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CUMA 7 - NİSAN 1939 

Dahiliye ve Hariciye Vekilleri İzmirde bir deli 

İdare işleri telefonu:~ 

r····-···-J~~~!~~~~~~~~---~~-ler görüştüler? zabıtayı 6 saat 
Gazeteciler, B«§Veküle -·--·······-·-............................... -, 

memleket efkan.nı he korıu.şurkeA harta w.. mMha]IYiıcm. '°" giıinlerde r M E S E L E L E R :J 
mevzuu bcıhsettiler ~ecana veren talih.ı'2 bir MÜdahaloi""W hatcıJI' da meşgul ettı' L 
meziyet olduğunu ~ usu.rlan affetmenin riı/OHt kı14w.da.n içift elGM . bir ' ' 

Vaziferi geçmif ü.ıermcı': evvel de iıbot etmif o~ Refik Saydam: cHeptmiM Çatalagv ZI ıı·man olamaz' 

Leh hariciye na.zın Bek .ınceıfle bi1'lik te V cırfOVadan Londraya hareket ederkn 

Londra 6 (Husu.ti) - Bu sabah Sout-1 den w lıfant denizinde yapılan manev-
hamptonda İngiliz donanmuuıı teru, e- (D~mı 11 inci ıa11fad4) 

dedikodu deı)U, TiLr1c mill«mht YtUchıılim 11«Gtmak • İzmir 6 (Telefon!~) - ~ugün İzmirln • ' ' 
\ tır. Onu d.ğil, bttnu d~u.t. eledi. oldukça kalabalık bır semtı olan Karataı B" . . ,, . • 

"···..................................... 1 halkı heyecanlı dakikalar yaıamış. zabı- ır denızcı : Buraya sarfedılecek paranın yalnız hır 
y ..... -:····· .. ·--·:-:·-.. 7 ........... - .......... - ............. .J ıtayı saatıerce ifgaı eden bir hldise oı- kısmı ile Ereğli, Zonguldak ve Amasrayı mükemmel 

azan . Mıhıttın Bırgen muttur Hadise ıudur: b" h 1 • k k b"ld" d. 
Karaiaıta 305 inci t0kakta oturan Ke- ır a e getirme a ı ır n ıyor 

mal isminde bir şah11 bundan iki ay ev
vel mühim bir sinir hastalığına tutul -
muş ve hastanede tedavi altına alınmıı 
ve bir müddetten sonra iyileşerek evine 
dönmüştür. Son zamanlsrda gayri tabi! 
haller geçiren Kemal, oğlu Vahid! Ka • 
rataş orta mektebin• göndermeğe razı 

(Devamı 3 i.inc!l sayfada) 

lngilterede faaliyette 
bulunan 3 Nazi 

hudud harici ~dildi 
LQ!ldra 6 (Hususi) - Alınan gizli po

lis teşkilAtına (Gestapo) mensub olup, 
İngnterede faaliyette... bulunan üg Nad, 
hudud haricine çıkarılmıştır. 

Hükfunet. bu gibi ecnebi ajanların faa
liyetine nihayet vermek üzere bt'f ted
birler almı~ır. Zonguldak limanından bir ·manzara <Yu151 ıı mel sayfada) 
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Hükumet ve matbuat 
--:ı.. "f\J .. C1 r. 8~.::. [L...) 

\... Y aUD: Mllhhtlll Naı• 

• gucn ç gün evvel Ankarada hükfi • 

~ meUe matbuat mümessilleri a· 

rasında bir ıçtiı:ıa yapıldı ve gerek dahili, 
gerek harici meseleler üzerinde uzun u • 
zadıya konuşuldu. Bu esnada şu görüldü 
lti Türkiyenin dahili meselesi yoktur. 
Yahud da. memleketi yükseltecek bir 
faaliyete aid binbir mesele mevcud ol • 
malda beraber. siyasi mahiyette ve me
sele denilebılecek her hangi b:r ehem • 
mıyeti haiz hiç bir şey göze çarpmıyor. 
Bu arada, Türkiyenin en mühim mesele
si. harici dünyanın gıdişini dikkatle ta
kib eylemek zaruretinden ibare~ oldu • 
ğuna ve bu bakımdan dn Türkiye diğ~r 
memleketlere niııbetle en müsaid mev • 

SON POSTA 

s: Kapalı kutu .. = -

· ·ıd·ıı;.· İnsan kapalı bir kutuya benzer. içinde gizli olan cevherın içinde cevher varsa kutunun lcapaimı açmak mentaatinin kıde bulunduğuna kanaat getırı · l'>ı !1 • iktizasındandır. A"i takdirde kapalı sıkı tut, içini ıorme-
rada hükfunetle matbuat arasındakl mil· mahıyetini :ınlamalt çin kapağının açılmrunna lüzum vardır, .:ı-

rniş olanların içinde bir fCY bulunduğunu anmaları "" 
nascbetlerden de bahsedqdi. kutuda kapak neyse, insanda dil odur. f d d 

İki saat süren bu hasbihal arasında. c:===============-==========ay==a=ır=.===========-=-ıı===:=:::::=~~===~~=== 

§.~~~~~~~;::f ~[~ 
tam manasile hür hissetmesıni istiyoruz. Her nefe.• alışta daha 1~·---·-··••H••····-···----····-11 
Bunun için, siz de her şeyi ya:ıabHirsi - • H b { k 
nfs. Doğru olarak bildiğiniz her hangi Çok zengin/esen kız '!. ergun ir 'I. ra . 

100 erkek talebe 
içinde bir hız talebe 

bir şeyi yazarken tereddüd etmenize hıç • 
bir sebeb yoktur.~ /. İ 

HükUınet erkdnı bunlan söylerken yal- • 
nız. birkaç mühim noktaya dikknt edil • İ Kadının huzuruna iki kifı çıkmı§ • 
esın. tavstv.> ediyor1 -rdı Mesela Ha • : Zardı. Biri ötekinin mendilinı çaldığı· • 

m ı ·_J - ül • • ·.:=:: riciye Vekili. istiyor ki matbuat. her nı iddia ediyordu. Kadı sordu: 
hangi b"r dOnya hadi.sesin:. olduğu gibi, - Mendilini çaldığmı nereden bili-
kabil olduğu derecede sıhhatie Türk ef- i yorsun? 
karına tanıtmıya çalışsın ve bu esnada, 

1
. - Elinde görmedim. Aldım, işte 

istt-rse bu hAdiseleri tenkid etsin. Fakat, !. mendil de bu! 
bu tenkidi yaparken ışleri, falan veya fi- Kadı mendile baktı, ..elini cebine 
lan zürnrcnın görüşüne nazaran mütalea ! ~okt. Kendi mendilini çıkardı: 
etmek yerine, onları Türk göz.ile görmek ! - Bu biT 1ey isbat etmez ki benim 
ve Türk kanile ölçmek yc5lundan gitsin. /~ mendilim de o mendilin ayni. 
Okuyucularımız hatırlarlar ki, hız de bu : - Olabiliı" Kadı efendi. Benim 

iki tane idi 

1 

siltunlarda bilhassa bir seneden beri dai- Bu gözlüklü, Kasketli genç KIZ ner ne· i çalı~n. ~~tim ~i.r ta~e. deği~,. iki 
ma bu fikri müdafaa ettik; şu halde Ha- les alışında bir kat daha zenginleşmekte : tane 1dı. Bırı de sızın elimzdekıdı.r. 9 yqlannda olan bu ku çocuğu bulun-
riciye Vekilimizin Türk matbuatının hür ve serveti onar lira daha kabarmaktadır. '----·--·-,------·"' duğu İngiliz kuabasındaki mektebin bi· 

o o ahd'd • • "l o " d"" V •• A ricik kız talebesidir. 100 oğlan arkadaşile rıyetıni t ı . ıçın ı en s. ur ugu yegane Dünyanın en zengin kadını olan Aıneri- • 
hudud. u mS11.ul ve tn ıı şar an 35.\':8 kah madam Kromvell babasının tütiln· ı.1.8 l :.l e-b "--· b r tt b "" u k h iten uzak birlikte hermin ders okumaktadır. İhti-
b·r şey değıldir. Hatta. onu da bir şartı den kazındığı 30 milyon İngilız Jlralık bl saslarını soran gazetecilere: 
olarak değiL alelAde her vatandaşın ileri servetinin büyük bir kl!mına tevarüs et. K a 1 an b lr ta o - Vallahi, erkek arkadaşanmdan çok 
sürcbileceğı bir fikir veya bir tavsiye o- miş bulunmaktadır. memnunum. Bana iyi muamelede bulu· 
larak ortaya at1yor. nuyor, beni koruyorlar. Bu suretle kız 

Dahiliye Vekiline gelince. o da her da. tır. olınanın faydalannı ve meziyetlerini bir 
hilt hAdisen n tetkik ve tPfsirinde mat - * kat daha anlıyor, takdir ediyorum. de
buatın tam bir hürriyet sahibi olmaSlru Sözlerimi gene Başvekilin bir fikrini 
istiyor. Onun tasavvur ettiği yegane şart, takib ederek mühim blr mesle üzerinde 
doğruluktan başka bir şey değ"ldir. Ha- bir lfıhze durmakla bitireceğim: 
kikat namına, doğru vbkılılara istinad e- flasta bir muhayyilenin son gün • 
derek !!Övlenflecek her sözü hükumet dik- lerde memleket efk!nnı heyecana ve • 
katle dinliyecek ve tenkidlerden de bil- ren talihmz bır müdahalesindeki hatnyı 
hassa memnun olacak. Tenkidin tenkid örtrneğe çalı§an Refik Saydam. kendisi· 
hududunu geçmemesi ve hakikaten ten - ne sualler soran gazetecilere cevab ver
kid olması lazım geldiğ:ni si>yliyen Da - diği sırada cBizler. yani bugünkü millet 
h Jiye Vekılfnin matbuattan istediği baş- hayatile meşgul olan bütün vatanda§lar 
ka bir §ey yoldur. için en manasız şey g çmi§le uğra§Itlalt • 

Başvek·ıe gelince, o, matbuat hürri • tır. Bizim vazifemiz: geçmiş üzerinde d • 
yetine tam manasile samimi bir bağlılık- dikodu yapmak değil. Türk milletinin la
la bağlıdır. Onun ağzında son g-Jnlerde tikbalini yaratmaktır. Onu değil, bunu 
bir kelimenin sık sık tekrar Pdildiğini düşüneliınlı. tarzında mukabele ettl. Ha. 
gördüm· Şeffaf kelimesi Mesela, cmem- kikat te bundan ibarettir. Geçmişin 

leketin, diyorlar: çok şükür, şeffaf bir si- esen> ve eben> davalarlle uğraşmaktan 
yasi vaziyeti var>; yahud chükumet milll ne çıkar? Bugün memlekette matbaa 

-

meselelere effaf bir varlık vermek is • var, kAğıd var. hürriyet var. te53müh Londrada National Portsait Gallerydo 
Uyor; öyle bir şeffaflık kı her kim ba • var. her y var. Her kimin, bu rnemle • 29 senedenberi güzel bir genç kızı tasvir 
karsa işlerin tam içini görebilsin ...• ve ketin !hayrına söyliyeei!k özlü bir fikri, eden bir levha teşhir edilmektedir. Bu 
llh. memleketin siy~ hayatında bir şef- doğru bir tenkidi vana bunu ortaya a -
fnflık, ynhud, başka bir ifade ile. şeffaf tabllir. Samimiyetle, nefsaniyetten ve ih- tablo 1816 dan 1863 e kadar yaşamı§ olan 
b"r temizlik devri açmak ist"yen hükft • tirastan uza'k olarak. bu vazifeyi ne ka - Augustus Leopold Egg tarafından yapıl. 
metin reisi, hüktimette olduğu 'kadar dar güzel yapnbilirBek bu memleketin si- mıştır n hastabakıcı kızların er. me§hu· 
matbuattn da samimılikten ve doğruluk- yasi hayatında mes'ud bir inki§af yarat- l'U sayılan Florcnce N:ghtingale'in res
tan başka bir JeY istemiyor. mak istiyen bu devirden o kadar iyi isti· midir. Fakat Kının harbi kahramanının 

Refik Saydamı, matbuat toplantısın . fade etmiş oluruz. 
d ·ı ı yakın akrabaları resmin, Floransa asla dan bir gün evvel, mühim bir mevzu et- Mes'uliyet em etı şey, yanız devlet a· 

