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C Altıncı Millet Meclisi dün ilk içtimaını yaptı 

• clis ittifakla ve tezahürat arasında 
et · nönünü tekrar Reisicümhur seçti 

İki geni vek4let ihdas edildi, 
Dr. Re/ik Saydam gene 
Başvekalete getirildi 

Ali Çetinkaya Muhaberat ve Münakale, General Ali Fuad Cebesoy 
Nafıa, Cezmi Erçin Ticaret Vekaletlerini deruhde ettiler 

!Parti Grupu bu sabah toplanıyor, hükıimet dış politika!,..- YENi KABiNE --... 
işleri etrafında Grup azalanna izahat verecek =~.km·:::::::::::: :'°.rl~W::raam 

Milli Şefin ıekra.r Rei6icümhur seçilme.ı dan ~ top&aria i14a ~bn 

Ankara ı - B. M. Mecliıi altıncı inU.. ı yapIIUfUr. 
hap devresinin ilk toplant11ını bugdn. (Devama ı ı iJıd 1a,.fada) 

Almanya, çember içine mi ahnıyor? 

Leh - Fransız - lngiliz 
ittifakı için Londrada 
müzakereler başladı 

f ngiliz Başvekili: "Bütün memleketlerin tecavüze karşı 
koymak üzere birleşmelerini temenni ederim., dedi 

Leh Hariciye Nazırı 
Londrada 

1 
lngiltere Roma?yaya ya~-1 ~ 
dım için de temınat vermış 

Londra 3 (Hususi) - Lehistan harici
ye ı)azırı Bek ve maiyet. crkAnı bu ak -
şam Londraya vHsıl olmuşlardır. 

Bek. istasyonda Lord Halifakt ve Leh 
ıefareti erkanı tarafından kaI'§ılanm11 -

tırLeh harıcjye nazın ile Lo~ Halifab 
arasındaki resmi temasınr~ yann başla • 

kt Leh nazırile İngiliz: ricali ara-naca ır. .. " 1 . 
sında cereyan edecek olan goı:u~e erın 
bir kısmına Romanya E:lçisı Tılla nın da 

iştirak etmesi muhtemeldir. . 
Geçen haf1a Bükreşc gitmiş olan Tıllı. 

d .. ·· - bulunacaktır. 
yarın Londraya onmu;. . . 

Salahiyettar mahfellerdc sbylen~ı~ıne 
göre, Bek'in Londrada yapac_ağı go~ş • 
nıeler beynelınilel hadiselerın seynnde 

kat'i bir merhale ıteşkıl ed~bilecekFtir. Bu lngitiz bCJfVekUı ~1/a. ftfA- 1'7'an.N 
- .. l asında Ingiltz • ransız ., ........ 

goruşme er esn 
11 

. . """fada) nisicilmhu.ru ile bir milıahabe eınaaındcı 
(Devamı met .... ~ 

Mlm M6dafaa vetnl .. OL 1'acl Tıau 

Dahili~ Vekll.l ••.••• ~ PaDı: Öztn.k 

Harici,. Vetm ······-· 'lltrti San.eotlu 
Mali~ Vekill ............ FllMI AJTah 
Ma&rU VekUl .......... Buan !u Ifi.cel 

Nafta Vd:W ··-.. ·••••• Ol Ali Fut C. -..,,. 
İtt.sad Vetılt ..... .... Bfİllni Çaklr 
Sıhhiye Veldll • .. ...... Dr. Blllfuıl Alatq 
İnhiftrlar Veklli ..... Rana Tarh&a 

Ztra&t Vetill ·········- atıl.Is F.rlanmı 
Muhaber&t ft mli-
naltal• Veklll ............ Ali Cetlnk&Ja 
Ticaret Vek111 • ........ Ceuni Erçlıa 

Yeni 
Vekaletlerin 

vazifeleri 

Yeni Ncıfia VektU Ali Fuad Ccbesoy 

Y ımi Ticard VeJdU Cezm' .Bf'Çin 
(Yasın 3 üncU ayfMa) 

-ıs·ıan·1>ui······v·e· .. 1z·mir<1·e·
ge nçli ğ in dünkü 

teessür ve protestosu 
Emekli General KAzım Karabekirin beyanat,nın 

sebeb olduğu hadise 
Beyanahn ilk kısmını neşreden. ~~an) .ga~etesi 

devamını neşirden vazgeçtiğinı bıldırdı 
Dünkü Tan gaı:e1.esinde General Kl • 

mn Karabekirle yapılan bir mül!ltat in-

ti.p.r etıti. 

Gaz.etenin Generale sorduğu Nal fU • 
dur: 

- İsti.klA.l harbindeki büyük hizmetle • 
rinizi milletin mühim bir ekseriyeti öl
renmek fırsatını bulıımadı. Karilerin de, 
matbuatın da bu hususta tenevvür etmek 
ihtiyacında olduklarını kabul edersiniz, 
değil mi? 

General bu suale karşılık verdiği be -
yanat arasında ez.ciimle şunları söyle -
mi§tir: 

c- Ne ya:z:ik ki bu on beş sene içinde 
kıymetli, fikirlerle ortaya çıkarak ha -
yatalannı istihkar edet'Cesine çalışan ve 
memlekete büyük hizmetler ifa eden ba 
u vatan çocuklarının bır kenarda nasıl 

unutulduklan, kimsenin gözünden kaç
mamıştır. Onların bütün hizmetleri yal -

General Kcizım Karabelcit' 
nız kökünden inkiır edilmekle kalmamış, _ ----
belki onlara türlü isnadlar da yapılarak ı·················································· ........ , 
her biri dipdiri mezara gömülmek i&ten- Şeh! r Me eli si lstanbulun i 
miftir. Bu suretle memleket bunlımn ol- . v ... 5 

gun ve dolgun başlarından istifadesız sevmç ve taghhgım : 
bırakılmıştır. Bütün bunlarda modern Millı Sefe bildirdi ~ 
hurafenin büyük tesiri olmu~tur.> j: Ya""'"' ı unc~ sayfada bolaca..,nıs.) 

(Devamı J l bıcı aayjad.4) \ ....................................................... . 
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1 Snyfa 

Her gün 
lthamlar ve mukabil 
ithamlar arasında 

l, Y aıaa: 111lhtttta •ı• ..J 
fa ir hayli :zamandanberi Almanya 

[g) ve onunla birlı1tte İtalya de • 

mokra!rl alemi tarafından şiddetle itham 
edilmektedirler. Bunlann kendi rakibleri 
tarafından uğradıkları ifüamın esası da 
şudur: Almanya ve İtalya evvela mua -
hedelere ve verdikleri sözlere riayet et -
m yarlar; taahhüdlerini tutmuyorlar. Sa-

SON POSTA 

Resim O MakaJeı = Hırsızlıkta m ıtkaddeme .. === -
Nlsnn 4 

Sözün kısası 
--···-

Ankete cevab 

E. Talu 

l'C5) iziın gazete orta tahsil gençleri 

l,g) arasında dikkate değer bir an .. 

ket yapıyor. Bundan galiba maksadı, ço
cuklarımızın en basit bilgiden yana ço.lı 
yufka olduklarını gösternıek:e beraber, 
diğer cihetten de sinemalar, sinema ar " 
tistleri ve daha buna benzer malAyaniyat 
hakkında mütebahhirini üJemadan bu -
lunduklannı tebarüz ettirmektir sanırım, n yen de gene bu iki mem!eket. küçük 

milletlerin hürriyetlerine ve istikl.B.llcri
ne hürmet göstermiyorlar. Nerede ve 
kıme karşı güçleri yeterse orada bu gücü 
ku '}anıyorlar ve tahakküm ediyorlı:ır. 
H lbuki, dünya tahakküm ve tecebbür 
hukuku ıle idare edilem0 z. Milletler an
laşmalı, bırbirlerinin i§l~rine karışmayıp, 

hududlarına. bfrnr yet ve istıklallerine Amerikada hırsızlık suçile müteaddid defalar hapıs ce
zasına mahkum edilmif 1000 hırsız arasında bir anket ya -
pıldı. he~ine kendilerinde iiiyad halini Rlan hırsızlığa 
evvelA naaıl başladıkları soruldu. ve görüldü ki yüzde dok
san dokuzu kıymetsiz ıeyleri Hhiblerlne haber vermeden 
almakla ip başlamı§lar, sonra da bu zayıf huyları dost ara
sında şayi olunca çekhımeden i§e devam etrn~şlerdir. 

Topladığı cevablar ekser:yet itibarile 
şimdiye kadar kendisine hak verecek ma. 
hiyette olmasına rağmen ben bu çocukları 

l kabahatli görmüyorum. Zir:ı tertib edi " 
len sualler, bir takım büyüklere. eski ne
sil mcnsublarına da sorulacak olsa, ce • 
vahların bunlardan pek faı·kıl olmıyaca • 

hürmet göstermeli ve ayni zamanda cebir 
ve kuvvetı hak istihsalinın yegane vası -
tası olarak tanımaktan "azgeçmelidirler. 

Mihver devletlerine karşı demokrasi 
memleketlerinin - yani İngiltere ve Fran. 
sanın - Rusya ile birlikte ileri sürdükleri 
ıthamların esası bundan ibarettir. Alman
ya, bu ithamlara karşı evveltt §UDU söy
ledi: 

cBen mukaveleleri tanımadım ve muka 
velelerl yırttımsa bunu pek tabii olan 
haklarımı istirdad için yaptım. Başka 
mllletlcrın klamndan, hürriyetlerin -
den ve istiklAllerinden hahsedenler. ev -

veıa bu prensipleri Almanya için temin 
etmekle mükelleftiler. Bunu yapmadılar 
ve Avrupanın en büyük, en fazıl bir mil-

ını esir haline getirmek istediler. Ben 

de buna karşı isyan ett"m. !synn esna -
ımda cebır kullandınısa. hürriyet ve is
t k!Alımı temin içhı başka türlü bir çare 
bulamadım da onun için böyle yaptım.> 

Südetler buhranının halline kadar Al
manyamn bu tarzda verdiği cevab çok 
doğru ve çok haklı ıdi. Her kim olsa, o 

eleye kadar böyle yapmakta haklı o-
lurdu. 1 
İtalyaya gelbıce, onun davası ve verdi

Jı cevab başka türlüdilr; İtalya: 
Sınlk. fakat açık ve samimi olarak 

ru cevnbı verili ve h!lA 'onu söylüyor: 

cHek kuvvetten ibarettir. Cihan Har
nde Fransanuı, İngı'Ilterenin muzaffer 
malan ifin ben çok İtalyan kanı feda 

attım. Buı a mukabil. gnlib gelince bu 
memleketler bana hiç bir şey vermedi -

ter. F uıpe'yi olsun tamam alamadım. Ba
na hiç bir müstemleke vermediler. Çün

i1 o zaman kuvvetsizdim. Şimdi kuv -
lendım. binaenaleyh istemek hakkım 

du. Habeşistanı aldım. fakat, kafi değil, 
a ster m, daha isterim!> · 

I 

Oğlunun boks 
Menec~rllğinl 

Yapan "na 

Çocuk masanın Uzerlnde unutulmuş bır p'Zeteyı alabilir. 
büfede gözüne ılişen bir meyvayı yiyebilir, sokakta bu~du
ğu bir oyuncağı cebine indirebllir. Ne ÇJ.kat"? demeyiniz. 
Haddi zatında ehemmiyetsiz olan bu hareket hakikatte fena 
itiyad haline gelebilecek kötü bir huyun baılangıcıdır. Bu 
hareketin fena olduğuım yapanlara tehdid ile değil. ikna 
ederek anlatmayı bir vazüe bilmeliyiz. 

r--....... ······················---······ ...... , 
1 

18 biı~ lira 
Kıymetinde Hergon bir fıkra 

Şeytan aldı götürdü 
Dün gece Şehir Tiyatrosuna giden 

bir tiyatro meraklısı kapıyı kapah. 
bulmuştu. Kapının önünde bir san • 
dalye atm&§ oturan kapıcıya sordu: 

- Burada Ş~ytan oynuyordu, deği1 
mı? 

- Evet! 
- Amma iki ak.fam Ol/fiildi. 
Ktıpıcı başını salladı: 

- Turneye gittiler. 
- Desene şeytan aldı, glltürdü.. 

ı 

i 
i 
i 
l . .. '---- -------·' 

4 yaşında i Cokey 

Teh taşlı bir yilzDlı 

* Londrum !hafif llklet amatör boks 
Bu müdafaalara ilaveten de her iki şampiyonlannda Simonaun meneceri bir 

m mleket, Çeko-Slovakyanın son buhra- erkek değil. bir kadındı.:r. Bu kadın da 
mdanherl muntazaman §Unu da söylü- annesidir. Oğlunun bütün antrenmanla • 

Fransız sinema yıldıılarmdan Simone 
Simon Riviyerada tatilini geçirirken. 18 
bin lira değerindeki tek tatlı elmas yü -

1 züğü çalın:mııtır. Artbt hemen pollBe baş 
vurmuştur. Resmimız Simone'u karakol
dan çıkarken iÖ8teriyor. -----

Koyun soffan _qer mi? 

cİngiltere ile Fransa ve bu arada Rus • 
milletlerin haklarından ve hürriyet -

rinden bahsediyorlar. Bu tarzda bir 
k mfidafiliği gülünç b;r şeyciir. Çünld, 

talyanın Habeşistanı alınası, İngiltere -
pın İriandada ve Hindistanda ve ilh .. 
w Uh .• duzunelerce memleketlerde hakim 
olmak üzere kendisinde tasavvur ettiği 

h ktan daha aşağı bir hak tasavvurunun 

rına nemttt eden, masajını yapan ma • 
dam, yet~irdiği bob&ilnün bütün Av

rupa hafif siklet şampiyonluğunu kaza -
nacağına emindir. 

Gt!neral Miyalıa 

ispanyadan ümidiTJ.i 
kesmedi 

Bu ~ yaşlarındaki bebek. Londralı bir 

ookeyin oğludur. Babası gibi ata merak

lıdır. Oyuncaklarile oynayacağına, her • 

!ngilterede Devon &ya'Wtinde bir kasa
bada bulu.nan kdlliyetll miktardaki so • 
ğan stoku yavaş yavaş kayıblara kanş • 
ml§. Kasaba ihtiyar heyeti, meseleyi araş 
tırmak üzere bir komisyon teşk11 etmiş. 
komisyon birkaç gün süren tetkikten son
ra. heyete verdiği rapord ı kasaba ko • 
yunlarının soğanlara dadandığını, ve 
bunlan yediklerini kaydetmiş 

lfades demek olamaz. Bir çok milletleri gün midillisini tımar eder. kendisine gö. 
r gibi kullanan Fransa ve Rusya da İki buçuk sene Madridi müdafaa et • re yaptınlmış olan eğerini kendisi taşır, 

Fakat ihtiyar heyeti, buna pek inan -
mamakta, ve koyunların soğan yiyecek
lerini şüpheli bulmaktadır. 

· lan t kat · d· F t .. lt · b Madridin en kz.r;metli sara.qı ıa nı mevkıdedlrler. Almanyanın Bohem- mış 0 • a şım ı as a mu ecı u - hayvanının sırtına vurur, ve profesyonel 
ya ve Moravya vil§yetlcrini tekrar Al • lunan General Miyaha, ya Mısırda veya- arkada~larile de, ~ırası geldikçe. cidcll Frankonun Madridi alması üzerine, 

iJh k tm · d lA l h d d M , _ _,_,_ d 1 k i ı· d nasyonalist İspanyanın Londra mUmes-m nyaya · a e esı e, mese a, yanız u a e.u;ı:Aa a yer eşme n ye m e • mübahaselere giriJir. 
ır Filistm meselesindeki İngiliz politi - dir. sili Alba dükü, 2 'buçuk senedenberidir, 

ı.. S · ıı.. kk d k. F cümhuriyetri f.-nnnyollann işgalinde bu-"" ından, unye ua ın a ' ransız po- Fena halde yorgun görünen ve inkisan İskenderiyedeki oğluma iltihak edece - , ~r-
d d h w 1 t·k ahlAk · lunıın sarayını tesellüm etrnek üzere Mad tikasm an a 8 aşagı po 

1 1 
a - hayale uğra:mı.ş olan General gazetecilere ğim .. İhtimal ki, ilmid eftılğimizden daha 

ığı dernek değildir. Dizi ahlaksızlık- İ ricle gitmiştir. Saray, İspanyanın en mü-
hl .klı 1 şöyle demiştir: yakın bir zamanda spanyaya döneriz. Zi- hı·m ve kıymetli bı·nalannda:ı birıdir. tham edenler, bari bızzat a a · o -

rdı!. cMukavemetin artık lüzumsuz olduğu- ra İspanyolların bir çoğu kalben cümhu - İçinde İspanyol nn'atının en seçilmiş 
B z m g b , bu i§lere b taraf göz.le ba- nu gördüğ{lm için Madridden yarıldım, riyet rejimine sadıktırlar.a şaheserleri bulunmakta idi. 

ve dünyada ınsanlığın, ins::ın!ık duy. ~=======:;;:==:=================:;;;;;;;;;;;::====================~, 
nun ve hukukunun hakim olmasını 
nler. Alınanyanm b rinci tarzcL'.ıki 

afaasını gayet haklı bulurlar; nite-
ım haklı da buldular. İtalyanın, sırf 'ken 

l nı müdafaa için ileri sürdüğü tezlerde 
e sınik bir vüzuh, fakat. maalesef, ta -
ihin şimdiye kadar gördüğü vakıaların 

huna mutabık bir doğruluk olduğunu 
· bule mecburuz. Eğer hak kuvvetten 
baretse ve bundan böyle de beşerin u-
bumi ve müşterek menfaati bunda ara -
taca.ksa İtalya haklıdır. 

(Devanu 10 mıcu sayfada) 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir ö.rkada~ &nlattı: 
Kendime bir kartvizit yaptırtacaktı:m, küçük bir mat -

baaya uğramıştım, muhtelif nümunelere bakıyordum. ka • 
taloğun bir sayfasında altalta sıralanınl§ 6 tane kartvizit 
arasında isim müşabeheti gözüme çarptı. birincisi öz türkçe 
bir Türk adıydı. ikincisi bu öz türkçe kelimeye hır sen ı:l
ve edilmek suretHe ermeniceleştirilmi§ti. üçüncüsü ise ge
ne ayni türkçe kelimenin Alman ismine benıetilmesile ya-

iSTER iNAN, 

pılmışh. Geriye knlanlannda da Rum veya Musevi kokusu 

vardı. 

Merak ederek sordum. matbaanın !ahibi gülerek cevab 

verdi: 

- Bu altı brtvizitin mektub ve zarf başhkları da var

dır, hepsi de ayni adama aiddir. Milşterileri hangi milletten 

ise göndereceği kAğıdları ona gönt .eçer. dedi. 

iSTER INANMAI 

ğına kanaatim vardır. 
Baki kimmiş? .. Çocuk nereden bilsin? 

Bu büyük şairin divanını, yeni harflerle 
basılıncıya kadar, aca.ba edebiyat hoca • 
lanndan kaç tanesi doğru dürüst okuya
bili yordu? Harekatımızda ve hükümleri • 
mizde biraz munsü olmalıyız! 

Dün, elimde Son Posta olduğu halde, 
burada kudemadan. eIM?ycc de mevki sahi 
bi olmuş, mütekaid bir zata, anket suaı... 

lerini. merak saikasile tekı·arlayıverdim.. 
Aldığım çevabları ibret o!sun diye aynen 
ve harfiyen naklediyorum: 

- Baki Efendi kimdir? 
- Rahmetli Yenikapı mevlevf §eyhinf 

mi. yoksa Babıali evrak müdürünl\ mü so
ruyorsunuz? Evvelkini pek tanımadım 

amma, diğerile hukukumuz vardı. Nuı 

ı içinde yatsın, latif, hoşg\i bır zat idi. 
- İbrahim Müteferrikayı bilir misinid 

( - Acayib! Müteferrika, bizim bildiği .. 
1,nız, devairde ufak tefek masrafların kar
şılığına oonirdi.·Bunu da mı soyadı diye 
alan olmuş? 

- Greta Garbo kimdir? 
- Çeko-Slovakya reisicümhunı değil 

mi? Vallahi, mirim. öyle garib isimler o
kuyor ve işitiyoruz ki hepsi hahrda kal· 
mıyor . 

- Reşad Nuri mi iyi şnirdU", Yahya 
~cmı:ıl mi? 

- LBaşını sallıyarak] Ynhya değil. 
Namık Kemaldir o, öyle değil mi? Şüp • 
hesiz en büyük şairimiZdir. 

- İzmir düşmandan ne vakit isf rdad 
edildi? 

- Aklımda yok. Lakin, fakırhaned<' bir 
lOgat kitabının başsayfasına kaydeylc • 
miştim. Emi yuyunılursa bulur, arze • 
derim. 

-Mussolini Vaterloyu ne vakıt aldı? 
- Almış mı? Haberim yok. 
- Hangi dansı daha çok seversiniz? 
- Heps"ni, miri muhterem; Hepı::ini!, 

Ruberu. s"nebcsine, dizd"z<'. cilmle inin 
temasası hakka ki Hitif o1uyor' 

- Geçen sene en çok hangi filmi be • 
ğendiniz? 

- Lepp<'y?! .. Sinema mı'! İsimleri ha -
tırda kalmaz ki!. Maamafih, Abdülveh· 
habdı galiba. bir tanesinde arabca ş&rkı
lar dinledik .. Lnhni lfıtif ile okuyordu de
likanlının biri .. O, cidden çok güzeldi. 

İşte, aziz anK:etçi arkadaş! Bu da .nesli 
kadimin mallımat ve kab·Iiyetinden bir 
nümunedir. Ne diye yoruluyorsun? Bı • 
rak, Bak:yı, Edirnekapısındaki inedfcnin
de, onun en son kadrini bi!en Nazifle A
kifin arasında rahat yatsın! Müteakib ne
sillerin alakasızlığını, kayıdsızhğını, ve
fasızlığını teeyyüd ettirlo te p~k ruhunu 
rencide mi edeceksin? O senden bunu :5. 
tedi mi?. 

Ve bu acı hakikati daha o vakit keşfe. 
den şair: Baki kalan bu kubbede bir hoş 
sada imiş .. demedi mi?. 

Ne boşuna uğraşıp duruyorsun?. 

E. Tnht ..................... -..................................... . 
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4 Nisan SON POSTA 

--

ii3!CJ:t~=J=ti1!:ıt;D Mussolini ve Franko 
Berline gideceklermiş 

-

Romanya Hariciye Nazırıl P~riste dünku 
mühım konuşmalar 

e Nutuk yarışları 
karşısında 

E 

Ankaraya niçin gelecek? Hariciye Nazın Türk, 
lngiliz ve Sovyet 

elçilerini kabul etti 

Hitlerin 50 nci yıldönümü 
için Almanyada yapılan 

hazırlıklar 
Yazan: Sellin Ragıp Emet ın.·. 

Berlin 3 (Hususi) - c'Eksçeync Te • 
legraf• ajansı bildiriyor: M ussolini söyled~ Daladye cevab 

Burada dolaşan bır rivayete göre. Hit· verdi. Mussolini tekrar cevabi 

si 

Havas ajansına göre Romanya bizden müşkül vaziyette 
kaldığı takdirde İngiliz harb gemilerinin ve diğer 

gemilerin Boğazlardan serbestçe geçmelerine 
muvafakat etmemizi istiyecekmiş 

Paris 3 (Hususi) - Hariciye nazın Bo. 
ne, bugün arka arkaya Sovyet sefiri Su· 
riç, İngiliz sefiri Erik Fips ve Türkiye 

lerin ellinci yıldönümüne müsadif 20 Ni- bır nutukla mukabele etti. Bu arnda Çem· 
sanda yapılacak olan merasım ve şenlik- berlayn bunlardan geri kalmak ıstemedi. 
!erde hazır bulunmak üzere, Mus5olini O da bir nutuk irad etti. Hıtler de bütün 
Berline gelecektir. bunlan bastıracak surette umumi bir 

' l 
ak er 

General Frankonun da ayni maksadla meydan okuma ile kelama nihayet verdi. 
bu tarihte Berlini zivareti muhtemeldir. Dünya efkan umumiycsi önünde bir nevi 

.ada 
-eke 

~ . sefiri Suad Davazı kabul etmiştir. 
Patis 3 (AA.) - Havas tebliğ edi • 1 karar verdiği suretinde t~la~ olun • Nazır bilahare beraberinde hariciye 

yor: maktadır. Romanya a')'lli şekilde Po • nezareti umum kMibi Aleksis Leje oldu-
Mntin garetesi, Londra- muhabiri ga lonya ve Fransaya da bağlanmış ola - ğu halde başvekil Daladye tarafından ka. 

Bftler malilliesine gidiyor söz mücadelesi :mnhiyetini alan bu şekil 
Berlin 3 _ Heliı~oland adasındaki is • nutukla§ID.Cllann hiç bir zaman feyizli ve 

tihkfım ve diğer tesisatı ziyaret eden Hıt· ha;:rkfır tesir icra ettiği görülm~tır. 
ler Berline döner dönmez Berchtesga • Kulıs arkasında cereyan ed~n entrikaları 
de~'e hareket edecek ve beklenmiyen bir olmasaydı. muhakkak ki, müteveffa Mil· 
hadise zuhur etmediği takdirde 20 Ni , !etler Cemi~~-~in sı~ ~~ası.a: ~e gö~ır: 
sana kadar orada kalacaktır. Hitler, Ber· melcrle yurutegeld1ğ: gemısının revışı 

zetcsme şu haberi V€ımektedir: caktır. . . bul edilmiş ve sefirlerle yaptığı müla -
Romanya hariciye nazırı Gafenco, Türkiyenin iltihakı da dahı:r şundı • kat hakkında başvekile izahat verm:ştir. 

Romanya müşkül bir vaziyette 'kaldı • den muhakkaktır ve Yugoslavya ve 
ğı takdirde İngiliz harb gemileri de da- Yunanistanla istişareler devam edecek 
hil olmak üzere harb gemilerinin Boğaz. tir. 
lardan geçmek hakkını Türk hükiıme· Ajansın notu: 
tile ~örüşmek üzere Ankaraya gi~ Anadolu ajansı, bu havadisin Tür 
ğe hazırlanıyor. Bu hadise. Romanya kiycye 1aallfik eden kısımlarından An.
hükümetinin kendi mukadderatını İn - kara mehafilini haberdar bulmamış -
gilterenin mukadderatile bağlamaya tır. 

Fransız Hava Nazırı 
Londraya gitti 

Suriyede buhran ve 
gerginlik devam ediyor 

Hataya dair 
uydurma haberler line ancak 50 nci yıldönümünün tes'idi bütün b~. laf ebeliklerinden ço~ dah~ 

münasebetile yapılacak büyük nümayiş- faydalı ıdı. Nutuk, her zaman bır fıkrı 
lerde bulunmak üzere dönecektir. tam ve kamil ifade etmiye imkan veren 

Paris 3 'AA) - Figıno gazetesi, Ha bir izah vasıtası değildir. Hatibın içinde 
tay parlamentosunun, Hatayın Türki • B ç ki • bulunduğu mekanın ve şartlarının tesi -
yeye ilhakını ilan etmek fikrinde oldu· eneş, e erın rile bazan fikrini natamam olarak ifade 
ğuna dair İskenderiyeden gelen bazı • .ki 11 . • • ettiği görüldüğü gibi, gene ayni tesir ile' 
haberler neşretmek1.edir. Gene bu ha - ıstı a arını gerı tasavvurundan çok daha ileri gittiği de 
berlere nazaran, 60 bin kişilik bir Türk ' müşahede edilmemiş Lir şey değildir. 
ordusu neticeye intizaren Hataya gir· alacaklarını söy üyor Bundan dolayıdır ki harb ve sulhün mu· 
mek üezee hududda ta·haşşüd etmiştir. kadderatına talluk eden nazik durumlar· 

Londra 3 (Hususi) - Fransız haıvana Şam 3 (AA.) - 20 gün süren grev ve Diğer taraftan Halebde de Türk ko· Clevland 3 (AA.) - Benes ile New· da, nutuk yolile beyanı hissiyat ve e!-
zın Gi la Şambri, beraberinde üç mü - nfuna~jışleırden sonra kabınen buhranı miteleri kurulduğu ve Hatay Türk or- York belediye reisi Loguerdia bir nu - kar etmek, faydadan ziyade zarar geti • 
tehas~ıs olduğu halde bugün Londraya henüz azil olmamıştır. Yakında Rus~hı dusu tarafından işgal olunurken bu tuk söyliyerek Çeko - Slovakyanın is- rebilir. Şu noktayı da unutmamak 18.zım· 
gelmışt'ir. Buhari'nin riyasetinde bitaraf bt.r kabıne komiteler ~sm~m Türkiyeye müraca - tiklalini istirdad edeceği kanaatini dır ki şahsi temas yolile yapılan müza -

Fransız nazırını hamil bulunan tay- teşkil edilmesi ümid edilJllektedir. at ederek zulüm görmekte olan Türk • izhar etmişlerdir. kerelerde eksik kalan bir fikir veya dm. 
yare kesü bir sis yüzünden, Londra ci- Bununla beraber miltt blok. henüz mu leri kurtarinak üzere kıtaatın daha i - Benes, zafer gününün geleceğini söy· leyi tamam.lamı ya daiına imkan vardır. 
Vannda bir meydana inmek mecburi - halefetten vazgeçmemiştir ve mandater leri yürütülmesini rica edeceklerdir. ledi.l{ten sonra: hariciye müsteşarı Sum Fakat bir nutuk irad edildikten sonra ek· 
Yetinde kalmıştır. devleti isUklAli geciktirmekle itham et· Bütün bunlar önümüzdeki Salı günü mer Wellcs'in Çeko - Slovakya hak • sik kaldığı gönllen taraflannı tekrar ifa-

. Nazır İngiliz ve F.ransız tayyare fab- mektedir. . " . ve müteakib günler için derpiş edili - kında ge:çenlerde yapmı.ş olduğu beya- de etmiye imkan olmadıRı gibi dolayısile 
rikaları. a:asmda birbirini tamamlayan Hale?de ve Şam.da b1: ?ç gUrültülü yor: .nattan mütevellid memnwtlyetini iz - yapılacak tamamlamabr dn ekseriya ih·. 
bir te.şnkımesai vücude getirmek üı;e- nümayı§ yapılmış ve muslümanlar ara • Ajansın notu: . har etmiştir. tiraz ve zaf eseri sayılabileceğinden her' 
re, alakadarlar ile müzakerede buluna· ınnda vukubulan çarpışmalar esnasında Anadolu ajans• bu haberi te'kzibe Mumaileyh netke olarak demiştir vakit mahzurludur. Sonra nutuk, bir8J1 
caktır. birkaç kişi yaralanmıştır. mezundur. ki: tasannuu icab ettirir ki samimiyetten u ... 

E 
cHaşin kuvvete, g<!ne haşin kuvvet· zak kalmak istemiyenlet" için bu bakını -ı 

ski Çek CUmhurreisi Hacha Yeni Vekaletlerin /zmlrln en cüret' kar le mukabele etmek lbırn olduğunu dan da iyi bir müracaat vasıtası olamaz. 

