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Al manyaya 
dostça ve 
açıkça 

söylemeliyiz 
Almanyanın Türk 

efkarınca kendi hakkında 
beslenen görüş tarzını tadil 
edecek bir siyaset yolu 

tutması için henüz 
vakit vardır 

Almnnyanın bir hayat sahası -
na ihtiyacı ne kadar tabii ise kü
çı k Ba~ka!l devletlerinin de müs
taki. bir hayata ihtiy11'Çlan o ka
dar tabii ve sonra da Türkiyenin 
kendisi için bir emniyet sahası 
i'>temesi o derece basit bir hayat 

mantığı neticesidir. --=-·---- ----c---
Şu dakikada Türk elkô.rı Alman

~a~un kü,ük Balkan devletlerinin 
11tıklallerine hafi derecede hürmet 
kt.tiği~e kani bulunmadığı gibi Tür-
ıyenın emniyet sahası hakkına riaf etkar olduğuna da emin değildir. 

ı.. •tik~alin bütün hcid :selerine lıarı· ı 
'fend · · h ımı.zı er nevi mea'uliyetten lıo-
;:ma~ i,in bu hakikati a,ılıça aöy

mege mecburuz. 

• 
HITLER.E 
Lehler: ''Tehdide 

" • v• / 
egmıyecegız. ,, 

lmanya, anlaşmaları 
f shettiğ.ni Londra 

v . Varşova bil irdi 
Berlin nutkun bir suretini de Ruzvelte cevab olmak 

üzere Amerika maslahatgüzanna verdi 

" Nutuktan Berlininin bir tecavüzden korktugu 
anlaşılıyor. Almanyanın emniyetini garantiye hazırız.,, 

"Danziğin Almanyaga terkini t1e koridorda bir Alman 
yolu yapılmasını asla kabul etmeyiz/ ,, 

Pariste ileri sürülen ilk mütalea1.'arzn hufa5aş1 : 
" Biz başladıgırnız işe bakalım I ,, 

Londra 19 (Hususi) - Hitler 'in dün paktının feshi de Lehistanda hiçbir en· 
Rayştağ'da 'IÖylediği nutuk Avrupa si- dişeyi mucib olmamıştır. 
yasi merkezlerinde büyük bir soğuk - Lehler ne diyorlar? · 
kanlılıkla kaqılanml.§tır. Varşovanın salMıiyettar mahfe1:1e -

CE·V AB 
asla boyun 

diyorlar 

Alman hl1ktlmeti, Berlindeki İngiliz rinde ehemmiyetle kıfydedlldiğine eö-
ve la aeftrlerine dün tevd1 ettiği 'bi- re, I.,ehistan hiçbir tehdid öııünde bo- _ ..... _ .. _············ .. ·····-··········--------··············· .. ••••• .. ••••••• .. ••• .. •••·••••••••• .. : ........ ~ .. 
rer nota ile Leh - Alınan w İngiliz - yun eğmiyecek ve emrivaki siyasetine 
Alman .mılaşmalamnın ifedıedildiği.nl asla cevaz vermiyecektir. 
resmen bildirmi9tir· Ayni mahfeller, Leh - Alman ademi 

İngtliz - Alman deniz anlaşnW.'11\ın tecavüz paktının müteveffa Mar~ 
feshi, İngilterede hayret uyandırma - Pilsudsky'nin eseri olduğunu, tebarüz 

Y eni Alm.an elçili Fon Papen 

(Arkadaşımız Muhittin Birgen 
Ankaradan yazıyor) 

~ gibi, Leli - Alman ademt tecavüz (Devamı 11 ftCi sayfada) 

Hitlerin nutku 
Alman Devlet Reisi 3 saat 25 dakika süren nutkunda 
Ruzveltin tekliflerini reddetti, Alman - Leh itilafile 

1 Alman - İngiliz deniz anlaşmasının feshedildiğini 
bildirdi ve Danziğ'i istedi 

Bedin, 28 - Ray;tag meclisinde söy- eseri olduğu ve gayesinin milletler tara
lediği nutukta B. Hitler ezcümle dem.IJ- fından idare edilen hükumetlere zeng!n-

Yazısını ikinci sayfada (Hergün) tir ki: ler tarafından idare edilenlerin harbcu 
süt d b 1 ks 1 - Birleşik Amerika devletleri hülW- tedbirlerinin mes'uliyetinı yükletmek ol-

unun a u ac!l ınız. t .. ~ b' tt bildiri'lmif ı ............... me reısı ıuana bir .. · · · A ne ır sure e o· ............................................... -. telgraf gonderdı kı. duğu naziltit 

GÜ ·ı • • d bunun muhteviyatını biliyirsunuz. Bana duğundan Ray~aıgı tçtimaa davet ederek 
reşçı erımız en hitaben yazılmış olan bu telgraf m~aliıı· Alınan milletinin müm.essi~ olan sizlere, 

Y 1 M t f 
~ r~dyolar ve gazeteler vasıtasile bü- kabul veya reddetmenız içın, cevabımı 

aşar a us a a tun dunya benden evvel haberdar olmut bildirmek istedim. 
• • • ve lbirçok cihan demokrat matbuatı ta- Diğer taraftan B. Ruzvelt tarafından 
ıkr1cı oldular rafından ileri sürillen mütalealar bu tel- tatbik edilen usule riayet etmeji faydalı 

0 
grafın gayet kumaıca yazıınu, bir tabiyo (Devamı 11 i~ tat/fa.da) 

;~~:d:~~;::~:~·:;i'f.1:::~ Bizim ·g~'6Zôinôzi8 nutuk 
~~ şa~pi~onası final Ill.&';ları yapıldı. 
i ~l'eşçılerımizden Yaşar ve Mustafa ;;nci oldular. Çoban Mehmed rakibi 

tonvalıya tuş1a mağlfıb oldu. 
----- - -

Romanya H"ricive Nazırı 
Anka ·'\ya da ge'ecek 

Dey)i Hcrald gazetesi yazıyor: Rornan-
1a h · · 
,.. arıc:ye nazın Ga{enko 1Jondra1an l rar· 

'Se, Parıc:ten Romayn aidccek Bilk-
l'efe d" h • l.ce onerı ~elgrada uğr1yacaktır. Ge-

k •Y. Türkivo?ye ıidecektir. 

Vaziyet naziktir, 
fakat Hitler son 

sözünü söylemedi 
Yazan 

Selim Ragıb Emeç 
tYUl8 2 acı •Jfa41Har) 

Nutkun Lehlere aid 
kısmından • 

ürkmemek kabil değildir 
Yazan 

f!metll general 

H. Emir Erkilet 
(Y .... 1 iMi IQfa .. m) ı 

Türk - Sovyet 
görüşmeleri dün 
Ankarada başladı 
İngiliz gazetelerine göre Rusya bize 

askeri ittifak teklif etmiş! 
ltalyan 

yardım 

ajansı, Moskovanın bizim kararımız belli 
olmadan demokrat devletlere 

vadinde bulunmak ıstemediğini rildiriyor 

Bcı11 Poı.mkmin 1eh1i miide çcıkilmif bir resmi 
(Yama 11 iDd u7fada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Almanyaya dostça . 
Ve açıkça söylemeliyiz ki ... 
~- Yazan: MuMttlıa Bkı• 

D
a çlnde yaşıdığımız zamanların müstes~ 

na ehemmiyetine rağmen çoktanber1 

münhal bulunan Ankaraciaki Alman se
farethanesi işlerini tesellüm etmek üzere 
yeni Alman sefiri Von Papen vazüesinin 
başına geçti. Bu münasebetle i~i m.~mle
ket arasındaki münasebetlere bır goz at
mak faydalıdır. 
İlk 'bakışta gözümüze çarpan vakıa şu

dur: Prusyanın Avrupada enternasyonal 
bır po1itika unsuru olmaya başladığı ta
nhten berı Almanya ile Türkiy'! arasında 
hemen hemen fasılasız bır dostluk hü
ktlın sürmüş bulun!.lyor. Bu dostluk, bır 
aralık, pek kısa bir zaman ıçin, Avustur
ya • Macaristan dolayısile. bunda~ otuz 
s ne evvel küçük bır gölge geçırmış, fa
k t, Bosna-Hersek meseles·nden sonra 
t krar tab i kuvvetim bulmuştu. c·han 
Harbındeki silah arkadaslığının acı ve 
tatlı hatıralarından sonra, Türkiye ile 

SON POSTA 

Res1rnll Makalet 

Dünyada başlıca iki kuvvet vardır, birincisi yapar, adına 
nikbinlik deriz. iltinci.si yıkar, ona bedbinlik adını veririz. 
Bu ıki kuvvetten birıncisi bir terakki pistonudur; insam 
hamle yapmaya, ilerlemeye tqvik eder, ikıncisi bir balta 
halindedir, bizde fa.al ne kadar hassa varsa hepsini parçalar, 
nihayet :hayatı dıı bitirir. 

-=- Yapan kuvvet, yıkan kuvvet .. -

Milletlerin tarJıinde büyük if .b&§armı.~ olan adamlarm 
hayatlarını tetkik ediniz, bütün muvaffakiyetlerınd'!! cyapa
oılırim> k::ınnatinin amil olduğunu görürsünüz, bunı.. muka
bil merdivenm ilk basamağında kalanlan .yapı1.amaz, dü
~ncesinin ba~ladığı muhakkaktır. KendL"lıze ve muhitın zc 
faydalı olmalc isliyor.ı;anız cyapıla.maz, kelimesini unutunuz. 

Alman~a. sulh mu:ıh delerinin tekamül- -=====-==c:c:====-========================================= 
1 n ve bu tekfunullen canlandıran mü
c deleler arasında bırbırlerin n mukad
deratlarına yalnız karşılıklı bir sempati 
ile .baktılar. Türk yenın Sevrcs muahe
desine karşı açtığı isyan bayrağını. AJ. 
manya nasıl dostluk duygularilc selam
ladıyaa Almanyanın da Versailles mua
hedeııne karıı açtığı mücadeleyi Türki
ye ayni duygularla tak b etti. Sulhten
b ri iıki memleket arasındakı kültur ve 
iktısad münase'betlerı mütemadıyen in· 
kıpl etti ve bu in k f. her iki taraf içın 
de ancak faydalı oldn. 

İlk bakış içinde gözümüze çarpan bu 
h!diseleri böylece memnuni~ eUı:? kaydet
tikten sonra bir de bugünkü dünya iç.in
deki munasebetlere gelecek olursak bu 
noktada da aşağıdaki müşahedelere va
rabilim. 

* 

Palet mi, 
Şapka mı? 

Nasyonal ıosyalist Almanyanm, k-endi
ıine hayat imkAnl,an temin eylemek ü
zere yapmı§ olduğu bütün gayretlere ve 
h~lere karp Türkiye efkan pek ya- Londrada açılan. re.im sergisine kadın 
kın :ıamanlırı kadar yalnız dostane bir ziyaretçiler resimde gördüğünüz gibi pa-

/'·---·········· ............ _ ....... --"'\ Madridin meshur 

er On bir f ı Müdafıı 

Ben idare ederim 
Marsılyalı meşltu.r müballiğacı. Ma

nyıis, m safirlerine yenı yap ıracağı 

evi anlatıyordu: 

- Bir yemek salonumuz olacak, de· 

di, boyu 60 metre, enı 50 metre .. 

Karısı kulağına eğ idi: 

- Dıkkat et Marıyü.s. fazla müba-

Uiğa ediyorsun, ina.mnıyacaklar -

M ariyüs karısına 1ıavaşça: 

- Şimdi ben idare ederimt 

Dedi ue sözüne devıım etti: 

- Taranının yükseklıği de 90 ıan

tim kadar bir ıey ... -------·---........ ___________ .,; 
Yeni bir sinema 
Yıldızı 

İki sene Madrid müdafiliğini yapmış o

lan General Miyaha yanında karısı ve 
yavrusu olduğu halde Parise gelmiş. doğ
ruca Küba elçiliğine gitmiştir. General 

bundan böyle Kübada. yerleşecektir. 

Dünya boks şampiyonu 
Londraya çagrılıgor 

Nisan 29 

Kara Mehmed 

~ Talu 

M eşhur Fransız r:ssam [İr.gres] 
ayni zamanda guzel keman dı 

çalarını.ş. Ondarrberi Fransada, asıl san'at
Iarına gene o değerde ikinci bir san'at 
ilave edenlere, bu ikincisi için: cFilanm 
İngres kemanıdır .. > derler. 

Balıkesirin muhterem evladı ve meD
usu. Hayreddin Karam bız politika adamı 
ve gazeteci bilirdik. Meğer onun da, bil· 
yük muvaffak.iyetle kullandığı bir 1ngreı 
kemanı varmış! Hayreddin Karan çok 
kudretli ıbir ozanmış .. bir çırpıda üç kalın 
cildlik bir hamaset destanı yazabilecelt 
kadar zengin .bir ilham kaynağına sahih· 
miş. 

Onun, diğerlerinden asla aşağı kalını .. 
yan bu yeni hüviyeti ile meydana çıkma
sı yeni Türk şiiri, yem Türk edPbiyatı 

için pek kıymetli bir kazançtır. 

Henüz birinci cildi int :.;ar eden [Knra 
Meıhmed] i okumağa başladığım anda, 
kendımi kaptırarak, kitabı c.limden bırak· 
madan hatmeWğimi söylemeliyim. Bu 
kadar cezbedici bir sadelik, bu derece 
sürükleyici bir selaset bu tarz eserlerde 
çoktandır özlediğim, susadıgım bır şeydL 
Mısraların tertib nde hiç zahmet çek\1.
mediği, pınar gibi Iışkıran ilhamın yfik· 
sek ve pürü1.SÜz bir san'atla itilfıf ederek 
ahenıge inkılab ettiği belli. 

Şa r bu sühulete bizzat öyle kapılmış ki 
bazan kaf yel re itin ı etmediği olmuş. 

Yoksa, [Kara M~hme-dj inkılab Tijrkiye. 
sinin ilk hamasi destanıdır ve bir ş l.eser
'rr. 

Mevzu, Türkün ezeli ve ebedi mevzuu· 
dur. Türk erinin yiğithğ.dir; vatan uğu.. 
runda feragati ve fedaktlı-lığıdır; TürJt 
anasının civanmerdliğid·r; ve .. cihan ta
rihinin munzzam abidesi olan Türk inkı· 
Iabıdır. 

Eserin kabına 'kitabe [epigraphe] ola, 
rak şu kıt'a yazılmıştır: 

Elde süngü, koşarım; odur benim t§t• 

{jım, 

Gözetlerim hilali.. yolum zafer yoludur. 
Kim çıkarsa karşıma: Ezer, yıkar, ya

karım .• 
Türküm, Hakka bin şıi.kür! Göğsüm 

iman doludur. 

allkı gosterdi. Fakat, Q.ost olduğumuz ==~~şa~pk=al=arile=·=gv=lmifl=· =er=d=i=r·====:=:=:= 
tçiıı açık soyllyelım k1, Çekoslovakyanın tün Cenu.buşarld Avrupasmda. karşılıklı 
katı surette ortadan kaldırılmasını takib bak üzerine kurulmııt bir dostluk şebc
eden hadiseler arasında Türkiye efkm kesi kurmaya çalışacak yeru bır sulh doet
kınıvetli bir sarsılmanın tesiri altında luk kahramanı olarak görmek istiyorduk. 
kabruf bulunuyor. İtalya ile elele vere- Son zamanlarda gördüklerimiz, bu tarz-. 
rek Balkanlarda Almanyanın yaptığı ha- da düşünen Türk efkirım esaslı bir su
reketler, bu memleketin kuvvetlendikçe rette sanmut oldujunu açıkça aöyla.k 
habızlığn meylettiğini gösteren deliller bunun çok saminıl bir söz olduğuna Al
suretinde telAkki edildL İlk defa olarak man dostlarımızın inanacaklarını ümid 
'l'ilrk efkarı kendi,kendisıne sordu: cHak- edebilirlı:. 

Kahraman Kara Mehmedin özünü tUr 
vir ve izah eden bu mısralara başkalarını 

1 
katmaya nefsimde cesaret bulamıyorum. 

Meşhur İngiliz boksörü Farrın mene- Şairin kendi ince ve coşkun ruhunu 

sız lbir kuvvetin mütemadı ~urettc gös- * 
ceri, gazetecilere verdiği beyanatta şöyle nefhettiği hissolunan bütün o kltab dolu• 
demiştir: su mısraların içinden, birini diğerlerin• 

tercih ederek seçecek olursam. geriye 
- Londralı boks organizatön1 Sidney kalanları inciteceğimi z:ınnederek korka .. 

Hulls, zenci boksörü Londraya davet et

mem ve burada dövÜ§türmcm için ken

disine 30 bin İngiliz lirası garantı teklif 

eylemeğe bana salahiyet vermiştir. 

termekte olduğu yayılma hareketi nereye Bugünkü vaziyet karşısında şöyle dü-
ve ne vakte kadar dPvam edebilir?> Ken- şünüyoruz: Alınanyanın bütün hayat da
d kendısıne bu suali sormu1 ol n Türk vası, bırkaç Balkan devletim istıklfilden 
milleti, henfiz bu suale gene kend. ken- mahrum etmekten mi ibarettir? Eğer 
d ine verooeği CPV b iç·n dü ünm k!e böyle ise bugünkü siyasetm bır manası 

ve hAdiselere bakmakla mf'c;guldür. Bu olabılir ve b z de ona göre icab eden va
cevab. bir dereeeye kadar. Almanvnnın ziyeti alırız. Hayır, öyle dcğıl de, Alman
anümOzdeki pek yakın zamanlard2 tnk1b yanın dünya ile görülecek haklı davalan 
edeceği 8;va~etle dn alakadardır. ÖY':t- varsn bunların müdafaa sabalan .B:lkan
müzdekl hadiseleri süktı?'etle bC'klevip lar değildir. Balkanlara açık samımı, kar
ona göre hüküm vermemiz ic1n hcrüz şılıklı hnklara tam hürmetl~ gelrniyen 
vakit vardır. Bunun için göreceğimiz: hfi-ı Almanyanın, dünyanın hıçbır tarafınd~ 
dfselerln iyi şeyler olmasını ve son vu- davasını müdafaa edemiycceğine . k.a~ 
Jruatın uvandırdığı fena tesirleri izale oldurumuz için, onun ne yapmak ıstedı
edebilmesini temenni etmek bır vaz·redir. ğını bir türlü anlıyamıyoruz. Romanyayı 

* 

Luise verilecek olan 30 bin liradan ver

gi payı kesilmiyecek ve ı:encı boksör ün

vanı için döv\ifecektir. Maç Temmuz son

larında veya Ağustos başlangıçlarında 

yapılacaktır. 

Dudak bol/ası ve /ngiliz 
hakimi 

Londra mahkeme reislerinden bir zat, 
bir dava esnasında makyaj masrafı yü-

{;eç!!nde de 'bahsettiğimiz gibi, Almnn 
milletinin kendisi!'le vaşamak imkan1an 
verecek bir havat sahasın:1 c:ah·b olma
sını biz p<>k tabit buluruz. Almanya. eğer 
bu sahavı, kendisi ile karsı karsıya gel
dikleri zaman, bütün münasebetlerini 
müsa'"1 haklann verdiği müs vi salahi
yetlerle konuşan dost memleketll'r ar.ı

sında ararsa böyle b•r siyaseti tasvibde:::ı 
başka söyliye<:Pk sözümüz yoktur. Fakat, 
böyle yanmayıp ta Almanv"l. elindeki 
kuvvete dayanarak !;U millC'ti telıdid. bu 
milleti ihata, ötek·n bir rember içine 
hapsederek, siyasi dostlu~unu a keri bir 
cebrin tehdidi altında yürütmek iste-
se biz buna ancak tek bir kelime ile cevab 
veririz: Hayır! 

iktısadi istiklalden mahrum eden, Yugos
lavyayı üç taraftan kuşatıp ondan sonra 
konuşmaya kalkan Almanya, bizce üstü
ne bindiğı şahlanmış kuvvetı bir türlü 
elindekı dizgine itaat ettiremyen hayva
nın karnını ra.sgele mahmuzlıyan bir SÜ· 

varı:> e benzer. Bunun içindir ki, son b r 

Hollywooaun yeni keşfetüğı sinema zünden kocasile arası açılan bir kadını 
yıldızı Elen Dru Londrada, cGözyaşı ak- dinledikten sonra: 

Almanyanın son b:r ay içinde takib et
miş olduğu siyase!., maalesef, b·z·m tas
vıö edece imiz yoldan gitmedı. Halbuki, 
bütün politikasını hak üzerine oturtmak 
kldiasile meydana atılm:ış olan Führer
den biz, il>öyle bir hareket beklemiyor ve 
onu her milletin h<!kkına, Alman hakkı 
imis 2ibi riavet ve hürmet .[östererek bü-

mıyan Fransız, isimli bir film çevirecek- _ Aklınıza şaşayım .. makyaj ve hele 

tir. Genç artist Londraya ayak basar bas- dudak boyaları •bir kadının güzel yüzünü 
maz ilk işi 4 yaşındaki oğluna bir telgraf bozmaktan, harab etmek ve çirkinleştir-

(Devamı 10 uncu sayfada) çekmek olmuştur. rncktcn başka bir ı~ yaram:ızl demiştir. 

l STER 
::::~:::::::::::::::::::::::::~~~--------~-----------------------~ 

iSTER İNANMAI 1 NAN, 

Diın ijğle Gzeri radyo mak nes·nin önünd~ Alman d~vlet 
reıs nm nutkunu dinlemeye çalışıyorduk. 11'-t dakıkalarda 
se,, •yi geldi, Rayştag meclisının arzetm<•kte olduP.u n anza
rnyı tasv::-e ça.ışan spikerin hatta nefes nıı ı bıle duyulu
ycrdu Her Hitlerm küraüye çıkışını karşı!ıyan alkış sesle
r n· de gayet r.et olarak duyduk. Yalnız Alm:ır. de• lı>• reisi 
söz bas1ayınca ış deği.ş!i. ş·mdı ses yerme l:'>ğuk b r ıslık. 

külçe külçe parazit geliyordu, düğmeyi çev r~rc>k d ger bir 
Al:Ttan ;sta.c;yonunu aradık, orası da öyle id', b:r üçıinc:i, bir 
do"dilncü AJma:ı istasyonu da dınlenmiyecek şek lde idi. 
İtalyan istasyonlarının Almanyadan alarak retrnnsmision 
yapacaklarını işitmiştik. Onlara baktık, hakikaten nakledı-

yorlardı, .rakat onlar da ayni gürültü içi:ıde idiler. Anlaşıldı 
ki Alman dev"et re.sinin so !erini boğmak istıyer. bir yaban
cı istasyon .tnii•cm d·ycn parazit yapıyordu. 

Nutku bu ş ki d d nlcyip almak mümkün olmayınca teJli 
telgraf ılc tedank edenlerin vasıtalanna bnş vurduk. 

İşi bıtirdiğ"miz zaman batınmıza radyonun harb zama

nında en mühim bır propaganda siliıhı '.>lacsğını iddia ede>n

!erin sözleri gejdı. fiiphe yok ki haksız değillerdi. Fakat biz 

az evvel l<ar~ılaştığımız vaziyeti düşünlince radyo silahının 

derhal susturulabilecek mahiyette olduğuna göre hiç işe ya-
ramıyacağına inandık, ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N 1 1 S T E R INANMAI 

rım. 

Cok samimi söylüyorum: Hayreddin 
Karan fik·r a.Iem;ne neiıs bir armaganda 
bulunmustur. Temiz ve yüksek rcyecan 
duymak istiyenler :Xara Mehmedl de 
bunu bulurlar. Bilhassa, yeni yetfc;cn ne• 
sil için bu kitab çok kwrnetli ve faydah· 
dır. Geçenlerde, ressamlarımızdan. inlo· 
lfıbı fırçalarile tcsbit etmelerini dilemif' 
tim. Hayredd"n Karan bu vatan borcunu 
kalemi ile ödiyerek ilk adımı atmıştır. 

Sayın hemşehrimi bütün kalbimi::! teb
rik, takdir ve tebcil ederim. 

E. Talu .............................................. -......... ..... 
Bir Sovyet tayyaresi 

Amerikaya uçtu 
Moskova, 28 (A.A.) - Tayyareci K°"' 

kinakinin idare ettiği cMoskoa, tayya-ı 

resi bu sabah saat 4,19 da İzlanda -Groin
land tarikile hiçbir y2re inmeden A.me• 
rikaya gtmek üzere uçmuştur. 
············································---........ .-
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Tahranda büyük geçid 
resminde askerlerimiz 
şiddetle alkışlandılar 

BON POSTA 

·Türk - Arab 
dostluğu 

Erdün Emirinin oğlu 
lnönünüfı f ahri yaveri 

tınTahnm 28 ( A.A.) - Anadolu Ajan- yüzleri parlıyan Mısır hassa alayına 
bi '.-11 ~ı~~usi surette gönderdiği muha - mensub süvari ve piyade müfrezeleri- · Errıir Vahaba yoUarda 
~-~ıı ,,ı:iyor: nin geçişi cidden güzeldi. ,Bunu İngi - parlak merasim yapıldı 

bti .~n o~led_en i:ibaren .b?t~.n Tah:a.n 1 l~zlerin mu~tazam yürüyüşü takib et - . 
Ceiaı~ askcrı geçıd .. re.~~ı ?.ormek 1çın tı ve hcpsı şiddetle :i'lkışlanıyordu. Ammnn, 28 (A.A.) - Emir Abdullnh 

Ji 
11 alanına dokulmuştu. 1 Bunlardan sonra boz bir kütle halinde hazretleri Reisicümhur İnönünün fahri 

ahlarla ·· ı · · "b"" 1 ak d b sus enmış genış tn un er - t un !rnlund:-ı Mehme<lciklerimiz iler- yaveri olarak Türk ordusunda staj göre-
; tıtiin heyetler, yüksek devlet me - lemeğe başladı. Önde şanlı sancağımız cek olan Emir Naib Şerefine dün akşam 
it Urla~· yer almıştı. Alahazretin husu- Türk o~dusunun kardeş İrana selamı - veda ziyafeti verm:ş ve genç Emir sabah 
8alra~t\'onunun sol. tarafında kurulan nı ve muhabbet hislerini getiren bö - merasimle ve halkm tezahüratı arasında 
si, l\J~n-.ıt ça~.ırın?a Iran impar~toriçe- lük görünür görünmez herkes ayakta Şam. Berut, Trabltıs yolu ile Ankaraya 
hi ır me.ıkesı. Prenses Fevzıye, Şe- kardeş millet, kardeş Türkün sembo - gitmek üzere hareket etmıştir. Kendisine 
runsah·n kızları VP dam donörler otu - lünü rurmadan dinmeden alkışlama- yaver Sıtkı ve bir polıs refakat etmektc-

Bulgaristanın 
vaziyeti Londrada 

görüşüldü 

Bulgar gazetelerinde 
çıkan bir karikatür 

Sayfa 3 

e H itlerin nutkunu 
dinledik 

E 

Yazan: ~f'llm Racın Eme• 

H er Hitler günlerdenberi bek -

lenen mühim nutkunu dün 
irad etti. Gerek radyodan dinlenilebi -
len kLc;ımları ve gerek ajansın bilaha
re verdiği metin hülfısasından öğren -
diğimiz ~u oldu ki bu nutkun iradın -
dan evvelki zamanla sonrası aTasında 
umumiyetle değişmiş hiçbir nokta 
yoktur. Fakat, yeni olarak malum o -
lan şeyler Alman - Leh paktının feshi 
ve İngiliz - Alman deniz anlaşmasının 
keenlemyekün addedilmesidir. Bu an
laşmaların feshi için gösterilen sebeb
!er ise Lehist~mın f n~liz garantisini ka
bulü, İr.gilterenin de umumi kuvvet 
müvazenesını bozabilecek mahiyette 

l1J.;l]_~~~L_l._ olan mecburi askerlik hakkındaki son 
- ------ ·· · kararıdır. 

g 
Yordu. Bu çadır•n solunda da bütün ğa basladı. Sancağımız eğildi, kardeş dir. Teşyi merasimini Emir Abdullah şe-

enera ller d h ·ı "d . 'il.il ke , . • a cı ı en e ıse l~ ısır as - ordunun başbuğunu hürmetle selam - reflendirdi. Türkiye başkonsolosu Knra-
ti r erıı·rJ~n baslıy&rak İn!{ilizler, bi - Iıyor ve sonra yekpare bir granit par- sapan. hükumet erkanı, İngilız komutanı, 
re rn ~ ker~er. Fransızlar. Sovyet müf - çası halindeki kıt'ıç.nın başında ilerli - mızıka ve askeri müfreze vardı. 
~~: . \:e ı_ran askerleri hazırdı. yor. Arkadan Fransızlar, sonra da Sov- Emir bu vesHe ile oğluna şunları söy-

M. . ... "ı ~ıddc•li ;ılkrslarla kar.şı1am:tn yet müfrezesi gecti. ' ledi: 
dea~~~:"·. yan~nda .. :Velia~d old~qu hal- Şimdi karde~ Iranın şanlı ordusu ge- .. c~ugünden itibaren benim değil, :nö
ke . . askerı tPf .ıc; etmış ve Iran as - Jivor. General Sakaki'nin takdim etti- nunun oğlusun. Alay komutanına selarnı-

- Güzelim, senin ismin nediT? 
- Dobrucalı. 

- Ya senin? 
- Benim ismim Egelidir. 
- Sevincinizn sebebi anlaşıldı. 

evlenmeğe nam.zed bekarlar, 1ıep siz
den bahsediyorlar. lçi~~\7 ;~üy~~k ?.~sbuğunu s:lamlamak ği bu kolordu, dünyanın her tarafın - mı söyle ~e kendi.~i -~mir d:ğil, asker O· 

lfak· n yurenı,e haykırdıgı hun·alar daki bütün ordularla boy ölçüşebile - larak takdım et. Buyuk Ataturkle arnmız-
Aı ·~~nlatmı~·ı~. cek, v;ı.tanını her türlü tecavüzlerden da başlıyan dostluğun Türk • Arab dost- Londra 28 (Hususi) - Romanya ha-

lkıyn at _zret. ot~gına döndükten sonra '\amamile masun tutabilecek kudretli luğu olarak ne kadar popüler olduğu gü- riciye nazırı Gafenko ile İngiliz ricali 
ya '

1 
... , 1ı hır muhabbet jesti olarak bir ordunun yüksek bir nümuneSidir. zer,gabtaki Arab 3lem.inin candan alkışı arasında cereyan eden görüşmeler es

Ta~h:n ~: he,·etimiz . reisi Ali Rana Gec;kHn bidayetinde önde Türk. tay- n: ~abi~ oldu. İki ~~rdeş _ mil!et ~çin bu nasında, Bulgar taleblerinin ehemmi _ 
fır k Orı:reneral Kazım Orbayı ça- yarelerini bunun ark::ı~ından da Ira - hadısenın mana ve şumulu azımdır.> yetle mevzuu bah..c;edildiği anl~ılmak-

ma Ilıtf~~de bulunll'ustur. nın müke~mel hava filolarını seyret- Şamda temhürat tadır. 
E . , • ~uvarilerin geçişi lik. Şam, 28 (A.A.) - Maverayı Erdün E- ' Bu nokta_va temas eden cTavmı's» 

'""
1
a suva 'J "d • · Abd il h h · · k bini ·ı· · rı er cı den rneharetli Gece yarısı genç evliler saray bah - mırı u a azretlerınln sta3 yapma gazetesi ezcümle diyor ki: • 

cı ıı.- numara} · · A k · k - b ·· Ş · kışlanm .. arı yapmış ve çok al- çesind<> dizili üç karde.ş ordu mümessil- ıçın n araya gıtme uzere ugun arr:a Müzakereler esnasında bilhassa Ro-
tlnd ı~tır. Dortna1a koşan atlar üze- leri a~kerlerin, sıra ile Mısır, Türk ve uğrıyan oğulları Emir Naib hazretleri manyanın Bulgari~tan ve Sovyet Rus
& n e ;r.uten:ıadiyen yere atlayıp yeni - İratn askerlerinin arasından geçerek Suriye hududuna geldiRi dakikadan iti- ya ile o1an münasebatı ve bu münase
liıbi ~.~na bın:n, ağzında kılıç fırıldak otomobiie binmiş ve arkada diğer oto- baren her geçtiği yerde pek parlak su- batın bütün safhaları tetkik edilmiş -
rarak ~~en: dort .. atı bi_:d~~ şahlandı - rnobil1er olduğu halde Mermer saraya rette istikb~I ed~~mişti~. • .. .. tir. 

halı.t\d _rlıye. n, uç at ustunde piramit gidllmic:Ur. Şam şehrı bugun tarıhı ve gorulmemiş 
E> ılerlıye .•. 

