
tfALKIN GÖZO 

tjALK 1 N KULA(31 
.... ALKIN DILl 

Sene 9 - No. 3142 

- ----
-- - -~ - -- --

[Bu gün 16 sayf 

Fiatı IS K~ 
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Be r l inde Romanın ağzından ismet lnOnü, Sovyet 
Hariciye Komiser 

Lehistana ihtar mahiyetinde Muavinini kabul etti 

bir beyanname neşredildi Potemkin'in Ankara ziyaretinin Avrupada 
uyandırdığı alaka devam ediyor 

• 
ltalganın bu meselede ittihaz etmiş 

Fransız gazeteleri Sovyet Rusyanın Türkiye ve 
Romanyaya bir " Karadeniz pakh ,, yapılmasın~ 

teklif ettiğini bildiriyorlar 

olduğu vaziget tebarüz ettiriliyor 
Roma Varşovayci uzlaşma tavsiye ediyor ___ ............... ·-·····--·········· ........... ..... 

Cörçile göre Hitlerin lngiliz - Rus 
maks~dı Polon~ayı görüşineleri 

tecrıd etmektır d d' 
Amerikada meb'ulllar evam e ıyor 
Ateş püslıürügorlar 

şartile 
Nutku t f · d b0 l ·ı· e sır e en ır ngı ız gazetesi de: "Hitler 

müzakere kapılarını açmıştır,, diyor 

ku:~rşo~a 29 - Matbuat, Hitler'in nut Gazeteler, Alman devlet reisinin Al
l~ n ~ı~assa Polonya ve İngiltere i- man - Leh itilAfını f.eMetmek i · il · 
hin~an ~tılafların bir taraflı ola~:ak fes sürdüğU iddialan reddetmeıcıeJ.~.r~n 
sirl daır olan kısımları hakkında tef- Yan reamt Gazeta Polaka diyor ki· 
......, erde bulunmaktadır. (Devamı ıo tlftCU nyfada) · 

· :- Yeni Edebi Romanımız -: 

Çok ince bir mevzu, çok güzel bir tertib, 
çok temiz bir üslub 

Hazin bir aş~ın meraklı ~si 
Bugün başl;idlk "~, 

..... ..--__ Yedinci sayfamızda ok unu~ l ~'-.;......_._.. 

" 

t 
/ 

Londra 29 (Hususi) - Hariciye nazın 
Lord Halifab, Moskovadan dönınüı olan 
Sovyet sefiri Maisky ile bugtin uzun boy
lu görüşrnüftür. 

J.l"ransıı: haricita nazın Bone de, Paris-
teki Sovyet sefiri Surft ne müllkatta bu- , Sovy.t Hariciye komiser mıuıvin.t, Ankara gannda Hariciye Vekilmiz1' 
lunmu§tur. ktırf\ karşıya 

İngiliz kabin Pazartesi günü top • Ankara 29 - Reisiciimhur İsmet İnönii komiser. muavini Potemkinin Ankarayı 
narak. mecburl askerlJk kanununun tat- bugün saat 16,30 da Çankaya kö§lcünde Ziyaretini mevzuu bahseden cParjs - Mi
biki meselesinden bafka, Hiilerin nut • Sovyet Hariciye komlier muavlni Po • elit .gazetesi. diyor ki: 
kundan mütevell.id vaziyeti dı tetkik 1 • temkini kabul buyurm~lardır. - Potemkin, Türkiye ile Sovyetler a
decektir. Kabul esnaaınra Hariciye Vekili Şük.ıil rasında hakiki bir askeri ittifak teklif et-

Getımd V eygılnd 

Pariı 29 (Hususi) - İran ftliahdi
ntn düğün merasiminde Franaayı ~
sil et.mit olan General Veyga!ld, dönü
fÜ esnuında Ankaradan geçerek, Tür
kiye hilkfunri merkezinde bir ıQn ka
lacaktır. 

~ ................. ·-···-····-··-·-······ .......... , 
i Tork - Alman 
e munasebetleri 

YAZAN 
Emekli General 

H. Emir Erkilet 

Saracoğlu da hazır bulunm\l.fhır. mek üzere An'karaya gidiyor. Poternkı 

Fransız gazetelerinin neşriyatı nin vazifesi evvelce tahmin edildiğinder 
Paris 29 (Hususi) - Sovyet Hariciye (Devamı 10 uncu. sayfada) 

Meslek hayatları elli yılı 
geçen yedi doktorumuz 
için bir jObile hazırlandı 

Genera:Z Hazım Cemll Topuzlu Generaı Btdm Ömer 

cTürk hekimleri dostluk cemıyeti> çok kimlik hizmetleri elli yılı bulan doktor. 
yerinde bl.r diifünce ilt bir te§Cbbilstt bu- lanmız için bir jübile yapılacaktır. 

[Yazısı 1 nci sayfcımızda] lunmaktadır. Bugüne kadar, elli yıl doktorluk ttmif 
\ .................... ~·········-·······~---·./ Bu teşebbüH ei)re, memleketimızdc he· (Devamı 3 üncı'l sayfada) 
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•• rgun H 
Roosevell • Hitler 
Polemiki 

\. y~ 
adyosunun yüksek ve kuvvetli 
mudahalesile, Hitler söylerken 

bütün esir [daha doğrusu ethir yazmak
tır] Alemini elektrik kıvılcımlarına gar ka 
çalışan bır ele rağmen. Führerin nutku-ı 
nu dünya büyük bir alaka ile dinledi. 
Derhal so) lıyelım ki. son günlerin neş
riyat gürültüsünden sonra, Hitler, bu 
nutku ıle b ze yeni bır şey öğretmedi vo 
bızı bır siırpriz karşısında bırakmadı. 

Rooseve tin Hitlere ve Mus.;oliniyc gön
derdiği mektubdan bahsederken, bunun 
da karşı ıklı bir propaganda vasıtası oI- ı 
maktan b şka bir netice vermiyeceğini 
80ylem tık; Führerin cevabı, bu husus.-

Sözün kısası 

On tane kuyruklu 
Yıldız geliyormuş I 

E. Talu 
u yıl kuyrukluyıldızların yılı ~ 

miş diye bir rivayet var. Bu 

salkım saçaklı seyyarelerden tam on ta• 
nesi birden, 1939 yazında, göyüzünde bl· 
ribirlerine randevu vermişler. 

&kiden böyle bir havadis bizi korku.. 
turdu. Değil böyle on tanesi, bir tanesi
nin te.şrifini haber alsak, haftalarca çene .. 

lermizi bıçak açmazdı. Kuyrukluyıldızı 

deccal gibi bir şey bellemiştik; zuhurunu 
kıyamet al§.meti sayardık. 

zahir o zaman hayatın tadı vardı: dil~ 
yaya, tabiat nizamının devamına kıymet 

takı göru nırnüzün doğru olduğunu isbat Bir adam erine giderken merdiven başında bir göJ.ge Zayıflık ve korkaklık insanı tün nare:tetlerinde yanlış 
ettı. Ç ku. verıkn cevab bir cpolemik>- gördü, hırsız olduiuna. kendisine hücum edeceğine bük- yola sevkeden esaslı Amillerin başında gelir. Korkak ve 

verirdik. Ve telfışımız bundan ileri ge· 
lirdi 

Şimdi, en azından bir çeyrek asır var 
ki kuyrukluyıldıza atfedilen bu şeamet, ten b b'r şey değildir. Amerika Cü.m. metti, cebinde ı;iWu vardı. tetiği çekti. Halbuki yara'ladıjı zayıf her zaman için veh'ham müvesvistir, dalına fena-

h.ırreisı A:man Filhrerıni cmütecaviz ve hl'ra maruz kala.-:ıhm diic:iinür, hep bu d -nccye göre bu netame bize vız geliyor. 1914 den 
1918 e kadar ckıyamet. in ufllk tertib: 
provasına şahid olduk, örneğini gordilk. 
Artık korku damarlarımız tesallub etti. 

Olgunlaştık. kanıksadık. dünyanın SOi 

adam masumdu, fınelik kendi tanıdıklanndan birL Mah • r; '-"t!i' -,-
mütearrız> vasıfiarilc dünya k.al'§lsmda tedbir alır ve dalına aksi, fena bfr neticeye varır. Mtivaze -
bir maznun sanda1yasına oturtmak iste- kemede cürmiln aaiti araştırılırken, mçlunun r.ayıf, kor- neli ir adam ol bilmek için hem ruban. hem de ricu.den 
~ı. Hıtler de, kendisini gene dünya kak, biçare bir adam olduğu nokl 11nda duruldu, suçu kuvvetli olmalı doğru bir karann ancak sağlam bir lr.afa-
karşısı da müdafaa etmiş ve c:mütearruı korkaklık saikuile yaptığına hükmedildi. dan çıkacağını bilmeliyiz. 
ve mütecavız> olmadığını isbat için ken- ıc:==:===~::::::ıı:==ııC:::i===:=======~=:::ıı:ı:::=====~~~~~~==~====-==-==-==-==-=====ı=== 
dısince ıradı mümkiın olan bütün delil
lere müracaat etmiştir. 

Hav yollarında 
Kadın memurların 
Mail ajı 

/' .... - .......................................... _. .... , 
: f . i n . ir ı r 1 

Bir kadın 
Taggarecinln 
Büyiilı teşebbllsa 

nundan bahsedenlere acıyarak gülüy~ 
Fakat bu cpek gözlfü lüğümüz. cbnai bt 

şerden da.Pa munsıf olduğuna kanaat ge. 
tirdiğimiz tabiate karşıdır. Tehdid ora. 

dan değil de gene kendi içimizden gelse 
bu babayiğitliği gösteremeyiz: dnhal ta. 
bansızlaşırız. Çünkü zulümde 1ns:ın larda.1 

üstün hiç.bir şey olamıyacağım öğrendik. 
biliyoruz. 

Bızım gıbi, bu işlere sakin bir mantıkla 
bakanlar, müslümam da, hırisfyam da 
ayni derecede haklı gören Yahudi gibi. 
her iki taraf" da ha vermekten başka 
bir y yapmazlar. Amerika Cüm.huneisi 
haklı mıdır? Evet, haklı. Hitlerin de hak
kı var mıdır? Evet, varchr. Fakat, mese
lenin esası demokrasi devletten mi mü
tearrız ve mütecavizdirler, yoksa bu va
ınf totaliterlere mi daha yakı.şu? Davası
nın halli değildir. Şu dünyanın bugünkü 
derdıne çare bulmak, harb denilen belA 
ile milletleri ateşe atmamaktır. Bu ba
bından bu mütalea da edildiği zaman da 
her iki taraf ta haksızdır: Çünkü kabil I 
olduğu kadar devamlı bir sulh esas ola
rak. ne :bır taraf. ne diğeri müsbet olarak 
h~ir şey g&termemişlerdir. 

J 
1 Yetişi se ne olacak? 1 
: Şehir tiyatrosunda çalışan. genç ar• i ı 
i ti.!tlerden birinden bahıediyorlardı: i 
f - yok istida.dl~ dediler, ilnde Tür- l 
: kiyenin en kuvvetli komedi artisti o-

Mesel§, önümüzdeki haftalar içinde on 
tane kuyrukluyıldızın birden gökyüzilru 

• de topJanacağını ben şimdi burada soğukı 
kanlılıkla yazıp pervasızca, fütursuzca a. 
lay ediyorum. Bunu, sizler de ayni P®

vasızlık ve fütursuzlukla okuyaca lı:smı~ 
L~kin acaba, sayısını muhafaza edip saı 
de iki isim değiştirerek : cÖnilmüzdek! 

haftalar on tane İzlanda dridnotunun ~ 
rabul limanına geleceğini> haber versey .. 
aim ne olurdunuz? Ve bir kere, bunu ya. 

* Polemik bah.ı;inde Führer de kuvvetli 
olduğunu gösterdi. Onun da söylıyecck 
aözlen vardı; delillerini kabil olduğu ka
dar kuvvetle. dünya erfknrının yuksek 
mahk"mesi huzuruna döktü. Dünya ef
karı, belki de bizim gibi, her ikı tarafın 
da haklı ve haksız olduğunu görecek, fa. Holanda hava~an firketi servist 
ut, dünyanın derdine deva bulmak ba- çalıştırdılı llt.adıa :memurlarına gönderd~ 

• 
~ lacağı muhakkak! 

Mec~e bulunanlardan birı sonlu: i 

:

1. - Ha.ıımm piyango gişesini Ha-
.mndan oma dernr alacak? 

"-- .J 
Yeniden güzellik 
Kraliçesi olan luz. 

kınımdan her iki tarafın da hiçbir rnüs- ti bir 1.aınimde, er esnasında. kadın · 
bet tekili yapmadığım düşünerek derdli memu.rlan.n aşın derecede olmamak Qm

kalacaktır. re yüzlerine maJro'aj yapabileceklerinit 
Eğer her iki tarafta da zorla ınüsbet yani mutedil bir veklld pudra, ruj a<ıre

noktalar aramak. bulmak istersek §Unla- ceklerl ·, tırnaklannı boyıyacakla.rını, 

ra dikkat edebiliriz: fakat koyu kırmızı renkten maadasmı 
1 - Roosevelt suLh için bir .konferans lrullanamıyac lannı, aaçlarını da düz 

aktıni teklif ediyor. bir ilde taramalan ica.b ettiğini bil -
Z - Bitler · bu konferanslardan bir dırm · tik. 

teY çıkacağına inanmadığını söyliyerek Resmimiz tayyarede çalışan kızlardan 
alAkadarlann karşılıklı konuşmalarınm !birini gösteıiyor. 
hem lifi, hem de daha pratik ve hayırlı =============== 
olacağı fikrindedir. artırmış. ne de sulh ihtimallerini f ıla 

Bizlere gelince, 0 fikirdeyiz ki konfe- kuvvetlendirmiştir. Bu nutku. 5Ulh kapı
ranslardan bir y çıkacağına inanmak larını açık tutmaya çall§an bir ruha ıahib 
safdillı"k:. karşılıklı konuşmaların enter- olarak telakki edebiliriz. Fakat, lüzu
nasyonal hak 'Ye adalet ibakımmdan fe- mundan fazla ümide dfifmek. hatalıdır. 
yizl1 neticel•r vereceği ümidine düşmek Şu halde, bizim .gibi, bu işlerde bitaraf 
te gafilliktfl'. olanlar için yapılacak teY §Udur: Glln 
Şu Jıalde, varacağımız netice de şu 0 _ geldiği zaman kendi varlığımızı nıüdafaa 

lur: Amerila onun arkasınd3 ~ldanan etmek için dakika kaçı:rmıyarak kuvve1.
demokrasi lemi, Hit1ere karşı bir pro- ~ek ve. h~d~er~ .inkişafına bu kuv
paganda hücumu yaptı; Hitl"r de muka- velin ver.diği 8:1kfuı_ ıçınde bakmakta de
bil propagand ile mu abele etti. Elbette varn eylemektir. Çünldl, her ilti tarafrn 
müsbet ~klitler almadıkça hiçbir kon- dn söylediği güzel st5ı:lere rağınen, bu 
fera masasın oturmaya 'razı olmıya. kuvvetli polemik ed biyatı bize haki-

- . kati bir kere daha · at etmiştir kt düny 
cağını anlaitlktan sonra musbet teklıf e- - d 

1 
dü hn kt ı...---11 __ ..__ 

. muca e e nyası o a a ~uevw.uu.ı.ı-. 
sruı olmak iızere şu iki noktıı üzennde B h ö A--A-~ b 1ı 

tt. n şa san, DUIUuz.ue emen pat ya.. 
ısrar e ı: k b' h .... _ F ~ D • en '-1" arı.x: inanmıyorum. akat, böyle = M afinstçıg. 1 k 1 bir harb günün birinde mutlaka patlıya,. 

em ~ e r. k d --ı.n. ı __ ... 
C8 sa, 0 evri m\lmAun 0 M en yük:ıe& 

Ei!er bu iki nokta üzerinde müsbet btr 
tt-kl. yapılırsa Alrnanv~ bt>tk· b·r kon
f<'rans masasına oturmayı kabul ede
cektir. ... 

kuvvet de.receslle karfllamamız ururJ.. 
dir. Takıl> edeceğimiz düsturu daima tek
rar edelim: Sfikthı ve ttimad içinde 
temadiyen kuvvetleıunek. 

Muhittin Birgen 1937 de Amer· ada Miyami eyaleti gü-

STER 1 NAN, 1 STER 

zarken !benim kalem tutar parmakların 
acaba nasıl titrerdi?. 

Şaka d.:>ğıl: Biz. Adem ev1Adlım, diln· 
yaya zarar vermek, dünyayı mah vetmeh 
hususurıda arzın ve sernavatın Sfetlcrm. 
taş çıkartıyoruz. 

Kim bilir, ıbelkj hu kabiliyetlnıizi biz.. 
Amerikalı bdm t~arecilerindın La- zat o Metler dahi müdriktir ve bizden. ~ 

ura İngalla bin kilom tre inkituız u- lar dahi yılmaktadır. Bu seter gelece~ 
ÇUf rekorunu tırmata huırlanmaktadır. haber verilen kuyrukluyıldızlann arza 

Berlin radyosunun 
lngilizleri kızdıran 

bir eglencesi 
Berlin ra.dyo idaresi mfiıterileri için bir 

eğlenceli İngilizce tabirler lugatı hazır -

lamıştır. Bu J.Oıat, Almanların rnmt rad-

yo mecmu da D<!freclilmiftir. 

Bu tabirlerden bszı1 rını yazıyoruz: 

Downing Street: (B!ll'lekalet binası -

nm bulundulu sokak Londranın tn meş-

pek yaklaşmalarına sebeb de berki budur~ 
Zira, benim bildiğim, tanıdığım neVi 

beşer, eflake ulaşan tayyarelerile bilmem 
kaç kilometreye mermi yağdıran topla

rile, ve hele boğucu gazlerile bir hücuma 
geçmeyi görsiin. Alimallah, on yıldızın 

birden kuyruklarını güsgüdük eder dt 
bir daha bu semalara uğramamaya topu· 
nu birden tövbe ettirir. 

Yirminci asrı medeniyette insanın kor• 
kusu ancak insandandır. Üet tarafı her
kese vız geliyor! 

E .. Talu .. -........................................................ _ 
hur sokaklarından biridir. Pek az tanılan Alınacak otobOslerin fartn1meai 
fakat müthlt 8Urette tüccar zihniyetli o- hazırlandı 

lan bir adamm ismine imfeton bu sokağa Belediyenin işleteceği otobüslerin sa 
Downing Street denilıniftir.) tınaJma şartnamesi hazırlanmıştır. Ya 

Avrupa lruvvtrtler miıvaı•rı t: (İngm~ kında şartnamt'.! Vali ve Beledive Rei!f 

kudr . ,,.n._ ü t . -~ b'l Lfıtfi Kırdann tetkikine arwdilecek _ 
etme AG.L\"" m va7.ene emın wue ı e- · B J a· 

ce'k şekilde hiç bir devletin yekdiğerile tır. e e ı.yeler Bankasından alına .. 
cak beş mılyon liranın 1 milyonu Av. 

bağdaşmaması d mektir.) rupadan satın alınacak otobüslere tali· 
Serbestı: Başka ve hota gitmeyen fikir- sis edilecekti. Tramvay İşletmesi bele

ler.i perdelemeli anlatan bir kelimedir. di~\."?ye devredileceğinden otobüsler da 
İngiltere cdenhl'tenn rbestiai» ni keş - bu işletme tarafından mubayaa oluna
feden mem'l ketttr. Ve bu serbestini~ caktır. Bu işe tahsisi kararlaşan ı :ın1J,. 
kendi kendisini tayin ottiği hamisidir.) yon lira başk~ tarafa harcanacaktır. ............................................................ ._ 

ı:ellik .kralf.çel11fne seçilmiş olan İrmgard 
Dletel 1939 ytlının da kraltçesı olmuştur. 
M'ıs Dietel sporcu bir genç kızdır. Atle
timn 'kMbtımln en ileri gelen koşucula -
nndandır. 

INANMAI 

TAKViM 
NiSAN 

-==--t1.11mf aeao so ArabJ Hila 
U63 1"3 - RHmi eeııı M .. ıı Kaı•ıD 

17 1g3g ı74 ....-
PAZA.R 

l ı 

I• 
lı 

Gelel'nı, bu işler ka~nda b;zlere ... 
Bizim fıkrhl"ize ~-"rf' ı.-tföı lr1 ı:Y",.;.1tü 

·havat mücadel si. denilen ezeli hnd·se
nln tezahftrlerinden baska bir !l:('V deln
dir Her iki taraf ta b;rbirlerin"' karşı hü
cum etmekte ve her iki taraf ta bu siyasi 
ve manevt hücumlar neticesinde. maddi 
veva manevt sahalarda yer knanmaya 

Bir mesle'kda~ dünkü nüshasında Alman devlet reisinin şete kocaman harflerle: vUNEŞ Rebiülevvel M.:>AK 

çalı~aktadırlar. İnsaf denilen şey. her 
iki tarafta da ya hiç yoktur, ya.hud dn en
ternasyonal nezaket icabatmın zaruret
leri hududunu .geçmiyen bir doz içinde
dir. Hitlerin n:ntlnı ru> hıırb ihtimallerini 

söylediği nutuktan bahsederken: 
- İki gazete bu nutku, ikinci tabı yaparak dün neşret

tiler. fakat biz fevkalAde ahval olmadıkça ikinci tabı yap -
mamayı şiar E:dinrniş olduğumuz için nutku yazmayı bu
güne bıraktık, diyordu. Fakat bu münasebetle yaptığı man-

- Hitlerin nutku lıarb havasını yarattı, cllmlesini yaz. 
mıştı .. 
Eğer Her Hitlerln nutku hakikaten arkadaşımızın :Jan • 

dığı gibi harb havası yaratmış ise, harb havası yaratmanın 
fevkalıde ahvalden sayılınıyacağına: 

iSTER j AN, IS T E: R INANMAI 
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:T,ELGnAf' HABERLERi 
•' r 

Hitler nutuk söylerken 
Ruzvelt uykuda 
bulunuyormuş E 

Londra, Polonya ve 
Romanyaya kredi açıyor 
Romanvaya ilk kredi olarak beş milyon İngiliz lirası 

verilecek, bir itilaf akdedildi 

Londrn 29 (A.A.) - Finançal News ilk kredidir. İngilterenin Romanyaya 
ıazetcsinin öğrendiğine göre İngiltere vereceği mebaliğin yekunu henüz tes
tle RomEtnya arasında bir itilaf akte - bit edilmemiş ise de bunun oldukça 
dilmiştir. Bu itilaf mucibince İngiltere, yüksek yüksek olduğu zannedilınekte
Romanyaya 5 milyon sterlinlik 'bir kre dir. 
di açacak ve Romanya bu kredi ile İn- Finançal News, İngilterenin Polon -
glltcre<len gayri askeri malzeme satın yaya da kredi açmtrsı ihtimali olduğunu 
alacaktır. Fakat bu &ımanyay~ açılan ilave eylemektedir. 

Alman - İngiliz 
S ilahlanma yarışı 

Rumen Har.icige 
Nazırı Romada 

Saadabad paktı 
konseyi 

Tahran 29 (A.A ) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Saadabad paktı konseyinin içti -
maında Irakı temsil edecek olan 
heyet Harbiye Veziri R~id Elhace 
riyasetinde Tahrana gelmiştir. 

Konsey bu sabah saat l O da• ye
ni Hariciye Vezareti binasında top
lanacaktır.İran hükümetinin Saada-

Hyde Park 29 (A.A.) - Beyaz Saray 
sekreterliği tebliğ ediyor: 

cHitler nutkunu söylerken Ruzvelt, u
yuyordu. Mumaileyh saat 8,20 'de -mahal
li saat - Hitler nutkunu bitirirken uyan
mıştır. Reisicümhur, nutku tefsir etmiye
cektir.> 

Macar Nazırlarının 
Berlindeki temaslar~ 
Slovakyanın Macaristana 
ilhakı teklif edilecekmiş 

bad µaktı devletleri mümessilleri Berlin 29 (A.A.) - Teleki ile Csaky hu 
şerefine verecegı öğle ziyafetini susi trenle saat 14,30 da buray,1 gelmiş
müt,-.akıb ikinci bir toplantı yapı - !erdir. Kendileri öğleden sonra yekdiğe -
lC?Cak ve pek muhtemel olarak bu rini müteakib fon Ribbentrop ve Göring 
t-Oplantıya aid tebliğ bugün matbu- ile görüşmüşlerdir. 
ata verilecektir. Gece de Tahran 

e intizar devresinden 
sonra polemik saf hası 

Yazan: Sf'llm R;ı~p Emr ç 

~ iyasi durumlarda intizar dev

~ relerini ardı arkası gelmiyen 

mütal<'a ve tefsir safhalarının takib et
mesi adettir. Her Hitler'in nutkundan 
sonra ela böyle oldu. O söyledi. Şimdi 
de İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve 
Lehler konuşuyorlar. Siyaset polemi -
ğinde susmak yoktur. Hep söylemek 
vardır. Nitekim, İspanyol hükfunetçi -
leri de, selameti firarda buluncıya ka
dar hep söyledilerdi. Lehliler derler ki: 
Dançiğ'de Almanyanın hakkı vardır. 

Fakat toprak istiyemez. Serbest şehrin 
3tatüsiinH değiştirmekle iktifa olun -
mak lazımdır. 

Londra 29 ( A.A.) - Evening News 
~azetesinin deniz muharriri, Almaın -
İngiliz deniz aniaşmasının feshi müna 
sebetile yazdığı bir makalede İngiltere 
nin karada ve havada Almanyaya ye -
tişrn~k için muazzam gayretler sarfet
mesi lazım geldiğini, halbuki Alman -
Yanın birkaç ay içinde birçok denizal
tı ve diğer küçük gemiler yapmak su -
reme hüyük rüçhanlar temin eyliye -
bile~ğini ehemmiyetle kaydetmekte -
dir. 

Bu akşam eski ıbaşvek8let dairesinde 
Paris 29 (A.A.) - Gafenco. bu sabah Türk büyük elçiliğinde bir suvare Hitler tarafından şereflerine bir ziyafet 

hariciye nezaretine giderek umumi katıb verilecektir. verilmiştir. 

İngilizler de diyorlar ki: Almanya -
nın hüsııü niyetinden süohe ediyoruz. 
Fakat kendiSiie her z~man kon~abili
riz. Amma silahlanma tedbirlerimiz -
de devam edeceğiz. 

Alexis ile görüşm"ştür. Mumaileyh saat \...,,__ _____________ ) Macar nazırları Salı sabahı Berlinden 

15 de Bone ·ile görüşmüş ve akşam saat F p dU ayrılacaklardır. 
19,30 da trenle Romaya hareket etmiştir. On ape n n Bratislava 29 (A.A.) - İyi malfunat al-

Ruslnrııı mütaleası ise malCımdur. 
Sovyet Rusya. Almanyava aman ver
memek için mukabil cephenin sıkı bir 
mesai birliği yapmasını ve hemen ha -
rekete geçmesini ister. K"'za Fransa -
nın mütaleası da a~ağı, yukarı bu ma -
hiyettedir. 

Polonyanın nüfusu 
35 milyon 

Varşova 29 (A.A.) - Resmi istatistik 
of' . . . 

ısının ver<lıği malO.mata göre, Polon -
Yanın nüfusu 1939 senesi başında 
35.o9o,ooo e çıkmış bulunuyordu. 

Hitlerin sözlerini Nevyork 
belediye reisi nasıl 

telakki ediyor? 
~evyork. :9 (A.A.) - Nevyork be -

l~dıye . reısı ~ B~guardia Hitler'in hiç 
kimseyı hatta kendi milletini bile al _ 
datab~l~iğini zan~etmiyorum demiş ve 
şunu ılave eylemıştir: 

«Çocuk iken, Arizona'da bir takım 
adamlar vardı. Onlar oyun masasına 
oturur~en .tabancalgrını da çıkarır, ma 
sanın• uzerıne koyarlardı. Bunlar bir~r 

Yugoslavganın 
Yeni harb gemisi 
Belgrad 29 (A.A.) - Yugoslav dona:ı· 
m~ için Fransada inşa edilmiş o'an 
cBelgrad• muhribi dün Split'e gqlmiştir. 
Muhrib 1200 tonluktur. Uzunluğu 98 met
re, sürati 38 mildir. 120 milimetrelik 4 to
pu ve 40 milimetrelik 4 tayyare dafü to
pile mücehhezdir. Mürettebatı zabit ve 
nefer olmak üzere 150 k~idir. 

Hudud Sıhhat Umum 
Müdürlüğü bütçesi 

Ankara 29 (Hususi) - Bütçe encüme
ni mülhak bütçelerden hudud sıhhat u
mum müdürlüğü bütçesini umumi heyete 
tevdi etmiştir. 

İtalya ordusu için yeni 
tahsisat ayrı'dı 

Roma 29 (A.A.) - Nazırlar meclisi, 
Mussolıni'nin riyasetinde toplrunmı.ş -
tır. 

Mussolini, 7 Nisanda Rocca Delle 
Daminate'ta ordu erkanıharbiye reisi 
ve maliye nazırının iştirakile yapılan 

toplantı esnasında verilen kararları 
meclise bildirmiştir. 

Ordt. için ayrılan yeni tahsisat İtal-şaki idi. Centilmen değil.> · 

Bir IJliim cezasına 
aid tezkere 

' yanın gerek ordu mevcudü, gerekse 
malzeme ve memleketin müdafaa teş -
kilatı itibarile kuvvetini arttırmağa ya 
rayacaktır. 