Çekler'ı b" t'd t 1 telkin etmiyorum. Fakat dilnya, Avru- Fakat tumturaklı cümleler, sakin bir ha, 
ır par 1 e op anmıya vazifeleri Hır~ızı Manisa pamn bazı memleketlerinde kendini vayı bozmak ıçın kuııanıımış mağrurane 
davet etti Tımarhanesinden haçlı p,östermeğe başlamış oıan manevi ve keı~ıerden hoşlananlar içi~ elhak bi • 

Prag 3 (AA.) _ Emile Hacha, Çek Ankara 3 (Hususi) -İhdas edilen yeni içtimai inhilale bir nihayet vermek 1§.· .çilmiş kaftandır. Nutuklar ırad edereli 
İzmir (Hususi) - Son senelerin en k lıklı ~-,,_d d d ı d 1 

m. illetine hı"tab"'n radyoda bı"r nutuk so··y Vekıı.letlerden Muhabere ve MünakalUt t zıın olduğunu, aksi takdirde medeni. • arşı ı,..c.ıı i savuran ev et a am a • ., " müthis ve cür'etkar hırsızı diye anı • ıklar ı f b - b li~er:k Çek milletinin hayatının temi· Vekaleti Devlet Demiryollan ve Liman· nan v~ soyduğu mağazalara (Çetin yetimizin ortadan kalkacağını anlama- rmm yapt ı, maa ese ugun, un 
n.ı içın bütün Çekleri bir tek siyasi par • lan idaresi ile havayollan, posta, tel- Cin) imza~ını havi kartlar bırakan İh- <1a başlamıştır. dan başka bir şey olmuyor ve her halch 
tıde top1arun"gwa da,,et e...,,.;~tır" . graf ve telefon. radyo idarelerini faaliyet -> Laguardia, diplomatik tabirler1e be- insanlığın nefine hareket edilmiyor. 

u , t.UUeJ san dün ME:nisa emrazı akliye hasta • ek s r R E 
çerçevesi içine alacak ve galib bir ihti • nesind('n kaçmağa muvaff~ olmuş • yanatta bulunmaktan imtina' eder e ım agıp meç 

Filistindeki gerginlik vahametini male göre Denizbank İktısad Vekfiletin • Amerika milletinin mütecavizi mey -
d ı k b V kAl t b ğl kt tur. w dana çıkaracagwını ve demokrat devlet- Dun gece bı·r . otel muhafaza edı·yor en ayn ara ıı e a e e a anaca ır. Müteeddid defalar yakalandıgı hal - d d ğini bütün" d" 

Ticaret Vekaletine gelince Türkofis, iç d k an ve zabıta iie müsademe eden lere yar ım e ece unyaya • 
Hnyfa 3 (AA.) - Buradaki gerginlik ticaret umum müdürlüğü ve devlet işlet- be a\h·ş hırsız son defa büyük feda· ilan etmek suretile harbin Bnilne g:. simsarı bir genci 

\'ahametini muhafaza etmektedir. Şeyh meleri bu vektılete bağlanacaktır. k~ ~~ar~a vakalanmıştı. Bir ay evvel çebilece~i mütaleasını ileri silrmüştur. 
Ahmed el S kh" . d d H ik" . k"l t' . fl d arı_ ., ag""' r surette yaraladı Öldürülm .. ı-a ırnı, Pazar mey anın a er ı yem ve aike ın ıs 1b:amt e ec.e : müteaddicl hırsızlık suçlarından dola· Anadolu sigorta şirketi 1 

. uş ur. ği idare masrafları i ayn u çe proJesı sene ağır hapse mahkfun edil -
. Tedhı.ş hareketinin devamı, Yahudile- halinde Meclise arzedilecek ve lazım ge. yı. ~~ İhsan Çetin Cin hapishanede idare meclisi reİSIİvQİ Dün gece. geç vakit Kar~öy nh~ . 

rm Yu\•nrl ı M k f 1 t hs" t lı kt mış ı. ' mında bir cınayet olmuş, bır otel sun· 
ratına mu:a~ as: ..... on lera~. ~ukdarreA - en a ısa ay n~V ırk. "ll delilik alfümi gösterdiği 1çin Manisa AnkarA 3 (Hususi) - Eski Denizli san bir genci bıçakla ağır surette ya· 

