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Arnavudluğun işgaline Yeni Vekalet/erde 
Yugoslavya itiraz faaliyet başladı 

etmiyeceğini bildirdi Denizbank Münakale 
itabıa ,.., b z··ı .k ·ı n:Ç' Vekiletine bağlandı 

~ agTlCQ \-le e U QTl l e lJ 8 Yeni teşkil edlien Vekaletlere devredilen teşekküller 
karşı bir lıareket mi lıazırlıgor? bir tamim halinde ali\ 1-"llı teşlcilita bildirildi 

Dün toplanan İngiliz kabinesi son zamanlarda İtalyan 
kıtaatının İspanyaya çıkarılması meselesini görüşmüş 

Mütekabil çember fMİ.İİİ .......... Ö'f ... k3bi.R8! 
~?ndrada Almanya ve ltalyanın Fransayı çember ! Ş İ 
·~: ~1;:.ı~as::v:.::-d~ ı top.lantısma ı 

ıCJ'.adda neşredilen bir ~ide, y: S • l • t tt' I ~anın, Arn~vudluğun İtalya ıa: On dakıka . rıyase e 1 er 
işgaline hıç bir itirazı ohnadıiı Wl-ttiıilınekteciir. Almanlar Tirgeslı hududun- An.kara a CH~> _ tcra Vekil. 

Tebliide, Yugosll'\Tya ~ da tahıidat mı yapıyorlar? leri heyeti bugün aileden IOlll'a Bft- Ticcıret VektU Cezmi Brçitı ıvafıa Vekili~ AU TwuJ Ctbt!•o11 

:on günlerde Kral Zoao ne Roma an- Nevyork ' (Husua!) - Unitet PrNI yük Millet lrlelWnde bır toplantı yap- Ankara 5 (HUBusl) - Batvekll doktor 1 fia ve Ticaret Vekillerini makamlarında 
ında cereyan eden müw ... ıentıea ha bildiriyor: (I>eoama 11 a.ci 1141/fadG) tı. (Devcımı ı tRci ıavfada.) Refik Saydam bugün ölledmı evvel Na- (Devama 3 üd 141/fad.a) 

(Dev111nı t ı lnc:i ..p.da) • 
.... --- ---·-··--·-·------·····-....... ·-······'' 

Dün K;~ı·z~un bir 
oğlu dünyaya geldi 

Her şeyden bihaber olan Amavvdluk halkı sabahlara 
·r· kadar neı' e içinde bayram yapblar 
ıran (Hususi) - Dün Arnavudhık1 

ınes'ud bir gün yqadı. Çünkü dün Ar -
:navudluk tahtına kü~cük bir v.Uahd 
doğdu . 

Bu hldise krallarına merbut ve hayran 
~lan memleket içinde büyük bir sevinç!• 
11.arşılandı. 

YeE~~~e~ aylardanberi bu mes'ud hl<U.e
halk Uyük bir ~laka ile ıntiur ediliyor, 
olac , ğ pek sevdıkleri kraliçelerinin anne 
d a ı anı umumi b ir allka ile beltliYOft. 

u. 
Evvelki g T' 

laştığı . ece ıranda bu anın pelı: yak 
halk şayıası yayılm.1$tı. Sabahleyin, 
lund~:Uruf' ·grup belediye binasının bu -
lnağa b skcndcr meydanına doğru ak -
çevrilmtşladı'. Etrafı nezaret binaluile 
ken § genış meydan sabahın en ar
ha saatinden itibaren tutulmuştu Ni 

Yet halkı · tiz · • 
ri beled' n ın an uz~mıdı. İlk habe-
bir . ıye balkonundan belediye re:-ı 

velıahdi d" iM n unyaya geldiğ"ni halka 
(Devamı 11 ıncı sayfada) Knıliçe J~• 

İngiliz Bahriye Nazırının 
. mühim bir beyanatı 
Londrada mesele oldu 

Stmhop 

İngiltere ile Polonya 
arasımı.~kerl 

Yurdda te_ ~,~~r,_, Y!\ 
infial devam ediyor 

Metruk madenlerin galerilerine muazzam buğday 
ve yeyecek stoklan depo ediliyor 

Jfcıd.ft galerilerine Jlft1t ~kter yı~ılırkm 
(Y ... ı 7 baei sayfanıa (4) ye (1) inci tlt.alM'llMla) 
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Hergün 

Y ~zı Çok O/duta ·için 

Bugün K=enamadı 

.............................................................. 
Milli Şef kabine 

to lantısına 
riyaset et iler 

fBa:tarafı 1 inci sayfada) 

İcra Vek Heri beyetinın bu toplantısına 
b.r aralık Meclisi teşrif eden Cümhurrei
si İsmet İnönü reislik etmışlerdir. 

Re:s.cUmhur lzmira davet 
ediliyor 

tzmir 4 (Hususi) - Çok mevsuk olarak 
liğrendiğime göre belediye ve fuar komi
tea:i reisi Dr. Behçet Uz, Ankaraya gi -
derek Milli Şefimizi dokuzuncu İzmir 
fuannın açılma törenine riyaset buyur -
malannı istJmam edecektit. Dokuzuncu 
fuann açılmasında hazır bulunmak üzere 
Heyeti Vekile azası ve Büyük Millet 
Meclisinden bir heyet, Tilrk matbuatının 
başmuharrirleri davet edileceklerdir. 

'Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü dün geldi 

(BCl§tarafı 1 inci sayjada) 

rak geldiği için sporcular tarafından me
rasım yapıhnaınış, yalnıı bölge di
rektör vekili Muhtar, bölge mu
hasebccis Fuad, mıntaka sekre • 
teri Hnlıd tarafından karşılan • 
mlf1ır. Haydarpaşada kend sile konuşan 
bir arkadaşımıza genel direktör !stanbul
da dört gtln kalacağını ve muhtelif te • 
maslar yapacağını söylemiştir. Beden ter
bıyesi kanununun Hatirandan itibaren 
tatbik tarzı hakkında vali ve bölge baş
kanı doktor Lutfi Kırdarla Ye tölge spor 
direktör vekili tle bir konuşma yapacak o 

lan general muhtelif spor meselelen hak
kında temaslarda bulunacak, İstanbula 
tayin edilecek bölge spor direktörü için 
valinin de fikrini alacaktır. Beden terbi • 
yesi a:enel direktörü bu arada Dolmabah
~e yapılacak olan stadyom meselesila 
de alAkadar olarak yerinde tetk kat ya • 
pacaktır. Bu münasebetle Ankara stadı 
direkt&il Kerim ve mimar Şinasi de ge
nerale refakat etmektedirler. 

Bundan sonra genel direktö!' bir gün 
klüp idarecilerini, · bir gün c!e gazetelerin 
apor muharrirlerlni toplıyarak görüşe • 
cektir. 

atiıare heyetinin toplantılan hakkın
da m;.lfunat veren General Taner istişa· 
re heyetinin aon toplantısında beden ter-

biyesi kanununun nizamnamclerinı ik -
mal ederek Partiye verdiğini, 20 Nisan -
da toplanarak diğer bazı talimatnameleri 
ve bilhassa mü.!takbel klüplenn tatbik e
deceği nizamname örneklerini hazırlıya
cağını söylemlftir. 

Norveçte yapıla~ak olan Avrupa gü • 
reş ıampiyonasına gidecek güreş takımı 
hakkında arkadaşımızın sorduğu suallere 
ıenel dittktör fU cevablan vermiştir: 

- F'inltmdiyalılarla yapılan üç sene 
içbı konulan fild için son karşılaşmayı 

yapmak üzere güreş takımımızı hazırfa· 
Jruflık. Bu arada Norveçte yapılacak o -

lan Avrupa pmpiyonasına da iştirake ka
rar verdik. FinlAndiyalılarla şild karşı -
laşmasını Avrupa güreş şampiyonasın -
dan aonra yapacaktık. Fakat F n'andiya
lılar lle mali şeraitte ihtilaf çıktığı için 

bu temasın yapılması geri kalmıştır. Maa 
mafih Norveçteki Avrupa şampiyonası 
münuebetile Fin1Andiyalılar1a yeniden 
konuşularak bir sureti hal bulunacağını 
zannediyorum. Ak.oıi takdirde şild bizde 
k~ olacaktır.> 

Bu maçlara hazırlanmış olan güreşçi • 
lerlmfz Cuma günü Ankaradan buraya 

geleceklerdir. Gfireşçile.rın bütün hazır
lıklarlle meşgul olan federasyon re·sı 

Vehbi ve ikinci reisi Tayyar kafileyi gö
türeceklerdir. 

Genel direktör,• yi.rmı Nisanda istişare 
heyeti toplanıp işini b"tirdikten sonra 

kendisinin bütün mıntakalnn teftiş ede • 
ceğini ve bu meyanda İstanbub da gele
r~k bölgeyi ve klüpleri ayrı ayn ızezece
ğıni ilii.ve etmi§tir. 

SON POSTA Nisan 6 

Resimli Mekaleı =- Boş kuyu .. = - r 
Sözün kısası 

Civanmerd gençlik 
ô /\ ) / (_ 

"-----C) E. Talu 
a 

O 
stanbul Üniversite talebesinden bir 

grup sabah gazetelennden birinde E

bedi Atamızın aziz hatırasını rencide ede-
cek mahiyetteki bazı türrühatm neşrine 
devam edilmemesi için o gazete nezdinde 
teşebbüste bulunmuşlar ... 

Türk gençliğinin vefaktırlığını, Kema
lizm idealine sarsılmaz bağlılığını, duygu 
asaletini bir kere daha teyid eden bu ha
reket tebcile layık olduğu kadar iımi& 
ve emniyet vericidir. 

Sen o gençliğin bu hasletlerini, vatanı 
kuran, kurtaran ve koruyan Ebedi Şe ~ 

fin hayata gözlerini kapadığı gün ile mü. 
teakıb günler pek yakından gördüm ve 
sevdim. 

Dünyada çaı~ıyan insan YOK gfbidir, hepimiz yekdi • Netice ve fayda ve.rmiyecek bir üurlnde çabfmanın 
ğor mızdeıı farklı olmakla beraber az ~k. gene çalışıyo .. h . -1 k fa..L.· k t- da -~ı Daha o zaman yazdığım bir yanda da 

y- ıç ~~ama tan nu yo tur. ~ koyulma n e~ 0 onun nasıl bir cevher olduğuna işaret et .. 
ruz. fakat içimizde sarlettiğimiz emekten i!tediğimiz ne .. işin mutlaka fayda verip vermi~ ~ü.nQ.s, boş 
tıcevı' alan]ar çok az.ı·-. k yud kilini h miştim. Aldanmamışım! Türk gençlığ. bu 

u.u u an su çe yeceğbıi at.uda tutunuz.. 
-=..:~=:.:==::=::==:::==:=====::===:==::.==::.==::==:===:=:ıı:==:==============~===~============= mülkün maddi ve manevi varlığını tekef• 

Sigara izmaritleri 
YüzQnden beraet 
Ecen suçlu 

Tashih 
Küçük bir §ehirde çıkıın. bir ga:::e • 

te, şehirde ölenlerle doacmlann isim
lerini yazmak içitı sü.tunıa,. ayınnı§. 

Her gün bu sütunlarda muntazaman, 
ölenler ve doğanlar yazılıyornıu§. 

Bir gün ölmem&§ blr adamın ilmi de 
öleni.er arasına 11azılmıf. Adam hid • 

Bu kadın traş 
Oluyor mıı 
Sanıgoraunuz? 

fül eden en kavi bir istinadgaluclır. 

Bu mülkün maddi ve manevi varlığı is~ 
Atatürkün kurduğu muazzam, eseri de • 

vam ettirmekle, onun çizmiş olduğu mır
lu yolda daima ve daima ileri gitmekle 
kaimdir. 

O nur bazı gözleri kamaştırıyor, rahaf.. 
sız ediyorsa yol üstünden çekilsinler .• 

Gençliğin yürüyüşüne engel olmasınlar!. 
Atatürk inkılabının emanetçisi bulunan 

Türk gençliğine !stiklfü marşının muhal • 
led mısralarına bedel 5arkıiı İbret oku .. 
manın zamanı çoktan geçmiştir. 

Türk gencinin görgüsü, duygusu ve 
muhakeme kabiliyeti onda çelikten daha: 

sağlam bir seciye ve bir iman vücude gedetle matbaaya ko§'mUf: 
- Bu yaptınınız nedir, benim a • 

dum ölenlerin aragında iWhı etmiş • 
siniz, halbuki ben sağım/ 

Gazetenin aaMbi <S.ıilr dLlemi§: 

i tirdi. O, bilerek ve takdir ederek inandı

ğı, bağlandığı büyüklerden büyük ada " 
mm hatırasına el sürdürmiyecek, dil u .. 
zattırmıyacaktır. 

- Bir yanlı§lık oldu.. 
- Tashih etmelisini.ı. 
- Hay hay, yannki nilahada tas1ıth 

ederiz. 
Ertesi gün, gazeteyi açan adam, bir 

gün. evvelki hat<ının tashihini aram1ş, Hayır, zannettiğiniz gibi, bir genç kız 
bulama.mıJ. Gene matbaaya koşmU§: bir berberde trq olmakta değildir. Sade, 

Londrada bir hendek içinde 9 yaşların- i - Hani dünkü hatayı üuhih ede .. son günlerde hıgilterede ica.d edilen bir 
da bir kızcağızın çıplak cesed.ı bulunmUf 1: cektiniz?.. : aletle yüzdeki kremler kolaylıkla çıka .. 

: nlmaktadır. 
idi. Katil. km. kalın tellerle boğmuş. son- i Gazetenin sahibi cev4b 'Uennif: • -----------

nı da soyarak buraya atmıştı. Uzun ara~ = HEtaı::r.'ya.. görmediniz mi? i 
tırmalar neticesinde, Londra polisi res- :1· ı 
mini gördfiğfint'iz adamı ıan altına aldı. - Do!1anların Uimlerini okuyu • İ 
Adam. maaunı oldujuılu iddia edıyordu. nuz, sizin isminb de onl4nn araaın - : 

• .1-t : 
Karısı, b&fka kadınlar gibi, evde oturup : u.u. ! 
ağlıyat'ağına kocl.!lnın masumiyetini ~- --·- ,,J 
meyd~na çıkarmak içtn çalıştı, çaba1a.dı. Dişleri tle mektub 
Cesedın yanında bulunan suç dellllenn
den izmaritlerin kocasına aid olmadığını Yazan delikanlı 
isbat için, birçok kimselerin içtiğ" sigara 
artıklarını topladı, avukatına götürdü. 
Son ceJsede maznunun müdafaasını ya
pan avukatı, bu signralar üzerine heyeti 
hnklrnenln dikkatini celbetti. Maznun re
tsin önünde lçiiğı sigaraları nasıl sardı. 
ğını, nasıl içtiğini w imıarftleri ne 
kilde bıraktığını gösterdi. Vak'a yerinde 
bulunanlarla karşlıqtınlınca bunlann 
maznuna aid olmadığı anlaşıldı ve neti
cede adamcağız beraet etti. 

Bu İngUiz delfkanlısmın sağ tarafına 
Sa<1ırla-a mahsus radyo nüzu1 isabeti yüzünden eııerini oynata-

0 • f T k maması, hiçbir veÇhile kendıslni yıldır-
n e şrı t • a l UGT1l rca mış değildir. Dişlerinin arasına aldığı ka-

Fransada tam 500,000 sağır bulunduğu lemle istediği gı'bl yattığı yerden mektub
tesblt edılıniştir. Bunlardan büyük bir ı lar yazmaktadır. 
kısmı radyo choparlör.lerini mükemmel=====-============ 
surette dinl1yeb'lmektedirler. Şimdi sa- merkezi hususi neşriyat yapmağa karar 
ğırlara mahsus olmak fizere Radio ParhJ 1 vermiştir. 

Mısırlı sinama san 'atkarı 
A bdülflehab lstanbula 

gel~qor ... 
Şehrimiz halkmm kendllim bu ıene 

c.Aşkin gözyaŞleın> ve cYaşamn A.§b 
filmlerile tanıdığı ve çok takdir ettiği 

MJ.SU'lı san'atklr ve mugannı AbdQlveh
habın önümü:ıdeki Teşrinievvelda ı.tan
bula gelmesi muhtemeldir. B~ :münase
betle san'atklr bu yaz çevt~ce~ b6yük 
bir filmi harta bizzat takdim edecektir. 

Birleşik Amerika Cumhu
riyeti dahilinde 28 milyon 

raduo var I 
~ 

Bugün Birleşik Amerika Cfünhuriyetl 
hududu dahilinde c28.000.000. radyo ahi
zesinin işlemekte olduğu tesbiı edilmiş
tir. 

1938 senesi içinde Amerika içinde satı
lan radyo makinelerinin sayısı 6.000.000 i 
geçmiştir. Bunlardan 1.000.000 otomobil 
radyosudur. 

Ayrıca 90.000.000 radyo 16mbası satıl-

mıştır. 

Ajansın tebliğinde, Üniversitelilere i· 
zafctl·n yaramızın tazeliğinden bahsedi-

liyor. Hayır! Tabir yanlıştır .• Yaram1.21 
taze değil, ebedidir! Türk varlığı o yımı .. 

yı, o matemin yarasını bir inanç ve vah· 
det sembolü gibi haşre kadar gör.lünde 
taşıyacak, onun elemini duyacaktır. 

Ey, Atatürk eserinin ve Atatürk hatı
rasının civanmerdliği emanetçileri! Vakar 

ve edebin hududlnrını a~mıyan nccib ha
reketinizle sizi yaratan ve size inanan 
inkılaba gerçek lfiyık olduğunuzu isbat 

ettiniz. Bu infiali mucib olan hAdisenin 
siz de münferid olduğuna inanınız. G8r
düğünüz kudsi davada, temiz kalblerjnize 
hiç bir endişe girmesin. 

O muazzez hatıraya, sizin gibi, bütün 
Türklük camiası ayni derecede hür
metkardır. Ayni kıskanç hassasiyetle bağ .. 

lıdır. Ve tarihin gıpta ettiği ona niç bir 
zaman, hiç bir ckara> sürülmesine ta • 
hammül etmiyecektir. 

Bundan, asla, asla şüphe etmeyin .. 

Ve varolun, aziz gençler!. 

-···············································-········--
Bir tramvay otomobile çarptı 

Beyoğlunda Perapalas oteli önünde bir 
tramvay kazası olmuştur. Taksim .. Fatih 
hattında ~liyen ve 176 numaralı vatman 
Ziyanın idaresinde buhımı.n tramvay, Ya
şar Aydoğana aid olan 1645 numaralı o • 
tomobile çarpmıştır. 

(STER 1 NAN, 1 STER INANMAJ 
'- Müsademe neticesinde otomobilin ça

l murluğu kırılmıştır. İnsanca zayiat ol 11 

mamıştır. 

General Kazım Karabeklrun Ata'türlı:e tarizde buiıman 
bevanatı He bütün memlekette bir heyecan fırtınası uyan
dırdığı gündeyir. 

Gazete sayfaları gençliği sarsan infialin akisleri ile dolu. 
Fakat biz cYeni Sabah> a baloyoruz: İlk sayfasında tek 

sü+un üzerine 1rnçük bir başlık, c Ünivenlte talebesinin be
yanname.!h demiş, bu başlığın altına da Anadolu ajansının 
fıkrasını koymu§ .. 

Muhterem ıırkadaşun:rz had:1;enin ehammıyetıni anla .. 
makta gec 'kmi~, mahiyetini kavnyamarnış olabilir. müm
kündür. 

Ertesi gün çıkan nOshasına bakıyoruz. Artık h!d1se Fır
ka grupuna da inttkal etmf.§tir, orada da bah~ mevzuu ol
m~tur. Her taraftan teessür, inHıl haberleri yağmakta· 
dır. lfalbulti muhterem arkadqımı?.da gene tek sütun bir 

IS TER iN AN, 

başlık görüyonız: 

cKazım Karnbekfr izahat verdi. tabansız bir gazetenin 
zelilAne muga1Atası.. demiş, bu başlığın altına koyduğu An
kara haberine bakarsanız: 
.Gen~al KAzım Karabekir cHer nedense bililtizam ya .. 

nsı ne§redildiği için muğltık ve natamam kalan beyana .. 
tında Atatürkün §ahsiyeti ve eserleri hakktnda asla bir 
taarruzda bulunmad1ğını söylemiş,, bu suretle rnP.sele de 
kopanmıştır. Anlaşılan bütün kabahat sadece cTan, gaze • 
tesindedir, yoksa KAzım Karabekir hlç bir şey yapmaml§tır. 

Biz bu satırları okuduktan sonra, iıç aydanberl her gün 
Kazım Karabekirden bahseden, KAzım Karabekirln kitab 
halinde çıkmış hatıralarını bile yazmakta fayda gl5ren bu 
arkadaf!n bu ~on meselede milll infiale alenen yabancı kal
dığına bıandık, fakat ey okuyucu le'.D! 

iSTER INANMAI 

················································--······--
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Yurdda demiryolların. 
uzunluğu sonbaharda 

7.000 kilometreyi bulacak 
Devlet demiryolları bütçesi geçen seneye nazaran 

3.340.600 lira bir fazlalık arzediyor 
Ankara 5 (Hususi) - Erzunun - Di- ntn ilk altı ayına nazaran 1938 sene -

=aı;rr - Cizre hdt.lannın :inşa.sma de sinin ilk altı ayında yüzde 1 S nisbe -
J<Jrz· 0 unmaktad1r. 212 kilo~tre olan tinde bir artı.ş vm-dır. 

ıncan - Erzurun hattı ., .. üzdeki .. 
sonbaharda açılabllec kti.r onu~ Demiryollar İdaresi hatlanmızın gun-
kır - Cizre hattım ~ 

1
· Dıyarba • dengüne rlyadeleştiğini gözönünde bu-

kilometrelik bir k:mı bua muş ,..,Y,ettrniş lundurarak teşkilMını tevsie karar ver 
sene ~e :me- . . · . d ye açılacaktır. miştır. Halen 16.600 kışı olan ka ro 

Bu suretle sonbaharda d . ollan· 1426 kişi daha ilAve edilmek suretile 
mızın uzunluğu 67l 8 ki~ 16.026 kişiyi bulacaktır. 

• 70~ tilometreyi bulacaktır.
0 

en İdare tamir işlerinden başka fevka-
w •• v et Demiryollan Umum M .. d.. lAde inşaatı ve t~isat için geçen sene 

lügunün 1939 büt . u uı-
za.ran 3 3

40 600 
çesı geçen seneye na olduğu gibi bu sene de sekız milyon 

ted. Dem· lira fazlcilık arzetmek- liralık taahhüd ve sarfiyat icrası için 
ır. iryollannuzda t 9 3 7 senesi- Kamu taydan salAhiyet imyecektir. 

lsviçrede mecburi askerlik · yaş 
haddi 48 den altmışa çıkarıldı 

Silah alhna .. 1 k ki · 1 
• • •• ··11-çagrı an er e erın yer .. ennı gonu u 

kızlar ve kadınlar işgal edecek:ler 
Bern 5 (A.A..) F 

ZUhunınd - ederal meclis, hart> J Siltıh altına alınanların yerlerini işgal 
için nıecb~rdunun takviye edilebilmesi etmek üzere genç kW.arla kadınlar gö • 
den 60 a k aakerlJk Yıl§ haddinin 48 nCUlü yazılmağa davet edilm~lerdir. 

Sıhıht vçı aniınasuıa karar venni§tir. Neşredilen bir beyannamede şöyle de-
kadar k ~a .ba§ka sebeblerle §imdiye Dilm.ekı.dtr: 

as er, hızınetten . t. dilen 
ları 20 ile 32 ı.s ısna e Yat- cHarb patlıyacak olursa. en mukaddes 
bir tıbbi arasındaki erkekler huawd buiııem.iz olan hflniyet ve istiklalimizi 
dır. muayeneye t!bi tutulacaklar - ancak erkeklerin w kadınlarımızın feda-

kArlık zihniyeti kurtarabilir.:. 

&ON POSTA 

ingiltereye karşı 
Almanya botun 

planlarını hazırlamış 
Londrada müzakereler 

devam ediliyor 

Muhtemel bir harb 
karşısında 

Amerikanın vaziyeti 
Londra 5 (Hususi) - Vqingtoodan 

bildiriliyor: Ayan meclimrln hariciye 
encümeni. bttaraflık kanununun de
ğiştirilmesi hakkındak1 milzakerelere 
bugün b~l8Illlfbr. 

Sayfa 3 

e A vrupadaki derin 
siyasi kaynaşma 

Yazan: Selim Ragıp~-,·-

Bu münasebetle söz alan Ayandan iN.,. vrupada pek bnyük bır siya.at 
Stimson, dünyanın çok kritik bir vazi· /A kaynaşmanın mevcudiıyeti ka • 
yc~te bul.~duğunu söyliyerek, Sovyet-- bili inkAr değildir. Almanyanın şarka 
lenn de ıştıraki şart.ile Amerl:kanm !n- d "' rn l ........ -*-· olunmak ıçin Londra 5 (Husust) - Polonya harici- 'lt F . Wı 1 o6nı ya,."'" ... sına lllWU 

ye nazarı Bek ile başvekil Çemberlayn g~ ere ,.e :aMa. lle birlikte m teme Lehistanla Londrada yapılan müzakere • 
ve Loro Halifaka arasındaki müzakere- bb~lrd~ar?e. gırınesıne taraftar olduğunu lere milvazi olarak cenubi Avrupada da 

ı ırm. ıştır. Arnavudlu~ ka...., bir İtalyan hareketm-lere bu aqam t )o-ar devam edilmiştir. H t b h harb 6" -r 
Müsbet ve memnuniyetbahş bir şekilde ~ 1 

: er an artmakta olan den bahsolunmaktadır. Hakikatte bu ta-
tehlıkesıne işaret ederek, Ruzveltln sa- b' .. _ı. .. t İtalya ile Amavudluk ara • cereyan eden bu müzakereler hakkında, lAh' 1 . . de iste _ ır Y~ ır. 

Çemberlaynin yann Akav kamarasında .a. ıl-et ennm genişletilmesini sında ötedenberi mevcud bir anlaşma var-
izahat vermesi muhtemeldir. mış ır. __ dı.r. Son ajana haberlerinın verdikleri sa.-

Bu müzakereler, mütecavıze karş~ alın- Y"' ... n·ı VekAletlerde rih malfunata iÖre İtalya ile Arnavudluk 
ması istenen m~terek tedbirler husu • a arasında Arnavud kralının talebi ile bazı 
sunda yapılan diplomatik görüşmelerin f ı· t b ı d müra.kereler cereyan etmektedir. Umum! 
ilk merhalesini teşkil etmektedir. aa ıye aş a 1 durumun her gün bir parça daha ziyad9 

Bek. bugün Vindsora gitmiş ve öğle iphama gitmesi karşısında İtalyanın Ar. 
yemeğini kralın m!safirı olarak şatoda (Baştarafı 1 tnd sayfada) navudluktaki vuiyetlni takviye etmek 
yem:ştir. ziyaret eyle~. Yeni Vek.Aletleroe faa- için oraya bir miktar uk.er sevketmell 

Misafir nazır yarın sabah Sauthampto- liyetlere geçmek için hazırlıklar hafla • mümkündür. Son şayialann da bu ı.steJr.,. 
na giderek, İngiliz donanmasını teftiş e- mıştır. ten müteveUid olması ihtimali çokt~ 
decektir. İktısad VekAletine bağh bulunan elek· Fa.kat gerek bu arzu bir tarafın talebi 

Bek akşam Amerika ve Macar sefirle- trik işleri etüd bür~ bu vekAletten alı- mahsulü olsun, ısterae her ikisinin mQ " 
rini kabul etmiştir. narak Nafia Vekaletine bağlanacaktır. . vafıtkaU ile tezahür etsinı tahakkuk et • 

Londra 5 (A.A.) - Gazeteler, Polonya Yeni VekAletlere devredilen titi takdirde Avrupanın bu noktasında.-
ile İngiltere arasındaki müzakerelere u- teşekkttlleı- ki milvazeneyi bozacağı için son derece 
zun makaleler ve mütalealar tahsis et - Ankara 5 (Hususi) - Nafia Vekllet! ehemmiyetle nazan dikkate alınmak ll .. 
mektedirler. müsteşarı Naki yeni kurulan Muhabere zım gelmektedir. 

Gazeteler, İngiltere tarafından merkezi ve Münakale Vekllati müsteşarlığına Bundan dolayıdır ki Yugoslavyanın 

ve şarki Avrupada girişilmiş olan yeni nakledilmiştir. hattı hareketi dikkatle takibe !Ayıktır. 
taahhüdler hakkında muhtelif fikirJer Nafia müsteşarlığına da vekaleten tef- Esasen Yugoslavyamn oynıyabileceğı • 
dermeyan etmektedirler. tiş heyeti reisi KAzım Agdar tayin edil • hemmiyetli rolü nazarı dikkate alan ta.. 

Daily-Telegraph gazetesine nazaran miştir. raflar, cereyan eden hAdisat kar§lSlnda 
Bek'in Macaristanın vaziyeti hakkında Yeni teşkil edilen vek.Aletler dolayısıle bu devletin reaksiyonlarına büyü~ eheID-! 
beyanatta bulunarak bu memleketin he- bu vekaletlere devredilen teşekküler bır miyet veriyorlar. Bütün bu ahval karp-ı 
nüz Almanya ile elbirliği etmek mecbu - tamiın halinde alakalı tegkilita bildiri! • sında geniş bir şatranç tahta!l manzarua 
riyetinde olmadığını söylemiş olduğu ri- miştir. arzeden Avnıpada, bir ıiyast hamle. b~ 
vayet edilmektedir. İktısad Vekaletinden Ticaret Veklle · diğer hamle ile mukabele görüyor. İs • 

News Chronicle'in Berlinden istihbarı- tine devredilen teşkil.At şunlardır: panya, Arnavudluk. orta ve cenubu §arkt 

Irak Kralının 

na göre, Hitler ile eksp~rleri, İngıltere • İç Ticaret umum rnüd(lılüğü, Türkofiı Avrupası, hep bu tahtanın muhtell! ha-
nin Almanya etrafından vücude getırmek reisliği, ihracatı ~16.tlandırma mü - nelerini teşkil ediyorlar. Davayı, en zt.. 
istediği çemberi kırmak için bütün plfın- dürlüğü, ölçü ve ayar müdürlüğü, turizm yade manevra kabiliyeti olan tarafın ka-

R H 
ları hazırlamıştır. bürosu müdürlüğü. zanacağı mu:hakkaktır. Fakat bu bir ya-umen ariciye Nazırı Manchester Guardian gazetesi, Çcm - Muhabere ve Münakale Vekilliğine ik- nştır ki ne zaman sona ereceğı kestirl • 
berlaynin Avam kamarasındakı beyana • tısad Vekaletinden devredilen teşkilat lemez, kestirilemediği içın de dünyayı cenaze 

dün 
merasimi Avrupa merkezlerini tının Hitlerin aklını başına getirmemiş ol şunlardır: Deniz nakliyatı umum mü - derin bi.T huzunıuıluk içinde kıvrandırıp 

duğunun ve mumaileyhin müstakbel si- dürlüğü, Limanlar umum müdürlüğü, de duruyor. Bu buhran nasıl ve ne zaman 
yapıldı ziyaret edecek yaseti hakkında ancak tahminler yapıla - niz mahsulleri ve avcılığı müdürlilğü, bitecek? Bütün sualler hep bu nokta üze.. 