1 
. t "' b" .. t ş h . h l' ..l Bulgaristanın Romanya üzerinde a -

hlıtr d •. 
1 

n yıgıt erı yalnız ran- Mermer saray kapısında dünkü Mı- ır gun yaşamış ır. e rın met a ınuen razi iddiaları vardır. Bu iddialar na -
~:Stlare~ı,' fakat bizler. büyük İrantn sır ve hugu""nkü İran prensesi halinde, otele kadar 7 dakikadan ibaret olan me- · "b ı f~~- t b ı h ı ı \ e k zarı ıtı 11ra a ınmış. 1:1.1\a un arın a -
tiharıa k b ard~şlerl de göğsümüz if - İran milli marşı ile karşılanmış ve Mer safe erkek. kadın. çoluk çocuk on binler- li için Romanya nazınna şimdilik her-
rnera ı"mı·ama~ış olarak seyrettik. Bu mer sarcı.yın k~pıları dört gu"n dört ge- ce halkın izdihamından ve mütemadi al- h b lki lm ute k b - angi ir te ·nat yapı amıştır. 

ıt.1 h n .ı asıl geçid başladı. ce sürPn ha~metli binbir gece dügu-··nün kışlnrındnn dolayı ancak b!r buçuk saatte v 
n c mcdcıkler geç k -:ı; k t d b"I . "t Diger taraftan Londradaki Rumen 

I<:rnıızı mavi elbisele . e~. e~ den sonra bu mes'ud ve sevimli çiftin a c :_ı mışı ~· mahfelleri, Romanya - Bulgaristan 
n ıçm e brQnz üzerine kapanmıştır. Mı. l l""ı Şetı·n çocukları münasebatının dostane bir surette haı-Am erika J R · B 1. lini memnuniyetle karşılıyacaklardır. 

1 1 

aponyayı oma • er ın bir çay ziyafeti verdiler gö!" R~~~!~~'."~~u:f~~~:ı;,;~d~~: 
mıhverınden çıkarmagv a uğraşıyormuş Ankara 28 (Hususi) - Cümhurre- f~~i~~:k!::~~~:~Pb!~~~luekakal.bı"l isi İnöııünün çocukları Ömer, Erdal R Özden bugün Halkevinde arkadaşları~ Bulgaristan da, Balkanların müstak -

uzvelt geçen H·tı 111 1· i na bir çay ziy~reu vermi~ıerdir. bel siyasi kurumuna karşı baz! taab -A ' sene l er D• ır.ıllSSO ın y e --- - hi.idler almalıd1r. 

sor adaları civRrında buluşmalarını teklif Sümerbank ---------
elmiş, fakat bu teklif reddedilmiş S zrb - Hırvat 

Vaşington 28 (AA) . Ve Etibank A l l<>ınasısi . 'ib.. .. • · - Amerıka dip-1 buhranları esnasında yapıldığını kaydet· n QŞmQSl 
D' nın utun gayreti. hah hazırda ı mektedir. Ankara 28 (Hususi) - Sümerbank 
~:onyayı Roma - Berlın mihverinden Ruzveltin maksadı devamlı bir sulh te- ile Etibankın bideşerek tek bir mües-

nrmağa matuftur ve bir Avrupa harbi sisi için diktatörlüklerin asgari şartları- sese halinde faaliyette bulunacakları -
t'~uru takd~in_de. büyü~ Okyanusta ve nın ned~m ibaret olduğunu ve mutavas- na d~ir bazı gazetelerde çıkan haber -

kşarkta nısbı bır statuko muhafaza et- sıt sıfatıle bu yolda bir hizmet ifa etme- ler hakkında resmi mehafil ademi ma -
lnC'k mümkün olacaktır. nin mümkün olup olmadığını anlamaktı. lfunat beyan etmektedir. 

1'.revyork. 28 (A.A.) - New-York Tımes R:isieümhur buluşmak üzere herkesin ----·---
rıetesinin Vaşington reuhabiri Arthur bır ~a:b gemisilc hareket etmesini teklif Cenub hududlarımızda ve 

rock, yazıyor: etmıştı. Bu husustaki mesaj Ruzveltin karasularımızda 
«Reisicümhur Ruzvelt, Mussolıniye ve b~r a.ja~ı tarafından Mussoliniye tevdi e. k k ] 

tnun vasıtasilc Hit.lerc iki diktatörün dılmişt~. :vaşin.gtonda zannedildiğine göre yakalanan aça Çl ar 
~ndısıne denizde, Asor adalan gibi bita- Muss_o~ı bu ~eklifi Hitlere bildırmiş ve Ankara 28 ( A.A.) - Geçen bir haf-

J'af bı da . kendısıne venlen cevabda bu mülakatın ta içinde gümrük muhafaza teşkilatı 
4lm· r. a cıvarında buluşmalarını teklif bir itilafa müncer olınas iht" aı· b 1 cenub hududunda.· 33 kaçakçı. 2 bin 

,.,. 1i ıse de bu teklif reddedılm.iştir.> dahi Hitlerin Avr ı un ı u u11sa 
""rock, bu tekili' M E 1 ~, 1938 

.. 
1 

upadan ayrılmıyacnğı 91 O kilo gümrtik kaçağı ile 24 Türk 
ın ayıs ve Y u. soy enm.işt.ir. lirası. 6 aitın lira. 2 tüfek, 55 mermi, 

Altı yaşında bir çocuk dört yaşındaki :ü::~~b;g{~~~:~6k:;~ğ~~~~.ı ~gyv~~~ 
kız k d • • t b .

1 
.. 
1 

Eğe mıntaketsı'lda• kara ı::u1nrım1Zlfa ar eşını a anca 1 e o dürdü ~~~~:~: ~~~İ~~~~~~~ ile bir balıkçı 5Un-

Şiienin Sof l k"" ·· d f · b' h 1 ------CU:se olın u u oyun. e ecı ır a- çıkan kurşun Memnun€nin kalbine isa- Ramide hir seyyar satıcı e.ski 
§ınd k" uş, 6 yaşında hır çocuk 4 ya - bet etmiş \"e çocuk kanlar içinde metresini yaraladı 

a ı karde .. t b ·~ ··ıa·· yere -hlüc:;r· şını a anca ı o ur - uvarlanmış ve ölmüştür. EYvf'lki gün Ramide Cuma ınahalle-
S~~rd ,. Komşular siaih sesi duyarak çocuk- sinde biı \ arn!'"'ma \•ak'ası olmuş, Fazi-

Clört e. cun adındaki 6 yaşındaki çocul 1arın rmne ve babasına koşmu~ a , ı t ıdı -la lıir kadın evvelce beraber 
İ\ienın~ aş!~rında bulunan kızkarde~i birl~ktf' eve d?ndükleri zama• 1 Me;n~~ , 3 ndıklnrı H c.an adında biri tarafın
\•e b b ne ıle evde oynarken evde anne nenın çoktan ölmüş ve Sad ddınin kor- dan bı<'akla \aralanmıştır. 
tle e~eı?e~n~~r~·lunmamasından istifa- kudan bir köşe\ e büzülmu o'du ·runu Sen ar c;ntıcı Hasan. Faı:ilete cıene 
t'lştırın ı ı ız bulunan sandığı ka- görmüşlerdir. Bu f ;cı va ivet kar-. ın- birli ·t<' , ao;''!l'"n telı;lif etmiş ve kadı
f:ın1 çı~! ve babası Ahmedin tabanca - da çocuğun mm<' i kJçuk yavru unun nm hı t k ıfi rcdı:tetmec:ine kızarak tıe
ltarışt rrnışbr. Sadeddin i<lbancayı kan1 ı ce ... edm kap'.marak ba~ ılmıs, Ah- c .... h b r <' vine "trmi~ ve bıçağını 
~ÜçQ~7ken ~f~nunc korkmuş, o da med de tes iinimi güçlükle zapted~ _ kadının k:ı·l ine sap1ıvalarak kaçmış -
lab.. ardeşmın korktuğunu eörerek bilmiştir. uncayı :M • tır. 
Sırada t .•. emnuneyc çevirm~ ve bu Facı A1ac 1ı nahiyesi jandarma ku- Yara 'ı kadın imdadı sıhhi otomobili 

"' etıgı de "ekmiştir. nd l • b"ld' ·ı · · .ı.abanc ~ ma an ınına ı ırı mı~ \'e tahkikata ile Ha~ ki ha~ıgncsinc kaldırılmı tır. 

Belgrad. 28 (AA) - Yugoslavya baş
vekili Tsevetkoviç tayyare ile Zağrebden 
buraya dönmüş ve derhal naib Prens Pol 
tarafından kabul edilmiştir. 

Başvekil, Hırvat lideri Maçekle yaptı
ğı anlaşma hakkında naibe izahat ver
miştir. Eğer naib bu anlaşmayı tasvib e
derse bugün Tsevetkoviç ~e Maçekl ka
'bul etmesi bekleniyor. Bu takdirde de an-

laşmanın metni derhal neşrolunacak ve 
bu anlaşmayı tatbik edecek hükumetin 
teşekkülü için naib istişarelere başlıya
caktır. Sırb - Hırvat müzakerelerinin 
muvaffakiyetle neticelendıği haberi ge
rek Belgradda, gerek Zağrebde büyiık 
bir sevinçle karşılanmıştır. ---- ---
ingiliz ~e yeti Bükreşten 

Atinava ,};ıu 
Londra 28 - Halihı:rzırda Bükreş -

tc mali, ik:ı;;adi ve ticari müzakereler
de bulunmakta olan resmi İngiliz mu
rahhas heyeti müzakı:!relerini hitama ~r 
dirdikten sonra, Atinaya gidec€k ve 
orada Yun::!n hükümetile bu nevi mü -
zakerelf rde bulunacaktır. 

Heyet, bugün Atinaya hareket et -
miştir. 

Fon Pape:ı bugün 
itimat nan-esini 'eriyor 

Ankara 28 (Hu,usi) - Almanya bü 
yük elçi ·i Fon Paper., yarın öğleden ev 
vel saat ı O buçuktu.• Cümhurrcisimiz ta
rafından k ıbul edilecek \C itimadna -llork anın patlamasile Sadeddin başla_n_ mı~tır. Hadise kövn" hiiviık bir [ H n ar nmaktn , c hadı e hakkında 

arak sillihı elinden fırlatmıc: ı'se de, t d t " cessur uyan ırmış u-. tah · < t dPvam edilmektedir. 1 mc mi t:ıkdim edecfktir. 

Bunun haricinde Bcrlin - Roma mih
verinin eskidenberi t<'1db edegeldiği si
yasette berdevam olacağı anlaşılmak -
tadır. Hadiselerin umumi seyrinden 
mülhem olmak üzere dün gene bu sü -
tunlarcla karaladığım satırlarla irad e
dilecek o~an nutkun mei1niyeti hakkın -
da bazı tahminlerde bulunrnu.ştum. 

Söylenen nutuk. bu tahminlerimi ta -
mamen teyid etmiştir.Mihver devlet -
leri ilk madde taksimi bakımından or
tada haksızlık görüyorlar. Her Hitler 
bu haksızlığın tamirini istediği mbi 
Amerika CUmhurreisine verdiği cevab-
1::1 da yapılmış olan şeylere avdet edi -
lemiyeceğini bildirmiştir. Almanya, 
yeni diinya nizamının karşılıklı ve iki 
taraflı misakların taknin edilmesini is
tiyor ki dünkü noktai nazarından başka 
birşev değildir. Hitler'in ehemmivet 
verilmesi Jazım gelen sözlerinden biri 
de Fransa ile Almanya arasında arazi
ye dai.r hiçbir ihtilatın mevcud ol -
matlığı hakkındaki ifadesidir ki Hitler, 
bunu da ilk defa söylemiş deiiildir. 

Bilmnkabil Almanva, DanciP- koıi -
doru davasını ilk defa resmi bir suret
te orta:-·a atmış bulunuvor \'e İngilte-
renin hazırlıklann:ı cevab olarak da 
tarafeyn donanmalarının yüz ve yüz -
de otuz beş nisbetıerini muhafaza et -
melerine dnir Almanya ile İngiltere 
arasında ~·ap1lmış olan anlaşmayı fes
hedivm·. Bu nutkun. inı:;ıtere için her 
şeyden daha zivade hassasiyet arzeden 
kısmı da bu olmak tazım gelir. Alman-

y,ıı, İngilizlerle olan bu muahedeve ri
ayet ettiği müddetçe bilhassa haklı gö
rünen davalarında İngilterenin eflatu
ni protestolarıı.ı temin eylemiş bulu -
nuyordu. Fakat bu muahede feshedil -
dikten sonra İngnterenin Almanyaya 
karşı olan vaziyet ve tavrında daha 
ehemmiyetli bir değişiklik olmasını 

beklemek mantıkidir. Maamafih Heı 
Hitler bu nutku ile son sözünü söylemiş 
değildir. Biitün devletlerle ve bilhassa 
Lehistan ve İngiltere ile müzakerede 
bulunabileceğini ikaydetmesi temas 
kapılarının açık bırakılmat.sında favda 
müşahede edildii!ini ifade ediyor. Hit
ler'in nutkile vaziyet nezaketini kay -
betmiş de değildir. Fakat bardağın 
muhtevası bir zerre eksilmediği gibi 
şimdilik bir damlalık bir ilave ile dahi 
ziyadele.ştirilmemiştir. 

Selim Ragıp Emeç 

K ~.hirede veni bir 
Filistin konferansı 

Kahire, 28 {A.A.) - Yeni İngiliz tek· 
liflerini müzakere etmek üzere Filistin 
Arablarının bir heyetı bu.giln Kahire;ye 

gelmektedir. 
Haber alındığına göre, bu konferanstı 

bizzat hazır bulunmak üzere Mısır başve. 
kili tarafındnn yapılan daveU Kudü. 
müftüsü kabul etmeınlştır. 

l\~ enemencioğlunun 
ziyafeti 

Ankara 28 (Hususi) - Hariciye Ve
kaleti Umumi Katib; Numan Menemen 
cioğlu bu akşam Şehir lokantasında 

kordiplomatik şerefine hir ak.~m zt,. 
yafeti vermistir. 



4 Sayfa 

Şehrin su ve kanalizasyon 1 

işleri tetkik ·ediliyor 
Belediye yardım suretile alacağı tahsisatla şehrin 

bu mühim eksiklerini tamamlıy acak 

Şehir işleri: 

Veli yol l nf~at programll rını 
tetkik etti 

Vali ve Belediye Reisi Lt1tfi Kırdar 
dün İstanbul ıNafıa Mu.dürllügünde 
meşgul olmuş, İstanbulun 19 39, 1940 
ve 1941 senelerinin yol inşaat proğ -
ramlarını tetkik etmiştir. 

AtatOrk bulvarının maketi 
hazırlanıyor 

İmar işleri mildilrlliğü, Atatürk bul
varının maketini vilcude getirmekte -
dir. Maket, gelecek hafta başında şeh
rimize gelecEk şehircilik mütehassısı 
Prost tarafından tetkik edildikten son
ra, esas şeklini alınış olacaktır. 

Plorya g~zlnosuna 100 bin lir a 
arfedllecek 

Floryada yapJlacak ga4z.lnoya beledi
ye 100 bin lira sarfetmeğe karar ver -
miştir. J 00 bin liranın 70 bin lirası ne 
bina tamamlanacak, mefruşata 30 bin 
lira harcanacaktır. 
Bıda maddelerl satan dOkl-Anlar 

kontrol edildi 
Dfin, belediye müfettişleri Eminönü 

kazası dahilindeki gıdaı maddeleri sa
tan dükkAnları kontrol etmişler, za -
bıtai belediye talimatı;ıamesine aykın 
hareket eden esnafı cezalandırmışlar -
dır. Son hafta içinde t 72 kişi hakkın -
dEi ceza zaptı tanzlın edilm~tir. 
Yerebııhın caddesi genitletf'ecek 
Yerebatan caddesi üzerinde cadde -

yi darlaştıran ahşa"b binalatın istimlak 
edilerek yıkılmasına karar verilmiştir. 
Belediye fen işleri müdürlüğü istim -
lak edilecek binaların planlarını dai
mi encümene göndermiştir. 

Milteferrik: 
Belediye i ktıHd itleri ye"I mDdDr a 

vıı kında vnzlfeslne başlayecakt ır 

İstanbul Belediye!i iktısad işleri mü
dürlilğüne tayin edilen Ticatet VekA
Ieti küçük kredi dairesi şefi Saffet, Sa
lı gününden itibaren yeni vazifesine 
başhvacaktır. 

Bu hefta 500 seyyah ge11yor 
1 Mayıs günü Alman bandıralı Mih

voke vapurile muhtelif milletlere men 
sub 500 seyyah gelecektir. Seyyahlar, 
şehrimizde bir gün kaldcaklardır. 

Halkevl :ri komleyonu toplandı 

Halkevleri komisyonu dün Partide 
'toplanmı~, Kadıköyünde yapılacak 
Halkevi binasının projesini tetkik et -
miştir. İ~aat iki güne kadar müteah
hidlere iha1€ edilecektir. 

Toplantılar : 
Emln~nO Ha1kevinde t emsil 

Eminönü Halkevinden: Cnğalolt}undakl sa 
lonumuzda Evimiz gösterit şubesi tarafın -
dnn bu akşam 3aat 20,30 da npi piyesi tem
an edilecektir. 

BHr k yeyen bir adam zehirlendi 

Beyoğlunda Suterazisi sokağında 2 
numaralı evde oturan 22 yaşında Fu
ad, yediği börekten zehirlenmiş, bera
yi tedavi Beyojlu hastanesine kaldı -
rılmıftır. 

Deniz işleri: 

Denizbank ya ın aahil1er 
lı ıı: bahar tarifesi 

' 
Bugün Zeytinburnu fabrikası sahi -

linden deniz istikametine toplarla atış 
yapılacaktır. Deniz Ticareti Müdürlü -
ğü keyfiyeti denizcilere tamim ederek 
bu sahadan geçerken tedbirli davran -
malarını bildirmiştir. 

inhisar/arda: 

inhisarlar Umum MDdilrD 1>ugDn 
geliyor 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün ye
ni kadrosu ve idareye rud diğer işler 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar Ve -
kaletile temaslarda bulunmak üzere bir 
kaç gün evvel Ankaraya gitmiş olan 
İnhisarlar Umum Müdürü Adnan Ha
let Tı!şpınar, bugün şehrimize döne
cektir. 

h iiltiir işleri: 
Üniversit ede spor tef! ilAtı 

ha zırlıkları yap ı lıyor 

Üniversitede vücude getirilecek spor 
teşkilAtı için hazırlıklara başlanmıştır. 
Tıb Fakültesi dekanlığı, spor yapacak 
gençlerin listesini hazırlamaktadır. 

lnkılSb dersleri imtihanları 

Üniversite inkılA-b dersleri imtihan
la'rına Mayısııı on beşinden itibaren 
başlanacaktır. -------

Bir kadın çamaşır asr. rken 
sokaOa dCftJ 

Kasımpaşada Arabacılar sokağında 
oturan 30 yaşında Nefise, evin ikinci 
kat balkonundan çamaşır asa~·ken mü
vazenesini kaybederek sokağa düşmüş 
tür. 

Nefü:e, hurdahaş bir halde Beyoğlu 
11astanesine kaldırılmıştır. 

Bir otomobil bir bisiklete çarptı 

Zincirlikuyuda bir otomobil kazası 
olmuş, şoför Arifin kullandığı 105 5 nu 
maralı taksi, Sotiri adlı bir çocuğun 

bindiği bisiklete çarpm~tır. 

Başından yaralanan Sotfri, imdadı 
sıhhl otomobilile Beyoğlu hastanesine 
kaldır~, t<>för Arif y,rıkalaDmlftır. 

~--------=----- .... ~----:...-·~--·~ ---,. .... --_ ---- - - -----

SON POSTA 

Mevlidi nebevi 
İstanbul Mtiftiliğinden: 2 Ma

yıs 939 Salı günü Rebiulevvel a
yının on ikisine müsadif olmak -
la önümüzdeki Pazartesi günü 
akşamı (Salı gecesi )Mevlidi Ne
bevi olduğu ilan olunur. 

Mavna suiistimali 
tahkikatı neticelendi 

A.lrnllnyada yaptırıJan Saldıray de
nizaltı gemisinin havuzlanması işi bi
tirilmiş, gemi dün sabah Haliçten çık -
mıştır. 

Saldıray smıfından Haliçte Valide 
kızağında yaptırılmakta olan Atılay 
denizaltısı inşaatı süratle ilerlemekte -
dir. Gem~ birkaç güne kadar denize in
dirilecektir. Salclıray gemisine bay -
ray çekme merasimi ile Atılayın de -
nize indirilmesi merasiminin önümüz
deki hafta içinde ayni günde yapılması 
muhtemeldir. 

Nisan 29 

Denizbank kooperatifinde bazı 
yolsuzluklar örtbas edilmiş! 

Hesab tetkik heyeti, idare meclisi azalarından bazı kiın 1 

selerin evvelce vukubulan yolsuzluklan kapattıkları ve 
umumi heyete yanlış kar gösterdikleri neticesine vardı 

Denizbank kooperatifinin geçenler -j 937 yılı bilançosunun tanzimi sıra • 
de yapılan umumi heyet içtimaında sında ambarlarda mevcud eşyanın kıy· 
hesabatt tetkik için seçilen beş kişi - meti hakiki kıymetinden çok fazla ola
lik heyet, çalı.şmalanna devam etmek- rak gösterilmiş ve kar bu suretle yaın: 
tedir. Tetkik heyeti mesdisini 6 Ma- lı.ş hesa b edilmiştir. Ayrıca hisselert 

biten kimselere de hisse verildiği g5 • 
rülrnüştür. 

yısa kadar bitirecek ve verilecek ra
por 8 Mayısta umumi heyet toplantı -
sında okunacaktır. 

Haber aldığımıza göre, heyet hesa
batı tetkik sırasında şayanı dikkat ba
zı noktalara tesadüf etmiştir. Bilhassa 
kooperatif idare meclisi azalarından 
mes'ul bazı kimselerin 9 3 7 yılında ya" 
pılan yolsuzlukları örtmüş oldukları 

ve heyeti umumiyeye }'anlış kAr gös -
terdikleri söylenmektedir. 

Kooperatif, 938 bilançosuna göre 1 f' 
bin küsur lira zarar etmiştir. Alaka .. 
darlar bu zararın 11 bin lira olarak dl'lı" 
ğil, kooperatifin bir senede 70 bin lira 
kar temin etmP.si mümkün olduğuna 
göre, 81 bin lira: olarak kabul edilmesi 
icab ettiğini ileri sürmektedirler. 

Kooperatif işlerinde yolsuzluğu gö
rülenler hakkında takibat yapılacak " 
tır. 

Askerlik işleri: 
Askre davat 

Beyoğlu Yerli A.skerHk Şubesinden : 3'4 
doğumlu ve bunlarla muameleye tA.bi ehli 4 

yetnamesiz İslam ve gayrllslAm kısa hlzme~ 
illerle yüksek ehllyetnamell deniz kısa. h1Z 4 
metlllerl ı Mayıs 939 da hazırlık kıt'asınde 
bulunmak üzere sevkedileceklerdlr. Bu m&Jl\ 
sadla bunların, vesikaları ve hüviyet cüz .. 
danlarlle birllkte şubemize derhal mtıraca • 
at etmeleri llAn olunur. .................................................... ·-····~ 

y 
Şehzade başı 

TURAN Tiyatrosunda 
BurUı:ı talebeye ... t ıs d• 

ÇOCUK FABRIKASI 
Bu rece umama 

BiR iÇiM SU 
büyük -.o<'.vil 8 perde Atilla Serç varyeteleri 

Hayatınızda hic bir vakit gtllmediğiniz kadar güleceksiniz. 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 ·ABBAP ÇAVUŞLAR 
BABBE GiDiYOR 

Meşhur Arşıık Palabı yıkyan'ın en nefis Komed isi 
Ayrıca: Programa HAve olarak : 

ELMAS HIRSIZLARI 
Fransızca süzlU, çok heyecanlı macera filmi 

Bugün sad 1 ve 2.30 da tenzllAtlı matineler saat 8 .40 da iki film birden 

3 Ahbap Çavuşlar ANKARA 'da HALK ve sus Sinemalannda da 
Harbe ı: ıdıyor gösterilmektedir. 

Şehrin muhtelif semBerin- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
de hırsızlık yapan iki # ' *+&" 

sabıkalı yakalandı DAl\STAN lŞLENMİŞ BİR ESER ..• 
Sabıkalı hırsızlardan kunduracı ib- MÜZ KLE SÜSLENMİŞ BİR F ANT AZİ... 

him ile Tanaş, Emniyet Direktörlüğü NEŞ'E İLE ÖRÜLMÜŞ BİR FiLM .•• 
ı nci ~ube memurıarı tarafından ya - GINGER ROGERS ile FRED ASTAIR'in Yarattığı 
kalanmışlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, hırsız- UÇA N VA L s L A R 
ların sehrin muhtelif yerlerinde bulu-
nan birçok evlere girdikleri ve ekse -
riyetle yükte hafif, pahada ağır mü - L A L E S f N E M A S J N D A 
cevherat vesair e.şya çaldıkları anla -
sılmıstır. Bugün ıaat 1 ve :t.30 da u -::uz halk matinesi• 
- ~~m~~me~nında.LfilclWe~ ~B~~~-~mmm•••a•••••••••••••••1 
~ranB~y~nm~ev~~ri,Bey• ~--~~mn•3•••••••••••••••••••• 
zıdda Soğanağn mahallesinde oturan B U G O N 
Oğuzun eşya ve mücevherleri, Yere - M E L Nefis ıarkı ve hafif musiki ile süslü K ZEVKLi - İNCE ve EGLENCELI BiR FiL~ 
batanda Karanlık sokakta oturmı Tay
yarın fotoğmf · makinesile gramofonu 
ve Fatihte Emin apartımanında oturan 
KB.niyenin para ve mücevherleri de 
vr!'rdır. 
İbrahim ile Tanaş suçlarım itiraf et-

miş] er ve çaldıkları ~yalar da bulun
muştur. Her ikisi de bugün adliyeye 
verilecektir. 

Sinemasında (Fransızca sözlü) 

DANSiNG MELEGl 
SIMONE SİMON Baş rollerde : ROBERT YOUNG - DON AMECHE 

Ayrıca: Paramunt dOnya haberler i ve Mlki Mavs 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilltlı matine 

··;··~;··~·i·i;~·-~----------------------------~ ,.. Bugün SAKARYA Sinemasında TÜrkiye t, Bankası A. Ş. İstanbul Şube • 
s-inden : ı Mnyıs Pazartesi Bahar Bayrnrnı 
münaset>P.tlle Bankamızla Galata, Beyoğlu 
şubeleri Te Beyazıd, Kadıköy, Üsküdar a 
jasnları kııpalı bulunacnktır. 
Janslan ta.palı bulunacaı..-tır. 

iLAN 
Bahar bayramı münasebetile, Osmaırı

lı Bankasının Galata merkezile, Yeni
cami ve Beyoğlu şubeleri t Mayıs 1939 

Mevsimin en bnynk uşk filmi 
GOETHE'nin en hisar eseri 

VERTER 
ın 

Hollywood'un hütnn yıldızları 

. '·~~ş:A)-i AN E 
. -. ~ . •' 

ÇI LGl·N LI KLAR . AŞ
Ki 

PIERRE - RICHARD WILM Tamamen renkli, en çılgın, en fazlll 
ve ANNIE VERNA Y tarafıı:ıdaıa danslı ve earkılı Revü F ilminde 

Pazar tesi aünü kapalı bulunacaktır. ~---• Bu,Un ıaat 1 • ve 2,30 tenzilatlı matineler ._ __ ,,, 
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iki buçuk sene dağda gezen azıh 
bir şaki öldürüldü 

Jandarma müfrezesile müsademeye tutuşan haydud, 
aldığı yaraların tesirile ölü olarak ele geçirildi 

Be11.gama (Hususi) - İki buçuk sene 
evvel Berıgamanın Yortanlı köyünden 
liamıa adında biri bir hadıse yüz.ünden 
Üağa çakmış ve şakavete başlamıştı. 

O ~andnnberi yapılan takiıbat bir 
seın~ vermem~ ve daha evvel bir katil 
s~çundan yedi buçuk sene Bergama ha • 
P~anesinde yatan Hamza, hapisiıanede 
~ındiği ve bilahare mahkumiyetini biti • 
rıp çıkan arkadaşlarının yanında gi:ılen· 
Ineğe :muvaffak olmuştu. 

F'ılhakika Hamza hapishanede bulun • 
duğu müddet zarfında birçok mahkum • 
~arla d031; olmuş ve birçoklarına para yar
ıırıında bulunarak onların minnettar -

hkını kaıanmıştır. Birçok köylerde birer 
:aPishane arkadaşı bulunan Hamza, iki 
~çuk sene Berıgama ile Balıkesir ve Ma-

:nısanın dağ köylerinde kendine her za • 
~an ?i: melce !bulabilmiş ve bütün bu 
avalıyı tanımakta olınası da, bir türlü 

~le g""'m · · k" · t' H ~~ esıne ım an vermemış ır. am· 
~a Yakalanamadığından cesaretlenerek 
:

1 
gittikç.e azıtmış ve önüne geleni teh • 

ide başlamıştır. 

fh~ir müddet evvel Hamz.n Mı şekilde blr 
tıyar k .. 1 .. 

ay unün yolunu keserek elli lira 
Pad ra ile bir takım elbise istemic: ve köylü 

e hfid· ~ 
d ıseyi Bergama jandarma kuman -
anlığına anlatmıştır. 

.. ,, Z1abıta köylüye elbiseyi götürmesini 
<>UY ern· 
cı kı ış ve karakol kumandanı da bir av-

Yafetinde köylü ile Hamzanın bulu • 
§a~kları y d 

er e pusu kurmuştur. 
Şerir k" l" 

terken . oy uden elb:seyı alıp paraları fs. 
mas ' Jandarma kumandanı teslim ol • 

ını söyle-m · . 
meğe ış ve bılfı.hare de ateş et • 

F mecbur kalmıstır 
akat H .. -... : . 

n~ baca~m7.a koyluyu sıper alarak yal-
ranlıkt dan Yaralı olduğu halde kn • 
fsttfadea~ ve al"aıinın müsaid oluşundan 
birkaç .. erek kaçmıştır. Bu azılı eşkiya 
derek ./:1n sonra. daha evvel işkence e • 
t tanfbula kaçmağa nıedbur bırak • 
ığı Aksekili Hasanın Kozağın Sub K 

tak·· ·· ey a. 
lı: oyundeki evine giderek bu sefer de 
arısına · k 

b' ~ ence Yapmış ve bir kilimle 
ır çarşaf alm~tır. ' 
1i"d• 

a ıseden ha'berdar olan müfreze Ham 
~ı Tekeköy civarında Aykesı.g''"t denilen ..,erde Çe • • • 

ki vırmış ve Jandarma kuvveti ile 
~ ya Hamza arasında ştddetı· bir mü • 
Sadeıne olmuştur 

Nihayet n · . be 
......, .uamza ısa t eden kurşunla _ 

Azılı haydud Hamza 

nn tesirile ölınüş ve bu yaman şakinlİı 
ihtiyar kadından aldığı kilim ona kefen 
olmuştur. 

lzmitte bir ihtiyar şimendifer 
altında parçalanarak öldU 

İzmit (Hususi) - Evvelki gün saat 
18,5 da İstanbuldan gelmekte olan Es
kişehir treni İzmit istasyonuna girece
ği zaman, ihtiyar bir adamın makas 
~erine doğru ilerlemekte olduğu gö -
rülmüştür. Bu arada o sırada manevra 
yapan bir makine de makasın olduğu 

hatta geçmiştir. İki tarafında koskoca 

makineleri görerek şaşıran ve ne tara

fa k~çacağını tayin edemiyen adam, 
evvela posta trenine, sonra da manevra 
makinesine çarpmış ve altında kalarak 
parça parça olarak ölmüştür. Bütün 

gt?yretlere rağmen bu zavallı adamın 

hüviyetini tayin etmek mümkün ola • 
mamıştır. Müddeiumumilik tahkikata 
baslanuştır. 

Adanada yaz 
Adana (Hususi) - Cenuh bölgesi artık 

bahan geçirmiş, yaza girmiş bulnnuyor. 
Son ·birkaç .gün içinde havalar birdenbire 
ısmıruştır. Hararet 28-30 arasındadır. Bu 
sabeble halk ballara taşınınağa başlamı~
tır. Nisan sonunda yayWarda göç ba4lı • 
yacaktır. 

Konyada Lise - San'atlar mektebi maçı 

SOR POSTA Sayfa S 

Adanada iki ekmek 
fabrikası kuruldu 

Nutkun Lehlere aid 
kısmından ürkmemek 

kabil de.ğildir 
Adana (HusuıSi) - Şehirlerin Jhtiyaç 

planının lbaş maddesini hiç fiiphesiz ki 
cEkrnek meselesi> teşkil eder. Ve bu iş. 
artık Adanada. modernize edilmiş bir 

YAZAN 
Emekli General H. Emir Erkilet 

haldedir. şehrin gündelik ihtiyacı olan Hitler !bütün dünyanın 15 gündenberi ı ne kadar büyük bir. aykır.ılı~ teşkil etti: 
20,000 kilo ekmeğin dörtte üçünü imal beklediği nutkunu nihayet dün. Alınan ğini görmemek kabıl değıldır. Buna bı. 
edecek iki büyük ekmek fabrikası kurul- imparatorluk meb'usan meclisinde söyle- çare bulmak ve hülasa Leh • Alman hıl· 

1 du. Bundan dört ay evvel köhne fırınlar- di ve Ruzveltin 15 Nisanda göndcrdıği duduna yeni, kat'i fakat adilane bir. s:· 
1 Ia idare edilen şehrin ekmek ihtiyacı, bu telgrafa cevab ıverirken yakın bir za- kil vermek dünya barışını korumak ;çın 1 

surette, artık sı!hhi. fenni bir şekle gir • manda geçmiş ve gelecek siyasetini izaha lazımdır. Sadece cAlmanlar doymuyor, 
miş bulunuYor. vesile buldu. bir şey verince daha fazlasını istiyor> de. 