eme nme en yuzun en .~· enı e ı er klive h:ıstanesinck? müşahede altına 1 ş fi][ Anad l sig 
~~~lar_ın. duyrn~a olduklan memnu • Nafıa ve Ticaret Vekaletlerini deruh • :ıın~ışh. Deliliğinin de uydurma ol • meb'usu Genem e ~ ~ or- rcrlamışhr. 

~ et.sızlıkle izah edilmektedir. Arablar, de etmek suretile kabineye giren Gene- d ğu anlaşılmıştır. ta şirketi idare mecllBi reisliğine se - Vak'a şöyle olmuştur: 
§imdı tahaşşüd kamplarındaki mevkufla· ral Ali Fuad Cebesoy He Cezmi Erçinden u - çilmişt?r. Sirkecide Uzunköprü otelinde otu • 

~ın hapse atılmalarını ve muhaceretE'. General Ali Fuad memleketin en kıy • Münhal Valiliklere s·ıı·ıvr·ı c·ıvarında b·ır ran Bandırma tüccarlanndan Hacı 
<Ierhal nihayet verilmesıni istemektedir. il metli evliidlanndan biridir. Bütün mil - Mabmudun oğlu 22 yaşlarında Emin 

ler. letce tanınmakıtadır. k·mıer get•ır·ııecek? otobüs devrı.ldı• 10 Erdoğml geç vakit Karaköy nhtımına 
Cezmi Erçine gelince Ziraat Bankası 1 • yanaşan Sus vapurunda bulunan hem· 

lngilteredeki nazilerin umum müdür muavini iken bundan ev • __.... 1 d serilerini karşılamağa gitmiştir. Emin 
listesi yapılıyor velki Millet Meclisine son zama~larında ı yolcu yara an 1 buradan hemşerilerini alıp Uzunköprü 

iltihak etmiştir. Daha evveı Malıye Ve • . oteline götünnek istemiş, fakat Çolak 
Lo~dra 3 (A.A.) - Daily Expres!'l ga - kalpti müsteşarlığı, maliye varidat umum E':~e}lti gün Silivrl clva:ın.da bır Ahmed isminde bir otel simsan bu 

z~te~ı. dahiliye nezar~tin n Londra po • müdürlüğü yapmıştır. otob~. kazası olmuş, yolcu ışçilerden yolcuları Bandırma oteline göt~:rnek: 
lıs ıdaresinden hali hazırda 1ngilterede Maliye işlerindeki ihtisası, eserlerHe 1 O kişı yaralanmıştır. arzusunu göstermiştir. İşte bu yuzden 
Yaşıyan Nazi ajanlarının tam b~r lıstesıni 1 temavüz etmiş. en kıymetli maliyecileri· Kaza şu suretle vukubulmuştur: . Emin ile Ahmed arasında bir rnüna -
l'~ bunlnnn son zamanıardakı faaliyetıe. mizdendir. Silivri civatrında ve ~sa~ya bır kaşa başlamış ve nihayet iş kavgaya 
rıne müteallik bir rapor ıstemış olduğu- --- hayli mesafede tarıa:arda ~iler ça • dönmüştür. Bu aTada son derecede hid· 
nu haber vermektedir. Sabık Leh Başvekili intihara lışmakta, sabahlan hır otobus bunlan detlenen Ahmed bıç9.ğt .ı çekerek E -

lran Veı·ıahdı· ve eş·ı T!ıl1rana teşebbüs etti alarak ça-1ışt1~1a~ yerler~. bı:akma~ - minin üzerine hücum etmiş, zavallı '" tadır. Evvelkı giin de Sılıvn 3 plaka gene· karnının sol tarafından ağır su· 

hareket ettiler Varsova- 3 (A.A.) - Sabık başvekil sayı~ ve şoför ~h~u~'un idaresindeki retteı yaralamıştır. 
ve sabık Diyet meclisi reisi Albay Sla- otobus 39 tarla ışçıs~ ieb.alcb doldur- Ük anda yaralı Karalköy eczanesine 

Kahire 3 (A.A.) - İran Veliahdi ve wak, bir tabanca ile intihara teşebbüs muş ve asfalt }oldnn ıler1ıyerek tarla- kaldırılmış, bilahare imdadı sıhht oto-
l'efik, sı, }'anlarında Mısır Valide Kra- etmiştir. Kendisi, çok vahim bir vazi - lann bulundugu toprak yola sapmıştır. bT ·ıe Beyoğlu belediye hastane w 

atçesi oldugwu halde, dün ak<-<> ....... cMeh· h B · ı ld w · · t b"" b" mo 
1 ı ı · •C'<Ull yette 3staneye ka1dınlmıştJT. u kısmı arıza ı o ugu ıçın o o us ır- . nakledilmiştir. Eminin yaralan a-

tned Ali» gemisi ile Basra körfezine Gece saa-t birde sala'.hiyettar makam- denbire yolun sağındaki hendeğe yu - :ın~ 
harel· t etmişlerdir. Buradan Tahrana lordan verilen haberlere göre, Albaya _ varlanmış ve içindeki işçiler büyük gır ır. - ·------
~de~ 1.clcrdir. cMehmed Alh gemisine ikinci bir cerrahi müdahale yapılmış - Fazlı Guleç Ankaraya hareket ederken bir korku içinde feryada başlamışlar, Yugostavyada Hırvat meselesi 
ır lı Tz torpido muhribi refakat ey- tır. Kcl1disi hfüa Koma'dadır. izmi.r (Hususi) - Bursa meb'uslu • bu sıratla on kişi muhtelif yC'.I'lcrinden d · k 1 

[eml dir. Albay Slawak, bu sabah vefat et - ğunn seçilen Valim~ Fazlı Güleç An- yaralanmışhr. Kazayı haber alan Si - hakkın a müza ere er 
r. ·man - Rumen mu··nasebatı miştir. kara·ya hareket :tmış, ve hararetle teş- livri jandarması ~rhal motörlü nakil Belgrad 3 (A.A.) - Bu sabah Zağ. 

yi olunmuştur. Izınir Valiliğine kimin vasitalannı k.Cı"la mahalline sevketmic: rebde Tsvetkoviç ıle Hırvat lideri Ma-
r n 3 (Hususi) - Alınan otomo - Arnavudluk - ltalya münasebatt etirıleceği henüz belli değildir. Ev - ve yolculardan yaralı oldukları görü- çek arasında görüşmelere devam olun· 

~ . • , rı te>.'lkılfi~ının reisi Dr. Tot, be- 'l'i a ~ AA ) _ Son günlerde Ar , elcc izmir~e yali .~uavinliği yapan le~ t O ~iş i derhal hastaneye scvkedil- muştur. 
taber ınde bır muteha'Ssıs heyeti oldu· navud u ve Arnavudlu w un İtalya ile ve halen Bıngol valisı bulunan B. Sa- .!tnslerdır. Neşredilen resmi tebhğ, Hırvat me .. 
gu halde yakında Bükreşe gidecektir. lan munasebetlenne dair bazı ecnebi ıb Qka)ın adından kuvvetle bahscdil- Kaza sırasında otobüste 39 yolcu bu· selesine bir hal sureti bulmağı istih • 
Diğer taraf~n bir Rumen ticaret gazet 'Nde ve Tiranadaki bir takım gay ınektedir. . . w . • • l~uğ~ tcsbit edilıni~ ?ndu~undan. daf eden görüşmelerin dostane bir ha· 

lıeyetl de. Berlıne gelerek, yeni Alınan- rinıe 'ul şahıslardan çıkan şayiaların Mani a '.a\ıli~~ne Is:a?bul _Yalı ~u - ha~w mn b~ sebebtcn ıleı: gelıp .. gel - va içinde cereyr.n ettiğini ve görüşm~ 
Rumen tıcaret anlaşmasının tatbiki et· kat'"yen esassız olduğunu Arnavud • avini B. Hudaının getirıleceğı ~ayı ol. medı<1i urhkık edilmektedir. Şofor ya- lere yarın da devam olunactığll' u .... -
ımfında müzı:rkerelerde bulunacaktır. llık ajansı beyan etmektedir. mu~tur. kalanmıştır. dirmektedir. 
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4 SaYha 

İstanbul Şehir Meclisi 
dün toplandı 

T oplanhda Reisicümhura, Millet Meclisine birer 
tebrik ve tazim telgrafı çekilmesi kararlaştırıldı 

OOnk« toplantıd an bir mnoa 

f.st~ Şehtr Meclisi dıtln Nuan ayı ı nisini havi vil!yet umumi meclisinin ka
içtimalanna bqlaınıfhr. Riyaset ınev • rarı C. H. P. genel sekreterliğine bildi -
küni ifgal eden Vali ve Belediye Rei.si rihnifti. Bu kere alınan karşılık ilifik 
Llltti Kırdar kaa bir nutuk aöylemif, de- olarak gönderildi. 
miftir ki: Sayın Faik ÔztTak Dahili~ıe Vekili 

- Arkadaşlar, Ulu önder Atatürk için yapılacak anı-
Meclliıin Nisan ayı içtimalannın ilkini da İstanbul toprağının da katılması te • 

bugün açıyorum. Bu ~y i~indeki top~antı: mennisile Şehir Umumi Meclisinin verdi. 
mızın en bail.~ca v.azıfesıni 1939 bütçesı ği karan saygı ve takdirle karşılarız. An
t~kil e~er. Butçeyı. Şuh~~ .~o~lantısmda cak cüm.huriyetin onuncıı yıldönümli do
vadetmış olduklanmıu gozonünde tuta- layısile yurdun her tıı.:-afmda merasimle 
ra~ h~rl:ı41_k. Bugün varidat kısmını, alınıp gönderilen topraklar Partide m:ıh
mu u:akıb ıçtı~alard.~ da .masraf kısmını iuzdur. Bu meyanda İstanbul vilayeti -
takdim edeceğız. Butçenın hazırlanması ninkiler de mevcuddur. Zamanında veri
intfua:~ işlerile meşgul olduğumuz için lecek karara göre kullanılacaktır. Bu su
taahhüre ~aramıştır. retle Şehir Urnumt Mecli~inin dileği de 
Sayın İstanbul halKım ıahsiyetinizde yerine getirilmiJ olaca~ını saygılarımla 

hürmetle seltunlarnn. Kararlarınn:d!l mu- arzederiın. 
vaf!akiyet1er diliyerek meclisi açıyo -
rum.> 

Bundan sonra zaptı sabıkın okunması
na geçl~Ur. Bu efi?lada münakaşalar 
olmuş. sabık zabıttaki muhtelif madde -
]ere ttiraz edenler bulunmuştur. BilAhare 
Atatürld\n anıdına İstanbul toprağının 
da konulmam yolunda Dahıliye Vekaleti 
nezdinde yaıpılan teşeı,büse Dahiliye Ve
kaletinden gelen cevab okunmu~ur. 

Dahiliye Veklletinden gelen cev~b 
Ulu Önder Atatür'ke yapılacak anıda 

İstanbul toprağının da ·katılması temen-

Mat~frrrllıı 

C. H. P. 
Genel !ekreterli9i 

Ruznamenfn oxunmast tamamlandık.. 
tan sonra celse bir müddet tatil edilmiş 
ve müteakıb celsede Reisicümhura ve 
Meclise tazim telgrafları çekilmesi ma -
kama bırakılarak toplantıya nihayet ve
rilmiştir. 

Riyaset maıkamınca Milli Şef İsmet İn
önüne, Millet Mec!Ui riyasetine ve Mec • 
lis Rei.!i Abdülhalik RE>ndaya ıu telgraf
lar çekilmiştir. 

(Devamı 10 w1cu sayfada) 

J(IJltllr tıleri: 
GOlhane mOsıımerelerl 

Gülha-ne milsamcrelerlnin 6 cı top - Yugoslav talebe kafilesi bugOn geliyor 

'lantısında Şark çıbanlannın yeni bir Belgntd yüksek mimarlar mektebi 
usulle tedavisine aid seririyatm yap - talebeleri başlarında profesörleri ol -

tJğı mesai, cildiye asistanı Dr. H. Sel- duğu halde bugiln saat on yirmi ikide 
man tarafından tebliğ edilmiştir. Çok trenle Sirkeci ista-syonuna gelecekler, 
muvaffakiyetli neticeJer vermiş olan Üniversiteliler tarafından parlak su -
bu yeni tarzı tedavi büyük bir alaka 
uyandmnıştır. rette •karşılanacaklardır. Yugoslavlar 

-···························································· 
Yalnız Dönüyorum 

Şilkıife Nihal 

bugün 1 3.30 da Abideye çelenk koya -

cak, Dolmabahçe sarayıru, yüksek mü

hendis mektebini gezeceklerdir. Misa

fir Üniversiteliler Cuma günü tekrar 

menılekt:tlerine döneceklerdir. 
Gençlerin vatani, içtimai seviye -

O!tuma kltab!arı hBZır'ıyııc!k bir 
sini yükseltmek için en mükemmel ve 
edebi bir vasıta olarak tavsiye ede • komiEyon eeçildi 
bileceğimiz bu romanda, otuz yıllık Orta mekteblerin birinci, ikinci ve 
hayatımızın canh akislerı vardır. Üs- üçüncü sınıflarında okutulan okuma 
!\\bundaki edebi kudret, eserin kıy - kitablannı yeniden hazırlamak üzere 
metini bir kat daha arttırmaktadır. Fa'Zıl Ahmed, Halil Vedad, Ha•kkı Ta -
HCI" ailenin kütüphanesinde bulun - f A rık, Falih Rıfkı, Re~ad Nuri, Re ik h 
ması lazımdır. Okuyuculanmıza harııı-
retle tavsiye ederiz. med. Süleyman Şevket, Mitat Sadul -

"il .. .._ ____________ _,-' lah, Nureddin Artandan mürekkeb biT 

~"'-------.. --------..... , komisyon kurulmuştur. 
Satthk aparbman ve 

arsa istiyorum 
Taksimden Şişliye ve Maçkayı ka

dar tramvay yoıunda veya nihayet 
ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
tek daireli iki ıane apartıman ile iki 
tane arsa istiyorum. 
Apartımanların tam konforlu, mo

dem olınası, arsaların geniı yüzlü ol
maları lbuudır. 

Son Pod& lda.ttıSI vuıtulle Yorro 
MişelidJs adftelne yaunu 

Hukuk taleb~•i bir seyahat tertib etti 

Hukuk Fakültesi talebesi yirmi üç 
Nisanda Bursayfl altı yüz kişilik bir 
seyaha:t terlib etmiştir. 

Askerlik tılertı 

Şubeye davet 
Emlnlmtl yeril :ı!ker11k şube.<ıtnden: AB -

.kert durumu tesblt edilmek bere (38296> 

kayıd numaraıll yedek hekim teRrnen M. E
ad ol!u Mahmud Mu:ııafforln aoele olarak 
ıubefe milracaatl llln olunur. 

SON POSTA 

1 Şehirlerimiz arasında 
tayyare seferlerine 

don başlanıldı 
·İstanbul - Ankara, Ankara • İzmir, 

Ankara - Adana hatları arasında hava ııe
ferlerine dünden itibaren başlanmıştır. 

Dün .sabah saat 8 de ilk tayyare Yeşil -
köyden Ankaraya hareket etmiş ve An -
karaya 10 da varmışttr. Ankaradan kal -
kan tayyare ~ostası da 17.55 te Yeşilköye 
gelmiştir. 

Tayyare seferleri fimdilik tecrübe ma
hiyetindedir ve yalnız posta ve gazete 
nakliyatı yapılmaktadır. Yolcu nakliya . 
tına da Mayısta başlanacaktır. 

----- -----
lngil r ereye sipariş edilecek 

11 vapurun mukavele 
esasları tesbit edildi 

Denizbanka aid muhtelif işler hakkın
da İktısad Vekaletile temaslarda bulun -
ma-k üzere Ankaraya gitmiş olan Denız
bank umum müdürü Yusuf Ziya Erzin, 
dün sabah şehrimize dönmüştür. Umum 
müdür Ank.arada vapurlar ihtilafı dola -
yısile bir müddet evvel şehrimizde Al -
man heyeti ile yapılan müzakereler so -
nunda tesbit olunan esaslar hakkında Ve
kalete izahat vermiş. yeni işler hakkında 
direktif almıştır. 

İngilterede yaptınl~cak 11 vapur ıi -
parişi etrafındakıi hazırlıklar bitirilmiş
tir. Bu hususta İngiliz Suvan Hanter fir
masile yapılan müzakereler sonunda mu
kavele esaslan tesbit olunmuştur Sipa -
riş işi bugünlerde kat'i neticeye bağlana
caktır 

Denizbank müesse.;P.Jerinin hukukt ıah 
siyeti haiz birer idrır~ haline getiril -
mesi etrafındaki hazırlıklara da devam 
olunmaktadır. 

Yeni idarelerin mali senebaşı olan Ha
zirandan itibaren faaliyete geçecekleri 
anlaşılmaktadır. 

Belediye mütedavil 
sermayeli b · r istimlak 

şirketi kuracak 
İstanbul belediyesı mütedavil serma -

yeli bir şirket kurmak istemektedir. Bu 
şirket, açılacak meydan ve yolların ci -
varındaki binaları istimluk edecek, yık -
tıktan j;Onra apartıman ve büyük bina 
yapacaklara satacaktır. 1 

Belediyeler Bankasından alınacak beş 1 
milyon liranın iki milyonu ile Eminönü 
ile Gazi köprüsü arasıncınkı sahil kısmın-ı 
da istiml~kine başlanacaktır. Belediye is 
timl!k müdürlüğü iki milyon lira ile is
timlak edilecek sahanın projesini hazır -

1 
lamıf, riyaset makamınıı vermiştir. İki 
milyon lira ile Eminönünden başlamak Ü

zere Unkapanına kada; imtidad eden sa
hanın yarısı istiml!k edilecektir. Bu is . 
timlAkler Eyü.be kadar uzıyacak yeni yo
lun sahil kısmında olacaktır. 

························································-···· 
lntikc mın çıldırttıfjı, ÖIOmOn 

Sarstıöı, vak'aların titrettiği in· 
sanların korkunç vak'aları 

RADYOLU· , 
POLi LEB 

25 kısım tekmili birden 
Baş rollerde MAX HOFFMAN 
- CA T HERiNE HUGHES • 
SILVER WALF Amerika Po
lis teşkilAbnı aşırtan, memle
ketleri bir felAket _ gibi aıan, 
bir afet gibi saran Gangater

lerin heyecanlı maceraları 

VAR 1 N Matinelerden 
itlbttren 

AL KAZAR 
Sinemasında BAŞLIYOR 

N~an 4 

Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya şehrin ihtiyacını 
karşılayacak miktarda buğday arzına başladı 

Yirmi giindcnberı şehrin günlük ihtıya - kerelerden sonra Türk - Amerlkan ticare' 
cını karşılamağa kafi mlktarda buğday gel- anlaşmasının ycnl bir sistem dahlllnde ak .. 
memesi yüzünden buğday flatları tedricen dedlldiği haberi şehrimiz tıcarl ve iktisadi 
yükseJmeğe başlamış ve bu yükseliş 5 kuru.ş mehaflllnd.:ı büyük bir aH1ka uyandırmıştır. 
30 paradan 6 kuruş 7 parayı bulmuştu. Amerika ile lş yapan ihracat ve ithalatcılar1 

Ekmek tlpl buğdaylardaki tereffiiün deva. bu anl~a etrafında malumat almak üze. 
mı üzeriLc ekmek natlarını bugünkü sevi - re resmi ve yan resmt iktisadi mehaflle mü· 
yesince tutmak mümkün olmadığı ileri sü - racaatta bulunmuşlarsa da, bu hususta he -1 

rülerek gerek belediyeye ve gerekse Ankara- nüz fazla r.ınlftmat olmad1ğı b!ldlrllmlşt!r. 1 

ya müracaatlar vukubulmuştu. Yalnız eski anlaşma ahk~mı dahlllnde it; •• .' 
Bu vaziyet karşısında esasen hem buğday halat ve ihracata devam olunabileceği v~ 

tıatıarını normalln dununa düşerek müstah. yeni bir vaziyet tahadüs ettiği takdirde a ~ 

silin ?.arar görmemesi, ve hem de halkın bel- rn.kadariara tebliğ olunacağı ilave edllmlştir. 
11 başlı gıdalarından biri olan un ve elanek 
fiatıarının fazla yükselmemesi için tc.şkll e
dllml' olan topraıc mahsulleri o!lslnin piya
saya müdahale zarureti hasıl olmuştur. Bu 

Ticaret Odası muame!Atı 
teftiş ediliyor 

maksadlıı ofis dün piya.'!aya 660 ton mlkta- Dün Ankaradan gelen İktısad Vekalet! 
rında bur:;day arzetmlş ve nynl zamanda müfettişlC'ri İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda .. 
flatıarı da tesbit etmiştir. Ofisin tesblt et - sında teftişlere başlamışlardır. 
tlği fiatlar 5-~ çavdarJı yumuşak buğdaylar Bu tef~!,ler muayyen zamanlarda yapıl ., 
için 5 kuruş 32 para ve sert buğdaylar lçln m:ısı mutad olan teftl.şler olup bir müdde~ 
de 5 kuruş 20 paradır. devam edecek ve Oda umumt muamelatı 

Toprak Mahsulleri O!ls1nin elinde külll - gözden geçirilecektir. · 
yetıı mtkt.arda stok rr.evcud olduğur;dan pl- ........................................................... ... 

ya.sada nAzım rolünü ifaya ve binnetıce buğ " LALE AÇILIVQR 
day fiatıarım bllflll tesblt etmeğe mukte - · " 
dlr bulunmaktadır. Şehre az miktarda buğ- Beyoğlundan yolu geçenler aylardan • 
day gelmesine mukabil hergün vasa.tt olarak beri yüksek tahta perdeler arkasında ken..' 
şehrin günlük ihtiyacı olan 300 ton buğda -
yın üçte blrl nlsbetınde Anadolunun muhte- dileri icin bir esrar kaynağı olan muaz, 
llf yerlerinden un gelmektedir. zam bir binanın yapıldığını elbet gör "' 

Her ne kadar bu vaziyet şehir değirmen - müşlerdir. Bunun bir sinema olduğunu 
ellerini müskül bir vaziyete sokmakta 1se de öğrenen halk, uzun haftalar onun yapıl11t 
şehrin günlük ihtiyacını normal şartlar da- şını sabırla bekledi... 
h1llncle tembıde ehemmiyetli bir rol oyna - Memleketimizde ilk defa olarak bir çoJi 
maktadır. 
Buğday flatıarının bu ~kilde orı.s tara • yenilikleri salonlarında topladığını, ma., 

fından te.oı;blti ve Anadoludan tıcart müva - kinelerinin mükemmeliyet!ni, filmlerinin 
rida.t az oLoı;a dahi şehrin bu şerait dahllln - eşsizliğini günlerce okudu. Nihayet, bu, 
de bu~ay ve un ihtiyacının karşılanacağı- nun Beyoğlunun kalbinde açan bir cLAle~ 
nın tekarrür etmesı t\zerine ekme-k fiatla -
rında bir yükseılş meTZUubahs değlldlr. olduğu anlaşıldı. 

Nitekim dün toplanan Belediye ekmek Daha bir kaç gün evvel, kaldınmlardal\ 
narh konı!syoru on beş günlük un ve buğ - yollara ta~n. tramvayları durdura14 
day f!atl'arını ve piyasadaki temevvt'tcatı yüzlerce insan bu binanm cephesine vu , 
tetklk etmı, ve mevcud şartlar dahil!nde rulan elektrikli sinema damgalarını se • 
ekmek narhının arttırılmasına !Uzum ol -
madığına karar vererek ekmek narhını ipka vinçle seyretti. Bugün her gazete onun 
etmlştlr. film ilanları ile dolu ... 

Türk-Amerikan ticaret anlaşması 
alAka ile karsılandı . 

Demek artık aylarca süren çalışmanın~ 
haftalarca devam eden uğrn~manın hazır, 
ladığı sinemayı görmek f ırsatma kavuşu~ 

Uzun müdd~ttenber! devam eden müza - yoruz. 

Beyes perdenin L Q R E T T A AN NA 
en meşhur ye 

en çok 1evilen y Q u N G BELLA TYRON 
PO VER 8 YIL •iZi: 

ıo binle::ce Figüran - Muazzam, Harikalı Sahneler, Şahane bir Mevzu 
P l·i i olarak 2.000.000 DOLARA MAL ol•nu-:ı bir Sırn'at AbiclPsi 

YARIN GECE BÜYÜK ŞEREF GALASI OLARAK 

Yalnız M E L E K'te Fransızca nUshası 
Dikkat: Yann gece icin bUtUn localar 'satılmıştır. 

Numaralı biletleri evvelden aldırınız. 

PERŞEMBE GÜNÜ Matinelerden 

iPEK sinemasında TÜRKÇE 
itibaren 

Sözlü 

' Sinemada 
Telefon 
21359 ~AZAK 

nüshası 

Sinemada 
Telefon 
23542 

Yarınki : Çarşamba matinelerden itibaren 

VAŞASON AŞK 
Tür' çe slJzlil - Arapça şarkılı 

"ABDO LVEHAB,, ın Şaheseri 
Azakta seanslar Ferah' da seanslar 

12.ao - 3. - rs.ao 10.30 - 1 - 3.ao - e 
Suvııre 8.30 da Suvare tam 8.4'5 de 

- --- ------- - ---, ......................................, 
. o L i M p i y A T G E N ç L E R 1 (O L t M p ı y AT ll LENi Cl~kt-nAL) 

Dun Akşam s A K A R y A Sinemasında Bnyilk rağbet gördü 
Boks • Eakrlm - Voleyboll· Basketboll • Futboll - GUreş • Deniz Sporlan - Deniz yarışl'U'ı - at yarışları ·birçok 

alakah Sporlar birinoillkleri ve Olimpiyatlarda Bayr•Gımızı ••ret dir•Glne oektlr•n y A ş A R ' 
OLlMPİY AT GENÇLERİ'nin Kamp bayabnı ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz. 
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Nazillinin büyük bir 
nahiyes·: Kuyucak 

Kuyucakta en yeni bir planla temel!eri ablan 
f!kmekteo binasının inşası henüz bitmedi, mektebin 

. . ikmali için yeni tahsisat ayrıldı 
Nazılllye 13 kilometre mesafede bulu-

nan v Nazilliden kalkan tren doğuya doğ
ru yol alırken ilk raslanan istasyon (Ku
~~ak), k~zanın ehemmiyetli bir nahiye. 
aıdır. Sekız yüz ev, 115 dükkan ve bır 
~!muk fabrikası bulunan -..Kuyucakta 
.ıv21 "f ~ nu us vardır. Halkı çalışkandır. En 
ÇOgu Mendires nehrinin geçtiği ovadakı 
ıenış pamuk tarlalarında bütun yaz uğ
r~arak elde ettikleri beyaz mahsulle ge-
Çillırler H""i'k • . .. · u umetın uç senedir yaptır-
nıkanakta olduğu Horsunlu - Naziıii sulama 

alı nahiy · · · 
90k bet .. en~ ı~ı~den geçmış ve bir 
Yaz k on koprulen ıkmal edılmişlır. Bu 
ha /0~.ldan su akıtılabairse biitün bu 
..3. va 1 koyleri g bi Kuyucak nahıyesınde 
~ 0 konomik · ~ cins! . vazıyet degışecek, mahsul 

ğala erkı artacak ve veı imi bir mısli ço
ca tır. 

kuyucağın kül .. 
fand . turel lrıkışafı 7.ıkre şa. 
sınd ır. 935-936 ders yılı içinde. halk ara
en a ~op~anan 1500 lira iıe Kuyucakta 

Yenı bır planı b" .. k b" na t a uyu ır okul ınşası. 
cşebbüs ea·ı · 

tır 9
36 

ı mış ve temeller atılmış-
li~d •937 ders yılında vilayet butçe. 
~arıen yapılan 2000 liralık yardımla du· 
u;;ksar ~erden bir buçuk metre kadar 
".. eltılın · t" 
Yet büt ~ş ır. 938-939 ythnda ise vıla-

çesınden ayrılan tahsisa~ 1500 I" 
radır Tekr . ı-
,,en · · k ar mşaata başlanmıştır. Lakin 
" 1 o ulun t . . ~in. amamen ıkmalı ve eksıkle-

1 

Kuyucak ilk mektebi. muallimleri 

SON POSTA 

Adapazarmda 
büyük bir yangm 

Bir noter· ik dairesUe 14 
dükkan tamamen yandı 
Adapazarı, (Hususi) - Diln gt>ce saat 

24,45 de şehrimizin Bakırcılar ~arşısında 
bir yangın çıkmış ve kısmen yıman no
terlik dairesile birlikte 14 dükk~n yan
dıktan sonra etrafa sirayetine meydan 
verilmden söndürülmüştür. Yapıhn talı
k;katta dükkaenları yananlar ~ııniardır . 
Terzi Hasan, bakırcı Muzaffer. bakırcı 
İbrahim, terzi Mehmed, Bozoyük tuhafı-

1 ye mağazasının ardiyesi, bakırcı Süreyya, 
yazmacı Zehra, manifaturacı Mehme<l, 
bu arada bir boş dükkan, yazmacı Ayşe, 
terzi Ayşe, yazmacı Esma, yazm::ıcı Beci
riye (ki bunun dükkanile beraber çekme
cede bulunan 700 lira parası da yanmış
tır). Yangın çok tehlikeli bir vazıyette 
cereyan etmiş ve Türk Ticaret Bankası. 
nın Adapazarı şubesile Ziraat Bankası 
Adapazarı şubesi de bu münasebetle bü
yük tehlike atlatmıştır. Yangının yapmış 
ılduğtı zarar ve ziyan 30 bin lira tahmın 
edilmektedir. Zabıta bu hususta tahkıka. 
tını yapmaktadır. Ateşin bakırcı İbrahi

min dükkanının arkasında bulunan boş 
arsadan çıktığı söylenmektedir. Yımgın
da bir de itfaiye neferi yualanmıştır. 

Lüleburgazd" arteztyen kuyulan açılıyor 

Evvelce a~ılmış olanlara llli.veten yeniden 
daha üç artP.zlyen açılmam.na ynkmda baş
lanılacaktır. Belediyemiz bundan eonra su 
depolarını 1nşn ettirerek tevzlata Te çe~me 
inşasına geçecektir. 

R'; f n 5 

J Adapazarı gakı da 
· suga kavuşuyor· 

Belediye kazanın temizliği ile şiddetle alakadar oluyoı 
kasabada yiyecek ihtikarı gittikçe fazlalaşwaktadır 

J 

Adapazarından bir göril.nÜf 

Adapazanndnn ys:zılıym-: Bu şirin 

belde pPk kı5a bir zamanda adeta bü
yük bir şehir haline ifrağ edilm~ir. 

Belediye şehrin en büyük ihtiyacı o· 
!an tenıiz ve saf bir suyun biran evvel 
şeh.-re ~ctirilrne.si uğ.".ında vm- kuvve -
tile çalışmıştır. Nihayet bu ihtiyaç kar
şılanmak üzeredir. 

Belediye şehrin temizliğine de fazla
ca alaka göstennektedir. Reis AhrnesJ 
Abbas Yanık fırsat buldukça catldele
ri ve mahallatı kontrol etmektedir. 
Diğer taraftan hemen hiç bir kasaba· 

ya nasib olmıyan itfaiye teşkilatı da 
muntazam bir halde bulunmaktadır. 

Teşkilatın başına getirdiği değerli it -

faiye kumandanı maiyetindeki arka· · 
daşlan çok iyi bir şekilde yetiştirmiş· 
tir. 

Maalesef belediyemizin henüz el u -
zatmadığı bir şey varsa o da memle -
kette gıda maddeleri üzerinde ola·n ih· 
tikarrlır. Kasabamız büyük bir zürra 
memleketi olduğu halde patatesin ki -
losunu 1 O, soğanın k'ilosunu 13-1 5, fa
sulvınun kilosunu 15-17.5. tereya~nın 
kil~sunu 90-100, peynirin kilosunu 45· 
50 kuntşa alabilmekteyiz. H<:ı·Mce faz -
la cıkarılan bu mallar şehir dahiJinde· 
k'i halkın ihtiyacını temine kafi gelme
mekte ve bıı yi.izden bir takım muhte
kirlere fırsat hasıl olmaktadır. 

ray: ~;amıanması için daha be~ bin i'i-
938 . ıyaç olduğu hesab edılmektedır. 
tarni~tl~~et bütçesinden eski mektebin 
1tü. 

0 
ıçın de 945 lira aynlmıştır. Bugün. 

ti kul· binası çok dar ve k;)hne bir va-

ve güreşinde -«7 lira hasılat temın edil
miş ve bunun 75 lirası okula aynla.rak 
mütebakisi Parti ve Gençlerbirlığıne bı
rakılmıştır. 

Kuyucakta bir de Halkevi açılmıştır. 
Kuyucak belediyesi .kasabanın bavındır
lık sahasındaki noksanlannı ikmal et
mektedir. Aydın caddesinden istasyona 
doğru yeni ve güzel bir cadde açılmış. 
Birlik ve Cüm.huriyet m~ydanı önünde 
geniş bir park vücude getirmiştır. Yazın 
parktaki şirin havuz başmda güniln ya
kıcı sıcağından kurtularak fe,.uhlamak 
için parkın süratle ağaçlandınlması li
zımdır. Kuyucakta yakında bır postane 
tesisi de kararlaştırılmıştır. Yeni Hava 
Kurumu ve postane binalannın in~asına 
başlanmak üzeredir. Kuyucak tedricen 
kazanın tam teşkilAtlı büyük bir nahıye
si olmak yoluna girmiştir. 

1 Yurdda Meb'us Seçimi 1 
Yettedir B k" .. k b' itle . · u uçu ınada altı öğret-

\ta n ıdaresinde 350 çocuk tahsilıerıne de
tı~ etmekted"rler. Nahiyede t!lhsil ça
na a ~00 çocuk vardır. Yeni ınekteb bı
n~ı· suratı: ikmal edildiğ. giirı merkez 

~Yede, ılk ttı-sil ihtiyacı yüzde yüz 
te?nın edilm'ş olacaktır. 
n Bu yıl 20 kışi okulun fakir çocuklan 
C:,~~a ınekteb: 54 lira teberrü et~ler
li"-• bu para ıle (36) fakir çocuk giydi-
uıuştir. 

._Geçende Kuyucakta yapı!an büyük de. 

8?zcaadadsı de11izde 
Bır Rum ZPngininin 
Cesedi l ul11ndu 
Boıca d d laat 15 a a an yazılıyor: Geçen salı 

"'ft"'. . de Bozcaadanın Cenub sahiline 
~1Z1n b' ır ~sed attıgı- g·· ·· lm·· t•· Ce a· onı uş ur. 
ca SE' ın kol dürTmPlen üzerinde Ru~-
dı (Duga) yazısı ve 1929 tarihi var. -
,. r, ::ıynca parmağında· elmas t::ıc::h 

e etrafına "k· . ~ , 8 ı ı mavı taşlı altın yüzük 
Inevcuddur Elb' · Pek · · ıse51 olmayıp yalnız i -
bo lı ve mavı renkli 'kolsuz kazak ve 

z renı• c yUn faneıa giyiyordu. 

k ~7caada zabıtasınca muktezi tahki
~, yapıldıktan sonra defni için Rum 

kilı~ı::! mütevelliliğine teslim edilerek 
?nerao::unle defl'ledilmiştir. 

~ı.iviyeti henüz anlaşılamıyan bu ce· 
8~'n zengin bir Yunanlı veya diğer 
bir ecnebiye aid olduğu zannedilmek -
tedir. 

hınir "eh" ı· l 1 • .. tr mec ıs ctımaln.:rına başlıyor 

~hlr meclisi 3 Nisan pazartesi günü Nisan 

8 
evres~ lçUmalarına. başlıyor. Bu devrede 
b~9 bUtçes; müzakere edilecektir. Belediye 

tçesı, g~çtn seneden 150,000 lira fazladır. 
. 

Bir köylü evinden 
Kaçan karısını 
Bıçaklıyarak öldilrdü 
İzmir (Hususi) - Dün akşam Ke -

malpa.şanın lTzüm köyünde, jandarma 
karalı\olıı civarında bir cinayet olmuş· 
mr. Ümmügülsüm adında 25 ya'Şında 
bir köy kadını, evli bulunduğu halde 
bir ~kasına kaçtığı için sorgu ha -
kimliğince :ifadesi alınacaktı. Karakol 
civarınde kocası Receble karşılaşan 
Ü~ügülsüm, Recebin karnına sapla
dığı bir bıçakla ölmüştür. Katil ifade -
sinde «evimi sebebsiz yere terkeden o 
kadını öldürdüm• demiştir. 

Traky,da ipekböcekçiliği 
Edirne, (Hususi) - İpekböcekçiliğı i

çin Ziraat Vekaleti fakir köylüler ıçin 
Bursa ve Erikliceden 1100 kutu gönderi
yor. Dutçuluk alabildiğine ilerlPmekt:?· 
dir. Dut fidanı yetiştirmekte en ileri Çt.
nakkale merkezi görünüyor. 300.000 den 
fazla dut fışkını elde edilmiş ve bun
ların yirmi bin kadan yardım olarak 
Meriç. Uzunköprü, Kanştırana gönde
rilmiştir. 

Yurdda meb'us _seçimine dair muha birlerlımzın gönd(!rdikleri resimleri neşre devam ediyoruz. Yukarıda Samsun 
Van, &ğazlıynn, Izmir ve Erzincanda ya'Pılan seçimtie bulunanları ve seçim Jen bil'E'.r intıbaı görüyorsunuz. 

Pazer Ola Hasan Bey Diyor ki: Trakya ziraat k:ırsu 

talebelerinin tetkikleri 
Lüleburgaz eğitmen kursu 

açllıyor 

- Hasan Bey, bugün bir 
2aZetede okudum, 

.... Su i§leri hallcdilmi .• Belediye yazın tozlu 
caddelerL aokaklnrı sula ta -
cakmıj. 

Hasan Bey - Kı~ın ça • 
murlu sokaklara alıştılar. 

· yazın sokakları yadıraama
sınlar diye mi? •• 

Edirne (Hususi) - Ziraaı kursu tale- Edirne, (Hususi) - Devlet Ziraat İr 
besinden bir grupun Kırklaı·eli ve Vize leri Kurumunun çiftliği olan Lüiebur
çevresine giderek nşıcılık ve budama tat gazda Nisanın ilk haftac:mda 220 mev
bikatında bulunduklarını blld:rrniştim. cudlu egitmen kursu açılıyor. Kurs Çd-

Edirnenin Kıyık bağ.arındaki hizmet . "dırlı ordugahta işlerine hlşhyacak ve 29 
leri biter bitmez bit· hafta sonra gene mü. İkinciteşrin Cüınhuriyet bayrammda SQ• 