Ankara 29 (Hususi) - Rizenin Çam
lıbel. mahallesinden Satır oğUlların _ 

dan lbrahim oğlu Mehmedin ölüm ce _ 
zasına çarptırılması hakkındaki tezke _ 
renin geri verilmesine dair Başvekil _ 
let tezkeresi Meclis ruznamesine alın _ 
nu.~tır. 

Fransaıun yeni 
Harb gemileri 
Paric; 29 ( A.A.) - Bahriye Nezare -

ti 38 ,.e 38 mükerrer tipinde 4 hafif 

t~rpitonun tezgaha konulduğunu bil -
d.ırmel{tedir. Bu torpitolar l 000 toni -
lato hacmindedirler. 

Jıbralter 29 (A.A.) - Fransız Pro
Vens zırhlısı, Emile Bertan kruvazörü ' . '~ lndam Table, Malin, Trumphant tor 
PıloJarı buraya gelmişlerdir. 

Prens Polün yıldönümü 
p ~<'lgıad 29 (A.A.) - Naib Prens 

0 1 un doğduğu günün yıldönümü mü 
nasebetile dün Dedince sarcı\ mm kili-
sesind • · · e ayın ynpılmıştır. Hanedan a -
zası ile sarayın dam donörleri ve Kra
lın · · r sı vıl ve askeri maiyeti merasime iş-
ırak E>tmişlerdir. 

Macaristanda t~asus 
d. ~uda peşte 29 (A.A.) - Resmen bil-
ıtıldW .. 

bir k' ,~ne. gore casusluktan dolayı on 
'b ışı dıvanıharbce üçer seneden on 
~fl s7n:ye kadar ağır ha~se mahkfun 

.. rnıştır. 

Samatyada feci bir 
tren kazası oldu 

Genç bir kadının iki bacağı ve bir 
kolu kesilerek öldü 

Dün akşam bir banliyö treni Samatya
dan geçerken treniJ:ı. ateşçisi Etyemez 
köprüsü civarında rayların üzerinde bir 
kadının yatmakta olduğunu görerek Sa
matya istasyonunu malumattar etmiştir. 

Hadise mahalline giden zabıta, siyah 
mantolu ve 25 yaşlarında bir kadının iki 
ayağile hır kolunun tren tarafından ke
silmiş olduğunu ve henüz eseri hayat gös
~ermekte bulunduğunu görerek, derhal 
ımdadı sıhhi teşkilatını malumattor et
miştir. 

. ~akat genç kadın imdadı sıhhi otom~
bılıne .. nakledildiği bir sırada ölmüş ve 
bu muddet zarfında hadisenin bir kaza 
mı olduğu veya herhangi bir kimse tara-
fından itilmek suretlle m· t lt d ı ren a ın a 
kaldığı hakkında malUnıat almak kabil ol
mamıştır. 

Kadının üzerinde bir mendil ile kulla· 
nılmamış mektub kağıdından başka bir 
şey bulunmamış ve hü··iyeti tesbit edile
memiştir. 

Berline giden heyetimiz bu 
sabah şehri i ~e döndü 

Alman devlet reısi Hitlerin 50 incı do
ğum yılı merasiminde bulunmak üzere 
giden heyetimiz erkanından Genel Kur
may Asbaşkanı General Asım Gündüz 
ve General Pertev ile, meb'us ve muhar
rir Falih Rıfkı Atay, bu saba~ki Semplon 
ekspresile şehrimize aelmislPrdir. 

R • • h makta olan rnehafilde bugün Berline va-
8 iSl CÜ m ura sıl olmuş olan Macar devlet adamlarının 

d
• Slovakyanın Macaristana ilhakı mak -

itimatnamesini ver 1 sadile bir teklifte bulunacakları ve bu 

Ankara 29 (AA.} - Almanya büyiik 
elçisı fon Papen bugün öğl,.den evvel 
Reisicümhur İsmet İnönü tarafından ka • 

bul edilmış ve itimatnamesini takdim et
miştir. Bu merasimde Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu hazır bulunmuştur. Bü-

yük elçi Çankaya köşküne geldiği Yakit 
bir bölük asker tarafından se!am resmi 
ifa edilmiştir. Fon Papenle beraber ge -

len Almanya sefareti erkanı büyük elçi 
tarafından Reisicümhura takdim edil -
mişlerdir. 

---------·-
Neşr~yat kongresi 

aşvekilin nutku 
ile açılacak 

teklifi Mussolininin tasvib etmiş olduğu 
şeklinde rnusırrane bir takım şa);alar 
deveran etmektedir. 

Meslek hayatları elli yıh 
geçen yedi doktorumuz 
için bir jübile hazırlandı 

(Başıarafı 1 inci sayfada) 
oldukları tesbit edilen ancak yedi hekim 
vardır. Halen meslekler ile meşgul bulu
nan b'tl emektar hekimlerimizin isimleri 
şunlardır: Operatör General Hazım, Ge -
neral Besim Ömer, Cemil Topuzlu, Hafız 
Kemal, General Şükrü, Hüseyin Mazlum, 
Tahsin. 

Bunlardan General operatör Hazım 
bugün yaşıyan en eski hekinıimizdir. Ya
şı sekseni bulan General doktor Hcızım, 

AnkPra 29 (Hususi) - Salı günü a- şimdiye kadar bilfiil 57 sene doktorluk 
çılacak oldn neşriyat kongresi azası etmiştir. Gene içlerinden doktor Hüseyin 
şerefine Maarif Vekili Hasan Ali Yü- Mazlum da, hekimlik müddeti elli yıiı geç 
cel tarafından Pazartesi günü Gazi miş ve bugün 72 yaşında olmakla beraber 
Terbiye Enstitüsünde bir çay ziyafeti Denizbankın An'kara vapurunda doktor -
verilecektir. Iuk yapmaktadır. Muhterem tıb adamı 

K Çocuk Esirgeme Kurumu cemiyete gönderdiği bir mektubda şöyle 

Şu vaziyet gösterivor ki dün. bu mü
nase~tle ileri sürdüğümüz noktai na
zar ba~tanbc:~a haklıdır. Dünvayı fe1a
kete sürükliyen bir <-uitef ehhüm hava
sıdır. Herkes, kendi davasının do$-u -
luğunda musırdır. Hiç kimse karşı~ın
dakin<' hak vermek istemiyor. Bu şart
lar altmda sövlemenin de. konusmanın 
da bir faydacı olmıvaca"ı fışikardır. 
Buna rağmen Hitler'in müzakere ka -
pılarını kapamaması, ortalığa solgun 
bir ümid ışığı serpmiştir. Anlaşılıvor 
ki bu ııutuktan sonra. bir müddet da -
ha taraflan müzakere mnsalarının ba
şında toplanın·~ göreceifiz. Fakat bu 
müzakerelerden ameli bir favda cıka
cağına yukarıki esbabı mucibeden do
layı kani defilliz. Zira. dönülmemek Ü· 
zere evvelden taı:;:l'rlanmıc; fikirlerle 
müzakrre ma<;ası b<1şına E!eçilirc:e. e1df' 
cdilecE'1< netice. cok defa. muvaffaki · 
vetsizliktir. Onu:ı icin ortalıP.a vavılan 
ümid 1 şığım memnunivetle karsılar -
ken fazla sevinmeye mahal E!Örmüvo -
ruz. Biliyoruz ki her sövlenen söz bir 
hesaba müsteniddir ve bu hesablarm 
çoğu da yanlıstır. Onun icin istikbali 
karanlık görmek. kara crö11ii1< taşımak 
savılamaz. - SPlim iJbrrcın Fmt>ç 

ongre d kt d' · HAIA b' · · · 
toplantı salonunda Başvekilin nutku i- ~me <:_ ır. c a a ır genç gıbı zınde -
1 1 

kt yım ve oyle çalışıyorum.> 
~e açı aca ır. o .. c · perator eınıl Topuzlu da, bugün 72 

/ 

iranın genç evlil ri 
bal,. yı seyahatine 

çıkıyorlar 
Tahran 28 (A.A.) - Anadolu ajansını!l 

hususi muhabiri bildiriyor: 

Tahran halkının büyük düğün münase. 
betile candan izhar ettiği sevincin son 

tezahürünü teşkil eyliyerf Arnaval gc -

çidinden sonra şehir normal manzarasını 

almağa başlamıştır. Bayraklar ya\•aş yn

vaş kaldırılmakta ve taklar i~dirilmc>k•e 
ve bunların altından gene çok modern bir 
şehir meydana çıkmaktadır. 

Genç evliler bir iki güne kadar halay . 
!arını geçirmek üzere Hazer denizi hyı . 

sında İranın cenneti diye anılan Mazcn
derana gidecektir. 

Tahran 29 (A.A.) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri b ild iriyor: 

Melike Nazlının Şahpur - Basr.t köl'fe
zi . Kızıldeniz yolu ile Mısıra döıımck ü

zere Mayısın ikisinde Tahrandan harc>kc
ti pek muhtemeldir. Yabancı heyetler de 

yavacı yavaş dönmeğe başlamıştır. 

Heyetimiz ,.e 'l'ayyar ecilerimiz 

Tahran 29 (A.A.) - Anadolu ajansının 
hu usi muhabiri bildiriyor: 

Bugün T hrand n aynlma:>ı mukarrer 

bulun n Türk tavyarelerinin hareketi 

Diyarbakır havalisindeki hava muhale -

feti sebebile teahhür etmiştir. ı 

Türk heyeti Nisanın 30 uncu Pazar g~-
nu T hrand n hareket ed(ICektır. ! 

yaşında olduğu halde elan bizzat ameli - miveti reisi doktor Neş'et Osnum bir nu
yat yapmaktadır. Profesör General Be - tukla açacak ve bilahare bakteriyoloft 
sim Ömer ise, hala çok kıymetli tıbbi e- doktor Fethi tarafından elli yıl hizmet e
serler vücude getirmektedir. den hek:mlerimizin tercümei hallerile ha· 

Bu jübile içm hazırlanan programa göre, tıraları anlatılacaktır. Bundnn başka da-
13 MayLS Cumartesi günü saat 4 de Mak- vetlilere. cemiyet tarafından bastınlan 
sım salonlarında toplanılacak ve bu top- birer broşür dağıtılacaktır. Bu hroşürde, 
lantıya şehrimizdeki bütün hekimler hü.

1 

yaşlı hekimlerin doğum ve mektebden 
~umet ve matbuat erkanı ailelt!rile bir - ncş'et tarihlerini gösterir res:mJi tercü • 
lıkte davet olunacaklardır. mei halleri bulunmaktadır .Jübile gece 
Toplantıyı Türk hekimleri dostluk ce. J geç vakte kadar devam edecektir 

······························································ ............................................................... . 
Sabahtan S baha 

Halk neşriyatı _______ ;__ 

Gazete, radyo ve tayyare postaları gibi üç kuvvetli silahı elinde tutan her 
s'yasi teşekkül fikirleri yayan ve hazırlıyan bu kıymetli unsurlardan a~amf 

şekilde istifade ediyor. Amerıkadak' hadiseyi iki üç saat geçmeden Erzuruma 
yet;şl ren vasıtayı geniş bır kalkınma hayatı ya.şıyan inkılab Türkiyesind9 
şc>beke haHne getinniye mecburuz. Bu, iki noktadan elzemdir. Bıri çetin bir 

buhran g~ıren dünya hadôseierindon halk tabakalarını haberdar etmek, 
biri de inkılab hareketlerimizin seyrıni gene halk arasına bir ağızdan yay. 
mak. 

Gazete, radyo ve diğer neşir vasıtaları \kara ~ hava se}"rüsefer indeki 
süratten istifade ederek memleketin uyanma ve kalkınma pUinındakı roll~ · 
r ni sistem dahilinde yapacaklardır. Bu vazıyette fikir adamlarımıza ve maa
rif teşkiiatımıza da m:ihim vazıfel"r düşüyor. Uyandırıcı bir ne~riyat progra. 
mı hazırlamak. 

Genç Maarif Vekilimizin yeni 'l'liık harfinin onuncu yıldönümü münasebe. 
tile açacağı kongrede bu meseleri:ı de konuşulacağı muhakkaktır. Kongre 

ruznamesinin beşinci maddesi halk için yarıiması icab eden ne~riyata ışaıet 
ediyor. 

Bu sıfatla da şimdiye kadar iyi b'r sistem takib olunduğunu iddia edeme. 
yiz. Halk için hazırlanmış kit1b. gızete ve broşürlerin müsbet tesır yapacak 
kabiliyette olmadıklarını söylemek haksızlık olmaz. Bunun için kongrenin 
bılhassa halk neşriyatı hakkında daha verimli bir yol bulmasına intizar, 
cd~ bılıriz. 



4 Sayfa 

Bu eserlerin etrafı, inşa tarzlarına uygun olarak tanzim 
edilecek ve imar planında bu cihet gözetilecek 

Tarihi kıymeti haiz bina ve sairenin l 8 i Üsküdarda olmak üzere 86 zaviye 
muhaf~as~ııa. imar planında mühim ve tekke, İstanbulda 2, Beyoğlunda 2, 

ye~ ver~lmıştır. B~Jedi~e~ ~u gi~i .ese~~ Üsküdarda 1 olmak üzere S yol ve köp
lenn muşelerden lıstesını u;temıştı. Mu rü, 2 imalathane İstanbulda 7 Üskü -
z.eler İdı:tresi şehirdeki tarihi bina, çe~- d d 1 1 k .. ' 8 h ' m 'd . . 

1
. t . . ar 3 o ma uzerE: an ve hamam, 

e, rnescı vesaırenın ıs esını hazırla- t t b ld l l 2 B -1 nd 12 "\o 
n-• d" .. d . . .. s an u a eyog u n us -

rnış, .cx:ıe ıyeye gon ermıştır. Muze - .. ' . .. ' 
ler İdaresi imar işlerinde belediyenin kudarda 2 3 olmak üzere 149 tur be ve 
nazarı dikkate alacağı ikinci bir rapor mezar, 2 ~as~ne, İstanbulda s.: Beyoğ
daha hazırlmnaktadır. İkinci raporda lunda 2, Uskudarda 2 olm<lk uzere 9 
tarihi eserlerin etrafına verilecek şe _ muvakkithane •.. İstanbulda' 179, B:yoğ
killer tesbit edilecektir. Mühim tarihi lunda 76, Üskuda~da 93 olmak uzere 
eserlerin etrafı bu eserlerin inşa tar _ 3~8 akar çe~c· .. Istanbulda 116, ~y
zına uydurularak, tanzim edilecektir. oglunda 70, Üsküdarda 13 olmak uze -

SON POSTA Nisan 30 -
Milll Reasürans 

Umum Modurunun 
istif ası kabul edildi 

~· --==---~-K• a • i~~ 
Kadın çoraplarının çürüklüğünün 

önüne geçmek için bir proje hazırlandı 
f~e~li ço. rapların çürüklüğünün iptidai maddelerinin 

Milli Reasürans Türk Anonım Sigorta d k 1 t d } şirketi umum müdürü Refi CeIA! Baya- a 1 a 1 e en ° uşundan ileri geldiği iddia ediliyor 
rın, uzun müddet devam eden hastalığını İpekli_ kadın tvıraplannın çuru·· ··klu"guw .. f b 
ileri .. k t k ··dl"ğü - r a rika1arın vurdukları ve malın ka .. 

surere e au u -nü istediğini yaz- ve hatta bunlardan bir kısmının kısa n · · k 
mıştık. bir müddet giyilmeyi müteakıb istifa - ı ;sını, alınlık numarasını ve yapılıı 
.. Refi CelA! Bayar, bu talebini hir sene de edilemu hale gelmesi yu .. zünden a - d~gı maddeyi gösteren damgaların h~ 
o d l"k ki.kcıten tevafuk edip etmediöini dl 
nce ser etmiş. ~akat henüz kendisinden a adarJara birçok şikayetler ya'Pılmış kontrol güçtür. b' 

daha pek çok hızmetler beklendiği için ve bu mesele uzun müddet tetkik saf _ k b ı l Şehrimizdeki çorap fabrikatorlatı 
a u o unmamıştı. balarından geçtiği gibi, hükumetçe bir ı 
Refi Celal Bayarm, hastalığının tema- de nizamname hazıranmıştı. Fakat bu t~p an~rak Vekaletten gönderilen ye•' a· . .. . nı proJe etrafında görü.şmelere devaııl 

.. ısı .yuzünden ayni talebde ısrar etmesi nızamname hükümleri 96 tip kadın tvı- ed kJ b r ece er ve bilahare n<>ktai nazarlafl 
uzerıne, mazereti bizzarur terviç oluna . ra ı imalini ve bu meya1nda ince numa- Veka.Iete bildirilecektir. 
rak _'ke_ ndisi umum müdürlükten infisal raları da ihtiva ettiğinden, ""rapların ç " t d y~ orap amilleri esas itibarile çok incd 
e mı.ştır. ayanıksızlığından mütevellid şikAyet- ipekli çorap çık8Imamak fikrindedir , 

Refi Celal Bayar, cümhuriyet devrinde ler devam etmiş, bu vaziyet karşısında Ier. 
lnJaişaf eden milli ti.oaret hayatımıza, çorap fabrikaları aralarınoo mutabık 
;mrkiye İ§ Bankasının kuruluş gününden kalarak ÇO~ inC.: olan ve bu sebeble da
ıtibaren atılm~ genç ve güzide bir sima- yan;nıyan ıpeklı ka<lın çorabı çıkarma-

Bir haftahk ceviz ve fındık 
ihracatı Müzeler İdaresinin hazırladığı bi _ re 19? akmaz çe?.11e, İstanbulda .~ 1, 

rinci r~porda. şu eserler mevcuddur: Beyoglundcr 7. Üskudarda 4 o1mak u -
İstcinbulda 144, Beyoğlunda 156, "Os- zere 42 sebil, fstanbulda 5, Beyoğlun -

küdar ve civarında 76 olmak \i.zere 276 da 7, Üsküdardn 7 olmak üzere 19 ku
carni, İstanbulda 6, Beyoğlunda 11 ol- yu ve mahzen. fstanbulda 7, Beyo~lun
mak üz,re 7 kale, İstanbulda 36, Bey - dn S, 'O'sküdarda 3 olmak üzere 15 tu -
oğlundaJ», Üsküdarda 13 olmak üzere lt1mba. havuz ve şadırvan, İstanbulda 
'5 ~kteb Ye medrese, İstanbulda 32, 34, Beyoğlunda 13, Üskildarda 8 ol -
Beyoğlunda 1 omr& üzere ~3 darülha - mak üzere SS tekn~, yalak ve musluk 
dts, '6 sı Beyoğlunda, biri İstanbulda, vardır. 

dır. magı kararlaştırmışl~ı. 
. . .. Diğer taraftan İktısad Vekaleti de 

Kendısı, uzun muddet bankacılıkta bu- bilhassa büyük şehirlerde aile bilt e _ 
lunduktan sonra 20 Temmuz ve 1 Ağustos lerine h · h r ~ 1 ç · 
1927 tarihli kanunlarla teşkil edilen Milli şinın' 4.~ıtrkik~y ı. ~gıraAmlma olan çorap ı -

. .. ~ ı ıçın anyadah Karı 

Hafta içinde Bursa ve Amasya mal ,. 
lanndan 5400 kilo iç ceviz 69 kuruştaıf 
ve Artvin malı iskarta iç ceviz ssoa 
kilo 33 - 35 kuruştan satılmıştır. 

~ea~ilr:ıns Tür~ Anoninı sigorta şirke - Albet adında bir mütehassıs getirtmiş
tıne ınt~a~ e.tmış ve bu teşekkülün u • tir. Mütehassıs uzun müddet bütün 
~um r:nudür~ük vaz~fesini senelerce mu- fabrikaları gezmiş, mamulAtları g~r • 

5920 kilo iç fındık Akçekoca malı 
66 kuruşt~n ve Ordu malı 5040 kil6. 
da 91 kuruştan satılmıştır. 

Mllte/errllı: ı Şehir işleri: 

af!a~ıyetle i!a etmıştir. müş, ayrıca piyasada da tetkikat yapa'-
Refi Celal Bayann umum müdürlük rak hazırladığı projeyi VekAlete ver -

makamını işgal ettiği zaman zarfında, miştir. 

Türk sigor~ılığı tamamen mifli ellere İktısad Vekaleti bu projeyi İstanbul 
geçmek, tamamen inkişaf etmek irnkAnla- Ticaret Odasına göndererek g.erek O -
rına ulaşmıştır. Sigortacılık hayatımızda danın ve gerekse çorap funillerinin mü

Bir hafta zarfında 6630 kilo Alman.. 
yaya ve 2250 kilo Praga iç ceviz ve Vi
yanaya da 3100 kilo iç fındık ihraç e' 
dilmiştir. 

Her villyette turizm te,kllltı 
yapılacak 

h:ı senede iki ml!yon liralık yol 
yapı'!cak 

lrana ithal edilecek çiçek 
ve çiçek soğanları 

Fen heyeti müdürü Nuri, dün şeh -
rin bellib:ışlı yollarını tetkik etmiştir. 
Uzunluğu 30 kilometre tutan tramvay 
yolları Tramvay tşıet~i tarafından 

tebarüz eden bu inkişaf ve muvaffakı • taleasım öğrenmek istemiştir. 
yetlerde Refi Celfil Bayann büyıik biz _ Al_akadarl:ırın sBylediklerine göre i-
metleri görülmüştür. peklı kadın çoraplarının çürüklüğil, 

Refi CelAl Bayarın kısa bir zamanda bunların iptidat m.adde!erini teşkil e _ 

asfalthmacaktır. 

Her vi18yette turizm teşkilatı vilcu -
de ~t!rilmesi için tetkikler yapılınak-
1adır. fstcınbul Belediyesi turizm şube
l'ine 19.fO senesinde daha geniş faali -
yet göstermesi iınkA.nı verilecektir. iadei sı'hhat etmesın· · t . 1 den Benberg ve Vışkos un adi kalitele-

ı emennı ey emek _ . . 1 k . . . 
Denlzbank Umam MDdDr Muavini Belediye. iki senede 2 milyon lira - teyiz. rının mem e etımıze 1thal edllmesin -

A k lık yol yapılmasını kararh .. !;tırmıştır. den ileri gelmektedir. 

Ticaret Vekaletindenı şehrimizdeki 
alAkadarlara bildirildiğine göre, frall 
gümrük idarelerine~ !rana ithal edi • 
lecek çiçek ve çiçek soğanlarından mi 
zadı taaffün mevadl~ temizlenmiş ol • 
duklarına dair şehadetname aranacal 

n aradan geldl ~ M ı· v k·ı· Almanyadan ithal edı'len bu maddele 
inşaat parası 3 senede ödenecektir. 8 tye 8 Muh~bere ~ MilnakaJe VekAletfn!n 11 rin daha iv. i kaliteleri gelmedikçe vıe 

d ti 
Anadolu yakasındaki yolların biran 

ıtv~ üzerine geçen hafta içinde An- d h bundan b~ka bunların yu .. ksek torsı· _ 
L evvel inşası için tetkikler yapılmakta - U · • ld• ~" 
:!\araya gitmiş olan' Denh:bank umum dır. n şe rımıze ge 1 yonlularile imalat yapılmadıkça, bil -

ve bu şehadetname ibraz edilmedikç4 
nebatların İrana sokulmasına müsaa • 
de edilmiyecektir. 

nıüdtlr muavinlerinden Harun İlmen hassa ince numaralarda çorapların da- Konservatuarın koro konseri 
dün ~e:hrtmize dönmilŞtt1r. ' Ç&pl erin denize dl5kDlmealne Maliye Vekili Fuad Ağralı. d~n eks • yanıksızhğınm önüne geçmek kabil de f.stanbul Belediyesi Konservatuarı san•at• 

Harun İlmenlu Denizbankın IAğvın- devzım edl'f'cek presle Ankaradan şehrimize gelmiştir. ğildir. ktlrlan tarafından 4 Mayıs Perşembe günt 

dan sonra Almımyaya gideceği ve h~ _ Belediye reis muavini Lt1tfinin riya - Vekil Haydarpaşa istasyonunda malt . ~iğer tar:ftan stan~ard nizamname- ~~~~;.~ dı~a;r;1:: :~:;~~u~:f~~~~d: 
len Ankarada bulunmakta• olan di~r seti altmdaki heyet, şehrin temizli~ iş- müesseseler erkanı ve dostları tarafın • sının koydugu mecburıyetler dolayısile koro konseri verilecektir. 
umum müdür muavini Hamdi Emi lerine verilecek veçhe etra~ında yap - dan karşılanmıştır. Hafta tatili ve b3 har 
Çapm da Denizbank işlerini tasfiye ~ tıklan tetkiklerJni bitirmiştir. Heyet, bayramını şehrimizde geçirecek olan Ma-
deoek heyetin baı:ı""• getiril""""~ el _ çöplerin eskisi gibi denize dökülmesi - liye Vekili, Salı günü Ankaraya do"ne 

-ı .l.EQ '(;"""{,;es' an 8 · l 0 k 1 · · l b' ,_ • tılrnaktadır. ne. temız ı ame esının maaş arına ır coıdir. 
1 t b ı k t 

1 
miktar zam vapılmasına, 1 O arazöz ve 

• abn u ev a mem!'r arı için 20 kamyon s~tın alınmasına kara'r ver- T erkos 1 
lr gezinti tertib edildi miştir. gö Ünde 

Vakıf Sular İdaresi ta\'afından İstan- Dolmabehçe ga:ıh nesi kalc'ırılacek 1 oğulanların 
bul Evkaf memurları içi?ı bir gezinti Dolmabahcede yapılacak yeni sta - cesedleri bulundu 
te~ib E:dilmiştir .. To~lu bir halde sa - dıın bitişiği~e !kalaca'k gazhanenin . .. " .... 
mimt ve eğlencelı hır gOn geçirmeleri başka tarafa nakli için tetkikler yapıl- Nısamn 16 ncı gunu Terkos golunde bir 
düşllncesile tertib ohmıan bu gezinti, maktadır. Havagazi Şirketi yakında ~a~k !battığı ve içinde bulunan dört ki . 
20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak _ belediyeye devredileceği için, bu İ1J f1_nın boğulduklarını ve bunlardan ikisi • 

, . 
BUGÜN iPEK ve SARA V Sinemalarında 

Hayatınızda hic bir vakit gtllmediğiniz kadar güleceksiniz. • 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 ABBAP ÇAVUŞLAR 
BABBE GiDiYOR 

Meşhur Arşak Palabıyıkyan'ın en nefis Komedisi 
Ayrıca: Programa illva olarak: 

ELMAS HIRSIZLARI tır. Arıu eden Evkaf memurları toplu halledilmiş olacaktır. nın kaybolduklarını yazmıştık. 
bir halde Üsküdara geçecekler ve Su_ Evvelki gün, Terkos gölünün Karasu Fransızca süzlU, çok heyecanlı macera filmi 
lar İdaTesinin kamyonlarlle Alemda _ Ton/an fıler: mevkiinde Musa oğlu Şevki Yılmazın ve BugOn saat 11 ve 1 de tenzllAtlı matineler aaat 8.40 da iki film birden 
ğına gideceklerdir. Alemdağında, öğ _ r Palamut Toruluğu geçidinde de Mustafa 

3 
Ahbap Ça:vuşlar ANKARA'da HALK SUS Sinemalarında da Harbe gtdıyor V0 gösterilmektedir. 

le yemeğini müteakıb aynca. Vakıfla - Kedık8y Halkevlnda komite seçımfarl oğlu Şevket Kuzucunun cesedleri bulun. ' J 

rın Defneli suyu~un b~lunduğu .~ahal Kadıköy Halkevinden: Müze ve sergi ile muştur. 
le kadar da gidılip bılfilıare dönille - köyclllUk şubelerine ttye kaydolmak ı.stlycn- Her iki cesed, rnahalU hükumet taba 
cıektir. lerln idare memurluğuna müracaatlerı ve bu betince mua dil · d • b le 1 k ıt 1 yene e mış ve su a toğuI 

Bu gezintiye Vakıflar Umum Müdü- şu e r n om e seç mlerl 17 Mnyıs 939 Çar- . . . .. . . . · 
:rll F h . Ki d . . &k edecekt: şamba saat 8,30 da yapılacağından üyelerin ma netıcesı ölum hndısesının vukua gel • 

8 rı per e iştir ır. gelı?M?lerl rica olunur. diği tesbit edilerek definlerine ruhsat ve. 

( üskudar kız san'at mektebinde musamere ) rilmi§tir. 

---------------.....:.:~-=-~ R ültür işleri: 

. 
~dar kıa llllll'at mMtebi IOll sınıf talebeleri tarafından dön bir veda mü-1 

a.men.t verilmJlt.i7. Rellimcie misamere den bir aabne eöriUmektedir. 

Oniveralte rektOrO Ankaraya gidiyor 

'Üniversite Rektörü ~mil Bibel 
l 

Ankarade toplanacak olan neşrf8at 
kongresinde bulunmak üzere ya1rın An 
karaya hareket edecektir. Rektör, kon
gre nihayetinde İstanbula dönecektir. 

Rektör, Ankarada bulunduğu müd -
det zarfında VekAietle temas ederek, 
Maarü Vekili Hasan Ali Yücelin son 
defa İstmıbul seyahatinde, Üniversite
nin bazı kısımlarında yapılmasını 1ü -
zumhı gördüğü değişikliklere dair ye
ı:llden direktif.Htr alacak ve bu meyan
da 'Ünlvenite işlerine dair VekAlete i -
ıaha.t verecektir. 
~ 

Şılıir haberlerimizin 
d6fJamı 6 ıncı sayfadadır. 