Ekmek imalatının bu şekilde teksif e- Bu nutuk daha söylenmeden, onun e- mekle beynelmilel tehlikeli ihtilfıfüu 
dilmesi, maliyetin düşmesi içinde imkan- sas itibarile ne gLbi esasları ihtiva ede- hallolunmaz. 

lar bırakmaktadır. ceği hakkında, bilhassa batı demokrat Eğer harb istenmezse bu yolda harekC't 
Adanada ekmek fiatlarının, bugünkü devletleri matbuatında bir takım tah- edilmek ve sadece mihveri, ekalliyette 

kalite ·bozulmadan 50-100 santim daha u- minlerde bulunulmuştu. Ekseriyetle, nut- kalacağı şüphe bulunmıyan yuvarlak ma. 
cuzlattlması meselesi etrafında arn.ka • kun menfi olacağı söylen;yordu. Çünld sanın ba~ma davet ile iktifa olunmamak 
darlarca tetkikler yapılmaktadır. Hali Danzig gibi, müstemlekeler gibi ve niha- daha doğru olur. 
hazırda iburada ekmek fiatları, mevaddı H··ı· t ktakı· Lehıs· tana aid şid· • " yet Süveyş ve Cibuti gibi esas ıtibarıle u asa, nu u • 
iptidaiyenin mahalli pazardan temini goz b'" 11... •• 1.. 11... ks 1 b" t k me detti ve kindar cümleleri okuyup. gerek 

V• • usuu un ua ız o mıyan ır a ım -
önünde tutulursa, pek normal dcgıldır. sele ve davalar vardı ki bunlar ve diğer- tarihte üç dört defa taksime uğrıyan Le. 
Bugün Adana.da kilosu dokuz kuruşa sa- ı . . R lt' d t klif ett"ıııt: histan ve gerek barış namına ürkmemek 

• • • • v• • • ı...ıerının uzve m, mesaJın n e 5• 
Wan bırıncı nevı ekmegm sekız ve hatta 1 .1 . f .. k .1 hal ve mümkün degvildir. Maalesef, bugün d~n-• usu ı e yanı sır muza ere ı e 
yedi kur~a kadar indirilmesi imkan da- f slolu m 1 "mk"' kt v. a barışını en ziyade tehdide istidadh bır . a n a annn ı an yo u. 
hilinde old~ğunu hu iş.lerle meşgul mıite- Dünyaya hakiki ve devamlı bir barış nokta olarak Alman • Leh münasebetle-
hassıslar soylemektedır. temin etmek için Ruzveltin, mesajında rini ıgörüyor ve asker olmnsına rağw"n 

Bu ıgayenin tahakkukunu da, bugün Almanyanın haklı olduğu ve olabilP.ceği Lehistana makul bir s!yaset vermiş ola!'l 
faaliyet haline geçen iki büyük ekmek noktaları hiç olmazsa tebarüz ettirmesi Mareşal Pilsudskinin sağ olmadığınd:ın 
fabrikası mümkün kılacaktır. ve tok devletlerin aç devletlere bütün müteessif oluyoruz; o Mareşzıı ki, ne Da:-ı· 
Mermeri çok gilzel 
/şligen bir san'atkar 

1zmir (Hususi) - Ali Taşcı isminde 
genç bir san'atkar, Ebedt Şef Atatürkün 
mermerden bir büstünü büyük bir mu • 
vafifakiyetle meydana getirmiştir. AJf 
Taşcı heykeltraş değildir. Tahsili orta 
derecededir. Şimdi de Milli Şef İsme1 
İnönünün bir büstünü meydana getire • 
cektir. 

Bu genç, vilayete müracaat ederek 
kendisinin Güzel San'atlar Akademisin • 
de tahsil ettirilmesini ve staj için A vru. 
paya gönderilmesini rica etmiştir. Re . 
simde san'atkarın yaptığı mermer büst 
görülmektedir. 

lneboluda elektrik çarpmasından 
bir kadın öldü 

inkişaf ve hatta gıda kapılarını kapaya- ziği ve ne de kod:rodu istememişti. 
rak sadece cmüzakere masasının etrafına Hitler nutkunda Fransa ile hıçbir arazi 
geliniz> demekle iktib etmemeleri JA- ihtiliıfı olmadığını tekrar tasrih etmiş ve 
zım . dı emniyete muhtaç kücük ve orta devlet· 

Südetler meselesini halden ve Çekos· 
lovakyayı adeta kontrol ve vesayet altı
na aldıktan sonra, onun büsbütıin dağıtıl
masını intaç eden Almanyanın ik:ncl 
hamlesini biz o vakit te doğru bulmamış
tık. Fakat •bu, Almanyanın Danzig şehri, 
Leh Baltık koridoru ve doğn -cenub Silez
ya meselelerinde de haksız olmasını icab 
ettirmez. Hiçbir kimse, İtalyanın, durup 
dururken, Arnavudluğu işgal etmesini ve 
bir müstakil devlet olarak ortadan kal
dırmasını !hoş görmez; fakat, Habeşist::ın 
bu devletin bir ülkesi olduktan sonra, o
nun, Doğu Afrika topraklarile olan muva
salası cihetile gerek Süveyşteki ve gerek 
Cibutideki taleblerini hiçe saymak ban
şa hizmet etmek sayılmaz. 

Bunun gibi, Almanyamn müstemleke 
taleblerinin kale bi!e alınmamaları ve b:. 
IAkis, Cenubi Afrika birliğinin muhale
fetine varıncıya kadar, bu taleblere karşı 
bir takım maniler korulması ve teclblr)er 
alınması barış yolunda atılmış adımlar 
mıdır?! 

terin hürriyet ve istiklallerini onlarla av
rı ayn yapacağı karşılıklı muahedeler i!e 
garanti edeceğini sövlemişfü. Bunlann, 
barışın korunması noktasından büyük e
hemmiyetleri vardır. 

Bu meyanda, Türkiy~nin emniyeti ri· 
hcfle. Uave edeıbileceğimiz şey şudur kı, 
biz Balkan komşularımızın istiklaı ve 
hi.irrivetlerile şiddeti,... altıkaciarız. Kara. 
denizin. Balkanın, Ege ile Doğu Aktie
nizin statiikoalannın deği~mesine !:!J.çbir 
suretle rıza gösteremyiz Türkiye barış 

isteklerini sözle dPğ"l. fillen göstermiş 
b;r devlettir. O sulhe muhtaçtır; fakat O· 

nun dolaylarında bir harb olursa onıın 
bulunmıvııcağı tanf herhalde kC'ndi.c;i le 
beraber komsularm1n ve denlzlerin1n 
hürrivet ve istikUıline göz dikmiş taraı 
olacaktır. 

····························································· 
M<rni~~. h~~t,,nes:ndc>n bir 

mahkOm daha kaçtı 
İzmir (Hususi) - Manisada karısını 

Şüphe yok ki, hiçbir kımse Japo"lya- ölcfürmek suçundan 20 sene 6 ay ağır 
nın Çine tasallutunu ve mihverin Ro- .. . 
manya, Yugoslavya ve Yunanistanın is- hap"e mahkum ed!len Mehmed oğlu 
tiklal ve hürriyetlerine dokunmasını ;5. 1 Süleyman Zebel, tedavi edilmekte ol· 
temez ve böyle bir harekete karşı icabın- ·u~u M<tnisa hastanesinden firar et • 
da 'sila~l~. d: muhalefet e_dilir; fakat böy-ı miştir. Katilin İ1mirde bulunduğu ha· 
le br duşunuş Almanya. Italya ve Japon- ber V('rilmişse de yapılan araştırma · 
yanın bütün yaşama haklarını toptan ]arda İzmire gelmediği anlaşılmıştır. 
reddetmeği icab etmez. 1 k . d "l f t - fl 

1 
yakn 

Suçlu te sır c ı en o ogra ar , • • Almanların Çekoslovakvayı, eski bir ' ·ıA tl ·· de 
~ ]anması ı·çı·n civar vı aye ere gon • Alman eyaleti<iir diy~ bir çırpıda orta-

dan kaldırıvermesi iyi bir hareke~ değil- rilmiştir. 
di. Batı demokrasi devletlen de. isteme- -------
dikleri bu harekete, derha: siUıhla mü- Çankırıda çocuk bayramı 
manaat etmeli idiler. Böyle bir ;htim:ıl k (H ·) _ Çocuk haftası ve 

1 

lln~~: (Hususi) - Burada liae futbol takımı ile Sın'atlar mektebi tıkımı ara
s.ıib :maç yapılmıştır. Çok heyecanlı f{eçen müsabab neticeaindıt Liseliler J-1 

gelmişlerdir. Resim Lise takımım giistermeıktedir. 

24 Nisan akşamı bakkal Hasan eşi Şe -
fika, seyyar elektrik lambasfnı prize rap
tederek gündüzden çamaşır yıkadığı ma
halle getirirken bir aralık henüz ıslak bu. 
lunan elile .beyaz porselenı olmıyan lam
banın dibinden tutar tutmaz. bastığı ye -
rin de ıslak olmasile şiddetli bir çarpma 
neticesinde yıkılmış ve birnz sonra öl -
müştür. 

b·1 Al Ik .. .. d Çan ırı ususı ı e man_yayı be i o tecavuzun en . . ba l 23 Nısan bayramı 
menedebilirdi. Fakat İng~Here v<> Fransa hakımıyct yranu 0 an ' .. .

1 
1... 

1 h · · d b" ·· k bir tezahurat ı e uaş ave bunların arkalarından ne maksadla ne ~e rımrz e uyu 
yaptığı her vakit sarih olmıyarı, Şimali 

1 
mı~tır. Çocuk Esirgeme Kurumunun ha

Amerikanın. Almanyayı Çekoslovakvayı zırlndığı zengin program aynen tatbik . e
parçalamaktan me:ıedemcdik dıye kıza- dibni~ir. Sabahleyin saat 10 da merasım 
rak bu sefer Lehistanı Almanya aleyhine başlamış, çocuklar ve halk Cümlıur!yet 
teşvik etmeleri hiç te barış lehine bir ha- 1 alanında toplanmışlardır. Kurum adına 
reket değ;ldir. 1 bir söylevden sonra bir de şiir oku.nmuş, 

Bizce. batı demokrasi devletlerine Le- bunu müteaıkıb dört ilk okuldan dört ço
histan meselesinde düşen sulh vazifesi bu 1 cuk söz ve şiir söylemişierdir. Öğleden 
iki memleket arasınd~ki iht;ıarıarı adiıa. 1 sonra spor alanında çocuklara mükfıf~d~ 
ne halle tavassut ve yardımdı Lehistan · eğlenceler terlib edUmış ve çok ne~ eli 

...., - liasıın Bey adamın biri 

....-ın r·· 
•I<iı. U?Vet olarak beş lira 

Pazar nıa HPtsan Bey Diyor ki: 

yakalanacağını anlayın

ca da beş liravı vuttu demiŞ
'er .. 

... adamı yakalamışlar, az 
zaman sonra röntgene koy. 
muşlar, fakat beş lira mide
sinde erim.işmiş. Bu nasıl olur 
kil 

da bu makul yoldan ayrılmamalıdır. geçmiştir. 
Danzig şehri Almandır; buradn. HitİI"· 

"İn dediği gıbi, Lch:stanın iktısadi men
faatleri ve bir Leh serb .. ~ lim<tnı temi'l 
olunmak şartile bu şehri, her cihetle, a;d 
nlduğu Doğu Prusvcıy·\ iade etmek hem 
Alm'.l.nyanın bir hakkıdır ve hem de T...e
hist::ının hayati mt>ni:ı.:>t.t":-irı ; muhil de-
1ild r; b liık sonun dış s•y'l ""tİnı düıelt ·r. 
Kezalik, Doğu Pru vı. bl'm.: n k:ı ~eki:cl"', 

Hasan Bey - Neye olma- ana Alman toprakla:ındnıı. il5nilıave a;\ · 
sın adamın midesi bizim ka- rı kalamaı. Har·taya bır 0 ıkışla, Ycr5i1· 
rıya benziyor: demektır. O da yın bur.ıda yaptığı mar!fclın tııb .ıte de, 
on liralığı birkac dakika için. tarihe de. coğr:ıfya ya da w b··1 1.n t Al
de eritiverir. J manyanın bir hakkı olan müdafaasına da 

Dogança•·m meyvaları 
Doğan-çay (Hususi) - ?oğa.nçay K?: 
li vilaytinin ver':lnli koylerınden bırı-

cne • d 1 k'" -dir. Dem ryolu güzergahın n o an O) u-
nıüzde maarif hayatı ileri bir durumda
dır. Buradaki ilk okula tehacüm fazla -
dır. Halk okuyup yazmağa çok meraktı -
dır. Köyün başlıca gelıri meyva ile mısır 
ve buğdaydır. Bu seneki meyvaların çok 

b"rekctli olacnğı tahm:ıı edilmektedir. 
M<'YVa ağaçlarındakı hastaiıklarla mücr. 
dele de müsbet netıceler vermektcdi:-. 
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_ Yaşasın futbolcülerimiz. heyecanla kabardı. Muvaffakiyetleri -
... Bravo onlara.. nizi dinlerken sevincimden gözlerim 
... Tam manasik alkışı hakkediyor - yaşarıyordu. 

ı ... Sizinle boy ö1çiic:ecek var mı aca-ar. --ı 

... 4te sporcu denilenler böyle ol - ba?. 
malıdır. - Yüzücillerimiz için ne söyliyece-

... Yüzümüzü ağarttılar vesselam.. ğimi bilmiyorum. * . . . Zaferden zafere koşan bu yiğit -
- Bravo atletler. !erle ne kadar öğünsem gene az bulu -
. . . Hele sürat koşuculanmız~ diye - rum. 

cek yok. . .. Balıklar bile onları sey~rler -
... Yaşayın be çocuklar. ken kıskanıyorlardı. 
... Hepinizi teker teker ellerim klp - ... Atletler, futbolculer, denizciler, 

kırmızı kesilinciye, avuçlarım patla - kayakçilar hepinize aşkolsun! .. 
yıncıya kadar alk1şlamak istiyorum. * * Her gittikleri yerde bilyük muvaf -

- Yük,,ek atlay1cılanmız sizi ne ka- fakivetler kazana'Il güreşçilerimiz için 
d~r tehrik etsem azdır.. birç~k yazılar yazılıyor. Fakat diğer 

. . . İşte, rekor kırmak bu sizin yap - sporcularımız için yazılmış bir tek tak-
tığınıza denir. dir yazısını okuduğumu hatırlaımyo .. 

. . . Sizi her yerde, her zaman böyle rum. Onların da gönülleri olsun diye 
görmek isterim. böyle bir teselli yazısı yazmayı mu -

... Varolun be! vafık buldum. 
•.• Sb•J atlarken seyrettim. Göğsüm İSl\IET HULUSİ 

ili or mu id'n'z? =ı 
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s 
lev 

Suçlu zabıta memuru rüşvet aldığı hakkındaki iddianın, 
bir isnaddan ib1ret olduğunu söyledi 

Son günlerde adliyeye intikal eden I de biri dün birdenbire sancılarutrak iki 
irtik§b hadiselerinin adedi çoğalmış - saat .sonra ölmüştür . 

tır. ~elki. gün iki rüşve: hadisesin - Cesedi muayene eden adliye tabibi 
den ık1 polis memuru adliyeye sevke- Enver Karan ölümü meşkuk g-Orerek' 
.dilerek tevkif olunmuşlardı. Morga kaldırtmıstır. 

Dün de Sabr i isminde bir polis me - • • 
muru irtikab iddiasile, adliyeye tes - Şantaj la para alan suçlu 
ilin edilmiştir. Sabri hakkındaki iddi - mahkOm edildi 
aya göre, karısile arasında bir müna -
zala geçen Vangel isminde birinden, i- Orozdibak müessesesinden şantaj ya 
şini halletmek va dile, 1 O lira rüşvet parak 12 5 O lira almaktan maznun Lut
almıştır. 

Fakat, suçlu adliyede yapılan istic -
vabında, hadiseyi külliyen reddede -
rek: 

fi hakkındaki beraat kararı, ikind de -
fa Temyiz umumi heyeti tara~mdan 
nakzedilmiştir. 

Asliye 4 üncü ceza mahkemesi dava
yı dün yeniden rüyet etmiş ve netice
de maznunun 1 ay hapsine, 20 lira pa-

Yeni çeşi~ bir gaz 
maskesi 

- Böyle bir irtikab meselesi vuku
bulmuş değildir. Bu, hüsumet dolayı -
sile bana yapılmış bir isnaddan iba -
rettir, demiştir. 

erihte hayat OlUb Olmadığı Sade bir bluz nerede olsanız işinize ya- Müddeiumumilik Sabriyi 7 nci sor -
anlaşılaCİIBCBk mi? rar. Hele bu mevsimde ... Bir iki geceli • gu hakiminin huzuruna çıkM·mış, maz-

ra cezasile tecziyesine ve ekseriyetle do 
cezasının teciline karar vermiştir. 

Oç randevucu tevkif edildi 
. b. k b · "derseniz kırda nun oraca da sorguya çekilmiştir. İstic-

h 1 . d ğıne ır a ra: a evıne gı , . . d 
1 

ld w 

Dünyanın muhtelif rasnt ane enn e . . b" vah netıcesın e, sucu masum o ugun-
Dün adliyeye Mes'ud, Şefika ve Hüs 

nü isimlerinde üç rgndevuculuk suç • çalışan 30 heye1ışinas bu yaz Merih yıldı- bahçede dolaşacaksınız. İkı basıt bluz ır da ısrar etmişse de, tevkifine karar ve-
zının esrarını çözmeğe çalışacaklardır. 15 etekle o müddet içinde çiçek gibi tertemiz rilmiştir. ]usu sevkedi1miştir. 

senedenbcri ilk defa olarak Merih yıldızı görünebilir. ralhat rahat gezip tozabilir • 

arza 56 milyon kilometre daha yakınla- siniz. Eteğiniz bir olsa bile bluzu değiş· 
ıacaktır. Heyetşinaslar Mayıs iptidala " tirmek yeni bir elbise giymişsiniz kadar 

rından EylOl ortalarına kadar Merihin tesir yapabilir. 
bare'.katını ıgünü gününe takib edecek • Dikmesi kolay, kumaşı ucuz, giymesi 
Iardir. Merlhte hayat olmadığı, bu su • pratik, bundan elverişli elbise mi olur? 

retle daha kat'iyetle anlaşılacaktır. Fatla irilerle şişmanların beliti ince 

*** 6.600,000 TUrk lirahk hayat 
sigortası ! 

görünmelerine manidir anuna. koyu renk 
ten yapılırsa bu mahzuru d~ kalmaz. 

Bu sade il>luzun biçimı nasıi mı olsun? 
Kısa kollar, ufacık devrik bir yaka, kendi 

Amerikanın en büyük mühimmat fabri-

ola P
. d p t d kumaşından ya dar bir jile, ya geniş bir 

lkatörlerinden lbiri n ıerre u on e 
Türk 1. lık b' h t ilik düğme bandı, birkaç pens. bir veya Nemours 6.600.000 ıra ır aya 

iki cep. Yahud da model gibi cepsiz ... U-
sigortası yapmıştır. .. 

ib d 1 mumi çizgiler ibasit olunca tefcrr.ıatın şu 
67 yaşında bulunan u a am as en 

. . veya ıbu türlü olması bir tesir yapmaz. E-
Fransızdır. Dedesi Amerıkaya hıcret ey- .. 

sasen bu bluzda aranılan şey: bıçım fev

* Evvelki gün inci sulh ceza hakim
liğince hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilen irtikabdan maznun polis me -
muru Etem de, hakkında ilk tahkikat., 
açılmak üzere, dün 4 üncü sorgu ha -
kimliğine verilmiştir. 

Yirmi ev soyan hırsız ceza 
m~hkemesine sevkedildi 

Suçlular, sorgu hakimliğince istic -
vab edildikten sonra tevkif edilmişler-

dir. 

Bir hamal iki kişiyi tehlikeli 
surette yaraladı 

Beyoğlunda Defterdar yokuşunda Z 
numaralı evde oturan ve hamallık y~ • 
pan sabıkalı Ziya Baykal, Kılıç Ali ha-

~iktaş, Ortaköy ve civarında 20 ev marnında yatan balıkçı Aliye rastla .. 
soyan sabık muallim Apti hakkında mıstır. Ziva·, evvelce aralarında bulu -
yapılan adli tahkikat ne:icel~nmiştir. na~ mün~feret yüzünden Alinin üstü -
Tdhkikat, maznunun 20 sırkati de de- . k 1 d k ı 
1·11 ı ··b t t b · d ·· .. ım·· ne hücum ederek sol o un an ve a -
ı ere ·su u mer e esın e goru uş -

tür. çasından ağır surette yaralamıştır. Bu 

Apti 4 üncü sorgu hakimliğinin ka - sırada arkadaşını müdafaa etmek is -
rarile, asliye 3 üncti ceza mahkemesi - tiyen yağcı Yusufun da' koluna kama
ne sevkedilmiştir. Muhakemesine bu - sını saplayıp kaçmak istiyen Ziya Bay· 
günlerde başlanacaktır. kal, vak'a maha11ine yetişen memur .. liyerek ora tabiiyetini iktisab eylemiştir. 

Yeni icad edilen gaz maskeleri nümu • w·ın· eh . de . d 74 kaladeliği de~ildir. Vücude iyi uydurul-
ı ıngton ş rın ve cıvann a a-

nelerinden biri de anne ile çocuğunu bir · muş olması. daha bugün terziden gelmiş 
OlUmU şüpheli görülen bir Iar tarafından kama ile birlikte yak~ .. 

ded rnuazznm fabrikası vardır. Senelik .. 
arada muhafaza edecek §cltildedir. Bu gibi titiz bir itina içinde görunınesı ve ren 

Ianını.şhr. 
adamın Cesedi morga kaldırı1dl Yaralılar hastaneye kaldırılmışlar "' 

maSkelere, el ile isienilen bir pompa va
hasılatı 770.000.000 frangı çok geçmekte- .. . k~e·a· 

gin tatlılığı onu şık gosterrnıye taı ır, Kasımpaşada oturan Mustafa ismin- dır. 

mtasilc bava verilmekt€dir. 

** Kısırhgm tedavisi için 
ilaç bul~mdu 

dir. 
Bu fabrikalara tahsis eylemiş olduğu 

sermaye miktarı: 
60.000.000 Türk lirasını geçmektedir. 

dan bahsetmişler, Kopenhag murahha...r:ı 

Tıb dünyası yeni bir vitamin keşfet • doktor Voft - Moller, bu maddenin nebati 
yağlardan, yeşil yap:-aklardan elde edıl -

miştir. Kısırlığa karşı kullanılan bu vi- diğini tebliğ etmiştir. Kısırlığa uğnyan 
tamine cE vitamini» ismi verilmektedır. 

Londrada toplamın altı rnemleke~ doktor 
kadınlara E. vitamini tedavisinin büyük 
faydalar temin etıtıği iddia olunmakta • 

ve kimyagerleri E. vitamininin faydaların dır. 

IJasite irca edilen 
Bir muamma ..• 
Bay cA. Ş.> i düşündürüp şaşırtan 

mesele bana bilakis pek basit gibi 
göründü: 

- Bay cA. ş .• evlenmişti, ne şe -

kilde bilmiyorum, fakat bekar kal -
tıı. O zaman da karşısına küçüklü -
ği.indcn beri tanımakta, konuşmakta 
olduğu bir genç kız çıktı. 

Bay cA. Ş.• bu genç k•zı belki ço
cuk olar&'k, arkada-ı olarak görmek
te devam edecekti. fakat bir gün bir 
kadın akrabadan işitti ki, gcııç kız 

ondrın bahsetmiş, kendisini beğenip 
beğenmiyeceğini sormuş. İş e bir de
likanlının hayatında iz bırakan ikin
ci a~k macer~~ının başlangıcı böyle 
olmu~tur. 

Bay cA. Ş.> artık gmç kıza açıl -
mıştır, onu sevmeO-e baslamıştır, a -
ilcsinden ısterflek kararındadır. Fa -
kat hep bulutsuz duran sema olmaz. 

Aşkı tahrik eden bu genç kız, ilk a
dımı ataın bu genç kız biraz hercai, 
frenk tabirile kaprisiöz görünmek
tedir. ~imdi mültefittir, biraz sonra 
onu kaşları çatkın olarak görüyo -
ruz. Hatta: 

- Bize gelmesin, gelirse ebevey -
nimin yanında benimle konucmıasın, 
şeklinde haber gönderdiği, bilahare 
bu haberleri geri aldığı da oluyor. 

Buy cA. Ş.> da aşk ateşi bütün 
şiddetile başlarnıştır. Kızdan va:z -
gecrnesi mümkün değil ve benden: 

- Niçin böyle yapıyor? diye so -
ruyor. 

- Evlenme teklifini ailesine isal 
etmekte ~eciktifrin içln. diye kısa 
bir c<>vab versem acaba kafi midir? 

* Bc.y «Naih e: 
- Evlenmek için yaşın müsaid, 

fakat kesen zayıftır. Aileni hE.'kh 
göriiyorum. İlk hedefin aileyi tuta -
cak temeli va12mak olmalıdır. 

TEYZE 

Kız çocuğu elbisesi ( Merkez Bankasının Umumi Heyeti to~lantısı ) 
Yıkanabilen her 

hangi ince bir düz 
yünlü bu rob:ı u • 
yar. Beyaz yünlü -
den bir plfıstron ko 
nulur. Uçlan sen
tür gibi beli dola
şır. Ayni yünlüden 
bir de yaka yapı • 
Jır. Bu yakanın 

uçları plastronun 
iki yanında bıra

kılır. Kollar hem 
kabarık, hem kal
kık olacaktır. Etek 
iki yandan dikişli
dir. Bu dikişlerle 
bollaştırılacaktır. 

Plfıstronun üstüne ya l.Avabl kotonla, 

yahud Y:jnle yıldızlar işlenir. İşleme pek Cümhuriyet Merkez Bankasının umumi heyetinin Ankarada topl.andığınlı 
kolaydır. Her üstüste atılmış altı ilmik telgraf haber lerimizde bildirmiştik. Y ukandaki resim, toJtlant:ı.da J>Ulunall 
bir yıldız olur. , zevatı Atatürkün hatırasını taziz ederlerken göstermektedir. ---·---·---·····--····-·-··-.. ··--···---···--······-··~ ····· ···---······-·---·----····· . ......-\ 

E1aceksızın maskaralıkları : Katar ] 



SON POSTA 

Niçin dünyaca·· tanınmış 
ressam, mimar' 'edib, 

doktor· ve alimimiz yok? 
Münevverlerimiz: "Neden yalnız beynelmilel şöhretli 
asker yetiştiriyoruz da diğer sahalarda bu muvaf
f:lf k~geti gösteremez olduk?,, sualine cevab veriyorlar 

Cemal Nadir Doktor p·ahreddin Kerim 
1 

Peyami Sn.fa 
Sual sık sık aklıma gelir: 1. tanzimattnnberi girmeğe çalıştık ve A- decek hale gelmedik. !stidadıı unsurları-
- Niçin yalnız 'bevnelmilel payesine tatürkle beraıber en tereddüdsüL ~dıı:ıı ~t- mız zuhur etseler bne, başkalarının elc

~rişnıiş askerler yet~iriyoruz da. diğer tık. Bu beynelmilel içinde yenıyız. I.5lam yip duvara astıklarını yeniden ellemek, 
•:ala~a bu muvaffakiycti gösteremez beynelmileli içinde me;iıur Farabi'lcrini, yoklamak mecburiyetinde kalıyorlar. E
~ Uk? Neden beyne1milel şöhretlı dok- İbni Sina'lannı, Mevlina'lannı, Füzuli'le-, mekler hu yola sarf ediliyor. 
~u:ı1~7.., fen adamımız. re!:samımız ve rini, Sinan'larını yetiştiren Türk milleti- MalUmlan öğrenmedcı;ı orijinalleri ya-

e ;;ıız Y'Ok? . nin hıristiyan beynelınilelı içinde meş - r~tma~ kabil dıeğildir. Öğrenme devre -
in'" un sc.beblerıni her meslekten bir hur dclıfılarını vermekte geç kalmıyacn- sınde~ ız.• 

upwere sordum. Bana dediler ki: ğından da emin olalım. Bunun imkfı.n Mimar Sedad Çetintaş: 
rofesör Fahreddin Kerim· hadlerini ve tlüşüncc prensiplerini cTürk <HiHfı aramızdan yetişenlere inaıuna. 
«l'lll'k.l) . • inkılıibına ibakışlar:ııı adlı kitabımda bü - mak gnfleti devam ettikçe beynelmi -
~'>lye~~n :;:u-:as~~~ :ne!n~e~ tün tarihi donclcrile belirtmeğe çalıştım. ıeı şöhret sahibi adam yetişemez.11 

S l'etılhriın.. nu 
0 

un 
5 

Y Türkiyenin, fikir adamları ve san.atkar- c- Buna yegane sebeb olan, içtinni 
G""kualinıe Profosör Fahrcddın Kerıın larlle bir ~a şöhreti olmaktan Avrupa bünycınıizde, milletin bağrından yetiş -
~ a: hır sualle mukabele etti: şöhreti olmağa intikal edeceğ. gün hiç te mekte olan elemanlara inarunayışımm 
C eynelmılel şöhretten maksadın ne?. uzak değil. Çünkü garb medeniyetinin Ji- gösterebilirim. cFerdi itimadi nefs:ıt i, 
evaıb verdım: kir tohumlarını eski Yunanistandan ala - ciçtimai itimadı nefs> şeklinde geniş-

- Butün düDyaca tanınmış!... rak Avrupaya ilk tanıtan!ar Türklerdir.> letmek istiyorum. 
- Bunun kr"t 
- B 

1 cry~mu ne?.. KarıkatUrist Cemal Nadir: İzah edeyim: 
b.._ unu ben tayın etmek istemem. 
.rrofesör §Öyle devam etti· .-Türk resim san'atmın her kolun Hepimiz ıbiliriz ki, batün ilim saha • 
- Ew ıı.._ • kazandıtı muvattakiyet bizi hiç de larında ~u millet çok yüksek dehalar ye -

... ı:ı ....... _ ger ·ucynelmilel cöhret sahı"blerı· hır' .. d izi l .. " ib' a-ıı.ud· &__,.. d S" uını s i e duşurttek gı ı az .,. ır.ıı tiştirmiştir. Bugünkü nesil de bu yetişen-
Ciye ~:ar a~ulu alıp ta Babıaliden Sirke- c- Bizde resmin edebiyattan yeni ve lerin çocuklarıdır. Fakat işliyen demir 1-

cevab verey:~k0l,~se,b krkiteryum bu ise taze oluşuna göre edebiyatta yetişmiyen şıldar. darbı meseline göre kıymetlı ele-
-u.... .. · ASa en endi krı"teryo- b lm'l ı ...;;ıı... t' · d k ı- dik .. ı ... a cyne ı e jf"A•re ı resım e arama u • manları öne sürme · çe onları iş sahasın-
iör ı!ore anlatayım; benını anladığıma zumsuzdur. Maama!ih bugünkü san'at se- da. tehyiç etmedikçe beynelmilel sahada 
da e, ynelmilel §Öhretten kasd İlim . 

nııa al •· a- vıyemiz milli hududlanmızın dışına taşa- değil, hatta kendi içimizde dahi b:iyük 
'l•a u·· rı_ ç ışmalarının mahsullerinı· dun" - k kad "ks k k d tl"d" Ey b 
o1 ze d ca ar yu e ve u re ı ır. ger u- şöhretlerin sahibi olmalannı istemeğe 
ortay ~n e tanınmış milletlerin dillerile na rağmen gene kendi kapımız içinde sı- tıakkımız yoktur. 
ıe'"ilean· oyarlar, tanınmış dfuıya gazete - k ~ k ı k b milli ' tin • d Ir-P a ıyorsa • unu san a ac - Size tarilıten Mimar Sinanı misal gös-
l'et ve ~ e erle~, tanınmı~ dünya cemi - zine ve verimsizliğine değiL san'at n~ri- tereyun· : 
.,,,_ ongrelerınde tebliğ ederler, bu yat kl w tf t 1 · 
-u.eUe ıbe im ı ımızın yo uguna a e me ıyız. Kanuni gibi bir padic:ahm Sinanla b'r-

• 

Sevdiğin a • 
dam bari anlayt§lı 
mt? 

- Nereden bi • 
leyim) 1ıiç 1;ımse • 
tı.in aleyhinde bir 
§ey söylemiyor ki. 