dürlerile birlikte Uzunköprü, Keşan ve na erPCektir. 1940 da verilecek 22•l kişi· 

Çanakkaleye giderek ahlat, zeytin delice-, lik yeni bir tertibin bütün Trakya kültür 
leri aşı ve budama işlerini görecek olan camiasını sevindireceği \'C küçük köyıeri 
talebeler bir ay sonra da mandıralara da. dahi nura kavuşturacağı şüphesizdir . 
ğılarak geçen yıl olduğu giin üc hafta ka. Eğitmenlerin ziraat, ağaç, fidancılık, 
dar sütçülük, peynircilik tatbikatı iÖre • tavukçuluk, sütçülük gi1..;: hayatın tatbiki 
ceklerdi&-. hareketlerindeki rolleri büyüktür. 

3 

-

a 

:t 



1 Sarfa 

[ Hadiseler Kar ısında 

-Şey .. 
Aldırmadım: 

- Hişt bana bak .. 
Gene aldırmadım: 

- Ne diyeyim sana. 
Kolumu dürttü: 
- Ne dersen de, amma benim adım. 
~ değil. !Uft bana bak hiç değil! 

-Bay! 
- Ha işte öyle söyle! 
- Bay sana bir şey soracağım. 
- Sor n .ararsan amma kısa sor. 
- PekAlA, ben buranın yabancısıyım. 
- ~uıı 
- Neden anladın? 
- Buralı olsaydın, b~ni, şey.. Hişt .. 

Bana bnk.. diye çağırmaı. monşer .. Helo .. 
Ostad.. diye çağırırdın! 

- Senin :i&min mon r, hele>, üstad ha?. 
- Değil amma. onun gibi bir §ey! 
- Hangi millettensin? 
-Türküm! 
- Tuhaf teYI 
- Neye? 
- Bu söylediğin :isim, Türk ismine pe 

benzemiyor cb.. neydi o, monşer. hele, 
ilstad ••• 

- Sen ne soracaktın bana? 
- Bura1ı neresi? 
- Burası köprü. 
- Peki bu d,ireklerdeldlcr ne? 
- Levha ... 
- Resrmler ar. 
- Evet, elektrik kazalarından korun • 

mak çarelerini öğreten res=mler. 
- Benim okumam biraz kıt. sen oku da 

bana anlatı 
- Benim ifim var .. hem onu okumak 

f çhı yol üatünde durmak !Azım. gelen 
eeçenlerin yollarını keseriz. 

- Gelen ~lerin yollarını kesme -
~ okuyamu mıyız? 

- İmk n yok. 
- Demek okuyamıyacağızT 
- Evet ... 
- Öyleys ne diye oraya asmışlar? 
- Bilmem! • 
- Dur dur, bir şey daha soracağım. pı 

ztSrilnen yangın yeri mi? 

- Ne münasebet Eminönü meydanı! 
- Bir ıeye benzemiyor. 
- Ne dedin? 
- Bir §eye benzemiyor, deilim .. Sen 

bir şeye benzetebildin mi? 
- Burada eskiden binalar vardı. 
- Ne oldu onlar? 
- Yıktırıldı. 

- Kim yıktırdı! 
- Belediye! 
- Sızin belediye aklına esince bfnala-

n mı yıktırır? 
- Aklına esince yıkttrmaz, Prostun 

plAnı böyle ... 
- Dediğini pek anlamadım llIT'ma ... 
- Yıkılan binalar evvelden yo 

sonradan yapılmış. onun için yıktılat'. 
- Eskiden burası aynen böyle mi iı:nlf? 
- Hayır, cami deniz kenarına daha çok 

yakmmış. 

- Cami kendi kendine geri mi çekil -
miş? 

-Hayır. 

- Denizin suyuma azalmış? 
- O da değil! Denizi doldurmuşlar. 
- Denizin dolduru.tan kısnunı da yı -

kacaklar mı? 
- Zannetmem! 
- Öyleyse bu meydan eski haline ,eı.. 

miyecek. 
- Beikt! 

- Bu halde mi kalaca~? 

- Zannetmem. bir hale yola koya -
caklardır. 

- Ne vakit? 
- Her halde yakında! 
- Yakında ne demektir? 
- Yakın zaman demekt;r! 
- Yakın zaman kaç gün. kaç haf ta, kaç 

ay, kaç sene sürer? 
İşte bunun cevabını ve~medim: 
- Hele, dedim, beni bırak gideyim; çok 

i§im v r. 
- Yakın zamanda ıene burada bulu -

falım! 

Dedi. Çok şükür yakamı kurtarabil -
miştim. 

1mıa Hulmi 

i iyor m~ i i iz ? =ı 
lngilizlerin sevdikleri şarab 40 santimetre boyunda bir plpaz 

Bu gördüğünüz 
cüce İngiliz ada -
lannın birinde bu 
lunan bir Sakson 
papazıdır. Haş -
metli bir eda ile 

K ystcıne Burgondi şarabı İngilizlerin Hıristiyanlığı tem ~ 
qok sevdi bir içkidir. Bütün İngil • ıil etmektedir. Bo ~ ;(\ 

rede şimdiye kadar 10 milyon kilo yu 
40 san~etre ~ 

olmasllUl ragmen W' 
Burpdi prabı satılmıştır. Bu şarab1a - önünde yüzlerce ~.,, 
rın h psi bir araycı toplansa içinde mo • insana boyun eğ • 
&.m ibfr tranaaUnntik yüzdürülür. dirir. ___ , ____ _... .. _..... ..... -------·-·· ... ---' 

Aptal verir, 
Kurnaz yer 
Bay uS» e: 

\ Mektubunuzu imza yerini kes • 
ek p.rt~ bir ihtiyar dostuma gös

terdim. Kaydedeyim ki bu ihtiyar 
bt kektir: 

- Ben olsaydım ilstü kapalı bir 
tekilde cevab verir.. •Aptal verir, 
kurnaz yer,• derdim. Çocuklarına ve 
an hıe sadık kalmak şartile beğ-en
diğt gibi hareket etsin, dedi. 

Ben ise çocukluğumda sizin vazi • 
yetlnize dilşmttş bir ihtiyarı tanımış 
olduğumu hatırlatlım. O zamanlar 
o adamla ne vakit karşılaşsam içim-
de bir tiksiıune duyardım. Dikkat ve 
hayret etm ğe değer bir nokta ola -
:rak söyliyeyim, o adam beklediği 
servete kB'Vllpnadan bir kalb dur -
maınndan aldil. Kadın son yıllara 
gellnciye kadar, bunamış olmakla 
beraber hayattaydı. Sanırım ki Üsktt 
da;r sahil kısmında hatırasını hatır • 
layanlar el'an bulunacaktır. 

Evet gençken öyle düşünüyordum, 
fakat ş!mdi biTnz Y<Uilandun, tecrü -
belendi.m. Evvelki kadar kat'i hü • 

.. ümlü olamıyorum. Amma ihtiyar 
dostumun tavsiyesine de iştirak ede
miyorum. Yalnız ihtirazi kaydında 

onunla beraberim: 
- Karına w ~uklarına sadık 

kal! 

* Anknrn B y ( Gllıman) a: 
Bugünkü vaı;yetiniz bu mesele ü

eerinde konu" t ıaya müsaid değildir. 
Serbest hayata atıldığınız zaman ba
na hatırlatınız. 

* Ankarada Bay n .S. T.» ye: 
Mektubunuzda clliira• kelimesini 

kullanmışsınız. Olmıyacak şey de -
tildir. Fakat ateş olmıyan yerde du
man olmaz denildiğini de unutma -
mak lazım. Sorduğunuz sualin ce -
vabına gelince: Bence tamamen 
mevsimsiz ve yersi:ıdir. Evvel§. için· 
de bulunduğunuz bağlardan kurtu -
}unuz, ondan sonra düşünürsünüz. 

Esasen ben gönül macerasında yıl -
larla çerçevelenen bek1eme müd ~ 
detlerini hiç anlamam. 20 nci asır 
bısanlan arasında yıllarca evvel ve
rilmiş sözleri. değil, dünkü vadleri 
unutanlar blle çoktur. 

TEYZE 

SO POSTA Ni'snn 4 

~/ 
Çocuk bakımı =~~~~=~~~iiiiiiii.iii:iiiSiiiiiiiiiiiiiii~:=a:-=~ 

p"shanenin d v r m de e iki Annelere öğ .. düm 

v e e e ·ı er 
Dinlenilen şahid iki katilin duvar delerek ve parmak~ 

lıklan kırarak kaçarken yakalandıklarını söyledi 

Bundan bir müddet evvel İstanbul Suçlular, şahidin anlattıklarına iti ,. 
hapishanesinde vuku bulan bir fırara raz ederek: 
teşebbiıs hadisesinin muhakemesine A - Bizı diğer mahkumlardan ayır ,. 
ğırcezadn dün bakılmıştır. mışlardı. Biz tecritten kurtulmak için. 

Had :senin suçluları evvelce tevkif - jandarmalar görsün diye, mahsus böy
haneden firar ederek, Adanada yaka - le yaptık. Yoksa, maksadımız firar d&"" 
lanan Galata veznedarının katili Ab- ğildi, dem~lerdir. 

Çocuğun her kundağını değiştirdik
çe bir pamuğu paTafin yağına banarak 
boynuna, koltuk altlanna, bacak bük
lümlerine sürünüz. Daha iyi bir tedbir 

olmak üzere cocuğun bezlerini yıkar -
ken son çalkalama suyuna bi:r ııvuç Bo
:-ax atınız. Bacak aralannın pişmesine 

mani olur. 

* Çocuklara ayakkabı alırken şunlan 
unutmamalıdır: 
Ayakknbı büyük olursa yürüdükçe 

çocuğun ayağını vurur. Bazan mühim 
iltihablara ve herh? de can acısına se -
bcb olur. 

Küçük olursa parmak biçimlerini bo-
zar. Baş parmak kemiğinin fırlamasına 
sebeb olur. Bunun için ne büyük, ne 
küciik, tam karar olınaiıdrr. 

Taban derisi pek kaskatı olmamalı, 
yürüdükçe bükülmemelidir . Çocuğun 
rahat rahat yürüyeb;hnesi ve ayakla -
nnın biçimden çıkmamac;ı için yalnız 
ayakkabının uvgun olması kafi değil -
dir. İster kısa, is'er uzun herhalde ço· 
raplan da ayaklarına uvmalıdır. Ve sık 
sık yıkanmalıdır. Çok ba it ~örünen bu 
noktalar -belki de bu kadar ehemmi
yetsiz f!Ö ·ündüklerind0 n- ekserivetle 
ihmal edilirler. Halbuki çocui'nm bu -
günkü r~hau ve yarınki kuruluşu bakı
mından bütün bunların ehemmiyeti bü
yüktür. 

* Salılam bir çocuğa yemek yedirirken 
daima iştihasını ölçü tutmalıdır. Çocu • 
ğun i~teği varsa fazla yemek vermi~ ol· 
maktan korkunuz olmasın. Maamafih 
yavrunuza muhtac olduğu kadar ve -
mek verip vermemekte tereddüdünüz 
varsa şunu umumi bir kaide olarak 
batırlav1nız: İki üç yaşlannda. sıhhat • 
te olan bir çocuk büyük bir insanın 
ücde biri kadar yemelidir. Fakat bazı 
iştihalı çocuklar blıyüklerin yediğinin 
yansı kadar da yiyebilirler. 

Yemek bahai: 

Kura ·ye tathsı 
Bir ki to tereyağmı yakmalı. Bu yan

mış yai'.! ılınınca içine bir kilo un ve 
750 gram su katarak yoğurmalı. İçine 
vn yumurta kırıp tekrar yoğurmalı. 
Hamuru kurabiye şeklinde kesip tep -
siyi yağlad klan sonra dizmeli, fınna 
sokmalı, çıkarınca üzerine üç kilo eş -
kerden kaynatılmı~ tatlıyı dökmeli. 
Yalnız hamur soğuksa tath mca~. ha
mur sıcak a tatlı !';oğuk olmalı ve tadını 

dullah ıle, gene katilden suçlu bulu - Muhc-ıkeme, bazı tetkikat icrası iÇİD) 
nan Maksuddur. talik edHmiştir. 

Suçlu1ar, iddiaya göre, bulundukla:n Te kifhanedeki boğusmamn 
hücrenin pencere demirini kırmak ve . ' . • 
duvar delmek suretil~ kaçmak istemiş- muhal< emesme devam edıldı 
ler fakat yakalandıklanndan suçlan Tcvk !hanede Hasan Kaptan, Yusuf, 
te1ebbü derecesinde kalmıştır. Rıfat. Mustafa arasında geÇ€n kanh 

Dün mahkemede şahid olarak din - boğu%anm muhakemesine Sultanali-
Jenilen marangoz Mazlum bu firar med 1 inci sulh ceza rnatıkemesinde 
vak'acını şöyle anlatmıştır: dün de devam edilmiştir. Dünkü ce!ı-

- Yaz mevsimindeydi. O vakit, ha- sede ihtilastan mevkuf eski adl"ye mu
pishancde jandarma olara·k, bulunu - temedi Emin şahid olarak, dinlen"l.mişı, 
yordum. Bir sabah, saat 4,30 sularında duruşma Kirkorun celbi için talik edil
kalkrnış. bahçeye çıkmıştım. Bir ara - mişti .... 
lık düdük sesleri duyarak, içeriye doğ- fı ahküm o'an bir hırsız 
ru ko hım. İçerden, gardiyanlar: 

c- Firar var, firar!• diye haykırı - sevinerek mahkemeden ayrıldı 
yorlardı. Tekrar bahçeye d~ndüğüm - Tahmiste, Sular idaresi memurlanır' 
de, Maksud ile Abdullah nöbetçi ku - dan İlyasın cebinden bir eldivenini Çer' 

lübec;inin biraz gerisinde, iki buçuk ian sabıkalı Muammer adliyeye veri .. 
metre vüksekliğinde bir duvar önün - lerek, Sultanahmed 1 inci sulh cezada 
de ellerini yukan ka·ldırınış bir vazi- yapılan duruşması sonunda 40 gün 
yette durduklarını gördüm. Çünkü, müddetle hapsine ve tevkifine kara. 
nöbetçi jandarma silahının namlusu - verilmiştir. 
nu onlara çevirmişti. Bilahare mahzen Suçlu kararı öğrenince, dehşetli se-
duvannı bir demir parçasile delerek vinmiş ve mahkemede: 
dışarı cıktıklannı ve pencere demirini - Bay hakim, hay ömrün uzun ol " 
kırmak suretile de batıçeye atladıkla - sun, tuttuğun a-ltın olsun diye duaya 
rmı ö(rrendik. baslarnışhr 

Giimrüh lerde: Poll te: 

GDmrOkler Umuon MOdOrOnOn Garib bir şekilde kendi kendini 
Lordrısdıın ~vdeti bekleniyor yaratıyan adam 

Bevnelmilel hava: turizmi kongresi- Dün, zabıtaya vukubulan garib bir 
ne istirak ebnek üzere geçen ay içinde hadise ihbar edilmiştir. 
Lo d gı'tmis olan Gümrükler u - Kirkor oğlu Diran isminde bir Er • n rava . . .. 1.. 1 w k 

M
. ·· a- ·· Mah ud Nedim Gün - menı, mus uman o maga arar vere ~ 

mum u uru rn k ··1 l k a· k d" . .. t t -
düzal bugünlerde şehrimize döneC€k- re ~ Jı M e en ı en ın~ sun~ e 
. p mege kalkışmış. fakat agır şekılde yr 

hr. 
, ·1 1 k d l k tl -ralanmıştır. 

Bevneunı e ·ongre e rne~ e e er Hadise zabıtaya bildirilerek, yaralll 
srasmd:ı yapılacak hava naklıyatıncla d h l C . h ,__.,,tanesine nakle-.. . 'd .. h. k 1 er a eıra paşa jJ.<1'.j 

ciimruk işlerıne m mu ım arar ar dilmis ve tedavi altına alınm.ışhr. 

verilmiştir. 
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OdO D A k ltf Bir ~dem kerısını Jiletle yDzündan 
G"mrükler a m r n araya C 1 yaraladı 

Gümrükler Başmüdüıi.i ~e~i dün Evvelki gece saat 3 sulannda Bnkır-
ak.~a~ Ankaraya ba.reket etmıştir. Baş: köyünde Yeniyolda oturan A'Vrina ila_. 
mudur Ankarada bi~ hafta ka~ar ~a kocası Cano Nikiforoğlu kavga etmiş ~ 
laca~. gümrüklere ai<i muhtelıf ışler ler neticede Cano kansını jiletle yft ıo: 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar Veka- zi.i.~den yaralamıştır. 
letile temaslarda bulunacaktır. Kadının şikayetçi olmasiyle hadise 

c.dliyeye intikal ebniştir. 
iş Barkası Umum MDdDrD 

,ehrlmize geldi Mzslakta iki otomobil c;trpıştı 
Evvelki gün Maslak caddesinde bir 

İs Bankası yeni Umum Müdüril Sa- otomobil kazası atla1:ılm1Şt.ır. 
'ahaddin Çam dün sabah Ankaı:radan Sarıyerden gelen 960 numaralı Anr 
sehrimiıe gelmiştir. d "d · d k' to bil. B"' ük" .. onun ı aresm e ·ı o mo uy 

Umum Müdür öğ~eden e':el İ~. Ban dereye gitmekte olan şoför Ademin i .. 
kası İstanbul şubesınde bir muddet daresindcki 761 numaralı otomobil çar 
meş!!Ul olmuş, banka müdürü ve me - pışarak, her ikisi de hasara· uğramış ,. 
murla-rdan bazı izahat almıştır. Bu sı- lardır. Nüfusca zayiat olmamıştır. 
rada Mılli Reasürans Müdürü Refi Ba- Balık yiyen bir kııdın zehirlendi 

yar da Umum Müdürü ziyaret ederek Cibalide Demirhan mahallesinde <>-
ltend;sile bir müddet g6rüşmüştür. tuan Rabia yediği balıktan zclıirlencr 

Salfihaddl:D Çam bu hafta için~ An- rek cankurtaranla Hase'ki hastane • 
karaya dönecektir. sine kaldırılmıştır. iyice içinceye kadar bırakmalı. ................................ ········· ........................................ ·--·········--·-··········----... ······--·········-·..._._ ........ ········-· .. -··---

Film çevrilirken 1 Bacaksrz!n m skarahkları: 

-
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Peşteyi gezerken 
m 

~en Peşteden aynldı ve ben de uyudum. Sabahleyin 
apıma vurulan darbelerle uyandım. Yataklı vagon 

lneınuruna nereye geldiğimizi sordum. '' Peştedeyiz, 
Madam ,, demez mi ? 

~ 
"Satın almak için 

perili bir ev 
arıyorum!,, 

C Çocuk Terbiyesi 1 

nelere nasihatler 
Çocuğu bir şahsiyet olarak kabul ediniz. 

Ve ona göre muamelede bulununuz 1 Yazan : Suad Dervis 
Perilere ve büyüye inanıyorum. Bun

lar doğru şeylerdir. Doğru bir şeye 
inandığıma da herkesi şahid tutaca • 
ğım.» 

Bu sözleri söyliyen Londranın zen
gin ~ilelerinden birinin km olan Bar
öara Faceyd\r. 

Yakında yirmi bir yaşına basacak o
lan Barbara bu münasebetle yapılacak 
olan merasimin perili, büyülü bir evde 
forasmı şidedtle arzu etrnekted;ir. Bu 
ev bulunur bulunmaz içinde hemen 
mükell<>l bir süvare verilecektir. 

Bu süvarenin programı bile hazır -

~e mutlu o anneye ki 10kaktan dönen j seıa cBu sen. smınnı geçersen, yahı:d 
çocuğunun biran önce eve kavupnak için filanca dersten iyi not ın aana bir 
merdivenleri ik.ifer ildfer çıkacak kadar kol saati alırım> deyini ıüı gel nce 
sabırsızlandığını görür. Onun c bizim ev> dediğinizi yapmaktan gerı kurmayınız. 
derken gözlerinde gurur ve sevei, pınl- * 
dadığını sezer. Bir şeye üzülüyorsa cSenin yaşındaki-' 

Peftedı'.n bır manzara: Parlamento binası 
b Peştenin garh istasyonunda sabahuı üç makla muztar\b Viyananın üzerimdeki 
uçuğuna kadar beklediğim trenin vago- garib tesiri bana Pefieyi bugün son defa 

;una. Yerleştikten sonra ölil gibi uyudum. gördüğümden daha canlı gösterdi. 
renımizin saat yedide Peşteden hareket Sokaklarda bütün dükkanlar açık, es-

Zira, çocuğunuzun lizi ve evini aevme. ler böyle şeylere aldırış etmezler> dıye 
si demek bütün ömrünce mes'ud olmak teselliye girişmeyiniz. Ne biliyorsunuz 
ve mes'ud etmek için elzem olan bir kay- sahiden üzülmediğini?... Onu arkada3 
nağa ulaşması demektir. Günlük hayat, yollu avutmak için: cSenin kadarken be
bu kaynağı kurutmamak biUiklıs zengin. nim de başıma geldi. üzüldüm, amma 
leştirmek yolunda size ıenış imk.Anlar geçth filan deyiniz. Sizi kendıne arkadaı 
vermektedir. Bu imkan.Iardan istifadeyi gibi görür ve öyle bağlanır. Anne ıle ço
biliniz. Bu kıymetli saadet kaynağının cuğu arasında böyle bir arkadaşça anlaş. 
hiçten sebeblerle kurumamasına çok dik- rnanın. çocuğun yarınki ömründe pek kıy. 

edeceğini biliyordum. Tren sallanıp ray- kiden bütün ıfizeniğine rağmen Viyana
~ın Üzerinde kaymağa başladığı anda dan çok daha sönük olduğu söylenen Peş
u~~dan uyandım! cHareket ettik> diye te §imdi Viyanadan çok daha canlı ve 
du~ndünı, tekrar gözlerimi knpadım. hareketli... Sağa, sola b~karak dükkan 
:Yen~den uyumuşum... camekanlanndaki eşyalan seyredıp, bun. 

lanmıştır. Bütün maddeler perileri 
celbcdecek şekilde tanzim edilmiştir. 

İkinci defa gözUmn açtığım zaman lann Registennarka üzere Vıyanadaki eş.. 
kompartirnanın kapısına vuruluyordu: yalardan daha pahalı. fakat Reichsmark 
d dierhalde çok uyudum! Yugoslav hu- hesabıle çok daha ucuz olduklanm dü-

ll<iuna geldik galiba!> düşüncesile ya- §ilnerek dola§:lyorum. Şapkacı camekan
tağımın içinde doğruldum. Omuzuma lanna hepsinin tepesi bila kaydüşart er
robdöşanıbrıını alarak kapının zincırinf guvan rengi çiçeklerle süslü siyah hasır
ç~:iın. Kapının önünde Vagonli kontro- dan şapkalar konulmUJ, V:yanada şapka. 

Davetlilerin sayısı on üçtür. Hepsi 
yeşH elbiseler giyeceklerdir. Ye.şil li -
körler içmeğe başlıyacaklardır. Geçtik· 
lei yerlere iğneler se:rpeceklerdir. El -
div-er!lerini d~ürecekderd!r. Şemsiye
lerini açarak evin içinde gezinecekler
dir. 

kat ediniz. metli rolü olacaktır. 
Sakın eve kirli ayakkabılarile giren ço- * 

cuğunuza: cSen geldin mi ev kirden ba. Bir oyuncakta hevesi varsa vadedip 
tar. diye çıkışmayınız. İçeri girmeden beklet.meyiniz. Bir gün alsanız da o ka
ayakkabılannı değiştirmesi veya temiz. dar zevk duymaz. Al'acağınızı kendisine 
lemesi için laz.ım olanlan hazırlamamış söylemeden bir gün evvel ansızın tllıp 
ve ona bu itiyadı verrnemişsenız kabahat getiriniz. Bu turlü tatlı sürprizler çocuğu Bu suretle periler gelmiş olacaklar· 

dır ... kimindir? hem size, hem evine kuvvetle bağlar. 

löru. duruyordu. larda daha tenevvü vardı ... 
Barbara buna kanidir. Şimdi iş penli 

evi bulmaktadır!. * * Kabahati var diye çocuğunuzu bir kö
şede saatlerle ses çıkarmadan oturmaya 
mecbur etmeyiniz. HMta olmıyan bir ço. 
cuğa bu mecburl durgunluktan büyük a
zab olmaz. Azab çektiği yeri sevmesini 
ondan artık istiyeme7$iniz. 

Arkadaşına mektub yazıyorsa. bır ha 
- Ne var diye sordum. Hududda mı- Korzodaki dükkanJann c:ımekiinlarını 

rız... Viyanadaki dükkanların catn('kii.nlann-
Güıdü: dan camekAncılık san'atı it barile daha 

Buna rağmen şimdiye kadar perili 
ev satrrıak arzusunu gösteren kimse 
zuhur eylememiştir. 

tıra defteri tutmaya üzeniyorsa zorla 
görmekte ısrar etmeyiniz. Sizden büsbü
tün çekinir, ve uzaklaşır. Onunla arka~ 
daş olunuz. Her mevzu üstünde anlaşma. 
ya çalışınız. Bir kere itimadını kazandı
nız mı kendi gönlile her şeyini getirir, 
size gösterir. O vakit yanlq gördüğünü, 
taraflarını yolile ve ihtiyatla düzeltme· 
ye çalışırsınız. 

- Hayır madam! dedi. Peştede... tekamül etmiş gördüm. Carr:ekanlar gü-
- Daha Peştede mi? zeldi. Model esvablarda Vıyanadakiler * Namuslu sers~ri 
- Evet Peştcde! ho~ amma. Vıyananın yün örgüleri ve 
- Saat kaç? şapka modell€rindeki tenevvü Peş ede 
- Dokuz buçuk!... gördüklerimin çok daha fevkinde id:. 

d
. - Birkaç saat evvel tren hareket etme- K~rzoda bir kahveye girdim. Radyo a-
1 mi? çıktı. Radyoda Macar lisaniıe bir takım 

" - Evet garb istasyonundan. şark i!tas
J onuna geldik. 

- Ne zaman buradan hareket ediyo
l'Uz! 

- Saat iki buçukta. 
- Beni niçin uyandırdınızr 

,, - Trenden inmeniz için. Vagonumuı 
"arın ·1 · at h' 1 ensfndeki bir hatta çekilecek, sa. 
a .ır buçuktan sonra perona gelecek. 
liıri;uniz ~ıkıyoruz. Vagonu üstünden ki
haıtece~ız. Herhalde kilidli bir vagonda 
...... ın bır tarafında kalıp beklemek iste
··•eZSiniz. 

d'-k 'I'abii dedim, T~ekkür ederim. Şim-
ı alkıyonmı. 

ho'I{.apıyı örttüm. Yataktan homurdana. 
ka~ana kalktım. İman Peştede bu 
gid ar .kalacağını bilse l'lbette bir otele 
dU:~: dinlenirdi. Acele yıkanıp giyin
ge t ıraz sonra trenden inerek peronu 
cE~ nn. Yataklı vagon daires·ne giderek 
tıI.arspres Yolcusuyum, çektiğıın bu sıkın
dirn. ın hesabını kimden soracağım?> de-

Memur ··ı gu erek cevnb verdi: 
- Politik ili h acılardan hcsab sorunuz! Ye-

troıı ududların çokluğu buralardaki kon. 
arın esk· · · b olu ısıne nLS eten çok daha sıkı 

ce tşu ~e nihayet asker sevkiyatı dün ge. 
renın g ik 

li kuın ec mesine sebeb oldu. Vagon-
Ada!anyasının bunda bir suçu yok! 

Palto ı haklı buldum, sustum. Ellerim 
tnş rn:~~ ceb nde Peşte .istasyonunun 
dim. dıvenlerden aşağıya doğru in • 

Ner ye 
durn gideceğimi pek kestiremiyor. 

p Yi 
bi.rk Pek z tanının. Burada daima 

ç a t kal rak b r mış. en uzun kalı unda an-
Pe gl e g çlrmıştim. En son defa da 

933 ne ·n· b .. 1 M Yı d . ın ne oy e art 
ya~ u gormu tüm. Son d fa P~steyl 

r U b" ~ 
so oJnı r giınd<' mu tum. Bugün 
gü ı bir a. ınn ra ~men çok güneşli ve 

Ilt'lki b~n~e onu tekr r göıiıyorum. 
kı d ~ ıkı hava ara ndak fark. bcl
rnakta mustaku bir dcvl tin ba s hri ol

n çıkıp b""yilk diJın b" u bir devlete ilhak e-
ve ehe ır .toprak parça ının butün neş'e 

lllnııyetini kaybetml§ bir şehri ol-

nutuklar söylenilıyordu. Masalardakı :n. 
sanlar büyük bir. dik.katle radyoyu dinli· 
yorlardı. 

Avuçlarının içinde bir genç kız elini 
tuttuğunu unutup dikkatini radyoya ver. 
mif yirmi beş yaşında de!•kanlılar gör
düm. •. 

Avrupada insanların artık hususi ha
yatı kalmamış. Kütlelerin kulağı istik
bal1erini çizecek ağızların kıpırdayışına 
kaprlmış ... 

Herhalde radyo mühim ~eylerden bahs
ediyor, diye düşündüm. GRrsondan Pes
ter Loid gazetesini istedim. Gazeteyi al
dnn. 

Hayret! .. 
Alınan Mkerleri Memele girmi~. Hitler 

Doyçland zırhbsile yeni fethettiği şehre 
m<ıteveccihen hareket etmiş ve Slovakya 
hududunda Macarlarla Slovaklar araSJn· 
da çarpı mal.ar başlamış. 

Birdenbire sahahın yedisinde kalkacak 
trenin bu kadar gecikmes·ne aklımda kö· 
tii, kötü manalar vermeğP. başladım f. 
çlıruh! müthfı bir telAf nr. Acaba yollar 
mı kapanıyor? .. Acaba ha!'b mi başlıyor! 
Bir harb çıkmadan yabancı bir memle
ket hududlan içinde kapalı kalmayıp va. 
tanıma dönebflecek miyim? .. 

Kahveye gQneşin, havanın yıuıi tabia. 
tfn insanlara çok defa verdiği lezzetle 
girmiştim . Kahveden insanlann insan
lara verdiği kederle çıkıyorum. 

Pe§tede vesaiti nakHye soldan gid"yor. 
Buna alışık değirm, sonra da çok daJgı. 
mm. Bır iki kere az kaldı ç:iğnenecektim. 

* İatasyona dtsndilm. İstasyon lokanta
sında yemek yedun. Bir öğle gazetesi al· 
dım. G ne btr sürü telA§ verici havadis· 
ler. Saate bakıyorum. Henuz bir bucuk 
biraz evvel bana çok güzel orünen Peş. 
te ~ri bir zindan halin aldı . Acel ye. 
mek p ramı p burad n çıkmak, he· 
men v n yer mek v buradan aç-
mak onun Kaçmak. memleketıme 

çıktım Dan gece benimle be· 
raber arda bekliyen esmer yol arkada
şımı gördüm. Yanındaki iki vatandaşı 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

İngilterede ismi daha dün meçhul 
bulunan bir serseri bugiln günün atiamı 
olmuştur. Bütün İngiliz gazeteleri bu 
serseriye sütunlar dolusu yazılar tahsis 
ey lemektedirler. 

İngiliz film şirketleri serserinin res
mini aktüalitelere geçi.mışlerdir. 

Adı Michael Maunion'dur 61 yaşın· 
dadır 

Eskiden bir çiftlikte uşaklık etmiş 
olnn bu biçare iş bulamadığından on 
senı>denberı serserilik etmektedir. An
cak hasad mevsiminde bir kaç günlük 
iş bulabilmektedir. Geçenlerde, gün • 
}erce aç kaldıktan !onra Bukingamshi
re evaletinde Amersham şehri civann· 
daki köylerde dolaşırken yerde iki 
banknot bulmuştur. Bunlar birer İngi
liz liralık banknok1ardır. Adam açlığı· 
na, bitabhğma rağmen doğru polis 
mevldine gitmiş ve paralan teslim ey
lemiştir. 

Aradan iki gün geçmiş bir kadın po· 
lise rnüracaal ederek paranın kendisi 
tarafından kaybedildiğini ve çocukla
rının nafakası olduğunu söylemiştir. 
Meğer bu kadın da fakir bir aile sahibi 
imiş. 

Polis Maunion adında bir serseri ta· 
rafından bulunduğunu söyıllyerek pa
rayı kadına teslim etmiştir. Serserinin 
do$"tıluğu hakkında anlatrlanlar bütün 

bre yayılmış, ertesi gün, bu habere 
ço t: memnun olan bir çiftlik sahlbi Ma
un·onu hız.metine almış, kendisine üst 
ba v rm tir. 

Aradan bir ka9 gün geçtikten sonra 
r, fotoğrafçılar kendi.sini gör

me lrnişler, ismi, resmi gazetele!'" 
de çıkmış, her taraftan hedlyeler al -
mağa başlamış, bunlar sayesinde esld 
serseri kücük bir ev dahi ediıımi§tiıi. .. 

Şurada burada unutulmuş bir plAğı, 
rasgele bir yere konulan bir vazoyu. ayak 
altına bırakılıveren bir saksıyı kırdığı 

zaman onu azarlamaya kalkışmayınız. 

Suç. onun değil; eşyayı yerli yerine koy
mıyanındır. Dikkat edlni%. haksızlık ço
cuk ruhunda pek fena teairler bırakabi
lir. size olan emniyetini aarsabil'ir. 

* Bir iş söylerseniz de beceremezese: cA· 
man, zaten senin elinden de bir şey gel. 
mez kh diye şikayet etmeyinız. Yapmak 
istemiş, yapamamıştır. Te§Vikınize muh
tacd ır. Teşekkür edip cBir daha sefer da
ha iyi yaparsın:. diye cesaret vereceğiniz 
yerde danlırsanız şevki büshütün söner. 
Size kırılır. Evinde iş görm~ye hevesi 
kalmaz. Halbuki , 'lCUk her gördüğü işi 
sevinçle, sevgile, adeta bir oyun oynar gi. 
bi yapmalıdır ki hem i.fi. hem omıı gör
düğü muhiti sevıin. 

... 
Arasıra k"tablannın boş yerme resim

ler çizebilir. Tekdir etmıymiz. ~ne hak.. 
sızlık etmiş olursunuz. Çünkü: O resim
leri kitabı sevmediğinden değil. sevdiğin
den ve hep onunla uğraşmak istediğin. 
den çiziyordur. 

* OyunC'aklarını kırmasın diye saklayıp 
bayramdan 'bayrama. pazardan pazara 
vermeyiniz. Oyuncağı, onundur. İster 
oynar. isterse kırar. Saklamaya hakkınız 
yoktur. Yalnız oyununa girebilir, ona ye
ni yeni eğlenceler öğretebilirsiniz. Fazla
sı. çocuğu sıkar. Bu en sevdiği şeylerden 
b le usanmasına sebeb olabilir. Esas olan 
şey onun neş'esini eksiltmek değil, art
tırmaktır. 

* Bir mükafat vB.dedeceğiniz vakit eda. 

* Dişini çektirirken, parmağına batan 
kıymığı çıkarırken, bunlara bPnzer mec~ 
buri can acıtmalarda onu chiç acımıya, 
cakıt diye aldatmayınız. Hem duyacağı 
acı gözüne daha büyük görünür, nem bir 
daha sözünüze inanmaz. Halbnki çocukta 
emniyet uyandırmak terbiyenin esas 
şartlarındandır. 

* Hangi yaşta bulunursa bulunsun, evi-
niz ne kadar küçük olursa oLc;un ona 
mutlaka kendine mahsus bir köşe ayır. 
malısınız. Orada serbest serbec;t oynıy~ 
bilmeli. istediği gibi döktlp saçmalı, bil· 
diği gibi çalışmalı. • Döküntüsünü top
lamayı ona ayrıca öğretirsiniz o, bat
ka ... • Fakat kôşeciğine hiç kanşmamalı. 
sınız kat't bir mecburiyet olmadıkça csus, 
otur. dur> dememelisiniz. Varqn rahat 
rahat oynasın, sonra her şeyi duzeltir. 

* Bırakınız sizinle şuradan buradan ko-
nuşsun, istediğini anlatsın. Anlattığı SL 

kıcı da olsa belU etmedn dinJeyinız. Ço
cuk ancak böyle konuşa konuşa ıçini a. 
çar ve size arkadaş gibi yakınlaşır, güve
nir ve inanır. 

* Hiçbir vakit yüzüne karşı •Amma da 
korkaksın, amma da utangaçsın•:. deme." 
yiniz. Ona yavaş yavaş korkusunu ve 
mahcuhhığunu unutturmaya bakınız. Sfı 
öyle dedikçe o. hem daha Ç'>k pısırıkıa: 
şır, hem size kırılır. 

* Eve akradaşlarını getinnes•ne milsna. 
de ediniz. Getirdiği . çocukları tfHe.r yilr, 
le karşılayınız. Sırasına göre a~rlavınız. 
On arın fakırliklerini, zeng"nlikler!nl. 
hususi aile hayati ı ını sorusturmayınız. 

Hasılı: Çocuğu bır şahsıyet olarak ka. 
bul ediniz ve ona göre muamele edini2'. 

Frşnsızca memba.ardan çevıren: 
K Neyyir 

ha uslu olursan!> gibi mil.pheın bir şart 
koşmayınız. Z ra, yavrunuz kendi kendi
ne uslu olduğuna dair bir hüküm verir 
ve 8 zin kendi görüşünüze göre onu MUı 
k~fi derecede uslu bulmadığınız için mil. 
k. fatı vermeyqinizt ihmalintze. sözilnüz. 
den döndüğünüze atfedebilir. İkisi de 
f~n~dır. Verilen sözden dönOlmiyeceğini, 
vadın ihmnl edilemiyeceğfni <' sızden, si
zin hareketlerinizd~n alacağı örnekle öğ. 
renmelidir. 

Daima açık bir vAdde bulununuz. Da. 
ha .ihtiyatkAr davrantnlf olursunU4: Me-

KarabUkte bir maç 
Demir ç llk klübilne mensup olup Yen1-

şehlrde mukim bulunan mühendis ve me , 
murlann evlileri lle bekllrları arasında bir 
futbol maçı yapılmış ve yağmakta olan yağ
murun de~etlne rağmen devam eden maı 
3-5 bekArların galibiyetue netıcelenmlştir. 

-
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Avukatı kim öldürdü? Muharrirler Cenneti: 
birleşik Amerika 

Amerikada okuma bir iptila halini almıştır, 
kitablar, gazeteler, mecmualar adeta yağma 

edilmektedir, denilebilir. 

Hiç bir memlekette okuma zevki, yazdığı eserler cismi» say"'>inde sa'tıla-ı 