miftir. 
~~~~~~~~~-

insanla maymun arasındaki 
alfıkrı 

Cenubi Afrikada Sterkfontaim havali. 
sinde fen adamlarının yıllardır aradıkla
n. insanla maymun arasındaki lli~iği pek 
kat'f surette isbat edecek olan ve !50 ila 
100 bin senelik bulunduğu tahmin edilen 
bir diJ rnüsteha halinde meydana çıka· 
rılmıştır. 

Meşhur al1mlerden biri bu hususta 
ş6yle demi§tir: 

cElimize ıeçen bu dl4 hiç bozulmamı~ 
bir ıekildedtr. Bir insan veyahud imana 
ben:dyen bir maymuna ald olduğunu gös
teren bütün enafı halufü.> 

l/ykusuncla evini te,.keden 
çocuk 

İngilterede Nantada 13 yaşlarında bir 
kız çocuğu bir gece esrarengiz bir suret• 
te evinden kaybolmuş. ailesi merak ede. 
rek aramışlar, tarsmı§lar, ve onu niha. 
yet ertesi güntı, evinden 40 kilometre Ö· 

tede bir ormanlıkta bulmuşlardır. 
Kızcağızın uykusunda yatağından kal· 

kıp, sokak kapısını açarak, yola düzüldü· 
ğü ve hiç farkında olmadan kırk kiloA 
metre katederek bu ormanlığa ıeldiği 

anlaplmıştır. 

rafında gergin sinirlerle münakaşa yapan damlarının ve alelitlAk: memurlann baş- benzemediğini, ressama modellik edenin 
heyecanlı bir içtima esnasında görmüş- !arının üstfinde ll!llı durması IAzım gelen başka bir kadın olacağını iddia etmekte. 
tüm. Dikkat ettim: Hükumet rei.simiz bü- b;r kılıç değildir; hattl, o hıç te bir kılıç dirler. Bu iddiaya göre, resimdeki genç 

yfik bir hatib değildir; fakat. buna m~- değil bir duygudur. Öyle bır duygu ki, kızın saçları kıvırcıktır. Kulağında kiipe Pavo Franko_qu takdis elti! 
kabil nezih ruhlu, hürriyet aşıkı, fikre tekamül etmiş bir cemiyet içinde, en baş- vardir. Floren<:o Nightıngalin saçları 
hnrm tk:ı •- manas·le d kr t b. ta matbuat mensubu ohnak üzere her va- Papa 12 inci P1 General P'rankoy bir 

e ttr, l.llm 
1 

emo a ' ır dümdüz idi. Hastabakıcı kadın ömründe İ 

-----

cüm.huriyet adamıdır. En özlü hır mese- tandaş onun kendi vicdanında her dakı- telgraf göndererek spanyanın katolik 
leyi nazik kelimelere sararak teşrih et- ka çarptığını hissetmelidir. küpe takmamı§. hatta kulağını bile del. zaferinden dolayı teşekltilrlerinl bildir-

t": yüksek bir tesamüh. tolerans ruhu -=~======~M=u=h~itti~·n=B=iT=g=e=n==d=irm~=emış=· :itir=. =========;:::;:;;:;;;:::;m;;;iş~v;;;e~g~e;:n=e=ra=l=i =ta::k;:d:;i:s:e=tm=if=tı=·r=. ==~ g~erd. kwn.ırlan nffctmenin siyaset : 
kılavuzları için esaslı bir meziyet oldu- r 
ğunu, müdafaa ettiği tezle zımnan pek 
mükemmel bir surette isbat etti. 

Demek oluyor ki. ;çinde rahst rahat 
teneffüs ettiğimiz yeni devir. geniş bir 
hürriyet ve tesamüh '.havasına sarılmış -
tır; Türk matbuatı, milletin haynna ol
mak üzere, bu havadan bol bol istifade 
etmesini bilirse siyasi hayatımızda büyük 
bir inşirah vukua geleceğı muhakkak -

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
İstanbul belediyesi tam~5 yıl evvel bir belediye tiyatrosu 

yaptırlmıya karar vermi§ti. Yer aradı. evvel! Tcpebaşı 

bahçesi üzerinde durdu, sonra Şehzadebaşını daha münasib 
gördü. daha sonra Taksim lle Harbiye arasını daha serbest, 

daha mfln.Wb buldu. Şimdi işitiyoruz ki, gene Jlk fikre dö-

iSTER iNAN, 

nerek Tepebaşının hepsi-nden uygun olup olmıyacağını dü
şünmektedir. Ortada henüz hayalden başka bir ıey yoktur. 
Koca bir şehir ıçin nihayet basit bJr 1f olan bir tiyatro bi -
nasını yapmak ş~yle dursun, beş Nne iç{nde yerini bile 
kat'iyetle tesbit edememiş olmamıza: 

1 STER INANMAI 

Nisan 7 
" 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu için 
Bugütt Konamadı 

.............................................................. 
Cumhurreisimizin dost 

iran Veliahdine düğün 
hediyeleri 
(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

Düğünde bulunacak olan diğer devlet.o 
ler heyetlerinden bazıları şimdiden yola 
çıkmışlardır. Fransa namına General 
Veygandın riyasetinde b~r heyet te dü .. 
ğilnde bulunmak üzere Tahrana giaecek .. 
tir. 

Tahranda düğün şenlikleri hazırlı~ 
nna faaliyetle devam edilmektedir. Şen
likler günlerce devam edecektir. ' 

-----·--
Suriye gazetelerine göre Fransa 
ile aramızda Hatay için miihim 

müzakereler oluyormuş ! 
(BQ§Uırafı 1 inci sayfada) 

miş bulunuyor. Türlt.iye ile Fransa ara • 
sında Suriye meselelerme dair mevcu4 
olan ihtil§.flı meselelerin tetkiki rnaksa
dile Fransanın Ankara sefiri Beruta ~ 
dip tekrar Ankaraya döndükten sonra 
Şam mehafilinde, Hatayın 'l'ürkiyeye i~ 
hn.kı hakkında iki taraf arasında bir an· 
laşma tahakkuk etmiş olduğu söylenildil. 
Bu tarzda zuhur eden şayiaların etrafta 
ehemmiyetle söylenilmesine ve gazeteler 
tarafından da kaydedilmesine rağmen 

Fransızlar tarafından hiç tekzib edilme
miş olınası, bu gibi ahvalde Fransızların 
takib eyledikleri usullere göre, bilhassa 
dikkati celbediyordu. 

Bu şayinlar, hiç tekzib edilmeksizin bu 
tarzda dolaşıp dururken son günlerde1 
miralay Collet -Kole- nin de Ankaraya 
gitmesi, Şam muhitinde bu meselen!n ye• 
niden canlanmasına sebeb oldu. Şimdi., 

Şamın her tarafında Hatay meselesı ko
nuşulınakta ve Türkiye He Fransa ara .. 
sında bu hususa dair kat'i anlaşmanın ge .. 
cikmiyeceği söylenilmekted\r. 

Fakat, şunu da derhal ilave edeyim ld 
Hatayın Türkiycye ilhakı fikri Suriyeli
ler arasında da artık es'ki tesiri yapmıyor. 
Bizzat Suriye o kadar sıklşı'k bir bale gel
miştir ki Hatayı veyahud her hangi bf.r 
meseleyi düşünmeğe kimsenin vakU 
yoktur. Hatta csade Hatayı değll, keşkl 

Türkiye. bütün Suriyeyi ilhak etse!> di· 
yenler bile vardır. 

Şam muhiti, bu gibi ahvalde her yer• 
den evvel koku alır. Bunun için bu defa 
dolaşan şayiaların büsbütün boş olma " 
dığmı ve işlerin a1el§de dedikodu olmak
tan çıkara.k çok ilerlemiş ciddt bir mü .. 
zakere mevzuu teşkil eylemekte bulun • 
duğunu tahmin ediyorum. 

Son Posta - Bu haberler kısmen geç n 
Pazartesi günü Havas ajansı tarafmdan 
da verı1miş ve Anadolu ajansı cBunlaıJ 
tekzibe mezunuz> demişti. 

Hukuk ilmini Yryma Kurumu 
bir müsr-b2'ka Fçtı 

Hukuk İlmini Yayma Kurumu Üniversite 
talebeleri arasında blr müsabaka açnııştı:A 
Müsabakadan maksad hukukI çalışmayı taş. 
1."llt ve inkişaf ettirmektir. Verilen mühleO 
zarfında. talebeler cevablnrmı hazırlıyard 
Kuruma verec*'kttr. Cevablar aruında en tft 
derece alar.a mükMat verllecektlr. 

Mezuniyet almıyan inhisar 
memurlarına ikramiye verllecek 
İnhlııarlar İdarel!J, senelik maunJyeUerln! 

istimal etmemiş olan memurlanna yarım 

maq nlsbetınde Jkrnmlye verllmeslni karar. 
laştırm!ftır. Karar, Hazirandan evvel ta 
mevldlne konarak ikramiyeler ftrilecekt1r. . .......................................................... ... 
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Muhtemel bir harbe l Çin kuvvetleri üç 
~merika da girecek koldan ilerliyorlar 

Bıtaraflık kan .1 
Hong-Kong 6 (A.A.) - Çin ajansı bil· 

diriyor: 

Fevzi Kavakçı 
tekrar Filistine 

girebildi 
Amman 6 (A.A.) - Bir Arab mem -

bamdan alınan haberlere göre ilk Filis
tin ihtilaline faal bir iUl'ette iştirak et -
miş ve o zamandanberi Iraka iltıca eyle
miş olan meşhur tahrik!tçı Fevzi Kavak
çı, Iraklı 18 arkada§ı ile Bağdaddan ay • 
nlmağa muvaffak olmu~tur. Feni, pet
rol borusunu berhava etmek suretlle 
Maverayişşeri.aya girm1.1 ve isyanın ba
şına geçmek üzere Ajlun yakininde Fi -
listin toprağına dahil olmu~ur. 

• Belçika meb'uslarını 
yeniledi 

• Fransada Cümhurreisi 
. . 

.seçımı 
hiyatl . . ununun ı gası ve Reis.cümhurun sa'a· 

1 
"' erının tevsii yolundaki cereyan kuvvetleniyor 

Nevyork 6 (A.A) S. 
mcc,isi har' . · .-:- tiınsonun ayan 
kan ı~ ye encumeninde bitaraflık 

ununun ılgası v .. -
hiyetlerini t . e relS!cümhurun sala-
yanat n evsiı yolunda vaki olan be-

u ı. gazetelerde mıisaii - t l 1 
er1 sürülnı . . mu a ea ar 

esıne baıs olmuştur 

Nevyork T· · 
devletle · ımes gazetesi.. totaliter 

nn muhtemel t ban olac·Jı· . aarruzlarına kur-
«1'. mılletlere ka~ Am "k 

nın sempatile . d --ıI en a -

Gazete, fU suretle netice verlyor
Diğer bir fel!keUn önüne geçmek hu

susundaki en büyük 11.mld. beynelmilel 
kanunlara hllrmetklr olan milletlerin as 
keri ve diplomatik kuvvetlerim hazırla
mağa matuf olan harekete iştirak etmek· 
tedir. Böyle bir otoriteye mütaarnz dev
letlerden hiç biri meydan okuyamıya -
caktır. 

Har.ırlıklar B nn en bahsetmektedir. 
u gazete, diyor ki: 

cTecrübe, gen· . . Nevyork 6 (~A.) - Harbiye nezareti, 
başlaması h lind ş mikya~ıa bır harbin radyo ile Amerika ordusunda hızmet et
bir milletin ~u he Ame.:~ gibi büyük miş olup 36 yaşından aşağı ve sıhhi vazi
nin h arbe suruklenmemesi • yeti yerinde olan kimselere hitaben bir 

emen hemen g . - be ğunu isbat e . . ayrı rnumkün oldu _ yanname neşrederek cmemleketin ih-
llnd tmtştır. Şu halde sulh ha • tiyaç halinde yapacağı davete icabet et-

e kalmak · · l'l-hnrb zuhurund:;ıbn en h~yük ümid, bir me5e hazır. olması llzım gelen 75,000 k!-
nıamasını t . u harbın bize dokun • §ilik bir ihtiyat kuvveti teşkilini istcmiş
&alde d ğ' emınc matuf olacak olan tir. Bu gibi efrad senede 24 dolar' ücret 
b e ıl, büyük mikyasta b. m~- alacaklar, hiç bir talim devresine tabi 
~lamasını pek az b ır harbın hCtulmıyaaıklar, yalnız reıisicümhurun 

Dlündemi.çtir. mu. temel kılmakta I her davetine icabete hazı:- bulunacak • 
lardır. 

Yeni Suriye kabinesi 
teşekkül etti 

Şam 6 (A.A.) - 23 ~ "iL 

l'anından sonra gun~l.A kabine buh-
tağıdaki şekild' ;enı. S~rıyc kabinesi 8 • 

N uh' e eşekkül etmiştir: 
aso ı Bouhh ·. . 

\1'e Mılli Mu·· d f artV. Başvekil Dahiliye 
a aa ek'li 

Hariciye ve Adli 1 
' Khaled Azem: 

bart: İktısad V ~~ Vekili, Sellin Djam
Moudnres· 'M 1~ i, 'Mohammed Khalit 
'llır"_ • a ıye Vekili, H P-.uıarif Vekili. asnn Hakim: 

. ıszr kabinesi 

Türkiye - Am;rika 
ticaret itilafnamesi 

Warmsprim.g -George- 6 (A.A.) - Ruz 
veıt. Ankarada imza edilmış olan Tür • 
kiye ile Amerika arasındaki rnütekabi • 
liyet esasına müstenid ticaret itil8.rna • 
mesmi me.r'iyete koyan bir beyannameyi 
imzalamıştır. 

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

İngiliz Bahriye Nazırının 
beyanatı Almanya:la 

nasıl karşılandı? 

Çin kuvvetleıti üç istikametten hep 
birlikte ilerlemekte ve muhtelif yollar • 
dan mukabil taarruza geçmektedir. 

1 - Bir kol. Şansi - Honan hududlan 
arasındaki yol istikametinde Şansi eya • 
Jetinin cenubuna doğru yürümekte ve 
orada tahaşşüd ederek Tungpu demiryo
lu üzerinde düşmanın stratejik bir nok • 
tasına hücum eylemek hedefini gütmek
tedir. 

2 - Şoiyoan civarından kalkan ikinci 
bir ordu Şahara doğru yilrümekte ve 

Snnsinin cenubundaki Japon mev.zilerlni 
şarktan hücum altına almaktadır. 

3 - Anvey eyaletinin ıimallnden ha • 
reket eden üçüncü kol lse Hofey ve Hu
şov'u cenubdan hdcum altına almak ü • 
zere Lunghay deın.lryolu boyunca şarka 
yürümektedir. 
Şantungun şarkında ve garbında, Çin· 

pu demiryolu üzerinde ve Pelping ile 
Hankov arasında, bulunan dlğer Çin 
kıt'aları da düşmanın Paotlngteki hattı
nı kırmak üzere birlikte ilerlemektedir. 

Alman - İtalyan 
askeri işbirliği 
Müşterek bir askeri 

kumandanlık tesis ediliyor 

. Kendisinin, 88ilerln reici i1An edileceği 
nvayet olunmaktadır. 

İz mirde 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

(L] clçikanın parlamento bayatın· 
da hiç bir zaman müstakar bır 

vaziyet temın edemiye.'l eskı meclis fes· 
hedilerek yenisinin seçimıne geçildiği va. 
kit. iki mühim nokta göz önünde tutu • 

luyordu: 
1 - Hasret kalınan idari b~r istikrara 

kavuşmak. 
~ - Beynelmilel ııiyasl vaziyet karşı • 

sında milletin noktai nazarını yoklamak. 
Bu seçimin verdiği neticeye bakılacak 

olursa Belçika efkAn umunıiyesinde c:d-

İzmir 6 (Husust)-Bugün ehrim1 d dl hiç bir deği.§iklik hlısıl olınamı§t~. 
aşk yüzünden bir cina et ı! HU: e Reks denilen faşist partinin kaydettı~ 
vin kız G"li y 0 uş, e- gerilemiye mukabil diğer partiler umu • 
fında \ 

0 
u ~· nişanlısı Esved tara- miyetle mevkilerini muhafaza etmişler-

n yerınden ağır surette yara - dir. Reks fırkasının büyük bır kuvveil 

bir genç 
nişanlısını 10 

yerinden yaraladı 

lamruştıt" Kız ölüm halindedir . · ' · olmıı.dığı için. diğer partile~· arasında 

1 
Cına.yet. k.ızuı annesinin evi önünde paylaşılan, taksim edilen azası. h~ç 
~ edilmıştır. Yakalanan katil ifade - yerine tefavvuk temin edecek yeni bır 
s~n?e, klzı çıldıruıya ~diğini, kendi- kuvvet ~sı olmamıştır. Evvelce Belçi • 
sını terketmesi üzerine bu cinayeti iş- kada iktıdar mevkii katolik, liberal, soe. 
lediğini söylemişilr. yalist fırkaları arasında paylaşılırdı. Bu· 

Manisa Valiliği 
günkü seçim. yarının hükCımeti için aynl 
formüle baş vurmaktan başka yapılabile
cek bir şey olmadığını gösteriyor. 

Ankara 6 (HUBUst) - Dahiliye Ve - Belçıka, evvelce, bu halden bir hayli 
kfileti müfetUılerinden Refik Noyan güçlük çekti. Bugünkü seçim, yarın ıçin 
Manisa valiliğine, Omıan Nuri Tekeli Sıvas valiliğine veklleten ta~in edil _ aynı güçlüklerin devam edeceğini göste • 

mişlerdir. riyor. 

* Roma 6 (A.A.) - İtalyan mehafilf, İzmir belediye reim Behçetin vali o -
General Keitel ile General Pariani'nin lacağı hakkındaki haberler doğru de _ Hayatta tesadüf ve şansa inanmıyanlar 
halihazırda İnsbrück askerl esasa müs- ğildir. için ikinci defa cümhur Tıyasetıne scçikn 
tenid İtalyan - Alman mesai birliğini Fransız :reislcüm· 
takviye etmek ve harb ha1inde mütte- 5 esrar ttryaklal Y8 2 ercin Fransada buru M. Albert 
hid Alman - İtaolyan kuvvetlerinin müş mOptelAeı yakalandı Cümhurreiai Lebr.ınun bugün-
terek bir askeri kumandanlığını tesis Süleymnn1yede Slya~ata mahalle&nde- seçi i lerde karşıla§tı • 
eylerne'k meselelerini müzakere etmek- ki bir arsnda e.srar Te afyon içen ~ S!lbıkalı ğı :fevkalade mü • 
te <ı1duklnrırn bevan etmektedirler. yakalanmıştır. said vaziyeti nazan dikkatlerine koyanı: 

lstifa etti 
Londra 6 (A.A.) _ • 

reden öğrendiğine ör &u~enn Kahl-

Berlin 6 (A.A.) - Gazeteler, Lord 
Stanhope'un beyanatı hakkında hararetli 
mütalealar yürütınakted'.irler. 

A . h . . - . . Aksarayd:ı ot.uran Sıvulı Rıza ÖZdemlr, Fransada reisicümhur ıntıhabı tarihi .. . :nı n•c. af11, ıki general arasındaki Ka.sımpıışada oturan Sabri anı, Ktıçük Aya.. goruşmelenn Almanya ·ve İtalyanın sofyada cturan Süleyman Kızılgül, Tahta_ yaklaştıkça. hiç kimsenin aklından. eski 
çember içine 2\ınmasını istihdaf eden I kalede ot.uran Yand~ Ahmed ve Mercan- cümhurreisinin tekrar seçilebileceği geç
İngiliz - Fransız askeri görüşmelerine da oturan Zekiye Oüle.ş, arsanın bir köşe - miyordu. Fakat son günlerin s'yasi hfıdt • 
ve İn$Uz siyasetine bir mukabele ol - tinde saklanmL~lo.r Ye esrar tabağı ç-eloncğe seleri nezaket kesbettikçe Fransada da 

Paşa istifasını ve~~~ ~ Mahmud 
feller, epey zam · ıyasi ma.h _ 
ian Ali Mahmuda~danberi rclha~ız o -
tanberi istifa . a.,anın esasen çok -

Binnektedlr. s~1:ı~~iı~ ol~uğunu bil -
btneyi Ali Mahi p göre, yeni ka-

r aşa kuracaktır. 

A~am Kamaraslıe 
. Nısana kadar tatil 

Londrn G (H~) 
rası ve Avam k - Lordlar kama • 

Lokal AnMiger, diyor ki: 
cBu beyanat sulhe karşı bir torpildir. 

Amirallık birinci lordunun beyanatı, Al
manyayı suThil ihlAl eden bir amil gı bi 
göstermete matuf olan teşebbüslerin bir 
zeytidir, maamafıh İngiliz filosu 10 gün
dıeftberi cufak mllcyuta seferberlik> ha
lindedir. 

izmirde bir deli zabıtayı 
6 saat meşgul etti 

duğu~u lltıve eylemektedirler. baş!Knmışlk aırdkır. bür endışeler baş gösterdi. Memleketin hu • 
aça çı ı oııu memurları, auçluları . . . . İtalyan ınatbuahmn neşriyatı cUrmümeşnud halinde yakalamıştır. susıyetlerını umumi zaruretlerle telıf e-

Rorna 6 (AA.) _ Alınan ajansı bil- Suçlulnrın üzerinde '1ft lt'&m esru ne 8 debUmesi için hUkfunete v~si salAhiyet -
dirivor: santigram afyon zuhur etmiştir. ler verildi. Ve yeni reisicilmhurun scçıl-

Matbuat Alınan generali Fon Keitel Beyoğl~ndıı, Bıra.ııerrller eadd~lnde de iki mesi de tam bu ı:amanlara tesadilf etti. 
, eroin mlip!ielAsı ynalanmlftn' · 

ile İtalya genelkurmay başk~ı Paria-1 M kA takım · Albert Lebnınun tekrar ıeçllm~ eski 
- • • • e u.nsız ından ATI'fl.Dl lle Mustafa . • 

ni arasındakı glSı-ü~melere büyük bir Soysuz, Beyoğlu hutaneırtnın a.rkMına ge _ vazıyetın devamı ve Daladye hükftmetl· 
ehemmiyet atfetmekte ve batı demok- ıerek o clv:ırdakl 1.ruda eroln ~ıane~ bat- nin elde etti,ği fevkal.Ade sa.llhiyetlerhl 
rasilerinin harb psikorunu körüklemek lıımışlaroır. intl.zam ile kullanılmakta devam edıl -
için yaptıkları mücadeleyi takbih eyle- Suçl~nrı Lnklb eden meml!rl&r, her 1k1s1nl mesi demekti. Ondan başb birinin ma • 
mektedir. suç üstundc yataıamıeJvdır. kamına gelmesi hükfuneti.n değişmesini. 

Bir amele arkadeşmın 

paralarını çaldı 

alınan tedbirlerin altü ve üal olmasını 
intac edebillrdi. Fransızlar bu ters lh • lan nıünaseb~marası. paskalya yortu- (Ba.şta.raj\ ı inci sayfa.da) 

18 k .. e toplantılarını Nisan obnamıf. n.ihayet mekteb müdürünün 
e adar tatil etm· l . fevkaltıde ah 

1 
lJ erdir. Maahaza, m<ldahalesi tın.rint had.eme Hasanla gi-

İspanyada imar 
faaliyeti başlıyor 

Küçükbebekl• Derebo79 .okatınd& ıs nu
maralı inşaatta çt.lı.p.n Yani. ayni re~ ıo
llyen ·Ali Aslnmn b&Tulana lı::ırarak pa.ral.&n-

timallerl düfilndüler ve eski cümhurrei· 
sıni yerinde bıraktılar. Franııada yeni 
cllmhurreiai intihabının sesalz geçmesi • 
nin sebebi budur. Burgos 6 (A.A.) - Nazırlar meclisi, nı çalmı.şt.ır. 

bu gece yaptığı toplantıda, nafia nazın- Yani yakalanmıt, 9&ldıll pualM' ı.tırdad nın~lli~~~~~~~~w~==u=n=m=u=~=u=~=~-----~~-~~==~-~~~=S=~=~~R=·~p~E='=n~~~· 

ljg· d va vukuunda her iki mec dip gelmesiM izlıı vermiftir. 
ı e toplnnt d • 1AL· ıya avet ıçln re' ı Hademe Hasan. her gün olduğu gibi, 

uuııyct vcrilmi t' ıs ere i8 • Ş ır. bu,ıün de Vahidi öğle üzeri evine getir· 
Başvekil Çemb ı . . mt ttr F" "' b · d rnek üıere rer·k er.,~Yo. tatilıni geçir • f · a'Aat u sırada. nobet hnlin e 

• • ı ası~ bi l'kt bulunan Kemal. evin Qst katındaki pen-
ıskoçynya har k t . ır ı e bu akşam e e etmıştir. cereden tabancası ne ateş ederek zavallı 

hademeyi ilri yerinden yaralamıştır. Der-

ln gilterenin h:ırb halı.nde hal hldise ~ine .yetifen polislere Ha • 
san tabancam elinde pencereden şöyle 

iaşesi bağırmıştır: 
Londra 6 (AA) - Yaklaşmayın, ateı ederim. 

vam Kamara · d. - Çernberlayn A- Bunun Qzerine emniyet adli kısım rel-
sm a y~ıt.tı - be barb halind 1 . ~t' gı yanatta, •i evi kordon altına almışsa da bir netice 

e ngıltereni · · ld dil ticaret nazırı değil . ~ ı~~sı işile e ~ c ememiftir. 
telif ve tanz· . ' millı mudafaanm Niha) et itfaiyenin yardımına müracaat 

gul olac<fğın:~~edı'nnme:~r nazırın meş- edilmiş, bu da bir fayda temin etmemiş-
"'l•ır. tir. Bu vaziyet karşuımda mecnunun öl-

liman inşaatı programını tuvib eyle • 
miştir. Bunu müteakib, nazırlar meclisi, 
mühim harici meseleler üzerinde görüş-

müştür. 
Burgoa 6 (A.A.) - Evvelce Bizerteye 

iltica etmiş ve billhare Fransızlar tara
fından İspanyol naayonallat makamlarına 
geri çevrilmiş olan 11 İspanyol harb ge
misi, dün akşam Algeziras lımanına gel-

miştir. 
------------~-------
Yuposlavyanın yeni 

Ankara Sefiri El" ------- dürülmesine müsaade edUmesı için ad-
ıze Sarayında me • lireye müracaat edHıniştir. Adliye bu 

Patis 
6 

{A. rasım müracaate :red cevabı vermiş. zehirli Belgrad 6 (A.A.) - Yugmılavyanın 
nency bu bA.h) - Senato reisi J ean- bombalar kuilanılmaıma da müsaade e . Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi de-
sim a'lo ıze sarayının mera _ emıştir. Iegesi İvan Subotiç Yug~lavyanın An • ~a a Er dtlm · 
hurr<>isliı~:da eçim neticesini Cüm _ En s.on çare olarak Kemalm evı etra· kara ortn elçiliğine. An'karadaki orta elçi 
bildirmi ~· c tekrar seçilen Lebrun'a ~dakı evler tahliye edilmiş ve ancak Acc>moviç Yugoslavyanın Kahtre orta el
ladye il ş ı~.v Merasimde Başv<'kil Da _ u suretle w hldise~en tam altı saat son çiliğine ve Kahiredeld orta elçi 1van Vu· 
bulunın~ dıger hiikfun~t azası da hazır ra mc:nun ~emal diri clarak yakalan - 1 kotiç te Tirana orta elçtlilin• tayin odU. 

t d . şlardır. Bu ınilnasebetı ü mış. bütün bır semt halkı derin bir ne- rniştir. 
ea dıd tebrik em - f~ almıştır. ----------------------

Lebr b nutuklan söylemni un u nutuklara muk ş ve G"" • - Anadolu Sigorta Şirketi 
tıanızcdliğini bugünkü ~le ederek orıng T rablusa gidiyor idare Meclisi Reisliği 
nelınneı ufuktaki b vazıyet ve bey- Roma 6 ğılınaın o ulutlann henüz da- (AA.) - G&ing yarın sabah 

Anadolu Anonim 'IUrk Sigorta Şirketi
nin yeni idare mecl1s1 dün içtima etmiş 
ve idare meclisi reialiğine emekli Gene • 
ral Şefik Tursan'ı tntlhab etmiıttr. 

tuna ~ lŞ lıncı.sı yüzünden koym b Sanremodan hareket ederek Trablıaa 
ugunu bildirmiştir ~ u- gttmek il~ n ..... <r1,. Cahbrlada vapura 

• bineoekt.k. 

Ankarada 2000 senelik mezarlar bulundu 

Mezcı"4n1' duvartann.da ~ tuıl(tt.aı 

Ankarada Devlet Demiryoları umum pındn.rlfilil blnumın temel h.afrlyatı 
yapılırken tahın.blen ı bln Jene evwllne aid muht.lif meurlar meydana çll: • 

mıştır. 
Bu mezarlar 2 buçuk metre geniollğinde ve murabba şekll:ııdedlr. YQksekllll 

de iki metredir. Duvarlarında muhtelif resimler mevcuddur. Mezarların içinde 
iki, üç tnne iskelete tesadilf edilmektedir. İskeletler mütehassısla:ca tetkik edll.-

mektedir. 
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Floryayı şimal rüzgarlarından koruyacak ve halkın 
gezinme yeri olabilecek bir koru vücude getirilecek 

F!Qryadllld tcşçir faaliyeti devam et- j yeti deva~ ed~rken ~IJ'.~Ya .. fa~la mik 
mektedir. Te.şcir faaliyeti 4 seneye tarda su ısalesı de duşunulmuştur. Bu
taksinı f"dilmi~ti. İlk iki sene faaliyeti nu temin için Floryanın içinde büyük 
hitama enniştir. Her sene 60 bin fidan bir su hazinesi vücude getirilecek, §eh 
dikilmesi kararlaşmıştır. Florya su şeh rin suyu buradan tevzi edilecektir. 
rinin şimal rüzgarlarmda!ı korunması Londra - İstdnbul asfalt yolunun in
için tedbir alınmam iktiza etıni ve şi- şaatını bu y<>lun geçtiği kısımlan ala -
mal cihetindeki teşçir faaliyeti?M? ziya - kadar hüh-funetler peyderpey yapmak
desile hız verilmişti. Floryanın şimal tadır. Yol tamamlandıktan sonra Lon
cihetinde modern bir koruluk vücude dr~dan ve merkezi A vrupadan otomo
getirilecektir. Bu koru Floryayı hem billerle gelenler Floryaya yakın ola -
şlınalln soğuk rüzgarlarından koruya\. rak geçecekleri için buranın güzelliği
cak, hem de halkın gezme yeri olacak- ni görmek üzere uğrıyacaklan muhak
tır. kaktır. Ayrıca Florya yolcularının L<m 

PlAjdan çıkanlar, mayolarile koru - dra .,~falt yolundan istifade ederek İs
ya girebilecek, koru yüzücülerin din - tanbula gidip gelmeleri için tertibat a