, .~ondra 5 (Htısust) _ bileceğinin İngilterede anbşwnış oldu • deniz fen heyeti reisliği, tarüeler bürosu rinde duruyor ve yeis ile cevab bekliyor. 
dirıliyor- Fe . b ' Bağdaddan bil • Bü~ & - (D. ll B. bildiriyor): ğunu yazmaktadır. re:sliği ckısmen:.. Selim Ragıp Emeç 
ticesind~ eb~~ · ır otomobil kazası ne - Romanya hariciye naı:ın Ga!enco, Al- Zorluklar İktısad VekAletinde şu daırele• kal • ================-

k ıyete kavuşmuş ı t p · 5 (AA) Pol h · · maktadır: Sanayi umum müdürlti:ıı.n . sa- VekAleti müst~an Halid Namı! yapacak ra ·ın genç Kralı b" • . . . o an - ma:n haridy-e nazınnın daveti üzerine. arıs . . onya ancıye nazırı r;.. -... 

ıe merasimi, bu .. ~:ı .. Gaz:nuı cena- Hitlerin ellinci yıldönümü münasebetile Bek'in Londra ziyareti münasebetiıe ora- nayi teftiş heyeti reisliği, maadin umum ve kendisine deni% ticaret müste§an Mu. 
ile yapılınıştır. gün buyük bır tantaına 'D-

1
. !...J k :'-' .. k 

1 
kt B da yapılmakta olan müzakerelerin mcm- müdürlüğü, iş dairesi reisliği , konjöktör tafa Nuri yardım edecektir. 

M ~r ıne gıuere lAl gun a eca ~r. u ı nuniyet verici bir tarzda devam ettiğini bürosu müdürlüğü. Şimdiye kadar İktısad Vekftletlne bağh 
erasimde bütün k rd" ı . m6nasebetle guıetecflerden mürekkeb tebarüz ettirmekle be b ı 1 Al Teftiş heyeti rei-sliği, hukuk müşavir- bulunan t,,.•ekkilllerden Ziraat Bankan 

kın m lek o ıp omatik, ya- bir ta Al gid ktir ra er gaze e er, - ....,. 
hük A em e~Ierden gelen heyetler grup manyaya ece · manyaya karşı sulhçU devletlerin rnüş- Jiği, zat işleri müdürHlğil, levazım. sefer- ve toprak mahsulleri ofisi Ticaret Vek.A.. 

uınet erkanı ve askeri rüesa ha•~ Gafeneo Berlinden sonra muhtemel o • terek bir cephe tesis etme·ı yolundaki bcrlik. evrak müdürlükleri gibi teşkilftt letine, Deniz:bank Muhabere ve Müna • 
bulumn11(!lard1r. ~ lar d k 1 

K 
""" ak evvelA MilAMya gidecek ve orada gayretlerin uğradığı zorlukları da kay • şim ili ktısad ve Ticaret VekAletleri kale VekAletine bağlanmıştır. 

raı Gazi baba b' · · b' d d" 1 · · ·· şt k "d b l cakl tkt d V k/Al tin b ~ıı ~-le il hına def~·lmi ~ı ınncı Faysalın y~ ır Rumen paviyonu açtıktan sonra Brük e ıyor ar. ıçın mu ere en mesaı e u una ar - ısa e ıı e e a6 IU1 n m e1 .. 

ı ştır. sel ve Par~ ve Londrayı ziyaret edecek • Bu güçlükler bir taraftan Polonya ile dır. seseler Süme:rbank, Etibımk, Maden Te., 
Londra 5 (Hu si) Sovyetler Birliği arasındaki, diğer ta _ Her iki vekAletin mmteşarlığını İktısad kik Arama ensttt<lsfidQr. 

ti dün M ld su - Irak hilkumQ - ÜI'. raftan da Romanya ile l\facaristan arasın- .......................................................................................................................... -
gjliz kons ~ a öldürülmüş olan İn • C • daki münasebetlerden doğmaktadır. 
m· 0 osuna mım cenaze merasf - ümhurriyaseti Başyaverı 
bi~ ~pı~sını .ve ailesine de milnasft> Tahrana gidiyor 
IQ.Cjt addı tazmınat verilmesini karar -

t ~1:11~ ve bu karannı Bağdaddrki 
ngılız maslahatgü b 

B zanna ildinniftir 
m .. udnd~ başka, Irak meclisinin lm.~ 

uz ekı 1lk celsestnd kons 
tırası h~;__ e, olosun ha-
1::::: u.ıınetle mıılacaktır. 

Ankara, 5 (Hususf) - Cümhur Riya
.Mti l3~averi CaW Tahrana gidecek 
heyetirniııe iştirak etmektedir. Heyet 

18 Nisanda rnemltteümize dönmÜi o • 
lacaktır. 

( Dahiliye Ve ilinin gazetecilere ziyafeti 1 

Başvekilin 
Teşekkürleri 
Ankarır 5 (A.A.) - Başvekil Doktor 

Refik Saydaın yeniden Başvekalete in
tiha bları dvlayısile yurdun her tarafın
dan almakta bulundukları tebrik tel -
graf ve mektublarına ayrı ayn cevab 
vemek imkansızlığı dolayısile hakkın
da gösterilmekte olan hislere karşı te
şekkürlerini iblfığa Anadolu ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. 

Çinlilerin yeni 
muvaffakiyetleri 

Hongkong 5 (A.A.) - Macacı'dan çok 
emin bir membadan bildirildiğine göre, 
Kuvantung eyaletindeki Çın kuvvetleri 
Kanton civarında üç mühim şehri geri 
almışlar ve Macaonun şimalinde krun 
Vangmun'a karşı Japonlann bir ihraç 
hareketini tardetrnişlerdir. 
Şungking 5 (A.A.) - Bir Çin tayyare 

filosu Şanghayın şimalinde Kiagsu'nun 
şimali şarki açıklannda 11 Japon harb 

... _,_ &ıuektı gcmnecilcm hcubihal edericen gemisine hücum ederek bu gemilerin iki· 
..-ı.ıuuıra S (B sini batırmış ve diğer bir kaçını da ya -

hınnn ga~e~ USUst) ~ D~hlliye V kll1 Faik Öztrak bugün Ankarada bu - ralaınıştır. 
heyetı azalan, B Şerofine bır öğle )"')rn~ği vermiştir. Yemekte Parti idare Diğer taraftan Dondin gölünde Çinli. 
Ve bütün ~ek.alet ·e Dahfilye Müsteşarlan, Emniyet Umum MüdürU ıer Uç Japon motarnne hücum ederek ba-

gazetecıler hazır bu1unmuşlardır. 
tırmışlardır. 

Sabahtan ıah.ba: 

Vergi mükellefi ve memur 
Belediyenin hazırladığı tehir bütçesi raporwıda hemen batün idare ~ 

Iatımızı aH\kadar eden bir mesele göze çarptı. Yapılan tetkiler tahiil fUbele
rindeki · bazı memurlann ehliyetsizliği, bazı Amirlerin de otoriter vuıftaa 

mahrum olduklarını meydana çıkaı mış ve bu noksan.lan bertaraf etmek içha 
de kurslar açılmasına lüzum gösteril m41. Halkla temas eden ve Belediyenin. 
hükümetin tebligatı, tahsilfttını yapmağa memur olanlar arasında hatt! do• 
ru dürüst bir ihbarname dolduramıyacak kadar kudretsiz olanlarına tesadüf 
ediliyor. Bu yüzden Beledıyenin ve hükfunetin :ıarar görd~ü itiraf etm,. 
şüphe yok ki samlmt bu harekettir. Ayni sebebden balkın ne kadar mut. 

zarnr olduğunu söylemek te ayni sa mimiyetln çerçeveatne girer. Halk hO.ki)o 
mete olan borcunu hiç müşküle uğramadan vermek istediği halde buna ın\P 
vaffak olamıyorsa kabahat kendisin de değil vulfelerl halkı samanında h~ 
berdar etmekten ibaret olan memur !ardadır. Halbuki bu gibi tebligatın J>e' 
laübali şekilde ve ekseriya geç olarak yapıldığına phid oluyoruz. Her ma. 
kellef bilmelidir ki yılın §U ayında şu vergiyi verecektir. Bunu kendlaine 
vaktinde tebliğ etmek ltızundır. Yeni tahakkuk etUrilmJ.f bir vergtyı 1ahib\.. 
ne ihbar etmek ıarttır. İtiraz hakkını korumak için mil'kelletı eerbest bıraJD.. 
mak lazımdır. Fakat bütün bu kanuni rnuameleleriıı muntuam lfled.Jlini 
kim iddia edebilir? 

Geçen gün bana bir köpek vergisi ihbarname.si gattrdiler. Bahçemde bir 
bekçi çoban köpeği var. Dokuz senedenberi vu. Çoban köpekleri ft?'giden 
muaftır. Fakat Sanyer §Ubesinden gelen ihbarname de baıut gtbt. • Verm• 
dığiniz takdirde tahsiU emval kanununwı filAn maddesi mucib!nce Mnval vı 

eşyanızın haczedileceği. .. • ıeklindo. İtiraz etmeden vergiyi yolladım ltıru 
için istida vermek. bir sürü muamele daha yapmak lAnm.. İyisi mı bir lir• 
vergiyi verir, kurtulurum, dedtm. Halbuki bu vergi tarheden mcnıur anced•• 

tahkikatını yapsaydı bana bu vergiyi tahakkuk ettirmiyecektlr. Böyle n• 
karışık. .türumsuz ve bilkUrrıet makinesini lüZUII18US yere i«ral eden f.oler p 
rülüyor. Herhnlde halk ile temas eden küçük memurlan iyi yetiştirmek Jb-

tiyacı var. Biirhan c...ı ıkl 



4 Sayfa 

Evvelce ruhsatnamesi alınan otobüs sahiblerine 
ruhsatnamelerinin iadesi için emir verildi 

1 

Şoförler cemiyeti iddre heyeti Vali j 4 - Birinden diğerine devredilen o· 
ve belediye reisi LOtfi Kırdan ziyaret tomobiUerin bu husustaki muamelesi 
etmiş ve şu temennilerde bulunmuş - on beş günden evvel ikmal edilme -
tur: mektedir. Devir muarm~lesine aid müd-

Belediye, otobils imtiyazını kulla • 
nıncaya kadar yeniden bazı otobüs hat 
lan ihdas edecektir. hk bat Cihangir -
le Eminönü an:ı..;ında açılacaktır. Be -
lediye bu hatta işleyen otobüslerin Do'
mabahçc, Gümiişsuyu yolundan gicfip 
gelmesini istemekte; otobüscüler bu 
teklife yanaşmamaktadır. Otobüscüler, 
otobüslerin Taksimden Sıraselvilere sa
pılmasır.ı ve gene ayni ta• ·ikle Eminö -
niine ~idip gelmelerini istemektedir. 
Eminönünden Taksime kadar yedi bu
çuk, Cihangire kadar sekiz kuruş ile -
ret alınması kararlaşmıştır. Otobüscü
lerin teklifi belediye reisliği tarafın -
dan tetkik edilmektedir. 

1 - Belediye plaka parasını kolay - detin kısaltılması istenmektedir. 
hkla tahsil ede~ernekte olduğundan, 5 - 5 - Klakson kalktı~ndanberi 
pl8ka paralarmın tahsil şekli değişti - kazalar yüzde seksen nısbetinde çoğal
rllmeli, benzin sarfiyatı üzerinden ıt - mıstır. Sabahleyin sekizden akşam se
lınmalıdır. ki1,e kadar klakson çalınmasına izin ve-

2 - Ruhsatı geri 31ınan otobüs sa - rilmesi. 
lrlblerine ruhsatnameleri hemen veril- Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırda~ Tem=zı·ı~<· ıslP.rı· ta.1s·ısatı 

-----------
melid1r. şoförler cemiyeti idare hevetinin dilek - • -

3 - Şehir Meclisi karnesiz otomo - !erini tetkik edeceğini vadetmiştir. t 1 
bil kullananlardan alınan pa'ra cezası - Vaktile ruh~atnamelerı alınan otobüs af ıo. 1 r; 1 
nı beş liradan yirmi beş liraya çıkar - sahiblerine ruh~atnamelerinın iadesı 
mışt.ı. Cemiyet, yirmi beş Un para ce- için r.:ıtlkadar makama emir verilmiş -

Belediye temizlik işleri müdürliiğü -
nün bütçesi yüz bin lira fazlasUe 
be.ş yü:ı: bin liraya iblağ edilmiştir. Da
imi Ene.limen temizlik iş1erini kat'i bir 

Ztı&mı fszlıe bulmak1adır. tir. 

Haftalık taksimi yüzünden 
çıkan bir kavgada iki kişi 

yaralandı 
Tabtakalede kanlı bir dövüşme vak

ası olmuş, kahvede münakaşa ve yum
ruk :lle başlayan kavga !<>kak ortasın • 
da cexeymı eden bir .taş muharebesi ha
!bıi almıttır. Suçlular, Hüseyinin kah
'\lleSinde yatan ekmekçi Hfuıeyin, Ah -
med, Emin, İbrahim ve Ali adında beş 
hemşe.ridtr. 

Beş arkadaş, haftırlıklaıtmı tabim e -
derken bfr ti1r1ü uyuşamamı.şlar ve mü 
nakaşaya başlamışlardır. 

Kahveci Hüseyin, suçlula'rı yatıştır
mak istemiş, gür11lt11 etmemelerini ve 
müşterllerlntn rahatsız olduğunu söy • 
~· MOnakaşa, böylece yatışır gi· 
bt olmuş, fakat H~yin ve d1.ğerlerl -
ntn dışarı çıktnalarile tekrar alevlen -
mi.1tir. 

Btr anr'hk İbahim, yerden kaptığı ko
cam.an btr ta'ı Alinin başına atm~, A
!l de diğer bir taş ile ona mukabele et
mtşt.iT. Ahmed, Emin ve Hüseyin de 
aırkadaşlıtnnı yatıştıracaklttn yerde, 
onlar da birbirlerine girmişlerdir. 
HA~ yerine yetişen zabıta memur

Jan kavgacılan ayırmışlar, yanıhlan 
hastaneye, diğer suçluları da' karakola 
getilnnQ.şlerdir. 

MOtef,rrlltı 

MObadiller için bir t eflye heyeti 
te,kll ecilldl 

İskln umum m<ldürlü~, mübadille -
rin bakiye iatihkaklanna aid tasfiye ifle
rini btr an evvel ikmal ve intaç için An
karada bir tasfiye heyeti teşkil etmi§ ve 
taalyete geçmiftlr. 
lıkAn umwn müdürlilğti bu hususta a

llkadarlara yeni bir em.lr göndererek t.. 
tanbulda tasfiye heyeüni alAkalandıraR 

evrak ~ dosyalara ald tetkikatın ikına • 
ıue bunların karar ittihazı için tasfiye he
yetine g6nd.erllme.atni bildirm.ift1'. 

Ayasofyadaki yedi tar~hi neticeye bağlamak istemektedir. 
lavhanm kimin emr··e Belediye, istanbulun çöplerini imha 

etmek için muhtelif teklifler karşısında 
indirildiği arc Ş~lr1l·y1r bulunmakta•dır . Bu hususta tetkikler 

Ayasofyn müzesinde asılı duran ye- yapılmış, modern memleketlerde çöp • 
di aded tarihi levhanın indirilmiş ol - lerin kı:ıralarda imha edildiği anlaşıl • 
duğu yazılmıştı. Maarif Vekaleti lev - mıştır. Çöp fırınlan yapabilmek için 
hnl<lrın kimler tarafından yerlerinden bir milyon dört yüz bin liraya llizum 
indirildığlni tahkik için İstanbula bir ,)'ducru gibi bir çok memleke !erde çöo 
müfettiş FÖndermek üzeredir. Vekalet, fırın1 arı ~a-omaktan sarfınazar ed'ildıği 
bu husuo:ta Müzeler idaresinden ma - de ~örülll"üştür. 
lCımat istemiştir. Müzeler i;daresi tara· Bu sebeble belediye, yeniden tetkik· 
findan y?pt!an tahkikat~ göre levhala- ler yapacak. cöplerln imha işine son 
nn halen Amerikada bulunan umum şekil vc>rilecektir. 
müdür Azizin vermi~ olduğu emir üze· 
rine verlerinden indirildim anlrtc:ılmak
tadı. Bu emrin Vekalet tarafından ve· 
rilmediğine göre. kimin tara•fından w· 
rildli?i umum müdür A111erikadan dön-

~ 

dükten sonra anlaş1Jacaktır. ---
inhisar/arda: 

Pir r'P/"l-rn "ı !!eı·rf ği K,.,,, .~ı stalı 

Ç11hı ile 11arRladı 
Ramizd{' dün bir yaralnma vak'ası 

olmuştur. Mcnsub bulunduğu resmi 
bir müessesed~n matrut bir !'enç. öte
denberi seviştiği Sacide isimli bir genç 
kmn evlenme tekliflerine karşı bigane 

Pirspya yeri tip slg21ra çıkııı-ı'acak ':nfmış ve nihayet ona metres hayatı 
İnhisarlar umum müdürlüğü piyasaya yaşamağı teklif etmiştir. Bunun üze -

yeni sigara tipleri çıkarma~a k.arar ver- rine SRcide kendisinden yüz çevirm~, 
mlş ve bu hususta Maltepedeki tütün ens- bundan muğber olan bu matrut deli -
titüsünde yeni tütan harmanlan vücude hanlı genç kızı sustaJı ça'kı ile ense -
getirerek sigaralar hazırJanmıştır. Bu ye- sinden a~ır surette yaralıyarak ka~ -
ni tip si.garalar tecrübe edilerek. muva- mıştır. Yaralı Haseki hastanesine kal -
fık görl\ldüğü takdirde satışa çıkanla • dınlm~tır. 
caklardır. ----------

Emin6n0 meydarııoC'a aaat 
kulası yapılıyor 

neniz işleri: 

Kar"Y" ofuran tir m t5r kurtsırıldı 
Dün Yedikule önünde bir deniz kazası 

olmuş, Mclımed Ali kaptan idaresindeki 

Eminönü meydanındaki ist\ınlak mua- çimento yüklü üç tonluk Hüdaverdi mo · 
meleleri devam etmektedlı". Meydanın törü Yedikule Gazhanesi önünde kaya • 

lıklara oturmuştur. Kazaya uğrıyan mo
eski Valide hanı yerinde saat kulesirun tör. liman romorkörü taraiından çekile-
inşasına başlanmıştır. rek kurtanlmı.ştır. Hüdaverdi motörfoün 
B~yOkadada iki 5U ~epcsu ya-ılacak makine aksamı hasara uğramıştır. 

Büyükadada yapılacak su depo.sunun 
yapılacağı yerler için sular idaresi, be -
lediye daiml encümeninden istimlak kn
ran istemiştir. Adada iki depo vücude ge
tirilecektir. 

------~--~~---------
lamıır'adıöı mala beOenrriyen 

tıir r.-0,t ri cO kin seıhibl i yaraladı 

SelAnik Üniversitesine mensub bir talebe kafilesi geldi ) 

Dün Tahtakalede bir yaralama vak'ası 
olm~ur. Tahtakalede çembercilik ya -
pan Mehınede, Ali adındn biri çember ıs
marlam~ır. Dün, çemberleri almağa ge
len Ali, Mehmedin hazıriadığı mallan gö
rilr görmez. bunları beğenmemiş: 

- Sen beni aldattın, çok psra istedin. 
1 

verdim. neye iyi çember yapmadın, diye 
kavgaya bat!am.ı.Fır. 

~· -. - ..-.- . 

Nisan e 

memleketimize gelece 
Ayni heyet Yakınşark memleketlerinde de tetkikat 
yaparak Almanya ile ticari münasebatın inkişafı 

imkanlarını araştıracak 

Yakınşark memleketlerile Almanyanın 1 menin son kredi anlaşması ile bir miktu 
ticari ve iktısadi rabıtalarının arttırıl • daha yükseleceği memuldür. 
ması hususunda tetkikatta bulunmak ü- Geleceği söylenilen tetkik heyetinin 
zere Alman iktısadcılarından Koget na - yapacağı tetkikatı müteakib bu imkan " 
mında bir zatın riyasetinde bir heyetin !arın daha ziyade genişliyeceği ve müte.t 
memleketimize geleceği haber alınm1ştır. kabil ticari münasebatın inkişaf bulaca~ 

Heyetin, Almanyanın Türkiyeden daha kuvvetle tahmin edilmektedir. 

fazla ma1 almak kabil olup oımaaığını Yeni yıl rekoltesi tiftik 
tetkik edeceği söylenmektedir. 1 ld 

Ayni heyet bilahare Irak ve !randa da SatlŞ arı yapı 1 
ayni şekilde tetkikat yapacaktır. Esasen Karahisar ve Ankaranın bazı nuntaka~ 
Türkiye Almanya ile ticari münase - larında yeni yıl tiftik kırkımlanna bn~ 
bat gittil<:çe artmakta. memleketimizden lanmış ve bu yıl rekoltesine atd ilk mat. 
939 yılının ilk ayı içinde yapılan umu - lar şehrimize gelmiştir. İlk kırkım t1f • 
mt ihracat yekunu olan 11,766,000liranın1 tikler 105-110 kuruş arasında küçük par· 
6,415,000 lirası, yani nısfında~ fazla bir tiler halinde satılmıştır. 
miktarı ve gene bir ay .içinde memleke - Son günlerde tütik fiatlarının yükselw 
tirnize haricden ithal edilen 9,097,000 U - mesi üzerine İngiliz firmalan fiatları mü
ralık ithalatın 4,337,000 liralık bir mik • said bulmadıklarından mübayaata devam 
tan Almanyadan yapılmaktadır. etmemişlerdir. f 

Bu inkişaf evvelki yılların umumt !t - Yeni rekolte fiatları müsaid olduğu tal 
halilt ve ihracatı da tetkik edildill za - dirde İngiltere için milbayaat yapılaca~ 
man vuzuhla görülmektedir. tır. 

Filhakika 937 senesinde Almanyanın Toprak mahsulleri ofisinin 
memleketimizden ithalAtı 98 milyon mark .., 
miktannda iken bu 938 yılında 166 mtl - llgvedileceği söyleniyor 
yon markı ve gene Almanyanın ihracatı 
79 milyon mark iken, 101 milyon markı 
bulmuştur. 

Almanyanın cihan piy~salanndan te -
darik ettiği emtiadan tütünün yüzde 23 ü, 
çekirdeksiz üzümün yüzde 76 aı, incirin 
yüzde 69 u. fındığın yüzde 71 i. cevizin 
yüzde 29 u, tiftik ve keçi kılının yüzde 
31 i memleketimizden ihraç edilmekte -
diT. 

Hububat ve diğer iptidat ve yan ma -
mul maddeler sevkedilmektedır. Normal 
şartlar dahilinde devam eden bu yüksel-

1 oplanlı 1ar: 

Kedık~y Halkevinde Konferana 

Ticaret ve Münakarnt VekAletlerinin 
kurulması üzerine iktısadl teşekküllerden 
bazılarının şu veya bu vekalete bağla .. 
nacağı hakkında bazı rivayetler deveran 
etmektedir. 

Bu cümleden olarak toprak mahsulled 
ofisinin lağvedileceği ve ofise bağlı af • 
yon teşkilfitının da İnhisarlar VekAlet!ne 
raptedileceği söylenmektedir. 

Gene söylenildiğine göre memleketi • 
mizdeki buğday mübayaatile evvelce ol· 
duğu gibi Ziraat Bankası meşguı olacak· 
tır. 

Kllltllr işleri: 

Azlık okulları bir hafta tatıl edildi 
Cuma aqanu 8,30 da Evimiz salonunda Şehrimizdeki bilfunum azlık okullan, 

Bayan Şükftfe Nihal tarafından Finlandiya paskalya münasebetile bir hafta müddet· 
!ntıbaları mevzulu bir konferans nrllecek - le tatil edilmişlerdir. 

tir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Emin~nü Halkevlnde temall " ......_ 
Eminönü Halkevinden: Perşembe, Cumar. 

tesi günlPrl saat <20.30) da Evlml.zln C~al
o~lundakl Merkez salonunda Teman Şube -
mlz amatörleri tarafından Vazife adlı pi~ 
temsil edilecektir. 
·································-············· .. ········ .. ·· 
Genç memur aranıyor 
Yazı makinesile yazabilir ve muhase -

beden anlar genç bir memura ihtiyaç 
vardır. Taliblerin kazanmak iatedikleri 
parayı da kaydederek (741) numaralı 
posta kutusu adresine cmuhasebe me -
murluğu:. kaydile müracaatian. Asker
likle alakası olmamak ıa.rttır. 

Tramvaylar t'.urdu ... 
Ot.. büsler i9:iyemedi ... 
Otom~ bill er geçemedi... 

.. 

Satıhk apartıman ve 
arsa istiyorum 

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

dern olması, arsaların geniş yüzlü ol
malan IAzundır. 

Son Posta idattSI 'ftBıtaalle Yorıo 
1\flşelidb adresine JU1D1Z 

GörOlmemiş bir kalabahk, 
lstanbulu istill etti. 
( MDnakalM durdu 1 ) 

AZAB • r E B AB ainemalannı iıtiab 
edemeyen halk 

Buton civar eğlence mahallerini doldurduktan sonra mübalağasız 
• 3000 • kişi geri rtöndn. 

s;~:~; YAŞASIN AŞK A~:~:· :!~ıı 
ABDOLVEHAB'm Şaheseri büyük fedakarhklarla gösteriliyor 

FERAH'da AZAK'da 
Ser.nslar 10.30 - 1 - 3.30 - e 

Suare 8.45 de 
Seanalar 10.30 • 1 - 3.30 • e 

Suare 8.48 de 

Ka'9ga az sonra, Mehmechn mukabele
si yörl1nden büyümüş, bir aralık hiddeti
ni yenemiyen. Ali, dükkAndaki keserler
den btrlni kaptığı gibi Mehmedin başma 
vumıUJtu,r. Mehmed, hastaneye kaldınl-
:rmı. Ali yakalanmıftır. , ... ____________________________ ., 

.llişaftır Omvmrtteıae,. 

SelAntk Üntverefüıtdne memıub 30 ki1Hl k btt kafile dttn şebrtmtn phnt§ttr. 
Üniwnriteli ge~ler, f.tanbal Xız lise sinde mtsaftr ed!lmffle.rdir. Şehrimizde 

birkaç gQn knlooak olan kafile, bu.iQnda n titbaren • muMeöf 1'8rlarde aoztıatilere 
b~lıyacaktır. 

L A L. E ~------.. 
Bu akşam bilgük gala 

'[ 1 N O R O S S i Conchita 
miisamsresigle açılıyor. 

Monyenegro - MİCHEL ALFA 

PAR i S IŞIKLARI 
Filmlnde altın •edle bütftn ,&ıtilleri te.hir edecektir. 

Rıognma ilaveten: Her batta yeni MBTBO JURNAL ve WALT DİBNEY'in Renkll Miklleri 
Not ı Yalnız bu akfana IC)ln Ulk• Balkon " Localar davetlilere tahsis edllmlftir. 
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Aksarayda eski eserler. 
çok ihmal ediliyor 

Bunlardan birçoğu zamanla, yağmurla, yahud da 
taşlarına tamah edilerek harab olmaktadır 

izmirin curetkar hırsızı 
Çetin Huseyinin 

yirmi bir marifeti 
Tedavi gördüğü hastane
den kaçar kaçmaz İzmirde 
bir saatçi dükkanını soydu 

İzmir (Hususi) - Arsen Lüpenin 
hayali maceralc..'I'mı gölgede bırakacak 
kadar cür'etkar soygunculuklar yapan 
kibar hırsız Çetin Hüseyinin Manisa 
emrazı akliye hastanesinden tir&.', 1 he
yecan uyandırmıştır. Bu m~hur hır -
sızın yakalanması için yakın vi1ayet • 
]ere, ve kazalara fotograflr..~·ı gönderil
miş ve hmir polisi adeta seferber hale 
getirilmiştir. 

Savfa !J 

Gazianteb modern ve 
güzel bir şehir oldu 

Birçok yollar, caddeler yapıldı ve ağaçlandırıldı. 
('arşılar, parklar tanzim ve yeni binalar inşa edildi 

Gaziantebde güz el bir cadde 

.-

Yüzlerce soygunculuk ve hırsızlık 

hadiselerinden dolayı on sekiz sene 
hapse mahkum edilen Çetin Hüseyin 
İzmirde aranırken dün gece, şehrin gö
be~nde, Balcılar içinde gramofoncu ve 
saaltçi Mustafa Sarının mağazasını soy
muştur. Bu cür'etkar hırsız mağazanın 

Aksarayın üç k . . . . • . arka tarafında mevcud pencereden iple 

A 
ıymetlı eskı esen: Kınk mınare, Ulu.cami medhalı, Kızıl mınare 

ksaray, (Hususi) Aksa k' sarkmak suretile içeri girmiş, evvel~ 
serlerle dol t . - ray es ı e- birer ~ yığını palinde kalmıştır. ka'rnını doyurmu:j; sonra da 150 lira 
şmdiv k du arihi bir beldedir. Fakat 1 Bunlardan b~ka Melik Mahmud Gazi- kıvmetinde sa:tt ve 36 lira aldıktan 

" e a ar bu eser le ı · k ld ğ " ehemrn· re ayı 0 u u nin ikametgahı darphanesı camisi, mek- sonra magw azayı terketmis.tir. Magw azada 

Gazıant<>b (Hususi) - On bir ay süt- parkı, belediye aaıresr, .ıreresıecııer çar· 
müş olan müdafaa müddetince düşma- şısı, pazar yeri tesis ve inşa olunmuş, 
nın at tığ! yetmiş bin küsur mermi, Ga· methJlde l 400 metre uzunluk ve 20 
zi yurdu bir har~ezara çevirmişti. metre genişlikte bir kısmı asfalt döşe
Binlerce evi, hanı, hamamı, mektebi ve nen güzel bir bulvar açılmış, on binler
kışlası yakılıp yıkılmış, binalarından ce merte murabbaı kaldırım ve hükfı· 
yüzde sekseni oturulamaz bir hale gel- met caddesi asfalt döşenmiş, diğer cad
mişti. delerin parke dö§enmesine başlanmış, 

ıyet verilmemiş ve b la .. 1 ' ' geçtikçe harab· .. un r gun tehi ile dördüncü Kılıç Aslanın türbesi daha bir çok saatler rnevcud olduğu 
Bunlardan b~ye.;ı.z .tutmuştu. ı ve o devirlerden kalma köprü ve su ke- halde Çetin Hüseyin bunlara el sürme-
Ulucami _ ~0

1 c=·ı :yalını: 
1 

narlarında setlerde es~ Aksaray kalesi- miştir. 
rının saltanatıan zam ı ~r~an oğ~l a- nin bazı duvarları vardır. Asıl :l'dı İhsan olan Çetin Hüseyin, ilk 
.rlnin bir şa-heseri olaraankın ~ arzı mı~_a1- Hüliısa olarak denebilir ki Aksaray es· defa olarak soyduğu bu mağazada im-
zn· t' vucuae getırı • k' l 1 d l b' b ld · ld ğl • ışh ır. Cami olarak kullanılması bu ese- hı ldeseihr er ell o ~ .. ırd e bemız 1 o ku ı zasını havi kartını bırakmıştır. Ancak 
rı arabıden kurt . a e ma er yuzun en u eser er ay. narmak izlerinden bu hırsızlığın Çetin 

armıştır. .. ' Zenciriye nıed . bolmuştur. Bilhassa Akhan daha dune Hüseyin tarafınd~n yapıldıgı· anlaşıl -
k. resesı - Bu eser Sel- k d A .. .. f ~u ılerden kaim d S a a.r mevcudken maratkoyu tara ın- mıştır 

ol a ır. enelercc medrese d t h d'l · · arak bu havaJ'n· b" .. . . .. an aşına tamaan ma ve ı mış ve ye- Zabıta ehemmivetle bu cür'etkar 
se . 1 ın en U)".ık ılım mues- · d t k' ~ d b k bir ' " SCsı olan bu b:na bilah • . . rm e aş ve ıreç yıgının an aş a hırsızın izleri üzerinde yürüyor. 
haz cdiı ..... :~ b .. are Cezaevı ıttı- şey bırakılmamıştır. --------- -
h -·~· u yuzden tarih· k ı· alel gelmi .. \ ıyme me 1 . . - .. Kmlcahamam bükôm~t doktorıutu 
lüp h b ş, duvarlan rutubetten dökü. Edırne huısu~· muhasebe butçesl Beş seneyi mütecaviz Kızılcahamam hü -
zel teara. olrnağa yüz tutmuştur. Çok gü· Edirne v'Jl1y!'tlnln 939 yılı husust muhase- kiimet doktorluğunda bulunarak muhite 

. ~Yınatı haiz ve binanın tarihi kıy- be bütçesi 464,000 lira olarak tesblt ve kabul icendlnl QOk sevdlrmi~ olan doktor İbrahim 
nıetını tebarüz ettiren . cdllmlşttr. Alp Uırnan Ankarıı. nümune hastanesi dah1-
&an'atın şaheseri 

1 
· ve 0 zamankı KmJcahamam müftfilütü ııre kısmı aslstanlı~na tayin edllerek yeni 

ne mahvoluy B~ an kapısı günden g~- Kızılcahamam müftüsü Abdullah Bilginin vazifesine gıtmif ve mumalleyhten tnhllfıl 
dığı takd' d orb' ına ?ezaevl olarak kal- vefatlle inhllll eden müftülüğe diyanet if- eden hiU:!lmet dolrtorluğıina da Haymana 
kayb 

1 
~ e ır tarih abidesi gözden lerl rtyaset1nce Ç~')tepell Mustafa Gökce ta- kazası h0k1Unet doktoru Ali Rıza tayin olun-

d
. ~ aca lır. Binadan Cezaev· t hl' yln edllm\4 ve vazifesine başlamıştır. mustur. 

e ıldığı ve ufak b' t . ı a ıye 
zc haı· ili ır amır yapılarak mü- ( . " . 
u bir ·~:rek:ğ oıun?~ğu takdirde isabet- Trakyada yem hü!ulmet konagı ve Halkevlerı yapıhyor ) 
ınış olur. tle tarıhı bır eser kurtarıl- -

Kızıl minare ve Kı k . 
ve K k . rı mınare - Kızıl 

ırı mınare de s ı k' rıdır B'lh e çu ılerın yadigA-
tı o ·.,amı assa Kızıl minarenin inşa tar-

.. anın en · · b' - . ıyı ır eseridir Kırık ... ınarc de i . b' . 
günden .. yı ır tarzda yapılmı§.5a da 
hale lıngune harab ol:nuş ve bugünkü 

ge iştir. 

