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İngiltere Polonya ile Altıncı Millet 
bir miitek&bil müdafaa Meclisi bugün ilk 

paktı imza edecek içtimaını yapıyor 
Parti Grupu toplandı 

Bek bugün Londraga varıgor Meclis Reisliğine tekrar Abdülhalik Renda 
Bir lngiliz gazetesi, ihtilif halinde, Şarki Akdenizde namzed gösterildi ve ittifakla kabul edildi 
lngiliz bahriyesinin oynıyacağı rol dolayısile bilhassa 11,An";~k 1=~; ~~~~=;:=~:: 

T 
•• k• d b h d 1-1 1 !tın d bazı hesabı kat'iler ur lJenin ehemmiyetin en a Cie iyor ıu~~n~·içt:aır:v: ruznameyealınmıştır. 

-··--··-·· .. ···-···-··---- gün öğleden sonra s. Yenı Meci.ise veril· 

Müttehid bir ceph& Dün 5000 lira~ .~0~riçy:~ıet;ıeyd:e~k.:tılık..'.·r. . :;k~!:~erlBa!::!!~'! 
- ._ .... bazı meb'us'iarm teş. 

rıi masuniyet1e:-;" n 
Kaldırılması da vor· 
dır. 

Lyondra.da Rusya, Polonya, Türkiye, Yugoslavya, kıymefinde Heyetiumumiyeyeu. 1 tilıak eden meb "uılar 
unanıstan ve Balkan devletlerinden mürekkeb 1emin etttkten sonr:t 

müttehid bir cephe teıkili mevzuubah• oluyormuş k8Ç8k ipekli tUtUldU ;e~mına~:m~er·:a::sınut~y~a.' ~:nce~~~~~~r ~~;~ 
J Bütçe Encümeı'ı ı k 

Gümrilk teşkilitı, mühim bir kaçakçı· pılacaktır. Parti ıru· iş olarak yeni bütcf"-
lık hidiaeai etrafında tahkikata bagı.... pund& namzed göste. nin tetkikine baş1ıva. 
mı,tır. rilen Çrınhn meb'U• caktır. Bütçenin ~fa. 

EvVelki gün limanımıı.:ı gelen Daçya su Abdülhalik Rencla. y1sın yirmi hpc: ne 
vapuru yok:ularından Berutlu Ahmed •· nın tekrar Mecl1.1 Re. doğru heyeti urnıımı. 
dında bir adamın eşyaları mutad gümrük isliğine seçileceği .. en çıkması kuv • 
muayeneeinden geçirilirken kendı~ine muhakkralrtıT. Abdüth41i.'c Rcma& vetle muh~emeld.r. 
gümrük resmine tAbl eıyası olup o:madı: Yeni Meclisin elinde ve ruznamealn:N 1 Anbra, 2 (A.A.) C. H. P. B. M. M~c-
lı aorubnu§. Ahmed buna karp bır §f'Yl bir iki layiha, bar.ı. tezlcP.re ve 1939 büt- (Devamı 11 inci sa~fada) 
olmadığ:nı beyan etmifti..r. 
~edm eşyaları arasında bulunan 

yorgan ve yashğın çok şlşkin olduğl.:, ve 
kendi8inin çenresine göre vücudilnün !az
la şişkin bulunduğu memurların dikkatin
den kaçmamış. eşyı ve vücudünde ı:ıkı 

bir arama yapılmıştır. Bu arama sonun
da Ah.medm beline ve bacaklarına sanl-
mış ve yorgan ve ya.stık?ar içerisine çok 
mahirane bir ,ekilde yerleştirilmiş 70 ki
Ü> ipek men!tlcatla ~ kiloya yakın ipekli 

C Çanakkale köylerinde iki garib hadise :J 
Bir ayı kaçırdığı b·r 
kadınla 3 gün yaşamış! 

Lora HtıUfalcı Leh Hcıricıf,H! Ntum Bek 
Parts 2 (Hususi) B .. Lo ~hareket eden p bı UguJl • ndra ·ımı Bek'in İngiliz hariciye namı Lord 

(D~ma ı inci ıa.yfada) Diğer bir ayı da ayağından dikeni 
çıkaran ihtiyar bir köylüye 

kocaman bir koç heJiye etmiş! 
o 7a hariciye na. (Devamı 11 inci sayfada) ispanyada 

Yugoslavyada kat'i 2 hin kişi 
bı·rıı·k teessu·· s edı· yor Tevkif edilmiş Çanakkale, (Hususi) - Çanakkaley•ını g6rmÜf ve büyült bir korkuya kapıl-"' bağlı iki köyde masallarda oldutu gibi nuıtır. Ayı kadının bu korkusu kıırşısın-

Madrid, 2 - Siyul mahfeller, sabık çik garib ve :.ııanılmıyacak iki hld.i.se ce- da hasmane hiçbir tecavüzde bulunrlla· 

Başvekil Svetkoviç Za e t M k .
1 

.. k l fı,panyol cümhur~etçi. teşekkülle:ine reyan etıni~ir: mıı. yavaı adımlarla kadına yaklaşmış 
girişti ·· .. gr p e . açe 1 ~~uza ere. ere mensub olarak tevkıf edılen azanın ade. Bayramiçin Yahşieli köyünden bir ka· ve etepden tutup "çekmeğe b8§1amııtır. 

' goruşme dostane bır hava ıçınde geçtı dinin iki bin olduğunu tahmin etm~k.- dın birkaç gün evvel tarlada çalıpıakta Korku içinde neye uğradılını kestiremı-
Belgrad, 2 (Hususi) _ Başvekil Sve\- ile mil .. tedir. (a. a.) iken erlrek bir ayırun yanına yaklagbl't· (Devama 2 inci ıcı11/ada) 

~~!.~.~~~-~~~!!:~.~~-~lsi rei:ıi Dr. Maçelt 1 zak7z;~::~, 1 ;~~ı:::~ada~zere ············L······:············,···;;·,············:·········· .. ·d······::ı;········k······;;······ .. ·······• .. ············--h· ... ·· --·k·· .... ······ı····,············~········ .... 

.. 

............................................................................................ ıse ı erın un u spor are e erı 

ız ge ıyor müsabakalar çok güzel oldu 

Ulseli genç reı.ı ve erkekler geçıd f'emıinde 

Maarif Veklletının liseler arasında ya. Mevai!min biraz ilerlemiş. imtihanların sene daha geni~ bır spor programı haı.ır
,,,Lm.asml arzu etti,ği spor harektlerlne da yaklafllllf olmasını nazan dikkate a- lamağa karar verm:.ş bulunmnktadır 

Saldırau dcnızaltı gcınimıı denıze indiril.diktan sön~ 
\ .. 
(Y~ 11 inci sa,rfaba). 

iün büyük bir mer.uun ile rumcn bil§- J:an tertfu heyeti. bu sene yalnız futbol Dünkü mernsimı sırnsı iles şöyle tak•? 
lanml4 oldu. ve voleybol maçlarmı yapmağa gelecek- edebiliriz: . (Deva.mı 11 inci sayfada) 
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ispanya harbi biterken 

(L.ft emen üç senedenberi İspanya
u-11 nın altını üstüne getiren harb 

niha-yet bitti. Nihayet, İspanyollar bir
birlerinin kardeşleri olduklannı yeni • 
den hahrlayacaklar, aralarından eksil· 
mış ana. baba, oğul, kardeş katfilelerl
nın arkalanndan hep birden gözyaşı dö 
kerek kucaklaşacaklar! Geçirdikleri ha
iknin derinliğini ve büyüklüğünü de 
fo::panyollar asıl şimdi anlayacaklar: 
Mamur Madridin yer yer birer virane 
halini gördükleri, köylerine dönüp de 
onları birer avuç enkaz halinde bul· 
duklan. babalarını aç kucakJaj'ıp ev • 
lfıdların• çıplak olarak göğüslerine bas
tıkları zaman! 

SON POSTA 

rnD ::::.. işinizin adamı olunuz .. 

,, 

= -
. ' 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldu/u İçin 
Bugü11 Ko11amadı 

............................................................ ..., 
Çanakkale köylerinde 

iki garib hadise 
(Baştara1ı l inci sayfada) 

yen ve büyük bir şaşkuılığa kapılan ka-
. dın hiçbir mukavemet göstermeden ayı 

ile birlikte yola düzülmüştü!'. Kadıı.ın e~ 

teğini bırakmıyan ayı bu suretle şikfırııu 
inine götürmüştür. Köylü ıerın anlattığı .. 
na göre ayı gündüzleri inin ağzını büyük 
bir taşla kapatır, yalnız geceleri gclerelt 
yerine yatar, kadını da dışardan geti::dl-

ği un ve bal ile beslermi~. Böylece ayı ile 

kadın üç gün üç gece beraber kalmışları f spanvollar birbirlerile niçin dövilş • 
tüler? H " ç şüphe yok, sulh ün verdiği 
ilk sersemlik geçtikten sonra·, onlar, 
birbirler'ne bu suali de soracaklar ve 
verecek makul bir cevab bulamıya -
caklar. 

Bazı k:mseıcr itaat etmesini de bilmezlGr, em!::- vermesini 
de. Bu, btr ~•nıtıh§. yahud itiyad z.lb.dır, tamir ed!1er·!:r. 
zamanla nnıine g€ç1lmesi mümkündür. Faknı ıtaat etıne~ım 
d~. emir vermesini ıde sevmiyenler vardır ki, bunların has
talı~ları gt"Çırileme.s. 

Hrr :z.aman içın ve her yerde ifgal etmeli? olduğunuz li"n bu müddet zarfında kadın korkudan uyu. 
a1ıı:nı o:unuz . ..Amir mevkiinde aenı;.ı; emir vermcı;ini, me- yamamış. ayt da g~zünü kırpmamı~ ... 

Fikir için mi dövilştü1er? Evet, fa -
kat, fJk1r için davilş:mek isteyenlere Al
lah, cbeyin• namında bitip tükenmek 
btlmiyen bir anjin deposu ve ,dib de
nUen y<1rulm9."Z bir silah vermiştir. İs • 
panyanm kafası mahvolınadıkça ve İs
panyokR.,Pentlen dfl yer yüzünde yaşa
dıkça, t~panyollar birbirlerile, sulh i · 
çınde ve kardeşce pek mükemmel dö -
vü~bilirlerdi. Bunu bırakıp da neden 
dolayı sıiaha sarıldılar ve birbirlerine 
hücum ettiler? 

n ur ıseniz itaat etmesini biliniz, ve her vaziyeti dt> ıeverek. Gündüzleri ayı inden çıktıktan sonn 
benimsiyerek idare ediniz, kendiniz• olduğu gibi bqka.sma kurtulabi1!nek çarele:-ini araştıran karlı~ 
ızt ı rab Vl'rmı>menin yolu budur. hergün inin ağz•ndakı büyük taşın o:-taJ 

~c~:=s~~~~~~~§~~~~~~======@--===ı::~-=-===3 ~i~:~f~:~g~g~J~~~~;~E 
/ngiltere Kral I'· -·---···00•••••00········.·····-··,·······00-·00··~=. Çab· uca .. hi,,ldetlenmek den kurtarmışlardır. Büyük bir korku ge-ı 

~ ff "' çiren kadın kurtulduktan sonrn ancali 

Hanedanından 1 Her Un hır ft{ra Hastalığına tutulan dört gün yaşıyabilmi~. sonra ölmüştür. 

Bu su~iin tek bir cevabı vardır: Dün
yanın bi\tün sırlarına akı11arını erdir -
mek tdd;asında bulunan insanlar, ba -
zan sadece ahmak olurlar, İspanyollar 
da böyle oJdular ve dövüştüler. 

* İnc:an tarihinde hiç kimsenin avu • 

Bir lord lrana gidiuor ı Genç kız 
Marsilyah ikizler 

.Mübalctğacı b;r MauHyah a~'nt· 'r---,,......,~ ...... ,.._....,.. __ _...,._......,.._..,....., 
mıştı: 

- Biz •k; ikiz korde~tik, birbirimı
ze çok benz.e,.cJk. .Mektebe gHtığim\z 
zamandı. Bir gıb kardeşim bir arka
daşının ba~-ıncı ho\:1<:a atmıştı. 1.foni 
zannettiler. Ben cezaland•m l!iiyü
müştü.k, kardeşim kavgacı idi. B~,. gün 
bir kahvede bir adrırr:.L;ı ka1,ga etti. 
Adamı dövdil. Beni yrıkaladılar, hap
se koydular, d<'iıa fenası ben bir genç 
kızla sevişmişlim. Genç kız O'ltı b<'n 
zanned.er0 k, kardc;im'e eı:!en il. Fa
kat günün bir•nde kardeşimrlerı ir..ti

kamımı aldım: ben hastı:ı!tırım:ş y.ıtı· 
yordum. Ölüm pe.di. Kardl.":imi bcm 
zannederek, omı aldı, beni bırakh. , ____ .. ___ ............... ________ .,; 

Ayının hediyesi 
İkinci vak'a da Evreşe nahiyesine bağ~ 

bir köyde geçmiştir. 
Mehmed ağs adında ihtiyar bir köylü; 

köy sınırı dahilinde kömür yakmakta 
iken büyük bir ayı yanına gelerek kömürı 
yanan ocağın önüne boylu boyuna uzan .. 
mıştır. Korkudan ne yapacağım şaşıran 
k~ylü bir taraftan yerde yatan ayının h~ 
murdanmasını dinler ve diğer taraftn~ 

başına gelecekleri düşünürken ayının 

kendine mahsus işa:-etle!" yaparak. ba~ile. 
ön ayağını gösterd ğimn farkına varmJŞ"I 
tır. Kendisine b;r tec:ıvüzde bulunm1yan: 
ayının bir isteğı olı:ıuğunu anlıyan M<>h· 
med ağa hayvanın yanına gitmiş ve bü
yük bir d;kenin ayının ayağına batmı~ 

olduğunu görerek onu çıkarmıştır. Dik<.'Jlı 
çıktıktan sonra ayı hemen ayağa kalka-: 
:ak sıvışıp gitm ş. aradan b :- saat geçtik.; 

cunun icine girmem~ olan hakikati ele 
geçirmek üzere, fikir namına. İspan"yol· 
lenn birbı!'lerlne karşı ilan ettikleri bu 
muharebede, bari İspanyollar kendi he 
sablannn harbetmiş olsalardı! Ha'Yır, 

öyle ~ olmadı. İspanvada İspanvoUar, 
fspanvollar için harb etmediJ..er. Onlar, 
kanlarını. öç senedir, İspanyaya ya -
bancı olanlar için döktüler: Rusya, Al -
manya, İtalya, Fransa ve İngiltere i -
çhıJ Henüz pek genç 

fJir yılrızın 
Haflafıll /1.azancı 

B kız . il sa.dam ~en sonra sırtında kocaman bir koç oldu-. 
u genç bır otomob en 

• • v ğu halde tekrar gelmiştir. Ayı sırtında· Onlar dövüştüler, kanlarını akıttı • Prenses Alice Je lngiltere Kral hane • 
lar, Mekiler de ya politika. ya·hud da danından Lord Athloae yakında İrana 
servet yaptılar. Bah~ettiğimiz devlet - bir seyahat yapaı:sklardır. 11 Nisanda 

netıcesınde yere yuvarlandıgındanbe - ki koçu Mehmed ağanın önüne b km 
ri çabucak itidalini kaybederek hlddct· ve tekrar sessizce çekil!p gitrni§t~.a Jf 
lenmek hastalığma tutulmuş, Londra 
mahkemesi kararile otomobil sahibi 
kendisine 2000 lira ta?.minat ödemiş -

)er. İspanva işlerine kanşmarnak için, Lo d d 1 harbin bütün devamınca müzakere n ra an ayn ~cak olan Prenses ile 
ile meş~l oldular ve he 'zaman o iş - Lord Mayıs ortalarında Ingiltereye dö • 

l k k r d'l F neceklerdir. Seyahatin hususi mahiyet • ere anşmamaya arar -ver ı er. a -
kat, Londrad& bu karan verdikten son· te olduğu, ve sır! İngiltere ile İran ara-
ra. dönfip İspanya'Cla harbin devamı i . sı~daki do~tluğun •ars•n!-ıe bir vesile teş
çin birinci şart olan silahı ve mühim - kıl edeceği söylenmektedı ... 

c Büyüyen afacan kızlar- filminde ha 
n1rn 'ar yaratan sevimli yıldız Deanna 
Durbi:rı haf .ada· 4000 lira kazanmakta • 
dır. 193!; senesi içinde kazancının 
208.000 lira olduğu tesbit edilmiştir. 

--- ·-- ----
A :'man l:omünistlerinin lideri 

tir. 

Sinemada kahkahadan 
ölen adam ... 

Dun 5000 lira kıvmetinde 
kaçak ipekli tutuldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

eşarp bulunmuştur. İpekliicrin kıymeb 
5000 lirayı bulmaktadır. Bunun üzerina mah bol bol vermeffei de ihmal etmedi -

ler. Bu suretle İspanvadan herkes is -
'tlfade etti: Herkes. va politikasile. ya -
hud ka a'Sile. bu badireden kendisine 
bir hissP çıkardı .. Bizim Ekrem Köniğ 
bile avuç avuç İspanyol kanı içti! 

Sosyalistler bir boğa gibi. nasyona -
fürtler d(> bir Toreador gibi., üç sene 
birblr1erinl" !aldırdılar. Dünya seyirci
lik etti. dilnvanın büyük kuvvetleri o
Jon dev1ct1~r de bu mua"Zzam haileyi 
siyasi bir spekülasyon mevzuu yaptı -
lar. 

Beşinci Corcun meznrı 
İngiltere Kralı beşinci Corcun meza

rmın inşası nihayete erdirilıniş ve san
duka bu yeni mezara yerleştirilıniştir. 

Almanyad:rn bildirildığine göre, 1933 
senec:indrnberi mahpus bulunan Al -
rnan komünistleri lideri Thaelınann ya 
kında Af>rbest bırakılacak, fakat göz 
naosi altmcla bulundurulacaktır. 

rine'i alınız ve emsalini gözden geçirl- nız şu yirmi sene içınde birkaç misali
niz. Hepsi, selameti kenarda aram~ ve ni gördüğiimüz bu ihtilal harabeleri ve 
cebleri kafi derecede dolu insanlardır. vatanda·ş muharebeleri, acaba, insanlık 
Hele, şu kah cKızı~ Bakire>, kah Pas - için bir ders teşkıl edebildi mi? Mil -
sionarla ünvanlaTım taşıyan ihtilalci letler, kcncii kanlarını ancak milli var· 
kadın, şimdi Paris1e, belki de dudak • lıkları içiıı dökebileceklerini öğrendiler 

Çok kere işitmişizdir bu suali: Aca: - kaçak eşyalar müsadere olunmuş ve icab 
ha insan gülmekten ölür mü? .. Kimi eden tahkikata girişilmiştir. Tahkika~ so.. 
ölebilir diye cevab vermiştir, kimi de nunda Ahm~din bundan evvel muhtelif 
gülmekten ölünmez, demiştir. Meğer tarihlerde dört defa daha İstanbula gel .. 
insan kahkahadan da ölfum~! Bunu diği ve tanıdıklarıncian birinin evinde 
şu vak'a isbat eylemiş-Ur: misafir kaldığı tes'r.ıit olunmuş, bu evöo 
Gcçenlerd~ ftalyada, Napoli şehrin _ de dün gece Müddciumumiliğin emrHe 

de bir sinema komik bir film gösteri - bir arama yapılmıştır. Bu arama sonunda 
yormu~. Film halk tarafından çok be- evde bazı kaçak e~yalar bulunmuş, bun"1 

lar da müsadere olunmuştur. 
~enilmiş. Sinema salonu kahkahadan 
çın1ayo"1lluş.. Filmin en komik nok • Gümrük idaresi Ahmedin bir kaçak~ı .. 
tasında· kahkadadan kendini bir türlü lık şebekes·ne mensub olup olmadığı et~ 
alamıyan bir seyirci koltuğu ürerine rafında ehemmlyetle tahkikata devam 
yığılıp kalmış. Hemen doktor çağınl • etmektedir. Bu tahki tat sonunda Ahme1 

İspanyol kanı, sel gibi, fakat İspanya 
için dekil. yer yüzünde b\rbirile çar -
pışmakta olan dünya kuvvetleri için 
aktı. .. 

lannı kızıllaştırmakla meşguldür! mi? 
Halbuki bunlann hepsi de son dam- Ümid edelim. Hem ümid edelim, 

lasm~ kadar kanlarını fikirleri uğrun- r "TI de kendi hes2 bımıza mağrur ola -
da akıtmak üzere kaç defa and içmiş • lrm: Son otuz sene içinde biz de çok 
lerdi. Şimdi onlar, Pariste Bordo şarabı kan veıviik. çok iztırab çıektikc;c de bu mış, fakat seyirciyi ayıltmağa muvaf-* içiyorlar; kanlarım başka•ları ak1ttılarl nu, birbirimizle boğazla'Şmak için de • fak 01amamışlar. 

Bu kardeş harbini kimler tertib et - * ğil, heo Lirden vatan için ve milli vaı-
tner! En büyük tertib eli. tarih namını BuıTünkü İspanyanın kurşun değme - lığın ebPdi kurtuluşu namına yaptık. Adam ölmüştiir. Bu biçare Napolide 
tasıyan. göze görünmez ve bütün ta - mis, bomba alt:nda parçalanmamış hiç Büvük badireler·ve büyük inkılfiblnr bir bankada memur bu1unan 26 yaşın
biat ve inc:an hayatile birlikte yaşamış bir köşesi yoktur. Hiç bir İspanyol af • geçirmi~ vlmasma rağmen kardeş ka • da bir İngilizdir. Doktorların yaptık -
bir geçmic:e atddir. Bu el, başka ellerle lesi olamaz ki bu kardeşler muharebe- nını mukaddes tanımakta devam eden lan muayeneye nazaran kahkahadan 
birleşertk tspanyollan ikiye ayırdı ve sine hiç olınau:ı bir tek olsun kurban ve onun bir damla~ını bile akıtmavan Kalbi birdenbire durmuştur. Komik 
bunlan ctahrlk!tcı> denilen bir takım vermemiş bulunsun. Türk milleti, insanlığın ahmak tarafm- bi,.. film için bundan iyi reklam olmaz, 

insanlar va!lıt sile, birbirleri üzerine -:Ah::::'!' ::Şt:ı:i:ru:a:;n:l:;Jğın:=;:a~h=m=ak:t;;a=ra:;f=ı!:::Y=al=-:d:a:n=d:e::ğı='1:dı=·r!~. ==:=:==:;;;;;;;;;;,;;;;;;;==d:;;e~~:;;il;;m;;;;;f ';;:· ===========~~ 
sevketti. fnsanlıAın ahmak tarafını ~ ~ 
gösteren bır haktkat ta şudur ki bütün 1 s T E R 1 N A N 1 s T E R 1 N A N M A 1 1 
badireyi cıkaTmış ve idare etmiş olan . ' 
jn anlardan hemen hiç biri kanını dök- A~nğıda okuyr.e1ğınız satırlan bir okuyuc:ı mektubundan Balı::tım, c uvc.rda belkJ O tane kAğd asılıydı. okumak ıs-
müş deği'dir. Bunlardan bir kısmı şiw ·1karıyonız: tcd·m, 'fakat mümkün olmadı, çilnkıi klğıdhtr üstnst<- C!o·~ 

dı Madricle fatih olarak giriy<>r ve dök· -· Resmi a:ı. :n:!uden birinde sah•maJc için artırmaya ko- smı tPşkil cımişti ve en alt sıra ben·m boyu.mu 2C santim 
tükleri kardeş kanından dolayı tebrik· r.ulmuş E m:akin listesini görmek ıstiyo~"tlum. gc<;ivordu. 
le-r topluyorla'r, diğerleri de Pariste, Sordum: KapıC'ıdan bir sanda1ya istedim. çekinert"k verdı Ozrrine 
Londrarla, beraber getirdikleri servet • ~Kapıdan r. :ince 110l duvara a;nlıdtr, bakab:ılrsıniz• de- h·n:iim, amma üsi. sıralan okumak gene mümk1i.1 olmadı BJ 
1er sayesinde, mükellef otellere, yahud dı!cr. va ~ıyette bu ilfıı l&n bu şekilde asmaktan fayda ~ıkacağına: ... 
daha mütevazı .olsun diye, Faris civa • 
rmdaki villalara yerleşmişler, yorgun
luk çıkanyarlaT. Mesern., Doktor Neg-

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

din kaçakçılığı yalnız başına mı, yoksa 
bir şebeke hesabına mı yaptığı kat'i ola .. 
rak anl~ılacaktır. 
Kaçakçı Ahmed bugün asliye beşincJ 

ceza mahkemesine tevdi olunacaktır. 
............ ·--···························--.... ·········-
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Lehistan Başvekil muavini biı· nutuk söyledi, 
olgun ve azimkar hattı harehetimiz harici 

siyaset sahasında akisler bırahmışlır, dedi 

~arş~va, ~ (A.A.? -· Reisicümhurun, teyiz. Büynı; Polonya ailesi de ayni fi. 
let ~şa _Smıgly - Rıdz ve daha bazı dev- kirdedir ve :memleketin tamamiyeti ve 

rıcali karşısında söylediği bir nutqk.. şerefi mevruubahs olduğu zaman büyük 
ta B~vekil muavini Kualk k" l . .. . . u ·· d f . ovs 1• rm • bir gayret sarf etmek lll'.kanına malıktır. 
... J,~u a aa ıçın tertib edilen d:ıhili is • Öyle zannediyorum ki tarih Mart 1939 da 
wıu-azdan bahsederek dem; r ki· .. B · fkr .ş ır · Polonyanın büyük bir tesar.ud ve enerji 

nu .. clrnukıts ı 'di~zıfn akti çoktanberi düşü- muzafferiyeti elde ettiğini kaydedecektir. 
e e ı aka• d.. d k' . . . .. unya :\ mılyonlar. Belki de bu muzafferıyet yalnız Po:onya-

oa ışıyı elektrıze eden tarihte mı li 
memiş bir m k ' geç- nın değil diğer memleketlerin de menfaa. 

anzarıı. arşısında bunun · Ih · · 
biran evvel mavkij t tbik k tine olarak ,beynelmilel su un tarsınıne 

· a a onması ka- . · ı · k~ ·, 
ıtarlaştınldı. hızmet edecektır. O gun ve azım ur o_an 

:sıiklalinin b' . . tıattı hareketimiz esasen harici siyaset sa-
ır zerresını bıle feda et-

~eğe razı olan milletler dünyada mer-
-~et yerine istihfaf uyandırarak is _ 

tiklallcrini tamamiıe kaybedeceklerdir. 
Bu_n~n içindir ki Polon) a milletı istik . 
ldlmın en ufak bir zerresi mevzuubahı 
olsa dah' .. d ı muca ele etmek ve muzaffer 
o'bnak arzusunu beslemektedir. Bu hu
ırusta hiçbir veçhııe tereddüd etmemek-

hasında akisler bırakmıştır. 

Netice olarak Kualkovski, daha şim
diden müemmen olan istikrazın muaffa. 
kiyetind~ dolayı memnuniyetini beyan 
etmiş ve demiştir ki: 

Bu vaııim saatlerde korku değil, Polon
ya milletine mensub olmaktan mütevel -
lid bir gurur hissediyoruz.~ 

acar - Slovak 
Anlaşması 

l Belçikada 
intihabat, 

Bratislava 2 (A.A." • • > - Macar - Slovak 
=~arı halledilrni§tir. Slovak.la::- Maca-

b
. ~a 3o kilometre genişlıgv inde ve 60 
ın nüfusl b · -!erd. u ır arazi parçası:o::u terketmiş. 

,..-..:1'· Buna mukabil Macarlardan bir ieY 
~myncaklardır. 

ingiliz Kurmay Baikanı 
Londraya· döndu 

Londra 2 (A.A. l -İmparatorluk Ge
b~unnay başkanı General G>rt refa:. 

tın~eki zevat ile birllkte, Fr;m~ zi _ 
yar<?~ınrlen bugün tayyare ile Lo dra-
va donıniiştür. n 

Yu~oslavya Slovakyaya 
ıhracat yapmıyor 

Be~d. 2 (A.A.) - Matbuat tarafın
=lvenlen haberlere göre alakadar :ma
da ar. Y~go~lavya ile Slovakya arasın

yenı bır ticaret itilafı imza d'1· · 
kadar Sl k e 11ıncıye 
qu_ v ova .yaya yapılan ı'hracatı dur-

rmaga karar vermişlerdir. 

Belgradda beynelmilel 
otomobil salonu açıldı 

Belgrad, 2 (A.A.) - İkincı beyne1,....:1eı 
otom b"l 1 _,. .... 
ın ° 1 

.. sa onu, kralın mümessıli, hükQ:. 
et erkanı ve bu tezahüre iştirak eden 

~enıleketlcrin dip!or.ı.atılt mümesfllc!::i
nın ?u~uru ile dün Belgradd'l açılmıştır. 

İkıncı otomobil saıonuna 25 Fransız, Al
man, İngiliz, Amerikan ve Bo!ıemv.ıı Vt 

Moravya pro. ktorası müessesosı lştirak 

Brüksel 2 (A.A.) - 202 Meb'u~:ın ve 
101 ayan azasının intihabı bugün yııpıl -
mıştır. 

Neticeler, Pazartesi akşammda-:ı evve .. 
bilinemiyecekti:.-. 

Br:iksel. 2 (A.A.) - Dr. Martene'in 
1"1aınan kraliyet tıp akademisinden isti
fa ettiği resmen bildirilmektedir4 

İlk neticeler 

Brüksel 2 (AA.) - Meb'us seç;mı hak
kında ilk alınan muvakkat neticelere gö
re, katollk partisı mühim kazançlnr te -
min etmiştir. Neticeieri hem olan yeci 
eyalette katolikler yüzde 5 ili 15 arasında 
fazla rey almıştır. Aynı eyaletlerde sos -
yafutler 3 le kaybetmişierdir. 

