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Almanya lsveçteki dewir 
madenlerinin monopolunu 

elde etmek istiyor 

Londra 1 (Hususi) - cEksçeyne Tc 

legraf• ajansı bildiriyor: 

Stokholmdan alınan harebler~ göre Al
ı manya, İsveçteki demir madenlerinın 

' monopolunu elde etmek veyahud bu ma
denli?rl uzun bir müddet için k::alamak 
üzere, İsveç hilkumetini tazyik ctmerl: -
tedir. 

1 
Almanyanın bu tekliflerini İsveç hü -

.Mussoıl demişti ki: Daladye demişti ki: Çember1ayn demişti ki: Hitler dedi ki: lcfunetine bildiren, Almanyanın meşhur 
diplomatlarından fon Papen olmuştur . 

.. aahnüdler~'~irTŞt ~i ve ilk ·d~fa""" ~farai • «Fran• topraklaundan bir ita- «Lehütanın utiklalini tehdid «Şimdi o kadar kavvdliyiz ld t 
ulh zamanında musellab kuvvetli lir 'lf yer, hukulıtandan cılalt bir eden bir hadi.e olur.a bütün •özler biu tuİT edemes. Talebi• Halen sveçte bir propaganda tu""D r,i 

>nil'let halini aldığı siyası mahfell."rde parça leda etmiyecektir.» kuvvetimizle )·ardım edeceğiz.>ı rimizJe haklryı.z.1> yapmakta olan fon Papenin. Stokholnı • 
ki Alman sefirliğine tayin edılmesi muh-

c;öylenmektedir. ..._ .ı ,di 
U b h l ·st"snai bir e • temeı.: r. 

fÜ•Ü. ~~::::~~A·:du:~::::::1::::·A im an g anın haya ti -··N;·fı·~··v;kiıi .. dii·~ ..... ;.kş;·;·· .. 
·:~~: ~:?ıı~Ff.~::E;.~·~;~a~~tFtlarından hı·ç bı·r ~c-ey Ankaraya azimet etti 
l~la - nın bir bürhanı olarak tela~ ~ 

ııu _dır. Amerika. • v • • •• • Ali Çeti~k.aya elektrik fabrikası~d~ buyuk kazan 
'!'~ ~ .Nevyo:k}.~J,,~.-.etmıgecegını sogledı daıresınm temel atma merasımınde bulundu 

~ıterer ·-······· ................. ~! ....... -.. -···--··· .. ··- Kış mevsimi başlamadan hizmete girecek olan bu 

Al ,,h L d d • T" k •ı .1. yeni tesisat sayesinde ıehrin elektrik ihtiyacını büyük mr·Ya, on ra enız ur - ngı iZ bir emniyette karşılamak mümkün oıacak 

anlapıasını f esbediyor dostıuou 
Hitler, sd 20 sene içinde Almanyaya 
karşı takj edilen siyasetten şikayet etti 

Lord Ha1ifaks'ın ve eski 
İngiliz sefirinin 

Türkiyeye dair mesajları 
Londra l Oiu .. _ - Berltnden bil B •ı..·- · · --. ·u or: -..q • u nu,_'"" evve1ce radyo ıle nejredıJe- c Ulus. refiıkimiz. a-.ren sen T" 

ditl Y ceği b"ld:irilm1•ti l"aka billh ' lk cü •->- e c ~ 
Yeni 35 bin tQ .. l 11 ıF'on Tc-uz zı ·"-

1 1 
. ı 09 • • t ar.. 1 m- ıazeteainin çıkardığı Tllrkiye nilshaaına 

V'lh ,_ ., v d •u.p • Tn- e en yalnız Amttrikayıl verildikten aon. (D 11 1~ • 
ıısının ı eı.ı.q Sb e denlıe indiril . . . . evamı ~"cı aauıada) 

· ınerasiınttı ~Jll' b 1 • ra. neşrıyat ta.mameıı kesılmiJtir. _ 

~~en sonra <ie r :bu~:nan Bit~. _Hitle~, kırılmaz camla muhat bir tri- TU k -Amerı·kan ı· t 
~ Nazi teşekk~ hlt be me~danın- ~ ib'tünden nutkunu söyledilt 11rad3. r IC8f 8 
~ si>yle.mi§tir llll.e~ ' n bır nu - hıçbir ecnebi muhabire meydanı terkei • ı • ı d 
usa 'V7 (Devamı 11 inci ıayfada) an aşması 1 mza an 1 

'' "11>f v Yeni anla m a 5 M t Na.fia VekiU t"1Mı. Wc harea Jcovoritn" aolda in§aat ıaha." 
fi esyoneııı•ge t• Ş •• :ıyıs a Nafia Vekili Ali Çetinkaya diin ab«h,Xırd&r olduğu bal.de 81Wıtaratsdaki 

- mer ıyct mevknne gırecek refakatinde Vali ve Belediye Reik Ldüi (l>cvat'1K 11 inci .a.11/ado.) 

aoz Uhl v J Ankara 1 -Türkiye - Amerika tt-

1~~~~~ ::::~: ;: ,.mV _ mayacagız.,, ::_~;.~_;rr;:;~~!.~ 
~! ~" tıva~:~·ıtı;n":~ur. · _ el Direktörloğo klUplere ve inhisarlar idaresinin 

aed•:~~~~~ıaıa ~Oh~m bir tamim gönderdi yeni umum müdürü 
b"t"n kl" taı ~ trektörlü -

ğii U U Up]I! SJ>o 
tnınimi göndernı ~ ' rculara şu 

«Son ıamanıa~lir: tteıerue . . 
eden yaz1lardan ~ fJ ca Q ınt:ışar 
....,.ldörlüğe ''Ukuh\ı~ ıı)w, ~.neı Di • 
~... ı.r ~ı llltl4'a 
Jerden, oyuncuıa~ d n 'bir k caat • 
ınaçlara maaıese ı .-a ınUk ısın.mm 
girdikleıi veya t ? ~arı abtlı.nde 
Jerin birbirinde~ıd ~ "e kliip -
linde oyuncu aı~ ~epe ın.ıa ... llıı Ukabi -
.J "'t~ıaı1 '"'"il ınakta -
olI"· 

Muht~lif vesne'e 11~ edildiır;.: 
Jı ·ıe ~en terb· t}e di "'' veç-

ı . A .ıYe i ~cıı rektörlüğü 
teş.kılı:ttı (amator) { haizdi 
,,asfm rw gibi hus vaı: 'ı~iva et ::.Bu 

rnnıunelerirnizı tısııtfl ııHleı . tıgı ni 
--. za e bc"-e n1zaın _ 
n ıcnı..,amelerde sarihr r aykırı 

~· ve d~ 0rofeı:\'Onel'ir·r 1Ul1i~ ittihaz Şekil-
de ··~cek\ 1 ırı kend· 1 tl1 (1 aras eden şahıs : de 'u la ı 1.a1>.:1111lıl ·~tn ına ala-
rak b n r v~~ıta.sneı ptl' . ~e kaıan 

. ı etmev1 kl.. ııııı ıçın çl temll).kaz• CD uoı~ 5-
1 

uygun 
( cvaın1 11 Jtl'J Y •d•) 

Beden urblı,ıui gınel ciire1ct8riı 
General Cemll Tahlt' 

Adnan HAleı Tqpmar 
(Yamı ıı lnd IQWa) 

Bir kr dın Beyoğlunda 
cadde ortasında doğurdu 

Henüz 23 yaşında bulunan kadın kocası tarafından 
terked:Idiği için hayahnı ~ -· şır yıkayarak kazanıyor 

. 
Dün aqam ~aat s~kiıe doğcu Beyoj -

hında Tarlabajı caddesinden geçenler ,.ıı 
rimiıik! ender görillen hır vak'a ile kllllı
lqnuflar, yoluna sükunetle devam ed~n 
genç bir kadınm bır çığlıkla beraber ant 
bir sancıya tutulduğuna ıahid olmuflar
dır. Kadın etrafını saran kalabalıtın ıuaJ. 
lerine cevab bile vermeğe vakit bula • 
madan o sırada oradan geçen diğer bir 
Od kadının yardımilc o civarda bulunan 
154 numaralı aparıırnanın kapısına ilti -
ca etm~ ve orada tosun gibi bir otlan 
çocuğu dünyaya getırmiştir. 

Işıklar sönmeden dünyaya kavıt"118k 
fstiyen bu acul yavru ile annesine vak'a. 
dan derhal habe!·dar edilen Kalyoncu • 
kulluğu kornisi?rllği marifetıle ilk yar • 
dunlar yapılmış ve celbedilen hasta oto
mobili kadın ve çocuju Haseki huta . 
nesine rurkledilnılştır. 

(Devamı 1J inci ıcı'Jlft:i.da.) 
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1 Sayfa 

Her gün 

Lehistan, Almanya, 
lngiltere 

\. Yuaa: lluhlttıa Blrı• 
0 ehistanla Almanya arasında ih-

16 tılaflı bazı meselele.- var. Bu 

meselelerın çok büyük ve müzakere yoli
ıe halledılınez neviden §eyler olduğunu 1 

ıannetmiyoruz. Bu iki memleketin .. şı.~-ı 
d ye kadar olan münasebetıeri bu puruz
liı noktaların halline min. olmıyacak bir J 
mahıyette bulundu6U gibi Almanyanın 
ist kbale a · d sıyaset tasavvurları, kendi-ı 
sın Lehistanla müselliıh ıhtlliıflara 
s kedecek bır yold:ın gıtme~i men'e de 
kaf dir. 

İhtiliflar, Danzig meselesil? Leh;stan
d yaş.ıyan, m ktarı da h kul ye l Al
man ekallıyetlerıne aidd r. Bu ek3llıyet
ler Alınan hududların y kın yerlerde 
sakm bulundukları ıç n, bun rıtı Alman
y a ilhakları bahıs mevzuu olabilir. An
cak. bunun Lehistanl!l b ı an aşma ş klın
de yapılması da milınKundur Danz g me
selesınde ıse anlaşma da 1 kolaydır. 

SON POSTA 

Resımu 

Çoğumuz .ker.a<ii kendimtti tahlil etti#imiz. kendi kend! -

m z baktığımız uman zevkimize ge>n. !ıoşumuza gıdecek 

§ekılde rö~ edilmi~ boyanmış, güzelleıtirilmiş bir fo -
toğraf ~örürüz. Neyi yapıp, neyi yaprumyacağımızın tayıni 
:ıokta ında bizı aldatan bu ziıfnnızdır. 

= Kendi kendinizin zô.fını biliniz =: 

İnsanın en büyük sillhı, en büyük kuvveti kendi zlfını 
bHıru.-si, kuvvetinin dereces"ni kat'I olarak tesbit qpneıi
dir. Bu takeirde girişeceği işlerin heıui de muvaf!akiyetle 
netıcelenir, çünkü hepsi de evvelden hesab edllmişth'. Ken
di kendjnlzi ne büyük, ne de küçilk görmeyiniz, hakıkt 

kuvvetinızi biliniz. Koridor mesel~sınae Alrıuınyanm bü-

~~f.~§tff ~fi~=~;~~ ~c~= s=:===:=-===~~=====-===:ı:::::o~==s=a:=~==~===-==~=lli==-==-@-=-==~-=:::zıı:::ıııı::=ı 
d r. Bundan başka, tar h' Lehist nm, d 
Almanlarla v;ıeskün araziden gf>çerek Londra a iki ~,·-------·······················--·-······ ....... ,\ 1 Holivudda ~oymadık 

Artist bırakmıgan 
Hırsız 

Baltık <i~nizıne giden b r koridora sahıb 
olması da ılk defa gorülm.iş bır şey de
t dır. 
Şu hesablara göre, Almany nın dönüp 

d şıp Leh tanla anlaşm yolunu bul
m çok muhtemeld'r. Meğer kı. her tur
lü ümıd hilafına olarak, kendı 'ne en az 
müsa. dolan şartlar içınd~ büyuı{ b'r harb 
tec.rllbesıne gır..şmeğ.a kar r vermiş ol· 

sun. 

* 

Ressam arasında 
Bir hadise 

er n bir fıkra 
Ekmekle salata getir 

Hasis bir adam bir lokantaya gir
mi§ti. Yemek yıyecekti, fakat para
nın gitmes ne acıyordu. Garsonu. ça· 
ğırdı. Sordu: 

- Garson 'burada ekmek için kaç 
para alıraınız. 

- Ek-rnek için aynca bir para al
mayız. 

- Salata kaç paradır. 
- Salata içm de ayrıca bir para al-

mayız. 

Hasis adamın yiizü güldü: 
- Ôyleyse bana eicmekle salata ge· 

tir! cledı. 

"9 ...... -. ....... __ .,_,., ______ ......... ,r 

Bir 1 aı•argaııı 

Ahnanya ile Leh stan ara ınd ki ihti-
18.fın şu dakikada hUlhası bundan ıba
rettir. Hıtlerin fU .satırları yazdığmıız sı
rada söyl'yeceği beklenilen nutku, Al
manya ile Lehistan arnııındakı ihtil!flı 
vaziyetlere yenı bir şey ilAve etmiyecek 
ve iki memlcltet arasındaki n~ünasebet
ler1! birdenbire yflh m bir m hiyet ver
miyect:k olursa yukarıda tasvir ett:ğım"z 
esasta büyük bir değ'şiklik görülecek de
ğildir. Bununla berab~r. Hitierin bekle
nilen nutku, daha ziyade itidalli bir nu~ 
tuk olacağını tahmın etmek için elimiz.. 

Londranın meşhur galerilertnden bi ~ Şehlrden şehirr. 
rmde açrlan bir relim aergisinde, resi~ 1"asıyan güvercin 

de sebebler vardır. 
Böyle olduğu halde, İngiltereden, Fran

sadan telA§lı haberler ve ciddi beyanat 
geliyor. Kamarada beyanatta bulunan 
başvekil, Lehi.itan lehınde İngilterenfn 
bütün kuvvetlerile yapmq_ya hazır oldu
ğu yardımdan bahsetti ve bu arada ·lk 
defa olarak ıarih ve kat'i btr dil kullan
dı. Hattı, muhalefet fırkası, İngiltere hü-

de gördüğ(inü:r: zayıf " Londranın ta • 

JUrunıŞ reuam.lanndaıı Gutri. 1922 de 

yapmış o'kfuğu bir resmin de teihir edil-

diğini, fakat altında kendi imzası yeri • 

ne, gene dfuıya san•at Aleminin tanıdığı 

meşhur İngiliz ressamı Augustus John'un 

imzasının bulundu~nu görmüş. fena hal 

de i şırmış. Araştrrmı~ soruştunnuı. 
kfun.etinin yirmi senedenbed ilk defa o- Bizzat ~ Augu.stus'a gttmif, derdl • 
larak arlh ve kat'l beyanattı? bulunmuş 

Holivudda bir çok artistleri aoyarak 
binlerce İngilb lirası değerinde kıymetli 

mücevherlerill.i aJırıp San Fran.aııkoya 

kaçan, fakat orada yakalanan Holfvud 

serserisi diye anılmakla maruf Graham: 

1 
cDünyada sinema yıldı.ılan kadar alık 

insan bulunmaı. Onlan soymak öyle ko· 

'lay ki adeta çocuit aldatı.r gibi bir ıey> 

d~tir. 

Sinema _qıldızı karı koca 
nasıl ayrılırlar ? 

lm d dol 1 h t•• ni anlatmıf, ve nihayet mesele anlaşıl -
o asın an ayı m mr.unıyet z ar e ıı. Con KravfonL kocası Ton Franşo'dnn 

Halbuki nutkun A manyadıı yaptığı mıştır. 
akis Myle değildır. Almanya. Chamber- Meğerse ressam Augustus'a, dostlan aynlmak üzeredir. Sinema yıidızı talak 
lainin nutkunu, denildıği derecede sarih bu levhayı getirmifler. o da kendisinin Amen:ıtada New Jersey'll bir tüccar için mahkemeye müracaat etmeden bir 
ve kat'! bulmuyor v~ İng"lterenin Leh s- 30 sene evvel yaptığı resunlerden biri Nevyorktıı bulunan çok sevdiği oğluna gece evvel kocasile birlikte yemek ye • 
tana karşı taahhild ettiği yardım. iki :nü- sanarak, e.9ere irnzaSJnı atmaktan çekin- 1 bir kanarya göndermek istemiş, ve re • mi§, talfik istidasmı onun yardunlle ha -
hinı ıarta muallA.k olduğunu söyledikten . tir ı simde gördüğünüz gibi hususi bır kafes zırlamıştır. Yemekten 1anra da gene bir 

Lo dr d k memli · pt k, b' ·· · · · rt sonra n a a i hara~etlı faaliyeti ve . . ya ırara ır posta guvercınının sı ı • arada sinemaya gitmişi.erdir. 
beyaoatı. daha ziyade Alınanyaya karşı Ressam, vazıyetı tavzih ve hatayı tas- 1 na bağlam~. Güvercin de 40 kilometre - . .. 
dfinyada bir husumet havası yaratmak hih eden bir mektubunu gazetelere gön- lik mesafeyi az bir zamanda katederek Con Kravlord gazetecılere §Oyle de • 
mabadile vapılmtş tahrıkattan ibaret o- dermiştir. kanaryayı çocuğa ulaştırmıştır. miştir: 

lara'k kabul ediyor. - Talaklar dostç1 vuku bulmalıdır. 
öildır. Berlin hükumeti, davalarını dü-ı terenin vad.etm.iş olduğ111 yardım, daha z.ı.-

Maksndın, münhasıran, Almanyaya d Danlarak, kavga ederek acı acı hatıra -
~ usullerle mtldafaa etmeğe ne dere- ya e nazarı, dıplomatuc ve - Alman go-

karp ctllnyada husumet celb'nden ibaret cede mütemayıl :>lurn olsun, Leh mılle- ı rüşüne nazaran . ceflatuni:t bir yardım !arla aynlmak lcadar aptallık olamaz. 
olup olmadığı hakkında k3fi bir şey söy- tinın ist.iklAlini ortadan kaldırmayı istıh- olarak tezahüı· eder. Biz Franşo ile birlikte her şeyi hazırla -
llyt-meyiz Ancak, İngılterenin Lehistana daf eden blr yoldan gitmiyecek kadar po- ı - Bu hususta bızim fikrimize gelince, o- dık. Hatta ikimizin d'! çok ıevdJğimiz 
VAdettiği yardımın o kadar da krıt'i ve lit kadan anlar. tkmci şarta gelince, bu nu da şöyle ifade etlebiliriz: Orta yerde köpeğimizin benim yanımda kalma.sına, 
sarih bir taahhüd mahi) etinde olmadığı- da Lehistan tarafından olsun, veya İngıl- gene bir diplomasi oyunu var. Bu oyun, fakat onun da her zaman görmeğe hakkı 
nı kabul ederiz. tere tarafından olsun, nihayet bir telakki Lehistanın müzake!"e yolılc. Almanyaya olacağına karar verdik. 

* meselesi olmak mahiyetini muhafaza bazı şeyler vermesi ile neticelenmeğe da-
V!dedilen yardım f•lhak'ka, gayet ıı.e- eder. ha müsa ddir. Bu yaz için harb bekleme-

niştir; yani İngilt re, bütün kuvvet ve M S<'llAh bir ihtılaf halinde ilk hamle- diğimize göre, gene b'r laf gürültüsü ko
vasıtalar e ~hl5tana y rdım edecektir. de 'stil.Ayn uğrıyacağını pek iyı bılen ve lpacak, Almanya ile İngılterc arasında bir 
F kat, bu yardım gayrt muhim ıki ~':lrta kcndısınl kurtarmak ıçın bol vik ordu- polıtıka duellosu cereyan edecek ve Nas
muallAktır· suna dayanmanın çok fena akıbetlere ka- reddın Hocanın başından geçen vak'a Le-

1 - Almanyanın Lehıstan ist k'alini dar gidebileceğine emın olan Lehistan, histanın da başından geçecektir: Lehis-
tehdid etmesi. Almanya ile olan ihtilatlarını bu nctice-

1 
tan. bir yorgandan değilse bile küçük bır 

2 - Bu rnahıyette v L('h'stan tarafın- fore kadar götürmekten tevakk iç n blt. yastıktan olacaktır! 
.ian hayati telakki e n b b rden do- tabi her şeyi yapacaktır. Şu halde İngil-1 .Muhitthı Birge11 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

Arnavudluk Kraliçesi 

bu hafta doguruyor ! 
Amavudluk kraliçesi, eski Macar kon

tesi Jeraldin önümüzdeki lıafta içinde do

ğuracaktır. Kral Zogo, çocuğuna, erkek 

olduğu takdirde İskender, kız ise Donika 

isminin v€rilmesin kararlaştırmıştır 

iNAN M A! 
layı Lehistanın Almanyay:ı karşı silah 
kullanmaya mecburiyet h · ssetmesi. [Bu 
şart, elimizdeki teigraf ıralılmatı.na göre, 
o kadar vazıh bir şekUde ifade edilmış 
değildir. Belki bu nokta hnkkmda, lr.'til
tere hükumeti Lehistanla aynca görüş
müş olabılir.] 

fstanbul beled;yesi İstanbul halkı için bır sürpriz hazır
ladı. Baktık ki, tramvayların durak yerlerine birer buçuk 
mc•tre ~Uksek!i~inde birer direk dikilmis, Üzerlerine birer 
sepet Feç}riJmii. 

Artık sokağı öteberi ile kirletmek hqstllığından, hiç ol
mazsa bu Eahalarda kurtulacağız. denıekth·. Fakat çöp se
petlerini srµıvrl birer dir€k üzerine gaçmneıt usulünnn 
lstanbuldan gayri bir şehirde göriUmüş old•ıAuna: 

Bu iki şart tetk'k edilirse şu neticele
re varılmak zanır'dir: Evvela, Almanya, 
Lehi$tanın iatiklalinı tehdid edecek de-

iSTER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

Nisan 2 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldu/u icin 
Bugütt Ko,,,madı 

....... ·-·····································-·········-
Türk -AmeJk n ticaret 
anlaşması intalandı 

(Ba~tnrnf 1 inci.Sayfada) 

letin e, Hariciye V ooli ukrü Saraç • 
oğlu ve Katibi Umumi Nman Mene • 
mencioğlu ile Amerika t>üyük elçisi 
Mac Murray, Amerika sereti başka .. 
tibi Kelley tarafından ıza edilmiş

tir. 
Bu an.aşma ile her iki nnleket kar

şılıklı bazı menfaatler ten, ve bir 
takım müstahsaıat ve maılatı müte
kabilen gümrük resmi tenatmdan is
tifade ettirerek iki memlE! arasında· 
ki ticari mübadeliitm hacni arttır " 
mak gayesini istihdaf etn:erdir. 
~a olunan anlaşma '1riimıerine 

nazaran Amedkaya ihraçunacak tü· 
tün, halı ve kilim, palamve meyan· 
kökü hülasalan, taze ve ru incir, ta 
zesi çekirdeksiz olan h"UJlzüm, kıı • 
buksuz fındık, kabuklu ~ kabuksuz 
fıstık, haşhaş tohumu, IUişı ve kuş
yemi gil:ii memleketimizLmulAtı ve 
mahsulatmm Amerikadabi olduk ~ 
lan gümrük resimleri rr.elif nisbet-
ler.a~····· ··• •tw•iıı111ııııı11ıını11 ... ,1, 11,. . . ... " ..... 

k pılin ve 
gihou dün. 
rikf 
zin 'Wo defa 
dilmi şti'dığı 
kumeti ılan 
!!erek mt 
'ile alAY:adf.~ 
olan diğer her 
fiyetlerir. anlaş 
detince tezyid 0

11ME BIRSES 
etmiştir. 

Aın "k B. 1 1ım gOlOm senden 
en a ır e •i.c!C\Um "" 1 mamulfıta gelinet. tara 

Anlasma ile binek ~obilleri, şası ... 
ler ve karösörileri, bi otomobilleri· 
nin aksamı, radyo !? cihazları ve 
l;?unlann müteferrik .samı, yazı ve 
hesab makineleri, bevi elektrikli 
tebrid makine ve ciln, demirden 
dosva, dolab ve klc.~ gibi bazı 
A~erikan ispesiya]iine muhte1if 
nisbetlerde gümrük · tenzilatı bsıb" 
şo1unmuştu. 

Tedive bakımında asma ticari eş 
ya bedPl1crinin mıbileın serbest 
dövizle ödenmesi ea dayanmakta 
dır. Amerikan mentmtia bedelleri 
memleketimizin dö-elirlerinin mü 
saadesi nisbetinde vlcatımızın mev 
sime baqh bulumm~yfiyeti nazara 
nlınarak peyderpevıecektir. Şu ka 
dar ki bu tediyeler{ivenin umum! 
ithalAtı üzerinden l olunan bir nis 
bete na1aran her t;l senesi nihaye 
1inde tec::bit ve 1ayjnacak bir mik
tarla rn::ıhdud olac 

5 Mavıs 1939 ta:3e muvakkaten 
mer'iyete girecek anlaşmanın ya
rattığı yeni hava rtların bilhassa 
tütüY:ı. balı. incir mahsuIAtımızın 
Amerikadaki sfüıün art~ l 
yardım ~dece?Jplr·z·G 
mid oı~C:I 1 

- ihtivt""'• ' • 

lran ahdi 
Nikah münaseblısırda bulunan 

İran Veliahdi Şab"hmed Rıza, Al .. 
man Davis kupasculanndan Ba • 
ron ~on Kram il oynamıştır O • 
yunda yalnız beş lunmuıtur. 
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2 Nlsnn 

Çemberlayn'in beyanatı 
mühim akis! er uyandırdi 

Bir İngiliz gazetesi, ingiltere hududlarının artık 
Rende değil, Vistol nehrinde olduğunu· yazıyor 

Londra 1 (Hususi) - Başvekil Çembeı 
laynin dünkü beyanatı İngilterede ola 
ğu gıbi, Fransa, Amerika ve Lehistan. 
da bütün siyasi mahiellerın ve matbua 
ta:.• ı.bine mazhar olmuştur. 

Deyli Telegraf~ gazetesi, İngiltere hı 
dudlannın artık Hende değil Vıstül ne' 
rrnde olduğunu yazmnktadır. 
D1ğer taraftan resm: İngiliz mahfellr 

Çemberlaynin beyanatını kıymetten dü -
şürınek üzere Alman matbuatının sarfet· 
tiğı gayretleri hayret!e karşııamakLtW 
tar. 

Bu mahfellcr, İngilterenın Lehista:" 
kar:;-ı vaz yetirnn tamame!l tasrih edılm 
olduğunu ve huııd1n böyle Lehistanın i 
tikliıline taalluk eden mec:elcler hakkı'1 
da Varşova hükume~ı tarafmd.:ın I.on 
dranın haberdar edıleceğini söyit>mek 
tedırler. 

Hariciye nazırı L•ml Halifaks bugür 
tekrar Leh sefirile bir saat süren bir gı:i 
rü mede bulunmuştur. 

Sa~fıhiyettar mntıaftl, Bek'.n Londra)" 
Zİ\. rctini müte:ıkıb müşterek deklimıs . 
yonun ilan edileceğmi beyan etmekte • 
dirl r. 

lngiltere İtalyanın ne dilşündüğünü 
anlamak istiyor 

Roma 1 (Hususi) _ Bugün cenubi 
lıahadan dönmüş olan Muss....ı· . KOl~t 
C• k U1 nı, 
ıanonun e~d·sıne tevdi ettiğ! tng:Hz 

bl'vannamesının metnini tetkiı,e ba ln • 
mıştır. ~ ş 

'llyan isti.şarelerınc devam edılmekte:i;r. 
giliz sefiri, bu sabah Chigi sarayına gı
rek Kont Cianonun kalemi mahsus 
üdürü ile uzun bır mülakat yapmıştır. 
Siyasi mflhfelleroe izhar edilen k~naa-

göre, İngiltere tarafından Polonyaya 
•rilen garantinın bazı orta A vrupl ve 
\Vrupanın cenubu şarkısindeki devletle
... teşmili halinde İtalya hükumetinin r.e 

~lbi bir tarzı hareket ittiha7. edereğini 

Londra hüknmeti anlamak arzusund:ı • 
dır. , 

Paris 1 (Hususi) - Kabine, bug:in Da· 
Klyenin riyasetı altında toplanmış ve 
1riciye nazın Bone tarafından Çeml-er
'lynin dünkü beyanatı hak1cm~a verilen 
'l'ahatı dinlem;ştır. 

Bone. bu beyannamenin geçen Per • 
ambe günü kararJaştınlmış oldu[~t~nu 
övlemiştir. 

Paris 1 (A.A) - Tarihte ilk defa o
'-ırak İngilterenin Avrupaın şarkında kat'i 
•aahhüdlere giriştiği ve ilk defa olarak 
ulh zamanında müsellab kuvvetli '!:ir 

"Tlill('t ha1ini aldı~ı siyasi mahfell."'rde 
cıöylenmtktedir. 

Bu rnahfeller, bu haJm istisnai bir e • 
lı.enuniyeti hafa olduğunu söylemekte • 
dirler. 

Milano ı (A..A.) - İtalyan gazeteleri 
Çemberlaynin beyanatını. İngilterenin 
her ne pahasına olursa olsun çember si. 
yasetine devama karar vermiş olması • 
nın bir bürhanı olarak telakki etmekle • 
dir, İtalyanın böyle bu·r b - . ı· . eyannameye ış ı · 

r~k edıp, etmemesi mevzuubahs değil • Amerika 
dıı·. Ancak İtaıyanın bu h t k" d.. Nevyork 1 (A.A.l - Çemberlaynln İn-.. . . usus a ı u 
şuncesını anlamak, lngiltert! iç'n fay gilterenin Polonyaya yardımına dair o. 
Batı görUnmektedir. lan beyanatı borsada biı· panik tevlid (>l-
~eh sefiri bugün Kont c·ano ile uzun mi.ştir. Esham o::ı buçuk puvana kad!ır 

muddet görüşmüştür. kaybetmiştir. İki milyon 800,000 esham 
Roma 1 (A.A.) - Romada lngilız • İJ satılmıştır. 