- Şu erkekler • 
den bir şey anlıya
madım. Bana de • 
Ucesine aıık olan· 
lar cammı sıkı· 
yarlar. Aşık oltnt· 
yanlar benden sı • 
kılıyoı·lar. 

- Senin 1ıakkında ağıza alınmıyacak 
sözler söylüyorlar. 

- Öyleyse içinderı 01-..-u! •• 

Kadına dair 
Kaaıııla erkek müsa"Yidir ... Amma 

kadının işine geldiği zaman .. . 

* I"rkcl. kadını doverse erkeği ayıb -
larlar. I•'akat erkek kadmd:ın dayak 
~ edif;i znman aa gene ayıblaıur. 

* Kurasını ı.ıskanmıyan bir tek kadın 
vardı: Havva ... Çünkü dünya yüzün
de onılrın başka kadın yoktu. 

* Kndm peşinde koşan erkete çaplruı 
derler- Erkek peşinde koşan kadnıa 

* Azraile, caııını almak üzere bekledi-
ti hastanın başucundan kaçırabilmek 
lçln lf1111U So~·)enüşler: 

- Kann reliyor! 
Azrail t• anda kaçmış ve hasta ilüm

den kurtwmoş. 

Sayla 7 

- Niye ağlıyor· 
:;un, niçin ağladı • 
ğmı bir bilsem? 

- Noiçin ıağla • 
'ntyaynıı, ağlar • 
sam san7;i çiı·kin 

mi oluyonım? 

Tecrübeme 
istinadeıı söylü • 
yorum; eğer ko -
can ben her şeyi 
bıliyorum: dediyse 
emin ol, 1ıenüz 

hiç bir şey bilmi • 
yordur. 

Hoş sözler ) 

Konuşurken 
Kokemeye sordular: 
- Siz her -zaman kekeler misiniz? 
Cevaıb ~: 

- Heheher zazaman dededeğil, yaya. 
yalnız kokokonuşuşurken kekekekelerim. 

*** Rahatsız etmiyor 
Trene girdi. Otururken şapkasını kar

şı koltuğa koydu. Bir başkası geldi, şap
kanın üzerine oturdu; 
. - Şapkam altınızda kaldı. 

- Zarar yok bayım, beni hic rahatsız· 
eimi_yor. 

*** Keşif 
- Ben kalemi hiç mürekkebe batırma- ; 

dan yazı yazmayı keşfettim. 
- Nasıl? 

- Kur.şun kalem kullanıyor~ 

*** Ayni şey 
Çöl seyyahı anlatıyordu: 
- Ben çölde iken yumurtayı bir da- J 

kika ıgüneşte !bırakırdım. Yumurta ha • 
zırlop olurdu yerdim. 

Dinliyenlerden biri güldü: 
- Bunun için çöle kadar gitmiye ne 

lüzum vardı. Evinizin mutfağına girip 
yumurtayı bir dakika ateşte bıraksay "' 

1 
dınız gene ayni şey olurdu. 

*** Asla 
Doktor hastasına sordu: 
- Geceleri d~ler!nizı gıcırdatır mı 

sınız? 

- Asla doktor, çünkü yatarken on .. 
iar:ı -çıkarır, yatağımın başucundaki ko
pıodinin üzerine bırakırım. 

*** Mal hesabı 
nun k . yne i el şöhret olurlar. Bu - Babıalide basılan bir kitabı, İstanbul - '!f 

ı. _nd· rıteryumu budur. o ada-.ı... ; .. ""'
1
• d d .. likte. Kağıdhane arazisi üzerinde bizzat _ Bir hasisten bahsediyorlardı. 

~ .. , .... ..,_.,. a ogan bir san'at esenni yurd içinde 
lr 1 sahasında tanınır Herhang· b .. "k k . gezip dolaşarak lbir su araştırmasını, Sı- - O kadar hasistir, malının o kadar 

bueltuerle·r· Yazılırketı., m~saısi. için~e u~cr >d·ağ~lka içın kafi vasıtalara henüz malik nandan davasının isbatıru isteyişini, da - hesabını yapar ki. dediler, birinin elini 
,, e ı en, san'at sesimizi hududlanmızın 

:ı..u k '. ışte bunlar kriteryumdur. Jete ben öt · vasını isbat eden artisti taltıf edişini hep sıkıp tekrar elini ""1rti~i zaman muhak .. 
ıu t "' esıne ulaştıra}:\.1.'llek hayli zor bir iş ~ s 
be rı eryumla Türk~yenin dış sahasında olsa .gerek!.. biliyoruz. :işte yetişmenin ve san'at sa • kaık pannaklannı .sa.yar. 
auYneh.n ilel tanınmış sahsıyetler oldu _ Ar hasında yükselmenin en mühim amili bu * * * 
c::ı nu · asını büyük Avrupa şehirlerinde ya-
ıin b sıze öğünçle söyliiyorum. Amma sı- p~~an beynelmilel san'at sergilerinde noktadır. D •• .. 1 ? 
"'l""ı b~~ka _bi.r kriteryumunuz varda 0 :ıp- Türk . Biz hala kendi aramızda yetişenlere uşunmez O ur muyum .. ,,. h resım san'atının her kolun kazan-

co ır ıkaye... dılti fi inanmamış \'e inanabilmek için bir Ah - Misııfir gelenler, getirdikleri bir kutu 
QOnra k ·n . . •6:. muva akiyet bizi hiç te ~idsizl"ğe 

lıdır 
13

. eş e. ılmi mesaıyi karıştırmama dU§Urecek gibi az değildir.. med, Mclhmed değil, Hanri veya bir şekeri evin çocuklarından birine verdi .. 
te n · d_ır Pasteur, bir Aynştayin her millet M ha Şü.ller hüviyeti aramak sevdası varkr.n ler. Çocuk kutudaki şekerin hepsini ye " 
içİn ~: ~etiş'r. Fakat beynelmilel şöhret u rrir Vala Nureddin: bu iş .biraz güç olur. Bir Ahmedin büyük miştL Babası haber alınca: . 
list tlub olan keşifle:- değil muttarid •OriJhıaı iş yaratma d:ın, itreııme ~ler başarabileceğine bir türlü inanaını - - Sen. dedi. lbu şekerleri yerken kar • 
L eınatik çal la rl . ' de ... _reshulcyiL.. yoruz ve gar~..:ıı.r· kı·, memlekette ve a- Kadın berberi - Hiç bir Don juan d . . b ' d- .. d" ··ı qr}a be ışma r ır. Ve bu çalışma- B d .ıuu eş.mı ıç uşunme ı.n mı. 
~bet·n'. diğer şubelere karışmam. Türk ~- lZ. e beynelmilel şonretli edip ve ramızda çalışan yabancı mütehassısların benim malik olduğum koUeksiyona - DiŞinmez olur muyum baba, hep 
~Yadauını Avrupada, Amerikada. Ja - mu~e~ekkır yetişememesınin başlıca se - hata ve yanlışlannı. velev ki en büyük malık olamamıştır. i§te e::ı gii.zcl ka- omı di.i§ünüyordum ... Şimdi gelic, görür. 
ları old wtanınınış fahsi}•etleri ve üstad _ beb_ıru. herk~ malfun olmuş bir ~il- mevzularda dahi olsa onun hatasını her dınlann saçlarından birer demetJ 0 da ister diye ödüm kopuyordu. 
~ 1 ~nuhl~~~~m. ~~~~~~=Ş~~M~~fula-ha~~üm~~~t~b~~Mh---------------------------------

JL a nız bir ta · d b ı rımı_zı _ko_ parm~mız. garb !tültürüne ...:ı,.. hammül edemiyoruz. f c::te feiaket burada-,ı.ıiziın b" rız e u unmak istarim kı. he ıı, -ı "'"' ~ 
dışıtıd 1.r. ku urumuz var- Bu da hudud n~ .~yıce ag anamayışımız! dır. Bu zihniyette devam ettikçe ve es~slı 
~ a ısını v · 1 Büyuk servetler bir nesilde toplana _ bir degy ic::iklik hu.role gelmedikçe Türk ahi rı d Prmış o an otoritC'lerimizi maz. Bab d h • ..,. 
l3iraz e ;.nse b r türliı benimsemeyiz. M • ~ an, atta de.~ede:1 gelmelidir. gençleri arasından tarihteki babalan gi-
ban<'ı es 1 z m~nlann itiyadı olan vn- b" an:~ cıhetlerde de boylediı·. Halbuki bi yüksek ve beynelmilel iş başaracak 
sa, em~~ 5 (). 1 ~ h_ • ı_a _devam edi) or. Yok- ~z .e eden kalma miraslar(! an istifade kabiliyetlerin inkişafını beklemek çok 
..._ ~,~, emı) or~z. Garıb milletlc.rinin birkaç a. boş bir hareket olur. 
ueJ <>lnıilel . h !lll kı tıb sahasında sırdanberı teraküm etm!§ kitabları R f f "f N .. 

11 l"{'tlermiz varoır.. Onların yeni ed bleri bu . d 
1
var. assam 1 aCI . 

'"'Uha · p il'le o :ı e . r r• r eyami Safa : (kaidelere) basıp abeserlerinı ~ ( Beynelınllel şöhretlerin olm:ıyışııu 
u'J'i rl iye • teriyorlar. cm ktymet m~Jesimlen ziyacle neşir va-
at•~ .n n, fikir adamlan ve ı:;an - t 1 -•· l d 

.... ırtır ı \vrap "b eı· Bakınız, ben criedöstal sı :ısını an maıırum o uşumuz a ara • 
tiJwJ a şo r ı olmata ıin- "llı mak liizını geliyor.» 

,_ l">· c t ~ı g'un ıiç de """ak d"r.il.'ı> diyıı-rı><n mi bil mj'l""ru ı ik 
oız Tan · t - 40 --t>· "u m r ını de c- Şohret> denen şey kafesinde kapan-

l"ıelıtı l~lı . . ıma a kndar cislfı.m bey - kullandığım hald heı çeş d k riım Lk- mış Anka ku una gökten inen maide gi-
be"n"1rn~e;~1?~e kaldık. Türkler, isHim rimi anlatabild ğimdcn emin değılım. bi 'hır nesne değildir. Geniş bir kütle ta. 
tor. ılım dı ıc nde meshur pek çok filo- .. Bu,, tek misal değilıCT. Her cihetçe rafından tanınmak içln geniş bir kütleye 
lerdir. a nmı, ve san'atkar yetiştirmi~- böyle. Şarkın malumat. felsefe. kelime, hitab etmek ve lbu fırsatı bulmak veya 

Sızin k sd hatta ~arf ambanndan henüz bu nesilde yaratmak lazundır. Torosların tepesinde 
>'an ianb ~ ettiği,nU; beynelmilel. hıris~i- el çektı_k. _ _ . . münzevi yaşıyan bir dihiyi eserlerini ka-

Ynelmilelidir. Biz bu aleme Garbın kültür hazıneiuıdeıı .istifade e- (Devamı_ lO uncu WJJfaılrı). 

- Necati Lana bayılı • 
yor amma, ben Sacidi ter
cih cdiyo1'Um. 

- Ôyleyfe 1ıiç durına. 
N ecGti ile evlea. 

- Size d.:;ıkını., köleniz 
olmak istiyorum. 

- Den köle değil, iyi 
bir ~" anyordum. 

- Eğer beni hakikaten 
sevmiş olsaydın şmidiya 

kadar bana iyi bir bıi
'lraytp bulurdun 

' 
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1 Sayfa SON POSTA Nisaıı 29 -
1 Dört yüz sene evvele aid İstanbul haberleri 1 Ruzve t, dün Hitlerin 

M·nareler d·ı k ceva v rdiği me jı 
e an ı ya 1 ası yollamıya nasll karar verdi 

ne zaman .adet olmuştur? Amerik~ Cümhurreisinin dost bir memleket diplo-
matına söylediği iddia olunan bir cümle: '' Onların 

Ul·crı.A 998 yılın -'a "'stanbulda bir hakiki düşüncelerini ve emellerini ortaya koyacak uj ı~ s·1a1ler sormak istiyorum ! " 

cinayet nasıl tahkik edilirdi? 
("Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor) 

iki bU Uk an ın dn bir habbe kalmamış. yanmıştı. s~d~ .padişaha kı~em hediyeler ~e 
) Y g Birkaç .gün sonra Mimar Sınan ağa, ya- tırmi~iı. Bunların ıçınde 80,000 mısknl 

Hicri 976 da, Sarı Selimin zamanında, nan yerleri yeniden ve başka bir tarzda altından envai kıymetli cevahir ile mü • 
1stanıbulda ıbugünkü Bahçekapısı ve E • yaptı, yangın yeri mamur oldu. zeyyen 'Ve murassa bir taht getirdi. Bu 
minönü civannda büyük bir yangın ol- A . k ki ld tahtta en değersiz cevahir zübcrced ile 
du. Bir gün bir gece devam etti. J yerme uyru UYI. iZ firuze idi ve güvercin yumurtasından kü-

0 zamanlar orası Yahudi mahallesi idi. 985 yılı ramazanının bırinc! gecesi, her- çük olanını da koymamışlardı. Bu tahtı 
Büyük kiırgir Yahudhaneler (yani Yahu- kes gök yüzünde ramazan bilB.lı görmeğe yapanlar Mısır ümerasından "Ilakkaş ve 
dılerin ap.:ırtıman • h:n ~arzın~ oturdu- ı çıkmışken. o gece bir kuyrukluyıldız ressam Derviş Bey ile kuyumcu İbrahim 
ğu binalar) yangını onlıyemedı. Halkın doğdu. Bey idi. Kendileri de İstanbula gelmiş -
pek çok gayret .sarfetmesine rağmen ya- M . b' t I lerdi. Dergahı ali müteferrikalan arası-
yılması önlenemedi Yeniçeri ağası hasta Utış ır aun sa gmı na alındılar. 
olduğundan, Yeniçeriler yangım söndür- Hicri 992 de ~yle garlb bir v:k'~ old~: Bütün saray halkı bu kıymet biçilmez 
mekten ziyade yağmıya baktıları Halka İstanbulda bır taun 8'11.gını hukum su- tahta hayran hayran bakarken ukalalığı 
çok büyük zarar verdiler. rüyordu. Mirahur Hüseyin ağa da tau~.a 1 ile meşhur Mahmud çavuş namında biri 

Hicri 982 yılının Safer ayında saray tutulmuştu, yatıyordu. Kapıcılar kethu- bir kıymet biçrneğe kalktı. o zaman ku
mutfağınd keba.b çevrilirken tavada yağ dalığından roazul diğer bir Hüseyin ağa yumcu İbrahim Bey: 
ıtutuştu. Yukarı 'bacaya sardı. yangın çık- sadrazam Osman Paşaya gidıp mirahor
tı. Alev, mutfak damından karşıdaki ha - luğun .kendisine verilmesini istedi. 
deme odalarına sıçradı. Kiler ve helvaha- Sadrazam: 
neye kadar olan yerler yandı Yangının - Mirahor ölmeden nasıl veririz? 
birdenbire -büyümesi sarayda büyük bir Dedi. 
i3-Şkınlığa sebeb oldu. Bütün vezirler ve Beriki de: 
Yeniçeri ağası saraya koştular. ateş sön- - Hüseyin ağa zaten bu hastalıktan 
dürülemedi; ancak sarayın Enderun de- kalkacak değildir! 
nilen orta kapıdan içeriye sirayeti ön - Cevabını verdi. 
lendi. Yangın çıktığı zaman padşiah Sarı Osman Paşa, ölümle pençeleşen bir a-
Selim Beykoz bahçesint? gezrneğe git - damın makamında gözü olan bu adama 
rnişti. Yangını haber alınca süratle sara- fevkalAde kızdı: 
ya döndü, ağlamağa başladı. - Caiz ki sen ondan e'VVel ölesin! 

c- Bir defa da dedem Sultan Selimi Dedi. Garib tasdüf, adam sadrazamın 
evvel zamanında Edirne sarayının mut
fağı yanmıştı, ondan sonra kendileri çok 
yaşamadı. Bu da bize mi bır işarettir?!» 
dedi. 

Kilerde ve helvahaned~ eski padişah
ların :zamanından kalına nefis sofra ta
kımları ve fağfuri takımlar vardı. He~i 

gayet kıynietli, benzerlerini bulmak im
kAnsız şeylerdi. yangının gündüz olması
na rağmen hiç bir ~y kurtarılamayıp 

~ mahvoldu. Sarayda yiyecek namına 

Hürmüzi1n banımanı sönmüştü. Ne 
elinde bir şey "kalmıştı, ne de avucun -
da. MücevherJerile parasını koyduğu 
ufak el çantası da te18.ş arasında kay -
bolmuştu. Bunun öteki sandıklardan 

birinin icine mi sokulduğu, yaksa ev -

yanından çıktıktan az sonra tauna tutul
du ve yerinde gözü olandan dört gün 
evvel de öldü. 

Mısırin görU'memiş hediye'eri 
Mısırın dahili idaresi, kölemen beyle

rinin serkeşlikleri yüzünden sık sık mü
him karışıklıklar geçirirdi. Mısır ahvalini 
yakından tetkik ve tanzim için Mısıra git
miş olan vezir İbrahim Paşa 993 ramaza
nında donanma ile İstanbula döndü. Mı-

- Hüner odur ki, bu tahta dünyaya ve 
zamana hükmeden Türk padişahı otur -
duğu zaman kıymet biçmelisin! dedi ve 
Mahmud ça~ susturdu. 
İbrahim Paşanın takdim ettiği diğer 

hediyelerin defteri §U idi: 
2 aded nefis hatlı murassa cildli Kur'a-

nı kerim. 

1 aded fevkalade kıymetli Kabe örtüsü. 
3 aded mücevher kabzalı kılıç. 
3 aded kabzaları yakut ve elmaslarla 

müzeyyen hançer. 
3 aded İran tarzı mücevher kabzalı han-

çer. 
6 adcd murassa siperlik. 
3 aded som altından murassa. ve mü -

cevherli lbir küçük el leğeni ve bir ibrık. 
3 adcd murassa maşraba. 
6 aded murassa halis altından tepsi. 
3 aded ırıurassa gülaptan. 
79 top serasere de!lilen kıymetli kumaş. 
39 top nefis sade ve renkli Venedik k!l-

dif esi. 
(Devamı 12 nci sayfada) 

• 
~-

Ingiliz karikaıiirıst! Ruzveltin 

Bir Fransız gazetesi yazıyor: 
Beyaz sarayda Eve Curie şerefine ve• 

rilen bir ziyafette Mister Ruzvelt bir 
dost memleket diplomatına gizli bir dü-
şüncesini açmış ve: 

- Sirkaç zamandanberı onların düşün
düklerini ve haki.kt emellerini ortaya ko· 
yacak sualler sormak istiyorum ve bunun 
için bir çare arıyorum! demişti. 

Ve Arnavudluk işgalinın akabinde geç 
kalmanın doğru olmıyacağını düşünen A
merika Cümhurreisi 14 Nısan öğleden 
sonra fikirlerine en emniyet ettiği bir in
san olan Cordell Hull'ü yanına çağırdı. 
Görüştüler ve Ruzvelt fikirlerini. şöyle 

izah etti: 
- Vaziyet çok kötü bir şekilde inkişa1 

ediyor. Arnavudluk hadısesi, İspanya sa
hillerinde dolaşan Alman filosu, Polon
yada, Holandada ve Yugoslavya etrafın
daki askeri harekat bize bır iş yapmak 
zamanı geldiğini anlatıyor. 

Hull: 
- Evet, dedi, Çemberiaynin eski poli-

mesajını bu §ekilde canland~rdr. 

tikasına nihayet vermeğe kalkışmasında 
elbet te ciddi sebehler vardır ve hiç şüp
hesiz Fransızlar yan seferberlik vaziye
tine yürek rahatile geçmiş değillerdir. 

- Bana geçen EylUlün son haftalarına 
çok benziyen dakikalar yaşıyoruz gil>f 
geliyor. Siz de öyle zannetmiyor musU' 
nuz? Bu sabahki nutkumda bir vaziyet 
almak istedim. Ümid ederim ki meramıJ1l 
anlaşılmıştır. 

- Şüphesiz efendim. Fakat zannederin1 
ki nutkunuz efkarı umumiyeyi biraz en' 
dişeye ve meraka düşürdü. Nutkun bÜ' 

tün tabii ki iyi karşılandı. Amma hcl~ 
sizin daima açık konuşmanızn alışmıştır. 
Bugünkü nutkun tonu belki biraz vazıb 
değildi. .. 

- Evet, evet biliyorum. Fakat biz da~ 
ha şimdilik te ön sözdeyiz. Bana öyle ge
liyor ki diktatörle:-le biraz daha açık k~ 
nuşmaIC lazım gelecek! 

Hull beyaz saçlı başını eğerek: 
(Devamı 12 nci sayfada) 
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Küçük fareyle kedi 
Küçnk farenin babası. evin küçük ba • 

yının bir iskemleye bağladığı balonunu 
dişile tiresinden kopamll§ ve küçük fa • 
reyi bularak: 

- İşte sana bir balon getirdim demiş, 
vermiştL 

Küçük fare lba-basmın kendine verdiği 
bu hediyeye çok sevinmişti. Bir zaman 
balonla oynadıktan 90nra, onu kaçırma -
mak için kuyruğuna bağlamıştı. 

Küçıilk fare yürüdükçe balon da uça 
uça ilerliyordu. Evin kara kedisi balonun 
ilerlediğini görmilftü. Evvela merakla 
baktı: Bir kere tecrü:be etmek istedı. boynunu 

şununla büktü: - Güttl bir oyunca·k, dedi, 
ben de aynayım. 

Bir iki adını attı. Fareyı görmüştü. 
- Bu oyuncaktan daha iyi. 
Kedi dfiiÜndü. Şimdi atılacak, küçük 

!areyi yakalıyacak ve yiyecekti. Bundan 
daha iyi bir a~bah kahvaltısı bulmasına 
imkan YQktu. Kü~ fare henüz kediyi 
görmemlfti. Keyifle koşuyor, öteye be . 
riye atılıY"Ordu. O k.oftukça balon da ha
valanıyor, uçuyordu. Kedı, henüz küçük 
farenin üzerine atılmamı§tı. Biraz sonr:ı 
kendi kendine çekecefi güzel ziyafetin 
hayalile yaşıyordu. 

- Bu kü~ farenin eti. kim bilir r.e 
tatlı olacaktır, diyordu; geçen gün 
ltoınşunun te'kiri bana itar. ltı r fareyi 
Yakalamli olmakla D..iabeıt veriyordu. Ben 
hele §U küçük fareyi bir yakahyayırn .. 
Ben de ona övünebilirim. 

- Kuzum kedi, canını kedi. bana acı, 
bana kıyma! 

Kedi miyavladı: 

- Ne diye sana acıyayım .. şu dakikada 

karnım aç; sen bana acuıaydın; böyle söy
liyeceğine karnımı doyurmayı düşıinilr; 

hemen ağı.una atılırdın. 

Fare etrafına bakındı. Kaç.maktan baş-

duğu €i}>i olmuştu. Fare deliğe girmiş, fa. 
kat balon dışarıda kalmıştı. Kedi balona 
atıldı, yakalıyaca.ktL Fakat pençesile ba-

lona el-Okunur dokunmaz balon patlayı • 

vermiş ve kedi korku içinde gerisin geri 

srçramı.ştı. 

Küçük fare artık serbest kalmıştı. De

liğin içinden kedinin haline gülüyor: 

- Şimdi beni yakgJıyabilirsen yaka 

lamamazlık ehne! 

Diye kediyle eğleniyordu. 

Farenin kahkahalarını duyan kedi 

ne yapacağını şaşırmıştı. Tahtaları kır

mak, dc>liğini büyültüp orad.<rn çıkmak 

ve fareyi yakalamak becerebileceği bir 

fş değildi. Ne yapacaktı. Av elden kaç
rnL~, pençeleri böğründe bağlı kalmış -

tı. Hiddet!eniyor, kendi kendine: 

- Ne yaptım da onu bir an evveı ya

kalayıp p~rçalamadım. 

Diye mehil rnclfıl farenin girdiği de

liğe bak1 yordu. 

Olan o~muş, . küçük fareyi eJinden 

kacırmtştı. Biraz evvel kurduğu bütün 

ha 1aller bir anda mahvolmuş, küçük 

körpe fare ona kısmet olmamıştı. Fa -

kat küçük fare de bn hadiseden bir ders 

a"mıştı. Bir daha kuyruğuna balon 

bağlayıp odalarda dolaşmadı ve ken -

disini kediye göstermedi. 
O bunlan düşünürken, küçük fare on

~n .. tarafa döndü ve karşısında gözleri 
d.i u~~.Üi, kula-klan dikilmiş, kara ke • 

Y gorür görmez. neye uğradığını şa • 
~1• Kara kedi neredeyse üzerine atı • 
U caıt, kendini parça parça edecekti. Şim

ne Yapaıbili.Mi. Kediye yalvarsa· 

O zaın:rndan bu zamana kadar ke -
diler birçok fare yakaladılc:r. Fakat ya

kaladık'arı far-elerin arasında başından 
ka !bir çaresi yoktu. Bir kenarda gördı.iğtl bu vak'a gecen kürük fare yoktu. Çün-

bir deliğe doğru atıldı. Kedi onun bu ha- kü 0 başından gecen büvük tehlike 
line gülüyordu. Delikten içeri girse bile yüzünden her zammı tedbirli hareket 

balon dışarıda kalacak, kedi pençesile ba- I etmek l~zumunu öğrenmiş ve asla ted
lonu yakalayınca balona kuyruğundan birsizlik gösterip kedilerin yakalıyabi
bağlı olan fareyi de çekıp delikten dı • ıecekleri ytrlerde do~ .,mam1ştı. 

- Ku:zum k~..ı.: lh ı:=ı, canım kedi bana act · 
. YJna bana. ben bir kilçilk fareyim .. dişi~ = ~ovutuna ~Ue gitmem.. Esasen se • 

. . gibi lruvvetlı bir kedı için ben iftihar 
idılecek bir av sayılmam. 

Dese acaba kedi kendine - acır mıydı? şarı alacaktı. Ve nitekim kedinin um • * * 
Okuyucularımızın 

resimleri 
Yeni b~lm 

-==:=:===--=========================:::::=:=::===:==== 

=ı ce 
Oduncu Ali baba sablhleyin uf ak el a-

Kilçük o1ruyucularunı;an bize gönde 
~klert reıri:rnlvi,ai çoeuk 

rabasına baltasını koymuş, ormana ağa~ 

-1 !kesmiye gitmişti. Ali baba sabnhtan ak -

koymayı çok jete • 

rhc. Yalnıa gön • 

l!erilen ruiınlerin 

iyi çıkınıı realm , 

ler olman f&l'ttu 

Çünkü fena çık • 

ınış. sllik ve iJ( 

iÖrünnıiyen ıbJı 

resıın ilZeteye ba. 

11ldığı zaman dl. 

iyi görünmez. 

sayfamıza 1 §ama kaclııır uğraşmış, ağaçlan kesmiş, 

bir araya toplamıştı. Akşam onları ara • 
basına koyup köyüne götürecekti. Fa 

knt arabasını kaybctmışti, bulamıy'Jr • 
du. Acaba bu araba nerededir? 

Oduncu Ali 'baba çok yorgundur. Arı· 
yor, anyor bulamıyor. Haydi çocuklar, 

ihtiyar oduncuya siz de bıraz yardım c -
din de arabasını .bir an evvel bulsun, res. 

me iyi bakın, arab:ıyı göreceksiniz. Gör
düğünüz zaman olclug'..ı yer bir işaret ko-

yun ve resmi gazeteden keslp bize g5n· 
derin. Bir kişiye bir kilo çikolata, b'r 
kişiye bir futbol topu, yüz kişiye de ayrı 
ayn güzel ve kıymetli hediyeler vere -

Gene bilmece • ceğiz, bilmeceye cevab verme müddeti 
IJl.lzde bO.ytıt mü • Çorlulu küçük oku • on beş gündür. Bilmece cevabını bize gbı~
k!t wucıılanmızdan D•lek derdiğiniz zarfın fa.erine (bilmece) keH-

at kazanan o- Canlı mesini ve bilmecen 'n gazetedeki çıktığı 
kuyucuıarmuz da bi%e getırdikleri resim- tarihi Ya?llllayı unutmayınız. 
leri iYi çıkmış rmiınleri arasından seç • DİKKAT: 
Jneleri IAıımdJr. B'lm ~kAf 1 ece mu a atlan için bir dileği
~~ ....... ~.,,-. -

"--· . . 
niz, yalıud bir şıkayetiniz olursa bize 

mektuhla bildirebilirsiniz. Bu rnektub. 

)arı bilmece cevablarmı koyduğunuz 

zarfın içine koymayınız, ,ciyrı zarf i -
çinde gönderiniz ve zarfın 1bir köşesi

ne cidare• kelimesini yazınız. 

Snyf a 9 

C Hind mihraceleri~ 
T arzanı taklid etmek isteyen baba ile 

oğulun başına gelenler 

Kiiçük Pitşune babasile '>erabet ıinemaya git· 

m.şler. Sinemada Tarzanın bir filmini seyre?!• 

mr§1erdi. Her ikisi de Tarzan gibi giyinmek, Tor. 

zar.. gibi ormanlarda yaşamak hevesin~ kapılmq

Zaraı. Fakat Tarzan gibi giyinip ormana g!ttik· 

Zeri gün orman bekcisi onlar.l kızmıt. kovala· 
maııo ba.slamıstL 

Ça~rıa~r1an giymek istediler amma her ikisine de 
ıamum gelmiyordu. Bir çare düşündüler ve çamaşır• 
Zart sarcıı 1.aıınde kesip vücudl~rmıJ sardılar. 

Baba oğul bekçiye yıı1 a
lanmıı olıaLardı; bir ıcmt.a 
da11ak ı,ıi11cceklari muhak· 
kaktı. Y aptıklıırma pi§m:ın 
oldular V#. bacaklarının 

bütün h.ızile kurtulmak i· 
çin iC4Çmaycı başladılı:r. 

Kaçarkan bir bahçe göı'ılp 
girdiler. Balıccde çama§ır· 
Zar anlı Uti. 

Bu vaziyette yanyana 
yünhn.eııe ba§ladılar: 

- Halimiz ne o?rıcak, 
oöyle nereye gidebi!iTlZ! 

Diye dil.jimiıynrlrı.,.dı. 

Fakat talih onlara artık oülcr yilz g5stermi§ti. Çünkü bi-raz Herde bulunan 

otelden göriilmüşıerdi. Otel sahib~ onları iki Hind mihracesi zannetmi§ti. Karşı• 

lamak için sevinçle aşağıya inmiş ve yerlere çiçekler serptirmişti. Biraz sonra 

otele alındılar ve o gün gayet iyi ağırlandılar. O gün diyoruz, çünk•l ertesi gt'ln 

Hind mihracesi olmadıklan anlCl§ılınca otel sahibi, kapıdan nasıl kovdu, orasını 
öğrenemedik. 

Anne - Ye~ çörekten bir parça cfo /ıle 
l'i'rıeıı el 

ÇocWI - Nf111e veraoekmi§im.. ııenneın. 

Fıl - Bu atlı karıncaya bınip biraz dolaş::am 
1ıiç fenn olmıyacak, hele ıu ouımcak atın önüne 
otura]ltm. 

<)Qcuk - Anne ben atlıkarmcaacıicı uı;uncak 
f ıle b~neceğim. 

Çocuk - Evvah ıahici f iımiş, beni alıp gd· 
tilrüycw. 

AJ.ne - Peki çocuğum. I'ı! - Çöreğinin 11ansını banu ver1ni11e kıva· 
111aJıBıı. ~fiil mi? 
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()kuyanla.r: Tahsin Karakuş, CelAl Tokses, at.l %1 2'5: Nefeli plAklar - R. 21 30: Muzlk den güne efsun oluyor. 4 - U.tlf ağanın - konkurhipiklerin, bu sene 18 indsinin miştir. Ekipimiz, ayni zamanda di~ 
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ouıe, Re~ad Erer, Ruşen Kam. Cevdet Ko - nadı. ıı - Schrader - Akşam üzeri (Hazin ml. 6 - Yesar! Asımın - Nihavend şartı: ekipimizin yüzümüzü ağartan muvaf- mamı.ş ve sırasile Ceva ur n • 

n. Okuyanlar: Necınl Rıza Ahıskan, Radi- parça.) 3 - Aubert - Göbekliler resmi ge - Yaz geldl cicim. 7 _ Rahml beyin _ Bayatı- fakiyetlerini yazmıştık. gara ikinci, Eyüb Öncil Çolban ile J 
te Neycl!k. ı - ......... - Mahur peşrevi.! - çldl. CKomik mnrş.l 4: - Beethoven - Menu- araban şarkı: Bana noldu değişti. ı - Sa - Yarışların en millıimml olan Piyer üncü ve Cevad Kula Şane ile dördiln-
~bdl efendinin - Rast şarmı: Benin aşkın- etto (Sol majeur.l 5 - Chrtstlan Rymlng - dettln Kaynağın - Bayatiarab:ın şarkı: öm- G<ıtiye kupasına, başta İngiltere, Fran- CÜ olmuşlardır. 
la çak oldum. 3 - Yesari Asmım - Hüzzam Ent.ermeZZô. 6 - Lehar - Eva operetinin vnls rümün nefeslz. 9 - Sadettin Kaynnğll\ı - sa İutl •a Lehistan olmak üzere 19 
~rkı.~: Yine kalblm ta nr ağlar. " - R~ad leri. 7 - Schmalstıch - Knpldon ve 5 kı - Kürdlllhlcazkfir şarkı: Blr gün yaşadık. 10 - ! . ) 'k. 