Liberallerin de ufak kazaıı,çlım vardır. 
Şimdiye kadar alınan neticelerde Fa • 
man nasyonalistlen de ufak k8.7.ançlar te. 
min etmişlerdir. 

Rumen Harlciııe 
Nazırının seyahati 
Bükr~. 2 (A-ı\.J - Resmen bildtrildi

ğine göre Gafenko, Nisanın sonlarına 

doğru Garbi Avmpanı.:ı bazı hükfunet 
merkezl€rini 1Jyaret edecektir. 

Lehistanda bir Alman 
muhabiri tevkif edildi 

Varşova, 2 (A.A.) - Bydgorzoz Polon
ya makamları Pomerani.ı'daki Almanla· 
nn fena muamelelere maruz kaldıkları
na dair yalan h~berler gönderdiği için 
Alınan istihbarat bürosunun muhabiri 
Fenske'yi tevkif etmişlerdir. Fen.ske, Po
lonyadaki Alman ekalliyetine mensubdur 
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Fransız limanlarında 
bulunan 67 İspanyol 
gemisi iade ediliyor 

Fransızlar küçük devletlere yapılan 
ihtarları tehlikeli addediyorlar 

Paris 2 (AA.) - Muhtelif Fransız 
limanlarında bulunan 67 İspanyol ge· 
misi, yakında Burgosa teslim edilecek
tir. Burdo makamlan ile İspanyol kon· 

Bir Alman gazetesi diyor ki: "Bu nutuk bir düşünce 
mühleti daha veriyor, verilecek cevabı bekliyelim,, 

solosu arasında gemilerin teslim şart - Berlin 2 (A.A.) - Alman matbuatı 
lan üzerinde görüşmelere başlanmıştır. Hitlerin nutkunu İngilterenin Alınan -

Bizerte'de bulunan harb filosu ise yayı muhasara siyasetine karşı bir mu 
pek m1;1htemel olarak bugün öğleden kabele şeklinde telı1kki etmektedir. 
sonra Ispanyaya hareket edecektir. Deutsche Allgemeine Zeitung, bü -

Franko ispanyada 
harbin bittiğini 

resmen ilan ediyor 
Burgos 2 (A.A.) - Dün gece saat 

23.15 d(' nasyonalist umumi karaTgfl -
hının İspanya dahili harbi hakkında a· 
şağıdaki son tebliği neşredilmiştir: 

«Ordularımız, Kızıl orduyu esir ede
rek silahtan tecrid etmiş ve bu suretle 
son askeri hedeflere varmıştır. Har.b 
bitmiştir. 

Burgos: l-Nisan-1939. 
İmza 
Franko 

Bir gazete müvezzii 
tren alllnda kaldı 

yük harfli başlıklarında şöyle yazmak· 
tadır: 

cİngilterenin, Almanyanın hayati sa 
hasında: hiçbir işi yoktur.• 

cİngiliz - Alnıan deniz anlaşmaın me 
selesi ortaya aWdu 

Voelkischer Beobachter gazetesi di • 
yor ki: 

cFührer mukabele ederek hesablan 
temizledi. Alınan kudretini dünyada 
hiç bir kuvvet yıkamıyacaktır.• 

Lokal Anzeiger, şöyle yazıyor. 
cBu nutuk bir düşünce mühleti da -

ha veriyor. Verilecek cevabı bekleye -
liın. Aimanyaya karşı ittihaz edilen 
tarzı harekette ısrar edilecek olursa 
bundan IB.zım gelen neticeleri istihrac 
etmeğe ha'Zınz.• 

Ameriknda nasıl karşılandı? 
Vaşin~lon 2 (A.A.) - Siyasi mah -

feller. Hitlerln Wilhelnshaven'de söy
lediği nutku İngiltereye karşı bir mey· 
dan okuma mahiyetinde telakki etmek-

Aydın ·ı (A.A.) - Seyyar gazete mil le beraber Almanyanın 1935 tarihli de 
vezzilerinden Süleyman Tezgider Sel- niz muahedesini feshetmek hususun -
çuk istasyonundan hareket halinde bu· daki tehdidini hayretle karşılamakta -
lunan posta trenine atlaTken müvaze- dırlar. 
nesini lraybcderek tekerleklerin altına Bu mahf eller, Hitlerin muslihane 
dü.şmüş ve ağır surette yaralanmıştır. müzakereler sisteminden vazgeçmiş gi 
İlk tedavisi yapılarak ayni trenle Ay- bi göründüğünü ve bütün ümidi kuv -
dına getirilen Süleyman yatırıldığı vetle veya kuvvetin tehdidi ile kendi -
memleket hastanesinde birkaç saat sine Versailles'in, Avusturyanın, Çe -
sonra ölmüştür. 

Bir Ç(I CUk tren altmda 
kalarak öldü 

Ankara (Husust) - Evvelki gün Ce
beci istasyonu civannda feci bir kaza 
olmuş bir çocuk tren altında kafarak 
ölmüstür. Kayseriden Ankaraya gel -
mekte olan 771 numaralı marşandiz 
katarı Cebeci istasyonuna ~akl~"iığl 

ı:;ırada Deınirlibahçede şimendifer me
murlarından birinin 1 yaşındaki oğlu 
Tur~d Acara çarpmıştır. Çocuk tre
nin altına dürnıüş ve vilcudilnün muh· 
telif yerlerinden ezilerek ölmüştür. 

Müddeiurnumt muavini Hasan AkS<>y 
tahkikata başlamıştır. 

Vaydman idam kararını 
temyiz etti 

Paris 2 (A.A.) - Katil Weideman 
' Versay cinayet mahkemesinin hakkın· 

da verdiği idam kararını temyiz et -
miştir. 

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

Enternasyonal posta 
birliği kongresi 

ko - Slovakyanm, Memelin ortadan 
kalkmas1 ve Almanyarun genişleme -
sine saik olan bunlara benzer teşebbüs
lerde bulunması imkAnını veren metod 
ların nutkunda o1duğunu beyan et -
mektedirler. Ayni manfeller, bilhassa 
cat~ten kestaneyi çıkarmak> cümlesi
le Polonyaya yapı1an Ilıtara ehemmi -
yet vermekte ve bu sözlerle Polonya -
nın Fransa ve İngilterenin idaresi al -
tında kurula-cak Nazi aleyhtarı bloka 
iltihak etmesine mani olmak gayesi gü
düldüğiinü söylemektedirler. 

Hitlerin nutkunun radyo ile neşrinin 
inkitaa uğraması burada merakla kar
şılanmıştır. Amerikan maııı_reıı:n, b~ 
inkitam teknik 8ebebl'erden ılen geldı
ğine inanmamaktadırlar. 
Şarki A vrupada vaziyet tehlikeli 
New - York 2 (A.A.) - Gazeteler 

İngilterenin ihtarı üzerine Alma~yanın 
tereddüd ettiğini kaydetmektedırler. 

N ew - York Herald Tribune, gazete-
si, divor ki: 

cHitlerin dermeyan ettiği bazı ihti -
razi kavıdlar ile İtalyanın tatlılaşan 
tonuna 

0

dil{kat edilecek olursa demokra 
rilerin va'Ziyetinde yeni bir kuvvet hu
su le ~eldii!i anlaşılır.• 

cŞarki Avrupada vaziyet tehlikeli 
veya karışık olmakta devam ediyor. 
~uhranın tamamilc zail olduğunu id .. 
dia etmek henüz mevsimsiı.d.ir. Bunun· 
la beraber hiç olmazsa sükfuı devresi· 
ne girildiği aşikardır.• 

Fransızlara göre 
Patis 2 ( A.A.) - Hitlerin Wilhelırut 

haven'de söylediği nutuk burada, Af 
man siyasetinin bundan evvelki direk
tiflerini ve bilhassa Roma - Berlin m1h 
verinin müşterek bir tehdide karşı te
dafüi tesanüdünü oldukça ihtiyatlı bir 
lisanla tekra-r eden bir intizar nutkıı 
mahiyetinde teltıkki edilmekte ve bUı 
nutkun sarahatte.n mahrum olduğu 

söylenmektedir. 
Siyasi Fransız mahfelleri bilhassa 

sulh taraftarı olan devletleıin birleş • 
mesi ka:-şısında Hitlerin sulha bağlı • 
lığından ve genişlemenin iktısadi cep
hesindeıı bahsetmesini manidar ad • 
detmektedirler. Bu mahfeller bu tarzı 
hareketi MussoJininin son nutukların -
da'ki sözlerle karşılaştırma·kta ve Hltı 
lerin İn~ilterenin teşebbüs ettiği bey • 
nelmilel hareketin in~afını beldemeA 
istediğir.i zannetmektedirler. 

Ayni rrahfeller, küçük devletlere ya· 
pılan ihtarları tehlikeli addeylemekU:r 
dirler. Diğer cihetten dünkü nutukta 
tekrar edilen chayatf sana» tabirinin, 
Alman yanın Orta A vnıpayı hakild btı 
Alınan müstemlekesi şekline getirme11 
istediği ve bu mıntakalarda ne İngil ., 
terenin, ne de Fransanın ne de diğeı 
devletlerin müdaha~eye hakları olına • 
dığı maTiac;ını tazammun etti~ni kay • 
deylcmektedirler. Almanya İngiltere • 
ye meydan okumamaktadır. Fakat bu 
iki devlıet arasındaki muhalefet barlı 
bir şeki1de görünmektedtr. 

Teyakkuz 
Paris 2 (A.A.) - Jour gazetesi, Hit-

lerin nutku hakkında Berlin muhabi • 
rinden aldığı aşağıdaki haberi neşre • 
diyor: 

Hitlerin, sulh sevdiği hakkında.la 
cümlelerle büyük Alrnanyanın enter
nasyonal işbirliği arzusu hakkındaki 
teyidler, pek tabif olarak daha zivade 
büyük devletlere hitab etmektedir. Fa 
kat, baştan nihayete tetkik edildiği za
man aşikar olan bir cihet varsa o da 
bu nutkun bizi büyük teyakkuza sev • 
ketmesi lazım geldiğidir. 

Petit Parisien diy<>r ki: 

etmi§tir. -
ve Polonya tebıasıdır. Buenos Ayrse, 2 (A.A) - Relsi~..im-

c=~=====~~======~~~=~===~====== hm~fu~nen~rn~~~~~ab~~ 
New • York Times, gazetesi nutkun 

Polonyaya karşı bir ültimatomu ihtiva 
etmediğ!r.e hayret etmekte ve şöyle de
mektedir: 

Polonyayı tehdid eden cümleler vaA 
ziyete uygun değildir. Zira, Polonya • 
ya yardım etmeye hazır olduklarım 
söyleyenler bizzat büyük devletlerdir. 
Hitler, Alnıanyanın bir çember altına 
sokma siyasetini kabul etrniyeceğinJ 
söylüyor. Filhakika, kendisi çember al· 
tına almamakta fakat istedikleri yer • 
lere doğrudan doğruya girmektedir. 
Şurası muhakkaktır ki, Hitler hiç bil 
zaman bu derece karışık ve bu derece 
şaşkın hir nutuk söylememiştir. 

I Başvek·ı Tu"rk UŞU Mekteb·nde l. ;:~:~ :~ ~~~~~ı::~~;~~nih~:~m~;ea::: 
rnıştır. Kongre, bu münasebetle bütün 
dünya memlekctlermin bayraklarile süs
lenmiş olan meb'usan meclisinin içtbna 
salonunda toplanmaktaciır. Bu kongre, 
enternasyonal pos'.n birldğinin Cenubt 
Amerikada toplanan ilk kongresidir. 

:J3nşveldl Doktor Refik ~".. . . 
ştık. Yukarıdaki .._,,do:rnıp Türkla.qu mektcbmt ziyaret ettiğini 

tnektedır, im Başveldll mektebde tetkikat yaparken göstc.r -

Bulgar meclisi 
Sofya 2 (A.A.) - Meb'usan meclisi 

hii'kfunetle hemfikir olarak, inşaat ne -
zareti tarafından evvelce istenen f ev -
kalade kredi hakkındaki talebi reddet· 
tikten sonra paskalya tatiline başla -
mıştır. 

Meclis. yeniden 12 Nısanda içtima -
lanna başlayacaktır. 

Amerika F rankoyu tanıdı 
VQfington, 2 (A.A.) - Amerika htiki1. 

met Frankoyu tanımıştır. Roosvelt, İs • 
panyaya gidecek sililhlara konan Ambar
go'yu kaldırnll§tır. 

Burgos, 2 (A.A.) - Saint • Domingo 
fle Haitl, Frankoyu tanımı !ardır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Sabahtan ıabaha: 

Harb fantezisi 
Bademler çiçeklendi. Ta biatin Kayserleri ergüvanlar mor harmanilerini gıyme 
ğe hazırlanıyoriar. Baharın ilk aydınlık geceleri başladı. Kırlann senfonisini 
bülbüller hazırlıyor. Isınmış toprak yerin yüzünü yeşertti. Yazın ilk yemiş
leri göründü. Sarışın bır kız vücudü kadar diri ve pembe çilekler tabiat \!en
netının şaheseri gibi gbzlerimizı kıvılcımlandırıyor. 
Coşkun bir bahar içindeyiz. Tabıot bütün w>.ji' ·ıe insanlan zıyafetine da-

vet edıyor: · 
- Gelin, yiyin. gülün ve eğlenın' 
Bu tabiatin lAyemut fantezisidir. 

* Son model bombardıman tayyareleri hangar ıtapıl3rından gôrQndQJEr. M"a· 
jino hattının beton ve çelik yığınları arasında iki yilz bin insan silahlarına 
dayanmışlar, ayakta uyukluyorlar. Sigfri<l istihkAmlarının otomatik toplan 
çelık ağızlanndan kusmak içın nöbet bekliyorlar. Orta Avrupanın bir köste, 
bek yuvasına benziyen karışık hududlarında milyonlarca insan meçhul istika. 
metlerden kopacak kıyameti karşılamak için hazır duruyorlar ve hayal ka. 
dar engin, aşk kadar hülyalı mavi denizlerde süper dretİıotlar kana susamı{ 
köpek balığı gibi dişlerin · gıcırdatıyorlar, 

.Bu da harbin lAYemut fantezlsidirr Bıirhan Cahid 
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1 Memleketin imarı için 
mühim bir karar 

Toplantıya başlanırken Büyük ve Ebedi Şef Atatürk 
için 3 dakika ayakta sükut edildi 

inşaatla kullanılan süs 
taşları trenlerde 

ucuzca nakledilecek 

Devlet Demiryollan idaresi, mem -
leketin imarında büyük bir amil ola -
cak mühim bir karar vermiştir. 

Bu yP.ni karara göre, yurdun bir çok 
yerl~rinde bulunup inşaatta- büyük bir 
kıymet ve ziynet teşkil ettikleri hal -
de nakil ücretinin yükseklığinden do -
layı istifade edilemiyen taşlar şehir ve 
kasabalırın iman için ucuz bir tarife 
ile Devlet Demiryollarında taşmabile -
oektir. 

1 Nisan tarihinden itibaren Devlet 
Demiryollarınr.a maden cevheri nak -
liyatında tatbik olunan fevkalade ten • 

1 
zilAtla maden cevheri taTifesi alelO • 
mum taşlara da teşmil edilmiştir. Yal -
j nız bu tarifeden istifade edecek taşla· 

Dünkü ıoplan.tuıa buluMn uJ:ert mütekaidler ve dul ai!eler 

rın blok halinde olması ve nakil edil -
dikleri mahalde ayrıca işlenmeden mi
mari tezyinatta, mobilyede. vesair eş -
ya imalinde ve diğer herhangi bir ma
ha·lde kuUanılmıyacak şekilde ve ?}akil 
esnasında ambalaj ihtiyacı hissettir -
miyecek derE>Cede satıhları kaba tarz -
da yontularak düzeltilmiş olmaktan da 
ha fazla tasfiye edilmiş olması şart o -
larak konulmu.ştur. Bu tnrifeden Eski· 
şehir taşlan gibi zarif eşya imalinde 
kullanılabilen bir takım taşlar da is -
tifade edebilecektir. 

Umum Mütekaidini A.Uerlye Cemiye
tinin yıllık umuml heyet toplantıBı dün 
8ğleden sonra saat 13 te cemiyetin Baya. 
addaki merkezinde yapılmııtır. 

Dünkü toplantıcln kongre riyasetine e
mekli Albay Ali seçil.mii ve ruzname mU.. 
zakcratına başlanmıştır. 

Kongre reisi bu ıırada geçen yll 1ç!nde 
Türk mılletinin Ata.türkün ölfimü ile kıır
fllaftığı acıyı tebarüz ettir:mlt. bütün <'e
.Uyet azalarının bfıtün vatandaşlar gibi 
içten gelen teessürlerinı anlatmıi ve ha
cıırunu Atatürkün hatırasını tebcil için 
Q.ç dakika sükôta dav t etmiftir. 

Bunun üzerine bütün azalar ilç dakika 
ayakta ihtiram vıuiyetin~ kalmışlar ve 
Bfiyük Ölünün hatıruım taıiz etmiJler-
4.tr. 
bıtlram silkUtundan sonra idare heye

tinin bir yıllık f aallyet raporu okunmuş, 
cemiyetin S3 senelik hayatınm dünkil ve 
lnıgünkü vaziyeti. aza miktarının her yıl 
biraz daha nrltığı anlatılmış. yapılacak 

Ş hlr f [,rl ı 

Şehir meclisi bugDn toplanıyor 

Şehir Mecl~i bugün öğleden sonra 
r.rat 14 de Nisan devre içtbn.a.'lanna 
başlıyacaktır. 

İlk toplantı Vali ve Belediye Reisi 
LOtti Kırdarın riyaseti altı:Rda yapıla -
ce.k, yeni malt sene bütçesinin tetkik -
lerlne ba'Şlanacaktır. 

lstznbul VilAyeti dehllindekl 
çiftlikler 

işler hakkında izahat verilm~tir. Bu sı
rada azalardan bazıları muhtelif temen
nilerd bulunmuşla:-dır. 
İdare heyeti raporunu müteakib hesab 

müfettişleri intihab edilerek. bir yıJhk 
hesabat tetkik ve tasvıb olunmuş, 1dare 
heyetinin ibrasınn karar verilmiştir. 

Müteakiben Millt Şef İsmet lnönünden 
cemiyet merkezine §eref mevkiine aSJl
mak üzere imzalı bir fotograflarının is
tenmesi, Milli Şefe, Büyük Mıllet MeC'i
si Reisine ve Genel Kurmay Başkanı Ma
r~şnl Fevzi Çakma~n şükran ve tazim tPl
graflan çekilmesi hakkındaki teklifler 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

Ruznamedekbi diğer maddelerin müza
keresini müteak1b yeni idare heyet. seci
mine ba.şlanm.ı§ ve neticed!: yeni idare he. 
yetine emekli Orgeneral Cemal, cm~ldi 
Albaylardan Yusuf, Ali, emekli Yarbay. 
hırdan Azmi. Azız, Me."ımed, HUsnü, Şe
refettin. emekli binb:ışılardan Muzaffer, 
Rüştü, LOtfi. Vehbi ve emekli yüzba:ı
lardan Lt1tfi ve Cemal seçilmişlerdir. 

To lantı'ar 

Yeni tarifenin, inşaat kıymetlerinde 

mühim bir düşüklük vücude getirece • 
ği anlaşılmaktadır. 

Bir ölüme se ebiyet 
davasına ekrı r bal1 ıldı 
Şişlide bir Denizbank me
murunu çiğneyen şoför 

mahkum oldu 

Dün meşhu~ suç nöbetçisi asliye bir:n
ci ceza mahke!Tlsınde bir ölüme s~bebiyet 
davasının nakzen rüyeti yapılmıştır. 

Denizbank .:nemutlarından Mahrnudu 
7.1.939 tarihinde Ş:şlide çiğnıyen Şişlt • 
Fatih otobüsleri şoförlerinden Habibin 
suçu evvelce sabit görJlcmiyerek ber:ıe
tine karar verilmiş iken, karar, Temyiz
ce nakzolunmuştur. 

GP.yrimDbadiller yl!rın toplenıyrr'ar Davanın yeniden rüyetine başlanmıı 
Onyrlmübadlller Cemlyetınln yıllık kon - ve suçlu şoför Habibin vekili İhsanın kR

gresl, yann Eminönü Halkevl salonuooa ya- leme aldığı müdafaaname okunmuştur. 
pılacaktır. Suçlu vekili şahidlerin şehadetine isHna
Ruınarneye nazaran bu toplantıda seneUk. den, müvekkilinin beraetini istiyordu. 

mesai raporu okunduktan aonra yeni idare Reis, suçluya bir diveceiil olu 1 • 
heyeti seçl1ecekt1r. · J ., P o ma 

dığını sordu: 
OayrlmübadWer Cemiyetinin idare heyeti . . . . 

.seçimi he.r zaman kfiçUk istihkak sah1bler1 - Beraetımı ısterım. cevabını aldı 
ne büyük istihkak sahibleri arasında 1ht.ı - Ölü Mahmudun veresesi ise 5000 lira 
ırınara sebeb olmaktadır. Bu vaziyet dolayı • maddt ve 5000 lira da manevi tazm;n~t 
Blle kongrede dzııdnn bir kısmının cemiyetin talebinde bulunuyordu. Mahkeme, key-
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~iK4PlOC•Jlllmm 
Zah ·re borsasında bir 

haftalık vazivetin h ··ıasası ., 

Şehrin ihtiyacını karşılayacak miktarda buğday 
gelmemesi dolayısile fiatlar bir derece yükselmiştir, 

ofisin piyasaya m ~1 arzetmesi bekleniyor 

Umumiyet itib~rile p:ynsada ehemm'.-ı ya malları ~uvaUı iskeıe teslimi 4,23-4,26 
yetli bır muame.e olmamıştır. Muvarı- kuruştur. 

datın azlığı dolayısile buJJay f:atlarmda PiRiNÇ: Piyusa sağlamlığını rnuhafa
mahsus bir yükıreliş kayded lmış, tıft.k za etmekte ve gelen iyi cins mallar der. 
ve yapak üzerine ihracat devam etmişl!r. hal satılmaktadır. Fiatlnr Oı·hangazi ve 

BUGDil Y: Hafta içina0 piyasaya az ayarı mallar 29-31, makınelı kırıksız Tos
miktarda buğday gelmış. e·rıemrrnyei.li ya mallan 26,20, Mersin ve ayarı mallar 
miktarda stokla"'a mnlı.k bulunan Toprak 22-23 kuruş araları:-ıdadır. 

Mahsulleri Ofisi d•• piyasaya buğ".lny arz TiFTiK: İngW·cre için ihraı.!at devam 
etmemiştir. Bu sPbeble fiatlard;ı geçen ve piyasa sağlamlığını muhafaza etmek 
hafta oldu~u gıbi, daha bir mıktar arhş tedir. Hafta içinJe İng:iiz firmalarına 6"/0 
kaydedilm·şti'r. Maamafıh hafta iç:n1e A.. balya ti~ti~ s.atıl1~!.:;~1!". Almnn ..-e So~;·e.~
nadolunun muhtelıf yerlerinden 275 ton ler de tıftık ıle a.akadar olmakta ve onu. 
miktarında un gelmesi şehrin günlük ih- müzdcki hafta içinde ihracatın devam e
tiyacını karşılamakta az çok amil olmuş- deceği tahmin ediimektedir. 
tur. Fiatların dabt:l müsaid olması yüzün- Fiatlar oğlak malları 138-140, Kanh!
den İç Anadolııuan Bursa, İzmir ve Ba. sar, Kütahya ayan malıar 120-122, An-

kara, Bolvadin ayarı mallan 117-119, Kon
lıkesir havalis·ne ehemmiyetlı miktard& ya damgalı ve nem ayarları 110-113, 
buğday sevked:lmiştir. Trakya sertleri Çengelli 105-107, muhtelif deri malları 
için de Almanyad:ın talebler vukubulmuş 73-78 kuruştur. 

ve bu sebeblc bu tip malların fiatlarınrla y APAK: Yerli fabrikalar ynpak müba-
da mahsus bir ter~ffü kaydedilmi~tır. yaatına hararı!tle dev:ım etmekte ve ih-

önümüzdeki haftn içindP Ofisin §ehrin racat için de satışlar yapılmaktadır. Bu 
günlük ihtıyacını karşılıyacak miktarda itibarla yanak p;yasası sağlamlığını mu
piyasaya buğday arzeaerek fiatların yük- 'hafaza etmekt"'dir. Hafta içinde yerli fab. 

rikalar için 1400 ve Alma:tya içjn 700 bal-
selmemesini temm ve bir buhrana mey. 
dan bırakmıyacağı tahmin edilmektedir. 

Fiatlar 1-2 çavdarlı ekstra ekstra Po

latlı malları 6,15-6,22, 4-5 çavdarlı Anka
ra ayarı mallar 6,05-6,10, 9-10 çavdar!> 

Konya ayarı malları 5,25-5,35, 1-2 ~av. 

darlı Anadolu sertleri 5,30-6. 9-10 çavdarlı 

Trakya sertle!'i 5,08-5,10 kuruştur . 
ARPA: Piyasada kayda değer bır de

şiği.klik olmam1ş, iz miktarda gelen mal-

lar normal fiatlarla daru!i istihlAk ıçin s:ı
tılmıştır. Antalyadfln dı' piyasalara 4,10 
kunıştan 330 ton arpa satılmıştır. 

Fiatlar Anado1u malları dökme Hay
darpaşa teslimi 4,14-4,lıs, Marmara Trak. 

Pollate: 
Bir saat hırsızı 

Hevbeliadada oturan Rasim, sabıka
lı Şe~kinin Sirkecide saatini çaldığını 
iddia ile zabıtava başvurmuştur. 

Şikayet üzerlne tutulan Şevkinin Ü· 
zerinde ::roat bulunmuştur. 

Saat, Rasime teslim edilmiş, Şevki 
mahkemeye verilmiştir. 

Bir eldiven hırsızı 

Sabıkalı ~ruhundan Muammer, Tah 
mis caddesinden geçerken İlyasın pal -
to cebinden eldivenini çalmak istemiş, 
suç fütünde yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

Bir esrarcı yakalandı 

ya miktarında s:ı.tış1ar yapılmı~tır. 

PAMUK: Pıyasa kararsı7.dı:. Yerli sar· 
fiyatı için Baiıitesir ve Maydos malların
dan 41-42 kuruşt.m satışlar vukubulnmş
tur. Akala cinsleri de 47-49 arasında mu.
amele görmüştiir. 

AV DER1S1: Piyasada ehemmiyetli bir 
muamele olmamakta ve fiatlar durumu
nu muhafaza etmekted·r. Sansar derileri 
üzerine küçük p:ı.rt! satışlar vukubulmak. 
.tadır. 

Fiatlar Karadeniz malı sansar çifti 42-
44, zerdava ekstra mallar çifti 53-56, kun
duz çifti 11-12 lira, tavşan derileri beheri 
17-17,20 kuruş arasındadır. 

Satthk aparbman ve 
arsa istiyorum 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolunda veya nihayet 
ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
tek daireli iki ıane apartıman ile iki 
tane arsa istiyorum. 
Apartımanlarm tam konforlu, mo

dern olması, arsaların geniş yüzlü ol
maları lazundır. 

Son Posta idaresi vasıtaslle Yorıo 
l\lişelidls adresine yazınız 

............................................................... 
HALK OPERETi 

fe.cJhl muvafık oldu~una 11erl .stlreceklerl söy- fi t• d - k d 
Ziraat VekAleti, İstanbul vil yeti da- lenmektedlr. ye ı unın uza . ıya ~uza ere e~ sonra 

lt11ind hususi eşhasa aid çiftliklerden Tiirk Külfür Birliğinin kongresi suçl~ şoför Habıbin b1r sene müddetle 
Küçükpaz.nTda Otlukçu sokağında o

turan Hamdinin ceninde bir miktar es
rar bulunmuş, Hamdi yakalanmıştır. 
Sarhoşlukla kencU elini kendi yaraladı 

Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMA$ 
hapsme, ancak kazada ölen Mahrnudun 

'()() dek rdan bü~k ?lanla~. bit: Balat. Ttirk Kültür ve Yardım BirliAi tahaffuz tedbirinde kusum görüldüğün
ct.ılerek Vek!lete bıldirllmesmi temiş· kongresi dön öğleden evvel Balatta eski den ceza milddetinin üçte birinln tenzili 
Ur. okul binasında yapı\ılllflır. ile sekiz aya ind1rilmesine, maddi tamıi Beyoğlunda Dalglç sokağında oturan 

Hayri sarhoşlukla elini cama vurmuş, 

bileğinden ağır surette yaralanmıştır. 