Almanyadan satın alınan 
vapurlar hakkında lktısad 

V ekiletinin tclmimi 
Anıcara 1 (A.A.) - İktısad Vekôl tinden Bu gemilerin mukavele ve şartname hQ -

tebllğ edl.lıniştir: e kümlertne mutabakatlle haklarında ileri sü· 
Almanyaya slparış edilip teslim alınmı.ş o. rülen itiraz ve tenkidlerlıı cfimlesi tetkik e-

lan gem.Herde blr heyet nıarıretıı tırı • dilmiş ve neticede gemilerin vaziyetlerin -
lan tetklkıer hülAsa ı k e yap 
ın!şti • 0 ara IJU neticeleri ver· den tekne, makine, kazan yapı ve kullanış 

SON POSTA 

" Can ,, tayyaresi 
kazası mes'ulleri 
Havayollarından üç 
memur muhakeme 

edilecekler 

Dünkü .~~!~h~g~~ı!sinde (LJ S»Jaiı--·.-,, 
talebelerine izafe edilen cehalet) başlıklı A" ,:~'l. E ·-.....:..r;:--- E 
bir yazı çıktı. Birkaç !oy lise talebe-
sinin yazdıkları mektublar. .. cSon Pos
ıta» da çıkan (Lise talebeleri arasında bır 
anket) mevzulu yazıda görülen talebe
lerin cevabları giiya tahrif edilmişmiş. 

e İngiltere ve Fransa neyi 
teahhüd ediyorlar ? 

Yazan· Setim Ragıp Eme, 
Bu zavallı çocuklara diyecek bır şeyi

miz yok. Fakat onları mekteblcrdcki sı
ralarından alıp gazete idarehanelerine 
getiren, gazete sütun'arma çıkaran sa· /ft\. lmanyanın LE'histana bir taar· 
kallı ve bıyıklı çocuklara da bir şey bÖY· ~ ruz hazırladığına dair ortada 

Iememeli, sadece gülüp geçmeli mi? ısrarla dönen bir şayia varcır. Leh mem· 
Memleketin neşr yat hayatında 9 sene- !arının Alm"anyadan Lehistana karşı her 

ye varan uzun bir mazimiz va:. Bu m~d- hangi bir 1.aleb serdedilmerruş olduğuna 
Ankara 1 (Hususi) - Bundan bir müci det zarfında, böyle mevzulard'l, iştirak dair resmi tebliğlerme, Alman kaynak· 

det evvel Ankaradan İstanbula Ulus ga. etmediğimiz, inanmad1ğımız hiçbir id • !arının da bu yolda mülahazalar seıdet
zetesi pa'ketlerini götürürken düşerek diaya, hiçbir mektuba sü~unlarımızda melerine rağmen, bu şayıaların arkasını 
narçalanan cCan> tayyaresinin dikkat • yer vermedik. Gazete sayfaları her lü- almak mümkün olmamıştır. Bu vaziyet 
sizlik, tedbir:"i·1Jı"k ve talimata riayetsiz - zumsuz her kı·rı· ve p·ıs sevı·n içine atıl A,, 

"' .. • 
1 

• " • karşısında bazı Fransız gazetelerinin " lik yüzünden kazaya uğradığ. iddıasile dığı birer çöp tenekes; değildir. Eğer siz 
Devlet Şurası tarafından lüzumu mu • bunu bilmiyor, bilmeden gazetecilik yap- manyanın Lehistandan madde tasrih e

derek bazı taleblerde bulunduğuna dair hakeme kararı verılmiştir. mağa kalkışıyorsanız, ayıbdır, baylar! 
verr'"' ,.i haberlere hayret etmemek Devlet Şurasınca haklarında muhake • Yok, cYeni Sabah> gazetesi bir çöp ie- .. . . . .. • 

me kararı verilenler şunlardır: nekesi değildir. derseniz şu hnlde bizim mu· , olmuyor. Fılvakı hır muddet 
kim bilir ne gibi gizli rn'lksadlarla gü- tenberi Lehistanda Almanyaya karşı b.ir Halen Ankara emnıyet müfettışı bulu-

1 nan eski hava yollan umum müdürü nahsız birkaç lise çocuğunu cahil ~Üster- asab:yet havasının esmekte olduğu sezı • 
mek :"'ediğimize, onların cevablarını tah. miyor değildi. Bilhassa hükumet kontrolu Sabri Taner, hava yollarında baı;pilot '"'" ı 

Hayri Öcal ve hava yollannda pilot Lfıt. rif ettiğimize sizin cie inandığınızı kabul 

1 

altında bulunan siyast mıl!i birlik "t~mpı 
fi Ersu. etmek lazım geliyor. B?.ına inanmak ;çin, mensublarının yer yer yaptıkları numa· 

Bu d~anın muhakemesine Esk.ışehir kendinizde nasıl hak görüyorsunuz? He: I yişlerde Almanyaya mütevecc:h şayanı 
ağırceza mahkemesinde bakılacaktır. önüne gelenin şerefinden ve nrımusundan 1 dikkat bir aleyhtarlık göze çarpıyordu. 

Cumhurreisi ile 
Yun~n Krah arasında 
telgraflar teati edildi 

şüphe edenlerin şeref ve namusuna nasıl Gerek Danzigde, gerek J..eh ve Alman Si· 
inaıunalı? Baylar, ayıbdır. lezyalarının bazı noktalarında vukua ge. 

F.vet, biz Üniverı,;te mezunu, temiz, len · l{tefek mevzii hfıd•selerin bu umu. 
aklı başında bir arkadaşımıza lise tale- mi ınf.ale sebeb olabileceğinı kabul et. 

besi anısında bir anket yaptırdık. Tale- mek biraz müşküldü. Bundan dolayıdır 
belere bazı sualler sordurduk. Bunda ki Lehistanda baş gösteren bu ani deği
gi.zli. hiçbir.. maksadımı_z yok•nr. ı şikiğin manasını kavramıyanlaruı hay .. 
Bıraz da tesadufi olan anketın mukadde. retini biraz da haklı görmek icab E;diyor-

Anl<ara 1 (AA) - Yunanistanın mesinde cBu suallere verilen cevablar a- d Alın d mto"cıt:ıw . · .: . . . .. . . I u. an yanın son zaman a a~ ı,. ~ mıl bayramı munasebetıle Reısıcum· rnsında çok garıb ve hazın olanlar var. ..h. . • t bb"" 
1 

. Lebistand.a 
· · F k t b d b" .. 1.v •1 b' mu ım sıyası eşe us erın 

hur Ismct Inönü ile Yunan· Kralı ve a a un an utun genç ıge şamı ır d b"l ğ" b"~ . k"l enı·n bu -· 
· h ·· ·· • . . uyan ıra ı ece ı ta ıı ır ı m ..... Başvekil Refik Saydam, Hariciye Veki uküm çıkarmayın. Eger kendılığınden • -· . ·- . ce in· iddia 

ı· ş··k ·· s -ı ·ı y B , • bir hüküm çıklyo::-sa bu yalnız Türk hı degış•klıge sebeb olabıle ğ l 

.ı u nı araçog u ı e unan aş\ e l"ğ" . d ğil, b"" ı- d" l"ğ" edebilmek te mümkündür. Fakat müsta, 
k:li ve HariciyP. Nazırı Metaksas ara - _genç 1 ınm e u un unya genç ı ı- 1 •• •. . •• 
sında telgraflar teati edilmişt;r; nin derdidir> dedik. ·ttsteHk cevab veren ka~ gorunen bır durum. ıçınde .bu derece 

. . . ·'j . gençlerin isimlerini gizli tuttuk. Böylece l iht·mallere yer ve!'en bır farazıyeyi ayni 
l\ia3este !kıncı 0 11 dava sadece bütün diirıya gençliğıne şa- hakikat gibi kabul etmenin zorluğu da 

Helenler Kralı . mil chavailik> derdinir: birkac satırla l kabili inkar değildir. Şurası muhakkak· 

ATINA teşrihinden ibaret kalıyordu. - ıtır ki Leh • Alman dostane müna.sebatı 
Yunan milli bayramı mes'ud vesile - Vaziyet bu merkezde iken memleketin üzerinde müessir olan, fakat henüz ma.. 

sil~ ~ajestclerine en A hararetli ~ebrik - neşriyat hayatında dC'kuz senelık terte- 'niyeti kat'iyetle maliım olmıyan bir ta· 
lerım~. ve .gere~ şahsı saad.etıe:ıı.e dost rnlz mazisi olan bir gazeteye memleket kım gizli hadiseler vukubulmuş olmak 
ve, muttefık asıl .Yuna? ~ılletının. re - gençliğ"ni kasden cahil göstermek, şunun liizımdır. Bu da, ol~a olsa. ötedenb:ri I,.e
faın hm:usundakı samımı temenmle - bunun beyanatını tahrif .etmek gibi bir \ h.:stanı g~rb de~o~rasiler; .. cephesıne ıl-
rimi mcse:rretlc arzederim. isnadda bulunmak icin insanın ya pek tihak ettırmek ıStıyen muzakerelerdır. 

İsmet İnönii p;s, pa'l( kirli düşünceler<? sahih buun-1 Bu m~zakecrlerde Lehistan mütemadi· 
Ekc;elfmc; Reisicüınhur ması, yahud bu kadar pis ve kirli düşün- yen muhteriz bir vaziye~ almıştır. Bunun 

ANKARA celere tesahüb edecek kadar düşüncesiz sebebi, Almanya ile fiili bir ihtilaf zuhu-

Ekselanslarının güzel iemennilenin
den ziyadc.sıle mütehassis olarak ken -
dilerine samımiyctle teşekkür eder ve 
bilmukabele şahsi saadetlerile dost ve 
müttefik asil Türk milletinin refahını 
dilerim. 

İkinci Jorj 

Başvekil Hava 
Kurumunda 

olması lazım. runda kendisine müsbe• b·r yardım vadi 
SON POSTA yapılmamış olması idi. İngiltere şimdi hu 

Katil Veidm~.n id~ma 
mahkum edildi 

Versailles 1 CA.A.) - Altı cinayetin 
faili olan Alman Eugene Weidmann ıle 

cürüm ortağı Roger Million, cinayet mah 
kemesinin son celsesmcie idama mahkı1m 

edilmişlerdir. 

taahhüdü kabul etnus görünüyo!'. Nite. 
kim Avam Kamarasında başvekil Çem· 
berlaynin nutku da bunu sarahaten dün. 
yaya ilan etmiştir. Şu ~artla; Danzig me
selesi haric olmak şartile. 

r · bakımlanndıın can ve mallan tehdk'l. edici 
ı Ankara 1 (A.A.) - Başvekıl Refik 11681~ :~~= ;~~~r:n: vGeminln esas bün - asli veya kanu::ı haricinde mukaveleye ay -

Jüri, evvela ik; cinayet için esbabı mu. 
haffefe kabul etmi~ ise de müteakiben 
mahkeme reisi ile görüştükten sonra bu 
kararını geri almıştır. 

Yani Almanya ile Lehistan Danzig me-
seles:ni aralarında halledecekler ve İn· 
~(ltere ile Fransa bunu bir müdahale ve
sılesi addetmiyeceklerd;r. Esasen davanın 
başı bu nokta olduktan sonra yapılan tı• 
ııbhüd neye racidir? Burası pek anlaşıl,. 

mıyor. - Selim Ragıp EmRç 
f1ameyc aykın olanyb e ~ukavele ve şart· kırı fer'i mo.hiyette bir kusur veya noksan Saydam, bugün saat on beş buçukta 

azı fer ı noksanlar tes· Türk Hava Ku:-umuna giderek TUrkknşu bit erlllml.ştir. Bunlar 110,. __ n bir telsiz el _ tesbtt edilmemiştir. 
1 

• .b t 
lh... A.'>Cl öğretmen okulu l c te.sısaı v~ la ora uvır. ...-.zı ve bir nkoslik yangın ihbar tertıb:ı.tı, m - Akay tipi aSuvat ve uıev11 gemile -
baş ırı;n.dın takvlye~I. kıça bir ikinci ırgat rl: larmı, Etimes'ııd tayyare? meydanını, Ak-
u.aves!, loça a(hzlarının ıslahı, ikıça ikinci Bu gemiler hakkında ileri sürülen itiraz köprüdeki tayyare ve plunör atelyesini 
bır ti! emotor vaz'ı, bir üçüncu me,·ııdı rnüş· ve tenkidler tetlr'Jk edUmi§ ve neticede sü • tetkik etmiş ve Türk Hava Kurumunun 
!c~~I kompartm'.lnı Uavesı glbi ikmal, ıslah, ratlerinin düşmediği, kömür sarfiyatlarının müstakbel mesJısı hakkındn Başkan Er-
kn vf'ya tl·bdt~ .suretlle giderilmesi mum - mukavele ve şartname hükumlerine uygun zurum meb'usu Şükrü Koçaka dirPkt:f 

un olan m.ıc.cU eksikllklerden 1b lup 
muka\cle mucibince Yeri :ı.ret 0 .. bulunduğn görülmüştür. vermiştir. 
~ ne getırllmesl mu· =======~=============ıııı-=~~=-= ========= ~e:ı.hhtd tnrnfından kll.buı edil 1 tl mş r. 

2 Bu gemiye konuımuş olan kazanlar 
kul anış, bakım ve kifayet noktalanndan ı., 
şlmlze eıv.erı~u görülmediği ve kifayetsl7llk 
sebeblle surat ve azami komür sarfiyatı hu· 
llUSLlrında t:uıhhüd edilen hadler temin o • 
tun mad~ı anlaşıımı~tır. Bundan sonra si·, 
r,arl edilecek büyük gernllerlmizde bu şe • 
~uct .. 1 ~~an kullanılın.aması karara alındığı 
tlbl g Milen klfayetstzllğl bertaraf etmek ı
~: ge ek E•rfisk ve gerek eşlerine Uçi\ncü 
ı> w:ı.n ilılve.,ı temin olunmuştur. 

f.3 - Hiv zene ve ıstıab kudreti ~ibl gemi· 
:nin !Uı ev afmd ı muknvc.l" ve artnameye 
.ny:~ · ve Mtretı umumlyede tekrıe, kaz:ln, 
~ ~:ı.pı '" kııllo.nış b kımhırıncıan d:ı tcı.n v maıı rı '1did 
Je k, rl edlcl mahlveVe ayıp 

ar 0 lılcıecUğl nnlaşılmı tır 
4 GC'~e•· l ç·ı ği 

~ac ni.ık mm 1 n Utnumiyetıe arzu olu-
~ k 1 "t~re~~e~~m~ •crn ~n noksan 
ıcı~ lcl <' llü e ayıplan bulun· 
~ ı nI:ı.rın ıkmrn edllr?' !J bulunması ve 
b!.r Iınm:unış oım nıı lçlfl z.ıma111nda ted -
itenler hakkımla ta~ bak tl nndan lcab e. 
ler tarafta 1 bundan ~~ ı:işllmlş ve dl
iemUerde vnl vaziyete d ~ellum edilecek 
~ır nlınmı tır. :.Umemesı için de 

II - Mamıara tı ı 
ıemııen: P ITıak, Sus, Marak Z• 

\ . 

Zayıflara rah at yok! 
- İngiliz l:ırikaturu -

Bu hadise üzerıne müdafaa vekiller! 
Hcnri Geraud \•e Moro Gıafferi, muha • 
kemenin talikini istemişlerdir. Fakat 
mahkeme, bu talebi kabulden imtina ede
rek kararında ıc;rıır- etm;ştir. 

Halk. mahkumların idamı lehinrle n;j. 

rnayiş1er yapmı"ştı,. Bunun üz<Jrıne Ge . 
raud. halka dönerek cyamyamlar• diye> 
bağırmıştır. 

Weidmann. karnrı hıç bir harekett~ bu
lunmaksızın dinıPmi~. M 1IJ.or. ıse masu • 
mıyNindcn balıseımiştir. 

Mussı'ini h_~ıyrn mü~tem'eke 
temayü'lerine telmih etti 

Roma 1 (A.A) - Mussolini, l\ıapoli ('j. 

\ıarında b;r ha\'3 meri<ezmin mşaat ış • 
lerıni açmış, <;0n:-a Capoue'ye g derek kı
c;a bır nutuk :söylemi::.tır. Muma leyh. ba
ıı mtntakalarm ıc;tahı lüzumund.:ı kısa -
ca ısrar ett kten soııra İtalyanın müs -

1 
t<>mleke temayüllerine telmıh etmiş ve 
kalabalık ailelerden bahserlerek saha kafı 
gelmed ği takdil"de yeni bir saha arama
nın tabii olduğunu söylemiştir. 

Halk, nutkun bu kısmını: cTunus, Tu • 
nu<>, genişleme:. sesleril~ karşıl:ımıı;•ır. 

Hafb netice olarak demiştir ki: 
Kim~C' biz· durduramıyacu!mr. Çün

kü het ~eyden evvel naz'1n. itibara alın
m ı lazım gelen ~ey. azmimiz ve kanı • 
mızdır.> 

Meclis Parti grupu 
bugün toplamyor 
Al'ıncı Büyük Millet 

rv .. ecli~i ilk içtimaını 
yarın yapacak 

-
Ankara, 2 (Huı;usi) - Yem mebusla-

rın büyük bir kısmı şehrimize gelmişler
dir. Parti grupu bugün saa~ 15 te Meclis 
binasında bir toplantı yapacak ve grup 
Meclis riyaset tiivanına gösterilecek nam. 
zedleri tesbit edecektir, Altıncı Büyük 
Millet Meclisinin ilk içtimaı Pazartesi 
günü saat 14 te yapı!acaktır. Mecha eın 

va~lı azanın reısli~ind., toplanacak, mü
teakiben millet vekille:-i tabi f olunaı·ak 

bundan sonra Mecl•s Relsi seçilecektir. 
Reis vekilleri, idare amirleri ve kltlblf'J' 
intihab olunduktan sonra Cürnhurre,sf 
seçimin~ geçilecektır. 

Meclisin bu devres•nL'l en yaşlı aza11 
Ni~de meb'usu Ebubek.!r Hazım Tept!J'
rıındır. Bu itibaı·la ilk içtima Ebubekir 
Hazımın reisliğirıde yapılacak, Niğ1e 

mebusumuz i;•:'llada bulunmadığı tak· 
dirde diğer yaşlı mebus Dr. General Ba
s·m Ömer Akalın içtinı..ıa riy:ısct _u 
cektir. 
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Konservatuvar, tiyatro ve halkevi 
binalarmm yerleri tesbit ediliyor 

Konservatuvar binasının Üniversite mahallesinde, 
tiyatronun Taksimde ve yeni halkevlerinin de Tak
sim ve Sultanahmedde inşası muvafık görülüyor 

Modem konservatuvar binamun inşa -1 bazı tadilit yapılmaaı da muhtemeldir. 
sına aid faaliyete y kında hız verilecek- Tiyatro binaları ıçın ayrı noktai nazar 
tir. Konservatuvar bir mekteb olduğun • aerdedilmektedir. Beyoğlu İstanbu1ur. eğ
dan binasının da mekteb~ere yakın bir lence semtidir. Eğlence binalarının da ek· 
semtte bulunması iktiza etmektedir. Şe- seriyetle bu semtte bulunması zaruridir. 
bircilik mütehass1sı Prost, Beyazıd civa- Tahsisat temin edildiği takdirde tiyatro 
:rını Üniversite mahallesi olarak ayır · binaları Taksim civarında yapılacaktır. 
ımştır. Bu bakımdan Konserntuvarın da 1stanbulda büyük Halkevi binaları da 
Beyazıd civarında yapılması muvafık gö- yapılmak menmektedır. Bunlarda kon • 
rülmelctedlr. ~, tiyatro vesair bakımdan eğlence 

Evvelce bu civarda satın alınan saha • 
etr bnd 

"d is . 1 ~kl lü yerleri arasında girdiğinden, bir tanelf-
nın a a yem en tım.ı.a ere -
zum hA.sıl olmuş, istimUklere başlanmış, nin gene Taksimde yapılması istenece.k-

SON POSTA 

Şehirlerimiz arasında 
tayyare seferlerine 
yarın başlanacak 

İstanbul • Ankara, Ankara • İzmir ve 
Ankara • Adana tayyare seferlerine ya
rından itibaren başlanacaktır. Nisan ayı. 
hın yağmurlu geçmesi ihtimali nazarı 

dikkate alınarak:, tayyare seferlerinin 
§imdilik tecrübe mahiyetınde olmasi ka • 
rarlaştınlrnıttır. Yarından itibaren başlı. 
yacak tayyare seferlerinde posta nakli • 
yatı yapılacak, yolcu naklıyatına Mayısta 
b~lanacaktır. 

Tayyareler fstanbuldan Pazardan maa
da her gün saat 8 de Ankaraya, Anka • 
radan 15,40 ta İstanbula. 10.15 te Anka
radan İzmire, 12,25 t~ Ankaradan Ada • 
naya ve 13,30 da Adanadan Ankaraya ha
reket edeceklerdir. 

Ekmek narkı 

Nisan ~ 

~FJK•l§CeJfD~ 
Yalnız 10 istihsal mıntakasında 12 

milyon kilo elma ziyan oluyor 
Yapılan tetkiklerde çürüyüp giden elmalardan b e-ş 
kuruşa salın alındığı takdirde bile 10 kuruşa köpüklü 

elma şarabı yapılabileceği neticesine vanldı 

Memleketimizde mühim miktarda elma ehemmiyetli bir fayd:ı temin etmiyen el .. 
yetiştirilmekte ve bunun miktarı belli malardan şarab istihsali imkanlarını araş. 
başlı birer elma mıntakası addedılen yal- tırrnaktadır. 

nız 10 vilayet ve kazada 33 milyon kiloyu Her ne kadar yapılan tecrübeler basit 
bulmaktadır. Yapılan tetkikat neticesindı;ı usullerle ve sanayi: beytiye şeklindi! cid· 
bu elmaların yüzde ellısinin istihsal mın- re yapılabilmesinin, iklimin ve elma ka • 
takalarından istihlak pazarlarına sevke • litelerinin uygun olmamasından dolayı 
dildiği ve bunların altmış para ile on beş mümkün olamıyacağı te9bit edilmiş ol • 
kuruş arasında satıldığı, yüzde on beşi • maltla beraber, rasyonal çalışma ile, dun 
nin mahallerinde istihlak, geri kalan ve bir sühunette ve tabii tahammürle ıskar~ 
12,000,000 kiloyu ve biltün istihsalatın ta elmaların dahi kolaylıkla (cidre) e 
yüzde otuz beşini bulan bir miktarının tahvil edilebileceği neticesine varılmış • 
da, ıskarta haliude kaldığı anlaşılmakta- tır. 

dır. Devam etmekte olan tetkikat netice-fakat neticelen<:Hrılmemişti. Konservatu . tir. İstanbulun da böyle bir Halkevi bi • Belediye nark komisyonu yann birinci 
var, binasının inşasına ald faaliyete ge • nasına kavuşması için Sultanahmcd ei • nevi ekmek fiatını dokuz buçuk kuruştan İnhisarlar idares: hıç bir veçhile istifa- sinde memleketimizde yepyeni bir zirai 
çillnce buradaki ıstlm!Ak işleri sona er • varında diğer bir Halkevi binası yapıl • dokuz kuruş otuz paraya çıkaracaktır de edilmiyen ve mühim miktara baliğ O· sanayi şubesi teessüs ederek mühim mik
dirilecektir. Binanın son projesinde yeni ması düşünülmektedir, Toprak mahsulleri ofisi buğday fiatla • lan ıskarta elmalardan Uıtifade edilerek tarda elma şarabı istihsal edileceği ve bu 

rmı yükseltmezse zam yapılmıyacaktır. bunlardan elma şarabı istihsalini karar suretle her yıl ziyan olup gitmekte olan 
milyonlarca kilo elma için tabii bir ma?v 
reç temini mümkün olabileceği rnuhak • 
kak görülmektedir. 

Ş~lılr I l11rl ı 

fsttmlAk mitdilrlniil dUnden itibaren 
ba§lacb 

Belediye istimlAk müdürUlğii yeni 
kadrostle dün bilffü işe ba.şlam1ştır. 
Em!Ak MUdürlüğü bundan sonra yal -
nız belediyenin alım ve satını işlerine 
bakacaktır. 

Meydan vesair sebeblerle imm18.k 
edilen sahalardaki kira bedellerinin 
yükselmemesi için 1edbir alınacak, mu 
vafık görülürse yeni bir kanun çıkan· 
lacaktır. 

V116yet ve Defterdarlık aramndnki 
sahaya porke döşenecek 

A falia çevrllen Ankara caddesin -
den çıkartılacak parkele~ VUAyet bi
nasile Defterdarlık binası arasındaki 
ıaha tanzlın edilecektir. 

Bir ihtiyar knd1n bahçede gezerken 
dUşiip yaralandı 

Taksimde Faikpaşa caddesinde otu· 
ran 65 yaşında Marika, hava almak i -
fin Taksim bahçesine gitmiş, gezinir -
ken aY.ağı burkularak dilşmü.ştü. 

Marlka, başından yerala.nmıştı:r. 

Kuyuya düşen bir çocuk kurtanldı 

Pangaltıda Şenlik apartımanında o • 
turan kasab Hiiseyinin oğlu. 1 O yaşında 

Reşad, civardaki arsada bulunan ağzı 

teneke De kapalı kuyunun üstünde oy· 
narken, teneke çökmüş, kuyuya yu • 
varlanmıştır. 

Çocuğun kuyuya düştüğünü tesadü

fen gören komşular hemen yetişmiş -
ler, kilçük yaramazı kurtannıŞ'lar · 
dır. .............................................................. 

Yalnız Dönüyorum 
Şükufe Nihal 

Gençlerin vatani, içtimai seviye • 
sini yübeltmek için en mükemmel ve 
edebt bir vasıta olarak tavsiye ede • 
bileceğimiz bu romanda, otuz yıllık 
hayatımızın canlı akislerı vardır. O'ıs-
1-öbundaki edebi kudret, eserin kıy • 
metini bir kat daha arttırmaktadır. 
Her ailenin kütüphanesinde bulun • 
mMı lhımdır. Okuyucularımı:ıa hara. 
retle tavsiye ederiz. 

Satıhk apartaman ve"\ 
arsa is iyorum 

Taksimden Şişli~e ve Maçkaya ka. 
dar tramvay yolund<ı veya nihayet 
ikinci cadded biri çift daireli, diğeri 
tek daireli iki 1.ane apartıman ile iki 
tane arsa istlyorwn. 

Apartunanlann tam konforlu, mo
dern. olması, a alarıu geni§ yüzlü ol· 
malan lAnmdır. 

D 

KiiltUr iılerl: 

'Ntebe birliğinm. teşki1i için diln bir 
toplantı yapıldı 

Üniversitede yeniden teşekkül ede • 
cek olan Talebe Birliği etrafındaki ça· 
lışmalar devam etmektedir. 

Rektörlilk tarafından, kurulacak o -
lan birlikte çalışmak üzere seçilen mü
messil talebelere, arkada,1.arile göril§· 
meleri ve dileklerini tesbtt etmek ille· 
re. bir haftalık bir müh~t verilmişti. 
Verilen milhlet bitmiş olduğundan, bu 
rnümessiUer, dekanların iştirnklerlle 

yeni bir t<>planh yapmışlardır. Toplan
tıda, teşk11 edilecek olan Birliğin ga -
yesi, ana yasasile, bir kısım talebenin 
itiraz ve dilekleri tetkik edilmiştir. 

Yugoslav üniversitesinden bir talebe 
grupu geliyor 

Yugoslavya üniversitesi tnlebelerln • 
den bir grup, üç profesörle:r:ile beraber 
Salı güni1 şehrimb:e gelecekledir. 

Yugos1av misafirlerlrniz, Ü'rnl.versiro 
teşrifat bürosu tarafından karşılana • 
cak ve İstanbul Ku Lisesinde misafir 
edileceklerdir. 

Heybelide güzel bir 
iskele yapıldı 

Yeni 'iıkeleden btr görünüş 
Deni:ıbankın Heybelide yaptırt~kta 

olduğu iskele binası bitmek üzeredir.. 
Resimde de göreceğiniz gibi bina gayet 

~ırmış ve bir müddetten beri de tetki
kata ba§lamJ.ftır. 
Yapılmakta olan tetkikler neticesinde 

mutedil bir iklime malik olan memleke • 
tim.izin hemen her tarafta mütenevvi ve 
nefis yüz cinsi mütecaviz elma yetişti • 
rilmekte olduğu ve bilhassa Niğde, Kas
tamonu, Gümüşhane Ye Malatya vi!Ayet· 
!erinde mütekA.slf bir halde, Amasya. To
kat, Trabzon vilAyetlerile Rizenin Pazar 
kazasında ve Çarşamba ile !skilipte e.hem
miyetli miktarda ve Kocaeli ile Bur.sa vi· 
lAyetlerinde de, diğerleri kadar olma -
makla beraber bir hayli elma istihsal edil
d.i#i anlaşıhru§ bulunmaktadır. 

İnhisarlar idaresi mevcud şartlar da
hillııde başka şekilde sarf ve istihl~k edi· 
lemiyen elmalal'la, elma istihsal mıntaka
lannda fazla kıymet bulamıyan ve düşük 
fiatlarla satılan ve binnetice müstahsile 

ŞEHiR llYATROSU 
Tepebaşı Dra!ll kHmı 

Güadfüı 1aat 15.80 da 
Gcco uat 20.80 da 

ŞEYTAN 
letikl&I cadde1i Komedi k11:ııı 

Güadu:ı: ıaat 15.80 da 

Gece aaat 20.80 da 

PAZARTESi, PERŞEMBE 

Ayni zamanda bu elmaların beş kuruşa 
mübayaa edildiği takdirde bunun elma 
fiatlannm kıymetlendirilmesinde bir A • 
mil olacağı ve 155 kilo elmadan 100 litre 
(cidre) yapılarak, beher yüz litreye de 
22,5 kuruş iptidai madde masrafı imal V9 

amortisman karşılığı ilavesile 10 kuruşa 
köpüklil elma şarabı temin edileceği an
laşılmıştır. 