Sultanhanı suı 
tibarile bir -: t~nha~ inşa tarzı i-
vin n~lu K ta;ıh hazınesıdir. Keyhüsre
mışt•r O ey ubat tarafından yaptuıl -
sines•~de t za~anın san'at kabiliyetlerini 
k • et o? ~mış olup o zamanın tezyin 
Pısı g~rü~ennğm temerküz ettirildiği ka. 

me e değer bir eserdir 
Ağzıkarahan B · 

riı:ı .. - u han da Selçuklle-
ntüh~ucu.d~ getinı,ikleri eserlerden en 

ımmıdır H 'k' h birb· . er ı ı anın inşa tarzları 
ırınc uyg 1m 

rind. f un ° akla beraber bırbi-
cn arklı yeri . tanı erı vardır. Bilhassa Sul 
ınnının ka s 1 . . · 

b·ı· . . pısı e çukılerın san'at ka-
1 ıyetlerının b' ·· 

beri halk ır numunesı olur. Öteden-
de bunu . abrasında söylenegelen bir söz 

ıs at eder. Bu da d . tanhanın k ŞU ur. cSul-
Maarıf . npısı'. Ağzıkarahanın yapısı .• 

olmuş he;dı'ak:e~ı ibu ikı eserle alakadar 
· ısıne birer bek . 'k 

kapılarının ka t 1 çı ı amesi ve 
rab olmaktan p:u~ası suretile CSCr'i ha
dan başka daha bi;m~tır. Bu iki han. 
ise de bunlardan Akhçaonit ~a~lar mevcud 
muş, Dlbidelikh kamılen mahvol-

an ve Alayhanı da harab 

Edirne (Husus!) - Babaeski Halkevi 
binasına en iyi bir tarzda ve asfa~t şose 
üzerinde yapılmakta devam edilmekte
dir. Bu güzel kültür kaynağına Çorlu
Lüleburgazda da başlanmak üzeredir. 

Kırklc!reli, Vize, Biga ve Gelibolu 
H:alkevleri inşaatına devam ediliyor. 
Haber aldığıma göre Kırklareli, Mal -
kara, Y cnice hükU.rnet konaklan müte
ahhidleriııe ihale olunmuştur. Uzun • 
köprü hüktimet kon~ğı ise bütün da • 

ireleri içine almak üzere çatı altına a
lınmış bulunuyor. Bina tahsisat baki -
yesiile bu sene bit~ olacaktır. 

Gelibolu hükfunet konağının tamamı 
1 7 Nisandıı ihale edilmek üzere askıda 
bulunuyor. 

Ezine, Hayrabolu, Lapseki hükumet 
konakları 1939 yeni plAnına alınmıştıT. 

Resim Lüleburgaz Halkevinin temel 
atma merasimini gösteriyor. 

Harb sonu Antebin bir şehir halini fidanlıklar kurulmuş ve catrdeler ağaç
alacağı hiç de tahmin edilmezdi. Çün- lanmış, ayar saati dikilmiş, şehir ha
kli, bu halde işe yeniden başlamak lA- rita ve imar planı yaptırılmış, mükem
zım geliyordu. Fakat, yurdlannı müda- mel bir itfaiye kadrosu ve bando tec:is 
faayı ve bu esnadı:ı dünyayı hayrette edilmiş, şehiT tarihi yazd'ınlmış, mü· 
bıra'kan kahramanlıklar yaratmağı bi· carlt-'lede tamt~nen bowlan mesireler 
len Gaziantebliler, kendileri gibi Gazi 
olan memleketlerjni yeni baştan, hattA 
çok daha farklı olarak ve modern şehir
cilik zihniyeti1e kurmağı da bildilh. 

Şehrin imarile alakada'r resmt deva
ir, bütçelerinin verdiği müsaade nisbe
'tinde, ekseriya maddl müşkülleri de 
yenmek suretile ça1ışarak bugünkü 
Gaziantebin vücud bulmasında büyük 
rol oynamışlardır. Bilhatssa belediye, 
meydana getirdiği faaliyet bi:lançosile 
örnek bir müessese olduğunu isbat ey· 
}emiştir. 

Garianteb belediyesinin başard1ğı iş
lerin belli başlılarını şöylece sıralaya
biliriz: Yaırım milyon liraya yakın para 
sarfile su, elektTik ve kanaUzasyon gi· 
bi yeraltı tesisatı bitirilmiş, fennt mez
baha, barsak evi, asri hal, toptan mey
va ve sebze .satış pazan, buz fcfurikası 
ve soğuk hava depolan, yeni mezarlık, 
şehidler abidesi, çocuk bahçesi, aile 

lzmirde bir sarhoş 
Kamyon altında 
Can verdi 
İzmir (Hususi) - Ankara treninin 

getirdiği postayı alan posta ve telgraf 
müdürlüğünün 119 sayılı kamyonu 
Merkez postanesine gitmek üzere Gazi 
bülvarından geçerken, Yeni Asır gaze
te idarehaınesi önünde Mehmed ismin· 
de birine çarparak beynini parçalamış· 
tır. Yaralı hastanede hayata gözlerini 
yummuştur. 

Yapılan tahkikatta Mehmedin sarhoş 
olduğu, :;oförün bu kazada sunu ve tak 
siri bulunmadığı an1aşılmı.ştır. 

lzm!r Şehir Meclisinin toplantısı 
İzmir (Hususi) - Şehir meclisi bu

gün Nisan devresi toplantılarına reis 
doktlor Beh<..1et Uz\ın başkantb.ğmd:a 
başlamıştır. İlk ceh:edc reis meclise 939 
mali yılı şehir meclisi bütçesini takdim 
etmiştir. 

Bütçe hakkında izaha\ veren reis, 
939 bütçesinin 1,372,439 liraya baliğ 
olduğunu, bunun 450,000 lirasının şeh
rin imar işlerine tahsis edildiğini, oto· 
büs, hava gazi ve Karşıyaka tramva~
lan mülhak bütçejerile birlikte beledi
vc bütçesinin iki buçuk milyon liraya 
hali~ olduğunu beyan etmiştir. Bütçe, 
meclis bütçe encümeninde tetkikten 
sonra müzakere edilecektir. 

İzmir belediyesi, şehirde işlettiği o
tobüs servıslerinden son bir sene için· 
de 104,000 lira safi hasilat temin eyle· 
miştir. ---

güzel~ cazib bir hale sokulmuş, insaat 
şirketi kurulmuş ve 'bütçe yüz elli bin 
lira fazlasile iki yüz yirmi bin liraya 
yükselmi~tir. 

Beled!yenin gösterdiği bu muvaffa· 
kiyette büyük hissenin eskt vdi Ali 
Rlza Çeviğe a•id olduğunda şüphe yok-
tur. 

Merkrzde münevverler\ bir araya . 
top1ıyan modern bir şehir klübü inşa 
eyliyen bu değerli idareci bütün kaza 
ve nahiyc!P.rde, hatta köylerde ayni ye
nilik ve güzellikte eserler vücuda ge· 
tirmiş, vilayH yollannm tamamını o
tomobil işler hale sokmuş, yüz1erce 
köprü ve menfez kurmuş, kültür hare
ketlerine bilhassa önem vererek köy
lerden çoğunu irfan ocaklarına kavuş
turmuş, umumun sıhhatile yakından 
alakddar olmuş ve bunu garanti edici 
tesisler vücude getirmiştir. 

52 yaşında bir köyUi 
Bir başka köglllyü 
Öldürdü 
Söğüd (Husust) - Söğüde ilri saat 

mesafede Gündüzbey köyünde bir ci
nayet olmuştur. Köyden 35 yaşlannd.8 
dört çocuklu Ali 
Bayrak buğdayı -
nı öğütmek üzere 
2 saatt mesafede 
bulunan Savcı 
köyündeki değir -
mene gitmiş ve 
orada çalışmağa 

başlamıştır. Bu 
sırada araların-

da ötedenbe • 
Katil Mehmeit ri bir mü -

naferet bulunan ayni köyden 5 2 yaş
larında Mehrned Eşder kendisini ta -
kib etmiş, onun değirmene girdiğini 
görünce değirmenin damına çıkmış. o· 
rada kiremidleri aralıyarnk kendisine 
bir delik Eı~mışt1r. Mehmed buradan 
mavzennı uzatarak çalışmakta olan 
Alinin üzerine boşaltmıştır. Çıkan kur 
şunlar Alinin kalbine saplanmış ve za· 
\•allı derhal ölmüştür. Katil bir kaç saat 
srmra, evinde mavzerini gübreliğe sak
larken yakalanmıştır. -------

OrgUh H2 lkevi faaliyeti 

- Hasan Bey bu d 
itibaren._ yaz an ... bütün dükkanla: ve ma

ğazalar öğle payda.>u yapa
caklar .. 

... ve bir buçuk saat kader 
kepenkleri ~ duracak,.. 
mış. 

Hasan Bey - Desene insan 
karısile korkusuzca Beyoğıu
na çıkabilecek! 

tlrKÜP mütldelnmumlJltl 
tl'rgübe tayin edilen Menemen C. M. U. si 

İlhamı Sancar fkl ,un evvel yenl :vazifesine 
baflamıttu. 

Ü'rkilb, 'Hususi) - Yurdumuzun her 
tarafında ilerlemekte olan Halkevlerlnin 
spor hareketleri kazamız Halkevinde de 
inkişaf etmekte ve her sene aza kaydı ~ 
ğalmaktadır. Bu yıl kaıamızın Halkc'" 
spor şubesinin avcı kolu geçen Pazar gıl· 
nü ilkbahar sürek avına çıkmıştır. Avın 
azlığına rağmen bir günde uçar avların· 
dan elli altmış kadar çantalıınmıştır. 
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,- H4cliıelcr Karıısında 1 

NŞARKD 

Yeşil kumaştan 
manto 

Bu mantonun 
kumaşı pek kalın 

farkı hiç işitmedim. Kordelayı şarkının değildir. Kürkü de 
neresine bağlarlar? ısıtmaktan ziyade 

Gene meraklıya yakalanmıştım: - Bir yerine bajlamazlar, §arkıntn ba§ı garnitür olarak 

- Vay, siz iburada ha, 
helo. üstad. 

bay monşer, 

- EvvelA fUDU söyliyeyi.m, benim a • öyle... kullanıldığı ıçın 
dun. monşer, helo, üst.ad değil! - Bllfl kordelAh mı? kış geçse de kulla-

- Yadırgamadım. - Hayır canını, cSan kordelAm san:t nılabılır. Her mev-
- Neyi yadırgamadın? diye başlar ve cBen esmeri fındık ile, fıs. sım için ayn ma:-ı-
- İsmin1 değiştinniş olmanı. "MalQm tık ile, bad~ ile beslerim. diye biter. to yapamıyanlar 

ya. fimdi i8im değiştirme modası var.. - Bu rkı mı? bu neviden bir 
Kıaa ke.mıek ieab ediyordu: - Şarkı ya, beğenmedin mi? manto ile kışla ba. 
- Müsaade et, benim çok acele bir ipm - Bu müzayede b.imesine benziyor. harı bi'rleştirirler. 

var. - Neye! se hem ekonomi 
- Benim de sana .aracağım var. - Esme:r, ben esmeri baklavayla besle- yapmış, hem dt 
- Çabuk 80?'! r1m diyenin üzerinde kalacak. şıklıklarından biı 

Cebinden bir gazete çıkardı: - Tevekkeli delfl tadsız. Peki amma §ey kaybetmemq 
- Şu gazeteye bir bak! bu tadsız prkıyı nasıl beğenmişler, kim. olurlar. 
_Baktım, ne olacak? senin ağlının tadı kılmamış mı? Geniş reverle. 
_ Şuramn okusana! - Oruuu bilmmı! rlnden başka süsü 

- Bir feY dah söyliyeceğim.. olmadığı için bu 
- Okudum. gazete karilerine hangi - Çabuk söyle. mantonun öyle ba 

prkıyı beğendiklerini sormuş. Gelen ce- - Esmerler fındık. fıstık, badem sev- mevsimde modası 
vabları tamJf etm~; ekseriyet, San kor • ı mez er ki! geçeceği de düşü. 

yı beğendiklerini söylemişler. N - e biliyorsun! nuJemez. Bu kruaze göğsü, ve boyu uzuıı 
- San kordelfi şarkı mıdır? 
_ Şarkıdır ya! - Sevmiş olsalar. saçlarını oksijenli rn gösteren bu dı~1er ne zaman olsa göze 

Jle sanya, yüzl rini pudr~ ile bevaza bo- batmaz. Böyle bir modelde yaşın da pek 
- Tuhaf feY· ben kordelalı saç, kor • yayıp esmerlikten çıkmazlardı. • ehemmıyeti yoktur. Gerçı geniş yakası 

deUh lbfse bilirdim amma, korde1Alı / k 
~·===~~=~~==~~==~~===~===~~s:m~c~t~l~/:u:M:s:i=~~~~~~nb~~ç~ C Bun arı b_i_i __ r ___ u_ • ·z ? =t" ~~~::y::;:;:y::~~~~;:zdeğişiklik 

San Fransisko şehri OmrUnde ti,, ~troya gitmem=ş 
mahvolmak tehlikesine maruz olan bir papaz 

-~~~i:'-.~~~~-::-~~~:::J,-----= 

Amerikanın en zengin mıntakala • 
.rmdan bin olan Kaliforniya çok büyük 
bir t hl rkcye maruz bulunmaktadır. 
B1r hattadü'rlberi koca bir dağ kayınıya 
bruJlamıştır. Dağ saatte otuz üç santim 
fkrle.mektedlr. 
Dağın ilerlediği istikamette San An
~ mıntak.ası bulurunaktadır. Bura'
la.rda heyelAnlaı, hareketi arzlar şirn -
diden başlamı;tır. 

San Fransisko şehri bu civarda· bu -
lund\ığundan Amerikan jeologlarını 
pek büyük bir tel8ş almıştır. 

1906 sen~nde bu koca şehrln gene 
Myle bir h~yelAn neticesinde tamami1e 
ezilip, yıkıldığını hatırlardan çıkarma'" 
malıdır . 

İngilierenin t ınmış papazlanndan 
biri, bir !konuşma esnamnda: 

cBen asla tiyatroya gitmi§ değilim. Ti
yatro nasıl oyn nır. asıl seyredilir bil
mem. Dansı da ötr"enm~ değilim. Zira 
çocukluğumda be.ni bir kere olsun tiyat
roya götürmediler dansı da öğretmedi
ler. Kendimi bildiğim zaman da kiliseye 
girmiş buluyordum. O vakittenberi de 
bir türlü fırsat elde edemcdim:t demi~ir. 

* 
Garib ir ·asiyetname 

Londrah bir tüecann öldükten sonra 
açılan vasiyetn rnesinde saç dökülmesi
ne, den' tutmasına ve kulaR tıkanmam. 
na karşı seromiar bulunmasınıı saifedil
mek üzere 5 bı.n lira bıraktığı anlapl· 
mı§tır. 

268 defa öten kuş 
Amerlkııda yaşı- ~ 

yan bu ku9 hiç ara f!!b, ~ 

vermeden birbiri ~~~ 
arkasın9. 268 defa • ~ ' 

Mat krepte:ı bluz. önünde iki eğri 
kesığ , eğri dikilmiş düğmeleri var. 
Sağ omuzu uzun penslerle süslü. Kol -
lanna de ayni biçım verilmiş. Pensler
le, düP,"melerle süslü ve bol. 

Yemek bahıi: 

Patates süf esi 
öter. Yonılmak ve sıkılmak bC..miyen ta. 

Da,.. ~·11un g len her şevi ·1· .. .. Lbım olan şeyler: (Sekiz on patates, 
6 .1~ sı ıp supu- b'at meraklılan bunu aynen tesbit etmi§-

rerek erlemeğe devam e!ltnektedir. lerdir. 1 bir çay fincanı süt, üç yumurta, tuz, bi-
Vak'a mıntakaıına asken kıt'alar gön- bcr, tereyağı.) 
derlhnl§tir. 'Tf Gilroy şehri şimdiden tehlike içinde - Patates. süt. tuz, biberden bir püre 

DaA hcrreket yolu üzerinde bulunan dm yapınız. Üç yumurtanın s nsını içine ka-
------··········-···-· .................. _ ·-····--- tınız. Üç yumurtanın beyazını da dövüp 

Kimsesiz genç na•ıl 
Evlenebilir? 
- cDikkat ettim) bazı okuyucula

rınmn uğradıltlan m~külatı hallet
meğ-e Çfl1ışırken hep aile muhitinde 
tanışılan kıılarla evlenmelerini tav· 
siye ediyorsunuz. 

mümkündür. Şu halde yoku var et
mek lazım. 

* fzmird Bay Mehmed Şevkete: 
- cAsal b kelimesini çabuk kul

lanmaymıı. Bizde manası ekseriyet
le yaniış nlaşılır, yanlış kullanılır. 

Biraz funiyane de olsa •Soyu sopu 
belli:t demek daha münasibtir. 

* Bay Hayriye: 

beyaz köpük haline getirdikten sonra içı-
ne ilave ediniz. Bir kalıbı veya bir sahanı 
hafifçe yağlayıp içine dökünüz. Fırında 
yirmi beş dakika beklettıkten sonra çı
karınız, sıcak sıcak yeyinjz, 

* Dört yumurta asnsını 90 gram un, 15 
gram çekirdeksiz üzüm, 100 gram su, 80 

gram şeker, 15 gram rom. 4 gram tuz, 
80 gram tereyağı ile kanştmnız. Sonra 
bu dört vumurtanın akını döverek beyaz 
köpük haline getiriniz. Bir kabda tereya
ğını yakınız. Hazırladığınız hamuru içine 
dökünüz. beş dakika hafif ateştP alelade 
bir omlet pişirir gibi pişıriniz. Altüst edıp 
beş dakika d~ha pişirdikten sonra hemen 
yeyiniz. 

Nisan 6 

ar sım öldüren ve rakibini yarahyan 
katil mahkum edildi 

Cinayetin işlenmesinde hafifletici sebebler nazan 
dikkate alınarak suçlunun 7 sene, 4 ay, 11 

gün hapsine karar verildi 
Dün Ağırceza mahkemesinde cina -ırak, yakalanıp adliyeye verilen sabı • 

yetle neticelenen bir aile faciasının mu kalı Mehmedin dunşnası Asliye 4 iiıJr 
hakemesi neticelenmi.ftir. cü ceza m~kemesinde neticelenmiştil". 

Suçlu Hasan hakkındaki iddiaya gö- Mahkeme, suçlunun 1 sene 2 ay milıd 
re Erenköyünde ken~inden ayn ya· detle hapsine karar vermiştir. 
şaydn kansı Fatmayı öldürmüştür. ---
Suçlunun mahkemedeki ifadesine ve Askerlik işleri: 
tahkikat neticesinden anlaşıldljına gö
re hadise şöyle vukua gelını,ttr. Askere çağnla11lar 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: Maktul Fatma Basanın nikAhlı ka -
nsı olup, üç tane de çocukla!rı vardır. 
ı· akat, Hasanla karun arasında bilaha
re geçimsizlik başlamış, Fatma üç ço
cuğu ile kocasını yüzilstü bır&\{arak, 

gene Hesan isminde başka birisile ya -
şamağa başlamıştır. 

Kocası muhtelü defalar karısına: 
c:- Gel etme, bana acımıyorsan, ev· 

18.dlannı düşün. Evine dön!:t şeklinde 
yalvarmış ise de, bütün bu ricaları 
müspet bir net'ce vermemiştir. 

Nihayet bir gün Erenköyün<le, Koz
yatağı caddesinde gene kansı ile ~ığı
na rastlayan suçlu Fatmayı bıçaklıya· 
rak öldilrrnüş, rakibini de yaralamıştır. 
Ha~an, bu cinayeti o civarda bir bak

kal dükkanından aldığı bıçakla işle -
miş ve mahkemede, kendisine hücum 
ettikl~rıni, nefsini müdafaa zaruretin -
de ka 1d1ğ nı ileri sürmüştür. 

Ağırc<?za mahkemesi yapılan muha -
keme sonunda suçu delillerle sabit o -
lan Hasacnı, ceza kanununun '4'48 inci 
maddec:;ne ve hadisedeki hafifletici se
bebleri de nazara alarak 7 sene, -4 ay, 
11 gün milddetlt" hapse mahkfun et -
mişti r. 

Ta 1as ~u~:stimali davasma 
devam edi'di 

Takas suıistimali davasına, Asliye 
3 üncü C€za mahkemesinde dün de de· 
vamla, iddia makamı müta1easını ser -
detm'stir. 

Müdde.:umumi Hicabi, bu müta'lea -
sında, takas komisyonu remle, reis 
muavini ve azalarının vazifelerini ih -
mal suçundan tecziyelerini, diğerleri -
nin bera0 tlerini istE>miştir. 

Dava karara kn•lm1ştır. 

Bir ah,rrta iş 1e en cinayetin 
muhakemesi neticelendi 

Fatihte Salihiıı ahınnda, bir gece ya· 
nsı parasını çalmak isteyen arkada!11 
Yusufu başına şişe ve araba oku vur • 
mak SU!"etile ölümüne sebebiyet veren 
Abdiilvah ·din muhakemesi Ağırceza -
da dün neticelenmiştir. 

Mihkeme, suçu sabit olan Abdülva -
hidin ceza kanununun 452 inci mad -
desine gö:e 3 sene hapsine karar ver -
mistir. 

Bahçe1'aDI 'anmrn tahkikatı 
ikmal edi di 

Hasan ecza deposu yangını etrafın • 
da müddeiumumffk<;e yapılan tahki -
kat netif"clenmistir. Mesele ikinci sor -
p.u hakıınliğ"ne intikal etmiştir. 

1 - Deniz eratından 334 doğumlular ~ 

dahil olduğu halde henüz askerliğini yapma .. 
mış olanl::ır, derhal askere sevkedlleceklcr "' 
dlr. Bunlardan nakdi bedel vermek isteyen.. 
lerin bedelleri 14 - Nisan - 939 akşamına a
dar kabul edilecektir. Bu eratın 15 - Nlsnn • 
939 sabahı askere scvkedllmek üzere hUvi • 
yet cüzdanlarile blrllkte §ubemJze müraca .. 
ntlarL 

2 - Harb sanayll ve gümrük koruma 8l • 
nınarı eratından <333) doğumlular da da • 
hll olduğu halde henüz askerllğlnl yapma • 
mış olanlarla ga~Tl lsH\m piyade erattan k&o 
za henüz askerllğini yapmamış 316-331 (da-o 

hm doğumlular 26 - Nl.san - 939 41ilnlı aske
re sevkeJileceklerdir. Bunlardan nakdi be .. 
del vermek is~eyenlerin bedelleri 25 - Nisnn .. 
039 akşamına kndnr kabul edilecektir. Bun. 
ların da 26 - Nisan - 939 sabahı hüviyet cOz
danlarlle birl'tte şubede bulunmaları. 

3 - Deniz eratından nakdi bedel verec9 
olanlar 15 - Nls:ı.n - 939 da ve harb sanayii, 
gümrük korum!l ve gayri islftm piyade em .. 
tından nakdi bedel verecek olanlar da 26 • 
Nl.san - 939 da sevkcdileceklerindcn, bunla • 
!"ın da vak~inde şubeye müracaatları ilft.n o. 
lunur. 

* Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - 316 - 334 - dahil - doğumlulnrdan 1119 

bunlarla muameleye tfıbi yoklama kaç-ığı ba
kaya ve saklılarla hiç askerllk etmemiş olan 
<Deniz) sınıtına mensup erat askere seve• 
dilecektlr. 

2 - Şubede içtima günü 15 - Nisan -
Cumartesi sabahıdır. 

3 - Bedel vermek isteyenlerin bedellerl 
14 - Nisan - 939 Cuma akşamına kadar ka;.. 
bul edilecektir. 

4 - Oelmiycnlcr hakkında kanuni taklba.t 
yapılacağı ilfln olunur. 

* Bakırköy Askerlik Su besinden: 
1 - Şubede kayıdlı ve şimdiye kadar se.,.. 

kolmıyan 334 Cdalıil) doğumuna kndar denJI 
eratı celp ve sevk olunacaktır. Bu eratın top. 
hına günü 15-Nisan-939 günüdür. Bunlar • 
dan bedel vereceklerin bedellnakdllerl 14ı • 
;)ll.san - 939 akşamına kadar kabul edilecellı. 
tir. 

2 - Gümrük ve harb sanny11 eratındll.!l 

şimdiye kadar sevkolunmıyan 333 rdahDJ 
doğumlu ve gnyrl lslfım 316 - 331 (dahll) do
ltumlu erat celp ve sevkolunacaktır. Bu era .. 
tın içtima günü 26 - Nisan - 939 dur. Ve bun .. 
!ardan bedel vereceklerin bedelleri de 25 • 
Nl.san 939 akşamına kadar kabul edlllr. 

3 - Arnkndaranın muayyen günlerde ~ 
beye müracaatları. ... 
Emlnötıü Ac;kerlik Şubesinden: 
Bu kere a.~kerllk yapmamış erattan 316 • 

334 deniz 316 - 333 dahll gümrük ve hnrb aa.. 
naylf 316 - 331 dah11 gayri müslfm erat sev .. 
kedlleceklerdlr. 

Denlz eratının bedeller! 14 - Nl.san - 938 
akşamına kadar alınacak ve 15 - Nisan - 939 
günü saat 8 de şubt>de toplanacaklardır. 

Gümrük, harb s::ınayU, ve gayri 1'lflm era
tın, bedelleri 25 • Nlsan - 939 akşamımı ka • 
dar alınacak, bunlar da 26 - Nisan - 939 saa 
8 de şubede toplanacaklardır. 

Bir v~ n esir.i in bir sene iki av 
rtt{ldde1le ha ·sine karar verildi 
Beşiktaş Tramvayında•, Hamza is -

minde birinin cebinden saatini çala • 

Tayin edilen günler znrfında şubeye gel • 
mlycn miikelleller hakkında askerlik k::ınu • 
nunun 89 uncu maddesi tatbik edileceğinden 
bu vntandasların cezaya çarpmamaları 1ç1-q 
muayyen günlerde şubede toplanmaları llfı.n 

olunur. 

Ben aile namma hiç kimseye ma -
llk değilim. Bir yatı mektebinde 
yetiştim. Mektebi bitirir bitirmez de 
hayata atıldım. Hısım a'krabadan 
vazgeçtim. Beni ara sıra evlerine da
vet edecek aile de tanımıyorum. 

- «Fena bir kıu düştüm, fena 
bir yoldaıa sahih oldum, fena bir -····································· .. ········· ............................. ·······························--··········································· .. ·····················--

Şimdi evlenme çağındayım, istik
balim de emniyet a'ltındadır, söyle -
yıntı: bana nasıl evleneyim?> 

Amcaracla oturan Bay cDermen> 
hı sorduğu bu suale verilebilecek kr 
ı bir cevab yoktur. 

Bahçe muarefesi, müsamere muare-
. fe3i, sinema tiyatro muarefesi ... Bin· 

de bir ihtlma'l ile belki iyi neticeler 
de verebilir. Ekseriyetle insanı sü
ır<lkliyeceği -yer bir çıkmaz sokaktır. 

Fakat anlamıyorum; hay alta atıl -
ıruş, mevki edinmiş, istikbal yap • 
ınış bir adam, nasıl olur da arkada§
}anmn muhitine giremez? Kolay ol
mayabilir~ fakat biraz becerikli için 

tctlihim varmış» diyorsunuz. 
Hakc;ızsınız. Baxı ahvalde c:taJih,, 

denil<>n şeyi inkar edenlerden deffi
lim. Fakat anlattığınıza baJ...'1lırsa ha
yatmızın öltinceye kada'r bedbaht 
geçmesine s beb olan bu münasebet· 
te kabahat sizindir. Eğer sinırlerini· 
ze h~kim olsaydınız. Kuvvetli bir 
karaktere malik o~aydını, iyi bir 
muhakeme kuvvetine malik olsay -
dınız elbette bu latı c1lmazd'ınız. İlk 
kabahat sizindir. Bır defa kabahat -
ler çarkının içine düşünce kendinizi 
kurtaramamışsımz. Çare yok: Çar -
kın disleri arasınd!f ezil ezi1e sona . 
kadar gideceksini%. 