Ienme yeri olabilecektir. Teşcir faati - lınacaktır. 

Durak y rleri e 61 Çöp 
"' kutusu konuldu 
Belediye, tramvay durak yerlerine 

6 J çöp kutusu yerleştirmiştir. Bir kı -
mn kalabalık semtlerdeki durak yerle
rine üç ve daha· ziyade çöp kutusu kon 
muştur. Kuiulann eh.ırak yerlerind-e 
birbirine yakın bir şekilde ve ağaç dib
lerlne konması dOşilnlilmilşse de bu 
şeklin mahzurlu olduğu görülmüştlir. 
Tramvay sahanlıklarından inenler, bi
letlerini kutuya a;mak için ağaç dlble
rlne kadar gitmek zahmetini ihtiyar et
medikleri için sokağa atıvermektedir. 
Belediye, yeni çöp kutularını bilhassa 
bu maksadla aralıklı olarak vazetmiş
tir. 

Tramvay arabalarının :istasyonlarda 
çöp kutulam;ı.a yakın olara\t durmala
nnı tenıin için bel~iye tramvay .i§let
m€sUe de temas edecektir. 

Diln bir amele 
KfJlunu ve baca(jını 
Makineye kaptırdı 

Dün, Eyübde Tersane lıbrikasında 
çok feci bir kaza olmuştur. Dink daire-

Sinan i f f al~nin 
programı hazırlandı 

Büyük Türk mimarı Sinanın ölümü
nün 351 inci yıldönümü münasebetlle, 
9 Nisan Pazar günü büyük bir ihtifal 
yapılacaktır. 

İhtifale s~at 14,S ta. Sinanın Süley
maniyedeki mezan başında başlana -
caktır. İhtifal başlarn~Jan evvel saat 
13,5 ta orta okulJar, liseler. yüksek 
Mühendis mektebi, Güzel San'atlar A
kacıemisi, VP teknik okulundan gelecek 
talebeler Süleymanlye camisinde top-
1unacak ve Evkaf mimarlarından Mus
tafa Rona tarafından büyük mimarın 
havat ve eserlerine dair izahat verile -
cektir. 

Bunu müteakıb ihtifal yerine gidile
cek ve ihtifale İstfklAI maf.:şile başla
nacaktır. 

Yüksek Mühendi~ mektebi S<lJ\ BHl1f 
talebesinden Faik Özlen, Üniversite E
debiyat Fakliltesi tarih bölümünden 
Ekrem İleri, belediye imar şµbesi mü
hendisi Salim Derin tarafından birer 
sövlev verilecektir. 

İhtifale o gece de devam olunatak, 
bu münasebetle Eminönü Halkevinde 

mde çalı.şan 31 yaşlarında Dadaylı Sa saat 20,30 da, Müzeler mimarı Kemal 
tı oğlu Ali Rıza, makine başında meş- Altan tarafından bir konferans verlle
gul olurken birdenbire sağ kolunu ve cektir. 
sağ bacağını makineye kaptırmı.ş, her ---------
fki uzvu da bir anda kopmuştur. , Yugoslavyalı talebeler 

Kazaya koşan fabrika sıhhat memu- d.. d h • 
ru, kopan bacak ile kolu makine ara - un e şe rın 
smdan almış, yaralının kol Ye bacağım muhtelif yerlerini gezdiler 
mAstlk~ boğmuş, vilcudden kanın bo -
şanm;:tsma mani olmuştur. Bu sırada 
elen imdadı sıhhiy otomobili, çok a

tır bir vaziyette bulunan A11 Rızayı 
Beyoğhı hastanesine kald.ırmışt:ır. Ali 
Rızanın hayatından ümid kesilmiştir. 

--------·-
Beş dükkan soyan 3 

hırsız yakalandı 
Dün, Kevork, İstefo ve Şükrü adın -

da üç sabıkalı hırsız yakalanmıştır. 
Emniyet Müdürlüğü 2 nci fUbe 2 n

cl kısım memurları tarafından yakalal -
narak hırsızlar cürümlerini itiraf et -
mi<jlerdlr. 

Şehrimizde . fbuhıınan Yugoslavya 
Güzel San'atlar Akademisi mimar! şu
besi talebeleri, dün de şehrimizde ge
zintilerin" devam etmişlerdir. 

Misafir talebeler, dün l!abah saat 9 
buçukta Güzel San'atlar Akademisini 
ziyaret ederek bilAhare &kerl ve Mül
ki müzPleri ziyaret etmişlerdir. Saat 
13 buçukta Belediye lokantct,mde. Aka-

demi tarafından verilen yemek ziyafe
tini müteakıb Topkapı müzesini de zi
yaretten sonra şehirde serbest bir ge
zinti yapmışlar.dır. Akşam, Galstasaı -
ray lisesinde Üniversite tarafından bir 
yemek ziyafeti verilmiştir. 

Misafir talebeler, mutad gezintile -
rine bu sabah dfthi devam ederek Sü -

POSTA Nisan ., 

/Guneş klabünün binasını Afyon anlaşmasmı ·mza ede 
Turkkuşu satın alıyor d 11 h · · ld" 

İZ 

Türl<k~u Umum Müdürlüğü yeni se un şe nmıze ge 1 
ne faaliyetine daha geniş teşkilAtla gi
recektir. Yeni büt~ye bu maksadla 
fazla tahsisat konacaktır. Bilhassa İ.s -
tanbuldaki faaliyetin diğer vi1Ayet1ere 
tefevvi.lk edecek mükemmeliyette ol -
masına çalışılacaktır. 

Yeni Türk- Yugoslav afyon anlaşması hakkında iz~hat 
veren Hamza Osman, anlaşmanın memleketimiz için 

birçok faydalı esasatı ihtiva ettiğini söyledi 

Taksimde Güneş klübünün bulundu
ğu binanın Türkkuşuna verilmesi için 
temaslara: geçilmiş, pazarlığa girişil -
miştir. Bina, esas itibari}€ İş Bankası
na aiddır. Günes klübünün müessisleri 
tırksttle satın alınış olduklarından klü
biln dağ1lm~s1 üzerine hen{b: ödenmi -
yen taksitlerin Türkkusu tarafından ö
denmesi muvafık görÜlmüştür. Tak -
simdeki bina sekiz katlıdır. Tilrkkuşu 
Umum Müdürlüğü bu binada Türk -
kuşu mektebi açacak, bir katını haıva 
klübüne tahsis edecektir. Dışarıdan ge
len tayyareciler, Türkkuşu ve havacı -
hkla al~kadar kjm~eler bu klilbde atğlr
Janacak, hava klübünün Türk havacı
l1ğı hakkında vereceği malfunat. yaıpa
cağı propaganda ile tenvir edilecektir. 
Hava klübil beynelmilel mahiyet~ o-
lacaktır. MurahhasUınmız Slr keci ganncüı 

Türkku~u Umum Miidiirlilğü önü - Bir ınüddettenberi Y~oslavlarla ara -1 rin uzun zaman devam etmiş olması nıen1 
müzdeki senelere aid fa~iyetini bir mızda yapılacak olan afyon anlapnası leketimiz lehine birçok meselelerin halıı 
programa raptetmiştir. Her sene veni için müzakerelerde bulunmak üzere Bel- ledilmek zarure!inden doğmuştur. Anlaf" 
bir inkişaf gösterilecek, TürkkuŞ'una grada gitmiş olan lktısad VekAleti teşki- ma memleketimiz afyonlannın satışına 
modern teçhizat ilave edilecektir. lA.tlandırma müdürü Servet Berkin, top- yeni bir veçhe verecektir. 

Fabrikadan kumaş çalan 
fabrika e!ektrikcisi 

yakalandı 

rak mahsulleri eski umum müdürü Af - İktısad VekAleti teşkHAtlandırma mü • 
yon meb'wnı Osman Erkan ve toprak dürü Servet Berkin bu akşam Ankaraya 
mahsulleri ofisi müdürü Vahid Demir - dönecek ve Belgrad müzakereleri hak -
kandan mürekkeb heyetimiz dün sabah kında İktısad Vekaletine izahat verecello 
trenle şehrimize dönmilştür. Heyet Sir - tir. 
kecide Türk ve Yugosln v af yon büro -
sundan bazı zevatla, ofis memurlan ve 
gazeteciler tarafından karşılanmıştır. 

Afyon rneb'usu Hamza Osman Pazar 
günü a~amı Ankaraya hareket edecek -
tir. 

Afyon meb'usu Hamza Osman ~rkan 
gazetecilere şu izahatı vermiştir: * 

c- Yugoslavlarla Belgradda devam e- On beş gündenberi memle'ltetimizde af.. 
den müzakereler çok samimi blr hava yon mevzuu üzerinde muhtelif yerlerde 
içinde geçmiş, her iki memleket men - tetkikler yapmakta olan Milletler Ce • 
faatlerine uygun ~kilde bir anlaşma ım- miyeti afyon ve içt:mai muavenet büro
za edilmi§tir. Yeni anlaşınnda Turk köy- su müdürü M. Ekstrant ile muavini tet
lilsii hesabına faydalı maddeler bulun - kiklerini bitirerek memleketlerine dön ~ 
maktadır. Bu itibarla yeni anlaşmanın mek üzere şehrimize gelm ;şlerdir. Top· 
memleketimiz için çok fayda 1ı esasatı ih- rak mahsulleri ofisi dün gece Parkotelde 
:tiva ettiğini tebarüz ettirebilirsiniz. kendilerine bir veda ziyafeti verilmiş ve 

Dost Yugoslavlar bizi çok iyi ağırla - yapılan tetk;kat hakkında bir hasb halde 
ınıılar ve büyük bir misafirperverlik g6s bulunulmuştur. 

term.i~lerdir. Kendilerine müteşekkir ol- Ziyafette Hamza Osman, Servet Ber • 
duğumuzu yazabilirsiniz.> kin. Türk - Yugoslav afyon bürosu mu .. 
Diğer taraftan birkaç gün evvel bazı rahhası Ali Sami, toprak mahsulleri ofü:t 

gazetelerde 934 .senesi münfesih Türk - müdürü Nuri Orak hazır bulunmuşlar • 
·Yugoslav afyon mukavelesinin temdid e- dır. Ziyafet samimi bir hava içinde de • 

Kıı:rnaş hırsızı Yorgı dildiğine dair çılanış olan bazı haberle - vam etmiş. afyon dclegelcrı memleke • 
Kazlıçeşmede mensucat santral limi- rin doğru olmadığı anlaşılmıştır. timizdeki temaslarından çok memnun ol· 

ted. şirketinden 20 gündenberi hergün Uzun müzakerelerden sonra yeni bır duklarını söylemişlerdir. 
birer top ipekli ve pamuklu kumaş ça- afyon anlaşması imza edilmiş olınası da Afyon murahhasları bugün Pire yo ~ 
lmm:ii\:ta idi. Bunun ne suretle vuku - bunu teyld etmektedir. lile hareket edeceklerdir 
bulduğunu kestiremiyen şirket idaresi Yeni mukavele 1 Nisandan itibaren O · d 1 
hAdiseden zabıtayı ihaberdar etmemiş mer'iyet mevkiine gimq bulunmakta _ eri tüccarları da toplan l ar 
ise de, dün elinde bir top kumaş oldu- dır ve nnlaşma 939 senesinin nihayetine Şehrimizdeki deri tüccarları dün öğle· 
ğu halde gitmekte olan bir gencin va - kadar muteberdir. Bundan sonra Yugos- den sonra Sanayi Birliğinde ve münaka· 
ziyetinden şüphe eden ikinci şube üçün lavlarla yeniden bir anlaşm'l imza edil - şalı geçen bir toplantı yapmışlardır. 
cü kısım memurları Yorgi adındaki bu mek üzere şimdiden bazı esaslar hazır- Toplantıda deri tüccarlannın birçoğu 
genci çevirerek kumaşı nereden aldı- lanmıştır. bulunmuş. deri sanayiinin son zamanda 
ğını sormuşlardır. Yeni anl~manın müzakereleri esnasın- karşılaştığı müşküller etrafında görü .. 

Yorgi bu su&11e müsbet bir cevab ve- da cihan piyasasında afyon işlerinde 934 şülmüştür. Buna mani olacak bazı esaslar 
rememiş ve yapılan tahkikat netice - senesindenberi vukua gelen bütün deği- hazırlanmak üzere müteakib günlerde 
sinde Yorginin mensucat şirketinde şikHkler gözden geçirilmiş ve memleke _ toplanılması kararlaştırılmıştır. 
çalıştığı ve bu kumaş topunu oradan timızi alakadar eden meselele:- üzerinde İkinci toplantı hafta içinde yapılacak .. 
çaldığı anlaşılmıştır. ehemmiyetle durulmuştur. 1'vfü7.akerele - tır. 

Zabıta tahkikı:ıtını genişletince bu 
~irkatin 20 gündenlberi :mütemadiyen 
devam etmekte olduğu ve elektrikçi o
larak şirk~tte çalı§an Yorginin fabrika
dan çaldığı kumaşlM'ı akşamdan me -

Satlhk aparbman ve 
arsa is iyorum 

HALK OPERETi 
Bu 11lcıam 9 da 

ZOZO DALMASLA Yapılan tahkikata nazaran Kevork, 
İstefo ve Şükrü bir müddettenberi ele
~ vererek Bey~lu mınta'.ırnsmda bir -

k sirkatler yapmışlardır. 
Sabıkalılar, Azabkaıpıda Arabcamil 

sokağında bakkal Todorinin .f<> lirasını 
ve iki saatini, Tepebaşında Asmalımes
cldde 30 numaralı dükktında kasablık 
yapan, Babikyanın kasasını kırmak su-

leymanive camisini, mimar Sinan tür- 1 zarlığa saklıyarak ertesi günü Çarşıda 
besini, İstanbul Üniversitesini ziyaret satmakta dıduğu neticesine varm1.ş -

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolunda veya nihayet 
ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
tek daireli iki tane apartıman ile iki 

ENAYiLER 
Cumarte.i 

retile 47.5 kuruşunu Hamalbaşı cadde -
sinde 2 numaralı Mehmedin tt1tilncil 
dükkAnından, pencereden girmek su -
retne 480 k--uruş ve .50 p1..ket tütününü, 
Fındıklıda Meb'usan caddesinde tütün 
dl Şükrünün 1 O lirasını ve 16 7 kutu 
muhtelif dns sigaralarım, F\ndık:ııda 
Meb'usan caddesinde Abdullah ve A -
lbidin kardeşlerin dilkkAnından 3 3 lira
larını ve 20 şişe rakıhrruu ayni dükltA
na ild deta girmek .vureUle ç.alı:pı§lar -
dır. 

He saat 1 O da Galata rıhtımından k~- hr. 
kacak olan bir vapurla memleketleri - Çalına:n kumaş toplarının mühim bir 
ne müteveccihen har:eket edecekler - kısmı meydana çıkan'lmıştır. 
dir. Teşyi merasiminde, İstanbul Üni - Bakırk8y tah~kkuk şubesindeki 
versitesi, Güzel Savı'atlar Alkadbmisi, tııhklkat neticelendi 
ve bilfunum yüksek tahsil gençilği bu- Bakırköy beledi:1e tahakkuk başmemurlu
lunacaktır. ğunda. belediye murakıblan tarafından ya -

Öğrendi~irnize göre bugün, YugO! -
lavyadan ikinci bir talebe kafilesi şeh
rimize gelecektir. Bundan başka bu ay 
içinde, Yunanistandan da\ bir talebe ka 
filesi şehrimize gelecektir. Bundan baş 

pılan tahkikat sona ermiştir. B~memur Sa
lih Te memur Osman resınt beyannameleri 
hllUı hakikat fckUde tanzim ettikleri için 
azledllm~ler ve tahkikat evrakı Müddeiumu
mlllte te\°dl olunmuştur. TahsllAt şubesinde
ki tahkikat henUz sona ermemiştir. 

ka bu ay içinde Yurumistandan da bir Harbiyedeki healmn yıkılm•aına · . '. ..ı .. .....ı , be,ıandı 
talebe ka.tik>&nın, yort..._. .... an istifa:- 'Harbiyedeki heJAnın yıktırılmasına. baş -
de ederek iWimiıo gelecekleri haber lanmıştır. Hcll tama.men yıkıldıktan eonra 
alııunıştır. yen.1.!lnln l~nsına ceçllecekt1r. 

tane arsa istiyonım. 
Apartımanlarm tam konforlu. mo

dern olması, arsalaı·ın geniş yüzlü ol
malan 18.zundır. 

Son Posta idaresi n,sıtaslle Yorgo 
Mişelldis adresine yazm~ 

iTAAT 

TURAN Tlyntrosu 
Bu aqam 

Büyük rnllnmere 
Yükaek okuyucu Musllii 
Zozo Dalrn111 Amba .. ılör 
ve in t efendi Babc;ıeai 

Saz HcycUeri ErtuA"rul 
Sadi Tek ve arkadat'•n 

1 L l M 1 vodvil 8 P. 
( Se) AtUa Revüıü. Mip Pcnçcf nryete1i 

Veni operet 

ZIR DELiLER 

Dün Gece 
A 

LAL ye 
Şeref verenler; Salondan takdir, 

filmin en zevkle rıyrıldılar. 

TINO ROSS 

PARİS IŞIKLARI 
~---,. Filminde 



7 Nisan 

Antalyanın imarında 
• • 

mesaısı 

SON POSTA 

Ceyhanda garib bir 
ana - kız vak' ası 

!layla 9 

Ceyhanın buğday - arpa 
ambarı: Yumurtalık köyD 

Toprak çok çabuk ısındığı için Ceyhan da en evvel 
mahsul yetiştiren köy Yumurtalıktır 

_evkafın faydalı 
Bütün e k. d .. kk" . s. 1 u anlar yavaş yavaş yıkdırıhb yerine 

Ceyhan, (Hususi) - Ceyhanda eşine Ceyhan ( Hususi ) _ Ceyhanda en 1 Bu liman yapılan tahminlere nazaran 
ender tesadüf edilir ve oldukça "ntere- evvel buğday ve arpa mahsulünü ye _ bir buçuk iki milyon ~ira sarfiyle ye.,:-
san bir vak'a olmuştur. tiştiren bir köy vardır: Yumurtalık. den taranarak işlek bir hale ~etirileb le· 

ye~ıle~ı yapbnlıyor. Evkaf zeytinliklerinde de 
aahv~t arth. camilerin tamirine başlandı 

Aslen Bolacalı aşıretinden olup bun- Bu köy Ayas nahiyesine bağlı ve ccktir. 
dan 13-14 sene evvelisi kocasının ölme. merkez ka7 !'1V 6-7 t _ f d 
· :te b .,,,. k "d K b k .. ~k ~,,a saa mesa e e ve 

Yuınurtahk ·dalyanı 

sıy a~a ocaya gı en ez an, uçu deniz 1.1y s d d M k A k"" .. b" .-.ı.. k A..! ı ın a 1r. ez ur oyun ır 
yaştö·l\.ı çocu larını o zaman kayınbabas1 çok arazile · d · kı d k 

Yumurtalık köyüne bir saat mesafe de 
ve liman içerisinde bir de dalyan varc ır. 
Bu dalyan hazine tarafından birkaç e
neliği pazarlık surctile kıraya veri • r. 
Yumurtalık dalyanından avlanan h0 r 
türlü balıklar ve istihsal ed len balık ~·u
murtalan bilhassa Sur·yeye küçük f 'ı· 
kalar ve motörlerle sevkedilır. Bu d., 1-

bulunan Hüseyi.."1. oğlu Mustafaya bırak- saldad yrı . enı\ı yıs:~d a \'e.. um
mıştı. Çocukları!lı dedelerinin yanına bı- w ır. anı sıca ar şı et goster -

kt 
w •• d b..t . .. 

1
.. h t . ı mege başlayınca toprak çabuk ısınır 

ra ıgı gu-n en ı:rı gon u ra at e rrYen b '-·· A 

b dbaht b
" .. k M ~ . ve u SPUt""ble mahsulat çdbuk kemale 

e anne. uyuce.-:. ızı cryem:n e ,., A . , b 
v 1 r.or. ynı zamanaa u köv toprakla-

dedesi yanında evlenme çagına gele:-ek d k v 

bir delikanlı ile evleııecer•in• haber ahr nn 3 ·evun ve karpuz da daha• çabuk 

lm h 
· dd · 0 

."
1
. ~ mu·· r'"· ve mebzulen yetişir ve pivasaya çıka-

a az eme.o mu eıumumı ıgı> n 1 H d b J 

caatla kızınm kendisine ver;imesini i~te- n 1
:· em e u Yumurtalık köyünde 

yanda <>peyce amele çalışır ve ekmeği -
ni buradan k~znnır. mişt.iT. Meryem ve dedesi Cevhan<' celhe- yetışen kavun ve karpuzlar pek meş-

d·ım· lerd" Tr b k" ··• · t b k burdur. Karpuzun beheri 1 3-1 5 kilo C,.,.1rnn • Ayas yolu 

Antalya (H • 
ıe , ususı) - Bundan on iki 

ne evvel Antal 
başka b' ya çarşısı bir harabeden 

kıs ır şey değildi ve bu harabe . 
mı azamı E k nın 

kaf id . v afa aid olduğundan Ev
aresı burasını t 

muntazam b t am3 men yıktırarak 
e onarın d .. kk" dı ve şiınd· d . e u anlar yaptır-

deki k.. 
1 

e şehrın en güzel mevkiin- . 
b k ohne ve maili inhidam d . . \ Elmalıda Oküz ômerpc.ışıı Camtsı ve 

a ırcı dükka 1 emırcı ve h • 
za d . n arını yıktırarak d Evkaf Nü.mu.ne ba çeıri 

rın akı arsaya d o un pa- ' 
tırmaktadır M''tmo :rn 48 dükkan yap- kafın bu faydalı teşebt>üslerinderı başka 
· · u eahhıde "h 1 ışe başlanılmış 

1 
b 1 a e edilerek eski mabedleri tamir ve ihya etmek hu.-

o an u d .. kkA " Yısta ikmal edil . u anlar 25 Ma- susunda da faaliyet göstermekte, ezc-.ım-
Yelinıiz Vakıfar ~~ ~u.~unacaktır. Vila-, le Mimar Sinana aid olduğu zannedilen 
takdire şayan m ~~uru Tabirin cidden Elmalı kazasındaki Öküz Ömerp'aşa ca
ğildir. Asırlard esaıs~ bundan ibaret de- misi yeniden tamir edilmektedir. Diğer 
kalmış olan A nnberı metruk bir halde abidat ta tedricen tamir edilecektir. Ö
pıcı M ntnlyanın şimalındeki Ka- küz Ömerpa.şa camisi görülmeğe seza bir 
bır· urad Paşa vakfından çok b'' .. k mabeddir. Resimden de anlaşılacağı veç-

.saha te k'l uyu mı·ş ş ı eden zeytinlik imar d'l I hile bu caminin tamire ıayık bir eser ol-
ve bu s h • e ı. 

me:rnb a ayı sulamak üzere Kı .. duğu tezahür etmektedir. Evkaf idaresi,,. 
aından 2l b' .. rgoz . .. . 

kanal ın kusur metrelik b' 
1 
nın numune bahçesi de zıkre şayandır. 

• açılmışt K ır 
Ya Şo • ır. anal Burdur Ant 

1 
Bu bence de yetişen fidanlar halka ufak 

sesıni k t d · a • 
pılınası lazı~ :e~ceğ~nden iki köprü ya- bir ücretle satılmaktadır. 
ikmal edildikt mc tedir, Bu köprüler Relcdiye asTi fınn yaptınyor 
aya kadar su a~~tı~:ra yani bır buçuk Belediye Çürüklük mevkiindeki arsa-

§ekilde yapılnuşt td ola.caktır. Kanal 0 da tam techizatlı asrl numune fırını yap
aedlcr yapılınaktırd bırçok yerlerde tırrnağa karar vermiş ve bu işi 4500 lira
kie uygun fabrik: ır .. Bu sedlerde mev- ya müteahhide ihale etmiştir. Bu fırın en 

sahada yalnız ze~~~l~~şad ed_ilecektir. Bu kısa zamanda ikmal edilmiş ve bu suret-
lnanda narenciye d eğıl, ayni za- le halka temiz ve pişkin ekmek yediril~ 
-== e yetiştirilecektir Ev . l · - mış o acaktır. 

lzmir fuarında S . 
ergı sarayı yapıhyor 

• 

ı ış ır. l~ez a:ı, ucuı<" yaş a ıra - w 1 w d 
tığı ve şimdi ise b:iyümUş olan kızı Mer- agır ıgın a ve pek _ıe;-ze_tlidir: 
yemi adliye koridorlarında: c Yavrum . Bu ?'11 hava~~rın ıyı gıtmesı dol~yı -
Meryemim~ diye kuc'ildayıp öpmeğc haş- sıle bır çok kovl('rde arpa ve bugday 
Iamıştır. Fakat dedesi Mustafanın vanı- rnahsulJeri ba'?ak çıkarmı~tır. Nisan a
na kücük yaşında terkeden anneslne vüz yın.~n 15-20 sinde yt:ni yıl arpa mah -
çevirmekte ve annesin•n: cKızım o~na sulu alınması kuvvetle muhtemeldir. 
geh diye yalvarmasm:ı rağmen. kızı: Yumnrtnhk limanı 
cBen dedeme g:d~ce~iın, bırak beni~ a:- Yumurtalık nahiyesinin coğrafi du-
ye tepinmekte ;kım mUddr.iumumilığin rumdan da aynca bir hususiyeti vardır. 
emri üzerine Meryem annesine tı>sıim Nahiyeye iki saat mesafede ve Ceyhan 
edilmiştir. nehrinin mansabına yakın, üç tarafı ka-

Şimdi ise Mu.:;tafa MP.ryemin ke11disir.e 
geri veribnesi için alakadar makama isti. 
da ile müracaatte bulunmuştur. 

palı bir liman vardır: Burası Yumurtalık 
limanıdır. 

Mersin lmanında ve İskendenm körfe
ıinde bulunup fa fırtınaya tutulan ge
miler hep bu Yumurtalık limanına ilti
ca etm('k]e bir kazadan ve batma teh
likesinden kurtulurlar. 

Ceyhan kasabası ile Yumurtalık ·A· 
yas• nahiyesi arasındaki yol 36 kilomf't
redir. Bu yol yazın toz ve kışın da y3ğ
mur sularından su ve çamur deryası ha. 
line gelir. O zaman bu yoldan ne otomo
b;l ve ne de araba işler. Ancak halk ipti
dai bir şekilde ve hayvan sırtında kasa
baya gelip gider. 

Ayas nahiyesinin 38 parç:ı köyü vardır. 
Burası evvelce kaza ikeıı bilahare nalıi· 
ye oldu. Köyler hep ciftçidir. bu köyler
de yetışen arpa. buğdav ve pamuk mah
sulleri tüccarlar tarafından müstahsilin 
elinden satın alınır. İşte bu nahiye ile 
kaza merkezi arasında muntazam bir şo
se bulunmaması dolayı.sile bütün mahsu
lat gemilerle deniz vasıtasil<! iş ve dış 
pazarlara sevkedilir. 

Edremitte bir tütiin 
J( açakçısı t11tu ldu 

( lzmitten küçük ha erler ) TiJrkive - Am0~ika ~\ca~e! . 
l:ı:mit nhtıını inşaatı durdu anl~şmasmm lzm 1rdekı testr erı 

Edremitten yazılıyorr. Edremidin 
Orta Oba köyünden Mehmed oğlu Ö
mer isminde bir tütün kaçakçısı ya'ka· 
lanmıs ve tütünleri müsadere edilerek 
adliye.ye tevdi edilmiştir. Ed.remidin 
çalışkan inhisar müdürü Kemal Öz ve 
diğer memurların bu hususta pek bü
vük aayretleri görüiJnıektedir. 
v R~imde yakalanan kr,t;akçı ile inhi· 
sar memurları görülmekted~ 

lzmi~de bir tUccar 12 metro 
yüksekten düşerek öldU 

İzmir (Hususi) - Edremid tüccar -
}arından Fehmi evvelki gece Kordon· 
daki l!ozinolardan birinde sarhoş ol -
dukt::!'n sonra misafir bulunduğu An-

• kara palas oteline gelmiş ve odasının 
balkonur.da hava aldıITT sırada müva
ıenesini knyb<>derek 12 metre yüksek
ten tretuvar iizerine düşmüştü. Yaralı 
.accıır memleket hastanesinde ölmüş-

Şehrimlz.ın pek sönük ve harab bir mev- İzmir (Hususi) - Türkiye-Amerika 
kU olan sahil boyunda yapılmakta olan rıh -
tım inşaatı durmuştur. Güzel bir niyetle 
yaptırılan ve sonra yarıda bırakılan bu rıh
tımın herhalde ikmal edilme.'!! lAzımdır. * Devlet Dcın!ryolları da lsta.'!j'on arka -
smdakl sahayı rıhtım olarak yaptırmakta -
dır. * Meyu a~açlarma !nı olan Dlyasp\sle 
mücadele devam etmektedir Zira.at mlica -
dele teşkll!tı vllAyet mıntakasınm her ta -
rafında faallyetınl arttırmıştır. * Şehrimiz müddelumumlsi Halil Hamdi 
Doğu ile sulh hAklml Sabri blrer derece ter
fi etmişlerdir. Müddelumumt muavinlerin -
den Baynn Güzide ile Bedri de terfle 1.stlh -
kak kazananlar arasındadır. 

* İzmltte Necatlbey okulunda bir eşya 
piyangosu tertlb edllmtştir. Piyango Nisan 
orta.sında ke~lde edilecektir. * İzmit köy bürosu şentğlne Hu..<ıuııt Mu -
hasebe tahslllt mü!etttşlerlnden Neş'e ta -
yln edilmiştir. 

* Villyet Umumt Mecll31 toplantılanna 
son vererek dağılmıştır. * İzmltt.ekl lpt.al edilen Belediye intiha -
bına bu ay sonunda başlanılacaktır. 

* İzmltte akşam üzerlerl ekmekler bozuk 
ve hamur olarak çıkmakta, altlarına etiket 
de yapıştırılmamaktndır. Halk bu vaziyetten 
şlkAyet etmektedir. 

ticaret anlasmasının imzası piyasamızw 

ela büyük bir canlılık husule getirmiş; 

bugün p~lamut hülasası ve halı üzerine 

Amcrikndnn oldukça külliyetli sipariş· 

ler alınmıştır. 

Amerikan markalı radyo fiatılannds 
yüzde on beş nisbetinde bir tenezzül 

vardır. Bunun gümrük tenzilatile ala 

kası olduğu zannediliyor. 

Trakya arteziyen'erinde 
taaryet 

Edirne (Hususi) - Trakyada artezi· 

yenler gittikçe genişliyor. Umumi top

lantılannı yapmış olan Trakya vila -

yetlerinin umumi meclisleri arteziyen· 

ler için az çok para koymuşla'rdır. Ma· 
halli belediyelerin de Nisan bütçele -
rinde koyacakları yardım paralarile ve 
birlik şeklinde arteziyen takımları ta
m<'mlanacaktır. 

Su ve arteziyen işi Trakyanın büyük 
işleri arasındadır. 

Isparta meb'usu brahim Demiralaym cenaze töreni 

İzmlr (Husus") . . 
met İnön.. D ı - Mr1lı Şefimiz Is • 

u, okuzuncu t · 
enternasyonal . . ~ır fuarının, 

na yetiştir:lecektir. •ür. 

ınesi için Se ~ahıyetını ıktisab eyle· 
t t... • • rgı sarayının 1 "ltırılmc: in· . mut &"Ra ye· 
bu l emır bu d 

abada de .. h 