İnhisarlar idaresi, hafif alkolü havi iç· 
kilerin halk arasında taammümünü 
programına id}lal etmiş olması it!barile 
elma şarabı istihsaline başladığı takdirde 
bunun da teminine kuvvetli bir adım a
tılmış olmakla ber.aber. memleketin ik • 
tısadiyaiına da mühim bir iayda temin 
etmiş olacağı şüphesizdır. 

ANNA 
TYRONE 
LORETTA 

A 
POVER 
YOUNG 

ve 100.000 FlgDrıın 

MUAZZAM SAHNELER Bir hafta kadar fehrimizde kalacak o 
lan üniversiteliler, şehrin muhtelif 
mahallerinde gezintiler yapacaklar -
dır. basit. Fakat basitll~ nisbetinde güzel, ---------------

Tiirkkuşu lise n1iimessilleri bir zarif, pek kullanışlıdır. Buluş itibariJe 
toplantı yaptılar güzel bir eser olan planın iyi tatbik e -

Türkkuşunun liselerdeki mümessil - dilmesine çok çalışılmış ve muvaffak o • 
len dün öğleden sonra Türk Hava Ku- lunmuştur. Bu itibarla yeni bina küçük 
rurnu vilayet şubesdnde ttqplanm~. ~el~ler için ~odern tip olarakv kabul e. 
Toplantıda Türkkuşuna rağbetin ar _ dılebıli~. Denızbankın \'apur .u~rakla~ 
tırılması için alınacak tedbirler etra • da t~rıcen bu hale getırmesını temennı 
fında görüşülmüştür. Yann bu husus· edelım. __ 
ta t~krar görüşülmek üzere g:ene topla 
nılacaktır. 

Nlsan içinde il~ seyyah vnpuru 
gelecek 

Toplantılar: 

Eyiib llalkevindc miirlk dersleri 
Eyüb Halkevlnden: Evimizde milli saz, 

oda musildsl, bando n nota dersleri açıl -
nuştır. Bu der~re devam etımek 1sUycn is
teklllerln Ev bürosuna müracaatıerl rica o
lunur. 

Giilhnnenin tıbbi müsamereleri 
Gülhanen•n tıbbt müsameresi Cuma. günü 

Prof. Dr. Kemal Hfuıeyln Plevnelloğlunun 

başkanlığında lcrn edllmı.,tlr. 

Bir kndm hırsız yakalandı 

Gündiiz: 

Oece: 

TURAN Tiyatrosu 
Bopn uat ıs de 

gece 20,30 da umuma 
Filistin Radyosu okuyucuıu 

Zekiye Haınd&D ~e 
ııe.z beyoti 

Ertutrul Sadi Tek vo 
arkadoı!erı 

1 H T 1 L A L Pi.Jel 6 p. 

SADİYE, ŞADiYE 3 P. 

( Se) Atıla Revüaü. Mıçe Pen~ef varyetesi 

HALK CPERETI 
Bu~n 16 da, ıkşam 9 da 

ZOZO DALMAS 

Macar Baleti 

ÇARDAŞ 
Müzilı: Kalman 

Sinemanın H A K 1 K 1 
bir M U C l Z E S 1 D l R • 

Nisanın beşinde Milvoke vapuru beş 
vüz. on ikisinde Kerositi vapuru 150, 
Stovben vapuru dört yüz seyyahla li -
manımıza geleceklerdir. Bu sene Mı -
sırd:m fazlaca seyyah geleceği söylen· 
mektedir. 

Yeşildirekte 16 numaralı evde otu - ---••••rm•••••••••••••••••••••llııı. 
JOHN BOLES ve DORIS NOLAN Maliye Vekili dün Ankaroya gitti 

Maliye Vekili Fuad Ağrah dün ak -
şamki ekspresle Ankara.ya gitmiştir. 

Pazartesi günil Meclisin açılşı00a 
hazır bulunacak meb'uslardan şehri -
mizde bulunanlar da dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmiş olduklanndan, 
Devlet Demiryollan eksp ·~e miltead· 
dld va~onlar il~ve etmiştir. 

Yakacıktaki heyelan durdu 
Yakacıktaki heyelAn durmuştur. Bi· 

ıahare hey€lanın devam etmemesi i 
çin icab eden tedbirler alınacaktır. 

Diişen bir ÇOl'Uğun kolu lanldı 
Beyoğlunda Tozkoparan caddesinde 

Dilber apnrtımanında oturan 14 yaşın· 
da ~ef, lsttklAI esdde.!inde ger.erken 

ran Sad1k Dikenlinin 1 O lirasını, 2 sa
dtini ve bir tenceresini Feride Yazla 
adlı bir kadın çalml{tır. 

Feride, Sadık ile husmiyet peyda et
miş ve ev sahibinin haberi olmadan eş 
yalan aşırmıştır. 

İşin sonradan farkında olan Sadık, 
zabıtaya müracaat etmiş ve Feride ya
kalanarak saat ile tencere bulunmuş -
tur. 

BugOn 

sinemasında 

ov 

SONUNCU BAL AYI 
Fransızca ılS:dft Asri eYlenmenin filmini yaratmıılardır. 

Pek yakında: 

SCME Sinemasında 

Senenin en 

Fransızca 
büyük filminin 

sözlü nüshası 

v 
ayağı kayıp yere yuvarlnnnuştır. 

Jozefln kolu kınlmıs. hastaneye uı- ( Şarkllar lngilizcedir.) 
dınlmıştır.' ,.._ _________ ..,.. Saat 11 ve 1 de tenıilAtlı matineler-------'-'; ______ , 
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Bütün madenlerde çalışanların enerjilerini ve verim
lerini arttıracak sıhhi tedbirlere ehemmiyet veriliyor 

SO.N POSTA 

Ceyhanda bir aşiret 
delikanhsı karısını 

·bıçakhyarak öldürdü 
Ceyhan (Hususi) - Dün gece Cey • 

hanın Asmalıköyü civarında bir cina -
yet işlenmiştir. 
Aldığım malfunata göre; vak'a şöy -

le olmuştur: 
Harmıındallı aşiretinden olup As -

malıköyü civarında oturan Mahmud, 
Hatice adındaki karısını bıçakla muh
telif yeriermden yaralıyarak öldür -
müştür. Mahmudla, Hatice bundan altı 
ay kadar evvel evlenmişlerdir. Bu ev
lenmeleri de gayrimeşrudur. Kan, ko
ca birbirlerini çıldırasıya sevmekte -
dirler. Fakat Mahmud kıskanç oldu -
ğundan son günlerde aralarında şid -
detli geçimsizlik başgöstermiştir. 

Hatice 17, Mahmud da 19-20 yaş -
larındadu-. 

Vak'a günü Mahmud, karısının baş
kalarile konuştuğunu işitmiş, şuurunu 
kaybederek e!ine geçirdiği büyük bir 
bıçakla, Haticenin üzerine hücum et -
miş, karısını kanlar içerisinde ~ırak . -

Ameleye sıcak yemek dağıtılan mutfaklardan bir\ni Vali tefti§ ederken mıştır. Muhtelif yer~erinden a.f?r .. bır 
Zonguldak (Hususi) - Milli Şefimiz rek ocaklarda çalışan ve bütün ömürle- surette yaralanan Hatıce yere duştuk -

ismet İnönünün yüıtc;ek irşad ve direktif- rini ocaklarda harcayan. ancak -bilhas- ten bes on dakika sonra hayata gözle • 
}erile maden kömür havzasında, ışçilerin sa mısır ekmeğile beslenen zayıf vücud • rini yummuştur. 
sosyal vaziyetlerini ıslah etmek, enerji • ıeri, takatten düşerek fazla çalışmağa Mahalli vak'aya yakın bulunan Sa • 
lermi ve verimlerini arttıracak. sıhhat _ tahammül edemediklerinden- on beş diye karakolu keyfiyetten haberdar e· 
lcrini ve geçimleri.ni yoluna ve düzene günde veya ayda bir, iki ayda bir köy - dilmiş. katil Mahmud, kaçmasına ma -
koyacak tedbirlere ehemmiyet vermek !erine giderek cdinlenme ve istirahat> hal bırakılmadan yakalanmıştır. 
bakımından başlayan mes'ud hareket, devrelerini geçirdikten ve çalışmağa de- Katil cürmünü inkar etmemiştir. 
günden güne yüz güldürüctl neticelerile vam etmek kudretini elde ettikten son • 
inkişaf etmektedir ra, tekrar ocaklanna ve iş başına dön • 

6 Şubat tarihinden itibaren b:.itün ma- mckte olan işçiler, hu yardım imkanla • 
denlerde çalışan ve sayısı 17 bin bulan rından istifade edememek vaziyetinde 
ameleye sıcak yemek \~rilmekte cfevam kalmış bulunuyorlardı. 
ed lmektcdir. Amele Birliği ve Sağlık teşkilatının. 

Maden mücss.es.elerinde, ameleye ça _ gelecek yıl çalışma proğrnmmı teşkil e -
Iışma dışındn gıy:nmek üzere elbise yap- decek olan ~bütçelerinde. madenlerin ha
tırmak yolunda da, g<:ne Büyük inönü • kiki, daimi ameles:ni ve en kıymetli İ! • 

nün irşadlarından mülhem olarak bir ha- tihsal unsurunu teşkil eden bu amele ve 
reket başlamıştır. cT!.lrkiş» şirketi, bu ailelerine de yardım etmek esasları ka -
elbise işine de öncü olmuştur. bul edilmiştir. Pek yakın zamanda, Zon-

Türki.ş, :<ömüriş. ~c Eti kömür şirket- guldak havzası m~den amelesinin, sı~ • 
leri. daimı amele ıç·n. evliler için tam hat. hayat ve maışet yolunda, mesleğın-
konforlu evler yaptırmaktadır de ve yeknasak çalışmaiannda. en yük -

Bu suretle madenier civanncİ d sek bir seviyede ilerilik ve düzenlik gö-a. mo ~m v• • •• 

binalarla b"rer madenci mahal1 . . k recegımıze şuphe yoktur. 
selıneğc başlamıştır. 

.esı yu • -------

Amelenin ve amele ailelerının ihtiyac
fanna yardım etmek, iztırablarına ye _ 
tişmek üzere kurulmuş olan cAmele B r
Jjği ve sağlık teşkiltı~1> nın, 9:i9 bütçele· 
ri, Parti İlyön lturulunun dikkatl~ ala _ 
kasilc, Büyük İnöminün yüksek direk • 
tiflerine uygun . ol~rak, amele için çok 
hayırlı esasları ıhtıva etmek üzere, tan
ZİJn cdimlş ve İktısad Vekaletıne gön • 
derim iştir. 

Sındırgıda iki ev yandı 
Sındırgı (Hususi) - Sındırgmın Ilı

calı kövünde Ali Uyarın 12 yaşlann
claki o~ltı Mustafa çıra ile hayvan da
mına inmiş ve samana ateş kaçırmış, 

neticP rüzgarın şiddeti yüzünden ev 
hütün e~yasıle, 3 keçi ve 9 oğlakla, ya
mndaki Ali Ayazın evi de bütün eşya
:>ı ve bir merkebile yanmıştır. 

Bursada yaman bir hırsız 
Bursa (Hususi) - İzmit Cezacvinden 

kaçarak şehrimizde yakalandığını evvel· 
ce bildirdiğim Hurşid oğlu Murad şehri • 
mizde geçirmiye muvaffak olduğu bir kaç 
gün de boş durmamış, müteaddid hı:sız
Iıklar yapmıştır. Cümhurlyet caddesınde 
Ali kızı Teşrifenin evinden bir halı. bir 
minder örtüsü ile diğer bazı eşya ve bir 
mi~tar para, ayni caddede bakkal S:ı.dı • 
ğın dükkanının kilidini kırmnk suretile 
girerek beş kilo helva, şekerciler içinde 
sabuncu Ahmedin dük.kanından da bir 
miktar sabun çalınmış ve bunların faille
ri bir müddet meçhul kalmıştı. Nıh:ı.yet 
zabıtanın eline düşen Murad isticvab edi
lirken bu hırsızlıklann da faili olduğunu 
itiraf etmiştir. 

Erzincanda havalar 
Erzlncanda birkaç gündenberl devam eden 

fırtınalar durmuştur. Mart dokuzunun çık -
maslle güzel havalara kavuşan halk ekim 
tşlerile meşgul olmaktadır. 

Bu yıl y~ğmurların vaktıle yağmn.~ından 
memlekettf> mezruatın pek fazla olacağı tah
min cdfünektedir. 

Yeni bütçe ile havzamız bi: cDoğum • 
evi> ve cÇaycuma .. ae yeni bir dispan -
ıer, cBeycuma• da bir cPrevantoryom• 
kazanmakta ve cSağlık teşkilatı. hasta
nesinin bütün mü'chas5ısları tamamlan
makta. seyyar doktorlar alınmakta, bü • 
tün maden mıntakalarında d"spanser teş 
kilatı yapılmaktadı•. :En mühim olan ci
het. şimdiye kad:ır bu müesseselerin yar 
dun sahası, ancaıc ocaklar civarında yer
leşerek ve cdaimilLltı> vasfmı alan mah -
dud bir zümreye inhisar edegelmekte i -
di, k: mühim bir kısmı vilayet dışından 
ve uzak mevkil~ı·den gelmekte ve bir 
müddet ocaklarda çalışarak müstağni bir 
hal aldıktan sonra i~:erini bırakıp mem
leketlerine dönmekte olan bu işçiler-in, 
bol bol yardım görme~erine mukabil; vila 
yetimiz içinden ve köylerimizden gele -

c Tokat meb'us seçimi ) 

Pazar 

Tokat (Hususi) _ Şehrimizde meb'us seçimi coşkun bir tez~ürat içinde ya • 
lm t Meb'usluklara Muammer Develi, Sıtkı Atanç, Galib, General Sıtk1, 

pı. ış ırH. .b Ahmed Resai ve Cemal Kovalı seçilmişlerdir. Resmimizde rey 
Nazım, ası , · 
sandığı başında teftiş heyeti görülmektedir. 

c ta Hasan Bey Diyor ki: 

Saylı 9 

r Yurdda se.çim int balan l 

ı·ttı'fakla: seçıım1c:-İspartada - ık.inci müntehibler saat diğı namzeaıer . -ı _ 

8 30 da Halkevi salonunda toplanarak lerdi.r. 2 numaralı resıın bu se 
~ 9 da partinin gösterdiği namzed - çimden bir intıbaı göstermektedir. 
lere reylerini vererek ittifakla meb'us Akçakocada - Akçakocada münte • 
seçmişlerdir. 1 numaralı resim seçim- hibisani seçimi sona ermiş ve partin·n 

den bir intı.b~ göste~:~: d h" . gösterdiği na.mzedler ittif~la seçil -
. Kırkla~Jm .e . - . ı a~ . ıbz"tm~ tı· •. mişlerdir. 3 numaralı resim bu seçim-
lınde muntehıbısanı seçımı ı ı.ş ır. .. . 
Vilayet merkezinden partinin göster - den bir intıbaı gosterınektedır. 

Bandırma Halkavi çahşmaları 
Bandırma ( Hu -

susi ) - Bandırma 
Halkevi her sahada 
azami faaliyet gös -
tcrmektedir. Bugü -
ne kadar memlekete 
yaptığı hizmetleri 
saymakla bitireme -
yiz. Bunlardan bir 
kaçı hakikaten çok 
faydalı olmuştur; 

fakir çocuklaTa yar
chrn, halk dersha -
nesi okuma ve ya?.· 
rna bilmiyen mahkumlara haftanın mu. 
ayyen günlerinde dersle- mükem • 
mel denebilecek bir bando, sporu teş -
vik, dikiş ve nakış dersleri, lisan öğret
me kursları ve buna: mümasil bir çok 
faydalı çalışmalar .. . 

Halkevi gösterid kolu tarafından ara 
sıra verilen müsamerelerde halkın bu 
kısımdaki ihtiyacı da tatmin edilı:nek: 
tedir. Yakında bir de sinema makıne51 

Kızılcahamam adliyesinin bir 
hakime daha ihtiyacı var 

Kızılcahamam (Hususi) - 'Kılzamız 
beş nahiyeye münkaseı_ı:ı ve ~z ~i~e 

1 
yakın nüfusu havidir. Oyle koylerunız 
~ardır ki kaza merkezine uzaklıkl~ 
t 0-12 vP hatta 1 S saat mcsafededır. 
Kışın şiddetli günlerinde ve yolların 
kapandığı zamanlarda hayatl.arın_ı teh
likeye koyup adliyenin davellne ıcabet 
eden bir davacı veya bir maznun ve 
hatta bi hukuku umumiye şahidi ka
za mer~zine gelerek burada bir çok 
masraflara katlanır, han köşelerinde 

getirterek yazın halka parasız sinema 

gösterilecektir. . 
Altı ay evvel inşasına başlanılan yen! 

Ha1kevi binasının ikmali için azamı 
gayret edilmektedir. 

Bina 60000 liraya mal olacak v~. 60~ 
kisilik sinema ve tiyatro salonu, muzeSl 

• bı'r çok "alonları bulunacaktır. ve . ı• f . 
Resim Halkevi binasının m& ~e ını 

0 0··stermektedir. 
C A 

Akh isarda mezarmdan çılr? r· ·an 
bir cesed bir dava dogtrr 111 

Manisa (Hususi) - :Manıs:ı mı•:,itin.dc 
aHika ile takib edilen b"r ha • 
dise adliyeye intikal etm stir. Davanın 
mevzuu şudur: 

Bundan iki yıl önce Akhisarda, orta 

okul resim öğretmeni S. Alkurtun refi • 

kası ağır surette hastalnruyor. Çocuk do

ğurma esnasında gösterilen lüzum üze • 
rinc Manisa hastanesine naklediliyor. Ya· 

;pılan tedavi ve gösterilen ihtimama rağ
men zavallı kadın hayata gözlerini yu • 

rnuyor, fakat yavrusu sağ olarak doğu -
yatıp kalkar. . . 
Kazanın bu nüfusca 'kesafetıne ve ış- yor. 

lerin fazlalığına rağmen ceza ve hu - Kadın Manisa mezarlığına dcfnPdi1 vrır. 
kuk isleri tek bir hakimin omuzlarına A•adan bir kp.ç hafta geçtikten sonra hü
vükle~miştir. Sabahtan başlayan mu - kumetten nakil müsaadesi istenmeaen 
hakeme gece yanlarına kadar devam mezar açılıyor ve cesed Akhisara naklet· 
etmektedir. Eski adliye vekilimiz ka - 1.irilerek orada gömülüyor. 
zanın· adli işlerinin kesretinden dolayı Akhisar hükumet tababet: bu hfıdisey~ 
bundan iki sene evvel hukuk ve ceza haber alınca keyfiyeti Manisa sıhhat mü
işlcrini birbirinden ayırarak bir hu .- dürlüğüne bildirmiş VC' muallimle. nakle 
kuk hakimi tayin etmişti ve kaza adlı· k"b t ... ·ardım eden mezarcı hakkında ta l a a 
ye i~lerinde husule gelecek kolaylıktan J 

dolavı hPrkes sevinmişti. Fakat vazi - başlanmıştı:.:..r·:_ _______ _ 

yet değişti, gene uütün aa1i işler ~.ir Umurbey köyünde kooperatif 
hakimin omuzlarında yüklü kaldı. Koy 

11 k l 1 Bursa (Hususi) _ Gemlik kazasına 
\illerimiz müşkül bir ha e arşı .~şı~. o d k 
.:ıuıar. Adliye Vekilimizin bu muşku - bağlı Umurbey kbyiinde bir kre i oo -
·.ı ~ cratifi vardır. 3-4 köy bu kooperatife or-
lu .. halletmesini bekliyoruz. P .. ·· ·· ·ı 

_ Hasım Bey. sizm ga • 
zete çok gaıel bır anket 
yaptı ..• 

. .. ı,,ise talebelerıne 
sürü sualler sordu ..• 

. . Bunların içinde en doğ
ru verilen ccvablar ... 

• •• S.112.:n... yılcıızlarına 

taalluk eden suallel"in ce -
vablan oldu. Neden acaba? 

taktır. Ortağının mecmuu uç yuzu mu e-

Bergamada yağmurlar ca\·izdir. Hisse sah!blcrinin verdiği :e~ . 
d bir ha!tadanberi maye 50 den 200 !•raya kadardır. G.çen 

B~rgameda vea~aurrıı:ra bir çok tarlalr.rda sene kooperatif köylüye 45,000 lırnlık kre
devam en Y "''" Has.ın Bey -- Neden o -

Iacak. çocuklarımızın, yıl -
dızlarla uğraşa uğraıa ha· 
vat olduklarından .•. 

zarar yapmıştır. Şimalden esen bir fırtına i- di açmıştır. Bilgi ve programla çalışan bu 
ıe ceviz büyUklüğündc dolu yağmıştır. BaR - köylülerimizin dah, büyük ~ b.ısar · 
lardald meyva çiçeklerini ve dallarını kır - cakları umulmaktadtr. 
mıttır . 
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L CEVABLARDM 

on Postanm iki gündenberi ta· ı Sual - Bu sene kın etek mi, uzun es l beye sorduğu ve ekseri tale. tek mi moda? 
e . . Cevab _ Böyle uçma sual olmaz. Bu 

benin doğru cevablar veremediklerı SU· d' d ~, bu hafta dıye sorulması 
bl b·ı sene ı.,... eıs...., 

allere acaba ben doğru ceva ar vere ı i· lbımdır.. 

cek miyimBT ı..: 1..: di ? Sual:_ Reşad Nuri mi iyi şairdir, Yah-
Sual - aLı Llm r ? 

Cevab - Gazete len karıştırdım. BJr ya Kemal mi· 
kaç tmza gördjlm. Bunlardn11 başka Boki Cevab - Her ikisi de devletten aldık-
falan YQk.. herlıal.de Baki dedikleri bun· ları maaşla geçinırler. 
bır olacaklar, dedim. Sual - Letonya mı bUyüktür Hindis-

Sual - Han.gi dansı çok seversiniz! 
Cevab - Vala"; çünkü onda fa7Ja dön

me var; ve sırtımızda yumurta küfesi 
buhımnadığı için kolay kolay dönüve
rtrlz. 

Sual - İbrahlm müteferrika kimdir? 
Cevab - Nebat yetişmiyen bir çölde 

fldelikbr vücude getiren blr insan! 
&ıal - Gnta Garbo kimdir, Klark 

Geıbı kimdir? 

Cevab - Kınına sordum: Ben Greta 
Garl>oya benzerim, dedı. Oğluma sor
dum: O da, ben Klark Geb.e benzerimi 
dedi. 

tan mı? 
Cevab - Her ikili de kolayca yutula

bilir birer lokmadır. 
Sual - Mussollni Vate!.'loyu ne vakit 

kazanmıftır? 

Cevab - Fransa, Berlin • Roma mih
veri üzerinde dönmeye başladığı vokit! 

Sual - Geçen sene hangi filmleri be
~endini:ı.7 

Cevab - Dişimde apse var zannediyor· 
dum. Radyografi yaptırdım. Filme bak
tun. Bir feY yokmuı. Geçen sene en çok 
beğendiğim film odur. 

lsmet Hulllsi 

C Bunları bi iyor mu idi iz? =ı 
8~reket veren volkan 

Bundan 300 sene evvel cenubi Avus • 

tralyada bir volkan indifa etmiş ve yer 
altındaki demir, taş mahlUlleri yerin üs • 

tüne fırlaml§tır. Bu suretl~ toprak zen • 
ghılqıniş. buraları ~ok bereketli mahsul 
vQND tarlalarla <!~uştur. 

* 
169 yıl yaşayan adam 

1500 senesinde 
Yorkfta dünyaya 
ııelmiJ olan bu 
at, Henry. Jen • 
k.ins, 169 yaıına ka 
dar yaşamıştır. 

B!raz yorgun gibi 
ı&-nnllyor, değil 

aılT. 

Her işe yarayan ka:e. 
lng'lterede Da. 

rumarkalıla: ta • 
rafından yaptını.. 

mış olan bu kale 
sıras!lı.? bir istih • 
kam, para basını • 
ya mahsus atelye 
hapishane, ev ola
rak kullanılmıştır. 

* 
iki kabak başh adam 

Cenubi Galde bir hamı: üstünde iki 
kabak başlı adamı gösteren bir levha var 
dır. Bunu görüp te hızmetın. soranlara: 

cÜçüncüiil de selliin de onun içın! .. , 

derler. 

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

Okuyucularıma 

Cevablarım .. 
Pangaltıd4 Bcıy •M. D.,, ye: 
Bır ailede kadınla erkekten birinin 

d.oğ\l.ftan bir milhim kusurla mnl\ıl O· 

laru yer abmı alınası mümkündür. 
her iki tarafın da ayni derd iç:nde yek
diğerlnin karııınna çıkmış olmalarını 
Ç".> ~ garib bir tesadüf g b gördüm. Her 
neyse mektubunuz bam meselenin ha· 
kikt .mahiyetini anlatamadı. Bununla 
beraber bu gibi meselelerde tek bir 
d-Okk>run kanaatile iktifa etmenin doğ. 
nı olmıyacağını sôyliycb'Hrlm. Alel • 
hu.rus doktorun da !azla yaşlısını seç • 
mişttr. İsmi 5~ylenen bir kaç profc>sör 
vardır, onlara dıı. müracaat ediniz. Ne
tkeyi aldıktan sonn bana biraz daha 
açık olarak yazarsanız. düşüncemi SÖY· 
lerfm. 

* Ba.yan cN.:t a.: 
- Bir arkadaşınızı ziyarete gidiyor. 

sunm. vakit geçtir, sizi yemeğe alaka. 
yuyor. Kadının kocası iş sahibidir, 
biraz gecikiyor. Yemek te fırtınalı b r 
hava içinde başltyor, çok geçmeden 
fırtın!\ büyüyor. Kadınla erkek arasın· 
d hakiki kavga ha· ni alıyor. Erkeğin 
ı· e söyl y-eceği cümle· 

cBen bu dayai:rı 10 senedenbcri yi • 
yoruın.:t 

Hikayeyi Kurtlin'in masallarından 
birine benzettim: 

- Ne mi yapmak lbımdı? 
Siz'n kabiliyet•nıze bakar. Ya ikisi 

özerinde ayn ayn hAkıın olur, kav • 
gayı bastırır, barışı temin eder. teker· 
rürünün önüne geçecek tedbirlen de 
bulurdunuz. yahud da c.'t la Anglais> 
dedıkleri ,ekllde kimseye söz verme • 
den savuşup gid~rdınis. ... 

Ankarada Bayan cS .• e: 
Çocuğunuz var, çaresiz ayrılmak 

fikrinden vazgeçerek cYlah:ıo etmiy~ 

bakacaksınız, tahammfU edeceksiniz. 

* Ba11an cJa.le11 yt>: 
- Her gün okuduğum mektub1Rr1 • 

mın birer birer hat1nmda kalmasına 

imkAn yok. Han~i mesele mevzuu bah· 
.olmuştu. bulamadım.. LOtfen tekrar 
eder misiniz? 

* Bayan cS. M.,, ~· 
- Erkek iyi hareket etmiştir. Resmi 

bir taleb yapmadan evve~ talebin kız 
Qzerinde ve ailesi muhttınde yapacağı 
te.!iri araştırmak hem hakkı, hem va
zifesidir. İyi düşündüğünü, dürüst 
davrandığını gös!erir. Size bu haberi 
getiren do~unuza cailenize müracaat 
edilebilec~ni..:t söylemek kfifidir. 

TEYZE 

Nisan Z 

Manisah Halil 
Tekirdağh Hoseyine 

cevab veriyor 
Türkiye ikincisi diyor ki: 
" O ne şekil arzu ederse 

kabul ediyorum ,, 

Metresini öldüre şof ö 

Türkiye profesyonei gUreş b1rincisi Te. 
kirdağlı Hüseyın, gazetemizde çıkan son 
beyanatında, kendisme meydan okuyan 
pehlivan Manisalı Halile cevab vermiş, 
teklifini kabul ~tm'c:tı. Türkiye ikincisi 

• • a ıy ye v 1 
Suçlu, Despinayı kendisinin yaralayıp ölümüne 
sebebiyet verdiğini inkar ederek '' Giderayak 

bana bu iftirayı attı ,, diyor 

dün matbaamıza ge.erek ötedenberi Tekir Birkaç gün evvel Ge.latada işlenen mekte olan meşhur umumhaneci Tataıı 
dağlı ile gür şme:k ısted1ğini v0 peşi sıra cinayetin faili, §Oför Mahmud, dön ad- ı A~şen~n y~gfıne varisi 60 yaşl~daki B, 
dolaştığını söyled kten sonra demiştir ki: liyeye teslim edilmişttr. mınenın elinde katan son bahçesını sahte 

- .İnşallah arzuma na1l olurum. Te • Metresi Despinayı bıçaklıya:rak ölü· senedle satmak suçunaan maznun olan ~ 
I~ dağ.ı Tür.ıGye b pehlivanı, ben de müne sebebiyet verdiği iddia edilen !arın bu muhakemesı devam etm ktedir. 

Türkiye 1kincisiyim. Mahmud hakkmdaki isnadın iftiradan Son celsede, esk~ icra memurlarından 
Öyle sanıyorum k:, aramızda kil.o far· ibaret oJdu.ğunu söylemekte ve hadi _ Süleymanın ·niyabete.:ı alınan ifa ı; 

kından başka hiç b r fark yok. İkı defo.. seyi sövlc anlatmaktadır: desı okunmuştur. Bu ifadede Stl.c 
güreşt'k onunla .. Ben Hüseyinin yene • _ ·D~spina Galatadaki umum! evle~ leym.an evvela ıcraya, dönme 
mediği bütün p~~1livanla:ı ycnn:iş b~lu. de çalışan kadınlardan biriydi. Kendi- Mehınede gelerek: cBu bahçedeki 
nuyorum. Kend sı.e yap.ığım bır musa· . n b' buçuk yıl '--..ı-r metres haya- bütün demirbaş eşyayı ben Emineden sa .. 