TEYZE 

(~ __ ik __ i_a_h __ b_a_b __ ç __ a_v_u __ ş_la __ r_: _________________________ l-l_a~p~z~s-ha_n_e_d_e__;sp_o_r __ f 
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C TARÜHTEN SAVFAILAR :J 

paralık m 
500 altına ·nasıl satıldı? 
Abdüliiziz devrinde gelişen gaman 

·bir serserinin maceraları 
( " San Posta ,, nın tarihi bahisler 

c.s:::. u anda karşımda iki açık cild du- r 
ot:;~ ruyor. Biri 1290 da çıkmış cMe

Cieni eb mecmuasının koleksiyonu .. a;ık 
wer . dördüncü nüshasının kapağıdır: 

muharriri yazıyor ) 

Medeniyet 
Cuı a günleri sabahleyin neşrolunur. 

Salu i imtiyazı: Mebıııed Arif efendi 
V · sayfanın ortasında üniformalı, ter 

bıy l ı bir delikanlının resmi: Devletlô.. 
pec~ l:. tlıl Yusuf İzzettin efendi ha~
lerı'.. 

Ö · ~r cild • .rahmetli babam Ekrem Re
cadı Bay O.sınan Ferid ile beraber çı
brt:. .kları cNevsali Cam.ani> nin ikinci 
nüsl asıdır; 161 ncl sayfasında muharrir 
taik Regadın bir makalesi içinde gu ser
\evha okunuyor: 

Arif iki 
işte bu Arifaki, Medeniyet gazete.tinin 

.sahibi imtiyazı Mehmed Arif Efendidır. 
Uzun boylu, çelimsiz. buğday benizli, 

ufarak kara gözlü. kaküllü bir aôam ola
rak portresi çizilen Arifaki aslen Eğri· 
bozlu imiş. dili de Rum 'ivesine çalarmış. 
Mehrned Arif Efendi Ari!Aki olm1Ji. 

Faik Reşad merhumun kend:Sini tanı
(hğı slralarda Aleksan Sarraiyan ile bir· 
likte Antuvanın Hul~satülefkar gazete· 
sini Çlkarmakta olan Arifaki Mektebi 
Tıbbiyeden eczacılıkla çıkmış: bır aralık 
hariciyeye intisab ederek bazı şehben
derliklerdc bulunmuş. ı;.onra gazeteciliğe 
atılarak cAyinei Vatan>, cRuznemei A· 
~inei Vatan>, cVatan, ve cİstanbuh a
tlında birçok gazeteler ~ıkarmışh. fakat 
o, ne gazeteci, ne de memurdu. Geçen as
rın sonunda, İstanbulun yaman bir ser
serisi, münevver bir kopuğu. nev'i şah
sına münhasır bir dolandırıcısı. meşhur 
J>ir ~umarbazı idL Eline zaman zaman 
büyuk paralar geçmiJ. fakat bütün öm. 
Jiinde dinlenmemiş, rahat yuzu görme. 
miş, ternş ve heyecan ve sıkıntı içinde 
yaşamıştı. 

Arifakiyi yakından tanıyan Faik Re
pd. onu. şeytana külfilu t~rs giydirecek 
kadar <lürenci, kalleş, pervasız, utanma 
bilmez. fakat enerj,ik. güzel konuşur, 
kandırma kuvvetine sahih, türkçe ve 
tumcadan başka fransızca, ingilizce, al. 
manca ve italyancayı ana dilı gibi kon'U· 
fan bir adam olarak takdim ediyor. 

. Arifaki, kurduğu ağın bir köşesine çe
ln~erek avını bekliyen örümceğe benzer· 
nı.ı.ş. ağına düşürdüklerini ekseriya mab
ıvedercesine zalim imiş. 

Mukaddesat, din, milliyet, insanlık, 
ırz, namus, vatan, aile... Onun ıçin ma
ll~z birer kelime imiş. dini. imanı. mil
liyeti, ırzı, namusu, vatanı, aiiesi tek bır 
fey, para imiş. 

Ariffilci büyük ~!erine kesad geldiği, 
lfslz kaldığı zaman, çerez gfü!, gazeteci
lik edermiş. 

ı:-rifakinin hemen her işi, polıs arşiv· 
3.erme geçecek çeşiddendir; mesela. 
B 1298 de Sakızda büyük bir zelzele olur-

irçok insan telef ve ada hemen b3ştan
başa mahvolur. 

it Arifaki G~lata ve Beyoğlunda dolaşır· 
b'::-1. etrafı dınler, havayı koklar ve sonra 

utün meha.reti ile sahneye çıkar. Evve. 
fft kendi çeşidinde ve kenclisi.nden pek te 
aşağı kalınıyan İbret gazetesı sahibi A
leksan Sarrafyana koşar. Biraz para bu
ilarak Beyoğlunda bir yazıhane açarlar 
ellerinin altında daima bazı: buluna~ 
~erseı ilerden biri muhas!b, biri vezne. :x· biri kat"b, birkaçı odacl, uşak filAn 
~ u~erirler. Kıyafetine de son derece çe-

dtizcn veren Arifakfoin ilk damladığı 
fer Yunan sefarethanesi olur. 

! Sakız selzele.si felaket.zedelerine yardım 
~ln Rum ve Yunan zenginleri ve mute-

ran~ tarafından teşkil olunan hayır ce· 
nıiyetınin d" kt·· ·· ıre oru: c:Sakız adası halkı 
nın t:ımam R • bul . v en um unsurundan ibaret 

undu..eunu onlara v.anılııc.:ık vr;ırdı.ınuı 

---;--~ 

~ l_.-\..:;~ .;A 

.r') 

4.~ ... ~ .... ı.~ ... 
!!a ~ t. J~~; :. 

Arifdkiye 500 attın. IC4Zandmın ruim 

mfllf bir vazife olduğuını:. anla.tan par- ı ihsan eder~ gazeteyi alır ve ertesi gün 
lak bir nutuk söyler. Sonra bu mevhum bunlardan bırkaç nüaha saraya getirme· 
hayır cerriiyetinin kitibi, sefire çok nefts' sini emreder, matbaaya dönen Arüaki 
bir iane defteri uzatır, her sayfası numa- en iyi klğıd üzerine gazeteden beş on 
ralı. mühürlüdür. Sefir bu deftere ken- nüsha daha bastırır. Ertesi gün saraya 
dlıri için 500 frank yua.r ve imzalar, son- gider. 
ra sefaret erklnınm hepsini bu insanı Gazeteler Sultan Anze, Yusuf İzzettin 
vazifeye davet eder. Efendiye ve saray erkAnına dafıtılır. Pa-

Arifaki sefaret binasından en az iki dişahla oğlu ~r altın verirler. Valide 
bin frank ile çıkar. O gün akşama kadar sultan elli "alt~ daha ihsan eder. Diğer 
~ sef arethane1eri dolaşırlar, ertesi zevat ta munasıb miktarda para verirler. 
gün de meşhur Rum zenginlere uğrarlar. Arifaki matıbaaya dönünce yaranı et-

Yunan elçUrinin imzasını gören diğer rafını alırlar, Eğri.bozlu serseri: 
elçiler, en ufak bir f(lpheye düşmeden - Bugün bir f'tY mh1lr •tmedi. Yann 
deftere imza atarak ianeye iştirak ettik- gideceğim. 
}eri grbi, elç~rin imza ve mühürlerinJ Cevabını verir. Ertesi gün de; 
gören Rum zenginler de Sakız felaketze. - Gene boşa çıktı. •. Arabaya, kayığa 
delerinin yardımına koprlar. Arifaki ile falan bu kadar da para sarfettiın ... Adam 
Aleksan Sarrafyan iki gün içinde bu su- başına bana bu kadar borcumu vardır ... 
retle muazzam bir para vururlar. ttçün- Der. 
CÜ gün, Beyoflu gazeteleri cSakız felA- ite 
keıtzedelerine yardım cemiyeti> ne dair O sıralarda, Rumeli muhaciri · d erın en 
uzun yazılal' yazınca, zabıta kulak ka- S... Bey adında zengin ve Af 'L.ır" b T g gaz,,_ 
artır. ~ata bllflıır. Fakat Arifaki te meraklısı ile karplaşır karpia -

ile Aleksan Sarrafyan, kıyafetlerini teb- yüklüce bir vurgun ile cMedeniyet. §;n::: 
dil ederek çoktan İstanbuldan uzaklaş.. pamağa karar verir. 
mJfo biri Kıbnsa, biri de Mısıra kaçını~ S ... Beye, evvelA, cMedeniyet. ı. cİl-
bulunur. lüstrasyon. ayıanııda. fevkalide ne& 

+ bir şekilde neşeredec@ğinden bahseder 
ArifAkiniıı 1%90 da <Medeniyet. i çı- mecmuayı padişahuı sertabibi Mavroya: 

kardığı sıralarda idi, gazetesinin dlSrdün- ni Paşanın da himayesi altına aldığını 
cü sayısının birinci sayfasına padişahın ilave eder. Mavroyani Paşanın nüfuzu 
oğlu Yusuf İzzettin Efendinin bir res-- sayesinde İstanbulda ve tqrada büyük. 
mini ko:ymuftu. Esaııen cMedeniyeh i, küçük bütün memurlann bu gazeteye a. 
bulanık suda balık avlamak üzere ilk bone olrnağa zorlan~ Medeniyetin 
vurgununu vunır vurmaz kapamak u··ze- · · 'L." """"'- b--1 en az yırmı ıum nw11ua cuw.acafını. pek 
re çıkarmıştı. çok para kazanılaeafını anlatır, 

ArifAki, Abdfilazizin. billiassa padija. Sonra, ortaya bir birahane pro'esı· •· 
hm anası Pe.rtevniyal sultanın Yusuf fz- tar: J 

Mtttn Efendıye fevkallde düşkün olduk
l&:rmı ibildl,ğ'iııden, Medeniyetin bu nu
maruından beş on nömıa alarak saraya 
gitmek ü:ıere yola. çıkar. Fakat Köprüden 
geçerlcen, Pertevniyal TaUdenin arabası
nı görür görmez, hemen koltuğundaki 
gazetelerden birini açıp şehzadenin • 

•• :ı...-: res 
mını vuyük anasına tf&tarir. Vallde sul-
tan hemen arabasını durdurtur, elli altın 

Gazetenin sermayesini Doktor Paşa te
min etmektedir. Fakat Sirkeot fırtasyo 

d 
. nu 

yanın a açılacak bir birahane n lokan-
ta da çok kazang getirecek bir t .. u.. H 

"S"LU· em 
bunun için bet altı yti.g lira da ku·d. 
Y l b 

cuı ır. 

anız u işi anlıyabllecek kadar k' 
bfr· adamın AriUkiye bu parayı lbor~ ~~~ 
rak vermesi lazundır •.• 

(Devamı 10 mıeu •Jfada)_ 

Sayh t 

İngiltere harbe nasıl hazırlanıyor? 

Ekmek, süt, şeker 
vesikaları ta bettirildi 

Metruk madenlerin galerilerine muazzam buğday 
ve veyecek stokları depo ediliyor 

Askert kamyoftltır metnık ma dmlerc yiyecelc ıa,ıyorıar 

Bundan birkaç ay eTVel İngilterenin ı Mahsulit yok oluyor artık! Harl> vu-1 

Galles, Lancashire, Durlı.am eyaletleri- kuunda memleket, yorgun, bitab dilpndt 
nin birçok şehirlerinde bir takını dedi- bir at manzaruı an:edecektirl .• ·• 

On beş gun sonra kodular yapılmakta idl! Bu dedikodula
rın sebebi şu idi: Senelerdenberi yii.züa
tü bırakılan, yahud körlepniJ olan e.ski __ Bu müheyyiç beyanattan tam on bef 
kömür madenlerine mü.fterller çıkmıştı! gun sonra cFood Department> yanı cMe
Halk bu alıcılarla alay etmete bqlamış- kt11At Nezareti•, Londrada Harbiye Ne
tı. Fakat dedikodular fitgide llhhat zareti binası içine yerleşti! 
kesbetmeğe başladı. Çünkil it ciddt bir Food Department denilen bu yeni te.-
renk alınıştı! ~kkülfuı da.'i:resi erkA.nıharbiye dairesi· 

Fakat gene işin esası.na vlltıf olan yok nin yanına getirildi!. .. 
idi! Bu eski madenlerde altın. petrol bu- Bir odada ~klnıharb zabitleri mühi_:n· 
lunduğunu bile ileri sürüyorlardı!... mattan, torpıllerden, bombalardan, ohus. 

Aradan çok geçmeden madenlerin b\1- !erden bahsederlerken yanındaki odadı 
Iunduğu mıntakalara mühendisler ame- cyiyecekçiler:. yumurtadan, jambondan. 
leler gelmeğe başladılar... Maden' kuyu- viski~en, ekmekten, buğdaydan bahsey· 
!arına indiler ... Esrarengiz faaliyetlere lemege başladılar ... 
koyuldular ... Halk büsbiltün heyecana . İngilizler de nihayet doktor Goebbeh 
düşmüş idi! Çünkü maden kuyularının g~i top mermisi ile t_ereya~nı birleştir· 
etrafını süngülü askerler bekliyorlardı ve dıler ... Fakat başka bır vadıde! ... 
kimseyi oralara yana§tırmıyorlardı!... . ~u -~eşekkülün başın_a bir teknisyen ge. 
Gazeteciler bile uzaklaştırılıyorlardı! tırıldı. Bu adamın ısmi; Sir Hen1' 

Bilinen b'.r şey vardı. o da her gece bü· Fren~h'ti.r. Harbi Umumi sırasında İngil
yük ve ağır kamy-0nlar madenlere kadar terenın ıaşe teşkilatının başında bulun· 
gelip yük boşaltıyorlar ve sabahleyin er- ~uş olan adam! Şa;.anı dikkat bır nokta 
kenden dönüyorlardı... Sır Henry French ın yardımcıları hep 

Nihayet esrar perdesi yırtıldı! Sir John krallardan mürekkebdir! 
Sirnon sayesinde iş öğrenildi! Kralla,.dan maksad İngiliz ticaret v~ 

Bu metruk madenlere İngilterenin mü- sanayiinde temeyyüz eylemiş olan şah· 
dafaasında büyük, pek büyük bir vazife siyet1erdir! 
verildi! Bu madenler yiyecek depoları 1 - Food Department'ln ikınc~ reisliği 
haline getirildi!... ne tayin olunan adam Sfr Joe Ranktır 

Eskiden karanlık olan bu galeriler bu- Kendisi İngiliz adasının buğday kralıdır( 
gün frigorifiklerle doldu! ... Binlerce ton 2 - Lord Leverhulme. Bu lord me~ 
et konserveleri, yumurta andıkları va- huru Alem olan Sunlight sabun fabrikaJa. 
gonlar dolusu yemişler, jambonlar.' vel- rının sahibidir. Ayni zamandı:t büyük biJ 
hasıl muazzam miktarda yiyecekler bu margarin mütehassısıdır. 
madenlere yerleştirildi ve hAlA da yer- 3 - Samuel Smedley. Konserve kralı. 
leştiriliyor. 4 - Robertson, Hartley Ficker namla· 

Yer altında çok büyi.ik silolar yapılmış- nndaki adamlar. Bunlar bilhassa tatlı· 
tır. Bu si1olara muazam miktarlara vara!l larda, marnial!tlarda ihtisas sahibidir
buğday stokları konulmaktadır. Bu n- ler. · · 
yede bir harb vukuunda cBritanya:. ada- 5 - Çay kralı Sir Lipton da bu komite 
lan yiyecek sıkınt1S1 çekmıyeceklerdir! azasındandır . 
B_u suretle harb tehlikesi karşısında İn- Çay dedik te hatırımıza geldi. Meşhur 
gıltere faaliyete geçmiş oluyor. Hem de İngiliz şahsiyetlerinden Winston Chur-
pek büyük bir sO.ratle! chill vaktile demiş idi ki: 

Heyecan uyandırıcı beyanat cİngiltere ekmeksiz kalabilir ..• F11k_aı 
çaysız, asla!. .. > 

Kanunusani bidayetinde parlamentoda 
yapılan büyük bir münaka,ada İngiliz 

Harbiye Nazın Sir Thomas İnskipin ant 
bir hücum ve ani bir muhasara vukuun
da Büyük Britanya adalarının ancak on 
yedi günlük yiyeceğe malik bulundu~u 
hakkındaki beyanatı bütün İngiltereyi 
altüst etmişti. 

B~ beyan:ta ilaveten İn.gilternin başlı
ca zıraat rnumessilleri. İngiltere adasının 
çıkarabileceği toprak mahsulilnün h31-
kın ancak üçte birine yeteceğini ilAn -
!emişlerdi! Müstemlekelere d . ey 
1 

. , omınyon-

a:a iht.iyac bulunduğunu resmen bildir
mışlerdı. 

Gizli iştira'aı 
Food Departınent'in reisi bulunan SJr 

Henry French'in en büyük muvaffaki
yeti kimseye haber vermeden, gizlice 
memleket içinde yiyecek satın alınası

dır! Bu iştiranın hükumet hesabına ya. 
pıldığının işaesi kat'iyen menedilmişti! 
Çünkü hükfunet bu haberin işaesi takdi. 
rinde yiyecek maddelerinin birdenbire 
pahalılaşacağından, halle arasında bir ne. 
vi panik zuhQr edeceğinden korkuyordu! 
Bu vaziyet karşısında iştiralar küçük me. 
murlar tarafından c bir tüccar. nanıına 

yapıldı. 

Diğer taraftan, S1r Frenclı harb vuku. 
unda yiyeceklerin halka ne suretle dağı
tılacağı hakkında mükemmel bir plAn 
hazırladı. 

~u vesile ile çok şayanı dikkat bir 
munakaşa baş göstenni~tt! İki nesilden
beri _ziraatin ihmal edildlğ'!ni ve ziraat a
leyhınde sanayie büyük bir ehemmiyet 
verildiğini iddia edenler çoktu! 

Zürra fırkasına mensub bulunan meb- Ekmek. silt, şeker vesikalan şimdiden 
Arth basıldı! ... 

us ur Symonds'un bu sıradaki beya- Bu vesikalann tevziine mern d 
natı çok büyük bir heyecan tevlid etti Iar şimdiden tayin olundular. ur a am. 
Hu rneb'us aynen fUnlan ıöylemiJtl: 

cİngiltere adalan topraklan artık gay- Garib bir ziyafet 
ri mümbit oldular!... B d un an pek az evvel. İngn· . • . 
Güneşi gözlerimizden. nazarlanmııdan cali bir büyük otelin salonu~~ sıyas\rı· 

saklıyan bulutlar değildir artık!. .. Güne- ziyafete davet edildiler!... a verı en 
§İ. nazarlanmızdan dumanlar, fabrikala- Bu ziyafetin cnev'i şahsına .. nh 
nn bitmez ttikenmez dumanları kapıy-0r. idi!. .. Buna casgari yemek t m~ . asdlfi 
Tarlalarımıza bereket yerine kurum ya- nild.M > ertıbı e-
A'tyorf... , 

l. (Devanu 10 uncu sayfada) 
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C: IE D IE 8 ÖV A ii::::J 
Tuna edebiyatı 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
-An kara rady:>su muslkl şefi Mes'ud Cemile- •. 

Mes'ud Cem.il! bu gece beni ağlattın. kü, bu gece Ankara radyosunun ante• 

Şafak vakti düşmana taarruz Radyoda Tuna gecen bir şaheserdi. ninden taşan nağmeler bütün b~lukları 

Tilrk askerinin kahramanlıit, hamaseti kuvvetlendirmek için de, pek sıkışık 
yalnız bizim tarafınuzdan serdolunan z~anlarında, ke?dil~e birer man -
bir iddia şeklinde ka1rnaını.ş, bizze:ı\ ga ıle yardım ettım. Boylece, cephe -
düşman kumandanlan dilile de !fadit min mukavemetini rnuvaffakiyetli bir 
olunmuştur. Nitekim, İngiliz generali tarzda uzatmış oldum!. 
Tavshand, hatıralarında bu noktadMl V - Bu tedbirlerden başka, cepha -
uzun u:r.adıya bahsederek demiştir ki: ne sandıklarının vidalarını çıkarttım, 

c A vrupadn hiç bir asker yoktur ki 
müdafaada Türk~er ile mukayese 

içlerindeki çinko klSlmlan açtırdım. 
Yani, cephane yollama·k için, va•kit ge· 
çirmiyecek bir şekilde hazırlattım. 

Ağladım, çünkü Tunanın hasretini çağ- dolaştı, denizler aşırı kıta'larda çağılda· 
layan o güftelerle besteleri o kadar iyi dı ve en uzak diyardaki gurbetzede Türlı 
seçmiş ve kendin gibi ince hisli san'at- kalbleri, vatanın bağrından kopan bu 
kAr arkad~lannı o kadar iyi hazırlamış- hıçkırığı, tarihin bütün şanlı uğultuları .. 
sın ki ... Hakikaten o ne mükemmel koro le müşterek bir duygu halinde bütün hW. 
idi ve sen, büyük tamburi Cemilin oğlu, 1i tellerinde duydu .. d

0
uydu ve ürperdi .. 

o koroya ne kadar layık bir musiki şef! hem gurur, hem derin bir ıztırabla ... 
idin! Emin ol, Türk san'at alemi senin Milli musikinin ne büyük bir gönül 
gibi yüksek ıbir varlıkl:ı bütün cihana bağı olduğunu ve cihangir bir milletin 
karşı övünebilir. Değil m: ki klasik Türk bundan neler, neler hissedebileceğini bu 
musikisinin en derin nağmelemi, bilhas- gece bir kere daha anladım. 

")}una bilsin.> 
sa Türk halk edebyatının en kıymetli Varol, Mes'ud Cemil. 

............................................... 
General Cemil Conk'a sordum: 
- 4-6-915 muharebesini kazanma -

dan önce, muhtemel bir düşman taar -
nızunu püskürtmek için ne gibi ted -
birler almıştınız? 

işte, size, birer birer sıraladığım bu 
tedbirleri ittihaz ettikten sonra, düşiin
nürn ki taarruza geçmek için hiç bir 
noksanım yoktı,ır! 

Taarruza başladıktan sonra, bir ara-
lık, benden cephane ve takviye kıt'a -

Çanakkale siperlerinde Türk askerleri lan isteneceğini umarken, hiç bekle -

seslerini mazinin bağrından söküp çıka
ran ve bize bu son Tunn gecesi gibi en
fes san'at geceleri yaratan sensin, o hal
de nasıl olur da her Türk gibi ben de sa
na kalbimin en dost teşek}\ürlerile hay-
ran kalmam! 

Sayın general şu cevabı verdi: 
et- sine, bir kısmınJ na cephane stokuna 

memur ettim. - Mmtaka'Yı alayımla tesellüm 
tikten sema, pek tabii olarak düşmanı 
yalnız başıma karşılayat:ağırnı düşün· 

dürn. 

mediğim bir istekle karşılaştım! O, ne 
idi, biliyor musunuz? Su! Su! 

Tuna ve Tuna edebiyatı, Tuna halk 
türküleri ... Bu türküler her Türk kalbi
ne tarihin ne şanlı ve ayni zam~nda ne 
hazin hatıralarını çağlıyor: 

I - EvvelA, mınta-ka karargf\hından 
siperkre giden yollan tahdid ettim ve 
merkez ile sağ ve sol cenahlar olmak 
üzere üçe indirdim. YollaTın başlarını, 
postalar ile tutturdum. 22-5-915 muha
rebesinde, avcı hattından bir çok efra
dın imdad, cephane, hatta emir almak 
için karargaha koştuklarını görmüş -
tüm. Bu sebeble, ta·bur kumandanlan· 
na emirberlerini tahdid ettirdim. On -
lann ve tabur kumandanlarının imza· 
larını, yol başlarını tutan postalara da
ğıttırdırn. Bu imwlan göstermiyen hiç 
kimsenin geriye salıveriirnernesini ve 
yerine gönderilmesini, itant gösterme
dikleri takdirde derhal vurulmalarını 
emrettim. 

Bu suretle, geriye kimse gelmedi. 
Ayni zamanda, mestur yollar kapan -
mamış rlduğundarı, ileriye takvıye kıt 
alan ve cephane göndermek kolaylaş
h. 

II - Elimde, amele efrad da vardı. 
Bunların bir kısmmı topçu mermisi i· 
le vıkılan mestur yolların temizlenme-

rE::5) adişaha, bazı hususi maruzatta 
IF' bulunacağını bildirerek huzura 

çıktı ve orada derdini döküp, damad pa
şa ·a bir ders verilmesitli istedı. 

Hünkfır: 

- Boşanınız! teklifinde bulundu. 
Lakin sultan efendi bıı hercai kocayı 

deli gibi seviyordu. Şevketli amcasının 

böyle bir teklif serdetmesınden kuşku-

Bu ·tedbirin, yani muntazam surette 
yapılan bu iş bölümünün çok fayda• -
sını gördüm. 

III - İleriden ve yanlardan haber 
almanın, uzayacağını düşündüm. Gözü 
pek ve ayağına çevik 2-3 nefer ve kü-

çiik zablti emirber olat-ak yanıma al -
dım. icabı halinde, vaziyetlerini öğren
mek istediğim yerlere bunları koştur
dum. 

Her şeyden, vakit ve zamanile bir de 
reccye kadar doğru haber aldım. Bu 
sııretle dü.şmana karşı yaptığım muka .. 
bil tedbirler ve takviyeler hep yerli ye 
rinde oldu. 

IV - Elde takviye lot'alan kalma -
yınca, ne ihtiyat kuvveti istedim, ne de 

kimseve bu vaziyetten bahsettim. Tak
viye kıfaları isteyenlere, düşmanı püs-

kürttük, takviyeye lüzum yoktur, ce -

İleri hatlarda bulunan askerlerimin 
yürekleri o kadar yanmış olacak ki su 
hasretinin ardı arkası kesilmiyordu! 

Halbuki ben, bunu hiç düşünme -
miştim! Ne yapacağımı bir anda tasar· 
ladım. Civarımızda bir çeşme vardı. A
mele efrada, hemen cephnncleri boşalt
malarını, sandıklara çeşmeden su dol -
durmalarını emrettim. 

Bir yandan da cephane sandıklan -
nın içlerinde bulunan çinkoJardan şe -
ker külahı şeklinde maşrapalar yap -
tırttırn. 

Su doldurulan her cephane sandı • 
ğının içine, bu şeker külahı maşrapa• -
Iardan birkaç tane attırdım ve hepsini 
da'kika geçirtmeden ileri hatlara yol -
fottırn. 

Size. garib bir şey söyliyeceğim: Çin 
kolardan kestirip yapnrdığım şeker kü 
!ahı şeklindeki maşrapalar, o kadar 
rnakbulP geçmiş ki! Muharebeden son

vabını verd m ve ayni zamanda şu tav- ra, silah arkadaşlarım, bana· bu maşra· 
sivcde bulundum: ~ palardan, hakikatte alelade mahiyette 

Elimdeki kuvvetle, düşman için müh olmalarma rgğrnen, o kadar ehemmi -
lik bir vaziyet ihdas edeceğim! Siz, sü- yetle bahsettiler ki şaşarsınız! 
kfınetle yerinizi muhafaza eyleyiniz! (Arkası var) 

Fakat, <ıskerlerimin maneviyallannı YErZan: Sabih Alaçam 

O ytır için cihan bana dar gelir, 
Bu aynlık yaman büktü belimi. 

Boğazımda bir düğüm, gözlerimde yaş
lar, dinliyorum. Musiki, Tunanın hıçkı

nk kesilen dalgalan.. iki sahilde, mi!
yonların hasreti uğulduyor ve hayaller 
geçiyor, levend boylu, yağız çehreli akın
cı cedlcrimizin hayalleri ... 

Derken, yeni ve hazin bir bestenin bir 
güz yağmuru gibi ruha akışı: 

Bir gün olur iki hasret kavuşur, 
Aman paşam çeken bilir nlayı. 

Ve bunun arkasından, daha içli bir 
türkü: 
Ağlama Eminem, talih böyle imi§ ne çan 

Bu cEminem> türküsü bana bir anda 
Muallim Naci'nin meşhur ı;nısraını hatır
lattı: 

Canan da muhacir oldu fimdi! 
Ve gene Muallim Naci'nin Dicle şiirin
deki meşhur bir mısraı dudaklanmın u• 
cune geldi: 

Tunalaştın gözümde gittikçe! 
Fakat cAteşpare> şairinin gözlerinde 

yalnız Dicle Tunalaşıyor. Senin hazırla
dığın Tuna gecesinde :ise bütün nehirler 
ve denizler Tunalaştı, Mes'ud Cemil! Çütı. 
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landı. Gelip te şıkayet ettiğine nadim 01- Kendisine ilanı aş~ uyıga verdiğin, o 
du. Onun gazabının tahrik etmiş olmak- eden edene idi. Ga- da başka! Bunun so-
tan ve bu gazabının, paşasına bir fenalık 1 nüller, faİrin dediği ııu gelmez. 
getirmesinden korkuyordu. gibt: Ardınca rurü- Hürmüz, o zihni-

- Ferman efendimizin!. oedi. Fakat 1 nüp, yürüyordu. ve 1etteki mahlt1klara 
bu defalık af buyurun da, sade bir tek- j lnkin 0 , bu gönülleri hu olan bir lakaydi 
dirle iktifa edilsin!.. sadece tutuşturmak ile, tom.bol omuzla· 

Eğildi- ayak öptü .. endişe ile, hükmü I ve süründürmekten nnı silkti.. 
bekledi.. zevk alıyor. üftade· - Canım sağ ol-
Padi~ah ta damadını seviyordu. Hem lerlnin b;ç birint Ut!. w.nl cevabını verdi 

0 , çok itiınad ettiği bir vezirinin oğlu idi. fat etmiyordu. - A, elbette kı 
Herhalde, bu işi örtbas edip, ihtiyar ve- Esasen taş yürekli cancağızın sal olsun 
zire hayatının son demlerinde büyük bir doğmuş, yüreğinin amma, para dediğin 

keder vermekten çekinmeğe taraf tardı. bu katılığını analığı ~abucana suyunu çe· 
Sultanı çenesinden tutup yerden kaldı- da büsbütün kuvvet- ker, kafir. Elinde a-
rarak: 1 lendirmişti. İnce his~ wcunda olanı işlet· 

- Peki! dedi. B~n d~~ssade ağasile 

1 

lerden _hiç biri b~ melisin. 
ona lAzım geleni soyletırım. kalbe nufuz edemı. - Nasıl? Hafızın 

Ertesi gün saraya celbedilen Hüsarnet- yordu. Hürmüz sanki Eda hanım gibi tefe. 
tin Paşaya, kızlar ağası hünkarın irade- bir kadın değiJ, sade· ~ cilik mi e~eyim? . 
ıini katı bir lisanla tebli.ğ etmiş ve bu ce bir bebekti. Biı .. . . - Keşki yapabil· 
rabıtayı devam ettirecek olursa. akıbeti- bebek ki, dünyevi Genç kıza nk sık sanıyor du: c- Güzelım de~U mı?> ıenl amma, o if her-
nin fena olacağını söylemişti. 1 hazlarını kendi gururundan alır. Bir be- - Al Elbet kalırsınız. hanımcığım! kesin harcı değildir. 