1 

f . yur uklarından 
Sergi sarayı, ha:ırı:~~!yete. geçil~iştir. 
katlı >lacak ve ilk kat 1 plana gore üç 
rıuna kadcır ikm 1 .1 Temmuz ayı so-
tı İ . a e-dılmi~ b l r. kınC'i ve ·· .. .. "' u unacak -•=-- uçuncu katı~ .. ı 940 fuarı-

Fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz d b" k k b 'd 
Sergi sarayının tam bir mükemmeli - Arttatya a ır iZ ay o u 
yette olması için fuar inşaat başmü - Antalya. (Hususi) - Şarampolda kah-
hendisiie Sergi sarayı yerinde tedkikat veci Giridli Hüseyinin baldızı Münire bir 
yapmıştır. Sergi sara-yının ilk katı mi- oydanberi ortadan kaybolmuştur. Zabıta 
mar B. NPcmeddin Emreye 73,000 lira- bazı rivayetlere istinaden Hüseyini tev
ya ihale edilmiştfr. · kif etmiştir. Bir cinayete kurban gidip 
Resım fuarın Lozan kapısını göster· gitmediği üzerinde tahkik.at yapılmakta 

mektedir . ve Münire her tarafta aranmaktadır. 

- Basan De b Veli h y ızım Bay 

d 
akıkatcn talıhlı b" · ·· Allah yiiru ku.uın, de-

di, zengbı oldu... · 
... Şimdi de hatırı sayılır 

bir memuriyet almıj oldu
ğunu duydum .•• 

Hasan Bey ·- Doğru ol • 
duğunu zannetmem. Daha 
dostlarile seıanu aabahı 

kesmedi kU ... 

a anunı§. ır 

lsparta, (Hususi) - Ankarada kalb l ler ve bando olduğu halde evine getiril· 
hastalığından ölen İsparta meb'usu İbra- miş ve ertesi gün evinden nlınarak Ulu 
him Demiralayın cenazesi ailesi ve diğer 1 camide namazı kıimmıştır. Meb'usl.1rı. 
lsparta meb'uslan tarafından buraya gP· m1zdan Hüsnü Özdnmar. Kemal Ünal Ö· 
tirilmiştir. lüniin iviiiklcrinden ve vaotığı işlem '" 

Milli milcadeledenberi memleket için kısaca bahsc>tfkten sonr:ı Burdurdan i!f'· 

çalışan ve Büyük Mtllet Meclisinin ilk 1ı•n heyetten ik zat ta klsa bırer hitabe· 
teşek'külündenberi İsparta meb'usu ola- de bulunmuslardır. 
rak yer alan İbrahim Demirala~ın cena- Bundan sonra bütün halkm P'Öz vaşl :ı 
~i istasyona~ binlerce lsp.,.rt alı tara- arasında cenaze alavı ail"" kabristanını 
fmdan karşılanmıştır. hareket etmiştir. Re.c:ıim cena7.P alayır• 

İstasyondan alınan tabut önde çelenk- kabristana gidilirken göstermektedi'" 
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1 Hadiseler Kal'fısında 

OND 
Matbaanın telefonu çalındı, açtım: - Bilmem! 
- Alo, sizin gaz~tenin muharrirlerin -

den blrile t~ım. adını pek becereıni • 
yorum. 

- Pl.A.stik ne demektir? 
- Şey demek galiba .. 
- Onu da bflmedtn. Sentez ne 4e -

' O adımı beceremiyordu amma, ben 
onu sesinden tanımıştım. Bizim meraklı 
tdi. 

~ektir? 

- Sentez, ifitmifJ:fllm var ammal .. 
- O da olmadı 4eeen.e7. Unifome ne 

- Gene mi sen? demektir 
- Sensin ha dostum. bugün tesadüf • - Untfomıa olmum! 

deme~ime 90-k müteessirim. Bir iey so
nı.cs.ktım. 

- Ha)'lr canım. UıUfome .•• 
- Bilmlyonım. 

- Gene mi sorgu, .sual? - Sen ne bilirshı T 
- Evet amma. uzun sUrmiyecek. Ga • - Bunları bilmem.eklfğim, btr ıey bil-

yet az. mediğime mi delllet eder? 
- Sor bakalım. - Tabft Ben hiç gazete okumaz mısın? 
- Aksiyon ne demektir? - Okurum. 
- Şey, bir kaç manası var amma, pek - Gazetelerde çıkan makaleleri de o -

iyi bfhniyorum. kur musun? 
- Aksiyon kahramanı ne demektir. o- - Tabtt okurum. 

nu da bilmiyor musun? 
- Bilmiyorum. 
- İdeoloji ne demektir? 
- Şey demektir, şey, yanımda lOgat 

kitabı yok.. bakarım söylerim. • 

- Amma okuduğunu anlama7.Sln. 
- Anlamaz olur muyum? 
- Ben, bu sana sorduğum kelimeleri 

- Complexe d'inferiorite ne demek • 
tir7 

akşamlan çıkan bir gazetedeki makale
lerden aldım. Eğer mıkale okuyan, ve 
okuduğu makalenin In!l.nasını anlıyan bir 
kimse obaydın bu kelimelerin de mana· 
lannı bllınen 18zımdL - Hiç duymadım. 

- Crise intellektuelle ne demektir? 

c arı 
Avustralya hindisi nasıl 

yavrular? 
Bu hayvan Avus

aalya hindisidir. 
Blldllimtz kUflar 
~e tavuklar gibi 
yavrulamaz. Bu 
hayvan çürilmilş 

ismet HulUai 

i i iz?~ 
1 Sağdan ve soldan ayni şekilde 

okunan isim 
Bu Jozııı ismi, 

s:ığ ve soldan ay
ni şekilde okuna -
bilir: 

nebatatın üzerine ywnurfaır, buradan 
hAsıl olan hararetle bu yumurtalar ha
yatiyet kesbeder ve nihayet yavru yu-

Edna Lolande. 
Bu ismi baba!l 

bilerek takma • 
mıştır. Çocuk mek 
tebe başlayıp o • 

murtadan çıkar. * 
Zulu kadın'arınm saç tuvalet:eri 

kur yazac hale gelince kendi kendine bul
muştur 

Zuluda yqıyan 

evli kadınlann 

kendilerine hu bir 
bq tuvaletleri var 
dır. Zulu kadınla
n hayatlarında b ir 
çok kere evlendik
leri için ba§ların

d.aki lruvafür glt
tlltçe ağırlllfll" ve 
gcnifler. 

Kadın da çalışır." a •• 
Ankaradnn bir kadın 1mznslle şu mek· 

tubu &ldım: 
Efendim, ... 
.Bekiz senelik nllylm, beş yaşında bir 

de oocuğum var. Bu sekiz sene içinde 1y1 
geç&n .;ünlerlm o kadar az ki mes'udunı 
demete yetmlyOl'. 

Kendlml mes'ud liliset.memekll~lme 

b!111ıca lkl .sebeb mevcud: 
'1 - Çalışan bir kadınım. 
ı - Kocam çok asabi. Sinirlendiği za • 

man gözü hiç b1rşey görmlyen blr adıım • 

* cBenlm çalıemaklığım pek tabll olarak 
bu ainlrlenmelerc daha sık olarak yol a
oıyor. Qttntü nktlmln dtı.rlığı yüzünden 
onunla n nimle, haUA çocuğumla, onu 
ınemnun edecek tekilde meşgul olamıyo
rum. O lse hlçbh' mazeret tanımıyor. Göm 
le~ndett ekbik bir düğme, yahud en ha· 
.ıt bir lntlznmsızlık bent birkaç gün ken
dlmc gelemlyecek kadar kırmasına kfı.fl 
iellyor. 
Qalı~ıyayım, her B1"2UYi\l derhal yerl • 

ne getirebilmek tç1n ancak bu lfızım dlyo
:rum, ona da yan~ıyor. Parayı seven bir 
adam da değlld1r. 

Kendl81nln meTkil ve kazancı iyidir. 
8cml oaJı.şUrmaktıı. devam etmekle ne dü
f{lndtıttinü bilmiyorum, yalnız bildiğim 

S>lreey varsa o da bende, ev ile çalışmayı 
teltf edecek tahammülün çok azalmış ol
ınıuııdır. Çuntli bütün vak'alar üstüste 
ıeleret bende ona karşı mcvcud hürmet 
ye seTglyl hergün biraz daha azalbyar, 
t.,,temediğlm halde ben de ona mukabele .. 
re mecbur oluyorum, bu hnlln gitgide a .. 
rnmızda sevgt namına blrşey bırakmıya .. 
c:ı.ğmı, o znmıı.n da yuvamızın yıkılmnk 
ıEıhllkMine mıırU?: kalacağını acı acı dil· 
ftlnllyor ve ümidalzllğe kapılıyorum. 
Ayrılmayı birkaç defalar düşünmedim 

ddll, fakat çocu~uma .karşı vazife • 
lerbn 9lduğunu onu hodgO.mlığına kur -
ban etmeğe hakkllll olmadığını da idrak 
eden b!r kadınım. Ellusıl ne yapacağımı 
la.fl?'DlllJ vnzlyetteyhn. Benim dıµrıda ça
lupnam yüzünden çocu~uma da bakılını-

or_, htzmetçı ellnde sem oluyor. Halbukl 

* lngiltere tarihinde iik defa 
görülen bir hare~<et 

İngiltere tarihinde ilk defa olarak kra. 
liçe Elizabet. Avam Kamarasında galeri
de oturarak mecl.ia mllzakeratııiı dinle
miştir. 

İngiliz anayasası hükümlerince İngiliz 
kralları Avam Kamarasına giderek mü. 
zakereleri dinliyeme:dec. 

çalışmasam hem evlme, hem kocama da.. 
ba iyi bakablleceğlml, o zaman benl her
gtın evlmden ve kocamdan biraz daha 
soğutan geçlnWzllğin de ortadan ko.lka
catıııı sanıyorum. Vaziyetim o kadar gü.Q 
t:1 hazan düşünmekten zihnlm duruyor, 
halbuki kar,ımda beni anlıyan yok. Sonra 
tl genç kızlıRımdanbert başlayıp bu za • 
111ana kadar devam eden bu çalışmadan 
da maddi, manevl hem bıktım, hem yo -
nıldum. Artık ben de e:Tlmln kadını ol
mak fmiyorum. Bu ise, öyle zannedlyo -
rum ki en samlmt, en temiz ve sarih hnk1 
tımdır. Halbuki her şikft.yetimln arkasını, 
beni blraz daht. bezdlrmekten başka bir· 
ıeye yarnmıyan bir münakaşa takib edl
ror ve her defasında kocam (herşeyin za
manı var, bunu ben de diişünüyanım> söz 
lerlle lJeni oyalıyor. 

* ıİşte .slıı:e. belki benim gibi daha birçok 
kadınların d:ı. rahatını kaçıran bu milş
terek içtimaı derdimizden şlkAyette bu
lundum.Haddi Z!ltında basit gibi görünen 
bu dercfln, atle saadetinde ne büyük ya • 
ralar ortı"'nn takdir edu8fniz, sanının. 
Yuknrıd:ıld yazılarımdan da hilsnünlyet 
Gahlbl bir kadın oldutum artlnşılmıştır. 

Ne yapayım ki hem 111 memur, hem de 
111 ev ka1ını olmak mümkün olamıyor. 
Bu vaziyet karşısında nuıı hareket et • 
mekllğlm l!zını geldl.ğtnl bana blldlrlr • 
seniz minnettar olacatıın.• 
Kızun, 

Kocanın senin çalışmanda niçin ısraı 

ett1~1nl bllemed!ğlm tç1n aarth bir şey SÖY· 
Uyemlyecet?im. P'akat aklıma şöyle bir teQ 
rt\be geliyor. On günlük btr mt\ddet için 
~inden itin al, bu on gftn içinde istediğin 
gibi bir ev hanımı ol. QocuAunn bak, ko
canın dah:ı az asnblleşmeı!ine çalış. On -
dan sonra kendisini karşına alarak bu ne
ticeyi ve bunun ne~ m~teTakkıf oldu -
!tunu göster. Tecrübeyi ~parken de ko -
cana bunu sezdirme. .... Mesel!l kendin
de fazın yorgunluk hl&<Jett1ğln için izin 
aldığınt söyle ... 

Öyle rz3nnedlyorum ki bu tecrübeden 
!ayda ~ömcekain. tııım. 

TEYZE 

SON POSTA Nisan 1 

~ 
Keten masa örtüsü 

Bir kadmın "lümüne sebebiyet vere 
otobüs şoförü mahkUm edildi 

Şoför, kazaya sebebiyet 
tedbirlere başvurduğunu 

tekerlekleri arasına 

vermemek için bütün 
ve kadının otobüsün 

düştüğünü söyledi 
--~--------~~ 

Dün asliye J nci ceza mahkemesinde 1 panını almış, bununla komşu çocuğullS. 
Sofiya isminde ~ yaşlarında bir kadının taş atımış:t dedi. 
feci ölümile netkelenen bir otobtla kaza- Reis. şahide: 

G~ bir örtü yapmak için mükem· 
mel brode bilmiye lüzum yoktur. Sırf 

j(ırle siislelllJlif bazı örtüler vardır ki a
lır .iflemeli birçok örtülerden daha şık
tırlar. Mesele güzel bir model bulabil· 
mektedir ve işte bugünkü modelimiz bu
nu temin edebilecektir. 

sının durupnası yapılını§tır. - Büyük kızından mı, yoksa kil~ 
HAdisede wçlu olan otobüs soförü Fuad kardeşinden mi bahsetmek istiyordu, diye 

hakkındaki iddiaya göre, vak'a fÖyle ce- sorunca. Halime: 

reyan etıniştjr: - Artık bilmem. kazık kız dediğınB 
Fuadın idare etmekte olduğu otobüs b!r göre, zahar büyüğünü kasdetti, demiş ~ 

akşam vakti Fener civanndan geçerken, tir. 

Ortadan itibaren başlıyan ve birbirini 
amud olarak kesen her ilrl jur, on beşer 
sıradır. Kenarlara da ayni jurdan ücer 
sıra geçirilmiştir. Ketenin rengi mobil
yaya uydurulur. 

P=yano örtüsü 

durak yerine geldiği sırada birdenbire Ö· 

nüne bir kadın çıkmıştır. Şoför, bır kaza 
olmaması için gayret sarf tmi§se de, mu
vaffak olamamış, kadın otobüsün teker
lekleri arasına düşmüştür. Derhal Balat 
Musevi hastanesine katdınlan kazazede 
Sofiya, iki gün sonra bu kaza,da aldığı ya
raların tesirlle 6lrnüştür. 

Suçlu şoför mahkemede kazayı anla • 
tırken: 

Piyano evlerimizin kıymelti bir eşyası, - Ben önüme birdenbire çıkan kadını 
çok masrafla alınan bir müzik aleti, bir kurtarmak ve bir kazaya sebebiyet ver· 
süstür. Onu tam bir dikkat vP itina ile memek için icab eden tedbirleri aldım. 
korumak icab eder. İyi kullanmak, konu· Fakat, kadın beni şaşırttı, çiğnenmesine 
lacağı yeri iyi seçmek, iyi örtmek, haşe- kendi sebebiyet verdi, demiştır. 
rata karşı korumak, taşlannı temiz tut- Dünkü celsede ise, mahkeme kazayı 
mak, yapılacak başlıca ihtimamlardandır. müteakib otobüsü muayene eden aeyrü-

Piyanoyu iyi bir halde tutmak için: sefer mühendisi Fethi ile, Sofiyanın ce -
Her istiyene çalmaya müsaade etmemeli, sedi üzerinde yapılan fethi meyi!. ımeli
her zaman onu kim çaiıyorsa mümkünse yesi hakkında rapor veren Tıbbi adU dai 
hemen daima 0 çalmalı. Her rasgelen in- resi, Morg müdürünü dinlemiş ve ken
san veya çocuğun eğlencesine terketmek dilerinden bazı malUmat istenmiftir. 
pivanoyu öldürmek demektir. Seyrüsefa mühendisi tetkik ettiği oto-

s . hüsün frenlerinin bozuk olduğunu söy • 
esıni bozmamak için: Ustünı:! ağır ve-

ya titreyen b"bl . d k lemiştir. Morg müdürü de, mahkemede-
ı o nevın en eşya oyma- . . 

yınız. kı beyanatında, Sofıyanın kalçası üze • 
p· rindeki bir yaranın gazlı kangren olarak. 
ıyano evde nereye konmnh? P iyano rs epti semiden öldüğünü ıpretle: 

çok soğuktan, Ç<>k s1caktan, derecei ha- - Bu gibi vak'alarda hasta nadiren 
raret farlkından, trlitubetten müteessir kurtulur, tedavi tesirsiz kalır. Ölüm, ek
olur. Bu sebeble pencerelerin yanına seriya muhakkaktır, demi~tir. 
kovmaktan, radiyatörlcrin yakmınde bu- Muhakeme, iddianamenin serdi için, 
lundurrnaktan sakınmalıdır. Rütubets"z talik edilmiştir. 
ve dereC"c>i harareti değişmiyen bir odava 
koymalıdır. · 

Nasıl korumalı? En fvi koruma carPsi 
piyanoyu baştan ac:ağı örtmektir. Örtü 
onu en iyi muhafaza eden bir vasıtadır. 

H aşerata karşı korumnk için, Kordla
rın altındaki kırrnm yün kuma~a "akit 
vakit güvevi öldürecek il!çlar pülve>r:7e 
etmeli. Gfive bu kum.aşlann en fena düs
rnanıdır. Ca1ınmadığı zamanlar derhal 
onlara hücum eder. 

TU§lann bakımı: Tuşları bevaz temiz 
bir bezi hafifçe petrola banarak silmeli 
ve hemen arkasından bır güderi parça. 
Bile dikkatle üzerler\.'lden geçmelidir. 

Bakır kısımların tcmizli{ji· Pedal ve 
menteşelerini temizlemek için bakır ten
C€releri temizlediğiniz maddeleri kulla
nınız. Fakat iyice parlatayım diye peda
Ja çok dayntmayınız. 

Sapanla taş atarak bir çocuğun 
gözünü kör eden 20 yaşmda 

bir kız muhakeme edildi 
Ağırceza mahkemesi dün 20 yaşla • 

nnda Mel1ruke isminde bir kızı, tatili 
uzva sebebiyet .suçundan muhakeme et
miştir. 

Mebruke hakkındaki iddia, Kasımpa • 
şada lastik bir sapanla attığı taş neticesin 
de, l O yaşlanndaki Özer adlı çocutun sol 
gözünün rüyet hassasını kaybetmesine se
beb olmuştur. Gene bu iddiaya göre, 
vak'a şöyle cereyan etm\ftl.r: 

Özer arsada oynamakta iken, Meb -
ruke evinin penceresinden çocuğa: 

- Özer, dur ~yle, bak ne yapacağım. 
demiş ve sapanındaki tap atarak. ma • 
lôm neticeyi hazırlamıştır. 

Bilahare. kiiçük kardeşi Memnun~in 
bu kazaya sebeb olduğu ileri sürülmüş -Piyanonun oturacağı 'Y~": Sesi akset

t irmemeli ve rütubetH olmamalı. Rğ(:'r tür. 

Suçlu genç kız ise. şahidin ifadesini ka· 
bul etmiyerek, vak'anın cereyanı sıra ~ 
sında başka bir evde olduğunu iler i sür
müş ve bu iddiasını teyid maksadilo baZl 
müdafaa şahidlerinin dinlenmesini iste • 
mlştir. Mahkeme, bu şahidlerin celbi 
için, duruşmayı başka güne bırakmşıtır. 

Bir neşriyat davasma bakıldı 
Ekrem König mesclesı ndı? ismi geçen 

Mefkurenin ailesi tarafından bazı neşrl
yab dolayısile, Tan gazetesi aleyhine a • 
çılan davaya, asliye 3 üncii cezn pı1h • 
kemesinde h afi celsede, dün bakılmıştır. 

Topl ntıl r: 

Bakırkay Halkevinde koni rans 
ve konser 

Bakırköy Halkevl b:ışkanlığından: 9.4-939 
tarihine rastlıyan Pazar günü saat 17 de S
\ı'lmlz salonunda Dr. İbrahlm Zati Öget ta .. 
rafından (çocıılr cürtıınıerlnln menşeleri> 
mevzuu hakkında bir konferans ve bunO 
takiben Halkcvl bandosu tarafından bir ton 
ser Vl"l"llecej'!i UO.n olunur. 

Da vetıyele: Evinılz ldare memurluğundt.ll1 
verilir. 

Sfşli Kızılay mDsameresf 

Şişli Kızılay Cemiyetinin M:ıks1m salonla
rında terttb ettiği gece eğlence.si bu .senenJn 
en muvaffaklyet.ıl ve parlak bir mfisnmer 
olmuş ve büyuk bl.r hasılat bırakml§t:ır. 

Bütün san'atktırlar, bu eğlentıre derin tııı' 
memnuniyetle iştirak etmişler, ve hll}blr ma6 
dl menfaat düşftnınemlşlerdl.r. :lstanbuluıı 
Garden, I..ondra, Şen, Turan, Florya gibi mO 
esseseler1 blitiın varyete numaralannı yol"' 
laınak, P:ırk Otel MazaTik orke.!trtudle işti • 
rak etme!t suretlle Kızılaya karşı bfiyük bif 
nezaket ve fedakft.rlık göstermişlerdir. 

Büyük ve kıymetli san'atkll.nmız Münlt 
Nureddlc de müftehlren iştirak ettiği b1l 
mllsamerede en yeni parçalan bQ.yilk blT :mc 
vaffaklyrt1<> okumuş ve dakikalarca alkış ıu
fanlle karşılanmıştır. 

ı.rusamcrede İstanbul Vallsl ve istanbulUJl 
en maruf nllelerl bulunmuşlardır: 

Şişli Hnlkevinde konferan 

Şlşll Halkevlnden: Bu akşam saat 21 dl 
Şişli Halkevlnde profesör Dr. Muzaffer Esad 
Güçhan tarafından ihtiyarlık ve llıt1yarla.nıa 
mevzulu bir konferans verllecek ve bunu btl" 
konser taklb edecektir. 

D rD,şı..taka mezunlarının kongre i 
Dariişş:ıfaka mezunlan kurumunun ~ 

toplantıs: ekseriyet olmadığından tehir e • 
dllınJ.şt1. Kongre, Martın 8 inci günil saat llJ 
te Emlnbnü Halkevlnde yapılacaktır. 

böyle ise her ayağının altına camdan bir Dün, mahkemede şahid olarak dinleni-
ayak koymalıdır. len Halime vak'a etrafında bildiklerini ltriyafcllar bir toplantı yapfl(ar 

şöyle anlatıruıtır: 

Her kadın bilmelidir - Bay reı.s, ben bu hldiıeyi gözl@rim· 
Şehrimiz ıtriyat toptancıları dün Sa "' 

nayi birliğinde bir toplantı yapmışlar .. 

t le görmedim. fakat suçiu Mebrukeınin a-Sfrt kesilince ne yapmalı! çine biraz dır. Toplantıda şişe ve cam fabrikasının 
nası Macide anlattı : 

tuz atıp kuvvetli ateşe k..yunuz. Süt es. c- Bir giln mutfakta yemek pifir • ıtriyatçılar için lazım olan çeşidlerde şişe 

ki haline gelir. Yalnız dalgınhkht bu si.ı- mekle meşguldüm. Bizim kazık kız. ıa • çıkarmadığı mevzuu bahsedilmiş ve bu· 
tü kahvenize karıştırıp ta tuzlu kahve bahtan akşama kadar top oynadığı ye • nun temini için alakadar makamlara mil .. 
içmeyiniz. tişmiyorm~ gibi. küçük kardeşinin sa- r acaate karar verilmiştir 
........ •............ ·---···-·-------·--·-·············· ... ··--· ... -· .. - ............... _.. ......... ----····· ...... - ..................................... -......... -' 

~Ecaksrzın maskaralıkları: Taklid 
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Al--- Bilyük Ha.Tb esna!t1"d& Ingiliz donanma!\ 
.. lUUllar ve İngillıle k . rak 1ngillz • Alınan d : arşılıklı ola-1 til.. Derken ıar.etelerde ismi sık sık geçen 1 az mevaddı mahruia sarleder. Boylelik-

feslıedecekerini sö U1 enıı anlaşmasın~ amiral (Reder) iki y1l.z parçadan ibaret le gemiler üslerine avdet etmeksizin ay
C!ünya deniz siyas!t~rlar. Bu a~la~a olan Alınan donanmasını İngilizlerin !arca denizde kalacak ve İngiliz ticaret 
nıevki işgal eder Zi e pek mühun bır (Skapa) limanında kendi elile batırdı... gemilerine taarruz edeceklerdir. 
1914 de tekadd". :: onun feshi demek. İfte o tarihlerde de Versay sarayının V ~ k f h "I 
rar rücu et:mekU: C.'l meselelere tek- geniş salonlannda mallQb Almanya harb aş.ngton On Br OSI 1 8 
nıasını öyle anlarn:e~ ve bunun ma- hükt\mlerlni yiyordu. münasebet 
nşm azım gelir Bu 

Viyana dönüşü.İstanbul 
~ .................. ------··· .......................... .__ ............ , _____ ...... --.. .... 

Her milleti uven, her milletle geçinmek ve anlaımak i.tiyen, baıka· 
larının toprağında gözii olmıyan ve kendi topraklarına bcqkalarının 
göz dikemiyaceğimı emin olan bir memlekette yqamalı meğer ne 

rahat. ne güzel, ne aranacak eymiıl 

'··················----·----········· ... ·······························------, ... _____ ....... . 
Yazan : Suad Derviş 

Bir harb arifesi havuı içinde buhranh - Yok bir feY yok. •• 
ve muztarib bir Avrupadan geçtikten - Romanya • Alman ticaret anlıısma-
sonra Türk hududuna pm bir insan sı ... 
uzun yorgunlultlannı ve ua.b bozukluk- - İmza edildi ..• 
lannı dinlendirmek içill bir aanatoryoma - •....• 
girmişe benziyor. 
Peşte ile İstanbul arumda gazete ala

* 
Bir parça soııra bir kondoktör koridor· 

da belirdi. konuşmak ihtiyacı içerisinde
yim. Memleketimin dışındaki bu rahat
sızlık ve ıztırab nedir?... Burada her 
çehre .ı;akin .. felAket nikabı yüzlerden 
Sl)TlldL 

madığım ve o iki gün içinde hAdiaelerin 
ne şekilde inkip.f ettilfııi bilmediğim i· 
çin memleketimin hududlan içine büyük 
bir endişe ile girdim. Yataklı vagon kon· 
trolörüoo hududu geçer g0 çmez bana 
türkçe bir gazete bulmala gayeret etme· 
sini söylemiştim. - Muharebe başlamadı ha!. .. 

Benim Peşteyi terkettiğim günün ta- Kondoktör omuz silkiyor: 
rihini taşıyan bir İstanbul gazetesini ba- - Bize ne? ... İster ohun, ister olma-
na vermek için münasebetsiz bir saatte sın, biz bir şeyden korkmayız ... İcab e
kapıma vurarak beni uykudan uyandırdı. der de harb edersek.. bundan da yılına· 

Hemen yatağımdan kalktım. Gazeteyi yız. ·· Amma durup durduğumuz yerde 
elime aldım. Gazete sak.in. tela§SJ.Z ve si- kimse ile a~erişimiz yok... Kimseye 
nirsiz bir gazete idi. düşmanlığımız yok... İnşallah kozlarım 
Avrupayı kaplamış olan 0 boğucu ha· iyi pay ederler. anlaşırlar. 

vanın çok şükür Tilrk hududlannı aşa· Bu kendi mem~ketinın harıcle alışve· 
madığını bu yazılardan görüyordum. rişi olmamanın S'lkllnunu her çehrede 

Transilvanyanın işgali bu gazetede görüyorum. Hamal böyle, şoför böyle, 
mevzuubahs edilmiyordu. Fakat Meme- evde, anam. kardeşim, kocam böyle ..• 
lin işgali yazılıyordu. Gazetenin şurası- Harb istiyen yok, harb gelecek diye kor. 
nı, burasını okurken bendeki asab ger- kan yok. Gelirse konuştuğum her insan 
ginliği yavaş, yavaş geçtL Gazete elimde kendisine düşen vazifeyi tereddüdsüz ıfıa 
ışığı söndürmeden tekrar uyumuşum ve edecek ve neticE!lerine cesaretle ka.tla-

bu İstanbulu terkettiğim gfindenberi ilk nacak. 
rahat uykum oldtL Amma neden ıelsin! .•• 

Sabahleyin kalktım. Koridorda ilk ras- Buna ldimsenin •klı ermiyor. Kimse 
geldiğim Türk memura umumt mesele· Türk topraklarında bunu düşünmüyor. 
ler hakkında havadis sordum. Tam bir Her milleti seven. her milletle geçinmek 
sükun ve soğukkanlılıkla tekrar karşı- ve anlaşmak iıtiyen bir memleketin top-
laştırn. raklan üzerinde yapmak ne rahatmış! ... 

- Muharebe başladı mı! Başkalannın toprağında gözü olmıyan. 
Gülüyordu: kendi topraklarına başkalannm göz dik-
- Muharebe mi?... Muharebe olur meğe cesaret demiyeccfine emin olan 

1922 de toplanan Vaşington silAhlan a- mu hiç?.. 5ulhsever ve harbden çekinmez bir mil-
zaltma konferansı ile Almanyanın bir - Ahval. Jetin çocuğu olmak ne iyil ... 

anın ehemmiyotin(i k · an- Bu anlaşmaya gött Abnanya serbest 
pek yakın bir tarihe dlSn avkramak iç.in, milletlerin malik olm2!1 lazım gelen bir 

me kfıfidir Bü••Uk h "bd . · çok hakla:rdan mahrum edilecekti. O, 
a en e velkı A 'manya ıo.ooo tondan büyük gemi yapam1yacak, 

münasebeti yoktur. L~kin bu konferans- s ı rd b · ld ıı... 'b - ene e en en o Uısu gı i. Matbaaya arkad~larunın arasına ge-

Kayzer Vilhl'lm Almanyası b- ~k 28 santimetrelikten btiyük top 'kullana-
ta tesbit edilen hu!USlar biraz da Alman- 'ilk ı R - ıvıacar ar, omanyaya girmişler linciye kadar bu umumt hava beni sa-

~.klı-:11 (Tirpiç) in zorlle deniz. tic:~~t· ~- mıyacaktı. Hatt~ bu mualiedenin esas1a-
yanın işine gelmiştir. Bakmız Vaşington mi? kinleştirlyor. Fakat ne de ol&a matbuatla 

ıu ısafına ve d 1 ının x na o ayısile muazzam bir do- n §uyle idi: 
nma _Yapmağa karar vermiRtı B 1 - 10,000 tonluk gemiler en büyük O· 

azuım ımp t " · u mu. 
o\- 'h ara orluk yaptığı sanayii n larak 28 santimetrelik top taşıyacak. 

şartları ne idi: - Yok öyle bir şey yok. Yalnız Alınan- temas etmeden ve hldiseleri yakından ve 
1 - Zırhlılar en büyük olarak 26.000 llar Çekoslovakyadan sonra Litvanyaya içinden takib eden arkadllflanmla &örüt-

tonluk olacak. girdiler... meden gönlüm rahat etmiyor. 