. d vı•bısııe 1r .l\AUa b-1.. bakada uzun çek srr:e en sonra mag L1 t dk Sonra eski dostu eroinci tın aldım. Binaenaleyh i.UıÇC s tışına 
b ık -co •• " ı yaşa ı . .. 

olmuştum. Hatırlarsınız e ı,. ı:.mınonu 

1 

Fakir Sahhi buldu. Tekrar onun yanı· bunları dahil etmeyinız'• dedi~ıni, :.onra 
Halkcıvi tarafından tertıb edılcn pro - 'tt' S l'h b kalı bir adamdır a- da E.mincnin yeni kocas1 Kell'al gelı:>1·ek. 

l ·· P'N" k b' · 'l"kl " na gı ı. a 1 sa 1 ' d la M h d l tır fesyone gureş .ı. !.lr yP. ırıncı ı en mu. d b' h . giri ç kar gene c emirbaş eşya r e me e satı m.ımış 
sabakasında .. sahaya alışık değildim. İlk ~·a ~ d~"! t"ap;an~~= yaı!ız ~a~ca ye hepsi karımındır. yolunda söı söyledi~ 
defa böyle kalabalık karşısında güreşi • l~edn buş u. d"'esdp~. . , ' ni, fakat Kemalin bu ifadesin· tasdi~ için 

d I .. . . lb .. b 1. 1 nı en mıa un u ve. k . . d b' d h yor um. lusevın n e ett~ tecru e ı o - M h d ı...~ • bu h att•n kur· arısını icraya getırmıye g ıp ır a a 
. . . d B k c- a mu , lft;'nı ay a 

mak g bı b r de kaza:rıç var ı. en ço b' ı·kt 1 d' amlmağa gelmediğini bildirmckted"r. 
geç ve güç yenild•m. Bunu kabul ediyo • tar, ır 1 e yaşıya ım• ıye, Müteakiben Erllinenin kocası KcmaL 

G.. \.. ' t ·ı basladı. ahk b' . t'd ·1 . rum. ures •ıu. y "'rneK e var. y~nı - Ad• k Do h kaö-ın- m eıneye ır ıs t a ı e ve ayrıca şı " 
. . . Ha ıse a şllmı. muz ane so t>· k li 

mek te .. Anc k uoern c;tc. bırkaç ay ev- h ed . . d K d a- fahen de: Kansı Emmel'.'1n vr · · umu • 
b k d b da bi,.. mev an e ıçıyor: um. 8 ın, misi avukat Sadık Tahsıo varken neden 

vel yapmış oldu~umıız müsa a a a en damakıl'ı sarhoş bir halde içeri girerek 
Hüseyini yendim. tki sanıyeden fazla da yalvarmalanna yeniden ~şladı. Bir 
sırtını yerde tuttum. Ismi lAzrm değil, or. edeosizlik etmesin diye, dışarı çıkar • 
ta hakemi haksızlık yaptı. düdük çalma- dım. Bu defa, elinde bir çakı ile üzeri
dı. Neticede de b'zi berabere ilan etti. me hücum etti. Ko1.lanndan yakala -
Şimdi nas b olursa üçüncü defa onunla mıştım. Fakat. ikimiz de sarhoştuk. 
kapışmak istiyorum. Bir defa mağlub, bir Yere yıklldı. Sonra ben bir otobüse at
defa berabere, biiznillahitaaJa bn sefer ıadım, p;ittlm. Fakat, Despinayı yara -
onu haklıynca&ımı snmyorum. O ne şe- lamadım. 
kil arzu ederse gürec;i kabu. ediyorum. Ne olrnuş, bilmiyorum ammll, şi.m -
Ne znmon, nerede •sterse. mesela. gele- di ölmüs olan Despina giderayak ba -
cek Pazara ... Hattft bu iş: kimlerin id::ıre na bu iftirayı attı. 
edeceğini bile kend:sı tayin ets'n!. . Suçlu, sorgusu SiTasında da vak'ayı 

Ben Hüseyinin yencmediğ· bütün ra • ayni surPtle anlatmıştır. 
kibleri yendim ve ye11 yorum. Mesela Ba. Dü'l !kinci sorıttı h~kimliğine veri· 
bae.c:kil İbrah'mi ffüc;!'' 'n venemcdi. Ben len Mahmud, tevkif edilmiştir. 
12 dakikada sırtını y<re getird·m.:t T b k b" b 

Manisalı Tekirdaf.lmrn 10::5 kilo olma. a anca Çe ~n lr genÇ 8Ş 
sına mukab· ı. kendisinin 9li kilo olduğu- gün hapse mahkOm oldu 
nu ilave ett'kten sonra sözlerim şöyle bi- Silivrikapıda bir kahvede sarhoş o • 
tirmiştir: larak Ali isminde bir m~terlye ta-
- - cSon 'fosta~ bu i"e hiç olmazsa yazı. banca ceken Nail isminde bir genç, dün 
larile önayak olsun! .. İkimiı d~ istiyoruz. adliyeye verilerek, Su'ltanahmed 3 ün· 
güreşelim bari ... Ben de uykularımı ka- cü sulh cezada yapılan duruşması so -
çıran bu emelime muvaffak olayım. Te - nunda, 5 gün müddetle hapse mahkfun 
kirdağlı ist€d;ği şerniti tesbit etsin, mü- edilmiştiJ. 

sabakanın idarecne::-ini bil~ isterse o seç· Eski adliye tebHpat mUdUrU 
sin .. Yalnız beni salıaya şu gün gel! dıye 
davet l"U!in!.. tevkif ed.tdi 

Manisalı Halilin de bn son emeğini 

kaydederek, artık ışin cSon Posta. SÜ • 

tunlarından Taksim stadı ringine 1ntıkal 
etmesi lfizım geldiğini söylüyoruz. .............................................................. 

İstanbul adliyesinin fİmdi iften el 
çektirilmiş olan sabık tebligat mtidü • 
rü Mus.tafa hakkında, bir ihtil!s mese 
lesinden, takibat yapılmakta idi. 

Maznun hakkındaki tahkikat son 

C iz ınitte yol fa1liyeti ) safhaya varmış ve Mustafanın 4 üncü ""-------------...J sorgu hakimliğince tevkifine kllrar ve

İzmit (Hususi) - İı.mit.te Nafuı ida· 
resi meşhur Demiryolu caddesini be -
ton olarak inşa ettirmektedir. Resim 
buna aid faa-liyeti tesbit etmektedir. 

rilın~ir. 

Tramvay ş:rıreti aleyhindeki 
tahkikat devam ed·yor 

Satınalma ııralarında 14,000 altın 

kaçırmalt iddiasilc hakkında tahkikata 
başlanan sabık Tramvay ŞirkeU hak -
k:ındak"i tahkikat aal1ye S inci ceza 
müddeiumumiliğine intikal etmiştir. 

Bursada 60 bin lirahk karış!k 
bir dava 

Bursa (Huswd) - Evvelce romana ben. 
ziyen 60 bin liralık bir hAdiienin muha • 
kemesine baflandığını bildinnişttm. Şeh
rimizde büyük bir alAka ile taklb edil • 

yeni vekil tayin etmiye lüz m gördiik .. 
lerini, bunun hiç bir kanuni sebebe müs .. 
tenid olamıyacağını. karısının 60 bin li . 
ralık değil. ancak 17 bin lmı kadar ser • 
veti bulunduğunu ve bu cihetin evvelce 
sulh mahkemesince karısının vasisi avu .. 
kat Necib tarafından tcsb t ettir'lmiş bu
lunduğunu söylem.i.ştir. Muhakeme dev..ıım 
etmektedir. 

Poliste: 
Bir çocuğun yarama:zJ.ığı yüztindeıl 

diğer bir çocuk yaralandı 
Evvelki gün, Mecidiyeköyünde bu 

kaza olmuş, küçük bir çocuğun yara ~ 
mazlığı yüzünden arkad~ı yaralan~ 
tır. 

Mecidiyeköyünde Şahinsabri- soka 
ğında 14 numaralı evde oturan Nec .. 
det, Büyükdere caddesinde, Hasana a" 
id bahçedeki tulumba ile oynarken, ya, 
nına, arkadaşı Yaşar İsmet gelmiştir. 
Yaşar İsmet, arkadaşına muziblilC 

yapmak :için tulumbanın kolunu aşağı 
indirmiş, bu sırada Necdetin, tulumba· 
nın içinde bulunan kolu ve parmakla1' 
ezilmiştir. 

Necdet, tedavi altına alınmış, suçlt. 
çocuk tutulmuştur. 

Trnmvnyda para çalan bir yankesici 
yakalandı 

Kum~npıda Taşçılar sokağında 9 mi 
maralı evde oturan Kostantin, tram • 
vayda giderken sabıkalı yankesiciler • 
den Şaban, yanına yaklaşmış ve cebin• 
de bulunan 20 lirasını çalmağa teşeb· 

büs et:rr.iştir. 
Koc;tantin, işin farkına vann· ve 

Şabanı tutmak istemişse de kaçırmış .. 
tır. 

Sabıkalı yankesiciyi, az sonra 2 ncl 
sube memurları yakalaımslardır. 
Otelde ölen bir adamın cesedi Morga 

Jmldırıldı 
Sirkecide Gazianteb otelinde yatan 

İzmirli 35 yaşında Hüsnü, odasında &' 
lü olarak bulunmuştur . 

Cesedi muayene eden be1edlye hckl• 
mi, ölünün Morga kaldırılmasına lü .. 
zum göst<'rmiştir. Hüseyinin ölüm se • 
bebi tahhik edilmektedir. 

·······················-············----·············-····--...... ··-···--_,_..····-·-······ ............ -········-··················-···········-·····-·--··- .. 
1 bacaksızın me.skaral ıkları: Sandalda f 
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' Düğün münasebefile yapılan ilmi bir müsahabede ! 
cehli yüzüne vurulan bir müderris, hicabından düşüp I 
bayılmış, biraz sonra üzerine inme inerek ölmüştü l 
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Sayfa 'I 
• 

evyo · s rg ·s · ndeki 
paviyonumuzun küşad 

gününe yetişeceği şüpheli 
Sergiye Türk musiki san'atkarları getirmeyip 

Nevyorktan orkestra kiralamak gafletten 
başka hususiyeti olmıyan bir hareketttir 

( Nevy ork hususi muhabirimiz lbrabim Sata yazıyor ) 

Scrginln. umu.mt görlln.Ü§Ü 
Nevyork (Hu.susr) - Yarınki dünyada nın inşaatı büyük btr "ııraretle devam ~ 

:insanların ne şekilde ve .urette bir ha • mektedir. Binaların. hand kısımlan bit.. 
yat yaşıyacaklannı güya bugün tahayyül 1ni§ ve çatılan takıımı§tır. Fakat işin asıl 
ederek canlandırmak nıyel\:ı:? kurulan mühim ve zor ciheti binalan:ı iç kısım • 
Nevyork sergisi yüzde 9~ bitmiştir, Sergi lanndadır. Bunların yapılıp bitirilmesi, 
şu bir kaç hafta zarhnda teri k:ılan kı • tezyinat ve tertıôatının meydana geti • 
sımlan da ikmal edilerek Nisanın :ıo un- rilmesi ve teşhir eşyalnrının yerli yerin• 
cu günü resmen açılacaktır. konması epeyce vakte ve büyük biz.meta 

Sergi için tertib edilen vecize the World muhtaçtır. 
of Tomorrow (yarınki dünya) ve sem • İşe tA iptidadan geç başlanmış olduğu 
bol de perisphere dediJtleri cesim bir küre için, sergi açıldığı zaman Türk paviyon
fie trylon denilen 250 ayak yüksekliğin • lannm yüzde yüz hazır bulunacağı §im" 

K un! Süleynıanm sevgili gözdesi ve\ devletlerden tebrik heyetlen gelmekte i· nan bir binici ise, iki eli arkasına bağlı deki sütundur. Sergı ayni zamanda J orj dilfk pek §Üphelidir. 
ı;adr'::'zaını Pargah lbrahim paşayı evlen· d1. olduğu halde çıplak bir ata eyer takım· Vaşingtonun Amerika eümlıuriyeti rels!L * 
cfirirken yaptırdığı düğü~ ile, hicri 936 Padişah Zl!kadenın dördüncü gllnü ev- !arını vurn>Uf ve hayvanın Qzerlne sıçn· ğine seçilişinin lSO lncı ""'01 

devriyesini Sergi münasebtile geçende ilk defa ola. 
itin ilk üç şebzııdesınuı sunnet düğünlerı veJA ulemaya bir uyafet verdL Sonra. yarak dörtnala silnnüfiü. tes'id maksadile açıiınaktadır. rak Amerikada Tilrkiyenin &eSi ve Türlı 
ınuhı.şeın hatırası ytllarca ve hatt/i. asır• blltün Yeniçeri tayfwna bir ziyafet çe • Padişah ile şelızadele' bu hünerbazlan Nevyork sergisine Almmya ve İran • musikisi de ;şitHdL Yanın saat sür<n neı-
wca nakledilmiş. Osmanlı tarihinln ilk kildi. düğün knsnnm pencerelerinden seyre- dan maada bütün milletlırr iftirak etmek. riyat biıim gibi gurbette bulunanlann 
rouazzam düğünlermdendir. Ayın on dördüncü ,arıü bütün divan derk>rken. tepın"lerle avuç avuç gümüı tedirler. Gelecek Mayıs içinde İngiltere gözlerinden sevinç yaşlan g•tınli. 

93
6 da Süleym•nın Mustafa, Mehmcd erkim Beyazıddaki Eski Sanıya varıp ve altmlar İ;erperlenlL kral ve kraliçecl Kanada tarikile Nevyor· Ankaranm neşriyatını Amen1ta beş bü· 

ve Selim adlarındaki ilk üç şelızadesin • merasim ile febzade!eri atlandmp At.- Ayın on sekizinci günü. ıeJıı<adelor ka gelip sergiyi ziyaret edeceklerdir. yük radyo istasyonu vasıt .. lle bütün 
don en büyiığü Mustafa on beş, en kii • meydanma götüniül.r. sadrazam lıırahiın Paşanın Atmeydanm· ı5o,OOO,OOO dolu sarfile meydana geU • memlekete yaydı. 
çükleri Selim_ de yedi Yaımda ıdL Vezirltt yaya olarak karşıladılar. Şch_I daki ıraravmda sünnet oldular. O gece, rilen bu büyük serginin Aınerikaya ald Reislcümhur İsmet lnönün5n lngılızca 

d 1 D nd 
. 1 Ü betll 

1 
olan binaları ekseriyetle san. mavi, kır- okuduğu nutu~ A.merı·'--lılan m"'mnun 

t 
~ıc ... inden re~id d ,_ · e za e er ivanhane önünôe atlan an ın- sünnet dü}H;...,ü m nue e yapı an şen. ... :l'\.ö ... cSabave u ,,. )' ereceı.t::rıtı s~ mızı gibi göze çarpıcı keskin renklere bo-

l 

s ıtanat gu-r· ı dirildi. ilkler en çılgın derecesine varmıştı. edecek çok güzel cümlelerle dolu idi. M"l. 
eri~ıi§ o an a us amnır. çi • vanmış ve hendes~nin hemen her türlü )'.. A d d A be ·· ·· b. p d. .,. li Şefin bazı ciimeıeri şimdi bile hala ku· 
reTdcrh için tmey anın a parlak bir yın on şinci g-.ınu ızzat a ışa • Bir hafta sonra da padı§ah n~ oğlunu diagonal şekilleri ıaklid olunmuştur. 
>' •• ılın · h · ind 1 k b. · f d h laklanmda çınlıyor. 
sünnet düğiınu yap .ası ıçin Mekke ve m nyaser e paı- a ır zıya et a a ııılarak bir Kağıdbane ge:r.intısine çlktı. Bu sebeble insan ilk bakl<=ta kendini -.a. d M ·1d· s Bu necib hissiyata tercüman olan hi • 
Medıne ve Bag a ve ısır ve Şam ve ven ı. K:Bğıdhane çayırınd.ı hedıye gelen atları bir sergiden ziyade bir liinaparkta zan. ··lk · · tabeyi müteakıb Aşık Mustafa Çavuşun 
num ve Budin u eıerm n padişahı ~ • Sofraya riyaset eden Süleyman. diğer- seyretm;•lerdi. Gayet yüksek. bir sırık nediyor. Bazı müziblenn dediğıne göre, 1· "Y çok güzel bir şarkısı işitildi. Bu şarkı 

'"9'' Türk musikisine pe.ıt lfı~if bir nürnune teş. 
m

ir verm·ştL }erinden biraz daha ~ksekçe bir yerde dikilmış· , ucuna bir altın kabak asılarak Nevyor.k -sergisi :-;fevyorlaın pek m"'",.,ur 
Atmeydanı, Türklerin 1stnnbulu zap- oturmuştu. Sağın1a sadrazam [ibra.hım ok talimleri yapılımıtı. Sonra bir at ko- bir eğlence yeri olan ve Amerikanın en kil etmekteydi. Gerek musiki. gerckc;e 

tındanberi şehrin meşhur bir ~eyray ye· l Paşa, i~ci vezir Ayta Paşa, . Rumeli şusu tertib olunmujtU.. Birinci gelene mü- büyük lünnparkı sayııan Coney lsland'ın hanendelerin tatlı ve ahenktar sesleri 
!"i idi. Meydanın etrafında çeşıd çeşid ve beylerbeyısi Behram Pqa. ve.zırlerden him ihsanlar çıkmlftı. Sünnet düğününe daha haşmetli bir örnegidir. Fakat bu za- programın muvaffakiyetıni tamamile te-
rengarenk otağlar kuruldu. Padişahını Yakub Paşa, hocası Hayrettin efendi. de bu Kô.ğıdhane geztntiıl ve at ko~su hiıi şekildir. Ayni sergide nice nice mi- min ettl 
düğün şenliklerini ~ey.~eıruesi için mey • ı kazasker, Kırım hanının oğlu oturmuştu. ile nihayet verilmifti. haniki harikalar meydana getirılmi§tir ki, Büyük üst.ad Wagner ve dolnyısile Al • 
dana nazır bir scd.us'und~ bir kasır ya· Solunda sadrazamlıktan mütekaid Piri Devrin müv .h,eri K inin d--·· bunlar sergiyi ziyaret edcelc eski dünya man musikisi zevkinı ilham eden Hasan 
pıldı. Bütün hazırııklar büttkten sonra Mehmed Paşa, Zeynel Pqa, şark eyalet· leri üzerine -ert-~ ..... b.anfuıkran -'-~gud n- .halkına bir çok fikirler verecektir. Feridin eseri Prelude Statie yüzünden 

· · b· .. ·nci gu·· ·· S d şoy e LA4U ır nwue er. N k · · 1 N k eh · Şevvalin yırını .
1
•

1 
nu a razanı lerinin en kibar ümerasından Ferrühşad ler. evyor sergısı am evyor § nn • maalesef pek temlz işitilmedi. Arasıra 

lbrcıhim Paşa, tkır.cı veu::- Ayas Paşa, Ü· Bey, Bayındır oğlu Murad Bey, eski Mı· . - - . - den trenle yarım saat uzak olan ve gene tatlı fülüt sesleri geliyor. fakat çok sür • 
ı;üncti vezir Kasım Pnşa •. Rumeli Beyle;· sır ınıllanı Gorlnln oğlu Mehmed. Dulka· 'für. f;;n ~uleyınan. ."evgılt gozılesi ve Nevyork içinde bulunan Flush!ngde ku • mlyerek derhal kaybolup gid!yonlu. U • 
beyi 1, Kapıcıba~tla:· ~·r~hıria? ~~" dir oğlu Abdüllfüif Bey bulunuyonlu. Hzın ':"111".'..1:'.•ı_aya. • . rolmuştıır. . · mid olunur ki, Türkiye ve Amerika ara· 
iiivan ağaları sarıı. a, B~busseade onune Ad t ı..:ı ğu .. _ rbe • - Senm dugunun ile benım yaptırdı- Burası eskiden sazlık ve bataklık bir sında bundan sonra muntazam ve ,m1zel 

d 
.. ğ- . e oıu u uzere evveli suruıet ıe ti ,.,.... - t d- ~ - - d h . . b-g· dip padişahı u un yerme davet etti • dnlht ld p a· h bet .~ b 6~ sunne ugunun en angı.sı daha yer idi. Sergi §irketi burasını kurutup proaramlar birbirini takib eder ve bun-

.. 1 d ~ ! cıc• ı ı. a. ~ a §er verme6e 3.Ş· uht 1d d ı. İb ah ' ih ek o \er. Suleymanı at an ırıp cŞevke~ ve c- d-~-d.a İskend m eşem o u, ne ersı."l. r im... ya etm için 10.000,000 dolar sarfet • lar Statie anzalanncian masun kalmak 
A • - -·· • ld . 1 t:.ıı.c:J. r er Çelebi memur olmuş· . uşt miştir. . . ifil ıle> dugun yerın~ r:van o uınr. tu. Başdefterdar da şerbeti. hazinede du- Dıye sonn u. çareleri temın edilerek yapılır. 

Alay Arslanhane onune geldiği zaman n gayet kıymetli fi b" kAs .
1 

ıİbrahim Paşa: Sergide yarınki dünyanın alacağı tekli Bük~. Bclgrad ve Budapcşteden ya • 
bütün devlet erkanı atlarmö.a."l inip bÜ· ra nmuştu Diğer d ~er ır d !: 1 ~ _ Benim düğünilm kadar muhteşem tasvir eden kısımda. Nevyork gibi 16 mi) pılan neşriyatta Statie arızaları vaki ol • 

kümdara seıama ~urdular. Sadraı.aın. :Uğalan f~gfurl ka~~:rı. r::rbe~' u~::~ bir düğün bu ana gelinclye kadar ne ol- genişliğinde ve 32 mil uzunluğunda, ı~in- mamıştı. 
h--- ı· B ı b y · · ~ r- ~·,.. f de 7.500,000 nüfus bulunacak,. şehirlerin 
""''.'e ı • ey er ey_ıs, ve emç~-_ •·a~L mıılanlı. muıtur. ne de olacaktır e endimizl kaklar J>rognımı illln eden bay•nlD sesi Jl"k ~:ıh ıçın hazırlanan kasır onande ı . Ert . gun·· ü b··t·· Ol d l Diye cev.ab vermifti. so ı insan ve otomobil kalabalığına hoi geldi. Kadın spıker Amerika içın pek 

K d s··
1 

. . b ht esı · u un ema avet o u- tahammül etmesi için b!r kaç katlı olarak 
fülcr. asır ~ .. lu eyma';.,, lÇUl - ır_ de ta narak padişahın huzurunda bir ilmi mü. Bu cevaba kızar gı"b! olan padişah göstcrilmıştir. Gene burada gördükleri • alışılnıış bir şey almadığı halde programa 
kurulmuştu. ~ eyma~ sır onune ka • sahabe yapıldL cSaz ve bilgi sahih~ olan- - Senin düğününün bizim düğünümiiz- mize nazaran yannki dünyada insanlar hususi bir yenilik i1ave etmış oldu. 
i:lar at ile geldı. İbrah•m Paşa tarafından la _,. . 1 bilg. ks 1 1 dem büyu .. k oldugvuna delilın nedir? evlerde Y" b 'J * kar§ılanarak atındJn indirildı. Atın çe • r uuP vermış er, ısı no an o an ar .. şamayıp, otomo ü eri tercih e-kild.ği binek taşından kasre kadar, ikilutanç denizinde bogulmuşlardı.. Hatta Demişti. deceklt'rdir. Ve bu ibtıyacı tatmin etmek Nevyork sergisinde Türk musiki takı. 
k li . . _ lan dJ .

1 
. 

1 
d p d" devrin üiemasından geçinen Süleyman İbrahim Paşa: için iki üç kişilik aileıerl lsbab edecek ve mının rolünün pek çok bir chemmlyetı 

/J..e k u ~gıt ~t t t ;ıı er 'd • ı- halife adında bir müdern• blcabındnn - Padişahım, benim düğünflme davet- her türlü esbabı istirahati haiz otomo • haiz olacağı şüpheslzd:r. Türk zevkini, 
d. h a~ır a 0

11 

a 0 ur. u. ehodr~ al, ~a: düşüp bayılmış, evine gider gitmez de li olarak cihana hükmeden Sultan Süley- biller yapılacaktır. Bu otomobillerde ban. kültW:. vasfını. ?ep bir ~r~da temsil e • ışa e o ru arına sunnet e ıye erını _ _ _ man h&zretleri gelm;•lcr. amma sizin da- yo, mutfak, radyo, teıefon, yatak oda~ı den Türk musikisinde buyuk propaganda 

takdım edeC<"k olan devlet ricali ile şe • kahrından olmüştu. -... ~ h Atmeydanmda ·se hergu-n, memleketin vetlileriniz arasında onun ayan de~m. ve saire bulunacaktır. kuvveti vardır. 
ir rn;ıteberanını huzuruna kabul etti. .. uusiki' · 1 A k ancak onun ayağına su dökecek kimse- Nevyork sergisine günde 250,000 ziya- fü vı çı gıncasma seven mer a 
Bu meras m Z'l'•adcn n üçüncü g:inÜ· her tarafından gelmiş hünerb zlar envaı ler teşrif etmişlerdi- retçinin gelmesi beklenmektedir. Fakat halkına Türk pavlyonlarında ver'kcek 

ne k d r devam ett Bilfiil bL· vaufe hünerler, san'atlar göstermekte idı. y~ Cevabını vermiştl benim tahminime göre bu mUthi§ kala- konserlerin hasıl edeceğı hususi tesir hcır 
başında bulunan vıızen ve ricalden baş· yer hokkabazlar, maskaralar, cambazlar Re§ad Ekrem balık içinde insanm b\r yandan öbilr ya. halde pek büyük olacaktır. Fakat Türk 
ka, bütün müt<'kli ı vezi. .. Jer, ıll mo. bü~ etrafınd seyirciler birikmişti. Geceleri ._ .......................... -~------··· .... ·- na gitmesi çok zahmetl: bır it olacaktır. parçalannı büyük b..r d kkat ve anlııyışla 
yük mMllurla.r ile hududlan MıSlrdı:ı.n de sabah ara kada'" fışek şenlikleri yapıl- Sergiyi layıkile görmek için insanın intihab etmek lfmm gelır. (Meded, me • 

< içki içme> Rus) .ı ovalarına, Hind OkyanusunJ:ın makta ıdi._B.ı.·r san'a .. tkiır .. m yaptığı. kendi dört, beş gün ve 15 cio!ar sarf etmesi la . ded, hey hey. aman aman) lı :ırkı ve .ı.:... k kl b bilh Alkol hayatı kısalta. Uzviyeti öldürür. 1 k · 11 A 'k · lk b. h ) 
\Tiy ra kapılarına kadar genis1emic; bir kenuuıe yuruyen oş. u ara a. assa Sarh~"'Un çocuğu cılız ve hastalıklı olur. zım ge ece tır. gaze er merı a na ına ıç oş ge • 

hnp-r torluğun bü~:in eyalctler'nd n, ul büyük b~r alak~ ve hayret ile karşılan- Çocuk Eı;;irgeme Kurumu Genel Merkezi * mez. keıcnnden. tôbi ~tikiunetlerdon. komşu mıştı. Huner gösterenler arasında bn!u· Nevı-ork sergisinde Türk paviyonları • (Devamı 10 uncu sayfada) 
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anla karşı · karşıya •• u 
Bulunduğumuz yerden top sesl~ri du· 

yuluyor; Maydosun yer yer tüttüğü g6 • 

rülüyordu. 
5 inci orounun mcnzll zabitleri bizi gö· 

rür görmez sevindiler. Meğer, GUlcemnll 
battı zannediyorlarmış: 

Patmos şilebi ile Akbaşa çıkan alayı· 
mm zabit ve askerıeri, beni görür gör • 
n C'l h men etrafımı kuşattılar. Hepsi, ha
tırımı soruyor, baba muhabbeti ile sevdi
ğ m bütün alay kndro"'u bana hak ki ve 
s ıdık bir öz evlad muhabbet ve itaati 
g~eriyorou. 

O akşam Ali bev c ftli ne hareket et
rnE'miz emrini verdiler. Saat 22.3Q da yola 
çık ık. Düşman !ayyarelerinden koruna. 
b imek için toplu yürüyü Ieri geccl yin 
yapmağa mecbur idik. Fakat. İmralı a· 
çıklannda bn,c;gösteren kötü talih. burn· 
da da devam etti. Ş'ddetl' bir yağmur ya
ğıyor, kaygın toprağı çamurdan geçil • 
rnez bir hııle getiriyordu. Mayıs ayında 

olmamıza rağme:l, hava, kış' gibi soğuk 
ve sisli idi. Esen şimal rüzgArı ise, kuv
vetini gittikçe arttırıyordu. 

UZli'iı ve zahmetli bir yürüyfi~ten son· 
ra, ancak, sabah saat 7.30 da At bey çift
liğine varabildik. 

Orada fırka kumandanı miralay Sa -
lahaddin Adil bey ili? (bi1aharc general 
olmuştur.) temas ettim; alayım için ay. 
rılan yeri öğrendim. SaHihaddin Adi! bey, 
karşımızda, düşmanm bır fırka knclsır pi· 
yade kuvveti olduğunu ve mevzilerimi· 
zin gemi toplari!e rahatsız edildiğini 

söyledi. 
Alayımı. emred;len mahalle yerleştir

dim: Böylece, Ali bey çiftliği civarındaki 
mevzilerimizi almış bulunuyorduk. Üç 
gecedir uykusuzdum. Yattım. Gürültü 
içinde gözlerimi kapamak adetim olma· 
dığı halde, bir kaç saat deliksiz bir uyku 
çekmişim! 