Bugün matinelerden itibaren 

TAKSIM SINEMASI 
•• 

2 Büyük ve güzel film birden 

ÇOL KIZI CEMiLE 
Pek mOkemmel Tflrkçe sözlU ve şarkılı Film. 

KAT 1 A 
DAN 1 EL L E DA R R 1 E U X'un en güzel filmi 

Tenzllltlı fiathır; 15 • 20 - 25 Localar 100 Kuruştur. 
BugUn suat 11 ve 1 de tenziUltlı nrntlneler. 

Bu hafta SOMER Sinemasının 
BOyQk bir muvaffakiyetle göstermekte olduğu ve 

V 1 V 1 A N E R O M A N C E'ın 
JEAN MURAT ve JULES BERRY 

ile beraber fevkalade bir tarzda yarattıklan 

Vazife Uğrunda ... 
. Filmi kadar mtıesıir, oazib ve ihtirasb bir film görUlınemiştir . 
BKLER JURNAL da: En ba1dkt ve motenevvi son slyart hAdistıler ... 

Bugtın aaat 11 ve 1 <le tenzUAth matineler 

1 
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Keş~ bu yıl ·ç· de 
elektriğe kavuşacak 

Kaza köylerinde köy konakları, yeni sistem mektebler 
yapıldı. Zirai faaliyet de arth 

ı 

r 

so~ POSTA 

Keşanda modern biT peynir ımaUithanesi ' Samsun vitrin mUsabakasmda 
de l\.~n (Hususi) - Keşan ve havalısin- 1 çocuklarını barındırmaktadır. Kazanın 
güld'~ sene zirai vaziyet şımdiden yüzü köy işleri de yolunda olup kazaya bağlı kazanalnar 
lft urecek haldedir. Mevsim yağmur -1 İnoz nahiyesinin dokuz köyünde yeni köy Samsun (Hususi) - Ulusal arttırma ve 
:•~ın kafi miktarda ve vaktinde düş • ı konakları meydana getirildiğı gibi birçok okonomi haftası münasebetile yapılım 

1 
~1 bu seneki fC'ylZ ve bereketi müjde • köylerde de yeni sistem mekteb binaiarı ı Vitrin müsabakasında kazanan müessese-

enıoktedir. inşa edilmiştir. lere madalyalan ve diplomalan Halkevi 

i Bu. hnvalinin ihracat ve ithalat iskelesi Her yerde büyük bir şöhreti olan Trak- sal'Onunda geçen Cumartesi günü törenle r rndıki halde Geliboludur. Nakliye fiat • ya peynirlerinin evsafını bir kat dah'a art tevzi olunmuştur. Bu vesile ile Halkevi 
%:ın dcnizyollarmda daha ucuza mal- tırmak için ehemmiyetle çalışılmaktadır.

1 
salanune, Tiearet Oqasından ve diğer 

~ol 51 Keşan is'kcle:·ğinı Uzunköprü Gelı- :--- • - - müesseselerden birçok zevat ta toplanmış 
uya terketmeğe mecbur kalmıştır. Ke- PC'f.. e11 terhıyesi genel bulunuyordu. 

§an • Gelibol · ·n • , f •• ; •• "' •• ·· K ·· l d K l t . U Şosesı Üzerindeki hummalı .LJ' rl!ıl or flgunun azanan ffiUe5Ses~ler §Un ar ır: arsı 
~~:kfn~liyeti bu ~at üzerindeki ticaret y rr.And e b:r hararı ~:d:şler, Mustafa Öııgenç. Balcıoğulları, 
ğin .alatı daha zıyade inkişaf ettirece- . • . . .. Yunıpek, Foto Ankara ve Singardır. 

e şuphe yoktur Balıkesır (Hususı) - Kuvvetı ılt bü· Hafta vit in .. b k ... . h . d ı.~ • t•• d"" ··h lm b 1 b .• yük. r musa a ası JUr. eyetı e 
r..eşan b 

1 
. un unyaca şo ret sa ~ u unan u -v . . s edıyesinin memleketin imar .. . . 1 §U zevattan murekkeb bulunuyordu: Be-

e ınkıo::"fı ugv d Türk pe'hlıvanı Kurtderelı Mehmedın ha- ledı"ye reıs· . .ı_, ..... _ N dd" n· 't . ~ 
n. ~ urun a sarf ett' v • ti 1 ı uuzuvr ecme ın ıvı çıo5-
.l\.ayda şayand Ü . ıgı gayre er tırasının daima anılması için beden ter • hı, Ticaret Oda .. N . ş h. S 
bir ır. ç dört yıl önce ufak ib" . l diro.ktö. l""ğ"" k . d b sı reısı urı a ın, am-

yeşilliğe h ıyesı .gene r u u ço yerın e azı 1 sun gazetesi başmuh .. V d d tt f U 
bugün şirin b'asrct çeken Keşan kasabası karnrlar vermlış ve bu kararlan idman lusal ekonom· k arrın e a ~ .ı. • 
nuu d ır parka maliktir. Ayni za • böl ; b'ld' . t" ı urumu başkanı vekılı Ba-
. ı a tanzinı cdi . . gcs.ne ı ırmış ır. yan Meliha Orhan. 
deler kas b len ve gemşletılen cad· Beden terbiyesi genel direktörlüğü M d 1 1 v ı· a anın manz d d ğiş ru a ya ar dagıtılırken kurum namına 
ırdiği gibi ycn"d . arasını a e • merhumun kederli ailesine taziyetleri - küçük A:>ir söylev d "lm. t' 

Ziraat Bankası 1b7:aıınşadedhi~en Belediye. nin bildirilmesini ve büyük pehlivanımız ever.:_ ış2._ 
arı a il olmak üze h ~ resmi ve hususi yapılar h • akkında gerek matbuatta ve gerekse Çorluda kazalarm önUne 

bır gü~ellik vermiştir. şe re başka radyoda yapılacak neşriyata eMs teşkil 
Toz ve toprak içınde yüze . etmek üzere. hayatı hakkında etraflı ma- geçmek için tedbirler almıyor 

Bay 
işle · 

Sayfa 5 

r 

!,r~bzon - İran transit yolunun eni tesisat bu sene Cümhuriyet bayramın· 
:nu?ım merkezi ol, n ve günden güne der tamamen ikmal edilmiş olacaktır. 
m~ışaf ~tmekte bulunan Bayburd kö - Elektrizasyoıi mukavelesi de im
mur, ~aA_ır, ~etrol v-e daha birçok ma - zalanmış bulunmaktadır. 
dP.nlerı sınesınde sakladığı gibi Trab - Yukandald resimlerden biri Bay· 
zon ve ~arkın en büyük zahire pazarı burdun umumi manzarasını, diğe -
mevkiini muhafaza etmektedir. ri de belediye tarafından bu müna'-"e -

Bu arada elektrik işlerine de hız ve- betle verilen ziyafette bulunanları gös
rilmektedir. Son defa şehrin elektrik termektedir. 
tesisatı Bayburdun ortasından geçmek- Soldan sağa Brown Boveri mühendi· 
te olan Horoli nehrinden istifade ile si ~san Oylu, Bayburd kaymakam ve 
ve su tUrbininden kuvvet temin edile- beledive reisi, Brown Boveri mühendis 
rek yapılması kararlaştırılmıştır. Bu !erinden Karı Kaezmarek. 

Samsun Halkevinda radyofonik 
temsi'lsr devam ediyor 

Adanada pıda ma~delerinin 
kontro'ü isi 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevi Adana, (Hususi) - Adana belediycs1, 
Pazar günü radyofonik temsillerinin al -1 gıda maddelerinin kontrolü faaliyetini 
tıncıısmı vermiştir. Bugünden itibaren 1 arttırmıştır. Şehrin kenar mahallelerind6 
haftada beş gün saat 17 de radyofonik bir v _ . . . 
t 

·ı il kt" s h ft d f "k • bugday dovmek ıçın kurulmuş olan eskı 
emsı ver ece ır. on a n ra yo onı 

temsil olarak cTipi>, cZor nikah>. cÇa- 1 dinklerin bundan böyle hayvanla i§letil· 
kır Ali> adlı piyesler oynan~tır. memesine ve lokantalarla sinemalarda 

temizliğe azami derecede itina edllmesi-
Yeni yapılan sayalarla d" n pazar yerı lumatın gönderilmesini istemiştir. Çorlu (Hususi) - Arasıra vukun ge-
bulunmaktadır. UZeM sokulmltt Bundan başka bölge iporculan tarafın. len ve her hangi bir vatandaşın ölüm Muradh ve havalisine bol 
Keşan bu sene içınde el kt •V dan merhumun hatırasının her ııene 15 Ni veya yaralanmasına sebebiyet veren ka- ... ""d 

nin teminine ve aksi yolda hareket eden

lerin şiddetle cezalandırılmasına karar 
VUşacaktır Bu m d • 'het rıge de ka • sanda yfıdedilmesi için icab eden tedbirin zaları önlemek maksadile seyrüsefer ta· yagmur yag 1 
beled' · e em 1 ıyacın temini alı ı·· da bild' ·lm· ı· k · d M dl (H • vermiştir ıyenı"n va ·r d" d v mnası uzumu ırı ıc:.tir ımatnamesi i tızasın an olarak Çorlu • ura ı, ususı) - Muradlı V'"' ha- · 
,._,,

1 
zı e e ın igi ve başarınağa ,..._ 1 d" k ·· lü K ""1' • "' -.,,. ıştığı belli başl . 

1 
vene ıre tor k urtderelinin kab- dan geçen nakil vasıtaları belediye sey- valisine (24) saat bila.fasıla ya:t.an yaı.. 8 · · · 

Trh ı ış er meyanındadıl'. . . l . . 
5 5 ursanın ım" rı ıs. ı ~ultür hareket! . d . . · rının yapı ması ıçın ne kadar paraya ih • rüsefer ve fen memuru tarafından dik· murun mahsulata çok faydası dokundu. 

lllakta ve merk ~rı e gıttiıkçe canlan- tiyaç olduğunu sormuş ve merhumun aı- katle muayene edildikten sonra yollarına Köylüler sevinç içindedirler. Şimdiki va- Bursa, (Hususi) - Şehrimizin imar 
PansiYQn okum ~z ~ meydanrı getirilen lesine verilmek üzer~ ayrıca 100 lira gön- devamlandırılmaktadır. · ziyete göre bu seneki mah.sttH1n diğer se- planı için havadan alınacak fotografiat c- a ~:~:::·~::::~~ayramı ) Uşakla yangın nelere nisbetle rekor teŞil edeceğı söy- meselesi üzerinde Belediye Encümeni bir _ _ lenmektedir. içtima yapın~, bu içtimada harita rnüte· 

Uşak - Çarşıda Ulucami karvısındaki hassısı Bahri Bozdoğan da bulunmuştur. 
berber dükkanından bu gece saat yirmi Maşukiyede meyva vaziyeti Ayrıca toplantıda Zais fabrikalarının 

:s·· 
C?lJ:k Utün Yllrdda Ço 

to k bayraıny çok 
~ un bir şekilde 
tıuıanm 

t<>k ıştır. Bir 
r.._ Yer'erde oldu -'ll gib" ~ı 1 Çorlu ve 

Clrdind 
lar .. e de nutuk-

sovıen · 
~esirnıeri mış, geçid 
nGs Yapılmış 

anıereı ,...... er veril 
•<ııştir. • 
~· Yukarıdaki -

ınııcr ba 
\ ranıı kudulıyan Mardin ve Çorlulu va'VI'uları iöstennektedir. 

üç buçukta bir yangın çıkmış, zabıta ve Maşukiye (Hususi) _ Derbend nahi • Türkiye vekili Gottenberg de hazır bu· 
itfaiyenin vaktinde yeti§mesi ve iyi ça- ycsinin meyvalan ile pek ünlü bir kö ·· lunmuştur. 
lışm8:>ı netkesi ateşin •başka bir yere .. si- olan Maşukiyede bu senek~ ıneyva vaz~ 1 Bahri Bozdoğanın lüzum gösterdiği 
rayetıne meydan vermeden yangın son- yeti iyi görülınektedir. Erik, badem ki • malzemenin Almanyadan getirtilmesi ı. 
dürülmüştür. raz · ı · _,_ ' b t kt d' B · d 

Y 
.. kk. ve vışne er, çıçtm.ten çıkarak çağla ca e me e ır. u ış mevcu şartname-

angında, berber du anı tamamen h ı · · · 1 . . ·· · ·· · · · · · bT ·~· d b 
1 

k ' a ıne gırıruş erdir. Meyva ağaçlarındakı ye gore Zaıs mumessılıne verılmJitır. Si-
ı,;ıt>ın e u unan eczane ısmen yan- haşerelerle iki senedir muntazam bir ıe . pariş yekunu 2300 lira tutmust·"·· Bu mal 

m~.ır. kikle m'" d ı.... ' .. uca eı~ yapılarak alınan netice - zeme Mayısın yirmi beşinde Almsnyadan 
ler mus'tahsili çok .sevindirmi~ir. gelmiş olacaktır. 

Malkarada böcekçiHk 
Malkara, (Hususi) - Ötedenberi ka

zamızda dut ağacının mebzuliyeti ipek
böcekçiliğine heves verdirmişti. Bu sene 
ise Ziraat Vekaletinin böcekçilere göster. 
diği al~ka ile tohumlarının yenilenmesi 
ve mahsulatının temiz tohumdan yet~ti
rUmesi için Bursadaki İpekböceçkilik 
Enstitüsünden kaz,mıza c30> kutu ipek
böceği tohumu göndermiş ve meraklı bö
cekçilerimizin bir kısmına meccanen tev
zi edilmiştir. ----

Adananm elektrik işleri 

( Yurdda spor hareketleri ) 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz belediye. 
si Adananın en köşe mahallelerinin bile 
tenviri için hazırladığı son projeyi Nafıa 
VeUletine göndermiştir. Proje tasdikten 
gelir gelmez elektrik iirketi tarafından 
tesisatın inşasına başlanacaktır. Şimdiye 

kadar şehrin muhtelif yerlerine 808 bü
yük sokak ampulü takılmıştır. ---- Balıkesir (Hususi) - Dokuz hartadan ıgenç 14 Mayısta yapıla(' .ı:.J 