2 _ Kruvazörler en büyük 10,000 ton - Balkanlarda seferberlik filAn... /Devamı ıo uncu sayfada) 

Olacak. toplan da 20 santiınetrelik olı.ı· ••··•••··•••••••••••00

···-·····---··---·-~~~... ~.==~==~==~-=====-=-==-=-=-=··=-=-="=--="="=-=-=·=-=-~-~ .. ~-;·;-;";-~··: .. :-:-:-:-:-~J 

Şimdi, Vaşingtonu Versay ile mukaye- ftfJ 

\.ttrı e kadar d.. d e o ınevc d' unya a yalnız başına biT 2 - Alınan kruvazörleri 6000 tonu geç-
u ıyet olan ı ·u ı · b" ··k olınus ve d" ngı ı ticaretine rakib m yecek ve ~yle gemilenn en uyu 

ınağa b la unya pazarlanna dehşet sal- toplan 15 santimetrelik olacaktır. 
tehd 'd kaş nuştı, İngiliz iktısadcılan b 3 - Alınanlar ancak br iki eski zırhlı 

ı arşısında dü .. :ı u 
nlzciler de ya ŞUnur dururken, de-

vaş yavaş b' Al ınasının beli w ır man donan-
lardı. nnege ba~ladıgını görüyor -

muhafaza edebilirler. 
4 - Torpitolar da 12 adedini tecavüz 

etmiyecek. 

se edersek, her memleket 10,000 tonluk 
gemiye 20 santimetrelik top koyduğu hal
de Alınanlar 28 santimett-Plik koyacaktı. , 

Fr:ınsız donanm 
5 - Deniı:altı gemisi yasak. 
8 - Tayyare yasak. 

Yani dünya bahriyeleri içinde Almanla-
rın Doyçlandlanna meydan okuyacak ge. 
mi bulunmıyaca'ktı. Binaenaleyh devlet
ler, Doyçlandı batırmak için. muhnknk 
surette, 26.000 tonluk gemi gönderecek
lerdi. Nitekim Fransızların (Dünkerk, 
Strazburg) zırhlılan bu fikirden doğ
muştur. Böylelikle devletler, Doyçlandın 
zaranndan k-ıırtulmak için şu cesamette 

?n:ıhvC'dip de> . 
1 

. ası~ı Trafalrı:ar'da 
,_,_ nız enn bıl~k d-
~· addedilen t . . ay u şart ha-
1900 en~ne ka ngılı~ iınp ratorluğu 
Yasc>• nde kend· dar takıb ettiğı deniz si
baril" kend;s·n~ donanmasının, aded iti
letin mecmu 1 :n sonra P,l'lf'n ik' ~,, ,_ 
olın ını . t• nız kuvvetlerinden büyük 

ıs ıyordu 

Tirpic bunu . 
ni Verdil'•i b' d ç kem~di · (Riske) ismi

" ır onanma ya t R' nıınrnası B P ı .. · ıske do-
... unun manası su id" 

- Alm 'il ı. 
·ı anynnın yapaca7rı d İ 

dgı ğt~r0yi mağlub etmek g• o~anmtt n
e' ldır An ak 

1 
ayesınc matuf 

· c n ·ıı ?nahvetmek · t gı ere, bu donanmayı 
d ıs erse, ke!ldı d 

a ehemmiyetli surette- onanmasının 
lacağını hesab k zarara maruz ka-

t_ a atacaktır 
~te bu suretle Alma . 

fnsetinin büyük bir n donanması. si
'l'irplçin bu . vasıtası oluyordu 
l sıyaseti dr't · 
erin icadında , ı not sınıfı gemı-
kü: Dritnot Y:n~o;ra kuvvet buldu. Çün
dar yapılan g:_ı·ıır dtip ve o zamana ka-
hül ''"" er en k asıı bir CJ'de h 'd ÇO kuvvetli• 
d' r a ı 1 B ' ısind<'n evve-l 

1 
· u gemiler, ken _ 

7 - Deniz personel atiedi rnahdud. 
Bu şartlar senelerce dünya hakimiyeti 

peşinde koşmuş Alınanyanın bir daha 
kaikınmasını menedecek bir karakteri 
haiz idiler. Alınanlar. Büyük Harbden 
sonra, uzun seneler bu hududun dışına 
çıkamadıhır. Esasen ayni Versay muahe· 
deırlnin Almanyaya tahmil ettiği harb 
borçları da yeni bir donanmanın yapıl· 
masına en~l oluyordu. Çünkü Almanya 
para VC'r yordu, Almanya harb malzeme
si verivordu. Almanya kömür veriyor
du. Bur.ün bile Fransız ve İtalyan hah· 
riyelerinde, Almanlardan harlı tazmina
tı olarak alınmış gemiler görülür. 

Maamafih daha o senelerde Almanya
da bir kalkınma görlll!ir. Onlar, Versay 
muahedesinin hududuna kadar. en kısa 
zamanda, erişmek için yeni gemiler plAn
ladılar. 1935 senesine kadar pllnlanan 
veya denize inen gemlleri şunlardı: 

1 aded 10,000 tonluk Doyçland zırh-

lısı. 

8 adC'd 6.000 tonluk modern kruva-
dan düşürdüğü ~a~ı an gemileri itibar. 

tere arnsındak' ~çın, Almanya ile İngil- 1 aded 6,000 ~:luk mekteb · 
bu suretle .rck:b uvve~ nisbe>ti azaldı ve gemı!i 

O z ınan İn .M yen den kuvvet buldu. 12 aded ~~:bot. 
~~te> dd d ker!ı~;r~ gen müluyim idL Bu gemilerin hususiyeti bir defada al-
n a malar t<'kl'f . avz r Almanyasına dığı mevaddı mahruka ile çok uzun za· 

AYn n bugün r. b~ttı ve r d cevabı aldı. man denizde kalınalandtr: Mal<lln oldu-
~ )et be>ltl ··· ğu ilzere Almanya mtbtakbe1 harblerde. 

Ya - İn ilter d nc>n fırs t du tü. Alınan- ~üy{ik Harbdt olduğu gibı. İngiltz deniz 
Sıra ı eldL ~ nanmalarının Ç rpı mak tıcaretini panıllıe et.m tasarlarnıı::tır. 
la.rırrt n uteadd d d n z b B ~ ına . son.. dav'lnın 

1
. . ğuşma. undan dolayı uzun müddet denizlerde 

u d Alın nv ol gu tb t giltere, kalacak ve ti u.ı k mesafelere gidecek 
Varsa . gemil rt terclh etmektedir. Bundan dola-

A n y muahedesi yıdır ki Doyçland sınıfı gemilerde biltün 
1' ya kf'tıdi en bahriy 1 d • 

gemileri göndermelidirler: 
Kuyen 

Doyçland Diin\:erk Eli"Znbet 
( A'ınau) (Fr11n81'ı:) (1 .. ;ı:z) 

Ağırlık (ton) 10.000 26.000 26.000 

Top (santimetre) 28 33 38 
Sürat 28 30 22 
Seyrisef eri (mil) 20,000 5,000 5,000 

Bu mukayeseli cedvel Doyçland sınıfı 
gemilerin ne kadar faydalı olduğunu 

gösteı:ir. 

1935 anlaşması 
Derken 1935 anlqması oldu. 1ıte §imdi 

feshi mevzuubahı olan anlaıma da bu
dur. Bunun neden dolayı yapıldığı, yani 
siyasi sebebleri. ınilteaddid kereler ya

zılmıştır. 

Başlıca maddeleri fUlllardır: 
ı - Almanya fngilterenin % 85 mik

tarında deniz kuvveti yapabllecektir. 
2 - Bu % 35 miktan mecmu tonaja 

drğil, gemi sınıflarına aiddir. Yani Al
m:ınya İngiltere zırhhlanrun ,.. 35 şer 
kadar zırhlı. İngiltere kruvazörlerinin 
% 35 ı kadar kruvazör yapacaktır. 

g z 'ımanlarına 1 donanmasını İn- B . r en. ayn bir hususiyet vardır. 
rehin olarak l?Ötürrnüs- I u gem lerde 1stlm :makinesi yoktur. Ge 

tnilm- uıntlk ile müteharrik olduğu iı;in 

3 - Eğer Almanya bir cint gemiden 
sarfınazar edip m«kezi sıkleti muayyen 
silnhlara vermek tstenıe İngilterenin mü
saade ·n alacaktır. (MeselA Almanya 
}rruvazör yapmıyayun da onun yerine 
denizaltıları fazla yapayım diyemlyecek
tir,) 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

1rabzonda elektrik 
t.Jcret leri pahalı 
Okuyucularımızdan Trabzoncıa o. tJ. 
Trubl.ında iki ay evveline kadar elek• 

trlk kLovı.tı 17,6 kuruf idi. Vergllerlle ~
raber 20 kurll.l}ıı mal olayordu. VallmlzlD 
rec;cbbüsllP Nafıa Vektıletl tarafından 
14.25 kıınıs:ı. temını miim'kün oımwstur. 
Fakat İstanbuldan kunetini kömürden 
nlıın bir tesisat He 16 kuruşa elelttrUc ve. 
rlldl~l h<ılde Tratrlonda su kuvveUnden 
!stıhs:ı.l ed1len1n 16 ktırW}& dahi pahalı ol
dunu nştkfı.rdır. 

Bundar.. bıı..şkt. ~irket yeniden elek:trllı:: 
almak !sUyenlerln behemehal tıesıMtı 
kendi l~çllerilı yaptırm&Ja mecbur tut -
makta ve bu da harW. nazaran iki m1sll
ne mal olacaktır. 

Bir çok 1htıyaçJanmm daha medent şe
kl.lde temine ranyacak 'Ye herkesin elek
trik knUanmaaını t~.shll edecek b!r tarlf• 
ucuzluftunun flrket1n borçlu olma.ııı dola.
yısl.le mümt:tln olmadıtı öğrenllmlftlr. 

Şirketin borcunu Meme.si için halkın 

znrıır görmc.rt ve falllf tıcretler vermesi 
do~ru olamıynca~ından, Trnbzonda ma· 
kul bir para Ue elektrik tesisat 11e tenvi
rntmın mümkün olabilmesi lçln alft.kn· 
darların nazan d1kkat.1n1 eelbet.meniz1 rl· 
ca ederim. 

* 
Knrndcniz vapurunda bir yolcuya 

yapılan muamele 
Samsun oku1UCulanm13dan Balıkp:ıza.. 

nndn. yemlşç.t Ahmed eaını yazıyor: 
Samsundan Tra'b2ıona gitmek üzerQ 

hemşirem ve 12 Ja.Şında~ kızımla bere.be? 
Denlzban'k acenta.ııı bay Fu:ıdıı. müracaat 
ettim. Accnta hemen To,purn gideceğinl vo 
bllcti vapurda kesecetım söylodl. İskele • 
den vnpura hareket &tUk, tırt.ınnnın ~
slrile pnrtşan l'azlyette vapura ynnaştık 
Vapur lskele.ıtnde usuıen bilet ooron ge. 

mlclye accntanın söyledltini anlat.tık· bu .. 
nun üzerine vapur UUbl hemştremİ k~· 
lundau tutarak vapur 13kele&ne doğru sü
rükled1. Bu vaziyeti ıö~n Jrllçük çocuğum 
ağlamnğa ve feryada bllfladı. Ben de baJ 
ktı.tlbe bu hareketin dotnı olmadığını v• 
nezakeUe muamele etmeslnl ihtar et.tımse 
de meDlur daha ziyade sinirlenerek ciir'e· 
Lini dövmeğe :kadar vardırdı ve oradakt 
vatandaşlıınn müdnhaleslle dayaktan 
kurtuldum, o sırada acenta da geldi n 
bUctlnıl verdl. Bu T&k'adan sonra çocu .. 
f;um k\lrku buhranları geçtmıeğe ve g~ 
celerl boC"uluyorum diye bağırmağa iba.o, 
ladı. Memurlann halka bu şekilde hare, 
keti doltnı mudnr7 AlO.kadarların nazan 
dikkatin! celbederlm. 

* Bir şikayetin tavzihi 

Posta telgraf 't'e telefon umum mDdllr· 
lüğünden· Oazetenlzin 2'7·2·939 tarlhl& 
nüshasındil. olı::uyucu mektubları sütunun· 
da lnUşar eden (Adapazarı posta ~erin
den olkAyP.tl ba.şlılı::lı yazı hakkında aşağı
daki taV"Lihln aynl sütunda derclnl saygı
larımla rlca ederim. 

Posta hnvale Uğldlarını, bu kfı#ıdlard& 
parıının mlktım lle gönderen ve ale.caııı 
olanlo.rın ls1ır n adreslerine alt yerlerin 
ı:;önderenler 1arafından dolc\unılmuş ol
duğu halde gl~lerc tev<tll hnvale nlzam
nameslnde e.~ olarak kabul edllml§ttr 
Bu wıuı başka memlekeUerde de a7?1CQ 
cnrldlr. 

Banun\a beraber bizde okur yazar oı. 
mıyıı.nlsrın dlşandtt yazdıram!ıdıklan ha.· 
vale vnrakalannı ıstısnat olarak posta 
memurunun doldurmasına cevaz verllmlş
ttr. 

Bu wml yeni olmayıp ôtedenberl caridir. 
Ve ha.vale mu:ımeleslnln intizam ve em
ntyetl bakımından faydalıdır. 

Alınan m11.lfımatn göre Adnpaznnnda 
.:atblk edl!cn muamelenin de yukaı ıda 
izah ectılen şekildı: olduğu nnlnşılmıştır. 
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~1111111111111111h~. General Cemil Conkun hatıraları : 8 .. ,11111111111111111~ 
·· ı·· düşma a it.nin m t b 
Bence, harbde muvaffak olmanın ııır

Jarından biri de kumandan ile kıt'a a -
rasındaki merbutiyet bağının sağlam • 
lığıdır! Bu ise, kumandanın askerlerini 
bir baba gibi düşünmesile ve bu hissi 
onlara telkin etmesile kabildir! 

General Cemil Conk biraz d~ündü 
sonra: 

- 4 Haziran 1915 muharebesi hak -
kındaki sözlerime niha'Yet vermeden 
önce, dedi, 8,5 saat devam eden bu kan
lı savaşta aldığımız ganaim ile zayiat 
miktaını sByliyeyim: 

Ganairn: 5 m&•kıneli tüfek. 400 tüfek 
ve binlerce fişek. 

Zaviat: 

Şehidler: 

Yaralılar: 

Ka-y bolanlar: 

Yekun: 

21 zabit 
569 nefer. 

15 zabit. 
969 ne!el'. 

3 zabit 
99 nefer 

1676 

Genera 1 Cemil Conk, harbin şiddeti 
hcJ.danda da ;ŞU izahatı verdi: 

- İhtiyatta bulunduğum ve ileri 
hatlan görmeğe gittiğim sıTalarda, bir 
gün, bir muharebe sahnesini görmüş
tüm. Vaziyet şöyle idi: En ileri hattı -
rnız ve gerisindeki saha kalın bir toz, 
toprak dumanı ile örtülü idi. Biz, bu 
nişaneden ileri hattımızın orası oldu -

Çanakkale siperlerinde TiLrk askerleri 
bir utirahat anında 

Iiklerden süngülerin parıltılarını görü
yorduk! Böylece, orada iki tarafın bo
ğazlaşmakta olduğunu anlıyorduk! 

İşte, -4-6-915 muharebesinde, bu 
cen~min bizzat içinde bulun -
muşluk. Vakıa, o zaman, size yukarıda 
~nlattığım sahneyi biz değil, başkaları 
görmüştü. Fakat, bizi seyreden bu ihti
yat kuvv~tler, ayn~ levhanın daha kesif 
ve daha kanlı bir örneğine şahid olduk
larını bilahar~ anlatmışlardı. 

ğunu anlıyorduk. Fakat, orada cereyan 4 6· 1915 muharebesinden sonra ge
eden ahvali kafiyen seçmeK. imkaru neral Cemil Conk'un küçücük not def
yoktu! Bu kalın toprok bulut sahaS1 terinde şu ~atırl::ır yazılı: 
içinden mütemadjye.n ateş volkan1an 5-6-915: Kendilerinden hiç bir haber 
fışkırıyor ve sernayc. doğru yer yer ce- a lamadıihm sağ cen&lhtaki bölüğümü -
hennemi sütunlar yükseliyordu. Bun - zün akibetini düşünmekten, sabaha ka
lnr, düşmanın attığı mermilerin yaptığı da· uyuyamadım. Makineli tüfek ku
tahriblerin bi:rıer niı::al}('si idi. Kıı1ak- mandanı yüzbaşı Frı~k efendiyi birinci 
laırımız, ffddetli ve mfitemadi top gü- tabur kumandan vekili yaptım. Sağı -
rültülerilc adeta sağırlaşıyor ve sanki mızı tanzime memur ettim. Birinci ta
sonsuz hir u~ltu dlinynsında kaybolu- burun rr.evcudu iki zabit, iki zabit ve
ymrlu'k. Vakit vakfit, :rüz nn ıaçtı.ğı kili ile yüz elli nefere, ikinci taburun 
bu toprak bulutlarının arasındaki de- mevcudu 640 nefere ve 3 üncü ,taburun 

- Sen bilirsin, güzelim. İstersen kalı
nm. 

- Kal da, şu işi uzun uzadıya konuşa
lım.. kararlaştıralım. 

- Olur. . 
* cHamamcının Hürmüz> ün se!ahetha-

nesi böyle kurulmuştu. 

Evin patronu kendisi idi. Fıtnat umur 
ve hususata nezaret ediyor, sermayeleri 
idare, misafirleri izaz eyliyordu. Beyaz 
şeıruıiyelinin güzellik ve şuhluk şöhreti

ne koşanlar ondan iltifat göremeyince, 
diğer kızlarla kalmağa razı o1uyor1ar, 
kazaya rıza gösteriyorlardı. İçlerinde, &
tede beride gevezelik edenler. yalan ye
re övünenler vardı. Bunların bu hare
ketleri kulağına geldikçe, Hürmüz gülO
yordu. 

- Zavallılar! diyordu. Ne yapsınlar! 
Onlar da unur sahibi .. lfıfl:ı hem kendi
lerini teselli ediyorlar, hem de başkala
rına karşı akılları sıra itibarlarını yjk
seltiyorlar. 

Bazan, pek müstesna, yakışıklı, kibar. 
zengin biri düstü mn. Fıtnat gelip haber 
veriyor, teşvik ediyordu: 

- Pek efendiden adam. kadınım! Hay
di, şuncalt'tz da sana kısmet olsun! 

LAkin Hürmüz kat'iyen yanaşmıyordu. 
o. h;çbir erkeğe. bir dah:ı rrun ohnamn
ğa yemin etmişti. O, erkeğin nazarların
da, mukabelesiz kalmağ1 mahkum arzu
ların ifadesinden daha çok haz duyuyor
du. Tezellül mertebesine varan yalvar
malara mukavemet etmek onun için bir 
~evkti. Kend;sine ilanı a"kede"l kimsele
ri fizmek, k5h ümid verio, ·kah ümidsiz 
bırakmak en sevd;ği ı::evdi. 

Bu tehlikeli oyunun, günün birinde 
kendine pek pahalıya ~aln~acağını dü
§linmüyordu. KarşLc;ı'11ı hep yalvaran. 
yakaran. alçalan erkt klrr görmeğe alış

mıştL N"hayet, bir defa da bunun aksine 
raslıyab"lir, daima kurduğu tuzağa biz
zat düşebilirdi Bunu a1<1ın'l bile getir
memekle, gönül oyununrf~ki tecr.ibesiz
Hğini, acemiliğini gösteriyordu. 

50 
YIL 

EWEL~İ 
İSTAMBUt.. 

Bir akşam. Fıtna\ 

koşa koşa Hürmüzün 
fanına gelip şu ha
beri gelirdi: 

- İki bey geldi am
ma, tanımıyorum.. i
kisini de siftah gör
düm. İçeriye aldım, 
oturttum. Sen çıkını.. 
yacağın mı, güzellin? 

- Yabancıyı ne di
ye kabul ediyorsun? 
İlahi Fıtnat hanım! 

- Ben ne bileyım. 

a gülüm? Dilber ka· 
pıyı açıvermiş. Ben, 
desturun helada i
dim .. 

- Peki. K imi iste
diler? Beni sordular 
mı?. 

- Hayır. Yalnız 

bir tanesi: Seher hanım evde mi dedi. 
- Ne cevab veı·din? 
- Bakayım. dedim. Hiç sana sorma-

dan Seheri yanlarına gönderir miyim? 
- Artık, almışsın bir defa, kızı gönde· 

river.. sen de yanlarına git, bak, başka 
isted•kleri var mı? 

Fıtnat gitti. Yanın saat kadar sonra 
döndü, ve: 

- Her şeyleri tamam! dedi. Sofraları
nı kurdum, mezelerin1, rakılannı önleri
ne koydum. Seher de orada. Pakizeyi de 
çağırdılar; güzel güzel eğleniyorlar. 

- Beni hiç sormadılar mı? 
- Hayır. Sade bir tanesi: cŞu Hür-

müzü görseydik, nasıl şey?> dedi. Öteki 
de: cAdam. bırak şu nadan kadını! Nesi-

mevcudu da '440 nefere inmiş. (ta~mr
lann ..f-6-9 15 muharebesinden evvelki 
tam kadro lan 1200 idi.) 
Öğleye doğru, ihtiyattaki 22 . nci ala

yı tanzim için gönderilen kaymakam 
Sabri bey geldi. (Bilahd!fe fırka ku -
mandam olan kaymakam Sabri bey de 
şark cephesinde şehid olmuştur.) 

Cenub cephesi karargahından b'n -
başı Mülman telefonla 36 ncı alay ka'hra 
ınanlannın takdir edilmekte olduf{tınu 
ve gener.ı! Liman Fon Sandersin, bana, 
Demir sa!ib nişanı yazdığım söyledi. 

Sa~t J S.30 da 9 uncu fırka zayi ettiği 
siperleri istirdad için umumi bir taar
ruz yapacağından, 12 nci fırkanın on
lara yar<lım etmesi emrini verdiler. Fa
kat bu taaırruz olmadı. Gece gelen di· 
ğer bir emirde şunlc.r bildirildi: 7 yeni 
taburla şafak vakti düşmana taarruz 
edilecek ve 9 uncu fırka siperleri istir
dad olunacak. 

Gece, düşman tarafından siperleri -
miz bombardıman edildi. 

6.6-91 5 - Düşman, topçu mermisi 
yağdırmakta devam ediyor. Sağdaki 
t..~ 1rruz neticesinden haber alamadık. 

Fırkaya c;u raporu yazdım: 
12 nci fırka kumandanlığına 

Kerevirderc 6-6-915 
sağ <'ena•h Saat: 9 

t - Cephemizde ve sağ cenahta va
ziyet değişmemiştir. Sağda muharebe 
devam ediyor. Dördüncü bölük siperi 
halfı düşman elindedir. 

Il - Gece ~abaha karşı cephemizin 
muhtelif mnh::.'llerinde topçu ve piya
de ateşi oldu. 

III - Düşm<ın topçuc;unun tahrib et
tiği siperlerin tamirini ikmal artık bir 
gecede rr.ümkün olmuyor. Çünkü tah
ribat çoktur. H"'m de bir taraf an gece
leri de ateş devam etmektedir: Alay 
dr.'hi kuvvetinin hemen üçte ikisini za
yi etmiştir. vünden güne azalmaktadır. 

, (Devamı 10 uncu sayfada) 

Posta'nın 

ni göreceksin?. karşılığını verdi 
- Vay, terbiycsiı: ! Neden nadan olu

yormuşum? Kovayım da, görsün o! 
- Aman, kadınım! İş çıkarma Allah 

~kına! Sordun da söyledim. Şimdi pi§
man etme beni 

- Nasıl adam bu? 
- Kaytan bıyıklı, sarışın, narin yapı

lı bir delikanlı. Otuzunda var, yok. Bes
belli bir paşazade: kibar evladı. Parma
ğında yakut yüzük, yeleğinde altın kor
don, göğslinde de pırlanta gravat iğnesi 
taşıyor. 

- Allah Allah! Kim bilir nenin nesi
dir? Enayinin biri olacak. 

- Değil! Ben bu eve gelenlerin içeri
sinde daha böylesini görmedim. Pek nı-
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C: SERBEST SüTUN ::J 
Edebiyatımızda zevksizlik 

Bizde edebiyat akademisi lazımsa bu, zevklerine 
ölçü bulunmıyan zevatı ekarte etmek için lazımdır 

' 
Tahrlbk~r zamanın güllerini soldurup ç1- maverasından sesler duyup işiten ve bu he .. \ 

çeklerini kuruttuğu bir gül bahçe.sini nMıl yecanı baçkalarına lntlkal edebilecek hals
1 

yabanı o!.Jar kaplar. arsız sarmaşıklar sar- getiren in.sandır. 
mıya başlarsa, büt.ün zlyneUerl kaybolan ede cDeha gayrl şuurldlrD diye bir söz var. BU 
biyat gülüstanımızda da bir zamandır gül manası mübhem söz elbette ki dllhl ne yap
yerine ısırgan, çiçek yerine deve dikeni kok. tığını, ne söylediğini bilmez demek değildir. 
ıayoruz. Böyle Ql~a ~ütün Somnanbul'lerl, ıdellleı1 

Fılvakl, zevkler münakaşa edilmez diye dlhl addetmek lAzımdır. 
bir söz vardır nmma bu geniş müsaade de Bunlardan sonra, şiir namlle ortaya çıkan 
nihayet ze\'~lzllk hududuna htç bir zaman bazı şeyleri insan düşünüyor da hayret edl
varmnmalıdır. Yoksa lbu, çileğin yunında ;ror. 
çam kozalağını, yahud kavunun yanında ke- Bir sene evvel bir Fransız mecmuasında. 
çl boynuzıınu tercih etmek kııbUlnden olursa eGuy de MaupassantD ın hastalığına ald bit 
ya hastalığa veyn dalfılete hükmolunur. hekim tarnfmdar. y:ızılmış yazıları okurken 

işte son bir kaç yılda böyle garabetler gör- bu arada hasta edibin cParalysle Generale• 
dük. Mehmed Aklfln .şiirine cMııhalle kahvesi Hecmel hezeyanlyeler! esnasında yazdığı ya· 
hitabeti-o nazmınn aruzun bunnmn.o;ı dedik- zılar gözüme lllşt'. Mübnlfığasız söylüyorum, 
ten ve or.u hakiki ölçü.~le beğenenlere de meşhur nıiinekkldln beğendiği eserlerin bir 
.şllrden anlamıyanlar damgasını vurduktan çoğundan d=ı.hd m!ı'1nh !dl. Bunun sebebi 
.sonra ırYıızık oldı: Sülevmnn E!endlyeıı mıs- a.şlkftr: Ha~ta bir dlmağ runma esas cevherl 
raını deh".lnır. i!inreil gibi gösterenler ve bu p-üzell Dimağa varan ve orada depo edilen 
hlkmetl de yüksek bir müessesenin kürsü - her bilgi Hil"u•ıra bir şey, bir gölge, bir sil -
sünden tnsdlk edenlere rasladık. züntü terkeder. Tabir caizse !fi.şuur bu halile 
Yetişen şatrclkler , yeni bir ecole, yeni bir şuurun bit· hnlmumu kalıbını andırır. Şimdi 

tarz yaratmak üzere imişler. herhangi bir vetire tle ortadan şuur kalka. 
Güzel! Yeni bir çığır açmak dehlinın baş- cak veya bozulacak olursa, gerek uzv! ve. 

ııca vn.sfıclır. Fnkat daha yalnız bu kablll- gerekse vazlfevt nsab, hastalıklarda nıesel41 yetin tahakkukundan ibaret olmadığı gibi, cNevroseıılerrle olduITTı gibi l~uur hfıklm o-. 
hllnerverUğln y~gline şartı da 9 deıı;lldlr. lursa hczeynn tablosu mey~ana __çıkar. Fakat 
Sonra yenilik muUr.ıka .sltematlk ve akla ya- görüyorsunıı?. ya dolgun, kült!lrlu bir adamı~ 
kın olmalıdır ki deh1> eseri addedlleblllnsin. hezeyanı bile farklıdır. 
Hele san•at meselelerinde, moda güzelllk o halde gençleri himaye ve lrşad vazlfeslm 
ne hakiki güzel!ltl temyiz eden vasıflar ve üzerlerlne aınn bu zevata, sebebi kendllerlnı< 
keyfiyetleri t:!frlk etmek llizımdır. ce de meçhul alkışlardan vaz geçip bu genç• 
Modanın hüviy,..tı, hattfı. yegane kıymeti Jere okumalarını. kafalannın mükteslbatııu 

yenlllktlr. Anca!: bu moda güzelliği ekseriya biraz dah~ arttırmaları. 11 tavsiye ıetme• 
zamanın hoponlı~ından caprlce du temps,ten düşüyor. 
başka bir şey olamıyor ve ekseriya moda geç- Buda mı olmanı?. Hiç olmazsa broşürlerine 
t1ktcn sonra dil gülünç kalıyor. Zevki sellm harcadıkları parsyı canlıırı ve sıhhatıerf 
namına ıcad olunan bu ~nllikler, zevkin ve namına yemelerini n:ıslhııt etselerdi eminim 
güzellik aserrs»lnlıı dalAlete uğradığına dair daha hayırlı iş yapmış olurlardı. 
en canlı misalleri şi-phe yok ki son senelerde Fakat böyle yapmadılar. Eskiyi taşlndılal\ 
bizde ve bu zevat ne vermiştir. Bir kısım yl)lunu şnsıranlar •Putları yıkalım, 

Bütün asıl manaslle telakki olunan sana- teraneslle ortaya atıldı, kimi Hô.mldle ala~ 
tın kıymeti. yalnız yenl11k yapmak değildir. etti, klml .ı\l:lfe kiifrettı. 

Böyle olurııa bütün eski eserleri beğenme - Profesör 1''nad Köprülünün sözünü unut· 
mek Uı.zımdır. Ne Sti1eymanlye camii. ne masınlar: «İstikbalde büyük'ler ~tlştırme~ 
saıt-Pl~rre kilfsnc:f. "le Panteonlnr, ne Akro- Jstıven b\r kavim esH\.fın hntıralnnnı blr hu
pollar, ne tTmerln İlvadnsı, ne Dantenln Ce- şuu dini ile takdis ve taziz etmelldlr.9 1 

henneml, ne R . SPksplrln HAmletı. ne Go - H bura ne ıüzum vnr. Qilnkü onlntı 
Hfı ~· n~r . ' tenin Faustu. ne Hogo, ne • m ······ . lddlnla'rmda da samtmt değildirler. Doğru; 

Halbu~! modn güzeillkler nltı ayda del;tştp olda yl\kselmenln kendilerince kabil ola.-: 
harab oidu~u halde bu Abideler her zaman ~adır,ını nören lnsanlnrdır ki negatlvisme'i"ı 
için yaşıyor.ar. ukurunn düşerler. Bu karaya ak, aka d& 

Deha, benim anladığım manada, tabiatın ç dl ,....,t tn bu clnstendlrler. 
b kf kara yen z~·~ csranna mahrem ol::ın ruhtur, Ta int l\.l b' t k meslek ve tarz yok· 

daima dinç ve d'\lma g!lzeldl.r Dalm1 bir ŞUrde clb,..tte .r eki b evnt falım fn-' 
evolutlon1a daıma değişen bir neş'eyc ve tur. Fakat kabul edelim u ~akild ştlr için' 
dalma payidar bir hayata sahihtir. O halde lan mesleği sevstnl<.>Hrvke onu Um ve gene ka-

. bl + N t ta ,...bl bir ölçü tnnısınlar: R vere ıster afakı ta o e • a ure nb. l'D, veya lfı Akif bu ölçüye göre şair 
isterse er.füsl tablate <N. subJectıve) nllfuz bul edellt ld mesc. bunu söyledikten, rueml 
e~ln.. bu sırra eren insan dô.hldlr. değildir. yl nm~a. fnda) • 

DAhl, ruhunun derinliklerinden, şuurunun (Devamı 10 uncu sny 

v 
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?aketli laf ediyor. 
Çoğunu anlamadım. 

- Sen, zatenden öy 
lesin. Kaytan bıyıklı 
delikanlı oldu mu ba
yılırsın.. ağzın açılt 

kalır. 

Fıtnak münfail bir 
tavır takındı. Otuz 
y~ından aşağı er· 
keklere kartı duydu