Kalktığım zam'.\n sevinçli bir haber al· 
dık! Bir torpitoboLumuz tarafından yara. 
lanan düşmanın i\ğamemnun zırhlısı 

batmış! (halbuki batan safiıharb gemi.si 

S adık, daha o gece gitmiş, On 

İkilere iltica etmişti. Bu iltica 

lattı. Karevizdere yamaçlarındaki ııeri 
hatları teftişe giden fırka crkanıharbiye 
reisi Süleyman ile emir zabiti süvari mü
Mzimi evveli Ata Efendinin yanlarına bir 
mermi düşmüş; Süleyman Beyin eli, aya
ğı yanmış. Süleyman Beyin başına gelen 
kazayı sanki vukuundan evvel bildiren 
garib bir tesadüf te oldu: Çndırının te • 
pesini bir menni dcl'p geçtı! 

(General Cemil Conkun daha sonraki 
notlarında bu za!ın şehıci olduğu da ya· 
zılı!) 

Saat 21 de iki taburla Domuzdereye 
hareket emrini aldım. 

Yola çıkarken, sabahtanberi devam 
eden yağmur kesildi. 

1 Düşmanın attığı raketler görülüyor. 
Fakat ateş edilmiyor. Onlan, raket at
mağa sevkeden sebeb ortada: Korku! General Cemil Conk Edirnedc 

binbllJı iken 
Ağamemnun değil, Golyat imiş ki biz bu· 
nu ancak iki gün sonra, yani 15 Mayısta 
öğrenebilmiştik!) 

Az sonra, 15 ınci kolordu c nizamı 
harb>ine dahil olduğumuz için. kolordu 
kumandanı Veb~r paş:ı f1rka kumandanı 
ile beni istemiş. 

Gittik ve şunu öğrendım: İleri hattan 
değiştirilen kıt'alann Soğanlıdcrede mev. 
zi alm::ı.lan hususunu, Veber paşa. bana 
tevdi etmi§. 

Kıt'ala:r, zaten Soğanlıderede yerle -
rlni tutmuşlardı. Ben:m için yapılacak iş 
yoktu. Keyfiyeti bildirdım. 

* 
General Cemil Conk. titiz bfr mna ile, 

harbin bütün yorucu meşgalelerine rağ
men, cephede geçen hadiseleri g-Jnü gü -
nüns not etmiş. 

Hatrralann arkasını Gent!ral Ct!mil 
Conkun küçücük defterlere doldurduğu 
küçücük yazılanndan alıyorum: 

15.5.915: Bugün tayyarelerden korun· 
ma tedbirleri aldık. Hayvanları, çadırları 
mask eledik. 
Arkadaşlarımızdn biri bir tehlike at· 

lere mensublukla · 
rını gösterib halkı 
yıldınrlardı. 

Vakıa her devir 
böyle zorbalar 7e -
tiştirmiş, onları hi ~ 

maye etmiş, sivrilt~ 

miştir. LAkin tarih
te On İkilerin kAbıl 
na varmış olanları 

hemen hemen yok 
gibidir. Onlar per • 
vasızca kumarhane 

işletir, esnafı hara 
ca keser, sebebsi:ı •· 
dam, döver, kadın -
lara ve delikanlıla -
ra musallat olur, öl
dürtür ve hiç biı 
ceza görmezlerdi. 

Kendilerinin et -

Domuzderede 11 inci fırka kararga -
hı var. Oraya gittim. Fırka kumanda -
nı Miralay Refet bey (Şimdi ölmüş -
tUr.) ile görüştüm. Yanımızda fırka er
kanıharb reisi binbaşı Şükrü Naili bey 
de (Merhum emekli general) vardı. 

Miralay Refet bey dedi ki: 
- Sağ cenah iJenmizde bulunan kü· 

çUk bir tepeciğin zaptı lazım geldiğini 

Veber paşaya söylemişler. O da bize, 
bunu emretti. Tepeyi aldık, şimdi, ba
rınmamız için tahkim ettiriyorum. Mu
avenetinize ihtiyac kalmadı. 

Tekrar Alibey çiftliğine döndüm. 
16-5-9 1 5: Hayvanlarım geldi. Biça -

reler, epeyce bozulmuşlar. Hele kıs -
rağım (Bereket) i o kadar nazlı bü -
yütmüştüm ki zava1lı, çamurlu suyu 
içmiyor! 

(Gen~ral Cemil Conk, kendisine bir 
çok hizmetler gören cBereket> i mü -
tarekenin acı günlerinde satmak mcc
burivetinde kalmıştır.) 
Öğleden sonra tabur ve bölük ku -

mandanlarını Küci.ik Mehme<lbey te -
pesine ~öti.irdüm. Kendilerine, ilerl -
mizde bulunan ihtiyat siperlerini gös-

(Dcvamı 1 O uncu sayfada) 
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Robert Taylor'a hergün 
yeni bir kraba çıkıyor 

~··············-·········· .. ···························································································• 
Mesela bir gün Alrikadan bir kadından bir mektub geliTZ Ben senin 
halan Minnieyim, seni bfran etJvel bağrıma basmak i§tiyakilc yam· 
yorum Amerikaycı gelmek için bana yol parası gönder!» ve altında 

' da ıarih bir adres... . 
I ,., ......................................................................................................................... . 

Amerikada Taylor 
isml bizim memle. 
kette cMehrned>, 
cAhmed> ismi kadar 
çoktur. Belk~ de Meh· 
med ve Ahınedden de 
fazla. İşte bu yüzden 
meşhur san'atkar Ro. 
bert Taylor çok müş. 
kül bir vaziyete düş· 
müş~ür. Hergün. dün· 
yanın bir ucundan 
sözde bir akrabası 

zuhur eder. Kah bir 
dayısı. ktıh bir teyze. 
gi ortaya çıkar. Nev· 
yorkta bulunan mu· 
hayyel bir kuzeni on. 

dan 2000 dolar ister. 
Afrikadaki halaSJ 

Minnie onu biran ev. 
vel bağrına bastıra· 

bilmek için AmerJ. 
rikaya gelmek istedi· Robert Taylor, filmlerinin birinde 
ğinden bahis ile yol parası ister... Daha ı muştur. Nihayet bir hayli gürültü kop.4 
bunlardan başka neler de, neleri. muş. Bunun neticesi olarak Robert Tay. 

Amerikada herkes cTaylor> adına, can j ıor ihtiyarı baştan savmak kaygusila 
kurtaran aimidi gibi ıanlmaktadır. İşin 3500 dolan verip kurtulmaktan başka ça.. 
hem tuhafı, hem garibi Robert Taylor is- re bulaınaınıştır. 
minin kendi öz ismi olmamasındadır. ------

Onun hakiki ismi Arlıngron Broughtur. 
Taylor i.mıini gelesiye bir telefon reh

berinde bulmuştur. Şimdi Robert Taylor 
hakiki isminin Brough olduğunu da sak
lıımaktadır. Bu sefer de Brough adını ta
şıyan adamların hücumlarına maruz bu· 
lunmaktan korkmaktadır. 

Geçen!erde akrabası olduğunu iddia e. 
den bir ihtiyar kadın ondan 3500 dolar ıs
tem!.ştir. Taylor bn parayı vermekten 
imtina etmif. kachn mahkemeye baş vur-

11 Kırmızı ilahlar., filmi 
Tanınmış Fransız rnuharrırlerinden 

Jean d'Esme bir çok mem~eketler gezmlf 
ve gezdiği memleketlerde şayanı dikkat 
dokümanter filmler çekmiş bir zattır. 

En güzel eserlerinden biri olan (K1rmı· 
zı İlahlar) ın filme çekilmesi kararlaştı• 
rılmıştır. 

Filmin baş rolleri dört tanınmış Fran• 
sız san'atkarı tarafından yapılacaktır. 

- Böyle çırıl çıplak gidemem. Sende 
eski bir pırtı yok mu? · 

- Birisi geçen gün emanet bıraktı 
idi: Şu kapının ardındaki çengelde bir 
şako duruyor .. uyarsa giy. 

Sadık, kendinden herhalde çok uzun 
boylu birine aid olması lfızım gelen k<>"' 
koletalı sakoyu sırtına geçirdi. Fazla 
söz söylemeden sokağa çıktı, Çukurçeş· 
meden Şehzade başı tarafına saptı ... 

.nesile, peykenin ü· + 
zerine kendini ko - • .. · · s d k' 

di Kah . Rana çoktan can vermıştı. a ı ın 
yuver . vecı - _._ ı..t 
in li . bs•"' vumruğilc yere yuvarlanan Bebenw 

n sua nı ceva .,.,. 

1 

~ h "ld" ~.. .. il 
b k k . davranıp da, anımının o ugunu m • 
ıra ara . · 1 k c;ahade E"'ier etmez, mersıye o ara sa· 
- Aman! dedi, d. 

b b. 1 1 ece: 
ana ır su _Ey! ne yapalım? Desti su yolunda; 
Uzatılan maşra - kırılır ... 

payı a1dı, dudakla • Dedikten sonra. kısa bir tereddüdü 
rına götürüp kana müteakıb gitmiş Hürmüzü uyandırmış 
kana içti. Ondan 

1 

ve hal ve keyfiyetten onu haberdar ev 
sonra, başına geleni mi~i. 
m~tasaran anlattı. ! Kız bitla~i hıçkıra hıçkıra ağlamağ8! 
Söztinü: başlamıştı. Önce bir iki çığlık da ko • 

- Vurdwn kal - parmağa yeltenmiş idi ise de, kambur 
tağıl. .?iy~ bi~irdi. 1

1 buna mani 0jmuştu. Hürmüzü yapa~aı... 
- Oldu mu? nız ölü ile bir evde bırakamıpacagıw 
- Bilmem. Bırak- dan, açık pencerenin önüne oturmuş 

tım, kaçtım. bekçiyi kolluy0rdu. 
- Ne oldu? Kav- Yarım paat kadar bekledi. Bir türbe 

ga mı ettiniz? kandili kadar ışık veren lômbanm ay· 

·cnun için kurtulmak demekti. Zira, 
hiç kimse, onlarııı elinden en azılı kati· 
li bile almağa cesaret edemezdi. Hepsi 
de zapUyenin, mabeynin, Serasker ka· 
pısının, tersanenin kodamanlarından 
bir veya bir l:acırnı bi~den çatkın idile::-. 
Onların hususi h1zmetlerine mukabil, ica
bında himaye görüyorlardı. Zaten, vak· 
tin ekAbiri böyıe adamları himayeden 
bir nevi şeref duyuyorlardı. İstanbul · 
da olsun, mem!eketin başka herhangi 
bir beldesinde olsun, bendegan ve 
menc;ubin bulundurmak, hele kabadayı 
ve zotbalardan «adam:.lar edinmek bir 
muvaffakiyet, bir mazhariyetti. Ma -
beyni hümayun erkanı hariçteki ben
dcganlarının !;ayısile iftihar ederlerdi. 
Sicillinde bir 1..aç vukuat kayıdiı bulu -
nan faltncanın. falan paşanın adamla· 
nndan diye şöhret alması o heriften zi· 
yade o paşayı bübürlendırirdi. Ve bu 
ekAbir, adamla mı korumak, rakible • 
rine ezdirmtmek hususunda birbirleri· 
le rekabet ederlerdi. Tüfekçiba.şının a· 
damlarından biri. İbrikdarbaşının men· 
suLl:ınndan birine bir kötillUk etti mi, 
tüfel{çiba~ı ibrikdarb::ı~mın elinden 
kendi adamını mutlaka kurtarır, ve bu 
kurtarma işini bir izzeti nefis meselesi 
edinirdi. 

Hele hnriçte işlenen vak'alar hesaba 
bile katılmazdı. Zabıta memurlan böy
le vak'a!arda gayet müteenni hareket 
ederler, suç!uvu yakalamak için balA· 
dan işaret beklerlerdi. 

tikleri yetmiyonnu~ gibi bir takım bakıp anlamağa lüzum görmeden ev -
edaniyi de onlar himaye ederlerdi. den di~arıya fırlıyan tulumbacı reisi, 
Kendileri için mesela betberbaşının a- başı açık, yalınayak, bir gömlek bir de 
damı olmak ne ise, himayelerindeki panta!onla, bir solukta Aksarayı, Ye-
kopuklar için de Arab Abdullahın, yor- ı şiltulumbadaki kahveyi boylamıştı. 

- Damanına bastı, k ... cinin kızı. dınlığında, arada bir başını bu tarafa 
- Şimdt ne yapacaksın? çevirerek ölüye bir nazar~ atfediyor, 
- Arabı gidip mutlaka bulmalıyım. sonra gene sokağın karanlıgına dalı "' 

Ne yapmak iktıza ettiğini o söyler. yordu. 
- İniver Unkapanına... Uzaktan, sopasile saati vuran bekçl-
Sadık. pıhtılaşan kandan yapış yapış nin vaklr.şmakta okluğunu sezince. na• 

On ikiler zaten İstanbul içinde nev
ama hm:usi bir zabıta teşkilatı sayılır
dı. Padişah b le bu adamlan hazan is-

~ancı Arifin. Çeşmerneydanlı Hurşidin Elinden bıralonadığı kanlı bıçağı o· 
adamı olmakta o idi. rada yere fırlatarak kahveciye sormuştu. 

Bu mahmHerden biri kazara yakasını - Abdullah bey burada mı? 
zaptivenin pençesine kaptırdı mı idi, - Abdullah bey bu saatte burada ne 

olmus ellerine baktı... zar1 dikkatini celbedip biran evvel bu 
- Önce bir yıkanayım. Şuradan su tarafa gelmesini temin için kalın kalın 

dök azıcık. öksürdü. Biraz sonra herifin gölgesi e"' 

Kapının önüne çıktılar. Kahveci su vin dib!nc sokulmuştu. 

.... 

tihdam eder, hırpalamak istediği kim
seleri 'bunl<ıırın şerrine havale eyle -
mektE'n cekinmezdi. On ikilerin arasın
da bu kabil hizmetlere mükafaten rüt
be, nişan sahibi olmuşlar vardı. Bun
lar o riitbelerin üniformasını, o nişan· 
lan mağrurane takıp talnştınp göz & 
nünde gezerfer, bu suretle yüksek yer-

derhal salverilmesi için, efendisinin arar? 
o..,.ava haher göndermesi kafi idi. - Nerededir acaba? d~ktU, o da ellerini, yüzünü yıkadı. - Hayrola, İzzet efendi? Ne yapıyor· 

- O yabancı değil.. bizimdir... - Unkapanında Tırnovalının kah • 
Denild1mi idi, karakolun kapılan vesinde olacak ell~lem .. malfun ya, on· 

derhal açılır. k~"lı katil kollarını sallı- lar orada akşamları iş tutarlar. LA.kin, 
ya sallıya hamisinin yanına dönerdi. hayrola, Sadık reis? Elinden bir kaza 
Sadık için tıpkı böyle olmuştu. Rana· mı çıktı yoksa?. 

nın, aldığı ~ralardan ölüp ölmediğini, Sadık; asabının ansızın gevşeyiver -

- Şu bıçağı da bir tarafa saklayıver.. ôllln pencerede bu vakit?. 
kuyuya at, daha iyi. - Aman başımıza gelenleri sorma~ 

Kurulanmak iizere mendilini arar • Dur, ineyim de kapıyı açayım. 
ken, ceketini cinayet yerinde bıraktığı- Bekçi avluya dahil olur olmaz, kam
nın farkına vardı. Tekrar .kah.ve.clye bur geçen vak'ayı anlattı. Birlikte, 
döndü: yukarıya- odaya çıktılar. (A1·1(ası var) 
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Yeni bir şap a 
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SON POSTA 

İlkbahar 
Bu mevsimde nasıl bir 
kumaş, ve nasıl bir 

mo~ el seçmelisiniz ... ? 
Baharda en çok 

Hizım .:>lan elbise 
hangisidir? Bu su
ah yalnız baharda 
de~il her mevsim 
başında hatırla · 
malı, kendı husu • 
si İhtiyaçlarını gö:ıı 
önüne alarak ce -
vabı;ıı vermeli -
dir. Ve ancak on -
dan sonra mev • 
sımlık elbıseyi al • 
m:ıya hazırlanma -
lıdır. Basit görü • 
nen bu tedbırde 

şıkiığm ve eko -
nominin ta kendi
sinı bulacaksınız. 

Kendi kendine 
bu suali sorma • 
yan ve onun ce • 
vabını tayin etme 
den yeni elbisesi
ni alan kadın 

-bütçes; bir mev
sim içinde bir çok 
elbise • yaptıracak 
kadar geniş değil-

Arkası bol manto 
Arka!.nrı bol man • 

tolar gittikçe daha 
çok taraftar bulu • 
yor ve daha çok mo
da oluyor. <;nnıru, bu 
tarz. kadınların ço -
ı}un~ yaraşmaktadır. 

Uzun boylulara, or • 
ta boylu la.ra. ufak 
tefeklere... Şipnan • 
lığın, :ıayıflığın da 
-ifrata varmadık • 
ça- bu tan için blr 
maıı.zuru yoktur. Mo 
delin bolluğu vU. • 
cüddekı fazla dol .. 
gunluğu gizlediği gt. 
bi, lüzumundan faz. 
la zayiflığını da gae. 
termez. 

Ancak her arkası 

bol mantodan aynı 

güzelliği ve ayni fay 
daları bekleyeme • 
yız. Silüetln bllhas • 
sa kusurlannı gizle • 
me~ bakımından pek 
elverişli olan bu man 
tolar, tyigi seçilmez • 
ıer yahud iyi dikil • 
mezlerse aıkı manto. 
lardan daha çirldn 
görünebilirler. Bu 
noktayı unutmamak 
esastır. 

se-- er geç mu • Bizim seçtiğimiz 

hakkak pişınnalık modeı bol mantola • 
duyar. Çünkü: Her rın en güzellerin • 
hangi bir modelin güzglliğıne, şık bir 

1 
dendir. Kloş arka, o. 

kadında görüp sevdiği hoş bir elbiseye muzların ilti yanın • 

kapılarak yaptırdığı takım ihtiyaçlarına da ikişer geniş pli 

k halinde b~lıyor. Ve uygun gehneyebilic. O ihtiyaçları ar • 

, 

ancak koltukları geç
şılayacak yeni modellet' yaptıramadıkça t iktn sonra pliler 5er-

1şte modanın altla ıelıneı bir güzel~iği daha: Kotondan bir filenin üstüne ipek- -mantıkla değil hisle seçtiği- e1biseden best kalıyor. Bu sayede manto- orijinal denecek de.recede bol olduğu halde sırtı 
li' emprlıtwdcn sivri bir tepe eklenmiş, eşi bulunmaz tuhaf fakat çok sevimlı bir hakh olarak hoşlanmamaya başlar. kabarık durmuyor. Arkalan bol mantolar da en dlldcat edilecek nokta da budur., 
şı:pka meydana çıkmış. ~nç bir yüzde, genç bir başta bu başkalık çok hoşa gi • Evet. mevsim değiştikçe cacaba bu zaten. 

•bi&~~~n~~~~hla~Y~F: m~~~am~n~lbırclhl~~~~==,~=~ •• ~m.~.~---~~.~~c~=~~=====~==~=~=)~ ı _Emprimeyi giyilen elbiseye ~ydurmak, aksi takdirde alaca bulaca gibi gö- Zarı· gorunmenın Baharlık Tayyör 
zıın olacak?• diye s~rmadan hazırlanmak rünebilir. 

2 - Şapkanın biçinıine uyan bir kuvafür kabul etmek. Kuvafürün her giyilen ekonomiye de, şıklığa da aykırıdır. Şık· 24 f """----------------
şapkaya uyması farltır. Fakat böyle ori

4
jinal sapkada bunun ehemmiyeti daha lığa muhaliftir, çünkü elbise güzel de ol- ŞQT l 

ziyade artar. sa ihtiyacınıza yani giyeceğiniz yerlere Zarif görünmek için sokaja çıkmadan 
3 - Ayni emprimeden bir eşarp yapmak. uymadığı için zarl.f gömnmer.. 

1 
önce şu yirmi beş ş~rtın ıi~e meTCUd <>-

~=======~~=~~~=~~~=~~~=====~~~~ Ek ·~m~alli~: Çilnkü.~ha~~adı~ı~~k~ın~ Genç ve gu··zel c Suare Elbı"ses·ı J onomı) . 1 - Rujum iyi ıiilrülmüş mü? Nereden mevsim girerken yenı bir takım yaptır • ....,.,.f_ bltt'M w....nı-A ? 
. . başlayıp, neı""1.C la· gvnu.un.ıyor mu 

V Q la b l l l T S; n j Z ·-------------- dığınız halde il}tlyacınızı tatmın edeme • 2 - Dudaklarımdaki boyanın mendi • 
n ~ mek yüzünden hiç pJanınızd:ı olmadığı l~e çıkmaması için dudak..Lanma falla • 
Daiına genç göıiinmek, gençliğiniz geç- halde bir ikincisini daha diktirmek mec- ca boyalan alacak bir kAğıd veya tW • 

tikten sonra bile canh ve sevimlı kal - buriyetinde kalırsınız. bend bastırdnn mı? 
ınak iStiyor muaunuz? 3 _ Kaşlarıınla kirpiklerimde puma 

ı Ummni bir görüşle, acaba bu bahar Şu halde: kaldı mı? 
· ·ece5-:nizde ao da kya kadınların en fazla işine yarayacak elbi-Başta yı'j 6' nra ma 4 _ Pudra pomponum temiz mi? 

'ınızda ve makyajınız için kullandığınız se hangisidir? 
5 

_ Eteğimin kenar baakılan munt~ 
ıeyıe:rde fU nokt-alara çok dikkat ediniz: Az süslü, yünlü bir rob. Bu rob sa • zam mı? 
Yağlı ve yağda kızanılıruş etlere cız - bahlan giyilebilir. Öğleden sonra giyil - 6 - Kombinezonum gOrünUyor mu? 

bız. pirzola, fit kebabı ıfbi ıskara etleri rnesine de bir mani yoktur. Bir sinema- 7 - Çoraplanmm diki§i doğru mu? 
tercih ediniz. 8 - Eldivenlerim, mendilim. yakam k · · · y ya, resmi olmıyan bir ı:iyarete giderken 

Az ekme yıyınıı. emek. yerken az su mükemmel denecek kadar temiz mi? 
l:rat~A elinizde 1·...,. h ' · eyı'niz de şık görünebilir. Bugün bu türlü rob -

içiniz. -ı. ı.ca = ıç ıçm · 9 - Saçlarım, önden, arkadan w yan-
Bol salata ve y~ yemi.§ yıyiniz. Iar her şık kadının zaruri giyecekleri sı- lardan iyi duruyor mu? 

Yatarken ve yataktan. kalkar kalkmaz rasına geçmiştir. lO _ İskar.pinler!mtıı ökçeleri tcmU ve 
bir bardak auyu yudum Y\ldu!ll içiniz. He Bu robun en çok nesine dikkat etme • doğru duruyor mu? 
ıe tatlı bir ehna yer de yatarsanız cil • ıı - Tırnaklarımdaki cila yer yer bo • 
dinizln şeffafiığına pek yardım etmış o- ll? zulmucı mu? 

Çünkü Elm •-"-- ı · ek A • Kumaşının yeni, hoş, vücude uyar 'S 

Jursunuz. : a ı.uJU!in en ve • 12 - Mantomun yakuında sa, telleri. 
filiği giderlr. olmasına. veya ke.,..,.,,.lr döküntüleri var mı! * B • Süsüne. Gaion. broderi. çeşid çe - ~ 

/ 

Güler yüzlü olunuz. Zira htç bir yü:ı: 

yoktur ki ~lilnuerken ıevimlileşmes~n. 
Zaten şirinlık gftzelUkten değil faka! yuz 
ifadesinin -tatlılığından do~ar. Bu tatlılı
ğı da neş'e verir. 

.. gü 1 13 - Saçlanmdak.t tarak\ar, penılM". ~ ~d motifler ve yakalar yerine gore ze Büyük terziler bu baharın bir c.tayyör 
pirer sns olabilir ve yünlü robu dümdüz toplu iğneler iyi tutturulmu~ mu? nıevsimi> olacağını söylüyorlar. Spor 

* Yaşlan.sanız bile yaılılıAı üsL..inüze al
mayınız. Yaşınızn uygun giylniniz fakat 
hiç bir vakit hareketsizliği, durgunl.u~u 

n icabı s~yıp benimscmcvınız. 
yaşınızı · 
Hele gençler, .sanilk 'Dır in~a~ ~l~akta.n 
çok Ç€kininlz. Geziniz, yuruyunuz, bır 

Siyah dantelden yapılmı9tır.•Yakasınm 
orijinal bir açıklığı var. Bu dekolte bil • 

hassa yuvarlak yüzlülere pek iyi gider. 

Çünkü göğüse doğru sivr! bir ıekilde i . 

nen ucu, çehreyi beyzi gösterir. Bunun 
içindir ki uzun ve dar yüzlü1ere tavsiye 
olunamaz. 

•-pJulukta en canlılar arasına k.a. nşınız, 
...., Kollarının -yakanın yanlarından itı • 
d ediniz oyunlara katılınız. Jınınas • 

ans ' ıa·~· ka baren başlayan- kabarıklığı ve cici bir tfk yapınız. HaSllı elinızden ge ıgı • .. . . .. .. 
dar hareket.riılikten kurtulmaya çalışı • sentür bu elb semn hemen butun süsü ••• 
nız. Yorgunluğunuzu bahane ld.:p .. gez • Pembe ve tüökuvaz reng. kabuklardan 
meğe gitmekten. yaşınızı ileri surup 0 • yapılmış olan sentür, siyah fon üstünde 
yun oynamaktan, ~unu bunu m:ızcr:t ı gerçekten çok şık görünür. Elbiseyi açar. 
gösterip dans etmekten kaçmayınız. Gu· Sah'binin bütün tazeliınni ortaya 
zellik sağlamlıkta, satlamlık harekette • ı 

koyar. dir. 

görünmekten kurtanr. 14.-:-- Bir t~afımda düğme veya kopça tayyörler, abiyye tayyörıer, süare için 
eksiği var mı· d h t" lü ta " · y·-.ı kuma"lan fU bir kelime ile tarif b ll t ~· d d tayyörler ... Her ye!' e er ur yyor cıı..ı -s 15 - Bluzumun e e e6ım en ııarıya M. 

edebil.l.ri%: Fantezi. Kendini kumaşın ren

ginde, ç:lı:gilerlnde, deseninde ve tefer • 

rüatında g&Jteren bu fantezinin en ağır 
baf4 gi~eyi sevenleri bil~ çekeceği 
tahmin Miliyor. 

Yeni rob yakaları - Sadedir. Çoğu ka
palı, bazıları dlktir, arkadan veya '5nden 
fi yongalı dır. 

Korsajlan - Muhtelif biçimlerde ke • 
lrlklerle, plilerle liisfil, çok kere pliaeli • 
dlr. Bu sonuncu bllhusa çok modadır. 

Etekleri - Biliyorsunuz ki çok kısaldı. 
K.imlıd dizden bir f'Jti ıantfm aşağıda, ki • 
m1s1 d1sleri güçlükle kapıyor. 

Dar etekle.rtn ueutıa bir sıra pli çek • 
mek pek moda. 

? gör~e6~· 
çıkıyor mu. ~ . . Gündüz tayyörlerinde üç türlü ceket • 

16 - Omuz ukı1anm yeri! yennde mı ten iStediğini!i seçebil1rsinız. Bunların ü .. 
yoksa yakamdan ve kolumun üstünden .. de 1939 un oldukları dah::ı ilk bakışta 

::-"\ " ? Ç'U 
guı u.nuyor mu· . . .. , 'd bi .anlaşılacak kadar değışiktirler. · 

17 - Çantamın ıçı en munekiı r ,. . 
. .. .. ön" de çekinmeden açılacak Başta bolero ıar gelıyor. Tam belde 
ınsan gozu un 1 biten, önden arkaya doğru V harfi şek • 
kadar muntazam mı . d bol 1 .. 1 · ı ı. 

Ç ,_ t · kaçmış mı? lin e uzayan eroa r . on erı yuvar aAt 18 - orapusnmın anesı .. .. _ 
R . lfm t • b la•mış mı., arkaları duz bolerolar, boyları goğsa g g 19 - ıme e raıına u s . . 

20 _ Pudram pul pul olmuş mu? mıyen kısacık boleroıar. 
21 _ Çok lavanta süriinmüş müyüm? ~incisi kısa cek.:!tle~ .. Bunların b .. l • 
~ _ Dudaklarımın bt'yası yilzümdek1 lerı sımsıkı, boylan beııer.ndeı. ancak 10 

allığa uymuş mu? santi~et~e .. uzundur. 
1 

• 

23 _ (Geoe sokağa çıktığım zaman) yü- Üçuncusu: Uzun ceketler ... Bun.ar \'Ü 

zümfi gündüz lfllı altında boyadım mı? cudü sarmaktadır. Bol değııdir. 
24 _ (Gece sok:ığa çıktığım zaman) lukları bilekleri bumyor. Hatta, 

makyajımı aun't ziya altında yaptım mı? uclanna varanları da var. 



iyi bir öğretmen olabilen 
bir tip 

lzmitten S. ÖT • 
nek muvaffak olup 
olamıyacağını so • 

f'UyOT: 

Aricada~arile 1y.i 
çlramısini bil • 

Wği ve intızam ka 

fldlarını da ihmal 
etmed1ği için bu 
vas:ıfianna uygun mesleklerden 

rinde muvaffak olabilir. 

lstiltbalden haber vermek 
mevzuumuz dışındadır 

Ankaradan Ba • 
t1an Zehra, istik
balinin nanı ola • 
ca§mı soruyor: 

Bu hususta bir 

§eY söyliyemiye • 

ceği.m.iz gibi bu 
kab ı batıl inamı· 
hıra da bağlanıl • 

bi • 

Olduğu gibi görünen atik 
bir genç 

yor: 
Olduğu gibi gö

riinilt'. Hareket .. 
lerlnd'e acele yot.. 

çeviklik vardır. 