olruma: merakı Arnerikadaki kadar ya- cak dernektir ... 
yılmamıştır ... Arnerik.ada okuma bir 
iptHA halini almışhr ... Orada kitablar, 
gazeteler, mecmualar adeta yağma e
dilmektedir. Bu sa.yede muharrirler 
adamakıllı par& kazanmaktadırlar ... 

. , Besi seller! , , 

ı - Çiflllk .sahllıi Delmere kartı. ID&Jiö.)er 
namına açb#ı davayı 'Eu:amp te.mn\aat ta
ran alan annt Ted birlelıt ~ bu 

ı - 'Pul O. arada ~ttlWt aahlbt • 
bua geldi. A.-.W. hakaret &tti W 

Ted hemel1 atllarak bir ywnnM:ta 
bu:mlDl Jere 7*l1. 

3 - Ted P,kln çantasından para çıka -
ra.rak dç:me,e dnam edelim:. t.eklltlnde 
bulundu. 

Bu yazımızda Arnerikadaki okum~ 
zevki, okuma merB.'.kı, muharr\[lerin 
titbilerln işleri, kazançlan hakkında 
dikkate değer rnııltlmat vereceğiz. 

Pek iyi diyeceksiniz ... Ya tanınmış 
büyük nıuharrirler ne kazanıyorlar?,. 
Doğrusunu söylemek icab ederse bil • 
yük muharrirler dediğimiz şahıslar da 
bu miktardan pek fazla kazanmamakıo 
tadırlar!. Çok para kazananlan vardll\ 
Fakat az yazmakta-dırlar. Bunlar yal • 
nız bir ik: m~cmuaya yazı yazarlar. se
nede on. on ikı küçük hikaye ve bir ro· 
man çıkarırlar ... Fakat tabiler, mec • 
mualar hikayelerinden her birine 50 
bin frank verirler. Holivud bunların 
romanlarının her birine 100,000 dola· 
ra kadar paıa verir ... 

ı.ı!erlnJ ' , l~ bara ıttM. Akrabası cıa: 

- Benden puo, gideyim bam mektubla -
nm w.r, onları blt1reyiınl d17eM bs.rda.n 
~ 

Senede 120.000 lira k~zanan 
tanınmış muharr!r 

Vaktile çok istidadlı, fakat talihsiz 
bir genç vardı. .. Haya'tını boks ile te-

min eylemekte idi. Bokstan sonra bir 
çok mesleklere girdi, çıktı. Sıkıntılı 

gönJ.er geçirdi. Bu günler içinde haya
tını kaz.anmak için hırsızlıklar bile yap
tıknn ~ylemektedir! 

Şimdi orta yaşlı olan bu adam, bun
da'l1 dört sene evvel ilk hikaye kitabı-

nı yu:mış ve bu kitabı satmağa muvaf
fak olmuştu ... 

O ka0::lr muvaffak olmuş idi ki kita
bın neşrinden on beş gün sonra bir tek 
ntisha bile kalmamıştı ... 

Mevzuı!bahs roman bir cbest seller> 
olup da fa:b'ı sayısı 200'000 i geçer ise 
tabıların trt.'.lddüd edeceğine ve telif 
hakkının çok yükseleceğine muhakkali 
nazarile bakılabilir. 

4 - Bar aahibl sabaha k.ufı t.ıeıeflotlu a
cı acı oaiındılmı dU7(!u. ATUkatm a.kravuı 
Cim teııefen ec:Urw, ca.meanl da1:a& e'M 191 -
medJ. )le oldu?• diye 80rusoML 

11 - Ertesi .ııa.baa Ted '1ıl oe.sedl m He ba.r 
araandat:l yolda bir hendekte bulundu. Mü
tet&ıt snkaaa fapku1nı oe.aedhı yakınla -
rında Oaldv. 

6 - ATilkatın cebinden birkaç ma
deni para, ınendU, anahtarlar, Jrur~un 
kalem n blr Ud mektubdan başka bir 
teY oıkmadı. Cüzdan kaybolm~tu. 

1937 senesinde muhtelif mecmua'lara 
otuz iki hikaye vermiş ve 500 dolar 
almıştı ... 

Geçenlerde Arnerikada cGone WitlS 
the Vindl) adında bir roman intişar ef1" 
miştir. Romanın muhatriri Margare1i 
Mitchcllriir. Şimdiye kadar bu roman• 
dan bir milyoııdan fazla satılmıştır ..• 
Muharrir bu roman sayesinde pek kı~ 
zamanda milyoner olmıya· namzettir. , 

Tiyatro muharrirleri ne 
kazanırlar? 

7 - Mü!et.Uş CimJ sorguya Qettl. 
Btr gün enelki hl.dıseyl OQrenhtoe, 
Delmert oatırdı. Çtttılk sablbl: .Bar
dan doğru enme ırtttım. dlJe tfade 
ver dl 

- Burada bir cinayet olmuş. 
- Evet, beyim! 
Komiser, aTkasındaki zaptiyeye dön

dü ve sert bir emir' verdi: 
- Yakala şu keratayı, karakola &Ö -

tür! 
Beberuhi af alladı. 

- Müsaade buyurun, miri muhte -
rem. Fakirin bir g\1na takslrim ... 

Komistr, üzerine yürüyüp, yüzilne 
iki tane şamar indirdi. 

- Sus! Mel'un!. Taksirin var mı, yok 
mu? O sonra, karakolda ifade veıi.rken 
anlasılrr. 
B~beruhinin gözlerinden, gayriihti -

yari yaşlar fışkırdı. Yetmiş yıla varan 
ömründe, mukadderatına ilk defa ağ -
l1yordu. 

Zaptiye kendisini karakola götürü -
yorkE'n, komiser de bekçi ile birlikte 
evin üst katma çıktı. Sahanlıkta, me -
rak ile s:>faya çıkmış olan Hürmüzle 
yüzyüz~ geldi. Perişanlığına rağmen, 
genç lfadınm güzelliği parlaklığını mu
hafaza edh•ordu. Herif, ·nsiyaki bir ha
reketle p;rmaklarını bıyıklanna gö -
türdii, bura bura sordu: 

- Tev1e hanımı vurmuşlaT, öyle mi? 
Gel bakalım, bi1.e anlat, ne biliyorsan? 

Diyecek imiş gibi yüzüne bakarak 
ilave etti: 

- Hrıniva vurulan sen olaydın, a -
v ' 

cırdım doğrusu! 

Hürmüz, bu siJ11ere cevab vermiye
rek, bu 'undu - u noktadan kımıldamı -
yordu. Komise.r bir sual daha irad et
ti: 

- Zımparan içeride mi? 
Genç kadm kaşlarını ~a-·tı. Nerede 

ise van etm rıc hazırlanıvo,.du. Bu -
nu., 'htimal ki faık na v1ran herif, 
b~c·nin ı aret ett · tarafa saparak, 
clnav t qdac;ına pirdi. R'nanın cesedi
ni upuzun yerde ~örür görmez: 

- Vav. anam! dedi. Bu da yosma i -
miş be! Acık geçkmce amma, mihrab 
ye'"iııde! K;m vurmuş bunu? 
_ Bekçi ccvab verdi: 

~ 

8 - Erte.si rtinii, oir köyHi. bir te!ec.iye 
maktu11in cllzdıı.nmı sat.mat btey:lnoe, tıefe

ot polbe h&ber Terdi. Ml1ttt~ töylUyü 90/C• 

gUF& çekti. JC6)'lll, crihıdaıu Delmerln m °" 
"Yarında bulmuıta. 

e Köylü, ayn! zamanda, avukatJn 
çl!tlik sahibi kavga et.tikleri sırada mey
hanede lbulunduğunu itiraf etti. Mü!et -
Ut. bar aahlbine de gitti, bardan çıktığı 
zaman elinde katm kıskıvrak bağlaya -
calt olan iki ipucu "ardı. 

:Bu lpucları ne ldl? Katil ltlmdlr? Re

simlere dikkatle bakınız. Anlayacaksınız. 
Bulamaz.sanız 10 uncu sayfayı çeviriniz! 

'--------------------' 

Bu hikAyelerden üç tanesinin mev -
zuu HoEvud tarafından beğenildi ve 
kendisinden her biri 10,000 dolara a -
lındı. 

Gene ayni adam radyo için monoloğ
lar yazdı ve haftada 1 ,000 dolar alma
ğa basladı. 

Demek oluyor ki kalemi eline aldı
ğından üç sene sanra bu azim.kar adam 
senede 120,000 lira kazanma'ğa mu -
vaffak olmuştur. Şimdi bu adam ka -
zandığı büyük paraya rağmen henüz 
adamakıllı tanınmağa da muvaffak ol
mamıştır... Belki ilerde muvaffak ola
caktır... Muvaffak olmaktan maksad 

Şimdi ele piyesi beğenilen bir geııg 
dram muharrırini alalım: Eskiden dram 
'nuh2rrirleri hiç para kazanmazlardı. .• 
Halbuki şimdi muva•Iiak olmu bm 
dram muharriri Holivud yolcusudurl 
Halvud ona haftada 2.000 dolar ver ... 
mcğe ve a1tı aylık mukavele yapmağa 
hazırdır ... Bundan maada filmin sahi• 
bi o!an kumpanya hasilatı safiyenin 
yüzde onunu her hafta muharrir namı .. 
na bankAya yatınr ... Tiyatro ya·hud si'" 
nemanın ehemmiyetine göre bu yüzde 
on hayli para tutar. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Son Posta'nın Romanı : 94 Zavallı genç kadın cevab vermedi. 

.. Ah ne bay ın bakışın var, 
0 . . VA1.AM 

İstikbalini düşünecek halde olmadığı 
gibi, anasının yaralı cesedini, kılı kı ~ 
pırdamadan tırtıklayan, şimdi de onun 
karşısında fosl.lr fosur sigara içerelı 
keyif çatan bu heriften asla hazzetmi• 
yor, bilakis ona karşı gayız ve nefret 
duyuyordu. Lakin herif onun, naz ve 
istimava hamlettigv i bu sükUtundanı 

YIL. • ı•' lQCÜ..-MO 

fs~sluK~ a beyaz şem~~e ı." E::~H. 
- Dostu. Sadıı<ı 

isminde biri imış. 
Aksaraylı imiş.. İz ~ 
zet efendi dedi. 

- İzzet efen dl 
kim? 

- O deminki ıan
buır. Garagola, neye 
geden .. 

- O neci burada? 
- Kahya. 
- Çağır, şu dışa • 

ndaki haspayı. 

., v 

sinirlendi. Ağanm gururu rencide o "' 
benzemiyordu. Bu luyordu. 
işlerden kendisine _ Bana bait, kız! dedi. Sen bu vak'a• 
1>ay çıkmazdı. Kanlı va oek de yabancı görünmüyorsun. 
vak'alar mptiye ko- Şöy-le gel! Bu karıyı kıskanıp, yahud 
darnanlannı ve ha- da parasına, malına taınah edip senin 
pish ....... gardiyanla- öldürtmediğin ne malfun? Cevab ver"' 
nnı beslerdi. :;ene! Ne susuv<.~*Un, kaltak! 

Homurdana ho - Hiç beklem ~;~· hıt itham karşısın • 
murdana eğildi, gU - da Hürmüz b:.: 1r.'i!:jrı şaşırdı. dili büs· 
ra keşif yaptı. Bu bütün tutuldu. Ôt<.1-ki tehdide başlamıştı 
bevi kadınlann ek -

- Ya doğrusunu söyle. Yahud da 
Mriya servetlerini !K?ni karakol karakol silründürür, da-
befibiryerdeleri di - b t · · · ı t ·ı· . .__ bo vak altında ge er tırınm. şı ıy0r mu-n yapıp ı.tt yun - · ? 

Iannda taşıdıkları - sun· _ . .. .. • 
nı bildiğinden böy - Biçare kadınca:gız dızustu yere ka 
le ~ f8Y olup ol - pandı; ağzından bir sayha fırladı: 
madığını araşt.Jrnıa- - Anneciğim!. 

yı da ihmal etmedi. Kıomiser bunu başka türlü tefsir et· 
Nihayet doğruldu miş gibi: 

Hürmüz geldi. Nr 
zarları yere ilişin -
ce vücu<lü yeniden 
titremeğe başladı. 

Asabı gerildiğinden 
serbest ağlayamı -
yor, hıçkınklan gırt 
lağına tıkanıyordu. 

- Sen bu evde 
nesin? 

~= - Ha, şöyle! dedi; çıkar dilinin al -
Komiaer arkasındaki zaptiyeye döndü ve ıert btT emiT 1'erdi. _ Vay anasına! tındaki baklayı! 

için öfkelenirdi. Zira bütün gününü dedi. Herif, karıyı kalbur gibi deltk Hürmüz gene cevab vermedi, vere -
ha .. hanımın kı ... karakolun önUndeki ufacık sözüm ona deşik etm1ş! medi. Zalimin yüzüne sitem ve istim-

ba'hçeye iskemle atıp, gelip g~n ka - Katil Aletini odanm içinde aradı, dad ifade eden bir bakışla baktı. 7.a -

- Rana .. RanA .. 
kızıyım ... 

- Nasıl kızı? Evli miydi bu hatun? 
- Evet.. ba .. bam öldü. 
- Ne vakit öldü? 
- Ben ço .. cuktum .. bilmiyorum. A-

man yarabbi!. Anneciğim, anneciğim!. 

- Peki! Kim vurdu ananı? Tanıyor 
musun? 

- Sa .. Sadık bey. Ta .. tanıyorum. Sıt 
sık gelip .. gi.. ~i.. gidiyoıdu ... 

- B:ışka adı yok mu bu herifin? 
- H.ıyır, yok. 
Komiser ba~ını kaşıdı. O, bütün böy

le faili suç üstünde yakalanmıyan vak
nJarda pfallardı. Ayni zamanda da için 

dınlara bıyık burmakla geçirmeğe a - bulamadı. Oradaki bir koltuğun içine ten, komiserin maksadı başka idi. Gö
lışmLftı. Vukuat oldu mu idi, gene iş çöktü bir sigara yaktı ve bekçiyi, ge - züne kestirdiği bu güzel mahluku ken
çıktı, harekete gcç~k l~zım diye içer- tiken doktoru nlıp gıetirmeğe gönder - dine r::rmetmek istiyordu. Sesini yu -
1erd1. Bir kere, hırsızlara ka'I'Şı yüzii di. Hl\rmüz, bilyilyen gözlerini ölüye muşattı: 
yoktu. Başkalan yakalasa bile o, ser - dilemiş, mephut duruyordu. Komiser _ Kabahatli de olsan, ben seni bu 
best bırakınağa mecbur olurdu. Çünki1 bey kendisine yeşillenmek istedi. vazivetten kurtarırım.. amma.. hele 
pek gayrimuntazam çıkan ve ha"Cldi za- _Gel bakayım! dedi, adın ne senin? şöyl~ bir yakına gel; yüzüme gül.. ba-
tında miktarca hiç mesabesinde olan _ Hü:.müz. na cvlfıdlık olmaya razı olduğunu o 
oylığını tamamlayan sabıkalılaTdı. Her ...t ..... di b --..J ,_,_ l. - v d d h d" kız' 
S'irkat vak'asının akabinde, komiser be- - Sen ~· u oYUe yaıı.ı.ıı. mı ~a güzel a~zm aa uyrıyım.. ay ı, . 
yin ilııtüniln başınm yenilendiği, taba- lncaksın? Zavallı kadın, çoktandır unuttuğu 
kasına· her zamanki kaçak tütüne mu- - Bilmem... hayayı hatırlamış, derin bakışlı gözle-
kabil altmışlık tatlı sert dolduğu görü- - Seni bl%e göt:ftreyim. Evl&dlık e - rini yere eğmişti 
lürdü. Fakat katil vak'alan ötekilere deyim seni. (Arkası v~ır\ 



Köpek 
BesligP.nfere 
Nasihatler 
Köpeğinizi aç bırakmayınız.. sakın bu

nu söylediğim için 
beni hayvanlan 
himaye cemiyetin
de aza zannetme
yiniz. Hayır deği
lim .. hem köpeği. 
nizt ac bırakmayı. 
tuz dememden 

maksad, köpefi himaye ıçm değil, sızı 

himaye içindir. Aç katan köpeğıniz kom
fU}arının kapılanna gidecektır. Onun 

bu hali sizin hakkınızda türlü ci.eö,;.k.odula

rın çık.nuwna 5ebebiyet verir. 

* 
Siz gazet~iz:t okurken, köpeğiniz de 

oturduğunuz kol
tuğun kenarmda u. 
Y'Umu~ olabilir. 
Tam bu esnada 
kapı çalııura: 

- Hay Allah be. 
l!stnı versbı,; gene 
ınısafir geldl1 

D ye hula yerinilxien kalkmayınız. Ha

reketiniz gelen miaftre kup bir hür

metsizliktir de, onun içhı aöyledim; zan
betmeyinh. m hrsla yeriniut.en kalkar
ken farkında olmıyarak köpeğinizin kuy
ruğuna basabilirsiniz. Cam yanan köpe
k niz de sizin 'bacağınm ınrabilir. 

* 
Köpeğ'n de in an gibi dfişı.\ndüğü, hü

tiın ü olduğu anlar 
vardır. Bunu k~ 
P kler hakkında 

yaptı ım uzun tec
rübe erın bende hu 
sule getitdıği ka
naati anlatmış oı.. 

ırıak için söylemi-

yorum. Esasen bu çot nvelden bilinen 
bir şeymiş, bunu bildiklen için eskiler, 
nıevkiini veya servetini kaybedip mah -

zun mahzun ~nenler için ,kQı>ekledh 

tdbirini kullanmıslar. 

* 
Sokak sokak dolqıp. birbirlerine hav. 

lamış köpekler. e
ve döndükleri r.a.. 
ınan; evm kadmile 
trkeği onlarm yan
larında, hiçbir m ... 
sele yüzünden mü.. 
nakaja etmemelı
dj rler. Böyle bir 
tnünakap eımuında k15pekler birb'rlcri· 
ne bakarlar ve ~~ i:at ipretı ıle şöyle ko 
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1 ÇANAKKALE 
Dedikodu ~111111111h. General Cemil Conkun hatıraları: 5 4 dnmnn ı 
Uyku her §eyden 

tatlıdır, derler, fakat 
uyT.cudan da tatlı o.. 
lan şey vardır: Dedi
kodu. Çıinkü. insan 
ded kodu 11uzündcn 
uykuyu feda eder. 

Tunç iradeli Türk Neferi 

* lki kadını birbirin· 
den sogutan dedıko

dudur, f aknt bırbiri· 

ne bağhyan da gene o 

olur. * \ 
Dedikodunun girdi-

ği evi! can sıkıntısı "' 

gi:::~d~nun ağ. J~ j 
zını kapamışlar: 1 ı 

- Burnumla da ko
nuşurum.! 

Demi§. 
- Doktor, eğer karımırı ağzını da dikecek olursanız, ame. 
liyat parasını beş yüz lira fazlasile veririm. 

28 Mayıs 1915 - Gece JU18l piyade 
ateşi oldu. Düşman, ileriye dolnı siper 
kazmak istedi. Mümanaat eiıtik. Sa • 
~hleyin, 7 ,30 da düşman beş;ımu;a tr 
rapnel yağdırarak kahvaltımm verdi. 
Yazık ki, bizim topçumuıda miatlr -
perverlik yok! Halbuki, düşman ~ 
ziyafetine 14.30 da tekrar başladı v-e 
bir çeyrek kadar arkamızda bulunan 
sırtlara da~ ve şarapnel savurdu dur
du. 

Bu sefer, bizim topçular da cevab 
verdiler. Karş1lıklı top düellosu orta -
lık kararıncaya kadar devam etti Ba • 
zan da, Kerevizden ağzından düşman 
torpido ve botlan ilıtiyatlannuzı bile 
ateş altır.a alıyordu. 

Bugün, belki Fatih Mehmed zama -
nından kalma 21.S luk iki tane havan 
topu gönderdiler. Fitillenerek atılacak. 

( B 1. R K A Ç G Q z E L F I K R A ) Düşmanın, 5iperlerimizi bombardı -
. _ man etmesi halh bitmedi. Hele Domuz-
---~-~-~~=~~~~~~-.--~---H---~.~~~~~-~ &re n~anna~~~~~~~-

..... ._ ~.:t',. es 'lı b vaz. fesi annidanc. Askerler, siperlerin içinde l· 
;: ;~ 

0 

J?f''l/IJ~ On yaşında bir çocuk bakkal dükkanı. deta huıdahaş oluyorlar! 
il na girdi: 1 Haziran 191 S - Veber Paşa, bu -

- Kahvenin kilosu kaç kuruş. gün siperleri gezdi ve askere sigara da-

- Nisanın birinci günü. sizi babanız

dan istedim. 

- Ne cevab verdi? 

- Beni tekme ile dışarı attı amma, 

puason davril yaptığımı mı zannetti 

de kızdı, yoksa sizi istediğime mi 

kızdı; bunu anlıyamadım. 

Va"iz"ni kaybetmesin 
Valizini yere koymıya kıyamıyan bir 

tren yolcusu, kendi oturduğu sıranın bır 

yanına bırakmıştı. Trene binen ve otu

racak yer bulamıyan yolcu valizi işaret 
ederek sordu: 

- Bu valiz kimin? 

Valizin sahfui cevab verdi: 
- Bir yolcunun, şimdi bıraktı; gazete 

almaya gitti. 

Bakkal cevab verdi: ğıttı. Veber Paşanın bu teftişinde ~k 
- Yüz yirmi kuruş. enteresan bir hadise oldu: Siperde, bir 
- Şekerin kilosu? mazgala ttifeğini dayamış, ileriyi gö • 
- Otuz kuruş! zetleyen bir nefere, Veber Paşa ses -
- Bir kilo kahve, tiç kHo şeker için lendi. Asker, kat'iyen vaziyetini değit-

size kaç kuruş vermeliyim? tirmedi ve başını çevirmedi! Veber Pa-
- İki yüz on kuruş. şa, nefer;n yanına gitti ve onu dürttü. 
- Bir beş lira versem, kaç kuruş iade Fakat aldıran kim? Mehmedcik, ileri -

edersini?? ye, düşrr.ana uzattığı baklşlannı kat -
- İki yüz doksan kuruş. iven baska bir yere ç.evirmemek aı -
- LCıtfen bütün bunları bir kağıda minde! 

yazıp bana verir m's'n'z? Veber Paşa, neferin bir tunç kadar 
Bakk1I bütün bunları b'r ka ıda yaz- c;ağlam o1an iradesine ve onun bütün 

dı. Karr dı r cuğa verirken sordu: varJıa n• kap a\ nn vazifeşinashğına 
- Bu k·aıdı ne yapaC'aksın? havn>ttE> kaldı. s· ara paketini, b'lAha· 
- Götürüp muallime' v !'e<'P~ım, bun- re kend·c;·ne vennek üzere, diiter bir 

lar onun bize verd'ğ' hec;ab vazifesinde askere b raktı! ~onra, bana dönerek: 
sorduğu sualler. _ Fevkalade bir hal, kelimelerini 

Köpeğın ısırdığı adam, kiipeğın sahibi 
kadına baktı: 

- Köpeğinızin beni niçin ısırdığını me
rak ettin1 bayan. acaba beni tatlı bulduğu 
için mi, yoksa benden hoşlanmadığı için 
mi? 

sövledi! 
3 Haziran 191 5 - Diisman hakkın -

da benden rapor istediler, verdim. 
Genf'ral Cemil Conktan, bilAhare o 

mmtakı:ıda yapılacak olan harb hare
ketlerine eı::as te~kil eden bu tarihi ra· 
porun bir suretini istedim. Aşağıya ya
zıyorum: 

On ikinci fırka kmnandanhğına 
cDüşrrınnın ahvali ruhiye, kıymeti 

' haTbive ve urul muharebesine ~ 
rapordur: 

A - Düşmanın ahvali ruhiye ve kıy-
m~ti harbiyesi: 

Gensrcıl Cemil Conkun bugilnkü 
resimlerinden biri 

veya kaçırrsa tecziye edileceği korkusi" 
le siperin içinde ~nı eğip kurban!~ 
koyun gibi sinip kalmış olması hiç biı1 
kıymeti harbiye.si olmadığını göster ~ 
mektedir. Düşmanın mehtablı gecele1"1 
de nisbeten daha sakin ve müsterihı 
karanlık gecelerde ise tenvir fişekleri 
ataTak ve boyuna cephane sarfedere'kj 
teJaşlı ve sükunetsiz görülmesi dalrl 
na.'Zan dikkatı calibdir. 

B - Düşman usulü muharebesi: 
4 - Yukarıda zıkrolunduğu vechil~ 

bizi gece gündüz top ve tüfek ateşile 
taciz ve izrar ederken bu suretle oyala
yıp iş~al e~ lemek hazan hem bir ta ıh 
tecrübesi ve hem de daha ziyade z a'lf 
arzuc:ile intihab ett' v i noktaları 'e et~ 
rafını fE.vkalade ş;ddetli ve sür k t P. 
ates'le dlivdükten sonra o mah 11 n y9 
taTafımızdan terk dildi- ne veya o d 
ber hayat kimse kalmadı v ına ve geri · 
lerden imdad ihtimali azaldı v na h · k~ 
lncderek piyades'ni kırbaçla ileri c;ürt 
mektedir. Bu tecrübelerin hep gündüa 
yapılması da 2skerinin kıymeti harbi~ 
yec:i kendince malfım olmasından vq 
onlann gece harekatı yapamıy:ıcağm~ 
kani bulunmasından ileri gelmektedir1 

5 - Bir de düşman karşımızda mü· 
temadiyen tebdili mevzi ettirildiği ve 
ınuayverı noktalarda tesbit ettiği hafit 
makineli tüfekler ile vakit vakit mün-. 
tazaman at~ etmekte ve geceleri de 
buna deyam etmektedir. Siperlerini ze
val va:kti tebdil ettiği kaviyen memur
dur Siperlerini geceleri, gündilzünden 
ziyade kesif işgal etmektedir. Bazı el .. 
hetlerde siperleri ileri sürmeğe ve talı· 
kim ve takviyeye gayret etmektediJ\ 
Ks:rşıın•zdaki piyade kuvvetini takdir. 
kabil değilse de cephemizde bir obils, 
iki salını ve bir cebel livasile ve çok iyi 
idare edılen at~lc karargah ve batar
yalarımızı taciz etmektedir. 

nuşurlar: 
- Biz havladık havladı'k. hevesimizi Tren hareket etmişti. Ne geien vardı; 

ne giden, ayakta kalmış yolcu işi anla
~ldık. Biru da onlar heve1ıenni alsınlar, 

1 - Karşımııdaki düşman, piyade • 
sinden ziyade çok cephane sarfederek 
topçumuz ve piyademize meydan oku
yan topçusuna Ye btlha'Ssa donanması
na istim.den muhnfazai mevki etmek -
tedir. F.fi:er maksad1 yalnız muhafazai 
mevki ise hakikater. piyadeye ihtiya'Cı 
yoktur Çünkü şimdi işgal ettiği mevzii 
donanması karşımızda durdukça ondan 
istirdad etmek ve ~le elimizde tutmak 
mümkün değildir. 

C - Bizim vaziyetimize gelince: 
1 -Burada bizim !için yegane taar

ruz tarzı olan gece hücumü için bizim 
askerimiz de maalesef kafi derecede 
yetiştirilmemiştir. Gündüz şiddeW 
topçu ateşi altında taarruz edemiyo .. 
ruz. Gece ~ büyük karışıklıklar dolaı 
yısile istifade edemiyoruz. Hele ele g6" 
çirilen mevllZii tahkim etmek v~ oraya 
yapışıp ka 1mak çevikliğini kafi derec8' 
de gösteremediğimiz için zabitan ve efıo 
radımızın haiz olduğu bunca manevi 
hasletlere ve kırhramanlıklara rağmen 
muvaf!akiyetle haTeket icrası kabil O" 

lamıyor. 

mıştı. Valizi yakalayınca ı:eocereden aşa. 

* it attı. VaHzin sahibi yerinden fırladı: 

Köpek kadar sahibinla kalbinden ge- - Ne yaptınız? 

çenleri bila hi9 
bir mahlôk dünya 
yüzüne plmıemif
t1 r. Mi.aal mi iati.
yorsunuz. İp: Biz 
erkek köpetile be
raber ~en. 
köpeğin btrdenblr• 
yanlannclan ıeçen bir kadının boynuna 
aaldırdığını görınüpa.nüuiür. Köpeğin 

bu hali sahilbinln içinden ıeçeni anlamış 

olması ve aahibinin arzu edip te yapa

madWıu ya.pmak Wtemuindendir. 

* 
Köpeğ'nizin sıhhatinde ufak bir değişik

lik hıssederseniz. 

hiç düşünmeden. 

hiç beklemeden o
nu bir baytara i(Ö· 

türünüz. Bllmı. o
lun ki baytar da 
bir nevi doktor
dur. O da apartı. 
inan sahibi olmak ı.,.O. çalışıyordur. 

- Gazete almaya gittiği için trene ye
tişemiyen yolcuya iyilik ettım. hiç ol
mazsa valizini kaybetmesin. 

Dalgın - ~yi ki ~emsıyauıı uır yerde 
unutmamışım. 

Korku 
Korku cfoglan bek

lerm4. Şehırliler da· 
ğa çıkmayınca onun 
da cam sıkılmış, §e

hirlere inmiş. 

* _ ıl!lah korkıı.sun· 

dan sonr1t gelen kor
ku hangisidir? 

_ Kadın korkusul 

* r ı anın 

bıle k 1 b r şey 
vardı . A lanın kaz .. 
dan korktuğu gıbı.! 

* Korkusuz insan, ya 
çok cesurdur, yahud 
da budaladw. 

- Karıcığım, eve gelırken; ayağım bir ta.§a takıldı da, bu 
yüzden yere dii.§tüm, &tüm ba§ım toı içinde kaldı. 
- Zarar yok.. Halı. sWceceJc slımde,_ıimd.i üzerinde to.ııı.n 

~arruini bırakmam. 

2 - Piyadesinin kıymeti harbiyesi ol
mamasını cephrne ve donanmaca haiz 
olduğu rüchandan hakkı ile istifadesini 
temin etmemektir. 

3 - Karkıınızdaki düşman piyadeı!i
nin k1ymeti harbiyesi olmaması da şim
dive kadar tecri.ibe, ha'I'ekAtı taarruzi· 
y;yi ekseriyetle gündüzün ve pek mü
kemmel idare ettı~i topçu ateşile mev
ziimizi tahliye ettireceğine hüküm ve 
kanaatin~n sonra dahi ~yadıelerin 
zorla ve kırbaçla ilerletmesinden anla
şılmaid:ıdır. 

M:ıktul küçük zabitlerin elinde bu -
lunan kırbaçlar bunu gösterdiği gibi 
müstemleke askerinin üzerindeki koca 
satırlar da bunlara fazla silAh ile mA· 
neviyat verılmek istendiğine alAınetttr. 
Düşman siperlerinden geceleri müte -
madiyen ateş edilmesi bizi rahatsız et
mekten ziyaoo kendi rnnneviyatlannın 
bozuk olmasından ileri gelmektedir. 
Hele cephenin bir tarafında vulrubulan 
ufak bir hareket üzerine düşmanın her 
cihetten §lddetlc a-te.şe geçmesi telAşı

na en büyük bir deUldir 
Bir de tarafımızdan yapılan baskın

larda düşmarun hemen daima kaçmak 

2 - Eski tecrübelere kalkarak boşu
na kuvvet zayi etmemeği ve her ilııU
ma lc karşı elde kuvvet bulundurmağı 
muvafı'kı mantık bulurum. Çünkü di.işo 
.nnn donanması uza1daştınlmadıkça 
teşebbüsler akanıete mahkumdur. Ger· 
çi et ile çelığin halihazırdaki mlivaze""' 
:'lesi bile bir harika ise de çeliği ete e~ 
cl;ımek ancak bir mucize olabilir. 

3 - Piyadeler ile wnumi taarruz a
pılacak yerde vakit vakit cephen· 
muhtelif mahallerinden ve bilh 
topçuların hıTpalaya<ca ~ı yer1e e 
bnskın harekatı yapmağı ve dil m 
bu suretle ı:ırar ve tacizini muvafık b 
iurum. 

(Devamı 12 nci sayfada) 

.. 

3 

.. 
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u rrirler Ce neti: 
irleşi er·ka Türkiye o dlf{by poata1an 

Hergün : İthamlar ve mukabil 
·ıhamlar arasında 

'(B~tarcıfı 8 ind mıyfadaJ culor mektublarla reylerini bHdlıirler. 
Daha9'\ var ... Aradan bir müddet ge- Bu tekdirde ku1aklan delik olan Holi

çince vilAyetlerdeki tiyatrolarda piyesi vudçular işe karışırlar ve eserin tel\f 
temsil eylemeğe başladık.lan vakit mu- ha!kkını elde eylemek için birbirleri.le 
harririn haftalık te1ü hakkı büyük ye- şiddetli bir rekabete giri.şirler ..• 

kfuılara yü1:5eiir · · · . Öyie genç dram mubalTir1erl vardır 
Bu yazdıgımız rakamlar bir akalliye- ki eserlerini Holf vudda satmak fırsatını 

t.e aid değildir. elde eyledikleri vaktt hemen Holivuda 

Her sene 10.000 yeni kitab, gidtp yt'r1eşirler ... Orada tatıı bir ha-
SOO OOO hikAye yat sürn_1e~e b_aşlarlar. BiT müddet 

• . böyleccsme geçındflcten sonra ya mu-
Dünyada okuma zevki Aınerikadaki vaffak olurlar; yahud sefalete düşer -

kadar hiç bir tarafta bulunmaz. Bu \ r ... Çünkü muhanirler birbirlerini 
yfizden Amerikadaki c:yazı> sarliyatı kova-ıarlar. Hergün yQzlerce yeni isti -
müthiş bir yek-Un tutaT. 125 milyon dadlan meydana çıkar ... 

Hulasa ... 

Ankara radyosu 
~ DALGA VZUNLUtU...1 

1 283 CI. U0 Kw. 
T.A.Q.. 1 ,7' m. l&J 'Kel. Kw. 
T.A.P. 11,'lt m. "81 Kea. ııo J[W. 

SAl.I: 1-4-39 

(Bq tarafı Z nci sayfada) 
Gene mallesef, işin 'k6tülüğü fU.I'ada .. 

dır ki beriki taraf ta haklıdır. İtham da 
bir dereceye kadar haklı, mukabil itham 
da b1r dereceye kadar doğrudur. Hatt!. 
daha haklı li5y1emek içln JUnu da 1l!ve 
edelim: Almanya. Memel ilhakına kadar 

12.so: Program. 12.!S: Tl1M mtlzlğl - Pl. olan hareketleri bakımından, kendisini 
ıs: Memleket saat il.yan, alaruı Te meteoro. İngiltereden de, Franaac\an da, Rueyadan 
loj1 haberleri. 13 15: .Müzik (Operet ve neş-
t"Ji uveııtürlu - PU ı~.411 _ 14: Konuşma da daha kolay müdafaa edebilir. 
l{Kadın saati - Ev hayatIDa ald.l 18.SO; Prol- Fakat, o kadar. Bundan .sonra, Alınan
rnm. Ul.35: Müı>:ik (Oda mtız1lt1 - Pl.) 19; yanm bundan evvelkiler tarzında atacağı 
Kamışına CTtirklye pastam.> 10.ıs: Tfirk nıti her adım, kendi.ilini derec derece haksız.. 
z1~ CP'astl heyetU Tabsin Karakuş ve ar - lık uçurumuna yuvarlıyacaktır. 
kıı.daslan. 20: Aians, meteoroloji haberleri. * 
Zlrruıt bor:ıw mat). 20.15: Tftr.k mfizi~: 
Cala11lar· Ru!W'n Knrn, Cevdet Xozan, Zfthtü İşin daha doğrusunu da şimdi söyliye .. 
BardA.ko~lu. Okuyanlar: Mahmud Ktınndaş, lim: 
Ss.flye Tokay. ı - Küçftlt o.mıan beyin - Ne Avrupa bir dönüm noktasında bulu -

o'lnrak tahmin edilen bir halk kütlesi 
haftada bir kaç defa sinemalara gider, 
yabud radyoların başındır toplanır. O
tobüslerde, metrolarda erkelder bol 
sayfalı gazete okurnağa dalarlar, k dm· 
1ar \e çocukla'r da mecmualanndan göz 
ayırmazlar ... 

Amerika muhad~ erin cen i sa- va pe.şrev1. 2 - Rnhm\ bevin - Beyatı ş r - nuyor. Bu dönüm noktasında en mühim 
vılabilir .. Fakat bir şart ile ... Muhar- kısı: Gül hazln sünbül perlşıı.n. 3 - Rakı - mes'uliyet, Avrupanın en büyfik kont! -
•. 1 . . ırl dd1 h 1 rd .. ~ mm - U~ak şarkı: Bana hiç ya~yor. tal k 

Aınerikada okum.ak ilıtiyacı tarif e
ailemiyecek bir hadde varnu.ştır. Orta 
halli Amaikalı kanaatk'Ar bir &'dam ise 
~<?ncesini radyodan, heyecarunı sine· 
madan; hayal ve öğrenme ihtiyacını ki
tablardan; .kendini unufmatı da ispir -
ıt.odnn temin eder. 

nr enn ~yesı ı ma sa a a "' 4 _ Lem'i h"ytn _ tstamm am: Nan aş _ nan uvveti olmak hasebile Alınanya. 
bulunur ıse... kınla kül oldum. 5 - Rahmi beyin - btahan nın sırtındadır. 

O vakit eserlEri neşredilir, para ka- şarla: Etme beyhude figan. 8 - Oemll be • Fikrimizi im için eıvvelA dönnm nok-
zanırlar. servet sahibi olurlar. yin - Muhayyer .saz 11ematsı. ' - ZQhtll 'Bar- tasının istikamet'lerini ~ıyin edelim: 

Olurlar anuna bun.Je.rdan kaç tanesi da.kotlu - Santur takstml. 8 - Amn beyin - Versaillesin bütün haksızlıkları tamir 
bu ~te, bu yolda 'blabHir1e.r, biliyor Hietlr: ~kt: Her umn1 dtger suze. 9 - Ley- edllıniş, Almanya büt'iin haklarını, bir 

- ll hanımın - Hlcaz şarkı: Zn'kl vd~ dD.)' - bakımdan, hattl .fa.zlıulla. fakat hi~ ol .. 
mwıunuz' Yüzde beş, yüzde dördü an- madım ıo - .......... Halt ~. !ta -
cak. Çünkü arkalarında, peşleri sıra ranfll olacaksın. 2.1: Memleket. saat lyan, mazsa tamam.ile elde ~tmi~ir. Eğer bun
koşmakta olan yü:ılerce, bin1e.rce genç 21: Konuşma <Hukuk llml yayma kurumu). dan smıra 'hat. ve kuvvet mefhumlannı 
mevcuddur. 21.15: Esh:ım, t:lhvUAt, kambl"" - nukut bor birbirinin müteradifi olarak telAkkide 
-··········-· ·-·-·••H•H••····-· Sa.!1 mat.) 21.25: ~e~'eH plft.klar - R. 21.!0: devam ederse. Avrupanın tekrar bir harb 

'ersin vapuru bat maktan 
nasıl kurtuidu? 

MUzik (Radyo orkestra& - Şet; if!Man ~rld uçurumuna yuvarlanacağı muhakkaktır. 
Alnar.> I - L. Cherub1n1 - «la Denx lour- Her haksızlığın çok kuvvetli n çok sü
nees. operMından uverUir. 2 - Van Beet-

pilrücü bir ha'k reaksiyonu yapacağını 
hoven - 7 ncl senfoni. La majör, op, 92. Po-

man ayni reaksiyonu. belki de deha ku,,
veti~ kar::ısında görecek ve o zaman h 
giliz başvdkıilinin ded!ği gibi cpişınan> 

olacaktır. 

Almanyanm sırtında taşıdığı mes'ull • 
yete gelince, bu bahiste de §liyle düşü .. 
nüyoruz: 

Almanya, Avrupanın en büyük kuvva