Hürmüze kar~ı beslediği muhabbete bek ki, başkalarını da kendi gibi h1ısi3 - Şayan! Ben ihtiyarlarsam.. çirklıı - Ya, ne yapayım? 
rağmen. damad paşa böylece rnünasebe-I bclliyerek, onlann gönüllerile pervasız- olu.nmm, kendi kendimi öldiirür.lm.. _ Ne yapacaksın? Evine misafir kabul 
tini kesmeğe mecbur olmuş, fakat kadı- ca oynamayı şıar edinmiştir.. - Allah etmesiJı, hanımcığım! Siz, h!9 et. Bugüne bu.gün ,ahretin var. lstanbu • 
na de mühim t<tvizlerde bulunmuştu.! Seyir yerlerinden aGamlan evine dön- bir vakit çirkin olur musunuz?. . lun bütün kibarları buraya üşüşmek için 
Beyaz şemsiyeli, halkın kendisine karşı dükçe aynanın karşısın~ geçıilyor, saat- j V~ Hürmüz, htzmetçi kızın verdlğı b~ firlat bekliyorlar. 
gösterdiği teveccühün gururlle adetA lerle kendini tema~ edıyordu. Arabası- temmaıttan mahzu.z olauk'., aynanın Ö· H. _ k a.· kalık h tt . 

•• • • 1 :f 1 k ,. - de kı .. 1 ~ k 1 rd ürmuz gevre vır a a a ı. sarhoştu. Bu gençliği, bu guzellığı ve bu na atılan eryadname eri açıp o uma6 a nun ıar soy eme6 e oyu uyo u. 
fUhluğu ile evine kapanarak sakin ve tenezzül etmeden dolabın gözüne atıyor, * - Ben onların yüzüne tükürmem! de-
rnünzevi b'r hayata katlanmayı o tevcc- hergün artan sayılarına bakarak gurur· Bir gün, Hüsamettin Paşa ile araların- dt 
cühkar halka karşı nankörlük sayıyor- lanıyordu. daki münasebeti kurınuı olan esirci Fıt- i'ıtnat auratını astı: 
du. Paşadan nynlıp ta serbest kalınca, Hizmetini gören Şayan adındaki ienç nat eve geldi. Hal ve hatır sorup biraz da _ Büyük söz söyleme! Allah muhtac 
.şöhretinden. istifade etmeye, 1stanbu1a kıza sık sık soruyordu: şundan bundan bahsettikten sonra: 
hakim olmaya karar verdi. - GOzeHm. değil mi? - Evladım! dedi. Dikkat ediyorum: 

Haftanın Cuma, Pazar ve Çarşamba - Evet, hanımcığım! Çok para harcıyorsun. Bir gün giydiğini 
günleri. her seferinde başka bir tuvalet· - Daha on sene böyle kalır mıyım, bir daha sefere arkanda gören yok. Seyir, 

etmesin yoksa. Hem ben, sana ~nu de

mek istemedim. Rahmetli Benli Seniye

ntnki gibi selA.ttn bir &~lenti yeri a~ de-
le mesire yerlerinde görünmeğe başladı. dersin, Şayan? seyran, boyuna dolaşıyorsun. Arabaya. mek istiyorum. 

Şüphesiz bilirsin, dostum, hani Ro
manya Türkleri arasında çok söyleneJl 
bir türkü vardır, cPlevne dedikleri kü· 
çük kasaba> diye başlar ve kıta'ları so· 
nunda şu nakarat sanki iki mısra değil1 
insanın kalbine saplanan iki ateşten ok 

1 

gibidir: 
Giderim annem Balkan tükenmez 
Arkama bakanm imdadım gelmez 
İşte, aziz ve san'a tkar kardeşim, bu ge. 

ce bu cPlevne> destanını da düşündür, 

dün bana ... Bilmem bunun da bestesi ve 
notası elinizde midir? Acaba bir başk• 

Tuna gecesinde bunu da Ankara rady~ 
sunun korosundan gene senin takdimin" 
le dinlemek saadetine c:?rebilir mıyiz? ' 

Sonra bir düşünce ve arzu daha: 
Senin çok canlı bir inşad ile okudu~ıı 

cAkıncıJar> şiiri de acaba Rumeli türkü; 
lerinin yanık nağmelerile yepyeni ve çoX 
güzel bir beste olamaz mı? Bu bestı> bel~ 
ki de senden doğar ve o zaman, Yahy~ 
Kemalin: 
Simşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan 

Diye aruzun muttarid kalıbında harl4 
kulade bir kahramanlık sesi. bir rüzgarı. 
bir fırtına es'L~ile ebedileş:tirdiği istil~ 
devrimizin şanlı destan hatırası, rnusikı., 
nin kanadlari1e bütün nesillere daha baş1 
ka bir heyecan kaynağı olur. 

Mes'ud Cemil! Kahramanlar ve kahra. 
manlıklar diyan Anadolunun nefis halk: 
türkülerini radyodan bize sık sık dinle .. 
tiyorsun. Bu sesle, bu rıağmekr, bu güt. 
te ve bu besteler bize nasıl zevk veriyorıı 

(Devam• l O uncu sayfada) 

- Evet! Durup dururken başıma bele 
1layım .. annem gibi. 

Esirci içini çekti: 

- Annen tek duraydı, yabanın itini 
dost tutmıya idi, bu akıbete dünyada uğ~ 
ra.mazdı! Ondan önce fena mı idi vazi. 
yeti? 

- Evet. Ve lakin böylesi daha iyi. 
- Yok, kızım! Hayır Evlfıdım! Paran 

güzelliğinle, gençliğinle beraber biter, 
sonra yanarsın, benden söylemesiM 

- İlahi, Fıtnat hanım! Ben senin dedi 
ğin işi beceremem kil 

Esirci kan maksadına varmıştı. 
- Ben ne güne duruyorum, a evladım? 

dedi. Zaten, cariye alını satımı pek ol• 
muyor şimdL Evimi kapatıverir, geJir 
buraya nezaret ederim. Şanı, şöhret: sen· 
den, idaresi benden~ sen sadece köşendt 
otur, safana bak. Değil mi ya? 

Hürmüz, azıcık kanmış gibi görünü. 
yordu. Gülümsiyerek cevab verdi: 

- Vallahi fena fikir değil.. düşüne
yiın~ 

- Hiç düşünme, nafile! Ben senin iyi· 
liğin için söylüyorum. Allaha şükür, bir 

ekmek param var. Şunun şurasında öm .. 
rümün sonuna ne kaldı? Kıt, kanaat ge~ 

çinir, giderim. Ve lnkin senin ahar va~ 
tinde sıkıntı çekmene yüreğim kail de
ğil. Sevdim seni, zorla değil a? Senin her 
vakit ferahta olmanı arzuluyorum. 

- Eksik olma, Fıtnat teyzcciğım! Sa
hi, iyi söyledin. Şimdi şimdi benim de 
aklım yatıyor .. 

Gerçekten, bu fikri beğcnmeğe başla
mıştı. Üftadelerini evine düşürüp, onları 
kendi vuslatının iştiyakile gözlerinin ö

nünde kıvrandıracak, bu suretle de hüs
nü anının, cazibesinin, kadınlığının gu

rurunu duyacaktı. 
Esirciye tekrar hitab ederek: 
- Bu gece burada mısın? diye sordu. 

<Arkası vcır) 
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Üç dalga 
Kadın, berbere girdl: 
- Saçlanmı ondüle yaptıracağım! 
Dedi ve berberin iıkemlesıne oturunca 

Qasıl saç ı..tediğlııi anlattı: 
- Yalnız iiç dalga olacak. 
Sebebini de söyledi; 
- Üç dalgalı bir radyo aldık ta .. saç

lanm da ona uygun olsun! 

* Biraz yava~ 
Radyo çalıyordu. Çocuk yaramazlık 

etti. Babası hiddetlendi Çocuğu yakah
dı; tokatlamaya başladı. Çocuk bağırdı: 

- Biraz: yavaş baba, tokatların sesin
den konu komşu radyonun sesini duya
mıyacaklar. 

* Mes'eği 
Mübalağacı. doğan çocuğunu tescil et. 

tirmek için nüfus dairesıne girdı. 
- Bir çocuğum doğdu. 
Dedi, memur mübaliğacıyı yakından 

tanıyordu, 90rdu: ı 
- Mesleği nedir? .. 

Ehemmiveti ''ok 
Genç kız, genç erkeğe sordu: 
- Beni babamdan istediniz mi? 
- Telefonla konuştuk. Kızınızla evlen-

mek istiyorum. dedim. o da hayhay; 0 • 

lur, cevabını verdi ve sonra; sıze kim rıl

duğumu söyliyeyim; dedim. Bunun e
hemmiyeti yok .. dedi Telefonu kapadı. 

* Tem aşa vergisi 
- Karınızı aokak ortasında dövd:.iğü

nüz için be§ lira yirmi beş kuruş ceza 
göreceksiniz. 

- Beş Urıuıını anladım amma, virmi 
beş kuruşu ne oluyor .. temaşa vergisini 
de benden mi alacaksınız? 

* 
Soruyorum 

Küçiik bir çocuk, kendine tarif edi -
1en kapıy1 çaldı. Kapı açıldı. Kapıyı a· 
~ yaşlı bir kadındı. Kuçük çocuk I 
110rdu: 

- Siz kocakarı mısınız? 
Ya5h kadın kaşlarını çattı: 
- Bu ne sual? 
- Elimde bir demet çiçek var ya .. 

onu bana bir bay verdi. Bu evi göster
di, oraya götür, dedi. Amma kocakarı 
kftpıyı açacak olursa sakın ona verrni
~sin, dlye de tenbih etti. Ben kocaka· 
nyı tanımadığım için soruyorum. 

Dört kıza 
K~ Sadiye Sadiye, 

Benden kaçtın, ne diye?. 

Gel haydi bulutalım 

Seninle Perıembeye. 

K~ Neriman Neriman, 

Bu halin ne de yaman .• 

Benimkini hiç şorma, 
Vallah billah çok duman. 

Kız Sabahat Sabahat, 

Y Cl§ar hen rahat ralıat; 

Karııma çıktın neden 

Kalmadı bende takat •• 

Kız Nerime NerimP, 

Gel de benim yerime; 

Bir parçacık akıl ver 
Şu serseri urime. 

- Bayan, ayakkablannı::ı boyayaca
ğım amma, ayakkablarınız ne1·ede? •. 

gJl~ba şey 
Gözler kara kara, 
Yaktı beni maskarfl... 
Söz vermişti gelmed;, 

Demiıti ilkbahara. 

Demi§ti ilkbahara, 
Buluşuruz seninle, 
Gücenme yoğa var<ı, 

Dile benden sen dile. 

Diledim, ne d;[edim? .• 

Söyledim, ne söyledim? •• 
O anda ben baluttum, 

Ne söyledim. unuttum. 

Şey galiba, şey dem!•lim; 
Ben, onu çok ıevmiftim .• 

Ha fimdi hatırladrm. 

Ôpücük iatemi~tim. 

*** 

Gençler bi~e ... 11ıtiyarlaır yapabils6 ... 

SON POSTA 

C Hoş Sözler 

Av hikayesi 
Budala anlatlyordu: 
- Bugün ava çıkmıştım. Büyük bir 

kaza geçirdim. Bir başka avcının attığı 

bir kurşun tam kulağımın yanındar- geç
ti. Bir karış sağda durmuş olsaydım, tam 
alnımın ortasına isabet edecekti ve bu 
akşam karşınızda bunu sizlere anlatan 
bir ölüden başka bir şey olmıyacaktı. 

* 
Balayı 

Evlendikleri gece kocasını dövüp, ko

lunu kıran kadının cürmü sabit olmuştu. 

Hakim kararını verdi: 

- Bir ay hapse mahkfunsunuz. 

Kadın müteessirdi: 

- Bu olur mu bay hakim, dedi, banryı-

1 mızı yaşadığımız z;.aı:ı:ulll ben haose mi ii· 

receğim?. 

Kadın dilencinin avucuna para koydu. 

- -

TİYATRO 
• 
inanılmaz bir hakikat 

Koskoca lstanbulda artist değil, figüran bulunamıyor 
diye Şehir Tiyatrosu operet kısmı yıkılıyor ve küçücük 

lzmitte on ikisi kız olmak üzere girmi altı genei 
birden sahneye çıkarıyorlar 

Dilenci paraya baktı. 
- Bayan, dedi, bu bir kuruş, bir ku- lstanbulda ya.şıyan ve aık sık tiyatro-,. Şehir tiyatrosu Belediyeye geçtiKte~ 

ruş daha verin, komşularınız pencereler- J ya giden bir kimseye: sonra beynelmilel töhreti olan çok güzel ' 
den bakıyorlar. Bana bir kuruştan fazla - İzmit Halkevinin temsil kolu on iki- eserleri güzel dekorlar içinde bize sey. 
vermed;ğinizi görürlerse hakkınızda de- si kız, on dördü erkek. olmak üzere yirmi rettirdL Fakat bu arada bir operet yok. 
dikodu yaparlar. altı genci birden sahneye çıkarabilir! ını.zluğu seziliyordu. 

Desem. imkan yok inanmaz. Desem ki: Bir şehir opereti, Şehir operasına açı• 

* 
Patr+=-rı kırılacak 

- Diş!mi çektirmeye İstanbula geldim. 
Dedi. Merak ettiler: 
- Sizin kasabada hiç dişçi yok mu? 
- Var, hem iki tane. 
- Neye onlardan birine çektirmedin 

de İstanbula kadar geldin! 
- Bir nden birine çektirsem ötekinin 

hatırı kınlacaktı. Bu yüzden İstanbula 
geldim. Burada çektiririm. 

* 

- Bunlar güzel bir dekor içinde mun- le.cak kapı olabilirdi. Bu kapı da açıldı, 
tazam kostümlerle operet oynarlar. fakat açıl.masile kapanması arası pek aı 

Bana verecekleri cevab ıu olur: sürdü ve kapandığı zaman ileri silrdü~ 
- Sen bizde tiyatronun ne olduğunu, leri sebeb operet lçin eleman bulunama1 

tiyatroya kuvvetli eleman değil, en ba- ına,-. idi. 
sit bir figüran bulmanın gu··çlügu~"'nü bil- - Değil sesi olan artist, sahned~ görü-
seydin böyle bir yalan söylemezdin! necek figüran bile yok! 

Fakat bu yalan qeğil. bir hakikat. Yu-
karıya koyduğum fotografı, gazetemizin İşte koskoca İstanbulda bir tek figü-
İzmit muhabiri gönderdi, fotograf Ye- ran bulunmuyor diye kurulmuş bir mü .. 
dekçi operetini oynıyan İzmit Halkevi essese yıkılıyor ve İstan bu la nisbetle çok 
temsil kolunun genç san'atkarlarını bir küçük olan İzmitte yirmi altı genci bir
arada gösteriyor. Muhabirı.mizin san'at- den sahneye çıkarıyorJar ve opere~ oy. 

karlar ve temsil hakkında izahat vere:::ı natıyorlar. 

Büyük hata 
Operatör arkadaşına söyledi: 
- Dünkü yaptığım amelıyatta 

bir hatam oldu. 

mektubu da şudur: Bunu gördükten sonra İstanbul Şehir 
cİzmit Halkevi temsil kolu Parti Ge- Tiyatrosu Operet kısmının kafi artist va 

nel Sekreterliğinin vaki olan daveti ü- figüran bulunamaması yüzünden kapa~ 
büyük zerine Ankara ve Eskişehire giderek üç nıldığına bir türlü inanacağım geliyor. 

Arkadaşı merak etti: 
- Ne o, hastanın karnında bir şey filan 

mı unuttun? 

- D~·ha m~ bir şey, adamı zengin 
zannettım; amelıyat parasını peşin iste
med~. Am:liyatı yaptıktan sonra öğ
rendım. meger meteliksizin biriymiş! 

Dünyanın bır asır evvelki saklnleri _ 
Hepsmi anladık a.m'J'n4 bunu anlıya.. 
madık; acaba nedir kil .• 

temsil vermiştir. ismet Hulusi 
Aşkın manası piyesi ile Yedekçi ope- .. -·········· .... ··········································-

reti büyük bir muva!fak.iyetle temsil e. 
dilmiştir. 

İzmitli gençler, Ankara ve Eskişehir 
halkı ve büyükleri tarafından alaka ve 

Yugoslavyalı talebeler dün şehrimizde 
tetkik gezintileri yaptılar 

İki gündenberi şehrimizde b•ılunan Yu• 
goslavya güzel san'atlar akadeı:n.isı mi ..... 

sevgi ile karşılanmışlardır. 
Ankarada oynanan cYedekçi> opere- mari şubesi talebeleri, dün şehrimiıdı 

tinde çok muvaffak olan İzmit Halkevi tetkik gezintilerine devam etmişlerdir. 
temsil heyeti halk tarafmda!'l uzun uzun Misafir talebeler, dün sabah, Ayasof .. 
alkışlanmıştır. Bilhassa Süreyy:ı Şener, ya, Sultanahmed, Hipodrom, Yerebatan 
Ayşe Sel, Mediha Kurday, Muazzez Ca
biroğlu, Nedim Erk, Avni Duysak, Fev
ziye Turgud Baykal bu eserde büyük 
muvaffakiyet göstermişlerdir. 

Gençler şehrimize dönm:.işler ve mera
simle karşılanmışlardır. 
Yukarıdaki resim cYedekçi:. de rol a

lan gençleri göstermektedir., 

* On ikisi kız olan yirmi a 1 tı genci bir 
araya toplamak ve onlara bir operet oy
natmak İzmitte mümkün oluyor. Buna 
karşılık biz İstanbulda geniş kadrolu, 
paralı, tahsisatlı bir Şehir Tiyatrosunun 
operet kısmını bir tek kadın san'atklrın 
:kstlmesi yüzünden kapıyoruz. İzmitin, 
Istanbulun nüfuslarını iki şehrin vazi
yetlerini düşününce İzm.itteki varlık bi

sarayını ve Kapalı çarşıyı gezmişler ve 
bilahare belediye lokantasınd!i İstanbı.11 

Üniversitesi tarafından verilen yemek zi• 
yafetini müteakıb saat 15 <!e köprüden 
kalkan vapurla Boğaziçine gitm1şlerdir. 

Yugoslav misafirlerimiz, program mu• 
cibince bu sabah saat dokuz buçukta Gii· 

zel San'atlar Akademisini ve askeri ve 
mülki müzeleri ziyaret edeceklerdir. 

Saat 13,5 ta Akademi tarafından bele .. 
diye lokantasında şereflerine verilen zi • 
yafeti müteakı·b Topksıpı müzesini ziya • 
retle, bilAhare şehirde serbest bir gezin• 
ti yapacaklardır. 

Bu akşam Galatasaray lisesinde Üni • 
versite tarafından bir ziyafet verilecek .. 
tir. 

zi ne kadar sevindiriyorsa, İstanbuldalti Talebeye kitabları yalnız 8 ~retmenleP 
yokluk ta o kadar müteessir ediyor. tavsiye edecek 

Bu sütunlarda birkaç kere temas etti-
ği b 

Mekteblerde, öğretmenler 
m ir noktaya bir kere daha temas e- · · · deceği.m.. talebeye tavsıye edılen kıtab meselesin • 

tyı· veya kötü (bu cihet· . h lü de, tedrisat müfettişlerinin müdahale et-
1 ıza a zum tfkl . K-1tü· a· k .. , .. v .. 

görmüyorum, çünkü kötü de bir esastır erı u r. ıre t~rıugunce haber a· 
ve kötü iyi idare edilirse iyileşir) tstan· lınmışttr. Talebeye kıtab tavsiye etmeJC 

bulda meşrutiyeti müteakib. hatta me,- h~sus~ar~ yalnız öğretmenlere bahşedil • 
rutiyetten evvel de birçok tiyatro teşek- m~ş ~ır ;ıak olduğu alakadarlara bildiri!• 
külleri vardı. Dram oynanırdı, vodvil oy~ mıştr. 
nanırdı, operet oynanırdı, tuh1at oyna- ------------
nırdı, ve bunlar devirlerıne göre muvaf- Bir tri'lmvay bir kadına çarptı 
fak olmuşlardı. Fakat seneden seneye i- Eminönü · Bebek hattına işliyen ve 
yileşecekken seneden seneve geri gidıl- vatman Hasanın idaresinde bulunan trarn 
di. Tiyatrolar kapatıldı ve nihayet kala vay arabası, evine gitmekte olan BedriYP 
kala bir Darülbedayie kaldık. Çok şükür adlı bir kadına çarpmıştır. 
ki o, bir Şehir tiyatrosu halinde Beledi- Bedriye b d • aşın an ağır surette yara 
yeye geçti ve kurtarıldı. Yoksa o da gide- lanmış, baygın bir halde imdadı sıhh~ o~ 
cek, memlekette tiyatro. namına hiçbir tomobili ile Be vl h . yog u astanesıne kaldırıl• 
şey kalroıyacaktı. nu.ştır. 



1n laJfa 

Tarihten sayfalar 
--~--------~--

(B~ta.rafı. 1 lnci sayftıdtl) 
Bey., cortak olmak ıartue, dört 

yüz Ura ver bileceğini slSyler söylemez, 
Arifaki fırsatı kaçırmaz. paralan hemen 
cebine indirir ve hemen o andan itibaren 
faaliyete geçer.. cŞark kıraathane ve lo
kontası, adına bir izin kağıdı alınır. Bı
rahane olacak yer tutulur. Kaldınmına 
bile ismi yazdınlır. S ... ile beraber gide. 
rek lokantanın eşyasını satın alırlar. 

S ... Beyin haberi olmadan tutturabildi
ğine satıp parasını cebine ındlrir. Sonra 
matbaaya koşar, cMedenıyet. in son nüs
hasına şu satın ilave eder: 

cSerta'bib hazreti şebriyart devletlft 
Mavroyani Paşa hazretlerinin tahtı hıma
yei celilerinde> ... 

Gazeteyi görür görmez Mavroyanı Pa
şayı bir ateş basar: 

Görmediği, bilmediği bir adam. Kendi 
adını acaba hangi gizli maksadla, hatta 
kirli bir maksadla or!.aya atıyordu ... 

Sertabib P~anın gazete çıkarması, sa
rayda nasıl b'r hava uyandırabilirdi? 

Mavroyani Paşa hemen Babıaliye koş
tu. Böyle bir himayeden asla haberi ol
madığını söyliyerek şikayette bulundu. 

1 Zçtiyeye emt:r verildi. cMedenlyeb 
nfishalan toplattınldi ve gazete kapa
tıldı. 

AıifAki bu Akıbeti zaten bekliyord\L 
Zaptiye idarehaneye gelırken o da S ... 
Be~ koşmu,.cıtu: ' 

- Bu işde bir yanh~ık var. Ben gidip 
hatayı tashih edeceğim amma, bilinmez, • belki de beni tevkif ederler. Eğer sizin 
de benim ortağım olduğunuzu haber a
lırlar ise, korkanın sizi de tevkif eder
ler ... 

S... Beyin yüzllnün evvelA sapsan, 
sonra beliti de bembeyaz kesildiğini gö
ren Arif!ki sözünü ~yle bağlar: 

- İşde yanlışlık olduğu anl~ılınca 
serbest bırakılacağız amma... Siz ihtiya
ten ben gelinciye, yahud haber gbnd~
rinciye kadar birltaç gGn evden çıkmasa
nız iyi olur ... 

Biçare S ... Bey, her kapı vuruldukça 
cZaptiye mi? Mehmed Arif Efend' mi? .. , 
diye çeşid çeşid !heyecan duymak üzere 
evinde kapanadursun. Ari!aki. lokanta 
için alınan e§Yayı da tutturabildiğine 
sattıktan sonra. ortalıktan gene bir müd
det kayıbolur. 

Reşad Ekrem 

İngiltere harbe nasd hazırlanıyor ? 
~B~~ar~fı 7 inci ıayfada) . 1 itirazlarda bulundular ... 

Yeın~lerın cınsı Londra tıb faldlltesı- HükUmetln müdahalesi üzerim• csun'! 
%1ln yüksek şahsiyetleri tarafından hazır- vitaminler> fabrikaları açıldı' ... 
lanmıştır. Konulan pren~p §U idi: Bu fabrikalar: A. B. C. vitaminleri ha-

cAsgari ücret ile vücuda. beıere J.Azım zırlamağa başladılar! ... 
gelen kalorilerin tedariki!~ Almanların cersab. sistemine itiraz, 

Davetlilere: Pilavlı bir parça sığır eti, bunun ile alay eylem~ olan İngilizler 
haşlanmış patates ve kuru Jncir kompas- §imdi bu yola .girnı1' bulunmaktadırlar. 
toııu verildi!... Zlft ve katrandan çikolata imali için 

Bu yemeklerde vücudli befere lAzım Allmler iş başına geçmiılerdir! ... İlk tec-
o<>Ian vitaminler mevcud mu idi?.. rübeler muvaffakiyetler neticelenmiştir .. 
Münak~anın zemini bu idi! Münakaşa F'ood Department bu suretle büyük bir 

bir hayll sürdü! ... Doktorların bir kısmı faaJJyete girişmif bulunmaktadır! ... 

Tuna edebiyatı ır-·--.....----..... 
<n~~tarar1 s 'Ticl gvfadn\ Ankara borsası 

biliyorsun. Bilhassa Sakaryanın bQyük 
bir tufanı andıran şanlı tar'hi bugün Arılı•· kap nıf fiatla ı 5 - 4 - 939 
de, yann gibi sonsuz çagıltıların mem- •--------------------==-=,._ 
b 

Ç ı-; K J, 1~ tl 
aıdır. O hür ve coşkun sesleri dinlemek- ı--------.---------1 

ten yorulmayız. Hep d:ihasını, hep deva Ko'l 

mını isteriz. Sonra da. bunun arkasın- l.ot\•"' 
Nn·Y~r"

d:an, bazı geceler bu gece gibi Tunanın Parll 

.AC'ı.ı J 
6.93 

26.67 
•• 650 

türkülerini de bekleriz: O mes'uci nağ- MU&ne ( .66 .. 5 
:ı .4u5 

: .S5 ıO 
1 .6621) 

J8:40S 
6 • 4 
50. 7 

melere, bu garib ve yetim na~meler ne cennn 
de olsa karticştirler. Ankara radyosunun 
bu halk musikisi geceleri inan ki en can
h tarih sayfalan kadar müessir bir ders 
oluyor. Nesilden nesle bu türkil1eri ça
flralım ve bilelim ki,, çocuklarırnıı da 
i>tlsinler ki Tuna edebiyatı, en genif ma
nasile vatan edebiyatıdır. 

Halid Fahri Ozan.~oy 
--················································-······ 

Basın Kurumu 
kongresi 

AUna ..,,. 
Pnı 

lı .:.!4 
ll.J.77 
2 l .8175 

ı.ı.o 

l'1.817ü 
;,o 25 
1.1>6 

W.dıi4 14.0SG 14.085 
'f t.ı'fO'Y& :dl .9025 28 .9025 
• ... ~~ ~4.'Jblö ~4.9 .. ,5 
...... 0.110ö0 0,90fı0 
.. lcrMI : .8925 2 .l:l92ö 
Yokoham• .... «ı..ı 54,o2 
li'°kbrılın ju.57 S0.57 
M..U.a 28.892ı> ~s.s 25 

l it 'l' 1 K K A Z L A a Basın Kurumu başkanlığından: Maarif 
Vekfüetinln Ankarada toplamak üzere bu - r-------ıı"-~-.. -----1 
!tmduğu neşriyat kongresi Kurumumuzun • ._"P•lıJ 
b"t" Ü , 1 ,.._ ~c• t °"":ı u un yeıer ol birer yönden llgtlendlren • • 111 • 
bir mahlyettcdl.r. 

Kongrenin ruznamesinde hull.saten şu 
maddeler vardır: 

• • • vadeli 

Hangi e.serlcr tercüme olunmalı ve yazma, ================ 
basma eserlerden hrı.ngllert yeniden basıl -
malıdır. Orta tahsllltler, çocuklar, halle için 
ne gibi n~rlyat programı hazırlanmalıdır?. 
'l'ellf ve tercumeyl teşvik için ne yapmalıdır? 
Jlu.sust neşriyata devlet nasıl yardım etmeli
dir. Okumayı teşvik için ne y~alıdır. Te'llt 
hakkı kanununda ne değtşHillk~r yapılmalı
dır?. Bu kongrede başka neler 1ı:onu.şulmalı, 
karara bağlanmalıdır. ( Se) A•ila 

TlJRA='-' 'l'iystrosu 
Bu alcıam 

Ertukful Sadi Tele vo 
arkadat arı 

laıruıll Dümbüllü n heyeti 
ok'1yueu Burb)o .az heyeti 

ŞIP SEVDi 
Büyük vodvil 

Revüsü. Mi.. Peoçef varyetcıl 

Kongrenin programına dahil olan ,.-eya -==========-======== 
olınası U'ızım ~len meseleler hakkında ne 
81>1 düşünceleri varsa tesblt etmek tize.re ku
nunun as1l müzfthlr bütün llyelertnı önümüz
tieki Cumartesi günü Kurum merkezinde bir 
toplantıya çağırıyoruz Bu müzakereye Ku -

ruınun üyesi olmıyan fakat neşriyat hayatlle 
aIA.taıı buıunım biltlln ntanda.şlar da ı.,tı -
rAt edebUlrler. 
Mtızakere saat tam 14 de açüacaktır. Ar

.ıtadqlanmızın gelmelerin! rica edem 

Istanbul Emniyet 
dürlüğünden: 

Sandığı M •• u-

Borlçu ölü Bay Emi!l varislerine ilan yolile son tebliğ: 
Murisiniz 11414 hesab numarasile 10/8/931 tarihinde Sandığunızdar. aldığı 5500 

lira vadesinde ödenmediğınden 27/4/938 tarihinde borç miktan faiz, komisyon 
ve masarifi ile beraber 10153 lira 35 kur~ baliğ olımŞur. Bu aebeble ve 3202 
No. lu kanun hükmüne tevfikan 938/946 numara ile yapılan takib ve açık arttır-

ma neticesinde Sandığa birinci dercede i,potelt Boğaziçinde BüyQkderede Çarşı 
iskele i sokağında eski 12, 14. yeni 1, 3, 3 w T No. lu gazlnOC!ltt olan dentz kena • 
rında kagir bir yalının tamamı 5725 lira bedelle Kenana muvakkaten ihale edil • 
ınioştir. 

t bu iloo tarihinden itibaren bir ay içinde $andığımıza müracaatla borcu ö-

dem!'diı:{iniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üze.re takfb dosyasının icra hA
kim ine tevdi edilec.?ği son ihbarname makamına kalın olmak üura 1lAı;ı olıı -

(2315) 

SON POSTA 

ftrld,.. radyo dJfUzycm postalan 

Ankara radyosu 

-
Nisan 6 

Avrupada en çok 
kullanılan 

DAI..GA UZUNLUCU"'J Tıraş bıçaklan memleketi-
ıen ın. uıs xea. ıto Kw. • d l 

.Q. 11,1, m. ıeıes xu. ıo xw. mızde ahi en çok sevi en 
;,, 11,'IO m. 148! K~. IO rw. 