Çorlu Tapu sicll muha.fızlı!ı beri devam eden bisiklet müsnbakalnrı et birinciliklerinde Balıkc. ı 1.ıolgcsini 
1 Mayıs 939 tnrlhlnden itibaren bir Tapu sona ermiştir. Müsabakalarda tam bir m temsil edeceklerdir. Resim Balıkesir bisi 

~~~ ~~ha~ıkllz hblrkt muı~avik n, ve bir kAtlb uvaffakiyet gösteren Tekspor klubü bi - klet müsa:bakalanna iştırak edenlerden 
m şe uç ş .. adroslle Tapu si- . . . d b b · M hm b · ·· 

cU muhafızlıtı teekllAtı ıınon ise baıılı.Y ak.- sıklet:çılerın en Sa ri lrmcı ve e e ır grupu .göstermektedir. 
t.lı'. ac d ikinci olmuşlardır. Bu iki bisikletçi 
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TEHLiKE 

SOM POBTA 

Bir köylu husumet 
yuzunden 

Nllan 30 -
., 

V erebatan caddesinden, Sultan -ıczmez mı. . . 
" "d.. Gaze - Ezer zannedenın. Evvelki gece saat 3 de Büyü::Cçekme -

alunede doğru yuru um. • _ Küçük ev ez.ilince küçük evin için- cenin Türkoba köyünde bir yangın ol -
telerde :kaldırılacağı yazılan, evlerden dekiler ezilmez mi? muştur. 
mürekkeb adacığın sol tarafına saptım; _ Ezilirler zannederim. Köyün ortasında lbulunan ve Mustafa. 
bir ses duydum: o sırada sokaktan geçenl~ ne o; ya aid olan samanlık tamamen yanmış 

bir samanhğı yaktı 
Şakalaşırken arkadaşım yarallyan 

sarhoş, tevkif edildi 
- Koş birader koş. lur? ve ateş etrafa sirayet tehlikesi göster -
Ba~ı kaldırdım; bizim meraklı, em- _ Her halde onlar için de tehlike var. miş ise de, jandarmanın ve etraftan 

razı zühreviye dıspanserinin koşesınde _ Tnın karşısında ibir taş bina var. O yetişen 'köylülerin .gayreti ile bunun ö -
durmuş; elile işareUer yapıyordu: kimin evi? nüne geçilmiştir. 

Suçlu, hadiseye arkadaşının kendisini gıdıklamasınıD 
sebebiyet verdiğini ve masum olduğunu iddia ediyor 

- Gel yorum ışte · - Ev degil orası. Yanan samanlık sigortasız olup 200 lira 
Avazı çıktığı k dar b yırdı: _Ya ne? kıymetindedir. İçinde de 10,000 kilo sa -
- Sana koş d'y rum; koşsana! _Nah.ye.. · man bulunduğu anlaşılmıştır. 

Sarhoşluk yüzünden Galatada vukua 
gelen Pir ağır yaralama hadisesi dün 

Koştum ve yanında soluğu aldım: _ Haydi canım benımle şaKa ea.1yor • Yapılan tahkikat neticesinde, samanlı -
adliyeye intikal etmiştir. y 

İddiaya göre: Galatada Karaoglan 
sokağında aşçılık yapan suçlu Sıtkı, 
arkadaiı Osman ile bıçak şakası yapar 
ken, iş münazaa şeklini almış ve arka1. 
daşını ağır surette bıçakla yaralamış -
tır. 

- Neye koş dedın? sun? ğın kasden yakıldığı ve suçlunun, öte • 
- Seni himaye ed·yorum, en de hala _ Neye saka edeyim, istersen binanın denberi Mustafa ile arası açık bulunan 

kadri.mi b·lmez.sın... önüne git. t. \-- layı oku. Tepecik köyünden 41 y~ında F..mrullah 
- Bugün devlet} r g bı konuşuy')rsun?. _ G·demem. 1 Yılmaz olduğu anlaşılmıştır. 
- Devletlerin na ıl konu ~ukl rım bıl- _Neye g"demiyorsun? Suçlu yakalanmış ve dün adliyeye tes-

rnem amma, seni him ye etfğim mu - _Ya ben onu okurken ev tepeme fi · lim edilmiştir. 
hakkak . Hele ark na dön de buraya ge- kılır a. -----------
lirken önünden geçtigin ahşab ev·n ha - _ Öyleyse bana inan. 
line bak. - Sana da inanamam. 

Arkama dondüm. Söyled•ği ahsab evin - Şimdiye kadar kaç d fa yalan söyle. 
haline b ktım. Me hur Piza kules·ni los. d'm ki bana inanmıyorsun? 
kanmış olacak ki. onun derecesinde. hat- - Bir defa söyledin amma pir söyle -
ta daha faz.la eğrilmişti: din. 

- Devrilecek gıbı? - Ne vakit? 
- Zannederim. - İşte imdi. Eğer senin nahiye de -
- içinde insan var a? diğin taş b·na hakikaten nahiye o~aydı. 
- Ben dikkatli baktım. İçi tahJ;ye e - nahiye müdürü, memurları sabahtan ak -

dilmiş. fakat yanıbaşındaki küc\.ik evdE' şama kadar gözleri önünde duran bu teh· 
insanlar var. Ve bak imdi bir kişi de likeJi binavı b 0 r an evvel yıktırmak için 
pencereden b~ını çıkardı. ne yapmak lazım gelirse yaparlardı ve 

- Eve evet gördüm. b'n da yıkılmış., tehl'ke zail olmuş o -
- Bu yanpiri ev yıkılırsa lurdu. İSMET RUI .. Usİ 

lngillerede bir Jedin'n 
kıymeti 

e 

u ( 

Almanr'da şoförler ve mak·n·sı
ler el eri i su ile ıl a acaklarl 

Poliste: 

Bir kadın had"'me mektebin 
.pnrP.tıını çaldı 

Kadıköyündc, Rızapaşa mahallesin -
de Moda caddcsinck Kadıköy Akşam 
Kız San ·at mektebinde bir hırsızlık 
hadise~i olmuştur. 

İdare memuru dolabın kilidsiz göz -
lerinden birine koyduğu paraların, az 
sonra yok olduğunu görmüş, hayretler 
içinde kalmıştır. 

Zabıta 1arafındnh yapılan tahkikat 
sonunda. hırsızlığın mekteb hademele
rinden Muhsine tarafından yap ldığı 
anl c;1 1'1lıs ve Muhsine yakalanmıştır. 

H rsız hademe, cürmünü itiraf et -
miştir. 

Sul r id~re< i mrmt•ru-u 
yı:r-lıyarl-r yakalarcıl r 

Londrada bir komi yoncu b"r kediyi 
başladı mjan do ayı ıki İn rz lira ı on 
ycdı şilın nakdi cezaya rnahk m olmuş -
tur. Bu karan ver n Ea b urn rnahkc
mes· dir. Ha.şlandık. n dort gun sonra 'ke
dinin sırtında yanık yaral rı hala belli 
oluyonnu~ ... 

Dört gün evvel Sular İdaresi anah -
Dünyanın h men her tarafındaki şoför- tarc larıııdan Durmuşun geç vakit Ci

ler ve makin. •ıer kir enmiş olan elleri - b ıide K · c kmus afapntşa eaddesinden 
nı b nzin ile yıkarlar ... Bund n bÖ)

1 E' Al- geç r.ıeen, önüne çıkan iki kişinin hücu 
manyada bunların böyle hareket eyleme- .muna u-radı lını. vücudünün muhte -
leri menedilmi tir. 1 !if vt>r,erinde'l bıçakla yaralandığını ve 

Alman hükumetinin emri ile s"mdiye sı ,.· ı 'arın frar ettil \"'rini ytızmıı5'1ık. 

kadar benz'ne mühim miktarda alkol ka- Durmu~. \'a ~'ayı müteakıb kalchrıld1 -
nştırılırdı... ğı Bala•ı has•nn<-'sind~ tedavi altına a -Mahkeme huzurunda komisyoncu ke -

din·n kendisini sin'rlendırdığ ni ve bun -
dan dolayı bu hareketle bulunduğunu, 

fakat suyun bu kadar kaynar olduğunu 

bilmediğini ve kediye çok acıdığını bil
dirnıi§tir. 

Haklın ibu müdafaayı kabul etmiycrek 
dem~tir ki: 

- cHareketiniz bir İngilizc yakıt:maz .. 
Kendinize hakim bulunmanız icab eder -
dil Kedinin yaralı olmasına rağmen öl -
mediğine şükred'niz .. » 

Son zamanlarda alkold<'ll de tasarrttf lmmış ve ~ ara1arı iyileşmeğe bcı!':la -
edilmek gayesile benzo1'e kurşun tetra- mıstır. 
etili ilave ed;lmeğc başlanmış idi' Şimdi Yapılım tahkikat neticesinde suçlu -
de benzine benzol Ye kurşun tetraetili i- hlrın Sülük1ü lfı.kabile anılan Cemal ile 

arkada ·ı Salih o1duj?'u c.'1laşılmış ve 
her ikisi de Emniyet Direktörlüğü me
murları tarafından va'kalanmıstır. Suç 
lu1ar hadi enin sebebi hakkmda hicbir 
!=:PV söy1ememekte ısrar e mE'ktedir -
ler. 

lavesi kararlaştırılmıştır. 

İktisada riayet eylemek kaygusile bun
dan böyle şoförlE>rin, makınist erin elle -
rini benzin ile yıkamaları mened·lmiştir. 
Piyasaya yağlı elleri temızlenıe1c icin da
ha fazla miktarda sabun çıkarılacaktır.! 

--••••••••••------------------•-wwa---..-••••••--•-•••••••••••••••••••••--- Bir ev·n st bıı brr uc;u,, un 
kur •,,.-1.-rı tutuştu 

Her şeyden evvel 
Sıhhat meselesi .. 
Bir erkek okuyucum, Bay cK. C.> 

evlt:nmek arifesinde benimle bir hns 
bıhal yapmağ~ lüzum görmüş. 

Okuyucum müstakbel refikasını 

henüz seÇlll<?miştir. Bugün yaptığı 

§ey; mürncantı halinde reddcdilmi -
yeceğini sandığı dört beş genç kız ü
zerinde düşünmekten ibaret. Acaba 
hangisi müreccahtır? 

mck için seçtiği fakat munakaşasız 
kabul edilebi ecek bir kaide değil .. 
dir, ~aşa göre değişir. Fak~t bu nok
ta üzerinde durmayalım. 

B2na öyle geliyor ki okuyucum 
çayı görmeden paçayı sıvayan çok 
ihtiyntlı bir ~okuya benzemektedir. 
Çay ile hiç karş•Jaşmamu~:ı, uzun iti
nalarla seçtiği genç kızdan muvafa -
kat cevabı aln,...,,vı beklerken hede -
finc varamaması da mümkündür. 
Y~lmz sıhhat noktasına ehemmiyet 
verrıekte kendiıtini tamamen haklı 
görüyorum. 

İstin ede Cebbari soka w ında oturan 
Dimitrinin sigort~.,ız evinden yangın 
çıkmıştır. 

Ate~. büyümeden söndürülmüstür. 
Yapılan tahltika•ta. yangmın. soba bo
ru undaki kununlann tutuşmasından 

zuhur fttiği anlaş·Imıstır. 
M çhul f"ırqzlar iki P.V s ydut~ r 

Evve1ki gece, sabaha karşı Merkez -
efendinin Gümü~SU)'U mev}dinde Meh
rned Araboğ!u ile kardeşi Ilyas Arab -
oğlunun 1 numaralı evine hırsız gir -
miş ve birçok eşy~ çahnmıştır. 

Ayni gece, avni mahakleki 20 nu -
maralı Emin Kayanın evi de soyulmuş 
ve birçok eşvası çalınmıştır. 

Ağır yaralanan Osman, tedavi altı -
na· alınmış, Sıtkı da adliyeye sevkedil
miştir. 

Suçlu, müddeiumumilikte verdiği i-
fadede: 

- Osmanı ben yaralamış değilim. 
İkimiz şaka ediyorduk. Bir ara Osman 
beni gldıklayım derken, elimde bulu -
nan bıçak kazaen arkadaşımın etine 
deihniş, demiştir. 

Müddeiumumilik, suçluyu sorguya 
çckilm<si için 4 üncü sorgu hakiminin 
huzuruna' çıkartmıştır. 

Haklın, yapılan isticvabı müteaklb, 
Sıtk nın tevkifine karar vermiştir. 

1 i sabıkah bir kasabm 
parasını ahb kaçtılar 

Ömer ve Niyazi isintlerinde iki sabı -
~alı Gedikpaşada et almnk bnhane•ile 
knsab Hnsanın dükkanına girmisler, ka -
sabın dalgınlığından istifade ederek, çek
mecedeki paralardan beş lira <ışırıp. firar 
etmişlerdir. 

Suçlulardan Ömer, az sonra yakayı ele 
vermiş ise de, Niyazi henüz yakalana • 
mamıştır. 

Suçlu Ömer dün adliyeye teslim edile · 
rek, asliye ı inci ceza mahkemesinin ka
rarile. tevkif edilmiştir. 

Mahlüt kah 'e satan iki kişi 
hakkmda takibat yapıhyor 

Balıkpazannda kuru kahvecilik eden 
Agavni isminde bir 'kadınla, oğlu Nişanın 
mahlut kahve sattık1an anlaşılarak, ta
k;bat icrası için adliyeye verilmiŞlerdir. 

Bir yankesici adliyeye verildi 
~bek - Eminonü tramvayında İstel

ynni isminde bir kızın cebinden 180 ku -

ruş parasını çarpan Mehmed isminde bir 
yankesici, yakalanarak adliyeye veril -
miştir. 

Suçlu, asliye 4 üncü ceza mahkemesin
de yapılan duruşması sonunda tevkif e -
dilmiştir. 

Memura rüşvet teklif eden 
eroinci ad iyeye verildi 

Sabıkalı eroincilerden Kel Hulusi bir 
hafta evvel eroin satı1rken yakalnrunış 

ve suçlu hakkında tahkikata başlanıl -
mıştı. 

Emniyet müdürlüğü nezarethanesine 
gö ürülcn Kel HulUsi, zabıta memuru 
Muhiddin Tekçeye, Mercanda Şeker Ah
med paşa apartımanının abdesthanesine 
sakladığı eroinleri almak için müSRadede 
bulunmasını ve bu teklüe razı olarak 
kendisini oraya götürüp getirdiği tak · 
a·rdc on lira vereceğini söylemiştir. 

ker Ahmed pll§a hanına giden Kel Hult1• 
si abdesthaneye girmiş, sakladığı yerden 
eroinleri çıkarmış ve rüşvet olarak ve• 
receğini söylediği on liralığı Muhiddiıl 
Tekçeye uzatırken, içeri giren diğer me < 

rnurlar tarafından cürmümeşhucl yapıl ~ 
mıştır. 

Kel Hulusi gerek eroin satmaK ve ge • 
rek memura rüşvet teklif etmek suçların· 
dan müddeiumumiliğe teslim edıımiş ve 
hakkında tevkif kararı vcrimliştir. 

Bir cinayet suçlusu yakalanarak 
mahkOm edildi 

Bursa (Hususi) - 929 senesinde şeb 
rimizde işlenen bir cinayetin rnuha· 
kemesi Ağırcezada neticelenmiştir. 

Suçlu Halil, arkadaşı Mahmud il4 
birlikte bir akşam sarhoşluk yüzünden 
ve ortada hiçbir sebeb yokken, Ah • 
med Nuri isminde bir polis memuru i
le sokakta kavga etmişlerdir. 

Bu kavga s1rasında Halil tabancası • 
nı çekerek ateş ctmi~ ve Ahmed Nuri· 
yi beynini parçal1yarak öldürmüştür. 

Cinayeti müteakıb Bulgaristana ka • 
çan Halil, hükfunetimi'zin t~eb'büsile 
orada yakalanmış, Kırcaali mahkeme· 
sile FiHbe istinaf mahkemelerinin kat'I 
kararilc 1 O sene ağır hapse mahkfun 
ve 6 sene cezasını çektikten sonra ilan 
edilen umumi aftan bilistifade tahliye 
edilerek Türkiyeye gelmiş ise de, İs ~ 
tanbu1da yakalanarak şehrimize geti• 
rilmiş ve ağırcezctda, Türk ceza kanu • 
nunun 3 üncü maddesine istinaden mu 
hakeml' edilmiştir. 

Neticede Halilin 1 O sene müddetle •· 
ğır hapsine, ancak Bulgaristanda şa1i• 
si hürriyeti 6 sene 3 ay tahdid edilmiş 
olduğundan bu müddetin, mahkum ol· 
duğu 1 O seneden çıkarılarctk geri kalan 
3 sene 8 ay 15 günün infazına ve 500 
lira öfüm tazminatının kendisinden a• 
lınmasına karar verilmiştir. ---

Askerlik işleri: 

Eh!iyetnamesiz kısa hizmetliler 
çaörılıyor 

Bakırköy A.c;kerllk Şubesinden: Şubede Jia .. 
yıdlı 334 doğumlu ve bunlarla muameleye 
Uibl ve kanuni mazeretleri dolayıslle sevk .. 
leri geri kalmış olan ehllyetnameslz kısa biz• 
metlllerden şimdiye kadar müracaat etınl -
yenlerin 30 Nisan 939 gününe kadar şubeye 
müracaat etmeleri, aksi halde hnt.larınds 
kanuni muamele tatbik olunacağı llftn olll' 
nur. 

Mi'lstı hnsara uö •ıtyan Ru,,..en 
tayy21resi 

- Ben yuva kuracağım V€ kaf!bi
mi dolduracak a~ıo yuvamda bula -
cağım. Binaenaleyh işe kalbimin se
sile değil mantığın göstereceği yol -
dan başlamak arzusundayım, diyor. 

Yapılan tahkikattJ, her iki eve giren 
hırsızların çalış ve giriş tarzlarından 
ayni şahıslar o1duğu an1aşılmış ise de, 
bıınl~rın hüviyetleri henüz tesbit edi
lememiştir. 

Jandarma, suÇluları araştırmakta -

Memur Muhiddin Tekçe. Kel Hulusi
nin rüşvet teklif ettiğini amirlerine bil -
dirmi.ş ve zabıtaca tertibat alınmıştır. 

Geçenlerde Bükreş - Bombay ara .. 
sında yeni bir sürat rekoru için uçuş 

yapan ve Bükreşten hareket eden bir 
Rumen tayyarecisi, makinesine arıı. 

olan sakotlık yüzünden Milas civarın -
da yere inmeğe mecbur olmuştu. Ka • 
raya indiği sırada tayy~e hasara uğ • 
rarmş ve Bükrcşe dönen tayyareci tay
yaresini vapurla Romanyaya gönde • 
rilmek üzere Milnsta bir acentaya bı .. 
rtfkrnıştır. Yarın, Mersin dönüş posta. 
sını yapan Dumlupınar vapurile lima • 
nırnıza getirilecek olan bu tayyare, bu· 
rada Romanya postasını yapan bir va
pura yüklenecek ve Köstenceye gön .. 
dcrilecektir. dır. Memur Muhiddin Tekçe ile beraber Şe-Anlnsılan tetkiklerini de hep bu 

bakımdan yapmıs olncak ki, bana bi
rer birer tarif etti - · genç kızlan 

hep maddi zavi den incel miş. Bu
nunla b mber içl rinden iri üze -
rinde fazla durduğu da an1a.."11ıyor, 
y ınız bir nokta var ki tereddüdü .. 
nü mucib oluyor. İşte mektubundan 
bır cümle: 

Scluk beniz. düşüp kırıhverecek 
ince bir dal hissini veren zayıf bir 
vücud, daima ha.va cereyanına ma -
ruz kalmamasına ihtimam edilen bir 
zevce ,l?'.eçen asrın zamc.'!llarında yer 
bulurdu. 20 nci asrın vuvasına te -
mel olamaz. n· iıkis bütün havatını
z n h dbaht g çmesi için bir sebeb -
dir. Zarar, sıkıntı, derd yalnız şah -

... .... -·--·····-.. ····-·-··-···· ............... --.. · .. ········-····-······--.................. _ ..... _______ ·····-· ·······---
--r-s-~~s ı z ı n maskaralıkları: Kavga -ı 

- c .• Maddi muvaffalciyctlerine 
mukabil sıhhati pek yerinde değil 

liba. her sene tebdilihava için ik -
limi mutedil bir )ere giderler, ve 
mul dkkak iki üç d fa hastadır. El 
a tmdan soruşturdum. Mevziiksmiş 
b r :rıza yoktur, dediler .. Amma kim 
bi ir?• diyor. 

* Okuvucumun yuvasım kurmak i
çin istinad ettiği cs:ıs, harekete geç-

sınıza inhis r e1~, belki kendinizde 
tahammül kuvveti bulabilirsiniz. F:t 
kat çocuklannız da ayni nakiseden 
hiss0 alacaklardır ve gözlerinizin ö
nünde size mütemadiyen eza verecek 
birer levha te kil edeceklerdir. 

Bir bac:ka şekilde tekrar edeyim: 
20 nci C'fsır aile temelinde sportmen, 
sıhhatli vücud ister. Müstakbel re -
fikamzı seçmek sahasında kullandı -
ğınız ölçü ne olursa olsun bu nokta -
dan ayr1lınayınız. 

-

1/ 
I 
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Sayfa 7 

Tiirk • Alman 
münasebetleri 

YAZAN 

1 Emekli General H. ·Emir Erkilet 

1 eni Alman elçisi f on Papen Refsicüm 
lıurumuza itimatnamesini vermeğe 
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• er ın at a a 
buhran arttıkça Avrupa da 

akını da /azlalaşıgor 

var! 
altın 

Vaziyet o hale geldi ki Amerikan maliyecileri memlekette bu kadar 
çok cltın biriktirmektan Urkmiya başladllar 

Heııgün gazetelerde okuyoruz: Avru -
padan Amerikaya bu hafta gene mühim 
miktarda altın gönö.erildi... Avrupada 
huzursuzluk arttıkça Avrupa bankala • 
rmda yatmakta olan altınlar Amerikanın 
yolunu tutmaktadır. 

Son aylar zarfında Nevyorkun cadde • 
}erin.de motosikletli polisler tarafından 

muhafaza altına alınmış bir takım oto -
mobillerin yıldırım süratile ılerlemekte 

oldukları göze çarpmaktadır. Altın yük • 
lü otomobillere refakat eden polislerin 
ellerinde rovölverler bulunmaktadır. 
dır. 

Otomobillerin içinde bu kadar debde • 
be ile taşınmakta olan nesne yalnız al • 
tındır. Bu kıymetli sarı maden küçük 
sandıklar içinde taşınmaktadır. Her bir 
paketin içinde dört külçe buhırunaktadır. 
Her bir külçenin si.kleti 70 kilo gelmek -
tedir. 

Sir t tehlikesi asgari hadde indiril • 
miştir. Bununla beraber ihtiyatı tedbir • 
ler alınmaktadır. Altın külçeleri talaı i
çinde bulunmaktadır. Külçeler tala~lar • I 
dan çıkarıldıktan sonra üzerlerinde ka • A.merikada devlete aid altın stoklan nın muhafaza edilmekte olduğu 
Jan altın tozlannı elde eylemek için bu Kentuckıfdeki Kn o~ kaleri 

talaşlar yakılmaktadır. bulunmakta~. Bu 28 milyar a~tının 151 _Şimdi~•. ~dar bu kadar altın hiç gö • 
Bu vazüeyi Üzerlerine almı~ olan a • milyarı Amerikalılann mahdır ki mevcu. rulmemış ıdi ..• 

damlar her gece soyunarak banyo yap - dun yüzde elli yedisidir. Şimdiye kadar Amerika hazhıe dairesinin tebliğine 
mak mecburiyetindedirler. Bu adamların hiç bir devlet bu kadar mühim miktarda tı;Öre altın ıahiblerinin başında İngiltere 
yık.anmış oldukları su da ayrıca i§len • altın saklamamq f~. •• Görünüşe naza • gelmektedir. 1.186.000.000 dolar kıyme • 
mektcdir. Bundan maksad suya geçmiJ o- ran Amerikayı gidecek olan altınlar bu· tinde altını bulunmaktadır. 
lan altın tozlarının meydana çıkarılma • nunla kalmıyor ... Altınları emniyetli ye- İkineili.k: 339.512.000 dolarla Fransa • 
sıdır .. Nihayet elden ele geçtikten .son- re koymak kaygusile çırpınan yalnız şa- dadır. 
ra altın ya hususi bankanın yahud ki hıslar değildir. Devletlerin bir çoğu ıa • Üçüncülük: 324.000.000 dolarla Fele -
Federal Reserve Bank'ın kasasına yer • hıslar gibi hareket eylemektedirler. Çe • menktedir. 
leştirilmektedir. ko - Slovakya hldisesinden gözleri yı - Uç ay evvelki vaziyeti gösteren bu ra-
Altın hükt1mete intikal ettiği takdirde lan (Holanda ve İsviçre) gibi küı:ük dev- kamların o vakittenberi fazlalaşmış ol • 

Kentucky'de bulunan cFort Knox> adın- Jetler altınlarını Amerika borsasında sak maları da muhtemeldir. 
daki kaleye nakledilir. Orada Adeta yer • lattırınaktadırlar. * 
altına yerleştirilir. Şu rakamın belAgatine bakınız! ~ Amerikaya bu kadar fazla miktarda al-. * 24 - 81 Mart haftası içinde Amerikaya tın gönderilmesi Amerika hükumeti için 

Dilnya yüzündeki altın ~oklarının gelmiş olan altınların. miktarı 79.931.01)1) ç.ok mühim bir mesele te~kil eylemekte • 
nıik.tan 26 milyar dolar kıymetini haiz doları bulmuştur... (Devamı 11 nci sayfada) 
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M r kll Şeyler 
KAYNANALAR 
CEMÖVETİ 

Nevyorkta bulunan « Kaynanalar > 
cemiyeti geçenlerde aylık toplantısını 
yapmıştı. Bu toplantıda Amerika kay
nanaları kraliçe& madam Dull Mit -
chell'in tanzim eylemiş olduğu tali -
matname aynen ka~:ml edilıniştir. Ce
miyete kayıdlı bulunan bütün ckayna
nalar> bu talimatnameye harfiyen 
tebaiyet eylemekle mükellef tutulmuş
lardır. 

Kartvizit satışı ve 
kolleksiyoncuları 

Parlste bir kartvizit kolleksiyoncu -
lan mahfeli mevcuddur. Bu mahfel 
uzun senelerdenberi Nevyork v.e Lon -
drada bulunan mahlellerin bir eşidir. 

Bu mdhfelde meraklılar muayyen za 
manlarda toplanırlar ve meşhur adam
ların kartvizitlerini müzayedeye çıka -
nrlar ... 

Geçenlerde Amerika Cümhur Reisi 
Ruzveltin el yazısını ihtjva eden bir 
kartviziti 5 İngiliz lirasına satılmıştır. 

Kartvizit kolleksiyonculannın şahı 

John Wells adında bir adamdır. Bütün 
dünyayı dolaşmış, en meşhur şahsiyet
lerin kartvizitlerini toplamıştır. S<lhib 
bulunduğu kartvizitlerin sayısı 800 
bindir. 

*** Açlık hastalığı 
Amerikada Kansas City şehrindeki 

hastanede Dorothee Marmor adında 

genç bir kadın tedavi edilmektedir. 
Madam Dorothee Marmor hemen da

ima, yemek yedikten tam on dakika 
sonra karnı müthiş suret'te acıkma'kta
dır. 

Yediği yemekler sağlam bir insanın 
yiyebildiği yemekler miktarındadır. 
Doktorların tetkiklerine göre hazım 

normal bir şekildedir. 

Bu talimatnameyi aynen ya~ıyorUZ: 
1 - Karı kocanın aralanna girıne ~ 

yiniz. 
2 - Münakaşa etmeyiniz. . 
3 - Damadınızın yahud gelininizi!> 

hiç bir hareketini tenkid eylemeyiniZ· 
4 - Her şeyden hoşlanıyormuşsunlJj 

gibi hcıreket ediniz. 
5 - Kmnızı vey<ı. oğlunuzu tercih ,,. 

diyor görünmeyini.z ... 

içi.,.:·; papağ~ nların 
vazife gördükleri otel 
Kübada geçenlerde yeni bir otelin ıc{1 

şad resmi yapılmt§tır. Bu otelin vas:b 
mümeyizi kırka yakın papağanın vaz~ 
fe görmeleridir. Bu papağanlar hus 
b'Urette terbiye ve ta'lim edilmişlerdir· 

Otelin kapısından bir mil§teri giref 
girmez kapıcılık yapan papağan: 

- Safa geldiniz efendim! 
Yanındaki papağan: 

- Lütfen isminizi deftere yazınız! 
Üçüncü papağan: 
- İkinci kattaki odalar boştur! cliY' 

seslenir. 

Bo.ı odaya giren müşteriyi gene biJ 
papağan karşılar. O da müşteriye şöY · 
le hitab eder: 

- Bu oda bir dolardır efendim! 
.Bu otelin kalabalık hizmetkarla.!• 

varsa da müdüriyet papa~anlardan d• 
istifadf'yi düşünmüş ve bu orijinal .fi)g 
ri tatbik eylemiştir. 

Hem işin orijinalitesi dolayısile rntıŞ' 
teriler papağanJar1 görmek için bu o ' 
tele akın etmektedirler. 

Hastalığın sebebleri henüz anlaşılıt' 
mamıştır. 

Matlam Dorothee zayif ve çevik bi1 
vücude maliktir. Sikleti 50 kilodur.DO 
yu 1,50 dir. 

V üksek perdeden hiç bir kah -

kaha, hiç bir çığlık, hiç bir 
cazband gürültüsü, hiç bir zirzop nA
rası, mehtabın azametini ihlale cür'et 
etmezdi. İçten coşan duygular o pür -
azamet güzelliğin k&'rŞısında gene içe 
sindirilir, pek pek gözün ucundan f~
kırıveren bir da."'Illa yaş, dudakların a
rasından bir dua gibi bsıldanan bir iti
raf, bir mısra, tatlı bir iniltiyi andıran 
hafif bir nağme ile ifade edilirdi. 

Son P,osta'nın Romanı : 117 

".'Ah ne bay ın bakışın var. 
nim verdiğim kıymeti hiç bir zarn81. 
veremezler. 

Biribirlerinl sayan insanlar, tabiatı 
de, biıibirlerinin ulvi duygularını da 
sayarlardı ..• 

* Bir akşam ilzeri, madende, benden 
yaşça epey büyük bir arkatiaşımla pi
yasa ediyordum. 

Bizans devrinden ve belki de daha es
kiden kalma, metruk maden ocakları
na vannadan, o vakit Bella'Vista adını 
taşıyan kahvenin sedlerini biraz geç -
tikten sonra, yolun sol tarafına tesadüf 
eden taştan bir kulübenin önünde du
ran yaşlı, ba~örtülü bir kadın arkada -
şuna SE'slendi: 

- Uğurlar olsun, beyefendi! 
Arkadaşım döndil, gülümsiyerek te

menna etti, ve: 
- Eyvallah, Hürmüz hanım! dedi; 

sağ oU 
Ve bir iki adım ilerJedikten sonra, 

yanımdan ayrıldı, kadının yatiına gitti 
ve bir şeyler söyleyip, geri geleli. 

- Bu da kim? diye sordum. 
- Hürmüz hanım ... 

- Orduda san çizmeli Mehmed ağa! 
Ben ne anlarrr.1 Hürmüz hanım demek
ten? 

- Ne bileyim? Belki sen de işitmiş
tindir diye öyle söyledim .. -bu, bir va -
kitler, İstanbulun en güzel kadını idi... 

- BP11i değil. 

_, Ne olaca'k? Düştü, zavallı! Ne ki
mi kimsesi, ne de yiyecek ekmeği var. 
böyle eski aşinalardan, arada sırada1 

bu yoldan geçen olursa, hatınnı soru
yor, biıazıcık vardım ediveri.voruz. 

A~AN 

Hele hisleri! Onları ifade edebilınel 
için, A<lem evladı henüz bir vasıta ice.4 
edebilmiş değildir. 

- Yazık! 

~lldw\INO * 
a beıaz temsirelil,, '::~" - va~?J~.~~::~:ı~:·:~:zç:;; 

tıikrnu; bir genç er- nı, kendısırun dahı mahiyetını ~es . 
kegin resmi idi. Sor- edemediği bir idealin peşinde geçı~ 
dum: ve defterini o ideale erişm~en devit

11 

- Bilmiş olsan, 
bu yazık sözünü a-ğ
zından lalettayin 
çıkmaz. Candan a -
cırsın. Düşün ki, fs
tanbulun en kibar, 
en zengin delikan -
lıları, bir zamanlar, 
Hürmüzün bir itti ., 
fa tına, bir tebessü -
müne nail ole/bil -
mek için icabın.da 
canlarını vermiye 
razı idiler. Tabiati 
da bambaşka idi . 
Gönlü gani, vefakAr, 
sevdiğine karşı sa • 
dık, müstağni .. hası -
lı, kader eğer kendi-

- Bu zat kimdir, :nek mecburiyetinde kalmış olan b 
Hürmüz hanun? kadının mazisini onun ağzından dinle"' 

Gözleri birden _ mek bana haz veriyordu. 
· b w 1 ·b· (A1·kası var) ,. µıre ugu anır gı ı ...•.• ...................................................... ~ 

oldu .. zoraki bir te-r 1 
bessümle: 

- Hiç! dedi; geç - OD 
miş zamanlar.. ==============--=~ 
Yarasına el dokun Yemıl. Blyuı, ~v.~~ 1: _r 

jurduğum.dan do -
]ayı eza duydum. 
Kalktık. Veda edip, 1 

Hürmüz hanımın 
gönlü gibi içini ka -
ranlıklar br.~n ku -
lübeden çıktık. 
.\fünasebetimiz sa -

Yenbat&n, Çau.a· •;~ - ~.ı. " 
t S T A :~ >. ti L 

Gazetemizde çıkan yazı 11• 

resimlerin bUtün hakla!' 
mahfuz ve aautemize clddit• 

-····-ABONE FıATLARI 

l b ·· "l" b' kad kn-1,..,. z--~· de o günkü ile kal -'J/Q.Ş ı, aşortu u ır m ar _,.1114 ses~""•· 1 d B'"t·· ma ı. u un o yaz 

sini başka bir aleme .. . 
d .. ·· Ü Is .d. Kulubenın 6nii.nde cluran 
uşurm ş o a ı ı, 

1 
~ tıne 

Kr. 

• Ay 
3 

Ay 
1 

J.Y 
hem mes'ud eder, hem de mes'ud olur
du. 

- Döni.işte beni tanı.ştır §ununla. 
- Olur, tanıştırayım. 
Arkadaşım bir iki dakika sustuktan 

sonra, mühim bir ooktayı unutmuş gi
bi, bana teveccühle, ilAve etti: 

- Müsikişinastır d~, ha! Çok iyi ka
nün çalardı. Tabif, simdi unutmuştur. 

Adını unutmamak için kendi kendi
me tekrarladım: 

- Hürmüz.. Hürmüz.. öyle dedin, 
değil mi? 

- Evet. Hamamcının Hürmüz der -
lerdi. Babası hamamcı imiş.. amma, a
sıl şöhreti cBeyaz Şemsiyelb idi 

- Beyaz Şemsiyeli .. sebebi? 

- Gençliğinde, mesirelerde gezdiği, 
vakit, elinde beyaz bir şemsiye tutar -
mış. Şekerci Cemilin meşhur u.şak tar
kısı bunun üzerinedir .• 

- Ya?I 

* A vdette, arkadaşım beni Hürmüz 
hanımla tanıştırdı. Kulübesine girdik, 
oturduk. Ortalık tertemiz, kıskıvraktı. 
Esaslı terbiye görmüş bir kadının ih -
timamkar ve temiz eli her tnralfta var
lığını belli ediyordu. 

Bize ikram edecek kahvesi olmadı -
ğından özür diled1. Ben orada kahve, 
falan düşünmüyordum. Gözlerim, du
varda asılı uçuk bir fotografıye ilişmiş
ti. Bu, başı açık, flyongo boyunbağı 

madenden geçtikçe Hürmüz hanıma 
uğradım, hatırmı sordum. Aramızda 
ahbablık teessüs etmişti. Kendisinde, 
benim, -elemine hürmet ettiğim kanaati 

lınsıl olunca, yavruJ yavaş onu söylet -
tim. O da, içinde, yıUarchr toplanan 
ağuyu dökmekle, kendisine acındıracak 
birini bulduğunu duymakla ferahlıyor
du. Her şeyi, bir bir, açık açık anlattı. 

Onun anlattıklarından da• bu roman 
hasıl oldu. 

Yalnız o, anlatırken .. ve bilhassa ma
ceranın kahramanlarından bahseder -
ken türlü türlü heyecanlaor duyuyordu. 

Ranayı, Şazimendi, Füruzanı on)ln ağ
zından dinlemiyenler, bu maceraya be-

Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14:00 750 4:00 
YUNANİSTAN 23tll ı 220 710 
i:CNEBl 27.>0 • 400 800 

Abone bedeli pqindir. Adreı 
de~i§tirmek 25 kuruıtur. 

Kr. 

Gelen evrak 6eri 11erilm•'" 
ilanlardan me•'uliy ı alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurupul: 

Pul ilAvesi lAzım.:iır. , ............................................... , 
( Posta kutusu : 7<il İltanbul i 
f Telgraf : Son Poıta f 
i Ta~fon : 20203 i 
\ -~ '·············································" 
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Holiuııd modellerinden: 

ipek saçak elbiseler 
modadır 

Hollvud bu bahar, ipek saçağı kadın 