ğu zAfın yüzüne vu
rulmasını pek iste· 
tnezdı . 

- Bana ne? dedi. 
Sordun: Olduğu gibi 
tarif ettim ben de. 
mırmürun içinde, 

1tendi hakkında böyle 
•nadan> tabirini kul
'8nan adama karşı 

bir m~rak uyanmıştı. 

Fıtnatı savdıktan sonra, oturup uzun u
run düşündü. O ana gelinciye kadar ken
di şahsına karşı değil böyle tabir kulla
nan, hatta lAkayd kalana bile raslama
mıştı. Bu eve her gelen erkek, iltifatının 
büyük kımnmı ona saklar, ona bezleder· 
di. Hepsinin de vaziyeti, ev, sahibinin 
sofrasına oturamayıp ta, nrtıklarilc, kı· 
nntılarile, k.ifaflanan t1Jfcylilcrinkini an
dırudı. Şimdi bu kafa tutan, istiğna gös
teren kimdi? Bu ne zorlu bir adamdı ki 
kendi kendini Hürmüzden ve Hürmüze 
yanıp tutuşanların hepsinden üstiln gö. 
rilyordu? 

Bu herife gidf p te meydan okumak he
vesinden nefsini menedemedi. En güze!, 
on yakı}Sn esvabını ;iydf. Düz.qilnünU, 

pudrasını, sürmesi>;"i tazeledi. Bol lfıvan"I 
talar süründü. Düşmana karşı giden bir' 
ordu gibi teçhizatını ikmal etti. Aynaya 
baktı: Güzeldi! Bu güzelliğe, hangi erkek 
tahammül edebilirdi? 
Kapıyı açıp, bir kraliçe reYişile içeriye 

girdi.. 
- Safa geldiniz beylerim! 
Sesine mahsus bir ahenk vermişti. Gi· 

dip köşe.ye, ta kraşılarma oturdu. Aya) 
ayak üstüne atarak, yanında · duran js

kemlenin üstünden aldığı zıvanalı siga· 
rayı kibar tavrile yaktı. 

Kendisini istihkar eden zatı teşhiste 

güçlük çekmemişti. İki gencin sade bir 
tanesi yakışıklı denecek gibi idi. Ve ha· 
kikaten <ie kılığında, kıyafetinde, halin· 
de ve tavrında bir kibarlık, bir başkalık 
vardı. Hürmüz içeriye girerken, ikisi ds 
ayağa kalkmışlar, selamına mukabele 
etmişlerdi. Fakat çirkincesinin hayran 
bakışlarına mukabil, öteki, naznrların1 

sofradan ayırmağa tenezzül bile etme· 
mişti. 

Hamamcının kızı bundan duyduğu in· 
fiali ketmederek, sordu: 

- Bir eksiğiniz var mı, efendim? Sizi 
memnun edebildik, inşallah? 

Cevab veren çirkini oldu: 
- Çok memnunuz, efendim .. teşekkür 

ederiz. Her şey mükemmel, sayenizde. 

- İsimlerinizi, kimler olduğunuzu öğ· 
renebilir miyim? 

Yakışıklısı gene susuyordu. Öteki, o• 
nun yüzüne, istizah veya istizan eder gi· 
bi baktıktan sonra, cevnb verdi: 

- Bir mahzuru yok! Ben Ali Rıza ben• 
deniz_ bu bey de, Şekib Fürüzan.. s!z 
Hürmüz hanım, değil mi? 

- Evet, efendim. l..akin, dikkat cdiyo· 
rum: Hep siz cevab veriyorsunuz. Für!i· 
zan bey konuşmazlar mı? 

- Konuşur. Neye konuşmasın? Derrıin· 
dcnberi bu cici hanımlarla konuşuyor· 
duk hep. 

Hürmüz bu sefer. do~rudan do~ruyn 

taarruza ~ecmek lüzumunu hissetti. 
'Arkası var) 
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Perikles ve Akropol 
Millddan enP.l 499 da dolan ve 429 da &e 

len Perlkles, eskl Atlnanm en meşhur hatlb
lerinden ve devlet adihılannıct.an lılrl ol
muştu. 

Atinanın mukadderat.mı eline aldıktan 
sonra, bütün faallyeUnl At.inanın Akdeniz ve 
Adalar denlzlnoe mü.stemlekeler elde etme -
sine sarretmlş, Atına donanmasını kuvvet
.endlrmlştL 

Atina, İrar. İmparatoru Serhasin, Yunan 
•eferinde mahvolmuştu. Ban'a.tkllrların, şa• 
ll'lerın ve alluılerln büyük bir haınJsl olan 
Jlerlkles'ln en çok ehemmiyet Terdiğl işler -
l!ı:ın biri de Atlnayı yeniden lınar ve tezyin 
Hınektt. Atinada, bilhassa Akropolda birçok 
nefis li.bltleler yaptırtmıştı. O zamanlar, A
tlnaıııardan bu kısmı, çok para gidiyor dl· 
Ye bu ln'inata ltlrnz etmişlerdi. Bunların ba
ftnd'l da o asırda Yunanın en büyük tnrlh -
çısı olan Tükldls bulunuyordu. Bir gün Pe • 
rlkle5 uınumt toplantıların birinde muhalif
lere hltab ederek: cEy Atlnalılar! Ettiğim 
ın rafı çok mu buluyorsunuz?. diye sordu. 
•J.' t .. e . çok buluyoruz!:. seslerlle karşılaştı. O 
~arrıan Perlklc.s: ıPekllAI dedi. Öyle 1.se bu 

ın.ı rl1 nan ben kendi kesemden çekeceğim, 
fnltat bu Rbldelerln fizerlne de yalnız benim 
ld rn kazılacak•• dedi. 

Bu Sözler karş1S1nda heyecana kapılan 
~alk, Perikles'e hak vennf.t, muhıı.lltlerln 1 -
erı gelenleri, bilhassa Tükldls Atına top • 
taklarının dışına sürgüne gönderilmişti. Yu
~arıda Von Foltz'un tablosunda bu sahne -
l'I Corüycrsunuz. Ortada başı miğferll Pe • 
tik!es'tır. Onun önfinde tendlruıe hayran 

hanıın bakan b:ışı çelenkll çıplak çocuk, bl· 
ı~. :tre Atlnanın en meşhur generallerinden 
01 

cak yeğeni Alklbyadl3'tlr. Sağda, geri· 
<le, cenç EnAtun ne hocası Bokrat, tablonun 
&ol kosestnde de heykeltrq FkliyM görünü -
)'or. Perikles'ln karşısında ayağını basamağa 
t1::ıvamış olan muhallflerln b:ı.ı;ı tarihçi Tü -
!k.idtdls'tlr. 

Sürre alayı 
CAŞAÖIDA SAÖDA) 

o.mıanlı Padişahları ayni zamanda 
bütün İslfunlıınn halifesi idiler. 

Hem Hnllfe sıfatlle, hem de lilcaz 
kıt'P.sının sahibi olan hükümdar sı
fatilP, her yıl hac mevsiminde ıncaz 

Şerlfine, onun maiyetindeki llerl ge -
len Arab rüesasma, Hicazdaki kabile 
şeyhlerine muayyen kıymeUl hediye
ler gonderlrlerdi. Bu hediyeler, İstan
bulcian muhteşem bir alayla yola çı

karılırdı k1 buna sürre alayı derlerdi. 
Bütün İstnnbul alayın geçeceği yol -
lanı dökülürdü. 1sta.nbuld:ı.n J:ıacca 
gidecekler de. sürreyi götüren kaflle 
ııe berab~r yoln çıkardı. 

Hediyeler muayyen miktarından bi
raz aşağı gitse, Arnb kabileleri hemen 
.sUAha sarılırlar. ve hncı kafilelerini 
saymağa tıaışlnrlnrdL Bu lbakımdaın, 
sürre, çapulcu Arnblara verilen Me -
ta tlr çeşld harnca benzerdi. Yukan
dııkl resim, AbdülAzlzln ilk zamanla. 
rında c. Blseo adında bir ressam ta -
rafından yapılmıştır. 

*** Hacer ile İsmail 
(AŞAÖtDA SOLDA) 

Hacer ile İsmail Kur'anı Kerimde 
ye ahdi atikte geçen en mühim Jsim
lerdendir. 
cİbrahlm Peygamberin zevcesi SA

re çocuk doğurmazdı. Hacer adında
ki rarlyeyi kocasına bafışladı. 
İbrahlmln ondan İsmail adında bir 

oğlu oldu. Bundan dolayı Sfue ziya
de kederlendi, amma İShak adında 
0 dl' bir o~lan doğurdu. Sonra Hacer 
ne ismalll k13kandı. Bu diyardan ırak 
olsunlar diye ayak diredi. İbrahim ça
re.siz kaldı. Hacer ile İsmalll alıp ın
cazcıa bıraktı. Hacer oğlu ile ·beraber
ce çöllerde susuz kaldılar. Küçük İs
m&ll nihayet susuzluktan yere düşüp 
kaldı. o zaman Hacer, oğlunun ölü -
mtinti görmemek için onu bırakıp ağ
laya ağlaya uzakl~ı. Fakat bir me -
ıet tendlslne bb' pınar gösterdi. Ha. 
cer hemen taşarak destlslni o pınar
dan doldurdu ve oğluna lçirdl. O pı
nara sonra .zemzem kuyusu. dediler. 
t..mall büyüytince Hicazdaki kabile -
terden kı.ı: aldı, Mekkede yerleşti. 0-
tuııarı ve torunları çoğaldı, etrafa yn
:yııdı; Arab yarımadasının bıigfuıkü 
eekeneslnl teşkil ettiler. 

Hacer lle İsmallln çöle bırakıldık 
tan .sonrakl kimsesiz, gar.lb sergü -
zeşt.ıerl, birço'k san'a~rl ra mevzu 
teşkU etml.ştir. Su.suzluktan ölmek ü
zere buluna:ı küçük İsınalle su bulup 
1çlren Hacer, bllhassa ıkadın ressam
ıan daha çok alft.kadar eden bir kah. 
rnman olmuştur. clsman. adını taşı
yan yukarıdaki tablo geçen a.snn ta
nınmış kadın san'atkfirlıınndan Ma. 
dam Demont - Breton'un eseridir. 

Dunyan'n en buyuk mezarlarından biri 
Nublya'da Ebu-SlmMI dalında Mıaı.r P'h' 'awnlarınc!aıı İklncl Ramses tarafından 

yaptırtılmış ol:m mabed - mezardır. Dünyanın en muaaam eserlerinden bir1dlr. 
İkinci Ramse.a on dokuzuncu ~ htıktımdarlanndandır. Mlllddıı.n evvel on 1lçUncll 

asırda yaşamışLJ. Bu mabed _ mezarın 1n.şa&ı ta.r1h1 mllf.ddan evvel 1250 yılına doğru
dur. 

Mabed Ebu - Blmbal datınm içi.ne oyulmu~. binaenaleyh mimarlar tarafından de
lil, be3"keltraşl!\r tarafından yapılmlf1ır. 

Bu yapın\n azameti ha.klonda btr f1kir edinebilmek i~ID mabedin methallnde bulunan 
heykel Ue bu heykelin &7&11 yanında duran bir adamın vücudünti gözle ölçm61t U1ldlr. 
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kale: 

(Ba.§tarafı 8 inci ~al/fada.) edemiyeceğimize kani bulunuyorlar ve 
16 gün evvel hattı harbe zinde ve İstanbulu zaptedeceklerini zannedi f" 

tüvane 62 zabit ve zabit vekili ve 3000 yorlarmış. Hatta, Olen düşman zabit 
neferle giren alayım bugüne kadar fa- ve küçük zabitlerinin üzerlerinde Ça
sılasız dev<Wı eden düşman ateşine gö· nakkale ve Gelibolu mıntaka'.an hari
ğüs verdikten; ateş altında mütemadi- talanndan başka 1stanb\tlun da hari -
yen toprak ile uğraştıktan v~ birbirin- talan varmış. General Cemil Conk'un 
den şiddetli iki muharebeye muzaffe- ~dığı ve bana gösterdiği bu hari
ren iştirakten sonra elyevrn yorgun 22 tal rdan ikisinin üst1ind'.e şu yazıılar 
zabit ve zabit vekili ve 11 SO kadar ne- var: 
ferle ayni vazifeYi yapmam mü§ktill~- y _ Gailipoli-1 :20.000 Scale - Cha -
miştir. . nak. (bu harita, Türk kurşunile sol kö
. IV - Bunun ile beraber el~ldı- tesinden delinmiş sahibinin kanile 
ği kadar noksanların tamaml ına kırmızılaşrnı.ştır.) 
çalışıldığı arzolunur. Plunkett _ Scout, An.son 

Sağ cenah ve alay 36 kumandanı Il - J ack . . . . . 
ıtnymakam Cemil» Batti, (maktill İngılb: zabı~nın adı ve 

adresi) Turkey - ~tantmople - Sca-
·•··••••••···················•·············•• 
Düşmanın yaptığı bombardımanlar 

lbu ün de büyük zayiata sebebiyet ver
di. Saat 19 a dor,ru arkamızdnki ba"..ar
yanın cephanesine düşman bir mermi 
düşürdü, cephane yandı. Düşman, bi: 
tayyare ile yaptığı u.!ırlbatı seyretti. 
Ve saire ... 

General Cemil Conk'un verdiği iza
ha ta nazaran, Çanakkaleyi zorlıyan 
düsman :kuvvet~erl, Boğazı müdafaa 

~ - 1 :250,000. 
Ayni İn~liz zabitine En.ster yortu : 

sunda gönderilen tebrik kartında-ki 
0 da üıerinde bulunmuştur - şu satırlar 
yazılı: cAzizırı Jaclt, her ne kadar se
nin Minnie ve Jui'nden çok uzak-ta ve 
yalnız isen de sana bu kartla mes'ud 
Easter yortusu dı1erler.> 

(Arkası var) 

Yaznn: Sabih Abıçam 

ir oktorun gunıük' 1 

notlarından 

50 y şında 
Olmama rağmen 

Gece horlamaları 
Uykuda horlamak buı 1n8anlaMa ldet 

gibldJr. Bazılannda iıie J'8f llerledllcçe 
tezahür eder. Bazı gençlerde n ~
da da h::ırlnMa görliltlr. Bu:Dl&nn lllbeb
lerl muhteliftir. Her 7dea ...-ft1 -
beb mevzlldlr. Yani burun. botu 'N bu
runun arkasındaki geniz den!leıı lomn
ların ıınyrl tabllli~ oralarda mevcuıd. ke
miklerin, bademcl~erln, fen& etıertıı 
vejetruıyonlarm büyümesi etrıımesı g1b1 
Arız:ılardn gayet tabll olo.rait rahat te
nemı.s etmek imUnı münaellb olm Tt 

blnneUce hava serbest g1rfp çıka.m.aJUlCI. 
bir takını gayri tablt manlslaza çarparsk 
sesler çıkarır ve bu da honıltUJU t.nlld 
eder. Şu halde horlayanların ilk müra
cant edecekleri tedbir burun ~
rının muayene ettlr1lme.s1dlr. Teda'ft ve 
belki de ameliyat 1cab eden T&k'alar ftl'

dır. Bunın lı::emlklerlnln 'VeJ& iki burunu 
ayıran hicabın, yanı perde.nln etrmli bu 
cerrahi mfidahale ne bertaraf ed11eb1llr. 
Ve bu snreue havanın girip çıtcm.uı ko -
layla.§ır, horul~u da biter. 

Umumt surette bedent ft uz'1 ıstırab
larla mütcrofık hA.d ve m1l.zmfn haata
lıklarda da horultu ve ra t.mı t.enef
fıı.,ler g6rü!ür. Böyle vazlyetlttd• de ha&. 
talıklnrm ş1!asına Çal~ak llzmıdır. 
Bunların harlclncle it.lyadt olarak horla
yanların d:ı. yemekten ll!.&tal üt saat 
geçmeyl"lce yatmamalarını, )"at&kt& sırt
üstü yatıp yan yatmamalannl, şifman
lıktan miimklln merte bçmalı.nnı, 
gece yatarken buruna bir iki damla ml
tol veyahud gomlnollu yallardan dam -
latmalımnı, günde bir veyahud iki defa 
burunu ka'evi yani bikarbonat d6 audlu 
mahlüllerle yıkamalarını 8lk ınt sıcak 

su !le ayak b:ınyosu yapmaluını tamye 
ed .. rlz. 

Ccvab 1 tiren oku;rucul&nmm poııta 
paln yollllm:alarınt rica ed • Altd tak· 
dlrcle bteklcrl ınnkabeleab kalablllr. 

Nasd 
~uldum? 

cBütün dostlarımı bu derece genç gö
rü.nnHtk için neler yaptığımı soruyorlar. 
Takriben üç ay evvel. 50 nci aenei devri
yemi tebrik ;ç.iıı m' afirlerim gelmişti. 
Tenim esmer ve ttt idi. Gelenlerden 
bir çok kadmlann. cildın unsuru olan 
Tokalon kreminin iıtimali ile memnuni-

1 y tbahş semereıeT lde ettiklerini öğre!l
dim. Benim mütereddid olmama rağmen 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak
§aın muntazaman yatmadan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremini ve sab:ıhlan 
da pudralanm.adau evveı beyaz renkteki 
Tok.alon kreminı kullanmağa başladım. 
Bir kaç gün sonra. cildimin yumuşayıp 
tazeleştiğıni ve bir hafta nihayetinde da
ha genç göriındüğümü hissettim. Bug:in, 
Uç ay oluyor. o derece cazib ve şayanı 
hayret bir seme:rP. elde ettim ki bütü:ı 
dostlarım ancak 38 yaşında olduğumu 
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Ankara radyosu 
DALGA UZUNLOOU J 

1 m. 181 Ka. t• Kw. 
.A.Q. 11.Tt • ıııes Ka. Kw. 
~. 11,'10 m. He& Jtc:a. IO JCw. 

ima 
Nisan 7 

-·ngi iz de iz a · laşması ne ir 
feshedirrse ne olur? 

( BtıJtarafı T inci sayfada.) maksadile, ufak ufak denizaltılar yap-
Bu muahedenin hususiyetleri ifil'ada- maktadır. 

dır: Velhasıl bu anlaşma İngilizler tarafın-

- İngiltere denizlere bağlı bir millet- dan büyük bir kurnazlıkla hazırJanmış 
tir, deniz ticareti çoktur. Binaenaleyh o- bulunmakta idi. Bunuınla beraber Büyük 
nun en çok korktuğu mütearnz devlet- Harbde etrafa dehşet salınış bir devlete 

CUMA '1.4-39 1 . d nizaltı -n8.h dır Çünkü d __ , tekrar can vermek hususunda çok faydalı 
12,30 Program. 12.85 Tilrt m1l.z111 - Pl. 13.00 t:;r1 ıt t ~ 1• • . d eniLöV oldu. Nitekim bugün İngiltere denix 

Meml~ket. nat ayan, ajana ft meteoroloji ar, care g erme en zıya e zarar kuvvetlerinin % 35 miktarını bittrmış ~ 
haberleri. 13.15 - H Mtlı:ik (bın§J.k program- veren teknelerdir. Biz bunun acı netice- lan Almanya, daha fazla donanma yap
Pl.> lerini. bizzat. Btıytlk Harbde gördük. mü istemektedir. 35,000 tonluk gemile-

17.!0 Konur.na ctntlllb tarnıı deral,..ri - Halbuki İngiltere için başkalannm ti.. rini denize indirmekle Almanlar dünya 
Haltevinden nnlden) 18.30 Program. 18.35 caretlni sekte~ uğratmak. kendisinin deniz müvazenesinde yeniden yer alma
Mıntk (De1j'ell müzik - Pl.). 19.00 Konuşma. kuvvetli olması dolayısile, denizaltı sili- ğa başladılar. Büyük Alınan donanm88l 
19.15 Türk müıfll (fasıl heyeti>. Çalanlar: hı olmaksızın eh mümkü d- kuvvetlenmektedir. Fakat bir donanma• 
Hakin Dennan, Eşref Kadri, Hasan Gür, dolayı !n .1t d . 

1 
n ur. Bundan nm kuvveti, yalnız malik olduğu gemi

Hamdl Tokay, Basri 'O'ner. Okuyan: OelAl er v gı ere enıza tı ..Ufilıına pek az !erle ölçülmez. Çünkü üsleri olmıyan, a
Tobes. 20 00 Ajans, meteoroloji haberleri, y erir. çık denizlere çıkacak hAkim geçidleri bu
tiraa.t borta.n (fiat). !tl.15 Türk mtizlğl Ça- Böylelikle Almanya. kendisine en zi. Iunmıyan bu donanma. daiına. mahkfim· 
lanlar: Vecihe, Eşref Kadri, Kemal Ntyui yade lhı.m olan silihtan, İngilterenin dur, İşte Alınanlarda olmıyan da budur. 
Beyhan, CevdcL Ça~a. Otuyaıılar: Neeınl pek az olan denizaltımn % 35 i kadar Alınan filosu ve ticaret gemileri. coğraf
Rıza Ahı.!kan v .. Radife Neydlk. ı - Nlh& - yapacaktır. Sırf bundan dolayıdır ki Al- ya bakımından, serbest denizlere çıka
vend peşrevi. 2 - İmıa.ll Hakkı - Nihavend manya ayni tonaja çok gemi sığdırmak mamağa mahkOındur. 
yürük semai - Feryadlle yl\.d eylerken. S - c::::=~===:==:~=~==~~~~===~~~~~~~~~:::ııı:::==:=:ıı:z::::=c:::::ı11 
Hacı Arır Beyi:ı _Nihavend şarn - şarab ıç Edebı·y lımızda I ' 
gülfemlnde. 4 - Rahmi Beyin - Nihavend Yeni neşriyat 1 
şarkı - Süzüp süzüp de ey melek. 6 - P'tl.hl- k • ı·k ________ .....;;..... __ _. 
re Fersa.n - Takslm. 8 - ••.... Nlhaftnd fal'· zev SIZ 1 Clııgencler - Osman Cemal Kaygılınm 
tı _ Söyli! nedir baisi ahın. T - ...... Nlha - ( <Çingeneler) isimli bu 90t güzel romanı ki -
vend şarkı _ Bakmıyor çeşml 8lyah. 8 - Re- BQ.Jtarafı 8 inci sayfada) tab hallnde çıkmı.ştır. İ&tanbulun bazı taraf-
fik Fersan _ Hüseyni fal'kl - Btr bakıçı bir. de şllrden anlamtzr.akla itham ettikten son. 1arını ve bazı hususlyetlednl kendi.ne mah
leşerek. 1 _ Sadettin Kaynak - Muhayyer ra, herkes bu değerli mftnekkklden hakiki au.ıı görüş ve duyuşu lle anlatmakta cidden 
şarkı _ Bat:ın gün kana benziyur. 10 _ ..... . :~~ ıı:.ıtııu ve.ra ~le pure zevkin1 bekler- bir başka meharet sahibl olan O.sınan c. _ 
Halk ttırkilıti _ Ay dol';du batmadı mı. 21.00 • • malin bu romanı, son zamanlarda çıkan yertı 

t 21 
OO Ko n~a (Mf cYaz.ıt cldu Süleyman efendiye• romanlnrın hiçbirine benzeml:ıen, fevkal~ 

Memleket, san ayan. · n...,....tahvil - Mısraım gösterip: de ili!~ ve iruanda a.kla, ha.ya.le gelmem 
taht: spor servisi). 21•15 F.sham, A.t, - Tamam, mbtakbelln dlh1sl ~rl hayretfer uyandıran deri:a blr a.şk romanı.. 
kambiyo - nukud borsası (fla.t). U.25 neş'f'Jl De?'8e akla De ~ bilmem?. dır. 
plltlar • R. 21,30 Müzik (senfonik plftkl~). Fnk&t ftkrlne fftirak edenler de yok de- Basan Ethnan kltab nt. fiatı '1t5 kll?'Uf• 
22.30 Müzik CmelodUer - Pl). %3.00 Müzik ğll, Münekltldln, btr gazet.e muhanirlne: cBu tur. 
<eazband - PD. 28.45 - M Son aJam haber- mısram pekAll manası nrl.• Bir Sipahinin Rom&m - Piyer Lot1'n1n ba 
lerl ve yıınnkl program. Diyen do.stJan aaj olsun- feTka.10.de eseri, Halld Ft.br1 O?AMOY tara-.... - ...................... --- • b 1 Elbette ti manası nr. Zaten te:HmenJn fında.n gürel bir ttlrk~ ne ve C3er1n bütb Viyana dönüşü ıslan u. gramerdeki tarltı. unutmadılı:Ba, ma.nalı söz fneellklerl aynen muhafaza edller« dlltm1-

demektlr. Blnaeıısleyh bu bakımdan her söz me çevrilmiş vo Reımi Kltabevinlıı cDQnya 
(Ba.ştarafı 7 \nci sayfada.) söyllyen manalı EOJler. muban1.rlcrlnden tercümeler sert.ah nln sı 

Matbaaya girer girmez herkese bu ıu· İyi amma şllrin manasından bu tadar cö- inci kitab~ olarak intişar etmiştir. 
ali soruyorum: rnerd davrandıktan sonra, "1 sokalclarda do-

- Muharebe başladı mı?. l~ıp keten hebası satan müstakbel dehlUa- yalnız bunun 1çln, bı.ı zevklerine ve flkirlert-
Hepsi gülüyorlar: rın ne suçu var. Ve .sonra bu münekldd, edib, ne ne ölçü no de örnek olan zevatı ekarter 

fazıl zevat nliS'J olur da Akın beğenmez ve için lbırnd1r. 
- Çıldırdın mı?... HA idin 1 rl um esere n! gezdikleri yerde Kıı.rngöz Yazık! Milnekkldiiğln bu dergeye d~ee:1 
Dıp.rda gördüklerimi, işittiklerimi an- oynatır gibi alayla okurlar, bunu anlamıyo- de hazindir. 

!atıyorum. Fakat kimseyi umumi bir fe- rum. 
l!ketin yakın, pek yakın olduğuna inan· HülAsa.. edebiyat akademisi bizde ldzımsa 

Tıb FakülUosi ba.yaU kimya L!llstanı 
D. İhsan Unaner 

dıraınıyonıın. =============================-===============-
Umumi bir harbi doğuracak bntün şe. 

rait mevcud .. arkadaşlarım bunu hemen c. zı·RAAT A KAS ~ 
bir saat sonraki bir ihtimal olmasa bile • 
yakın bir Oıtimal olarak kabul ettikleri 
zaman bile telaş etmiyorlar. 

Hadiseler hiçbir manevi paniğe sebe
biyet vermeden kimsenin gündelik haya
tına tesir etmeden seyrediliyor. 

Gelecek mi? 
Gelebilir! ... 
Fakat Türk hududlan içindt bu heyu-

1Man, bu umacıdnn ürken bir tek insan 
görmüyorum ve memleketılXldeki bu sü
kun havası günlerdenberi gerilmiş 
bıını yavaş, yavaş uyuşturuyor. 

Ben de artık hiç kimseye: 
- Harb olacak mı? dıye sormuyorum. 
Olabileceğini biliyorum. Amma ben de 

artık teliş etmiyorum. 
- Avrupada harbden çok korkuyor

lar. bize ne? Yarası olan gocun1U11 ! 
Suad Dervif 

Ankara arsası 

KurulUf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 26.2 

Zirai ve ticari t~er nevi banka muamelolarl 

......................................... _ ................ .. söylüyorlar .• 
Cild unsuru olan pembe! renkte~ To- A('ılıe- kııpanıt fiatla ı 6 • 4 - 939 

öbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi otan ecza.ne!• tnn

lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksaraytia: (Sarlm), Alemdardn: (Sır

rı Asını>, Beyazıdda: (Belt11), Samatya
da: (Rıdvanı, EmlnönUnde: (Beşir Ke - , 
mııU, Eyübdf': <Hikmet; AUama.z), Fe -
nerde: (Vlu:ll), Şehremlnlnde: (Nazım), 
Şehzadebaşında: (Hamdi). Karaifunriik
te: (Kemal), Kilçükpazarda: CYorgi), 
Bakırkbyünde: (HllA.l). 

Beyoilu cihetlndekihr: 

kalon kreminde Viyana 'Üniversites. pro- ç t: K ı. E R 
fesörlerinden doktor Stejskai idaresinde 11.---------=--------

Açılı J Kn~ ı 111 . 
genç ha)~anla:-ın cildlerinden ıstihsnl t.ondft 5 •93 s.98 
ve cBiocel> tabir edilen ve tıpkı insan Hn·Y~ ·26.67fi0 ıHS.6750 
cildlninkilerine müşabih genç ve sıhhatli, :-. 650 ?.5500 

ır.engin ve kıymeta cevherler hülasaı.ı 6.66"1& t .6625 

vardır. Beyaz renktekı (Yağsız) Tokalorı ~; ::!ıı ~:~! 6 
kreminde ise taze krema ve s:ı.f Zeytin· f(.ı.8160 50.8160 

yağı ve saı1:r besleyici unsurlar vardır. 21.807G 21.8075 
Muntazaman her ikı kremi kullanınız. ı.c..926 LOJ25 

Açık. yumuşak, düzgün bir cild temin ı.fı6 1.66 

etmiş olacaksı:uz. Faydalı semeresi pa
rantidir. Aksi haldtı paranız iade oluna

caktır. 

14.030 
28.1l026 
'-"·9615 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 cHfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: ' -.. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " Istilcllil caddesinde (Galatasaray), Til

nelb:ıı1ında: CMatkovfç), Oalatada: <İki 
yoH ,Fındık!ıda: (Mustafa Nall), Cümhu. 
rlvet c:ıddc:s1ndo. CKürkçllyan), Kalyon
ç : <Zaf ropulos), Flnizağada: <Er -
tu rul), Şı lldc: (Asını), ~ikta§ta 

lst nbul ikinci İflds Memurluğundan: 
0.9060 
1.,B9SS 

)4.6A 
S0.66715 
28 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 

U ll H:ı.lldJ 
Boğa:zi f, K~dılıöy ve Adalardakiler• 
ti küd r :ia: < Sellmiye ), Banyerd; : 

rnurl), K 1ı i)yfınde: (Sıhhat, Rıfat) 

Müflis Kostantin Grlzagoridise aid o
lup Galatada Banka Komerçıyal İtalya
nanın zemin kımnında mevcud basma ve 
kuma§lar açık arttırnuı suretile 
tnb İdaresince satılacaktır. İs -
tiyenler·n 12/4/939 Çarşamba gü-

B ı ukad tı.:ı: (Şlnnsl Rıza>, Heybellcle; 
(T naşJ. nü saat 10 l!a Bankada hazır bulunmaları 

_J ve masa mümessiline müracaatları nan 
------------ olunur. (16732) 

l T t K a 

lııofC'a 1 
• • lll • 
ı ı l ncloll 

120 ,, 40 " 4,800 " 
160 ,, 20 ,, 3,200 " 

otKKATı Hesablanndaki paralar bir sene içinde S O llrndan q8ğı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 d .. f:a, 1 Eylfl1. 1 Birincildinun, l Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 
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1 gilter - Polonya 
itt kı t ha uk etti 

BANKA 
KOMERÇiVALA 

ITALYANA 
Tamamen tediye edllm~ sermaye&!.: 

İtalyan harb gemileri dün sabah 
Arnavutluğ n Draç limanma girdiler 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) ı ·l'tifıkın esaslan 
r~1:1rda haur bulunmuş olan Polonya ha· Londra 6 (A.A.) - Röyterin diploma-
rı.~ıye. nazırı Bek, akşam tekrar Londraya t ik muhabir:'llin Londradaki Polonya 
donmüş ve Lord Halifaks ile son bir mü- mnhfellerinden öğrendiğine göre, İngil -
lftkatta ~~lunmuştur. tere - Polonya ittüakı daha şimdiden 

Bu mulakat esnasında, iki nazır, İngil- bir emri vakidir. İki memleket arasın • 