tf olmak itibarile eğer bu kuvveti .haki .. 
katen milletler arasında .sulhiln ve dost
luğun hizmetklırı yapmak istiyorsa onu 
milH hakların mudafa~lSlnı geye edinen 
yeni bir takım prensip!erin müdafaasına 
tahsis edebilir .. Milletl~:-in milli hudud .. 
lan, miltt hürriyetleri ve milli ~tiklA'ü;. 
ri eııaslanna sözle değil. fiilen sadık ve 
hürmetkar olan bir cAvrupa hukukunun. 

esaslarını koyarsa Almanya, bu mes'uli -
yetin altmdan kalkTTUl olacaktır. Altsi 
takdirde, Almanyada ~lısik politikanm 
klasik hatalarına ~üp boğulmaktan 
kendisini güç kurtarablUr. 

Bu bahiste son söz:ttmüzil söyllyelim: 
Nasyonal Se>iyalizm, Avrupada yeni bfr 

sulh ideolojisi yaratmakta olduğunu id -
dia ediyor. Her ideoloji bfr idl!aliz:m de • 
mek:tir. Eğer bu ideoloji sulhçü bir ıid._ 
lizm ruhunu tqıyorsn, kendisini haldcı 
Jnrnretten ibaret tanıyan klA.sik politi -
kadan .kurtarmayı bilecektir. Aksi tak -
dirde veyl A vrupaya ve veyl Almanya • 
ya! 

Hilkilm vermek için 1'enilz beklemek 
ve görmek rzaınanındayız. 

Amerlkalmın ihtiyacı olan • MaMvf 
gıdaayı nede yekfuıu on binleTi. aşan 
7eni kitnb; S 00,000 den çok: fazla olan 
ııınmyeler; binleroe mecmua.la<r, binler
ce radyo programı temin eder!. 

Fransada, İngilterede, Almanyada 
tan.ınmaımş genç muharrir bir tabie 
eserini takdim ederken tttrer; (b:'ker, 
helecanlı anlar geçınr . Adeta 

fmıir (Hususi) - Sadıkzatle vapu -
Y--\lnun kazaya uğadığı gece batmak teh 
lfkesi geçiren ve yolda -400 sandık por
takalı denize atarak müvazene temin 
eden Mersin vapuru süvarisi İzmirde 
ticaret mahkemesine müracaatla P.ro -
vadi Fırtına raporu almıştır. Geminin 
süvaric;i ve mürettebatı, denize atılan 
portakallar sayesinde vapurun kurta -
nl<iığım üadelerinde beyan etmiş -
lerdir. 

co Sostenuto - Vlvace. Allegretto. Pr~to - Türkiye ve Almanya misalleri gösterdi. 
A.~aı menn Presto. Allegro Oon 'Brlo. 3 - Almanya haksızlık devrine girdiği za - Mulıittin. Birge" 
I ... Van Beethoven • cOarlolan• uvert1irft. ==-;.;==:::::ıcı=--=========:::::z:--=======-====-====~=-• 

biin karş1smda dilenci vaziyetini a -
. Tabi kitabını, eserini okumağa te -

ınezıül eder ise bu, onun için çok bü -
ytlk bir lfttuf sayılır!... 

Halbuki Amcrikada mesele tamami
aksidir. Genç ve tanınmamış bir mu

harrir eserini tabie götürünce tabi he
men ümidlenir, büyük blr heyecana 
!kapılır. Çünkü Amerika'lı tabl şimdiye 
kadar ismi tanınmamış bir muharriri 
tanıtmak şerefine nail olaeağım. bu 
yilzdcn çok para kazanacağı.ru düsü -
nür ... 

Edebi ajanslar 
Zannetmeyiniz ki .Aınerlkab tabi ve

,ya ıru?cmua sahibi vaktini, eser taslak
bn okumakla: geçirir!.. Zannetmeyiniz 
k1 bu eserleri okuyacak memurlar tu
t.art ... 

Amerikada bu işleri g6~ bir 
~ebi ajans:ı> vardrr. Ebe<H ajansın bu 
fşierde bilyük bir iht1~ sahibidir. 
Muharririn kendisine getirdiği eseri o
kur. Beğenmez ise onu lhtiy,acımı göre 
@<!U ettirir. Eseri kadın, genç m, er-

eklerin ihtlyac1anna gt>re baz.ırlahr. 
Muharrir bir kaç gün sonrn ~rint 

ıtııdll ettikten sonn tab1.e g5türür. Eser 
'belki muvaffak sayılamaz. Fakat oku-
)"'Ucuların zevklerini o'k~yor ya ... K!-

... Para getireceği muhıı.itlı:a'ktn· .. . 
Eser bir roman <leğil de bir hikAye 
~ evv.elce ajans müdürü bunu h€men 
llTVll'nıUalardan birine ~önderir. Mec -
muanın sahih veya müdürli eserin a -
mıs tarafından göndertldiğf bildtğin

Bcn l)kumağa lüzum görmeden onu 
rcedeı-. Çünkü mesele onun ~ 

verdiği kıymette değildir. Mesek sırf 
Q1tuyucunun zevkini tatmin etmroedir. 
Bunu ajans müdürünün tetknt eyledi
gtne kanidir ... 

uharrirlerin yegl\ne derdi,., 
Edebi ajanstan bahseyledik. Ajans 

b1r dE>~ldir. Bir çok ajanslar vardır. 
İç1nd"' yeni kurulan ve tecrübesizi var
dır; i ini bilmeyeni vardır; muhtekiri 
vardır ... 

Bundan dolayı Amerikada ortaya a
tılacak muharririn alk i.Şi ajansını seç
mektir. Muharrir ajaınsı seçmek için 
çok u ·r.9şır. Nas1l uğraşmasın ki -eserini 

yın<'tlendirecck ajanshr. 
M arrirler, Amcri'·ada çok rağbet 

tirdut{lerinden orada muharrir olarak 
:vcticrm k için bütün gençlerde, bütün 
el! ka,em tutan1n-rda bilyük bir faaliyet 

ze çarpmaktadır. 
Am r"kan mecmua1an kencliler'ine 

tevdı edilen beğ.enclkleri yazı11.ara 
çok rıra verirler ... Mecmuaya derce -
:a.rlen yazı beğenildiği takdirde okuyu· 

22.30: Müzik (SollstlP.r - Pl.) 23: Müzik (Caı 1 t b 1 ş h • M ı 
::n:a~~·,p;:~~~. 24: Son ajans haberleri s an u e ır ec isi 
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BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tediye edllmLf sermayeai: 

700.000.000 Jta:yan Lireti 

Merkezi -: MİLANO 
Btıtün İtalya.da, htanbul, İzınlr, Londr& 

ve Ne -TG?k"ta Şubeleri w.rdır. 

rlçtekJ Ballkalannm: 
BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 

CFmnoo> Parta, Marselll4!, Toulou.se, Nice, 
entıon, Monaoo, Montecarlo, Cannes, Juan

le,, - Plns, Vlllefranche - ıur - Mer. Canb
lanca (.Maroc). 

Karsta kış 

BANCA OOMMERCİALE h'ALİANA RO· 
Ml!NA: Buce.reBt, Arad, Bralla, Brasov, OluJ, Ka.nrta kıt elh büt11n jiddetile devam 
Oomınzz.. 09.laz, Bibi , Timlchoara. etmektedir. Birçok mıntakalar tamamen 

BANCA COMMERCİAL!: İTALİANA E kar altındadır. Ancak buralarda kar, lu§ 
BULGARA, Borla. Burgaıı, Plovd.iv, Vnrnn.. :ı....-._ ~ "'-,_ 

BANCA COMMERCİALE h'ALİANA PER spar..ıa.ı.u.ı.uı cauıanmasına eut;.;1 ohnak-
L'EGITI'O. Alexandrle d"Egypte, Elkabire, tadır. Yukarıdaki resim ikar altında bu-
Port - Said. lunan K.arstan bir manzaradır . 

BAN'CA OO~C'İAIE '.İ'l'.AI.İ.ANA E ••••••• ... •••••••••••••••••••·-·•••••••••••••••--••••••••••• 

GRXCA, At'na. Pire, Sellnik. 
BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 

TRUST COMPANY, Plhlladelph1n. 
RANCA COMMERClALE İTALİANA 

TRUST OOMPANY - New-York. 
Müşterek Bankalar 

Banque Françalsc et İtallenne pour l'ame
rlqne du sud. Paru. 
~antlnde: Buenm-A1re3, Rooruio de 

sa.nta te 
BRESILYA.da: Sao-Paulo ve baolıca fehir

lerlnde ıubeler. 
CHİLİ"de: Sııntıago, Va.lparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, ~ 

delllıl. 

URUGUA Y'da: Montev:ldeo. 
B.\NCA DEl.l..A S\'IZZERA İTALİANA: 
Lugan'l, Belllnzona, Chlasso, Locarno. 
1.urtch. M .. ndN!o. 
BANCA UNGARO - İTALİANA S. A. 
~te ve ba~ıca Şehirlerde Şubeler: 
l.IRVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, BU-'ak. 
B.-.NCA İTALİANO - Ln!A 
Uma CPerou) d bllflıoa -Şehirlerde Şube

ler: 
Ro\NCA ITALIANO - GUAYAQUIL 

Oueyaquil. 
l~tanbnl Merk~l: 
Chlata. Voyroda Oıt.dde81, Kuaköy Pala.a. 

Telefon 44M5. 
:ista bal Bürosu: 
Alale:mcta·' Han. Telefon 22900 /8/11/12/15 
Bı-yo!lo Burosu: 
~tu Caddesi To. !4'1. Telefon: 41048. 
Kasalar ican: İtalya ve Macarlst.an için 

ve Touriı;Uque çek1erl :ve B. C. i. :rRA VEL
LER'S ~ klerL 

Yemıı. aıya&, Ha vadta ve Hallı: sazete.s.ı 

Terebatan, Çatalçcşme sokak,, 25 

İSTANBUL 

Gıızetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize ı.iddir. 

ABONE FıATLARI 

~ene 
Kr. 

6 
Ay 
Kr. 

TORKtYE 1400 ~uu 
YUNANİSTAN 234:\1 1~20 
ECNEBİ 27 JJ 1 (foJ 

3 
Ay 
Kr. 

400 
710 
800 

1 
Ay 
Kr. 

ıou 

270 
ııoo 

==========:::::l:::=::I 
Abone bedeli Pe§indir. Adret 
deği§tirmek 25 kur-Jftur. --

Gelen orak geri omlmes. 
11.aniardan mu'uliyet alınma.a. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAve.'1 l!zımdır. 

r··;~;~~-~~~·7·;~;·hı~;;;ıÜ ... , 
i Telgraf : Son Posta t 
: Telefon : 20203 • 
\. ....... _ ............ ········-······---··· _, 

dün toplandı 
(Baştarn{ı 4 üncü sayfada) 

Milll Şef !smet lnöf'..il 

Türkiye Reis!cümhuru 
Ankara 

Büyük Türiı.: milletinin kıymetli mü -
messillerl Tilıik tarihinin en kahraman 
ev1Adını, en sevilen büyük şahsiyetini ye
niden baı;ımıza ıetirmekle Türk milleti
nin Milli Şefe karşı bt-slediğı güven ve 
sevgiJi bütün dünyaya bugün bir kere 
daha il.An ederken İstanbulluların gözün
de w fÖriliindıe Okun•n sevinç hialerini 
heqehrilerintn bu asil duygularına ter -
cüman olarak fzJıar eden İstanbul Umu
mi Meclisi tebrik ve tazim hislerini yük. 
sek huzurunuza ibU.ğa ittifakla karar 
vermiştir. 

Bu karan yerine getirmekten mütevl
fül bahtiyarlıluru der!n tebr:k ve tazim
lerim~ birlikte arzederlm. 
fstanbul UmumJ Mecli.i Reili, Vali ve 

Belediye Reiri doJctoy- Lutfi Kırd~r 

Türkiye Btıynk Millet Meclisi 
Reilliğine 

Üçüncü intlhab devresinin birinci yılı 

Peşteyi gezerken 
(Ba.(tarafı ? tnci stıyfada) 

var. Biri bir bayan. diğeri genç bir a
dam, onlar da heyecanh, heyecanlı ko-

nu~uyor lar. Beni görünce hatınmı sordu 
ve bana: 

- Gazete okudunuz mu? dedi. 

- Evet, cevabını verdim. Alman as-
kerleri Memele ginni§ler ... 

- HAdiseler yıldırım süratile inkişaf 

ediyor, dedi. Berki daha biz yolda iken 

koridor mesele.eri de halledilir. Duyduğu
muza göre Macarlar da Transilvanyaya 
girmi~ler! ... 

Kovalanan bir insanın telaşile saate 
baktım. 

Şüphesiz harb her yerde iken çok fena 
bir şeyt ... 

Faka( ecne\M btr 
harb ... 

memlekette 

Bu berhad bir şey! ... 

iken 

Yol arkadaşımın yanındaki şişman' ba. 
yan: 

- Allah a da herk~ yerli yerine 
gidinciye kadar harb çıkmasa!. 

Diyor. 

Ben onlardan aynlarak perona gelmiş 
olduğunu gördüğilm İırtanbul katarına 
dc$u .ilerliyorum. 

I 
üçüncü toplantısı çalışmalarına bugün 

b~lıyan İstanbul Umumi Meclisi asil 

milletimizin yüksek itimad reylerile yeni 

bir mesai devresine giren Büyilk Millet 
Meclisine kal'§l saygı hislerinin iblağına 

beni memur etmiştir. İstanbul Umum! 

Meclisinin talimlerini şahsl tazim1~ 
le birlikte arzederim. 

lıtanbul Umumi Meclüi Reisi, Vali 1'e 

Belediye Reisi doktor Utfi Kırdar 

Abdülhalik Reoda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara 

Türkiye Büy\ik Millet Meclisi riyase~ 
ne intihablan dolayısile tebrik ve talim
lerinin ib1Cığına !stan~ul Umunıt Mecu.t 
bugün ittifakla karar vermi§Ur. Bu ka .. 
ran şahsi tazim ve tcbri.ıdeıimle bir .. 
lfkte arzetmekle babtiyarım. 

lıtanbul Umumi Meclisi Reisi, Vali ~ 
Belediye Reisi doktor Liltfi Kırdar 

~'····························-······················ ... ,. 
Resimli zabıta 

hikayemizin 
hal şekli 

Müfettiş, cesedi muayene ederJr.eıı. ~ 
TUkatın kolundaki saatın ters taJo1m.ıf 
olduğuna dikkat etti. (G numaralı re -
sim) bar sahibi, avukatın barda bulun
duğu 1:ırada. saati dolra takt$m töz' -
mü§tö. U numaralı resim) Avukat ayni 
zamanda barda pipo içmişU. cı " s nu
maralı ı·esımıernekl pipoya ve kesesine 

· <Ilkkat edlnlz.} HD.lbuld. maktulilıl cet> -
lerlnder: bunlar çıkmamlftı. 

Müretti§ bu ipuclarından. avukatm e
vinde yatmak üzere iken öldürWd~ 
Vil acele Ue giydirilerek hendeğe getı.rll
dtği tanantıne vnrdı. 
Avukatın akrabası Cim sııa.,tınluıca 

cinayetini ltlrnt etti, ve amcasının va • 
slyetnameslm'!e kcndlslnln yegıtne varta 
olarak gösterilmesinin onu bu cinayet! 
yapma.ğa sevkettığtni, amcasının ölö.sünü 
hendeğe attıktan sonra cfizdanını bo - ı 

lLarak çlttllk sahlblnln evi clvo.nna at-
tığını söyledi. 

'······························ ·················--·····"" 
Doktor Hafız Cemal 

(l..okman Hekim) 

D[vanyolunda 104 numarada ~cr.gtln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 
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Savfa 11 

4 Nisan 

Millet Meclisi dün ilk içtimaını yaptı lstanbul ve lzmirde gençliğin dünkü 

Meclis Reisi, Ba§'Vekil ve Parti genel sekr€tui ewe'Pd gilftkü. Parti içtima.ıu gelirlerbm 
dm meb'usu Dr. Hulusi Alauş. 

Gümrük ve İnhisarıar Vekili 1.tanbul 
meb'usu Rana Tarhan. 

Ziraat Vekili Kütahya :meb'usu Muhla 
Erkmen. 

Muhabe.rat ve :Münakale Vekili Afyon. 
k.arahisar meb'lMAl Ali Çetinkaya. 

Ticaret Vekili Antalya meb'usu Cezmi 
Erçin. 
Mecliı Pazarte9\ günü saat 15 te topla -

Reisicümhur nacaktır. 
İsmet İnönü Halkın seoinci 

(Baştara1ı ı inci sa11f ada> ı dan sonra celse -açıldıjı zaman aşağıdaki 
'Bu toplantının aç1hş celsesıne en yaşlı tezkereler dkunınuştur: .. . . . 

lza olan profesör Besım Ömer riyaset e~ 1 Buyüıic Millet Mecllei Yuk.9ek Reıslığıne 
ıniştlr • 3 Nisan 1939 

Prof
0 

.. B . Ö . k- ·· ·· 1 Büyu"k Millet Mecfüi.nin yeniden inti-
esor esım mer nyaset ursusu- İ · · 

h~ alkışlar arasında işgal ederken kısa habı ~la~ısi~~~~abu1:m~av:~~lş~: 
ır nutuk ·· 1 . t" hcyetının istı~ ·a.a t 

soy emış \r: . +__ b ı b' D Re •Sayın kad 
1 

B M Mecl"simi- kalete yemden .ısatn u me usu r. • 
zi ar aş arım . . fik Saydam tayin kılınmış olduğunµ say-

n altıncı devresini açıyorum. B'lna bu . . 
ıer...e k 1 gı ıle arzederım. 

.:-1 ve saadeti ven'!l omuzumdı ı yı • 

teessür ve protestosu 
(Bcqtarafı 1 inl"i sayfada) 

Geıeral Kazım Karabekır bundan son
ra Türk matbuatını sırf resikarı mem -
nun etmek gayretini gütmek, hadısatı ve 
tarihi tahrif etmekle itham etmiş, bunu 
müteakib sözlerini b.tirirkcn ezcümle de
mf.§tir ki: 

c- Muhakkak olan nokta bir takım 

fahsiyetlerln memlekete yanlış olarak 
gösterildikleri ve ifa ettikleri büyük hiz
metlerin bir kalemdf' çizildığidir. Hadi -
aeler yalnız bir jahsırı d·ledıgı tarzda ifa
desile ortaya çıkamaz. En ufak bır vak'a. 
da bile tutulan zabrt varakası yalnız bir 
ld§inin üadesi değildir. O had.seyi yapan, 
gören ve ışitenlerin ifadelerih hakıkat 
ortaya çtkabilir ve hükümler de buna 
dayanarak verilir. Yalnız her hangı hır 
davacının ifadesine göre hüküm V'ermek 
hiç bir zaman doğru olamaz. 

Gazetenin sorduğu son sual şudur: 
c- Noktai nazarınıza göre mektcblerde 

okutulan tarihlerin, söylenen nutukların 
ve konferansların. hatta inkılab dersleri
nin bu bakımdan tashih edilecek kısım -
lan rnevcud mudur? 

Bu suale General Kazım Karabekir. 
fU cevabı vermiştir: 

c- Evet, vardır, büyük nutukta da ü
zerinde ehemmiyetle durulması icab e -
den haksızlıklar ve yanlışlıklar mevcud
dur. 

heyecan ve göz yaşı içinde bize! söyle "' 
dikleri şöyle hülasa edilebilir: 

Bu beyanat bütün Türk gençlı nin ın .. 
fialini mucib olmuş. hepsmın kalb ne bt.o 
rer hançer gibi saplanrruştır. 

Gençler bu beyav.atı nefretle reddet "' 
tikler"ni anlattıktan sonra sözlerı ı şöyle 
bitirmişlerdir: 

- Gözlerimizin yaşı dnha henüz ku .. 
rumamı!: iken bu şekilde yazıların neşri
ni çirkin buluyor ve kabul etmıyoruz. 
Biz Kemalist rejimin çocuklan ız ve 
1...-urtancımızın hatırasına hürmet edılma
sini istiyoruz.> 

İzmirde teessür 
Dün akşam aldığımız malO.mata g6rt 

Tan gazetesinin neşriyatı İzmir gençUlf 
arasında da ayni akisleri uyandırrnı,, 
gençler toplanarak teessür ve inf"allenm 
izhar etmişlerdir. 

Anadolu ajansı ve hadise 

İstanbul 3 (AA.) - Bugün 20-25 Bıı 
dar Üniversite ialebesi evvela Tan gaze
teSine ve sonra da diğer gazetelere gide
rek son zamanlarda Tan gazetes:nde net
redilen bazı yazılan bir beyanname :ile 
protesto etmişlerdir. Bu beyanname ez • 
cümle şu mahiyettedir: 

ların çokluğu, sayıSl ve ağırlığdır. ~e 
rnutıuyum ki, ihtiyarlı~ım bana hayatta-

ki en mes'ud dakikalarımı yarattı. J~te 
bu bahtiyarlık anını hatırl:ırkrn siı!erı 
candan ve yürekten hUrrretle se'aın1a'!" 
~e bu devrenin büyiik rrilletimiz. mrm • 
leketimiz için. mukaddes yurdumuz ve 
Cüınhuriyetimiz için s ,l<lme• ve s~arlet • 
:k! geçmes'ni sizlerle birl'kte temcmoi ey. 
le · 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Re's1iğine Yemin etmek ü:ıere Meclise gelitleri Gazete bu sözlerin :ıltına 
3 Nisan 1939 esnasında Milli Şef İsmet İnönü Meclisin ikinci kısmını yarın (bugün) 

beyanatın 

neşredec:.>-

cAtatürkün hatırası kalblerimizde çoll 
canlı bulunduğu bir anda ve gözlerimi • 
zin yaşı daha henüz kurumamı~ iken ba 
şekilde yazılann neşr'ni çirltin buluyOJ 
ve kabul etmiyoruz. Biz Kemalist reji • 
min gençleriyiz ve kurtarıcımızın batı ı 
rasma hürmet edilmesıni istiyoruz.• 

Büyük Millet Meclisinin yeniden ınti- önünde toplanmış bulunan kalabalık bir ğini ilave eylemi~ir. 
babı dolayısile İcra Vekill~ri heyetinin halk kütlesi tarafından çok içten teu • * 
vuku bulan istifası kalJul ve yenı heyetin hür.atla selfımlanmıştır. ·Bu beyanat gençlik arasınch derin a -
gene İstanbul meb'usu Dr. Refik Say - Meclis kapısmda başta Riyaseticümhur kisler uyandırmış, büyük bir teessüre ae. 

Tan gazetesi bu demnrşı nazan itibara 
alarak bu yazılan neşretmekten vazge • 
çeceğini kendilerine vadetmiştir. Bu itil 
raz keyfiyeti itidal ve .:oğukkanlı bir ha-

damın baskanlığında t~sk"li tensıb edil - bandosu olduğu halde bir askeri kıt'a ra- beb olmuştur. 
mistir_ Ba~~k 1 Dr. R~fik Saydam tara- sime ihtiramı ifa eylemiştir. Riyaseticüm- Buna gençlerin dün matbaamıza yap -

rım. (Alkışlar) -
Sayın arkadaşlarım sözü uzntrr.ak is • 

temlyorum. Doğrud,m dc>ğruya 'şimize 
tahlif ve ME:'<!lis Reisi seçimi ile başlıya. 
cağız, (Alkışlar) 

fmdan tekl f olunarak kabul edilen yeni hur intibahı 101 pare top atımı ile ilan tıklan ziyaretl-e mu~tali ve şahid olduk. 
heyet listes"nin ilişik olarak sunulduğu- edilmiştir. Üniversiteye mensub olan bu gençleıin 

va içerisinde yapılmış ve hiç bir hadise 
husule gelmemiştir. 

nu~ygtlH~~ anedenm. M'lli~M~li~e~a~imera~m~a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Reisicümhur nlmış ve Meclis önünde ve yollarda biri- A manya, çember' ıçı' .. e mı· alınıyor?. 
İsme~ İnönü ken halk tarafından gelişlerinde olduğu _ 

Nutku müt<'ak"b aıanı:ı tahlifi yapıl -
nuw ve bu tahlif meras·mı üç sı.at bıdar 
sUr:rn~ür. 

Adliye Vekili Konva meb'usu Tevf'k gib; sürekli alkışlarla selfımlanmıştır. 
S•lav. Parti grapıı 

Milli Müdafaa Vekili Bursa meb'usu Ankara 3 (Hususi) - Parti grupu ya. 
Meclis Reisi secimi Gl Naci Tınaz. rın öğleden sonra toplanacaktır. Bu top-

'I'a.hlif bitt iden sonrn Meclic; r:v?seti Dahiliye Vekili Tekirdağ meb'usu Faik !antıda hükumet. grup azalarına dış po-
intihabı yapılarak Ab1ülhnlik Rer,.:ı ve- Öztrak. \i!ika işleri hakkında izahat verecektir. 
niden, rtt~fakla. Meclis riyasetine st>cıl • Har·c·ye Vekili İmıir mcb'usu Şiikrü Meclisin gelecek Pazart~•İ içtimaı 
:ın~ ve net"cenin blldirilmeı;i üzer"" 'kür- Saracoğlu. Ankar.a 3 (Hususi) - Gelecek Pazarte-
8\\ye gelerek M'llet Meclisi tarafıf'~an Maliye Vekili Elazığ meb'usu Fuad Ağ- si günü Meclis umumi h~yetinde encü • 
hakkında gösterilen Wmad l şu cümleler- ralı. menler seçimi yapılacaktır. Parti enc<ı • 
h! teşekltür etmiştir: Maarif Vekili İmıir meb'usu Hasan Ali menlere tefrik edilecek azalar için nam 

·~z arkndaşlanm. göstermek H'ttfün- Yücel. zed gö!rterecektir. 
4e bulunduğunuz viiksl'1< itımattan do • Nafia Vekili Konya meb'usu Gl. Ali Ancak encümenlerin reiı ve mazbata 
1-yı h"'r b' · . · "k e mın Fuad Cebesoy. muharrirliği için namzed gösterilmiyecek 

"' ır nıze ayn avrı şu ran v - . .. .. _ . 
il.etlerimi sunanm. Vaziremi görürken 1 İktısad Vekilı Sa~un meb'usu Husnu ve encumen azaları reıs ve mazbnta mu. 
rtı"'- 1 Çakır. ı hnrrirlerini seçmekte tamamen serbest 

,, ... et i yardımlarınızı esirgememenizi 
h Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Ay- bırakılacaklardır. 
etlinlzden rica ederim. (Alk1slar.) -==== --===ıı::ıı::======-
Nutku takben riyas?t divanının inti • 

hebınıı. başlanmıştır. 
l\eıa vekilliklerine Refet Canı tez. S"m

leddln Günaltay, Dr. Mazhar Germen. 
~a~ lm'rliklerine Ur. Sa;m Uzel, H:ılid 
a~. İrfan Ferid Alpava. katib' kle-

1111 Ziya Etili. Cavid Oral. V"rii'I U1 .. .; -
~ Bekir kaleli. Dr. Ssd Konuk, Ke
lb8\ Una1 seçilmişle:-dir. 

Reisicümhur seçimi 
Riyaset divanının bu suretle tes<'kkü

lnıttı Cümhurreisinırı intihabı takib "V

"1tıi.ıtr. 
Reyıerin Meclis l'ıeveti umumiye.s hu

"nıında yapılan ta-sn'fi net'ce.si:ııc1" 413 
"'111! '\"e mevcudun i+tifaklle CüTl"'lıur • 
"elıliğtne Ankara m~b·us.ı İsmet t ·-'rü
!lilıı 1ntthab edildiği bildir"imiş ve h., l'"· 

ti~ ~kli alkı larla kan:,lar.mıc::tı'I". 
tı 1ııtlhab neticesinin Cümhurreisinc t b-
ti l.çin toplantıva kısa bi::- fasıla v~ril -

~iş "~ reis Abdülh'llık Renda Çaı•k va 
ı!~ne giderek M'!li Şefe Meclis'n in • 

ab lleticesini bildirm"~tir. 

Milli Şef Mecıiı'te 
lteiııittmhur fnönii B. M Meclisin teş

rif ederek saat tam 18.30 da içtima salo
~na ginnişler ve süre~li alkışlarla ve 
~'en tezahüratla ka•:s.ı!anmısl2rdır. 

Bu ~lsede kendilerine tahs~ edilen lo
~arda Mareşal Fevzi Çakmak ile A~ • 

ada bulunan büyük elçiler ve elçılık-

~ erkA.nı hazır bulunmakta idiler. 
ltetaicümhur İnönü riyaset mevkUne 

~lerek yemin etmiş ve gene bütün Mec
tf in Ve hazırunun en derın saygısının 
lo adesi olan alkışlnrı arnsında içtima sa-

nunu tcrkeylemişlerdir. 
:a Yeni hab."ne 

u nıeraslıni müteakLb kısa bir fasıla • 

BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 

SttJtüli'rİ ,,, T ürkİV" Cıiınhuriveıı ıh.' mıin.JkİI mubut'lt'n11mı•i 
2292 Num.m1/ı 10/61193.1 tarihli kanunl.ı tasdilt t'dilmiştir 

( 2'1/6/ 1913 ftJrihli 2435 Numaralı RPsml Oaıete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 
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Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplar1 açılır-

(Bıışıarafı ı inci saı!fada) 1 dir. Ümid ederim ki, İngilterenin bu ha. 
ardımının şekil ve şümulü tesbit edile- ı reketi dünyayı bir harbe değil~ daha ha. 

Y ğ' g·bı Leh _ Sovyet ve Leh • Rumen yırlı bir devre götürmektedı.r.> 
ce ı ı • k' . b b ··ı kib x -nasebetleri de gözden geçirilecektir. Başve ilin u eyanatını mu ea suı 
m~u müzakereler neticesinde bır Leh • aınn işçi partisi lideri Grinvud, liberal 
İngiliz _ Fransız ittifakının akdi de muh- partisinden Arçii>ald Sinkler, Loyd Cort 
t el sayılmaktadır. • ve muhafazakarlardan Çurçil ile E . 
em • •

1
. b kil" . be t den, hükfunetin harici sıyasetini tasvlb 

Jngı ı:ı aşvc mm yann ı tın' 1 rdir 
. b e ışe . 

Londra 3 (Hususi - Başve~~l ~~ er. Çurçil, mütecavize karşı daha gentı 
layn, Avam kamarasının bugunkü top • bir blok vücude getirilmesini ileri sür " 
lanbsında yeni bir beyanatta bulunarak, ··...+-d y mu~.ur. 
İngilterenin Polonyaya vermi_ş ol ugu t:- Diğer taraftan hariciye müsteşarı But. 
minatın mahiyetini etraflı hır surette 1

• ler de sorulan bir suale cevaben. İngtlıı 
zah etmi~ir. _ .. na terenin Romanyaya gere!t bahri, gerek. 

Başvekıl. geçen Cuma . g-.ın~ beya _ • se diğer sahalarda yardınıa hazır oldu • 
tının bugüne kadar tng.ıl~en:nın bütü~ ğunu söylemiştir. 
teşebbüsleri a_r~sı?da tar.ıhı b~r. e~emmı- Hariciye nazın Lord Halifaks ta, ayn
yeti haiz deği.Jiklik teşkıl ettığinı kay • ca Lordlar kamarasında hükiimetin siya.. 
det-tikten sonra demiştir ki: . setini izah etmiş ve basvekilin beyanatJ 

cBu beyanat. Büyük Britanyanın har~- şeklinde beyanatta bul~narak ezcümle 
d siyasetinde yeni bir devrin açılışıdır. demistir ki: 
Eğer Polonya hakikaten tehlikede olur- cBUyük Britanya hükfuneti. Avrupa 
sn hiç şüphe.!iz ki. Polonya milleti muka- da itimadı mümkün olduğu nisbette ye
vemet edecektir. Ve bu takdirde de Fran- niden tesis için bazı teşebbüslerde bulun
sa ve İngilıtere derhal ona yardım ede • muştur. İstişareler hdH\ devam edı~ or. Ve 
oek1errl.U-. . . . şimdilik kat'i beyanatta bulunmıya im .. 

Daha EylUl 193~ de her hangı bır mıl • kan yoktur. 
letin dünyayı tahakkümü altına almıya Bununla beraber Büyük Britanya hü
çalışmasına muhalefet göstermiştik. O kumeti Sovyetler birliği ile münasE:betle. 
zamanki Alman vi.dlerini. rüzgar alıp gö- rine, hem de iyi münasebetlere verilmem 
türmüştür. icab eden ehemmiyeti tamamile müdrik· 

İtimad tamamile sarsıldığından lngil~e tir Ancak, bazı devletler!n Sovvetlsr 
re hükumeti yepyeni bir siyaseti ele al- ı ~irliği i_~e .. m.~nasebetl'erin~ müşkül oldu. 
mıya mecbur olmuştur. Bu. herhangi bir gunu gozonunde ıtutrnak lazımdır. 
t\\rmın tehdidinin resmen ifade edilmiP Almanlar ne 2iyorlar? 
oldujtunu tazammun ~mez. Ancak. bü . Berlin 3 (A.A.) - Yan resmt mcnabt• 
tün dünya efkarı umumiyes· büyük b!r den bildkil~;:,ğine göre, Berlinitı siywd 
teH'tsa düsmüştür. mehafili bugün Çemberlayn ile Lord Ha-
Almımya. fyi. bir komsu olarak kaldığı lifaks tarafından yapılan beyanatı şımdi

müddeiçe hiç kimse on;ı fenalık etmeyi ki İngiliz siyasetinin hakiki hedefleri 
düsünmiyecektir. İngiliz milleti kendi - hakkındaki Alman noktaı nazarını teyid 
sine yapılan muameleden başka türlü eder mahiyetinde görmektedir. İngıltero. 
muamelen'n Alman milletine yapılma • nin bu siyaseti bariz olarak Almanya • 
sını istıyemez İngiltere, İngilız _ Alman nın ihatasını istihdaf ctmektE'dir. 
eko.nomi müzalkerelerini en büvük bir Vasıta ile hattü en kab. yalanlara da 
itimadla derpiş etmişti. Fakat itimad 0 müracaat eder k yapmak flkrindedır. 
derece sarsılmıştır ki. bunun tekrar te- Her türlü ihat:ı. siyasetıne karşı is . Al 
sisi pek güç olacaktır. Büyük Britnnya rnanyanın hattı hareketı herkesçe b ru. 
hükOmMi vaziyeti tc•kik etm ş v~ hu - yor. 
su.si taa-hhüdlere girişmiştir. Eğer Al - İnyiliz ~t1ze•elerinin neşriyr ' 1 

manya. siyasetine devam ederse tehdid al Londra 3 (A.A) - Müteaddld İr.giliz 
tında bulunacak memleket yalnız Polon- gazeteleri, bu saba-hki nü h::ılarınd Ho
ya olmıyacaktır. Rejimleri her fü' olursa manyanın İngiltere ve Frnnsadan yardım 
olsun bütün memleketlerin tecavüze kar- garantisi almış olduğunu ve bugün ne. 
şı koymak için t~riki mesailerini temcJ" mi tecavüz paktına iltihaka karar ,. di
ni ederim. Bütün Büyük Brltnnya impa- ğini yazmaktadır Bu haber, henüz res 
ratorluğu bu siyaseti tasvib eylemekte- men teyid edilmemiştir. 
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1 KıRMızı EViN Kızı 1 
Çanakkale: Tunç iradeli 

Türk Neferi 
== = ... _ _., Yazan : Muazzez Tahsin Berkand ..-.-iii (R'lştarafı 9 uncu sayfada) 

_. - Eğer mutlaka umumi taarruz 
yapılacak ise bir kaç günler müctemi 
topçu ateşi yapı1ması, bu suretle düş -
man hem iz'ac ve hem de bizim topçu 
bunda meleke peyda etmeli. Diğer bir 
gün ve gene düşman hücum ya-pılrnıya· 
cak zannettiği anda topçu ateşini piya .. 
de hücumile itmam etmelidir. 

lar va·ktinde yetiştiler. Düşmanı sipeı-
1e.rimizden tardettik. 

! Nigar on beş yaşıncta sağlam, giızel ve annesile babasına oynadığı tunaf oyun· 
!hayatla dolu bir kızdı. Niçin şen ve şak· }arı zevkle seyrediyor, onun kulakları 
0

rak olmasın? Etrafında he.r şey ona gulü· okşıyan şakrak kahkahalRrını müşfik bir 
yordu. Kendisini çok seven orta hallı bir I tebessümle dinliyorlardı; gene yaşlı ha. 
'ana ve babanın biricik evladı. göz bebe· 1 nım, nefesile buğulanan camı parmakla. 
ği idi. Babası demiryolu mühendisi oldu· rının ucile silerk onu kem gözden sakla. 
ğu için İstanbulla Ankara arasındaki ı ması için Allaha dua ediyordu. Birden. 
tren güzergahında oldukça mühım bir bire. NigArın kahkahası boğazında tıkan. 
:istasyon müdürü idi. Burada. yemyeşil dı; 'komşular telaşla pencerelerini açıp 
ve güneş altında pırıl pınl yanan bir dl§arıya sarktıklan zaman. genç kızın, 
bahçe içinde kırmızı taştan ıki katlı bir babasının kucağında baygın yattığını 
evleri, işlerine bakan bir h!zmetçi ile 1'ir gördüler. 
uşakları, günün her saniyesinde aydınlık Nigar, dalgınlıkla fena bir hareket ya. 
olan bir mutfakları, tertemiz vemek ve parak düşmüş. bacağını kırmıştı. Bu fe. 
yatak odaları, renk renk saksılarla sus. na tesadüfe herkes üzüldü, artık pencere· 
lenmiş ve demir parmaklıklarından sal. }erinden neş'e ve kahkaha ~ızmıyan kil· 
kım salkım akasyalar, güller, hanımeııe. çük kırmızı eve bakarak herke~: 
ri sarkan genış btr baikonlan. günün her - Vah zavallı yavrucak! 
saatinde. ta gece yarısına kR~Rr hafif ve Dedi. Yalnız yaşlı kom~n hımım, bu 
scvımli bir sesle neş'cli havalar çalan bir kazanın bir tesadüf eserı olmadığını. Ni
radyoları, velhasıl eına hayatı sevdirecek '!arın bir ay evvel mahaileye taşınan de. 
ve içini sevinçle dolduracak her şeyi var· lıkanlının nazarına uğradığını ve gözü. 
dı. nü onun penceresine kaldırdı~ icin ö. 

Sabah mektebe gitmeden evve!, annesi ründeki taşı ~öremiyerek yere düşf.iğü. 
ve babas le beraber, yarım saat kadar nü kendi kendis;ne sövli rerPk bu u(!ur. 
bahçenin ağacları altında koşar, top oy· suz nazardan kızcağızı kurt':l't'mak ıcın 