elbiselerinin en güzel earnitürü ı;ayıyor. 

Ve bize fU güzel örneği veriyor: 

Kısa kollu 'bir ceketin yuvarlak yaka • 

sı. kollarının ortası, etek kenarları, asıl 

eteğin bltüği yerin birkaç ııantirnetre yu

kansı birer sıra saçakla süslü... Bu ta • 

kım: son g-lnlerde pek moda olan ördek 

mavisi renginde ince bir yünlüden ya • 

Pılnuştır. Kendinden daha koyu mavi 

düğmeler <>nünü hem ilikliyor, hem süs • 

lüyor ... Yanlardaki iki dikiJ cekete vü • 
cudün şeklini veriyor. Bu dikişlerin ön 

uçları sivri. arkaya doğru düz olarak u

zanıyorlar, ve arkada prensea biçiminde

ki kuplarla birleşiyorlar. 

İ§te saçaktan bSika süsü olmıyan fakat 

e~i az bulunabilecek kadar ıık, sade, ho:t 
bir elbise ... Holivudun hakkı varmış de

lil mi? 

SON POSTA 

Güzel Bir Şapka 

1 

J 

Son şapkalar eskileri tamamile unuttu,rdu. O kadar değiJik ve yeni tarzları 
var ... Bilhassa türban'lar her zamandan daha çok şirin ... Resimde gördüğünüz 
maviye bakan pembe ile açık ve koyu mavi, üç renktir. Tül jerseyden yapıl • 
mıştır. En orijinal tarafı: Tepesinde açık bırakılan yerinden saçların bir gül gi~ 

bi görUnınesidir. Geçen yıllar içinde ti.Jr handan hiç he>§lanmaınış olanların bile 

bu sene onu pek sevecekleri tahmin ediliyor. Şu minimini, bambaşka §Spkaya 

baktıkça insan, bunun pek yerinde bir tahmin o1duğuna hükmetmekte tered • 

düd duymuyor. Böyle bir türban siyah, lAciverd bir elbise üstünden ne güzel 

görünür. Genç ·bir yüze ne kadar yaraşır., Gençliğe hasret çekenlere ne umulmaz 

bir tazelik verebilir. Tecrübe ediniz. Seveceksiniz. 

Genç kalmanın 
on şartı 

1 - Daima ıte§'t>li olmaya. hef' 

ıeyin iyi taf'af mı görmeğe çalıtı • 
nı.ı. 

2 - Ha.ftada bet' gün 

•onra akşa:ma kadar açık Jlat•ada 
geziniı. 

3 - Her gece en az yedi aam ttti· 
ku uyuyun.uz. 

4 - H4ftada bir gıiıı geç ka~ı • 

nız, sabah uykusunun .ıevkifti tcı • 

dı1lı.s, t>e o gece on iki Maat uyuyu· 
nuz. 

5 - Hcrgün tatlı bir Je,eyeoana 
fırsat aJUyınıı. 

6 - Ak§amlan yatmadan önee 

sinlrlerinizi yatı§tırsın diye btr 

bardak tekerli rit içimi. 

7 - A% et, bol sebze ve me~a 
yeyinis. 

8 - Sigara içmeyi,du. 

9 - Hiç bir vakit tak~iı h • 
ritinceye kadar çalı§may'nız. 

10 - Sabahları ;imnastik yapı • 

mz. Jimnastik yapamazsam.ı ~
yiinüz. 

Bütan bunları gençl~m Wt yd
lanndanberi fCJ§'mGZ bir kaide gibi 

ta.kib eden bir Fransı.ı kadı bu

gün yetmiş beı t1aşında old~u 

halde ~ıa gil.tel ı>c çeviktn-. Hala. 
yaşite ölçülemiyece1t kadar ge~ 

tir. Senetef' izleri'li onu?ı ~cıl1'ı.r eı. 

lerine çizebiltı"ııer, ne e7'domıncı, 

ne de yürüne 4lel4de insanlonnk; 

gibi dokunamamı§lardw. Ayn; 

gençlik ri'Wıı hepiftiıin elmdedtr. 

Ve Bizden ne para, ne ~ aıı • 
dece biraz se bot ilfi!IOf'. 

Şık bir manto 

Sayfa ~ 

Bluz modasına 
·Dair birkaç 
Söz 

Bu mevsimin en güzel 
elbis !erinden bir örnek 

Havuç çorbası J 

Havucu eUe ~irmek. zeytin yağlısını 
yapmak Adettir amma çorbaıını herkes 
bilme:ı. Pi.§irmesi pek kolaydır. 

- Eteli dar, arkası tokalı, üstten ce& 
11 - Spor tayyörünüz varsa herhalde bir 
de fÖmİ.Zİi 'bluzunuz olmalı. Değişiklik ol 
sun derseniz yakasına -tıpkı erkeklerin 
kol <tüPeleri gibi- bir çift dü!,rıne ko • 

yunuz. Yahud sedef düğme yerine altın 

yaldızlı veya taşlı iki düğme takınız. Ve 

hötün yakanın üstünü p\kürletiniz. Ü8tÜ .. 

ae bir de renkli jile uydurunuz. Bunla " 

nn hepsi de pek moda. 

Şeyet ~izienizin biraz daha abiyye 

olmasını istiyorsanız krep jorjettrn ya • 

pınıı. Ve eski zaman elbiselerini andıran 

kapalı yakalı bir model seçiniz. Bu sene 

bunlardan pek çok var. Görür görme~ 

dikkatinizi çekeeektir. 

Ne öyle karışık kuplan var, ne fazla j 
bir emeği ve işi ... Fakat garnitür diye l 

1 
kullanılan emprimenin yeri o kadar iyi l 
seçilmiş ki yüzlerce rob arasından derhal 1 
kendini gösterebilir. Böyle modeller bir) 

mevsim için ve nk sık giyilmemek şar • f 
tile enfestir. Yeniliği. modaya uygunluğu 1 

bir bakışta kendini gösterir. Giyenin gö • 

ze çarpmasını temin eder. Bunlar bir el

bisede aranıp da bulunamıyacak vasıflar 

sayılabilir. Ancak -dediğimiz gibi- gar 

drobu zengin olanlar için .•• 

Bazı modeller vardır )d üstüne düşill
meye .gelmez. Bir giyilmeli, sonra bir ke

narda unutulmalıdır. Model bunlardan • 

dır Üstüne düşülürse iyilik diye sayılanı 
tarafları kuınır olur. 

Eğer çok elbiseniz var da bir deği~ik • 

llk arıyorsanız bu gQzel modelin şu nok

talan üstünde biraz durunuz. Pek seve • 

teksiniz: LA.civerd yünlfıden, arkası düz. 

Bade bir rob... Önilnde lAciverd • ibeyaı 

emprimeden, etek kısmı kloş bir parça. 

Bu parça devrik bir yaka gibi yünlüniin 

Üstüne dönüyor. Fakat yaka yerinde blt

ıniyor. Gittikçe ge~liyerek tA eteğe u • 

ınnıyor, kenarlan da dilim dilim. 

Ayn[ parçadan kol ağızlarına süs ko • 

rıulmuş. Yakada açık IAciverd. ikl püs • 
kül. 

Bu modeli belki de -biçimi esklmlJ, kalına elbisenize de tat'olk edebilirıiniz. 
kumarı Yeni kalmıj- geçeıı rncvı;imden Dolabınızı !bir yoklayınız. 

Havuçlar yıkanır, üstleri soyulduktan 
sonra rendeden geçirilir. Evvelce hazır • 
lanmlf olan kıoyu et suyuna atılır. Tiı ka
tılaJlncaya kadar pi§irilir. Posası kalma
sın için süzgeçten geçirilir. Eğer pek ko
yu olmuşsa biraz sıcak su il8ve edilir. Tu
zu konulur. Bir taşım kaynatılır. İsteyen 
ilmine kırmızı biberli yağ yakar. 

1.ııteyen ufak ufak doğranmış ekmek • 
leri sade yağda kızartır. Çorba kAseleri • 
nin dibine dizer. Havuç çorbasını da üst
lerine döker. Bu, öbüründen daha iyi o • 

lur. 

* Bahk köftesı 
Hemen her !balıktan olur. Yalnız pek 

ufak ve çok kılçıklı balıklardan yapmak 

zahmetlidir. Kılçığın iyi temizleneme -

mesi tehlikesi de vardır. Bunun için us ·] 

kumnı, kılıç gibi kolay tomizlenivenn - 1 
leri tereih etmelidir. 1 

* 1 Bir çaya, itina ile giyinmeniz icab ede( 

bir yere giderken giymek için de şu tnrz, 

da bir bluzunuz bulunmalı: Kabank yol, 

lu bir ipekli, düz ve broşe saten karışı~ 
renkli gipür dantel, pek en, tür alı ... Blf. 

kumaşlardan birlnden yapılmış, süslü bit: 
bluz. Bunların da çok g~zel örnekler.inlı 
görecektiniz. Raglnn, kısa, bo1, uzun tür ... 

ld türlü kollan. ekseriyetle kapalı hatta 
dik yakaları var. Hepsinın süsü en fazla 

göğsünde. Raglanı veya bol kolları şiş • 
mazı.sanız yaptırmamayı, zayıfsanız terci .. 
han yaptırmayı unutmayınız. 

* Hangi balıktan yapılacaksa. güzelce İkinci model: 
yıkanır. İçi temizlenir. Pullan ayıklanır. Tafta· bu knbarık kollu, kabarık fiyon· 

ıtalı blu~ içın' seçilecek en güzal kumaştır. 
Bol suda haşlanır. Sudan çıkarınca kıl • e A k h 1ı; Rengi, modelde pembedir. çı er renn. 
çıklan dikkatle temizlenir. Derisi soyu • yaraşır. Krtı\•aze göğsünün .~o~~ .?i~asın-
lur. Et makhıesinde tıpkı kıyma gibi çe- Bahar mantoıanndan k.(lrk bütün da iki kesik var. Buralar buzguludur. 
killr. Bir kilo balığa iri iri iki soğanın kalkmış değildir. Yalnız §imdi ısıtmak i- Sivri uçlan omuzlara. enseye ve eöv,s 

ruyu sıkılır. Biraz, ince kıyılmış, maycbı- çin kullruulmıyor. Sırf bir garnitür ye • rasıhyan yeni tarz ckarc> yakası çok ~ 
noz, biraz da tuz biber katılır. Özlenin • rine geçiyor. Bunun için de yakadan, gö- Göğsündeki buket renk renk. Beli sen 

ğu 1 S k d b d 
türsüz, yalnız fiyongalı. 

ceye kadar yu ru ur. onra a ın u u ğüsten ziyade eteklere ekleniyor. Bılhas- =============== 
gibi kl5fteler yapılır. Bir tavada biraz yağ sa tilki derisi bu türlü aüslere en elve - bir tilki bandı konulmuştur. Bahar geç 
kız:dınlır. (Sade veya zeytinyağ ikisi de ~li sayılıyor. tikten sonra bu bandı çıkararak, manto 
olur. Fakat zeytinyağı daha iyidir.) Ba- Modelde gördüğünüz rob ve manto her JU yazın da kullanmak mümkündür. Tn 
lık köfteleri bu yağda kızartılır. Tabağa ikisi de lAciverdcllr. l4'akat tabi1 başka bil ekonomi yapmak içın... Yoksa yaz 
alınınca üstüne limon sıkılır. Sıcak da, başka kumaşlardan. Mantonun üstü ince daha çok varasan modelleri bulmak aü 
soğuk da yenilebilir. Zevkinize göre... ince kabartma sarmalıdlr. Eteklne .S:eni6 aln'ıaı 
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erlin, Varşovaya 
Çe leri batı atıyor· 

(Baştarafı 1 inci ıcı!lfado.) 1 Fransız - Alman münasebatma ge -
yan Alman askeri yardlm mahiyetini lince, nutukta yeni hiçbir unsur yok -
alııbıleceği tasrih edilmektedir. tur. Fransız mehafillnln mütaleaısına 

Ayni beyannamede, İn.gilterenin Lehli- gtSre, Polonya ne İngiltere arasında ya 
tana vermiş olduğu garantiden ve bunun pılan anlaşma Almanya - Polonya pak 
Leh - Alınan ademi tecavüz anla§masına tının f Pshini iceb ettirecek hiçbir hük
muğayir bir hareket oldufundan bahse- mü ihtiva etmiyordu. 
dilerek, Leh - Alman anlaşmaıtının fe&hi HülAsaten, Parisin kanaati şudur ki, 
muhik .gösterilmektedir. Hitler'in nutku ile enternasyonal va -

Beyanname, netice olarak Lehistana ziyet hiçbir suretle değişmemiştir. 
Almanya ile anlaşmasını tavıiye ey1.e - Aıneriknda t~fsirler 

mektedir. Vaşington 29 (A.A.) - Amerika si-
İngiliz siyasi ma1ıfcllerinin tefsirleri ya!! mehafilinde Httler'in ndtku çok 
Bu beyanname hakkında tefsirde bulu- fena karşılanmıştır. Bu nutuk bütün 

nan Londradaki siyasi mahfelleri, İngiliz mAnasile bir mevdan okuma mahiye -
garantisinin Leh • Alınan ademi tecavüz tinde telakki edilmektedir. 
paktına kat'iyen muğayir olmadığını tas- Meb'usan medisi reisi Bankheatl de-
rih etmekte ve Lehistan tarafından gös • miştir ki: 
terilecek il'k lüzum üzerine, garantinin Nutukta sulhu korumak hususunda 
derhal tatbik ed·ıeceğini ehemmiyetle be- azçok bir arru rıörüUlyorsa da kapalı 
yan etmektedirler. tehdidler1e doludur ve Hitler'in yeni 
Vnrşovnnın 25 senelik ademi tecavüz taıuru;rlar hazırladığım ihsas ediyor. 

paktı teklifinden haberi yok Önümüzde-ki aylarda Avrupada sulhun 
Varşova 29 (Hususi) - Hitleriıı evvel- istikrar bulaca~ını g<ssteren hiçbir un

ki günkü nutkunda Lehistana 25 senelik sur mevcud değildir. 
ademi tecavüz paktı teklif ettiğine dair Meb'usan harici~ endümefli reisi 
beyanatı üzerine resmi mahfeller . böyıe vekili Blom da şCSyle söylemiştir: 
bir teklif yapılmadığını bildirmektedir • Hitler'in takib ettiği usuller hakkın
ler. Ayni mahfellcr Slavakyaya verilen da dilnva hayale kapılamaz. Bir taraf
garantiye Macaristan ve Lehistanın da tan herl{ec;le iyi eçinrnek istediğini 
iştirak ettik'ferine dair nutukta s5ylenen söylnvor ve bir dakika sonra da Polon
sözler hakkında da hayretlerini izhar et- yaya hrkikf bir ültimatom veriyor. 
mekte ve böyle bir garantiden malfmıst- Di~er birçok meb'u.s da Amerikanın 
farı olmadığını beyan etmektedirler. her tilrlü ihtirna 1e karşı tedbirler al -

Dam:igde vaziyet ması lazım geldim müta.leasındad1r. 
Danzig 29 (A.A.) _ Danzfg ahalisl Resmi mehafil, bu nutku Ruzvelt'in 

Hitlerin nutkundan, Danzige taallOk eden mesajına bir cevab olarak telakki et -
kısımlan uzun alkışlarla karşılaını§tır. mek istemediklerinden her türlü tef -
Buranın nasyomıl sosyollst muhitlerin- sirden içtinab ediyorlar. 

deki kanaat Danziğin Almanyaya avdeti-ı Yunanistanda 
nJn nihayet bir zaman meselesi olduğu • Atinn 29 (A.A.) - Yunnnistanın bi-
c!ur. Forster emri altında bıılunan 800D 1 taraf vaziyetine uygun olarak Yunan 
k~iden müre'kkeb S. A. ve S. S. kıt tına matbuatı Hitler'in nutku hakkında hiç 
hitaben ~rettiği bir tebliğde vaziyetin bir ·tefsir yapmamaktadır. 
fnkşafına sakin bir şekilde intizar ediline- isveçte 
!bıi söylemiştir. Sto'kholm 29 (A.A.) - Hitlerin bilhas.o;a 

Alman muhtırasına cevnb Ruzveltin mesajına atd olan sözleri İsveç 
Varşova 29 (A.A.) _ Matbuatın ı.an • efkA.n umumiyesindc eltm bir tesir yap· 

nettiğine g<Sre Alman m{ıntırasma verile- mıştır. 
cek olan diplomatik cevabdan maada ge. Alman gazeteleri ne diyorlar? 
Iecek hafta ayan meclisinde veya diette Berlin 29 (A.A.) - Alman matbuatı 
hariciye nazın bir nutuk söylfyerek: Hit- Hitlerin nutkunun muazzam bir Alman 
lere cevab verecektir. sulh abidesi olduğunu yazmakta ve Hitle· 
Çörçil Hitlerin nutkunu tefm ediyor rJıı havayı temizlediğini kaydeylemekte • 

Londı-a 29 (A.A.) - Muhafazakar 11 • dir. 
Lokal Anzeiger gazetesi Ruzveltin ma· derlerden Çörçil Amen1cada da radyo ile 

verilen bir nutkunda Hitlerfn nutkunu nen mahkfun ve şahsan imha edildiğini 
mevzuu bahsederek demi.§ttr ki: yazmaktadır. 

cNutuk mahiyet itibarile evyelküerden Polonya hakkında bu gıızete diyor ki: 
çok daha iyidir. Bu iyilik Ruzveltin me • cVarşova a§ll'mışa benı.iyor. Hitlerin 

temizlediği masaya İngilterenin oturmak 
sajından, Avrupada karşılıklı yardım sfs-

ve yeni bir oyun oynamak teşebbüsü eteminin tekrar canlanmasından, Fransa . 
deceğ'ini zannetmiyoruz. Ayni zamanda 

nın siyast vaziyetinin kuvvetlenmesinden 
ve fngilte:renin de snAhlanrnasından ileri hiç kimsenin İngilterf!llin dalavereli kart-
ıelmiş olacaktır. lanna inanacağına da ihtimal vermiyo • 

ruz.> Polony yı tecrid 
:Ancak şunu söylemek lAzımdır ki, fili• Hamburger Freudenblatt eliyor ki: 

yntı takib etmC'di/ti takdirde laflar iti . cPolonya, Hitlerin uzattığı eli !'eddet-
madı temine kafi değildir. miş ve Almanya aleyhindeki bloka gir-

Eı?er parlak cümleler bir tarafa bırakı- meyi tercih eylemiştir. Polonya kuvvetlf 
ve kudretli Alman a ile iyi komşuluk 

lırsa, Hitlerin nıaks!1dı Polonyayı tecrid münasebetleri tesis etmek imkanına he
etmek olduğu anlaşılır. Polonya ile Al • 
manva arasındaki ademi tecavfü; paktı

nın feshi nutkun en bariz tarafını ve ye
ni bir endişe mevzuunu teşkil etmekte • 
dlr. 

J..<Jndrad:\ tetkikler 
Londra 29 ( A.A.) - Hitler henüz 

nutkunu itmam etmeden evvel Lon -
draya varan bir Alm~n tavvaresi bu 
nutkun ingilizce tercümesinden müte
addid nüshalar p-ctinniştfr. 

t 00 ı:ahife karhır tutan bu vesika hü
kOmet ve hari<'ive devairi tarafından 
tetkik edilmeden salahivettar mehalfil 
mfüaleada bulunmaktan içtinab etmek 
tedir. 

nüz malik bulunuyor. Bu imkanlar Hit -
lerin nutkunda yazılıdır. 
······························································ Botun miras·m hasfaı-ye ve 

ta •ebelere vakfeden kadın 
Geçen hafta Atina mahkemesinde 

Madam Poliksen Teofanopulos'un va -
siyetnamesi açılmıştır. Kadın vasiyet -
namesinde bütün emlakinin derhal sa
tılmasını ve elde edilecek para· ile cTe
ofanopu los• adında büyük bir hasta -
ne i~Psını emrcylem~tir. Hastane da
hilt ve harici hastalıklar için inşa edi -
Iecektir. 

Bu kadın bütün mücevheratının da 
5'1tılmasmı ve elde edilecek para ile 

Fran~rlıı ne düst·niilüyor? cRoma hukuku> namına bir tez hazır-
Paris 29 ( A.A.) - Hitler'in nutku 

1anma~ı için her sene bir talebenin ye-
Fransız siyasi l'l"ehafilı·nde ne hayret, ı · · 

tiştirilmesini vasiyet ey emıştır. 
ne de övle derip bir akis bırakmamış -
tır. Çünkü umum! hatları itibarile bu Şayed bir sene bu tezi yazacak tale-
nutuk Pariste beklendiği gibi çıkmış _ be bulunmıyacak olursa mükafat o se-
tır. ne huku}5 derslerinden en iyi numara-

N • k f ·ı· A la'rı almagw a muvaffalc olan talebeler a-u u •. nı:?1 ı7. rnerikan ve Fran -
sız cfr5n umıpnivesini korumak ve rasında taksim edilecektir. 
müzrıkcrelere kapıyı kapamamak iti _ Atina üniversitesi vasiyeti kabul ey
barile bir taraftan demokrat milletler lemiyecek olduğu takdirde paralar hü
efk5n umumivesini hükômetlerinden k\lmete kalacaktır. 
ayırmak ve dif.ier tarafütn son Alınan H~kumet de vasjyetn~eyi kabul 
darbec;inin birleştirdiği sulhçu devlet _ etmiyece~ olursa ~ltı mıly~nu geçen 
ler arasına ikilik sokmak bedelin{ ta • bu meblag tamcrmıle Evangelismos has 
' ··~ ~..ı"re benzemektedir. tanesine intikal edecektir. 

SON POSTA 

ismet inönU, Sovyet 
Hariciye Komiser 

Muavinini kabul etti 
(Baştara'fı 1 inci saJJ1ado.) 

çok daha mühimdir. 
Potemkin Ankarada. yalnız ild devleti 

~IAkadar eden meseleleri müzakere et • 
melde kalnuyacaktır. Potemkinin bu z1. 
yareti, Roma - Berlin mihverinin şarld ve 
cenubu prkt Avrupada sarfetmekte ol • 
duğu diplomatik faaliyeti önlemek üzere, 
İngiltere ile Fransa tarafından organiz" 
edilen geniş bir hareketin mütemmlmiclir. 
Mevırukan öğrenildiğine gfu'e Potem -

kin, Ankaradan dönüşü esnasında tekrar 
Sof ya ve Bükreşe uğnyacaktır. Potemkin 
Bükreşte, Sovyet hfrkt1:meti namına bazı 
teklülerde bulunacaktır. 
Diğer taraftan c1ntransigeantı. gazetesi 

ne göre de Potemkin Türkiye ve Roman
yaya bir Karadeniz paktının akdini tek
lif edecektir. Romanya tarafından tatmin 
edildiği takdirde, Bulgaristan da bu pak
ta girmeği kabul etm~tir. 

·---
ispanya - Fransa hududl2 rı 

dun kapallldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada 1 

Bunun sebebi İrun'da bazı karışıklıklar 
çıkmış olmasıdır. Franko hi1k0meti, bu 
gibi hMiselerin zuhurunun hariçten öğ
renilmesini istememektedir. 

Bur.gos 29 (A.A.) - İspanya kabinesi 
General Fran'konun riyasetinde toplan • 
mıştır. 

Toplantıdan sonra neşredilen kısa bir 
tebliğde hükumetin harict vaziyeti tetkik 
ettiği bfldirilınektedir. 
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Nisan 30 

Lehliler müzakerelere hazmz, faka1 
tehdid altında olmamak şartile 

(Btlltarafı 1 inci sayfa.da.) 

cH~yatt menlaatlerimize karşı ta -
ldb edilen metodlara bilyük bir ehem
miyet atfetmekteyiz. Tazyik metodlan 
nın ademi muvaffakiyetle neticelene -
ceğine şilphe yoktur. Polonyaya hitab 
etmek istiyenlerin bu metodlardan sar
fı nazar etmeleri lazımdır. Bir taraflı 
hal çareleri bulunması için yapılacak 
teşebbüsler beyhudedir.- (A.A.) 

Gazeta Polska, Polonyanın Hitlerin 
nutkunda ve Alınan muhtırasında der
piş edilen Alınanya ile komşuluk mü -
nasebetlerinin müsbet bir şekilde tan
zimi meselesini daima ciddiyetle tet -
kik edeceğini kaydederek makalesine 
nihayet vermektedir. 

Sinir yıpratma teşebbüsil 

İntıbalarını bildiren Gazeta Polska -
nın Berlin muhabiri, Hitler'in nutku -
nun Avrupadaki telAşlı vaziyeti va -
hi.nileştirmiyeceğini, fakat gerqin!liği 
de izah? etrniyeceğini yazmaktadır. Mu 
habir muhtelif devletlerin sinirlerini ' , 
yıpratma teşebbilsilne devam edile -
ceği kanaatindedir. 

Tehdidden uzak 
Ordunun organı olan Polska Zberoj

na, şöyle yazıyor: 
cPolonya, prensip itibarile, Alman -

Leh münasebetlerinin muslihane bir 
şekilde tanzimi için müzakerelere ?.e -
vam etmeğe hazırdır. Ydlnız bu muza
kerelerin münaslb bir hava içinde, taz
yik ve tehdidden uzak olarak başlama
sı, iki tarafın menfaatlerinin nazarı 
itibare dlınma~n lazımdır-> 

İngiliz ınatbuntrnın miitalealan 
Londra 29 (A.A.) - İll€iliZ matbuatı, 

Hitlerin nut'kunda .görülen zahiri itidalin 
yeni bir taarruz hareketine mukavemet 
etmeğe azmetmiş olan memleketlerde bir 
gevşeme husule getirmemesi lazım gel • 
diğini kaydetmektedir. 

Gazeteler, bundan sonra Hıtlerin gös -
tereceği faaliyete göre hüküm verecek · 
lerıni yazmakta ve bilh :ıssa Polonyayı 

tehdid eden tehlikelere işaret etmekte • 
dirler. 

Times, ,nutku tahlil etmekte ve Bitle
rin hiç bir zaman başka milletlerin hak • 
lannı ihlil etmediğine dair ilerı sürdüğü 
iddiayi reddeylemektedir. 

İngiltere durmadan silahlanacak 

durmadan devam edecek ve giriştiği ta • 
ahhüdleri ifa. edebilecek bir hale geleceıi 
tir. İngiliz devlet adamlan müzakere yo 

lunda hüsnü niyete, hüsnü niyetle mu • 
kabele ctıneğe hazırdırlar. 

Hcnderson tnfsilflt istiyecek 
Daily Telegraph gazetesi. Hendersonm 

nutukta mevzuu bahsolan ademi tecavaı 
paktları hakkında Almanya hükfunetin 
den tafsilat istlyeceğini bildirmektedir. 
Almanyanın muhasara korkusundaı 

kurtulması için Fransa, Amerika ve PolOI 
ya ile istişarede bulunduktan sonra İngfl 
tere kendisine bu tekilde bir pakt tek,;l;..t -
debilir. 

Müzakere kapılan açıldı 

Daily Express, şöyle diyor: 
cHitlerin nut'ku, milzakere kapıların 

a~u.> 

Amerika matbuatııunı miltalcalan 
Vaşington 29 (A.A) - Evening Stat 

gazetesi Hitlerin Ruzvelt tarafından :iste 
nilmiş olan teminatı vermekten kat'l.yetk 
istinkAf ettiğini yazdiktan sonra Hltlerb 
Amerika kıt'ası hakkında sulhçı-l temi ı 

natı ile istihza etmektedir. 

Bu gazeteye göre nutkun yegAne milı • 
bet noktası Polonyaya karşı olan Almat 
metalibatının Danziğin istirdadı. koridOI 
için bir yolun tesisi ve Polonya . Almanya 
hudud nizalarına bir nihayet verilm 
hususundaki kısımdır. 
Budapeşte 29 (A.A.) - Macar ajana 

tebliğ ediyor: 

Hitlerin nutku muazzam blr eserdtı\ 
Çok azi.mkar olmakla beraber sulh içm 
bütün kapıları açık bırakıyor. Nutuk M. 
caristanda çok iyi bir tesir yapmıştır. MQoı 
ahedelerin yarattığı karışık ve hakm 
şartların düzeltilmesi için Alınanyanm 
sarf ettiği gayretler Macaristanın da gi • 
rüşlerine tamamile uygundur. 

İtalyan gazeteleri ne diyorlar? 
Roma 29 (A.A.} - İtalyan matbuatl 

Hitlerin nutkunu çok azimkar bulmakla 
beraber makul tesviye tarzları imkanla • 
rına kapıyı açık tuttuğu mütaleasında • 
dır. 

Messagero gazetesi, Almanyanm Po • 
lonyaya yaptığı teklifleri çok mutedJJ 
görüyor. 

Popolo eli Roma diyor ki: 

Gerek Danzig, gerek koridor mesele-' 
halledilmelidir. Fakat HiUerin teklifleri 

GRECA, At'na, Plre, SeH'mlk. 
'BANCA COMMERCİALE 

Times dıyor ki: reddedildi ve Polonya bunu yapmakla 
<Almanya ile samimi bir teşrikı mesai tıpkı vaktile her şeyi reddeden Çeko • 

arzuya şayandır. İngiltere, silihlanmağa Slovak~a gibi hareket etmiştir. 
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TRUST COMPANY, Plhlladelphla. 
BANCA COMMERCİALE ITALİANA 
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&ON POftA 

Ank-aradan, intıbalar 

Sovyet Hariciye Komiser m uavini Bay Potemkin Ankara istasyonunda Şükrü Sanp>i:lu ft 

Numan l\lenem~lu Ue laeia ber ·. \ 

4ııl.llbıt'llda haZJT]anan kitab Mırpsin
den bir ıörünü& 

Yeni Alman elçm Fen Papaa ismet :hıömme itimadnarudnl takdim eclerbn 

Evvelki akşam Numan l\fencmencioğlu tarafından 
kordiplomatiie verilen ~yafetton bir intıba 

Sovyot Hariciye Komiser muaTIDI şereliııe yerilen 
ıdyafetten bir ıörtlnilf 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLUCU "'J 
ı• .. ı• J[e&. llO ırw. 

I' .A.q. 11,1' a. 111H Ku. IO Kw. 
l'A.P. 11,11 a. ... Jta. • Ktr. 

.,,. 11 

dair.) 17.30: Proğram. 17.35: Müzik <Pazıu 
çayı - PL) 18.15: Konuşma (Çocuk saati.) 
18.45: Müzik <Şen oda müziği - İbrahim O. 
gür ve Ateşböcekleri.) 19.15: Türk mnztlj 
(Fasıl heyeti.) Çalanlar: Hakkı Derman 
Eşref Kndrl, Hasan Gür, Hamdi Tokny, Bas· 
rl Üfler. Okuyan: CelflJ Tokses. 20: Memle • 
ket saat ft.yan, ajnns ve meteoroloji hnber .. 

PAZAR - 30/4/39 ıeı:l. 20.15: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe. 
12.80: Pro~am. 12.3~: Müzik (Küçük or • Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Okuyanlar: Mu, 

:teııtra - Şef: Nectb Aşkın) 1 - Nlemann - zaffer İlkar, Melek Tokgöz. 1 _ Tanburi Ce
Qartıston (Dana.) 2 - Oanglberger - Küçük mll _ Şetarnban peşrevt. 2 - Sadullah ağıl -
toplantı <Re'Yft - Entermezz.o.) 3 - Schle - nm - Şctaraban bestesi: ol gül ruhun. 3 -
dm - Dinle ... Keman ne söylüyor (Tango.) Şemseddin Ziyn _ Şetnrabnn şarkı: Oldu şeb 
f - Toman - Vlyann hfilyalan (Vals.) 13: mahmuru r.evkfn. 4 _ Ruşen Kam - Ke • 
Memleket saat lyan, ajans Ye meteoroloji mençe taksimi. 5 _ .......... Şetarnban şar. 
haberleri. 13.15: Müzik (Küçük Orkestra - kı: Ey bahçıvan senin bnhçen. 6 - İshakm· 
Şef: Necib Aştın.) devamı. 5 - Robert Şetaraban Yürük semaisi - Pir olmnda ger • 
stotz - Parterde ağaçlar tekrar çiçek açı - çl nice gönül. 7 _ Tat)burl Cemli - Şetara
yor. Fantezi. t - Cari Rydahl - Melodi. 7 - ban saz semalsi. 8 - Falzenln - Acem aş\ • 
Lehar - Çocuk PreN operetinden potpuri. ran şarkı: Kime halln diyeyim. 9 - Noba • 
11.50: Türk mttziAt. Çalanlar: Zühtü Bar - rm _ Evle şarkı: Sevunım bu akşam. 10 -
da.ko!lu, Refik J'ersan, Kemal Niyazi Bey - ......... - Hnlk türküsü: Sinemde bir tutuo • 
hun. Okuyan: Sadi H~es. 1 - All a~nın - muş yanmış. 21: Neş'ell plli.klar - R. 21.10: 
mcaz P'?şren. ı - Ktlzım Usun • Hicaz şar- Miizik CPJyaseticümhur Bandosu - Şef: th. 
kı: Oamln kıymettar ömrün, 3 - Salt\had - san Künçer.) ı - H. Houzlnux - Marş. 2 -
din PınBnn - HJcaz şarkı: Hasta kalbimde. Vollstedt • İspanyol aşkı (Vals.) 8 - Olm • 
f - Udl Cemllln - Hicaz şarkı: Ne küstün ka - Ruslan ve Ludmllla operasının uvertft
bt.sebeb böyle. 1 - Şevki beyin - Hicaz şarkı: rfi. 4 - Ph. Gaubert - Rnpsodl. 1 - Dağda. 
Ben bu yerden gfdell. 6 - Kemal Niyazi Sey- 2 - Eğlentiler. 5 - Rımsky _ Korsakow • A-
hun - Kemençe taksimi. 7 - ......... - Halk rının uçuşu. 22: Anadolu ajnnsı (Spor ser • 
ttlrkttsü - Yakına gel yakına. H . .20 - 14.30: vlsl.) 22.10: Müzik ICazband - Pl.) 22.4~-D1 
KonUJnla (Kadın saatt - Çocuk terblycslne Son ajans haberleri ve yarınki pro~ram. 

Amerikaya altın akını var! 
CBattamfı 8 inci savfad:ıl Brezilya hükumetine 50 milyon dolarhl 

dtr. Bu altınlann büyük bir kısmının te- bir istikraza ve 19 milyon dolarlık bil 
daviile çıkmadığı maltlmdur. Külçeler ihracat kredisine muvafakat eylemiştrf. 
tevdi eden hük<lınetler hesabına muha!a- Abnanya ve İtalya hükömetleri son 

dilme1-'-dir A 'k bu ış' deki 1 za e A.ı.c • men anın zamanlarda Cenubi Amerika devletlerini 
POlü bekçilikten ibarettir. Bu bekçilik de 
kolay değildir. 

kendilerine celbeylemeğe çalıştıkları btr 

sırada Amerikan hükfımetinin bu tan 
hareketi herhalde üzerinde durulacak b 

Bu altın mevduatından gayri müraka -
be altında bu}undurulınıyan diğer kısım
lar vardır. Bu kısımların çoğalması gü • dar bir ehmmiyeti haızdir ... -----
mın birinde me.mleketın iktisadiyatmı 

inhisar/arda: miiziç mevkide bırakabilir. Evvelemirde 
mevzuubah8olan Amerika hilkumeti ta -
rafından piyuadan con<:e:t ı 35 dolar he- fnhiHrtrr U .. ıu:n MDdOrO 
ıabile satın alınan altındır. Sonra: Ecne- Ankaral'an geldi 
bt :memleketlere yapılan satışlardan elde İnhisarlar İdaresine aid muhtelif it-
edilen temettdattır. Bu mübadele mü • ler hakkında Gümrük ve İnhisarlar Ve 
nzen~i Amerfka lehinedir. Bütün dUn · ktıletile temaslarda bulunmak üzere bh 
raya satın aldıklanndan fazla altın sat - kaç gün evvel Ankarayfl gitmiş ole 
maktadırlu. İnhisarlar Umum Müdürü Adnan Hl-
Amerlkaıı melıafllini.:ı bir kısmı mem • let Taşpınar, dün sabah şehrimize dan-

1.ekette fazla aıtm bulunmasını doğru bul müştür. İnhisarlar Umum Müdürü AD 
mamütadırlar. Fakat Vaşingtondakı ma- karada bilhassa idarenin yeni kadron 
J1 mehafil bu mneled~ dolayı hiç de he üzerin<le meşgul olmuştur. • 
yecanda değlldlrler. Vaşin.gtindaki ha -
atne kttibi mmm'si Henry Morgent~v 

demiftir ki: 

cAltının be7Mlmllel mübadele Aleti 
ftya vantuı olmak sıfatım kaybeyleme· 
.ı • kadar lmk bir ihtimaldir ki bunun 
nazarı dlkltate alınması bOe değmez. 

memlekette fada altın bulunmasından 

nafi endişeJ"lt mahal yoktur!:t 
J'akat ibu M,a.nata rağmen Aınerikon 

· maliyesi fU .aadele karşısında kalm1ş • 
tr. Jıu altmlan ne yapmalı? Oldukları 

«lbi bırakmak Wr \fe yara.maz.:11 

Nihayet h&:(Prıet bundan birkaç ay ev
vel nakid olarak bulunan altınlann hem 
iktıaadi, hem ~ut pyelerde kullanıl • 
muını karar aıtmıı ahmş. Geçen klnu -
nuwvelde cm hO.k.UıneUne ~.000.000 do
larlık bir i8tikru yapılm14tır. 

Deniz işleri: 
Sis yOzDnden vapur'er 

ilk seferlerini yapam<'cılar 
Dün sabah Umanı kesif bir sis kapla

mıştır. Sis yüzünden Köprü açılama • 
mış, Dcnizbank ve Şirket vap~rlan ilk 