tel'\? • Polonya ittifakının bazı hususla - 1 daki siyasi ve diplomatik iş bi.diğ., ge -
nnı kat'i surette te b't etmişlerdir. l niş hududu ile tesb~ .~lu~muş ve ~olonya 

Varşovada, httr'ciye nezaretı namına Yahudileri meselesı uzerınde de bır pren 
konUŞlnağa sal!hiyettar bir zat, İngil - sıp anlaşması vul-ua gelmiştir. 
tere p l ti B 1 · v • . • o onya miızakerelerinden alınan Polony, ve So . ye er ıgı 
~:t;:en!n memnuniyete şayan olduğunu Londra 6 (A.A.) - İngiliz mahfelle -
da.y mış ~e İngiltere ile Polonya arasın· rinin söylediğine göre, Polonya, Roman
a 

1 
aktecıııecek olan mütekabil yardım ya ve Sovyetler Birliğinin de iştirakile 

pn tŞTnasının, halen mevcud Fransa - umumi bir anıa,ma yapılması, bugün için 
p 

0

1 onya, Almanya - Polonya ve Sovyet - çok güçtür. Zira Polonya Sovyetler Bir -

01° onya anla~alanndan hiç bir farkı liği ile bağlanmak :istememekte ve ayni 
mıyacasını ılAve eylem ' şti'r. zamanda Polonya • Macaristan dostluk 

ı· Bek, Yarın Londradan hareket edecek- münasebetleri dolayısile Romany<1ya da 
ı:· Nazırın, Pariste kalıo kalmıyacağı garantisini vermek arzu etmemektedir. 

lli değildir. • Balkan devletleri 

Çemberlaynın beyanah Bazı İngiliz .mahf elleri, İngiltere ile 

d 
Lonm-a 6 (A.A.) _ Avam kamarasın- Polonya arasındaki karşılıklı g~ran.tidan

a Ç b ·· bih b' esas uzerın en _ . em erybı.n, Bek ile yapılmış olan laşmasına muşa ır . . . . ' 
goruşrnelenn· · b" h d İngiltere ile Sovyetler Bırlığı, İngıltere 

gcnış ır sa a a cerevan İ . . 
etnıış ve ik' hükJ". t ' b • , ı"le Roman"'° ve nihayet ngıltere ıle Ba].,. 

ı ume ın " azı um unu J ~ • 

Prensipl<'r hakk d t b' •t·1· f h ı· kan bloku """ni Türkiye, Yunanıstan ve d ın a am ır ı ı a a ın- • J ~ aflı 1 

1 eı. bulunduklarını ~östermiş olduğunu Yugoslavya arasında iki tar an aşma • 
b<'Yan etmiştir. "' lar akdine taraftardır. 

. ~ek. Polonya 'hükumetinin İngiltere Romanya sefiri Londraya dönrUi 
hukOmeti tnrafmdan Polonvaya veril - Londra 6 (Hususi) - Merkezi hük\l • 
nı~ş olan muvakkat teminatt~ derpiş edil- mete izahat vermek üzere Bükreşe dav.et 
nuş ahın ayni ~artlar dahilinde kendisini edilmiş olan Romanyanın Londra sefırl 
lngi.ltere hükfunetine yardım etmek mec Tilea, bu akşam dönmüşt~r. . . 
burıyetinde addetmekte olduğu hakkın • Sefir, Viktorya istMyonunda kendısınl 
da İngiltere hilkömetine tem•nat vermiş- karşılıyan gazetecilere, Rom.anyanın en 
tir İtnAfname Büyük Britanva ile ı~- derin bir arzu ne suThe bağlı bulundu -
hlstana bu iki 'memleketten h;rhangi bl-1 ğunu, fakat hududl8!"ına .e istiklAlıne 
tinin do~- • d v • karşı yapılacak herhangi bir taarruza da 

5• ucıan ogruya veya dolayısı le w ~·l · tir 
ınuhataraya k 1m 1 h 1. d L fiddetle mukabele edecegını ıv, ernış . 
h. maruz a a an a m e e . 
ıttan ·ı t 'lt _ . Sefir Tilea, muvasalatını mOtea.kıb der-

1 e ngı erenin mutekabılen yar- . . . 
dınıda bııl 1 . ihd f k hal Bek tarafından kabnl edtlmıştır. . unma annı ıst a etme te - .. 
dır. Londra 6 (A.A.) - Bukreşten alınan 

Çembe 1 . haberlere göre, Romanyn. İngiltere tara-

cıng'lt r aynh demıştir kı: fından Rumen mülki tamamiyeti bahsin-
1 <'l'e il'kfi t· d'ğ h .. k. 1 · le . t' me ı 1 er u umet "~ • de verilecek bir garanti ve yardım vadi 18 lŞareye devam etmek niyetindedir.:. mukabilinde, İngtltereye Karadenizde bir 
Sovyetlerle mii7akereler deniz üssü vermeğe hazırdır. 

Çenıberlayn §Unlan ilave etmiştir: F -a..,!':lzlar m"'mrıun 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Blıtnn İta!yada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Hariçteki Banltalanmn: 
BANCA COMMERCiALE İTALİANA 

(Frcnce> Parls, Marseuıe, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Plns, Vlllefranche - sur - Mer, Casab-
la11ca CMaroc). 

BANCA f'OMMERCİALE İTALİANA !! RO
MENA: Bucnes~. Arad, Bralla, Braso'1', Cluj, 
Costanza, Gala~ Slblu, Tlmlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Sofla. Burgas, Plovdlv, Varna. 

BANCA COMMERCİAL!! İT ALİANA PER 
L'EGITI'O, Alexa.ndrie d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİAL!: İT.ALİ.ANA l!: 
GREC'!A, At'na, Plnı, SelAnlk. 
~ANCA COMMERCİALE trALtANA 

TRUST OOMPANY, Plhlladelphla. 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

TRUBT OOMPANY - New-York. 
Miisterek Bankalar 

Banque Fran~ıse et İtallenne pour l'ame
rtque du sud, Parla.. 

Ar.antJ.nde: Buenoo-Aireıa, Rosano de 
6ıı.nta f~. 
BRFBİLYA,da: Bao-Paulo 1'e başlıca .. htr

lerlnde ~ubeler. 
CHİLİ'de: Sııntlago, Valpt.ralao. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me-

delUn. 
URUOUAY'da: Montevtdeo. 
B\NCA DELLA SVIZZF.RA İTALIAllf.&: 
Lugan"', Belllnzona, Chlas,,o, Locamo. 
Zurlch, M .. ndrıslo. 
BANCA UNGARO - İTAl.fANA S • .&. 
Pe~te Te başlıca Şehirlerde Şubeler: 
lmVATSKA BANK D. D. 

Zagreb: Susak. 
BANCA İTALİANO - UMA 
Ll.'ll& (Perou} d& başlıca ŞehlrlerM Şube-

ter: 
R.\NCA :ITALIANO - GU.t.YAQUIL 

Ouayaqull. 
l:ftanbal Merked: 
Ga.lata. Voyvoda qadde.s1, Jra.raköy Palu. 

Telefon 44845. 
iırtanbal Bül'09a: 
Ataıemcıa·· Han. Telefon 22900 /3/11/12/1& 
B,.yotıu Bürosa: 
Jstıtıaı Caddesi No. 247. Telefon: UMa. 
Kasalar k.an: İtalya ve Macaristan için 

ve TourisUque çekleri n B. O. i. TRA VEL
t..ER'S çeklert. 
··················································---····· 

t Lord Ha1ifak8. Sovyet büyük elçisi sıkı Paris 6 (A.A.) - Paris gazeteler, 
ı:ı~as halindedir. Arner'ka hükumeti de Bek'in Londra ziyareti neticeierinden u- p 

ışarelcrden haberdar edilmektedir. mumiyetıe çok memnundur. D a 
sıLondra 6 (A.A.) - Lordla: kamara - Paris 6 (A.A.) - Temps gazet-esi, l=======~~===:=:=::===--=-:==t 
ı>ı;!: b r .ısti~~ . cevab . veren Lord Bck'in Londradaki görüŞJ11€1eri n:tioo- ıetınl. Siy~ u_a~~-~-1&-" Halk iaM'6&1 

tı uth, ıstıklalının tehlıkede olduğu- sinde hasıl olan anlaşmanın tatbıkat -
0 u~ takdir hususunun Polonyay1 aid ola • ta Leh - Fransız ittifa•.cını tamamla -
~ bildirmiştir. makta oldui'mnu yazıyor. 

Meseleler: "~ atalr.ğzı liman olamaz!" 
1 Kaptan (İ. Ö.) imzasile cSon Posta:. yapılacak olan bin yüz: elli metrelik men-
8{~~ıyor: direği ele alalım. BtHıdan üç yüz metre-

leri ornur havzasının birisi şarkında, eli • sini sarf ederek Zonguldak limanını te\'Eıl 
Yara~ garbın~ olmak üzere tabiatin etmek, çok mükemmel bh kömür limanı 
Yapılı; tı ve bütün dünya limanlannm haline getirmek imkAn dahilindedir. Bu 
Am arzına uygun ve kısmen mahfuz suretle kömürleri bqka tarafa naklet -

Yerebatan, Çatalçeşme aokat, • 
tsTANBUL 

Gazetemizde çıkan yaza .,.. 
resimlerin bütün haltları 

ınahfm ve gazetemize ddclir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 J 1 
: en AJ A ı Ay 
Kr. Kr. h.r. Kr. 

TORKİYB 14..ıJ ·ıw ~v!J 1.N 
YUNANİSTAN ~ .. HJ . ' "--"' .lJ 27J 
ı::cNEBİ -İ ı ı bJlJ 'lOJ 

(B(lftarafı l inci sayfada) 
bu tebliğlerde, Arnavudluğun ıstikialine 
kaqı yapılacak olan hcrhangı bır hare
kete silahla mukabele edileceğı bildiril
mektedir. 

Londradaki tebliğ, Arnavudluk üze • 
rinde bir İtalyan himayesmin teessüs et
tiğine dair rivayetleri de tekzib etmek -
tedir. Paris tebliği ise. 1927 İtalyan • Ar
navudluk muahedesinde, Arnavudluğun 
İtalyan himayesi altına alınmasını tazam 
mun eden hiç bir ahkam mevcud olma -
dığını tasrih eylemektedir. 

Çcmbcrlayn'in Avam Kamarasında 
beyanatı 

Londra 6 (A.A.) - Çemberlayn, İtal
yan kıtaatının tah~Şüdü ve B~ri ve Dra
ça nakli ve Ar:navudluk ile İtalya ara • 
sında cereyan etmekte olduğu söylenilen 
mü.zakerat halclonda Henderson tara .. 
fından sorulan bir suale cevaben şöyle 
demiştir: 

cBu ayın 4 ünde İngılterenin Roma se
firi. Hendersonun telmih etmiş olduğu 
şayialara İtalya hariciye nazırının na • 
zan dikkatini celbetmi.ştir. İtalya hari -
ciye nazırı, 8 Martta Arnavudluk kralı -
nın İtalya ile Arnavudluk arasındaki ıt
tifak muahedenaınesinin takviye edilmesi 
teklifinde bulunmuş olduğu cevabını 
vermiştir. Bu husus hakkında Roma ile 
Tirana arasında müzakereler cereyan et
miştir, fakat bu müzakereler esnasında 
bir takım müşkülat çıkmıştır. Bu müşkü
IAtın mahiyeti hakkında sarih ınalQmat 
yoktur. İtalya hariciye nazırına göre, 
İtalyan menafii tehlikeye düşmüştür. 

Drnc'ta İtalvan harb gemileri 
Biraz ~vvel bu

0 

sabah Draç'a bır İtal • 
yan kruvazörü ile daha küçük iki İtalyan 
harb gemisinin gel.mi.ş olduğunu öğren -
diın. Ar:navudluk hükı'.imetınm noktai na
zan hakkında henüz etraflı bir rapor al
madım. Yalnız Tirana hükftmetinden mil 
1l hükümranlık ve tamamiyet ile tel:fi 
kabil olmıyan prtları kabul etmiş oldu
ğuna dair olan pyiaları tekzib eden bir 
haber aldım. Draç'daki İngiliz sefiri bu 
sabah saat 8,25 e kadar bu şehirde ta • 
mamile sükfuı hüküm sürmekte olduğu 
bildirilmiştir. Ta'bit, hükCımetı kraliye 
vaziyetin inkişafını büyük bir dikkatle 
takib etmektedir. 

Akdenh. meselesi 
Bunun üzerine Henderson, Lord 

Perthin Akdeniz; statüsünde vukua gele
cek her türlü değişikliğin İngiliz - İtal
yan itilafına münafi olacağı hususuna 
İtalya hükumetinin nazarı dikkatini cel
bedip etmemif olduğunu SQrmuştur. 

Başvekilin vermiş olduğu cevab, iyice 
işitilmemiştir, fakat 1ta:ya hükftmetine 
bu bapta ihtaratta bulunulmuş olduğunu 
söylediği zannohınmaktadır. 

lngilterenin alakası 
Diğer bir sual~ revab veren Çember • 

layn, §Öyle de~ir: 
cİ.ngiltere bükCımetinin Amavudlukta 

doğrudan doğruya hiçbir menfaati yok -
tur. Fakat birlm cihan sulbünde umumt 

luğun Roma sefiri buraya dönmiif 1 
tür. 

Yugoslavynnın vaziyeti 
Belgrad 6 (AA) - Polonya ricalin .. 

den bir zat, şöyle demiştir: 
Yugoslavya, İtalya - Arnavudluik\ 

münasebatı meselesini Roma ile Ti -
ranı alakadar eden dahill bir mesele 
addetmektedir. 

Bari ve Brindsi'de İtalyan kıtaatınm 
tah.,ışüd etmiş olduğuna ve hatta bu: 
kıtaatın Arnavudluk sahillerinde ka -
raya çıkarılmış olduğuna dair olan şa
yialar teeyyüd etme~tir. 
Bazı rnehcrfil, iki memleket arasında· 

ki muallak meselelerin Arnavudluğun 
müdafaası ve Arnavudluğun İtalyaya 
olan borçlan meselelerine müteallllt 
olduğunu beyan etmektedirler. Bu me
hafil, bu gibi meselelerin üçüncü dev
letlerin müdahalesi olmaksızın halle • 
dilebileceği mütaleasındaclırlar. 

V cliahd şerefine şenlikler 
Tirana 6 (A.A.) - B~vekil, fevkaJ6.., 

de bir toplantı akteden parlamentoda, 
şiddetli alkışlar arasında, bir veliahd!n 
doğduğunu resmen bildirmiş ve bumt 
müteakıb parlamento ikinci reisi ~ 
gene alkışlarla karşılanan bir nut\lt 
söylemiştir. 5 Nisan tarihi, milli bay 1 

ram ilan edilmiştir . 
Tirana garnizonu kıt'alan, Skancier-1 

bey meydanından hareket ederek, hal
kın şiddetli alkı~ları arasında , ~al'81ı 
avlusunda Kral Zogo'nun ve Kr::~ ai "! 
lesi azasının önünde bir geçid resmi 
yapm~tır. Halk, tel..ahürleri, her taraf .. 
ta milli ~arkılar söylenerek devam et
"'lektedır. ........................................................ ---
Polisi~: 

Hrrab bir ev yıkıldı 
Edlrnekı.ı.pıda Ka'rfye mahall~nde ÇaU. 

sokajpnds. l ı numaralı bıırab blr ev yıkıl • 
mıştır. İnhlda.m esnasında evin içinde ~ 
se bulunmadığından dolayı insanca za,,_ 
olmo.mıştır. 

Harab bir ev ç6kt0 
Arnavudköyünde Dereboyunda enı'V'ID 

milli~ye al.d olan 19 numaralı harab ev çök
müştür. 

Ev boş bulunduğu tçl.n nüfusça zayiat c»o 
mamıştır. 

KGpeklerden korken bir şoför 
ctomttili ağaca çarobrdı 

Maslak civarında blr otomobil kazası ol • 
muş, Büy{!kdereden Zlnclrllkuy;uya gelen W 
roför Şeref Yılmazın 1daresı~ bultmta 
1599 sayılı tak.si otomoblll yoldaki aı;taçlardd 
birine çarp:.>.rak devrllmlştlr. 
Şaför Şeref başındo.n yaralanmış ve Şioll 

Çocuk hastan~sine kaldırılmıştır. 
- Şoför, otomobl.lln knrşısma çıkan koca -
man köpeklerden ürktüğünü ve otomobru 
kulla.na.mıyatak bu yüzden kazanın vuku• 
geldiğim s5ylem1ştır. .............................................................. 

Kmlcahamamc'la seylibdan ınut:ızarrır 

olan zürraın yergileri affedildi 

GeQen sene şiddetli yağan ynğmurlardaıı 
husule gelen seyl~b dolayıslle kazamızın elll"' 
seri köylerinin mahsulA.b. mahvolmuş ~ a:~a ve Ere~li ltmanlan vardır. mek -külfet ve ma.srah da ortadan kaldı-

8Ua ıt··za~ın gene tam ortasında ve bahu- nlmış olacaktır. Elimizde kalan ıekiz yüz Abone bedeli peşindir. Aa..reı 
değiştirmek 25 kur·.iftur. 

bir al!kamız vardır. hatıtA arazileri bile ziraat bakımından isti ., 
0ınur cevheri · t k .. tada Zon 

1 
~-n era um ettiği nok- metreden altı ytt:r: elli metre ile liman 

Bunıa gu dak lımanı da mevcuddur. vasfı her cihetçe kendısine yakışan 
r ınevcud ik l 

ını, yoks E . en imnn Çatalağzında ve her sene birkaç meı,;.ekdafUNZI boğa • 
kit kay~ reğlıde ıni yapı!rnalı diye va- rak yavrularını öksüz bırakıp, ocaklarını 
Çatalağ tmeğe mahal yoktu:-. • söndüren (Ereğli limanı) yapılabilir. E -

Gelen euralt 6ni 111trilmn.. • 
ilanlardan me•'uliyel alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul illveat llzım.iu. 

,,.··;;;;t·~··k~~··:··~4;·i;;~t;;;ı··ı 
1 Telgraf : Son Poata 
: Tele/on : 20203 
\ ............................................•. -" 

Başvekil. İngil~re hükömetinin bu fade edllemlyecek bir şekil almıştı. Bu badin 
mesele hakkındı Belgrad ile temasa gir- karşısında bu glol köylerdeki ztlrrııın bir ~ 
memiş olduğunu, ve Arnavudluk hiiku • vergi ile mükellef tutularak maıtdur cdlll'M'i 
metinden Amavudluğun milli hAkimi _ lerlnl. muva!ık bulmıyan hUkftmet derhll 
yet ve bütünltiğile telif kabul etmez ~art tahkikata başlamış köylere memuru mah • 

mıslar çıkarmıık suretlle tetkikat yaptmnı" 
lar kabul etilli hakkındaki ıayialan red- tı. 

deden bir t~ib almlf olduğunu da il.3ve Haber aldığımın gö~ bu gtbl seylftbzedeo 
eylemiştir. ıertn vergiye olan borçlan affedilmiş bu b• 

Roma 6 (A.A.) - Geçenlerde tayya- da al&.kadarlar~ icab eden emtrler de vem. 
re ile Tiranaya gibniş olan Arnavud - ~. Hlik.fUnetimWn bu Mll ve Jilksek k' 

çükağız d7.ln?a yapılacak lima11 için Kil- reğlinin civarında bulunan Kireçli, Ala· 
lunduğu cn~Jen mahaldeki adanın bu - caağzı, Kandilli, Çamlı ocaklarının kö
doğru sek~~ t?.dan poyraz istikameı:ne mürleri gerek demirli ve gerekse hnvat 
luğunda bi yuz "~Ya hın metr'? uzun - hatla Ereğliye getirilir. Bu otakiardan 
len nıahald r ~endırek, Büyükağız deni- kömür yüklemek üzere kayık ve amele
Pılınası lazı:ıue ı:k nci. bir mendirek ya - sile her gün giderek ve ekseriya da mu
l"ebilınek i in ır .. Bu ıtıbar?a lımana gi - halefeti havadan hiç kömür almadan av- ========-==-====-=ı:::ıı::=--=--=
iki yüz ıne~r<' ~kı me~dırek arasında da d<!t eden ve gidip gelmek üzere yirmi beş 
lacağına "'Ör esafelık gr-cid noktası b- mil mesafe katederek kömür masrafı ya 

An karada bahardan bir görünüş 

• C> e uzun m a· c;· -
sı ıle küçük n rC' ~ n muntC>ha- pan gemjler'miz de bu masraftan kur -
no~tası arasın~=~idireğin ba~Iadı~ı sa~.iJ tulmuş olurlar. 
elJi met,.,, ol me afenın dort yuz Ereğl ve: Zonguldak limanları yapıl -

4

"' ması tab"d' 
.Çatalağzı denilen ~ •r. .. d~~tan. sonra Çatala.ğzından arta kalan 

hıı riizglinna k a~al ancak uç sa- yuz ellı metre mendırek vardır ki bunun-
8~rlara açıktır rialı.' dı~ r büttın rüz - la da senelerce evv~ başlanarak talih -
0lınası itibar·ı · f enız akıntılannın fazla sizliği ve tevali eden muharebelerin mü
laı-ın bır mi;;: ı~ınn vukuunda dalga- saadesizllği yüzünden bir tlirlü ikmal e
den YarılmlSl yün _azla oçık me$afeler - d • lemıyen ve şu natamam halınde bile 
tınd ZUn':ian l·öm .. w 1 an kaçıp Ama ' • ur agız a - en büyük fırtınalarda n beş vapuru mu-
nıek Uzel'\? bu d srn 

1 

man na iltıca et- hafaza eden (Amam-a lıınanı) ikmal edi-
ktiçijk ra an geç n m·ı . 1 k 

fırtınalard b"l 1 enn en ere talihsiz) kten kurtulmuf olur. Kıs-
Çtktan geçtıklett a h az 'ki mil a - men palamara bağlanmak ve kısmen de 

B :mu akkaktır d ınaenaleyh den zl h · c>m rde salpad kabnık suretil~ otuz 
ınana gırrnek ve ~ aval:ırda bu JI. kırk vapuru alarak hale gelir "Ye çabuk 
~1Yacaktır İçcrısi~ ak mumkün ola • yapılarak vakit kazanılmış olur. (Amas
erine Yapılacak rıh7 taranmasil"' sahil - ra) tariht bir kasabadır. Kumlar ne ka • 

rafa bırakarak iki t ım masrafını bır ta- panmış olan limanın içmdeki sahil rıhtı -
araftan de · d nıze olhu mınıın dibinde ~a:kıuı mmanda mühen-

disler tarafından yapılan BOndaj netice • 

sine on altı kadem su bulunduğu UMhtt 
edilmiştir. Me:r.lrOr rıhtım üzerinde p . 
milere mı verebilmek için gayri kabili ta
timal su boruları bile menuddur. 

(Amasra) eski eaerleri, Mıvası. wy. ile 
meşhur olup dahili:n çok sflzel bh' 1ayfl.. 
ye şch.rl olmak kabiliyetindedir. 

(.Amasra) Ankara - Zonguldak hatta 6-
zcrinde bulun8Jl Çaycuma iiiasyonna ._ 
tuz iki kilometre meaafede olup ınabanl 
mezküra demiryolu ile b&flandığı tak • 
dirde pek mükemmel surette Karahllkiln 
demir iskelesi olahilocek kabiliyettedir. 
Şu ha nazaran Çatalağzına yapıla

cak bir liman ye~ yahııı bin yüz met
re m ndirek masraflle ftg liman yapılacak 
ve bu şekilde hOld\met merkezimiz ftç l 
mükemmel limanla Kanı&mlze baltlcı
mış buluıı.aca.ktu. 

Yurdun her tarafında Juı.valar iylle§mekte, bahar kendini göstcrmcktcd~ 
Yukarıdaki resim Ankareda baharı gösterımcktedlı> 
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Şuhut Beledi3resinden : 

Münakasaya konulduğu evvelce ilan c.dilen kasabamız elektrik tesisatı §art. 
namesinde yapıl:ın değişiklik üzerine ıu defa yeniden kapalı zarf usulile eksılt
meye k'Onulmuştur. A K N PA s· ONU i == 

1. - Nafıa Vekaletinden musaddak projesi mucibince yaptırılacak elektrik ve 

makine tesisatını!'l beıieli keşfı 18963 lira 49 kuruştur. 

Lüset. altı kat merdiveni akıldan ka-
an bir keçi sevincile zıplaya zıplaya in
i. Kapıcı kadının sorgu suallerine maruz 
almamak için onun arkası dönük oldu
nu fırsat bildi ve kendini sokakta. bul-

u. Sokağa çıkar çıkmaz lııkarpinlerinln 
opuklarını kaldırımlarda bır hakild Pa
. li emniyetile vura vurn yürüdü. 
O ancak iki aylık bir Parisli idi amma, 

nsan genç, açıkgöz ve biraz da güzel o
unca Pariste gayet çabuk Marsilyalıla§ir. 
itekim genç, açıkgöz. ve biraz değil; 

irnzdan çok fazla güzel olan Lüset te 
·· çük bir kasabadan Parise geleli iki ay 
lduğu halde tam bir Parisli olmuştu. 
Lüset Parise geldiği giin madam Ba

aken'in evine hizmetçi olarak girmi9tL 
adam Baraken bir apartımanın altıncı 
atında oturan paralı, fakat parayı çok 

Çeviren : Nimet Mustafa .a111111rn 
1 ~eler neler diyeceğini düşünüyordu. Jak l Lüsete adamakıllı ;uımuştu. 

Lüset evi temizliyordu. muşambaları 

sıraladı. Pencereleri sildi. Mobilyaların 

tozlannı aldı. Madam peşı sıra dolaşıyor, 
kusur anyor, bulamıyor; fakat yaratı

yordu. Lüset büfenin tozunu alırken ve 
madam Lüsetin toz alma tarzını beğen
mediğini söylerken kapı çahndı. Madam: 

- Sen işine bak, ben kapıyı açarım! 
Diyerek kapıya g:tti. Madamın önünde 

önlük vardı. Başına ihtiyar hizmetçilerin 
giydiği tarzdaki takkelerden giymişti. Bu 
halinle tam bir hizmetçiye benziyor~11. 

Kapıyı açtı. Karşısında iyi giyi nmiş. ya
kışıklı bir delikanlı görünce şaşırdı. 

- Ne istiyorsunuz? 
- Madam Barakenin pansiyonu değil 

mi matmazel Lüset burada oturuyor. 

2. - Eksiltme 17/4/939 tarihıne müsadif Pazartesi günü saat 15 d' Şuhut Bele
diyesinde toplanan encümen tarafından yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruştur. 

4. - Bu işe a:d olan proje hülasası keşif malzeme montaj şartnameleri he

sabat ve münakasa şartnamesı mukavele projesi, bayındırlık işleri genel pı-t

namesi bir lira mukabilind~ Şuhut Belediyesinden alınncaktır. 
5. - İsteklili:!rin Nafıa Vekaleti:ıden alınmış enstaletorluk vesikası ve buna 

mümasil tesisat yaptığına dair ahnmı' bon.servislerile münakasadan bir aaat ev-
vel Belediye Enr.iımeninc müracaat eunesi lüzumu iüın olunur. •2190> 

ile c - AKŞAM ve even hasis bir kadındı. Evin her işini 
üset görüyordu. Hamarat bir kızdı. i&.ılerlnln içleri parlıyordu. Dans bitince - Madam Bnraken m i dediniz? Mat

mazel Lüset burada oturur. 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 

aptığı işi tamam yapardı, Fakat ne yap- genç erkek sıkıla sıkıla Lüsete: 
~a bir türlü madam Barakene yaranamı- - Biz. üçüncü defadır burada buluşu
yordu. Madam Baraken, Lüsetın en titiz yor, dansediyoruz. Böyle olduğu halde 
:itina ile yaptığı her işi muhakkak noksan, henüz birbirimizin adını bile bilmiyoruz. 
buna karşılık ta Lüsete verdiği ~ylığı benim adım Jak dö Mayandır. Üniversite 
Lüsetin yediğini, içtiğini fazla bulurdu. talebesiyim! diyebildi. Lüset şaşırmıştı. 

- Madama göstermedC'n bu mektubu 
kendisine veriniz. alınız size de iki frank. , 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Yı.3rl Mevkii Depozito 

Lüset lf'afteda bir gece izinli idL Onun O demek bir üniversite talebesUe danse
bu izni akşam madam yemeğini bitirdik- diyordu. Kendi adını da, ne ~ yaptığını 
ten sonra başlar. ve madam yatmadan da söylemesi lazımdı. 

Yakışıklı delikanlı kapıyı kapamış, 

merdivenleri iniyordu, ihtiyar kadın bir 
mektuba. b;r de paralan baktı. Birde!l· 
bire hiddet1enmi~ti. Fakat paralara d·k· 
k<ıtli dikkatli bakınca hindeti 1.ail oldu. 

, Parayı seven paralı kadm icin havadan 
eelen iki frangın da bir kıvmeti vardı. 
İçeri girdi. Lüsete gavet tatlı bir sesle: 

Senelik 
kirası 

T. L. 

763 EminOnU Mcrcıın:ıJ'ta malı. ~ıercan 299.- Sekiz dUkkan 

T. L. 

cad. 26 - 42 tnj 26- 42 hanın üze- ve hanın 48/ «.85.-
evvel, yani saat on bir buçufa doğru bi- - Adım Uiset! rindeki 32 NO) 480 Hisse 
terdi. 

Lüset madamın yanına girdiğinin ilk 
ayında fzın saatlerinde ne yapacağını 

pek kestirememişti. Fakat ikinci ayın ba
§Ulda, yani Parisli olduğu zaman mesele
yi halletmiş. ve yakın bir yerde bulunan 
dans salonuna gitmeye başlamıştı. İlk 
gittiği akşam; genç, yakışıklı bir deli-

kanlı ile dansetmişti. Bu delikanlı ·yakı
şıklı olduğu kadar da :'nazik ve terbiyeli 
idi. Lüsetle dansederken ona ne fazla 
sokulmuş. ne de randevu istemişti. Sade
ce dansetmişlerdi. Ertesi hafta Lüset 
dans salonunda gene ayni delikanlı ile 
karşılaşmış, gene ·onunla dansetmiştl 

Delikanlı birinci seferde nasıl hareket 
ettiyse ikinci seferde de ~enP. ayni tarzda 
hnreket etmişti. Nazik ve kibar .. 

İşte Lüset merdivenlerden tıkır tıkır 
inerken gene dans salonuna gitmeyi dü
şünüyor ve .gözlerinin önüne o deli.kanlı
yı getiriyor, onunla bir kere daha bulu
§SCağını, bir kere daha dansedeceğlni dü-
şünerek sevinçten içi içine sığmıyordu. 

Dans salonuna girdiği zaman onu ora
da buldu. Selrunlaştılar ' ve dansa başla
dılar. Konuşmadan dan!ediyorlar, fakat 
göz göze geldikleri zaman ikisinin de 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 40 