nar, kahkJhalarile ortalığı çın çın öttü. kimseye belli etmeden biRbir ilaç yaptı, 
rürdü. Oriun bu canlı ve '>ıcak kahkaha. hasta yoklamak vl:.lS!lesile gfüi~i zaman 
lan konu kom uyu rahat..:ıız edecek yerde ~ieara bircok dualı yemekler ve yemiş. 
bilakis onlara büvük bir nes'e, bir genç. ler yedirdi. 
lik ulaştırdığı 'çin yakın evlerde oturan- Ancak. gene ihtivar komcıunun ilac ve 
lar sabahları onun gevrf'k kahkahalannı tütsüleri, ne de c:ehrin en hrlzik doktorla· 
helecanla ve sefkatla dinlerlerdı. Hatta, nnın tedavileri fayda edemiyor. lozcağız 
yaşını başını almış bir hanımefendi. ba- alcı icinde c:l'rtleşen ayağının acısına da. 
§tnı pencerey dayayarak neft:?ı::ile duman. vanamıvarak icın icln eriyordu. Bunun· 
lanan camı parmaklarile sildıkten sonra la beraber, Ptrafındakiler onun gene 
bilinmez nasıl acı bir hatıra ile buğula- nes'esini kavbetmedi~ini, bir saniye icin 
'nan gözlerini bu şakrak kıza dikerek du. acile catılan ka!'>larının d.erhal açılarak 
daklarının arasından mırıl1anırdı: annesine ve babasına tebessüm etflrini, 

- Allah kevf;ni bozmasın yavrum: Al. hattA eski l'?Ünl"ri hatırl:ıtı:ı'l c:olt-r:tk kah-
lah seni kem gözden saklrısın! kahalarla t?iildüğünü bile ı!Öı-ilvorfarrlı. 

Öğle üzeri mektebden döndii!W. zaman. An<'ıık artık onun gi.ilücıü l-Prkesin du
onun sesini radyoya uydurarak şarkı söy. dak1anna bir tebessüm a<>Hrecek yerde 
!ediği duvulur ve bu sesi, birkaç saat g5zJerın; yaşartıyor, yüz1.ine a.cı ıhJr =.ana 
susmuş gibi duran odalara, neş'e ve can veriyordu. 
getirirdi. 

Nigann se\•imli neş'esi, hoer.kese hoş gö. 
rünen saf ve temiz şakraklı!l çok sari 
bir şeydi. Gülmeği lüzwnsuz brr hafif. 
meşreblik, kahkahayı fazla bır taşkınlık 
sayan en somurtkan kimseler bile onun 
şenliğine kendiler'ni bırakto gülümserler 
ve ondan bahsedildiği zaman: 

- Şirin taze... Şakraklığı ve kahka. 
hası b:le cana yakın. 

Demekten kendilerini alamazlardı. 

* Bir sabah gene Nigftr ann~..si ve baba· 
stlP bahçede buhınduğu sırada, konu 
komşu pencerelerini açmış, fettan kızın 
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İşte bu mütereddid ve uzucu 
duygular arasında karşısına çıkan 

Fazıla hanun onu anlamış, içti -
ma? vaziyeti ve bilgiSi kendisinden çok 
aşa~ olrluğu halde, müşfik ve hassas 
kalbilc onun derdini keşfetmişti. 
Aralarında hususi hayatlanna dair 

hiç bir söz geçmediği halde, kısa keli -
meler ve cümlelerle birbirlerini anlı • 
yorla ... ve hergün bir iki saatlerini bir
lll .. 'ie geç;rlyorlardı. 

Fazıla hanım köyde çok aileleri tanı· 
chğı için hazan Mua11aya birçok eğlence 
li vak'alar ve dedikodular da anlatarak 
onu eğlendirirdi. Hartlı yaz gelip de, 

soğuk mcvsirn<ie sımsıkı kapalı olan 
bir çok köşkler açılmağa başlayınca, bu 
evlerde oturanlara aid bir çok hikaye· 
lcıi de Mualla g~ne ondan öğrenmişti. 

Cevadın çiftliği ve köşkil, bütün baş· 

ka evlerden biraz uzakta ve tek başına 
bir ağnçltk içinde idi; fakat bir iki da· 
ktka mesafe~ başka bir kaç köşk de 
olduru için yaz mevsimile beraber bu
ralara yeni kiracılar, daha doğrusu 
Mualla için yeni olan bir çok komşular 
ıelrneğe başlamıştı. Fakat genç kadın, 

* 
Bir gün küçük kırmızı evın perdeleri· 

nin açılmadığını gören komşular, hasta 
lnzın anne ve baba.sile birlikte İstanbula 
gittiğini anladılar. 

Tam bir sene, evin yalnız bir odası)lda, 
yalnız mahzun yaşıyan babanın odasında, 
hafif bir ışığın yandığı görüJdü. Balko· 
nun gülleri kurumuş. akasyaları dökül. 
rnüş, hanımelleri solmuştu. Saksılardaki 

fidanlar bile. susuzluktan ve bakımsız
lıktan ölmüşlerdi. Artık radyonun eve 
neş'e veren sesi duyulmuynr, dışarının 

güneşi kapalı perdeler arkasından oda· 
lan ısıtamıyordu. Birkaç ay evvel içinde 

Muazzez Tahsi:ı _ 

yalnız başına iken bu ailelerden müna· 
sebete girmeği kadınlık gururuna yedi
remiyor, bu ziyaretlerini kocası.nui gel· 
mesine talik ederek en çok Fazıla ha
nımla görüşmeği tercih ediyordu. 

Cevadın ani bir kararla çiftlikten ay· 
nlmasından sonra üç aydan fazla bir 
zaman geçmişti. Fakat bu defaki gidi
sinde genç adanı her hatta kansına kah 
bir mektub, kah bir .kitab, hazan da bir 
şarkı notası gönderiyor,. okuyacağı ki· 
tablar hakkında ona fikir veriyor ve 
okuduğu kitablar hakkında ne düşün
düğünü kendi ine yazmasında ısrar e
diyordu. 

Bu mevzu üzerinde mektublaşmak 
ikisine de kısmen kolay görünüyordu. 
Cevadla konuştuğu zaman çekingen ve 
soğuk bir tavır takman MuallA. da cid
di bir mevzu üzerinde fikir yürütürken, 
farkında olmadan kendi. şahst düşün
celerini ve görüşlerini kocasına anlat
maktan kaçınıyordu. 

Buna mulfabi!, Cevaddan gelen mek· 
tublar, bir edebiyat meraklısını mes'ud 
eıdecek kadar güzel ve ttinalı oluyordu. 
Genç adam bu yazılarında, karısına 

neş'e ve hayat :kaynaşan ev, meş'um bir 
yüz gibi insanın tüylerini ürpertecek bir 
se.ssizHğe bürünmüşt·'l. 

Hiç kimse, felaket içinde çırpman za. 
vallı babaya bir şey sonnağa cesaret e
demiyor, onun, başka bir alemi görüyor. 
muş gibi uzaklara dalan gözlerinde, ağzı. 
nın iki yanında bıçakla kesilmiş gibi de. 
rinleşen çizgilerde, dudaklarının ilci U· 

cunda iitriyen çukurlarda, suallerinin 

Alay 36 kumandanı kaymakam 
Cemil• 

cevablarını okuyorlardı. ·· · ···· ····•··· ·•··· ····· ...... ··· ··· ..... · ·· 
Sonra bir gece kırmızı evin önünde bir Gi:meral Cemil Conk: 

otomobilin durduğunu gören ıkomşular _ Rapor istendiğinden bir gün son-
merakla baktıkları vakit siyah iki gölge. ra, idi, bütün siperleri gezdim. Düşman 
nin ağır ağır evin bahçe kapısından içeri bombrtrdtmana devam ediyordu ki 
girdiğini görerek Nigarla annesinin av. bundan taarruza kalkacaklarını tahmin 
det ettiklerini anladılar. Fak;ıt kimse er· 
tesi gün kırmızı eve gitrnt3/{e cesaret ede- etmek güç bir şey değildi. Sağ cenahı· 
medi; çünkü bu evin açıJan pPncerelerin· mızdaki 9 uncu fırka uçlarına kadaT 
den dısarıya taşan havada hile bir yeis, teftiş yaptım. İhtiyatta 22 inci alay 
bir S"s.sizrk. b;r hüzün vardı. Yardı. Oraya da gittim. Karargaha 
Öğleye doğru kırmızı taşh balkona u· dönerken. saat 11 e doğru bombardı -

zun bir iskemle kondu ve an11esile baba. man başladı. Düşmanın taarruza geçe
sı. kollarından tutarak Nigarı bu sandal,. ceği halr.kındaki kanaatim büsbütiln 
yaya Y€rleştirdHer. Genç kız aksama ka· kuvvetlendi. İhtiyat taburun hazırlan· 
dar gazete. mecmua ve kitah okuyarak masıru emrettim. Ayni zamanda fırka 
vakit ı:teçird;. Bunu gören komşular, er. ihtiyatı olarak sağ cenah gerimde du
tesi gün akın akın kınnın eve koştular, 
bunlardan bazılarında der'n bir tecessüs. ran ala'V 22 ye a~mi haberi yolladun. 
fakat çoğunda büyük bir enrlışe ve a1aka 12,30 da dfü~man hücuma kalktı. Ar· 
vardı. Fakat, b:rkaç saat sti't'en misafirlik tık, ~iddetli bir muharebe ba'?lamış bu
esnasında kimse Nigann ağzından b;r tek l ıunuvordu. Harb o kadar seri ve aman
k.elim~. ;ş'..t~edi;. ~ene kız, 11zu~ ı.c;~emle· ı sızca devam ediyordu ki göz a-çıp kapa· 
sıne gorr:~~r gıbı oturmu;;. goz!enni u- mağa bi~e imkan yoktu. Cepheyi, bütün 
zak ve gorunmez ufuklar:\ iikmıs kimse t' · ı · d f ed' duk F . ·· gayre ımız e mu a aa ıyor . a -
ıle meşru] olmuyordu. Hatta ;htiyar kom. .. 
şu han•mın: kat, bir iki yerde duşman siperlerimize 

- Maşallah fstanbulun 1-ıavası sana girmcğc muvaffak oldu! Amma ihtiyat

Düşman hücumunu iki kere daha 
tekrarladı. Laki>ı hep ayni suretle püs
kürtüldü. Mukabil taarrutlan pek he· 

sablı kuvvetle yaptığım halde elim· 
de yalnız bir takım ihtiyat kalmıştı~ 

Akşam 16.30 a doğru ateş tavsadı. Şu 
hesaba na'.zaran, muharebe 8.5 saat de
vam etmişti. 

Maktul d~man nefer ve zabitlerinin 
üzerinden çıkan evrakta, bu hücuma, 
Senegallirerdcn başka İngtllz 2 inci 
bahriye livasının da i.Ştirak ettiği anla
şılıyordu. 

( ATkaıı "°") 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA 
DIR 

pek yaramıs kızım; yanakların renklen· 
mis, büyümü5, serpiJmi5sinl 

Gibi müşfik sözleri bile onun dudak-
Maarif Vekilliğinden: 

larına bir tebe>ssüm koyamadı. 
Kırmızı ev!n kızı, konusmıvan ve gül. 

miven vüzile. bir sene evvelki ı:en ve şak. 
rak kahkahalarla ortalıltı C'l!ll'Rtan afacan 
kızın kat kat biiviik bir abla'>ı gibi ağ•r· 
lac:mıc:, durırunlacımıstı. 

Kendi hesablarına ese.- bastırmış olan müelliflerden ve hususi teşekküllerden 
Ankarada Sergievinde M:ıarif Vekilliği tarafından tertib edilen cOn yıllık Türk 
Neşriyat Sergisi» satış pavıyonunda eser Ierini sattırmak istiyenlerin iotirak şart· 

!arını öğrenmek üzere, Ankarada Vekillik Yayın Direktörlüğüne, İstanbulda 
Babıali caddesinde Basma Yazı ve resimleri Derleme Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. •2089,, 

f'J.k haftnlarda kimse onun bu derin ve. l!!!!~~l!llW""f'!lf!l!P!J'B~ll'J~~ 
sinin sebebini anlıvamadı: ctinkü Ni!!Ô· 
nn sıhhatli yüriinde. bu derece derin bir 
hürun varatan amili, eve g<>Jen misafir
ler kec:federtıivorlardı Fakat bir gün O· 

nun bir koltuk deync~ile b?hceve ınıp 
devneği yanına kovarak bir sandalvavn o
turduğunu görenler, kırmızı evle şen kı· 
2ının niçin bu kadar mah7un oldıı~unu, 

dudaklarının üstündeki tebe.c:sümün ne. 
den ebediven solduğunu anladıiar ve öm
rünün sonuna kedar topal kalmalfa mah. 
kiım olan bu L'Üzel vüzlü kız içın acı göz 

ile AH, OGL:. ve AK AiVI 
Her yeD'ekten sonra günde 3 defa muntazaman di,lerin:zi fırçalayınıı. 

vasları dökenler bile oldu. 
• • , •• .. • • - • ~. 1 ~. • • • # .. ı t( 1... . . 

kendisini beğendirmek istiyormuş gibi yordu Cevad! ~nç kadın Halkevinin 
büyük bir sanat kabiliyeti gösteriyor, salonunda bir cçıb bile duyulmadığını 
c;aheser denilecek mektublar yazıyor - ve hnlk:n nefes almaktan korktuğunu 
du. uzaktan hissediyordu. Kendisi de he -

Bundan başka da, İstanbulda bulun· yecanlanmıştı; kendisi de, Cevad du · 
duğu uıüddetce, sık sık karısına çiçek, yacak.n11ş ve rahatsız olacakmış gibi e
nadide yemiş, şeker ve saır şeyler gön- lini ağzına kapamış, bütün dikkatini 
dermek suretilc ona karşı yapmağa kulaklat ına vermiş, onu dinliyordu. 
kendisini borclu bildiği vazifesini ya· Ne olurdu, bu sesi, bu sözleri, made· 
pıyordu. ni bir makinanın tellerinden değil, o-

Fakat Mualla kocasının hayatını ta- nun kendi ağzından dinleseydj! İlk de
kib etmek için yalnız ondan gelen mek· fa olarak bütün ömrünü bir çiftliğe 
tublarfa kalmıyor, eline geçen gazete ~ömdü~ime ve çık1p serbest serbest do
ve mecmualarda da onun ismi etrafın- !aşmadığına isyan etti. 
da ~eçen vak'aları okuyordu. Birdenbire bir mitralyöz birden pat· 

Meseıa çiftliktlen ayrıldık-tan sonra lıtyormıış gibi şiddetli bir alkış yük· 
onun bir çok müsamerelerde, balolar- eldi. Mualla o kadar müteheyyiç ol • 
da, resimlerini görrnü.~. kendisinin de muştu ki bilfilhtiyar gözlerinden yaşlar 
ziyafetler verdiğini ve bu ziyafetlerde aktı ve ağzından şu sözler döküldü: 
annesile ablasının iki yıldız gibi parla- - NP. cazib adam! Yüzlerce halkı, 
dıklantıı o~udu. Bir müddet sonra sesile ve sözlerile nasıl kendisine çeki
Şehir tiyatrosunda oynanan yeni bir vor! 
piyesi yüzünden genç muharririn fev· Bu konferanstan bir kaç gün sonra 
kalade alkışlandığını öğrendi ve o pi- gene gazetelerde Cevadın Avnıpaya 
vesten başka ona aid bütlin tenkidleri hareket ettiğini okudu ve onun resmini, 
ITTinü gününe takib etti. kendisini selametlemeğe gelen bir çok 

Bir gün gazetede, Cevadın Halkevin- arkadaşlarının yanında gördü. 
de edebiyata ve kendisinin takib ettiği Kocası Beykoza ne zaman dönecekti? 
mesleğe aid bir kon!er.arns vereceğini Bunu bilmiyordu. Fakat bir gün onu 
okumuştu. O ak.~am radyoyu açarken öreceğini düşünmek kendisine garlb 
o kadar milteheyyictt ki bu heyecanını bir rahatsızlık veriyordu. Diğer taraf· 
görürler diye bir vesile ile Zeyneb1e tan, Cevadın bu kadar müddet uzak -
mürebbiyesini yanından uzaklaştırmıştı ıaşması yalnız kendisine değil, etrafın· 

Tam saat yedide onun gür ve tatlı dakiler~ ~e tuhnf görünüyordu. 
ı:esi makinenin içinden yükseldi. Bu o Mualla bir çok defalar istikbalin 
kadar tatlı ve müheyyic bir semi ki, l;endisine ne hazırladığını kendi ken
Mua-lla bir iki saniye Cevadın ne sör ~isine sormağa mecbur kalmıştı. LAmi· 
lediğini anlıyamadı. Kulakları uğulda· :rnın bir gün dediği gibi, bu vaziyetin 
vor, gözleri kararıyordu. 1 ebediyen devam etmesine imkan yok-

Ne güzel, ne enteresan şeyler söylü· tu. Bunu şimdi kendiai de anlıyordu; 

fakat Cevadın vereceği kaTar ne olursa 
olsun, kendisini jgtikba'!De büyük ve 
derin acıların ve 1ztırablann bekledi· 
ğini ge11ç kadın titriyerek düşünüyor • 
du. 

Doktor Macidle kansının, basit haıttd 
çok basit denecek bir hayat sürdil1deri 
halde Mrbirlerine karşı candan bağlı 
olmaları Muallada çok meyus bir ta· 
kım ta·hayyülat yaratıyordu; bele dok
torun bütün gün çalıştıktan ve yorul· 
duktan sonra akşam eve döndüğü vakit 
çocul<larınm tah~illeri ve sı.hhatlerile 

alakadar o1ması, ona bilaihtiyar Ceva
dın lakayidliğini ve baba hissinden 
mahrum olduğunu hatırlatıyordu. 

Maamafih. bu noktada onda biraz 
değisiklik olduğunu da itiraf etmek la
zımdı. Şimdi mektublannda Cevad kı· 
zının sıhhati ve ahlaki hakkında maffl· 
mat istiyordu; bundan b~ka bir müd· 
det ev,·cl Avrupadan ona fevkalade 
güzel bir bebek göndermişti. Bu kukla 
Zeynebin o ka<lar hoşuna gitmişti ki 
yatağına girerken bile onu yanına alı
~rordu. 

Ancak, büiü11 bunlara rağmen, Mu
alla kocasının huyunu anlamak yolun· 
da bir tek adım bile ilerlememiş oldu -
ğunu ve onun kendisi için eskisi gibi 
hir muamma, hatia bugün daha kor • 
kunç bir muamma olmakta· devam et
tiiUni itiraf ediyordu. 

Kalbi ıztırablar içinde çrrpındıITT. hii· 
1Ün var!ıl'!ı şüpheler icinde sız1ari•"'1 

geceler. sabaha karlaı EtÖ7:Une uvku t'fir· 
miyor. ucsu7. huc::ık~ ı ?'. hir cölde tek h:r 
5'ına kalmış gibi kendisini yalnız hisse· 
diyordu. 

( Arkar. t'ar) 
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Si Tatar asker • 
1 

• 
1 

att 1 • 
ıza s ordusunda 

S~n1Buberva%iyette, ne yapabilirim?·· ı 
e aber ölmekten 'h.o .. l, . 

Ç<lTe d ~ ·· ~a, hıç bir 

D
. UŞUnemlyorwn. 

Her tayfaya ve her kuvvete mensub Tatarların 
kendilerine göre bir parolaları vardı. Akserai 

kelimesi Kam kuvvetlerine tahsis edilmişti 
Tercüme eden: HUs3yin Cahid Yalçrn 

ıye ellerini· n,,.,.. 
tı. 1 Us""'i"umuya başlamış-

M" * 
1ani ~ ordusu Silivıiden Kostan -

Ye üzerine yürllm.iye 00 1 d v 

?nan B t 1 ş a ıgı za· 
larıa' B~ ta G1ızi de maiyetindeki atlı-
nı , ızans surlaruun önüne davan -

ıştı. " 

t 
Bizanslılann hal ve ahvalini k . . 

anıyan k k ço ıyı z: oca ahraman, kalenin ne va 
ı?ette olduğunu öğreil.Ill€k istedi. 

annara s h'Il · kad a ı ennden Haliç kıyılanruı. 
ar uzanan surların .. .. d ip 

dolasa"r k . onun e gez 
a a • kalelenn her bil:reünU ayrı 
Yrı gözd 
ınüa f En geçirdi. Ciddi bir surette. 
~~r a a~ tertibatı g6remedi. Hatta 
ask çlenn bazılarında, kfifi derece& 

Be~ bile mevcud değildi. 
_ Val!yet, Batta] Gaziyi sevindirdi: 

uzun Demek ki BlıanslılaT, kendilerini 
Şu h zaman müdafaa edemiyecekler 
~ alde, kaleye kolayca gireceğiz: 
~ Yhude Yere, in..ean kanı dökmiyece -
t;ıZ. 

Dedi. Fakat biraz ~"-dü'kt re ö]{ ... ~wı en son-
geİa~ ~n.a Bizans halkının hilekarlığı 
büy~k fişrnanın, gi.!1i bir tertibat He 
da bir mUdafaa kuvveti çıkarması 
o}u rnuhtemeldi. Şayed böyle bir şey 
kursa, acaba Biuınslılar müdafaa 
Uz:etlertni nerede toplıy~caklar.. bu 
aö S'U"ların nerelerinde mukavemet 
ö sterecekJerdl . 

nı ~t~ı Gaz~ bu .&malin cevabını bul -
~ ıçin düşilnilp dururken Ahmed 

ran geldi: 

B~ Battal!. Uzaktan bir kafile geliyor. 
kıs .~r, korkularından şehre kaçan 
di yluler olacak Ozerlerlne hücum e • 

P kılıçtan geçire11m mi?. 
Dedi. 
Ba'ttal G . .ı-h dı .. azı, ~r al ~rlnden sıçra-
. Yuzilnde, bilytık bJr memnuniyet 

tıyandı. 

'Ytn - Zinhar .. hiç bfrlnJn kılına ilişme
~ · ~at • bir derenin içine gı'rin 
~~ndın· · bi · ke.ftı .ızı l@ gastemıeytn... Yalnız, 
le d enın sonuna kulan ihtiyar kövlil-

r en birin· . 
gettrüı. ı sessızce yakalayıp bana 

n· ıye, emir verdi 
Ahın . 
d~~ ~uran, Rtl_ılan Bavrarnpaşa 
larak içıne giıledi. Kendisi yaya o
fUen:ıun bir kenarında bekl~di. Ka-
10.ytı arkasından kalrnı.ş o1an bir köy-

z Yakalıyarak Battala getirdi. 
'Ya~~alh köylü o kadar korkmuştu ki, 
JleM-

1 
dura.rnıyacak hale gelmişti. 

~~a Gaıı: 

nı; ~orkma ihtiyar. Elinde silah Ôl -
Sen an ann bir kılına bile dokunmayız. 

De Yalnız, sırtındaki elbiseleri çıkar. 
k€ll di. v~, köyln elbiselerini soyunur
l'ek: Ahmed Duranın kulağına eğile -

Y~k Ben, bu köyl'OnQn esvablannı gi
lnuh ' şehre gireceğim. Bu adamı. iyi 
le afata et. Kimseye de, bir şey söy-
oı:k Beni, fiç gün belde. Eğer kısmet 
Belnı geri d&iersem, ne MA. Yok eğer 
~~m, kumandan MU!limeye git. 

D en anlat. 
iye, enıtr verdt. 

* Battal O z1 k--.k . tıp b 8 • •:.uuı &melerlni çıka· 
~l lra.karak köylOniln esvablannı 
Jla'z · ~ltUerin ve kale kapıcılarının 
hlç ~~ dtkkatıerlni oelbetmemek için 
~ğı allAh abnadL Yabıız hançerini, 

·k nın arasına ye-leştmii. Artık ka
,.etlş~r.unnıı. Y lnşan köylü kafilesine 

Efendisinin bir hediye gönd€rdi- kelimesi Kam kuvvetlerine tahsis edilmJ§ 
ğlni haber verdi .ve bu hediyeyi bir parola idi. Bu tedbirin faydası pek 
M. RW>Sinln ayaklan dibıne bırakarak kolaylıkla takdir olunabilirdi. 
çek.Udi. Açlık hasebile daha ziyade uy- Tatarlar ele geçirdikleri şeyleri muha.
kusuz kalan M. Coustillier hediyenin yi- faza hususunda pek çok itina, sabır vo 
yeoek biT fl&Y olduğunda biran bile tered- çeviklik eseri gösterirler. Her baştan 
düd etmemişti. İşti.hasını benden de giz- beş altı esir altmış koyun ve yirmi sı
leme~ lüzum görmüyordu. Fakat gelen ğır bir insanın hissesine düştüğü halde 
paketi tetkı1t edemiyecek kadar uzakta onu zorluğa maruz bırakmazlardı. Eyerin 
okiuau içtn açıp bakmasını arkadaşından topuzunP. asılmış bir torbanın içinden ço~ 
rica etti. cuklann başlan çıkar. Bir genç kız süva· 
Soğuğun §iddetinden hiç kıpırdamamak rinin önüne oturur. Süvarinın sol kolu 

istiyen M. Russin bir hayli zaman bu ri- onu tu~ar. Ana hayvanın kıçına binmiştir. 
caya aldırış etmedı. Nihayet, dayanarnı- Baba yedek hayvanlardan b ' rinde, erke~ 
yarak. iba§ını kiirkteıı çıkarmadan kolunu çocuk ba~ka bir hayvandadır. Koyunlar4 

uzattı. Ttiylt1 bir şey eline geçti. Bunu sığırlar ileriden giderler. Bu sürünün mil. 
çaıdırın .kubbesine asılmış bir fenerin ri- teydkkı.z ~anının gözler'nden hi9biı1 

Battal Gazı derhal yerinden 119f"Bdı YEIGlna kadar kaldırdı ve M. Coustilller'in JeY kaçmaz, hiç biri kaybo''\ az. 

tal Gazi de, kBylülerin arasına karı.şa- Diye, feryad etrnelerı, ııa'lm ve ttıy- gözlerine bir insan çehresi arzetti. Bunları toplamak. sevk ve idare etmek, 
Bu mütt:ıiş manzaradruı deh~ içinde yiyeceklerini bulmak, esirlerini bira~ 

rak, böy:ece §ehre gitdi. ler Urportici bir uğultu husule getiri - kalarak: dinlendirmek için bizzat yayan yürü,., 

BATTAL GAZİ, BİZANS ORDUSUNA yordu. - Dostum. bu bir insan ba ı! diye hay. mek Tatarlar için hiçbir zahmet değildir. 
GÖNÜLLÜ YAZILIYOR Bir keşiş kafilesi, altın bir taht üze- kırdı. Eğer iş.in sebebi tamahkftrlıktnn ve ga~ 

Şehrin içi, karmakarışık bir hal -
d€ idi. Kadın, erkek, çoluk

1 
çocuk; bü

tün sokaklara dökülmüşlerdi. Meydan
lara, (aziz) tasvirleri çıkaırılmıştı. En 
ağır ve en muhteşem elbiselerini giy -
miş olan papaslar, halkı bu resimlerin 
etrafında topluyorlar .. yüksek sesle dua 
ettiriyorlardı. 

Her tarafum bir tek S€S yükseliyordu. 
Ağlıyan ve hıçkıran kadınların, elleri

rine oturtulmuş olan beyazlar giymiş M. Russin bir şimşek hw\e bunu ça- ,.et zalimane bir haksızlıktan ibaret olı 
bir kadın resmi gezdiriyorlardı. Kafi - dıı-dan dışarı fırlattı. İkisi de goğuğa, aç- masa idi bu levha gerçekten alakaya şa. 
}enin ör.ünde, (Ayayorgi)nin bayrağını lığa ve Tatarların pkalarına llnetl.ı- yan görülebilirdi. 
taşıyan atlı bir keşiş gidiyor. Va\...-it va- yağdırıyorlardı. Bu manzarayı seyir için Kam ile bera1 

kit durorak: Ertesi gün soğuk o kadar fiddet peyda ber çadırdan çıkmıştım. Çadır etrafındB 

Ey Ah 1
.
1 

K km İşt "- etti ki hareket za:nanı, tavşan deris; kap- dairevi bir hat teşkil eden muhafız kuv; 
- a ı... or ayın... e, mu ı ld' tl . b b' ab' bir N . anmış e ıventere rağmen, ellerim eyen ve erıne meruru ır z .t ogayııf 

barek (Patron) (2) aranızda gezıyor ... bineceğim sırada donar gibi oldu. Kanın şikayeti olduğunu Kama haber vero1. 
(Arkası ı-tır) deveranını tem!n iı;in çok zahmet çekt{m. JICrun Oueray bu adamı kabule muvafa~ 

ni S€maya kaldırarak: 
- Kirya El€yson .. 

son!.. ( 1) 

Sağ tarafta ufku tahdid eden dum~ kat etti. Nogay arkasında ayni zabit ol • 
(2) Bizanslılar, <Hazreti MeryemH, kendi- sütunlan ve sol taratt.R gördüğümüz duğu halde, bize doğru ılerledi. Faka~ 

Jertnin Mmisi addediyorlar. Ve ona <Pat- Saint-Eli:sabeth kalesi tak.i'b edeceğimiz kürklerin m~behetinden dolayı teredı 
Kirya Eley _ ron) diyorlardı. Böyle tehllkell zamanlnrda yol hakkında hi ~ h b kmı 1 it dild içinde idi, hangimize hitab edecel'M

onun mulmdd~s tasvirini çıkararak, cadde. Ön'" .. ç :r .. P e ıra yorar · ES"" 
lcrde, sokaklarda ve kaleltırin bUrçlerl üze- umuzde birer ifaret glb! di%ibni§ ola11 ni bilemiyordu. Daba çok beni Kam zan. 
rinde gezdiriyorlardı. Böylece halkın manev1 nişanclere göre yolumuzu idare ettik. neder gibi görüyordu. 

m Ey Meryem!. Sen bize merhamet et!. kuvvetini arttırıyorlardı. Bunların işarPti ateşleri için bir hazırlık Ben Nogayın tereddüdünü izale içil. 

1 

olduğunu biraz sonra gördQk. MOaelioe biraz geri çekileceğim sırada,· l§i farket. 

Bir dok orun günlük 
notlarından 

borsası 
' biçiminde sekiz katlı iskelelerin içine m- miş olan Kam zabite işaret ettl ve Noga)') 

man ve kuru odun dolduruhnuştu. Bun- !kaz etmemesini anlattı. Knm Gueııay 
lar Tatarlar ~örünür görünmeı; herkeı::e geri çekildi ve Nogayın sözleiıni dinle. A ara 

Arıh•· kaoanıt fiatla 
1 

3 _ 4 _ 9 9 telaş işaretini vermek için yapılmışlardı meyi bana emretti. Bir beygir kaybol.-
Halbuki Tatar ordusuna Adgemkaya ka- muştu. Buna mukabil başka bir beygir 

Kalb lıastalıkların6a 
iklimin tesiri 

~----Ç-'-E_'_K--.,L_E_R ____ --11 dar rehberlik etmekten başka bir şeye çalmıştı. Fakat takındığı mukabelehilmt~ 
yaramadılar. Snim-Elisabeth'e civar ol- sil etmek hakkına malik olduğunu isba~ 
maktan dolayı akının tahrib!erlnden ma- edemiyordu. 

Ka" 

-6-

Lond"' 
MH-TOI"\ 
Parla 
\flllno 

Açı.ıJ 
5.93 

~6.6825 
• • fiüO 

5. 8 
l~6.6:S25 sun kalmış olan bu kasabad:ı pek ıı.z ahaıt ıKam'a: 

! .JöoO bulduk. Çoğunun kaledeki topların hi- - Ne cevab vereyim? dedim. 
Knlb hastalarının nazarı dikkate ala- 1 

.66215 
caklan bir vak'a da iklim meselesidir. ~nnn .ı .4o~ö 18.4625 mayes) a'ltJna çc.-'k!lınlş olduklarını dO'- (Arkası vor) 
Bu hnstRJar so~uğ:ı .sıcaktan ziyade ta- Amater'1• t ı .2125 6 ... .;2 ı şündük. -··· .. ··-······ .. ••••••••··•· .. ••• ........................ . 

t .66~5 

hamrnul ederler. Slsler ve rütubet, ro - Berlln f.t.Sl50 00.8IISO ı Ordu o kadar fena bir halde idi ~ bir Çektiği be' ağrısı, deGil 
maUzmayı ve kasabalar nezlesini uyan- BıQbc1 : 1 .8lı:ıu 2ı.aı.ıo huruç harek f 'ht' r d k k d Attna !.<.8.!6 • 08'.ı5 e ı 1 ıma ın en or uyol" lnadcılıOının cezasıdır. 
ırması dolnyıslle muzırdır. Altı yüz · · du. Filhakika geceleyin orduya iki nç bin 

metreden yukarı ikUmlerde havada llofJa l.li6 1.66 
müvellüdülhumuzanın nisbetınln azal _ ....._ kişi hücum etse hepimizi k1l1çtan geçi-
masından dolayı fazla teneffüs hareket- Ma4 rt4 14.0~5 14.085 rebllirdi. Bu tehlike muhakkak olduğu 
lerlni ve kalbin fazla. çalL~nsını 1cab 1Y~da~:,... 28

·
9020 28 ·9o:us kadar yola devam ederek ondan kurtul-

ttlrdlır.ı b h t .. .... - ... . ıblö '.<4.9 J 5 e .. nden dolayı knl a.s alarma za- ntıu.. manın imkAnsıılı~ da aştkAr idi. Asker 
rarlıdır. Heli! kalbin vazifesine noksan Beltnd O.OOüO o.oorıo artık bu yorgunlu~a tahammOI edemeı:dt 
gelmiş ise bu hastalar 300 ve 400 metre. 'lokohamt. uıo7s 2.90·5 ts 
ye blle tahammfıı edemezler. Fakat. mun- Ctolıhoım .1;,eı;ı S'4.b2 Böyle bir zaruret karşısında kalınra, 
vaza hnllnde bulunan kalb hıı.staları te- M°"'"• ' "'"·5625 S0.5621> Kmn Gueray ııultanlar:t ve min:alara gü-

28..90'l5 •S.!.025 b t k 'd. • E1 ~-vettüru yüksek olanlar gibi dessnmi afeti ı----;--:--::--:---___.: ____ -=.,:-=:_ı neş a ar en gı ıp .:>atnt · tsıı~th ka-
olanlarda 800-1000 metre yüksekliğe ta- 1 S T l K R A Z L A a lesi önünde bir tecaviiı: vo nilmaytı ho
haınmül ederler. Ancak yükseklere çı - ı--------.----....:.:.. _ _J reketi yapmak i~ 800 sQvmi ayırmala-
knnlar bir kaç gün istirahati mutlakada ;-.~u·ı ._•panıı sını emretti. Makıad kalev-ı tedafnt bJr 
bulunup hiç sıkıntı hlsseylemezlerse yo. 1 ~..- borc• 1 ltt'~:ı 19 b75 19 60 J • 

rulmadnn çıılışınıyn başlarlar. Lfıkln ge- • • Iil • ~ıdyette tutmaktı. Manevi kuTVetlerl 
rek istirahatte iken ve gerek çalışm:ı.ğn • " • vadeli fizik bitkinliğin~ galebe çalabilecek olan 
başladıkları zaman sıkıntı hissederlerse bu glizide müfreze ıehrln varoşlarından 
hemen orayı terkeylemelldirler. esirler tutacak kadar tleri sokuldu ve bu 

llı-------------------i .............................................................. . 
CeTab lstJ;reon oka711cuJanmın )H>Sta 

puln ;rollamalarını rica eclerlın. Abl tak· 
clfrde Ltteıücrl ıoakabeJe&b kalabilir. 

\ I .............................................................. 
HALK 1w PER.:TI 

Bu akşam 9 da 

ÇARDAŞ 
son tomil 

ZOZO OALMASLA 

Nöbetçi eczaneler 
Bu grcc nöbetçi olan eczaneler fan _ 

!ardır: 

İstaf\bul cihetlndekUer: 

askerl hüd'anın muvaffakiyettnt o bdar 
tam surette temtn etti 1ri ordu böyft\: bir 
perişanlık içinde OTada kaldı, dinlendi ve 
yorgunlu~ çılrardı. 

Eğer verilen nasihatleri dinleyip te 

CCl;U;Ji~ 
Kqelerini tecrübe etseydi bu ı& 

braplar çoktan dinmİf olacaktı. 

ka~8Jlslı1aır, kole kapılarını sımsıkı Yakında yeni eser 

lal'dı ıç} r. Al'kalanna ~lar yığmış - ------------

Akst.raydn: <Pertev), Alemdarda: <E§
ret .Neş'et>, Beyazıdda: (Baydar), Sa _ 
matyada: !Rıdvan), 11:mlnönUnde: <Ben
snson), Eyübde: <Arif Beşir), Fenerde : 
<Vıtam, Şehremininde: <Ha.mdl), Şeh _ 
zadebaşıııda: et. Hakkı), Kar~Umrüktıe: 
(Fuad), KüçQkpazarda: (Hult.si), Bakır
k.öyünde: <HUD.ll. 

Beyoğ'lu clhettndeldl~: 

Adjeınka bsabası ~a doku& y(b ha· 
nelidir. Ayni iömi taşıyan k6çttk bir l'l1 

üzerindedir. Her törlil mahsvlfuı ~ 
ile gayot :rırllrnbit bir araziye deWet edi
yordu. Maamafih askerin evleti ifgal et
melerine mil8aade alunmadL V &kitsiz bir 
yangın çıkmasından korkuluyorou. Yal
nız imfhldk edilmesi :ımimkQ.n odun ve 
yiy-eooğin nhnmasına izin wrlldi. Kam 
da çadıma kalarak Mkere örnek teşkil 
etti. Ertesi gftnk:O ı.ttrahat kuvvetleri 
tamtr ederek ve akın kuvvetlerinden bir 
kısmına bir sl\r(1 es!r sQrO ne orduya 
nt.lhnk l:rnkAnmı ~orduda neş'e ve 
§ef.areti neşre beb oldu. 

En ,iddetli bat ve diş ağrılnrile 
fişütmekten mütevellid bütün, ıı· 

braplan keser. Nezleye, kırık
lığa, romatizmaya çok faydalıdır. 

ia~, Ştındt bu kafileye kapıyı açmak 

~~dı. 
~rkekkJ.: ~ ağiaşıyorlaır .. 

-nu l!aıı~ıa!:~ ~liyor. Kapıyı açın. 
Dt xu;. 

lJ~ fexy d ediyorlardı. 
nın bir ~~kaşalardan sonra, kapı -

-.tl&al i";tnklct açılabildi Bat-

TURAN 'I'iyatrosu 
Bu alt9am Halk geccaı 

Ertutrul Sadi Tok vo 

ukada~ arı 

KURU SiKi 
Vodvil 3 P. 

( Se) Atila Rnliali. Mi90 Pcn9cf varyetul 

Localar 100 heryer 20 parad~ 10 kuruş 
fi Nisan Ç•roamba alqı.uu Ladam O Kamelya 

1stikll1 caddesinde: CDellMUda), oa
latada: <H~eyin ml.mü), Talrsimde : 
(LlmO'lıci;ran>, Pangaltada: < Nargileci -
yan), Beşitta§ta: <.Nsll Halld). 

Botarlo.f, Kadık3y nı Adala.rdaklleır: 
Üaküdarda: (İthnad), Btmyerde: <Nu

ri), Kadıtöyönde: e&ı.adeı, Omnan HulO
), BüJiikadrı.da• (Halk,), ~ : 

(Halk). 

Her tayfaya ve her kuvvete mensub 
Tatarlann kendilerine W3re b1r parohılan 