ÇARDAŞ 
Macar Baletl 

Müııik Kalınan 

( ____ A_v_c_ı_ıa_r __ K __ u_r_u_m._u __ t_o_p_l_a_n_ll_s_ı_y_a_p_ı_l_d_ı ___ ) 

GeÇ(lıll !hafta ekseriyet olmadığı için te- tekilli azalar tarafından kabul eclilme
fltr ediren Avcılar Kurumu yıllık umu- miş, senelik faaliyet ve hesab raporlan 
mt heyet topla_ntısı dtin Alaykö~ki.ınde okunarak tasvib olunmuştur. Bundan 
yapılmıştır. sonra ilti hesab müfetti i ile yeni idare 

T pi ntıda 9na nizamnamede bazı mad. heyeti seçimi yapılmı§tır. Resimde top
dc erın tadili hakkındnki idare heyeti lantıda bulunan azalar görülmektedir. 

nat için davactnı!l hukuk mahkeme!lı'lle 
müracaat hakkı mahfuz kalmak Uzere 
suçlu ve dolayıslle mes'ul\ibilmal Hab:b. 
den 500 Ura manevi tazminat alınarak 

Hayri Beyoğlu hastanesine kaldırıl -

mıştır. 

vereseye verilmesıne kablli temyiz olmak Btr yangın ha )angıcı 
üzere karar verdi'. Dün saat 15 de Pangaltıda Bay Sun-

- gtır sokağında 126 nU11Ulralı apartı -
Elinde bıçakla etrafı tehdld eden adam manda, İsmetin oturduğu daireden yan 

Eyübde Camilkebir cadde.sinde sar - gm çılonışsa ~fa tevsiine meydan ve • 
hoş bir halde dolaşan ve elindeki bı - rilıooden söndürülmüştür. 
çakla etrafı tehdid eden Sofulu yoku- Yangınm, mutfak bacasındaki 1ru -
şunda 18 numaralı evde oturan Habib rumlann tutuşmasından çı!ktığı nnla • 
Oaman adında biri yakalanmıştır. şı:lmıştır. 

BU KŞAM S 

TURAN Tiyatroım 

Bu akşam Halk gecesc 
Filistin Radyoau okuyucusu 

Zekiyo Hamdaa Ta 

aax beyetl 
ErtutruJ Sadi Tek ve 

arkada~' an 

DEHRi EFENDi vodvil 3 P. 
( Se) Atıla Revil•Ü. Miı;e Pençef varyeteıl 

Locnlar 1CO beryer 20 pııradi 10 kuruı 

Sinemasında 
Olimpiyatlarda BzıyraGımızı şeref direGlne oektlren kıymetli YAŞAR'ımızı da görDp alkışlayaceıöınız 

o L ı M P ı v A T G E N ç L E R ı o L ı M p ı v AT n LENi JWkrrrAL 
Bugün btr gala mnsamereıi Ue baflıyor. Boka - Eakrim - Voleyboll - Basketboll • Futboll - Gnreş- Deniz 

Sporlan · Deniz yanşlıt..rı - at yanşlan ve daha birçok alakalı spor blrincilikl"rl 
OUMPİY AT GENÇLERİ'nin Kamp hayatlan 11 ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz. 

Bugün son matinesine kadar S TA D 1 L AH L A R I ( OLiMPiYAT 1 ) 

-

.. 
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Çankırının geni gıl 
imar işleri artlı 

Çankın hastanesi tamamlanacak, kaza ve köylerde 
mekteb, kaymakam ve nahiye Müdürü evleri yapılacak 
[ , 

Çankırıda yenisi yapılacak olan Ha:Ikevi binalı 
Çankırı (Hususi) - Vi18yetin umumi ve atlarımızın iyileşmeleri için de sık sık 

meclisi 939 ·· 
8 

yılı butçesini inceliyerek at koşulan tertib edilmesi kararlaşmıştır. 
79.ooo lira varidat ve 303,759 lirası adl Hayır işlerine de bUyük miktarda mua-
~e 75.071 lirası fevkaliide olarak 379,8000 venet yapılacaktır. 
~~ m~srnf bütçelerini kabul etmiş ve Belediyelerle köylülerin yapacakları 

çeyı şu şekilde ayınnıştır· su ic:lerine yardım edilecektir. İnşaatına 
Kültür ic:Je . ( · '11 

7 7 rı~e. 12ü,523l, nafıaya: devam edilen memleket hasıtanesi, ta -
( 2,711) • saglık ışlerine· (29 ""6) h 
1 b · h · ,"1ı • mu a- mamlanacağı gibi yeniden bir çok köy ,·c 
~: eı ~siyeye: (65,266), ziraat ve bay- kazalarda yeni okullar, kaymakam evle· 
ı.cır ışlerıne· (11 806) .. 
d · · ' muşterek işler için rile, nahiye müdürleri için evler inşaa -
~: (72.018) lira .•• 

v·ıa b' 1 yetin resmi gazetesile hülasaten 
ılkdi:ildiğine göre, Çankmda bu yıl pek 

ço ışler başarılacaktır 
EzcUm.Ie vftsı· bı"r . · ·· · tn ' arazı uzerıne kurul-

k"~şl olan ve pek çok köyü bulunan ve 
oy erde de çok w • 

rile "ili ça arpa, bugday yetışti • 
Jlt ln vı. yette fenni ziraat aletleri ço
&a tılacak, bilhassa k"" l'" kurt 

1 
oy u karasapandan 

y ~n ~rak pulluğa kavuşturulacaktır. 
a a~~ ağaçlann aşılanması, ve bu su

rette vılayetin vasi mikyasta ağaçlanma-
sıno fazla ö .1 . 
mıştır. 

nem verı mesı kararlaştınJ. _ 

s:r de torna atelyesi kurulacaktır. 
~ıraat işleri ve bilhassa ağaç ve bah

~ ~şle~ içi~ talebeler yetiştirilecektir. 
ecrubesınden iyi neticeler alınan da

mızlık hayva ı 
bir n ann çoğaltılması, yPniden 

çok hayvan mübayaa edilmesi dilcıi. 
nO.lmektedir. r 

er-Hayvanların ıslahı yolunda çalışılması 

tı da yapılacaktır. 

Modern bir Halkevi binasının da yapı
labilmesi için bütçede fasıllar ayrılmış -
tır. 

Önümüzdeki yıl içinde bu önemli işle
rin hepsi de yapılmış olacaktır. 

Konya belediyesinin temizlik 
işleri 

Konyadan yazı3yor:Belediye Re ı11miz 
Muhsin Faik Dündar çarşının umumi he
lalarını görerek pisliğL"l önüne geçmek 
için alakadar olmuştur. Çarşımn çok ka
labalık bazı yerlerine asri şekilde birkaç 
tane heli yapılacaktır. Han ve !>tellerin 
helalarını da temiz bulundurmaları iç!n 
bir de tamim yapılacaktır. 

Belediye Reisimiz bundarı ba~ka çarşı
nın 'birçok yerle:-ıni gezerek tetkikler 
yapmış. bilhassa kebabçı ve aşçıların !e
mizliği için direktifler vermiştir. 

~:;~~=G~e __ re_d,_e~n~in:..:_~~~I-=-~~~~-~~----) _ . . . ınası 
Gerede (Husu.st) _ 

Hük\ımet civarında 
abşab, köhne bir bi. 
nadıt bulunmakta 0 • 

lan posta ve telgraf 

ve telefon binası çıı.r

ıı oıtasında knrgir es 

kı Halk Partısi '\'e 

Halkevi binasına :ıak. 
!edilmiştir. Ankara, 
İstanbul, Zonguldak 
telefon santral mer • 

ke7.ı kazamıJ. olduğu 
için şler çok fazla • 
laı;mış, bunu nızarı 
dikkat\! alan müdü • 
riyeti umumıy" ·k· 
• • t: ı 1 memur daha vererek 
ı.şlerı yoluna sokmus t"lefon ·ç· 'b" ~· "' ı ın ayn"a 
hır k~.nuşma odası yapılmıştır. Kazamı;a 
. er gun Bolu ve İsmetpnş;ı postaları ge. 

';!,P gıtmekte, me!ttub ve telgraflar halkın 

eline zamanında verilmektedir. Şef Ah
med Gürpınar da halkın hüenü teveccü
hünü kazanınağa muvaffak olmuştur . 
Resim posta, ve telgraf ve telefon binası
nı göstermektedir. 

KonyRda bir genç 
Elektrik crreysnına 
Kapılarak öldü 

Konyadan yazılıyor: Burada Alaeddln 
camisi karşısında, eski su deposunun ih-t 
tarafından bir kaza olmuştur. Demirel a
dında bir genç. burad9. mevcud elektrikli 
tellere dokunmuş ve derhal ölmüştür. 

Bu teller, evvelce buraya geçilmemesi 
için uzatılmış, bll&hare de direk yıkıldığı 
için toprağa serilmiştir. Resimde görül
düğü üzere A harfile gösterilen elektr;k 
cereyan dire~n::le:ı deponun içine cere
yan girmektedir. B harfile gösterilen di. 

kenli teller A direğine bir cereyanla bağ. 
Iı<iır. Kaza bu yüzden vukua gelmiştir. 

Binaenaleyh Konya elektrik tesisatını sı
kı bir kontrol altında bulundurmak :'a. 
zım gelmektedir. 

Çorlu ilkmekteblerinde 
kooperatif 

Maarif VekA.letlnln bütün mekteblere gön
derdiği kooperatif yasuı dahilinde teıJekkül 
ett1rllen Cilnıhurlyet okulu kooperatifi mek· 
tebln umumt 1ht1yaçlarından başka kimse • 
siz ç.ocuklann da ders vasıtaları ve kırtasiye 
ıevazımlarını lınk!\n dahilinde temine çall§
maktadır. 

Mekteb -23· Nisan için de 2eng1n bir mü • 
samere programı hazırlıklarına b8.§lamış bu· 
Junmaktadır. 

Pazar C'la Hasan Bey Diyor ki: = 

- Ha5an Bey şehr n t,..nıı~. 
llğ·n~ çok dikkat ed Idiği bir 
s:ıraja. 

. .. çöple1i yere atmamak j.. 

çin .. 
... duraıt yerlerine çöp ku

tuları yaptınlml§tı ya.. bun
ları çalmaya bql1U111flar ••• 

-Q 

Hasan Bey - Desene, te
mizliğe çabuk başlanmı§ .• 

Snrı s 

ı Konya san'atlar mektebi her yılı 
L birçok san'atkar yetiştiriyor _J 

Konya. (Hususi) - Konyada bölge ve daha bir iki vilayetin san'ata ıl!f iı 
san'atlar mektebinde demir ve a~aç ış!c- yavrularını göğsüne çeken Konya bölt!e 
mesi üzerine iki kök!i! kurum v:ırdır. san'atlar okulunda 140 leyli talebe var. 

Demir san'atı kurumunun kolıan, tes- dır. Bugı1nkü bina fazı,, talebe alma~ a 
viye ve torna. d~m.ı:- atelyesı. doküm. a- yarayışlı değildiı·. MC3lek sınıflarında 

ğaç san'atı kurıım:.ı da; mojel, mar3n- leyli ve nehari olrr.3k üzere tesviyP.cı 9.!. 
gozluk ve doğl"amacılıK kısımlarını ıhti. demirci 23, maranr,'ız 31, dökümcü 28 ve 
va etmektedir. BunLırdan el"'. çok .ş ya- modelci de 15 tir. Mezunlar kat'iyen bıı$ 

pan döküm, model ve marangozluk atel- kalmamakta ve hatta açılan fabrikal:ırı
yeleridir. tsmarlnnD!l işler pek çok oldu- mızın ihtiyacını karşılıyamamakta ve i ·
ğu halde bu siparişlcnn hcps· ciar!ı'k ~rii. tenilen miktarda talebe verılememektc
zünden kabul e:lilememek•edır . .Bı.;nun!a dir. 
beraber Maanf Ve'!tfıleti her sene yeni Memleke!imizin dokuz bölgesb.\e 
makineler ahn'lkta ve mektebin m:ık 1ne san'at okulu vardır v:.- her mekteb her '·ı] 
işlerine ehemmiyet veriie!"ck 
tekemmül etmektedir. 

atelye!er otuz ile kırk arasında talebe çıkarabil

Nehari talebe tehacümü fazladır, b:ı 
da meml<?ket gençlerınin san'ata fazia iü. 
şiklerini göstermek!edir 

Mektebin lavabo. vestiyer g:b: ihtıyaç
lan giderilmiştir. ımrn de: yapılmaya ba~
lnnılan demir atelyesi 35,000 lirayn yapıl. 
mıştır. Döküm yer! yeni ately~ olunca 
dcmithanede geni~lik kendın. gösterrnış, 

marangozhan.:!n!n d·~ bi:-az dah11 genişle
mesi bir ihtiyaç hali.!li alm~tır. SiYa!ı, 

Malatya, Elazığ. Kayse&i, Nığde. Af~ron 

-
Kızılcahamamda köv t o·ıarmm 

inşanna baş a d.ı 
Kızılca'hamam (Hususi) - Geçen sene 

kazamıza bağlı Güvem, Pazarköy, Çel • 
tikçi, Çamlıdere ml!rkez nahiyelerinden 
köylere doğru dahilt şoselerin açılmasınıı 
başlanmış ve epeyce de ilerlemişti. Bu 
havalide iklim dolayısile kışın çok eriten 
başlamasından çalışmaların Hkbahara ta
likan tatiline mecburiyet hasıl olmuştu. 
Havaların bir dereceye kadar mutedil 

mektedir. Kony=l bu yıl 30 kişi çıkancıık
tır. 

Dışarıya yapılan ışlerden malzeme ve 
işin bitmesine göre ctalelıe hJkl<.l> a)TI· 
lıırak her talebenın mevcu:i karnesi yazıl
makta ve ayrıiım pa:-a, haft,\ ve av son
lannda kame ile bankaya verilerek me
zun olacağı zamana kaaar toplanmakta
dır. Yüz. yüz ell! liraya. va:-an bu para 
mezunlara bankadan alınıp verilmektedir. 

Bu yıl mektebde bir de resimhane ya
pılmak üze:-~dir. 

Samsunda b:r sahte para 
sUrücllsU yakalandı 

Samsur., (Husu. 
si) - Burada 
kaç gün evvel bıı 

s,ıhte para sürü. 
cü:ıü: yakalanmış.. 

tır. Bu adnm misa. 

fireten Samsuna 
gelen Amasyalı Dtt 
mirci Ömer oğlr 

gittiği için kayrmtkam Hamdi Onay na • Ce!al adında bir 

biye müdürlermi vazifeye davet etmiş, köylüd:ir. Yanın.fa Sr.hte para. ıi.iren · 
kendisi de refak:ıtinde jandarma komu • in 689 aded esahte Celal 
tanı Zühdü Güven olduğu halde köy ka- eski para buıunuyordu. Suçlu bunlan sü· 
nununun on sekiz1nc! maddesi mucibince rcrken yakalanmıı v~ tevkif edilmiştir. 

her köyden hüikıimet merkezine kadar 

yollar üzerindeki anzalı hendekleri ka • 

patmak ve geçid vermiyecek kadar kışın 

sulan fazlalaşan derelerin üzerine köp -

rüler kurmak için köylüler seferber hale 
getirilmiştir. 

Kızılcahamam hamamları 
kapanıyor 

Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca • 
hamam kazası hamamlannın daha sıh· 
hi ve geniş bir hale konulmasına ka • 
dar bu yaz kapatılması muhtemeldir. 
Kaza hükumet doktoru bu hususta bir 
rapor vermiştir. 

---· 
Kaşta bir avcı kazaen 
arkadaşmı öldürdü 

Kaş (Hususi) - Kazarnızın Ovage • Samsunda bir otomobil kazası 
lemiş goiü kenarlarında yabani ördek Samsun, (Hususi) - Taksi yer.nde 293 

avına çıkan Çakal Mustafa ve Gebeş numaralı otomobil sahibi Salih oğlu Atn
Mustafa adında iki köylü, çalılar ara • damar makineyı çalıştırmak için önde~i 
sında birbirlerinden uzaklaşarak av kolu çevirmiş. vitesi açık bır::kmış old•t
beklerlerken bir aralık Gebeş Mustafa ğundan makin<? hareket etn-iş, otimob1J:n 
bir hışırtı <luymuş, çalılann kımıldadı- önünde olan At..ıılamaril fena bir ha de 
ğı yere silahını boşaltmış ve bilrniye - çarpmıştır. Otomobil şimendifer istasyo
rek arkadaşını yaralamıştır. Saçmala • nuna doğru yürümüş ve kenar parmak
rm yaralının ciğerlerine kadar işlediği. lıklan kırdıktan· sonra orada bulunan va
anlaşılmış ve yaralı iki gün sonra öl - gonlardan birine to5lamışt1r. Şoför de has. 
rnüştür. taneye kaldırılmıştır. 

Bahkesir umumi Meclisi çahşmalarını bitirdi 

. ~alıkesir, (Hususi) - 9 Şubattan beri ı lefiycti 6 lira olarak tesbit edihnış. ma&
ıçtımalarına devam etmekte olan Balı- rii', nafıa ve sağlık işlerıne mühim m:k. 
k~ir Vilayet Umumi Meclisi 939 mali tarda tahsisat aynlmıştır. 
yılı bütçes!:ni 1,199.991 lira olarak kabul D,.aiıni Encümene Hasan Kaptan'lğlıı. 
etmiş ve Daimi Encümen seçimını yapn- Hamdi Arabacıoğlu, Mustafa Kınık. tı_. • 
rak 30 Mart Perşembe günü çalışmaları- rahim Çaylak ı;~çılmişlercil.r. 
na son vermiştir. Resim, Umumi Meclisi içtımalarınd .... r 

Yeni yıl bütçes~nde yol vergisi ınükel- birinde göstermektedir. 
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HAdUeler Ka11ııında 
Nisan 3 

[ " 

1 ~~~~~/ Adanada muazzam bir 

B ırbakkaıdııkkanınd•yun; dük- ıı'"""n •y•ğın• giydird'll" tek i•hrDfn• Ay:~h:t~agıu ca~eların bava İstasyonu yapılıyor 
klna benden evvel girmiş ofon dikkatli dikkatlı baktı: 

,..ıı bdın ya,I tenekesiru elile isaret e- - Nasıl rahat ırıı? güzelligw i Birço~ binalar tamamlandı, önümüzdeki yıl Adana -

PAZARLIK 

dip mruyor: - Rahat amma kaça! , Dı b kı h tb • J • 
A akk b '-'- b Etekl k ıd k yar a r a nın ış emesı temin edilecek _ Bu al ka ı ı Y a ıcı ayalUl.a ının elinde tuttuıtu er ısa ı ça kısalıyor. Artık 

Y çs " tekini evirdi, çevirdi, okpdı: kaiın ayak bileklerini gizlemeye im - ----.----

::;,,. Yllz ylnııı kurq ~·sana yuz ona ol;;;. Su.bt gü7.0j h&tınnız için yedi lira ~!'eı::i t.;;.~~- onlan inceltmenin Adan ada mUkemmel hır spor sahası yapılacak 
- Tq çatlua doknndan 1azlaya al- - Yedi lira mı, dedin, sen ıaşıraın mı? Ayak bileğinin kemiği kalınsa tabii 

man. - De.nhnayımz be.yan, bu kavaf iti bir şey yapılamaz. Fakat et v.e yağdan 
- Ynz on da •entn için hat.. değil. kcılınlaşmışsa inceltmek imkansız de -
- Sen fWUl doksandan ver de.. - Ne olduğunu ben blhyorum. Dört ğildir. 

- Fazla W 7ok yilz.. doksan dokuz o- liradan fazla etmez. M~la: Ev ıçinde vakit vakit terliği, 
ayakkabıyı bırakıp çorapla, parmak .-

tm para deRD. o~ma~ Ne kadar istiyor- - Dört lira ha... ların ucuna basarak yürümenin ç.oık 
1m17 Güldü.. ayakkabının tekini kutuya faydası vardır. Hem bu yüriiY'Üi yal -

- Ver yanm kilo! 
Bakkal bana dondu: 

- Bir §eJ' JDi iıtiyordunuz.? 

- HayırJ. 
Dedim. OOkUndan çıktım. 

koydu. öteki t'?ki de ver. demek ııtiyen nız ayak bileklerini inrelt.mek~ kal - • 
götlerle kadına baktı: maz. Ayni zamanda kamı da küçültür. 

- Ya kaç lira olacak? Ayak bilekleri yorgunluktan da ~işe-
- Bir lir3. kırarım, altı, daha ac:Jl~ıya bil1r. Bu muvakkat .şişkinlik de şöyle 

re> giderilir: 
verememr. 

Kova gibi derin bir kaıb soğuk gu ile * - Altı da fazla, haydi dört .bJçuk ~1- doldurulur. İçine iki avuç mutfak tu -
Btr tuhafiyeci dilklinmdayım.. genç sun. zu atılır. Bu suyun içine daldırılan ba-

btr erkek b!r ıöm!eğe bakıyor: Laf uzadı ve nihayet beş lirada uzlaJ-1 c~klar (bil~assa bilek tarafları) bir 
- Kaça bu? ıtılar. Ayakkabıcı; lskarpinlerı bir kağırta sungerle ogulur. 
_ Dart y0.s yirmi beş. Haydi dört yüz sararken bana d15ndil: Sabahları yataktan kalkınca topuk- Adan4 haua limanından bir köşe 

-'--- _ 8. ısı· rd , !arını kaldınp, hızlı hızlı ( 1 O) sayın - Adana, {Hu.usi) - Adana.nm iktı -ı mıştır. Adananın yazın en IV\k halk k-
~ ız ne. ıyo unuz. .. w , ' r- ...--

- O'ç liracün becı par.:ı fazla ''"rmeml B . ben b" . t a caya kadar oyle dunnak da pek iyidir. sadi, cograf! ehemmiyeti mal~mdur. labalığını toplayan burası bu yıl daha 
y - en mı, 'r ıey ıs emıyor um Bölgenin bu önemini bir kat daha art - i•ı.; bir şekle sokulacaktır. 

- 'Oç liraya mı, imk!ln yok., J~ 1' amma. tuıicak olan hava limanı işi hararetle Gazino, müzik, bar ve lokanta ve si· 
- ç buçuk. sarayım mı? - Bir şey ;stemiyordunuz da neye bu- devam edı'vnr Adana hava lım" an nda k _ Sar bakalım. J - • ı nema ıs1mlnrında bazı tadilAt yapıla"' 

Tuhafiyeci bana döndü: 

- Bir şey ınt istiyordunuz? 
- Hayırı 

Dedim. dtı.kklndan çıktım. 

* 

raya geldiniz? bir telsiz kuruldu ve iflemeğe başladı caktır. 

- Bir aradığım vardı .. buradan da ıe- ve aynen bir telsiz binası ile bir de teş- Belediy~. şehir - istasyon arası asfalt 
"" ı+w.ı-1 kllftt büroları binası tamamen inşa e -
vP g.w ... ...,. dildi. yolunun istasyona dönen kısmın1 da de 

- Aradığınız ne idJ? •· f a· V · k 
- cPazarl!ksız •"1 kanunu• tsimlr O:r 

.kanun çıkmışh. Herhalde siz de duymq 

Her millet gibi. bi:z de, beynelmilel gış ır ı. esaıti na liyenin çaırpışma 
temaslarda sürati arttırmak ve bunun tehlikesini önlemek için yol dönemeci· 

Blr ayakkabıcıya girdim. Genç bfr Jta- olacaksınız. Onu anyordum. 
neticesi, ilim, fen, kültür, san'at saha
larındaki terakkileri almak ve yaymak 
bakımından çok mühim olan hava hat· 
l'ar.ı tesisi itile hararetle meşgul bulun-

ne münhani bir şekil verilmi§'tir. 
Sanıldığına göre belediye, bu sene şe

hir içinde otobüs servisi işini de halle• 
decektir. 

dm. bir sandalyuya oturmuştu. Ayakka- ismet Hu !un 

Viski ve zeytinyağı ile yarış 
kazanan atla} 

1932 olimplyad
lannda 400 metre 
mlniah koşu ya -
rIŞllll girecek o • 
lan İrlindalı atlet 
Tisdall milaaba -
kalardan biraz ev
vel birdenbire has. 
talanmış. Kendi
ıine sulandırılmış 

insan kılından yapılmış 
paravanlar 

Hind Okyanu • 
sunda Holand~ • 
nın Borneo ada - Çok ayakta durmaktan, çok yuru -
lannda yaşayan mekte.n veya dans etmekten ileri ge -
halk, bu. :resimde len ayak yorgunlukları, ayaklarınızı 
gördüğünüz şe - i~risine ya biraz alkQl, ya da biraz 
kildeki paravan • sirke katılın~ sıcak su ile yıkamakla 
lan seyyahlar~ sa geçer. 
tarlar. Paravanın Nasır ağrılannı şu basit tedbir din -

maktayız. Seyyar eczane 
Ankara - Adana hava postalan 1 Ni- Adana belediyesi, Alınanyadan bfJ 

sanda faaliyete geçecek idiyse de, pos· 
taların emniyetini temin bakımından 
bütün teşkilAt ve tesisatın ikmali neti
cesine iiltizar zarureti görülmüştür. 
Maamafih bu yaz ortasında muhakkak 

«seyyar eczane• getirtmiştir. Bu son 8is 
tem imdadı sıhhi otomobilinin tecrübe
leri yapılmış ve tesellüm edilmiştir. Bu 
otomobil içinde iki sedye, bir büyük ec-

surette hava battı i Uyecektir. za dolabı ve nyrıca doktor oturmasına 

Adana hava limanındaki uçuş mey - mahsus bir koltuk vardır. 
elanı henüz asfaltlanmamıştır. Ve daha 
tesviyesi bitmemiştir. Kızılcahamam hükOmet doktoru 

Öniirnüzdeki yıl. Adana - Diyar - Kızılcahamam (Hususi) - Beş seneyi 
v1ski ve zeytinyağı ile bir masaj yapılınıf, 
atlet hem Ylnfl kazanmış, hem de 51,4/5 
santye ile dünya rökorunu kırmıştır. 

hususiyeti insan kılından yani saç ve dirir: 36 derece suya -eritebildiği ka
sakaldan yapılmış olmasıdır. Bu bil - dar- ka:bonat dö süd atar, bununla 
hassa Aroerikalı seyyahlar tarafından günde iki üç kere &j'aklanruzı banyo 
çok orijinal bir şey addedilmektedir. edersiniz. Her banyo en az 20 dakika 

sürmelidir. 

bakır hattının da işlemesini temin için mütecaviz kazamız hükftmet doktorlu • 
şimdiden o hat için de hazırlıklara baş- ğunda bulunarak kendisini muhite çok 
lanmıstlr. sevdirmiş olan genç doktorumuz İbrahim 

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

Bir evlenme 
Meselesi etrafında 
Bay cB. 1., genç bır mühend"stir. 

fSmd1 prk vil&yetlerlınizden bırinde 

ça.bJıyor, fakal yaz sonunda İstfJnbula 
,eleoek. buradan da kazanç yolunun 
kendialnı sevkettiği yere gidecektir. 
İstikbali açıktır. Günün birinde zeng n 
de olabilir. 

Bay cB. İ.> bu daklkadn bir gönül 
macerasının i~nde dPğildir, fakat ev
lenmeye azmetmiştir, yaz sonu !stan
bu.la gelince kararını tatbik edecektir 
Ştmdi kendııtni fazla yoran bir gün

den aoııra geceleri bır köy evinin kö
feSfne çekild\li zaman hep bu işi dil. 
fl1nmekle va.ır.it geçirmektedir, evlene. 
oek, evet, fakat kimin1e? Ailece tam. 
d1'ı iti genç kızın hayali gözlerinin ö. 
nüne geliyor. İkisi de güzeldır, ıkisin, 
de de hoşa gidece::C mez yetlcr mevcud 
Yabuz yekdlğerinden çok farklı Bi:-1. 
li çok iyi bir ailenin kı7.ı olmakla be. 
raber tahsili ilk mek!ebin ilk sınıfln.. 

rında kalmıı~ır. Diğer. ise liseyi bitir. 
mJftlr. Birincisi zengindir, ikincisi fakir 
sayılmasa bile vasatın üstünde telakki 
edilemez. 

Bay cB. t.. blk~ye;ınln bu noktasına 
gelince benden bu ıki kızın birisini ter 
dh etmemı değ:ı, fakat evlenmekt~ 

mutlak ol.a?"ak tak•b edilmesi lazım Ot 

lan kaJdcnin ne olduğunu soruyor. Fa 
kat ben gene umumi bakımd.:m doptO· 
ral bir konferar'>l bırakarak hususi 
brkamdan • söyllyeceQ im: 

- İhtiya-; alakadarm şahsına gör9 
değişir. BirUıınln menfaatine olan dJ. 

ğe.rinin zararına çıkabUir. Umumi bil 
kaç şartın sıralanması güç olmamak. 
la beraber umumi bir kaidenin tedvini 

imkan harıcınded·r. Mesela bakınız: 

Bay cB. 1., ıenç bir ıİıfihendi~ olmayıp 
ta istıkbalı sermayesinin kuvvetı:--e 

bağlı bir dü.kkancı. bir komisyoncu. b·r 
tacir olsaydı kend aine zeng n kız ü-

zerinde dut'masmı tavsiye e·lcrdim. 
Bittabi bu kızt!l bir kızda aranması 

mecburi iptidat ıartları haiz olması 
fartile. 

Fakat cB. İ.> bir iki yabancı dil bilir, 
yüksek tah.sil gönnüt. düşünme \oe 
görme kabiliyeti farla bir gençtir. Ba
ııa yazdığı meklubuıı. bir kenarında: 

cBoş kaldığım zamanlar Aimnnya. 
dan getirttiğim mecmualarla vaki. ge. 
çiriyorunu cümlesini okuyorum. B:.ı 

genç; ne kadar güzel, zarif ve ev k:ı. 

dmı olursa olsun tahstli ilk mektebde 
kalmış bit' kızlıı mes'ud olamaz. Onun
la konufUlacak bir milsahabc zemini 
bulamaz. Evi dilsiz evine benzemekten 
kurtulamaz. 

Okuyucumun mektubunun bir d:
ğer yerinde de şu fıkrayı gö. üyorum: 

c!nsan para bir1kttrmeyi istedı mi 
prka gelmeli. Benım bütün masrafım 
kazancımın yirmide birini bile geçmi
yor> 

Demek ki, paraya da muhtaç de~il. 
dir. Demek ki, saadetini temin edt>cek 
genç kı'tl düşu11ce'•nind~ daha rnüsta. 
kil olarak arayab"lir. O halde sucl'nin 
cevabını k~ndisinın nrınes1 de mürn. 
J...'iindür. 