seferlerini yapamamışlardır- Sıs ancak 
saat 9 dan sonra açılmış ve vapur se • 
ferleri intizama girmiştir. 

Bir atelyeden 13 takım 
elbise çalındı 

Mercanda Bodrum hanında terzi 
Hasan Ercanın atclyesinden 13 takım 
elbise çalınmıştır. 

Hırsızlığı yapmı.ın, ayni handa ter -
tlllk eden Lütfik olduğu anlaşılmış w 
çalınan elbiseler meydana çıkarılmış • 
tır. Bundan b.irbf eQn evvel Amerika 

-(-=:ıı::::==-~K~ızıı:::::=:z:ıl=-ls-e=-=1-e==ri==vo~l=e=y=bo=l===m:=:a~ç~I;·;., --==-=r 

fstan'bul kız llsesl sahasında kızlar arasında yapıla~ ~ol~yb~l maç~annda; .Kan· 
dilli lisesi • Erenköy lisesine; İstanbul kız lisesi de İnonu b~e~ "'le galıp gP.l1J1ışler
dir. Resmimiz Kandilli • Erenköy kız liseleri talebelerini o..r arada eöstermek • 

tedir. 



1Z Sayfa SON POSTA Nisan 30 

P--1111'" "Son Posta nın Hikayesi -.ı .. R111 .. H11m .. llfffl11.mH1H111111nng 

1 TECRif ELiK KÖPEKLE 
Gayrimenkul satış ilanı 
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Ölü Bay Niyazinin 15386 hesap No. sil(' Sandığımızdan aldığı (800) lir;.ıya kar
§1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No. lu ka
nunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması ica.b ede:ı Pen
dikte eski Sapan bağları ye.:ıi Çoıakoğlu sokağında eski 5911/16 yeni 300/32 ver
gi numaralı bahçeli nhşap bir evın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırma
ya konmuştur. Vaska Semeçkin isminde bır ahbabım 

vardı. Kadroda tenkisat yaptıkları için 
Vaskayı işinden çıkarmışlardı .. 
Vaskayı işinden çıkardıkları günün ak

şamı onunla burun buruna geldim. Hadi
seyi iki kelime ile bana anlatt>. Fakat 
zerre kadar müteessir görünmüyordu: 

- İşimden çıkardılar, fakat zerre ka -
dar müteessir değilim, diyordu .. Bundan 
sonra da serbest bir iş tutar .r:nis gibi ge
çinirim .. İşin ucunda ölüm yok ya!. Rız -
kımızı başka yerde ararız. 

Filhakika Vaska rızkını başka yerde a
ramağa başladı .. Odun yarıcılık yapmak 
istedi, fakat olmadı. İki • üç işe daha el 
attı. Fakat hiç b 0 rcinden bır netice çık -
madı .. 

Maamaflh Vaska iss·z kalısına üzülmü
yor, nasıl olsa günün bir:nde b"klenme -
dik bir tesadüfle iş bulacağını bilıyor -
du .. 

Tesadüf gecikmedi. 
Vaskanın oturm kt-ı olduğu apartıma -

nın dördüncü dairesınde dünya ölçüsün -
de meshur ihtiyar bir alim oturuyordu. 
Bu ihtiyar alim, vaktinin büyük bir kıs
mını hayvanat üzerinde hır takım tecrü
beler yapmakla ge~ir:yordu .. 

Bu ihtiyar alimin en çok kullandığı ve 
en ziyade t;rcih ettıği hayvanlar, köpek
lerdi. ihtiyar alim, hazan bunlarırr mide· 
lcr"ni çıkararak. yerlerıne sun'i bir mi -
de takar, bazan bunları kolera gibi, tifo 
gibi bulaşık hastalıkları aşılar: hazan da 
merak saikasile bunların kuyruğunu ke . 
serek kuyruksuz olar~k yaşayıp yaşaya -
mıyacaklarını tetkik ederdi. Velhasıl bir 
kelime ile: Bu ihtiyar alim köpeklerin ü
zerinde dünya kadar tecrübe"cr yapardı .. 

Fakat bu ihtiyar ~\limin de kendine gö
re bir derdi vardı .. İhtiyar fılim istediği 
kadar köpek bulamamaktan şikayetçi j -
di.. 

Bir gün ihtiyar alim dalgın dalgın yü
rürken, apartımanın merdivenlerinde 
Vaskaya rastladı. Herkese sorduğu suali 
ona da tekrar etti: 

- Merhaba komşu: Bana tecr.ibelik k~ 
pek bulamaz mısın? M'alum ya, bizim iş
ler köpeksiz yürümez!. Senin anlayaca
ğın köpeksiz medeniyetler inkişaf ede -
mez!. Bunun.için benim şiddetle köpeğe 
ihtiyacım var .. Sen bana köpek tedarik 
edemez misin? Köpek başına üç ruble 
vereceğim! 

Vaska. günlerdenberi beklediği fırsa • 
tın nihayet kendihğinden çatıp geldiğine 
kani olup; ve fevkalade büyük bir se • 
vinçle: 

- Aradığınız köpek olsun: dedi. Siz 
tam adamına çattınız!. Alimlere tecrübe
lik k<ipek bulmak adeta bıraz da benim 
ilıtisasım sayılır .. Siz yalnız emrediniz· 

' ben size istediğiniz kadar köpek bulaca _ 
ğım .. Hem rica ederim bundan sonra kö
peklerinizi sadece benden alınız!. Göre _ 
ceksiniz ne kadar memnun kalacaksınız! 

İhtiyar alimle Vaska birbirlerinin elle
r!ni sıktılar; ve köpek alım satımı üze _ 

"Son Posta ,, nın 
Edebi 

Romanı: 63 

Belki de bir gün bunu unutabilirim 
anne; fakat o vakte kadar, beni mes'ud 
edebilecek bir kadından ayırmak ve 
uzakl~tırmak için annemin elinden ge
len her şeyi yapmış olduğunu ha<tırlıya
ceğım. 

Naime hanını boğuk bir sesle: 
- Cevad! diyebildi. Fakat o soğuk 

bir tavırla durdu: 

11 - Bitti anne .. başka bir şey söyliye
t: cck deÖ'ilim ... Muallanın etrafında bir 

dedikodu ve entrika halkası çevirme -
s: nin tamamile boş ve lüzumsuz olduğu-

n nu bildiğiniz ta'kdirde bu ev dalına si-
zin evinizdir; yeriniz her zaman bizim 

~ yanımızdadır. 
«: Bu sözlerden sonra tekrar gerisin ge

riye dönerek kıs bahçesine gitti. 

rinde muta.bık kalarak birbirlerinden ay
rıldılar .. 

İlk kaybolan köpek, apartıman sahibi -
nin köpeği oldu. Köpeğin kayboluşuna a
partıman ~ahibinin fevkalade canı sıkıl

dı .. Yeni bir ielıikctle bu hadiseyi unut -
masaydı, adamcağızın hali kim bilir ne 
olacaktı .. Fakat tam bugünlerde. bilmem 
kaçıncı kattaki kiracı, oturduğu dairenin 
iki aylığ•nı alıp götürdüğü için, apartı • 
mnn sahibi bunun derdine düştü ve kö • 
peğini unutmak mecburiyetinde kaldı .. 

İkinci kaybolan köpek, apartımanın ye 
dinci dairesindeki kiracıların köpeği ol -
du. Maamafih yedinci dairedeki kiracı -
lar köpeklerinin kayboluşuna pek de mü 
teessir olmadılar .. Çünkü bu köpek: Pis, 
mendebur, uyuz, kılkuyruk bir şeydi .. 
Üstelik de ısırma huyu vardı.. Aradım 
bunca zaman geçmiş olmasına rağ illen 
Vaskanın elindeki ısırık yarası hala ada
makıllı geçmemiştir. 

Vaska üçüncü köof'ği sokakta yakala -
dı .. Ve işte bütün felaket de bu yüzden 
başına geldi .. 

Bakın nasıl oldu: Bir gün. şu cihan öl
çüsündeki meşhur alim Vaskayı odasına 
çağırarak: 

Yahu, dedi. Dünyanın bütün uyuz kö
peklerini bulup bulnp ta bnna mı getiri
yorsun? Bu defa köpeğir. üzerinde fev -
kalade mühim bir ameliyat yapacağım .. 
Bunun için, şöyle kerli felli. güçlü. kuv
vetli bir köpeğe ihtiyacım var .. Fakat dik 
kat et, bulacağın köpek gösterişli bir şey 
olsun!. Kuyruğu da mutlaka, istifham i
şareti gibi yukarıya doğru kıvrık olsu!'l! 
Anladın mı? Bu evsafı haiz olmıyan bir 
köpek getirirsen geri çeviririm .. Ameli -
yatlık köpek, bıçağın altına yattığı za • 
man bile kuyruğunu dik tutmalıdır. Hay. 
di bakayım Vaska, göreyim seni!. 

Dünya ölçüsündeki ihtiyar Alimin bu 
sözleri üzerine Vaska biraı ensesini ka • 
şıdı; sonra da: 

- Olur, dedi, kuyruğu istifham işare -
t~ .gibi duran köpek de buluruz. Fakat bu 
cins köpekler pek nadir olduğu için bun
ların fiatı da yüksek olur .. Bak, virgül 
kuyruklu köpekler daha boldur. Böyle 
bir şey isteseydiniz, hiç bir diyeceğim ol
mazdı .. . 

Nihayet ilimle beş ruble üzerinde mu-
tabık kaldılar. 

Ertesi sabah Vaska, matluba muvafık 

bir köpek bulmak düşüncesile her za
mankinden daha erken sokağa fırladı. 
Dört beş mahallenin altını üstüne ge -
tirdi; fakat bir türlü cihan ölçüsündeki 
ihtiyar alimin arzusuna uygun, kuyruğu 
istifham ~reti biçiminde bir köpek bu
lamadı. Bilmem hangı sokağın bırinde, 
bir köpek yavrusu gördü; lazım olur dü
§Üntesile onu çuvalına attı .. 

Vaska bir müddet daha yürüdükten 
sonra, Karpovka caddesine geldi.. Tam 
köşeb~ında, gayet güzel, iri yarı, burnu 
havada, başıboş bir köpek gördü. Köpe • 

ği görür görmez Vaskanrn içi gittL Kendi 
kendine: 

- Hah, diye söylendi, işte aradığımız 
gibi bir köpek .. Bunun kuyruğu istifhar.ı 
işareti olduğundan maada, burnunda da 
nida işareti var .. Karnı virgül, memcle -
ri noktalı virgül.. Bizim ihtiyar moruk 
bunu alsın da, işaret kumkuması diye ya
zısının içine koysun!. 

Vaska fevkaliıde memnundu.. Yavaş 

yavaş köpeğin yanın~ yaklaşarak cebin -
den bir ekmek parçası çıkardı. Köpeğe 

göstererek: 
- Kıçı, kıçı!. diye ses1endL 
Köpek Vaskanın yüzün~ baktıktan son

ra kuyruğunu sallamnğa b::ışladı .. Vaska. 
köpeği tavlamış oldu~una kanı olarak 
yavaş yavaş çuvalın ağzını actı. Tam ça
valı hayvanın başına geçirecelti sırada. 

köpek bir zenb0 rC'k gibi gerilcrf'k bütiin 
hızile Vasknnın üzerıne sıçradı ve Vas • 
kayı elindc>n yakaladı. 

Vaska. büvük bir :feryad kopararak l•Ö· 
peğin d~lerinden elini kurtarmak iste . 
diyse de muvaffak olamadı. 

Ahali yavaş yavaş vak'a yerine toplan
mağa başladı. Birdrn bire halkın içinden 
birisi: 

- Yahu. diye ibağı!"dı. bu cTrefka:t is
mindeki meşhur polis köpeğidir. 

Vaska bunu işitir işitmcL. sapsarı ke -
sildi. Koltuğunun altındaki ikinci cuvrlı 
yere düşürdü. Çuval yere düşer düşmez, 

hikmeti hüda, kalab:ılıfp doğru yürüme
ğe başladı. Halk. büyük bir dehşet içiu
de sağa sola kaçışırken, ç•ıvalın içinden, 
tüylü bir köpek başı, sonnı da bir köpek 
yavrusu belirdi. 
• Athali bunu görünce, hep bir ağızdan: 

- Vay, diye haykırdılar, dl:'mek ki bu 
köpek hırsızı imiş .. Tutun keratayı!. 
Vnskayı yakalayıp polise götürdüler .. 

Vak'a mcşhud suçlar fasıına girdiği için, 
Vaskayı derhal lhfı1timin huzuruna cıkar
dılar .. Hakim. Vaskanın işsiz oluşunu, 
ve yaptığı köpek h1rs1zlığın1ı1, ilme hiz -
met maksadile yapıhşını nazarı itibara 
alarak beraet kararı verdi F<ıkat Vaska. 
ya da: 

- Sakın ha bir daha böyl~ halt karış • 
tirma. dedi, bu gibi şeyler ilme hizmet 
kasdile de yapılsa gene ayibdır. 

Vaska bu hadiseden sonra köpek hır. 
sızlığından vazgeçerek odun yarıcılığına 
başladı. 
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Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek miyen (272) 

lira pey akçesi verece!ü:r. Milli banknlarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergiierle belediye, resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 8/5/93'J 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu s:cn kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib 

dosyasında vardır. Arttırmaya girm1ş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 19/6/939 tarihine müs;\dif Pazartesi günü Cağaloğlundıı kain Sandığı· 
mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içlı 

teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefıyeb 
ile Sandık nlacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra .. 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 6/7/939 tarihine rnüsadtf Per-şeınbe gü
nü ayni mahalde ve nyni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerill 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususi!• 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile beraber dairemize bildı rmereri Hizımdır. Bu suretle haklanru 
bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicill erile sabit olmıyanlar satış bedelinir, 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mallımat almak istiyenlerin 38/1~ 
dosya numarcsile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilôn olunur. ' 

** Di KK AT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re muhamm;nlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(2975) 

Demir 
Nafıa 

köprü inşaatı 
Vekaletinden 

1 - Balıkesir vilayetinde Balıkesir - Kepsut yolundaki cSimav> ve cKille> 
köprülerinin kenar ayaklan kagir, orta ayak ve kirişleri demir ve döşemesi be
tonarme olarak yeniden inşaatı (92500) lira keşif bedeli üzerinrlen kapalı u rf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2-6-939 tarihine müsadif Cuma ünü saat (16) da Nafia Vekile • 
tinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (463) kurll.f mukabi
linde adı geçen reislikten alınabilır. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafü 

Vekôletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair müteahhidlik ve· 
sikası almaları Jazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin .{ üncü ma ddcde bahsedilen vesika ile Ticaret O . 

dası vesikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayıt 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci maddelie ya· 
zıh vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. cl365.. c2567:. 

Edirne belediye riyasetinden 
45 gün müddetle ve kapalı zarf usulilemünakasaya konulan ve 25 Nisan 939 

tarihine müsadü Salı günü ihale edileceği ilan olunan 72822 lira 61 kuruş bedeli 
keşifli soğukhava deposıı ve buz fabrikasının inşasına birçok talih zuhur edip el
de projelerin mevcudu kalmamasından ve teksir olunan projelerin de vakit ve 
anında gönderilmemesinden tetkike zaman bırakmak için münakasa müddeti biı 

ay temdid edilmiştir. Şartnamesinin 12 nci maddesinde gösterilen iki şık ve sı· 

nıftan yalnız elektrik kısmı kabul edilmiş olduğundan tekliflerin ona göre yapıl· 

ması lazımdır. Talihlerin 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanmış mektublanm 
24/Mayıs/939 Çarşamba günü saat 16 ya kadar Edirne belediyesıne makbuz mu
kabili tevdi etmeğe mecburdur. İhale 25 Mayıs Perşembe günıi saat 16 da Edimf 
belediye encümeninde yapılacaktır. Proje ve keşifname ve şartname 360 ku.rut 
bedel mukabilinde Edirne belediyesinden tedarik edebilirler. (2738) 

Naime hanım ağır adımla\·la yürür - daha kudretli birisini bulmuş, kuvvetli 
ken bir akşam evveli hatırladı. .. Çay iradesi ve sarsılmaz gururu o genç ka
vakti onlar kolkola neş'e ve şetaret için- dının karşısında eğilmişti. 

zanan romanı bile ondaki bu değişen 
hisleri gösteriyordu. Bu sefer genç mu
harrir, okuyucularına ümidsiz ve me
yus fikirler ve nazariyeler aşılayacak 

yerde hayatta saadetin mevcudiyetini 
telkin edecek sözler söylemişti. 

de salonun kpısından girer girmez bir * 
!i€Y olduğunu anlamıştı. HattA Müfid Haziranın sıcak bir günü... İzrnitte 
bey genç karı koca'ya bakarak: Nedim beyin evi önünde muhteşem bir 

- Gün geçtikçe bu çift daha rnes'ud otomobil durdu. Mualla, kocası, Zeyneb 
bir tavır alıyor .• halA balayı yaşıyorlar. ve dadısının kucağında uyuyan küçük 
demişti. HalU.k arabadan inerek eve girdiler. 

Bu söz ne kadar doğru idi! Kıskanç - Bütün ev halkı onları lmrşılamak için 

Onun bu son muvaffakiyetini çeke -
miyenlcı de olmuştu. : 

nakleden : lık saikasile çevirdiği bütün manevra- kapıya kadar koşmuşlardı. 
Muazzez Tahaln = lar kendi aleyhine dönmüş, neticede İhtiyar dadı, iki sene evvel mağrur 

- Bütün bunlar böylece devam e
demez ... Bir gün karısından bıkacak ve 
gene eski Cevad olacak. Çiçekler el -
bette solnr.. güllerin yapraklan elbet
te dökülür ... h Mualla muvci.ffak ·olmuştu. Hem ne ve sox-.•k tavırlarile kendisini ümidsiz-

Naime anını, bir makine gibi §UUr- 5"' 
suz adımlarla yürümiye başlamı.ştı. Oğ- kaNhir. bir mh uvaffakib/det!. ?b. d k liğe düşüren dame:tdın bugünkü sıcak 

.. . h'"l" ku aıme anım ır en ıre urara ve sevimli hallerine bakarak gö~lerine 
lunun sozlerı a.a laklarında uğul - d ki 1 t K d M llıı 

On h . h"· yan a yo a sap 1. arşı an ua Ü - inanamıyordu. 
duyordu. un ancen urrnetkAr hal- z b. r d t ta k g 1 ekt 
leri ve sözlerine rağmen kendisine çok nlıdn, ğuneyne -~ e ~?tüen yu rla.... de mBü e - Karlı günde evlenen !kadllı mes'ud 

.. . .., anlı o u u gorrnuş . an a"lın a - olur mu hiç? Demesine rağmen içinde 
gucenmış oldugunu yor ve mağlü- Iend vardı. Küçük arab da arkaların - k b. 
biyete, hiddete benziyen bir acı kalbini d .. (" d büyük bir sevine duyuyor ve büyü ır 
k · · d Art k M ıı" ı ·· an yur ıyor u. tel~la evden mutfağa, mutfaktan eve 
emınyor u. ı ua ay a muca - N . h b dakı'kaA... onunla 

dele etmenin boş olduğunu, oğlunun aıme anım ~ Ull koşuyordu. 
kalbini ve onunla ber ber bütün şöhret karşılaşmak isternıyor, onun Cevadı Cevadın karısını mes'ud edeceğine 
ve şanlar kaybetmiş a oldugun· u anla - büyüleyen paırlak gözlerini görmiye inanamıyan yalnız ihtiyar dadı değil -

Es 
1 

• .. C tahammül edemiyeceğini anlıyordu. .. f1k dık mıştı. asen bır rnuddettenberl eva- A"' lıkl ld .. rü k kul .., rüz di. Onun değiştiğini, muş ve sa 
d1ı11 kendisinden uzaklaşmakta olduğu- gaç 1 Y0 • _ a yu r en ~a - bir koca ve baba olduğunu gören dU., -
nu gören eş ve dostları da onu pek ara- gArın getirdıği şu sözler gelmişti: manları da başlarını sallıyarak: 
maz olmuşlardı. - Babandan istiyeceğim Zeyneb.. - Sonuna bakalım! diyorlardı. 

Herkesin gözleri bu mes'ud karı ko- bttıu sana vadediyorum. Fakat Cevad cidden değtşmiştt. Hat-
cada, bilhassa güzelliği ve zarafetile Evet artık ondan her şeyi, her şeyi ta, son günlerde çıkan ve evvelkilerden 
herkui kendisine ·çeken MuallAda idi. istiyebllirdi. Cevad Kartal kendisinden çok daha büyük bir muvaffakiyet ka-

Yeğeni hakkında bu gibi sözlerin ce. 
reyan ettiğini duyan Müfid bey bir gün 
bilhassa Cevada bunları söylemek için 
evine gjttiği zaman genç muharriri ka· 
nsı ve çocukları arasında n~'e ve se
vinç içinde buldu. 
Amcanın sözlerini karı koca gülüm· 

siyerek dinlediler ve sonra Cevad Mu· 
allanın elini dudaklarına götürerek 
Müfid beye şu cevabı verdi: 

- Amcacığım, müsa'tlde edersenb 
size me~hur bir adamın şu sözlerini 
tekrarlamak suretile cevab vereceğim: 

c İnsan gülleri beyazlanır: fakat soJ... 
maz ... • 

SON 
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BATT AZI 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
Muazzam b~r top 

Battal G 
ta Bu ~arlı~ın önündeki tahta• sı - j dı~taın sonra, ka_Yı~n ?u~unu, Kızku- ı .. Battal G~zi, b~ sözleri söylerken, bü
bo lar . uzenne oturmuşlar .. bol lesı tarafına çeVJr~. Şımdı onu bir gö- tun kuvvetıle kureklere asılmış, rıhtı -

1 Yiyorlar.. bol bol içiyorlar .. du- ren olsa, kayıkla Istanbul tarafından ma yanaşıvernıişti. 
~anlanan kafalarının verdiği sahte geliyor zannedecekti. Kulenin malUm ve muayyen olan 

Bu bü~ıük topun kol ile kaldı wı/masını mı düşünüyor
lardı? Bunu sorunca bana: " İcab ederse bu işe 500 

kişi tahsis ederimi ,, dediler 
Tercüms eden: HU)1 ( 1 Caı· 1 Valim 

Bu kaya parçaları B<'ğazı san ile arkadaşları üzerinde çok tesiı 

~ cesaretle, hep bir agıw zdan türkü Kuleye, iki ok menzili kadar tekar _ muhafızlarından başka, her kim olur -
!Oyl" 

geçtiler, karşı dağlar üzerine çarparak yaptı. 

yükseldiler, suyun Ustünii BQğazııı bütün Rus filosunun hazırlatmış olduğum kız 
enince köpük içinde bıraktılar. Bu tecrü- gın güllelerden uzakl3§arak Limnos ada· 
be halkın, paşanın ve topçuların beytm· sını muhasaraya gitmiş olduğu yukarıd' 
de kor.kusunu izale ettiği gibı bana da söylenmişti. Maamafih. bir iki geccd" 
böyle bir güll~nin müthiş tesirini isbat bir, korku ve telaş saikasile bir hadis• 
etti. Endaht istikametindeki destek du- geçiriyorduk. Muhafızların gördük zan. 
varı kestirdim. nettikleri ilk hayalete karşı ilk kaleleriıı 

. Uyorlar ve kolkola vererek hora te- rüb etti. Çok uzaktan ses almaya a\ış _ sa olsun, hiç bir ferdin oraya ayak bas-
Jiıyorlardı. mış olan kulaklarmı, kuleye çevirdi. maması için, sık1 emirler verilmişti. 
b' Battal Gazi, dudaklarında müstehzi Uzun uzun, dikkatle dinledi. Kulede, Bu emre riayet etmiyenler, derhal öl -
r~~titebcssümle, uzaktan bunları sey - ses sada kesilmişti. Her taraf, koyu bir dürüleceklerdi. 

· Sonra, çadıriar arasında'n geçe - karanlık içinde idi. Vdzifesine sadık kalan nöbetçi, der -
l'~k tenha yolda bir ağacın arkasına MYaln.ıı, belli belirsi,z bir hayal gibi, hal bacak.larım. gerer~k, .~ızrağın ucu-
~ındi. Pusu tutan bir kaplan gibi, ora- nobetçmin rıhtım iizerinde gezdiği güç 

1 

nu, Battaı Gazıye çevırdı. . 
a bekledi. Jükle farkedilebiliyordu. Ve bir ş~rkı - Görüyorum ki, ha.kika.t~n zabıt -
Çadırlara dönen askerler, buradan mırıltısı işitilivordu. siniz. Fakat ben de, vazıfemı ıfaya mec 

Kaleyi muhafaza eden bu batarya bü. bol bol attıkları topların güıiilttisü işitili· 
yük çap:aki bir kısmını ihtiva edecekti. yor, Çanakkaledekiler de düşmanı batar. 
Çanakkaleye geldikten sonra, bunlann yalarının önüne gelmiş zannına düşü. 
kundaklannda en miistaccl tamiratı mah- yordu. Bunun üzerine peyda olan kar. 
sus getirdiğim bir Fransız maran~una g3§alık hakiki bir tehlikenin sebeb ola. 
yaptırtmı.ştım. Bu marangozun zekası her 1 cağı kar.g3§alığın ne hal alacağım insanı 

geçiyorlardı. Ve geçerken, bağıra bağı- . • .. burum ... Sizi, mızrak ucu ile karşıla -
rdıa. türkü söylemekte devam ediyorlar- t B~~~~l t ~a~, t~~ı:r k1;eklere ya~ı~ - dığımı a<ffediniz. Haşmetlu Kral haz -

aız. ,.
0

°k ge51.~1
1t ... şupb" elen ıtrmt ek~k ıçın, retlerinin emirnamesini veriniz. 

~ uru uıu ır sure e ure çe - D d' 
kere.~ kuleye yaklaşmaya başladı. B et•~ı G . . .. cudü bir anda buz 

Kurek 1 · · · 't "bet . b' a "" razının vu , 
ses ennı ışı en no çı, ır - k 'ldi Ç" k' .. · de emirnameye 

,_ Battal Gazi, bekledi. Geçenleri dik
<l'iatle rr .. de b k ~oz n geçirerek, epeyce zaman 
. ~ ledı. Nihayet, tekrar bir ayak sesi 

zaman benim çok işime yaradı. anlatıyordu. 

Bataryaya girecek toplar arasında, alt- Türklere beyhude yere korkuya kapı1 
d b' · kild' s b' -k a· esı . un u uzerm , lşıtr s 

d 1
• endeliye sendeliye gelen bu a· -

1 arnı. gl:Srebilmek için de kuvvetli göz-

en ıre ır ı. ert ır ses yu sel ı: b h-. b" d deg"ildi Be _ K'md'. , enzer, ıç ır şey mevcu · -
1 11 0 

.. · • · ki d akl b' kur 

mış librelik gülle atan koskocaman bir mak adetini terkettirmek ve bir korkc 
c.couleorine, üstünü örten kubbenin al - hissetmeden evvel düşmanı farketmelı 
tına o kadar gömülmüştü ki bu mahzur çarelerini kendilerine temin etmek için 
onun pek fazla olan sikletine inzimam e• ilk işaret atılmak üzere ziya fişckıni yap 
dince. topları nakl için kullanılması mu- tırdım. Bu tecrübe tahminlerimin fevlcin. 
tad olan vasıtaları gayri kafi hale soku . de muvaffak oldu. Düşman istikametin· 
)"Ordu. Muhtaç olduğum vasıtaJan hart> de çarçabuk büyük bir aydınlık husule 
gemilerinden istedim. Fakat padişahın getirmek i.mkRru Türklerde d~mana g& 
bahriyesi o kadar fena mücehhez idi ki rünmeden onu göıebilecekleri gece za. 
aradıklarımı •bulamadım. O zaman ancak manlannın kendilerine daha muvafık O· 

amiral ıgemisi süvarisi bulunan meşhur la~ileceği kanaatini hl\Sule getirdi. 
Hasan Paşaya bazı muahazalarda bulun- Inşaat bitmışti. Toplar yerlerine kon. 
malctan kendimi menedemedim. o tarih· muştu. Cephane ambarları kafi derecede 
ten sonra ciir'etkarlığı ile şöhret bulan dolmuştu. Artık bataryalara asker yer. 
bu adam hüsnü niyetin büyük bir tah _ leştirmekten başka bir işim kalmıyordu 
sil ve tetcb'büe ihtiyaç gösteren bilginin Fakat, her şeyden evvel, efkarı umumi. 
yerini tutabileceği kanaatinde olduğunu yede, yirmi iki kadem kalınlığındakı 
bana iSbat etti. destek inşaatının insanların hayatını m 

g:~nı ~aranlıklar içine dikti. Yaklaşan 
reket versm , o an a ına ır -

Battal Gazi, .ondan daha sert bir ses- nm:lık geidi. , 
geyı, kıyafetinden farkeder etmez: 

Ba
- Tamam .. t..+e, bir B b 

le, ceva-b ''erdı: - Aferin dostum!.. Sen, vazifesine 

aq• izans za iti... 
na da bu lbımdı. 
Diye, söylendi. 

~ıı~arhal, yola çıktı. Gelen zabiti kar -
" a ı M"t 

- Yabancı değil .. saray zabitlerin - hakikaten dikkat eden bir askersin ... 
den, Mavro Mihali. .. HaşmetlU im para- Yann, seni Haşmetlu İmpc.•rator haz -
tor hazretleri tarafından, kumandanı - retlerine arzedeceğim ... Malfun ya, 
nıza gizli ve acele bir emir getiriyo - gizli emirnameler: açık.ta gelmez. Ka -
rum. ğıdı, kılıcımın kınına sakladım. 

- Dur .. yakl~şma .. kumandana ha - Dedi ... Kılıç kayışını boynundan çı-
h't · u eesstr bir tavır takındı Za-

1 e karşı, kollarını açarak: . 

}ı - .Alı. zabit efendi?. Sizi buraya, 
0 ?1 aziz gönderdi? .. 
Dıye, bağırdı. 

ber vereyim. kard. İçindeki kılıcı çekip aldı. B<>ş kı -
- Bir saniye duracak vaktim yok. nı, nöbctriye untarak: 

su~ı1:Yce sarhoş olan zabit, bu garib 
ile koen hayrette kalarak, Battal Gazi 

İşim acele ... z~.ten, kuleye çıkacak de- - Al! İmparrttor Hazretlerinin e -
ği 'im. Emıi, sana vc:revim. Sen de gö- mirnam<?si... 
türür kumandana verirsin ... 

nuşmaya başladı: ====:::::s:====================-==.....,=========-
- Hangi a · . . . • 

(Arkası var) 

hepsi d Zı7. mı?. V~kıa azızlenn 
' osturndu F k b . b hangisini . r... a at, em uraya 

Yeceğirn. n g5nderdiğini tayin edemi -

r-
E ir lie torun et: 

-Han·· _ E tgısı olursa olsun .. geldiniz ya. 
ve geldirn. 

- s~ halde, size bir şikftyetim var. 
-Söyle. l'ılancıh : 1 

notlarınc~an 

- Sizin çapkın h Derimizin üzerindeki çok ince beşere 
niz be ' ve sar oş askerleri- denllen bir tabaka vardır. Bu incecik ta-
l ' ?1 

soydular. Yarın, bol bol şara'.P baka sal1m ve tabii bir halde ise blzl her 
Ç~ek. ıçin paramı aldılar. turlü harlcl mikroblardan koruyabilir. 
~bıt, gürilltü!ü bir kahkaha attı: Fakat derimiz üzerinde kırık, yırtık, çı. 

h Şaraba verılmek için alınan para ban, tane ve yara gibi şeyler olursa o 
er l'l€ ş kild ' zaman hariçte pek çok bulunan ve her 

sayıl e e aimırsa alınsın, hırsızlık daim temns halinde olduğumuz eşyadan 
z . ına? .. Çok teessüf ediyorum ki ü - kaptı.111mız mikroblar bu açık sahadan 
erındeki h ' ı:. 

bana . paranın epsini almışlar.. vücude dahll olurlar ve kana karışırlar. 
D· bir ~y bırakmamışlar. Bu kana karışma meselesinde en mühim 
ıye bağırdı. olan hastalıklardan birisi de yılancıktır. 

Battal G · B' Yılancık her yerde olablllr. Ve her yer-
lak wazı, ızans zabitinin bu par- de tehlikelidir. Fakat bilhassa yüzde, 
f • :rnmıtıgına kahkahalarla gülmemek burunda en tehlikelidir. Çünkü buraları 
hÇın, kendisini gü,. zaptettı'. Bu'"yu'"k b. dl ğ k k ikr bl .. ayret .. ~ ır ma a ço · ya ındırlar. M o ar su -
kildı"·. gostererek, bir adım geri çe _ ratle intişar ederek bir beyinzarı ihtilat 

llUhabı meydana getirebilirler. Yılancık 

la 
- Yaaa .. demek ki, Ülerimde soyu _ isminden de anlaşıldığı veçhlle bakıldı-
cak k ğı zaman mikrobun girdiği sahadan iti-n adar bi.r para olsaydı...... baren süratıe ilerllyen uzun ve gayri -

k ~rken, zabıt, Battal Gazinin sözünü muntazam blr kırmızılık şeklinde teza-
estı: hür eder. Ve böylece llerlcdl~i içindir k1 

b
. - Evet.. ilzerinde, soyulacak kadar yılancık adını vermişlerdir. Derece! ha. 
tr par ı d d b raret :yüksellr, 39 - 40 dereceye kadar ç.. a 0 say ı, onu a en alırdım. çıkar. Hasta olan saha kıpkırmızıdır. 

llıUnkü, İmparator Lcon, hasis davra - Vcca'naktir. Ahvali umumiye birden düş-
~ Yor, Muharebe var diye, aylıklarımı- muştür. Bu hastalığı yapan tesbih şek-
s 1 

Vermiyor ... E, İslam ordusu Bizans llndel·t strıtokok mikroblarıdır. Bu mik-
,_ur11arının öniinde diye, şaraba hasret roblnrın muhtelif cinsleri vardır k1 muh-
"'a ın d telif hnstalıklnr yapar. Kızıl yapan ge-
'Y , a boğazımızı kurutaca'1n. değiliz ne strltokoktur. 
a.... r-----------1 
Diye, :rnukabele etti. Ccnb lı•tl:ren oka,...cularımın pesta 

Battal Gazinin sözü uzatmaktan mak puln 7ollam.aJarını rica ederim. Ab1 ta.at-
80dı Zab·ı· 1 dircl bte&lwJ mukabelesiz •·-'-bU' ' ı ın arkasından ~elen olup ol - • ....._ ır. 
~~~n 1 ~ ~ 
diSile za'b~tt amaktı. Şimdi orada, ken- ......................... .. 
lnla 1 en ba~ka kimse olmadığını ••·•••••••••••••••••••·••·••••••••• 
dı. ~ınca, birdenbire vücudü vaylan - r . ' 
Onu~r hamle~e, zab~tin üzerine atıldı. öbetçı eczaneler 
l'tte • en kilçuk hır ses çıkarmasına -····---Ya~d1an vermiyecek surette boğazını 
hl ..: n.dı. Bir saman çuvalı gibi yere d:u gece nöbetçi olan eczaneler şun!ar-
l!ır~a;ıadı. Kuşağının arasına sokup ha-
21n18 t ıqı biı bez ile, hemen zabitin ağ-
~Ürükı~ndı. Sonra, ellerinden tutup 