, . '· . 
~ .. ·..- . - ' :_~ ___ __ ... .,.....,,.,_ 

SON POSTA 

Tfirki,.. dyo lflhy pMtalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUCU..Jl 
ım m. Hl ır:ea. tlO Kw. 

I' A..Q. 1D,'7f • 111DI Kea. 10 Kw. 
T.A,-. 11,Te m. ~ Kea. rtr. 

a al 1 
1 

Nisan 2 

1 rı 
(Baştnrah 8 inci snyfada) zeki hareketleri, harbin feci dekorusu· 

terdim. Böylece, kolordu ihtiyatt ol • nu -bir revü seyred.J.yormu§um pJ -
duğumuz için, vazü alacağımız y~ • bi- bana, adeta unutturuyordu! 
leri hepsine tanıtt1m. * 

Top mermileri, bu.rala.rını d'Bvüyor, 

fakat piyade ateşinden uzağız. General Cemil Conk, artık dahil ol -
Düşman nakliye gemilerinin bir ço· duğu harb sahası hakkında şu izahatı 

. ........................................... . 

ğu, iki gündür görümnüyorlar. verdi: 
PAZAR: z-4

-"
39 17-5-915·. Akşamüstü gelen bir teb· 

ü..nk - O tarihte Çanakkalede ild cephe 
12.30: Program, 12.35: Muzı.t (K .,... Gr - liğde 15 MaVl• saat 13.30 da düş:ma • vardı·. 

kestra - Şef: Neclb A§lon). 1 - Martin Uhl- ' J- ' 

Grlzlnge bir daha gitmeJiyim. Vals. 2 - Wal nın Anburnu mıntakasında üç hücum I - Sima! gnıpu ki sahası Anbur • 
ter • Rllya - Keman Mlo ve orkestra için. yaptığı, bunların mukabil hücumlan • nu idi. Kolorduya Yanyah Esad Paşa 
3 - Han.schmann - Andalusia - İspanyol mız ile püskürtüldüğü, alınan siper • kumanda ediyordu. (Atatürk ı 9 unca 
vaım. ' - Ganglberger - Küçük flftt için ]erimizin istirdad olunduğu ve hasını fırkanın kumandanı idi.) 
ıronaer parçası. 13: Memleket saıı.t Ayan, a-

1 
f _,-11. 1500 ard,,., bil 

--

Arlta<faşlarfle mil· 
nakaşa ve milca • 
delıeden ziyade an
lqmağı tercih e • 
der. lmfasmı muayyen 
için yormn. 

' Ja.ruı ve meteoroloji haberleri. 13.15: Mllzik te e at Yt:.l\.ununun e v 16• - il - Harb cephesi ki kolordu ku • 
işlıerden gayriai (Küçük orkestra - Şef: Neclb Aşkın.) De - diriliyordu. mandam Veber Paşa idi. 

vam. 5 - Thomsen • Dua. 8 - MatnY.er • 19-5-915: Boğazdan Sarosa kadar bü Bu cephe, Kirte - Seddilbahir yolu 

* Verilen iş haricine çıkmıyan 
bir tip 

lzmitten Hün • _ 
ytn karaktl?rit\i SO• 

nıyor: 

Verilen · e bağ· 
lanması ve bü,yük.. 
:terine karşı hür • 
merur davran • 
ması sebeblerile A· 
mirlerinin kolay. 
lıkla teveccühler:inl kazanabilir. 
Şahsına al-Akadar eden işlen çabuk unut • 

Düğün töN'ni. 7 - Nteınann - Va~ - Boston. tün cepheyi gezdik. ile ikiye aynlmıştı. Her lo.sımda birer 
8 - Koester - Hind ntnnlsi. 9 - J. Stnı.uss- Toocu düellosundan başka bir şey 
Viyana ormanlarının efsanesi. ı3.50: Türk • - fırka vardı. Saros tarafında Miralay 
m~~1. Çalanlar: Veclhe. cevdet Kozan, Ru- yok Sami Beyin kumanda ettiği 9 uncu fır-
şen Kam, Okuyan: Semahat ôııdenses. 1 - 20-5-9 ı 5: Saat 15 de, iki taburumu ka, Boğaz tarafında Miralay Refet Be-
······· ·· _ Bayati p~evi. 2 - Lemi • U.şşa.k 1 inci fırka emrine vermem bildirll - yin vekaleten kumanda ettiği 7 nd 
şarkı: Seni arzu eder dldelerlm. 3 - Leml - di. 
Uşşak tarkı· Günler geçlyor. ' - Şükrtl - Yanın saat sonra Hacıhüseyinağa fırka. (Arkası var) 
Uşşak şartı: Geçdl muhabbet demi. 15 - ' Yazan: Sabih Alaçam 
s. Pınar _ Beyati şarkı: Delisin deli gön - çiftliği civarında iki düşman alayının --·············· .. ···································-·-
lüm. s - ......... - Uşşak şarkı: Olrdlm ya - tecemmü ettiği haber verildi. Kolordu. 
rin bah~ne. 7 - •.. .....• - U~ak saz sema- iki taburla bizzat benim bir hücum 
1s1.. ıuo - H.30: Konuşma (Kadın saati - yapmaklığımı emretti. Bu emre na • 
Çocuk terbiyesine dair.} 17.SO: Protttaın, d•V 11..: t b "de t h 
17.35: Müzik <Pazar çayı • PU 18.15: Ko - zaran. 1ger uu a urum, gen , n -
nuşma (Çocuk saati). 18.45: Müzttt <Şen oda kimat He meşgul olacaktı. , 
müziği - İbrahim özgür ve Ateş böcekleri). Bizi ileri gôtürmek için, guruptan 

ir doktorun gUnlU 
notlar n an 

mamasını tavsiye ederiz. ( Bol neş'e 

ve bcd~ hareketleri de bu tavsıye7e ua. 
•ıe ederiz.) ma2, 

iğbiran devamlı olabilir. 

19.15: Tür1t müziği (Fasıl heyeti). ceıtıı Tok- sonra emir zabiti mülArlm Salih efen· 
se3 Te a.rkadaşlan. 20: Ajans, meteoroloji ha di k lavuzluk yapmak üzere geldi. 
berlert. 20.15: Türk müziği. Çalanlar: Reşad • 1 ' • 
Erer, Vecihe, Ruşen Kam, cevdet Kozan, Saat 17 de fırkadan telefoı:ıla ~ır .. e-

Kalb hastalıklarında 
Müsekkin ve geginme 
Tesirleri * Çabuk kızmaz 

Aycrındaıı A. YaE 
pn karakterini 
80T'Uyor: 

Sak.Jn ve sıkıl • 
gan bir hali var. 
iBir ı~ üzerinde u
.zun boylu ısrarda 

:bulunmaz. Men • 
faat erine karşı a
taklık yapmaz, 
ctına ~iyade olu • 
runa katlanır. 

* enfaatleri üzerine fazla 
düşmiyen ~ir genç 

Tophane· 
den Aiehmed ka. • 
mkterini soruyor. 
Hayatını kazan

mak ve faydalar 
tem.in etmek hu -
ıırusunda fazla aJA
lta göstermez. Min 
netlere, mihnetle
re katlanmak iste· 
~z Kayıdlara 

bağlanmaktan çabuk sıkılır: 

* Olabileceğinden fazlasmı 
istememek kaydile 

A nka.radan. Sa· 
Uh, muvaffak olup 
01amıyacağını SO• 

ruyor: 
İhtırasa knpıl • 

mamak ve olabile. 
""inden fazlasını 
~mcmck kaydile 

Ci ğ ri nisbetinde 
tnU\ nffak olabi • 

*• 
Söz anhyan bir çocuk 

Samsundan Do. 

~.,., karakterini 

soruyor: 

Uf.ık tefek inad. 

cılıklarınn ookıl 

, söz an ı 

Son Po ta 
Foto~raf tahliıi kuponu 

isim • 

Adres 
• 

DİKKAT 

• • • 
• • 

Fotogrıı.f tahllll içln bu kuponlardan 
adedinin ıtönllerllmcs.1 ıarttır. 

* To gözlU bir genç 
fıtanbuldan Ha· 

lllk Topalogiu ~ 
rokterini ıonıyOT: 

Tok gözlü hare • 
ketlerile kendi -

sirıi sevdırebilir, 

Muhitinı bulduğu 

zBlllan konuşkan 

ve neş'elı olur. 

Şahsi cesarete bağ 
b. işlere yabancı kalır. 

Okuyanlnr: Müzeyyen Senar, Halftk Rectıl. mir yazdırdılar. Bunda, makinelı tu -
ı - Osman bey • Ntha'Vend pe...'Tevi. "2 - fek bölüğünü beraber almam bildiri • 
M . Nureddin - Nihavend şarkı: Senstz ey liyor ve düşmanın taarruzu ihtimalin -
şuh. s _ Rahml bey - Nihavend _,arkı: Saç- d hah dil lr be im 7 i ci fırka 
larına bağlanalı. 4 - Şükrü Osman - Suzi- en se ere.r1.., n • n v .. 

nft.k şarkı: MübtelAyI derd olan. 5 - Ahmed sağ cenah gerisine sevkolunacagun soy 
Rasim - Nlhaverıd şarkı : Pek revadır. 6 - leniyordıı 

Refik Fersan - Mahur şarkı: Bir neş'e yarat Askerimi topladım. Kendilerine, mÜ· 
hasta gönül. 7 - ········· - Mahur ~arkı: H~- nasib bi söz söyledim ve hava kara -
ln. kanayan. 8 - Şerif İçli - Mahur şarkı: k hr ek tt' nr en ~r et e ım. 
Alamam doğrusu de!t1 emele. 9 - ••••....• - •. Kıt' 1 d 
Halk türküsü_ Demirc1ler demir döver. 10 _ Hayvanımı sürdum. a anm an 
.. .. . - Muhayyer türkü: Kır oğlanın dava- evvel, Domuzdereye, fırka karargahı -
n. 21 · Memleket saat Ayarı. 21: N~'t'li pln.k- mı geldim. Kumandan Refet bey ile 
Inr - R. ~1.1~: Müzik CRlyasetıcümhur ban- r!Örüştüm. BilAhare Kerevizdereye git· 
dosu - Şer : Ihsan Künçer.) ı - V. Buot - tim. 
Okyanwı (Marş.> 2 - Leo Delibeı! • Nalla ba- B l l kta k r;.,,.,, (Bereket) in 
Jetinden: Çiçekler raksı (İn~ezzo.) ıı - .. u Y~_:u u . ısra..,~:· 
H. Berlloz - Roma karnavalı cuvertür>. 4 - gosterdım hassasıyet tanf olunmaz de-

-·-Deniz ikllminde havaJt ne.simi taeyikl 
Ve müvellldlHhamuza mlktnn fazla 1se 
de rüı ubet derecesi yük.sek ve rüzgarlan 
da sert olduğundan bu lkllm münebbihd1r 
Buna rağme:ı çok k:arolyaklnr tahammftl ' 
ederler. Şu halde yazın mutedil bir deniz ı 
kenarı, Marmara veya Eğe sahlllnl klşın · 
cenub sahllin1 ve sahlllerln biraz 1 
mahallerini (200-300 metre yüksekliğin
de) tercih eylemelldlr . 

l\Ieslten: Ilerkese lA.zmı olduğu g:tb1 
kalb hnstal:ınnın oturduğu yer de hava
dar, güneşli ve rütubetsiz olmalıdır. Bun
dan b:ışka nsabt cümleyi b:ıhusus vağor
sempatik cümleye auooerek devran ci
hazını daima t~nblh eden gürültüden 

* Dilekleri Uzerinde tsrar eden P. Tschaikowsky - 6 1ncl senfonisinden - recede idi. İleri hatta yaklaştıkça, Üs· Giyinme: Giyinme meselesi de çok mtı-
Andante. cantablle: Vals (Allegro Modera - tümüzden aşan merm iler, ıslık çalarak, himdlr. Yazın giyiniş ve hant elbise, kı-

de sakınmalıdır. 

bir tip 
Beyoğlu.ndan Ne 

cati karakterini 
aon.ı.yor: 

Zorluklara kar • 
şı korunmasını ve 
katlanmasını. di • 
lekleri üzerinde 11 

rar ve inad etme • 
sinı bilir. Menfa • 
atleri uğrunda mü
cadele ve mün.a • 
kap yapar. 

* ahcub ve çekingen bir tip 
Konyadan OS17l01& Şener foıoğrafınıtı 

dercini istemiyerek karakterini soruyor: 
Hayata karşı üm.id w neş'esınl mtıha· 

faza etmek ister. Huzurunu kaçıracak ha
diseler yaratmaz. Mes'uliyetlere karşı çe
kingen, medeni cesarete bağlı işlerde 

mahcub davranır. 

-·-···;~·~·v;·ö·~i<--sergi.5iilii0·~·i······--

pa v; yom· muzun kUşad 
oıın Une yetişeceği şüpheli 

(B~tarafı '! inci sayfada) 

Tanburi Cemilin şattlarabanı, Arif Vec
dinin Çanakkale, Zeybek. Gül bahçesi 
gibi parçaları Amerikalıları pek mem • 
nun eder. 

Muhtelif zamanlarda burada tertib etti. 
"miz Türk programlannda bu parçalar 

pek rağbet gönn!lştfir. Arif Vecdi Ame • 

rttmda musiki tahstl etmiş ve ep"'yce bir 
zaman Amerika ordusu musikı bandola • 
nnda bulunmuş bir Türktür. 

Türk san'atının varlığını Türk san'at • 
kArlarile göstermek idealine sadik kal • 
mak istiyorsak cTürk musiki notalarını 

getiriyoruz, fakat bunları Nevyorkta ki-

ralıyacnğımız yerli b!r orkestraya çaldı

racağız» rivayetini ortadan kaldırmalıyız. 
Sergiye iştirak eden bütün milletler me-

darı ıftiharlen olan en mükemmel milli 
mustki takımlannı pavfyonlarına getirfr. 
ken, Türk paviyonlan iç\n Türk snn'atına 

ve Türklüğe tamamen yabancı bir ecnebi 
orkestrasının kiralanmasında gafletten 
başka bir hususiy~t olmıyacaktır. 

lbrah&m Safa 

t-O) . 5 - J . Slbel!\13 - Finlandiya (Tone Po- önümüzden ukamızdan, sağlı sollu şın da hafif ve mc~t tutucu yün elbise 
em). 22 : Anadolu aJnnsı <Spor servi.si.} . ' . . giymelidir. Şu halde kalb h!l.'>taları ağır 
22.10: Müzik <Cazband • PU 22.45 - 23: Son geçıvorlardı. (Bereket) dıktlğt kulak- pardesü ve ağır paltolardan sakın 
.ıılans haberleri ve yarınki pro~ram. larile seslerin !~ikametini alıyor; bu ve hafif yii.:ı ve yfin iç elbiselerini tercih 
.............................................................. istikamPtlere göre başını kalçasını bir eylemelldtr. 

~ :~;3~;'.~:~i~~~yü;~&~:jı:~:~~ ._:_!ıs_:_:ı:_ek_,:_~-~ı_i~=-er_:n_:as_~-~-un_:e_~-~-~~~i:_.f:_~_u_:_:_ık_:~_~ .... 
1 2 3 4 f> 6 7 8 9 10 sezdiği mermilerin ıslık seslerine karr- Cc•&b istJyen okuyucalanmm posta 

şı hem kendisini. hem de beni koru • pulu yoll:trnaJarım rica ederim. Ats1 tak· 
1 

2 
11--1-.....1 
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tı--ı-...ı 

t 

t 
ıı--ı--ı--1--ı 

7 
ıı-..ı--ı 

l 

l . 
--ı-~-~--ı--ı--~-ır--f---t-~• 

ll 
l!::::Cı=da::==:::C.:a:ıi:==:======:iıııc:::::l::::ıo..:J 

SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAOI: 
1 - Sandalya. satan. 
2 - Deslmal - Sıcakta clld üzerinde hasıl 

olan mayi. 
S - Şöhret kazanmak. 
4ı - Facta - Hucum. 
~ - Sonunda bir •E• olsa aile - Memle -

ket. 
6-Ebema. 
7 - Sonunda bir •A• olsn gür.el kokulu 

btr nebat - İşaret. 
9 - Tnsglr edatı - N~ lle yapılmıştır? 

10 - Nesil • Çünktı. 
l ~ ; 4 6 6 7 8 o 10 

l..__._ ..... _ ..... 
2 

8 
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ıo t z A. z 

ö C A 
ORAK 
YAB 
L\ z A L 

Awelki bulmacanın halledilffli1 ıclcli 

··········································-·--············· 
Yunldaş: 

Kanı bozuk olan in.sanın kafam da iyi 
işleyemez. 

Knfn.nm iyi lşle.mC8ln1 lstiyorııan kanını 
temızle; kanın sabunu: 
Portakaldır. 

mnsaı Ekonomi 
Te 

Arttırma Kurumu 

mak istiyordu. Kısrağımın, bütün Y"1 da bteklcrl wuk beledz kalabilir. 

müddetince devam eden bu çevik ' • .. 

l 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARJHI 1863 

$/atOlıtrl ~ Türkiv~ Cümhuri'veti ıl~ mündkİI muk11vel~names1 
~2 Num4r1ıb 10/6/1913 rarihli kımun/4 tdsdik edilmiştir 

( 24/6/1913 tarihli 2435 Numaralı RPsml 0dzete J 

Sermayesi: 

thtlyat kçesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglliz Lirası 

TQrkiyenin bashca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NfS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, f<IBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

an, Merkez ve Şubeleri 

YJr VUOOSlAVVA. RUMANVA, VUNANISTAN, SURiYE, LÜBNAN 
3i ve HATAY'da 

9I ı:aıyalleri ve bQfQn OOnyada Acenta ve Muhabirler6 vardır 
~~ 
~~ 
~ 
[~ 

Her nevi Banl<a Muameleleri yapar 

Hesabt cari ve mevduat hesaplan kOsadı. 
iıcart kreJıler w "esaıl<lı krediler küşadı. 
Türkiye ve frnebı memleketler Qzerine kcşıde sencdat ıskonıosu. 
&na emırlen. 
Esham vt> tahvılaı. altın ve emıaa üzcrıne avans. 
Senedaı ıahsıJAtı ve saire. 

& yilksck emniyet şartlarını haiz kiralık 
~~ 
M~ 
~~ Plyasanm en müsait şarflarile ( l<umbarah veya 
~~ kumbarasız) tasarruf hesaplara açılar. 

Kasalar Servisi vardır . 

fil-~ZEIB&'Ja±:·!~~~H};;<~)ii 

.... 
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SON POSTA s.m 11 

Hitler Almanyanm bayati menfaatlarm- Türk-İngiliz Nafıa Vekili dün akşam 
dan hiçbir şey terketmiyeceğini söyledi ost1uğu Ankaraya azimet etti 

( Ba§tarafı 1 inci sa.yf ada) 

mesine müsaade ed"lmcmiştir. 
Hitler, nutkunda evvelfı sulhun akd:n

denberi cereyan eden had selerin bır ta
n1ıçesıni yapmış ve Alı'l"a:ı milletinin na· 
Jnl eski düşmanlarından zulüm ~ör<iüği.i
nü ve esır vazıyctm1> düıriirüldüğünu ı;ös

termiştir. 
Hitler, harb esna ınd.ı yüz b nlerce Al· 

manın, siliih darbesi :ı.ltınd'l değ"!, fak t 

Almanyayı daha f<ızln zulme maruz kı !
mak maksadıl L'"ıdı.s edilen ablukanın te
sırile mahvolduğunu h:ıtır tmı ve de -
m ştır ki: 

Harb csirl ri t lıye e-d mnl" t'r E'i· 
mizdeI! mu m' k eri~": a n Jı. Yabın· 
cı m ml k t ri 'f""'V m·z var a mus:ı • 
dere ed"ldi •r r::ıre• filomuz g re't ~ur • 
nnzukla. gerek s:ıd ce c hr T zante.:i !d: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
alet olmamış olsaydı, müstakil bir Çek karşılık olmak üzere, dost tngiltereye 
devletine hiç bir itirazımız olmazdı. Bi. · hususi bir nüsha tahsıs etmiştir. 
naenaleyh böyle hareket etmekle bu dev- Türk • İngiliz dostluğuna aid ktymetll 
let yaşamak hakkım kaybetmiştir. yazılan havi olan bu husud nQshada: hı-

Ben. sulh davasına büyük bir hizmette giltcre harieiye nazan Lord Halffaksın, ha 
bulunduğum kanaatındeyim ve bunun riciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlunun, 

içindir ki önümüzdeki parti kongresine İngilterenin eski Ankara büyük elçisi 1r 
csulh konr,re ;,. adını vermeği kararlaş- Persy Loren'in ve Londra höyük e)çt • 
tırdım. Zira A 1manya di[ter millet!ere miz Dr. Rüştü AraSln da mesajları Tar .. 

taarruz etm k fikrinde değildir. Bızi:n dır. 

istt>d"i'!im z ekonomik münas~betleri inKI- Türk - İngiliz dostluk ve i§bit'liltnin 
!i f ettirmekti ... Bunu yauma~a hakkımız birer kıymetli bürhanı ol.8n 'bu m ıajlan 
v r~ır -vP bu 'hu<;•ısıa n·"' Avrupa. nı:ı de aşağıda naklediyoruz. 
Avrt n h ,.·ci ,ı,,v.e-t adamlanndan ders Lord Halifaks'ın mc.~jı 

ı ğı k bul t>drmem. Almanya bir teh- Ulusun fEfvkalde ilave nüdıabırmdan 
d"d Vf'\•a ihata sivaset:ne. müsaade etmi- birisin• Büyük Br:tanyaya tahsis etm.k 
vcrı>kUr. , kararını bütün kalbimle selA:mlarım. Bu 

Bund n b ka A"mnm:.:ı ...... d V" k dar 
dilnvada cms 1i p,onilM d"1

<: b'r tarzda r.ıa 
1i bakımdan royuldu 

İııır '+ re ile> ~!Ü •ün b rinde bir anlaş · ı memleket, Türltlyenin milletler anm 
ma yapmıştım: Denız anlaşması, bu an - meselelerdeki gönişünün kendi görüp -
)"c:ma, iki tarafın birbırine karşı asla har- rine çok yakın ve benz0 r bulundutwm 
bf'tmemesi J!ib• beslf'di~im şiddetL bir ar ve iki mmleketi birbirlerine bağlıyan ha. 
zuva dayanıyordu. Fakat bu arzu kargı. kiki dostluk ba~larının mevcud olduğunu 

AU Çetinkaya Sttdhtarağa fabrikasmd4 

(BarıaraJı l inci sayfada) ı laştınlınıştır. 
elektrik fabrikasını ziyaret etmiştir. Yeni kurulacak kazan dairesine en mo-

Milletler C mtve+ • e>vvrlcC' •l:n C'dil • 
d"k"nin h"''fın:ı. o.ırak bi .. ad le' v:ı, a
sı olm dı. B lak·c; mi.ı s b"r milletP 
bup,üne k dar orı,. kab ıi e0 '"1 n mul· 
hedelerin en m0nfunınun garanti !ileti 

1 kh C'l111ak gerektir. Mademki bu arzu esaslı surette bilir. 
tr""lterede bugün mevcud değildir. me>z- Yalnız bugünün değil, bütün zamanla-
1 ur al"lasmanıo ı;artlan d.ı ortadan kalk- nn en yüksek s"malarmdan birisi ve mf\
mıs dem<"ktir Almanya böyle bir cereya. dem Türkiyenin kurucusu ve babası olan 
nı sükUnetle kar~ıhyscaktır. Kenrlimiz. rahmetli sevg:li Şefin z A+atürkün öltımti 
den em~niz, emınız, çünkü kuvvetliv"z, karşısında Büvilk Britany:ı Türk milleti 
kuvvetl"yiz. C'{inkii b!rleı;iklz ,ve memle- ile b"rlikte e1°m ve ma'Pm duvl'l"uştur. 
ket"n inıarına rı'ıc:mak iı;t•vonız. o dere"c Yeni Oümhurre sin:z General İsmet 
Em:n;ı ki (lii'"'V"'"la hir bir kuvvet övle I İrönünün majeste kral altıncı Coreun 
C'Ü'lllP,"'"Ie el"nı.;"lpn <sila~larımızı bırak • taç giyme tö,.eııınde Ti.;rkivenin mümes
tırJY' ~ mıw rr k olamaz. VP e~er lır>r s:ı; sıfafle vaki olan zi ·ıp·etinı ve ekse • 
harıl' b r l""•l'et s"la~hrt'"'l bizim sn~ı11a- Ianslarının bu,.a'ia gördü'tı-1 itiban hatJr-

Vekil bayraklarla süslenen fabrika bi • dem tesisatla mücehhez ve beheri saatte 
nası önünde elektrik umum müdürü Kad- 62 ton yüksek tazyik ve yüksek hnr retll 
ri Musluoğlu, muavini Sürur. Devrimer, buhar veren 2 kazan kurulması tesbit e
fabrika müdtlril Mustafa Necib, mühen- dilmiştir. 

olmu~r. 

Alınanvada bunun nC'tlcC'sinde hasıl 0 • 

lan .sefalet müdhış olmustur. Almanva • 
nm bu Vcrsailles muahedesi hükümleri • 
ne göre yaptı(rı ~Gahsızlanmavt diğerle • 
:rinin sil hsızlnnması tak"o etmedi. Büvük 
1bir mı1letın elinden haklan gasp 1ıl1" . .. , .. 

dis w memurl.8r tarafından karşılanmış- SilAhtar fabrikasının bulundu-u a • 
tır. · razı killi çamurdan müteşekkil oldugun.-

ve ondan hrr .uru yac:amak :mkAn1arı 

selbedıldi. Verc;aill s diktatı Alman mil· 
n""lı7.la h ... ~;k..,•Pn ölçmk istnyorsa. bu la,.,....,kla bahfV'lrıZ. 

Hc>r ik: me•nl0ketın mı>nfnıtleri:ı:n de 

Vekil fabrikayı gezdikten sonra büyük dan kurulacak binal.arın tehlikeli bir m
kazan dairesinin temel atma merasimine Tette çökmemeleri için anca'c santimetre 
riyaset etmiştir. İnşaatın temeline ko - murabbaına 0,600 l.ilog:am tahmi~ E'tmek 
nan hatıra kAğıdı Alı Çetinkaya, vali ve ca;zdir Bu sebE'bd"n inşa edilecek kazan 
fabrika müdürü tarafından imzalanmış, dairesi için 1000 metre murabbaı sathın
bu kağıd Vekil taraCından bir gümüş lira da ve 4 metre irtifaında betonarme husu
fü~ beraber bir ~i§e içine konmuş ve te- si şek"lde bir temel yapmak mecbur yeti 
mele bırakılmıştır. Ali Çetınkaya bun .. hnsıl olmuştur. hi'l müstacelıyet. ve te
dan sonra: mel sikletinin asgari hadde indirilmesi 

letinfn omuzlarınn yüklendiğ" mücldetcC' savac;1 l>nr " "'ızırız. ı 
bu millet tcdr"ci bir ölüme mal-ıkum l-u- Dn ·ı rımız d3 aynen b•zim gibi n~ m
lunuyordu. 1 k' .. buluruvor ve b"lhkassa en sıkı dcıst -

Hıtler. Alman 1rnrn 30 İk"nC'!kanun luk ba a'"ıle ~)i.b"rim 7.l' barr1 ı bulundu-
1933 de baslıvan ka:kınmasl'lı ·an' ttık • ğumuz ve her h<ılde v~ her istikbalde be· 
tan sonra demiştir kr .a raber yürüvr>cek olc!uğumuz devlet te 

c'ranrı bu Alman milletin· 1· .1• _ höyle düşünüyor. BerJin • Roma mihw•. 
ı. ngı ıı . d"" d 11 t b"" "d B 

1 veva Fransızlara uygu d"" k - rı unya a m"VCUC arın en a "Si •r. u 
ere n uşen a "h d 1 .. . ..ı • • _, ı 

..;.,yet c>tme~e m<'Cbur 1 k . . m ver a a ete nıuc;ten ·.ı ve avnı W""' e 
nuna '·< o ma ıçın . . . . ö 

1 tmı:ı.mıc;tır Almanya onl ·t tl hızmet eden bır sıvası anlaşmadır v.e yara • · · ara 1 aa e . . .. ~ 
··k llef değildir Al- b" t zanııcıs vorum kı d-:.ınva pek yakında ,3. mu e · 1manya ızza . 1 . ~ . 

k d . it.tivac;larına P:Öre kt ş st tnlya ıle nasvonals sosyalıst Al -
en ı · vasıyaca ır. • _, f"k" k t 

B ~ biz dH!er <levletl . manva arasında mevclll• ı ır ve anaa 
uP"un ·· erın veya on· b" ı·-· . d k Bil .. k B •t 

1 devlet adamlarının 11". ··r r v.-ın n emo rat yu rı anyayı 
arın utu veva Staı· . bol ., R b ı<rl ·· k h a t~bi hulunınuvoru E. b _ .. ının şevıK usyaya ae; ıyan mu-: n;. f nviliz devlet ad z.b.~g.~r u n-ısC'bPtlerden daha derin olduğunu tak-

f!Un ır amı, ııtün me· dir edecektir.> 
seleler Jıııc;uc;unda. kendisile görüşme • 
mtz 1ü11•muna. bma~naleyh bu mese
lelerin ~r1k l1Örücsme'erle hall<>dilmesi 
icab ett'~'le ve bu suretle bütün mec::e
lelerin ha11ine imkan bulunduğuna ka· 
il ise, ktı"ldic;ine şu reya b1 V<'nnelivim: 
Tnm on becı sene bunu Yapmak fırsntmn 
malik bulunuvordunuz. Fnknt bugün şuna 
kant old111r ki, er.er 1.Kl11Pt1er C'e'?livetınln u
zun nutuklnrdıı. bizim me~"leJertmızıe meıı • 
gul oımn.<111nı beklemekte devam etseydik iç 
ve dıs p'>lltıı·nd'l muvaffaklyetsJzııkten mu
vaffakfyet.s• .. ıı~e ull"rıvacaktık. Belki de ebe
diyete kadar bekllvecektık ... 