1 
. . . f..-..teo+;.. Til 'k Bayrağımız, şeref direğinde saatlel'

l?rer _ Keman taksirnl. 5 - Refik F8fSan - mnhk tı•k hlkAyesi. a) Yakla$:ma. b) Aşk ......... _Halk türküsü: Senin yazın ~a ben- mı!l:tın e ıp en ıştırak ew .. ~~· .r ce dalgıfl.anınış ve eki.pimiz halk tara-
~ahur şarkısı: Dün yine günümttz geçtl vatm. el Ba~başa. d) Gezinti. el Kavgacık ve zer. 21 : Konuşma. 21.15: Esham, tahvUlt, ekıpı namına da yarışa yüzbaşı Saım 
6 _ ......... - Mahur şarkı: Saba tartı ve - barışma. 22.30. Müzik: (Şan s:ın'atkll.rları - kambiyo _ nukut ve ~rant borsaşı (flat.) Polatklın, Cevad Gürkan, Eyüb Öncü fından uzun uzun alkışlanmıştır. 
fadan peyınan yok mu? 7 - ......... - Mahur PU 23: Müzik CCazband - Pi.) 23 45 - 24: 21.25: Neş'ell plaklar - R. 21.30: Müzik (KQ- ve Cevad Kula girmL,lerdir. Yukarıdaki resim, yüz.başı Saim Po-
saz semaısı. - Semseddln Zlyanın - Uş - Son ajans haberleri ve 13nnkl proğram. çük orkestra _ Şef: Necib Aşkın.) ı - Brus- Bu rarı ta yüzba 1 Salın Pola't.kan latkanı, birincilik mükafatını alırken 
şak şarkı: Ol şuh! sefa perverl. 9 - Şem - * sclmans _ Felemenk raksı. 2 - Frelre - Ay, . J ş ' .. ş . k di 
Jeddln Zlyanın _ uşşak şarkı: şu salkım sö- S.\J.I _ !/5/39 ny, ay (Melodi.) 3 _ Hruby _ Viyana opere- eşme ender t~aduf olunur hır koşu ve gösterme te r. 
ğ{idün 10 - ......... - Türkü: Ne zaman gi:ir- 12 30: Prortram. 12 35: Türk müzl~l - Pl. tlnden (potpurU 4 - Ganglberger - Benlm 
s m onu. 20: Memleket sant Ayarı, ajans ve ıs· Memleket saat Ayan. aJaM ve meteoro - küçük Teddl ayım <Saksaron parçası.) 5 -
meteoroloji habl"'lerl. 20.ı5: Temsil (Kork - ıoJi hnb('rlerl. 13 15: Müzik <Karıqık proğ - Kutsch - ic;panyol kaprisi. 6 - Zlehrer - Vi· 
ma .sönmez bu şnfakl:ırda.) Yazan: Ekrem rnm _ Pil 1'.-145 = 14: Konusma CKııdın sn - yanalı küçük kız vals. 7 - Schott - Marş. 
Reşid. 21.15: E.c;ham. tahv11A.t, kambiyo - no- atı _ Ev havntın6 aid.> 17 !O· İnk'lt.t:ı torlhl 22 30: Müzik <Aryalar _ PU 23: Milzlk <Caz
kut ve ziraat bors."l mat..> 21.25: Netell dersleri _ Hnlkevlncfen naklen. 18 30· Pro~ - b:ınd - Pl.) 23 45 - 24: Son ajana haberleri 
plUJar - R. 21.30: Müzik (Sonate - Mes'ud ram. 18 3;:;· Müzik <Virtüozlar - Pl l 19· Ko- ve yarınki program. 
Oemll _ cemal Resld.) 22: Haftalık posta kn- nu"Tl'ln <Tiirklve postası.) 19.15: Türk müzl- * 
tusu. 22 30: MU•lk <Küçük Orkestra - Şef: ~I <F11.sıı }'ıPv!.'tt l Tahsin Karakuc; ve arka - CTMA _ 515139 
Necib Aşkın.> l - Löhr - Hülya gecesi - vnlS t1aııları _ S'.lflve Toknyın lştlraklle. 20: Mem- 12 30: Proğrnm 12 35: Türk mfıziğl - Pl. 
2- Brnhms - Macar dan51• No. 1•2· 3 - Kö- leket 11'.l'lt fıvnn, afan.s V!.' m{'toorolojl h'lber- 13: Me:rrleket saat Cıvan, ajans, ve meteoro
ıptschorer - Tirol Entermezo. °' - W1lly Rlc- leri. 20 15 Türk mfizlitt. Calnnlar: Vecihe. lojl haberleri 13.15 - 14: Müzik (Karışık prog 
hnrts - İlkbahnrdcı. blr çift A.şık - ouvertilre. Ruşen K~m. CPv<!<>t Konn. Re!!!!d Erer O- ram _ Pl.) 17 30: inkllrtb tnrlhl dersleri - Hal 
23: Muzik <Cazband - Pl) 23.45 - 24.: "Son a- ıruvanlat" Nl'rml Rı.,n Ahıs'fı;nn. Remahat Öz. kcvlnden nnklen. ıs .30· Program. 18.35: Mü. 
jans haberleri ve yarınki proğram. dım .. c:t"s ı - ......... Hftızam pe<ırevl 2 - De- zlk <Bale mü.,111-i _ Pl.) 19: Konuşma. 19.15: * denln - H1i'l':?.am yfırük semal!:t· HC'l\I aRkın- Türk müzl~l <Fasıl heyeti.) CelM Tokses ve 

r \ZAR - 30/4/39 dı.. ! - Se1fı.nn:ıı Ahmedtn - Segah sJ.rkı · arkadaşları. 20: Memleket s:ıat Ayan, nJans 
1230: Proğram. 12..35: Müzik (Kfiçfik or - Zevk olur gtrvelerlm. 4 - Kanun takcılml - ve meteoroloji haberleri. 20.15: Türk müziği. 

c üstundağ ve arkadaşlarının muhakemesi J 

tn - Sef: Necib Aşkın) 1 - Nlemann - Vt'c~ 5 - - Tatvo.-,;un - Hüzzam sarlw Suyl Çalanlar: ccvdPt Cağln. Eşref Kadri, Hasan 
Qarlbıt-On (D:ıns.l 2 - Oımglberger - Küçük kfıtımt"de 6 - Hacı Artf b(>vin - Ser.ah aar. Gür, Hamdi Tokny. Okuynnlnr: Snnye To -
topl nb (Revü - Entermezzo.) 3 - Schie - tı: rnm:n l!Aç stnel santnareme. 7 - Sevki kay. ı _ .. .. . _ Hicaz pec;revl: Salim be -
der _ Dlnle .. Keman ne sôyıtlyor (Tango.) berln - Hlrnz sarin: Affevle surum ev gü - ytn. 2 _ Havd:ırın Hicaz şarkı: Hicranı e -
4 - Tomnn - Vlvano. hülyaları (Vals.) ıs: ııter. ıı - S'l~Ahaddln Pınarın - Hicaz sarkı: lem 3 _Refik Fersan _Hicaz şarkı: Cihan
MemlP!tet saat Cıyan, ajans ve meteoroloji l{almadı bendP. ne arzu. 9 -... .. .. - Karrı- da biricik sevdiğim sensin. 4 - Salfıhaddln 
haberleri. 13.15: Müzik (Küçiık Ortte.!tra - ~r şartı: nnınem kt safa ne,·e bu ömrün Pınarın _ Hlcnz şarkı: Anladım sevmlyecek
(;ef: Necib Aşkın.) devamı. 5 - Robert 10 - Lemlnln - Karclıtar şarkı: Cesmnnı o sın. 5 _ Hasan Gfir - Kanun takslml. 6 -
Btolz - Parterde a~açlar tekrar çiçek e.çı - mehve.sln elMır. 21: Konuşmn. 21.15· Esham'. Eviç şarkı - Bir sebeble gücenmişsin. 7 - E
for. Fantezi. 6 - Carı Rydahl - Melodi. 7 - tahvtlAt. kambiyo • nukut ve ziraat borsası vlç Tfirkil _ Atladım bahçene girdim. 8 - Eski vali Üstündağ ve arkadaşlarının Temyiz 4 üncü ceza dairesinde ev -
Lehıır - Çocuk Prens operetinden potpuri. Cflat.l 2125: Nefell plAklar - R. 21.30· MU- saz eserleri ve oyun havaları. 21: Konuşma. velki gün cereyan eden muhakemelerine aid tafsil&tı vermiştik. Resim, ttı-
13.50: Türk müziği. Çalnnlar: Zilhtft Bar - zlk (Radyo orkestrıısı - Ser: Praetorlus.l 21.15: E.c;ham. tahvllft.t, kambiyo - nukut ve tündag· 

1 
mahkeme esn;ı43ında göstermektedir. 

~~mu,R~kft~n.K~~ ın~zt~y- t-G~~nnl~es~~-nBn~~redlS~~rad~~~<llitl21~:N"~ı~m~R.~~~~~~~~==~~=~=====~~~=-=~--===~~· 
hun. Okuyan: Sndi Hoşses. 1 - Atı aıtanm - vte:lla op~ra"ından u~rtür 2 - Mlchııel 21.30: MÜ'llk <Riyaııetl Cümhur Filnrmonlk H Al d t •• ı ı· • k• 
Hicaz pı?şrevl. 2 -- Kflzım Usun - Hicaz şar- 'llavdn - S<>rıfonl do majör. op. 1. Nr. 3 n\ Al- orkestrası - Şef· Hasan Rerld.) 1 - L. Van erg ün : manyaya os ça soy eme ıyız 1 ••• 
kı: Onmla kıymettar ömrün. 3' - Sall'lhad - !l'gro Su!r!toso. b' Rondo,un Poco Adagio Beethover. _ 2 ~el Leonore uvertürü. 2 - Jo-
dln P•nnrın - Hicaz sarkı: HB.-'ta kalbimde. <'l Final. Fuıroto. Vlvace A.sc;:ıl. 3 - Lulgl seph Haydn - Senfoni MI bemol majJör Nr. 
f - Udl Cemllln - Hicaz şarkı: Ne küstün Boccherinl _ Senfon!a la ma1ör. al Alle~ro 99. a) Adagla - Vlvace Assal. hl Adagio. c) 
blsebcb böyle. 5 - Şevki beyin - Hlcaz şarkı: Assai. bl Mlnuetto - Trio. el Andante. çl Fl- Menuetto - Trio çl vıvnce. 3 - P. Tschat -
Sen bu yerden gideli. 6 - Kemal Niyazi ~y- nale. Allegro m: non troppo Presto. 4 - K. kowsky _ Romeo et Jullette (Uvertür - fan
hun - Kemençe taksimi. '1 - ..... .. - Halk Atterberg - Barok silltı, op. 23. al ntrata tez!.) 4 _ H Berlloz _ Benvenuto Celllnl o -
türküsü • Yakma gel yakına. 14 .. 20 - 14.30· bl Sanı.b:?nda. el Oavotto. ç} Past-Orale e perası u,·ertürü. 22 40: Müzik l()peretler-Pl.) 
Konumıa (Kadın saatl - Çocuk terbiyesine oa llar<!n. dl S'dlln'l. el Glga. 22.30: Müzik. 23· Müzlk <Ca?.band - Pl l 23.45 - 241: Son a
dalr) 17.30: PM~ram. ı7.35: Müzik CPazar <Oda mfü;!&I _ Pl) 23: Müzik <Cazb.,nd - Pi) Jans haberleri ve yarınki program. 
çayı - Pi.) ıs.ıs: Konuşma <~uk E:ı.atU 2345 - 24: Son njans haberleri ve yarınki + 

(Ba§ ta.raf~ 2 nci say/ada) 
aylık Alınan politikasının, hıç olmazsa 
görünen tarafları iti.barlle büyük bir ha
ta teşkil ettiğini, bugünkü Almanyayı 

idare edenler tamamen anlıyacaklar ve 
kırılan şeyleri tamir için süratle hareke
te geçecekleri ümidind~Y:.z. 

18.45· MOzlk <Şen oda müziği - Ibrahlm Öz- proğrnm. 
gür ve Ateşböcekleri > ı9.15: Türk müziği 

C'lli\IAltTF.Si - 6 15 39 * 
(Fasıl heyeti.) Çalanlnr: Hakkı Derman, 
Eşref Kl\drl, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Bss
rl Üner. Okuyan: Celli.J Tokses. 20: Memle -
ket <'qat ayan, ajans ve meteoroloji haber -

+ 13.30: Program. ıs.35: Müzik <Operet se - Geçenlerde de işaret etm~ olduğum gi-
ÇARSA mı\ - 315 139 leksyonlıırı - Pil H: Memleket saat liyan, bi, Almanyanın bir hayat sahasına ihtı-

12 30: Proğram. 12.35: Türk müzllH <Se - ıı.Jans ve meteorololl hnberlerl 14 10: Türk yacı ne kadar tabii ise küçük Balkan dev
çllmlş klfı.'!lk eserler l Çalanlar: Vecihe, Re - müziği. Çalanlar Resad Erer, Refik Fersan, 
sad Erer. Fahlre FPrsan, RRfik Fersan Oku- Zühtü Bnrdako~hı Okuyan: Melek Tokgöz. lctlcrinin de müstakil bir hayata ihtiyaç
yan· Mttalllm Nuri Halll Poyraz. ıs· Mem - 1 _ ....... _ Şehnaz peıırcvl. 2 - Dellô.1 za- ları o kadar ta:bii ve sonra da Türkiycn!n 
lcket sant liyarı, nJans ve meteoroloji haber- denin - Şehnnz ş::ırkı: Etmedin bir 111.hze ih- kendisi için bir emniyet sahası istemesi 
lerl. 13 15 - M: Müzik (RlyaseU Cümhur Ban ya. 3 - Şel'?'.seddln Ziyanın - Şehnaz ş:ırkı: gene 0 derece basit bir hayat rnantıkı ne
dosu - Şef: İhsan Künçer.) ı - P. Llncke - Hem aldnndı:n hem aldattım. 4 - Zühtü ticesidir. Şu dakikada Türk efkarı, Al
Vlyana ltadınlnn <Marş> 2 - Chooln - Val9 Bardakoğlu - &ıntur taksim!. 5 - Lemlnln-

lerl 20.15: Türk miizli{l. Çalanlar: Verlhe. 
RmıP'l Kam, Cevdet Kozan, Okuyanlar: Mu
z:ıffer İlknr, Melek Tokgöz. ı - Tanburl Ce
mll - Şetarabnn pe<ırert. 2 - Sadullah afn -
nın - Şrtaraban bestesl: ol gül ruhun. 3 -
Ş(!l'Jl eddln Ziya - Şetaraban şarkı: Oldu şeb 
mahmuru zevkin. ~ - Ru en Kam - Ke -

(Do dleı m!nör.l 3 - Suppe - Eşklya oyunu Hlcnz şarkı: Neşem emelim. 6 - SalAhaddin manyanın küçük Balkan devletlerinin is-
cuvertilı.) 4 - Blzet - Karmen operası üze- Pmarın _ Hicaz şarkı: Yüzüm gül!e de kız - tiklallerine kA!i derecede hfirmet ettiği
rtne fantezi. 5 - J. Ed. Barnt - Tunusta <En ıar. '1 _ ......... _ Saz semaisi. 14.10 - 15.30: ne kani bulunmadığı gibi Türkiyenin em
termezzo.l 17 30 İnkllAb tarihi dersleri - Müzik <Neseli plaklar.) 1'1.30: Program. 17.35: niyet sahası hakkına riayetkar olduğuna 
Halkevtnden naklen. 18.30: Program. 18 35: Müzik (Dans saati - Pl.l 18.15: Türk müziği da emin değildir. İstik.balın bütün hadi
Müzik <Neş'ell müzik Pl.) 19: Konuşma. 19.15: <Fasıl heyetl.l Tahsin Karnkuş ve arkadnş-

mence tukslml. 5 - .......... Şetaraban ş:ır -
lo · Ev bahçıvan senin bahçen. 6 - İshakın
Şeta" ban Yürük semaisi - Plr olmnda ger -
91 nlce goniil. 7 - Tanburi Cemil - Şetara
b:ın saz .semnLsL 8 - Falzenln - Acem aşl -
nı.n ııarkı: Klme halln diyeyim. 9 - Noba -
nn - EYic şark1: Sevgilim bu akşam. 10 -
......... - Hnlk türküsü: Sinemde bir tutuş -

TÜrk mUzlğl <Fasıl heyeti.> CelCıl Tok.ses ve lnrı. 19: Konu!llla mış politika hMlsele.rl.) selerine karşı kendimizi her nevi mes'u-
arkndaşları. 20 Memleket saat Avan, o.Jans 19 15: Türk müziği <Halk türküler! ve oyun liyetten koruma·k için bu hakikati dostça 
ve mete"rolojl haberleri. 20.15: Türk müzi 1. havaları _ Sadl Yaver Ataman. 19.30: Türk ve dostça olduğu içın de açıkça söyleme
Çalanlnr: Vecihe. Ruşen Kam. Refik Fer - müziği. Çalanlar: Vecihe. Ruşen Kam, Cev- liyiz . 

mu'Ş vnnmış. 21: Ne'!l'ell plA.klar - R. 21.10: san. Okuyanlar: Mustafa Ç:ığlar, '..\1iizevven det Kozan. Okuyan: Müzeyyen Senar. ı - ================= 
:Müzik: (RlynseUciimhur B:ındo,,u _ Şef: İh- Senar. ı - ......... - Acemnşlran peşrevi . 2 - ......... _ Saba peşrevi. 2 - Suphl Ziyanın -
san Künçer.) ı _ H. Houzlaux _ Marş. 2 _ Dedenin _ Acema~lran şarkı: Dinle söziım ey S!'lba şarkı: Semti cllld:ıre bu demler. 3 - De 
Vollstedt _ İspanyol aşkı <Vals.) 3 _ Glın _ dllrüba. 3 - ism:ı.H ağanın - Acl'M!lqlran ı;:ır denin - BesLenlgAr şarkı: Ben sen! sevdim 

kı: Yannr sinem. 4 - Nlkogos ağanın - Şev- seveli. 4 - .. ..... . _ Kürdlllhlcazkfuo şarkı: ka - Ru'"lan ve Ludmllla operasının uvertü-
rtı. 4 _ Ph. aaubert _ Rapsodi. 1 _ Dağda. ke!zıı şarkı : Oeclp te knrıŞ!Yla. 5 - Refik Neş'e ne geçen ömrümü. s - Lemlnln - Kür 
2 _ ~,lentller. 5 _ Rnnsky _ Korsakow _ A- Fersan - Tanbur taksimi. 6 - ....... - n-z- dlllhlcazklll' şarkı· Bir kendi gibi zalimi sev
nnın uçu~u. 22• Anadolu ajansı (Spor ser _ z:ım şarkı: Ak~r.ı oldu yine de bas"lı kare- mlş. 6 _ ......... _ Rumeli türküsO: Koyun be 

ler. 7 - &-vkJ beyin • Hicaz şarkısı· Bilml - nl yükseklere. 7 - .... ... - Halk türküsü: 
vfsl l 22.10: Müı>:lk ıcazband - PU 2245-23: yorum bana ne oldn. 8 - Şem'leddln Ziya İkide turnam. 20 : Memleket saat Ayan, a -
Son ajans haberleri ve yannki proğram. beyin - Dlvanı - Dün gece yeslle 9 - ....... - Jans ve meteoroloji haberleri. 2015: Temsil * Eviç lürkü: Elveda dost deli gönfl 10 - ... <Geyik avcısı - Genç Osman.) Yazan: Ek -

P!\'l\.UTESİ - 1/5/39 ... .. _ H Ik türküsü: Bülbül ne ezer ln çu- rem R~ld. 21.15: Esham. t~hvtln.t, kambiyo. 
12 "0: Pro'l-r m. 12 35: Türk müzl&f - P! kurovnd::ı. 21 · Haftalık posta ku'usu. 2115 · nukut ve ziraat borsası mat.) 21.25: Neş'eli 

ıs· Memleket • Rt ti.varı, ajans ve meteoro- Esham, tahvllM, kambiyo - nukut ve zlrant pliklar - R. 21.30: Müzik (Sonat - Beetho -
loji h"berlerl. 13 15 - 14: ~ fizik rNeş'ell plrtk- oorsMı ır:at.ı 21.25: Ne'fell plaklar - R. ven Kreutzer - sonat.e keman ve plano.> 
!nrJ 18:30: Pr ;r;rnm. ı8 35: Müzik CMllzlk ve 21.so· Mü1lk <Keman soloları • Orhnn Bo - Necdet Remzi Atak. Ferhunde Erkin. 22: 
rakcı - Cevad Memduh tarafından - konuş - rar tarafından.> ı - Corelll - Adagio ve Al- 1 Haftalık posta kutusu (Ecnebi dUlerle.) 
ma.l Pldklnrla misaller 19: Konuşma (Dok- legro. 2 - BralunJ - Vals (La maJor.l 3 _122.30: Milz1k <Kücük orkestra - Şef: Necib 
torun sa t!.l 19 ıs: Türk müziği (Karışık Dwrnk - Krelsler - Slav dansı No. 2 (Mi mi- Aşkın.> ı - Brahm! - Macar dansı. No. 5-6. 
pro""llm.) Hııkkı Dermnn, Eşref Kadri, Ha - nör.) 4 - Ries - La Caprlcclosa. 5 - Cho • 2 - J. Strauss • Viyana ormanlannın efsa
can Gür. Hamdi Tokay, B:ısrl Üner. 20: pln - Mllstehı - Nocturne. 6 - Hubay - HeJ- nem. s - Müller - La Pnloma oarkısı üzerine 
Mewleket saat flynrı. ajans ve meteoroloji re Katı (Çardaş.> 21.55: Müzik (Melodi Pl.) fanLezl. 2S: Müzik <Cazband - PU 23.45-24: 
,..~ .. -'"ri. 20.15: Türk mü~ '10Aslk orna - 22: Mllz!k: fKQcüt: ()rkestra - Ser: Neclb As- Son eJans haberleri ve yarınki o~ram. 

KAYIR ARANIYOR 
İstanbulun Erenköyünde ve Dlyarbakırda 

ve Adarada polislik yapmll olan ve 929 se
neslndenberl polis -
llği terketmiş bulu~ 

nan yukarıda fo • 
t-Oğrarı basılan Kon 
ya Ereğllsinden Meh 
med o~u Atı! Er~ 

çetinden l sene ev -
vel İzmlrln Kuşa -
dnsından blr mek -
tubunu alınış ve 
bundan .sonra ken
disinden hlçblr ha~ 
ber alamadık. Mü • 
hlm bir iş için kendlslnl aramakta olduğu -
muzdan kendlslnl tanıyanların bize ve ken
disine nınH\mnt vermesi hususunu lnsanlyet 
namına rica etmekte olduğumuz ilft.n olunur. 

Konya Ereğlislnde Atılın amcazadesi 
Yeni Otel mü . .teclrl is& Temel 

Yukarıda söylediğimiz gibi. Türkiyed• 
ki bu görüş tarzını tadil edecek bir siya.
set için henüz vakit vardır. Fakat, bu fd. 
yaset, lafla değil, hadiselerle teytd edtl
meğe muhtaçtır. Eğer, yen: Almanya ... 
firi Von Papen böyle bir siyaseti harekete 
geçirebilecek olll!I'Sa bundan dolayı eı. 

evvel memnun olacaklar arasında bizim 
bulunacağımız tabiidir. 

.Muhittin Birgen .......................................................... .,.,-
Niçin dünyaca tanınmış 
ressam, 

doktor ve 
mimar, edi~. 
alimimiz yok ? 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

sasında hapsettiği takdirde şüphe yok ki 
kimse tanımaz. Atelyesinden dışarı çık • 
mıyan ve eserlerini dört duvar arasında 
saklıyan bir ressamı değil Avrupa. değil 
Türkiye, değil mahallesinde oturanlar. 
hatta oda hizmetçisi bile tanımaz. 

Bu bir propaganda, bu b;r tezahür işi• 
d.ir. 

Mesela bakınız, ressamlarımızın l\fos " 
kovada, Atina, Bükreş ve Belgradda a9" 
h.kları sergilerde birkaç Türk ressamı o " 
rada kendisini tanıtı vermek fırsatını ka
zandı. Şimdi bunu daha geniş düşünürse1' 
ressamlarımızın içinde beynelmilel şöh " 
retler de derhal yetişecektır. Bug:inkil 
san'at seviyemiz birçok Avrupa meınle • 
ketlerinin fevkindedir. 

Bugün akademi talebesi her hangi blt 
A'Vl'Upa san'at mektebindeki resim tale
besinden hiç te aşağı değildir. Deme~ 
san'atkarlarımızla beynelmilel şöhretle " 
rinin olmayışını kıymet rnesr lesinden zl• 
yade ne§ir vasıtasından mahrum oluşu " 
muzda aramak lazım gelıyor. 

Yani san'at k~umuzu kafesinden çık8" 
np auD At.meliyiz .• 

Nusret Safu, Coskun 
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29 Nisan ... SON POSTA Sayfa 

• r Türk· Sovyet görüŞmeleri dün başladı n 
• 1 . • Y1 d ) , yordu. Vakıa ben daima Fransız devlet ı de bulunmuştur: . :ı (BCJ§tarorı ıncı saba .ıd da-1---·n bu hareketimi adeta mecbu- 1 - Milletler Cemiyeti yüksek koıruse-lu d .. ğU i · b de bu ceva mı an e- a ll!WJ..uu 

ıı_r. u m çın en.. .. vesait ile bütün ren yapılmış bir bareketnlli gibi telakki rinin l)anziğden gen alınması. . . . 

İngiliz gazetelerine 
ittifak teklif 

göre Rusya 
etmiş! 

bize 

d4lllllü zde bulunan bütun ~ . f d 1 d etmelerini şayanı teessüf bulduğumu sak- 2 - Koridordan yapılacak naklıyat ıçın nyayı da haberdar etmegı ay a ı a • . k ı lık öst ilin · 
detr lıyamam. Ben bu hareketı yalnız A vru- o ay g er esı. . Londra, 28 (Hususi) - Türkiyeye ta-j Moskova hükUıneti, aynı i üfaka .:U:~) 

yin edilen yeni Alman sefiri 1''on Pape- ı Irak ve Efganistanın da . g.ı:. :neler.ı ıçı:ı. 
nin ve Sovyet Hariciye Komiseri Muavi- Türkiyenin tavassutunu ıstıy~cektır. 

ım.. •. patla tam bir sulhe avdet edebilmek mec- Hitler, Polonyanın Ingiltereye karşı 
Bır damla kan dokmec'en buriyeti ile ve aramızda daima tadili js. giriştiği taahhüdlerin 1934 tarihli Alm~n-

Gene bu fırsattan istüade ederek geçen tenecek meseleler bırakmamak. ve bir ü- Leh iti.üı:f.larile kabili telit olmadığını ılli
Mart ayının rnuazz.ım ve tarihi hadisele- midsizlığe ve daiini bir gergınliğe niha- ve etmiştir. 
ti karşısındski hissiyatımı da izhar et- yet vermek arzusu ile yapmış idim. Hal- Hitler beynelmilel ' "nferana 

ni Potemknin birbirini müteakib Anka- * 
raya muvasalatları, siyasi rnahfellerın 

nazarı dik.katini celbeden bir nokta ol
muştur. 

Faris, 28 - İtalyan Stefani ajansın, 
re Moskova hükumeti, demokrasi 
mütecavize ikarşı kurmak istedikleri 
'ka iltihak etmeden evvel, Türkiyen 
bloka kaTŞı ne .gibi bir hattı harek ... 
ti.haz edeceğini öğrenmek istemektea. 

lneği lüzumlu .buluyorum. En derin his buki gerginlik yeniden baş.göstermiştir. fikrini red tt 
lerlıni ancak CcnalJıhakka karşı ismi bi· Bundan mes'ul olan Alınanya der•u, mun- fik le k 1 l> Hitler, beynelmilel bir Jı.unfcrans • bilinmiyen bir nefer iken beni yu sc - tazam bir surette böyle gergınlikler hu- k d · ı· 
terek sev.gıli milletime bir rehb<>r v: şe sule getirerek kendi &ernıayelerinin men- ki: 

Son zamanlarda esasen mühim bir dip
lomatik faaliyete merkez olan Ankarn, 
bu suretle daha büyük bir ehemmiyet ik
tisab etmiş bulunuyor. 

f rini reddettiğini 'beyan edere emış ır 
Yaptığından dolayı en hakirane mınnr:t faatlerinı' çoğaltmak arzusu ile hareket k h 

d bil cAlmanya, kendisini bir mah eme u-1/e şükranımı arzetmekle ifade e e ec<'- eden beynelmilel el~manlardır. ı be ğ 
d l k zuruna çıkarmış gibi gösteecek o an Y· irn. O yu"ksek kudrettir ki bir am a an "Hı'çbı"r •cneb ı· memleketi kuvvetle h b' · 

Potemkinin Ankaraya seyahatini mev
zuubah.s eden cDeyli Herald~ yazetesi, di
yor ki: 

Türkiye, şimdiye kadar kat'i bir bi• 3-

rafiık muhafaza etmektedir.> 

döloneden m;lleti icıne düşmüş o U5•1 ld ;ıw, '" nelmilel bir konferansa ıç ır zaman ış-
sefaletten kurtarmak için lfızım gelen Alman milletinin içine almak tirak etmiyecektir. Fakat Ruzveltin :zik-

SON POSTA - Bizim resmi membala
nmızdan teyid edilmediği müddetçe bu 
haberlere ibirer tahmin nazarile bakmak. 
lazımdır. 

Yolları bana ı<TÖstermıştir. Gene o u re~- nnı es emış eg m ,, k d • fik · · b J • d "ilı' rettı·gı"· devletlerden her bırine garanti 
t
• b f · · B k d ı u k k t•r b tt verme"'e hazırım. Şu şartla ki bu devlet-ır ki hayatımın bu yegane vazi esını, ya- irço ev e ere arşı a eyana a 6 

- Potemkin, Ankara hükllınetine, ha
len mevcud Tür.le - Sovyet dostluk ve ade
mi tecavüz anlaşmasını tamamlıyacak O· 

lan daha sıkı bir siyasi ve askeri ittüak 
teklif edecektir. 

ili Alınan milletini mağllıbiyetten kurta- bulundum. Bunlardan bir tanesi bile ken- ler, bu .garantiyi doğrudan doğruya Al-
rarak en iğrenç lbir cdiktah ın aya arına disine Almanyanın u yanat i e zı u-kl b / be ı d d" manyadan ve her devletin arzu ettıji 

Görüşmeler başladı 
bağladıgı" zincirleri koparmak bahtiyar- şebilecek metalibat dermeyan ettiğini i- müddet için mütekabiliyel esasına müs-
b

r.._ ı· u tenid olarak istemelidirler. e;mı ifa için bana tazım olan kuvve ı leri sürerek şikayette bulunamaz. .ınese-

Ankara, 28 (Hususi) - Bugün şehri·, 
Potemkin, umu.mi kumandanın Türki- mize gelen Sovyet Hariciye Komiser Mu.-

yeye aid olması şartüe. tecavüz vu~un- avini Potemkin Ankara istasyonunda Jtt. 
da Sovyet ordu ve donanmasının .Türki- . . Vekilimz Şükrü Saracoğlu ile ço& 
yeye yardıma hazır olduğunu bildırecek- dıcıye 

bahşetmiştir. la şimal memleketlerinden hiç birinin İni'iliz - Alman deniz itilafı 
" Ben tecavüz teşkil edecek bir bir devlet adamı Alınan hükfunetinın ve- fesh'!dildi 

hnrekette bulunmadım ,, ya Almanya efkAn umurnıyesinin kendi- İngiliz. Alman deniz itilAfiannın feshi 
Be b' t lerine müddeiyat dle çıktıjlnı söyliye- hak,-n~- Hitler, ıınyle demi .. ir: n ihiç kimsenin hukukuna ır eca- mez. Ben hiçbir ecnebi memleketi kuv; A.ı u.a r- Y' 

tir. samimi farzda karşılaşmışlardır. İki dost 
Sovyetlerin vldetti.kleri bu yardım, en 

kuvvetli mütecavize karşı dahı Türkiye
ye Boğazlan kapamak imkanını temin e
decektir. 

memleket mümessili ve iki eski ahba b fi.. 

tasy-0nu dolduran büyük bir kalabalık ~ 
nünde an'anevi dostluğu cnnlandırar. sa· 
mimi bir levha halinde kucaklaşmışlar

dır. Sovyet Hariciye Komiser Muavini 
Potemkin Sovyet sefarethanesinde km.. 
disine tahsis edilen dairede ikamet ~ 
cektir. 