TEYZE 

Bu banyoya iki gün devam eder, ü -
çüncü gün suya karbonat yerine ke -
pek atarsınız. Banyodan sonra, nasırlı 
yeri kl!lın bir Collodion - Kolodion ta
bakasile örtersiniz. Beş altı gün de böy
le yaparsınız. Nasır yerinden çıkar. 
Artık nasırlı parmağı bir pamukla· ya
nındaki parmaklaTla ve ayakkabile te
mastan kurtarmaktan başka yapılacak 
bir şey kalmamıştır. 

Ayaklardaki çatlaklar müsavi mik -
tarda gülsuyu, gliserin, fleur d'oran -
ger ve hiı kaç damla bejoin'den ibaret 
mahlOllP geçirilir. 
Soğuk ıc;ırnıaları alcool camphre ile 

-oğu<'turulursa geçer. 

Her kadın bilmelidir 
Alevlenmiş hır petrol Uımbasını su 

ile söndilrrnek çok zordur. Daha kolay 
bir tedlılr olmak üzere süt dökünüz. 
Derhal söner. 

* Bevaz m rmerdeki lekeleri çıkarmak 
için lekenin üstünde kesilmiş bir Hmo
nu yarım dakika bır::ıkınız. Sonra az sa
bur.la'nm1ıı: bir yumuşak bezle siliniz. 

MemlPketimiz, hava hatlan bakı - Alp Sıhhiye Vekaletince görülen lüzum 
mmdan Asya ile .;vnı~anın en kısa y~- üzerine Ankara Nümune hastanesi da· 
ludur. Bu, coğrafı vazıyet itibarile bır biliye kısmı as"stanhğınn nakil ve tayin 
ehemmiyet taŞJyor. Ve bunun içindir ki edilrni§tir. 

Adana, 'bevnelrnilel biT trnnstt haline ··············································-···········--
gelmiş bulunmaktadır. ( Sivas avcıları ) 
Miikemmel bir spOT sahası yapılıyor '""-------------~ 
Atatürk ptırkı civannı mükemmel 

bir soor sahası haline getirmeğt düşü -
nen Adana belediyem beynelmfiel şöh
reti haiı olan mimar ve mühend~ Vi -
otti Violi'yi şehrimize davet etmiştir. 

Bu mimar. yerinde yaptı~ tetld}sat 
netkesirde havuzun etrafına yapıla -
cak tesisat hakkında edindi~ bnaatl~ 
ri pek vakmda bir proje halinde bele -
diveve bildirecektir. Burada btr dans 
pisti. bir Lüna Park, lokanta, gazino, 
kır kahvrsi yaptırılacaktır. 
Mütehassıs mimar, LU.na ?arlan a -

vanprojelerini de nihsyet bir ay içinde 
belediyeye gönderecektir. 

Bu sahanın tesviyeeine şimdiden baş 
J.aınınıstır. 

Adana yaza hazırlamyor 

Çukurovanın yazı yaklaşrnı.f olduğun 
dan Seyhanparltta hazırlıklara başlan -

Sivas (Hususi) - Sivas Avcılar BJ.r. 
liği son günlerde faaliyetlerini arttır • 
mış bulunmaktadırlar. 

Sık <;ık ve çok heyecanlı avlar yapıl· 
maktadır. Resini avcılardan bir gnıpu 
gösteriyor. - ... ···-········---······---......... ____________________ _... ..... ._._ ........ ._ .................. --.. --···-............ .._... ___ _____ 

Bacaksızın maskaralıkları: Kaplumbaga -, 



3 Nisan SON fOSTA Sayfa 1 

imanlar kendilerine at/ edil n istila emellerini 
tahakkuk etfirebi mek için büyük ve uzun 

bir harbe giri ebilirler mi ? , ............ _., _____ _ 
1 " Son Posta nın deniz işleri mütehassısı yazıyor J ,, 

f Trenin ne :zaman geleceği malam değil. Mu~ ganla yalnıs bir 
~ bilet~i, milliyeti malam olnuyan bir yolca vcı bir d• ben oarun. !Ant,. 
! baların çoğa a&.da. Kapılar kı1idlendL. Biletçi arada bir Jıızybolarak 

l·--······ lfip içip geri danliyOI', koı-lmyonım. 

Bugün ordular motörlqmif _. muaz::aM kuvvetler <JUcu.cf.e geLm.ı.şt'1'. .8unta1' cıa ma.ı.ume 
w mevaddı iptldai~11e muJı.uıcdırlar 

f..:._~lınanya Avusturyayı ilhak elti, "'·ko _ b.vvetler delil. her iti tarafın mUfereı 2 - Donanma kuvvetı. 
111Uvaı,..,,- h"'...ıt d Y" .ı.- 3 - Harbi:ı devamını temin edecek "'.1« ..... , a an silindı, Memeli aldı. A- grupları çarp1~!.arUM. 
caba bu kadar toprak, nüfus, harb mal- Fakat bu.na mukaoil İngiltere, deniz::esi Almanyanın gayesi mi1ır ve bun- l.erd.en pek faydalanm!Jlır. İtilaf devlet· 
~' alınakla tatmin edilmlf vaziyette mi- leri muva.ffak\yetlenru. cephelerde kan 

· Yoksa, l)rtaya. atılan iddialar veçhHe döken kara kuvvetmden ziyade, deniz. 
:muazzam bir dünya imparatorluğu kur- lere hiıkiın olan donanmalarına medyun
: üzere yann, yahud ileride ge:ııı bir durlar. O halde istikbal için de, büyiık 

hareketine kalkışacak mıdır?. imparatorluklar tesa etmek istiycn dev-* !etler denizlere hfıkinı olmak çarelerini 
Bunu ince' ,_ bl - d lar vbi b" -~~eti. ze duşmez. Bu kadar aramalı ır . 

ır tetkıkı ba~3rabilmek için siyasi. * 
iktisadi aske " ah da • daki · 1 ktıktan ' n s n genış mukaveseıcr Yukarı esas meyaana çı 
YB.pmak lftzımdır. Ben bu mukaycsele:in sonra Almanyanı:ı bugünkü deniz du"'ll
~z foknik bir cephesini ele alacağım. munu tetkik edebılinz. Acaba Almanya 
b nlar böyle geniş bir istila hareketine bugün bu raddeye gelmi~ midir? 
aşlamak isterle.-se denizler onlara yar Eğer Ahnanya geniş mikyasta fütnha-

Olabilir mt· 1 ktala • . t . . • oıamaz mı? Her şeyde olduğu ta kalkışacaksa şu no rı ,~emın e m•ş 
glbı evvelA tarihe bakalım: olmalıdır: 
•-~apolyon, Fransa tarihinin en müthif 1 - İnsan. 
"'-umandanıı g· ·· .. . ..r. 2 M 1-. ır yuru.vuş!e Avushırya im- - au.eme. 
Pedar~torluğunu aştı, döndü İspan,•ı:ıyı cm- 3 - Mevaddı iptidaıye. 
n ı· b" • • ~raz sonra da İtalya çizmesinden Bunlardan birincün Alm:ır.yada 00 mil-
;:ağı doğru indi. .. Derken Nap,,lyonu yonu buldu. Fakat diğerler. geniş bir 

<>skova yolunda gördUk. Kuvvet: vadı münakaşa mevzuuciur. Harbden evvel 
alıyordu· hıı.k· "d dd • 1 d • u •m 1 i, çiğnıyordu. Kimse iptidai ma eler yanız onanma, cep· 
onun önünde duramıyordu. Lakin bu ka- hane ve nakil vasıtalan için 1f17.1m olur. 
~ sah·eti Napolyona denizde ya:- olma- du. Halbuki bugün ordular motörleşmış 

iktisadiyat. 
Bunlardan birinoili Almanya için çok 

fenadır. İngiltere ad.alan ıimal deni7fni 
abluka etmiş vaziyettedh"; Ruslar Balhk 
deni2fuıde Alınanlarla harbedebilecek 
kuvvete sahih olmuşls.rdır. Karadeniz ci. 
beti ise boğauann mevcudiyeti dolayısi
le bir çıkmazdır. 

Bu coğrafi durum den:z kuvvetine de 
mües.sir olmaktadır. Almanya böyle fena 
bir coğrafi durum ile, İngilterenin birkaç 
misli donalllJUl yapabilirse ancak muvaf
fak olUT. Buna da ne parası, ne de slna
yii müsaiddir. Büyük Harbde muatzam 
bir filonun başa!'amadığı işi bugünkü kü
çücük donanma nasıl başaracak? 

* Bu itibarla Al.manya hakkında ileri sü
rülen iddialara inanmamak lAzım gelir. 

Meselenin hülasası §Udur: 
1 - Almanyanın bugüne kadar :Uııık 

eWği topraklar kara satvetinin netice
sidir. 

2 - Bundan sonraki fütuhat ise deniz 
satveti ister. Bu da A!manyad:ı. yoktur. 

.4. T. : Onun muazz1m (berri ablo~ası) de.: ve muazzam 'kuvvet!eri vücude gelmiş1ir. 
nizlcr hakimi bgiltereye tesiı etm:!di... Bunl'arın her ikisi de milyonlarca ton .......................... ·--·---········-

mıayet Napolvon bundan en bfivilk ders- malzeme ve bunları tahrik edecek ben7.ın lzn; ir Esnaf ve 
1er çıkararak tnrlh sayfalann:ı ·şu satır- vesair rnevaddı mahrukaya ihtiyac gö1:• Aholi Bani Bfillnın 
1arı yazdırdı: :teir. 

-:- Bnna bir gilnlük Manş hAkımiye~irl Almnn ordusu pek çok kuvvetli olabllir Yıllık f oplanlısı 
"ertn. İngilterc>vi iııtilA edeyim... LAkin Alınan ticareti bahriyesi ve do· 

GenC' Napolvon Mısıra götürdü1'ü mu- layısll(? bunu himay! edecek donanması 
azz ku · ~ am vvetı, donanması mahvcıldu~u diğer kuvvetlere lAnm olan iptidai "llad· 
tçlıı orada ~ömclU. de 'n! benzini getiremezs" Almanyamn 
K But4 vak'ala:-rlnn çıkan netice nt>dir? ... iddia olunan arzulan hayal çerçevesin. 

arn n harb 'l 1 ıvl)r. kat'i neticeler alını- den yukarı çıkamaz. Bu vaziyet yalm? 
!°r. fııkat eld .. df!n!nm!t olmazsı. bu mu. Alınanyanın değil. ya~arnak istlyen bü

aifakiyetler hak•kt zafere inkılab etmi- tün devletlerin vazlyetldlr. 
Yt:Jr. Eskiden in!anlar harbederd:, b•naena-

* leyjt fazla inBan, muvaffak"yetin ilk şa---
Tarih in muazzam Osmanlı tı addedilirdi. Gerçi bugün de kara mu-

1 imparator-
uğuna gelelim... harebelerinde ;nsan, kuvvetin esasını 

Osmanlılar Marmara denizine h5.kim o- t~kil eder. Fakat fen ve makine ternklti 
lacak bir donanmn yapmadan Rumeltye ettikçe muvaffakiyette iki tımıl daha 
!eçememişlerdır. Karnrnfirsel donanmq. meydana geldi: 

rnevdana gelmiş, kara kuvvetler:ne 1 - Sanayi. 
Yardım etmiş ve ancak bundan sonra Ca- ! - Mevaddı iptidaiye. 
nakka~c>den 'kar')ı tarrıfa geçobilmişl~r- ~e Almanya hugiln bunlardan bir h · 
dtr. V vana kapllnrına P,idilirkl'n de d.>- nemnden gene mahrum bulunuyor. 

nan~arnız Ve,ejik dc>nizc"lerile miite- + 
mad•yen uğr •nm, VE> ordulanmızın sol Almanyanın demzlere olan ihtıyacı bu· 
ynnım ehemmivetle korumuştur. radan gelmektedir. Bu yüzden Almanya-
~u :mparatorluğun mahvolmasında ilk nın muhtac olduğu devletler şunlardır: 

~ıl dı?nizle:re verilen ehemmiyetin yok 1 - Cenubt Amerika devletle.rl. 
eleddı~p~: ve h"'r ŞE>yin kam kuvvetHe hal- 2 - Uzalqark devietJer·. 

ıleb·l~ğ: fik,.id:r A · 3 - Karadeniz ve Balkan devletleri. 
d" "k" · · zız zamar.ında 

unya t ıncilii'i' ·nı muhahza ed 0 4 - İsp:ınya. 
lt d en sman-

onanması Ham:d zamanına 1 Çünkü ancak bu devletler, Almanya. 
he . ı · h a ayn e- d 

.. mmb~ve ı mu arnza !?tll'iş nlı;aydı bu- ya lAzım olan 'ntidat madde ve gıda ma · 
gun •r ferdi olm:ık'-ı ift "h:ır c>tt·Y . delerlni verebilirler. Yalnız burada flU•ıa 
Tiı k ı~·mız 

~ . vatanı. ınuanarıı bir imparatorluk dtkkat etmek ltızımdır ki bu dört mernle-
halını muhafaza ederdi. ketler grupund:m, ikt tanesi değil, hepsi 

lzmır, (Husu .. 
si) - İzmir muhı· 
tinde fayjalı bir 
varlık olarak yıl
lardanberi faaliyet 
göstere:ı Esnaf ve 
Ahali Bank!lsının 
yıllık toplantısı 

dan Ticırct Oda!ll 
salonunda y:ıpıJ... 
rnıştır. İdare mec
)isj raporu vf btlan 
Ç:l ittifakla tasdik Atıf lnan 
edilmiş ve idare meclisinin çalışmaları 

takdir olunmu§tur. 
Banka bir sene ıçinde 95,904 lira sart 

kar temin cy~emişt•":. 1 Nisand:ın itibaren 
hissedarlanna yüzde sekiz nisbetındc: kar 
tevziine b:ışlıyacalrtır. 

lzmitte belediye in tihabı 
başhyor 

İzmit (Hususi) - Vali ve Parti Baş: 
kanı Ziya bir çay ziyaof eti vermiştir. 
Vali ve Belediye intihabatındaki fikir 
ihtilafının halledilmesini istemiş ve bu 
maksad için eczacı Hasan Betçet, Ziya 
Heper, Salih Kalemci<>ğlu, Mahmud 
Qzgoner, Esad Keresteci ve Salih Ze -
kiden mürekkeb bir heyet teşkil edil -
miştir. 

Yazan : Suad Derviş 

Peştede Tuna Jcıyılarındcı bir ga zinodan parMınw1'tomm g6"1nÜf1l 

Viyanadan İstanbula QC ıünde bir, doj- bul etmiyor. Fakat o ıırar ediyOl': Hır 
ru giden yatakh vagonlar varmıı. yandan Brener geçidine dayanımı blr AJ.. 
Tanıdıklanm Çarşamba gününü bekle- manyanın bu şekilde büyümesine ve ya

yip hareket etmemi ve lıiç aktarma yap- yılmSSJ.na İtalyanın hayati m nfaat ve a
madan bu vagonlar1a lstanbula kadar doğ- !Akalannın mani olduğunu söylüyor. Fa· 
rudan doğruya gideceğimi s5yledi!er. Fa- şizm ne kadar da söylendiği glbı milll hir 
kat kabul etmedim. Salı gtınü Pe§teden blok değil, beynelmilel bir sermaye b!o
İstanbula yataklı vagon vardı . Peştcde ak. ku olsa da Mussolini gibi dirayetli bır 
tarma yapmağı göze aldım. Salı akşamı devlet şefinin kendi memleketı menafii 
beşte güzel Viyannyı güne§li bir havada aleyhinde yürliyeceğ !ni tahmin etmenı::ı 
terkederek yola çıktım... hata olduğunu ve onun tam bir vatan-

İçinde yer nldığun kompartimanda ben- perverUk göstererek politika sahnesin
den bnşka dört k~ı var. Oç erkek, bir ka- den keçilmeğe, böyle bir feragat gostcr
dm. Kadın orta ya§l. bir şey, Avusturyalı . meğe razı o1aca~ım ve o çekildikten son
İstanbula Avusturyıüı bir aile yanına mü- ra, İtalyanın politıkası:ıı tamamıle değ!Ş-
rcbbiyeliğe geliyormuş. tirebileceğini ümid ediyor. 
Viyanayı terkettiğı için müthiş ağlıyor Buna hiç birimız inanmıyoruz.. Fakat 

kadın sağım.da pencerenin önünde oturu- o inanıyor. 
yor. 

Bu. memleketinden ilk uzaklaşışı imiş. 
Solumda kırk bes yaşlarında kadar b:r 

erkek var. Macamıış ve PeJte baroı;~ncia 

çok mühim bir mevkii olan tanınmış bir 
avukatmış. Sonradan öğrendim. 

Karşıdaki iki erkek~cn b;ri yaşlı şişman 
bir adam tren hareket eder etmez başını 
camın kenanna dayadı ve uyudu. Onun 
yanında ve kapının tarafında oturan adam 
genç. sarışın bir erkek. Kısa bir zaman 
sonra bir gazete yüzünden kompartimam
mızda muhavere umum.fl.e§tl. 

Macar avukat eok kibar, çok zeki ve ~a
zik bir insandı. Tabii yalnız politikadan 
bahsedildi. 

Bugünlerde bıt~ka hiçbir feyden bahse
dilmiyor. Viyanada bulunduğum b;r me<'
liste genç ve gilzel bır kadın yalnız poUU
kadan bahsedildiğinden fU sözlerle şikAyet 
etmişti: 

- Allah aşkınıu ... DQnyada hiç a~k 

ve sevgi kalmadı mı? Neden yalnız, po11-
tikadan ve kind~n bahsediyorsunuz! .. 

Evet iki kişi bir araya gelince, artık 

dünyanın hiçbir tarnfında politikadan 
başka bir mevzu kcnuşulmuyor. 

Macar avukat anlatıyor. Viyanada mü
hiın işleri varm!.f. Fakat bir emir ı;ıkmış. 
Dün gece yarısından sonra yani dün ~ece 
saat on ikiyi geçtikte:\ sonra Macarisbn 
hududundan rlı~an 50 yaşından aşağı er
keklerin çıkmam yasak edilmiş. (sefer
bPr]ik için). O saat '>!1 blrd" h•tdudu geç
miş, vıvanada işle:-ini bltirmş,ı memleke
tine dönüyor ... 

* Saat dokuzdan sonra PeJteye geldik, 
trenimiz şark istasyonunda durdu, hen 
trenden indim. Gan terkettim, otomobile 
bindim, garb ganna gittim. BerUnde.n 
gelen trene Pragdan takılın yataklı va. 
gona bu istasyondan bineceğim. 
Peştenin az ışıklı yollarından geçtik. 

Taksi ücreti pek az tuttu. Genç bir ha
mal eşyalarımı aldı. Saat on biri biraz 
geçe buradan kalkacak treni beklemek 
üzere garın restoranma gittim. 

Restoran oldukca kalabalık. Ben de h!ı 
kenara çekildim. Sergiye aid yazııcağım 
makalelerden birisini karaladım. Saat on 
bire çeyrek kala paramı verdim. Gitmeğı 
hazırlandım. 

Garson o sırada bana haber verdJ: 
- Peşte - fııtanbul katan bir saat ge. 

cikmiş ... 

- Bir saat mi? .•. 
Öyle yorulmuştum kı ... Bunun esasını 

anlamak fizere dış:ırı çıkıyorum. Vagon
li bürosuna gidiyorum. Kötü fransızca, 

kötü almanca konuşan şişman bir Macar. 
la karşılaşıyoruz. 

- Tren bir saat gecikınedL İki .saat 
gecikti, diyor ... 

- İki saat ınl?. 
- Evet. 
- Nasıl olur? ... 
- Madam elimizden bır şey gelmez. 

Tren bir saat değil. iki ıınat gecikti .•. İkJ 
saat bekliyecek!iniz! 

- Sebeb! ... 
- Sebeb?! ... * Ahnanyaya 1Azımdır . .. C'ıhıkU bunlardıın 

Nihayet BuqıK Harbdek Almanya ı·rr her bir-en Almanyayll başka başka mad-
par t ı y • del~ vermektedirler. a or uguna '{eliyoruz. O zaın:ının A'. 
manyası gfıy ..ı • • • Balkan devletleri yalnız gıda madde-
y a .c-nızıcrı anlamıştı. Yaptı. lert verebileceklerdir Di~rrlerl i~e harb 
gı :muazzam donanmı ve h tt" ~ 

Belediye intihabı 9 Nisanda baş1aya
raktır. Awlıklar için fazla namzed gös 
terilecektir. Mevcud ihtilafın halli mem 
nuniyet uyandırmıştır. 

Sözlerinden anlaşılıyor ki Slovakya htı
diselerinde!l dolayı Macar olmak sıfatile 
Almanlara küskün. Bütün ümidi İtalyan
larda. . . İtalyanların Mllearları bırakmı
yaca-klannı, anlan tutacaklarını üm•d 
ediyor. Mus.solfni.nm nutkunu sabırnl.1ık
la bekliyor. 

Omuzlarını silkiyor. dudaklarını büzll
yor. 

- Tren Çekoslovakyadan geliyor. Yo~ 
lar henüz açıldı. O kadar da asker nak· 
Jiyatı var. Kim bilir neden gecikti. Tren 
henüz Macarıstana girmedi. Sebebini bil
miyoruz. 

tekl"k a a ona qes. 
ı yapac:ık muazzam üsler ıle bu 

memleket tng 1.. i 
dlşelendiriyord~~re mp"ratorluğunu en-

1914-18 senler;nda 
!anan b" .. ·d uzun zamanda hazır-

ır muca elenin cer h " 
olduk B"" ""k H eyanınn şa ıd 

uyu arbde .rnühim .,larak ~:ı. 
yılac, k ancak 1 ı:>k tük de 
ri va ·d · nL~ muhar bt>Ie. 

ı ır. Bu muharebelerde de tekmil 

mahemest yapm:ıV,q elveri~H ve hnrb va· 
sıtalarını tahrık decek ma-ideler verir
ler. Fakat onla!.'ln verebile('em bu mad
deler Almanyaya ancak deniz yollann
dan g lecckttr. 

* Almanyanm den 'z durumu 
Bunda da şu esasb.r aranır: 

1 - Coğrafi durum. 

nasıldır? 

-----
Erzincan elektriği 

Şehrin elektrikle tenvırt için 7apılan pro
jeler Nafia Vekruetınce tasdik "" kabul e -
dilmiştir. Erzincan beledlye.!hıtn Belediyeler 
bankasından ynpaoa~ f02 elli bin liralık 1s
t!kr.ızın muamele31 de Dahiliye Vek~etince 
tncelenmekt!l ve lcnb eden izahat belediye -
den sorulmaktadır. Bu :i§in bu yıl içinde ba
şı:ı.rılacağına artık fl1pho talmıunıştır. 

cMussolini konuşmadı, diyor, Mussoli
ni belki de konuşmıyacak. Bir ha8tahk 
l:fahane edecek ... Hatta bu hastalığı osha. 
ne ederek polltikn sahasından çekflm(!si 
muhtemeldir. Bu şekild" ftalyanın da 
düne kadar taln'b ettiği politikadan ayn}. 
ması mümkndür.:ıı 

Bu kadar f antıu:ıst bir fikri kimse ka-

- Şimdi ne yapacağız?. 
- Bekliyecekslniı! 

Gayet tabit blr cevnb, elbet te bekliye
ceğiz. Restorana tekrar dönüyorum ... 
Garsonların şefi restoranın bıre kadar a
çık olduğunu s6ylüyor. Bu ara restoran.ıı 

(Dewtmı 10 tıncu sayfada) 
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Fenerbalı.çe Ateşsporu, D. 
Spor da G. Sarayı 2 - O yendiler 

l'eneTb~ıt • Ateı 71W1ÇındG.n heyecanıı bıt aaf1'-1 

Fener çok hakim oynamasına rağmen muteaddid goller 
kaçırd1. İzmirliler gene temiz ve centilmendiler. Galatasaray 
ise Ankaradaki maçı havac~an oynaması yüzünden kaybetti 

Dün f.tanbul ve Ankarada milli küme ban sal içe E6ati ıol içe geçti. Fenerin 
maçlarına devam edildi. lataabulda Fs- takımında ya.pı~ın bu tadillt ta oyun üze
ner İzınirin Ateşsporunu 2..0, Ankarada rinde müessir olmaktan uzak kaldı. iz.. 

tefSPOt'lular bu devrede bırinci devredeki 
gibi parlak bir oyun g9steremediler. 

Yirmi beşinci dakikada Ali Rıza ile 
Naci yer değiştirdiler.Biraz sonra Ali Rıza 

yeti ile biteceği esnada, 4·1 üncü dakikada 
Basri bir gol daha atmağa muvaffak oldu 
ve Ateşspor, Fe!lerbahçe maçı da 2-0 Fe
nerin galibiyeti ile bitmiş oldu. 

-. •• 

da Demirspor Galatasarayı 2-1 yendiler. 
Ateşspor ile Fenerbahçe arasındaki 

maç Kadıköy stadında yapıldı. Bir güıı 
evvelki oyunda Vefaya 3-1 gib1 bır farkla 
yenilen İzmirl : !enn Fenerbahçe karşısın
da alacağı netice merakla beklenmekte 
idi. Havanın çok güzel oluşu atada yedi 
bin kadar sey.rci toplamıştı. Maçta 720 
lira hasılat oldu. Seyirciler arasında Val1 
ve Belediye Reisi LuW Kırdar da bulun-
makta idi. . 

Oyuna on altıyı elli geçe Fenerin akını 
ile b~landı. Bu akına İzmirl~r aol taraf
ları vaa1tasile de':'hal mukabe~e ettiler ve 
Fener aleyhine ilk korneri yapmata lr.U

vaffak oldular. Bıru sonra Fener aleyhi
ne ikinci bir ~orner dana oldu. Oyun mü
tevazin bir şe!tiıde karşılıklı hücumlarla 
devam ederken İzmirlil~r sat açıkları 
vasıtasile ortalanan toptan iltilade ede
mediler ve muhakkak bir gol fırsatı ka
çırdıbır. Bu esnada Fener aleyhine üçün
cü korner oldu. İzmirlile.L bu kornerden 
de istifade edemedı1er. 

Ateşsporlular bir gün evvel bir maç 
yapmlJ olmalarına rağmen dün çoJı: 

gayret göstermekte ve enerjık bli' oyun 
oynamakta idiler. Fenerin bir hücumu 
esnasında santnfor Yaş<lr bır go! kaçırdı. 
Basrinin sıkı bir şütünü İzmir kalecisi İb
rahim yere yatarak kurtardı. 

Bir aralık Hüsarnettinin kaleyi terket
tiğ'i bir sırada boş· kalemn Bn1ne düı:ı~n 
toptan Ateşspirun for hattı istifade ede
medi. 

Oyunun otuz beşinci dakikuında Fa
nerl i $abanla Esad yer değışti.rdller. Şa-

IE5} ekçi, sopasını elinden bırak -
1.91 madan ortalığı keşfetti Bu ne

viden pek çok vak'alar görmüş olmak
tan ileri gelen bir soğukkanlılıkla, Be
berfıhiye sordu: 

- Bunu vuran kim,? 
- Dostu .. Sadık isminde biri. 
- Ne deyi vurmuş? 
- Ne bileyim? Ben aşağı<la idim. 

Gürültüyü duyd~"Tl, fırladım. 
- Şimdi o uşak nirde ki? 
Kambur sinirleniyordu. Bekçinin 

tiayret edilecek bir sükunla durmadan 
tekerlediği sualler, onun gerilen asa -
bına siniri meydanda kalmış bir çürük 
dişin üzerinde soğuk suyun yaptığı te
sire benzer bir tesir yapıyordu. 

- İl§hi bekçi dayı! Sorduğun §eye 
bak!. dedi. 

Herif, vazifesi işkal edilen herhangi 
bir memurun takınacağı infial tavrım 
takındı. 

- Helbet ~oracağım. Vuranın kim 
oluğunu, nereye gaçtığını örgenmeden 
nasıl tutacağını, he?!. diye çıkıştı. 

Beberuhinin k imse ile uğraşrnae-a 
mecali yoktu. 

- Kuzum bekçi dayı! dedi. Bana 
yardım ediver de, şuncağızı düşeğine 
yatıralım. 

- Yoh! Olmaz! Tohanma!. 
. - NPden? 

- Ben varayım karagola, tohtora ne
ye habar edevim. 

- Ne olacak? 
- Ne ülacah olur mu? Tohtor bi yo1 

baha ki neden öldü .. sen de o ara, katil 
burya gelirse, dut: govvirme. sahın! 

Kambur, herifin yüzüne aptal aptal 
baktı. 

- Olur ... 
Bekçi. odadan cıkmadan önce yerde 

yatan bedbaht kadının şekil ve endamı

na ve ~ric:an elhisesin;n mevdanda bı· 

ra.1<iıiTı ciizclliklcre hayr<bl bir nnzar 
atfeclerı>k . sövl<'ndi: 

- Ulan. ~Uzel rıadunumuş. de he!. 
Hürmüz. karşıki odada kendi kendi

ne alıp veriyor, ay1lıp, bayılıyor, dövü-

mirli oyuncuların enerjisi Fenerli forıa

ra göz açtırmıyordu. 
Top «tal.arda dolaşırke'l birinci 

tayın 0-0 berabera bitti. 

yerini Şabana bırakarak sağ iç mevkiine 
lı,U. geçti. Ateşspor da Ömeri tekrar orta hafa 

İkinci devre 

İkinci haftayma baflandığı esnac:ıa Iz
mir li.l.erde yorgunluk aliiıni belirmışti. 