1 kud liyerck yoldan uzaklaştırdı. Kor
ın~~ ve gördüğü zordan kendisini ta
"e si~fi~ kaybetmiş olan zabitin elbise 
tın i ~~rını ç1kanp aldı. Adamcağı -
eııeri~:~0rnleğini parçalıyarak bununla 
ra .. 

0 

1 ayaklarını sımsıkı bağladı. Son 
tını k zabit elbiselerini giyip, silahla -
inQrek u~and~. SUraıttt adımlarla, sahile 1 

lnrak t ayıgına atladı. Küreklere ası -
lnağ~ hstanbul istikametine doğru açıl 

aşladı. 

aattıu G * au. bir müddet baylece acıl-

İ tanbtıl cihetindekiler: 
Eyubde: C Hikmet ), Bnkırkoyünde : 

<Merkez), Eminonünde: (Bensa.son), ca
ğaloğlunda: (Abdülkadir), Kumkapıdıı : 
(Süreyya), Kocamustafapaşada: <Rıd -
van}, Fenerde: CEmUyadl), Frıtihte : 
(Fuad), Yenikapıda: <Sarim), Şehremi
ninde: (Hamdi), Şehzndebaşmda: (Asaf). 
Beyoğlu cilıetindekllu: 

Ha.<ıkbyde: <Sadık), Tün lde: CMatko
viç), istıkltll <'adde inde: CKanzuk), A _ 
ğahamıım: CErtuğrol), Tarlabaşında 
(Tarlabaşı), Kurtuluşta: (Necdet). 
Boğaziçi Kadıköy, ve Adalardakiler: 
Kadıköyiinde: CYeşua>, Mühürdarda : 

(Sadık), Sbğütlüde: <Hulftsl), Üsküdar _ 
da: CBağlarb:ışı. Ömer>. 

- Halatları vesaireyi ne yapacaksınız? 
dedi. Si:ze 1biI'Ç'Ok kul temin ediyoruz ya. 
vesait ne işinize yanyacak? Kımıldat . 
mak istediğiniz ağır şeyleri bana gösteri. 
niz, ondan ötesi benim işim. 

- Nasıl? dedim. Yedi bin libreden 
fazla ağırllktaki bir topu kol ile kaldır • 
mayı mı d~ünüyorsunuz? Bunu kaç a • 
dama havale edeceksiniz. 

- İca;b ederse beş yüz kişi tahsis ede. 
rim, diye cevab verdi. İş olsun oo kul • 
lanılacak adamların ne ehemmiyeti o • 
lur? 

endahtta havaya uçurulacak kuru ı.iuvar. 
lardan daha iyi müdafaa edeceklerint 
emniyet tevlid etmek lfızımdı. Onlard; 
bu kuru duvarlara güvenmek Adeti hali 
mevcuddu. Her taraftan işittiğirıe göre, 
bataryalara ayrılacak askerler yalnır 
emre itaat ediyor gibi görünmek için ba. 
taryalara gideceklerdi. Fakat düşmaı 
göıiinür görünmez kaçmak fikrinde idt 
ler. 

Bunun üzerine öyle bir çare düşün 
dilin ki eğer cehaleti tenvir etmeğe bun 
dan başka bir imkan olsa idi pek gül~nl 
görünebilirdi. Ertesi sabah, saat onda, ibaı 

Bu garib münakaşada hazır bulunan 
taryaların tecrübeleri yapılacağını habeı 

paşaya dooerek: 
verdim. Barbiers'lerdeki bataryalara ya· 

- Görüyorum ki, dedim, Hasan için paya nız gittim. Aynı zamanda, adamla 
dünyada imkansız hiçbir şey yoktur. Gö- rıın karşı sahildeki i:>ataryalan işgale git. 
relim bakalım, beş yüz kişi topun nere- tiler. Bunlar ıbeni muhafaza eden deste~ 
sinden tutabilecekler. 

sedde ni§an alacaklardı. Beni götürecdı 
Hasan adamlarını toplarken. biz de bu gemi kenara çekilir çekilmez buraya ateı 

adamları nasıl istihdam edeceğim gidip edeceklerdi 

görıneğe hazırlanıyorduk. H:.ı sırada be. Halle !bu manzarayı seyre koşıışmuştu. 
nim marangozu bir Fransız gemhme yol- Otuz altı çapındaki .bütün gülleler arka. 
lıyarak, amiral gemisinde bir tiirlü bu- sında duııduğum destek seci.din içine top. 
lamadığım altı tunç makara ıle biraz ha- rağa gömüldükleri halde hiçbir hasar 
lat ve altı gemici getirmesini söyledim. yapamayınca, Türkler benim yerimde 

PllŞa ile beraber Coul~vrine'fo yanına tehlikesi:ııce kala•bileceklerine kanaat ge. 
gittik. Biraz sonra Hasan ile güçlü kuv. tirdiler .. 
vetli arkad3§lan da geldiler. Onlar da 

(ATkası var) ............................................................ _ şeflerinin v.adettiği muvaf:falciyete emin 
ediler. Fakat ~e atılan ilk otuz kişi ken- r"" 

dilerini ancak ihtiıva edebilecek bu yere 
dolunca diğerleri topu kımıldatma için Ankara borsası 

-···--sarfettikleri boş emeklere seyirci kal· Açılış _ Kapanış fiatJarı 29 _ 4 _ 939 
maktan başka -bir şey yapamadılar. Bu t------_,,.,....,""'=._..,_,, ____ =~ 
ilk teşebbüsü b~ka adamlar da tekraı 
ettiler. Fakat onların gayretleri de akiJn 
kaldı. İlk zorluklardan canı sıkılan Ha
sen tesadüf ettiği mukavemetten hayret. 
te kaldı ve mağlubiyetini itiraf etti. Tam 
bu sırada, istettiğim altı gemici ıcab eden 
aletlerle geldiler. Her şey derhal tertib 
edildi; bir çeyrek geçmeden, top plAn· 
form üzerine naklolundü. Artık onu kun
dağının üstüne yerleştirmek ~i kalmıştı. 
O zaman, Hasan altı gemicinin bu rnanev. 
raya kafi gelmiyeceklerini zannederek 
kendi adamlarının yardımını teklif etti. 
Şimdi sıra bana gelmişti: 

- Neye yarar? dedim. Benim adamla: 
nmdan dördü kafidir. 

Derhal, inşa ettirmiş olduğum bır 

cchcvre> i getirmeleri için haber yolla· 
dım. Türkler bunun nasıl kullanıldığını 
bilmezlerdi. Bu kocaman topun yalnız 

dört !kişinin çalışması sayesinde kolay. 
!ıkla yerinden kalktığını büyük bir hay. 
ranlıkla seyrettiler. Nerede olsa pek dik· 
kate wnyan addedilecek bu manevra Ha-

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
Londra 6.9!1 J.9!1 
Nev - Yort 126.675 126.67ö 
Par.Lcı 8.3660 s.snııo 

Mllfıno 6.6625 6.6625 

cenevre 28.48() 28.4tı6 

Amesteradm 67 .65C>CI 6/ .6550 

Berlln 60.8260 60.BlGO 

BrUksel 21.4760 21.47lil) 

Atina J .()925 :.0926 

Sofya. ı.li6 1.66 
]4.0~ 14.085 

Mtıdrld 
211.7025 28.9026 

Varşova 

Budnpeştô 
:..4,9675 24.9675 

0.9050 o.ooro 
Bükreş 

2.8925 2.8925 Belgrlld 
Yokohama 84.b2 84.62 

St<>k.holm 80.6560 80.555() 

Mo.!kovn 28.9025 25.90:.!5 

l ı 

İSTİKRAZLAR 

Açılış Kıpınıı 

Tilrk bon:u ı ııefln J 19 65 19 66 
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A:manların ingilteredeki casusl~k°"ieŞkiiih{iın 1 B~gun~utlsp~r 1 fngiltere Kral kupasını 
Portsmoutb kazandı yardımı olmadan ingiltereye döndüm j Fenerba!~~..!.:rı 1 

Kadıköy.spor - Anadoluhlsar sut 12,SO, 
CHUAl, Kurtuluşı - Topk.a.pı, ArnaTUd -
köy) saat H,30, Fenerbahçe • Demlrapor 
(milli kümeJ saıı t 18,30. 

Taksim stadında: 

Sonra, yukarıda söylediğim gibi, edilerek Mısıra gönderilmesi için, Mı -
bugünlerde itilaf kuvvetleri tara - sınn Türkler tarafından ufacık bir teh
fından garb cephesinde Almanlara kar- dide maruz kalması kMi geldi. Şayed 
şı yapılacak olan taarruz da Almanlar- Kiçner de Falkenhayn'in aldığı aske -
ca malum bir şeydi. Hatta Alınan baş - ri terbiyeyi alsaydı ve müstemleke or- Pera - Kurtuluş saat ıı. 
kumandanlığı ,bunun cephenin hangi duları mikyasında değil de Avrupa or- İzmirde: 
kı k · · Vera - Doğanspor saat 16,30. smında vukua geleceğini bile ço ıyı duları mikyasında düşünmeğe alışsay- \ . 
biliyordu. Binaenaleyh, götüreceğim bu dı ve bilhassa daha gençliğinde büyük '••·····00•••00··················-.. ••••• ........ -

mahimat bizimkilere zerre kadar, en ordulara kumanda etmeği öğrenseydi, 
ufak bir zara"r bile vermiyecekti. Buna harbin mukadderatı muhakkak başka 
karşılık, doğrulukları çok kısa bir za- türlü rereyan edecekti. 
man sonra tahakkuk edecek olan bu Rap0rumu bitirdikten ve baskuman
götürccPğim haberlerin mevkiimi kuv- cfanlık karargahına bağlı muhtelif şu -
vetlendfrmek hususunda yapacağı fay- be müdürlerinin kılı kırk vararcasına 
dalar ise> ölçülemiyerek ka'dar büyük - vaki sua·llerine cevab verdikten sonra, 
tü. Albav Nikolay: 
Almanların fngiltrede vücude getir- - Yüzbaşı Nevman, dedi, birkaç ~ün 

dikleri casusluk teşkilatının yardımı - jçin izinli olarak memleketinize gitmek 
na mürc.'caat etmeden, ve bunlarla her- istemez misiniz? 
hangi bir vasıta tesis etmeden, doğru- Benim vaziyetim cidden garibdi. Bü
dan doğruya kendi teşebbüsümle AI - tün diğer ordulardıı olduğu gibi Al -
manyaya döndüm. Fakat,· Almanyaya manya da da zabit ve askerlerin yüzde 
dönmeden önce ismini ve adresini ev- 99,9 zu izinli gitrnE>k için c&ırı atarlar -
velden bildiğim bir adamı ziyaret et - dı. O zamanlar ordulardaki hoşnudsuz
tim. ~u adam. benim tedarik ederek fn luğun başlıca sebeb1erinden biri de t -
giltereve sevkettiğim on altı bitaraf a- zin kıtlıqı idi. Halbuki bana, hemen 
j~?ın topl~dığı malt1matı Almanyaya I hemen her Allahın haftası izin teklif 
gondermege çalışan adamdı. Fakat ga- C'ttikleri halde ben reddediyordum. 
rib bir teso.ıdüf eseri olarak, bu adamın j Memlekete izinli gitmenin benim i -
faali'"

04
te bulunduğu berber dükkanı- çin önüne geçilmez bir zaruret halini 

Dün G. Saray Demir 
Sporu 2 - 1 yendi 

Maç zevksiz oldu, G. Saray 
çok kötü bir oyun çıkardı 

Ankara birincisi dün ilk maçını Tabinı 
stadında G. Saraya karşı yaptı. Bu mü • 
sabakadan evvel 1. spor, Pera muhtelitile, 
Beykoz. KurtulUf muhteliti kal'Jllaıa • 
caktı. 1. çor, Pera muhtellti vaktinde 
sahaya gelmediği için hakem seremoni 
yaptırarak Beykoz. Kurtuluı muhtelitiııJ 

nı zıvııretimden bir gün sonra, bu a - aldığını ya\·aış yavaş ben de anlamağa 
dam tevkif edildi!. başlamıştım. Çünkü işimin çokluğunu 
· Hofandaya müşkülatsızca döndüm. ilanihnve ileri si.iremezdim. Son defa 
Roterdam'da bir iki gün kaldıktan ve fngilte~eye gittiğim zaman da bu me - .,,,. 
~lerimi tasfiye ettikten sonra derhal seleyi düşünmüş ve her ihtimale karşı 
'.A.Imanvaya geçtim. bazı tedbirlere başvurmağı muvafık 

İngi1tereden eli boş dönmediğim tak- bulmuştum. İngilterede kaldığım esn&
airde Alman efendilerimce çok takdir <!a Adolfu ziyaret etrneği bir zaruret 
edileceğim hakkındaki hükümlerim - saydım. Zavallı Adolf, . harbin sonuna 
de hiç aldanmamışım .. Getirdiğim ma- kadar Vayt adasındaki hapishanede 
lumat, haddizatinde, az olmakla bera- mevkuf olarak ka1mağa• mahkt1m edil -
ber, muayyen ve doğru idi. Ben Al - mişti. Tabir ona hapishanede bir mah -
manlara verdiği,..m raporda, ~er.~~. f1~- pus muamele~i yapmıyorlardı. HattA ı Dünka maçtan h~yecanlı bir ıafha 
kayı da karargahlarındcı gordilgumu, nslına bakarsanız Adolf, diğer esirler -
bunlar n hanqi ~arihte . ve ne gunu den daha iyi bir hayat tarzı sürüyor _ galib il.ln e~tir. Bu mü.nuebe.tle Lı • 
Franc:a\·a sevkedılE>Ceklenni bile tes - du. Adolfun, hapishanenin müdüriyet tanbul futbol aJanının yennde bır kara. 
bit etmc~e muvaffak olduğumu kay - lnsmında koskoca bir dairesi vardı. Bir ı rını takdirle zikretmek lizımdır. Bundan 
dettim .. Gene Almanlara verdiğim di- tanesi müstesna, herren hemen her sa- sonra bü,tün takımlar tam vaktinde ma.. 
ğer bir raporda, bt; defa Fransız cephe- hada fnıtivazlı bf r insan muame.lesi gö- ça çıkmış olacaltlardır. 1.. spor, Pera 
sine se\·kedilecek Ingiliz askerlerini ta- rüyordu .. Mahrum oJduğu biricik şey, muhteliti maça geç gelmenın cezasını 
lim esnasında bile görmer!e muvaffak evine mektub göndermek keyfiyeti idi. maalesef hükmen mağl?b ~l~kla çek • 
oldu 1umu bunların ufak tefek ve çe- ( A k ) miştir. Buna mukabil mılH ıtume maçı o-

' ' .':l r ast var ı 
lim::;iZ !';<>yler olduğunu, bundan once ····-···············--············••H••······ .. ········· lan Dem.irspor - G. Saray kar~ılqmaınna 
Fran a\:a gö-ndcırilen ve Loos civannda tam vaktinde başlamak mümkün olmuş-
harbc> ic:tirak edeıı İhgiliz askerlerine tur. Maçların başlamasında ezeU bir derd 
hiç df' b<>nzemediklerini alnlattım. olan geç kalmayı halleden futbol ajanı 

Halbuki bu kevfivet tamamen va - Kemal Halimi tebrik ederiz. 
landı. Çünkü bu üç. fırka da, İngiltere- 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 

Ankara Demirspor - G. Saray takınılan 
nin ç kardığı bütün di~er fırkalardan tam saat 16.30 da sahada dizildiler. De . 
tamamen farksı?dı. Fakat benim rnak- ı mirspor göğsü demiryolları armaaını ih-
saciım b""~ka idi. Bu defa Fransaya sev- ı tiva eden mavi forma giyiyordu. Maça G. 
kedilen İngiliz askerlerini olduklann - l Sarayın akını ile başlandı. G. Sarayın sol 
c:ian daha kudretsiz göstermeğe muvaf- 4 dan yaptığı ilk akın kaleye kadar da -
fak oıursam, Almanların bunların hü - 1 yandıktan sonra kesildi. AnkAranın mu-
cumlannı püskfirtmek için, tabiatile ( kabil akını da ortalardan geriye çev • 
anha t>.Z bir kuvvet aoyıracaklardı. rildi. Oyun durgun oynanıyor. G. Saray 

Hadiseler tahmin ettiğim gibi cere - ~ defansı kısa kesişlerle forvedl ytlrütü • 
yan etti. Fakat maalesef bir taraftan l yor. İskenderin Ankara lehine attığı fri • 
İngiliz kumanda heyetinin sakat plan- l kik netice vermedL Oyunda G. Sarayın 
ları, diğer tarcrftan Alman ordusuna Hi yavaş yavaş hakimiyet tesis ettiğ: görü • 
mensub en küçük cüzütrunlann bile ,.. lüyor Bunun netice.si 8 inci dakikada An-
h 'k '"'d k etleri bu sahada 80LDAX SAÔA n YUKARDAN AŞAul: . - eddild- d . arı u,a e mu avem • - kara mudafaasının ter un en istifa. 
ki b''t" ··m·dlerirni boşa çıkardı. ı - Çocukların çok ıncllkleri bir oyunun d d 

8 
.. 
1 

k a!ed tt' ,.. 
u un u ı deve derisinden yapılml.§ aktörü - e e en u eyman ya ın mes en a 15A * Hayret nidası. şiltle G. Sarayın ilk golünü yaptı. 

Tezadlar içinde yuvarlanmak anla - 1 - Kapalı olmı;ran - Bldn biçmek için Bu gole rağmen oyunda bir canWık 
kullanılan bıçak. . 

tılan benim na'Sibim imiş .. bundan bir 1 _ Yalancı. yok... Demırsporun sahayı yadırgadıfı 
raç ay önce İngiliz Kralının huzuruna 4 _ Akar getiren. muhakkak ... Bir türlü açılamıyorlar. Bil-
;ıktıktan kısa bir zaman sonra Alman a _ Az keskin. hassa en iyi oyuncuları olan 10laçık.larlle 
mparatorunun huzuruna çıkmıştım. e - Eşarp. . oynamamaları da bunda Amil oluyor. G. 
Bu defa da böyle oldu: Lord Kiçner- T - Güç - Usun olmıyan. / Saray bekleri Faruk ve Adnan da yerbı-
le görüşmemi üç beş gün müteakib, Ge-

1 
- ~~trlm.So d rı de müdahalelerle bütün akın1arı kesi • 

9 - ...,,,.; - nun a cAa ol.aa yemekle n 

Maç bütün tahminlerin hilafına Portsmouth'un kahir 
faikiyeti altında, 4 - 1 netice ile nihayet buldu 

Knıl kupan galibi Portmıouth takımı oyunculan a<m cıntrenmanlannda.n birinda 

Londra 29 - İJ:ıgiltere kral kupası fi ·ı seri :)lmuştur. Birinci devre 2-0 Porll -
nali bugün Wembley atadyomwıda yüz mouth lehine bitmi9tir. İkinci devıf 
bini mütecaviz &eyirei önilnde Wolver • Wolvesin tek golüne karp. Portamouth 1 
harnpton - Portmıouth tak:ımlan arumda golle m~le e~erek kupaya .!Ayık.:: 
oynallIIll§ ve sürprizlerle dolu olan İn - duğunu gösttU'Dli§tir. Bu netıce bü 

iliz f tbol ih. b' .. ·ı..a 1 tahminleri altilst ehlllftir. Bilhassa ildJao g u tar ıne ır yeıusı ı L:,Ve o un- . _ ..:1. 
cı devrede korkunç hucumlar yapan w,.,., 

m\l§tur. Birinci ligin 18 incisi olan Portı- ves rodan önünde Port.mıouth kalecYI& 
· mouth, ayni ligin ikinciai olau Wolve'! fevkalbeşer bir oyunla bütün şiltleri kur
.,_l yenerek kral kupasını ilk defa olarak tararak bu neticede amil olınUJtur. Maçtı 
kazatımlftl.r. Mq harlkulide güzel ve kral ve kraliçe de hazır bulunmutlardılo 

Mektebler arası futbol 
maçları devam ediyor 

Pertevniyal Vefayı, İstanbul lise~i Yüce Ülküyü 2 - 1, 
Haydarpaşa lisesi Hayriye liselerini 2 - O yendiler 

neral Fon • Faı1kenhayn ile sutlerce üzerine tonuıan. yarlar ... 20 inci dakikadan itibaren G. 

başb~a ka1dım. Falkenhayn bfr çok ıo - Beyaz - Kebab pltlrip satan. Saray tamamen hlkim oynamağa baıladL Yukcırıdc:m Gf04ıyo. doOnı: Hat1d&rpafG. Hc:avrit1c, Vefa • Pcrt~ 1.ca~ "' 
bakımlardan Lord Kiçneri andınyor - 1 2 8 • 6 8 7 8 9 10 Demirspor kalecisi güzel kurtan§lar ya. Yüce VUcü liffleti oyuncu.lan bi1' arada 

du. Vakia Falkenhayn, Kiçnere naza - pıyor. G. Saray forvedi o kadar yavaf bir d L: futb 
1 

t ıN---L Fahim Adil. Vedad Ha·.Adı 
. Mektebler arasın aa..ı o umuva - AW.lll • --. - 3---· ran daha konuşkandı fakat o da. tıpkı 1 oyun oynuyor ki üstüste üç fırMt heba sına dün Şeref stadında devam edildi. Sa.Wıaddin. Ekrem. Fethi. Ömer .•. 