PERŞEMBE: 6_,_19 Poker tıraş bıçağıdır 

p ER 
12.30: Procrıun. 12.35: Türk müziği - Pl. ~--••••••••••••••••••••••••••••"' 

13: Memleket saat A.yarı, aJaM Te meteoro. Nafıa VekaA letı.nden •• 
Jojl haberleri. 13 15 - 14: Mümk {Kal'lftk 
program - Pl.) 18.30: Proğrıım. 18.35: Mfizlk 
(Romam, halk ıarkılan vesaire) Pl 19: Ko
nuşma <Ziraat saatl.l 19.15: Türk müz:lft 
(Fasıl heyeti.) Çnlanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür. Basri Üfler. Hamdi 
Toksy. Okvyanlnr: Tahsin Kara.kuş, Safiye 
Tokav. 20: Ajans meteoroloji haberler!, zi
raat borso..c;ı (flatJ 20 15: Türk müziği: Ça -
lanlar: Zühtü B:ırdnkoğlu. Cevdet Çağla, 

Eşref Ka<lrt, Kemal Niyazi Seyhun. Oku • 
yanlar: Sadi HO"'les. Melek Tokgöz. 1 - Tat 
yos - SüzinAk pe~revl. 2 Zeki Arif - Sil -
zintık Ş3rkı: S<>vdlm seveli 3 - Necmi - 811-
zlnAk şarkı· Sana candan sözlerim var. ~ -
Y. Asım - SüzlnO.k şarkı: Ayn düştum sev. 
dlğtmden. 5 - ......... - Halk Türkfuıü - İn
d1ın dağdan ovaya.. 6 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe tak$1ml. 7 - Faize • Şet -
arnban şarl:ı. Badel vuslat içllsin. 8 - Şem

seddin Ziya - Ey gonce açü. 9 - .. . ...... -
Şetaraban farkı - Hay1i demdir. 10 - Tan
burt cemil - Şetnraban - Baz .ııematsl. 21: 
Memleket sant Ayan. 21: Konuşma (Mlza.h 
saati.> 21.15: Esham. tahvllAt. kamblYo - nu 
kut bo.r.suı <flat>. 21.25: Neş'ell plAklar - Pl. 

Eksiltmeye konulan if: 
1 - Manyıa.s gölü seddeleri vı regülltöıı1 inp.atı kefil bedeU c534.97'7> lJra 

c22> kuruştur. 
2 - Eksiltme 20/4/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat cl5:. de Nafia 

Vekaleti Sular Umum MüdürlOğü Su Eksiltme Komisyonu oduında kapalı zarf 
·ısulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. bayındırlık i§leri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c26> lira c75, kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerın c25.149> lira <09, kuruşluk mu • 
vak'kat teminat ver.nesı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az: sektz gün evvel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vek:Alete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet i~inde vesika talebinde buhmmıyanlar ekılltmeye iıtirak 

edemezler. 
5 ...... İsteklflerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı 1&atten bir saat 

evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuı: mukabiım.cs. vermeleri lA
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl056:. cl987> 

21.30: Müzik (Şan resi.tali - Soprano Azize 

1 1 nuru tarafından.) ı - Sehubert - ınnnı. İstanbul Belediyesi İlanları 
2 - Sehubert - GüJ ile çocuk. S - Sınetana-
Batılmış nL,anlı kız. operasında Maryanın ._ _____________________________ .... 

aryası. 4 - Mnssenet • Manon operasının: Üsküdarda Muradrets mahallesinin Çin1lihamam sokak No. 46 hanenin sağ yan 
1 fnc1 perde aryası. 5 - Pucclnf - cLa Bo -
heme.. operasından: Mlnl.'nln aryası. 6 -
Massenet - Mavi gözlerini. aç ... <MelodU 
21.50: Mtlr.lk (Bir solist - Pl.) 22: Müzik (Kü 
çUk orke3tra - Şet Necib Aşkın.) ı - Az
ronl • Melodi. 2 - Holzner - Sak&>nya köy
lü dansları. 3 - Schmidt - fncller - Va.L!. 
4ı - Gebh:ırJt - Romans - Viyolonsel ve 
orkestra lçin. 5 - Beethoven - Skoçya ha -
vnlan. 6 - Gnnglberger - Aşk çanları - Şar

kı. 7 - Oounod - Ave Marla. 8 - Reckten
wald - Grlzl.ngde - potpuri. 23: Mll'zlk (Caz -
band - Pl.l ~3.45 - 24: Son ajaruı haberleri 
ve yarınkı pror.ram. 

tiALK l PERETI 

Bu ııkoıım 9 da 

Enayiler 
Opereti 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ~cr:giln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

duvan maili inhidam ve çatısı tehlikeli olduğu ve hissedarlarının da meçhul bu

lunduğu verilen raporlardan anla§1lmasına mebni ilAn tarihinden itibaren 15 gUn 

zarfında iza~i mahzur ettirilmesi, aksi takdirde belediyece yapt ve yollar ka • 

nununun 44 üncü maddesine tevfikan mu arn~le ifa edileceği tebl.llat makamına 

kalın olmak üzere ilin olunur. (B.) (2305) 

Cağaloğlu erkek ortaokulu satınalma komisyonundaı 
7/4/939 Cuma günü saat 15 te İst. Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 numaralı 

binada liseler muhasebeciliğinde. toplanan okul komisyonunda 2180 lira 40 ku • 
ruşluk keşif bedelli okulumuz tamiratı açık eksiltmeye konmUJtur. Bu ife aid 
şartname ve nafia şeraiti okulda g3rülür. 

İlk teminat 164 lira olup eksiltmeye f11irak edeceklerin en az 1000 liralık 
ou işe benzer iş yaptıltlanna dair eksiltme gününden 8 gün evvel İstanbul vill
retinden alınmış ehliyet ve 1939 yılı Ticaret odası vcsikalarile belli g\1n vı 
saatte teminat makbuzUe komısyona gelmeleri. (1919) 

İstanbul Erkek Lisesi satınalma Komisyonundan : 
Lisemizin 1888 lira 18 kuru§ keşif bedelli tamiratının 4/4/1939 günündeki ek

siltmesine istekli çıkmadığından 15/4/93 9 Cumartesi saat 10 da Beyoğlu, atiklll 

caddesi 349 numarada Liseler Muhasebe clllğinde toplanan Okul Komisyonunda 

ihalesi yapılacaktır. 
Keşif, şartname okuldan görülür. İlk teminat 142 liradır. 1.t.klilerin en u 

1000 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair İstanbul vilAyetinden eksiltme gO.
nünden (8) gün evvel aldıkları ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesik.aaile gel-
meleri Han olunur. (2284) 

Türkiye COmhuriyet Merkez Bankası 

AKTll' 

1\.1118: 

Altın: Safi kilogram 17.162.810 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türle l1ruı 
Hariçteki Muhabirler: 

AJ tın: Bati kilogram 9.0M.11141 

Altına W.h'Y111 tabU 1erb••t 
dörtzl•r 
Diler dO'fUler H Borçla kllrlDS 
ba lclyeler1 

Hazine Tahvilleri: 
Y>eruhde edilen tm'&D nalcd1'9 
tarşılıtı 
Kanunun 11 - 8 inci maddeı.
rtne tntıkan huln• watındaA 
dlcl ted17a\ 

Senedat Cüzdanı ) 
TİCARİ BENEDAT 

F.aham 'H TahvtlAt ettzdam 1 
(Deruhde edllen enakl na-. 

A - {d17en1n kar,ıbtı Esham .,. 
(TahvllA.t 1t1barl kıymetle) 

B - Berbelt eaham •• tahvlllt 
Avanslar: 
Hazineye tıaa vadel1 ILT&Da 

Altın "' Döm OserlD.t , 
TahTUlt berint 
Hiuedıırlar ı 

MuhteWı 

1 - Nisan - 1939 Vaziyeti 

24.140.864,60 
9.586.0'15,-
1.071.715 ,65 

!93.096,65 

11. 736.038,33 

10.082,89 

11.856.393,36 

158.748.563,-

18.197.316,-

108..662.752,55 

ft.MZ.642,81 
., .912.442,l 1 

l.602.000,-
188.972,72 

., .808. 722,-

PAS t l' ı 
Lira 

J Sermaye: 
İhtiyat Akçeei: 
Adi ve tevka.lMe 

3U98.655,25 Husus! 

293.096,65 

22.6m.&H,118 

Tt'davüldeld Banknotlar : 
Deruhde edilen enakı nakdiye 
Kanunun 11 - 8 inc1 maddeleri 
ne teTflkan huin• \&rafından 
•Atı tec!lya' 
Deruhde edıı.n "1atı nakdiJ• 
batıyeıl 

Kartllıtı tamamen altın olarak 
llheten tec:ta'rille nsedllm 
Reeakont matabW U.btMn teda. 
nzed. 

Tilrll: Uruı Mevduata ı 
Döviz taahhOdatı : 

142.35 ı ..tf'l ,-
Altına tah'Y111 nbll dOT111er 
Diler dövbler n &l&ca:tb kllrlnl 
balc17eler1 

108.562. 762.65 Muhtelif ı 

49.505.0M,92 

10.47UM_72 
4.8001l00,-

12...'81..8Vr ,4D 

~.5MMJ,14 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.583,--

16.397.!10,..... 

142.351.MT,--

19.000.000,..... 

&0.000.000ç 

3.802,98 

28.D40.291.G 

Yekb 

1Temmm1938 tarihinden itibaren: 

Lira 
15.000.000,..... 

8.712.23W 

21U51.24T,--

27.W.Ma,N 

"6.0U.694,8Q 
96.'IH.'121M 

lakODto haddi % 4 Altın üzerine avam % 3 

- ~ 



6 Nisan SON POSTA 5r . 
1 :"") , 

_....._,_ 
Sarl:l 11 

Arnavudluğun 
it'raz e 

işgaline Yugoslavya 
iyeceğini bildirdi 

Yurdda teessur ve Ma b · atın protestos 
infial e am ediyor (B<l§tarafı l inci sayfada) general, susunuz; ves1kalannızı tarihe ~ 

(Başturafı 1 inci sayfada) e Cllmhurlyet gazetesinin birlncl saytn - etmek için AtatUrkün adı üstünde bir müna.; 
Slnda aKendl kendimizi tenldd:t slltununda kaşa meydanı arnmQ#a Inzure. yoktur. Al -

toplanma~a başlamışlardır. Kalabalık ~ki yıldız tmzah küçilk bir bendde, Atn.t1lr _ kerli~izl. siyasi hayattı terclh etmek mtn 
(Baştarafı 1 inci sayfada) metinin Arnavudluğun istiklAltni veya gittikçe bOyümüş. polis bir aralık bu va- ktln henüz daha ebedi yatağına glrmediğl, 1çln muvaffak bir mazi hazırlnmndı. Goı;mı. 

berdar edildiği de ilave olunmuştur. tamamiyetini ihlAl etmek tasavvurun - :tiyet gelip geçmeğe mani olduğundan do- d~ba mllletln göz yaşlarının dlnınemt.ş bu • hlzmetıerlnize uygun blr ıst1kba.1 olsa. ~ 
Bu vaziyet karşısında, İtalyan kıt'a· da bulunduğuna dElir verilen haberleri layı müdahale etmek mecburiyetinde kal- lundu~ söylendikten 80nra. l}Öyle denilmek- gene onun ebedi şefiiltl altında çıktığınız 

laruun bir iki güne kadar Arnavudluk tekzib eylemektedir. mıştır. tedir: meh'usluk kürsüsünde, şnhsl davadan başka. 
t kl akl İ •Bu yaraya sehirli tırnaklarını vurmak ıs- şeyler s6ylemektlr.

11 

opra arında karaya çıkac an mu - Bununla beraber pek yakında İtalyan lavede §Unlar l!Öylenmektedir: teyenler k'm? Ökaüt millet veklllerinin Ata- Ayni gazetede Refik Ahmed sevengU ..u.e.. 
hakkak sayılmaktadır. Ancak, böyle kıt'aln.nnın Arnavud1uk sahillerine lh- cAtatarkün ebedi adım hep beraber tftrt'süz tık MeclLo;i kurdukları günde, blr gn- türk müı;ıakaşanın üstllndedlrh 141ıfil1 "'"' 
bır ihraç hareketinin Almanyada ne su raç edileceğine dair burada şaryialar yüreklerimizden ta§an JNM>gi uc tdzim zetenin sayfal&nnda yer bulan 0 hezeynn _ rasında ~et İnönünfin Atattlrkü tebartQ 
retle karşılanacağı merakla beklen - dol<>~akta devam etmektedir. hislerile y4dedelim 0 hatı ktı lar ne? Atatllrkiln yarattığı rejimin ve par _ ettiren sözlerinl kaydetUkten sonrn diyor ki: 
mektedi ~·· 

1 
sa . · " nun rasına . r- tinin bfitiln tartlannı, gelmiş ve gelecek bfi- cAtatUrk mllletlmlzi tarihin en mnltUl 

r. İngiUz sefirinin teşebbil~ eri rı _ mımfyet te.ıahuratunızla YM' yüzi! tftn rnes"uliyetlertni ftst.tme alınış olanların şartları içlnc!en alıp dtınya karemzıda bal -
İngiliz - İtalyan itilafının iıklbeti Londra 5 (Hususi) - Dün Kont Ci· goklere kadar btr daha. çınlamn!... ~da, gene blzmt kendi kendilerini ıt _ slyet ve ınnkl sahlbl bir ıuı.ıe getiren w !». 

l..ondra 5 (A.A.) - İyi haber alan an<> ile mühim bir mülAkatta bulwımuş . • hamdan b~ka bir feY olmıyan bu seslerin met İnöuüntl.n aziz ve lhtlmamkAr eııctDt 
mahfellerde kaydedildiğine göre, İtal- olan Romadaki İngiliz büyük elçisi Mılli Şef l11met İnönü hikmeti ne ola? şeretll bir bayrak gibi tevdi eden muaaM yanın Arnı<vudluğa karşı muh~mel Lord Perth'in. beynelınlle! umumi va- Unıversltelllere tarihi hıtabeıılnden Hayır, mll:ron bre haytrl Biz bu ırunJa - bir varbkttr. Atatürk bize mDll benltpn!ll bır hareketi Akden. izde statüquo nun_ zı'yetten m"ada, bilhassa ispanya me - Mukaddes ı...•ecan! rm .. hczeyanlann bir pretede yazılmlf ol- ve izzeti neı.tmlzl taıuhp -rınıım-h f <I ed 

1 

6 4 38 t -• muma değil, bir ~dan çılaruş obnamna Alatftrk mlDl semboldür, milna ... anın .. • 
mu a azasını erpq en - · a ı::elesine temas ettiği anlaşılmaktadır. Alevden yemin! da değil, en ı>eytngtz Türkün ~uurundn btr an tttndedir.• 
ıihli İng!Hz - İtalyan itilaflarını iptal "" Kont Ciano, İspanyaya yeni İtalyan Gençlik gür ve aaı1 duygularile ka"t"lıl( bellrmlş olmam.na b!le ınnnınaktn mazuruz. e (Yeni Sabah) gazetesi Generalin .ı · 
edecek mahiyettedir. askeri Rönderilıniyeceğine dair Lord veriyor. Dilnyanın her t~ gibi tçlnde bir sürt\ ak- yevm hatırnlarını neşretnıekte bulund'al'D 

Fakat aynı mahfe!ler bu iti!lifiar fn- p rth'; teminat ,....,,,1.ş1ır. /nkıl8b gençU!JI aöylii!JO". Din!eylıol.. ""b"' ,,ıan b"'1em"' tabii otan bu -·•- cihetle daha .ıyade sllldltu tercih .-
giltere tnrafmdan fe~edildiği takdir - e Cc'·cıu·· t~~rık'a krnrşı mttşterek ta blle, onun taı:e nft.şını kemlrme~e cftr'et dlr. Blrlnc! gftn yalnız Mdlseyl blldirmaıt 

ı '" '-" Kara ruhlulara: edeb1l~ek tek btr ınrtltm bulumı.bileceMne iktlta etmiş, dOn ise daha ziyade e:Ta:ba.Qa 

de talyanların İspanyol topraklannı , bı"r hareket e.• " .__.....,... 
Gençliğin Ilıtan asla ihtimal veremeyiz. o çlrkln yazıyı btltiln bir gazetenin zelllune mugala.tam> ·~ 

ve Balcar ooalarını tahliyeden imtina Londra 5 (A.A.) _ İyi malfunal a • mmetıe ve b11tftn gençlikle beraber aynklnn- bir yıızı ile Tan gazetesine, kendl.slnl de bG 
etmelerinden korkmaktadırlar. Bura -

1 
·yasi mebafll İtalya ile İsp&tııyanm cGözlerimizde heni.iz YCt§ları kunımc • mısın altınc. alırken, topuklnrnnızdan şuu _ hMl.sede nıcdh&l~ar gösterdi~ iç.1n hDmilll 

lannm da tahltyesi ~zk(ı.r itilAflada ~~;Uttarık ile Rüfe karşı müşterek dan, kaıbleri~ acısı dinmeden c5ntı- rumuza kadar çıktın hududsuz biı:ı nefretle etml.ştir. derpiş edilmiştir. • bir hareket ı·cra etmeleri lmktmmın bu müze !leni bir fada rık'Y"'· Mukadda ö- -e bir •Ophe aramndayız. El!or bu yamlon Yeni Sabah. Tan guetesıne uzun -y h ı lümüze çirkince ıaldı nnl r ~ar K<lnm ..,ıer ollyleomı.,. !Anet. mllyon kere ı~tl• <attıktan ••nra Tanın bu mID!lkatı •- • 
ugoslnvya hakkında ta mm er bahk' kabine içtimaında müzakere e- Karabekirin di1.n.ki2 T .. si d Gene ctmıhurtyette Peyami Snfa ıHA.- bel:> olarak gfiyR kendıstnde 1nt.1.şar edlıD 

Neticenin Yugos'ı?VYanın tarzı hare· :ım; ıolduğunu beyan etmektedirler. kan b.. an gar~ .. ~ n e çı • dl.!eler arasında. lsimtt ~ tendi snt~unda <Erzurumun Jturtulu~1> yazısını gl'ısterme -
keline bağlı bul~nduğu_ iyi haber a~an 1 lt::"~yan kıtaatınm ;.,n zamanlarda ts- .. yazm utim 'Tilrk oençl·~!mn tnfia - •Bir ad:un.., bir ....... batl>kl• f>lmunndo, sine hiddet etmeı<t..ıır. İngtliz mahfellennd_e soylenmektedır. panvada karaya çıkarılması mese1c-;i • lını u.yandırnıtf ve kalblerimize deri" btt" bu suQda General lle Tan gazetesini mnşte _ İkdamda Ahmed Ağaoğlunun bir blıl B h d b a hançer tapla""f Olu!/<'r. S.ri şahtı ihti _ rok addederek ,ıddetll bir Jlsanh ikisine de mnkııt<S! bulunuyor. AJ!nollla m•- il 

u ususta teeyyu e~eyen azı ş _ le Burgos'dan gelen ve İspanya He ras1arını ileri güderek '.>'l he3 senelik in- hikum etmekted1Y. satırlnrla b:ışlamnktadır: 
~alaJ düTl<Uim~kt~ddır. ~en~e~ hab;~~: kommintern aleyhindeki misaka imza- kılabım...., onu ııcnıtana, onun Uk Peyami Sata Tan gazeteslntn bu mQl~ka- oTan• gazetesinde G<ıneraı KAznuın ..,._ 

gvre rentino a muşa e e e _ larını kovrrıu1 devletler arasında aske- tb h genç tı şA.,a~ı!ı bir surette neşretıt1kten sonra gör- nntını okurken 1ç1mden thtlyarsız: 
a~kerl hareketler Yu~os1avyanın ko~ ri b" ·+t:fak akdine imale etmek için v~. ~ ua.tın~ actım eden bu yazunıı d~ derin ınnaı karŞlBlnda na.ınl tevll yol- - M..ay!bl 
kutulmasmı ve bitaraflığının teminıni G ır ıl. ıFrankonun tazvfk edilmis ol· butırn ne.fretım.izle krı ·~hytl'r ve olcmca lnnna snptı~ı ~aret ederek , Generale oo - Diye haykırdım! 
ist"hd f t kted' enera met'C'Ltd;yetimizle reddediyoruz. 1 rulan suallerdeki .sarih mannyı gfuönüne koy ~ününüz; Yunan1stanı İrnn Jstll~ 

1 
a eme ır. 

1 

• Jum•na daı·r olan h .. berler d ... müzake- ma~.. k ı kurt bl MUU d' e ah d ,,._,.._ ...,... 
0 

" Atamızın bize ema
1 

t ett -· cü-"·· • ...,.,. ve yazısını Tan gazetestntn hO.letl ru- arş aran r ya ın v y u ru .. .-

İ Diğer cihetten alınan haber.ere ygöre re mevzuu te.c:kil etmiştir. . Jı mnu.ri h~ıne ve polttttMına temasla şu şeltilde sayı İngi\lrlcrdcn haltuı eden Jean Darc'Ul 
tnlya, Almanyaya karşı olsa bile U • s· i h fil tn.nlter-•e isruıd 

0 
- yete ve Onun inkılabına, he-r ne suretle bitirmektedir: . ce~edlerl topr:ı~a gOmtHdll~n v.ftntln ferda ' 

1 
. . 

1 
t' · · ıvas me a ' r-.• .... T olursa ol.su. ı ··-~• l k.. bl gos avyaya tamamıvetın n garan ısını Al ... vavı cem'ber içine almak .• n, e ......... an ara e•ı uç4k bir e:Bu satırlan JQzan gar.et.eye göre, demek eındn eski nrkndaşları kendllerlle besa at • 

teklif e1mekte ve buna mukabil Ama - lunan 

1
w .. n. k bele olmak üzere musamaha bile ~!tercmı1Jec-E>Jiı.. Bu hu- o adam, istlklM harb1nd , bu ana kndıır bln- mağa talkışıyorları ı Bunun ke.dar acı, bil • 

dl . . b't f tasa'-rvur arına mu a · 811.sta ufak bir fÜphls ııla...U.r a?Jlamah- I Jeree rnnkale, tıtab, ders, konferans, nutuk nun kadar hazin bir manzara olur muh 
vu uk ışı~de YuQ'oslavyanın ı ara 1ta1ya ve Almanvanın Fran ayı çem • dırlar ki, Türk r.ıı· J d .;1 • vasıtamlt> yazılan ve .sOyienen şeylerden pek Ağaoğlu, bir zamanlar Ko.zım Karabetll kalmasını ıstemektedir. . . 

1 
k tac:rNVUrunda bulun - genır v. ı.t.ı: sueştW~ f'lzlMmı yapmıştır. Fakat. mühim blr ebe _ bakkınd& blr yazı yazması lçln verllen emıS 

Zt!nnedildığine göre dün, Lord Perth ber ıçınde ama d" ~ tmektedirler Atasına ve Onun pn..'tS"iblc r.e uzatıla - rtyetın bundan haberi ,oktur. Niçin haberi yerine get~rmediğini söyledikten sonra, ım -
ile K t Ci d plan müla- malann an en ~e e · cak elleri ]ıer an ı.. ....... a,.ma"'11 ve k-rdı • yoktur? çnnkft tıu hak1'-t 0 e"•ftrt.,,etten zallk itham ettiği matbuattan btr ferdin tJoı. 

on . an<> arasın a ya ı İnnfüz mehafili, Cebelüttank'a kar - """P !i .,.,. ,... """"' ., kat vaziyetin aydınlanmasına yardım. . "'h k t i nıttmallni Musso _ yacak nankör dudaklı- ' k<>patmaga ıı,. _ .,>lemnlstlr. Zaten bu ouale verllen cevab - nu yapm1' olduilunu ooYilyerek, yazısına cı.. 
~-+h· Maamafih bu hususta' malu - şı bır are e crası ıırdır. tıan da anlıyonnı k1 ~ya efktı.n ınnumtyeden vnm ediyor: 
·rna ..... t......,-.u. h · ' t li.ni'nin cİtalva, Akdenizde mabpus ka~ . .. .. .. . . gtzıerunt(! hak:fkfttler Tardır. o gazete ne bu cHa1buk1 General kendisl ne yapıyor? Bb 

a namamL~ ır. · . · Onun azız olt°b'll onu rı& ti!jımüı mıdı udam ayn\ ftktrdedtrlerl. 61ftnnn üzerine ylU·Jentyor ki bangi ölünftn" 
P"{>mayn göre · mak isttmiYor,~ suretin:~~ı ~=şgı~ kanımız pahasına dah · olsa verıne getl • ıtvvclkl gün ba .ntırlan yazan gazete, dltn Bu memlekeU kurtarmış, bnna, sana ve bil 

Roma 5 (A.A) _Resmi rna'hfellerle sBzleri üzerine nazan ı a a receğiz.• mkıyı görünce ~kametını tam tersine çe - memleketin evlô.dlarına bir vatan temin "1'-
Roma matbuatı Amavud1uk meselesi- 1ar(hr. f . b .. vtrerek: -ıFlk111er do{trudan do~ruvn gene - lemlş birisinin cesedi flzcrlnelh 

b

. -

1 

kt . 
1 

d Roma 5 (AA) - Ste am ajamı U lb t raltn kendı.stne atddl. Btrlm bu flldrlerle hiç Ağa.oğlu, makl\le.c.-ının ts:ıninl ıa,,ıyan .ae-
~ dair 11" şey ~oy ememe e ıse er e . · M bi k r e ~ f r r bir ald.kamız olamazdh dl~blliyor. neral Knnbeklr çıkVJtnl ne zaman yapıyorh 
.o<r ""' ~... "" k ı.mıet Inönli son defa Bıı.şvekA.letten ay - sualine gelerek diyor ki: 
n-n''de çıkan Gazetta del Mezzomomo. ..,;;n ö"'1eden sonra neşretti5• r 

0 
• •- . 

tedafüi İtalyan - Arnavud ittifakının mnnterde Aln:ınıyava karşı yapılrıc~ CU h • • ·ıd• rıldığı zaman ortalı~n temi?Jlğe muhtaç oı- ıAtatfuklln kurdul1u Halk Pa.rtıstne ditbmir 
takvtvefil için Roma ile Tirana arasın- bir çemberin Ita!yada Roma - &:im it urre s ÇI 1 duğunu .. bunu C<tAl Bayarın yapocnAtn• ı.t ettikten. onun proRramına, alb ok• ... 
da m"uzakereler cereyan ettiğini itiraf mihverinin çevrilmesi suretindeh:eıab~ p . yamn. ortnlı~a btr rejim değlşm~ manznra.ın dık kalmağa yemin ederek, fırka sayesmdlt 

b ih erin 
ıç ır ans 5 (Husu.sf) - Yenı rumhurrei • verdilti lc;in de on -n tatll c-n•ına u- _ meb'us olduktan sc.ınrall 

etm kt dl ki edileceğini ve u m v ".. ""'""' 
6 

... e e r. . ch"l k d" 'nin cember altına a1m· sini intihab edecek olan a~n ve meb'u- yan, bu gazetedir. Atatftrkiln enm but.alık Ben böyle btr hnreketı bir generale ya.kıf. 
Bu gaıete, bu müza~erelenn Arna - ve 1 e e~ ısıd tmiyeceğim saralın- sandan mürekkeb D''llt ~~'is, bugün devresinde. bOttuı memleket derin bir silkflt. tıremam!! Bu herh:ıngl, hattA tptidat ablf.l 

vudluk Kralının talebi üzerine başla - masına musaa f' e . saat 14 ~ Vcrsayda t<'"'. nrrı,"hr Toplan- ln onun ilstnne titrerken, içinde bOytık mll- kai<ielf'rlnC!en uEnk Te bu memleketin gen~ 
'1_ı~ Have etmekte ve 1talya bükü • ten beyan etmektedır. t • An · J n endlşele.:- saklanan bu za.rurl sOkötu boza- Hği için pek fena bir seci}1e l>rneit mlsalld!r. - ıy~, ay re•sı anerıPy rlyı;; e~ etmlf ve mit onun sıhhattnı bir ticaret mevzuu ya - İşte bunun içindir ki, ben Halk fırkllBlll& 

mühim bir 
oldu 

içtımaa davet eden karnmameyi okumuı- pan, bunun ıc;tn de nı; ay tntll cezasına uğ _ meb'us namzedi seçerken pek ihtzyatlı oıma
tur. re.yan "gene bu gu~dir. Dnhn geçenleroe ay ~ tavstye etmek cllr'etini ıkendlmde ger -

Bunun tızerlne mevC'ud 
910 

aza, ılfabe durma bir hn.rtta.JI .efttunlanna koyarak cmm. Allah verse de pişmanlık bununla kal· 
·ı 11:... 