Orta haflan Ömeri for hattına alan A-

aklı. 

Oyun Fenerin baskıaı altında devam e
derken kırkıncı dakikada Esaddan bir 
pas alan Ba&ri sıkı bır şü tle Fenerin ilk 
golünü yaptı. Oyun 1-0 Fenerin galibi-

Yukanda Matbuat • BeşiktQ.f mütekaulleri m4Çından. bir sahne, aşağıda evt,ellci 
gün An.karada karşılaıan G. Saray • A. Gücü takımlan bir arada 

Nasıl oynadılar? 

İzmirliler dünkü maçta bilhassa çok 
sportmence hareket etmişler, hakem ta
rafından verilen kararlara hiçbir ıtiraz 

yapmamışlardl'!". Enerji ile oyun oynıyan 
bu takımın sol içi, orta hafı ve sol beki 
iyi oyunculardı. Kaleci dünkü oyunda 
bilhassa çok ~an;;lı bulunuyordu. 

Fene!'bahçe ta kıroı oyuncu lan , dünkü 
oyunu kendileri de beğenmediler. For 
hattı insicamlı bir oyun tutturamadı. Ali 
Rıza iyi çahştı. Yaşar ikinci haftaymda 
iyi idi. Hüsa.m.ettine hiç iş düşmct<U. 

Hakem oyunu iyı idare etti. 
Takımlar sahada şöyle yer almışlardı: 
Ateşspor takımı: İbrahim, Cemal, Se

zal, Avni, Ömer, Salih, İzzet, Mahmud, 
Reşad, Ali. Ferid. 

Fenerbıiıçe takımı: Hüsamettın, Leb;b, 
Yaşar, Ali Rıza, Ayten, Mehmed Reşad, 
Na<!i, Esad, Yaşar, Şaban, Basri. 

İzzet Kolay 

Ankaradaki G. Saray-Demirspor 
maçı 

Ankara (Hususi) - Milli '.küme maç
larından Galatasaray - Demirspor kar
fllaşması 20 bine yakın bir seyirci ö -
nünde oynandı ve Galatasaray 2 - O 
mağl'Ctb oldu. 
Takımlar sahaya şöyle di zilmişlerdi: 

Demirspor: İsmail - Gazi, Şevket -
1 Şemsi, İbrahim, KAmil - Zekeriya, A -
rif, Orhan, Nuri, Zeki ... 

ta Son Posta'nın Romanı : 93 

· Ah& ne_ bay ın bakışın var, 
50 VA ZAM 
YIL ~QCÜ.-.NO 

i~::s'ü~ va bSıaz •emsiJeliln E~tH. 

Fener • Ateş maçından diğer bir safha 

Galatasaray takımı dünkü kadrosi ., 
le ... Yalnız Lutfi oynamıyor. 

Oyunun ilk dakikalarında Galatasa
ray hakimiyeti ele aldı. Ve Demirspo11 
kalesini sıkıştırdı. 24 üncü dakikada 
ilk tehlikeli akınlaTını yapan Demir • 
sporlular bir gol atarak galib vaziyete 
geçtiler. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

rF~e~Çl3rl~ -~!~~Celeri 
0 

D. Spor 2 ·--G. Saray O 
Matbuat 3 ·- Beıikta~ Miit. 1 
Beşiktaş 3 ---Pera 1 
Kurt. Beykoz 3 -·- T opk. Arnav. 1 
Beylerbeyi 2 - Kadıköyıpor 1 

sıra sararlar. Ca .. nım!. İyisi de o değil) 
mi? Dünya yüzünde yorgan sahibi o ~ 
larnamış gidiye, ahirete giderken talı~ 
tadan ev.. yakışmış! Bizim yobazlar~ 

bid'attır diye parmağına basur halkası 
takmaz, sonra öbür dünyaya intikal & 

derken b:r sürü teşrifat ister. 
Eh, dünya! Külli şey'in aleyna fan .. 

hepimiz, her şey fenaya mahkfunuz, 
Marifet vadeyi uzatmak ve son dakika 

nüyor, sakinleşiyor. ki malı mu""lkü pa • · ' ' ya kadar eziyet, azab çekmemek. Hah, 
tekrar coşuyor, te - ruı pulu sana kal • hah!. Kimin elinde bu? Her birimiz, ha-
pınıyor, inliyordu. sın. Yarın evkaftan 
Neden sonra onu buraya karga gibi val perrksindekı deve derisinden su • 
h 

1 
k b . .. .. Ka 

1 
retler gibi, ucu başkasının elinde duran 

~tır ıyan am ur üşuşurler. d 1Pıbarl a~ birer değneğe bağlıyız. O bizi nereye 
yanına gidiverdi • sandıklara, o a a k d "d .... k 
H

.. ü al - b' üh" •• sev e erı;;e, oraya gı ecegız .. çare yo 
urm z, an ıgınm \ara ırer m ur Ge . ...1 ? 

ölümünden ziyad"' 1 . bız' e de · ı Ne o, kızım? ne mı ag ıyorsun 
"' vtmır ar, • N d" · ? B"" b""tü 

akibetinin fecaatin - cUhruç!> deyiver • Hakkın var. e ıyeyım. us u n 
den müteessirdi , diler mi, tamamdırl yalnız ve kimsesi~ k~l~ın:: hele ~ahlft1 
Yatak odasına gir - Dral dedenin düdü- kargaları yarın bır uşuştuler mı, başı· 

... . 'b· katlık mızı sokacak bir yer dahi bulamıyaca" 
diği zaman gözüne tagüd~ı 

8 
mı obr- ğız. Sebebi? Rana hanım insanlardan 

görünen kanlı man· a. en gene u .. lın k . +~a·ı 
t 

. _ 
1 

b h.. oç a a ıs~ ı er. 
zarayı unu amıyor • cıvanıgın a, u us- ,. . . . ..k.. 1 du İkide birde, el • nü anınla bir kcca, Lakın, bekçı demlen o o ~z n: o. 
!erile yüzünü kapa- 1:tir bilmem ne bu· du? Karnkol, nah, şuracık. K.öşeyı dö-
yıp: lursun. y ben? nüp de Tav~antaşına saptın mı, heme» 

_ Ay!. Ay!. diye Zuhurl a,kolun~ orada. Aksi gibi, bu gece kol da gezmi" 
haykırıyordu. kambura da ık • yor. Ne oldu? Hatunu yerlerde mi sü • 

ç a .. d'" .... ., a·· ht h ? T(ambur onu te • marn. Mecalim yok. run ureceglz. runa ır ya u. 
selli edeyim derken . .. . .._ Ne halt ederim? E.. Bu esnada kapı hızlı hızlı vuruldu 
felsefeye daldı... Bır gomlek bır de pantalo':'lla, bil- solu1(ta Ye§iltulumbadaki kahveyi boylamı§tı kahirin kapılarını Beberuhi ~ofaya ç1lop, şahnişten eğild~ 

- Ölüm Allahın emri, evladım! Yal- bir bir çıkar, safayı hatırla ye!> beni çalıp avuç açmak.. aslA!.. Allah etmesin! sokağa b:ıktı. 
nız sen bu işten ibret almalısın. Cena- dinlemiş olstı, fena mı idi, Çamlıcada, Gördün mü bak: Mide hazretherinin - Kim o? 
l:>ıhak taksiratını affetsin: Ananın tut- yahud ki Göztepe, K!ızıltoprak taraf - hüküm ve ~üfuzu ~niden başlıyor. - Aç! Biziz. 
tu§:u ve sana da tutturmak istediği yol larında dört, beş odalı bir köşkçeğize Habis! Akibet ne yaptı yaptı gene kar- Kambur, karanlıkta bir takım gölg&ı 
:c:te böyie ekseriya bu feci akibete çı· sığınır, yaşardık. Ben bahçeye bakar- şuna çıktı, meydan okuyacak. neyleyim ler görüyor; lakin hüviyetlerini tayin 
kar. Rana hanım hemşiremiz kurt ge- dım. Kuzu beslerdim .. ufacık bir kümes ki ben, ben değilim. Yoksa, evvel Allah edemiyordu. Gene sordu: 
cinirdi.. geçinirdi ı;.mma, kurttan ya - beş on tavuk bulundururduk. Seni de bu sefer de üstesinden gelirdim. Hal- - Siz, kiin? 
rnan sı:rtlal'l olduğunu unuturdu. Ah! kocaya verir, hatta damadı eve iç gü- buki şimdi o mel'una rinı ola<:ağım.. - Zaptiye. 
Kac defa dedim: cHatun! Oyna - veysi alırdık. Ne edeyim ki, sözlerim Yahu! Nerede kaldı bekçi? Müslü - Hemen aşağıya indi, kapıyı açtı . Siv-
dığın ve oynattığın kadarı ye - kulağına girmedi. Ne o? İnsanlardan, ınan yerde, kan revan içinde yatıyor. ri fesli, külhanbey tavırlı bir zabita 
ter. Çekil bir köşeye. Kızını kendi~ne fena-lık ettikleri için inti - Ne çenP.sini bağlıyabildik, ne ellerini amiri, yarımda, mahalle bekçisinden 
bas göz et. Otur rahatına bak. Çok şü- kam alacakmış. Nah, buyurun intika- yanın~ uzattık. Kaskatı kesilecek, sonra maada, avurdu avurduna çökmüş, yaşı 
kür, namerde muhtac olmıyacak kadar mı! İşte böyle günün birinde delik de- tabuta yatırmak için zahmet çekeceğiz.. altmış bf.:şle yetmiş arasında, omuzuna: 
dünvalığın var. Amma, bu para haram şik eder, yere seriverirler. Ne oldu tabut dedim de, aklıma geldi: Acaba, ka'Yışla ası.lı köhne bir Vinçister tüfeği 
ile kazanılıpış. Ne çıkar? Mübareğin şimdi? Kendi öldü, gitti.. bizleri de sü- ben göçersem, beni nasıl techiz ve tek- taşıyan bir zaptiye neferile beraber eve 
haramı da helalı dn birdir. Ne biri ne rünmeğP. mahkfun etti. Değil mi ya? fin ederler? Sırtundakini ne yaparlar? girdi. 
öteki ayrıca koku vermez ki! istiften ı Sen onun nesebi sahih evladı d~lsin Sandın koyarlar zahir. Yahud ki ha- trkası uM.l 
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l•panyay'l harbde yardım edenlerin sulhfr de yardım etmeleri lazun gel6eydi ... 

N ISAN BALIGI 
(Avrupa sahillerinde) 

- BuJ:Ün 1 Nisan! 
- Şalm~ a barak, her su yüzüne çıkıp ka-

raya bakaşn1da ayni şeyi söylüyorsun! 

- Bu ıehrin İn•anları yerin dibine mi geçtiler, Allahını •ever•en! 
- Tabii azizim, l&panyadayız! 

- !~edimin Jioananı na.sal buluyorıun! 
- G&.,,..Jint ıa ı 11 a Mninkinden daha plı olwıuu/ 

·~~~~~~~~l!.P.P.P.!~~~~~"""""'"""-

-- Yağmur iuyu biriktirmek için bulunan çgre;;yi 
beieııdiın, Joiruml 

Düşmanın şiddetli bombardımam 
7 inci fırka mıntakası da iki,.e bö - ı 

lüıunüştii: Gelmekte olduğum aj oe -
nah i~ sol cenah. 

* Şimdi, tekrar General Cemil Con -
kun hatıralarına dönüyon.un.: 

2 1 Mayuı-191 5 - İlk muharebe hı -
tıbaım şu oldu: Düşmanın, aiperlerde 
uyanık bulunduğunu göstermek için 
vakit vakit çıkardığı «tak! tmrl• sa.da
lan ... Kanaatimce, düşmanın bu tanı 
hareketi, ya korkusundan, ya himn uy 
kumuzu bozmak a:rzmund.an, ya
hud da geri ile olan irtibatlIIUll lı'aç 
eylemek fikrinden ileı: geliyordu. Bun 
lardan hangisinin hakikate uygun ol -
duğunu kestirmek kabil değildi. Fa -
kat birinci ihtimal, yani korku, daha 
ziyade muhtemP1 idi. 

Bütün gün, düşmanın ctak! tule.~ aa-

1 

dalan ve top gürültüleri ile geçti. KıymetU bir hatıra: Atafürk Çanaı..ıcale 
İleri si:µerleri gezdim, etrafı gör - siperlerindı? 

dfun. Mestur yollara siperler yaptınl - ri ve etrafı takviyeye, temizletmeğe 
mış, fakat, harb yüzünden hiç birisi ta başladım. Telörgülerin hemen yapıl .. 
mamlanamamış . .Mıntaka <la çok kala- masını emrettim. 
bahk. her yerde asker yığılı! A tık harb ah d k" l"' 

22 M 1915 Dü wda r ' s asın a ı uzumsuz 
ayıs - n gece, sag - kal b 1 . . . 

k . 9 f k tak d . d a a ık gıtmış, ışler yoluna konmuş 
ı un<'u ır a mın asın a zıya ece - . . 
t t t . · .. "'ld"" B h 1 h ~" b' ve ne yapacawmızı kestırmış bulunu .. 

a es ea ısı ,::ıoru u. u a . 8ı;ı..ct, ı- d k B · t' h d · f 
· h , d · t . F k t .. yor u . u ın ızarn, cep eye enn, a· 
zım cep e\e e sırayet e tı. a a , mu- k t k ku b' "'kA t · d 
h · b" kt a or nç ır su une verıyor u. 
ım ırşeyyo u. S k" 1 . ] tt•w, h bo B .. .. . . an ı a ayımın ışga e ıgı sa a m .. 

uırur. saat 11 de mevzıımız, düşman bot 1 F k t .. w .. 1 . . . 
tarafından şidde>tle bombardıman edil- . ş u

1
. da la '·a~ogus enmız emnıyet ve 

v b d k d b" ıman a o u ı ı. merre aşJan ı. Bunun ar asın an, ır .. 
taarruz Yaoılacat'ım anlamak müşkül 25 Mayıs 191 5 - Bugun saat 1 1 de 
defüldi. Hakikaten de öyle oldu. Fakat f~~ka kumandanı ~le telefonda görüş • 
taarruz püskürtüldü. tum. Mıntakama, uç cebel topu yerleş .. 

M h b 15 30 k d d t • tirm{'k istediğini söyledi. Hemen, top~ u arc e . a a ar evam e 1 . . .. .b .1 · B 
ti. Harb sahasının kalabalık olmasın- ar ıçın munası mevzı er seçtım. u 

münasebetle, fırka cepheisnin sol cena, dan dolcı.yı, k1t'alarıma mensub nefer -
ler. daha mnhaTebeye girmeden bir hını da gezip görmüş oldum. 
hayli zayiat verd"ler. Birinci tabur ku· Mayıs ayının son!arında bulunduğu· 
mandanı binbaşı Ragıp bey tehlikeli muz halde. hava o kadar soğuk idi ld 
surette b&~ından V"' bacağından, ücün- bir nefor kaputu giymeğe mecbur ol 
cü bölük kumandanı da kolundan ya - dum. 
ralandıl~r. 26 Mayıs 1915 - Gece, yüz metrt 

Yaralıları görmek için, aralannda ge 
zerken. mecruh nef erlerim, bana: 

- Ah kumandanımız, diyorlardı, da 
ha bir kurşun atmadan vurulduk! 

Eğer. düşman bol cihazlarından is -
tifade edip de bombardımana devam 
etseydi. yaralı neferlerimin sayısı şüp
hesiz daha çok olacaktı! Bereket ver • 
sin, diisMan bunu yapmasını bilmiyor 
du. Fakat, nynı fenalığı, farkında olma
dan. biz de kendimize tatbik etmişiz: 
Düşman donanmasını, süngü ile kov -
mak mfımkün olamıyacağını düşün -
memisiz! Bir çok lüzumsuz :::.. ~e hü • 
cumlan yaparak. askerimizi boşubo -
şuna kırdmmş, kıt'alan birbirine ka -
nştırmL5ız! 

23 Mayl.3 19 l 5 - Veber Paşanın öğ
ley~ doğru, cesedleri toplamak için İn
gilizler ile görüşmek üzere gönderdiği 
parlamantre, düşman tarafından za -
bit gelmemesi ve istenilen şeyin yazı -
larak bir neferle gönderllme5i saylen -
miş. Fakat Vcber paşa da nefer yol • 
lamnfrı cloanı bulmamı~ olacak ki ce -
sedleri toplamak mümkün olmadı. 
Akşama doğrn gelen bir emirde, mm 

takayı bizım fırkanın teslim alacağı ve 
sağ cenah kumandanlığının bana tevdi 
olunduğu bi'diriliyordu. 

Gece, ınıntakayı yalnız kendi alayım 
ile isgal ettim ve şu emri verdim: 

kadar telörgü konabildi. Düşmanla a • 
ramızda bulunan mesafe. yüze - yü1 
elli metre kadar olduğu için, telörgü 
yapmak, siper kazmak kolay başarıla • 
mıyor. 

Halbuki, düşman istikametine doğ • 
ru lağım yolları açmak ve cistinad• laı 
için mahfuz mahaller hazırlamak. bi • 
zim vaziyetimize göre, daha ziyade la· 
zım. Elimden geldiği kadar bunları da 
temine çalışıyorum. 

Saat 15 den itibaren, düşnıan, he • 
men alay karargahı civarında bulunan 
bir cebel topuna grup atışları yapma• 
ğa başladı. Lakin, kısa fasılalarla tam 
bir buçuk saat devam eden bu atışlar
dan hiç bir netice alamadılar. 

Lakin, siperlerimiz dövülürken, on 
şehid ile otuz yaralı verdik. 

Saatler, mütemadi bombardıman ile 
geçti. Askerlerimin kuvveimaneviyesi 
çok yüksek. Şiddetli bir harb sahnesi 
içinde yaşadığımız halde, kendilerin • 
den ne iıstedimse fazlasile yapmağa ça· 
lıştılar ve yaptılar. 

Bir aı:a düşman bombardımanını o 
kadar şiddetlendirdi ki bunlardan az 
kaldı ben bile nasibedar oluyordum. 
Zeminliğimin önüne d~n şarapnel 
misketlE>ı ile cdane> parçalanndan bir 
kaçını. hatıra olarak sakladım. 

(General Cemil Conk, Gülcemalin 
güvertesine düşen torpil parçasının ya· 
nma bunları ve diğer harb yadigarları· 
nı da koyarak küçücük bir askeri mü ~ 
~ yapmı§. Bana. hepsini gösterdi.) 

«Şimdiye kadar, bu mıntakada muh
telif kıt'alar vardı. Artık, yalnız biz 
bulunuyoruz. Her iyilik ve fenalıktan 
36 ıncı alay mes'uldilr. Herkes, göster
.eliğim mevzide vazifesini yapacak ve i-
cabında orada ölecektir.• General Cemil Conk'un n0t defte • 

24 Mayıs 1915 _ Dün geceki tebdil rinde şu satırlar yazılmış: 
esnasında yaptlan gürültü, düşmanın 27 Mayıs 1915 - Vakit, öğleye yak .. 
nazarı dikkatini celbetmiş olacak kı !~ıyor. Her yere şarapneller yağıyor. 
biraz fazlaca şarapnel yedik. SiperJerimiz yıkıldı. Topçularımız, cep 

Alay karargfihı civannda bir ~hid - hane nzlığından dolayı düşmana iyi ce
lik yapmışlar. Cesedler, derince gö - vab veremiyor! 17.30 da, bir düşman 
mülmediği için, mermiler mezarlığa tayyaresi tepemizde dönmeğe baş adı. 
düştükçe ölüler, basübadelmevt sırn ~ Topçusu da gerimizde duran seyyar ba
na e,.,mişler gibi. yeniden toprağın üs- taryavı dövmek azminde. Fakat ı:;ctat 
tüne çıkıyorlardı. Hatt!. baZllannın 19 da ateşi kestiler. Lakin, iki düşman 
kolları, bacaklan başımıza düşüyordu! tayvaresi gene tepemizden eksik olmu-

gömülmemiş şehidi eri defnettirdim. ( 1lrka:.-ı va .. ) 
Hem bu cesed parçalarını, hem de ı yorl 

Yarah yuvalannı geniflettim. Siperle- Yaun: Sabih Alaçam 
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'(B~taraf\ 'i inci sa.yfada) 
lbtr 1nS daha geliyı>r. O d.a im gili 
tayni treni bekliyor ... 

Saat on ikiyi çeyrek geçe bir masada ve 
ouıı teşyi eden dostu ve diğer bir masada 

bend ba~'ka kimse h1madığı 5çir. 
ıRa:Jl'SOIU'al' lfunbala..-ı .sön~~ başlı-
)Uhr. 

- Restoı:an iaıpantyor. 
' Bu :anı bir memur restorana eliyor ve 

veriyor. T.ra llti t fWa ;.c
ciktiği için bur:dan on ıblrde b!kacak 
tren onu beklemeıru_ş, !kallrncalanıı, icer. 

onunla yataksız ıgidebü::nniP. Şim':li 
ıtren ka~ gellr-..e gelsin sabaha !kadar 
P~edc kalaca'kırus. 

Ben bu kadar yorgun1ıııctan sonra Bc!
grada kadar ya hl.sız sey.alııı.ti göze ala
madığun içb ti 1yorum. Bu 611'3ıh ıtren 
blkıyor. ha al e~ya1anm: lbana ıgetıri

ym. 
istasyon kap3.Illyomlll$. .:L•n== le-

<ıeği saat gayri rnuayyenmi,. Onun i~in 
ltamal da gidiyormuj. 

- Peki, deyip e§y.aları yanımıza al
maktan başka çaremiz yok. 

Öyle y.ıpıyorwn. Gamm!lamı atı .tek-
nahyor: 

- Restoran kapanıyor. 
- Gidiyoruz ... 
Bavul ve o7apka .kutusu elim<1e b11yffk 

!stasyomm .geniş hl51Jer.i.nden geçerek ko
caman ır bekleme odasına giriyorum. 

-Odada benden ve benJm trenimi .belcii-
yen yolcudan baP:a kims.e yok. 

Bu yolcu uzun müddet memle:keUmiz
de bulunmuş olan bir Alman~. Bengi 
gak esmer, dah1 fazla İr.!llliye bcnEiyor ''e 
ttlrkç.eyi Azerbaycan lehçesile konuı;u

yor. Kendisi söylemiyor amma sonra öğ
rendim. Me%3potarnyada doğmuı ... 

TabiJ b'iltün bu malumatı henüz .bDme
diğ'imaen şu iri .cnsseli yol arkadaşının 

~Çtlrnai mevkiinden de 'haberdar olmailı
ğımdan ve Viyanada her akşanı uyumak 
JÇln muntazam:m Weidmann'ııl ınahltP

:mesini okuiiu~am için ytıre~imde garıb 

btr ÜTkeklik ile i§rnbalarmm yarın tılSn
dnrülınüş geniş bekleme salonunun bit 
ltltşe.s'ne biizülilyornm. 

Yol ar'kadaş1m başımıza gelen bu h~
Ui.seye çok klzmış. Selis bir Azerbaycan 
! çesile konuşarak. bana bundan evvel 
yaptığı seyahatlerde başından geçmiJ bu. 
na benzer bir takım aksillkle.rı anlatıyor. 
Envallı şimdiye kadar ekseriya hep böyle 
mi şerait ~inde seyahıit -e'tn'i~. bu defa 
da başımıza bu şeyi getiren onun §ansı 
dlacak ... 

B"lE"t memuru ufa'k, tefek 'bir ıadam ••• 
Bekleme odasının kapısının önüntle'k:i ma. 
sasından kalktı gitti. Bir l\lildde't bizi yal. 
ııız bıxaktıktau sonra tekrar d&ıdil. Gü
Ulyor; 

- Kapılan kilidledim. ıdtyor. 
- Şlındi ista~and.a kimse 'Ydk mu? 
- Sizden, bende:ı, m6syöden ;ı,aşka 

kimse yok! .. 
Belki de ben .iyi ıınlamıy.orum. Fakat 

fşttiyorum. Dısardaki kocaman taşlıkla· 

rın Hlmbalan bütfüı soncffirOlmüş: 

- Şimdi öğrendim. tren ü~ buçukta 
gelecekmiş ..• 

Saa.1 benüz yarır.a. ... 
Çı1dıracağnn ... 

Bir kanapenin üstün~ oturuyorum. Yol 
arkad~ bir müddet s'Oy'lentp öksür. 
arurten sonra ta bir uca gttt! ... Ar'.k.ası -u;. 
m q,ır kanapeye yattı. Birn !Onra hor1a. 
mağa ba_şladı. 

Onun uyuması b~.na 'biraz sSkiınE'l 

verdi... 
Fa'kat biletçi nerede! •. 
İskemlesİni alıp b~r yerlere gitmiş .. 

Ned€'n olsa onun 1buraaa :oluJu beni biraz 
te6km ediyord:ı . Yerım"en ka1kıyorum 

Onu bulmak imiıi 1e dışarıya çıkıyorum. 
Karanlık taşlı~a yüriirk-e.n bir aes işiti

yorum. 
- Bir .şey :ni anyors.Ullll% madam? 
- Sizi anyo-dum.. Neredesiniz'? 
- Bmadayım. 

Kes'ldn bir ~aran kokusu gelen tnrn1-
tan cısa boylu ufaktelek bir adam olan 
memur ortaya çıkıyor 

- Tabii bu ı:;oğukta biraz içmek !Azım. 
Gerı dönüym-um. 
Koskoca salonun duvarlarını sa.":'1\n i· 

!ftnlara bakıvoruın. Bunların birinin üs. 
tünd ... bir ölü kafası var ... 'Nedeme gözü
mfi o kafadan ayıram1yor. ona baktıkça 
lçlındC'ki korkunun büyüdüğünü hissedi
yorum. Saat daha b:r ..• 

rı eçir 
• 
ır ece 
Uç bııçuğa kad3l' ne yapacağım? Ben 

de ortadaki kanapelerden birine ıoturu. 
yorum. .ayaklanım çekiyor ve füzimi 
mantomla örtüyorum. 

Dıpı:da buz gibi b!r gece var .•. Bi.ra2 
dinleyince dışarda i§çilerin .demirlere çe. 
kiçlerle vurduklarını işitiyorum. Demek 
başka adamlar d.a var. . 

Birdenbire ~..kime salonunun peron· 
lam ,ikan kapısı açılıyor. ltçer:i tam eç
hiutlı hir a ker ,giriyo!', ıarkasıncla bat 
taniyesi. ufak al0ınil1,Yom tencereoı;l, he1 
şert, her ~yi tamam yerlnde ... 

Saka sola balrnuıdan bir !kenara ~id :
y:or. To.rbasım, sili.hını sırtından çıkarı

vnr ve kanapenin Gstüne sırtüstü pzanıp 
~or. 

imdi lrnrkum· 'b;yoaz dn1t!l gec'yo!'. F.a. 
~at ne ıde olsa b·rden tiç buçuğa kadnr 
ı,eklemek •. . 

Bu <Vazivette gözüme uyku ~inniyc!'. 

Tşı.k kdfi oba yazı yazacağım ... Müt-ın18· 
diY'!l' aolaşıyornm. fmtda bir taşlığa ca 
rı1oyonrm. T-aşh~a 'ht'!' çıkışımda ih1iv:rT 
'b0E'tç1yi biraz dana nes e1i buluvorum. 
Trenin gec1kmesı mf!vruu üzerinde 1be
ınlmle Jaılaşıyftl'. 

Son be1deme dakikalarını nasıl büvük 
bfr azab içerlılndf gecir.d;ğimi be.n b iJj. 

"'n. gözüm ~at!~, yelkovan yer ndc>n 
lomıldaıruvor. 'İkide bir1e saat durdu 
z.annedtyorurn... Saat d?Srdü virmi ~ed
V<Yr. Ylrmi btr geç"yor ... A~p· a~ır virrni 
beş, yirmf sekiz. ylr!n1 dokuz. ,•irmi do
kuz lbucuk. .. :rıhayel otuz geliyor. DPn 
'hazrr1andım. Yol arklldnsımı da uvan. 
dırdım. Fakat t~n ortada yok. Riletçı 

~ıtıyor: 

- Gehnedi! .. 
Ben ağlıyacaıt"tm ... Umidsiz b;r h~'de 

verime oturuyonırn. Gözüm penc<"'P~er-
de tren ge1fnee biz~ perondal<'i ıa~hnb. 
nn yanacağını söv1edl1er. B:Jmiv"rum. 
beş saat mi, beş dakika mi ne be1<:1i~ruz. 
'Rirdenb're pcrmıdı"<l WTT\bala r vınn·rr. 

Nisan 3 

e 
(Bqtara.fı 8 i»Oi sayfa.da} altıncısı bugün 100 kilometre mesafe Oc 

,.. d,yo Golü yiyen Gala tasaray güzel oyu - zerinden ve 11 bisikletçinin iştırakile Y• 
Ankarn radyosu nunu bozdu. Ve 29 unaı dakikada fitin. pıhnıştır. Alınan neticeler §Unlar: 
DALGA UZUNLUC~ ci golü yedi. V devre böylece bitti. 1 - Nuri KU§ (Ankaragücü), 3 nat 11 

İkinei de~ iki tam! ta rastgele dakika. 
ı ı Kes. t• 'lt'W. bir oyun oynadılar. Demirspor daha 2 - Ali Ersoy (Bölge San'at Okulu), 

.A.Q. ı ·"' . ııııK xes. IO xw. ziyade müdafaa oyununu :takib etti, tektt1ek farldyle. 
'" 11,70 m. Mel Xe& • JC'W, 

bu d€vrenin 23 üncü dakikasında Ga - :8 - Hasan (Ankaı-agücü), iki boy p 
PAZARTESİ: 3-4-S9 lata.saray, lehine verile.ıı penaltıp gole ride. 