Faziletli, faz "Jet.siz rrıilletler 
Buı11n dl\nvad!l mtlletlerln fnzlletU ve ra

zllet.-rlz olm'llc üzere 1klve aYMlabll{'(.'eğl sık 
mk lddlrı. ediliyor. F zı1eı mllle+krln bn'l -
lıea mü?!'P~Jlllcr! onlarca İ ~lllzler ve Frrı.n 
ım:lardır F et ... l'ı rnnıa+J r de bn:tınssn 
Almanlar ve İtıı.1vrmınrdır Bu gibi tefrik -
ıerde bulttnmnl. lıl7t'r b1r hf' erin ışı de~Udlr 
Böyle dor.nı b r tnrkı anC'ıı.lı: tarih yapma~ 
mukt~lrrilr "Aır fno•ıız c'P•le.t ad,mı rc11P 
bana «T nrı fa llelll mlll"•'erl, kı>ndllerlne 
dfinvnnm döroe blrt'll ver rek mükAfat -
ıandırm k ve rl ~erlerini de dilT1vnmn hN' 
türlü n•metlr,.l11dtn mahrum etmı>k suretlle 
hükmftnfi vrrml tlrn d'v billr Ancak Sll''IU 

söyllveylnı ki 1ngıı+ı.>re Ü" vüz S('ne müddet 
ıe çok az fa"''te•ıt b!r mnırt ol rak h'lreket 
etmt!ftir. AnMk bnf'ii"di\,. k.l ihtlv r fon-il -
ıterc b!rdenbt:-e fa21letlerfni hatırlama~cı b3ş 
lam~. 

Fakat blr İ'1ıtlllz d vıet ad mı her mesele
nin, hat.tO. Alman mlllı>tlnln hav!'lt sah:ısmn 
dahli bulunm nın dn, nnt'ak İngiltere ne ev
velden JT1 "al:" re edllm"k 11art11P halledilme. 
sini veva ortav'l krın 1'?la ını t>terse, avnl 
suretle berı de> fn .. ıu T<'ttln kendi lmpara -
torluA"u içhıde her nevi olur a olsun hnllet -
meden evvel Almanynya miırncnat ebneslnJ 
taleb t'deblllrlm. 

Bugilnkii Alma"lya 
BugfintU Alm n milleti, bugünkü Alman

ya artlk hnyatt menfnatıerlni terketme"!ı: fik
rinde dc~tllerdlr. Onlar ufukt.a beliren tehli
ke karşısınd'l atıl kalmak L<ıtemtyorlar. 

Bugt\nkil Almanvrı Harbden evvelki Al -
mıınya dt:~l1dlr. Eğer bir devlet büyük dev
letlerin he abn a ate t<-n kestaneyi çıkar -
malt fçln maşalık yapmak h<>v ine dil er
se, çok dt'~kat etsin Partnaklarını yakma • 
mn. 

W;lhelmshıv:m l (A.A.) - Hitler nnt
lrunu söy1edikten sonra Rathavsplatzdan 
limana dönmüş ve maiyeti ile birlikte 
cRQbert LPV> v11punım: binmiştir. Va. .. 
pur saat 19.30 da Wilhe1mshaven'den ha
reket <'tmiştir. 

inhisarlar ;daresinin yeni 
umum mUdUrD 

İnhisaTlar umum müdürlüğüne yfık -
sek mühendis (Adnan Halet Taşpınar) ın 
tayin ed"hn~ oldutu memnuniyetle ha -
b r alınmıştıT. 

Yeni Umumi Müdür takribPn 
beş senedenberi İnhuıarlar u • 
IT'Um müdürlüı'tü tütün işleri müdürlü. 

ğünü büyük bir liyakatle idare edcreit 
kısa biT zaml'ı zarfında tütün işierini 

ra!:yonel bir hale ifrağ etmeğe muvaffak 
olmustur. 

KPnd'si Almanyad& (Şarlotenburg) ve 
Amer"kada (Yassachusette) yilksek mü. 
hrndis melct.Pb1erını ikmal etmiştir 

Türk· yüksek mühend;,lcr birliğı, A • 
mer ka makine mühendisleri cem•veti ve 
Almanya mühendisier birliği a~ından • 
dır 

Muhtelif mektebierde muallimlik yap
mış ve kıymı>tli bazı ese:-ler neşretmi~tir. 

Millet ve meml0 ket namına kendisine 
muvaffakiyet temennı ederiz:. 
·············-································-··········· 

1 Yeni neşriyat 1 
Sarnıç - Rikrtyecl Said Faltln ht1cAyelerl 

bu ısım albn1a Çı~ır ıotabevt tarafından 
basılmıştır. 

Bllgi Teorisi - Kolonya ilntTeı'l!itesi pro-
tesörlerlnden İ. Hessenın bu tsimdekt eseri 
Yusuf Kl\zım Könl taratından dll:tmrne çev
rUınl' ve Vakit küUlbhanesl tarafından kJ.
tab ballndr n r~dilmiştlr. 

Den·z - 'l rJı:: T ret Kıı.ptan ve Makin st 
ar tından cıkanlan bu me.<ı -

k m u n 46 ıncı ya ı dolgun mtın-
r c:.l ı in ı~ r etml.ştir. 

hic b"r yerde b"rbiriıe tec:adüm etmeme
s· mes'ud bfr hadised•r YPn Türkiyenin 
buı?iinh-ü hükumet tarafından tC'c;bit ed:ı. 
mi<; olan esaslar dahilinoe irki<;afı. bu in. 
kişafa elinden geıen ynrdımı yapmıy11 

hazır bulunan Büyük B .. "tanvad1 ancak 
hücmü suretle> ka!"Şııanrb lir. Esasen, ma-
1Urrıunuz olduğu vechi!e, mali yardımda 
bulıı,,ulmuş ve büyilk İngiliz iırmalan 
tecrübe ve bilgilerini Türkiyenin hızme
tine tahsi! etm;~ıerdir. 

Yii,.ekten ~P1en böyle bır isbirliğinin 

devam edecğlne cl.ddiyı:>:!"' güvenmekte 
ve emniyetle inanmakta~tım. 

Türkiyeye sürekli bır refah temenni e
derim. 

1-'ariciye Vekilimi .. in mesajı 
Hariciye Vek:limız cUlus> un t'!Şeb -

büsünü takdir ettikten sonnı ezcümle di
yor ki: 

cHer birisi Avrupnnın bir ucunda vü -
cud bulan bu iki .!Ulhcü devletin dün -
yadaki vazifelc"."i, diAer bir noktai nazar. 
dan da mütenazırdır. Sulhperver İngil • 
tere nasıl ki denız aşın ülkelerle kJt'amız 
arasında bir rabıta vazifesini görmekte 
ise, Türkiye de Avrupa ilP Asya arasmda 
bir bağ teşkil Ptmekted\r. Bu iki rolün te. 
nazurunda da mes'ud b r müşabehet ara. 
mak hatalı olmıyacaktır .• 

Daha aşağıda: 
cİktısadi sahada da son senelerde fk' 

memleket arasınd3. tahaddüı:. etmıi olan 
mes'ud işbirliiFnın önilmüzdeki seneler • 
de inkişafına ve her ik taraf için hayırlı 
neticE>ler vermesini'! emni~tle intizar e
der, Büyük Br:tanyay.:ı sUrekli saadat 
dilerim.> 

Sir Persy Loren'in meJajı 
cİnglliereye mahsus fevkalade 'bir 

nüsha neşrine teşebbüc; ettiğinden df)}a. 
yı c Ulus> u tebrike vesi e bulmuş olmakla 
bahtiyarım. Ye:- yüriındeki muhtelif mil
letleri birbirini daha iyi anlamıya Jtad:r 
kılmak hususunda matbuat tarafından 
oynanması mümkün olaıı ve llzım ge!en 
rol ehemmiye'li vt mes'ullvetli bir rol _ 
dür. İngiliz - Türk dosflu~u sadece bu
günün bir mahsulü olmayıp zamanla df'
nenmiş bir dostluktur. O elyevm her va. 
kitkinden daha kuvvetli1ır. Türk mttle
tine millt hayatımızın en mühim veçhe • 
lerini canb bir surette ~asvir eden bu 
fevkalade nOsha ile cTimes> in geçen • 
lerde Türkiyeye tahsis etti~ nüshası ne. 
vinden teşebbüslertn bu dostluğun daha 
ziyade büyilmesine yardıın edeceğtn1 \le 
karc:ılıklı b" gi ile karşıhklı saygıya da • 
yanmasını temin eyHyecekttr.> 

Dr. Araı'ın mesajı 

Londra büvük elçimiz de mesajında 
ezcümle dıyor ki: 

Bizim Çek mlll tine <'ldd"n kinimiz y<'k -
tur. A.cıtrlnren beraber vasadık. Eli-er Çek dev 
Jeti Alınnnlnra zulUm etmemiş ve s:ın yen 
Almanyaya karşı müstakbel blr taarruza 

Haydi Suna! - Yunus Nüzhet Unat ta. -
rafından yazılan bu Uç perdelik p~ kltab 
h !inde çıkm~tır. 

cP k genç iken üfulün:? her vakit yan. 
dı mız yeni fürktyenln ve cllmhurfye • 
timizin b!nisi Ata«irkümllzc ve Miltt Şe. 
fimiz İnönüne karp Büyük Britanyanın 

c- Cümhuriyet idaresınin ve Türk is- gözönünde tutularak, temel betonnnda 
tiklalinin temin etti~i işlerden birisi de s"men fımdü kullanılacaktır. Kuvvetll 
elel..-trik idaresinin milMeşt:ril::nesid:r. I demi:rlerle arme olan b 0 ton temel• ıkl 
Yeni inc;aat ve tesisatın İstanbul için ha- kazan, b:na, boru tesisatı, tulumbalar, 
yırlı olmasını temenn~ ederim• diye:-ek kömür nakil tesisatı, elektr"k techizatı. 
temele ilk harcını koymuştur. Bu sırada kontrol ve ölçü aletleri, takriben bir mi].. 

kurbanlar ke!!ilmiştir. yon yüz bin liraya malolmaktadır. Bu 
Nafia Vekilini müteakıb vali ve elek • kazanlar komple olarak kıs mevsimı gir

trik müdürleri de temele harç koymuş - meden hizmete girecek ve bu suretl0 şeh
lardır. Temel atma merac;:minden sonra rin ihtiyacını büvi.ik bir emniyet emsali 
Nafia Vekili, vali ve gazetcc!~er fabrikayı ile karşılamak mümkfüı olacaktır. Bu ka
gezmiş, miihendhıle: yeni inşaatın plan- bil mühim inşaatın şirket zam~ınında 
lan üzerinde Vekile izahat vermişlerdir. yaptın1ll'ası :stenild"ği zam:ın, şirkPt t1'
Bundan sonra davetliler hazırlanan büfe- rafından tarifenin nrt~ırılması, imt"y:ızın 
de izaz edilmişlerdir. uzatılması gibi taleb1erle karşılan1r:1ı. 

Ali Çetinkaya dün fabrikada gazete - Şimdi kendimizin mnlı olan bu tesisatı 

cilere elektrik işleri ve yenı tesisat hak- onlardan daha mükemmel olarak ve da-
kında şu izahatı vermiştir- ha külf ets;zce yapmıs olacağız .• 

c- Mefsuh elektrik ş"rketi 1938 sene. Nafia Vekili saat 11 de elek~rik fabri -
si Temmuzunda satı?ı alındığı zaman. Si- k2sından ayrı1mış. evine gelmiş ve bir 
lahtar fabrikasının takati türbin bakı - müddet istirahat etmiştir. 
mından takriben 70,000 kilovat olmasına Vekil dün bir aralık Şişli tramvay de. 
mukabil, mevcud kazan takati ancak posunu gezmiş, öıleden sonra Metro ha • 
40 000 k:lovat idi. Bu miktarın yalnız 'llında tramvay ve tünel işleri üzerındı 

25,000 lik kısmı modern bir tesisat olup, tetkiklerde bulunmuştur. 
mütebaki 15,000 kllova~ı 1913 senesinden Nafia Vekilı akş<lm saat 5,30 da Fav • 
kalına eski tipte, alcak tazyikli 8 küçük darpaşava gecmış, gar binasında bir miic:L 
kazandan mütesekkildi. İstanbul şehrinin det mesgul olduktan sonra Ankara C'ks .. 
elektrik ihtiyacı her g:.in artmakta olup presine bağlaııan hususi vagonla A1• ~<ıra-
1938 seneslnde azami takat anı 33,600 ki- ya hareket etm;ştir. 
lovatı bulınuf ve önümüzdeki sen°lerde Vekil Haydaroaş3 istasyonunda vıl5 • 
süratle artacağı tahmin edildiğinden, •et. parti, beled:ve, nafia, einktr"k, trun .. 
mevcud kazan te3isatımn, ihtiyacı karşı- vav ve tünel erkanı ve dostlan tarafın .. 
lamak için 25.000 kilo\tat takatmrle y<'ni dan hararetle 1.'ğurlanmıştır. 
btr kazan dairesinin ııcilen tesisi karar - Nafia Vekili 2 

"Prcfasyonelliğe qöz yumn1a:racağız ! ,, 
-----------------r~a$tarn.fı z inri sat1fada) lunması maksndile tam bir amatör ruh 

bulmam ve buna müsaade etmem. ve zihniyetile kabul etmesi ica.b eder. 
Klüp ida,.e heyetl~ri klüpleıimizin be- Bunun aksini düşünen veya yapan is • 
den terbi vesi kanununun b:rinci mad • 'ter şahsan sporcular ve isterse klüpler 
desinde sarahatle yazıldığı gibi genç -1 olsun VC' hunların memleket sponında· 
leıin firk ve moral kabilivetlerinin ki emek. hizmet ve mevkileri her ne 
yi.Tks_ tHmesine bir vasıta ~olduğunu olursa olsun bunların hiçbirisi nazan 
gözöntinde bulundurarak vaıifeleıinin dikkate alınmadan haklarında nizami 
memleekt• e amatör c;poru tec;vik ve tan takibat yapıJacağı mu'hakktırr. 
zim oldt•:unu düşünmeleri ~e her spor Keyfiyetin bütün klüplere ve spor • 
cunun da şahsaıı yaptıih sporu hem sıh culara tebliğ edilmesininin teminini d1· 

hatimn korunması, hem yurd müda - lerim.> ---------
faası içirı daha km·vetli ve zinde bu -

haşmetli hükümdarı tarafından ve İngi
liz hitkume-ti ve mil1eti ve matbuatı ta
rafından gösterilen dostluk eser1en büt.in 
Türklerin gönlünde derin ve silfumez ta
h~ izleri bırakmıştır. 

tktısadi sahada İngiltere ile başhyan 
işbirliği ve İngilte-renin memteketimı • 
zln ink~afını dllediği me.cı'ud bir müş:.ı
hededir. Bunun genışlemesinı y·:irekten 
temenni ederim. Bl.z m nazarımızda b:r 
me-mleketin en bnyük dostu o memlekc -
t1n inkişafı ve kuvvet!cnmec:ini i tiyen ve 
ona kudl"'('ti nisbetınde vardım cdPn 
memlekettir. 

Menfaat Lrde tam uygunluk ündesi an
cak böyle tecelll eder .• 

Bir kadm Beyoglunda cadde 
ortasında doğurdu 

(Baştaraı ı 1 inci sayfada> 
Geç vakit yaptığımız tahkikatn göre 

cadde ortasında b r çocuk dünyaya gett
ren kadın henüz 23 yaşlarında bulun • 
maktadır. İsmi Alfred kızı l\IadilC.:ndır. 
Yeni evlendiği kocJ.Sı tarafından terke • 
dJdiğı için haya•ım çamaşır yıkamakla 

kazanmakta ve Sakız:ığacın:i 1 Ananil so
kağında 26 num ,.a·: evd kız kard şile 
beraber oturmaktadır. 

Cac1<le orta.;ında vuku bu:ın VP b r re
kor tt?şkil eden bu doğum hadıses dün 
a~ Beyoğlunda kocr. bi .. semti s ... ..ı~ -
lerce meşgul etmıştir. 
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1 A C A Ç T A K 1 H A T 1 R ; iş atelyeleri kapanıyor 
== = aı 111 ... 1 m IRHllBUI lff Çeviren : Faik Bercmen .tffflft .. Jllllffi 

Mutfağın kar gibı beyaz taşlan üzerin
dC' Mariyet, hanı harıl. akşam yemeğini 
hazırlamağa uğraşıyordu. Hey gidı genç
lik! Yüreği iztırabdan ve sıkıntıdan cat
lıyacak bıle olsa yaşın icab ettirdiğı cev
valiyet, kuş kadar hafülik gene üzerin
de bakiydi. 

Masaya son bir bakış fırlattıktan son-
ra: 

- Haydi büvült anne. sofra hazır! di
yerek odaya daldı. 

Kuvve•Ji ve müşfik kollarile kış mev
sim'nde büsbütün uyuşup büziişen bil -
yük annesini kucaklaYJp yerinden kal · 
dırdı. 

da söyliyeceğin şevler bunlar mı? içten ; hatıranın gençliğim bağladığı bu ağ:ıca 
gelerek konuşmadığın nasıl da belli!. 

1 

doğru, tehalükle, nnsıl koştuğu görüle -
Minicik evin etrafını kaplıyan Teşri - cek bir manzara idi! Bir şey sormamak

nisani sofftı~. yavaş yav3ş evin içine de la b'eraber çocuklar vaziyeti anlamışlar
sızıyordu. İhtiyar kadın muhabbetle, to- dı. Onlar da susuyorlardı. 
rununun siyah, buklelı saçl.:ırını okşıya - Nisanın ılık ruzgôrlarilc büsbütün nem 
rak: !enen kalbinde büttin mazis; olanca te -

- Mariyet, evtadım. dedı. biliyorsun ferrüatile canlanıyor, buruşuk, titrek el
ki, şu dünyada senden başka kimsem lerile bütün heybetile devrilmiş olan a -
yok. Bütün emelim. arzum senin yanın- ğacın, dallarını sanki ayrı ayrı okşamak 
da, kollarında dünyaya veda etmek .. ya istiyordu. Evet, ayni ağacın altına gelir, 
evlendikten sonra Fransuva buralardan arkasını ağaca dayayarak otururdu. Otlı
sıkılıp seni de beraber götürmeğe kal - yan keçilere, kuzulara bakarak yününü 

kışırsa benim halim ne olur? örerdi... Mariyetin büyük babasının ku
Filhakika, bu rikir ihtiyar kadının ka- lağına fıSJldadığı ilk aşk kelimelerini hu 

Biraz sonra ye!llek yenmişti . Her ikisi faSJna hergün biraz dabn kuvvetle yer - ağacın altında duymamış mıydı? Hafıza-
de ocağın basına çökmüc;ler. içlerinde bir 1 · d M · t• F · · h B ı k · (H ") y ks il ·· 1 · ·· ekt b'' 1 d 'd 1 · · t eşıyor u. anye ın, ransuva ıçın er Isından silinmek istemi•en bütün geneli _ a ı e~ır ususı - -0 u an go- ış gorm e, oy ece e ı are ennı e-
korku, sanki ateşten Üzerlerine doğru · k dd t b km k " tm B' liv. 'd h t · h d · t kt 'd'l şeyı zamana ve mu a era 3 ıra a - 1 ğinin saadetini, bu ölü aıı.acın dibinde ze e ır gı ı are eye ı er ne en - mm e me e ı ı er. 
fırlayacak b:r kıvııcım yüreklnin! v. a - t b k k l t H lb k' h 6 t ı be d d b'-lik · B t 'hl d · 1 edil ht I f an aş a çare a mamış ı. a u ı a- tekrar yaşı .vordu. Elleri.e ağacın gövde • se> a e yur un an sonra .a . 14 u ezga ar a una en mu e ı 
kıp tutuşturmakta olan atcşı alevlendi - d kum b' lik t [ı d kikat ihtiyar kadının düşündüğü ~ibi s'nde bir yeri arastınrıcen nihayet eli atelyelerinin de kapaiılmasma karar o a eşya gene ır ara n an 
reN'lcti. değildi Fransuva gu"n neçtıkçe kend's· · ' ' · ı· sattınlmakta· idi. Elde edilen kazanç 

İhtiyar nine uzun süren bu sükuta da- · b • 
1 ı- bir yerde takıldı k!ildı Elieri, fer' kay - vermış ır. 

yanamadı: nin doğmadığı, fakat ecdadının yaşadığı bolmuş gözlerinden daha sadıkdı. Bir Senelerdenberi faaliyette bulunan da kurumun belli başlı varidat mem 
M . l"d b bu toprağa ısınıyor. bağlanıyordu. Mnri- 1 iş atelyclerinde 12 dokuma· P<:.ya, 2 bat balarından biri oluyordu. 

G 
~~veht vkıev a ım: e~i dinle!. yeti hergün bir köşeye ÇC'kip: hamlede o kaybolmuş şeyi nasıl bu muş- ~ Resimde birliğin iş atelyelerindeki 

ene ~·z a n:- gıh, bır sesle: .. .. . . . . tu bu eller! Gözbebeği gibi sevdiği ko - taniye ve 3 halı tezgahı ve bu tezgah- tezgahlarda imal edilen muhtelif do • 
Yok k b .. "k d a· .. 1 - Butün saadetım senın elınde Marı - 1 d .. k d 

- . vo uvu anne, e ı, soz e - casHe, ilk seviştikleri gün bu ağacın göv- ar a yuz a ar fakir ve yoksul katlın kuma eşyalar görülmektedir. 
r 'ne 'tn tea~~·m b'l F k t. ye~divMd~buradanb'radım aynlmak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 1 a u.q.;l. 1 l ıyorsun a a rı- . desine isimlerini kazımışlar ve tarih koy , 
ca ederim bu ak.,am Fransua'dan balı • ı ıstem~iğl~i sana nasıl isbat edeyim? muşlardı. 
sehne! · - Sozler1ne inanıyorum Fransuva, sa-

B d ,. h b h . kt na itimadım var. Fcıkat görüyorsun ki İpek ~ibi vac::lar sııan gözlerinin bakış-- en e "ene u n s, aç:.ıca · ım sa. • .. . 
na Bu . h kk d: 1•. k d 1 buvuk annem ne kadar ıht:var, bır ufa - ları büsbütün derinleşip manala~tı. Ha -. ıs a ın a ıızumu a a .. sen · 
tenvir etm:ş bu)unuyorum. Fransua sa . cık darbe onu göciirmeğe kôfi.. Bunu za- yat ne güze1 şevd;. Gecirdlği acı giinle-

l :ı. 'k b' k 1 1 . f d mana bırakalım. re rağmen hayattan her türlü nasibini al-na lıyı ır oca o amaz.. tıra e erim. 
altı ay evvel Amer:kadan geldiği za • Bu şek;Ide aylar geçmişti; ve hata geç- mıştı. Sevm~. sevilmiş, ovlenmiş ve cf.ı -
man, onu mPmlcket" dönmüc; görmek mekte idi. Çam sakızı ihracatile uğraşan luk çocuk sahibi olmu~tıı. Hatta ihtiyar
beni feı•k .. Jade sevindlrmisti. Tabii deqil d:likan~ı bir aksam. e~e geldiği zaman lığında bile Allah hiç olmaZS':ı ona genç
mi ya, benim süt 1'arde~im;n oğlu .. he _ 1 şoyle bır haber getırdı: ~Hossegor yo - lik hatıralarının bulunduğ:.ı bu yere ge
le babasırıın 0 Meksika dcnc>n uqursuz lun.d~. geH~k~n sol taraft!l bulunan ha - lip içini dökmesinı nasib etmişti. Birden 
memlekett" iildüğ:ünü söylevil"ce a,~1ıya- I v~lm~n en .1htı:·a~ çamı. olan .bir ağacı de- doğruldu. böylece, kemli düşüncelerine 
rak onu kucakfamaktan kendimi alama- vırmıslerdı İçı hır hazıneydı bu çamın! dalalı ne kadar olmustu? 
dım. Ya ağacı yatarken görmeliydi. Koca göv M . • 

1 
:. 

d · · .. tü b lt 1 · d'k - J h - arı~ct. Marivet göz ucile ihtiyar ninesini SÜ _ esın1n us ne a a ar ın ı çe oy e a • . . . .. 
Zt>rek· zin bir manzara teşkil cdıyordu kı... İkı genç ıhtı var kadını kaldırmak uze-

. .. .. . . . . . .. .. . . re koştular. Hayalden hakikate geçince, 
~ Gordun mü büyük anne? dedi, ~ İhtıyar nıne hı~. bır. s~z .soyl~meksızın ihtiyar kadın bütün şefkatini bu iki ço • 

Fr'lnsuvavı sen de seviyorsun .. anlamı • F~ansuvanın bu sozlerını dınledı. Sonra' cuğun üstünde toplaması 18zım geld ;ğini 
yorum, seni bu kaö<ır seven, sayan bir hırden, hası: ko!tuğunda!l kalkrnağa dav anladı. Bundan böyle sade bu iki çocnk 
erkek torundan ne ci·ve kendini mahrum ranarak ganb bır s~sle: . . 

1 
d 1 Y . d . · ıç•n ya.şama ıy ı. avaş yavaş yerın en 

edıvorsun? - Hadi .. çocu~ar. d:d!· b:sto~un1~ ve- kalktı, ve iki gencin kollarına asıldı. A -
- Ah, seni gidi seni! Ne kurnaz tilki _ rhı de şu olen agacı gıdıp bır goreyım. 1 v k lkt ğı b' . d d . . yaga a ı zaman ır samye ur u. 

sın sen! Ba°2 telım"' dokunuyorsun am • Ç.ocukl~ füraz etmek istediler; fakat 

1 

Sonra müşfik bir taV?rla ve hiç bir söz 
ma yavrucugum uslucn ve akıllıca bir nafrle. İhtıyar kadını bu fikrinden cay - " 1 ksi · M · t· ı· · 1 . soy eme zın arıye ın e ını a ıp ya -
şekılde nasıhatimi dinlersen hiç de fena dımıak mümkün olmadı. Batan güneşin 'ık F k d . vaşcac ransuvanın a·,ucuna oy u. 
hareket etmış olmıyacaksın- Bir insan kızıl haleleri halı\ u(kun ötesinde beri • 
ne::ede dol?arsa, oraSJnı kendısine vatan sinde duruyordu. 
yapar. Dünvanın en güzel yerine de git- Sebebini bilmedikleri halde çocuklar 

Yannki nfü;hamızda: 

ADYOLiN 
En büyük sergilerde 18 diploma 

48 madalya kaıanmışhr. 
Böyle gOzel dişler yalnız 

Radyolin 
kullananların 

dişleridir. 

Diş tab ipreri diyor ki: 
"Dişlerin ve ağzın ııbhıti sabah, öğle ve akşam h>r yemekten J 

sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, __ _, 
. -.. ·- . . . 

··: . .. . .. - ' . ' ' 

NEVROZiN' 
, ' ı"J 

se gene do~duğu yere di:>nmek ister. Ne da ninelerinin hüznüne iştirak etmişler- Arzmı açıyormuş!. 
madlılmğd .. VFraMnsukv'aknın da bir gün gelip, eli. Yavaş yavaş çöken akşamın karanlı- Yazan: Leonid Lenç Ba~, Di; , Nez~e, Grip, Romatizma, 
o o ugu e sı !l mıdır ne halttır. o - ğı bu hüznü büsbütün arttırmıştı. Çeviren: H. Alaz 
raya dönmiveceğini kim kestirir? Bir kolunda Mariyet, öbür kolunda ' J Nevralji, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- Ah büyük anne. Fransuva hakkın- Fransuva. ihtiyar köylü kadın bin bir l ı - - le: b:n ·a günde 3 kaıe alınabilir. - 1 
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Yolda şundan bundan, bilhassa ge • 
lecek mi:.afirlerden ve onlara yapıla -
cak ikramdan konuştular. 

Zeyneb ö\·ey annesile yalnız kaldık· 
ları vakit onun boynuna sarıldı. Ayni 
zamanda hem gülyor, hem de ağlıyor· 
du. 

- Ne oldu sana yavrum? 
- Babam beni öptü ve bana •sev -

gili kızım:• dedi. 

- Sahi mi? Öyle ise artık çok sevi· 
nivorsun değil mi? 

- Tabıi anneciğim. Çok çok sevini • 
orum. Fakat babam bana danldı da, 
ırçınlıklanmla ve yaramazlıklarımla 

·11 ıizmenin çok ayıb olduğunu, böyle 
derse sizi hastalayacağımı ve o tak -
rdc de. beni sizden ve kendinden u · 
• a lf>yli bir mektebe göndermeğe 

chur kalacağını söyledi. 

Ben sizden uzakta nasıl yaşarım an
eci~im? 
Küçük kız tekrar ağlamağa başla · 
ıştı. Mualla onun saçını okşayarak 

eselli etti; 
- Bunun çaresi kendi elinde yav -
m. Leyli mektebe gitmek istemez • 

sen bizim nasihatlerimizi dinle, sözle · 
rimizden dışarı çıkma; o zaman baban 
da seni şimdikinden daha çok sevecek. 
Şimdi çabuk odana gidip elbiseni 

değiştir, misafirlerin gelmesine pek az 
zaman kaldı. 

* 
Cevad Kartal, isiediğ1 zaman, dün -

yanın P.n sevimli, en nazik ve en kibar 
ev sahibi oluyordu. Bunu karısının M· 

kadaşile kocasına karşı yaptığı mua • 
mele ile bir defa daha isbat etti. 

·onun eserlerine esasen hayran olan 
ve gıyaben genç muharrire karşı de · 
rin bir hürmet besleyen Mitat bey o -
nu tanıymca büsbütün hayran oldu, fa 
kat kansı onun gibi değildi; Muallanın 
mektubJanndan kan kocanın hususi 
hayatlarına aid tafsilAtı öğrendiği için 
onları başka gözle görüyor, aralannda
ki münasebeti daha inceden inceye tet
kik ediyordu. 