\1'üz teşkil edecek hiçbir harekette bulur.- vetle Alman milletinin komünotesi içine cİngiliz: • Alınan deniz itilfılaflarının 
llladım y t kl yalnız 20 sene evvel dayand·~ =rtların, İngil1ı matbuatının · ap ı anm almak fikrini beslem~ de~. Avustur- ._. r-Parçalanınış olan hakların iadesinden iba- yada, Versay muahedesınin b.bul etme- ve İngiliz: makamlanmn Almanyayı kar-
rettir Bug:· nkü' bu~yu··k A"ıman ımp· ara- şı ı'tt:.'L.az ettikleri tarzı hareket netice-

. :.ı miş olduguy umumi bir plebisitin parlak uı lorIUğu hududlan ıçinde hiçbir toprak gös neticelerini tatbik ettim. Bohemya ve Mo- sinde uzaklaŞtırılmı.ş olduğunu bugün lerilınez ki en eski zamanlarc?anberi onun k 
1 

İngiltere hükumetine bildirdım. Bu fesih 
tQı>rağı olmasın veya ona ve onun haki- ravyada vaktile oralardan baş & yer ere keyfiyeti, bir nefse hürmet meselesicUr. 
tniyetine bag~lı bulunmasın. Amerika top- hicret etmiş olan Alman 1 abılelrrinin ye- Bununla beraber. İngıltere ile bir sUAh 

Bwıdan başka Sovyetler, Türkiyenin 
demokrasiler blokuna iştirakini de istiye
ceklerdir.> 

* Varşava, 28 (Hususi) - D. N. B. ajansı 
ğı rine yabancı bir Sl-Ovak milleti yedeşe- ü 

ra ıbeynzlar tarafından keşfedilmeden yarışına gırmeğe iı!Jcet kalmıyacağını • u rek gene o havalide kalmıs olan 4 milyon 
ZUn seneler evvel Alman imparatorluğu. kadar Almanın arasına ysyılcu~ı günden mid ediyorum.> 

bildiriyor: Gazeteler, Potemkinin Anka
rayı ziyaretine büyük bir ehemmiyet at
fetmekledirler. 

Şerefine bugün Anadolu klübünde Ha
riciye Vekilimiz tarafından bır öğle ziya-

Yalnız bugünkü mesahası dahilind~ değU, itibaren bu Slav milletinin hatatt sahası Alman - Leh Itililf1 mefsuh ~kat o vn~Utenberl elde~ kaçırılmış c!:ı- 3'alnıt hal!süddem Almanlarla ihata edil- Hitler, Alman • Leh UilBflannın da 
Vi blaırçok ulkeleri ve vilayetlen muhte- mistir. İktısadi cephecıen bu memleket feshedildiğini bildirmiştir. Mumaileyh, 0 

rak mevcud bulunu"·ordu. ~ 'h 
J ıtncak Alman kavmi ile ve Alman eko- 1934 tarhili itil.Af, Polonya tarafından 1 • Geçmişin mes'uliyeti 'lOMisi ile blrJiJ..-te yasamak suretne te::n- !fil edildiği için artı!{ muteber olmadığını AıbdaUar ve cahillerden mürekkeb bır ıiidi tıavat edeb 'lir. 1000 Sf'ne süren birlik- Polonya hükumetine bildirdiğini IÖyle-Çote içinde k'l ·· 

ına~r . 
1 

ometre bnşına 240 nufusun ,,. vac:~vı.s netıcesindP Cek m·Uı:> ·nin k:ll- miştir. 
had uıı temine çahştığı bir hayati sa- ~rü A ıman ta.skısı altında inkişaf et- Sözlerine devam eden Hitler: 
et~ 2000 

senedenberi teessüs ve inkişaf mic:tir. Onlorın pavitehh b:le vaktil<:' A.1- «Avrupa sulbü için yapılacak şey, telı: 
har Aollnn bir nizamı mahvetmiştir. Bıia- mnn imparatorluğunun ik&.m"'t(l"ahlıty1111 zaruret Danziğ meselesıni d:?mokratla-e a em .. 

tl.ğı ki ~ın Yeni bir nizam ortaya çık- vapmış ve Almanvanı'l en e ki iinivers;- .,n değil, nasyonal sosyalizmin görüşüne 
ANr va t sulhun demokrat diktatörleri ıesini ve iı<:tirmiştlr. ('ek m·lleti bircı le göre halletmektir. 
kak ~Pada da, .Aınerikada da o kadar kor- mez;vetlerile, çalışma ask.le. , atanpe'"
OA..... .a~annıışlardır ki bunların hiç biris· verli~ ile ve tomab merJ,u+fw•ti ile hih· 
.,~~,n~ın mes'uliyetinı üzerıne almak ce- metimize lavıktır. Versay sul'l.nımesinin 
sareti.:ni gösterenıenüştır. Bu demokrat 
dJkt ıie'llokrat mulıarrirl!"ri Ce~ m~·ctine Al-atörler icad ettiklerı Versay sist . 
ile b .. t.. d" . emı 'Tlanyaya kar!!! hucmc:i bir rol t \:di etm°<; llıişl u ~n unya ıktısadiyatını tahrib et- f')]mak şerefi ile b:l-ıı:ıkk•n ; tibar edebi-
dala erdir. Milletlerin ve devletlerin bu- lfr. Bu rol b:nnetice Mer ·ezt Avrupanın 
to.üd ca lbir tarzda parçalanması asırlarca c;a(i'lamlasmnsına mAni 0 1-rnus. bolsev:z. 
tihsa~et zarfında vücude gelmiş olan is- 'llin Avrunava tasallutu husuc:unda bir 
tnı .... ,_.ve ticaret birliklerini de mahve•.. d 
~14.1" 1<öorü vazife.c;i glSrmfü: VP bi l-rıssa P-

.Al""ft 'llOr'kasilerin Alnıanyav:ı. karşı hareket-~ ··"'n milletini düştü~.i dekadanstan 
.. e BU tl lprinde ön safta giden bir keşif müfrezesi 
halin re e kurtararak onu yeni bir millet vazifesini oıtörmüştür. 

e knlbettiğim vcı bu suretle yen· b. 
:ızarn husule getirdiğim, Alınan tS:.ih~ Almanyanın mıye.el 
~e~01ştir. Bunun için şimdi söylemek Vakıa Almanyanın bu sahada takib e-
~tl ~m her şeyden evvel bu siyasi gay- dE"bileceği bir tek gaye vardl ki o da, ta
tk erın nasıl başladığı ve ne suretle ne- hammül edilemez bir hale düşmüş olan 4 

elendiğidir. milyon Almanı kurtararak anavntana 

Tarn bir ahenk gayri kahil bağlamaktan ibarettir. Fakat bununla o 

Danzğ serbest şehır olarak Almanya. 
va avdet t>decektir. D.ınzig hiçbir zaman 
Leh olmıyacaktır. demiştir. 

İtalya - Alrnanya 

Hitler, İtalya ile Almanyayı birleştiren 
bağların çözülemiyeceğinı .kaydettikten 
c;onra İtalyanın Arnavudluktaki hareke
tini tasvib ederek burasının İtalyanın 
hayati sahasına dahil olduğunu söylemiş
tir. 

Hitler, bundan sonra, Alman - Japon 
münasebetlerinin cistikrarındanı> bahs
etmiş ve şQyle dem~tir: 

cAlınanya, İtalya ve Japonya arasında
ki teşriki mesai. hakiki bir medeniyetin 
ve dünyada nitam ve adaletın idameslnin 
şartıdır.:. 

AVrup . • • sahada bulunan biıtün mill,.tler rnesele-
r anın sıyası ve ırkı hududlan a- sinin ortaya çıkacalh da gav. et tabii idı. asında dünyayı me;nnun edecek tam b!r 15' ..., • 1 
•henk bulmanın gayri kabil olduğu nok- Keza g<>ne tabii idi lti, ÇE'k olmıyan bü- "'ursada bir dOQUm0YI 8ÇI IYOr 
~nda zerre kadar tereddüci ebnediğimi tün unsurların aynlmac;ı da bu devletten Bursa (Hu.c;usf) - Şehrimizde bir do -

Nutuk 3 saat 25 dakika sürmüştür. 

aırnn arık " l d' B .. "k H geri kalan kısmı yaşamak imkanından ğum""" A<"tlmasına daır· Sıhhıye Vekale-t· >- ça soy e ım. uyu arb bel- ... ... ->-

11 'R'Ünün /birinde milletlerin milli hayat- mahrum bırakacaktı. İ~tP., asıl bunun i tince verilen karar aJakalı devaire bildi -
•rı. ile mevcud hu'·kum" etlerın· bugu"nku" Çindir ki, ve bu bilindi~i içindir ki, Ver b 1 ..,.. C:::...\. • 

nı 'd rilmi~ ve hazırlığa aş anmı:t.ır '*""""rın tekıUeri arasında belki bir itilaf ümidi sa es a ekalliyetler kendı rızaları hila- ~ 
9arsa b fına cebren bu garib devlettn içine sokul- büyük bir ihtiyacını karşılıyacak olan bu 

ile bunu mahvetmi_c;tir. Versay mu<::lardı. bin dahi bulunm11•ur tnuaıı • ~ müessese için a ...,. A •·- ed~i milletlerin kend; mukaddera-
~ tay~ etmeleri hakkına hürmet gös. Almanya - Lehl.tan Kadromı haı.ırdır. Yalnız Vekaletçe iatc-
bt~ernl§. hatti ekonomik mecburiyetleri Bitler bundan sonra Leh - Abnan mü- nilen bazı malumat ile binanın iç ve dqına 
nı e ayak altına alm~tır. Ben bu Versay nasebatına temas ederek Polonyanın Al- ıid krokiler hazırlanarak Ank.araya gön
dıı Ualı~esinin günün birinde tamamen ta- manya tarafından Yapılan apğıdaki tek- derilmiş olduğundan oradan gelecek emir 
J'tıe:.dileceğinde bir dakika bile şüphe et- lifleri reddettiğini .bildirmiftir: beklenmektedir. Doğumevi yirmi yataklı 

un ve bu b' t b. I k d ~ 1 1 - Danziğin Almanyaya terkedilmesi. nlacaktır. Vekra" Jetten emı.r· 1eldı'kten IOn-A.bn nu ıı· a ıye o ara egi. H ~ 
kend~n milletinin milli şefi sıfatile ve 2 - ariciezmemleket imtıyazından ra törenle açılacaktır. 
la.rakı kanaatim olarak söyled·m. Açık o- müstefi~ olmak şartile ckoridor~ dan ge-
ton.... ıgene tekrar ederun ki, Avrupa ko- çecek bır Alman otomobi~ yolu ve şimen 
·~notesın· .. k k f difcr battı inşası. · tird'ğ· ın yu se men antleri icab et-

ı 1 Vak·t 3 - Danziğde Polonyanın Iktıaadi hak-kArı k 1 ınllıt menfaatler bazı fcda-
1 lara t&b Iannın tanınması V• bu arazide serbest 

ki ~lk· . i tutulabilir. Bunun içındir bir Polonya limanı ihdası. 
1(1 ... 'L. .ı kıme aid olmalnrı l.azım geldiği 

l-'lıelı lb ~ 4 - Alman - Le-h hududlarının kafi 
kat•t k u unan bazı mıntakalar için tahdidinin tanınması. 
~aya d a~rlar ~larak bunları yalnız dün- 5 - 25 seneli.k bir ademi tecavüz mi 
de tebI:ğ l, ayııı zamnnda kendi milletime sakı aktedilmesi. 

kadar ~eğ~~im. ~u. m~seled~ fikrim zerre 6 - Polonya ve Macarutanın Slovak 
ille i n. i 

1 

emış•ır. stikbalde de değiş. devletlerine verilen iarantıva ı..+frakler . 1..1ıt nıali Yoktur. J• ~· 
Gergi l'k • nin kabulü ki, bu Almanyanın Slovakya 

S n 
1 yenıden başgösterdi üzerindeki hukimiyetıni terkettiği mar.a-

ar havza sını tazammun eder. 

Bir eandal devrilerek 3 kifi 
deniz~ t üşlO 

Taksimde Camcı çıkmazında• 5 numa 
ralı evde oturan Eleni, Angeliki ve İs -
tamat, Dolmabahçedc Beşiktaş iskele " 

ine kayıdlı olan Ahmedin 11 numara
ı sandalına binip gezmeğe çıkmışlar -
dır. 

Denizin biraz dal~l111.ı olmasından te
laşlanan Eleni ayağa kalkmış, bu yüz" 
den sandal devrllm~ ~ yolcuların her 
üçü de denize dn.şınüştür. 

Yarı resmi cEkspres Poranyl:D gazete
sinin Moskovadan aldığı haberlere göre 
Potemkin. Türk.iyeye askeri bir ittifak 
teklif edecektir. 

feti verilıııi$ir. Yarın Sovyet sefaret.Jıa.. 
nesinde bir öğle ziyafeti verilecektir. 

Potemkin ile hükümet erkanımız ara. 
sında bugün muhtelif karşıl~alar ~ 
muş ve mukarrer gö:-üşmeler başlaml.§Ur. 

re 
· (Baştarttfı 1 inci sayjada) 

ettirdik~en sonra, Lehistanın Dançiğ 
statüsünü yeniden tetkike ve koridor
un istimali için Almanyaya her türlü 
kolaylığı göstermeğe hazır olduğunu 
söylemektedirler. 

Fakat, ne Dançiğ'in Almanyaya ter
\rl, ne de koridorda harici memleket hu 
kukunu haiz bir yolun yapılması kat -
iyen mevzuu bahsolamaz. 

İngilizler ne diyorlar? 
Nutkun, İngiliz saltı.hiyettar mahfel

leri üzerinde bıraktığı başlıca intıba, 
Almanyanın her~ngi bir tecavüzden 
korlanakta olduğu intibaıdır . 
Almanyanın bu endi.şesi tamamen 

yersiz addedilmektedir. Ayni saiahi -
yettar mahfeller İngilterenin, herhan
qi bir tecavüze karşi Alrnanyanın em
niyetini garaınti etrneğe hazır olduğu -
nu ve haddi zatında İngiltercnin ga -
yesinin, tecavüz nereden gelirse gel -
sin, bunu önleneğe matuf bulundu -
ğ'unu fasrih etmektedirler. 

Bundan başka, Almanyayı çember i
çine almak meselesi de mevzuu bah -
solamaz. çünkü İngiltere bu iddiayı 
müte~ndid <lefalar reddetmi.ştir. 

Fransızlar ne diyorlar? 
Franc::ız resmt mahfelleri henüz nu" 

f-tık hakkmda hiçbir rnütaleada bulun
mamışlardır. Pariste ileri sürülen ilk 
mütalealar ehiz işimize bakalım· dan 
ibmettir. 

Amerikalılar ne diyorlar? 
Amerikaya gelince Hitler'in nutku-

Bursada ipelıböçekçiliği 
Bursa (Hususi) - Havaların ço'k mü -

said gitmesine mebni ipek'böceği tohumu 
tevziatına başlanmıştır. Böcekçilik ensti
tüsü tarafından dün ilk partı olarak sek
'>en bin kutu tohum sevkedilmiştir. Bun-
ar Bursa ve havalislnden başka Ankara, 

Karadeniz ve Trakyaya da gönderilmiş -
tir. 

Her sene şehrimizde )pekböcekçiliğ! ens 
titüsünde açılmakta olan tohumculuk 
kursunun bu sene Adapa"Zannda açılaca
ğ'ı haber verilme'ktedir. 

lnebof udil halık saf rşları 

cevab 
nun metni. bugün &rlindeki Amerikt 
maslahatgüzarına verilmiştir. 

Alınan hükı1meti, bu suretle Ruz • 
veltin mesajına cevabını bildirmiştir. 

Vaşingtonda, bunun bir cevab sayı. 
lıp, ~yılmıyacağı beni değildir. 

Amerika Hariciye Nazın Hull, nut • 
kun cevab yerine geçmiyeceğini vt 
nesaja tahriri bir cevab gönderilme

sinin, diplomasi teamülü icabından ~ 
duğunu söylemiştir. j 

İtalyanlar ne diyorlar? 
İtalyayg gelince, Sinyor Gayda •Gi

omale d'İtalia:ıı da yazdığı bir maka -
lede, Hitlerin demokrasilere güzel bir 
cevab verdiğini Ye mihverin sarsılmaz 
bir kuvvet olduğunu söylemektedir. 

Balkan devleHc.ri ne diyorlar? 
Hitler'in nutkunun, Ballaı~ı devlet .. 

!erinde bir inşirah tevlid ettiği anlqıl
maktadır. Çünkü Führer, Yugoslavya 
ve Romanyadan dostane bir lisanla 
bahsetmiş bulunmaktadır. 

Maaha7.a, Leh - Alınan dostluk pab 
tının feshi Romanyada pek iyi karşı • 
)anmamıştır. Macaristan muhteriz biı 
vaziyet takınmıştır. 

Bulgaristana gelince, matbuat Bul '\ 
gar tdlcbelerinden bahsetmektedir. , 

İngiliz Başvekili haf ta tatı1ini 
~eçimıcğe gitti 

Londra 28 <Husus1) Başve'kil 
Çemberlayn, hariciye nazın HaHifab 
ilP bir müddet görüştükten sonra, haf.. 

• .,.,..; 110,,:rmek üzere bu akşam 
Çekirs'a gitmiştir . ...;..::=--------
A~anada atletizm mosabakılar 

Adana (Hususi) - Bu hafta Adana 
gençliği tarafından pek hararetli olaa 

atletizm müsabakaları tertib edilmiştir. 

Müsabakalar şehir stadında olmuştur. 

Gençlerimizin hareketlerini binle1"0I 
halk dikkatle takib etmiştir. Adana va. 
lisi atletizm miisabakaları münaseıı.. 

tile gençliğe bir nutuk söylemiştir. Da 
musabakalara- Adaııadaki bilfunum or-. 

ta tedrisat talebeieri iştirak etmi~le~ 
dir. Stadı dolduran sporcu ve halk ~ 
Jeleri on binden fazla idi. 

································-························-
Doktor Hafız Cemal 

la ile Alın sının Almanyay:ı ıadesi Fran-
lerin· t anya arasındakı arazi mesele- Polonyanın mfttekabil teklifleri 1 amam·1 1 

e nehcelendırmis bulıınu- Polonya, asahdakı mukabil teklifler-

İnebolu (Hususi) - Yaz mevsiminin 
hulfilü ile İStanbuldan gelen balıkların 
tazeliğini muhafaza edemediği anlaş11 -
makla halkın sıhhati noktasından satıl -

O civarda bulunan sandalcılar vak'a ması menedilmiştir. 
mahalline gelerek kaı.azede.leri 'kurtar Yakın iskelelerden gelen balıklar d:ı 

(J,okınan Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada icrgQn 

hasta kabuJ eder. Telefon 21044-23391 mıs1~rdı~ mıu.v.on.o «lilma(lilr"" '1.latılamıvacaktır. 
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G •• o •• unc ----1 

Dört yüz se e evvele aid 
İstanbul haber eri 

--
• • Hatice Hatib ... (Baştarafı 8 inci ı:ayfad.a) N1111 111111111111 Çeviren 

Mare başını kaldırdı, kederli ibir ba • I Bir de çocuğumuz oldu. Çok mes'udduk. ışiklarının yavaş. yavaş söndüğünü, ba • 
· 29 top Fransız atlası. 

Herkes bu cinayette büyüklerin par. 
mağı olduğundan şüphelendi. cBu hu· 
susta ukala hayran kaldılar.> 

kr.şla !kaynının yüzüne bakarak: j Fa'kat bir gün dostum başıma bir şey şını artık yastıktan kaldıramadığını sey-
- Jerôme dedi, demindenberi nem ol • geldi. Geçen ay işle!'im için Nansi'ye git- rediyordum. Parmaklan çarşafları tır • 

duğunu soruyorsunuz. Bunu size söyle • 
1 miştim. ·Lki gün orada kalacaktım. Ilk naklıyordu. Onun son nefesini işitiyor • 

mek istememiştim. 1''akat şimdi susmıya- akşam. Yemekten sonra geceyi nasıl ge- dum. Gözlerini kapatan parmakların bu 
cağını için söylemeği ve kendimı anlat · 1 çireceğimi kendi kend:me sordum. Otel zalim hareketini görüyorum. 

119 ıtop muhtelif frenk kumaşları. 
1000 aded destar. 
2 yük ham ipek beher yük 5000 okka. 
100 aded peri peyker gulAm. 
17 aded ak hadım. 
10 aded habeş köle. 
17 aded beyaz köle. 
Kıymetli atlar (fevkal~de zengin ta • 

Buyuk bir h'rsızhk 

mağı tercih ediyorum. Eğer siz isterseniz odasında tek başına oturmak pek can sı- Size daha evvel de söyledim. Onun ö • 
bunu ;kız .kardeşinize anlatabilirsiniz.. kıcı bir şeydL Bir kahveye gitmek tc pek tümünün ha'beri bana ağır, bir acı, bir sPr 
Şimdi size hepsini anlatayım Jerôme. eğlenceli değildi. O halde: cHayd.i bir si· semlik vermişti. Onun hale!i nez'ine şa ~ 
Ben sizin kız kardeşinizle onu sevdiğ~m nemaya gideyim> diye düşündüm. . 

1 
d ğ .. d" .. .. 

kımlarile beraber). 

999 da lc;tanbul bedesteninde mühim 
bir ·hırsızlık oldu: Cemaziyülevvelin ilk 
günlerinden birinde eski bedestende bit 
sabah bedesten esnafı bazı emanet san· 
dıklarının açılmış olduğunu gördüler. 
(O zamanlar 'bankalar yoktu. Herkes, e
min yer olduğundan, nakdini ve mücev· 
heratım, bedestende kira ile tuttuğu san· 
dıklarda saklardı). Esna! şaşırdı. İçle· 
rinden biri: 

d . . . hid o ma ı un. cansız vucu unu gorme· 
için evlendim. Fakat ben ilk karımı a Sınemaya gırcrken afışlere bakmadım, •W• hakı'katı'ne 

d h ı d.igım için onun ölümünün severdim Onlardan birini ötekinden a a ne oynandığını bilmiyordum. Fakat film 

1 aded fil yavrusu. 
1 aded züraf e. 
25 yük tüfek. 

fazla ve daha değişik bir halle sevip, sev- başlar 1>aşlamaz kalbim burkuldu. Kar • inarınnamıştım.. Bana sanki beni terket : 
mediğimi araştırmağa ne lüzum var. şımda oynıyan Jeraldındi. Eu bizim iz - miş, sanki benden uzaklnrd:ı yaşıyor gıbı 

Başımdan geçen dramı siz de biliyorsu- divacımızdan evvel çevrilmiş olan eski ge~i~:d.~. Ha~'bu~i ~imdi.. şimdi o gözü
nuz. Jeroldinle evlenmeğe k~ra~ .v~rdi· bir filmdi. Bu benim tanımadığım bir I mun onun~e ~lmuştü .. 

Bu hediyelerin tahmin edilen tutarı 20 
kere yüz bin altın, yani 2,000,000 altın 

idi. 
- Bu hariçten adnm işidir. Biz Cuma 

günü namaza gittüğümüzde fırsat düşü· 
rüp mahzenlerde gizlenmiştır. 

ğim zaman, küçlik yıldızın artıstlığını de- filmdi. 1 Ve rbu fılmı seyrettıkten ·sonra, onun 
ğil, kendisini seviyordum. Fakat onunla Senaryo çok .kötü bır şeydi. Ladam o öldüğü zaman hissetmem lazım gelen 9· 

evlendikten sonra, onun. mes1eğini .. ter - Kamelyadan çalınmış bu· mevzu!.. ı cıyı çılgın, hududsıız ümidsizliğı bütün 
k.etmesini istemeğe kcnd~ı haklı gorme- Bir .genç kadın, güzel bır delikanlıyla şiddetile hissetmeğe başladım. Evet sanki 
dim. Daha şimdiden bu kadar parlak olan sevışıyor ve alçakça bir entrika bu iki dün ölmüş gibi Jeraldine yanıyorum. Ve 
bit mesleği ytkmaktan utandım. İnsan sevıgiliyi bi.vbirinden ayırıyordu~ Bunun 
böyle bir şey yaptığı vakit karısına bunu üzerine Alplerde bir gece genç kadın ken
ödiyecek bir takım manevi şeyler vere • di isteğile soğuk alıyor, hastalanıyor. U
bılmeli. Bir kadın için bu san'atlarda gu- zun ıbir hastahıktan sonra avdet eden sev
rurunu okşamak suretlle ona zevk veren gilisinin kollan arasında ölüyordu. 

şimdi sevdiğim bir karım, sevdiğım bir 
90cuğum ve bir ailem. saadetim var. 

Şimdi günlerdenberi niçin böyle oldu
ğumu anlıyor musunuz? 

ne çok tarafları vardır. Ben •nüte.vazı bir t~ b"tü '-',-~ b d Öl . . . .. . . ~~e yavrum u n ıUA.Ctyem u ur . 
adam ol~uğı;.~ .ıçın ~ır ~nah ışledm~. müş olan karın Jeraldini o zaman ölür • Yannki nfr,.hamızda: 
Karım filmlerını çev:rmek:e devam ettı. ken go"rm ·şı· "'d" ·- .. . . . . emı un amma, oı ugunu şun-
Evlenmed~ evvel Jerald .n Moıne idı. E~- di görüyorum. 
lendikten sonra da film yıldızı Jeraldın Onu .ı..· tağ ·~ .... :: d .. Yazan: Mih. Zoşçenko 

uır ya ın lü'.>ııun e uzanmış go- ç H Al 
Moine kaldı. .. Öl" t w d k . . eviren: . az 

Bir gün Amerikada bir film çevirmek 
üzer angaje edildi. Ben beraber gitme -
dim. İşlerim beni Pariste alakoymuştu. 
O gitt kten sonra kendisinden mektub 

alacak vakit olmadan evvel ikı telgraf al
dım. Bidncisi: Amerikayl vardığını bil· 
diriyordu. ikincisi: cÇok iyi karşılandım. 
Pazartesi günü filmi çevirmeğe başlıya • 

nıyıorum. um ya agın a uvvetının ya-
vaş yavaş eksildiğini, gözlerindeki hayat l""---------------.J 

. \,,/. • Ruz\•elt, dün Hif erin c~vab ver 
yollamıya nasıl kc rar 

ıgı n esaJı 
verdi1 

IRaıı;farafı 8 inr.i sa••fadn l 'ı tan katib muavini Morvin Mc. Intry gir. ruz> diyordu. Bundan sonra artık onun 
Biran evvel harekete geçmek ta- miştir. 

imzasını taşımıyan b:r başka telgraf al -
ı-ı f ·ım zımdır? Ruzvelt gu" !erek·. dım. Pazartesi günü çevıreceA ~ ı 

Pasifik denizi üzerinde fırtınalı bir giinde Diye mukabele etmıştir. Çemberlayn - Hallo Mc. dedi. Biraz oburaya geli· 
bir ıgemi kazası sahı'lesi imi;. O ve hır ba~ ve Daladye konuştular. Sizin bu sabahki niz, çalışacağız. Yazacak iki telgrafımız 
ka erkek bir sandal içınde bulunacaklar- nutkunuza -rağmen cfkfın umumiye asa- var. 

mış. Bu kadar dalgalı b;r günde yanlış biyet içindedir. AmerL1<:a tecrid politika. Ertesi gün Cumartesi idi. Beyaz saray. 
bir hareket sandalı devirmi~. Jeraldinle cılarının mücadelelerile karışık bir vazi- da matbuat mümessilleri kabul edildiler. 
partöneri dalgalar arasında kaybolmuş- yettedir. Amerikalılar, korkuyorlar. Üç kişi arasında geçen bu iş fevkalane 
lar. Hull Ruzveltin tam bir idealist gözü o- gizli tutulmuştu. Kimse gazetecilerin ni· 
Dehşet içinde bunaldım. Öldüğümü lan açık mavi gözlerine dikkatı; dikkatli Çin Reisicümhur tarafından çağınldıkla-

zannediyordum. B•Jgün hala o gün his - bakarak konuşuyordu. rını bilmiyordu. Acele dave~ yapıldığı i· 
settiğim acının dehşetini hatırlıyorum. Amerika Reisicümhuru; çin gazeteciler pek kalabalık değildiler. 
Haftalarca tbudala gibi yaşadım. Haberi _ Aziz dostum dedL Uzun zamandıı:n- Fakat beyaz saraya gelip te Reisicümhur 
olmadan başına ağır bir şey indirilmiş bir beri müdahalenin vazifesiz olduğunu tak- tarafından kabul edildikleri zaman me
zavatlıya dönmüştüm. 1 dir etmiş bulunduğumuzu biliyorsunuz. selenin ehemmiyetini anladılar. Çünkü 

Amerikaya gitmedun. Nıçin Amerikaya Fakat Eylıildeki yanlışlığa tekrar d* Reisicüm'hurun yanında <.!ordell Hull. a
gidecktim. Dalgalara kapılmış olan Jeral- mek istemiyorum. Hitlere mektub yaz- yandan Pittrnann ve hariciye komisyonu 
dinin vücudü kim bilir dalgaların kolun· diğım zaman Almanyanın mütearrız ol- reisi Somrner Wells vardı. 
da nerelere gitmişti. Bir daha bulunma • duğunu işaret etmek istiyordum. Fakat Amerika Reisicümhuru mütebessim bir 
mrŞtı. O halde niçin oraya gidecektim. çı1gına dönrn~ olan Avrupa jestimin çehre ile gazetecileri kabu: etmı.şti. 
Dalgalan seyretmek Çin mi? manasını anlamadı ve ertesi g-Jn Münihi Her zaman olduğu gibi samimi bir ha. 

Deniz öyle bir mezardır ki onun başın- yaptılar. va içinde gazeteciler Reisicümhura iste. 
da gidip ağlanılamaz. Aylarca azab ve ız- - Evet iyi söylüyorsunuz. Hitlerle dikleri sualleri sordular. Bu sualler fu. 
tıraıb içinde kıvrandım. Jeraldinin bir Mussoliniyi aıbluka altına almaları. Onla- tünde münakaşalar yaptılar. Amerika 
daha rbu apartımanın içine dönmiyeceğini, n oldukları yerde bırakmalı ve bütün Reisicümhuru onlara yalnız küçük isim· 
bir daha kendisine aid eşyalara el sür • diğer devletler gibi Almanya ile İtalyayı lerile hitab ederek cevab veriyordu. 
mlyeceğini düşünerek müthiş ya~dım. müzakereye girmeğe cebretmeli. O zaman Nihayet gazetecilı:?r Amerika Reisiciim· 
Bu mümkün müydü? ... Teraldin ölmüş - siz eben size söyleme~ miydim> diye- hurunun Hitler ve Mussoliniye telgraf 
tü? .. Bu ne umulmaz şeydi? cek kuvvetli vaziyete gırmiş insan olur- yolladığını öğrendiler. Ruzvelt onlara bu 

Fakat zaman en büyük matemi de u- sunuz. telgrafların nasıl yazıldığını anlattıktan 
yuşturuyor. İki sene sonra Fransuvazı Bu sıralarda iş kıı.blnesinin kapısı açıl- sonra sözünü şöyle bitirdı: 
göroüm, onu sevdim, onunla evlendim. mış ve içeriye :birkaç mektubu elinde tu- - HuU ile ,ben dün akşam telgrafları 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 62 

Ağır ağır yürüyerek kış bahçesine doğ
ru ilerledi. Annesi, elinde bir demet 
çiçekle kapıdan çıkıyordu. Cevadı gö-

rünce çatık kaşları açıldı, gülümsiyerek 
elini uzattı. 

- Bu sabah sen atla.ı gezmiye çıkma
dın mı oğlum? 

, ,~~leden' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;iiiii;iiiii;iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiii~~u:~.zTahaln ::::: 

- Hayır anne, orman pek güzeldi, 
· biraz yürüdüm. Siz çiçek mi kopardı
nız? • 

- Evet ... Fakat ben bilhas.~a birkaç 
orkide koparmak ıçm gelmiştim. Bir 
tane bulamadım, Mualla hepsini alıp - Bunca senelik bir dostluğa bu su

retle nihayet vermenize imkan yoktur 

Cevad... Evet ben haksızım.. ben fena 

hareket ettim.. Fakat bunun sebebi 

sizce meçhul değildir. 

Eli titriyor, ateşli gözlerinde yalva
ran, dilenen bir bakış yanıyordu. Ce
vad mağrur bir eda ile geri çekildi: 

- Bunu bilmek istemiyorum hanım 
efendi. Ben yalnız karıma karşı yap -
tığınız muameleyi görüyorum. Eğer o 
bana itimad ederek bütün olanı biteni 
söylememiş olsa~dı ne kadar azab çe
kecekti! O belki sizi affediyor, fakat 

ben hayır? Ve alelade bir arkadaşlık -
tan ibaret olan dostluğumuzun da bu 
kararım üzerine hiç bir tesiri ol~az. 
Başım hafifce eğerek kapıdan çıktı. 

Belkis salonun ortasında donmuş kal -
mı.ştı. Yanakları yanıyor, vücudü bir 
~ey hissedemeden titriyor, hala Ceva· 
dın şoğuk nazarlarının tesiri ahında 
imiş gibi bir adım atamıyordu. 

* 

götürmüş. Böyle kıymetli çiçeklerin 
so'külüp koparılmasına nasıl izin veri
yorsun oğlum? 