12:30: Program, 12.8~: Tü.r1ı: mOziğl - Pl. tahvil edemedi. 4-Nazmi (A!lke.ragllcll), tekerlek fd 
13; Memleket saat Ayan, 11Jans, ~ meteoro- ki ]j 
1011 haberleri. 13.15 - 14: Mtıı:ık (Ka~k Galatasaraym bugünkü mağlubiye • 'y · 
proğram - Pl.) 18.30: Program. 18.3!5: Müzik tine sebeb dalına havadan oynaması - 5 - AIAettin. (Ankaragücll). 
(Qazband • Pi.) 19: Konuşma O>oktorun •- dır. Kendilerine na'Zaran daha uzun 8ŞhUr kürek yarışlarım 
atı.> 19.11\: Türk :n1izlğl (Halk tilrkillerl - boylu o1an Demirspo:dular bu havadan Ca b "d k d 
Sadi Yaver Ataman.) 19.30: TO.rlc mftı111 d .stifnde tmes' . bil m ff Q8 azan 1 
(Karışık program.) Hakkı Derman, ~ o~anan oyun h~_1 

. e . mı .. - İngllterede Oxford - Oa.mbrtdge tınlverat-
Kadrt Ha.san aur Hamdl Tokay Bam fit - dıler. Hakem ı1.nsamn ıdare.sı çok gu - d 

1 
lik ...,. __ k 

' ' ' + _.._ teıerı arasın a yap.ı an aene a.un: ya -
ıer. 20: Ajans, meteoroloji lıaber'.lerl, maa.t zeldi. Galatasaraylılar bu akşam :ı.sı:an- r.ışlan dün Taymls 'llehrl nıertnde yapılın 
borsası <tiat.> 20.15: Tfirk müzil?i (Tuna~ - bula hueket ettiler. tır 

d:~tyat gecesi.) Orljlnal Tuna Te .Rumelt Selim Tezcan Qok kolny ve da.ima önde giden cam -

z1~k~~ ~~:::d::~ -=~c ~ atbual tak~mı - Beşilctaş brtdse ttnıversıtesı .b-.ı yarışı ı9.os daklkada, 
kazanm~tır. 

Ankara Radyo•ıu küme beyetl <Koro.> n: tekaUdleri ---····-
Merrileket .saat nyan. 21: Konqma. 2ı.ıa: --öiŞÇ;-;.;·~·kt~·~...-~·Ö··ö;a··server 
Esham, tahvlllt, kambtyo - nukut barsam Dün sabah Şeref stadında yapılan bu Hi'minin 6'ümünDn 10 uncu yılı 
<.na.tl. 21.25: N~'ell plWıır - R. 21.so: Follc- enteresan ~da .Matbuat :takı _ Eczacı ~e ;oışcı mektebi müdürü merhum 
lor - 'Halll 'Bedi Yönetgen. 21.U: Mtızık (Oda 1_, _ 1..:'L 2 1 ~ "-r:ver Hllmln!n öllimünOn onuncu yılı mü -

mı IS\.uvveta..i ra..rı.iuini r yenmege mu- °"' 
müziği - Obol&t w~. Oboıst Orhan nas&betlle dün merhumun Merkezefendldekt 
Barlas.> (K~r Anele: Eftal OÜD.§ra.1.> Beet- vaffak olm~:ın· Tam .saat l O da Mat - :mer:an ba~ında blr ihtifal 7o.pamıştır. İhU -
hoven - Mozart in Don Jııe.n dt\o8u üzerine '.buat; yepyenı .formalar, .çoraplar ve falde ünıV'erslte lJ!'Ofesör :ve talebeleri, mer -
V~o!llnr. 22: Müzik (Küçük orkestra - donlaT1a A""Senal takımı gibi sahaya 'humun dostları ?ıaZll' bulunmuş, Server mı
Şef: "Necib Aşkm.) !l - Wllly .Rlehttr.tz - XO- :fırladı. Uzun merasimdeı sonra oyuna mlnln hayatı ve başardığı işler tebarüz ett1-
çü1ı: balet sli!ti. 2 - He.nns Löhr - Büyük 'başlandığı zaman Matbuat :§11 k~dro ile :rnnıı,, mezara mOtenddJd çelenkler konarak 
vals. 3 - :Knrl !3lume - Göl 'loyllB.rmda. J - ald 1htltale nlh::ı.yet verllml.§tir. 
K;iaer - Serenad. 5 - Czenılk - Giizel san- yer e. 
atlar tôr,.ni _ 'Uvertiir. 6 _ .Amadel - saz Namık - İzzet Muhiddin, Ereümend- Baba oğul bir olup odam korku.tnıuslarl 
çalan A,,ık sliltJnden • A k rüyam. 7 - Brwı- Salftbaddb, Celal, Tarık - Şa-zi, Ulvi, Tahtakaiede aı:cılık yapan Mehmed, 
selmnruı - Felemenk raksı. 8 - Heuberger - Sedad . .A~ Adem, Ömer Besim... borçlu olduğu ekmekçi Ali Keskin ta· 
Şark~a. 23: Müzik <Cazband - 'Pl.l 23 415-24: Bu maçlann değişmez hakemi Ah - -.·afında"" ku-fu-r "'e tehdı'd edildimnı son ajans haberler! ve yannkl pro~ram. İh _ .. w. A •. ~ .., . ~ 

············································-·············-· ~ed . ~anın dudua.1le oyuna başlandı- Ali Keskinin oğlu t 4 yaşında Lutfinin 
Bisikletten diisiip yarnlnnan çoctik g~. vakit M~tbuat ~ilhassa ha: battının de kendisine bıçak çektiğini bildirmiş 
Şislide Çankava apartımanında 'Otu - ~m~el oyunıle h~kirrı .~amana .. başla - ve her jki suçlu da yakalanarak mab -

ran 16 yaşında Viktor, bisikletle Zin • dı. Solaçık Ömer Besımm y.aotıgı akın- kemeve verilmh;t ir. 
cirlikuvtıya g iderken yer,e yuvaTlan - !ar ve 'J'erdi!ii paslar. Beşiktaş dei:: ~ '(j~ kisi bir o;up adam dfü'1Ilüsler 
mış, yüzünden ve kolundan yaralan - Bsını. kadrmakaan .. şık edl ıy~lkrdo. , ye tm ka Bevoğ1unda Yeni çarşıda Çiçekçi so -
mıştır. esım. en ıa. H!l pas a 1 ~o u a a - 'kağı~da 41 numaralı apartımanda -otu· 

Vl'ktl'\- Şişli çocuk hastanesine kal - fa ~ecıkmec.h. Bunu ttene Sedadın bom- A'~L .-:ı- İ-'-'krnl caddesinde m-
"1 b ·b· JJ' -11 tt ğ'ı Ik' · l t k'b ran ı.e~<.:anw · Mi 6 ' 

dınlmıştır. a. ın ı ır şu e a 1 ıncı f!C a· 1 derken Taceddin. İsmail ve Cemil ta -

Bir do 1t run günlük 
n 'ar~ndan 

etfı Bundan sonra hakem Beşiktaş le- f d a- -ıa··- .. ·· ·dd'a etmistir. 
h . b' ı.ı ~ ... tt~t·.:ı..: d 5 .. kril ra ın an ovu u gunu a ı 
ıne ır pena :ı.ı Jlt \,;l ı~ın en u ~ ..;:ı 

b la ··u B 'ktaş ... Suclular Yakalanmışıaıuır. ir 'D sc su e ec;· · ın yegane go - . w 

1.. .. tt 'h..: • ,ıı. ı t na}'b ,. Bır sab1kn1ının hırsız.lıgı unu a ' uuncı ~ ?reye - ., ı .... ı -

Valizle şapka kutumu. elime alınca ~anı- l===============I 

kan 'Ma tbuat 'takımı jsi fanteıiv:e döke- B evofüunda Araboğlu s?ka~ında 717 
r ek st>vircilerıe hey~caTılı dakikalar ya· numaral'i €vde -oturan Nacıyenın -evın· 
ı;att lar B<>ı:: "min ,,~diği .e.şanellik -paı;- dan muhte lif eşvalar ~ala~ sabıkalı Ha 
la AhmPd Adem ücüncü ,e:oıü de ata - lil yakalanmıştır. racıyenın .eşvalan 

va do1tru gidiyorum. 
Kapıyı açıv~rnm . Kar~ı tarafa ,geçmPk 

tçin epev yürümek lAzım. Brıvulum pcı'k 

ağır ... !kide 'birde dura nura vah:i t:'<:>

nfn btr'hrndnğ'.ı yet"C kadar bir hnmal~ 

rasgebneden ta]!Ymıım. 

Tam trene gireceA'im sırada bir hamal 
peyda '01uy<Yr. Onlarm deminden'bJ?rl kar
pma çıkmamış 'Olmalarından o kadar 
muR'berim ki 'hamala eşyalanrm vermek 
istemiyorum. 'Bu 'kadarcık iş iç;n O!la pa
ra vermek ~emiyorum. Fakat hamal 
eşya1ara saldınyor, ben <Vermem., d:yo. 
rum. O zorla c1imden alıyor sôziiTl"ii an- 1 

laımyor. 'Fa'kat konarım bo 'kalınca ha· 
mıı1m 'bu aç ve açıxgözUilüğüne minnM
tar oluyorum. 

Btr da'ldka sonra Prıag - İstanbu1 levha. 
sını taşıyan yataklı vagonun içinaeyim. 
Kontrolöre bu teahhürlin sebeb'ni soru
yorum.: 

- Yeni hududlar, diyor. Bur.aya gP}!n

dye kadar ahı 'hnd~d~an geçtik hE'l' b:
rinde ~irm1 daklka muayene yapıldı. 

Stıat1. 1'ervis 
-·--· ... ···-··--··---···--·--··············· 

J<aşm haritası yapı' yer 
Ka.5 (Hususi) - Kaşın haritasını 

yapma1k üzere mühendis Vedat ve Ah
med ka?.::fYS gelmişier ve hanta· işine 
başlamışlardır. 

--·--···-···········----···········-········· 
Uan Tarif miz 

Tek sütıın 'Bllntıını 

.ahile 400 
•ahi.le 250 

1lçüncB •ahile 200 
Dördüncü .sah'/• 100 

)) 

» 
)) 

I" sahü.e.ler 60 ~> 
Son ahi/11 '° 

.Muayyen bir müdde' zarfında 
fazlaca .mikdard.a ilin yaptıracak· 
lar ayr.ıca tenzilB.tlı tarifemizden 
istifade ~deceklerdir. Taır;., yanm 
ve ~yrek say.fa ilanlar için ayn 
.bir tarife deı:pl§ edilmiştir. 

.Son ..Poata'nın ticari :.Iiın1arı.:ıa 

aid .işler içiıı ;§11 adrese müracaat 
.edilmelidir: 

tıi.ııcılık Xollektlf Şlrke.U 
Ka.bramanzacle ilan 

.&nkara caddesl 

K' lb J aıçlalıl iarının 
Umumi tPdbirleri rak mac Matbuatın 3-1 galebesile bit - hulunmustu_r. ______ _ 

-4- ti. He ,. ild takırr. da hallerine göre çok 
iyi oynadılar. 

M.T.Ö 

8Pş:ktaş - fera 
Matbuat takımının maçından sonra 

Şeref stadının son maçını Beşiktaş - Pe 
ra birinci takımlan yaptılar. Bin ka -
'dar sey;rri önünde oynanan bu maçta 
her ~ki t~kın• da en kuvvetli kadrolari
le çıktılar. Beşiktaş takımında asker o

Cesme ve U,.lıda ana~oı zir2ati 
.. t;mir 22 (H-!ısu~H - Ziraat Vekaleti 
Çeşme ve 'Urla kazalarında vetişen ana· 
son mahsulünün dahili iht " aca bile ce
Yab :vet'med iğ ' ni nar:an füban alar.ak •· 
nason istihsaiatının en az ;ki misline ÇI· 

karılması hususunda müstahsilin teşvik 

edilmesini vilayete bild innistir. 

Salim ~ahıslnrın uzviyetlerlnln müva
zeneslnl bozmamak üzere istedikleri gi
bi y~amalarında mahzur yoktur. Fakat 
-ltalb baStnlarıbda böyle değildir. Bu 
hastaların ıka!bl - veai ft.fetlerlne göre 
tabibin ttvstye..,i fızerlne zemin -ve u
mana rr.uvnfık bir tedbiri, uzun müddet 
taklb ile müptela oldukları kalbi - veavl 
hastal!klarm senelerce kendilerine zarar 
verıniyeork bir surette ve dessaml lifet. 
lerl stabilize olarak çoğalmamasını me
nedebUırler Fakat hastnnın içti.mi 'Ve 

lktısntll vnziyetınln bu hususta dahli pek 
Ziyadedir ıBnstanın ve allcslnin geçin
mesi için -çalışmasını o suretıe tertib ey
lemel!dlr ki bu cahşmanın ..kalb hasta1ı

ğmı çoğaltı:ıarnnkln beraber gene .lçtl
mai bayatta blr mıwkll olsun; bu suretle 
icab -eden tedbiri r.ıpmaklıı beraber ge
çlneblliin; hasta kend!slnl e.ıu tellikld 
et.mcy1p yaşamak için tedbirlere Tiayet 
eylemesi icnb ettiği kanaatim hfı.sıl ey
lesin. 

lan Ha"kkı, Rıfat yer aldıkları gibi Gü- n~~~~Z:l:c3BZral~!:!!lleD!:!m 

Bundan başka kalb hastalarının her 
nevi intani hastaJıklardan hattı'! en hn. 
tikllerlnden bllc .enlim şahıslardan zlyn
tle sakınmnlnrı lftzımdır. Hele kaib afeti 
romat!zmadan sonra gelenlerin mütea
lrlb ronı!ltimıa buhranlarından çok sa
kınmaları ve zuhilru hallnde süratJe te
daviye b:ışlamnlnn ielzemdlı:. !Bu husus 
bu glbl haStnlıklara intan yuvası teHikk1 
6'1llen badrunclklerle bel'umun mamzi 
halini iyice ara,urmalıdır. Bundan b~ 
len her intan mihrakı raış 'Ve ıkemlk zan 
mlhraklnrı, 1nüzmin apandisit, istlltU ve
ya mcv~m gripleri] esasen hasta olan 
knlbl d:ı.ha çabuk ve daha kolay olarak 
zedeliyeceg-lnden klılb hıı.s:tnlaı:.mm bu 
intanlat'can çekinmeler! 1cab eder . 

CeT&lı lstly~ oku,1aculanmın posta 
puln yollamalarını ır:lc:a ellerim. Ak.si tak
dirde tsteklc:rl ıınukabcleslz kalabllil'. 

neşli İbreıhinı de oynuyordu. Bir1nci 
devredP püzel oymyan Be.şiktaşlılar Na: 
zım ve Hakkının aya(tile iki gol attılar. 
Devre öylece hitti. tkinci devrede Pe -
ralılar güzel komb"nezonlarla B~taş 
ka•lesini -zorladılar. Ve .solaçıklan ye -
gan'= goıJ.erini yakından bir şüile yaptı 
Besikta!' son dakikalarda açılarak Hak
km0ın k~fa ile att1"1 golle ve 3-1 maçı 
kazanm::ıi!a muvaffak .oldu. 

Kurtu'us. Bevkoz • TookPpı 
Arna,·udk"y muhtelitleri 

Fenerbahçe - Ateşspor mim küme 
macınd?n evvel ovnanan bu maçın bi· 
rin~i devresinde i -t Bey;koz, Kurlu -
!uslular ga:libdi. lkinci deıTede güzel 
oy~unu idame ettiren Kırrtuhış, Bey
koz bir gol daha .c.'1.amk maçı 3-1 ka -
zandı. 

Kadıköyspor - Beyle~ eyi 
İkinci derece takımiar ara"Sında ku • 

rulan ibu Jiğ müsabakası Fenerbahçe 
stadın.da saat 13 de ovnandı v.e Beyle?"' 
beyi Kafüköy şpoııu 2-1 mağlO.b etj.i. 

Ankarrtdaki bisiklet yarışlar1 
Ankara, 2 - Bisiklet se~ yarışlarmın 

Tapu ve :kadastro umum müdürlüğünden: 
::ı _ Açık ekSiltme ile Taşra Tapu daireleri için 50 aded demir saç dolab yaptırı

lacnktır1 
:2 _ Eksiltme Nisanın onuncu Pazartesi günü saat 14 de umum müdilrlük .ıe-

vazım dairesinde teşekkül edecek komisyon huzunmda yapılacaktır. 
:a _ Dolaplar kara ısar;tan olursa 'belıerünin muhammen bedeli 65 lira, :Simcna 

Marten donble decape olduğuna göre '15 liradır . 
.:ıı _İstekliler.in mecmuunun muhammen bedeli üzerinden % '·~ pey akçesile 

mez'kQr gün ıv:e saatte kamisy.OD..a müracaatları . 

5 _ 'Şartname -ve uresimleııi. evsafı s~~ a~a ın:ı:al~~~ .. nlmak 1Sti • 
f~ler her ıgün öğleden sonra ıwnum müdürıliik !levazım mudurluğune müm -

caat edebilirler. cl023> (1935) 

Çekt.ği ıztırabların 
mes'ulü kendisidir. 

• 

OZi 

Kaşe1crıini tecrübe $niş qlsayd 
ona cehennem hayatı yaşatan 

ibu muannid baş ağrısın.dan 
eser kalınıyacaktL 

Biıtün utırab1arı dindirir, baş ve 
diş ağrıları ile üşütmekten müte
vellid • rı, sızı ve sancılar.a karıp. 

bilhassa müessirdir. 

Mideyi bozmaz, 
ve böbrekleri ~ormaz 

~ - • ı. > •• • .. r' , .,. :.· • ! . ~ . -
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Hitlerin nutku etrafında 
tefsir ve metalealar 

(BQftucfı 3 üncü savfad4) 

Epoque gazetesi diyor ki: 

i et Meclisi bu ün 
·ç ·maım yapıyor 

İsmine mlh kongresi denecek olan 
bu seneki Nürenberg kongresinden ~k 
kol'kulmak lAzıın gelir. Filhakika bu, 
yeni bir darbe için bizleri uyutmayı 
istihdaf etmektedir. Emniyetin orga -
nizasyonu işi yolunda gitmektedir. Bu, 
sulh seven milletleri kurtaracak yegA
ne yoldur. 

Macarlar n~ diyorlar? 
Budapeşte. 2 (A.A) - Macar gazete

leri. B. Hitler!n dünkü nutkundıı bilhııc;
sa çember altına gtrrnemek hakkındaki 

sözlerini tebarüz ettirmektedir. 
Budape,tl Hirap diyor ki: 
B. Hltlerin bey8.natı, sulh arzusu bu

hınan her yerde sükf.\n ve ümid uyandır
mıştır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 riyetle kazandı. Rumamedc ba§ka bir 
li!i grupu bug-1.in 2/4/93'J öğleden sonra madde olmadığından celseye nihayet ve. 
saat 15 te Başbakan ve Grup Reist Dr. rildi. 
Refik Saydamm riyasetinde toplandı. İdare amirleri: Dr. Saim Uzel cMani-

Bu toplantı ruznamesin: Büyük Millet sa», Halid Bayrak cAğn>, İrfan Ferid 
Meclisinin altıncı devre fevkalade içtima Aalpaya cMardin>. 
yılına aid riyaset divanı intihabı ve Parti Riyaset divanı katibleri: Vedid Uzgö
grupunun reis vekilliklcrıy1e idare he- ren cKütahya>, Ziya Gevher Etili cÇa
yeti üyelerinin seçimleri teşkil ediyor- nakkale>, Cavid Oral cNiğde>, Dr. Sadi 
du. Büyük Millet Meclisi Reisl;ğinc Gen- Konuk cBursa», Kemal Ünal cİsparta,, 
başkurca namzed gösterilen Çankırı Bekir Kaleli cGaziantep». 
n:ıeb'usu . Mustafa AbdülhaFk Renda ile Grup idare heyeti üyeleri: AzJz Ak
rıva~et dıvanı reis vekillik'en için Aydın yürek cErzuruin>, Gl. İhsan Sökmen 
mebusu Dr. Mazhar Germen. Bursa meb- cGiresun>, Rasfü Kaplan cAntalya.. Ab
usu _Ref e.! Canı tez ve Stvas meb'usu Şem- dülhak Fırat ıE:-zıncan>, Damar Ank'>ğ
settın Gunaltayın, grup re·s vekıllik!eri- lu cScyhan>, Em;n 1mınkur cİçel:, Şev. 
ne de Trabzon meb'usu Hasan Saka ve ket Erdoğan cGümüşane>.>, Şükril Koçak 
~eyhan meb'mu Hilmi Franın nam7.ed- cErzurwn>, Rıdvan Nafız Edgüder cMa· 
ilkleri reye konularak müttefikan kabul nisa>. 

LisöLL genç kızlanmu aoıae ~ ~ 

B. Hitlmn bu nut'kur.a, AlmanyaV1 
~ber altına almak suretile cevab vere
cek olanlar sulhfi tthdid edeceklerdir. olundu. 

Bundan sonra Hasan S:ıkamn reisliğin
de celseye dev.ım olunarak namzcdlikleri 
umumi hevetin ıntihabma bırakılan ;da
re Amirlerile riyase~ katib!erınin ve grup 
idare heyeti üy~lerinın seçiml,,rine geçil
di ve aşağıda ic;imleri yazılı zatlar ekse-

Reisicumhurun yemin merasimi , . 
Hitlerln teftişleri 

Berlin 2 ( A.A.) - Robert Ley va -
puru ile seyahat eden B. Hitler, bu -
giln ö~Jeden sonra Hel~oland ada~ına 
çılonış ve halk tarafından siddetle al
kışlanmıştır. B. Hitler. adadaki ~isatı 
teftiş eylernistir. 

İtalya" gazetelerinin miitnlealan 
Roma 2 (AA.) - İtalyan gazeteleri. 

B. Hitlerln nutku hakkındaki yazıla -
rnda bilhassa İtalya - Almanya· dost -
luğ\ınun sıı1tıbetini tebarüz ettirmek -
tcdir. B. Hitlerin bu nutukla İngiltere
nin i<ki yüzlü metodlannı sarih surette 
nçığa vurduihınu kavdeylemektedir. 

Yan resmi Voce d'İtalia. Alman mil
letinin çomber içine konulmasına mil -
saade etmivece~ni yazıyor. 

er o 
müdaf a a 

Ankara, 2 (A.A.) - B. M. Meclısi, ya
rın saat 14 te açılacak ve bütün müzake
rat radyo ile neşredilecektir. Reis!cüm
hurun yemin merasimi saat 17 ile 18 ara
sında yapılacakhr. 

· ıe b·r 
• 

ı ımza e e 

Valimiz g~ıeTe n.ı la.besini okurken 
Pooolo Di Roma B. Hitlerin bu nut

kunda, zıengin millet1ere karşı sarih bir 
ihtar gBrüyor. Bu gazete, avni zaman· 
da, Almanyanın sulh azmini te.baruz 
ettirdilti gibi Orta Avrupada ve Şarlçi 
Avrupada. sulh{1 müdafaa niyetini de 
kavdcvlP.m-!'ktedir. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
Ha1ifak!::1C yapacağı müzakerelere si -
yasi mahfellerde hususi bir ehemmiyet 
verilmektedir. Gazeteler bilfiil Salı gü 
nü baslıyacak olan müzakerelerin mu· 
vaffakivetle neticeleneceğinden şüphe 
etmemektedirler. 
Polonyanın milli müdafaasını takvi

ye için İngiltere tarafından ikraz edile
cek par;ının miktarının tesbiti ve müt
tehid cephe teşkili meselesi görüşüle -
cek meselelerin başhcafarını teşkil et -
mektedi ... 

ki Prusyaya ilhakı bir tecavüz mahiye
tin~ olmamakla beraber Almanyanın 
ŞaTkl Prusya ile Almanyayı birleştir .. 
meğe teşebbüs etmesi Fransız - İngiliz 
taahhüdünün tatbikını icab ettirir. Şu 
kadar var ki Polonya Almanyaya sıl!h· 
la mukavemet ettiği takdirde bu +.:u:ıib

hüdün ahkfunı kabili tatbiktir (Ba.şıarafı 1 ınc& sayf acia) 
16 lisenbı kız ve erkek talebesi Galata. 

saray lisesinde saat bire doğru toplanma
la bıiflıı.dı. 

da
Mektcbl€'r kızlar önde, erkekler arka. 

olmak iıze 1 Kız re şoy :? sıralannıış!ardı: 
. Cü mekteblerı: Kız Muall;m, Boğa1i-f' mhuriye~, Çamlıca, Erenköy İnönü 1 
Mwııbu!, İstikla!. Kandilli, Selç~k. Şişll 

Terakki, Üsküdar. 
Erkek me!<teblen: Erkek M:ıalllm 

Boğaziçi, DarJşşafaka, Galatasaray, Hay~ 
darpaşa, Hayriye, İstanbul, 1stiklaı. Işık. 
Kabataş, Pertevniyal, San'at okulu ş· li 
Terakki. Ticaret, Vefa, Yüce Ülkü' ış 
Yürilyüş sırası ~öyle idi: Kız Mu~lliın

den Melfıhatin taşıdığı Türk bay " hcil d ra5ı, 
er, .okuz ;zcinin tasıaığı abideye ko-

nacak çıçek. Kız lisel~ri. erkek liseleri. 

Mel'asirn başlıyor 
Sa.at 2,13. Erkek Muallim mektebinden 

Ferhad yüksek sesle evvel~ cHazır ol. 
sonra elleri k • K marş. umandasını '\"-di 

Popolo d'İtalia bu nutkun. B. Çem -
berlavn'in beyanatına şiddetli bir mu
k:'tbele teşkil etti~i mütaleasındadır. 

Corriere Della Sera diyor ki: 
Bu nutuk. çembe,. alhna alml\ siya -

setine taraftar olanlar icin sarih ve e· 
nerjik bir ihtardır. B. Hitlerin bu nut
ltunun ehemmiyeti. evvelce tahmin e -
dildiğinden cok bilyük olmuş ve nu -
tuk, son günlerln karışıklığını aydın -
latmışhr. 

Vunosl \! ada ~ fi 
birlik teesc; s ediyor 

Bek bu akşam Berlinden geçmi'ltir. 
Varşova 2 (A.A.) - Bek saat 13 23 

te trenle hareket etmiştir. Mumaileyhe 
hariciye nezareti garb i~leri departıma
nı direktörü Kont Potocki ile iki katib 
refakat etmektedirler. 

Kendisi istasyonda İngiliz sefiri Sir 
Kennard ile Polonvnlı birçok zevat ta
rafından uğurlanmıştır. 

Bek. bu akşam saat 21 de Berline ge 
çecektir. Mumaileyh, yann sabah Os -
tende'd(> vapura binecek ve saat 16,20 
de Loncirada olacaktır. 

MiitekabU müdafaa pnktı 

İtnlynnnı vaziyeti 

Roma, 2 (A.A.) - Emin bir membadan 
öğrenildiğine göre Kont Ciano ile İngil .. 
tere maslahatgü .. arı Noel Charle-; ara· 
sında son günlerde yapılan görüşmeler t"! 
nasında İtalyanın Almanyıı ile Polonya 
arasında tavassutta bulunması ihtimalin
den bahsedilmiştir. 

Söylendiğine göre Polonya ile Alman .. 
ya arasındaki gegtolik zail olduğu tak· 
dirde İngiltere §imdıye kadar yalnız Po
lonyaya verdiği teminatın Orta ve Cenu• 
buşarki Avrupa memleketlerine dcı teş

milini derpiş edecektir. İtalya, İngifüı 
teklifini redd~tmemişse de İngiltere t 
rafından yapılan ha:-eketin Altnanyanın 
muha.sarasmı ist;hdaf etmemesi lAzım 

geldiğini, İtalya hükfunrtinin buna fld
detle muhalif olduğun:ı bildirmiştir. 

ızlar beyaz gömlek, siyah kilot. beys~ 
rırap ve H'ısti'k ayakkabı. Erkekln atle- Genç ıiseliZ.W abidevc çele.ıJc JcoyarlaTke!ı 

ztn ve futbol kıvııfet"ntle. Her mekteb
den kırk dört talPb"'. Mecmuu: Kızlar 
528, erkc>kler. 704 sporcu. 

fimize ve siz. gençlen! mutlu olsun» 

( Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Zagrebe hareket etmesi siyast mahfeller
de ehemmiyetle n iyi bır surette b~ı
lnnınıştır. Buraya gelen haberlere göre 
müzakereler dostane bır hava içerılinde 
cereyan etmiştir. İyi bir neticeye varıla
cağı kuvvetle ümid ed;lmekte ve bu su
retle Yugoslavya bırliğ1nin kat'i btr su
rette teesrus edeceği beyan olunmnkta<.lır. 

Londra 2 (A.A.) - Sunday Times, 
gazetesinin öğrendiğine göre Bek'in 
burada yapacağı görüşmeler esnasında 
Polonya ile İngiltere arasında bir «lllÜ

tekabil müdafaa paktı• nın imzası mev 
zuubahs ola-cak ve Polonyanın m· U mü 
dafaasına tahsis edilmek üzere İngil -
terenln Polonyayn 20 milyon İngiliz 
lirası ikraz etmesi imkanı derpiş edile· 
cektir. 

Siyasi ftayan mahfellcrinde hakim olım 
kanaate göre bu görüşnıelenn net'icL·si Al.. 
manyanın tarzı hareketine ve Almanya• 
nın Polonyadan yaptığı taleblerir. rnahl· 
yetine bağlıdır. 

Tak.~m ah.idesine kadar muntazam bir 
Yilrüvuş, 1stık1Al caddes• ikı taraflı h k 
la d 1 aı -o u. 