Yemekten sonra, Cevadın teklifi tt -
zerine otomobille Polonez köyüne git
tiler. Erteai sabah ta iki genç kadını o
dalarında bırakarak eıicekler oivarda 
awa çıktılu. 

Lamianın gelmesini büy .!.:~ bir he -
yecanla ve ehemmiyetli bir hadise gibi 
bekleyen Muallô., arkadaşile başbaşa 

kalınca, hatta mektublarındaki serbest 
liği bile bulamadan büsbütün vahşi • 
leşmiş ve arkadaşının ısrarlarına rağ -
men sadece: 

- Hayatımda yeni bir şey yok; gö -
ruyorsun ya, hep sana yazdığım gibi 
yaşayıp duruyorum. cevabile mukabe· 
le etmişti. 

- Fakat bu hayat böyle nasıl devam 
edebilir Mualla? Böyle genç ve güzel 
bir kadının mes'ud olmağa hakkı yok 
mu? 

- Ne yapayım Lamia? Benim de na· 
sibim bu imiş, ben de saatleti fedakar -
Iıkta ve feragatte bulmağa çalışaca -
ğım. 

O ge~c odalarına çekildikleri vaki1 
Mitatın Cevaddan 2teşle, sityişle ve 
hayranlıkla bahseden sözleri karşısın • 
da Lamia kendini tutamamış ve Mu · 
allaya söyliyemediği kinaar sözleri ko· 
casmın y~nında ağzından kaçırmıştı. 

- Bu kurnaz adam senin de aklını 
başından aldı; herke! gibi sen de onun 
ağına düc;tün. Fakat bu yakışıklı, ze · 
ki ve zengin adamın benim zava'llı Mu· 
allamı bedbaht etmesinden, onu genç 
yaşında soldurup öldürmesinden pek 
korkuyorum. 

Kabil olsa, beni bile cezbetmek için 
elinden gelen rlyakAr nezaketi göster· 
miş olan bu adamı parmakla!rımla bo · 
ğacak, zavallı hassas arkadaşımı onun 
pençelerinden kurtaracaığun. 

- Ne ~öylUyorsun LAmia? Bu yük· 
sek adam hakkında böyle kötü şeyler 
dü§ünmeğ& nasıl oesaI9f; edebilly<>r -

sun? Hem ben Mualla hanımı çok mem 
nı.ın ve mes'ud gördüm. 

- Evet, o da komedi oynamasını öğ· 
renmiş, göz yaşlarını tebessümle giz -
lemekte mehatret kesbetmiş; fakat ben 
senin gibi aldanmadım ve işin iç yüzü
nü görtliim. Bu Sebebden yarın akşam 
buradan .kaçıyoruz Mitat. Biraz daha 
kalırsam, ben de hasta• olacağım. 

- Peki karıcığım, nasıl istersen öy -
le yaparız; fakat Cevad bey öbürsü sa
bah beni gene ava götüreceğini vadet
rrd şti ve ben de bu davetini ~k sevinç
le ka•bul etmiştim. 

- Lfıtfen kendisine mazeret beyan 
edersin: ben de MualHiya söylerim, ya
nn akşam da arkamıza bakmadan bu
radan kRçarız. Bu evin havasındaki sa
mimiyetsizlik beni boğuyor. 

- Ne garib düşüncelerin var Lamia; 
halbuki Cevadın bana kansından ne ka 
dar muhı.• bbet ve saygile bahsettiğini 

duysc:n onu samimiyetsizlikle itham 
etmezdin. 

- Riya .. hepsi riya ... Ben biliyo -
rum. 

Milat ne yapsa kansını inandıramı -
yacağım, Lamia da, kocasının bütün 
sözlerine rağmen fik,inde sebat edece
ğini bildikleri için fazla- ısrar etmedi
ler. 

Ertesi akşam Cevad otomobille iske· 
leye kadar misafirlerini geçirdikten 
sonra döndüğü vakit kansını altkatm 
denize karşı olan terasasında hayalata 
dalmış buldu. 

Harikulade bir akşamdı ... Durgun. 
rüzgarsız, sessiz bir akşam ... Gökte bir 
tek bulut bile yoktu; tek tük yıldızlar 
çılonağa başlamı~ ve onların arasında 

altın çizgili ay denize, yeşil ağaçlara 
parlak bir güzellik aksettirmişti. 

Mualla terasanın duvarına yaslan -
mış, başını parmaklığın yüksek demi•+ 
ne dayamış, uzaklara, çok uzaklara b:t 
kıyordu. Acaba bu dakikada neresini 
ve kimi görüyordu? 

Cevarl bir şey söylemeden, bu güzel 
manzarayı bozmamak için nefes bile 
almakt:\n çekinerek yavaş yavaş yak -
Iaştı, karısının yanında ayakta durdu. 
Göz urilc ona bakıyor, onun akşamın 
bu güzel renkleri altında harikulade bir 
güzelliğe biirünen ince başını, koyu 
gözlerini, ateşli bakışları altında tutu· 
yordu. 

Birdenbire parmaklığın üzerine, Mu
allanın tfı yanına, tüylü bir cisim fı" -
ladı. Bu, kara bir kedi idi. Kendi dii -
c;üncelerinc dalmış olan Mualla ne ol· 
duğunu görmediği bu hayvanın birden 
bire üstiin(' doğru zıplamasından o kı
dar korktu ki, bilfıihtiyar bağırarak b r 
ndım gf'ri çekildi. Kansının korktu~ı
nu uören Cevad. gayriihtiyari ona do i!
ru ilerl0ıniş, ellerin; uzatmıştı. Mua1'a 
hic farkında olmadhn, birdenbire kcn
cii~ini knc~sının kol1arı arasında buldu. 

Bir iki ~aniye, Cevadın kollarını o -
muzlarının etrafında. dudaklannı al -
nında, saçlarının üstünde hissetti ve 
basının ~iddetle onun ~öğsiine do;:ı u 
cekildii?i~! duydu: fakat bu. o kadar nni 
bir surette olmuş. öyle kısa bir zaTT'n11 
devam etmişti ki derhal kerıdini tn ... lı· 
vnrak kocasının kolları arasından "y
rılmai!a <l'luvaff~k olmuı:;tu . 

- Affcdcrs;niz . K:\ntn1ıktn üc::•;:...,,. 
doğru sıçrıyan bu kedinP'' i'v'~ t- '· • 
tum ki... ( .4-·1.osı var) 
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Halifenin hediyesi kıhç 

Sayfa 13 

şıya geçebilmek ümidi ancak çok acele et1 
memize inlıisar ediyordu. Biraz sonra or .. 
du hazır11 • l-,,itirdi. fngul boyunca or-

du yayıldı ve ı:ıyni zamanda hareket etil. 
Böyle seferlere alışkm bulunan Tatarlar 
birbirlerinden biraz ayrılarak hafif hır 
tıns ile nehri geçtiler. 

Fakat korkularından ağır ağır yürü " 
yen, kırılmış buz!ano çıkardıkları gürül .. 
tüden korkarak oldukları yerde duran Si-
pahiler suların içinde kayboldular ve gö .. 
zümüzün önünde boğuldular. Askere tek
rar intizam daıres:nde toplanmağa va .. 

kit bırakmak üze:e karşı sahilde durınU§• 
tuk. 

(Arkası var) 

ROMATiZMA 
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ABBA 
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~~~] ALHANYAVA 
Fffilic~1BiR iN6ilil CASllsu· 
~ . 

Tercüme eden: D. Ala.a 

Alman zabiti : 
divanıharbe 

" Maskenizi sıyırdık 1 Yarın 
sevkedileceksiniz f ,, dedi . 
~~~----~~~ 

Beni dışan çıkardılar .. w bir b&Ta -
Jcaya hapsederek sıkı bir muhafaza al
lına aldılar .. Buradan n~ıl kurtulaca· 
tırnı acı acı dUşiinmeğe başladım. Sun
sıkı kapana tutulduğumu, ada
maklllı bir çıkmaza girdiğimi iyice an· 
iamışt1m. Yapabileceğim biricik şey, 
hafızamı kaybettiğimi iddia- etmek ve 
yahud deli rolii oynamaktı. l"akat hey
hat!. Divanıharb heyetinin toplandığı 
4)daya girer girmez biltfin projelerim, 
bütün taaavvurlanın altilst oldu. Adet 
olduğu üzere divamharb heyeti üç za· 
bitten mftteşekkildi, şatafatlı ve yqh 
blr miralay, bir yüzbaşı., ~nç bir mü • 
IAzim. Gözüm yüzba._"lya ilf4lnce bütün 
\TÜcudürnlie bir i.\rpe~ dolaştı. Ben o-
1\U evveloo dE' bir yerde görmüştüm. 
~u yüzbaşı, cNoel mütarekesi> nde ah· 
bablık yapttğımız Bavyeralı zabitler • 
aen btrl idi. 

SON POSTı... 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Beşiktaş Şeref stadınd&: 
Matbuat tn!rımı - Beşlkt.84 tekaüdleri 

saat 10, Beşiktaş - Pera saat 11. 
Taksim stadında: 
Mektebll1cr spor bayramı saat 14, San

at mektebı - Vefa Lisesi saat 15, Pertev
nlynl - Muallim mek.tebl saat 16,10. 

Fenerbahçe stadında: 
Kndıl:öyı:por - Beylerbeyi saat 13, Kur

tuluş, Bcykoı - Topkapı, Arnavudköy 
muht<:lltıcri saat 14,45, Fenerbahçe - A
teşspor saat 16.30. 
Topkapıda: 

Bölge blslklet mfisabakakm saat 10, 

~--------------------' Mekteblerde 
Spor faaliyeti 

Nisan 2 

Milli Kume Maçları -
Vefa Ateşsporu 3 - 1 A. 
Gi~cü G. Sarayı 4-1 yendi: 
Ankarada Galatasaray orta ve yan hakemlerinin yanlıf\ 
kararlarına kurban gitti, buna rağmen Ankaragücü 

güzel oyunile galibiyeti hak etti 

• 
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H rb o ulu h~ından 
~ - Bu sene aşağıda yaz11ı şartlan haiz olanlar harb okuluna alınacaklardır. 

de b~ Ank.arada bulunanlar doğrudan doğruva Harb Qkuiuna, Ankara haricin-

B 
un n :ır hu1unduklar1 yerlerin askerl'k~ şubelerine müracaat edeceklerdir. 

- l<:a) dı ıbul . edecektir. muamelcs. Mart/939 dan (15/Temmuz/939) a kadar ievam 

2 c· . - •r ş şartlan b"'rveçhi aua·r-
A - Sıvıl· Lis.,d . B T en mezun olacak ve ol mınluk imtıhanını vPrmiş bulunacaktır. 

- am teşekkül n ask • h • rarlı sıhh l en eyetı sıhhiyelerden (Harb okuluna girer) ka -
a raporu almıs olaraktır . c . . . 

D - Dığer şartlar askerl'k şubelerinde mevcuddur. 
- Ank3rada olanla (C) d . öğrenebT 

1 
• r ma desındeki şartları Harb okuluna mürac'latla 

' ır er. (2177) 

istanb··t 4 " ·· i 

1 1 

Ö • • uncu cra. memurlu~undan: 
1U Sbı t· Ferl1'1n Kastı o~l T OOde lpot~kll olup ta u odorlden borç aldığı 4500 llrn mukablllnde blrlncl dere-

olunan n r
1 

lcınde A~~mına üc .. yeminll ehllvukut t::ırafından 3372 Ura kıymet takdir 
14, 14 _ 2 k pı ~vılı H' ~;1dkoyunde Kilise sokalPında ~ltl 4.4 mükerrer 6 yeni 14i, 14, 
de tel ö .. lJ dudu kısmen dere ve klsmen yıkık duvar ve kısmı nzamlsl 

•ı e tahd!d edilmiş lçl d lkl . &amanlı!-: ı.11 .. •lr bi h e kuyusu !le 40 vexıo eb'adında zemlnl ahır, üstü 
len kflrl"lı,. m•ıtrnk Yr 

1 
~Oır ile ltt!s::ıl!nde 4i; 40X5,80 f'b'ndıı:da evvelce yoğurthane, hl\. 

rak kull:ırulan tek kı:rÜ xa.2o da eb'adındn evvelce kalr·ehane şimdi amele odası ola -
blr halt'e , a 1 ahşab üç binadan ib:ırettır. Meliür g(lyrlmenkul hlUen mezruk 

,, up !cinde r.o •u incir 1 k -lar mevrudrtur Hnlrn ., 0 ma uzere muhtelit cins meyvalı ve meyvasız ağaç -
rnbbaı olnlJ 

05 
met ~eneliğı 160 lira lle HJrlstoya klrahdır. Tamamı 22548 metre mu

lntırabbaı :ımelc od~ec;ı mu:.nbb:u ahır ki 25 metre mura.bba.ı yoturthane ve 42 metre 
gayrimezruk ara"'d · .... mutf"baklslnden bir kısmı bostan ve çilek tarlası ve bir kısmı da 

u en .ruarettlr. 
1 - İ"lbu r.~ rlnıe'lkulün t.t · 

No. ile İ tanbul 
4 

üna:ü ınna şartname.cı! 10-4-1939 tarihinden itibaren 34-4346 
me~ı kin arıklı · icra da!reslnln muayyen numarasında herkesin görebil -
şartnameye ve r. Dô.nda yazılı olanlardan fazla malfımat almak üıtlyenler, işbu 

ı Arttı dosya numarasile memurtyetlm!ze müracaat etmelidir. 
- milli rıbı~n.yab !o:tkirnk için yukand:ı ynzıh kıymetin yüzde 7 5 u n!sbetınde pey veya 

• an crıın temi t • 8 İ na mektubu tevdi edilecektir fMadde 124) 
- J><lt"k s:ıhlbl a'acakl ı ı · ment;uı fızerlndrlrl ı ar a diğer nll\kadarların V" 1rt1fnk hakkı sahlblerln!n gayri-

lltın tarihinden illb:ı haklarını, husus!l<> faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu 
timi"" b!ldlrmelc?rl ren ylrml gün içinde evrakı mihbıtelerlle birlikte memur!ye. 
tış bedl:l!nin 

1 
lcab eder. Aksi halele haklan Tapu slclllle sabit olmadıkça sa -

" pay aşmasından hariç kalırlar. 
- Gö.•tcrllen günde a ttı zumıu malum t 

1 
r rmıya lştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lü -

e - Gayrll""enkul : 1': mış ve bunları tamamen kabul etmiş ad n ltlbar olunurlar. 
4 ünc[ı icra avıs l939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
ıır. Ancak ar~l''llurlufhında 3 defa ba~ırıldıktan sonra en QOk arttıran& ihale edl 
ıstı} enin nıaca~::ıaa bedel! muhammen ktymeµn ytlzde 7!1 tnl bulmaz veya satış 
gayrlnıenku'le temınrüçhanı olan diğer alacaklılar 'bulunup da bedel bunların bu 
arttırann taahhüdü bedllmlş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 

M:ıyıc; 1939 tnrlhlnd C akı kalm~k üzere arttırma 15 giin daha temdld edilerek 19 
menıurJuğu odasın~a uma günu s:ınt 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü lcra 
alacaklıların b~ g 

1 
arttırma bedeli s:ıtış !stiyenın alacağına rüçhanı olan diğer 

çıkmak ve muha a.yr menkul ile temin edilmiş alncnklan mecmuundan fazlaya 
edilir Bt yle bir b:ıe~d kıymetin Yı.izde 75 in! tutmak şartııe en çok arttırana !hale 
tevfikan geri bırakılır. e edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna 

e - Gayrım"n1cul kendisi rayı 'lfermezse ih 
1 

ne ihale olunan ki:nse derhal veya verilen mühlet içinde pıı -
lunan kimse 11 e karan fesholunnrak kendisinden evvel en yükst'k teklifte bu
lunmazsa hem:rzetınl.ş olduıPu bedelle almağn ,razı oluraa ona, razı olmaz veyn bu. 
e<IU!r İki lh 

1 
n on ~ gün müddetle arttınnıyn çıkarılıp en çok arttıran:ı. ihale 

· a e arasındaki fark .. ü faiz Tc diğer zar 
1 

ve ge en g nler lçln yüzde 5 ten hesab olunacıı.k 
tahsil olunur <"'.ardadr ayrıca hükme hacet kalmaic.sızın memur!yeUmlzce alıcıd:m 

• .m.a e 133) 
, - Alıcı arttınna bedell h 

Va.kıt taviz bedeıtnı aıiclnde olarak yalnız Tapu ferağ harcını y1rm1 senelik 
Müterakim "Yerg!ler v~ ihale karar pulbrını vermefe mecburdur. 
diye r&umu Te mUternvtrat 'ff tanzifat ve tellAllye resmlnden miltevelUd bele -
*entll olunur. ~bu aklın Va.kır 1ca.resl alıcıya ald olmayıp arttırma bedelinden 
ra memurluRu odası:ımentuı yukanda gösterilen .tarihte İstanbul Dörd1incli ic
&llacaıı llln olunur. Stbu llt.ıı T8 gö.sterllen arttırma. •artnamesı dairesinde sa-
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mubtunmen B. ' 7,5 te. 

Lir ı Kr. 
Eksiltme 

şekli saati 
Cinsi Miktım Lira Kuruş 

"3,, ııevı lnks 
sigara teneke 
kutu 

sır teslim 
veya HID • 
bara teslim 

15.!)00 adet 

80ll 

JIII 

6U Açık E.) 
) 14 

83 32 

I - Şartnamesi ve nümuneleıi mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı b\r 

kalem ma:lzeme eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli sif veya ambara teslim, muvakkat temınatı, eksiltme 

saa.ti hizasında gösterilmiştir. 
IIl - Eksiltme 7 /IV i939 tarihine ra~lıyan Cuma günü sa:ıt 1 l de Kab:ıuıpt 

Levazım şubesi müdiırıyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şart.nıameler parasız olarak hcrgün sözü geçen şubeden alınabilccelf 

gibi nümuneler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edile,n gün ve saatte 7o 7,5 güvenme paraoe 

larle mezkfır komısyona gelmeler.ı. (1789) 

~l l l l l il il il lll lll lll l l l lll il l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l il il l l l l l il il l l l l l l l il l l l l l l l l il l il l l il 
;;;; T··r I Hava Kurumu 

--- u ---
----

Altıncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. -------
Büyiih ikramiye: 2 f • Liradır ... --------=: Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 

:: ikramiyelerle ( 200.000 ve ~0.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
§ O İ K K A T: Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 günü ak§amına 

\ıııı~~~;~ıı~~~~Ü;ıutı;ıWı~~;;ın;ı~ıı~~;~;;~ı~;;ı~~İııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııın, 
Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları · 

Muhanunen bedeli 10980 lira olan 2000 ndet O. 75X2000X1000 eb'adında gaJ>. 
vanizc saç ile 3500 aded 0.63 X 2100 X 800 eb'adında galvanize oluklu saç 14.4 939 
Cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafın. 
dan kapalı zarf u.sulile s'.ttın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 823 lira 50 kuruşhık 
muvakkat teminatlarile beraber teklif mektub?annı havi zarflarını eksilt.m.6 
günü saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtrlmaktadır. (2047) 

SELANit<: BAN.~ASI 
Tesis tarih\ : 1888 

• 
İdare Merkezi : 1STANBUL (GALATA) 

. 
1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananistandalzi Şubeleri: 

SELAN1K - ATİNA 

• Her nevı banka muamelele:d 

Kiralık kasalar servisi 

Hafiflik - Rahatlık , 
J. R o u • a • 1 KorsİlarlAde -k- (Oalne), ald lncltobllacak ,.. 

- ~ ballH no de hl9blr tazyik J~k ""'"7"'. tur. 811 kONO or, vGcud11nuz• 

\f/ / 11kmakııı.n tonaoGbGnQıO in 
\r caltı• ve cODıGnDıD hvfffleııdı 

Flyalt ı 26 llradu IUlıaı:tı. 

Satıt rerl )'&lnıa ı 

IST USUL, BtJııil• 
TOul meydanı 12 No:ıu. 

MaDaran11ıı ziyaret adlı•lı ,,.,. 
I~ No.lu urllaınlzl bteylnlı. 
l"lyet!arunııda bD,Gk hullat. , 

İstanbul Asliye l\t:ı.hkemcsi 3 üncü Bulcal( 
Hiıldmliğinden: 

Beşlktaştn Odunlskel~i Mahkeme çı~ 
No. 3 evde Fatma tarafından Beşlkta.şta ~ 
neş!n sokak 10 numarada muklm HUs~ 
Hüsnü Arslandoğmuş aleyhine mahkeme ... 
nın 937 - 1193 numarnlı dosyaslle açılan bo
şanma dnvasında davacı Fatmanın gösteri ı 
len adresi terkederek glttlCi yerin meçbu1 
olduğu mübaşir meşruhn.tından anla.şılinı.Ş 
olmakla. ıınnen tebllğat lcrasımı ka.rnr ve ... 
rllerek muhakemenin 20-4-039 sn.nt 10 a :t;a .. 
Hkına kıırar verllmiştlr. Mezkftr gün ve ... 
atte mahkemede bizzat veynhud bllveklle 

---------------- hazır bulunmadığı takdirde hakkında gı ... 
bin yab Ita.rarı ittihaz olunacağı tebliğ olunur. 

IKırtas~ye maiazamızda müstahdem olarak ........................................... ~~~.:.!.~?.~.-
çalışan Iran tebaasından Şeyha o~lu Sadık 
bu defa mağazamızla alft.ka ve irtıbatı kesil
ml.ş oldu~unu llln ederiz. 
Zühtü Kmah. Halefi Emine Kınalı ma.tazası 
Umunı idare ve lşletnıe vekili unuımiıd 

Mehnıed Be;razıd 

--- Her Cins Hayvan -
Muayene ve tedavi evi 

Dr. BIKIWET .SEZEB 
lstnnbul ve Berlin veteriner 

mekteblerinoen diplomalı 
(Dahi it Ha\. Tedavisi 
Operasyon, Rontken ) 

lstiklıll Cad. Su T.,r11zi S. Nil 
Apartımanı No. 1 

DOYÇE ORIE T BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Be.din 

Türkiye pıbeluiı 

Galata - 1stanbul - İzmir 
Deposu: 1at. Tütün Gümrüğil 

* Her tlirlii banka iti * 

Son Posta 
YemıJ. Slyast. Havadl3 Te Balk ıazeıe.11 

-····-Yerebatan. Çatalçeıme sokak, 25 -

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddlr. 

ABONE FıATLARI 
1 6 

fene Ay 
Kr. Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE ı 400 'ioO 100 
YU ~İSTAN 23'1J l2:lU 710 270 
ECI caı 2; , , • 4l•ıı soo 1 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kur·.ııtur. 

Gelen e:ırak geri verilmes. 
ilanlardan mes'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul ilavesi lazım.iır. 

(····;;;~;~··k~~-~~··:··.;4i·ı;~·~~b~1···,, 
: Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 
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a = - -= = = = 
~ . ~ 
~ Et ve Sebzelerin iyi pişmemesinden, meyvalarm gUzelce yıkanmamasından, içHen sularm temiz ve saf olmamasından hAsıl olan solucan dediğimiz barsak ~ 
~ Kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın io z~rma yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. § 
~ Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, · karm agrlları, karın şişmeleri, burun, makat kaşmması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer ~ 
~ sinir halleri gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtlarm tesiridir. ( iSMET SOLUCAN BISKOVITI) Bu kurt arm en birinci ~ 
§ devasıdır. Buyuk ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklarımza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Katlandıktan yirmi dört 5 
~ saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadıgma itimat ediniz. Sıhhat VekAletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular § 
~ içinde yazılıdır. § 

'ııııııııııııııııııııııııı~;:~;;ıı;:rı;rı~ıı=ıı;;;:ı;:ıı;ıı~;~~~ıı=~~ı~ı=;ı~~iı~~~~~ıı::;;;;ıı::;~;ıı:;,;:ııı;ı~;,;~ıı~~;;;~iıı~;~;ıı;,~ı~;ı~ı;ıı;ı;ıı~~;irı~iııııııınııııııııııııııııııl 
Sütçüler Aleminde Bir Hadise ... 

i } SüT MAKiNELERi e e 1939 modelleri gelmiştir 
J 

l ün,yanın 4:,.D ~lam ve en ucuz, 

Mi LE 
SCT llAKINELEBIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek akaamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Taşra Satış yerleri : 

Koıayada Katıkçı Necati, Enunaada 
Nct'cıt • olakot.u 

, TÜRKiYE UMUM DE OSU: JAK DEKALO "fe Şsi lstanbııl da Tahtakale No. &1 
Ankara acentanuz : Yusuf Esendemir ve Oğullan 1 

' 

Adana > Ömer Başeğmez 
Konya > Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Ö:ışeker 
Erzurum > Neş'et Solakoğlu 

Polatlı ı Süleyman Uzgeneci 

Glzelllkler ••• 
Dünyada mevcud bütün 

şeylerden üstündür. 

onu Koruyunuz. 

RErA PERTEV 
Sizin bu yoldaki mücadele~ 

nizde kendisine itimad 
edileb.len en kuvvetli 

vasıtadır. 

İstanbul l elediyesi ilanlara 1 
Karaağaç rnüessesatının paçahane kıs.mına Mlrurnu olan ve behu tonuna 12 

lira bedel tahmin edilen 80 ton tüvenan maden kömürü açık eksiUmeye konul~ 
m~tur. Şartnamesi I.evazım Müdürliiiflnde a&ülebilir. İsteklller 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 72 liralık ilk teminat makbuz veya Mektubil~ beraber 
1~/4/939 Çarşamba günü ıaat H buçukta n.Jml Encüm.~ndc bulunmalıdırlar. 

(1965) 

T rq ol<iuktan onra cıldinize 
krem sUrmeyiııiz 

PO ER 
Traı bıçaklan cildi yumuıatır 
ve ytzün~zü pamuk &ibi yapar. 

Her Yerde P O K E R trat bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Sıhhi müessese er Arhrma ve 
Eks .. tme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konu'lan iş: Haydarpaşa Nürnune hastanesinin Poliklinik bınası 

tevsii. 
Keşif bedeli: 2393 lira 21 kuruş. 
Muvakkat garanti: 180 liradır. 
Haydarpaşa Nürnune hastanesınin Poliklinik binası tevsıt işi açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

Eksiltme 3/4/939 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlundı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürl11ğü bınasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler şartname, proje ve buna baflı diğer evrakı her gün komisyonda 
görebilirler. 

İstekliler cari ..,;eneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakka~ galllnti ntakbuz veya banka mektubu ile 
bırlikte bu işe benzer 2000 liralık iş yapt!kJna dair İstanbul Villyetinden ihale 
tarıhinden 8 gün evvel alınış olduklan ehliyet vesikalarile birli!de belli aün ve 
'aatte komisyona relmeleri. cl85h 

YAZ GiRIŞi ...... 
Alman 

ALDA 
Fotoğraf Makineleri 

1.. 3,8 • 1 • . 2,9 - 4, 5X6 • 
6X9 - 6X6 

6 AY VERESiYE 
Komple Bisikletler 

6 AY VERESiVE 
1.viçre cep ve kol saatleri 
Kadın erkek ve hediyelikler 

6 AY VERESiYE 
Osman Şakar 

Odata : Ban .~alar Cad No. 47 
Vo vade han Zerr:ln kat 

Beyazıt : On iv Jrsite Cad. No. 28 
Kadı ,, öy: iskele Cad. 33/2 

• 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

EY\'4 
En hoş ve tabll meyva ussre

lerlnden yapılmıştır. 
1 ttklid edilmesi kabil olmayım 

bir fen harikasıdır. 

lNGILJZ KANZUK ECZANESi 
nEYOGLU - 1STANBUL 

ilan Tarifemiz 
~t ailtnn ıanttmı 

Birinci aahile 400 lıuruı 
ikinci •ahile 250 ,, 
O,üncii •ahil« 200 » 
Dördüncü u:ıhil• 100 >• 
iç ıahil~ln 60 » 
Son ıahile 40 >> 

Muayyen bir müddt> . znrfınds 

fazı&ca rnikdarda ilAn yao•ıı·a,.ak· 

lar ayrıca tenzilatlı tı\ı ifemizden 
istifade edeceklerdir. 'l'arr., yarım 
ve çeyrek sayfa ntınlar için ayrı 

bir tarife derptş edilm!ştir. 

Son Posta'nın ticari Jiınla:-t.ıa 

aid işler için şu adrese mürt.caat 
eailnıelidir: 

tlinrılık Kollektlf Şlrkcu 
Kahranumzııde Haa 

Ankara caddesi 

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

Neır yat Müdürü: Selim P.agıp Em.ı~ 

&AHlPLEBt S. Ragıp EMEC 
: A. 17crcm UŞAKL1GlL 

T. C. ~ZiRAA BAN KAS 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari tııer nevi banka mua-nelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabla.rında en u 
SO liras• bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
eör.e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ac· ed 1,0ÖO Lirahk 4,000 Lira 
4 . " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKA't: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenı.ere ikramiye çılttığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir • 

Kur'alar ıenedc 4 defa, l Eylô.l, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Buiraa 
tarihluindc çekilecektir. 

Karadeniz Ereğli kaymakamlığından 
Karadeniz Ereğli köylen koruculan için (ceket, pantalon, tozluk v~ kamet) 

121 takım e?bise, potin. muşambıı alınacaktır. Talihlerin nümune w son teklif.. 

lerini 14/Nisan/939 Cuma gününe kadar göndermeleri il.An olunur. (1856) 

Romatizma ağ ı a :ı 
., A 'I 

ıçın en ıyı lta : l r. 

1939 MODELi REGULATORLU SU 
TURBINLERI. DAKiK ve GÜNOÔN
OÜ EVREKALARI, MENSUCAT 
SiLİNDiRLERi, TOPANE TOPCU· 
LAR No. 465 MAKiNE iMALAT· 
HANESiNDE K. ZADIK OGLU 