Naime hanımın sesinde büyük bir 
öfke gizli idi. SükUrıetle konuşmak is· 
tedif,ri halde buna muvaffak olamıyor
du. 

Cevad sakin bir sesle cevab verdi: 

- Mualla istediği çiçeklerden istedi-
Cevad Belkis hanımın evinden çı - ği kadar koparmakta serbesttir anne ... 

kınca kestirme bir yokuştan aşağı ine- Maamalih siz mutlaka orkide istiyor· 
rek çiftliğe geldi. Niyeti hemen odası- sanız ona söyleyiniz, odanıza derhal bir 
na çıkmaktı; falfat ronradeatı vazgeçti, büket gönderir. 

Minarelerde ilk defa kar.dil 
yakı iması 

Hkri 996 yılına gelinciye kadar mina
relerde kandil yanması adet değildi. İlk 
defa minarelerin şerefelerinde kandil ya
kılmak bu yıl adet hükmüne girdi. Padi
şah: cRebiülevvel oyının on ikinci gecesi 
peygamber efendimizin doğduğu müba
rek gecedir. Tazim ve ihtiram etmek va
c.iıbdir. Mevludler okunup günahkar üın
met yanıp yakılıp şefaat ve selamet iste
sinler. Receb nyında Regaib gecesi ve Şa
ban ayında Berat gecesi de minarelerde 
kandiller yanıp alemin nurc1 garkolması a
det olsun> diye emir vermiştir. 

Esrarh bir cinayet 
998 yılında İstanbulda mühım bir ci

nayet oldu. Kubbe vezirierinden Yusuf 
Paşa Kırkçeşm civarındl otururdu. Kö
lelerine, adamlarına kızdığı zaman had
dinden fazla dayak atardı. Yusuf Paşa 
bazı geceler hareme gmneyip konağının 
selamlığında yatarmış. Zilkade ayında 
bir gece selamlıkta yatmıştı. O gün 
bir nice kötek yiyen nöbetçı iç oğlanla
rından iki nefer tüv:ına oğlan paşa uyu
yunca hançer ile efendilerinı vurmuşlar. 
Sabahleyin konak halkı bir müddet pa
şanın yatak odasından çıkmasını bekle
mişler. Sonra, Kırkçeşme tarafına açılır 
ve daima muhkem kilidli durur kapının 
açık olduğu görülmüş, o zaman şüphele
nip içeri girm~ler ve paşayı ölü bulmuş
lar. O oğlanlar da kaçıp kaybolmuşlar. 

Cinayeti haber alınca sadrazam Sinan 
Paşa ile vezirler se."ıer vakti konağa ge
lip kuşluk zamanına kadar kale kapıla
rına tembih olunup kapılar kapatıldı. 

Yusuf Paşa ağaları, oğlanları vesair ha
demeleri zincire vuruldu. Hepsine hak
sız yere işkenceler yapıldı. Katiller bu
lunamadı. Kırk gün sonra Yenibahçe ci
varında Küçükhisar burçlarında o iki oğ
lanın hançer ile öldürülmüş olarak ce
sedleri bulundu. 

yazıp bitirdikten sonra gidip uyumak Ü· 

zere !birbirimizden ayrıldık. Zannediyo
rum ki ne o, ne de ben uzun zamandan
beri dün geceki kadar rahat uyumamışız
dır. 

1' 
İşte dün Hitlerin uzun bir nutukla ce

vab verdiği mesaj böyle bir hava içinde 
yazılmış ve bu şekilde Amrika matbuatı 
vasıtasile efkarı umumiyeye haber veril
miştir. 

-Teşekkür ederim .. lüzum yok ... 
Sinirli adımlarla yürümiye başlamış

tı. Cevad bahçeye gidecek yerde geri 
dönerek annesinin yanında yürüdü ve 
biraz soğuk bir sesle ona hita\> etti: 

- Size b:r şey söylemek istiyorum 
anne ... Evvelki gün Belkis hanımın ka
nma çok çirkin sözler söylediğini duy
muştunuz; ona bir daha evime ayak 
basmamasını rica ettiğimi size haber 
veriyorum. 

Naime hanmı hayretle durdu. 

- Bunu nasıl yaptın Cevad? Bahu -
sus çocukluktanberi tanıdığın Belkise 
karşı ... 

Cevadın sesi birdenbire sertleşti: 

Dedi. 

Çalınan şeyler yoklandı: Değeri 30.00e 
altın tutuyordu. 

Bütün mahzen ve dol!lbların yoklan· 
ması emredildi. Bedesten on beş gün ka· 
pah kaldı . Bütün bazirgA.nlann mahzen. 
leri ve dolablan arandı. Tellallar kefili. 
nin de evi arandı. Benesten bekçileri zin: 
cire vurulup tevkif edildi. Hepsine muh· 
kem işkence edildi. Herkes bedestendeki 
emanetini almağa kalkarak şehirde eınni· 
yet kalmadı. Hırsızlar bulunamadı. Ara. 
dan zaman geçti. bir gün ufak bir şüphf: 
üzerine Kuvumcular kapısında misk ve 
amber satan bir İranlının dükkanı altın· 
da kiracısı olan bir delikanlının mahzeni 
arandı. Birçok boş keseler bulundu. Mah
zenin birine altınlan ve diğer akçe ve 
kuruşları döküp üzerine köhne hasır ve 
palas koymuş. 

Miskçi ile mwhzen sahibi güJamı tevk;t 
edip İstanbul kadısının huzuruna getir· 
diler. Oğlan kimseye iftira etmedi: 

- Bu benim kendi te<lbırimdir. Fırsat 
düşürüp yaptım. Kimsenin vebaline gir
mem. Ben oldum olacak! 

Diye cürmünü iti!'af etti. 

Padişah bu cüretkar hırım:ı merak et
miş: 

- Hiyanet edeni getirsinler görelim, ne 
gılna şahıstır! 

Dem~. 

Delikanlı huzura çıkarıldı. Huzurda, 
İı,c;kence edilmeden ıdamını diledi. Dileği 
yerine .getirilerek işkence edilmeden asıl
di. Çalınan mallar da sahiblerine iade 
edildi. Reşa.'! Ek!'etn 

······················································ ..... ... 
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Kanun Adamı - Muharrir Vedad Ürfi 
Bengü tarafındnn yazılan cKanun Adamıı 
piyesi C. H. P. genel sekreterliği gösterit ya· 
yın serL~l arasında neşrolunmuştur. Bu eser 
Halkevlerlmiz repertuvarı için btr edebi ka-
zanç olmuştur. Bu piyeste muharrir, kanun 
önünde ln.cıanın vazifesini tasvir etmekte -
dlr. 

Kiralık Konak - Tanınmış romancıları

mızdan Yakub Kadri Karaosmanoğlunun bU 

kıyrnetll romanı, evvelce eski harflerle ba -
sılmıştı. Mevcudü hiç kalmıyan bu tıymet. 
ll e.seri, bu defa Remzi Kitabevi yeni harf -
lerle ve tek cild hallnde neşretti. 

E.5k1 harfleri bllrnJyen genç neslimiz için 
harikulade ehemmlyctt olan bu kıymetli e -
seri, bilhassa eski yazıyı bilmlyenlere hara -
retle tavsiye ederiz. 

Evet sana karşı olan sevgisine mağ • 
lub olarak Belkisin biraz ileri gittiğini 
anlıyorum; fakat Mualla bu gibi dedi
kodularö ehemmiyet vermiyecek kadar 
akıllıdır ve seni de kafi derecede an -
Jamı.ştır artık. 

- Evet eşimdi.. beni tanıyor artık? 
Fakat evlendiğimiz zaman böyle değil· 
di. 

Naime hanımın şaşkın gözleri oğlunıl 
dikildi ve onun her şeyi bildiğini an1a-

dığı için birdenbire düşünmeden sor
du: 

- NP- demek istiyorsun Cevad? 
- Ne demek istediğimi siz pekBJa bi· 

- Karımın gözünde beni kirletmek 
isterse ablama karşı da ayni şeyi yapar 
dım anne ... Mualla ile benim aramızı 
açmak mctksadile yapılacak bütün ma
nevraların lüzumsuz olacağını herkesin 
bilmesini istiyorum. 

livorsurıuz anne; fc1'kat size karşı o1aJ1 

hürmetim bu mevzuda daha fazla Jco· 
nusmamıza manidir. Yalnız şunu bil -

menizi istiyorum: Mualla koe11.sın1t!l 
kendisine bu kadar iyi bir şekilde tak
dim etmiş olan kimsenin kim olduğuntl 
bana söylemedi; bunu ben kendim an-
1.ıdım; çünkü sizin karıma karşı oları 

Naime hanımın elleri hafifce titredi, 
yanakları kızardı ve yarı şaka yarı cid
di bir tavlJ'Ja cevcfu verdi: 

- Herkesin sizi ayırmak iittAdiğini 
mi zannediyorsun Cevad? 

duygularınızı derin hislerim ve tecrü
belerim bana bildirmişti. 

( A rkaıı tnı" ı 



-----

- - - -- - - - ----- --
- - - - - -- -- - -- - . - ---=---- ~ -.-o - ~,.,,.___c::c:__.:ı._ "-:,_ --=:.=_--=- ---- - - - - -- "= - ~ --

SON POSTA Sayfa 13 

son Poata'nın tefrikası: 98 Son Postanın tarihi romanı: 56 
b ... 

~ T A 

ıeron de ~g~~up ~1~1J18J~i 
Yuen: ZIYA ŞAKIB Boğazda top tecrübesi 

Battahn bir hilesi /Jıtigarların temin ettiklırine göre bu top okadar büyük bit 
sarsıntı gapacaktı ki, kale ve şehir tamamen yıkılacaktı 

Kuleye iki ok menzfli kalınca, ayağa 
kalktı. Balık a~ dmize attı. Kayığı 
da, kendi haline bıraktı. 

Kule ile &ehil ftasındaki döküntü 
kayalıklardan hami olan anafor suları, 
~Yığı yava~ yava, kuleye doğru sü • 
l'Üklüyordu. Ve aradaki mesafe gittik -
Çe azalıyordu. 

Kulenin nhtımında birdenbire bir -
kaç Inuhafu; belirdi: ' 

- Hey .• balıkçı! .. ~ri... _ 
Diye, aert bir ses yükseldi. 

. ~attaı Gui, aldırmadı. Sanki, bu se-
81 ışitnıemış gibt, ağını çekerek şarkı -
sına devama bailadı. 
Şimdi, kuleden karmakatrış1k sesler 

~eliyor .. bir takım kaba küfürler işiti
liyordu. Fakat Battal Gaıi bunları da 
bJi~yor gibi davranıyor .. işine devam 
edıyordu. Kendisine, aağır bir kayıkçı 
tavrı veriyordu. 

Bir<lenbire, başının üzerinde bir ok 
~zırdaıdı. ne, kulaç ileride, denize sap
andı. 

Battal Gazi, mahir bir aktör gibi ha
:et etti. Önünde denize saplanan o -

n nereden geldiğini ıt.nlamak istiyor-
:~ş gibi, birdenbire başını çevirdi. 

1 tunda, kendisine yumruk sallayan, 
~ğız doluh"l"ı küfür savuran muhafız -

~~ 8~i timdi görüyormuş gibi. bü -
Muh hır ikorku ve telA.ş eseri gösterdi. 
. af:ızlara karsı bir takım yalvarma 
ışaretl · ~ ' 
rekı en yaptıktan sonra, derhal kü • 

Tercüme eden: Hus11i 1 Cahid Yalçın 
Bu aSkerlerin d.iasiplinsizliklerinin bais Bu muazzam tq topunu harici mev • 

Bir ağacın arka81nd4 pusu tutan bir kaplan gıöi bekledi. 

olduğu mahzurlara ve zorluklara rağmen, zilerde kullanatnazdım. Bu mevziler to· 
hiç olmazsa sayı itibarile düşmanı korku- pun enıdahtını setredecek surette tanziın 
tabilecıek bir ı:ku~t manzarası arzetmek edilmiş olduk.lan için. Türkler dünyada 
lüzumu her gün maruz bulunduğu.muz fi- şüphesiz eşi bulunmadığını zannettikleri 
rar hadiselerinin önünli almak için her bu topa kar§ı adeta istihfafkfü· bir vazi
vasıtayı 'kulllanmağa bizi meobur ediyor- yet aldığımdan dolayı söyleniyorlardı. 
du. Bana en muvafık görünen çare bu as- Paşa bana bu bamla ihtarda bulundu. 
kerleri deniz aşırı mahallere nakil il~ Topu dıoldurmaktaki zorluğun bir hücum 
memleketlerinden ayırmak oldu. 15 bin takdirinde ancak bir kere endahta imkan 
Asyalıyı Avrupa tarafına, 15 bin Avru • ver~bileceğini tasdik ediyordu. Fakat bu 
palıyı da Asya tarafına geçirmeyi düşün- endahıtın gayet mühlik olacağına ve gül
düm. Bu tedbir ittihaz edilince, cezıının lenin gayet uzaklara gideceğine o ka • 
§iddetinden kurtulmak zorluğı.;. firar bA- dar inanı~rdu iki, Çanak.kaledekı umumi 
diselerini biraz seyrek.leştirclı. Fakat bu kanaate göre, yalnız bu taş topu bütün 
sefillerin korkaklığına hiç bır §CY ga • düşman donanmasını mahvedebilirdi. 
lebe çalamıyordu. Bataryalann bagma Bu batıl fikri izale etmekten ise onu 
geçerek vazife almaktan duydukları nef- kabul etmek benim için daha kolaydı. 
reti aşikar surette illn etmekten utan • Miidafaa plfınını hiç değiştirmeden, bu 
mıyorlarch. Maamafih, ben kendilerini ta- top isUkametindeki destek duvar parça " 
Hıne ça~ıyordum. Barbıers mevkiindeki sını keserek endahtına imkan temin ede

askerlerinin nazarı dikkatlerini celb -
den çekindi. Muhafız askerlerin mik -
t<!rile kuleye nereden ve nasıl girebi -
leceğini iyice tetkik ettikten 1sonra, 
yattığı yerden kalkarak ağır ağır yo -
kuşu indi. Kayığına binerek, gene Ka
dıköy sahillerine geçti. Orada, kayığı 
demirledi. Kendisi de, kayığın içine 
sırtüstü uzanarak, geceyi bekledi. 

AL!. İMPARATOR HAZRETLERİNİN 
EMİRNAMESİ 

bağladı. Ağır ağır dol~maya başladı. bataryaları kara tarafından bir baskına bilirdim. Fakat daha evvel, atacağı gül ., 
Bizanslıların Üsküdar valisi, kara tal- karşı müdafaa için örttilü bir yol ile iha- lenin tesirini tecrü.be etmek istedim. Be

rafından bir bask1na uğramak korku - ta ettikten sonra, hisarlara yaklaştım. E- nim tbu teklifim etrafımda toplanmış olan 
sile, Kadıköy ile Üsküdar arasına kü .. liınizde hiç mevcud olınıyan tundaklan ları korkudan titretti. İhtiyarların, eskl 
çille karakollar halinde asker müfreze • yaptırmak için atelyelerımi orada tesis bir an'aneye göre, temin ettiklerine göre 
leri yerle}jtirm~ti. etmiştim. şimdiye kadar hiç atılmamış olan bu top 

Harb dolayısile herkes erkenden ev- Bundan beridir ki Boğaza hiç bir o kadar ıbüyiınt bir sarsıntı tevlid edecek· 

l rl k l 
gemi girmemic:tf. Bir gün, ıtepe- ti ki kale ve şehir tamamen yıkılacaktı. 

e ne çe i diği için, ortada bu asker • ~ 
lerden başka hiç kimse görünmüyor • den tırnağa ıkadar müsellah Türklerle do- Filhakika, duvarlardan birkaç ta§ın dü~ 

lu bir gemi göründü. Bu Wçük ~finenin mesi mümkündü. Fakat pad~ın bu ka· 
du. Bunlar da, bir tehlike vukuunda d b' __ _. y • sahibi olan yedi zavallı Rumu getiriyor • ar ır zarara ~.ı. etmiyecegmi temın 

d • ere sanldı. Sahildeki dik bayıra 
Z:~:-U uzaklaşmaya başladı. Fakat u -
ade<l~rken, rJhtıındaki muhafı71arın 
retıe~i saydı. Sonra, derin bir hay -

kolayca kaçabilmek için, sahile yakın lardı. Türklerin başı gibı görünen bir •- ettim. Topun istikametine nazaran, vu
çadırlaTda ikamet ediyordu. dam karaya çıktı. Sahilde birikmiş olan lkua gelecek infilaktan şenrin zarar göre ... 

Battal Gazi, 0 gün akşama kadar ka- Bizans askerleri, usul ve adetlerini halka Ruslardan bir ganimet aldığını ha- miyeceği mütaleasında bulundum. Mu .. 
yılda '.kalarak büyük bir sabır ve süku- bozmamışlardı. Harb halinde ve teh • ber vererek paşa ile görüşmek istediğini hakkak ki !hiç ıbir top hiç bir zaman böyle 
net içinde, ortalığın kararmasını bek - likeli bir mevkide bulunmalarına rağ- bildirdi. Derhal paşanın huzuruna geti - mütıııiş bir şöhret kazanmamıştır. 

- Bunlar .b t E" 
ledi. men, bu çadırların civarında, meyhane rilince, ıbu esirlerin Rus casusları olduk· Dost. düşman, herkes ondan zarar gö • 
Akşamın gölgeleri, her tarafa çökün- çadırı kurmuşlardı. larını söyledi. Ölümleri hemen kararlaşı • r~kti. Bu taş topunu doldurmak karan 

ce, karaya çıktı. Kayığını bir kenara ( Arka81 var) verdi. Fakat, ayni zamanda, bu g"Uya ca- bir aydan'beri dolmuştu Barut alacak yeri 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~la~an b~inin k~tahl~ından &la~ nOiilirebar~~i~ cfüyo~u. ~tili~ 

kuled k' • on kişiden 1 are .. . ger 
dan i~ 1 m~hafızlann adedi, bunlar -

aret ıse, Bizanslılar, kıymetli 
QŞ)'alarını muhafaza etmeyi bilmiyor -
lar. 

Dive, mınldEfndJ. 
RaSa~ile varı: varma~ karaya atladı. 
b Ylgı, bir agaco bagladı. Dik ve kısa 

1 
ayırı tırmandı. Yorgunluk çıkarrn~ 
~~Yen tembel bir balıkçı gibi. ağ'açla-

. altına uzandı. Kuleyi büyük bir 
dıkkatle tetkike başladı. 

Bir doktorun günlük 
notların·' an 

Tesadüfen mf'ydana 
Çıhan halb 
Has/alıkları Ve Kız ~lesi o tarihte, bugünkü şekil 

h vazıyette değildi. ( 1) İşgal ettiği sa- Gerek mekteblerde sene muayeneleri 
~· daha genişti. Üzerindeki bina da ve gerekse hu.c;us\ tababet muayeneıe -

kısımdan mürekkebdl. Birinci kı ~ rinde bazı genç kız ve erkeklerin kalb -
8llllda üstüst 'k' od lerlnde gayrltabiillklere tesadüf etmek -
b • e ı ·ı a bulunuyordu . .ouna t teyiz. Öyle kt bundan bizzat hastaların 
sun f amamlle bitişik olan dii!er kı • da haberi yoktur. Yalnız esaslı muaye -
kü . se, bir katlı ve duvarları mazgallı, ne ve istlcvab neticesinde zaman z:ıman 
~ücük bir kalEZye benziyordu. spor esnnsında veyahud koştuğu vakit • 

U küçük kalenin sahtle karşı olan lerde çnrpıntı. nefes darlığı gibi arazın 
~P~esinde, dar ve küçük bir kapı gö _ mevcud olduğu tcsbit edilmektedir. 
~üyordu. Muhafızlar, bu kapıdan gı'. Böylece meydana çıkarılan kalb ra -
&1p ç k l b ki hat.sızlıklannın lô.zım gelen tedablr ve 
ku 1 ıyor ar, u i · binayı çepeçevre dikkntlcrin vaktinde tatblkı sayesinde ti.-
d Şatan oldukça gen~ rıhtımın üzerin- u için mühim bir garanti temın edildiği 
e geziniyorlardı. nıuhakkn,ktır. Cünkü bu gibi gençleri 
İki katlı binanın Boğaziçi tarafma dikknUc beslenıeğe başladıktan ve bil -

~~zır olan cephesinde de gene küçilk hassa sporun her nevinden uzak tutma-
~~. kapı bulunuyordu. Ve bu kapının b mecbur ~ttlkten sonra yavaş yavaş 
vrıunde de, elfndekl mızraföna dayan - ~ı~edllen fırazın zan olduğuna şahid o -:rn • uyoruz. Mektcb muayenelerinin ve aile 
~ olan zırhlı bir nöbetçi bekliyordu. taıbabetınde tıbbi kontrollerin çok büyük 

led attal Gazi, gözlerini saatlerce ku - faydalnnndan biri de budur. 
,. ken ayırmadı. Küçük kaleye giren, r--:--:-------=-----' 
~1 an V h Cnab lı;t:11en oku711eıdann:ıın ........ 
A f e n tımda dolaşan askerleri. -
"e a def palıa yollamalarını rica ederim. Aut tak· 
Mea· . a ı;~dı. Buradaki muhafızların dlrde bıe&ıcrı ınnkabeleelz tal bilir 
be t ını. nllıayet ve nihayet, on ile on \, a · • 
~en fazla bulmadı. .............................. 1 

Jnüt 1 katlı binanın pencerelerini de ............................... . 

lık :madiyen gözden geçirdi. Bir ara
la~ ust kattaki odanın, sabile karşı o -
lirsi Pe~cerelerinden birinde, belli be • 

z hır kadın hayali farketti: 
cak İşte.. herhalde Eleonora, bu ola -

Diye, söylendi. 

Nöbetçi eczaneler 
-····-Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun • 

lardır: 

İstanbul clhetindekHer: 
Şehzadebaşında: <Asaf), Eminönünde: 

<Bensason), Aksarayda: <Ziya Nuri) A-
Batt * lemdarda: (Esad) , Beyazıdda: <Asador> 
___ al Gazi, oralarda dolaşan Bizans Fatihte: <~üsanıeddin), Bakırköytinde; 
<ll --- <Hllru), Eyubde: <Eyübsuıtan>. 

le,,ı) aBltan.,11ıar zamanında (Damalls ku - ~eyo~lu clhetindekiıer: 
~lanb!ını taşı;an <Kız kulesl), Türklerin IstikhU cnd~esinde: Dellnsuda), Bos _ 
<lı~ı haı~ nldıklıı.rı zamana kadar, ilk yapıl- tnnbaşında: CU!mad) • Taksimde: (Ll • ' 
teçıı~ı 1 e kalmıştı. Ve, üzerinden asırlar monclyan), Pnngaltıda: (Nargllectyan), 
lı. 'I'ilrkı~~n, artık adeta ha.rab bir hal almış. Karnk~yde· (Huseyln Husnu), Beşlktaş-
tlne • harab blnnlan yıktılar. Onun ye- ta: <Suleyman Reccb). 
(3 iin~Şab bir bina yaptılar. Bu binn, Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
\re ge Suıtc.n Ahmed) zamanında yandı. Kadıköyünôc: (Yeni Moda, Merkez), 
!lrı.pud~e bu hükümdarın zamanında. ta§dan Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyerde: 
tatrıır · i°nrnıan da muhtellf zamanlarda (OSman), Büyükadada: <Halk), 
tırc:ıt e ildi. Ve nihayet, bugünkü cekle \.._..., _____________ __,/ 

şiıkiıyet ediyordu. Şikayet ettiği adam ka- hazırlatmak için topçubaşıyı çağırttım. 
yığın sahibi idi. Üzerine hücum edilince. Bu emri verdiğimi işitenler tahmin et ;ııı 
tüfeğini çevirere'.k nişan almak cür'etinde tikleri tehlikeden kurtulmak için birer 
bulunmuştu. Bu hakaretin acı.sını çıkar- sığınak aramak üzere ortadan kayboldu· 
ma:k için. mücrimi kendı elile katletmek lar. Paşa .bile çekilmeğe hazırlanıyordu. 
müsaadooiııi paşadan istedi. Gayet !hiddetli ısrarlardan, kalenin kö~ 

Muhakeme .görüldüğü ve bu garib 10- şesindeki küçük bir köşkte durursa hi9 
tüf te verildiği e.snada, paşanın adaleti • bir tehlikeye maruz bulunmıyacağı hak ,. 
nin ihmalde beis görmediğı noktalan ben kındaki teminattan sonra onu bu köşke 
düşünüyordum ve doğru malfunat alarak gitmeğe razı edebildim. Güllenin tesirini 
meseleyi tenvir etmeğe çalışıyordum. Mi- köşkten görebilecekti. 
dilli sakinlerinden olan bu zavallı Rum- Şimdi topçuıbaşıyı kandırmağa sıra ge
lann balık tutmak için adadan ayrıldık- liyordu Yalnız o kaçmamış olmakla bera
larını ve bu Türkün tecavüzlerine da • lber ıbeni merhamete getirmek için söyle· 

h diği .sözlere 'bakarak cesareti hakkında bir a evvelce boyun eğmerııiş olmaktan ba§-
ka bir !kabahatleri bulunmadığını öğren- fikir peyda edebiliyordum. Yanında be .. 
diın. Türk onların hareketlerini göı.etle- raber bulunmayı vadetmek suretile ona 
nüş. casusluk ediyorlar bahanesile üzer- cesaret ve hayat verebilmekten ziyade o .. 
lerine hücum etmiş idi. İdam hükmü veri- nu uyuşturmağa muvaffak oldum. Topa a. 

teş verclfli vakit topun arkasınclaki taş 
lir verilmez ceza o kadar süratle tatbik kütlenin üzerinde bulunuyordum. Zelze. 
olunmuştu ki önüne geçmeğe va.kit bu • leye tbenzer bir sarsıntı oldu. Güllenin Uç 
lamadığım için bir takım masumlann öl· yüz cboise> mesafede üç parçaya nynldı
dürüldüğünü görmüş olmak kanaati için- ğını gördüm. 
de elem duymaktan başka bir ıey yapa -

ZAYİ - 937 .senesi Bursa Erkek lisesinin madım. 
(Arkası var) .............................................................. 

üçüncü sınıfından aldığını tn.sdlknameyi za- Kaleler hakkında verdiğim malfunat • 
yl ettim. Yenisini alacağundan eskisinin ıtan anlaşılmış olacağı üzere, içlerinde bu-
hükmil yoktur. lunan lbirçok top, daha istifadeli surette 

Ali Altay tabiye edilındikçe, Boğazın müdafaasına 
............................................................ _ hizmet demezlerdi. gayet meŞ}'ıur olan, 

fakat hakikatte yağmur sularının teıkH 
etıtiği !küçük bir sele mecra hizmetini gö-

İlan Tarif em iz 
Tek ıütıın santiınl -

Birinci aahil• 400 kuruı 
J kinci ıahile 250 » 
Uçünca ıahile 200 » 
Dördüncii ıahil• 100 » 
iç ıahileln 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir milddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak· 
lar ayrıca tenzil!tlı tadfemiıden 
iatifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar Jçin ayrı 
bir tarife derplf edilmlştır. 

ren Synnois Asya tarafındaki hisarın al
tın<la denize dökülüyor burad>t bir batar
ya tesis etmek bana münasib göründü 
Batarya kaleye müzaheret hizmetini gö
rerek oradaki 'b>pların bir kısmını ihtiva 
edecekti.Bahsettiğim nehidn çukur yatağı 
k~e civarlarını müdafaa hususunda i~ı -
mıze yarıyacaktı. Bu tertibat sayesinde 

kalenin etrafını :ihata etmiş bulunuyor
dum. Kalenin 'to.pları Boğazı boylu bo • 
yunca ateş altındn tutuyordu. Zat~n 
Türkler de bu maksadla oraya taş gülle 
atan pek !büyük bir top koymuşlarch. Bu
nun mermer gülleleri 1100 libre ağırlığın
da idiler. Murad zamanında dökülmüş o
lan ibu tunç top bir vida ile yerleştirilmiş 

, 
Ankara borsası 

-····-
Açılış • Kapanış tiatları 28- 4. 939 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
Londra 6.9Ş S.93 
N<ıv - York 126.676 126.67li 

Faris 8.5560 3.86(( 

MU!no 6.6650 6.6660 

Cenevre 28.440 28.445 

Amesteradnı 67.6460 61.64i.>O 

Berlln 60.8250 00.826\J 

Brübel 21.44 21.44 

Atlna ı .()925 l.0925 

Sofya. ı.M 1.56 
14.0!Ci 14.085 Madrld 
28.9025 28.9025 

Varşova :t4.9675 24.9675 
Buda~te 0.0050 0.9050 
Bükre§ 

2.8926 2.8925 Belgrad 
Yokohama. 84.62 84.62 

Stokholm S0.65 80.SS 

Moskova 28.902ri 23.9025 

Son Po.sta'nın ticari !llnlan:ıa 

aid iıler için fU adreıe müracaat 
edilmelidlr: 

iki parçadan terekküb ediyordu. İngiliz 1--------.-----İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I poş!n ~ taban<:aları tarzında yapılmıştı. Kundağı 
tııştan yapılını.ş ıbir yığına dayalı bulu • 
nan tbeher top hususi surette yontulan 
direkler üzerinde duruyordu. Ustünde de 
küçük lbir lrulıbe bina edil.mifti ı.. 
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ALnAftflVAVA 
BiR iN6ilil CASUSU 

_§ -

Tereo.m. eden: B. Alu 

1 u·nereye giden on altı Alman casusundan on üç tanesi 
kısa bir zaman sonra İngil erede yakalandılar 

Umum! Harbdı, garb t'eJ)Mrinde 1ngiıtdcre cıld bof kovanlar nakledilirken 

Fakat1 onlara· geçtiğim bu •ders• f kildlerini aahtelerinden ayırd edemez-j cepheye geldikten sonra, Alınan1ann 
o kadar esaslı idi ki, İngiltereye lerdi. Bu meseleler, her casusluk ki - bunlan keşfetmeleri, mevkilerini tayin 
giden bu on a'ltı casustan on i1ç tanesi tabında ballandıra ballandıra o kadar etmeleri nihayet bir gün meselesi idi. 
kısa bir zaman sonra orada yakalandı- anlatılmlitır ki, ayrıca bunun üzerinde Bin&enaleyh Almanların nuıl olsa öğ
lar!. Bwılardan on iki tanesJ .... muhtelif tafsilAt vermeği lü:zmnsuz buluyorum. renecekleri bu malUınatı, bir kaç gün 
tıapis ce1..a1arma mahkfun edildiler.. Neyse, sözü uzatmıyayırn. İngiltere- önce onlara bildirmekte ne mahzur o

(Arkan var) 
geri kalan üç kişi ise, münhasıran tn - ye gelip te kimse tarafından farkedii - lab1llrdi. '! 
giliz hükfunetinin şuurlu müsamaha - medlğime kanaat getirince, doğru tre- _....,_..···-·········································-·-sile bu akibetten kurtuldular. (') Çün- n atlıyarak evimin bulunduğu köye 
kü İngiltereye gid,en 16 casusun on al- yollandım. Ebeveynimin beni büyük 
tısının da yakalanması tabiatile şüphe- bir sevinç ve hayretle karşıladıklarını 
yi cclbedebiJirdi.. onun için, iki - üç söylemiye lüzum bile görmüyorum. 
tanesini istisna etmek bir zaruretti. Evde, annemle, babamla biraz görüş' -
Maam"fih kaçıp gelen bu üç casusun tükten, biraz da istirahat ettikten sonra 
getirdiği malumat da, çok görünmesine kendi resmi ünüormamı giyerek doğru 
rağmen, münhasıran gazete havadisle- harbiye nezaretine gittim. Tabii· beni 
rinden ve dedikodularından ibaretti. orada da büyük bir sevinçle karşıladı

Bütün bu olup bitenlerden sonra, 
meseleyi ciddi olarak düşündüğüm za
man. biraz ileri gittiğimin ben de far
kında oldum. Şefimin,. daha işe b~ -
lamadan evvel bana verdiği teminata 
rağmen, bu kadar büyük bir muvaffa
kiyetsizliğe uğrıyan bir zabite bundan 
sonra mühim ve esaslı bir ~ havale e
dileceği şüpheH idi. 

Bunu nazarı dikkate aldığım için, 
son muvaffakiyetsizliğimi örtmek dü -
şüncesile, amirlerim nazwrında çılgınca 
telakki edilebilecek bir iş yapmağa ka
rar verdim. Derhal albay Nikolaya bir 
mektub yazarak. bitaraf casusların son 
muvaffa1kiyetsiz1iğtıe derin bir haya~ 
sukutuna uğrndı$mı, ve bu hatayı ta
mir için, bizzat İngiltereye giderek, o
rada ne olup ne bitti~ini öğrenmeğe ka
rar verdiğimi kendisine bildirdim. Al -
bay Nikolay. benim bu teklifimi büyük 
bir sevinç!e kabul etti. 
Okuyucularımın çok iyi tahmin ede

cekleri üzere, haddi zatinde benim için 
İngiltereye gitmek meselesi işten bile 
değildi. Fakcıt buna rağmen ben, Al -
manların gözünü boyamak için, icab 
eden bütün ihtiyat tedbirlerini almak
ta kusur etmedim. 

