahilde ve hariçte muhablrlerl vardır. 

T elrraf adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

••nk•mızın lat•nbul fubealnde teal• edllen 
' 

' 'GECE KASA S 1,, 
Çok mllaafd ıartlarla .. yın mliıterllerimizln emrine amade bulundurulmaktadır. 

12:abat alınmak 11zere giıelerimize milracaat olun1naaı 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ••. ! 
Meıbur Alman . ~zellik mtitebauuı Profea6r Doktor E. WlNTER 

tarafından formülil yapılan Ye dilnyada meYcut müıtahıa• 
rabn _en mlkemmeli olan VENÜS fijzellik 

müatabzarab kullanınız. · 

SPORCULAR 
Diiftünüz yaralandınız 
Mikroplar nzerinde 
ÔldilrOcil tesiri haiz 

ViROZA .~~ı. 
•• Tekrar Oyuna Baıla yın 

lat11nbul 

-~ Aylarca sinemalard11 bUyOk bir zevkle dinlediğiniz 

Aşkın Göz Yaşları'nı 
Türkçe olarak Bıty BURHAN SESYILMAZ 

Muvatfakiyetle 

~ COLUMBIA Plaklarına 

~ • Q 

KURU SİSTEM 
~\~HTOPL,. 
~ 5D -~ 

• • 1/. ~~ 
~KIYE.ı&1tı-~ 

KURU SİSTEMLE 

yapılan KELEBEK Mtırka 
Kontr • Plaklar 

Çarpılma, Çıülama, Kabartma ye 
saire iibl hiç bir arıza göstermez 

•••••••••••• 
Kontr Plaklar bu gibi arızalara 

kar:;ı garanti ile sablır. 

KIZIL, KAYIN, 
KARAAGAÇ'dan 

Mamul Kontr PlA'<lar Stok ol~ 

rak her zamıın mevcuttur. 
Her yerde satıf yerleri vardır. 
Yazıhane adresi: Sirkeci MOhOr
darzade Han: No: 5 

Uan Tarif em iz 
Ttk ılltım aanth"' 

Mlıi/e 400 lıU1Wf 
Nhİf e 250 » 

Opncii Nlıile 200 ,. 
Dördüncü .ahile 100 » 
iç .ahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir mllddeı zarfında 

fazlaca rnikdarda flln yaptıraca.t

Jar ayrıca tenzilAtlı t.ııtifemizd• 
istifade edeceklerdir. 'l'arr., yama 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Jlnları:ıa 

aid itler için ıu adrese müracaat 
ecilmelidir: 

tıincWk &oUeltW f.lıUlt 
~llaa 

&akan ........ 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornflör 
(Mısır hülasası) 

Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve sair 
Hububat unlan 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii 
ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır 

Tarihi tesisi: 1~>1~ M. N U R İ Ç A P A Betlktef 

I 

r ' 1 Mayıs Bahar bayramı fÜBÜ 
göğüslerinizi Tiirk Maarif Cemiyeti 

rozetile süsleyiniz. 

K.rarijer, böbrek, tq ve kumlard
dan mütevellid sancılarınız, damat 
eertUklm ve ıtımanlık ıtktyetleıl • 
nizi U B t N A L ile geçirinll. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik n ok· 
ıalat gibi maddeleri eritir, kam te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay· 
d1r. Yemeklerden sonra yanın bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliy~te geçıen 

Adana fabrikamızın alllndirll 71> ye 
90 santim B. (Tip 2 çitçi) kaput 
bezi, 4, 6, ıo, 12 numan vater ip
likleri im elatı piyasaya arıedil • 
miştir. s : parlşler bir hafta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrıtumısa 
veya Ankara Atatnrk blllvan AJld 
ap~rtıınan No. 4 daireye mOraeast 
edilmesi. 

Telgraf adresi : Çeşid - Ankar• 

Purisin en son model kadıO 
şapkaları Bey > ğlunda 

BAKEB 
mnğazalannın yeni 

Kadıa ıapllalan 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intibah edlniL 