Şehir bandof;U dave+ edildiği hala"' 
d - ne-
en~e .. ml'rasime yc>ttc:emem -;, m1zıka:sız 

'YÜtıı 'UŞ bir n~nç·:ı giir oluver. 

./\lıldcdchi merasim 
T~'111 ::ih dE's'nın etrafında flamııln

n taşıyanlnr h"r 'halka oldular. Üzerinde 
!MektebJ r ~por birliğ i) yazılı ve 
<2.4.ı 939) tarihli güzel bir çiçek abideve 
:rne:rasimle kondu. · 

ıt!tün gruplar hep bir ağızdan verilen 
di~r~nda üzerine lstiklal marşını söyle-

Sant 2 30 buran::ık merasim bitti. 
Stodo gHs ve merasim 

Abideye kadar takib ed len sıra ile 
Tak· d ' . sım sta ına yan kapıdan g riyonız. 
Pisti sağdan tJ01 aşarak. trıbünlrre doğru 
ce.p'he verilmek sureti!e, mekteblerc tah
sis edılen şekle ve yere gfüe sıra alındı. 

Volinin nutku 

Stadyom kalabJıı'k. Vali, Maarif Müdü
rll\, L~e Müdürleri balkonda. 

alı, ortaya konan kürsüye gelerek şu 
nutku .. soyledi: 
~~ınhuriyet hükumctimızin çok ye
l e ve tam zamaıuncla verdikleri emir
b~· kurulan İstanbul okulları beden ter-
ıye51 !::po " O kulla r rnusabakalannı açıyorum. • 

h nmızın ve dolayısile memleket spor 

0:0~nı~. Yeni ve kudretli bir başl-angıcı 
ugun, büyiık milietimize, Milli Şe-

dedi. 
İstanbul lisesi muallimi Vahi, vali -

nin bu nutkuna talebe ve liseler namı
na teşekkür etti. 

Bır yaniışl:k neticesi merasim saa -
t inde hazır bulunamıyan Şehir bando
su yan kapıdan göründü ve balkonun 
önünde tahsis edilen yere geldi . 

Ebedi Şef için sükOt 

Erkek muallim mektebi mualliml 
Ferhad Ebedi Şef Atatürk için üç da -
kika silk\ıt .kumandasını verdi. Bu sü
kuttan sonra Şehir bandosunun iştira -
kile İstiklfıl marşı söylendi ve mütea -
kiben geçid resmi yapıldı. Ve bu me .. 
rasimden sonm .mektebler arasındaki 
ma'Çlara başlandı ... 

Belgrad, 2 (A.A.) - Avala ajanınnm 
bildirildiğine gö~. başv"ki] Svetkoviç, 
Zagbere varır varmaz, derhal dokfrJr 
Maçeki ziyaret ederek kendisilt' Qç çey
rek saat görüşmfiştür. BilAhare doktor 
Maçek, B. Svetkoviç~ ziyaretini iade ey~ 
lemiştir. Her ilti görüşmenin de çok dos
tane bir hava ~çinde cereyan etti~ kaydo
lunmaktadır. 

Faşist meclisi 
Roma, ~ (A.A.) - Faiist te ~ri 

ve korporasyonlar meclisi. alelAde top. 
Vefa lisesi 3 - San'at o'b.-ı.ılu l lantı için. 15 Nisanda içtiınaa falınl-

İlk müsabak?.. iki lise takımı arasında mıştır. 

Yahudi muhacereti ve Danzig mese· 
lelerinin de müzakere edileceği mu -
halkkaktır. 

Müttchid cephe 

Bu gazete, bundan maada Alman 
tecavüz!erine karşı koymak azminde 
bulunan devletlerden yani Sovyetler 
Birliği, Polonya, Yugoslavya-, Türkiye, 
Yunanic;tan, ve Balkan devletlerinden 
mürekkı>b milttehid bir cephe teşkil 

edilmesi tnevzuubahs olduğunu yaz -
maktadır. 

TUrkiyenin rolü 

Diğer cihetten bu mahfeller, İtalyanın 
Orta ve C<!nubuş.ırki A vrupada b r mi1t
terek emniyet s's!ıcmi viicude getirmeli 
derpiş eylediğim tekzlb etmekte ve İta}.. 
yanın talebleri ;s'af edilmedikçe Avrupa
da sulhün teessüsüne imkan olrn dığım 
ilave eylemektedir. 

Romada neşredilen tcbllğ 

Roma 2 (A.A.) - İngiltere masla • 
hatgüzan B. Noel - Charlesln İtalya 
hariciye nezaretine yaptığı ziyaret hnk 
kında neşredilen resmi tebliğ şôyln 
demektedir. 

lngiliz maslahatgüzarı, B. Çemberlay. 
nin avam ke.ınarasmda yaptığı beya 11 

natın metnini tebliğ etmekle iktifa ey.J.e.
miş ve hanciye nazırının h\lSusi kalem 
direktörü bu beyanatın metnini lazım 
gelenlere verilmek üzere alrnı.ştır. 

basladı. Rüzgarla beraber oynayan San =============== 
at takımı, Vefanın daha yüksek oyunu ]ardı. Yirmi dördüncü dakikada Per -
karşısınaa derhal bocaladı. Vefa- dev - tevniyal sol içi beraberlik 5aymnt gü - Saldıray denizalll 
reyi 1-0 gnlib olarak bitirdi zel bir şiltle yaptı. 

İkinci devrede rüzgarla beraber oy _ İlk devre t-t berabere bitti. Danıig ve koridor • • · ı· 

Sunday Times, ihtilaf halinde Ş rld 
Akdenizde İngiliz bahriyesinin oyna: -
yacağı rol dolayısile bilhassa Türkiye -
nin ehemmiyetinden banııetmektedir. 

n_ayan Vefa lisesi takımı blr gol yeme· İk!nei devre güzel ve canlı oyuna Diğer cihetten Oooerver garetesi di· gamımız ge IJQf 
sıne mukabil iki gol attı. San'at okulu ra~en 1 -t berabere feklini muhafaza ki· ' Kieldeki Germanıa tezgahlarında i 
bir de penaltı kaçndı. etti. )'OJ'c.A~ Polonyanm hakiıniŞ'etini edilmekte olan ay sınıfına meıı;;ub dört 

Erkek l\fmılllm 1 • Pertcvniy ı ı Talhn8'tname mucibince oyun onar fhlAl veya tadil teşebbüs ettiği takdir- dezinaltı gemimizden ikincisi olan Batı,. 
Rüzgarla beraber oynayan Pertevni- dakikadan yirmi dakika uzatıldı. Maç de Polonya bükOmetinin silA.hla mu - rayın Martın yirmi sekizınci gümi denl

yal oyuna hAkiD bir vaziyet aldığı hal- g ne berabe11e bitti. Gelecek hafta fki kavemet etmeğe karar verdlğıni her m indirl.kUğini habın· vermiştik. Aynı tes 
de yedınci kikada kalecilerinin hiç lise takımı tekrar karşıhtşaos!ttm. feYden evvel kaydedelim. Danzlg oeh· Mılarda yapılmakta olan Snldır"y de. 
bek emediği bir anda ilk golü yediler. ·Onh·ersttede spor nnm ayn b1r .staUlsü vardır ve Polon - nizaltı gemimiz de ilanal ve tcçhız edil-
Buna rağmen tamamile hAkim bir ~ - 'Üniversiteliler arasındaki futba1 Dıa9-' yanın hAk1miyeti altında değildtr. Fa - mlştir. Donanmamızın aktif kadı c- u a 
kilde Muallim mektebi knlesini her da- lan önümüz.deki hnftadaıı W.barcı ~ ka't. koridıoı- Polonytmın hAk1miyet.:1 al· girmek üzere yakında limanımız1 ~ele ~ 
kıka tehdid eden hücumlar yapıy<>r - lıyaca:ktır tmdadın Binaenaleyh Dantzlg'ln Şar- cektir. 
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Ben Şevirevayı çoktandır tanıyordum. 
Biz onunla beraber, ayni gazetede çalış
mıştık.. o zamanlar Şevireva. erkek el· 
bisesi giyer, erkek gibi saçlarını kısa ke· 
ser, şunun bunun sigaralannı içer, gaze· 
tenin bilmem ha!ıgi şubesincie çalışırdı .. 

Şevirevanın gazete idarehanesinde ne 
iş gördüğünü kat'i ol:ırak size söyliye
mem. Şevireva bütün gün. koca idareha. 
nede dolaşır durur, merdivenlerden inip 
çıkar. her odaya burnunu sokarak her
kese şu ayni cümleyi tekrarlardı: 

- E. bugün işler nasıl bakalım?. Gene 
dalga geçiyorsun galiba!. Çok konuştuk 
ver bakalım bir sigara! 

Çok geçmeden Şevirev:.t ortadan kay. 
boldu.. fakat onun kayboluşunu kimse 
fark bile etmedi.. anlaşılan daha uygun 
~: iş bulmuş, çıkıp gitmişti. 

Bir gün şehrin kenarında, mıntaka kü· 
tilbbanelerinden birine işim düşmüştü. 

Çalısına saati olduğu için kütübhane bom. 
boştu .. sadece genç bir delikanlı göze gö
riinüyor, ve :kütübhane memurluğu ya. 
pnn kadınla atışıp duruyordu. Kadın, 

merdivene çıkmış, kütübhanenln altüst 
raflarında bir kitab arıyor. ve hlkan toz. 
lardan, habire aksırıyor, bu aksırığın te
sirile, ayakları altındaki merdiven titrJ. 
yor ve tehlikeli bir şekilde gıcırdıyordu. 
Kadın tir taraftan kitab ararken diğer 

taraftan da söyleniyordu: 
- Darveni bir türlil bulamıyo:-um; 

Jıapçihhh ... Alın size brr başka kitab ve
reyim, hapçihh bu da tercümedir. İster
seniz. hapç'hh ·Robenson Kruze,. yi ve
reyim?. Veyahud, Daniel. hapçihh .. De
foyu ister misin\z?. Ben Darven diye bir 
şey bulamıyorum. 

- Nasıl olur d~ sizde Darven bulun
mazmış?. Galiba s:z Darvenizmin babası 
olan Darveni 1>il:niyorsunuz? .. 

- Hapçih ben nereden bileceğım?. Bak 
bu,..ada ne kadar kitab var. Halbuki ben 
bir kiş:yim.. 

Del;kanlı. aradığı kitabı bulamıyarak 
çıkıp gittikten sonra Şevirevn (k:itübha
neci kadın o ldt) beni gördü. ~lakasız biı 
tavırla benimle selamlaştıktan son .. a: 

- Görüyorsun ya, dedi, berbad bir iş .. 
aksıra aksıra canım çıktı .. 

- Bu iş hoşuna gitmiyor mu Şevfreva?. 
- Tabii hoşuma gitmiyor.. okuyucu-

lar, umwniyetle pek sinirli insanlar.. ol
mıyacak, veyahu:I çok zor kitab ister
ier .. hem, umumiyetle. bu sıkıcı bir jş .. 
bana başka ve rlaha canlı bir vazife ver
melerini rica edeceğim .. 

Bu konuşmam17da11 takribtn dört ay 
Bonra idi. Gazete idarehan,esine acele ye. 
Uşmek mecburiyeti!lde olduğum için 

"Son Posta,, nın 
Edebi 
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Ağır ağır içeriye doğru yürüdü. Ce
vad onu takib etmeden uzun zaman 
terasada kalmış, sinirli adımlarla beş 
aşnğı bf'ş yukarı dolaşarak sigarasının 

dumanları arasında düşüncelere dal • 
mıstı. 

İÇ€riye girince Mualla eline bir dikiş 
almıstı, fakat bu akşam iğnesi de ken
di düşünceleri gibi ağır ve ittiradsız 
yürüyordu. Nihayet dayanamadı, sinirli 
bir hm eke:tle yerinden fırlıyarak biraz 
istirahat etıııek için odasına çekilmeğe 
karar verdi. 

- Odanıza mı çıkıyorsunuz? 
Cevad içeriye girmiş, kayıdsız ve ser 

ğuk bir ~esele bu suali soruyordu. 

- Evet, biraz yorgunum, yemek ye
nıE'<len herr.en yatacağtıın. Bonsuvar 
Cevad ... 

- Bir dakika müsaade edin Mualla; 
siz(' bir şey söyliyeceğim. Ben çok ya· 
kında. öbürüsü gün gidiyorum. Bir kaç 
gün İstanbulda kaldıktan sonra Avru· 
paya bir Eeyahat yapcağım. 

Genç kad·n birdenbire şaşırmış; fa
kat helecanını gizlemek için aklına ilk 

tramvaya atlamıştım. Trarwayda Şevi-j miyor. Çocukların hepsi de hır acaıb .. en 
reva ile burun buruna geldim. Şevireva ufac~ şeyler için ağlıyorlar. Annel~ri .ay. 
kondoktör kılığında idL Önünde, omuz- rı bır deni. Bu!."adun da ayrılmak ıst1yo
dan geçme bir kayışla tutturulmus kos-• rum. Daha sessiz, daha sak.in bir ış arı-
1'ocaman bir tramvaycı çantası sarkıyor- yorum. 
du. Aradan bir müdd_t geçtikterı sonra bir 

Şevireva, avucile göğsümden iterek: gün küçük klüplerde':'l birindekı bir kon· 
- Aakadaş. tramvay aizına kadıır do- sere gitmiştim. Konser programına n:ıza. 

lu .. yer yok.. hemen ininiz!. diye ba~1r- :ran birinci numara: cKollektif şen şar· 
mağa başladı. Fakat gö.ı: göze gel p te be- kılar. dı. 

ni tanıyınca yumuşadı: Otuza yakın kadın • erkAk şarkıcı ı;:ah-
- Ya, siz mi idiniz?. dedL Girin öy!e neye çıktı. Şarkıcıların hef)s! de, kadın, 

ise!.. erkek. ayni biçim. ayr:i renk mavi elbi. 
Kendimi tutamadım, sordum: seler giymişle:-d.i. Hatt~ kndınların s:tç 
- Ne o, kütübhaneden çıktp buraya. tuvaletleri bile ayni idi. Bu vaziyet kar-

mı girdiniz?. şısında hepsi de birbir:ne pek benziyor-
Sevireva, adeta gücenmiş bir insan e- lardı. 

dasile: cSen şarkılar .. söyliye"ek olan bu şar-
- Canım, dedi, hiç te benim hayatım- kıcılara. kel kafalı, as1k suratlı, nerede 

la alakadar dPğ'ilmişsinlz! .. Kütübhane- Lc:e şimdi a!?11y.ıc:ık hissini veren bir şef. 
den ayrılınca evveın. bir çorap fabrikası- örk<>Str riyas'!t edıyordu. 
na girdim. Fakat o:-ası beni sarmadı: a- Şarkıcıların ön sırasında. seyircilere a
caib dedikoducu insanlar .. sonra beni, ta· zametle bakmakta olan Şevlrev:ı gözüme 
nıdıklardan bir delikanlı, ihtisasım1 yük- ilişti. Program~n b;rinci. nttmarast bitin
seltrnek üzere mekteb"' ye.-leştirdi. ce, ko]is arasınn girerek bu aca:b kadını 

- Çorapçılık sahasındakı ihtisasını aradım ve buldnın: 

yükseltmek üzere mt? - Sevireva, dedim, nasıl oldu da bu-
- Ne münaseh:!t canım? Konservecmk rava düştün? 

sahasında .. mekteb fe•ta değildi.. yemek - Kocava vardım. Nah şu dazlak ka-
içmek bedava .. üste!ik te aylık veriyor- falı şef-orkestrayia evlendim. 

lardı. Haydi vatandaş!al", istasyona gel- - Tebr;k ~derim Şevıreva'. Fakat doğ-
dik. İnmek istiyen var mı?. rusunu istersen h"n senin ivi sesin 0ldu-

- Peki Şevireva. mektebi bitirdin mi?. ğunu, şarkı sövliyeb leccğinı ummuyor-
- Hayır bitirmedim. Hocaları hoşuma du.m. 

gitmedi. Bilhassa kimya hocası pek aksi Şevireva, geniş hir tebc;c;iimle gülüm
idi. Boyuna derse kaldmyordu. Tabii bu sedi. Kurnaz kurnaz gözlerim kırparak 
vaziyet karşısında ben de mektebi terk kulağıma eğildi: 

ettim. - Ben şarkı söylem!yonım ki, dC'di. 
- Peki Şevirevn, bu iş boşuna gid yor Söylüyormuşum gi1l! yap:ır:tk sadı:>ce ağ. 

mu?. zum açıp kapıvo:-um. Fakat bunu k:mse-
Şevireva çanfasını:ı kayışını düzeltti.. ye söyleme!. Ko-::aın ben· bu işe yerleştir. 

derin derin içini ~ekerek: di. İyi para alıyorum . Bundan Öt<>si zat<'n 
- Hayır, dedi, burası dn hoşu:na gHmi- beni alakadar etmez!. Kim~~ dl? ağ1.ını a

yor. Yolcularla hır gür etmek iş!ni, eh çıp söylivemiyor .. söylese, kccam canına 
şöyle böyle beceriyoruz .. fakat ufak p.ır:ı okuyacak!. 
meselesi aynas1z .. he .. kcs büyük parasını - Peki Şevıreva barı bu isinden mem-
tramvayda bozdurma~a kalkıyor. Sonra, nun muşun?. 
istasyonlan, durak yerlerın! hatırlamak Şe . b' . ıs· d d h g · bl . . •. vıreva, ınnc ın en a a enış r 
ta bır mesele.. buradan da çıkmak ıs.ı-~ tebessümle gülamsiyerek, insanı hayret. 

yorum. te bırakan bir samımlyP.t ve saffetle: 
Ar;adan iki ay daha geçti. Bir gün işİm _ Bak işte bt• is hoşuma gidiyor, de. 

çocuk kreşlerinden birine düşmüş~i. Üs- di.. hem pek hoşuma gidıyor' 
tü başı kir ve y~ğ içinde Şevireva ile 'bu. ,---------------°""' 
run buruna geldiğim zaman hiç te hayret 
etmedim. 

- Bonjur Şevl!'eva, dedim, nasıl bu 
yeni işinden memnun musun?. 
Şevireva suratını ekşiterek: 

- Hayır, ded!, burası da ho~a git-

nakleden ı 

Muazzez Tahsin 

gelen lüzumsuz sözleri sarfetmişti. 
-

- O halde, Feridi de götürecek mi
siniz? Onu gelecek sene üçüncü sınıfa 
yazdırmak için çalışıyordum. Şimdi 

tekrar çocuğun tahsili yanda kalacak. 
Ceva<lın dudaklan muammalı bir te

bessümlP. açıldı: 

- Sahi, sizi diişündüren yegane şey 
Feridin okumas1dır. Tabü onu beraber 
götürecPğim. Ben yokken onun çiftlik· 
te kaldığını istemiyorum. Belki de is
tan bul da bırakJrıın. Filhakika tahsili 
yanda kalacak amma ne yapalım? ... 
Belki de ynzın Japonyaya seyahatim 
tahakkuk ederse onu tekrar buraya 
yollanın. 

Genç kadının gözleri hayretle açıldı: 
- Japonyaya mı? Siz Japonyaya mı 

gideceksiniz? 

- Niçin gitmiyeyim? Orada bazı ted
kiklerde bulunmak istiyorum. Bunda 
muvaffak olursam, sonra da daha uzak
lara, belki de devrialem seyahatine çı
karım. 

- Korlanuyor musunuz? 
- Korkmak inı? Neden korkacağım? 

Yannki nfü;hamızda: 

Kırmızı evin kızı 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Olsa olsn bir kazaya kurban giderim. 
Bu takdı.rde de dünyada büyük bir ek
siklik olmaz değil mi? 

Muallfının başını öteye çevirdiğini 

ve elile mübhem bir işaret yaptığını 
görünce müstehzi ve acı bir gülüş bo
ğazını yırttı. 

- Rica ederim, aksini söylemek jçin 
kendinizi mecbur bilmeyin. Sizin her 
zamanki gibi hislerinizi samimi olarak 
göster:menızi tercih ederim. 

Bana gelince, böyle bir seyahat es -
nasında, dünyadan ve herkesten uzak· 
ta ölürsem hiç gam çekmiyeceğim. İs
tanbulun tanınmış muhitlerinde bir 
kaç zaman için benden bahsedilecek : 
•:Zavallı Cevad; yazık oldu ona.. öyle 
yakışıklı, öyle meşhur, öyle zengin bir 
adam! Kendisini böyle bir maceraya 
atıp tehlikeler ortasında can vermiş ne 
çılgınlık'• diyecekler, sonra da her şey 
unutulduğu gibi }>en de unutulacağım ... 
İşte bukadar. Bu~ünya böyle geldi, 
böyle .gider. Bonsuvar Mualla, Allah 
rahatlık versin ... 
Karısının uzattığı eli tuttu, fakat her 

vnkitki gibi onu dudaklarına götürme
di ve acele adımlarla dışarıya çıktı. 

Mualla bir iki dakika hareketsiz kal
dı. Kaşlan çatılmış, yüzünün çizgileri 
burusmuştu .. 

Sonra ağır atlımlarla odasına çıktı. 
Bu gece de uyku uyuyamıyacağınt; bu 
gece de bin bir türlii kararsızlık ve şüp
he içinde kıvranarak sabaha kadar göz
lerini karanlıklara d!ikip duracağıını, 
bu gece de ne için ve neden olduğunu 
bilmeden, şafak atıncaya kadar bir has
ta, bir biçare gibi yatağında bir yandan 
öbür yana döneceğini biliyordu. 

Nis:ııı 3 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Büyük Menderes sol sahil sulama kanallarından Pirlibey kanalı ft mıat 

imalatı, keşif bedelı c645,086. lira cl7t kuruştur. 

2 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c32• lira c26, kuruş mukabilinde Su· 
lar Umum MüdürEiğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin c29,553, lira c45• kuruşluk mu • 
·.rakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacatı &ünden en az sek.iz gün ev· 
vel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekllete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibru etmeleri 
§arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde ltulunmıyanlar eksiltmeye iıtirak 

edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını :kinci macidere yazılı saatten bir aaaı ev

veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c819• cl553> 

Harb Okulu Komutanhğından 
ı - Bu sene aşağıd.ı yazılı §artlan haiz olanlar harb okuluna alınacaklardır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna, Ankara haricin

de bulunanlar bulunduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

B- Kaydi kabul muamelesi Mart/939 dan (15/Tenunuz/939) a kadar devam 
edecektir. 

2 - Giriş şartları berveçhi itidir: 
A - Sivil: Liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vermıt bulunacaktır. 
B - Tam teşekküllü askeri heyeti sıhhiyelerden (Harb okuluna iirer) ka .. 

rarlı sıhhat raporu almış olacaktır. 

C - Diğer şartla• askerlik JUbelerinde mevcuddur. 
D - Ankarada olanlar (C) m~ddesindeki şartları Harb okuluna mnracaatla 

öğrenebilirler. (2177) 

- - - - -

Ba~, Di~, Nez~e, Grip, Romatizma, 
Nevrar:, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı de ·\al keser. 
- · - lca! ın ~a günde 3 kaıe alınabilir. - -

Şuhut Belediyesinden : 
Münakasaya konulrluğu evvelce ilan edilen kasabamı? elektrik tesisab prt

namesinde yapıl:ır. dcğişiklL'it üzerine ıu defa yeniden kapalı zarf usulile eksılt· 

meye konulmuştur. 
1. - Nafıa Vekii~etinden musaddak projesi mucibince yaptırılacak elektrik ve 

makine tesısatrnı:ı bc".leli keşfı 18963 lira 49 kuruştur. 
2. _Eksiltme 17/4/939 tarihıne müsadif Pazartesi günü saat 15 d~ Şuhut Bele-

diyesinde toplanan encümen tarafından yapılacaktır. 
3. - Muv.1kkat teminat 1422 lira 26 kuruştur. 

4. _ Bu işe aid olan proje hülasası keşif malzeme montaj şartnameleri he

sabat ve miinakasa şartnameSl mukavele projesi, bayındtrlık işleri genel şart

namesi bir lira mukabilinde Şuhut Belediyesinden alınacaktır. 
5. _ İsteklil~rin Nafıa Vekaletinden alınmış enste!letorluk vesikası .ve buna 

mümasil tesisat yaptığına dair alınmıı bonservislerile münakasadan bır saat ev-

vel Belediye Encümenine müracaat etmesi lüzwnu ilan olunur. .2190, 

Cevada gelince, karısının yaınından! 
ayrıldıktan sonra hiddetli adımlarla o
dasına çıkmıştı. Dudaklarında biraz ev 
velki müstehzi tebessüm daha derin -
leşmiş, daha inuztaib bir kıvrım almış-
tı. 

- Onu düşündüren yalnız Feridin 
tahsili .. sade o. başka hiç bir şey yok .. . 
Ne ala! 

XIV 
Haziranın sıcak bir gönüydü. Mual

la refakatinde doktor Macid beyin ha· • 
remi Fazıla hanım olduğu halde ko -
rudan dönüyordu. 

Son aylar zarfında Mualll ile Fazıla 
hanım arasında ciddi bir dootluk pey
da olmağa başlamıştı. İkisi de hilkaten 
pek merhametli ve iyiliği sever kadınlar 
oldukları için çok defa, el uzattıkları 
fakirlerin evinde birbirine rastlamışlar 
ve nihayet bir hayır müessesesi teşki
line karar vermişlerdi. İlk zamanlar 
dört beş kişiden mürekkeb olaın bu ce· 
mivet yavaş yavaş teşkilatını genişlet
miŞ, elli altmış kisiyi aza kaydetmeğe 
muvaffak olmuştu. 

Cemiyet her hafta toplanıyor, Bey
kozda ve civarında ne kadar fakir ve 
muhtac aile varsa bunlara yardım et -
mek için bin bir çareye başvuruyordu. 
Bu meyanda bir kaç defa müsamereler 
tertib etmiş. bir iki çay verm~, bir de· 
fa da bir vapur gezintisi yapmıştı. Bü
tün bu faaliyet esnasında Mualla ve 
Fazıla hanım el ele vererek en çokça· 
lışmışlar ve kendi gayretlerile te -
essüs edip bugün dal budak salan ve 
öunca diişkünlerin acılarını dindiren 
bu cemiyetin muvaffakiyetlerinden en 
çok onlar memnun olm~Iaroı. 

Mualla herkesten çok kendisini ce
miyete vakfetmişti. Öteki hanımların 
bin bir türlü gaileleri vardı. Kimisi ev 
islerilc, kimis çocuklarile pek meşgul 
oluvorlar ve kurum işlerile uğraşacak 
vakii buiamıyorı~ 'ı. Halbuki Mualla 
:için vaziyet böyle değildi. Onu~ h~ya
tında hiç bir meşgale yoktu. Evın ıda
!'esi, onun için, sabahleyin yanın saat 
kadar bizmetcilere nezarert etmekten 
ibaretti. Zeynebe gelince, onunla da 

:ıncak bir iki saat meşgul oluyor, ders· 

1erini çalışmasına, mürebbiyesinden ve 

hocalarından hakkile istifade etmesine 

nezaret ediyordu. Ondan sonra 1..amanı 

ta.mamilc boştu ve ne Almanca ve pi

vano dersleri, ne el işleri. ne de ufak 

tefek ziyaretler onun gününü doldura

mıvordu. 

Kocasının kendisini tamamile bir kö

sede bm~kıp gitmesi genç kadının izzeti 

nefsini 0 derece rencide etmişti ki, baş

kalarının manalı sözlerine, manalı bakış 

1aıına muhatab olmamak için fazla 

fazla ha1k yüztine çıkmıyordu. Hatta 

cemiyetin tertib ettiği müsamerelerde 

bile vazife~i bitinre durmayıp evine 
' 

dönmeiH tercih ediyordu. 

Gitgide kendisine büyük bir bıkkın· 
lık, bir gevşeklik gelmişti. Hiç bir şey

den memnun olmuyor, hatta evlendiği 
zaman kalbini dolduran ve onu teselli 

eden o:vazife• hissi bile vakit vakit on

da isyana benziyen duygular yaratma

ğa sebeb oluyordu. 
( Ark(l.)"'1 v.ır) 

, 
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Manast1ra sığınan köylü-er 
BATTAL GAZİ . 

lstanbul 

~ * lier u ınr"~~ 'Bati al Ga-zi, orada değildi. 
zaman olduğu gibi, o esnada çok 

Yuan: ZIYA ŞAKIR 

korku içinde 

Pirina •e hub11bat unlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kuruluı tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Bqlktaf Kılıcall ÇAPAMARKA Tel: 40337 

(1) Ş:ı.llnr Hlndlstanda yapılmış gayet ne 
tb ve ine& yünlü kum~ardır. 

(2) O ıt1!ı orduya üç binden fazla insana 
v• dokuz binden fazla beygire maloldu. Bu 
lar so~uktan oldüler. 

(3) K~Umiş başlan generallerine getır~ 
mek Türklerm Metıdir. Tat.arlar ıse bu a
detten nefret ederler. 
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18 Mart tarihli 
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T•rcilme eden: iL Alu bilmecemizde kazananlar 
Ş af a k 1 a l 8 Mart tarihli bilmecemizde kaza- baştabibi A. Cangören kızı Selma, İstanbul 

nanlan aşağıya yazıyoruz. İstanbuldd Kabataş e::ktk lisesi sınıf 4-G de 268 ~dnan, 
1 s 

k arı d 
• .. Su.şehri hAklm Şevket kızı Suhandan, IstaD· 

1 Ver 1 bulunan talihli küçük okuyucularımı- bul 44 üncü okul sınıf 4-A dn 628 Halid zon.-
zın Pazartesi, Perşembe günleri öğle- guldak Nnmıkkemnl okulu sınıf 5 te 160 Mtl
den sonra hediyelerini bizzat idareha· beccel, Tarsus Duatepe okulu sınıf 4-C de 98 

Çünkft bu andan itibaren mu
hakemenin ne şekilde neticeleneceğini 
tahmin etmek hiç de güç bir şey değil
di. Ve filhakika yarım saat .90llra ken· 
dimi müdafaa etmenin faydasızlığına 
kendim de kanı oldum. 