1 
memlekeU teıft.şa Termeğe kalktığı tçın .An- .sa!• Blrası e ça"'.rı arak, rc:y pusulalanıu ri • karanın tevblhtne uğn. n gene bu gazete _ Ali Nncl Kıı.rnc~rn Ankarııdan İkclnna 

yaset ldlrsfisüntln ön~nde bulunan san • dtr. 1'!'t1klrıl ştıtrtne ve bu ves11e tıe hOOJe sö- ~nclerdl.ği mektubunda ezcümle şöyle de • 

Londra 
5 

(Hususi) _ Bahriye nazın fellerde söylendiğine göre kabine bu sa- dığa atmlflardır. Ten ~e bu gazetedtr. Her Allahın gtınft öz mektedir. 
Lord Stenhop, dün gece .Raya! Oak• bah hükfunette bir deltişlkllk yapilinası R T\lrk gllztdelcırlndcn birine çamur •tmai!• ,Burada umumi kanaat olarak, Tnn .... -
h f ve yeni hükfunete Ç~il ve Edenin gir - eylerin tasnlfl neticesınde. Mft rey ~ışan, her AJ11.bm g11Trll memlekette açlık, testntn bu rnt\lft.kıı.'1 ta'hrlf etmiş ve Gene • 

arb Semiııinde terüb edilen bir ziya et mesi ihtimali haklıında mi!zakerelerde kazannuıı olan AlbeT l.ebr~n tekrar m.1- memnuulye..,,,lk, ı.ut• korkusu, mıııt oltl - ral K!mn Karabeklrln ahvali ruhl,,.,ınl tıl!>-

İngiliz Bahriye Nazırın!n 
beyanatı Londrada mesele 

esnaıımda, hazmına hitaben denuştir ki: .. k c:ümhur lntihab edilmiştir. maclt nefl.s• ı.n mahrumtyet vorm" gibi sıs- dtl!I !<in ooa mutlaka Atatftrk hakkında iiiıı 
•Bu alqaın nezaretten hareketimden bulunmuştur. Bu takdirde Çllrçil büyu tematlk ncı,,..t yapan hep bu gazetedir. ,.yıer s•yıetmek ll2ere .,,.uerlnl ona ııeıll 

ovveı. bütün deniz hava kuvvetlerine her bir ihtimalle milhbnmat nezaretine ge - Diğer iiç namzed: 3üston Gotlar AlbeT Bil- tlmldlerlnl o. Tllrtler anunnda topar- terUb etmiş ve bu mIDlkatı da bir hafta.,._ 
lhtiını(!e ko- haı:ır bulunınolan için e- tirilecektir. Badüs ve Marsel Kaşen (lıomünbtı 150 moğu çab,tıl!t .......... baRlıynn bu gaute- ve! yaptıı;t halde. •rrf pr.ete sllrllmQnü le • 

·r Bu değişiklik ağlebi ihtimal Ark Royal reyden fazla alaıruınuslardır. Bu üç nam- dec ne zaman tam bir hemıb ısteneceğlni ve min 1<;1n, duvar il!\nlarlle blr tarlh1 rotnıma 
mir vermek.liğim icab etti.» bl hlt be · d ett b k li lm bunun için daha ne beklendiıı;ini bllmly............ tın.şlıynea~nı llAn ett1~ tıynl gtlne te.sadttl 

B
-'--' .. gemisinde dün heyecanlı r a ır.a z en aş a, mec P.i açı adan evvel. hl s v• ...... wı.nye nazınnın bu beyanatı m:ı • b" f h ç e Va.kit gaEeteıri btrind sayfasında: ıBu- ettirmiş bulundu{?u beynn edilmektedir.• 

ı.._ tt'ğ' den dolayı i_.ifa etmek mecburı - ır sı atı aiz olnuyan yüz ~adar vatan-·~yyiç mahıyette telakki edilerek. daha e ı m ·~ • lftlnuz. gr.neral, 8U5tmtızl • btl.şlık1ı bir yama • aSon Tolgrnf:t gazetesi cAtattırk mtlılt> 
diln gece, bu beyanatın neşredilmemesi yetinde bulunan Lord Stanhope'un çe - doı da naınzedllklerinl komuıılardır. Bun- AtatOrkün bir dfttottır obnad•"'· bir dı>ta _ rıh uyuyabtılr. serlevhalı ya"8Ulda dt'l>r ti> 
ve yaltud sansasyonel bir şekilıie göste _ ki!mesinden sonra vukua gelecektir. !arın nr .. mda 75 rey ka .. nan olmUfiur. tılriln ark.,,ndan '"lll•tQe oRlonam>yacai!t, oAtstUrk mııstenh uyuynbtllr. 'lfll' 

1

_ Salfıhiyettar mahfellerde söylendiğine Lebrönün yeniden intihabı, kabinen'n <mmhuriyetın kl5kleştlğ1, COmhurlyetl Ata - Oemıral Ktı.zım Karnbcklrln s5:i.lertnin _ rı.w:ıemesı başvekalet tarafından gazete • h ' tt\rtten teslim alan gençlertn onun hatıra _ ret ettl~ vadyııt bize ayni znmanda bir Pi"'• 
ler<!en rica edilmiştir, göre Stanhope sadece .Donanmanın a - istifa etmesinin lhrline geç.cektir. Bu da .,.,. yapOan •aN••""'""'- Ctlmhurtret 1 - k!katln btr l«!'C daha bQt11n lhttoamll• il 

Bu sabah. kabine toplantısından evvel rekete geç.meğe her an hazır bulunduğu- Daladyenin vasi salAhiyetleri 80 İkinci • cablanndan aayacat btr ~vşekli~e dOIJllleye- ccm fırsatını v~rmtş bulunuyor. _.. 
l.ord Stenhop ile kırk dakika süren bir nu• söyiemek·istemiştir. Mumaileyh. hiç teşrin tarihine kadar muhafua etmesine c.tlerl, Tilrk mın.tıntn kendlolne hlzm<>t • - Bn da gençlll!ln Atatftrl<e.,. onun ıo~ 
görü b!r veçhile fevkalAde bir vaziyet mevcud medar olacaktır. denlerln ebedi ., l!t oldt$, milletin bu ,.._ des emanet! ol>n Ctımhurlyet .. r<lııo-; 

§lnede bulunan başvek l Çember • · met1n kMnaltnl Atat"rkde buld""u .... '"'en _ karşı ..A ..... •k muhafızlık vazifesindeki tı• 
la x d olduğuna işaret etmemiştır. M'lll lis _..ı.. u Y6 ouz• , ..... ..., Yll, uğleden sonra Avam kamarasın a ı mec · i .unuıafazn için hususi ubı- dikten sonra, denthnektedir ki: dudsuz hassl\.'ltyettır. ~ 
VaU.yeti anlatmıştır. Mühimmat Nezareti ta tedbirleri alınmqtır: 2000 ıeyyar mu- - .13tanbul meb'usunun d1lnkti Hnber'e Artık tamarnnc tnnnıyoruz k1 Atntürt • • 

BSfVekil. bu beyanabn hangi ahval ve Londra 5 (A.A.) - Bir çok gazeteler, haf>Z ile. 3000 ..ıter bugün Versailloo'da '°"edtl!I '°n 8'1<le•, ......,, taraftan olma- bedf !Rtlrahatı;Olunda ebodlyen rahat u1' 
ferait içinde yapıldığı hakkında Lord bu sabahki nüshalarında, hüktlmette bir Uıtizanu muhafaza etmişlerdir. dtlını bildiriyor. Btzce bu m~udo. SU8UllUZ, ynblltr... ;:# 

~:::,- ~:~:~:;ı;n :ı;n:: ~:;::: :~: :~~::~~~ezareti tesiSnl şiddetle iste- Türk - y-- --- Dün Kral logonun bir oğ'u dünyaya geVi 
lnıI Yarak yapılmış olduğunu ve gazete - goslav , erde büyük başlıklar altında intişan için Son dakı·ka f . l (B(Jfıaf'ajı 1 inci sayjad.:ı) den konserler verildi, milli havalar Ç' eıtıir a VOD l ti,. afı bildirdi. Bu haber büyük bir sevinç te -ılındı. 
b verildiğinin de doğru olmadığını zah.<M-lerile k&rfl1nndı. Bunu müteakıb Şehir büyük bir sevinç il"inde r$llltll" 

ild!nni§ ve: (Baştarafı l inci sayfada) Belgrad s (AA) _ ""'\..J...:ye ile ~ b ıs~· r- . tlıl }I .ı.'-ü~ xu- nndo kralın marşını ve milli bir marş 1 nıyordu. İskenderbey meydanında h""" 

d • er hale, bu hadise donanmanın her ftalvan kuvvetleri Arnavudluğu iş - gos~avya are5ında akdedilen yeni • ..__ ~aldı. Ve m ..... 1 .. - bitince kü"'lk bir kıt boralar oynıyarak. milli danslar ,•aP' • 
akika her türlü Uıtimallere knrşı koy • ı h l l rdır A B ltil-fı On '-,j..11 -..,uu. ""ır-.ı. ._.. ~ ıtuya _ .. . ga e azır anmış• · yrıca rem..r • m ase~ .. e ti"""61 ve a nay! daha evvelden ""liahd için yazılıp ha - rnk, şarktlar söyi yerck umum! scvincll> 
~ir~de bulunudugunu gosterdı> de- geçidi dt: takv!ye edilmiştir. Alınanla - nazırı ~· ~omitch, beyanatta buluna • zırlanmış olan bir şiiri okudu. Bundan coşkunluğu .. u izhar ediyordu. 

B 

nn bu gece Tnyeste hududuna a~er ve. rak bu ıtilafın iki ~leket araaında sonra bir Amavud san'atknrı güzel bir Bu srnliklc-r gecenin geç tl ne )aı' 
unun üze . i . d Gre wo<Y.l k .. derdik ..... ....____ b hada b • sna erı Stanh nne .şçı aza ~n er. . •, motörlü ıtaat gon en ıJ.U'~- a -. u sa m~ai irliğiru temin edece· sesle cBeşib bestesini sôyledl. Bundan dar devam etti, 

l 
opu, bu vazıyet dahıllnde bahrıye Jınm1c:tır. ğine ehemmiyetle iıı.ııret ..;tt'l;•tir sonra Arna·-&..ı • •'-Arı t fın -<>rdluğu . . -ı -r- .... ~~ • Yuu AII &ı.AK arı ara - 1 .1 •1 ---· - .la 

ehil vazıfesini deruhdeye devam ıçın Romanın tekzibi . Nazır, 1934 ı'filALnın ~~~ı- ı...~. - dan milli fUkılar s5ylenilerek mevcud ng. tere 1 e Polonya ara--ınu-
d telAkki edıLp edUmediğ:ni başvekil· w.ı ı.a:\.ull'i.ı uww et k °!' somıuıhır. Başvekil. Lord Stanho _ Roma S (A.A.) - Musoollni'nln as - 6Unun maruz kalmış olduğu milşkQW:ı n e arttınlch. as eri anlaşma yapı!dl 
Pe un kab li · k rl tedbirler hakkında tt>lefonla H t -' hatırlahM.a ve -na..H ı'"""*'..._- l'1"'ın...L. Tiran .radyosu bu havadıJli evvela·Ar • (Bastarafı 1 m· cı' sayfada) 

• yetinin şüphe kabul etmi • w•~ ,,............. ı.ı.uu.m .ı. uxx "" vud 1 sanilo M t Yeceği cevabım vermlşfr- !erle tem•• ettıği hakkında Roma mah- Yugoslav menfaatleri arasındn iki mem : ' ' """"'~acar, talyan. bir lngillz - Polonya askeri anla• ...... 
Eden ve Çörçil kabineye recile Ur.ltet Press tarafından verilen leketln daha feyWI olmasına medar llAn ""':· Alnım " lisanlle cihana na vanl~br. Bek, lngiilerenln so• • 

L 

giriyorlar mı? haberler burada kat'! olarak yalanlan - blacak milvazeııey! teshr edeceğinı ollr Ra: '· b • . yetler Blrliğlle y~pacağı mümasıl "1'. 
ondra 5 (A.A.) - ı· vı' haber alan mah· maktadır. lemiştir. S yo ~eşrlyatma lr nınnı ile ~Siladı. anlaşmaya itiraz etmi~lrl ... ~ bıldir J onra !halk prkıları ve garb musıkisin • miştir. J --.. &Uu 
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YANLIS HESABI ., ...... _ .. __ ..._ Nakleden: Hatice Hatib 
· Söylediği her sözün çok orijinal ve çok keşki kızınızla bera.ber yaşamağa onun 
dahiyane :bir şey olduğunu zanneden ba· gibi giyinmeğe, onun gibi yiyip içmeğe 
zı insanlar vardır. Onlar daima bir ıöze ve eğlenmeğe hiç alışmasa idi. Çünkü 

ğerlerine benzemediğini farketmiş. Öte
kilerin şımarıklığı, hafifliğı, diğerinin 
kıymetlerini daha fazla tebarüz ettirı

yormuş ... Uzun lafın kısası oğlum bugün 
fena halde Aşıktır. 

başlarken: kızınız evlenince o ne olacak. .. 
- Beni iyi anlayınız... - O hiçbir şey olmıyacak ... Kızım ev-

. Cümlesini kullanırlar. İşte Bay Hakkı lendikten sonra onu da evlendireceğim. 
Gürdil de bu nevi insanlardı. Hem onun cihazını hen yapacağım. Mü

Adada klüpte tanıştığı yeni dostu Bay kemmel bir cihaz. Kendi seviyesinde bir 
Saffet Sezene söyliyeceği şeylere evveli erkekle evlenip o da bal gibi mes'ud ola-
bu cümle ile bir ba§langıç yapıyordu: bilir. 

- Beni iyi anlayınız ... Ben bu asırda Bay Saffet Sezen yüzünden ne düşün. 
genç kızların eskiden olduğu kadar Slkı ?~ğü belli olmıyan bir adamdı. Bunun 
bir baskı altında tutulabilecekleri kana- ıçın: 
atinde değilim. Fakat onları büsbütün - M~llah .. mükemmel insansınız ... 

ln b km d k b" .. k b' h Her şeyi düşünüyorsunuz. 
ya ız ıra anın a ço uyu tr a· D. B H kk a·· dT takdir eder. 
ta olduğu kanaatindeyim. Eskiden kolay- k ıye .. la~ d ak. ı ur b

1 ı h 
1 
ğ 

1 d d 1 1 
en, goz erın e ı mana u ayran ı a 

dı, genç kızlar tayalar a, a ı ar a, daha işt' k . d . . . . la 
d 1 f 

.
1 

- d . .. ıra ebnıyor. n eta ıçın, ıçın onun 
mo er n ve a a ranga aı eıer e ıse mu- . 'h d' ö .. .. d 

bb l ı h f d ·ı · d' ıstı za e ıyor g runuyor u. re ıye er e mu a aza e ı ır •. 
H lb k. b .. 1 k ,. lm' O yaz Adada Bay Saffet Sezenin oğlu 

a u ı ugun ev en ece ça5a ge ış 0 1 k " .. k Le ı k · · 
l b. k .. bb' .1 d 1 sman a, uçu manın ara an pe ıyı 

o an ır genç ızı mure •ye ı e o aş- .. .. .. d 0 S b' d gorunuyor u. sınan ezen ır ma en 
tırmak pek garib bir manzara oluyor. Fa
kat ben .. ben bu işin çaresini buldum. Ve 
'kızımın yanına aşağı yukarı kendi ya,. 
şında b 'r bekçi koydum. Evet ... Evet ... 
Bu bizim fakir bir akrabamızın ;yi tah
sil görmüş kızı idi. Uzak bır akraba! ... 
Kendisini yanıma aldım . • San.ı ben baka· 
cağım. se~ vazlfen Lemanla birlikte 
yaşamaktır, dedim. İki genç insart birbi
rini daha iyi muhafaza eder. Hayatın 

tehlikt·lerinden b irbirini daha iyl korur. 
Çünkü birbirine açılır. Sen Lemanın ya
nında yaşıyacaksın. Ona arkadaşlık eJe
ceksin. buna mukabil ben de sana kendi 
evlfıdım gibi bakacağım .• Onu kendi kı. 
zım gib' okuttum. kendi kızım gibi giy
dirdim. İki genç kız birbirlerine öyle a
lıştılar ki şimdi ne Leman, Fatmasız, ne 
de Fatma Lemansız bir yere bir adım a
tar ... Bu suretle de ben kızımı bütün 
gezmelerinde velhasıl bu suretle. haya
tının h içbir saatinde tek başına kalmamıı 
oluyorum. 

Bay Saffet Sezen bu buluşu fevkalade 
beğcnm1ş göründü: 

mühendisi idi, babasının serveti mevzuu
bahs olmasa bile mesleğile istikbalini çok 
iyi temin edecek bir çocuktu ve bu sene 
Adada bulunan ailelerin hepsinin kızlan 
Jçin iyi bir parti diye istiyeceklen bir 
delikanlı idi. 

Fakat Osman yalnız Lemanla dolaşı
yor ve Fatma onların yanından hiç ay
rılmıyordu. 

Bütün yaz böyle geçti .. . Bay Hakkı 

Gürdll kızını iyi bir delikanlı ile evlcn
direbileceğini hissettikçe kalben büyük 
bir memnuniyet duyuyor ve karısına: 

- Bırak kızların başını serbes:. Oğlan 

yazın sonunda muhakkak Lemanı istiye
cek. diyordu. 
Artık Maçkadaki apartımana taşınma

larına üç gün kalmıştı. Bir bezik parti
sinden sonra Bay Saffet Sezen Bay Hak
kı Gürdile: 

- Azi:ıtm dedi, şimdi beziğimiz bittı. 

Oyun faslına nihayet verdik. Artık sizin
le ciddt ve hayırlı bir mesele hakkında 
görüşmek istiyorum. 

DedL Bay Hakkı Gürdil işi anlamqtı. 

Tabii mevzuubahs olan mesele Osmanla 

Öksürmek bahanesile biraz sustu. son-
ra: 

- Ve ... diye devam etti, yeğeninizin 
Bayan Fatmanın desti izciivacına talib. 
dir. 

GüJümsüyordu: 
- Bunu Fatmaya açmış, Fatma da be

nim gelip meseleyi size açmama müsaa
de etmiş ... Sevişen bu iki gencin saade
tine mani olmıyacağımız için. 

Bay Hakkı Gürdil cevab veremedi. Ku
lakJarına inanamıyordu: 

- Fakat dedi, Fatma çirkin ve mana· 
sız bir kızdır. Sonra da Bay Osman gibi 
istikbali parlak bir genç ondan çok daha 
iyi bir kızla evlenebilirdi. 

- Oğlum onu tercih etmiş dedi. 
Ve sonra daha açıkça gülerek: 
- Bu şey iddialarınıza ve tahminleri· 

nize hiç uymuyor amma... Ne yapalım 
Bay Hakkı Giirdil devir değ!şti. Gençler 
bizim hesabımıza uymuyorlar. Bizim 
tahminlerimiz ve bizim usullerimizle. on
ların hareketleri arasında öyle büyük 
farklar var ki ... 

Eyliil sonu olmasına rağmen çok sıc3k 
bir gündü. Bay Hakkı Gürdil alnında bi. 
riken terleri silerken, ne kadar boztı!du
ğunu belli etmemeğe gayret ederek: 

- Madem ki gençler öyle karar ver
mişler ... Haklarında hayırlı olur inşallah. ! 

Diye homurdandı. ........................................................ 

Nöbetçi ' eczaneler 
Bu re<'.e nöbetcl olan eczaneler şun

lardır: 

istanbuJ cihetin dekiler: 

- Aıa. ata dedi. 
Bay Hakkı Giirdil: · 
- Hem ben bir şey dahıı. düşündüm, 

dedi. Kızıma arkadaş olarak intibah etti
ğim genç kızın, kızımın güzelliğinı sön
dürmemesi için çirkin, gösterişsiz olma
sını tercih ettim. Kızımın güzelliği bu 
suretle sönmek değil, bilAkia onun ya. 
nında ışıldıyor. 

Lemana aiddi. ı 
Tegafül eder göründü ve: 

Ak.sarayda : (Şeren, Alemdarda: (Ab· 
dülka.dir l , Beyazıdda: (Cemil), Samat
yada: (Teofilos) , Emlnönünde: ( Hüse
yin Hfumiil, Eyübc!e: (Arif Beşlrl, Fe • 
nerde: lBüsamedd!n), Şehremininde : 
(Hamdi), Şeh2.adebaşında.: (Üniversite), 
Karngümrükto : (Arif). Küçük.pazarda : 
<Necati Ahmed), Bamköyünde: (İste -
pan) . 

- Aman ne mükemmel şey! ... 
Bay Saffet Sezen muhatabının 11özleri

n1 pek beğeniyor görünüyordu. 
- Peki amma dedi. Ben doğrusu ye

ğeninize acıyorum. Fakir olcluğu için 
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Gözlflri bir iki dakika neş'e ve kah • 

kaha ile koşan çocukların arkasından 
gittikten sonra karısına döndü ve yan 
ciddi, vcırı şakacı bir sesle konuşmağa 
b~lıı<lı: 

- Eğer insanlar arasına kanşmak· 
tan, ziyaretler yapmaktan ve evinize 
misafir kabul etmekten hoşlanma'Zsa -
nlz belki biraz canınızı sıkacak, çlinkü 
Ağustosun sonunöa, her sene olduğu 
gibi, av mevsım: başlıyacak ve bir dü· 
züye misafir gelecek. Bunlardan bir 
çoğu günlerce, hatta hatftalarca bumda 
kalacak. Şimdiden hazırlanınız ... 

MunlHl bila ihtiyar bir hay.ret sesi 
çıkardı: 

- Ben mi? Şaka mı ediyorsunuz? 
Ben o kadar misafire nasıl ceva'b ve.re· 
bilirim? 

Fılhakika, bir g(in Müfid beyle ko -
nuşurk<'n Cevadın ava pek meraklı ol
duğunu ve bu vesile ile çiftliğin bir 
kaç ay İstanbuJun en yüksek ailelerine 
mensub bir çok erkeklerine melce ol -
duğurtu. hatta kocalarını yalnız bırak· 
mıyan kadınlar•n da bu vesiJe ile gelip 
bir kaç gece köşkte kaldıklarını öğren· 
m~ti. Fazla kalabalık olur da köşke 

- Hayrola dedi ne imı~ bu ciddi me
sele! ... 

Öteki biı' kere öksürdü ve sc.nra: 
- Bir izdivaç meselesi dedi. Oğlum 

Osman, evlenmek ':istiyor. 
- Çok ala... Çok ın ... 
- Kendisi bütün bu yaz.. Adadaki 

genç kızların hepsini yakından tetkik et
tikten ve onların hepsinin pek şımarık, 
pe.k hoppa olduklarını gördükten sonra 
bunların içinde bir tanesınin hiç te di-

nsklerfen : 
Muazzez Tahsin ;;;;;; 

sığışılaınm.sa misafirlerden bir çoğu 
gece yatısına Tarabyaya otele giderler, 
sabah erkenden sandalla gelirlermiş. 

İşte bütün bu geliş gidişi muntaza -
man idare edebileceğinden ve misa'fir
lere Hizım gelen ikramlarda bulunamı· 
yacağın<lan korkan Mualla bu sebebten 
itiraz etmişti. 

Cevad sükfmetle cevab verd1: 

Beyo!ln cihetindekller: 
İstlklfıl caddesinde: (Kanzuk:), Gala -

tada: (İ.smel>, Taksimde: (Nizameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yenlşehlrde : (Pa
runakyan), Bostanbaşında: <İtim ad), 
Beşiktaşt!l: <Süleyman Receb >. 

Bofa:rjçl, Kadıköy ye Adalardakiler: 
tJsküdarda: C İmrahor >, Sarıyerde : 

<Osman), Kadıköyünde: CHüsnli, Rıfat>, 
Büyük:adada: (Halk), Heybelide: (Halk). 

ve mütereddid tavrını bırakınamıştL 
Cev3d güldü: 

- Bu ne telaş Mualla? Size dünya
nın en olınıyacak bir şeyini teklif edi· 
yormuşum gibi şaşırdınız. 

- Ben sizin muhitinizden kimse~ 
tanımıyorum. Onlan günlerce nasıl o· 
yalanın? 

Genç romancı tekrar güldü: 
- Bu yüzden hiç tasa etmiyorum. 

Siz doğuşunuzdan aısil ve sevimli bir 
kadınsınız; herkesin sizin tcsiriniz al -
tında kalacağına, sizi seveceğine emi • 
nim. Maamafih önümüzde daha iki ay 
var. Bu müddet zarfında• sizinle uzun 
uzun konuşur, tereddüd ettiğiniz nok· 
taları aydınlatırız. Sizin, ufacık bir 
gayretle, tam manasile bir salon kadını 
olacağın:za kan~atim vardır. Hem öyle 
kuş beyinli, hoppa, düşüncesiz kadın
lardan değil, Ağır başlı, kibar ve sade 
ruhlu bir monden olacak~ınız siz. 

- Ben sizin fikrinizde değilim. Sizin Mualla kocasının bu &Szılerindeld 
çok muktedir ve güler yüzlü bir ev sa· manayı ~nlamıştı. Genç adam mutlaka 
hibi olduğunuzu ve hizmetçileri çok iyi karısını herkese tanıtmak istiyordu. 
idare ettiğinizi biliyorum. Misaıfirlcri· Fena bir şey içini kemirdi; salonlarda 
miz geldiği zaman da onları yalnız do- gülünç olmak korkusu kalbini titretti 
yurmak değil eğlendirmek için de eli· ve son bir kol olarak tekrar şu sözleri 
rjzden gelen her şeyi yapacağınıza ka· söyledi. 
naatim vardır. Esasen çiftlik kfilıya'Sile _ Fakat anneniz v;n .. o gelip misa
hizmetçiler bu davetlere alışıktırlar. firleri ağırlasa nasıl olur?. Hem onu 
Bundan başka, ablam Nezihe de kocası davet etmezsek ne der? 
ve çocuklarile birli~ yazı geçiıımek _ Onu bittabi davet edeceğiz. Fakat 
için yakında buraya geleceğinden sW! 0 da herkes gibi, evli bir adamın evini 
yardımı dokunacaktır. Ben de varım.. annesinin değil karısının idare ettiğini 
beni de her mlişkülünüzde, her çetin pekAlA bildiği için hiç bir ~y demez. 
vaziyette yanıbaşm12da bulacağınızı Siz bu gibi düşüncelerle kend1niz1 
unutmıwyın. yormayınız MuallA; her şey mükemmel 
Kocasının btttttn bu ~aret verlci blr şekilde olacaktır; yalnız sizin bir 

sözlerine rağmen Muall! ıene korka-k k~ elbiM diktirmenil llıım olacak. 

Nı:. •D 6 

Oayrımenkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Mehmed Salahaddin ve Mehmed Ali ve Muhlis ve Fatma Sabiha ve Ayıe 
Zeyneb ve Muhlis, Telha ve Fatmımın 9926 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 
(4000) liraya karşı birinci derecedf' ipote). edip vaC:esinde borcunu vermediğinden 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre aatıJmua 

icab eden Ü sküdarda Kısıklıda Kısıklı mahalle ve sokağında eski 2~ mükerrer, 
yeni 27, 29 No. lu ahşab, kagir, maa müştemilat köşkün tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (350) 

lira pey akçesi verecektir. Mi11i bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye, resimleri ve vakıf icarcsi ve 
taviz bedeli ve teilaliye rüsumu borçluy ya aiddir. Arttırma şartnamesi 6/4/939 

tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işlen servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu skil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şat'tnamede ve takib 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 23/5/939 tarihıne müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain Sandığı
mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti 
ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra • 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 9/6/939 tarihine müsadi! Cuma gü • 
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttınnad
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahib!erinin bu baklannı ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialannı ildn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile beraber dairemize bildi rmeieri Iazımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemiş olanlarla baklan tapu sicili erile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malllmat almak istiyenlerın 937/117 
dosya numarcısile S.and.ı.2ınu.z hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
iliın olunur. ' 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re muham.minlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere. 
ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(2310) 

-----

Baş, Di~, Nez:e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı der11al keser. 

- - icabın ia 1ründe 3 kaıe alınabilir. - -

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idare3i ill11ları -
Muhammen bedeli 10980 lira olan 2000 adet O, 75X2000X1000 eb'adında ga~ 

vanize saç ile 3500 aded 0.63 X 2100 X 800 eb'adında galvanize oluklu saç 14.4.939 
Cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binasında.ki komisyon tarafın.. 

dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 823 lira 50 kuMlJlull 

muvakkat teminatlarile beraber teklif mektuMannı havi zarflarını eksiltme 
günü saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine ve~leri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (2047) 

Göz ucile, fakat derin bir anlayışla 
kaTisının üstündeki sade bluz ve etek
liğe bakıyordu. 

- Bu esvdbı kim dikti? 
- Beykozda bir gündelikçiye yap -

tırdım. 

- Pek iyi becerememiş ... Rica ede· 
rim bunu bir fakire verin ve bir daha 
kendisine bir şey diktirmeyin. Sizi İs· 
tanbula götüreceğim. Beyoğlunda an
nemin terzisinde kendinize bir kaç kat 
elbise diktirir ayni zamanda ihtiyacı
nız olan bütün şeyleri alırsınız. 
Şimdi bu sözleri bırakalım da siz ba· 

na ailenizden haber verin. 
- Bu sabah Bülentten bir mektub 

aldım. Herkes iyiymiş; fdkat yavrucak 
pek üzülüyor. 

doğru olup olmıyacağını anlarım. Aca· 
ba anneniz de gelemez mi? Boğazın ha
vası omr yarar sanırım. 

- Zannetmem. İzmitten dişanya a· 
dım atamaz o ... Hem onu da buraya a· 
L-Tsak zavallı J alec.fık çoctıklarla pek 
yalnız kalır. Maamafih davetiniz için 
çok teşekkür ederim Cevad .. 

- Rica ederim. Ailenizi evinize ça· 
ğırmak Pn tabii bir şeydir ... A ... pembe 

köşkün pancurları açılın~ ... Bakınız, 
şu sağdaki küçük ev ... Orada Belkıs 
hanım oturur. Onlarla, senelerdenberi 
burada komşuluk etrnekteyh:. Belkıs 
hanım kardeşlerimin de benim de ço
cukluk arka~daşımızdır. 

- Pembe köşk Belkl.! hanımındır 

Cevad aşağı sarkan bir ağaç dalını demek .. bilmiyordum. 
elile iterek sordu: 

- Niçin? 
- Babam kat'iyen tayyareci olması-

na ratozı değil. .. 
- Sahi, bana bahsetmişti. Bil len din 

göğsünün biraz zait oluşundan dolayı 
zor bir meslek seçmesini muvafık bul
muyor. 

- Evet amma, oğlan ne olursa olsun 
tayyareci olımığı zihnine koymuş; hat
tA senelerdenberi bu sebeble kuvvet -
lenmeğe çalışıyor. . 

- Babanızı pek haksız görmüyorum 
ben; fakat bir defa Bülentli yakından 
görmek ve onunla uzun uzun konuş -
mak istiyorum. Kendisine mektub ya· 
zarsanız babasile birlikte mutlaka A • 
ğustosta buraya gelmelerini rica ederiz. 
Çocuk hem biraz hava değiştirmiş olur, 
hem de ben kendisini yakından görerek 
tayyareci olması için yaıdım etmemek 

- Evet.. bakınız, kendisi de yokuş -
tan aşağı iniyor, şimdi yanımıza gelir. 

Ağaçların arasından, arkasında ince 
ve kolsuz bir elbise ile genç bir kaıdın 
kendilerine doğru ilerledi. C'renlş ke • 
narlı şapkası altından bak~Jan, bir 
çift ok gibi Muallanın gözlerine saplan
mıştı . Yanlarına gelince durdu ve Ce-

vadın ko.rısmı k~ndisine takdim 4!tme
sini sevi1nli bir tebessümle kabul etti. 

- Köşkte tamirat mı yaptırıyorıu • 
nuz Belkıs? 

- Evet. . . Yalnız bir kadın için ne 
büy ük bir üzüntii! Fakat burada da he
nüz bütün komşular toplanmadıklan 

için içim sıkıldı; yarın İstanbula- dönü· 
yorum. Tabii siz de daha bu aydan 
Beykozda kalmayıp apartımana döne -
ceksiniz değil mi Cevad? 

(Arka$\ "4f') 



Son Postanın tarihi romanı: 33 1 Son Poata'nın tefrikası: 78 

~--=~~~~-~~-~~r--~~ 1 Baron de Tott'un hiıtıra rı 
• !!!t!ı?t!m' """!~@il"",.~! 

Lehistan içlerine doğru 

6 Nisan SON POSTA Sayfa 13 

BATTAL 
Yuan: ZIYA ŞAKlB 

Bizasta değişen hava 

' U) Slyruıı Arnavudlann miralayı. 
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14 Sayfa SON POSTA 

TercOme eden: B. Alal Ankarada spor hareketleri Bursada futbol ve 
K ç ş planım muvaffakiyet:e neticelenmiş, 
imkans~z görünen şey hakikat oluvermişti , P ·· .. 1 f tb l atletizm müsabakaları azar gunu yapı an u o Bursa (Hususi) - Geçen Pazar gü· 

ı 
• .. b k 1 nü şehrimizde birkaç spor hareketi ol-

Sonra, üzerlerindeki yapı.şkan l acab~ bu serbestliğim ne kada'r süre - ve at etızm musa a a arı muştur.Atatürk.sta~yom~ndaligma'T lanna devam edılmi.ştir. Ilk olarak sa-

madde lüzuci ( yıvışık ) bir hale 1 cektı? !f apishant müdürü bu dakika • 
gelinceye kadr..1r zarfların ters da yennden kalkarak mahkumu gör -
tarafını tükürükledim ve bunlan dik - meğe gitmiş olacaktı. Tabii ora•da her 
katle üst durı.a~ımın üzerine sürdüm: şeyi öğrenecek, be.ş dakika sonra ise, 
bıyık şeklinde kestiğim saçlan buraya değil yalnız bütün hapishaIM?, fakat bli 
yapıştırciım. tün kasaba da rtyağa kalkacaktı. 

Acaba bu saç parçaları düştniyecek Bu tPhlikeli vaziyetimde, evvelce ol 
miydi? Hareket etmeğe, başımı sağa, duğu gibi şimdi de, Süzanı hatırladım. 
so\a sallar.ıağa başladım. Bıyıkların Hemen hemen bomboş sokaklardan a
cüz'i bir kısmı düştü; fakat ekserisi cele ace1e Süzan:n evine doğru yürür
kaldı. Bir daha aynaya· baktım: Neti · ken, kendi kendime: cNe tuhaf, diye 
ceden memnundum. Derhal haleti ru· düşündiim, ben bu kızı anca'ı{ iki, üç 
biyem değişti; maneviyatım yükseldi; gündenberi tanıdığım halde hiç kork -
içimde yeniden ümid ışıkları parladı. madan gidip canımı ona emniyet ede-

Ortada bir mesele kalmıştı: Aramız- cektim! Dünyada bu çeşid insanlann 
aaki boy farkı. Fakat papasın kaputu bulunuşu cidden büyük bir bahtiyar • 
sayesinde bu farkı da gözden kaybede· lıktır!:t 
bilirdim. Çünkü sırtımda kaput bulun· Oraya gitmekle onu maruz bıra•kaca
duğu müddetçe, istediğiİn şekilde vü • ğun tehlikeyi hiç de düşünmüyordum. 
cudümü ezip büzebilirdim .. halbuki pal Çünkü onun en az meşgul olacağı nok
ıto olmasa, derhal bunun farkına van - talardan birinin bu olduğuna kuvvet • 
labilirdi.. le emindim. 