bulunduğuna "Ye kend.Uorlne tevcih ve 
1d.are ·~ mndaşlarmın bu parolalarla 
covah wrdJklerlno dikkat tüm. AkseraJ 

Aldanmayınız. Rağbet g6ren her 
ıeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRİPİN yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

-
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ALn4NYAVA 
BiR iN6il!l CASUSU' 

Tercüme eden: B. Alu 

Tavşan yumruğunu indirince 
zavallı hık bile diyemedi 

Mektubumu yarıda keserftk odanın 

içinde bir aşağı, bir yukan d<>l~ğa 
haşladım. Buradan kurtulmak için sa· 
biden htç bir çare yok mu idi?. Hakika· 
ten, son dakikada idamımı tehtr ede -
oek bir çare, bir vesile bulamıyacak mı 
LA' ? 
.IUım. 

Garb cepheainde FTcınsıı askerleri 

çirkindi. Fakat vaziyetimin ümidsiz -
Jiği, beni pekfila mazur gösterebilirdi. 
Hatta teşebbüsümde muvaffak olama -
sam bile, vaziyetim bundan kötü ola
cak değıldi. .. 

Işıktan daha iyi istifade etmek bn -
hanesile, hapisant müdürünün bana 

Bu suallere verilecek ~vah sarih ve verdiği portatif masamın yerini deği.ş
menfi idi. Bu hücreyi ben kendim yap· tirdim. Masanın ha.Teketinden doğma 
sa idim, bundan sağlAm, bundan muha- gürültüyü işiten nöbetçi, hemen hücre
fazalı bir yer yapamazdım. İdamımı .min kapısına geldi. Vaziyeti anlayınca 
tehir ettirmeğe gelizı.ce, sebeb ol - sükfınet buldu. Hele, papas için de bir 
duğum madd,t zararlar, mahvettiğim sandalya. istediğim zaman büsbüıtün 
vücudler böyle bir ümidi kökünden öl- ferahlarlı. İkinci bir sandalya getirdik
dürüyordu. le.ri zaman, papasla birlikte, nöbetçinin 

Papas odama girince, kalbimde ye- gözü önünde masanın başına ~ip o
niden bir üm:d ışığı parladı. Hapisane turduk. Ben, gfiya tesadüfen olmuş gi· 
.tnüdüril de papada bir~ gelmişti.. bi, ikimizin de sırtlarımız kap1ya gel
Papasla görüşmem için bana verilen mek üzere sandalyaları ko)rrnuştum. 
mühletin ne kadar olduğunu hapisano Dahn nöbetçi on dakikalık gezintisine 
müdüründen sordum. Mlidür, muayyen çıkmadan önce, papasla ikimiz. benim 
bir zaman tayin edilmediğini, arzu et- son yazdığım rnektublan okumağa ko· 
tlğim kadar görüşebileceğimi !Öyledi. yulduk .. ben bu arada son dileklerimi 

Papastan, is'afını arzu edeceğim bir de papa-<ıa söylemeğe başladım. 
90k işlerim vardı. Tabi! papas, bunları, Atacağım her adımı, önceden santi-
yapmaktan memnun olacaktı.. mi san1imine besablıyarak rolümü oy-

Gösterdiği lfıtüfkArlıktan dolayı mü- namak mecburiy~tinde idim. Her şey, 
düre teşekkür ettim. Papan gece isti - nöbetçir.irı bulurunadığı bu on dakika 
rahatinden mahrum etmek Wemediğim içinde olup bitmeli idi .. nöbetçi, birinci 
için. işlerlntin bir saatten fazla aürnıi- .on dakikalık turunu bitirerek höcrenin 
yece~ini temin ettim penceresinden içeri baktlğı zaman ben 

Daha hapi~tme müdürli yanımızdan kollarmu üstüste masaya koymuş ve 
ayr lmadan, ben bu yeni ziyaretçimi başımı kollanma dayamış bir vaziyet
'biiyük hir dikkatle tetkike koyuldum.. te bulunuyordum .. bu vaziyete nazaran 
Cünkü onu daha- görilr gt>rmez, kafam- maneviyatım tamamen kırılmış görü -
da yeni bir ümi<l belirmişti. nilyordu. Çünkü papas ciddi bir tonla 

Papas benden on·on beş yaş daha bü- kulağıma teselli edici bir takım sözler 
yüktü; benden biraz alçak boylu ve sl5ylliyordu. 
bana nazaran biraz daha zayif idi.. umu 
miyetle beni andınr hiç bir yanı yoktu. 
Onun saçlan adamakıllı koyu idi. Benim. 
kilerse açık sarıya boyalı idiler .. sonra 
onun, o zamanlar Alman ~ İngiliz or· 
dusunda pek moda olan fırça gibi bı -
fıkları vardı .. Papas, iyice mlyob ol -
duğu için, gözlük te takıyordu.. fakat 
bütün bunlara rağmen, biraz saç boya
IJ, biraz koln, bir tutam da saç bulabil· 
şem, aktörlük !Bnat1m sayesinde, üq 
beş dakika içinde ferah ferah bu papas 
rerine kaim olabileceğime derhal ka -
~t getirdim. Yüreğimde yeniden bir 
ümid ışığının parlaması içi.n bu d~ün
oe bana kAfi geldi. 

Nöbetçi pencereden ayrılır avrılmaz 
derhal kendimi topladım. Ayağa kal -
karak. papasın gerisinde durdum ve 
omuzlan üzerinden eğilerek. vazdığıın 
mektubun, bilhassa nazan dikkate a -
lınmasını istediğim, bazı muayyen nok
talan hakkında izahat verrneğe giriş -
tim. 

İlk mühim an çatıp gelmişti. Bundan 
on yıl önce Lodston-Holl'daki çocuklu· 
ğumu hatırladım. O zamanlar köyü -

çukurun başında otururken Zikki'nin 
bana anlattığı bir cusul:ııü hatırladım. 

Onunla üç beş dakika önce bir tavşan 
avlamıştık. Zikki, tavşanı kulakların -
dan tutarak havaya kaldırdı. Sonra da 
keskinlemesine, elinin kenarile tavşa
nın ense köküne şiddetli bir darbe in· 
dirdL Tavşan derhal öldü. Zikki bun· 
dan sonra bana, tavşanın ense kökün
de vurulmasını icab eden ve ölümünü 
intaç erlecek olan yeri gösterdi; hatta in 
sanın ensesinde de böyle bir yer bulun· 
duğunu, bu yere şiddetle vurulduğu 
takdirde, insanın ölümünü mucib ol -
masa bile kuvvetli bir baygınlık doğu
racağını ilave etti. Zikki daha ileri gi· 
derek, bu <tavşan• vuru.şuna, yani elin 
kenaril~ keskinlemesine, kısa, şiddetli, 

ani bir \'Uruşa en müsaid olan ve tak· 
riben kulaktozunun iki parmak aşağı
sında bulunan yeri bizzat benim en -
semde gösterdi. 

( Arkcıın var) 

1 2 3 4 !) 6 7 8 o 10 

Soldan sağa ve ~akandan aşap: 
1 - Çalışkanlık. 

2 - Bir ev halkl-fakrı.iddem. 
3 - Başı saç.sız-sessiz. 

f - tatlı. 

6 - Altın. 
6 - Yatağın baf tarafına konulan. 
7 - Sonünda tek bir 1' ol3a 90'k 111 • 

pişmemiş. 

8 - Nezaıfet . 
9 - Bir nota-Ishnlerden sıfat yapmak için 

sonlarına lllve edilen bir li.hika. 
10 - Hiç bir tarah iltizam etmemek. 
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N!ian 4 

• 
lngiltere kral kupası 
maçlarının dömifinali 

Çok sert ve sıkı bir oyundan sonra W olverham pton 
ve Portsmouth finale kaldılar 

Kraı kupan J'ln4Ünin. ~apılacağı Wembley stadında Ingilters futbol cemi11e« idcı~ 
cflerinm l'tadyomeı ilk %'i11aret1eri: Fv tbol Asosyeşinin. umumi katıbt F. Roua 

topa vururken 

Aylardanberi sürprizden sürprize 
doğru giden İngiltere Kral kupası maç
ları dömifinali nihayet oynandı. 

Uzun zarnandanberi liğ liderliğini 
yapan Evertondan maada, karşısına çı
kan zorlu takımları mağlub eden ve 
ligdeki vaziyetini hiç bir takıma· bırak
mıyan ve en genç takım olan Wolver -
hampton ile ligde on sekizinci sırada 
bulunan Portsrnouth finale kaldılar, 

W olverhampton 6 - Grimsby O 

Dömi final maçlarının iki taraf için 
oldukça talihsiz geçen bir oyunu: Ma -
çın çok sert cereyanı, nihayet yirmin
ci dakikada Wolves takımının sol içi -
nin hastaneye kaldınhnasına sebeb ol
muştur. 

Devrenin başlangıcından itibaren 
sıkı tazyiklere b~layan Wolves takı
mı, sert bir oyun içinde hakimiyeti te
min etm~~e muvaffak olmuştur. 

Sert bir oyun içinde pek tatlı hü -
cumlar yapan \Volverham.pton muha -
cimlerinden her birinin gol pe.şinde 
kostukları kolavlıkla anlaşılmakta idi. 
W~lves ta-kımı .ilk devrede yakaladığı 
üç büyiik fırsatın ancak ikisinden İ! -

tifade edebilmi!?tir. 
İkinci devrede gitttkçe parlayan bir 

oyun tutturan Wolve! takımı üç gol da 
ha yaparak Wembley yolunun hakikt 
yolcusu olmuştur. Gollerin dördünü 
de merkez muhacim Westcott ya'Pmış
tır. Mançisterde yapılan bu maçta 
76.962 kJşi bulunmu.,tur. 49 bin lira da 
hasılat olmu~ur. 

Portı.mouth 2 - Huddersfield 1 
Kral kupası flnaE için y9J)ılan bu 

mücadelede Portsmouth takımı Wemb
ley stadı için pasaportu al.meğa mu -
vaff ak o1rnuştur. Geçen senenin fina -
listi Huddersffield ilk devrenin on 
dördüncü dakikasında yaphğ'ı gol He 
galib olnra!t devreyi bitirmiştir. 

Soyunma odasma bn ter içinde gi -

den Portsrnou th oyuncuları meşhur 
menecerlerin in Hollywood şarkısı plAtr 
lannı dinleye dinleye kendilerine ge .. 
lebilın~lerdir. 

Devrenin ikinci dakikasında oyun be 
rabere vaziyete gelmiş, iki ta.raftan ~ 
rinin yapacağı tek sayı için oyun ua • 
mi derecede ~ eyecanh bi;ı- şekle gir • 
miştir. 

Büyük bir hırçınlık içinde verilen 
paslar, çekilen şiltler birbirini talrib ~ 
miş, nihai zafer kuvvetli bir şiltle Poı
tsmouth'a güler yüz göste~tir. 

Bu maç Arsenalin meşhur HighbU1'7 
stadında yapılmıştır. 

Maçta 60.05 3 kişi buluıunuş, 37 bin 
lira hasılat olmuştur. 

Bıı hafta Tekirdağlı 
Manisalı Halil 
ile karşılaşıyor 
Manisalı Halilin Tekirdağlı Hüseyi

ne meydan okuma'Sı üzerine Tekirdağb 
Hüseyin matbaamıza gelerek bu kar • 
şılaşmayı kabul ettiğini bildirmişti. 
Manisalı Halil de bize ayni şeyi tek •· 
rarladığından mesele nihayet giiret 
meydanına intikal etmiştir. Bu mü.na • 
sebetle bu hafta pazar günü Taksim 
stadında saat 15 de büyük ~ mü .. 
sabakaları tertib edilmiştir. Müsaba • 
kaları İstanbul güreş ajanlığı idare .. 
decektir. Müsabakalan sırasile yazıyo
ruz: 

Lüleburgazlı Ali Ahmed - Hayrebo • 
lulu Pomak Hüseyin. 

Ada'Pazarlı Rauf - Bandırmalı Şükrd 
Romanyalı Ahmed - Tekirdağlı Be• 

lciır. 
Çatak.alı Receb - Malkaralı MustafL 
Bu •karşılaşmalardan sonra da: 
Türkiye Başpehlivanı Tekirdağlı mı 

seyin, Türkiye ikincisi Manisalı Hali> 
le karşılaşacaktır. Müsab~ ser • 
best olarak yapılacaktır. 

( Ankaradaki Demirspor • G. Saray maçı ) 

Evvelki gOn Ankarad8. yapılan Deİnirspor - Galatasaray maçının tafsi -
latını dün vermlştik. Yukarıdaki resimler maçtan heyecanlı bir safhayı ve ar 

Papas, sakin bir eda ile ve muhab -
bt.ıf:le, benimk konuşmağa başladı. Dint 
mevzulaırdan bahsettiği pek tabll idi. 
Peı1 onu büyük bir altıka ile dinler gi
~ görünüyor, fakat haldkatıOO büyük 
b1r dikkatle onu tetkik ediyordum. 
O<>ğı·uswıu isterseniz, söylediklerinden 
bir kelimesini bile dinlemiyordum. Dı
:mağıın, hummalı bir faaliyetle, bir ma
kine gfb! calışıyoı·du. Beş dakikadan 
a'Z b' r nıma ı zerfında tasarladığım 

pl.:'1 hıç ~ilphc yok ki biraz kaba ve 

• "l1ilzde izinsiz aY avlıyan Zikki Porter 
i!minde biri vardı. Ru yüzden bir çok 
defalaT mahkemeye bile düşmüştü. İn· 
sanlıfun v-e kaınunlann fena gördüğü 
bu işleri yapmasına rağmen çok merd 
bir adamdı. Onu herkes tanır ve sever
d1. Hayvanlara hususi bir şefkat ve 
sevgbi vardı. Onun düdük sesini du
yup da sahibini terkederek yanına koş
mı acak bir tek köpek gösterilemezdi. 
Zikki benim de dostumdu. Gece sefer
lerine, ekseriya ben ~ onunla beraber 
giderdim. Hatt§, onunla birUkte, iznini 
almadan, bir kaç defa babamın te.vşan
narrını 'bine av1adığımı.z olmuştu. tşıe 
şimdi, papazın başıucunda durduğµın 
şu dakikada, bir sonbahar gecesi bir lwalki bulm41ccmın halltdilmif ı•kl6 yircilerdon bl:r kısmını gösteriyor. ~ 
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(Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif va fiatl 

Maden kömürü krom ve Beher tonu Kok kömürü Beher Muhtelif Beheı 

emsali ~"me cevher Briket tonu malzeme tonu 
Ameliyenin nevi' 

~ya ve . 
emtl& 

Ton Ku. Ton :ıtu. Ton Jtu. 

1 - Ambar dah linde supalana hazırla- Maden kömürü ve em-
inak ve vapur dah l'nde viçle snpalan sali dökme cevher 10 
Yapmak veya hab veyahut istif yapmak Krom 15 
bu amel yede rıhtım veya silo iskelesine 46407 
veya vapur güvertesine VPrrnek ve bırak. 23 !3 
ll'lak ta dahıldir. Ve mütekabilcn. 

2 - Supalandan açık \•a.rrona t hmil ve 
rrıütekab len d va ondan supalan ve ida-re . 

vıncı C' \ agondan d i vermek veya 
rrıütek bı en den zd n dlmak 26189 4,5 4992 9 9 ......_.._.. .--. ' .... 

3 - Vınç iştirakı olrn ~ ızın rıhtım ve. 
~a ·ı · k sı o ı P es ne v va gü <'rteden alarak 
~ona t m 1 etm k vcva müteknbilen. 44993 17 5526 22 11778 14 

4 ----k - Sup land n alınıp açık araz ye na-
n ve ist f etmek ve mütekabilcn. 12325 23 23 975 18 

,. 
5 

- Sılo iskeles·ne yanaşmış vapur gü-
\1 C?<tesinden veva sılo iskelesinden nakil 
~l"<;t'rmek. IS 9 16 

ta~ı~ Vinç işt;raki olmako;ızın vagondan 
\te .

1
Y. ve açık araziye mağazalara nakil 

24 ıstı( ve mütekabilcn. 25140 8 2103 8904 23 

Ye
7
;; yago;dan idare v'ncile açık arazi

~lıye ıst f ve rnütck:ı.biı€n. 7 5 475 

8 ~ ~--------------------------------------------------------1 er ı:. Vinçsiz mernkibı bahriyeden küf<>. 
"a \eya arkalık ıle ve el ile çıkarılarak 
nJOlla tahmil açık araz ye mağazalara 
~}"tif etmek ve mütekabilrn. 269 

20411 

20 

5 

195 24 217 18 

7 9 
9 

- Vagond~m olukln tahı:yc. 
ıo_ s c--~--------------------------...1.-------------------------------~ aQtıe mutcahhit•cn alınacak a-

nıeıe • 268 18 
......__ ________________________________ ~ 

11 
- 'YC'vm ve ile alınac-ı.k nlllfle. • 18 120 

f 25595 lira 9 kuru~uha~ b deli bulunan-;-20/3/939 da rnünakasas_ı_i-cr-a-edileceği evvelce ilan edilip talibi tara
allıdan uygun fiat verilrntdiğ.nden ihale si yapılıımıyan Derince lirr.anı tahmıl ve tahliye işi bu kere kr~m tahmilatına 
rı":tJ. fıat vazcdılerck kopan zarf usulile tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17/4/939 tarihine ra.slıyan Pazartesi gü
~at 11 de Haydarp. ~1 gar binası dahilinde I. ci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Talihlerin 19!9 lira 63 

§ muvakkat teminat ile ayni gün sa at 10 a kadar komisyon kalemine teklif mektublarını vermeleri lazımdı:. Bu İie 
~tnamesi lla)darpaı.a Lım .. n Başınufett şhğinden parasız olarak slınabilir. ·219h 

Sayfd • ,, 
• 

Gayri menkul satış ilanı 
f stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bayan Hamdunenin 12630 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (2000) liraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No, 
lu kanunun 46 cı maddes!mn rnatufu 40 cı maddesine göre sat1lrnası icab ed~ 

Usküdarda Kısıklıda, Kısıklı caddesinde (Tophanelioğlu Bağlarbaşı tramva~ 
hattı üzerine) eski 2 ila 20 yeni 12 en yeni 72 No. lu bahçe ve fazla bahçesi olan 
klrgir bir köşkün tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına gfü~ yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (460)' 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul Olunur. Binkm~ bütün vergilerle belediye, resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve teilaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnarr.esi 1/4/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiye~lere Sandık hukuk işlen servisinde açıK 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair Hizumlu izahat ta ~rlnamede ve taklb 
dosyasında vardır. Arttırmays girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 22/5/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kft;n Sandığı.. 
mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içJn 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyetf 
ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra .. 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 8/6/939 tarihine müsadif Perşembe gn .. 
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alfıkadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarüc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını 
bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin: 
paylaşmasından hariç kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/1224 
dosya nurnarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilnn olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle- 1 

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretiJe kolaylık göstermektedir. 

(22!2)' 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsf 

Makine seriti 
cMuvı - hırmızı• 
Makine şeridi 

«Siyah- Kırmızı• 

S.ibit toz mnrek
kep. 
Yazı makine yağı 

Sarı kalem ucu 

Mikdan 

2000 adet 

30 o • 
2000 paket 

600 şişe 

Mu ham. 
Be. 

Lira Kr. 

1250. -

224. -

40. -
379. -

Muvakkat 
Temi. Eksiltmenin 

Lira Kr. Şakll Saati 

93 75 Açık 14 

16 80 Pazarlık 14.80 
) 

s 00 • 14.~ 
28 49 Açık 15 

ıı 11 11 

' 

, MUrekkep ıastıği 

Stampn mllrel~

kehi uMavu 
Stnmpa mUrek
kebi <ıKırmızı• 

Tnkrib •n 25 Kg. 
2000 kutu 
6000 adet 

2000 şişe 

600 • 

272. 50 

93. 70 

2U 44 Pa?.ar. 16.80 

7 oa • 16 

ı ı 

ili il 1111 il 

----------------------~------------~~~~~~--------· 
J İstanbul İkinci iflas Memurluğundan: Edirne Beledye Riyaisetinden: 

Edirne mezbahasına yapılncak olan 71832 lira 61 'kuruş bedeli keş"fU soluk hava 
d~ ve buz fabrikası 45 gün mUddetle ikıapalı zarf U9.11Hıe :münab.saya çıka • 
tılınıştır. Talihler şartname, proje ve tO§ibıaıneyi İstanbul w Edime Belediye.. 

"-de görebilir1er. İhale 25/Nisan/93g tarihine nıüsadif Su Rllni1 sut 15 tir. 
'18m.ıt 

Mü!liae aid ve Yeşilköyde Mezarlık 80-

kağında 14 No. hı hanede mevcud ev eı -
yası açık arttırma ile 15/4/939 Cumartesi 
gfinü aaat (10) da •tılacaktır. İstiyenlerin 
mahallinde hazır bulunma!a.rı J.l1n alu -
nur. (le622) 

SOııger kilğıdı 20000 tabaka 
Takr ben 600 Kg. 

393. 96 29 25 Açık 16.80 

I - Şartname ve nümuneleri mucihince yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 ka
lem kırtasiye hizalannda yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

il - Muhanunen bedeller·, muvakkat teminatlan eksiltme saatleri hızalann .. 
da gösterilmiştir. 

TII - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gib: n{i.. 
muneler de görülebilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen Ko-_ 
misyona gelmeleri. c2088, 

I - Şartn-ameleri mucibince (200,000) adet (100) kiloluk ve (50,000) adet te 
(50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Il - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kur~. (50) kHo .. 
lu!k çuvalın beherinin muhanunen bedeli (27) kuruştan (105,500) lira; muvak- · 
kat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

III - Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 da Kabataşta Le
vazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV. - Şartnameler her g:.in sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara başmüdüi-
lüklerinden (525) kuruş be.:iel mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektublarını kanuni ve • 
saikle % 7,!J güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektublannı ihtiva 
edecek kapah zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon ba§ • 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri J.azımdır. (1845) 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 20,000 Kg. kalın kınnap .kapalı zar! 
usulile mübayaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli 17,000 ve muvakkat teminatı 1275 liradır. 
III - Eksıltme 14/4/939 Cuma günü saat 15 de Kabat-..şta Levazım şubas!t 

müdüriyetındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Muhürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası ma~ 

buzunu ihtıva edeC'ek kapalı zarfların cksıltme günü en geç sa.ııt 14 de kadar 
komisyon başkanlığına makbuz rnuka'b!linde verilmesi lazımdır. c2015> 

I - Nümuncsi mucibince 1258 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli c913,50» l ra muvakkat teminatı 70, 76 liradır. 

III - Eksiltme 20/4/939 Perşembe gunü saat 14 de Kabataşta Leva.zım şube.. 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Nümuncler her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ıtüvenme _pa .. 
ralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2234) 
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Harb Okulu Komutanltğından 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar harb okuluna alınacaklardır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna, Ankara haricin

de bulunanlar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

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

1 - Giriş şartlan berveçhi dtidir: 
A - Sivil: Liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını verm.lf ı:mrunacaımr. 
B - Tam teşekkfillü askeri heyetı sıhhiyelerden (Harb okuluna girer) ka -

rarlı sıhhat raporu almış olacaktır. 
C - Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuddur. 

D - Ankarad.a olanlar (C) madde.indeki p.rtları Harb okuluna müracaatla 
öğrenebilirler. (2177) 

~ ...................................................... .... 

DAVET • 
1 YE 

ilkbahar ve yaz mevsimleri mUnasebetile snlonlanrnızda teşhir ettiğimiz 
SON MODA ve ZENG!N çeşidlerlmi:zi görmek için Gıtlatıt 

bOynJc elbise ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatınız tosbıdır: 

K A. O 1 N LA R A son moda mantolar, pardesüler ve ipekli muşambalıtr 

E R K E K ve Ç O C U K L A R A ber nevi kostnm ve pardeınler 
Husu.af dairemizde ber c.ıısten en iyi yerli ve İngiliz kumaşlardan 

l S M A R L A M A K O S T 0 M ve P A R O E S 0 L E R 

Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSİTLE mu'lmele
miz her yerden elverişlidir. 
Galatada E K S E L S Y O R bOyDk elbise ticarethanesi direkt&rlOöü 

OLINOS'u 
KULLAN~AKLA G0L0ŞON0Z0N PARLAK
LlGl~1 TEZY1D EDlNtz. onzellik ve C?\Zibe, 
sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. KOLINO.> 
KENDiNİZE cazib n güzel olduğunuzu biıset
liren KOLiNOS'u TECRÜBE EDiNiZ. 

Taze blr ağzın ve sehhar bir gOlQşOn sande
tınl biSledeceğlrıize mutD'l&in oldbilirslniz. 

Macun teksif 
edildiğinden 

ibti y acıı .azı 
uzun mQd· 
det tatmin 

eder. 

80N POSTA: 

GÜZELLİÖİNİZ 
iÇiN 

M WNlllJ 
KANZU& 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sıh· 
hi a:i.lzellik kremJeridir. Gece içiıa 
yailı, ründüz için yağsız ve halis 
acıbadem çeşidleri hususi vuo ve 
tüplercle satılır. 
INGll..lz KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU • IST ANBUL 

SÜT MAKiNESi 
a:acakaanız 

muhakkak 

VIKING 
markaaım arayınız. 
Türk Avrup.s Ltd. Ş. 

GALATA Perıembepu:ar 61 

SELANi:~ BAN:<ASI 
Tesi.s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkeu : tSTANBUL (GALATA) 

Türkiyeci eki Subf'!leri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Büroıu 

SELAN1K - ATİNA 

c 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Minimini yavrunuzun sıhhatini dn
şnnnnnz. Onlara çocuk arabnlannın 
kraliçeo;i olnn ve en f yi imal edil· 
miş, en ~azla tekemmQl ettirilmiş 
en sıtıht arabayı ttlınız. Yeni gelen 
1939 modelinin 50 den fazla çeşidi 
vardır. Her y~rden ucuz flat ve 
mnsaid şartıar.a yl\lnız, 

BAKER MAGAZALARINDA 
bulabilirsiniz. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 2 62 

Zirai ve ticari t.er nevi bank• mu•melelarl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede .f ~fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki »lana 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,. 

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

DİKKA'f: He.s4ılblarındald paralar bir sene içinde 50 liradan 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar ıeae&lc 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Huiru 
tarilaJ(;rindo çekilecektir. 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
Hallt Tipi Telsiz alıcıları için tekl:f ve nümune vermek müddeti Ninnın go. 

nuna kadar uzatılmıştır. cl887> 

İstanbul İkinci İflôs Memurluğun.dan: J/11--------:mı. ,._ 
MüClis Alfredo Biyankinin mutasamf Olçü üzerine 

bulunduğu ve kayden ipotekli görülen: 
Yeşilköyde Şevketiye mahallesinde Me • Fınnl Kasık bağları 
zarlık soi:a!ında ki.in yeni 14. No. lu ev Mide, barsak, böbre:C 
tasfiye zımnında açık .ıu-ttırmaya kon - dOşkOnlOtQne 

muştur. FNUll 
Haneye konan kıymet: 2000 liradır. Kerlalu 
Evsafı: Ev ~ab olup ön ve arkuında 

bahçesi vardır. 12 No. lu gayrimenkulle, 
bir çatı dahilinde in§a edilmıı olup yek. 
diğerinden müfrezdir. Ön bahçede maş.
terek bir kuyusu vardır. Ön bahçe tellt> 
ve yanın duvarla çevrilm:ştir. Müşterek 

kuyuda tulwnba olup evin son katına ka
dar su verilmektedir. Kapıdan girilince 
çini taı döşeli evaltı ve sarnıcı ve ze
min katında 2 oda, birinci katta ! oda. 
ikinci katta iki oda ve sofada sabit bir dı>-

l.tiyealer• elçii 
tarifeai patlerilir. 

EmhılinU 
ızmir sok~w 

1el. H219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

T ıklitçil arden 
sakınmız. 

lap ve birinci kata çıkarken musluk ve _ 
..ıilllllUJlllHlllllllHUUlllllJlllllllllllllUlllllllllllllllllHlllllHHlllllHlllRllllllllDllllllJllllfllllll~ Zart - Askerlik tezkere.mı za_!l ettim. Ye- hela vardır. Zem.in katında bır ulak oda-~ .Akb~ kitabevi g. Tflrk Hava Kurumu 'E§ n1s1nl 8!acatundan esktsınln hukmii yoktur. da du~ yeri ve bodrum katının arka tara- Her dıl,dın kıtab, gaze.~e ve SON 

:= = Fatila ası..erllk ~besinden. mı dotumıu fında mutfak ve helA ve ön tarafında tat- .-osTA nın Ankara bayııdir. Under-

ei B .. ,.. y · • • y o s u 5 ihsan Apak da in ,___ d ~ı bah kı vuct maklnelBrJnin dtt acentnsıdır: C: u = tan o ve ev &rA.A:u.n aıu çe smcn • - u ı 5 tahtaperde ve kısmen tel!e çevrilidir. 

1 5 İlan Tarifemiz Ayda yirmi lira eetirmektedtr. Satıllk Arsa 
. 5 Hududu: Onnik Sahakyan hanesi. Hacı Kadıköyünde Hasımpaşa m•h•Jlesln!D 

1 
Altıncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. ~ Tek ıOtıın aantımı Ahmed Paşa arsası, Kritikopu1o hane ve Nazir bey sokafın~a <31> numaralı ft Bötüd-

5 bahçesi ve Mezarlık sokağı ile mahdud- Ul JSta.vonuna iki dakika mesafede bulunan · · 20 ft · = Bir;nci .ahile 400 c2s1> mimarı arıın murabbaı .sırt m1llt aru _ Büyük ikramiye: • v Lıradır ... ~ !irinci •ahil• 250 dur. satılıktır. Alı:ıak tstı1enıertn H&J'darpqada 
c: = » Yukarıda evsaf vesairesi yanlı hanenin tbrahJmafa mahalle&! imamı +--" ..,. ....... 
5- Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 5 O,üncü sahile 200 >> birinci arttırması 5/Mayu/Cuma günü Özgörene müracaat eylemeleri. .1.RDa&1 ~ 
§ ikramiyelerle ( 20D.000 ve :>0.000) liralık iki ac!et mliklfat Yardır. ~ Dördüncü •ahil• 100 » saat 14-16 da yapılacaktır. Arttırmaya i}' e ,, ıafıilela 60 )) tirak edenler takdir edilen kıymetin ~.) 7,~ 
ES O 1 K K A T: Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 &'i:nü aktamına § Son ••itile 40 » nisbetinde tem:nat parası veya milli DOYÇE ORIENT BANK = kadar biletini değiştirmiş buiunmıdı ır. ;; Muayyen bir mildde' zarfında banka teminat mektubu verırler. Bırincl 

'il111111111111111HIUIJUYll IHlfll lll lllllllll il lll lllUllll llHI IUJJWliltlllff NllllHlllHllllllllllllllllHW ~:;1·~;rı~~k~=~:~A !:~n ı!:.~i::~c::ı: ~~!1:~:: i~:~~~~~yt:ı~~i n~u~ ~~ j~: k~ 
Yüksek Ziraat Enstitüs ·i Rektörlüğünden : 

ı.- Kurumumuz tatebeleri için aşağıda isimleri yazılı iki kalem ayakkabı 

1412/939 tarihinde ihale edilmişti. Görülen lüzum üzerine ihale !eshedildillnden 
yeniaen açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1014/939 Pazartesi günü saat 11 dt> rektörlUk binasında rnüte _ 
şekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminatı 268 liradır. Daha fazla izahat 
ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaat
lan. (1956) 

Cinsi 

Erkek talebe 
Kız talebe 

Mikdarı 

415 çift 
34 çift 

Muhammen fiatı 

8 lira 
7.~ • 

Tutarı 

3320.00 
26!>,00 

3575,00 

Yekun 

fatilade e4eceklerdir. Tarr., yarım lesi yapılır. Aksi takdirde son 1rttıranın 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn taahhüdü baki kalarak on beş gün tem-
bir tarife derpl~ edilm!ştir. dir ve 20/Mayıs/939 Cumarte.sı günü saat 

Son Posta'nın ticart :llnlarLıa 12-13 de ikinci arttırması ve kat't ihal~: 
aid itler için fU adreıe müracaat yapılacaktır. Satılan han~nin ihale tari • 
edilmelidir: hine kadar olan müterakim vergi ve tan-

tliacalık ltollektlf ŞlrkeU :zlfat ve tenviriye ve icarei vakfiye masa-
&.alıramansacle Baa ya ve tellaliye ve 20 senelik taviz bedeli 

ve sair rüsum milşterlye aiddir. İstiyen-
...................................................... ._ ... _ lerin 10/4/939 tarihind~n ;ııbaren dairede 

Drcı4ner Bank Şubesi 

Merkezi: BerilD 

Türlıiye ıubeleriı 

Gal•ta - İstanbul - 1zmıı 

Deposu: İlt. Tütün Gümrüjü 

* Her türlü 'an.ka ifi * 

&on PMta Mathauı açık bulundurulan şartnameyi görebile . D kl 1 Z . O 
cekleri gibi la'Zlm gelen :zahatı alabile - ,.. o or. . ali gel 411\ 

Near.yat Mi.idlirü: Seli"' l!~p Ef'M9 
S. ~ ~MKÇ 

SAHİPLEal: 4.. ftnm USAKLJGU; 

ceklerinde, satış günleri daırede ,. ·· ,.. ··n ı Be1.~d.ye kuşısındaki munyeneha· ı 
masa huetine müracaatları iJj.... ,. ııel)ın e oa-,eden sonra bastalaruu 

(l6ö2l) ~ •abw eder. rt' 