Ben bir Hollanda tüccarı sıfatne se
yahat ettim. Tıpkı Hollandalı tüccarla'!' 
gibi giyindim. Hatta cebim<le, haddi za
tinde hiç bir kıymet ifade etmemekle 
beraber bir de Hollanda pasaportu var
(h. Malfun olduğu üzere Umumi Harbde 
harbe iştirak eden her devletin sdhte 
pasaport imaline mahsus kliçOk bl r a
telyesi vardı .. Bu atelyeler, her mlllete, 
:her memlekete mahsus, arzu edilen 
miktarda pasaportlar imal ederlerdi. 
Hem bunlar o kadar iyi yapılırdı ki, en 
mütehassıs kjmseler bile, bunların ha-

(1) Yakalanan on fiç casustan on ikisinin 
muhtelif hapis cezalarına mahkfun edll1 -
~l.nden bahsedildiği hnlde on üçüncllsll mes
kOt geç1Jlyor; herhalde bu on üçüncüsü 1dam 
olunmuş olsa gerek. l\Iütc.rclm 

lar ... 
Harbiye nezaretinde yaptığım temas

l:ır neticesinde, Alınanların Verdün 
taarruzu hakkındaki gönderdiğim ma -
lfunat ve kopyenin vaktinde alındığını 
öğrendiğimden maada, ayrıca, onlara, 
Alınan umummt karargAhının muhtelif 
faaliyetleri hakkında bir yığın yeni 
malômat t.a getirdim. Garb cephesinde 
bulunmakta olan Alınan fırkaları hak
kında mufassal mdlumat verdiğim gibi, 
ileride Rus cephesinden Garb cephe -
sine nakilleri muhtemel olan fırkalar 
hakkında da onlan tenvir ettim. 

Harbiye nezaretinde öyle bir sual 
yağmuruna tutulmuştum ki, bunlara 
cevdb verrniye bile vakit bulamıyor -
dum .. Muhtelif doirelere ~nsub ya -
rım düzineden ziyade askeri şef, benim
le konuşmak arzusunu göstermişti. Ay-

rıca, Lord Kiçner'le de uzun bir mü -
Jakat yapmak şerefi11E nail oldum. Ge
neral Hayg giH o da, uzun ve güzel söz 
söylemesini bilmiyen bir adamdı. Ya
nma gittiğim zaman Kiçner bir tek ke
lime söylemeksizin, bir dakika kadar 
beni tepeden tırnağa kadar süzdü. Bu 
dakika. bana bir a!lr kadar uzun gö -
ründü. Ancak bundan sonr<!, bana ya
rım düzine kelime ihtiva eden bir takım 

cilmle1er halinde sual aormıya başladı. 
Fakat iş sözde değildt Lordun yanın -
dan ayrılınca bana sorduğu sualleri 
şöyle bir zihnimden geçirdim; ve işte 
ancak o zaman bu kısa suallerin içinde, 
her meselenin ruhunu kavrıyan çok e
saslı bir derinlik bulunduğunu farke -
debildim. 

Almanyaya döndüğüm zaman, ora -
daki Alınan efendilerime, İngilterede 
bo.ş vakit geçirmediğimi göstermek için, 
beraberimde götürülmek üzere zarar-

sız bazı malumat verilmesini rica et -
tim. Bu, tabij, bizimkiler için hiç de güç 
olınıyan bir işti. Yeni teşkil edilen or -
dunun müteaddid :fırkalarından üç ta
nesi Fransaya g6nderilecekti. Bunlar 
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1 - Ylrmlncl asrın en fazla nvaç bulan 
eıtıencesi - Çlzgl. 

J - tınan edenler. 
3 - Blr kadın 1mı1 - Atın J&TI'UIU. 

4 - Ayı yuvası - Blrlllc. 
5 - Yalancı • Bir nota. 
G - Damar - Beyaz. 
7 - Çok 1yi - Rabıt edatı. 

8 - Biraz evvel - Birbirine yakın manala
ra gelen iki telime ara.sına Tirgül ye-
rine konulan blr kelime. 

t - Fecl • Kocası yahud kansı ölmüş ln-
san. 

10 - Uza~ı işaret 1çln kullanılan 

Beygir - Çocuk pudrası. 

YUKAkDAN AŞAÖ'I: 

1 - Asab - Sayı. 

2 - İman - Göz rengt. 
3 - İstiğna - İki kere on. 

nida -

t - Pnzla acar olan • Hl3settlrmek. 
ı - Osmanlı dram kumpanywnın baf 

Ut« il. 
6 - Lohusa - Mana. 
7 - Arnavudluk sa'lcinlert •. 
8 - Yanllf - Göz rengi. 
9 - Taharri ettirmek. 

10 - Tefrika. 
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Seyahat notları: 

Osloda bir Pazar sabahı 
Norveçte en cok rağbet gören sporların başında futbol, 

boks ve atletizm gelmektedir, kayak sporlarına 
rağbet ise bunların hepsinin fevkindedir 

Oslo, 24 (Güreşçilerimizle beraber gı-ı 
den ıtrkadaşımız Ömer Besim bildiri
yor) - Beynelmilel Güreş Federasyonu 
dün kongre müncu.ebetile toplandı ve a- ı 
şağıdaki kararlan verdi: 1 

1 - Avrupa güreş şampiyonası 1941 se
nesinde Fran.sada, 1942 de İtalyada yapı
lacaktır. 

2 - Beynelmilel Güreş Federasycınu 
intihabatı Finlandiyadıı 1940 olimpiyad
:ları esnasında yapı.laca3dır. 01.iınpiyad
larda müsabakalara sabah ve ak§am de
vam edilecektir. 

3 - Gilref minderinin eb'adı her yer
de 6 X 6 olacaktır. 

* Os1oda bir Puar sabahı ... Koca şehir 
adeta boşalmIJ gibi, sebebini sordum: 
Herke.s dağa gitti dediler. Hakikaten <'i
var dağlar bembeyaz, şehirde de kar ek
sik değil .. dükkin vitrinıeri kayak eşya. 
sile don8.ll.IIll§, elinde kayak. başında kü
lAh ıgezenler şehrin ekseriyetini teşkil 
ediyor. Bir yabancı için Pazar günü şe
hirde oturulacak yer bulmak mümkün de
ğildir. Sağa. sola sor~turduktan sonra 
öğleden sonra bir fu~l maçı olduğunu 
öğrenip soluğu doğru Trogner stadyo
munda aldım. 

15 bin kişilik ahşab tribünleri köm~r 
tozu sahası. devamlı yağmur ve kar do
layısile Takainı stadı kadar bataklık ... 
Norveç şampiyonu Skeid ile birinci !iğin 
dördüncüsü Strong takımları fakir ~O· 
cukları himaye cemiyeti tarafından ter
tib edilen bir turnuvanın finalini oynı
yacaklannış. 

Sadun Galibin kulakları çınlasın! 
Berlin olimpiyadından evvel yazdığı bir 
yazıda Norveç1ilcr şimallidir, şimal ::n
sanları ağır hareketli olduklan için milli 
talnmımızın Norveçlileri yenebileceğini 
yazmıştı. 

Berlin ve Osloda seyrettiğim Norveç
.liler çabuk ve uzun paslarla tam İngiliz 
futbolü oynuyorlar. Oyunda favule tesa
düf etmek mümkün değil. 

Strong takımının karla beraber biraz 
daha ha.kim oynamasına rağmen devre 

Giire§çilerimiz Berlinden geçP,.le-rtr-. 

0-0 a bitti. Stadın iki tarafı ,,..t 1 •; 1 

kahveler var. Haftaymda l' l~ bu (;•'' 
toplanarak harıl harıl çay içiyur. 

İkinci devre mükemmel oynıyan bef 
iki takım da 'birer gol yaptığından ına9 
1-1 e beraberlikle neticelendL Turnu~•· 
nın garib bir hususiyeti olacak ki oyu1! 
ne temdid edildi, ne de başka bır güne t .. 
hir edildi. Hakem para atarak kur'•Y1 
kazanan Strong takımının gali.biyetini ff 
lAn etti 

Maçtan sonra iki takım oyuncularını0 

da birbirlerinin ellerini sıkmaları il• 
defa .gördüğüm ve çok hoşa giden bit 
sportmenliktir. 

Norveçte bütün takımlar amatördilf• 
Hakemler de amatör olarak maçları td•· 
re ediyorlarmış ... 

Osloda birinci lige dahil sekiz, ikİ..Tlct 
ligde dokuz. üçüncü ligde altı klüp var• 
dır. Her ligden alınan ikişer klüp ars· 
sında ayrıca milli küme maçları yapıl• 
maktadır. 

Norveçte en çok rağbet gören sporıarı0 

b~da futbol. boks ve atletizm ge:ıınelt• 
tedir. Kayak sporlarına olan rağbet -.s' 
bunların hepsinin fevkindeclir. 

Ômer Besi'ffl 

G. Saray bugün Demirsporla karşılaşıyor 
Şehrimize gelıniş bulunan Ankara ı 

Demirspor takımı bugün Taksim sta
dında Galatas.-:rrayla ilk maçını yapa -

Bugünkü spor hareketleri 
1'altsfm stadında: 

caktır. Milli kümede halen en iyi va - Pera, i.stanbnlspor • Kurtuluş, seyka' 
ziyette olan Ankara takımının şehri - muhteutlert saat 14JO, Galatasaray-..ı\D' 
mizde yapacağı maçlar al~ka ile bek - kara Dcmlrspor (mUll t.llme> saat 16,SO· 

k Şeref stadında: 
lenme tedir. Galatasarayı ve arkasın- Mektebler arasında futbol maç.latS: 
dan Beşikt~ Ankarada y~nen Demir- saat 14,30, vefa _ Pertevntyal, :tstanl>ıı' 
spora karşı Galatasarayın bugünkü lisesi - Yü~e tiııtil, Haydarpaşa - aa,rt-
maçı bir revanş o1acakbr. Ga~atasaray ye l~sL 

İstanbul KIZ lisesinde: 
kadrosuna aldığı Güneşlilerle takımım Kızlar arasında voleybol mUsabak• • 
çok kuvvetlendirmiştir. Geçen hafta ları saat 15, 

Vefaya karşı aldığı .f - 1 lik galibiyet :::~~ lis:~=~a Toleybol m~ 
ve çılrnrdıkları iyi oyun bunun bir de- saat 14. 

lilidir. Demirsporun seri ve anla'Şmış Fenerbahçe stadında: 
bir takım olduğu söylenildiğine göre Atletizm mllsabakalan saat 18. ~ 
bizce bu maçta galibiyet şansı iki ta - \ 
raf için de müsavidir. Galatasarayın bitmesi ne kadar kuvvetli bir ih~ 
takım anlaşmasındc# biraz aksaması dahilinde ise pek az farkla ild ~. 
galibiyet ibresini Ankaralılara, Demir- dan birinin kazanması da muhteJ1l l) 
porlularm da saha ve seyirci yabancı- dlr. '&f.1· ' 
lığı oolayısile hakikt oyunlaruu tuttu - ( Spor haberlerimizin devalll1 

r~amaları ibreyi Galatasaray tara - 15 inci tayfada ) 
fına~~ç_e_vır_·_eb_i_lir~·~M_a_ç_ın~_b_e_ra_b_e_r_li_kl_e~~~~~~~~~~~---_____./" 

Milll Küme fikus,DrUnde değişiklik 
Görülen lüzum üzerine Milli küme fiküstüründe aşağıda gösterilen tadilAt 1" 

pılmıştır. 

Oynıyacak K. Oynanılacak M. Eski Maç. T. Yeni Maç. 'f, 
Fenerbahçe - Vefa İstanbul 28.5.939 27.5.939 
Beşiktaş - Vefa > 4.6.939 8.6.939 
Galatasaray - Vefa • 2.7.939 1.7.939 
Demirspor - Vefa • 10.6.939 8.7.939 
Demirepor - ~ktaı • 11.6.939 9.7.939 c.lB~ 

Beşiktaş klü:bü idarecilerinden Sadriye İzmirde Beşiktaş - Ateşspor rnııçıllp.fı · 
blr hareketi dolayı.sile bir ihtar, Ankarada Beşikta~ - Demirspor, Beşiktaş ' if~ 
karagüoü maçlarındaki hare-ketlerınden dolayı da üç ay geçici hak mahru.ıll ~e<" 
cezalan verilmiştir 'rebliğ tarihi olan 24/4/1939 tarihinden itibaren bu cezıı 
kil mer'iYete !Cinnfa olacaktır. 
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938 
VE DAHA EVVELKİ SENELER MAHSUJ,,ÜNDEN OLUP DA BALEN 

SAlfinLERi UHDESİNDEN BULUNAN AFYONLARIN MUBAYAASI İÇİN 
'l'OPRAK MAHSULLERİ OFİSİNCE TESBiT EDİLEN PROGRAM 

Saray karşılaşıyor 
Fenerbahçe - Galatasaray takımları 

aralanQ.da anlaşarak bahar bayramı o
lan 1 Mayıs Pazartesi günü maç yap -
m~ğa karar vermişlerdir. Müsabaka 
Kadıköyünde yapılacaktır. Ankara maç 
!arından sonra futbol meraklılarımız 
aralannda an'anevi bir reka'bet olan bu 
iki kıymetli takımımızın tekrar karşı
lasmalarmı görmek fırsatını bulmuş o
lacaklardır. 

AZAMi TESLİM MÜDDETİ -hı 938 ve daha evvelki sen~mahsulünden olup halen sahiblerı uhdesinde bu-
3 nan ham afyonlann ofis tarafından mü bayaa edilebilmesi için bunların nihayet 
~ Mayıs 939 akşamına kadar ofısin Istan buldaki deposuna ya bızzat sahiblerı 
t' ~afından veyahud İstanbulda tayin edecekleri kanuni vekillen tarafından ge-
ırılıniş olması lazımdır. 

t ~u tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti knt'iyede satın ahnmıyacağı gibi 
~Yın edilen muavven müddet dahi h•ç bir sebeble uzatılmıyacaknr. Hastalık 
le~~ her hangi diğer bir mazeret sebebile yukarıda tayin edil0 n müddet zarfında 
kast'ırn ed•lmemiş olan afvonların mübny nası için vaki olacak müracaatlar da 

1Yen nazarı itibara alınmıyacaktır. 

~LARJN DFPOYA ML'VAK.,\:AT J< UL ~FKLİ 
e1/\fv~nlar .fstanbulda Of c; deposun3 r,e>liş ;a num~le kabul edilE>cE'k "e 
hı P r r.m zce u •ı ı1 d1:resinde hikcmi muayenC'ln"nin yapılması, tartısı, nü -

un":etin alınıp tahı:t-. gönderilm si bu sırayı takib edecektir. 
AFYONLARI T DEPODA YAPII,ACA.K HİJ( 'Mİ MUAYENF..Sİ 
()f ....... -~ -~ --

( clPpcı • .,il tec:Jirn cdi'ı-r af, ,_. pılacak hl.kemi muayE'ne 
d n · ) s unda bu l T'l ar tkılı mağ~us aivonlıır 7ulıur e-

h ınl r k~v,. "!'l rr·;~'tv " ·r. Mu • re netir'cc;inde kabule şa -
~an ~ 

0 len f 'ar ince v k b ık ~T' r 'Tılacaktı!'. n k • 
. 

1 mu v n de Of ~ ele p r r n r. v M _ .i kararlar kat'idir. 
lS'~""PVI n l\ 'YN s KLi 

k ~ s d una tec :n <> ·ı~ afv<'n1 ı.nn hik mi rnuay~ne .nehcesindc ince ve 
tevr\

1 ısıınlara avrılrn ınd n sonra her "k" sınıf afvondan müteamil usulünn 
dil an ayrı, a~rı .ı'ın ra'c nümu., 1 r t hlilutı tic r"ye Iabor:ıtuvarına se ·kc -

Pr(k!ir Bu l.b .3 , k k" • h · a cwı•u,·a"~ı. vapı crı · rnvevı ta 1 l neticesinde her bjr sınıf af-
tonun r d . . 

'!{·..,, a: (' CC ğı mo,.fı'1 df'rf'C . afv'lr: fia+ının C bitine esas teşkil edec ktir. 
vı t hl l n • c · el' ç k r :n"1 .''ar satıcı ile Ofis arasındıı i.ronzim ed ı c k 

uk v l "-'P V? t h"' ·Cm1 r d r s"nde halledilecektir. 
~f.'Vo'TT ARIN T\RT Si 
n 

ı n J arafı rJ n yapılım h kemt rr'U , ~e. 
~ 1'l nr 

1 rd n i"'r ve kaba olarak ayrılan kHam-
k r vn a) 1 n- i•ca l u u'., te•f"ka n'irnunC'"İ a ndıktan ı;n.,,ra t.Arttl.:ır.:ık .:ıln • 

r l" 
, m ". kk t bir avn1va~ rn, kbuzu verilir. 
o~ Fl!\TI RJ ~N TFSRİTİ 

Of d - .._ 
fıatı 35 ,/

0 
una tesl m edilen af)~on 1arda., ince afvonun beher morfin derec<>!;. 

rn tir. c kab afyonun beher morfin d r<.>ccsi fiatı 25 kuruş olarak tesbit edil-

"'f:>'7"'T 
- n~T)"t"T T ,PRi"-Ti:~ T HAl{VlTKU SI KLİ 
'rahlilatı tı • -

ne ıc nd carıye laboratuvarıra p.örd rılM nümunelE:'r üzer"nde yapı'an ti'ıl•I 
bir rap' e afyonları ı ihtiva ctti,ği morfin drrecesi lfıboratuvarın vereC'c>[ri resmi 
için tes~~ ile tahakku.c ett iktf'r. sonra yu kand~ki maddede beher morfin d~recesi 
ayr1 ayrıt ed1 Pn fiatla:- Üzf'ri.,,den inre ve kaba afvonların tutan herkes için 
hesaba 1 tahakkuk f'tt•r'lerek bu bedelle afyon rnüdilerinin namına açılacak bir 

A. a acak. Ynzılacaktır. 
f Yon bedell<'ri bu 1 Verilnp 1 c;ure 

0 tahakkuk ettirildik'E'n sonra alakadarlara evvelce 
veya k;boa aonldmğuvakkat ayn;yat makbuzu ist:rdad edilerek yerine afyonun ince 

u unu ve her cins' k'l 
nazaran ayr t ın ı osunu 1itrajını ve kilo fiatını ve bu fiata 

ı ayrı utarlarile alak d ı A •• Verilir. · a ar arın yekunlu alacağını eostere.n bir vesika 

AFYo~ BEDELi ERi' . .. 
- j NIN ODFME ŞEKLİ 
939 senc>sindc>n itib h . . .. 

% 20 si he k" .a:en er sene ofısın satacağı afyon1arın brut bedellerinin 
ı r sene ı b lançonun k b' k ,. . 

a acaklar es 1 at ı ve>t etmesınden sonra afyon müdilerin e 
1 ına nazaran garametE' t k . . . 0 acaklar ı:: h'bl . n a ı;ım edılecektir. Bu suretle tahakkuk edecek 

k w8 l erıne makbuz rn k b'l" . . 
ayd.,.diJın kl b u a ı ındcı tevzı ed Ierek hesablanna zimmet 

e e er ber h"'r -; 1 . . 
Cakhlara ve .1 • l rın vapı arı tedıyat yukankl madde mucıbincc ala-

I>a rı mış 0 an vesikaya da kayd 'unacaktır. 
tn a ve bor!;a .. :;'mlc>rı crb" h .. •.. .. 

Bu p "' 1 er tu u n c;•tm ve tekAllf S'l4ırıva a"d"fir 
rograrrı 31/M vıs/939 ç b · · 

hıah~ull"ri of' . . A arşıM a ınnü ak'i mma knd'lr İstanbuld3 Topnk 
ı"nahsulu'" d ıı:ın.n fvorı depo::ml"a tec;'"m edi' cek 938 ve daha evvelki sen 1er 

n c>n olup t;ı b ·· k 
deler inh' UP,une adar !lluh• lif S"bPbln dolavıs le uvuşturucu rn:ıd-
Progr lısarına satılmıyan vcyahud mezkılr ınh"sann tesbit ettiği müb3yaa 
f aın arının muayven ş tl 
•ndnn t ar arına tevafuk E'tmed'rri icin mezklır inhisar tara • sa ın alınmamış olan af l .. 

938 • yon ann rnubavaasına münhasırdır. 
sen<>sınden sonra her sene m l> r· "e Prens"pler rnucib"nc t . d"l :ı su u senesi için tec;blt edilecek programlar 

bayaası . . A e ayın e 1 en pro.,ram h r'cindE' kalacak afyonların mü • 
h •çın vaki olacak müracaatların d:ı t" k ,. 

ernrniyetJe aHikadarı1 .. ın nıılu 1 ~rE' 1 .at ıyede kabul edilmiyeceği e • 
!<"azı mu 0 mak uı"'r" •lfln olunur 

a tafsilfıt için Ofisin İstanbul şubesi müdürlu""ğü .: d' . 
ne muracaat e ılmesı. 

----- c281h 

[~-------.-:-~~~----== ~ İstanbul Felediyesi l'ilnları ı 

tfaııaııesı 
l\1ad~ 
Caını 
l-iizaın 
l<arcınfil 
t'alı 

Adresleri bulunamıyan mükelleflere aid tah
rir neticelerinı ihtiva eden cetvellerln 

asılacağı yer 

vapur iskelesine 
> 

> 

> l\1e~·t· 
ır•"' ıye\ 

lieybeu > > 

Talik tarihi 

29/4/939 

> 
ba'" Ayyıldız cadd€ indeki gazino önünde n g > 

hriye > > > > > 

Buı-.gaz > • > • :. 
l{ına}ı Nah"ye b·nasına > 

Adal Vapu,. 'skelesine > 
ar kaz 

re ... ıerinin ..... :ası~ın yukarıda yazılı mahallatı içinde tahrir edilip sa-h bl ri ad-
2leticeJc . ~grenılmemesin':! binaen doğrudan doğruya tebliğ ediLemiyen tahri 

.. rını iht' d r 
€ron ilan olun ıv~ e en birer ''arakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bu-
ilan tar·h. dugu, 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci. maddesi mucibince 
d.ırıara te~~~ğen itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz odebil~ekleri alaka. 

ı olunur. (B.) (2958) • 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 
iLKBAHAR TARiFESİ: 

Adalar - Anadolu • Yalova hattıflkbabar tarifesi 30 Nisandan itibaren 
tatbik olunacaktır. Yeni tnrıre iskelelere asılmıştır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
Atlet Semih lstantula fahri 

antrenör otdu 
300 lira aylık ücretli Bitlis memleket hastanesi operatörlüğü münhaldi. 
Talib olanl.ann evrakı müsbitelerile birlikte Vekalete müracaat etmelerı. 

Milli atlet ve rekortmenlerimizden 
S 0 mih, Beden Terbiyesi G€nel Direk
törlii~ne müraca'at ederek İstanbula 

j 
fahri at'etizm antrenörü ol'.11ak arzu -
sunu ızöstermiştjr. Kıymetlı sporcu -

ı muzun bu harek<>tini takdirle .karşılı -
~·an BC'dPn Terbivesi Genel Dırektör -
' 'i ~ "i k•nd "rlni İ!;hınbu 1a fahri antre -

Polatlı Sulh Fut"llk Bakimliğ'inden: 

İnhlsarJar İdare.sine lzateUe P<>latıı me -
muru tarafından esld memur Ahmed Palaz
o~lu aleyhine açılan peşin maaş, icra ve n
vıms ve hesnb farkından do~n 68 lira 34 
kuru, alacak davasının murnfaasmn davet 
m:ı.ks~dlle uzun müddet arnnmış ise de iş -
letm~kte olduğu kamyonu lle muhtelit mn. 
hallerde dolaşıp yer ve yurdu belll olmaması 

c2935> 

A ba kitabevi 
Her dilden kitab, gazete ve SON 
POSTA'nın Ankara bayiidir. Under
vud nınkinelf'rinin de acentasıdır. 

P.Ör olarak tayin etrr 'ştir. 

1ısıra göndrarHecek TUrk 
neticesi umwnl hlikümler dairesinde tebll - c=================I 
gnt ;ap.Imnsına lmk rı bulurunıyan dava 
olun nın lIAnen da· •ıne k rnr verilmiş ol· 
duıı.undan mumaUr· "Un 24·5-939 Çarşnmbal 
gfinti :ı t 9 da mahkemede bulunm3Sı ve-· 

atletleri Yerebatarc Çat~Çe§Ille &Otak, U 
1STANBUL 

14 ıq, 24 Ma'Vl'i tarihlerinde Mı t

""r·n Kahire sehrinde yapılncak b€y -
Tiehnilel atletizm müsabaka1anna iyi 

ya bir veltll göndermesi ve aksi takdirde gı. ııı-----G-a_z_e-temiz--d·e--ç-ık_a_n_y_a_zı_v_e__.' 
ynbında muhakemeye devam olunacağı UAn 
olunur. resimlerin bütün haklnrı 

dE>rece sahibi a'tı T1~k afü~tinın gön • ----------------
ZAYİ - 1335 yılmda Davudpas:ı Sultanı. 

d rilmesinP federa~vonca karar veril - sının 6 ncı sınıfından aldı"'un tasdlknruneyl 
mi~tir. 200 ve 400 metrede Gören, 11 O r:ayl ettim. Yeni.sini alacağundan eskisinin 
ve 400 manialıd~ F, ik. 5 bin ve on bin hükmü yoktur. 
mi:'trede Rı a Mnkcmd, yüksek ve üç Abdolla:.lt Sıı.bri O. Ahmed Hikmet 

A 

mahfuz ve gazetemize dddlr. 

NE FıATLARI 

ad m atı m da Pulat, gülle ve diskte ,--..-.=-ı::::aı_,.,,ım:;:~=-===-=.,.=' I 
TO'hn.ı .L J!: 

Srleyman·ye sahasında terfih 
edilen maçlar 

Süleyınaniye klüıbünün topkapıda yap • 
tırdığı yenı sahada muhtelif klüpler ara -
sında lig maçları tertib edtlmektedir. Bu 
maçlara federe, gayri federe on klüp iş
tira:k edecek, müsabakalara 7 Mayıs Pa
zar günü başlanacaktır. Bu müsabakalar 

sonunda birinci çıkan takımcSüleymaniye 
kupasb nı kazanacaktır. ~ırak eden dı
ğcr takımlara da birer armağan verile • 
cektfr. Maçların idaresi ve programı 3 
~fayıs Çarsrmba gün "i Süley:rnanlye kli.i
bünün veznecilerde.~i lokalinde bütün 

1 • fayıs Bahar bayramı· giinü 
gö- 'islerinizi Ti.irk !\I a if Cemiyeti 

rozeti1c süsle~ iniz. 

lorköy Halkevi tarafından tertib edilen 

futbol turnualarına 30.4.1939 Pazar gü

nfi saat 16.30 da Bakıt'köy Barut.gücü a
lanında Bakıtk.&y Halkevi ile Fatih Htılk
evi arasında devnm dilecektir. 

lstanbul eskrim takımı 
Ankaraya gitti 

klüp murahhaslarını;ı iştirakile 
dilccektir. 

Ankara eskrimcilerile ikı maç yapacak 
tesbit e- k olan eSkrim takımımız 12 işilik bir ka • 

file halinde dün akşam trcnile Ankarnya 
hareket etmiştir. Kafileyi ~skrim ajnnı 

Bakırköy Halkevi Başkanlığından· Ba • Ömer ıgötürmek.~edir. 

ııııııııııı 

YUNANİSTAN 
LCNEBİ 

Abone bedeli peşındir. Adreı 
değiştırmck 25 kur ~ştur. 

Gelen erJrak geri verilma. 
ilanlardan mes'uliyet alınmas. 
Cevab için mcktublara 10 kuruf}ut 

Pul ilavesi lhımdır. 

~······················ ························ ! Posta kutusu : 741 utanbul 
i Telgraf : Son Posta ı 
! Telefon : 20203 
'\, .............................................. ) 

~ .......... ,... .... ıı;ımı.,.. ... -=ı ................ ,, ······················································-····-
&on P&.tta M~thnası 

Nqrıyat Müdürü: Selim Ragıp .1~ 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
' A. Ekrem UŞAKUG1li 
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ZAFI UMUMi KANSIZLIK 

ROMATiZMA 

KEMiK 

• :IJ'ıi·. 

• 

~-· 

Si RACA 
SiNiR 

Hastah klarına 

Cılız yavrular, yürümiycn, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
solgun kızlar, vei eme istidadı olanlar 

t V r, te e Ç0 t uwllıHlfı'~" 
edilnıiş, İç]mesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. Küçük büyük her 

yaşta istimal edilebi[r. 

*'~'"'"~ 
IUC,~,sa~~· 

Odeon No. 5 - Odeon No. 1 - Odeon No. O 

P. T. T. Umu11 Müd1rlüğünden 
1 - Ankara radyo.su ıçin bin (200). diğeri (125) lira ücretle iki spiker alına

caktır. 

2 - - Taliblerin lise mezunu olması ve telaffuzlarının, düzgün seslerinın mikro

fona müsaid bulunması, bilhassa dilimizı çok iyi bilmeleri ve konuşmaları ll . 
zımdır. 

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

4 - Taliblerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar iatida ile P. T. T. Umwni müdürlü-
iüne müracaatları. (1408) (2651) • 

BAKER Ayakkaplerı 

Rahat ve satlamdırlar. 

Bu ayakkapları almakla ikbsad 
etmiş olacaksınız. Halihazırda 

yerli ve ecnebi malı Zengin 
çeşitlerimiz vardır. Geliniz, 
gOrOnDz Ye intihap ediniz. 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüa yol· 
larile a-eçen hutabldardan korur, grip 

-

l 
ve boğaz rahabızlıklannda, aeı kıaıkh· 
ğında pek faydalıdır. 

'NG .. LlZ KANZUK ECZANESi 
8eyollu • lstanbul 

1939 modelleri gelmiştir 
L ünyanın en sağlam ve en ucuz, 

so 
Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmakta.:lu. 
Taşra Satış yerleri : 

Konyada Kaşıkçı Necati, Enıanu.da 
Neş'et :,olalcotla 

TÜRKİYE UMUM DE OSU: JAK DEKALO ve Şsi lstanbulda 'rabtakale No. &1 
Anka:a acentanıl.% : Yusuf Esendeınir ve Oğullan 
Adana • Ömer Başeğmez 
Konya • Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Erzurum • Neş'et Solakoğlu 

Pola~lı Süleyman Uzgeneci 
Eskişeh r ı Alanyelı Abclurrnhınan Şeref 
'l'rabzon ı Polattıaneli kardeşler 

Trnhzon ı Kuruımıhmut oğıu H. fız Salih 

Göğüs ağrıvının şayanı hayret tedavisi 
Bütün Cir hayatın tecrubes:. bu tedbirir. kwıUJ" 

suz ve tam tesirini ispat ede:. 
Bay N. P yazıyor: cBunda.ı 60 sene evvel, ped~· 

rim iıana delikli ALLCOCK yakıları:u tanıtmıştı: 
Bu ~ lliuJarı ihmal ettiğim zamaı. mıhh!i aancılar)ı 

kıvranıyol c"um. En sürekli ağrılarımı bir delikU 
AI l C.uCK yakısiyle tamamen geçirdi. Bu yıkılaJ'I 

/ karın nezlesi. romatizma, .nafsal yorgun1uğunda kul-
1:11ııa;.-.J._....ı.._..-L;,,.._....., 1anciım, serı ve müessir scmeresim gördüm. 

OKSOROK, NEZLE! DERHAL GEÇER! Mü!hiş sırt ağrısından kıvranıyor veya ısiyatık· 
ten ıztırab çekiyorsanız delikli ALLCOCK yakısiyle halas v"? sükun bulursuııuJ 

Saçtığı sıhhi sıcaklığı OTOMATİK BİR MASAJ GİBI ağrıyan yerin .ırı 

fına yayarak kanı tahrik eder. ve bütün ağrıları aniycn defeder. 

DELİKLİ ALLCOCK YAKISI Eczanelerde 171t2 kuruş. 

13 nncn sayısı 1 Mayısta çıkıyor 
TOrkiyenin en zengin, en flk, en 

zı rlf biricik rövOsO. 

Y 1 L D ı Z ı Mayısta çıkan 13 Onca 
sayısile 2 nci cildine başlamaktadır. 

Bu sayının zengin yazılan arannda: 

Mnnir Nurettin - Tino Rossl - Ab
dOlvehap Kabireye romantik bir gece 
yaşattılar· Jeanette Macdonald'in ha. 
yatı . Claudette Colbert kim ve alll 
adı ne? Vesaire ... 

Dört renkli nefis bir kapat içinde 
kAmilen renkli, resimli 52 ıenaın sayfa Haryerda 15 Kurut 

, NAM VEREN 
İstanbul iş Bankası· karşısında 15 Numarada 

e . ı 
gı ınız 

Hayatta yalnız kendine ,aveıa, Mezkur Gifeden bilet al 
Zenginler aranna karq llmitaizliğe kapılma ••• 