Ancak birkaç dakikalık vaktim kal- Suzanın evi hapisaneden ancak bir 

- .... l. 

mıştı. üratlc papasa birkaç satırlık kaç yüz yardalık bir mesafede idi. Ka· Mü.tki11e mektebi voleybol takımı 
bir teskere yazarak yaptığım kaba ha· pısmı çalmağa lüzum görmedim; yata~ Ankara (Hususi) - Bu hafta burada 1 Yarı.om finalinin. Etimed'ud olarak in • 

haya çıkan Merinosspor takımile Bur -
sagücü arasında yapılan maç 5-1 Me -
rinossporun galibiyetile hitam buldu.. 
İkinci oyun Muradiye Gençlerbirliği 
le Akınspor klübü arasında yapıldı. 

Maç 3-1 Muradiyelilerin galibiyetilt 
nihayet buldu. 

Ayrıca sabWıleyin saat 9 da bqla -
. yan bir de sokak koşusu yapılmıştır. 

Beş kilometrelik bir mesafede yapılan 
bu koşuya Bursagilcü, Merinos, Akın • 
spor klüplerile Askerl lise, Birinci lise 
San'at ve Ziraat okullarından 43 a•.let 
iştirak etmiştir. Cümhuriyet alanından 
Çekirgeye kadar o1an koşuda birincili
ği Bursagücünden Zeki, ikinciliği ge
ne bu Göçten İtalyan, üçüncülüğü Meri 
nosspord2n Hanın kazanmışlardır. 

Keza bölge bisiklet müsabakalann~ 
devam edilmiş, bu yanş gene Bursa -
Mudanya yolu üzerinde yapılmıştır. 

Mesafe 100 kilometredir. Bu mesafeyi, 
üç saat beş dakikada Acaridmanyur -, 
dundan Hikmet Altıntaş bitirerek bi -
rinciliği ihraz etmiştir. (Hikmet şimdi • 
ye kadar yapılan bisiklet müsabakala • 
rında hep birinci olmuştur.) 3 saat 18 

d<1kikada Ahmed Özçağlar ikinci, ya · : 
rım tekerlek farkile de İhsan üçünci1,' 
Bahaettin dördüncü, Hüsameddın be • 
şinci olmuşlardır. Bu müsabakaya se -
kiz kişi iştirak etmiştiT. 

reketten ötürü kendisinden af diledim. odası!nın penceresine vurdum. Acaba bir çok spor teması yapıldı. neticelerini tihabından makaad, ajanlı~ın aynca ter • 
Bütün mektublarımı topladım. Pa'Pasın uyuyor mu idi?. Fakat hiç zannetmi - evvelce bildirdiğim bu haberin şimdi de tib ettiği bisikletli gez.in.in aynı gün Eti· 
hareketsiz ve baygın vücudüne, kapı - yorum. Çünkü pencereyi çalışımdan tafsilatını veriyorum. Milli kfune dışında med'udda yapıl.mıı olmasıdır. Bu bisiklet 
dan bakll<lığı zaman saçlan farkedile - bir kaç saniye sonra pencereye çıktı kalan takımlar arasında beden terbiyesi gezisine iştirak eden yüzü mütecaviz bi -
miyecek şekilde, kapısı arkaya dönük ve alçak bir essle bana cevab verdi. umum müdürlüğünün tertib ettiği kupa sikletinin gezisi çok güzel bir havada 
bir v<iziyet verdim. Nöbetçinin kapıya Tuhaf değil mi, Suzan c:Kim o?• diye maçlarına bu hafta Gençlerbirliği ve Ga· cereyan etmiJ olması itib~rile büyük bir 
geleceği anı kollıyarak ayağa• kalktım. sormağa bile lüzum görmemişti.. kız- latasaray oyunu ile başlandı. Hakem Hü- neşe içinde geçmiştir. Beden terbiyesi U· 

Başıma pap3sm kasketini geçirdim. cağız adeta beni bekliyormuş diyebili- scyin; ut1umlar: Galatasaray: Fehmi • mum müdürünün de iotirak ettiğ; kafile ===============-dır, bu takını son günlerde en kuvvettı 
Bir külçe halinde, şuursuzca önümde rim. Fuad, Hilıni • Nihad, Ahmed, Hilmi • saat onda stadyomdan hareket etmiş ve 

Ö 
rakiblerini de yenerek Ankaranın en i'J1 

yatmakta olan bu adamın sırtına vura· Kan. ıv. ı açtı. Ben içeri girer girmez Fethi. Oğuz, Servet, Ömer ... Gençlerbir- (12) de Etim.es'uda varmııtır. ğle yeme. bir voleybol takınu olduğunu iıbat et · 
rak. ve bizzat papasın sesini taklid c - boynuma sanldı. Şehirdeki herkes gı"bi Jlği: Rahim • Ahmed, Ali • Münir, Ha . ği kırda açık.havada yenilmiş ve yemek - miJtir. Yeni yapılan Mülkiye kapalı 1& .. 
derek, ona ieselli verecek mahiyette o da, tren kawsma sebebiyet verenin, san. Hüsey·n • Vahdet, Asım, Muzaffer, ten sonra, muhtelif eğlenceli oyunlar ter- lonunda çalışmak imkAnını bulan genç ~ 
son birkaç söz söyledim. Bu işi de yap- A1man askeri kılığma girmiş bir fmriliz Nuri, Mustafa ... İlk dakikalarda Gençler· tib edilmiş ve bu arada atış talimleri ya- lerin faaliyeti istikbal için ümid verict 
tıktan sonra kapıya doğru yürüdüm. zabiti o]dugu~ nu işitmişti.. zava:llı Su· birliği muhacimleri, Galatasaray kalesine pılmıştır. Bundan sonra 16 kişinin işti • mahiyettedir. Gönderdiğim resim Anka~ 
Nöbetçi banCı" kapıyı açtı; ve masanın zan, gene herkes gı"bi, şafakla beraber indiler ve nısıf sahaya yerleştiler ve bu rakile 8 kilometre mesafede b:r bisik1et kı a.. ranın en kuvvetli voleybol ta mmı gur 
üzerine eğilmiş olan vücude hayret ve kurşuna dizileceğimi de öğrenmişti... devrede dört gol attılar, on kişi oynıyan yarışı tertib edilmiş, neticede Fevzi bi • termektedir. 
merııkla bakmağa baş1adı. Tam sevinç göz yaşları dökecek bir Galatasaraylılar müdafaa sistemini takib rinci, İsmet ikinci. Sabih :içüncü, Fik • Konservatuvar, Ziraat enstitüsü vole7ı 

Ben. papasın sesini taklid ederek: sıra idi; fakat Suzan kendine hakim o· ediyorlardı ve ilk devre 4-0 G. Saray aley ret dördüncü, Bülend beşinci ve Orhan bol maçında, Konservatuvar takımı gel .. 
- Onu rahat bırakınız, dedim, bira-z labilecek kadar soğukkanlı idi. Doğru- hine neticelendi. İkinci devrede de ayni altıncı gelmişlerdir. Gelecek haftaki gezı, mediğinden Ziraat enstitüsü hükmen ga ~ 

heyecanlıdır. Fakat Allahın huzuruna sunu isterseniz ben Suzan kadar, böyle üstünlüğü muhafaza etrr.elerıne rağmen Keçiörene yapılacaktır. li:b addedilmiştir. 
çıkmağ'! tamamen hazır bir vaziyette· bir an içinde vaziyeti kavramasını bi- Gençler muhacimleri beceriksiz kaldılar, Maarıf Vekaleti beden terbiyesi mü Ankaradn su sporlan müsabakası 
dir. Gözünü kırpmadan ölümü kaTŞı - len hiç bir ka'dına rastlamadım. Birke- nefce değ "şmedi, oyun 1-0 Gençlerbirli - dürlüğünün, mektebler arası atletizm yapılncak 
iayabilecek bir haldedir. lime içinde ve bir fısıltı halinde ona ğinin galibiyetile bitti. müsabakalanndan bu haftaki programa Beden terbiyesi umum müdürlüğü su 

· d YiikSf'k mektchler f utbo1 marlan 1 da .. hi·l· 1800 metrelik kır koşusu da P. a.za.r Hiç bir şeydeıı şüphelenmiyen nö - vazıyeti anlattım. Bulun uğum vazi - ~ sporları federasyonu, Nisanın 8 inde An. Diğer taraftan yüksek mektebler ve gunu yapıldı. Bu koşuya 75 mekteblı ıştı· 
betçi, kapıyı arkamdan sürmeledi ve yette her şeyi bir yana bırakarak ona karada yapılmak üzere, bir yüzme ve 1111 
beni hapishane müdürünün o· tafsilat vermeğe kalkşnak divanelik· mektebler futbol karşılaşmaıarına devam rak etmiştir. 13

'
45 

de stad içinde başlı • sporları programı hazırlamıştır. Bu ga. 
dasına kadrtr geçirdi. Hapishane mü - ti. (Arkası var) edildi. Pazar sabahı saat 9•3o da 19 Mayıs yan koşu stad haricinde de devam etmiş teriler Çocuk Esirgeme Kurumunun ha· 

stadı antrenman sahasında Yüksek Zi • ve gene stad içinde bitirilmıştir. Neticede 

dürünün odası fazla ışıklı olduğu için .. ~ •••••• G .... ~-·~·n·~··~··~·n·~··~··~··!·~·~··~·U·~··~··~··~·····C ... ~··~·S·~··~··~··J·... raat ile Konservatuvar takımları karşı • 4 dakika 9 saniyede yapı usta mektebi zırladığı kapalı yüzme havuzunda ya . içen girmedim. Kapının ~ğinde du - birinci, erkek lisesi ikinci, Gazi lisesi ~ • pılacaktır. Kapalı havuz, Sus sinemaa 

k D h 1 
'tm :ı.. i tlnd 1 !aştılar. Ziraat enstitüsü hAkim ve güzel altındadır. Havuzun modern tesisatı var • 

rara : er a eve gı el\. n ye e o· b' d çu"'ncü ve Ticaret ıı·sesı' do'"rdüncu'" gelmı"ı· ır oyun an sonra maçı, (2-0) kazandı. Bu dı ı d --•-.ı-~uğumu söyledim. Aynca, mahpusu, !erdir. r ve suyu isteni en hararet erec~ 
h b

. h ld b k""' ğımı f k~• k maçtan sonra Gazi lisesi ile inşaat usta ısıtmaktadır. 
azır ır a c ıra ·~ı , a •n en- 1 " 8 4 r.. 6 7 8 9 10 k b f Muhafızmı·,,.u at1ılanrun yu··n·ı·yu··şu 

' u me te i utbol takımları arasında yapı· b' .. F d 8 N" C t .. G. 
disinin bir iki mektub daha yazmak ih- l G Muhafızgücü atlıları son yu-rüyu'"şle • e erasyon, .u5an umar esi gun ' 

ti d b 1 d 
• h . h 1 an maçı, azi lisesi takımı (6-0) kazandı. yapılacak gösterilero,· vekillerimiz!1• 

yacın a u un ugunu, ve apıs ane ıı--ı--ı--ı--ı--.ı.- Atletı"zm mt"ı'sabakalft- rini de bu Pazar yaptılar, atlı gruplar sa-~ ""'& meb'uslanmızı, mülld ve askeri hükfune 
1 

müdürünün bunları yerlerine gönder- Bir gün evvel başlıyan mevsimı"n ı"lk bahın erken saatlerinde Telsiz civarında 
--1- I" t fk ı · d b 1 ıı;.......... •• erkanını davet edecektir . .u.ıe.K u u zr ıgın a u unaca6ımı u - aletizm müsabakalarına Pazar günü 19 toplandılar. Hareket eden kafile Mamak 
mid ettiğimi de i1nve ettim. Mayıs stadyomunnda devam edildi. Sa- ve Kayaş yolu ile Barut fabrikalarına gel- Atış sporlan 

T&·m ben ayrılıp gitmek üzere iken, di, sporcular öğle yemeklerim fabrika • Müsaid olmıyan havalarda yavaş gi 'I 
hayı dolduran binlerce seyirci tarafın • den bölge atış sporu ~leri, son umanlar .. 

hapishane müdürü bana teşekkür et - dan alaka ile takib edilen bu müsabaka- nın gazinosunda neş'e içind~ yediler, bi-
tikten sonra beni dehşete selan şu söz· raz istirahatten sonra dönmek üzere ha • da faaliyetini arttırmıştır. Bu cümle • 

lann neticesi şudur: den olmak üzere, Pazar günü bir taraf • 
leri söylemez mi: (300) metre, bı"rı'ncı· Galı''o, ı'kıncı Nun·, rekete geçtiler, bu suretle Muhafızgücü 

12 
tan Sankışladaki poligonda, diğer taraf. 

- Çok iyi. Ben şimdi onu gömıeğe derece 3911. saat süren 90 kilometrelik Küçük Yoz-
d 

tan Etimes'udda atışlara devam edilmi• 
gider ve rahatça bi:- uyku çelanesini ga yürüyüşünü de bitirere~ dört aydan- tir. 60 metre kızlar, birinci Melahat. dere-
tavsiye ederim. Doğrusu çok cesur bir beri devam eden atlı yürüyüş programını ce 8 saniye 9 salise cAnkara rökoru., ikin ks Atış ajanlığınca malzemesi tamamla • 
çocuk. Ölümden zerre kadar pervası SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAÖI: ci Faharnet. e iksiz olarak tamamlamış oldu. nan Dikmen kayakevinde de bir poligon 
olmadığını çok iyi biliyorum. Şayed ı - Dam üstünde görsem beline kaznınyı Anknra ve İstnnbul Matbuat s~aha kadar odasında beş aşağı b~ vururdum. (2000) metre büyükler, binnci Mustafa, takımları maçı açılacaktır. 
yukarı dolaşacak olursa sinirleri bozu- ı - Alft.meller - Parası olan düşünsün, o- derece 6 dakika 8 saniye !5 salıse cyenf Diğer taraftan burada dolaşan kuv • 19 Mayıs jimnastik şenlikleri 
1 

b d bed na Jil.zım; lçlne para koyar. Ankara rökoru>, ikinci Edip... li Maarif Vek§.leti 19 Mayısta sayılaca:l 

Şur; vüzt\ yorgun ir ifa e kes er. 1 - Biz ahşabına da razıyız, öylesi olsa (110) metre küçükler. birincı Hayri. vet . şayılara göre Ankarııda çalışan ga. jimnastik şenlikleri i~ erkek ye kızlara 
imdi ben onun yanına gider ve ken- haydi haydi _ Toplamak. ikinci Refik derce 18·8··· zeteciler bir futbol takımı teşkili için ha- göre, iki jimnastik hareketleri programı 

disile son bir defa daha konuşurum. f - Verirlerse dumanını tüttürürüz. zırlanmaktadır. 19 Mayıs stadı müdürü hazırlamıştır. Vek!let şenliklerde talebe. 
Hapishane müdürünün bu sözleri fe- 1 - Emreden. (llO) metre büyilkler, birind Ziya, ikin Kerim bu işin o~anlzasyonunu üzerine 

- 6 _ Dans etme. ci Celal, derec·e 18,9. .. 1 t A k b k k d nin giyecekleri elbise ıekillerini deği§tir-
na halde canımı sıktı. Çünkü buratlan a mış ır. n ara mat uat ta ımı ya ın a mictir. Şenliklere ~<>+irak. edecek erkelD-

Disk atma, birinci Yusuf 40 metre 33 k · l · b 1 k ·uı kü" :.' 'il" kaçışımın, aradan en aşağı bir saat geç e zersız enne aş ıyaca ve mı me ler için; kolsuz beyaz atlet fanilası. be-

m -..Jen fnrkedı'lmı'yr.cegı· ·n
1
• kuvvetle santim cyeni Ankara rökoru>, ikinci Meh- maçlarının ilk Ankara karşılacmasında ~"U '"' d :.' yaz kısa pantalon, kızlar için; beyaz bluı, 

zannediyordum Mümkün olduğu ka - me ··- oynamak üzere İstanbul matbuat takı • siyah fanilA, siyah kilot, beyaz kısa ço • 
dar süratle hareket etmekten başka Tek adım. birinci Galib 607 santim, ikin- mını Ankaraya davet edecektir. rab ... 

ı k h
. b k Soğukk ci Hayri 580 santim.·· Yüksek mcktehler voleybol marı yapı aca ıc; ir şey yo tu. an- 9 10 y Kızların bluıu üç düğmeli, önü açık 

lılığırnı elden bırakmamağa çalışarak Yüksek atlama, birinci Jerfi 170 santim, Diğer taraftan Maarif Vekaletinin ter- devrime yakalı kısa kollu, spor erkek 
hnpishatıe müdüti.ine: ikinci Galib 160 santim... tib etmiş olduğu yüksek mektebler vo • gömleği gibi olacaktır. Kilot, anden ar ~ 

_ Geceniz hayrolsun! Diğer taraftan bölge bisiklet seri ya • leybol karşılaşmaları büyük bir alaka ile kadan geniş, plikaşeli, 7 santim eninde ke· 
Diyerek askerce bir selam verdim E rışlannın altıncısı Pazar günü (100) kilo- takib edilmekte ve hararetle devam et • nar, 4 santim eninde askı, yandan açılıp 

ve kapıya doğru yürildtim. Hapishane 4 metre mesafe üzerinden ve (11) bisiklet- mektedir. Nisanın birincı cu.m'artesi gü. kapanacıfırtır, askılı!.r aırkadan, yandan 
gardiyanlarından bili beni takib etti ve çinin iştirakile yapıldı. nü Mülkiye ve Gazi terbiye enstitüsü vo- dikili, önden düğmeli olacak, düğmeler 
bana kapıyı açb. çinin iştirakile yapıldı. Alınan neticeler leybol takınılan Mülkiye mektebi kapalı kemerin iç kısmına dikUecek. bacaklar 

Mes'ud dakika!. İşte ben gene, yıl • 'i şunlardır: salonunda ilk karşılaşmalarını hakem Ca- lastikli yapılacaktır. 
dızlarla dolu ve yeni doğmuş biT ayın 1 - Nuri Kuş (A-G) 3 saat 10 dakika ... hidin idaresinde yapmışlardır .. Çok hara- Giyim malzemesi yerli malı olacaktır. 
pırıldadtğı semanın altında idim. Ye - 2 - Ali Ersoy (Bölge san'at okulu) te- retli olan müsabakayı Mülkiyelı gençler Erkek ve kadın öğretmelerin giyhn 
niden serbesttim! İmkAnsız görilnen kerlek farklle. kazanmışlardır. Ktunran, Niyazi, Ziya, şekli talebe kıyafetinde olacaktır. Yal • 

3 - Hasan (A. G.) iki boy geride... Besim, Enver ve Semihten mürekkeb nız erkek öğretmenler uzun beyaz paıı • 
şey hakikat oluvermi§ti. Knç14 planım 4- Nazmi (A. G.) tekerlek farkile... Mülkiye voley.bol takımı, Uç seneden beri talon, kadın öğretmenler uzun siyah go • 
IIlU\, ffakiyetle neticelenmiştl Fakat l'vvııkı :&>ulmocanı• JıaUıdUmy ı kU 5 - Alaeddin (A. G.). Ankaranın en kuvvetli voleybol takımı- rab giyeceklerdir. 



SON POSTA Sayfa 1.5 

gür üz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. BahÇekapı SALiH NECATi 

en ucuz, 

Paslanmaz, iekelenmez ve bozulmaz. 
Yel ek ak.samı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Taşra Salış yerleri : 

r OD) ada Kıışıkçı Nocati, Enurumda 

TÜRKiYE UMUM DE OSU: JA:I\ 1 E 

Ankara acentanıız 

N ş'ct olııkotlu 

A . ) '\'e Şs h:t ınbulda Tahtakale No. ol 

Adanl 
Yusuf Esendcmir ve Oğullan 
Ömer Başeğmez 

Konya 
Ceyhan 
Gazian~ep • 
Erzurum 

, 
• 

Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Saıt Akman 

Polatlı 

Mutafoğlu M. Şakir Öı~er 
Neş'et Solnkoğlu 
Süleyman Uz.genecl 

1 
B u omutanh~ından 

- u sene nşağıcıa y lı A _ A k azı şartlan haiz olanlar harb okuluna alınacaklardır 
n arada bulun 1 - d w d . de bulunanla b 

1 
an a. ogru an doğruya Harb okuluna, Ankara haricin-

B _ K r u undukları yerlerin nskcrlık şubelerine müracaat edeceklerdir. 
aydı kabul mua J ı M edecektir. me es. art/939 dan (15/Temmuz/939) a kadar devam 

2 - Gi · . nş şartları berveçhi Midir: 
A - Sıvıl· L ' d 
B · ıse en mezun l ak 1 ...! Tam te ekk.. .. ~ ac ve o gunluk imtihanını venniş bulunacaktır. 

rarlı Slhhat r ş ullu asken heyetı sıhbiyelerden (Harb okuluna girer) ka -
C ~ aporu almış olacaktır. 

- Dıger şartı 
D _ A ar aı;kfrlık şubelerinde mevcuddur. 1 

öğren b 
1 

nkarad olanlar (C) maddesindeki şartları Harb okuluna murac.aatıa 
rler {2177) 

ARKA 
B E 

ROMA Ti ZM A -LUMBAGO 

SiYATiK -ve bütn ı 
ıığrıl.ıra 

kaf11 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI DAiMt ve ÇABUK GEÇiRiR 

~kmıtın.ye konu~~~ıa Vek3.letinden: 
- Adanada Seyha hr' .. . 

teferruatının imali .
1 

n ne ı uzerınde inşa edilmekte olan reglllAtM- kapak ve 
2 -;:-- Eksıltme 27 ;4~9;ontaJ ~şı keşif bedeli c650,000> llradu. 

'lekaletı Sular U tarihıne rastlıyan Perşembe gu"nü saat ıs de Nafıa 
u mum Mud- l .. w • s iUlıle yapılacakt ur ugu u Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 

3 ır. 
- İsteklıler eksıltme 

Şartnamesi fen • şartnamesi, mukavele proje.si bayındırlık işlen genel 
lJ ' nı şartn:une ve p . 1 ri , ın.uın Müdürlüğü l roJe e c32> lira c50> kuruş mukabilinde Sular 

4 _ Ek nt en alabilirler. · 
siltmeye g'rebılm k · . . 

nat vermesi ve eks'ltm . e ıçın ısteklılerin c29,750> liralık muvakkat temi· 
bulunan b~tu- ~k enın yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
· n ves\ alarla b' 1 k . . . ışe nıahsus olmak üz ır ı te bır ıstida ile Vekalete müracaat ederek bu 

B .. ere vesika a 'mal b · . · u muddet içınde vesika ta . • an ve u vesıkayı ıbraz etmelerı şarttır. 
5 - İsteklilerin teki f lebınde bulunrnıyanlar eksıltmeye ıştirak edemezler. 

veline kadar Sular U mektublarını ikinci maddede vazılı saatten bir saat ev-
mum M"d" l" ğ- " Postada olan geeikm 

1 
u uru une makbuz mukabı:tinde vermeleri llzımdır. 

e er kabul edilmez. c82h cl555ıt 

ÖKSÜRÜK 
''s· ırop ~ectoral 
E '' ıki ve • 

ycnı bütün öks- "kl · 
ge,.; · L~ uru erı 

rnr, ualgarn "l t" temltl so t urür, bronşları 
er, nezle . 

göğüsleri ve gnpten korur, 
zayıf olanlara bilha~a 

oayanı tavsiyed· 
ır. 

iNGILlz KANZUK E 
B CZANESI 
eyoaıu lstanbuı 

ŞURUBU 

• 

~' 
S rt Rüzgarlar 

? 

Kış Güneşleri 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevsı mlerde: 

E 
istimalin\ ihmnl etmeyiniz. 

BAKE < mnğazafarının 5ı ttığı 
koı:;cOm ve pardesol ~r, f'mbalslz 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 

ŞIK 

ucuz 
Hnıt hnzırdft piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
\'e n Osa t ş ırtlarla satılm ık tadır. 

İstanbul ikinci inis l\lematlağ'unda.n: 

İflfl.sına karar verildi~ 4-3-939 taribinde 
ı ll~ edilen Beyo~lunda İstiklft.l caddesinde 
260 numaralı mağazada manlfaturacı Yer
Tant Seneryan haklı:ındakl lnAsın kaldırıl

masına 5-4-939 tarlhlnde tarar verlldllt llln 
olunur. 939-7 

~-•> Dr. Ihsan Sami 
iSTAFiLOKOK AŞISI 
lstatılokoklardnn nıUtevellid (er-

genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arprıcık) ve blltOn clld hasta-
lıklaıına knrşı pek tesirli bir aşıdır. 

Dlvanrolu No. 113 ..... ~ 

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

OD sta 
Yevmi. Siyası. Bandis ve Balk ıaaıea 

Yerebat.an, Çatalçeşme aokak, 21 
İSTANBUL 

Gazetemizde -;ıkan yazı n 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize clddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
fena Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

'fÜRKİYE 14vv ~öv 4W 

YU!-iANİSTAN ~:l J 
. ) 
•-•V •• lJ 

BCNEBİ 27 J .! 800 

Abone bedeli peşindir. Adre• 
deli§tirmelt 25 kur..ıjtur. 

1 
Ay 
Kr, 

ıw 

27u 
!lOI) 
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inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Muhnm- % 75 

Cinsi Mik. men be. teminatı Eksiltme 

Lira I<rş. Lira Krş. şekli saatl 

Yuııgın sön lUrme 13 kulem 634.42 40.08 Açık eksiltme 14 

levazımı 

Yangın aleti n 2 • 1096. 70 s2.2;; • :t 14,80 
ecztısı 

Yangın tulumbası 5 :t 595.- 44.62 J) J) 14,'5 

• Hortumu 75 metre 118.87 8.91 pqzıırlık lö 
Kaıuyun 2 adet S 48(,0.- SGO.- açık eksiltme 15.80 

tonluk 
• 1 adet 5,5 40JO.- 300.- :t 15.45 

6 ton.uk. 
Satış kamyonu 1 ftdE't 2 3100.- 233.- :t • 16,80 

ton.uk 
Kamyonet 1 adet 1 SOJO.- 225,- açık eksiltme 16.-:\5 

tonluk 
I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yaıılı 7 kalem malzeme 

hizalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat te.mınatlan, eksiltme saatleri hizaların
da gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta levazım şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibı kapah 
sat~ kamyonu planı da görülebilir. 

V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek istiyen • 
lerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile ben.o 
zin sarfiyatını göst..erir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar 
İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri lhımdır. 

VI - İsteklilerin ekc;iltme. için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2172) 

~ 

Cinsı Miktan Muhammen B. 
Lira Kr. 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli saati 

Nişasta kola 18.425 Kg. 301)7 76 230 08 açık ek. 15,30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 açık ek. 16 
Mobilya 10 kalem 384 00 28 80 açık ek. 16.30 

I - İdarece kabul edilen t ipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibince yap
tınlacak cıns ve miktarı müfredat listesinde yazılı cl3> parça eşya ile yukarıda 
miktan yazılı nişasta, kola açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli. muvakkat tcminatlan, eksiltme şekil ve saatleri hi • 
zalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalannda gösterilen saatlerde Ka • 
bataşta Levazım şubeıo!r.deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi ;re. 

iimler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin ed ılen gün ve saatte % 7.5 güvenme para. 

larile mezkur komisyona gPlmeleri. (2136) 

Cut Milcdan Muhnmmen Muvakkat T. Eksiltme 

B. Cıf 

I Türk Li. Türk Lirnsı Şelcii Tarih! Saati 

Adi taptt 10.oı o paket 755 56.63 Açık 2414/939 14 
14,1() T.ıkım y. ğlı tapa 5.000 > 1572 117.90 • > 
14,80 Madent Av kovanı 25 83 6.23 il > 

Dolma tufek kupsUlU 400.000 kutu 25.876 1940.70 Kapalı :t 15 
16.80 5,05 kovun kapslHn 20.000 J) 6.313 473.48 :t • 

KHpnlı krpslll w.o ıo ]) 9.351 7Hi.S3 J) J) 16 
Dinamıt • No. 6 roo.uoo a<let 3.650 273.75 Açık 25/4/939 14 

• • , 8 1.000.000 1) 8.550 64!.25 Kapalı > 14,80 

Rlektrik il • 8 1.öv0.000 • 66.300 4222.60 • J) 15 

Tavikli e.ekti- 10.000 D 950 71.25 Açık J) 15.80 

rik kaps. No. 8 
Rövelver fışen- 290.000 :t 6.571 492.83 il ~ 16 

gi .Mulılelıf cins• 
ve mikdnrlı 

.. 

I - Şartname, müfredat listesi ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı av 
malzemesi ve me"IAl.ddı infilakiye eksiltmeye konmuştur. 
il - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçeleri. ihale şekli, tarih 

ve saati hizalarında gösterilmiştir. 
111 - Ek.cıiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kornisyo " 

nunda yapılacaktır. 
lV - Dolma tüfek kapsüllerı şartnamesi 149 kuruş ve 8 No. hı elektl'ikli kap

sül şartnamesi c282> kuruş bedel mukabilinde ve diğerlerine a:d şartnamele!' 
parasız olarak her gün adı ge~en şubeden ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınab'Jir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fint tek.lif mektub!arını her bt.. 
rerlerini eksiltme saatinden birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Baş .. 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 18zımdır. 

VI - İsteklJlerin teminat akçeleri ve kanuni vesikalarlle birlikte Alım Ko • 
misyonüna gelmeleri il3n olunur. c2167> 

----Muhammen B. % 7,6 Te. Eksiltme 
Cinst Mikdarı Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli saaU 

Bulaşık yıkama 1 adet 1200. 90. Açık 14 
mHkinesi 
Su tesis ıtı mal- 21 kalem 4776. 358. 12 :t 14.00 

zemesi 
Pirinç etiket 81.770 adet 572. 42. 90 11 16.80 

I - Değiştirilen şartnamesi mucıbince ve şeraLti sabıka daire:slnde •İ> aded 
bulaşık yıkama makmesile yukarıda cins ve miktan yazılı c2> ka:em malzeme 
hizalarında göeteriler. usullerle eksiltmeye konmuştur 

\ •...................................•.......... ) "' ~ 

Il - Muhammen bedellerı, muvakkat teminatlan ve eksıltme saatleri hizala • 
rında gösterilmi,tir. 

Ill - Eksiltme 18/4/939 Salı günü Kakı.taşta Levazım ve Mübayant Şubesin
deki Alım Komidyonunda yapılacaktır. ......................... ---·······-· .. -·······----

Son Posta Meibaaa 

NeFiyat Müdürü: Selim ltagıp .ltnef 
.. ...-.t S. Ragıp ~M~Ç 

SAHİP14.ı.IW: A. Ekrem UŞAKLIGll. 

rv - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi etiko' 
nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanunt vesaikle 
birlikte mezktlr komisyona gelmeleri ilAn olunur. c2166. 
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