Muhakeme esnasında ban& çok 
iyi muamele ettiler; arzu et -
tiğim takdirde şahidiere sual 

Şiddetıi bir Alman hücumundan sonra yaralanan Ingilizler 

sormak hakkınt bile benden esirgeme
diler. Fakat bütün bunlardan hiç biri
nin bana en ufak bir fayda bile getir -
miyec~ğini söylemeğe lümm ılSrmüyo· 
nım. Ingiliz menşeli bomba fitilinin 
çantam<la çıkışı, İrrnanın kardeşini ıta
nıyamayışım, ve daha buna benzer a
leyhimdeki diğer ufak ı.fek del111& 
yetişmiyormuş gibi, bi:r· de bu Bavye -
ralı yüzbaşı taraftndan tef}ıa edilmem, 
bütün diğer delilleri gffl.gede bırak • 
nuştı.. Maamafih her şe-yi itiraf etsey
diın, bir zabit muamelesi göreceğim 
muhakkalfü. Halbuki şimdi, ~i mu
hakeme edenlerin nazarında para ile 
tutulmuş bir casustan hiç bir farkım 
yok u .. Fak at bunn rağmen, hangi sev
iki tabiinin ismimi söylemekten beni llnden belli idi. Müdür oldukça yaşlı bir Hapisruıe müdürü yanımdan aynl • 
menettiğini bilmiyorum. adamdı. Binaenaleyh muharebe es • dığı zaman ortalık çoktan kararmış 

Divamharb reisi bana ~ çok iyi ve nasında şu veya bu şekilde bir hareket- bulunuyordu. Elinde hokka kalem ol
çok adil~ne davrandı. Bilttin arzulan - le meşhur olmağı aklından bile geçir- duğu halde geri döndüğü zaman ise, 
mm tamamen nazan itibaN almaca • miyordu. Bana karşı herhangi bir kini gece bir hayli ilerlemiş, orta'lık sessiz· 
ğını, ve yerine getirileceğini bildirdi. de yoktu. Kendisile bol bol konuştuk; leşmişti.. Hapisane müdürü, hokka ve 
Tabii bu v~ziyet hakkımda verilecek zaaitler arasındaki meslek aşkındaın kalemi bana verirken, istediğ1rn İngiliz 
hükmü ve karan değiştiremezdt Nit~ bahsettik. Bir çok zararlara sebebiyet zabiti üniformasının da sabah olmadan 
kim tahmin ettiğim gibi oldu: Divanı- verdikleri halde Abukir, Hüg, ve Gres- önce bana yetiştirileceğini vadetti... 
harbça mücrmiyetime karar verildi; ve si gemilerini batıran Alman denizaltı Benim için çok mühim neticeler do
certesi sabah şafakla kurşuna dizilmek• zabitlerinın İngiltere bahriyesi tarafın- ğuran, bir papas gelmesi teklifini biz
suretile idamıma hükmolundu. dan ne büyük takdirlerle karşılandığı- zat kend1si yaptı. Bana, bir papa.cı iste· 

Karardan sonra beni acele olarak ge- nı kendisine anlattım. yip istemediğimi sordu, garib değil mi, 
tisin geriye tana sevketttler.. Arada, Hapisane müdürü hayatımın son sa· ben bunu hiç akıl etmemiştim. Doğru· 
şimdi askeri idarenin eline geçmiş o- atlerini iyi geçirebilmem için elinden sunu söylemek lazım gelirse ölümü -
lan, sivil hapic;aneye koydular .. vakit, gelen bütün iy'llildleri bana yapmağa mün arifesinde papas yüz ügörmeğe 
aksama yaklaşıyordu. Takriben daha çalıştı.. isted iğim yemekleri ısmarlı - hiç de hevesli değildim. Herhangi bi -
on iki saatlik bir ömrüm kalmıştı. Be- yablleceğimi, makul olan her arzumu rinin tavassutuna müracaat etmeden 
ni kapattıkları höcreme oturarak derin memnuniyetle yerine getireceğini ba- de dua etmesini bilirdim!. Maamafih, 
derin düşünceye daldım. na söylPdi.. Buradan kaçmama yardım benim vaziyetimdeki bir insan için, 

Fakat tuhaf değil mi, bu muhakkak edebilecek hiç bir şey hatırıma gelme- kim olur·sa olsun haricten birinin gelib 
ölümden hiç korkmuyordum. Biraz dil- dlği için, sad-Ooe, aileme son bir mektub yanında bulunması pekalA arzu edile
şününce. bu. öıt\mden korkmayış key- yazmak üzere, kendisinden, hokka ka· cek bir şeydi. 

yetini tuhaf bulmamağa, hatt.A bunu lem getirnıesini rica ettim. Bundan Papası beklerken, eve göndereceğim 
tabii telakki etmeğe başladım. Çünkü maada, ölürken, sahte kıyafetimle de· son mektubumu yazmağa koyuldum. 
muhtelif muharebelerde edindiğim ğil, fakat mensub olduğum memleket Dünyada her şeyden fazla sevdiğim 
tecriibeler bana, askerlerin Blürnden zl- zabiti, yani İngiliz zabiti kıyafetile bu- anneme yazdığım bu candan mektuba 
yade acıdan korktuklarını lSğretmiştL lunmam için bana bir İngiliz zabit ü- basladıktan bir kaç dakika sonra, ken
Hayalen, ertesi sabah karşılaşacağım niformacı tedarik etmesini de rica et- dimi ilk defa olarak bu kadar ciddi bir 
ölüme hazırlandığım halde, mAnevı - tim. Müdiır, bütün bu arzularımı mut· I şekilde ölümle karşı karşıya gördüm. 
sıatımı fevkalAde sağlam hi.8sediyor • laka yerine getireceğini va<letti... (Arkası v n) 
dum. 

Önceleri, bu ölilmü icttnabı kabil ol· 
nııvrın bir şey gibi telllkki ediyordum. 
Fakat aradan biraz zaman geçince, az 
da olsun kaçmak imkanla.n olup olma
dığını araştırmağa başladım. 

Vaziyet, zannedildiği kadar pek te 
ümidslz değildi.. bulunduğum hücre, 
tiiücr hücreler gibi uzun bir koridora 
açılıyordu. Kapuu, sımsıkı kapalı ve 
pek sağlamdı; kırmak imkAnsızdı.. ko
ridorda silah1ı bir asker geziner~ nö
bet bekliyordu. Asker, uzun koridorda 
ddlaştı~na g:-Ore, muayyen f.asılalarlla 
kapımın önünden geçiyordu. Askerin 
kaç dakikada bir kapımın önünden geç
tiğini merak et11m ve bekl~dim; o, her 
on dakikada bir kapımın önünden ge· 
9iyordu. Fakat entresan v~ görülmemiş 
blr mahpus olduğum için, her defasın
da, kapının ü zerindeki, demir parmak
!lıldı Mçük pencereden içeri~ bir 
göz atıy'lrdu .. Bütün hareketlerimi sıkı 
sikıya kcntrol etmek emrini aldı~ rnu
tiakkaktı. Bütün bunları hesaba kata
rak, artı ölümü beklemekten başka 
ytıpılacak iç bir şey olmadığına kana
at getirdim. Nöbete! bir ikinci defa ö -
nlimden geçerken kendisine se!lendim; 
v-e haptsanc müdilrünü çağırmasını ri
ca ettim. 

M · diir geldi. İyi ve merci bir insan 
oldu .. u he1inderı belli idi. Bir İngiliz 
znbi• "n i bövle d 'işkün ve ~cfz bir vazi-
yett ö,.d·· w "i ·<":n nek müteessir oldu 
Yat'' • 1 n n ·· ,.:i samimi olarak 
bil'-·;·•. ·• h • anlık duyduğu her ha· 

Çünkü ASPİRİ~ senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ• 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak lçfn 

lütfen EB markasına dikkat ediniz. 

--

neınizden almaları lhımdır. Taşra 0 - -!d~hat, Soma ormancı Nevzad oğlu Şad1. 
kuyucu} hed" 1 . nn...t ·ıe Istanbul Nişantaş kız orta okulu sınıf 1-0 

arımı%1:11 ıye en. r""'.a 1 de 104 Sacide, Mersin orta okulu sınır l·C de 
adresleıine gönderilir. 410 Turgud Esen, Ilgın llk okulu 132 İrfan. 

Bir kilo çikolata Adnn.a Ciaııhuriyct okulu sınıf 2 de 19 Ya.-
pr, I<ıtarıbul Fatih orta okulu sınıf 2-D de 

üncü. sınıftan 329 Sefer, Akçakoca okulu sınıf 4 de llO İstanbul 48 inci mekt.eb 4ı 
452 Hüaeyln. 

Bir ayhk "Son 
abonesi 

Posta,, 
Rfiştü Atay, Sultanahmcd Cankurtaran 
mahallesi No. 28 de Mürvet. 

KART 
Salihli Altınordu ilk okulu sınıf 3.A da 

Sin.a orta mekteb sınıf Z..B . den 607 Le- Bllrhan I~ık, Balıkesir 6 Eylfil okulu sınıf ' 
maıı. 

l\IUHTJRA DEFTERİ 
(Sen Post• ba.tll'alı) 

Qorlu CUınburlyet ilk okulu sınıf 6 te 170 
Niyazi. İ&tanblll kız Jlsesl &nı! 2-D de 555 
MuallA Bozbıyık. Ürgüp İnkılfı.b okulu sınıf 
2 de 314 Nurten, Bursa blrlnci orta okuldan 
889 Hasan Gürel, İstanbul kız orta okulu sı
nıf 1-B de 710 Nuran, İstanbul Cağaloğlu 
orta okulu sınıf 1-A da 663 Metin. 
YUVARLAK D'ÜNYA KA.LEMTRAŞ 

de Cahlde, Toka L orta okulu sınıf 1-A da Sel 
Receb, Uşıık orta okulu sınıf 3-A da 345 Suı>
hi, Niğde orta okulu sınıf 2-A da 190 Nihad. 
Uşak orta okulu sınıf 2-C de 26 Ömer Ya.
vuz Yiğit . Bandırma orta okulu 277 Sami. 
İ8tanbul kız lisesi 900 Zühal, İstanbul m 
lisesi 1695 Ferhunde, İstanbul Arnavudk.OJ 
Amerikan kız kolejinden Şake, Düzce hukuk 
hA.klnıl Zek1 Ulker oğlu Mustafa, Ala.şelm 
ilk okulu mmf 5·A da 566 Billend, İzmit orta 
olculu sınır 3-C de 619 Sabahattin, Slvu Pa
fabey mahallesi Esld Mahkeme sokak No. 81 

(Son Posta hatıralı) de Bıtkı, Yozgad Cümhurlyet orta okulu a. 
İstanbul birinci llk okul sınıf 8-A da 32 nıf 1-A da 315 Vedad, Zlle orta okulu mmı 

İhsan mçyılınas, İstanbul Hayriye Usesi 231 1-B de 87 Hazım, ;Muğla yüzbaşı H11m.1 Blıı;ıt 
Nejad, İstanbul Taksim 29 uncu ilk okuldan kızı Özden İstanbul Vefa erkek llBesi 60 V.. 
114 Nuran Tınaz, İstanbul CnğaloRlu Nuru- dad, Adan~ meteoroloji rasad direktörft ot
osmanlye co.ddeal No. 58 de Mehmed, Eren- ıu Halid Oökbllen, ZOnguldnk Namıkkemal 
köy Fınn ~kak 8 de Doğan Erman. o1culu 238 Cevdet, Adana Gazipaşa ilk okula 

MUREKKEBLİ KALEM sınıf 5-C de 637 Kemal, İ.8tanbul Zeyrek orta 
(Son Posta hatıralı) okulu sınıf l·A da 170 Faruk, Kllis Kemal-

İstanbul Kumkapı orta okulu sınıf S-D de bey ilk okul sınıf 1 de 6 Mlinire. 
Fikrıet Önce\, İstanbul İstiklAl llses1 81lllf 2 ...................................................... _._ 

de Celı\l Sözer, İstanbul Cağaloğlu orta okulu 
sınıf ı.B de 8 İbrahim, İ.!tanbul Hayriye li
sesi sınıf 10-A da 836 Neodot G1lrcan, Bey • 
oğlu Galata.5aray Hacıhatun sokak No. 11 de 
Jale. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Düz~ Ziraat Bankası muavini Nazif oğlu 
Fettah, İstanbul Bakırköy CevizU Yalı so
kak No. 36 da Füsun Çalı, Kayseri ll8e sınıf 
2-E de 1459 Kadriye Coşkun, İstanbul 44 Un
ciı okul sınıf 5-A da SH Türk&.n, 1'tanbul 
Selçuk kız enstitfisfi sınıf 1-B de 295 Mm
yet. 

DİŞ MACUNU 
Uşsk orts. okuiu sınır ı de G2 Nihad Bur

salı, f stanhul Bezezyan lise8i sınıf 8 de 244ı 
Sabahattin, Malatya lisem sınıf 4.A da 2911 
Türkll.n Özgen, İstanbul Oe.ğaloğlu orta oku
lu sınır 2-E de 120 Muhsin, İstanbul Ca~al
oğlu orta okulundan 117 Doğan. 

ALÜMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Clball Nalıncı sokak No. H de 
Neclll., İstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf 
2-D de 197 Muammer Gürtan, İ.stanbul Hay
riye 11.sesl '770 Suphl Albayrak, İ.ıııtanbul 
20 ine! okul sınıf 4-B de 189 Necll., İllt&nbul 
Büyüknda Otlndüzbey sokak No. 9 da Cemal. 

ICOKULU SABUN 
(Son Posta batırnlı) 

İstanbul Kabataş erkek ll.se8l 8U11f 5-D de 
821 Mehmed, fstanbul Vefa. erkek llsM1 438 
Muammer, İstanbul kız orta okulu sınıf 1 de 
105 Türk(m, İstanbul 44 t1ncli okul muf 5-A 
da 372 Cavidan, İstanbul kız llses1 sınıf 9 da 
842 Aysel. 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Mahmudpa~a Yeş!ldlrek Cafer sokak 16 dt 
Zekiye, İstanbul LAlell. LAlel1 ap&.rtunan ! cı 
dalre 23 numara.da Şahap As.langiray, Yoz. 
gnd Cfunhurtyet orta okulu 37 Badi, :l:stan
bul 61 lncl okul sınıf S-C c:ı. 633 Sedad, f.ıı
tan bul Yeni NesU okulu sınıf 2 de 118 All 
Ragıb. 

BOYA KALEMİ 
Sivas oda. okulu sınıf 2-A da 60 Perihan 

Battal, İstanbul Ticaret l1Bes1 1297 Perhan, 
İstanbul Fatih 40 ıncı okuldan 16' Vedad, 
Ankara Gaz\ lisesi sınıf 1-B de 178 Şefti 
Atasoy, Şe~ını Melekbatun maballe81 
Dlngll soknk ıs de Oevdet. 

AYNA 
(Son Posta hdıralı) 

İstanbul erkek lisesi sınıf 5-C de 489 Mu
zaffer, İstanbul Bakırköy Be-zezyan l1.ses1 sı
nıf S te !32 Atak, İstanbul Galatasaray lise 
sınıf 5 te 705 Vedad, iata®ul 61 inci okul 
531 Nejad, Stıltanahmed Yerebıı.tan oaddesl 
Neş'e a.partnnanı Kft.mran. 

KİTAB 
Bursa bölge san'at okulu .sınıf 2-0 de 462 

Kfı.mll Örtlc, fstanbui Küçtlk Ayasofya Knle. 
cı sokak No. 1 de Ülk11, ip.,ala Ut okul 28 
numaralı Oönl'U Bayın, AJJ>ullu file okulu sı
nıf s te 121 Şayın. Samsun belediye zabıta 
memuru Fehmi Aydın o~u Ahmed Aydın, ta 
tnnbul Kurtulut DirekçlbN}l No. 46 de Pa
kiw, Afyon llso orta lruıım sınıf 2-A da '78 
Mustafa, Çorlu orta okulu aınıf 2-A da 98 
Emine, Zlle İstik!Al okulu 20 nwnaradn Tur
gud Boydan, P'atlh orta mekteb sınıf 2-D de 
346 Fehmi. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 
Sivas öğretmen okulu sınıf 4-B de 87 Se
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BOLDAN SAÖA: 
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• 
1 - Kira ile oturan - Zehlr. 

,-

• • • 
• -• • 

ı - En çok - KapıJan tutan denilrler. 
1 - HavalanmıtJ - Köpek. 
' - Ek - Blr nota. 
ı - Hendesede daire ölçerken tullanı••n 

aded - İşaret. 
1 - İle - Deniz ölçftd. 
T - Kanaat getırmıo - Yemek. 
ı - Ümld et - Vaklt. 
8 - Avrupa.da bir şehir - İzale edllmil- , 
ıo - U.hze - Şenliklerde eokaklaıda 1& • 

pılan kapılar - Nesil. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Hıdırellezden t'Yftlk1 zaman - !ta 

mara keşideslle tabet. 
1 - ·Nişan - Etek. 
1 - Rühban sınıfmdaıı olanlara den1lb 
' - Emellerimiz. 
1 - En ağır mayi maden - 'Oye. 
• - Ava çıkmak. 
T - Akciğer - Eşek baiırmıısı. 
1 - Şart lAhlkaaı - imanı olan. 
t - Ezik. 

10 - Emtianın müfredi - Birinci. 
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l'vv•lki bulmacanın Jıalledllmtf ,.ıı:a ·-··-·······················__... ....... . 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlln 

Türkiye rubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
·Deposu: 1st. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banka iıi * 
batı, Erzurum Mare§al Qa.Jcmak hastanesi •============= 



- - - ..._::-__ _:--~-~- - ---- --- -·-
- - - - - - - - - -· - -- -

3 Nisnn 
'<::= 

Sayfa 15 -SON POSTA 

i Psiz, ÖKSÜRÜKsüz Bir 
kış YALDA Pastilleri 

sayesinde kabildir 

Hakiki V A L D A ismi lberinde urar edUıi:z. Her mühim eczanede bulunur. 

8 Gün Zarfında Nasıl 
B ar Değ·şebildim? 

B~!a.1 Anjel ; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarz
ta guzelleş '.i. Buna nasıl muvaffak .old.ığunu ve her 
d ad~nı 'l da onun gibi yapabilecegini izah eden aşağı 
akı mektubunu okuyunuz: 

.8 - 10 gün kadar evvel çektirdi- ı kremini kullanınız. !'n: ıki .fotoğrafıma baktıkça a- Siz. uyurken besleyici ve güzel-
eta g07Jc>nmc nanamıyoruın. ı~·ırici tes rini yapan, cild bu-
Alnımda ve gozler " ağzımın et- ruşuk-suz ve nermin bir hal kes-
;afınd 'buruşuklul{larım vardı. bedcr. Gündüzleri ce beyaz renk-
.enım esmer ve serttı. Bugün ise. tckı T k 'cın kremini kuHanınız. 

cıldım kadıfe gibi yumuş 't, be- Cı'd n z b 11aş•ırıp uı.zekc;tirir. 
Yaz ve b ·ru· d u n ostla:::ımın gıpta Sıyah ben 'er gideni' ve açık me-
nazarile baktıklan buruc;uksuz· ve samelerı sıklaştırır. 

dn:rnıındir. Hepsine, gece için cil- • 
ın unsu l Paranın Ia'°'esı· Temin~tı: ru o an pembe renkteki 

ve gündüz ~in beyaz renkteki To
~alon kremini kullanmalarını tav
aıye ettim. Onlardan birçoklan ba
na ~ü'üvorlal'dı. Fakat onlar da 
tecrube ede k re memnuniye•bnhş 
sem .resıni gordukçe hak verdiler 
ve cıdden hayrette kaldılar. 

. Pembe renkteki Tokalon kremi
n·ın· tnkıbinde Viya.mı. Üniversite
aının meşhur bir profesörü tara
rafından keşif ve cBıoceı. tabir e
~l~n cazıb ve kıymetlı gençlik cev-
eri vardır. Akşamları yatmazdan 

,.... evvel pembe renktekı Tokalon 

Bu basit usulü bilen her kadın 
cgünde 3 ;fakıka> bir genç kızdaki 
gibi yumuşnk ve :;evımli bir cild 
terr.in edc>bılir. Binlerce tecrübe-
nin memnun'yetbahş semereleri 
size b:r teminat olabil:X. Hemen 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kahnadığınız takdirde va
zo veya tüpleri yarım da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

ııııııııııı 

Nefil ve Leziz 

MAKARNA 
yemei< isteraenizı 

lzMIRiN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

osta 
'ı evml. 61yasJ. Havadis ve Hallı: ıueteaı 

Ytrebatan. ÇatalçeJme aokak. • 
İSTANBUL 

Gazetemizde çı.kan yazı ve 
Tesimlerin bütün haltları 

mahfuz ve gazetemize &lddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 . ~.\ Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1ÜRKİYE . 
ıW ":l\JÜ 

.ı. uNANİST . .\N . 110 _.,. ...--"" 
~~Nl:Bİ 8JO 

Abone bedeli peşındir. Adrea 
değıştırmek 25 Jrur ıştur. 

1 
A ı 
Kr. 

lW 
270 
ıJOJ 

Gelen evrak geri 11r.rilmes. 
llanlardan mes'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurutluk 

Pul ilavesi lazımJır. 

(···;~~·;~··k~~~-::ı··;·~~;··1~·~~ı;;;.-·ı 
: Tel9raf : Son Posta 
~ Telefon : 20203 
-.. ..............................................• ) 

:,(1'11 Postn . fatbaası 

:NeFıyat Müdiirü: Selim P..agıp ~~ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. EkTem UŞAKLIG1L 

ılllll1 

~ıll 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
3 I Nisandan/ 10 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak. vapurların 

isimleri, kalkış 
Karadeniz hattına 

gün ve saatleri ve kalkacakl191 nhbmlar. 
Salı 12 de (Aksu), PeI!t!mbe l? de (Güneysu), Pa-
7.ar i6 da (Karadeniz) G:ıtata rıhtımından. 

. Bartın hattına 8ah 18 de (Antalya), Cumarc.!Sl 18 de (Burı::a) . 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur\. Tophane 
rıhtımından. .. 

Mudanya hattına Her gün sant 9 da (Trak) sistemi vapurlardan b~ri. 
c;yrıca ( umartesi 13.30 da (Sus}. Tophane rıhh

mmcian. 
Bandınna hattına ı:azaııes', Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), aynca 

Ça!ş:unba saat 20 de (Bursaı, Cumartesı saa: 20 de 
( Anta!y&) Tophane nhtımında.ı. 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımınöan. 
Çarşamba 15 ie (Saadet), Cuma:1.esi 15 te (Ba.rtın). 
S'rkeci rihtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 eh (Anafartn), Cuma 10 da (Çanakkale). Sir· 

keci r'htımından. 
Not: Vapur seferleri lıakkında her türlü malumat aşağıda telefon numara

lan yazılı acentalardan öğrenilir. 
Karaköy acenteliği Karaköy, Köprübaşı Tel. 42362 
Galata acenteliği Galata, Deniz Ticareti Müd. 

binası altında Tel. 40133 
Sirkeci acenteliği ~i r · eci, Yolcu salona Tel. 227 40 

Devıet demiryoliarı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları . 
Muhammen bedeli 10464 lira olan 80')0 metre 60 mlm lik aınbuvatmanlı eksiz 

çelik boru ile 30 aded ambuvatmanlı çelik dirsek, 20 aded ambuvatmanlı font 
vana, 10 aded ambuvatmanlı çelik T. dirsek ve 4 aded de ambuvatrnanl:. S. deve 
boynu 25.4.39 Salı günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki itomisa 
yon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenıerin '184 lira 8(1 kuruşluk muva~kat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaik.le birlikte tekJif mektublannı muhtevi zarflarını eksilt
me günü saat {14.) on dörde kadnr komisyon reisliğine vermeleri lô.zı.mdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıt1lınakt~d1r. (2194) 

Muhamın~n bedeli 5793 lira olan aşağıda isim ve miktarı yazılı bir liste muh
teviyatı üç kalem malzeme ll/4/1D39 Sah günü saat 15 d~ taahhüdünü ifa ede -

miyen müteahhidi namına açık eksiltme usulü ile Ankarada idare binasında sa
trn alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin (434.48) Jlralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerinı ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacrı ktır. (2018) 

!smi 

Beyaz sabun 
Arab sabunu 
Toz sabunu 

Mikdan 
Kg. 

3.000 
30.000 

1.500 

!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla 
= Türk Hava Kurumu '§ 

1 BUYUK PiYANGOSU 1 
5§ Altıncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. § 

i Büyük ikramiye: 200. 000 Liradır ... i 
= = 
~ Bundan baıka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık § 
~ ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) liralık ikl adet müklfat vardır. § 
- D İ K K A T: Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 günU akşamına § - -~ kadar biletini değiıtirmiş bulunmalıdır. a 
~11111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111 ntw 

Emlak Bankasından 
Hesap No. Gayri menkulün mahalli Nevi 

1553 Beşikta§ Şenlikdede mahallesi es-
ki Ihlamur Çukurçe~me yeni Azi
ziye ve Çuku-:-çeşme sokağında 
eski 49, 2; 4: 6 mükerrer yeni 
119/2 numaralı 

Ev 

• 
İcra dosya No. 

27/3/37 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü icra memurluğunca yukanda nu

marası yazılı dosya ile 18/4/939 Salı günü açık arttırma ile satılacak olan gay
rimenkulü alanlarn arzu ederlerre bankamız bu gnyr:men~ul mukabilinde, mev-

zuatı dahilinde para ikraz edeb1lir. (1949) 

Akba kitabevi 
Her dildeh kitab, gazete ve SON 
POSTA'nın Ankara bayiidir. Under
vud makinelerinin de acentasıdır. 
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ile SABAH- OGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
' 1 • ' . ' • t 

Ve 
ADEMİ İKTiDAR 
BELGEVŞEKLl~INE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
kutu~u 1255 Hormobln ) Galata, latanbul 

MOBiLYA MERAKLILARINA 
Saııclalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

vesair ber neTi n ıık mobilyalar 
FAllftiKA FfAflNA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Feyzi 
lstanbul, Rızap•fa yokUfU No. ee 1 el. 23407 

lstanbul Erkek Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
4/4/939 Sah günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İ&tikial oaddesinde Liseler Mu· 

fıasebeciliğinde toplanan Okul Koms.iyon unca 1888 lira 18 lnıruş keşif bedelli U.. 
seınlzin çatısındaki aydınlık veren kısmın tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe aid iartnaine, mukavele ve nafıa i§leri prtnamcsile keşif hülisası mek-

tebde ~örülür. Muvakkat teminat akçesi olım 142 Liranın belli saatten evvel Li
seler Muhıısebecilifi veznesine yatınlması gerektir. 

İste1dilerin bu işe benzer en az bin liralık iş yaptığına dair idarelerinden almı§ 
oMuğu vesikalara istinaden, İstanbul Vilayet.inden eksiltme tarihinden sekiz 
~n evvel alımnış olması l!zım gelen bir ehliyetname He ve 939 yılı Ticaret Q. 

dası vestkalarlle komisyona müracaatlan. cl785. 

1 AÖARAN 
SA LARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkle sıhııt ıaç boyalarıdır. 
lNGİLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IBTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
I - İdareınWn Cibali fabrikuı prıjı önündeki nht:rm tahkimatı ip p.rtna

me ve pllnı mucibince puarhlt uuuıe eksiltmeye konmuştuT. 
ll - Keşif bedeli 4997,30 llrı muvakkat teminatı 374,80 liradır. 
m - Pazarlık 6/IV /939 PerJembe günü saat 14 de Kabata§ta Levazım •• 

Mübayaat Şu~i Müdüriyetindeki Alım Komi.syonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve pllnlar herg(ln 25 kuruş bedel mukabilinde yukandı IÖzil , 

geçen şubeden alınabillr. 
V - İsteklilerin ebiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 rivenme N· 

ralarile mezkOr komiayona plmeleri. (3002) ...,... 
I - Matluba muvafık çıkmadılmdan dolayı reided.ilen ve yerine bqkaca 

mübayaa ecl.ilmİJ olan 48 aded Dekovil araitası ve tekerlelt farkı ftatm tahsilini 
teminen müteahhid hesabına n puarhlcla satılacaktır. 

n - Muhanunen bedeli 120 Ura ve % 15 teminatı ıa liradır. 

ili - Pazarlık 13/4/939 tarihinde saat 14 de Ka'~ata§ta Levazım Y• Ki1bayaat 
şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Mallar her gün yukanda 16zü geçen tubede aörülebilir. İıteklllerin pa
zarlık için tayin edilen gün ve aaatte 1o 15 teminat paralarile mezldtt komi1-
yona gelmeleri. c2067> 

ıvıeaecılE .., .. ve Barıara ı 
Yatak takımı Ye çamaıulannızın en ıenain 

çeıitlerini lataaltul Sultanhaman 

Bursa Pazarı Hasan HUsnU'de 
bulabili rainiz. 

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

Tane 

'Samsun 25 (M.deni kutu) 

Samsun 20 

Salon 20 

Çeşit 100 

Kuruı 

45 

30 

35 

145 

Taae -Sipahi 25 (Madeni kutu) 

Sipahi 20 

Yaka 20 

Çeşit 50 

KW'Uf 

80 

35 

30 

72,8 