Kiçner gibi so~kkanlı ve fevkalade ı oldu. Birinci de~e Demlrsporun durgun, Çok güzel bir oyun çıkaran takımların Vefa lisesi: Hüseyin • Ahmed, Murad 4 

lhtiyatlı idi. Tabii Kiçnerde, Falken - l G. Sarayın hlkim. fakat fırsat kaçıran eı· l .
1 

d Kenan Fikret. Halil N..,.•t' Vedad. 
. . aldıkları n ıce er sıra ı e fU ur: -. - ... _ .. 

haynde bulunan bir çok mezivetler ek- ' oyunile 1-0 netıcelen.dL Pertevnlyal z _Vefa 
1 

Sabahaddin. Zeki, Şebab .. . 
sikti. Kiçner, Falkenhayn'in haiz oldu- l İkinci devre Vefa • Pertevniyal liseleri arasında Hakem: Refik Osman ... 
ğu meriyetleri haiz olsaydı ne yaman İstanbul ı· · 2 Yil Ülkü u_.....,; 1 

l Ankara takımı &a" arıkta muvaffak o- oynanan bu maçın birinci devreainde ısesı - ce ~ bir bac;kumandan olurdu, diye bir çok 6 > İk' · b iki ı· ta.kıınl-" 
~ lamıyan İskenderi santrfora, sakat sakat Vefa daha iyi bir oyun çıkararak dev - ıncı maçı yapan u ıse defalar aklımdan geçirdim. i Ut · b' d b" · · de"" 
l oynıyan santırfor Orhanı sağaçıı.a ala • reyi 1-0 galib bitirdi. kinci devrede fır- m evazm ır oyu.n an son.ra. ı.rıncı _ . _ _. O zaman Lord Kiçnerin Avrupa. me- 6 ı ı b b likl bit dil 1.ıaıı-

rak tamını değiı::tirdi. G. Saray gene sıkı satlardan daha iyi istifade eden Pertev • reyi - .era er e ır er. .. __ .t seleleri hakkınd~ henüz en ufak bir i l5' d d b 
1 

d h t t tanb ı .ı.uı-
bıuıladı. Soldan yapılan akında Sarafim niyalliler üstüste iki gol atarak maçı 2-1 evre e ır go a a a an s u fikri bile yoktu. O, o devirde bütün ru- Uı ""Y 

2 
ı k dı 

ve SaWıaddin üstüste fırsat kaçırdılar. kazandılar ve Vefa tasfiyeye uğradı. macı · azan · . • 
hile. bütün kalbile sevgili cMısıra ına L-11-~Jı-J- ı·'"" (De\•amı 16 ı"ncı· ---~ada) Perte"nı'yal ı:fteii: Manuel • İbrahim (Devamı 15 mcı sayfada). ba21 idi .. Koskoca orduların seferber iovtlld bulmoronı• --"- - -.y1.. • ua 
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Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

lıtusta.fa Server tarafından Vakıf P aralar İdaresinden 237.e ikraz nmarasile 
borç ahııan paraya mukabil b irinci derecede ipotek göaterilmif olup borcun ö

deıuneınesinden dolayı satılmasına karar verilen ve taınamma ehlivukul tarafın
dan 685 lira kıymet takdir ed.ilmi.§ olan Boğuiçinde Anadoluhlısarında İbrahim 
be, IOkatınd:a eski ve yenı 4 numaralı falı Hti9eyin hanea n Mahir bahçesi. 

lolu Ahıned vereselen hane ve bahçeli, arkası Mahir bahclsi. önü İbrahimbey 
lokatue nıahdud bir Llışa.b evin ...... . 

lırıaf ve mesahagı aşaAıda yazılıdır: 
~ kat: Zemini çimento maltız ocs 1tlı bir mutfak, heli , zemınf ıopra.t bir 

Oda •. bir kömürlük ve bahçedir .. 
Birinci kat : Bir sofa üzerinde yiiklü dolaplı iki oda, bir helAdır. 
ikinci. kat: Bir sofa bir oda ve zemini çinko bir tahtab()ftan ibarettir. Bahçe

de bir kuyu ile bir erik ve bir dut ağacı vardır. 
Meıtıhası: Tamamı l6il metre murabb:ıı olup ıbunun 43 metre murabbaı bina 

gerı kalanı bahçedir. 

"Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya zıh gayrimenkulfin tamamı açık arttır -
~aya konmuş olup 7 /6/939 tarihıne rnst layan Çarşamba günü saat 10 dan 12 ye 

adar Üsküd, rda İhsaniyede!ti dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetin ';.. 75 ini b•ılduğu takdirde gayrimenkul en çok 
;rttıranın üzerine ihale edilecek, aksi trıkdirde en son arttıranın taahhüdü baki 

alrnak üzere arttırn:a on beş giln müddetle temdid edilerek 22/6/939 tarihine 
tastıayan Per mbe gumi s3at 10 dan 12 ye kadar .gene darremizde ikinci a1:ık 
art~ırrnası yapılac ,k ,.e bu ikincı arttumada gayrimenkul en çok arttıramn ü
Zerıne ihale edilcc ktir. 

f7 Satış Peşindir. T l blerin arttırmaya girmezden <'vvel muhammen kıymetin 
t 'b

7
·
5 

u nisbet"nden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın temınat mek-
1 unu ibraz etme:er. lazımdl!'. 
Va~ırı~ıniş vergilerle b~lediyeye aid ten viriye. tanzifiyt! ve tefüıliye resimleri ve 
~ d ıf ıcaresi satış bedelı:ıden tenzıl edı lir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
cı dır. 

rı GaYrimenkul kendisine ihale rılunan kimse derlbal veya verilen mühlet icinde 

t arayı vermezse ihale k:ıran fesholuna rak kendisinden evvel en yükEek t~~lif-
e bulu k. 

nan mse arzetmi~ olduğu bedPl le almağa razı olursa ona, razı olmaz 

:.C'ya ~u1unma2~a hemen on bP~ gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arth-
c1na ihale edılir. İ'!<. ihale arasındaki fark ve geçen günler için <:{. 5 den hcsab 

olunacak f· .. . ı . 
rr . z ve d i'i-l'r zararit1r ayrıca h ukme hacet kalmaksızın memurıyetı-
ıızce alıcıdan ta"ıs· ı o'•lnur 

b 
2ı:ıo4 nurrı rah icr:ı v~ ifJa,, kanununun 126 ıncı ~addesini'l 4 üncü fıkra ıncı, 

h~knkayrırnenkul üzeri:ıü0 ipotekli alacaklılar ile diğer alftkadnamn ve irt"f k 
ı snhibleri · b h . . b 1 1• nın u ıklarını ve hususile fa?z ve masrafa dıM· ohm ıdd•aJanru. 

r· .
1 anın reşri tarih•ndt"."1 itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildırmele-

• ıc b eder Aksi ,. 
l, "rn d · alde hak.arı tapu sıcı li1e sabit olmadıkça satı~ b"delinin p:ıy-
O'>!J asın an hariç kalacakları ve daha fazla malCımat almait ist·yenle:-in 8 ''J/ 
~ırrn:arıhır dC'n ifb"ı e~ı herkes•n görebilmesi için acık bulundum 'aca~ olan art-

- Şurtn. 1nf'sile 937 /6f8'~ numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (2981) 
---·~~--~~~~~~~ 

•• "' •• -••v•• ucur ucrun ...,., . 
_, . 

rı 1
0; C.b l" tut n f b ıknsı çın şartnamesi muc hince 3 adcd yüksek randı-

II s. 
1

"' m k P lı zarf usulıle f'~iltmfye konmuştur. 
ırr- Muhammen bedeıı {sif 24000 :ıra) muvakkat teminatı 1800 lmidır. 

hı I - Eks ltmo 2/5/939 tarih ne ras?ı n Sa ı günti saat 15 de KabataştJ kfi
..evnzım şubes ndeki alım komısyonu "da yapılacak ır. 

b•:i~ - Şartnameler hergün pa asız olarak yukarıda sözü geçen şubeden alına-
V M .. b 

rı ın - • ~ ayaa olunacak makmeler Mol ns, Standart, Müller. Skoda fabr.kala
arnulatından olacaktır 

\
7 • 

I - Eksiltm · · ı· k buzu CJe ış ıra edenler fıats1z tekliflerin:,.~ 7,5 güvenme parası mak-

SON POSTA 

P En Fazla ;q 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

Sayfa ·,5 

Mekteblerarası futbol 
maçları devam ediyor 
Bap.rafı 14 nncft sayfamızda 1 Askeri liseler spor bayramı 

İstanbul lisesi: Fikret • H ayri, Nuri • K ara ve deniz askeri .lis~l~rimi.~ ara • 
Hamdun. KAzım. Ahmed. Yunus, Cezmi, sındaki senelik spor birıncihk mus.~ba • 
Mükerrem, Cihad, Muharrem... kalarile liselerden Harb okuluna yuksek 

Yüce Ülkü : Fatin • Süleyman, Selçuk- derece ile terfi eden talebelerin mükAfatı 
Nazım, Necmi. Kemal • Niyazi, Murad, tevzi merasimi 7 Mayıs 939 Pazar günü 
Baki, Süreyya.. Necib... saat 14 de Taksim stadında yapılacaktır. 

Hakem: Ahmed Adem. Bu spor bayramının progrnmını yazı • 

Haydarpaşa 2 - Hayriye liseleri O 

Günün son maçını Haydarpaşa ile Hay
riye liseleri yaptılar. Bu maç daha he -

yoruz: 

Saat 13,30 da Cümhuriyet ubidesine 
çelenk koyma merasimL 

Saat 14 de de askeri liseler müfettişi 
tarafından spor müsabakaları hakkında 
birkaç söz ve mükafat tevzii. 

Resmi geçid. 

Askeri liselerimizin modern spor e5s· 
terileri: Müzikli jimnastik. müzikli boks 
j:mnastiği, müzikli gülle jimnastiği, sa • 

Haydarpaşa lisesi: Sabri • ('tmal, Sü- vurma topu, cirid. disk ve bomba atışlan. 
leyman - Kadri. İsmail Şına'!i - Fikret, lsrrahat ve büfe. 

yecanlı oldu. Haydarpaşa birinci dev • 
rede Fi~ret ve İ.smailin ayağile iki gol 

attı. İkinci devre iki takımın dn bütün 
uğraşmalarına rağmen başk:ı snyı ynpı-

lamadığındnn Haydarpaşa 2-0 kazanmış 
oldu. 

İbrnlıim, Şinasi, Hidayet, Gaıanfcr... Güreşler: Serbest, grekorumen ve Ja. 
Güzellik müı.ehassısı Hayriye lisesi: Raif • AIUc>ddin, Sn • pon güre.şlerl. 

Şu kıymetli tc.vsıyc.: •• rde deddin · Hasan, Turgud, Fethı • Haydar, Manialı yarışlar. 
bu nuyor : Galib, Orhan. Kadır, İsmet... Cesaret talimleri. 

_ Rob ve şapkalarda olduğu r,>bi, pud- Hakem: Ferıdun Kılıç... Hendbol. hokey. 
ra renklennin de modası mütemar:l.yen ------

'değ·. r. Bunun içindir ki daıma yem ve Dün G. Saray Dem r Sporu Çoban Mehmed ve CelA1 Avrupa 
cazib renkler hemen Tokalon müessese- ki 
sinin güzellik mütehassısı tarafından pi- 2 · 1 yendi UçlincUlügU için çarpışaca ar 
yasaya sürülmektedir. (Baştarafı 14 üncü saı•fadct) Oslo 29 (A.A.) - Devam edilmekte o• * PECHE - İlkbahar tuva 1,..tlcri!e DaK•Kalar ilerledikçe sahaya ahşan De • l~n ~v:Upa ~~ek~ru1:1e? gü~eş h~inci • 
ahenktar ol"n ve bilhassa sarı mlarla mirsporun düzgün oyn::ımnğa l.aşlndığı ! lıklerının bugunku nihaı netıcelerı şun " 
saçları kestane renginde olanl:ı.ra yakı- görülüyor. Birinci devrede fena oynıyan lardır: 
şan, şe~tali yumuşaklı~ı te,,,,,. nı yapan haf hattı da iyi işleır.eğe b~'..ıdı. G. Snra- 87 kiloda Mustafa Çakmak ve 60 kiloda 
pudradır. yın 9 uncu dakikada boş kale ile karşı Ankn~a~ı :~ar kendi puvanlarında Av· * BRUN SOLEİL - Esme~ teıı1er için karşıya kalan forvedleri o kadar becerik- rupa ıkıncısı olm~lardır. 
gav • seviMti ve .Mat. bir tr ir vapan siz davrandılar ki top onlara küsmüş gi- Ağır si~lett~ Ç~b~n ~~~~ "~· ~! ~ 
ve buJYÜn Par"ste pek fazla rağbet bulan bi avuta kaçtı. Bu tehlikeyi savuşturan loda Celal Atik uçunculuk ıçın gu ş • 
pudr1dır. Ankaralılar sağdan G. Saray kalesine ceklerdir. * RACHEL • DORE ~ Zayıf tıplere indiler ve 15 inci dakikada duraklıyan G. ·····Tab°fb:e·r·a···ye00kim0yage0r"ie"re--
hafif ve mahrem bir p:ırlaklık veren ve saray bekleri arasından İskender topla 'k 
b;Thasc;a suvaN! tuvaletlerine ahenktar beraber kaleye girdi. Bu Demirsporun Y8rİl0CBk ihflS8S Y0SI 851 
bir pudradır. berabC'rlik sayısıdır. harçları 

Caz b ve s hhar renklerın bü'ün seri· Bundan sonra maç tekrar zPvkini kay- Anknrn 29 (Husuc:i) - 2935 sayıb 
s·ni t eri: be cdınız: betti. Ankaralılar tehlikeli akınlar ~ npı· kanunun birinci maddesile buna bağlı 

Birç-ok k 'ırılar, Maa1e ef tenler·ne uy- yorlarsa da netice yok ... So.nlarına dogru cetvelin değiştirilrr.esine dair kanun 
ın• renk k pudravı kıı'' nmıyor1ar. yaklaşan maç berabere bıt ~ek derk~~ 'avihannı hükUmet Meclise göndermiş-
B' ·n ı·c·n '-"'' ... len· e nıaı., . o'ınu .. ve 38 ınci dakıkada G. Saray p,:ılıo yet golu- . L" .h 

1 
.. . t 

1 
k .1.... " .. _ . . . .ır. ay1 a esas arına gore asıs an ı 

sPr' blr m<tn?ıra verh Clr T niıı · .. · uvgun nu yapıverdı. Ankara ka~ecıs trıpu elın • ı müddPtini bitirerek mütehassıs olan ve 
puc'lravı bulm1nın YC'gaııe çare~: Vlt7Ün0- den kaçırdı. Sar~fını yetışc>rC'k gol yaptı.! ya jüri hevetlerince mütehassıs olarak 
zün b r tarafına bir renk ve d ğer tara- Ü'rnnun son dakikal&n da heyecansız ha- k b 1 ed·ı t b·b1 ki l . 

reketlcrle oynandı. Ve Galatas ray De •. a u ı ~n .a ı er ve ~y~g~r enn 
fına b c:ka N'""'k tecrübP "tmek+ir. . 2 1 ğlfıb t . ld ıhtısas vec:ık:?.anndan 20, ıkıncı sınıf 

Arl .. "im 7P yazınız. ~iz~ nar"sız ola- nursporu - ma e mış 0 u. ihtısas vesikalarından 1 O, küçük sıhhat 
rak mu11terf renklerde 6 adE>d nümune- Nasıl oynadılar? memurları mekteblerinden çıkaniara 
rk veni T k 1ıon pudrnc;ım gbnr1,,receğfz · Ankara takımı sahayı yadırgadı. Seya- verilen şehadetnamelerden 2, ebelere 
ve l>ıı •ccriıb..,vi kolavlı~ 1 a v:ıoı"t7.. Ad-

1
1 h~t. y~rgunlukl~ı da barizdi. G. ~aray ve sünnetçilere verilen ruhsat-nameler 

rpc:· jc;"•rhıı' R'"1, posta kutusu (~!> No. lı b•rın.~ı de~e bakım oynamasına rag~?~: den 1 lira tesçil harcı alınacaktır. 

cdı!. veya banka tem·nat mektubunu havi kapalı zarf!nrın eksiltme için t'.ıyın 
en günde ih l d · • ko a e saatın e:ı bır saat evvel ne kadar (saat 14 de kad1r\ mezkur 

TC"k lon PL.cMc;ı sarv•si.) namutenahı fırsat kaçırdı ve tesadufı Bund&.'n başka 20 yataklıya kadaı 
1 gollerle maçı kazandı. Ankara takımın - para ile hasta bakan hususi hastane • 

dan kaleci Hilmi, bek Şevket, santrhaf lerden 20, yirmiden fazla yataklı has • 
İbrahim ve forvedde Küç~ Orhan mu • tanelerden 40, umuma mahsus bakte • 
vaffak oldular. G. Sarayda Faruk ve Ad- riyoloji ve kimya Jaboratua\"ı açacak • 
nım mükemmel oynadı. Haf hattı bozuk- lara verilecek ruhsatnamelerden 20. 
tu. Forvedde yalnız Süleyman ve Sara • fennt gözlükçülük ruhsatnamelerinden 

ınısyon bac:ka 1 ~ 
~ n ıgına makbuz mukabilinde vermelerı liizımdır. 0713) 

Cinsı Miktan Muhammen B. % 7,5Te. Eksiltme 

\Tangın söndürme levazımı 
\Tangın tulumbası 

Lira Kr. Lira Kr. şekli s .... nti 

liortum 

13 kalem 
5 aded 

too metre ) 
• 34 • ) 

614 92 
595 
674 15 

> 455 > ) 

~angın söndürme aıeti 105 aded ) 671 50 
\' urn torbası 6-l • ) 1383 90 

46 13 
44 62 
50 56 

50 36 
103 74 

Açık E. 

> • 

14 
14.30 
15.30 

16,30 1 

angın eczası 95 > ) 

s .. 
1 
:- Şartnameleri m'.lrıb ne•• satın alınacak olan yukarıda miktarı yazılı yangın 0

~dorıne levazımı h·zalarınd:ı gösterılen usull rle eksiltmeye konmuştur 
g. 

1 ~ Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eks ltme saatleri hizalnrnda 
OSterılmiştir. 

a] ııı - Eksiltme 2/V /939 Salı günü Kab ataşta Levazım şubesi müdürlüğündeki 
~ ~misyonunda yapılacaktır. _ .. .. 
V Şartname ve listele!" her gun sozu geçen şube~ n parasız alınab:lir. 

l~ıı: İsteklilerin eks;ltrne için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
lnezkftr komisyona gelmelerl (2586) 

Cinsı Miktarı Muh. bedeli 'ö 7,5 te- Eko;iltmenin 

~ Lira Kr. mirıatı Günü şekli snati 

>trnerikan bezi 10,000 met;- 2200 -1G5-::- 4ıvıa9 A~eks•ıt;;° -15 İ3er 
I =:,mut esansı 2ıo kg. sıf 2275 - 170 62 8/V /39 pazarlık 14 

h· Şartnameleri mucib nce yukarıda c ns ve m ktarı, yazılı ıki kalem malzeme 
ııaJar d 
1 ın a gosterılen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

Gtl 
1 

- Muhammen bodelleri muvakkat trminat paraları ve eksiltme saatler· hi
arıncta ·· 

11 gosterilmişt r. 

t.·· 
1 

- Eksiltme h 0zalarında yazılı günlerde Kabataşta levazım ~ubes müdurlü
l;llndek· 

lV 1 ahın koınisvonunda yapılacaktır. 
r1 - Şartnameler ve Amerikan bezi nümunesi her gün sözü geçen şubeden pa

ı:ız ah lnbnı·r ,. . 
taı' - İs•eklilerin ekc;iltme için tayin 

arııe • 
znezkur komisyona gelmeleri. 

edilen gün ve saatte % 7,5 g-lvenme pa

(2614) 
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Fı tç u uı • sı. ıtç 
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Üstelik. te ikramilelidir. 

'lOı • A'ru. L.I \). 
Ga ala Perf~mb .paz-r 61 

• . j __ . • • 
Tesis tarihi : 1888 

• 
(rl •o: Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tifrk ivt-deki $ab~leri 1 

1STANBUL (Galata ve Yeniraml) 

MERSİN, ADANA Bür1Jsu 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevf banka muameleler\ 

Kiralık kasalar servisi 

,.~ Akba kitabevi ~ 
1 Hn dilden kitab, gazete Te SON 

POSTA'mn Ankara bayiidir. Under
vud makinelerinin de acentası dır. 

~ Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye tarşımıdakl muayeneba

esinde otleden 10nra butalarını 

--.. kabul eder. ~--"' 

f;m çalıştılar. B. Sc.ray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Bedii, Yusuf - Necdet, 

Süleyman. Salahaddin, Buduri, Sarafim .. 

Demirspor: Hilmi - Nuri. Şevket • 
$Pmsı. İbrahim. Kamil - İskender, Arif, 
Orhan, Orhan. Zek1 ... 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Tarık Özeren gin 

20 lira harç alınacaktır. 

Or m --n mektrbi talebeleri 
crmnr. larımızı t etkik edecekler 

İstanbul Orrn~n mektebi son sınıf ta 
}ebeleri iki grup halinde Karadeniz n 
Akdeniz ormanlarını te tkike çıkacak • 
}ardır. Seyahat esnasında t alebeye prG 

fesörleri r efakat edeceklerdir. 

lstanbul defterdarlığından : 

Tophanede Necat;bey caddesinde Kışla altında .kain 
365 sayılı dü'l(kan. 
Tophanede Necatibey caddesinde Kışla altında kain 

367 sayılı dükkan. 
Kağıd.hane Çağlayan köprüsünden Sünnet köprü. 
süne kadar uzayan arazi dahılinde çavırın ot w 

otlakiyesi 

Si1ivrikapı haricinde 82737 metre murabbaı tarıa. 

Seneli~ :ır.uin:n- Kıra 

müddeti men k!::ısı 

Lira 

51 

48 

J OO 

3 sene 

3 > 

1/5/939 dan ' 
30/11/939 ... 
rlhine kadar. 

180 3 sene 

Yukanda yazılı dükkan, tarla, çayır, hizalarında g&teril~n müddet ve mtı· 
hammen kiralar üzerinden açık art.ırma usulile ayn a)Tl kiralanacaktır. Sene-

lik kiralan peşindir. isteklilerın ~ 7,5 teminat makbuzlarile bir~ 12/5/9!9 
Cuma günü saat 14,30 da Mılli Emlak Müdürlüğüne t oplanan y(ln:ı m • 
racaatları. lM.) (2998) 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numara .. a ~cr.g(ln 

basta kabul eder. Telefon 21044-23398 

,.. 
1 Mayıs Bahar bayramı günü 
göğüslerinizi Türk Maarif Cemiyeti 

rozetiJe süsleyiniz. 



11 Sayfa 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere Yalova 
hattı tenzil8th bilet Ucretlerl 

1 Mayı• 939 tarihinden itibaren Birfnciteırin •onuna kadar. 
muteber olmak llzere y alova hatb yolcu vapur 6cretleri aıağıda 
yazılı miktarlara indirilmiftir : 

Köpru ve Birinci mmtaka iskelelerden Yalovayı ve mUtekabilen 
Yalnız gidiı Gidit • dönilf 

rurut Kuruf 

30 60 Birinci mevki 
20 40 ikinci 

Adalardan Yalovaya ve mUtekabilen 
Y alnu: gidif 

Kuruf 
Gidiı - dönüı 

Kur uf 

.. 

20 
12.50 

DiKKAT: 

40 Birinci mevki 
25 ikinci 

Gidit • dönüt Biletleri alıadıiz giln içla muteberdir. 

' . 
ti f er

diGi vldi tuau ve tutmaktadır. 

Ne mQbalağn ve ne de lnkisan 
~ hayaldir. 

ac iı bir 
kremin işi değildir. Blnbir isimle 
tnrın mQbalağa ile size teklif edilen 

kremleri itıtiyatla kar ;;ılayınız. 

KREM PERTEV'ln 

NEZLE· BAŞ ve DiŞ 
ACRILARI - SOCUK ALGINLIKLARI • 

NEVRALJİ • KIRIKLIK 
KIRGINLIK· BÜTÜN ACRILARA 

ve 

Karşı yegane çare 
BiR KA•e 

Balıkesir Vilayeti Nafıa 

" 

· · Mildürliigilnden ı 
1 - Balıkesir Hükumet konağı Adliye kısmının inşaatı kapalı zarf ile eksilt • 

meye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak iş 65.119 l ira 76 kuruıluk heyeti umumiye keşfinin 56.936 lira 
50 kuruşluk kısmıdır. 

3 - Bu işe aid evrak: 
A - Projeler. 

B - Fiat bordrosu, mesaha cetveu, keşif hüIAsa cetvelL 
C - Fennt ve hususi şartname. 
D - Bayındırlık işıeri genel şartnamesL 

Olup isteyenler bu evrakı her gün Balıkesir Vilayet Nafıa Müdürlüğünde gö
rebilirler. 

4 - Eksiltme 15/5/939 Cuma günü saat 15 de Balıkesir Hükumet Konağında 
Nafıa Müdürlüğünd~ teşekkül edecek Nafıa Eksiltme Komisyonu huzurunda ya. 
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe aid 4883 lira 98 kuruşluk muvakkat temmatı Malsandı· 
ğma )'atırdıklanna dair makbuz ve şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en 

~n sekiz gün evvel asgari 70.000 liralık yapı işini bir defada başardıklarına da
ır re!eranslarile Balıkesi:' Vilayetine mü.racaat ederek alacakları ehliyet vesika • 
sını ve Ticaret Odası vesikalarını 2690 No. lu kanunun tarl.fleri dairesinde ha-
ıırlıyarak Eksiltme Komisyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. c2909 .. 

c;LDINE KIYMAYAN 

POKER 
Traş Bıçağını 
KULLANIR. 

, tra~ bıçağını arayınız 
~-111111!~ ...................... ~ ................. ... 

Toprak 1v1a~ıs:illeri O~isi İstanbul Şubesinden : 

Depo Aranıyor 
A?yon k'oymaga elverişli ve eb'adı asgarl 500 metre rnurabbaında olmak kay • 

dile ellerinde mevcud boş deposu bulun~nların kiralamak üzere Liman hanında-
ki şubem ize müracaatları. c2907. • 

SON POSTA 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

X --'~bi-.nM,,ıilıl llro
lerlnden yapılmıştır. 

Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU • JSTANBUL 

İlan ·r ariiemjz 
Tek ıütım aantımı 

Birinci aalai/e 400 
/lıinci •ahile 250 n 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 ,. 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir mfidde' zarfında 

fulaca mikdarda ilin yap~ıracak· 
Jar ayrıca tenzilAtlJ tllı ifemizden 
iıtifade edeceklerdir. 'l'arr., yarun 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilm 1 ştfr. 

Son Posta'nı.n ticari :llnlarLla 
aid itler için fU adre3e müracaat 
edilmelidir: 

iliacllık ltollektlf flrkeM 
hbramawaade ll&a 

&Jabra eaddeM 

i!Mın Po~' ·• !\1ıttbaas1 

NCiI'•Y•t .MüdLirü: Selim P..agıp Em~ 

S. Ragıp E."t'll:Ç 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGlL. 

• 

Reklama ihtiyacı olmayan 

Radyolarıdır. 
Vagina 
Radyo 
110.ŞTE 

YALNIZ 
VA 

Her tipten Redyolarımızın Kcııditfnt mOJdeler 
almak için acele etmeler ini diler ve yeni 

adresimizi takdim ederlı: 

Sirkeci Liman Han karşısında MühUrdarzade han No. 16 

Yeni Miidilr Osman Sencer 

ANKARA G GAZINOSV 
Nefis Yemek - Muntazam servis • Güzel Müzik 

ve iç açıcı manzaruiyle Ankara,nın nezih bir toplanb yeridir. 
Bu temiz Yaaıflariyle bahar ve yaı mevaimine girmekte oldupu 

ayın mllıterilerine arzeder. 

l 
Bütün Fiatlarda tenzilll.t: 

Ôğle tablidotu 80, Akıam tablidotu 00 Kuruı 
( Yüzde on garaoniye yoktur. ) 

1 

Mahallesi 

Dua tepe 
Cümhuriyet 
Bozkurt 
Mecidiyeköy 

Paşa mahallesı 

Ferikıöy 

Şişli 

Meşrutiyet 

Pangaltı 

İstanbul ı elediyesi 1 anları 

Adresleri bulunamıyan mükelleflere ald 
tahrır net~celerini ıhtiva eden cetvellerin 

asılacağı yer. 

J 

Talik tarlbi 

Ergenekon caddesi '!.'J/4/938 
Haliu;kirgazı cadd~sindeki Vatan -'lazlr.c!>:ı köşesine • 
K:ır:u :uş caddesine • 
Büyükdere caddesine • 

B:ıyrıım yerine 
8'1~kurt caddes!ne 
H.ıl\sk.irgazı raddesi 
Bay''i:- A."ımed efendi sokak 
Ciım.hurıyet caddesi 

• 
• 
• 
• 

Beyoğlu kazasının Şiilı JU"ıcı: mahallitı içinden tahrir cd ilıp sanlb!f'rı adre. 
lerinin öğrenilememesın~ b"'Hen doğrudan doğruya tebliğ edil~n:iyen tahrir ne 
ticelerini ihtiva ede-ı b;.r•?r c~i.velın hizalannda yaiılı manal~"!~e ası.a~o1!c bugüı 
ilan olunduğu, 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci mad·iesı mı.cıl>rıce ılh 
tarihind2n itibaren bır av i~ı~dl! vakı tahrire itiraz edebilec"!kl •:-1 arnkadarları 
tebliğ olunur (İ.) (:!997J 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından: 
ı - Hususi idarede nümuneai rnevcud Karamürsel fabrikası malı boz renk 

kumaşından imal edilmek iartile ceket. pantalon, tozluk ve kasketten ibaret 

121 takım elbise ve ayni kumaştan 121 kaput, potin, po.sta çantası ve fi§eklilt acMı 

eksiltme suretile mübayaa edilecektir. 

2 - İhale 17 /5/939 Çarşamba günü sut 15 te komisyonda yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye gireceklerin ıartnameye göre 185 liralık teminat göstermeleri 
ve vekaleten gönderecek şahıslann tam salahiyeti haiz noterlikten muaı"clak 

vekaletname ibraz etmeleri ilin olunur. c286h 

lllllllllu 

""' '' ~ııt 