- Apartımana dönmek mi? bu sı • 
cakta oıada işim ne? Şimdi Boğazın 

güzel giinleri başlıyor. Artık k~tan ev· 
vel buradan ayrıllmağa hiç niyetim 
yok ... 

Belkıs hanımın bakışlanndan ve bir 
adım geri gitmesinden, Cevadın bu söz
lerine ciciden hayret ettiği belli olu -
yordu. 

- Haziranda Beykoza yerleşmek ha! 
Bu hic işitilmemiş bir şey değil. Benim 
bildiğim, siz bu ayı Büyükadada geçi· 

rir, Temmuz sonunda Boğau döner ve 
av mevsiminin sonuna kadar kalırdı • 
nız. 

- Bu sene Adaya gilmeğe hiç niye· 

tim yok. Boğazın ahkamını çıkaraca • 

ğım. Bol bol mcıtör gezintisi, balık avı 
ve ükfınetle çalışmılk ... 

Bclkısın dudaklan sinirli bir titre .. 
yişle sıkıştı: 

·- Ne ciddi bir adam oldunuz Ce • 
vad ... Ben sizin klüpten ve salonlardan 

uzaklasarak ömriinüzü bir köye g6me· 

ceğinizi hiç tahmin etmiyordum. 
- İnsan tabia-tini ve ZQV~ de-

Dedi. İşini doğru söyliyemedl. 
- Parise resim tahsili içın geldim? 
Diye bir yalan söyledi. 
Jak sordu: 

- Nerede oturuyorsunuz! 
Lüset, Madam Baraken'in hizmetçisi

yim! diyemezdi. Gene bir yalan söylemek 
mecburiyetinde idi. 

- Şalprem sokağında 71 numarada 
Madam Barakenin pansiyonu var. Ora
da kalıyorum. 

Iklikanlı sevinmişti: 

- Komşuyuz, demek. buna Ç"O"K sevin
dim: size hafta içinde mektub göndere
bilir miyim? 

- Gönderirsiniz amma Madam Barıi
ken, kiracılarının mektublıl'şmalarından 

hiç hoşlanmaz. 

- Kızım, dedi, sana bir rnektub var. 
Al! 

Mektubu verdi, iki franktan hic bahs
etmeden odas•na cekildi; ve düsündü: 

- Fena değil. Gerçi Lüsı?tin bir !!rnçle 

83 Oeykoz - Beykoz parkı dahilinde 100.- G ıziııo yeri 15.-
Adresleri yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma usulile kiraya verile

cektir. İhale 10/4/939 Pazartesi günü sa at ondadır. 
İsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozito akçesi ile birlikte emllk servisi-

ne gelmeleri. c768> c2230• 

kur yaptıChnı, ben;m evimi ona bir pan- Bürhaniyr. İcra mP.murluğundan: 
sivon olarak tanıttı/hm öğrendim a!nma 1 Bürhanıve H. Ahmed M. de mukayyet olup 
zarar yok. Bu d kt b htılen lkametgih!an meçhul Hasan oğlu Ah-
. . . n an sonra ,!?ene me. u med Nevzat ve. Hcsnr. karısı Emineye: 
ıretınrse .(!en(' kapıvı ben açar. iki !rangı ıB-2-939 taıiııli haciz zabıt varakasını dai
alınrn. Lüsete avdan ava vereceğim av- reye mür'.l.caa•:e tetkik etmeniz ve bir ltlra
lığın yarısını olsun rına mektub ~etir<>n zınız vars:ı. bildirmeniz hakkında çıkarılan 
gençten çıkannm. İşte buna memnun ol- davetiyeler ıkametgl\hınız meçhul ol<luğun-
d dan bnhlslf' bll1i tr.b!!ğ inde edUmlştlr. um. . TIA.n tarihinden ltfüaren 10 gün içinde dai-r-------------- ""'- reye mürucnntıe vaki hacze bir itirazınız 

Bir s;'Ah sesi 
Yazan. inci Ôzkrut 

varsa blldlrm~r.•z trbUğ makamına kalın ol
mak üzere Ulı.n olunur. 939-51 

t~tanbul İkinci in:is Memurlupndan: 
Beyoğlunı:la İstiklal caddesinde 34.3 numa-

l ) rada evvelce alltı mus1k1ye tlcaretlle mtl4-
- Evde hizmetçi kadın filan yok· mu? -----------------'· tegil iken mA.sına karar verilen Femand 
- Var, fakat Madam haber alırsa. 
- Nereden haber alacak, ben kolayını 

bulurum. 

Ayrıldıklan zaman her ikisi de düşün
celi idiler. Lüset, Jakın kendine göndere. 
ceği mektub madamın eline geçmesi ihti
malini, Jaksa Lüsete yazacağı mektubda 

naklecten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• KomondingerJn re.uamelesl biterek ınA.s ida-
lstanbul İkinri tnas Memurlufundan: resinin raporu üzerine mahkemece ınA.sın 
Müfits İsmııll Hasana aid eşyayı beytiye kapanmasına lta.rıır verildiği llA.n olunur. 

açık arttırma suretue sa.tılacaktır. İstlyen - · (16731) 

lerln Sofularda Sofular caddesinde (Aksa -
ray) sinl'ma civannda 11-4-939 Salı günü sa

at 9 dıı hazır bulunmaları lll\n olunur. 
(16733) 

K.ayıb ve<ılka - 5679 sicil numaralı husus! 
şoförlük ehli)"etnameml zayi ettlm. Hükınft 

kalmadığını ilD.n ederim. 
Doktclr Andonald Nikolaldla 

YEGlNE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA 
DIR 

ğiz. Yakır.da tam bir adam olacak. - Belkıs hanımı nasıl buldunuz? çünkü onun her şeyini ~k iyi tanıyo· 
Fakat sizl yolunuzdan alakoyduk Bel- - Güze! bir kadın ... Akıllı ve sevim- rum. 
kıs ... Gitmeden çiftliğe gelecek misi· li görünüyor. Mualia helecanla kocasına baktı: 
niz? Cevad istihfafla omuz silkti: - Beni korkutuyorsunuz... Barut 

- Hanım efendiyi rahatsız etmezsem - Güzel mi? Adam sende! Göze çar· öğretmek ve tanıtmak, beni a.ralanna 
ydrm gelirim pan bir yüzi.i var işte o kadar, akıllı ol- sokmak istediğiniz muhit bu mudur? 

Mualla nazikane gülümsedi. mnsına gelince, bu da sevimliliği ~bi - Evet, size bu muhiti tanıtmak :is-
- Bilakis, pek memnun olurum e - sa1hi ve zahiridir. Belk1s sade eğlen • tiyorum, çünkü sizin münzevi bir ha

fendim. 13u vesile ile sizinle daha iyi mek bilPn salonlarda görünmesini se- yat yaşcnnanıza imkan yoktur; çünkü 
tanışmış olurum. ven fazln zarif giyinmek hevesinde o· bir gün olup çarnaçar onların anısına 

- O hnlde şimdilik Allaha ısmarla • lan bir kukladır. Maalesef salonla!rda sokulacaksınız. 
dık. rastlanan kadınların ekserisi de ona Fakat kQrkmavmız, yanın~da ben 

Muazzez Tah in ., 
- İkisinin de ellerini sıkarak uzaklaş- benzer. Evet, iç yüzünü henüz tanıma- varım. Size yol göstereceğim, sirl o 

ğiştirmesi kabil değil midir? Bahusus tı; fakat onl~ra arkasını çevirir çevir • dığmız bu haya1a sizin için tetkik muhitin pusulanndan vikaye edece-
ihtiyarladıkça?. mez yür.ünün çizgileri sertleşti, dişle· mevzuu olacak şeyler bulacaksınız Mu- ğim, size salonlarda kurulan tuzaklnn 

Belkıs kesik bir kahkaha kopardı: rini sıkar2k kendi kendine söylenmeğe alla. Bu hayatın bütün bayağılıldannı, ı-~.3ste.receğim; çünkü siz henüz çok 
- İhtiyarlıktan bahseden siz misi - tiaşladı: ra'kabetlerini, dost bir tebessüm arka- genç, çok ... 

niz? Otuz yaşında bile görünmüyor • _ Onun bu kadar güzel olduğunu ı::ma gi~.lenen müihiş entrikaları ve Mualla hafif bir tebessümle kocasr 
sunuz .. F~.'kat asıı 1:1Gyüyen Zeyneb .• tasavvur edemiyordum. Ne gözler! Ne düşmanlıklan göreceksiniz. Ben ar nın yanda kalan cümlesini bitirdi, 
yalnız görsem onu tanıyamazdım. unutulnıaz bakış! Cevadın ona Aşık ol· tık benim için hiç bir sırn kalmıyan bu - Çok ca'hilim! 

Cevad kızının pembe yanaklarını ok- duğu besbelli;·hatta bu mevsimde, hiç kuklaları ellerim arasında o kada'r evi- - Cahil diyelim! 
şıyarak cevab verdi: vukuu yokken, gelip Boğazda' kalmak rip çevirdim ki size onlar hakkında Cevad da gülümsüyordu, fakat çok 

_ Mualla mucizeler yaratıyor. için onu fevkaIRde çok sevmesi lazım. mufassal malfunatı verebilirim. d'erin bakışları kansının temiz hlsle-
Belk1S1n , 0 1gun gözlerinde bir ışık Kansını burada saklaması için kimbilir Mualla ağır bakışlannı ona kaldırdı. rini aksettiren güzel yüzünü, ruhunun 

yandı. onu ne kadar kıskanıyor. Yok, hayır, --: Bu takdirde, harid parlaklığı al- derinliklerini gösteren parlak gl>zJerl-
- Görüyorum ... Ya bu nedir? Feri- onu uzun zaman yapayalnız bıraktı! tında böyle sefil bir ruh yaşıyan bu ni büyük bir dikkatle sanyordu. 

dide değiştiren siz misiniz efendim? Hiç bir şey anlamıyorum bu işten .. ibu· muhiti nasıl seviyorsunuz? Ertesi gün Belkis hanım çay saa•in-
Mu61ıanın arkasına saklanan zenciyi nun içinden çıkmak için bir sihirbaz _ Sevmek mi? Kc?t'iyen ... Ben onu de geldi. Onu tarasadan karşılıyan Mu-

parmağile işaret ediyordu. olmalı! tetkik etmekle eğlendim. Aşağı yuka- alla, arka bahçede yapılacak bir ser 
Ferid her nedense Belkıs hanımı hiç Acaba Cevad bir komedi mi oynu • rı bomboş olan erkek ruhlannı, vahşi ha.'kkında bahçıvanilc istişarede bulu· 

sevmez ve omuı kendisini okşamasına yor? Fakat her ne olursa olsun onda ve kıskanç kadın ruhlannı teşrih et· nan Cevadın yanına gitmelerini teklif 
razı olmazdı. değişen bir şey vflr. Hem .. hem onun tim, bunda ve ötekinde acaib gururlar, etti. 

MuallA güldü: kansını sevdiğine eminim. manasız izzetinefis hesablan okudum, - Cok memnun o1unım; çünkü bu 
_ Hayır Ferid! kodam değiş1llrdi. Vardığı bu netice Belkısı öyle sinir- p~rlak görünen ve herkesin hasedini köşkün emsalsiz çiçeklerini seyretmck-

Onu bedeviyetten ayırıp medeniyete letmisti ki meçhul birisinden initkam çeken bazı mevcudiyetlerin içyüzüne !e doyamıyorum. Cevad Bey çiçeğe ta· 
sokmak zamanının geldiğine hükmet- almak istiyormuş gibi ywnruklannı kadar ııüfuz ettim. pan bir insandır ve onun bahçesinde 
ti. sıktı, sert adımlarla adeta koşarak yü· Evet, salon hayatı benim için bir bulunıfo nadide çiçekler fstanbulun 

Cevad çôcu~n omuzuna vurarak rümeğe başladı. tetkik Mhası oldu; fakat onu sevmek h~çbir t~rafında bulunmaz. Fakat bu 
karısının ~zünü bitirdi: O müddet zarfınde. Cevad karısına cinetine gelince, hayıır, hiçbir zaman çıç~~klen yetiştiren yalmz bahcLVan 

di d . ~- d ldir lımet Huliiıi - Şimdi onu mektebe de gtsnderece- soruyordu; o muhiti sevme m; sevemez ım uo; egı · 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

tal i tanbuldan kaçıyor 
Kerim Giray yagmacı Nogayı gorunce: "Beygirden 
insin. Onu bir hayvanın kuyruğuna bağlayınız, canı 

çıkıncaya kadar sürükley,·niz ! ,, dedi K~pı açıldı. Açık kapının önünde, üç 1 
~ş ale yakıldı. Biraz sonra, kaıranlık-

arasından, dörtnala gelen hır kaç ' 

~aay~~ . ses~~ri işitildi. Demir halka~ 
kUtn n orülmuş bir zırh giymiş olan 
\çerı an~a~ Lcon, dolu dizgin kapıdan 
aıt gırrlı. 1ç kapının kemeri altında 
...... ı1ndan indi. Maiyetinde, o"'lu ile te: 
t...: erı d 6 ' ~ n en tırnaklarına kadar zırh giy-
ldi olan beş Arab asken bulunmakta 

'Battal G · J\'tab azı, Leon'un maiyetinde bu 
_ atlılannı görur görmez sevindi: ı 

dul'll ~.n. bu adamdan şüpheleniyor -
~0 ... d· ıze, ihanet edeceğinden korku
~unı~l'll. Fakat, şu Arablnrı tanıyorum. 
asker(' .kurna'ndan Müsliınenin maiyet 
kul'lla:~ındendir. Herhalde Müslime, 1 
cak k'. an Leon ile iyice anlaşmış ola
"erzn ·\bu askerleri onun maiyetine 
diyor.ş ır ... Şu halde, işler yolunda gi-

e 

Tercüme eden: HUse •in C1hid Ya,çm 
• 1 tutan boyunduruktan kurtuldu. Prensin 

Ovaya h~iın bir düz tepeda, blI' koru· ı yeni bir emri ibu hadiseye de bır çare 
nun kenarından ilerliyen Kam bu yağ· b ld 

f . . u u. 
macı~an. ~ördü. Der~al tevakku. em:":~: _ Yayı ellerile tutsun! dedt. 
verdı. Sılfı.htarını dort se~b.~ ile ~oyu Müqrim derhal kollarım haçvari gc
temizlemeğe ve meşhud Ci.ll'UID .~alınd~ çirdi. Mücrimi kendi kendisinin celladı 
bulacağı sekbanları getirmeğe .gonderdı. olrnağa mahkum eden bu emrin icrası 

Kriın Guerayın bu emrı v~rırken. ha· hiç şüphe yok ki en harikulade bir itaall 
lindeki terslik şiddetlı bir tedı?. dersı ve- örneğidir. Şeyhilcebelin (1) emirlerine 
rileceğine işaretti. Emri icra ıçın bacak- körükörüne gösterilen 0 hayret verici i· 
!arının bütün kuvvetile uzaklaşmış olan taat hikayelerini de gölgede bırakır. 
silfı.htar tekrar göründü. Bır kumaş parça Kriın Gueray'ın Lehistanda asayişi mu• 
sı ve iki çile yün ile birlikte bir Nogay da hafaza için gösterdiği itma ablinin dinj 
berabero;L Hükümdarının sorduğu sual ibadetlerine de şamil oluyordu. İsayı tas· 
üzerine. bu zavallı yağmager kabahatini vir eden bir levhayı parçalamakla mü.
itiraf etti, yasağın şiddetinden haberi ol- hlın bir iki Nogaya kilise kapısında yü:· 
duğunu da bildirdi. kendi lehinde hiçbir zer sopa atıldı. 
sebeb göstermedi, af taleb etmed~ kim· · _ Güzel san'atlara ve peygamberlere 
sevi mukadderatına alAkadar etmeğe ça· hürmet etmeyi Tatarlara öğretmek la· 

Di 
F'a~e, kendi kendine söylendi. 

imparator Leo11, çevik bir hareketle yerinden katktı lışmadı. Ne gurur, ne zaf eseri göster- zımdır, diyordu. 
Hilekar Leon'un oynadığı oyunu an - haber vererek, halkı uyanıklığa davet meden', verileoek kararı baridane bek- Savran muvasalat edilmek isteııen 

l~kAr ~ kurnand&'Il Leon, o kadar hi
g~ r adamdı ki; anıdan bir dakika 
rtına~~n, Battal Gazi çok yanlış dü
rnevkta nU anladı. Ve çok müşkül bir 

latmalıvım! eyliyorlnrdı. ledi. nokta· idi. Taksim orada yapılncaktL 
Diye· düşünmüştü .. oradan, usullacık Bu gürültüler içinde, meş'aleli asker - Beygirden insin. Onu bir hayvanın Muhtelif kıt'alara orada izin verilecekti. 

savuşuvermi~ti. kafileleri de, yüksek sesle harb şarkıla- kuyruğuna bağlayınız, canı çıkıncıya ka· Yalnız Besarabya kuvvetleri alıkonula-* rı söyliyerek yeni imparatoru (Mukad- dar sürükleyiniz. Bir tellal d:ı yanınn gi- cak ve etrafımızdaki kalabalık dağıtıla. 
Çtın~: .. kalldı. . 

ll~r in u, kurrıandan Leon, atından ı
gifttıi rneı, doğruca keşl\~erin önüne 
trüna!·· d~ların uzattığı altın haçın ö -
rn1~u p 12 ÇÖk~rek erlere kadar eğit
rntş ~1 afrik tarafnndan vekAleten gel
başı "an bir keşiş. a'1tın haçı Leonun 

SEMALARI SARSAN ÇAN SESLERİ des sarı:tJ' )a getiriyorlardı. derek cezanın sebebini orduya bildirsin. caktı. Savoranda ikamet etmeğe kanır 
G<!cenin zu!roetleri içinde, Etzans Bütün bu velveleler birbirine kanşı- Kam'ın verdiği bu hüküm üzerine. No- verildi. Muvasalatımızın crtesı günü tak-

~hrindcn korkunç bir uğultu yükseli- yor, gecenin derin karanlıkları içinde gav beygirden indi. Kendisini b~ğlıyacak sim işine b~landı. Fakat tahkikatın sıh· 
yordu. dalga dalga yayılarak şehrin surların· sekbanlara yaklaştı. Fakat ne hır ip var- hati bazı hilekarların ganimetlerinin bir 

Kiliselerin bütün çanları. büyük bir dan aşıyor .. İslam ordusuna ka'dar akis- dı, ne bir kayış. Bir taraft~n b~nlar a~a- kısmından hükümdar için tahsil edilen 
gürültü iJe çalınıyor .. bu kalınlı inceli ler yapıyordu. nırken ben şefant etrn:k ıstedım Krım yüzde on resmi gizlemelerine mani oJma.1 
çan sada1arma tellalların sesleri de ka- * Gueray cevab olarak bır sab1Ts1zlık ese- dı. Maamafih, bu hileknrlığa rnğmen, 

e 0nıuzlan üzerimi'e gezdirirken: 
n\l: Mukaddes kilise, Bizans ordusu-
1..eon·~~sur kumandanlarından İzavri1i 
"'~u' imparator makamına lfivık 

rışıyor<lu. . ri gösterdi. bir yay kirişi ile işın bitıril· hükümdann !hissesine iki bin esir dilştü. 
Şehrin her taraf nda b3g·ıran bu tel· Amma bu taraftan .. Battal Gazı, dar rnesini söyledi. Kirişin pek kısa olduğu- B 1 h k d ğ t d 

k 
.. , t1' _ un an er ese a ı ıyor u. 

Wllr; e\·velfı impa,..atnrun de~şt1ğini. ve tenha ı:okaklara srı·para sura 1 a nu anlattılar. 

e-m ~- • 
Bizans tahtına şark orduları kumanda- dımlarla sahile doğru ini~·or .. b'r an - Öyle ise gerilmi' yaya başını ge-
m (İzavrili I.ıeon )un, geçtiğini ilan e _I evvel kaleden çıkarak gidip vaziyeti çirsin. takdis Ur. Kendisini, patrik m.4 nma 

Deın ~diyorum. 
bitler· ışti, O anda, orada bulmıan za-
1.eı;n 1~ kılıçları şakırdamış. me 'ale • 
hl} b Zll alevleri karşı"ında panld • 
Tllış: u k.ılıçlann uçlan havaya kalk · 

diyorlar .. sonra da, 'bütün Bizans ül-ı Müslimeye haber vermek için acele e- Nogay itaat etti. Kend isini sürUkliyen 
kesini kasıp kavuran (Bnttal)ın. teb · divordu. süvariyi takib evledi. Fakat beygirin tı-
dili kı·y•1.elle ~~lrre p•rıniş olduğunu 1 (Arkası var) ıısma yetişemediği için föiştü, kendisini 

-v 
sL &şasın imparator!. 
'.J\!..'!le .. · k 

bııda b:; apının tonoz kemerleri al-
İnı' ~uk akisler yapm~ı. 

terin~arator Leon, çevik bir harek('tle 
~arı:n kalkınış .. mağ'n.ır ve cür'c-tkar 

_ ı.tle. etrafına ba.Jmıış: ÇAPA 

uvvetli • 
l 

• 
MARKA MÜSTAHZARATI 

l'ahibı Uhtereın nazırlar!. Mukaddes 
lan ~rı. Sevgili s11~h arkadaşlarım o· 
~iy ur Ubltler!. BaM gösterdiğiniz 
tbn. a:t \re . itimada leşekkürler ede -
~a i h<fzık vaziyettıe, stıe uzun uza
tta el'll~hnt veremiyeceğim. Fakat şu-
4'ıtrı 'l n olunuı ki; Bizansı kurtaraca • 
rtı&nıa e Biza~ surlarının önünü, düş· 

Bu 6 öz0 teyid eden ~Dzel yurd tcprısklo!:r ının biricik imal kaynaöıdır. 

nıy l'Unııa mezar yapeenğım. 
Leo e, bağırmıştı. 

ta.raf n'un bu sözleri orada bulunanlar 
ınd ' ltışıan an çılgınca bir ıtevinç ile al -
ınıştı. 

Battdl 
b. Bü .. Gazi, hayretler içinde kalmış-

- Yük bir teessürle: 
~lld Ah. hilekAr herif .. demek ki, ku

Arpa unu 
akla unu 

Yul~f u .u 
hut u u 

.avrlar u~u 
Pirinç unu 
Kornfl~u bty an Müsliıneyi aldıtt1. 

\' e. Tnırıldanrnıştı. 
ttk1;r11 imparator bir dakika sükUt et- 8 ı 
1i>attı n 80nra, yüksek sesle sözlerine de-ı eze ya unu 

etnı~ı: 
ha°b: 'Yalnız.. size, mühim bir tehlike p t tes unu 
tQijtl~ vcrtceğim ... 1sıtun ordusunun en F 

1 ltı.y~ iş. k~vvetlni teşkil eden (Battal), asu ye unu 
Ur atını ~bdil ederek, :kaleye girmiş-
'ebeb 1~ ,up~ız ki, on~ .bu hareketi Msrcimek unu 
ttib sız değıkl1r. Onun ıçın şu andan 
nu:~n, bu adamı arayıp bulmalı .. o· 
ınaı aleden aağ çıkmasına mtıni ol-

1. 

Bug~ay nişastası 
Pirinç nişastası 

Salep 
T a.rçın 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu v e 

Paketle rl ) 
lln~n'un iki yüzlü bir oyun oynama
heaı ~artık Battalın hiç bir şek ve şüp
~ :lınamı~lı. Eli, yav~ yavaş, kılı· 
bcılll abzasına uzanmıştı. Bir anda kı
li?rın:kerek Leon'u bir darbede yere 
haı k ın~ _ramak kalmıştı ... h at der-

Memlekette bu mak1atla kurulmUJ ye her ıe1e rağmen (24) .ene ne1lin gürbüz yetiomeaine 
tcvakkufsuz hizmet etmiş yegAnc Türk aan'at evidir. Y avrularmıı;a, doktorlarınızın tutip Ye 

taniycsile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

- endısıni toparlamış: 
Beyh 0;u öldürmekle ne kazanacağım? 
alaca~ e yere, kendimi de parçalatın~ 
?rıa.nQgım Hem de; gafil a~vlanan ku -

ÇA MARKA 

Bu muamelelerde bizzarure ben de ha· 
zır bulunuyordum. Kam'ın bu tarzdnki 
cömerdliklerine şahid ohmca, böyle de
vam ettiği takdirde elinde bir şey kalmı· 
yacağım kendisine söyledim. 

Krim Gueray: 
- Ne olsa bana gene kafi derecede ka

lır, dostum, dedi. Susuzluk çağı artık 

geçmiştir. Fakat sizi unutmadım. Her fi. 
kirden uzak bulunuyorsunuz. Bizimle be
raber çöllerde dolaşıyor, şiddetli soğuk
lara göğüs geriyorsunuz. Sizin de bir his
seniz olmak adalet icabındandır. Size gü
zel çehreli altı delikanlı ayırdım. Kendim 
için de olsa bunlan seçerdim. Baron: 

- Llıtuflarınızın minnettarıyım. Fakat 
icab ettiği derecede fedakarlık yapma
dan bir IUtfa istihkak kesbedilir mi? 
Bundan dolayıdır ki endişe ediyorum. 

Krim Gueray: 
- Sizin minnettarlığınızla pazarlığa 

girişmek istemem. Size köleler veriyo. 
rum. Hoşunuza gideceklerdir. Bana laı 

zım olan da budur. 
Baron: 
- Fnkat efendimiz benim vaziyetimin 

I kat'i bir mania teşkil ettiğine dikkat bu· 
yurmuyo.r musunuz? Esirlerinizin hepsi 
Rusturlar. Metbuum imparatorun dos· 
tu olan bir devletin tebaalarını esir diye 
nasıl kabul edebilirim? 

Krirn Gueray: 
- Bu cthet akıldan geçcmezdı. Hfilu 

bile hikmetini takdir edemiyorum. Mu· 
huaına netieesin<ie esirler alındı. Dost· 
hık sevkile de veriliyor ve alınıyor. İşte 
ıis1n size taallftk eden ciheti bundan iba· 
:rettir. Maama!Uı, ben sizin vazif el eriniz 
hakkında nrllnakaşaya girişmek istemem. 
Bu TazifeJe:ri ifa etmek mecburlyeh size 
terettüb eder. Aramızda uzlaşmayı tc· 
min için altı RUB11ll yerine altı Gürcü 1" 
kam ffdeceamı. Her py yoluna girecek. 

Baron: 
- Mesele zannettlltfniz kadar kolay-. 

hkla hallolunamnz, efendimiz. Hucum 
edilmesi zor btr i«tihkAmım daha var. 

Krlm Gueray:ı 

- Nedir oT 
Baron: 
- Benbn dtnbn. 
Xrim Queray: 
- Ben bu noktaya dokunmaktan mu·c. 

tenlb duvranacağırn. Şüphesiz ki dinin 
emirlerine göre hareket etmek pek iyi 
bir teY olur. (Arkası var) 

dJ<i an Müslime ne, koca orduyu teh· Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır. 
İ"i .~en felaketten kurtaramıyacağım (1) Bana refakat eden ve bugUn Collcgc 
" sı :mi de h 1 b · Daha Ostnntııalln buluııması mQmttın de~ildir. Tekmil müstahzaratımız mu.bayyerdir. Her yerde daima taze royalda muallim bulunan M. RUS3ln de bu 
t!;;nı~~' . r a uradan saml.ıl"malıyrm. 8 

.....,,,u.ın'ellin k · -y-•• olarak bulacaksınız. Adres ; Be9lktaf - Kılıc•li il. NURi ÇAPA Tel. 40837 derece inanılmaz bir vak'aya benim gibi §n-

:ır<..!.. gAhı.na koşma.hymı .... • • ••• •••••••••••• • •••••••••••• ••••••••---_. hld olmuştur. 
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Bu haftaki güreşler ·rn, iNGilil CASUSU 
·-. 

r k 

Evde yalnız oluşumuz da bir talih; 
eseri idi. Suzan'm babası, her vakitki 
gibı gece nöbetinde idi. Annesi · (o
nun ağır hasta olduğunu evvelce de 
söylemiştim) iki gün e~l hastaneye 

y~ ınlmıştı. 1 
İlk yapılması !Azım gelen şeylerden 

birisi büyük bir zahmet ve büyi1k bir 
:ustalıkla tedarik ettiğim şu papaz el
bisesini yok etmekti. Polis romanları 
kahramanı bunları ya bir haınızla ve
ynhud buna benzer, diğer bir madde 
ile yok etme[1e kalkardı. Fakat gelgele
Um bende ne hamız vardı, ne de vakit! 
Fa".ırnt buna karşılık polis ve casusluk 
romanl~rının hiç de iltifat etmedikleri 
çok kolay, çok basit bir ifna usulü var· 
dı. Harbdc Flandr'de bulurunu.ş yüz 
binlerce insan, bu havaltntn bir çok 
yerlerinde bulunan gayri sıhht abdest
haıneleri çok iyi hatırlarlar.. bunlar, 
zaman zaman kocaman hortumlu bele
dive kamyonlan tarafından temizlenen 

r 
yı 
• • 
1 

kocaman bir tak1m çukurlardan veya~ G<I:tb cepheçr.ncıe Alman. 

Tercüme eden: B. .UU 

n, 
• 

gır 

as1etrleri i8tiranaı Mıınde 

Jmd kuyulardan ibaretti.. Bunınlan zan yatakta kıpır kıpır kıpırdanıyor, ma.mı.ştı .. devriya sokak boyunca aşağı 
kesldn insanlar, bu gibi kamyonlar ge- ellerile bir şeyler yapıyordu. doğru uzaklaştı. Şimdilik ı.hli:keyi at-
çerken, başlarını çevirip bakmaıdan Suzan bir fmltı halinde: 
bunların ne olduğunu, ne ta~ıdıklannı - Ne yapmak tasaıvvurunda olduğu- l~tmı.ştık ... 

Babaeskili İbrahim, Molla Mehmed, Y arımdünya 
Süleyman Tekirdağlı ve Manisalının birbirlerile değil, 
kendilerile güreşmelerini istiyor ve meydan okuyorlar 

Manisalı Halilin Türkiye başpehlivanı 
Tekirdağlı Hfuteyine meydan okuduğunu 
ve bu iki alaturkacı pehlivanımızın bu 
Pazar karşılaşacaklarını YllZilllftık. Bu 
vesile ile diğer alaturkacı meşhur pehli
vanlanmız da birbirlerine meydan oku • 
mağa bSflamJflardır. Al.Akadarlann faa
liyete geçerek önümüzdeki haftalard• bü 
yült güreş müsabakalan tertibi beklen -
mektedir. 

Eı.c<ımle Babe.eskili İbrahim Manisalı 
Hallle ve Tekirdağlı Hüseyine meydan o
kumaktadır. Afyonlu Yanmdünya Sü • 
leyman Manisalı Halile, Molla Mehmed 
de Kara Ali;re meydan. okuyarak güreşe 
davet etmektedırler. 

Dün matbaamıza gelen Babaeskilı İb-
rahim !ile Yanmdünya Süleyman, Molla .8abaeskiU İbrahim 
Mehmed bize bu hafta yapılacak Tekir - Babaeskili İbrahim bu sözlere i'Jnlan 
dağlı Hüseyin • Manisalı Halil gür~fi ilAve etmiştir: 
hakkında §Unları söylediler: c- Ben Halili birçok yerlerde kovala· 

- Bu gill'ef ef.kln umumiyeyi tatmin dım, nihayet geçenlerde Kasaba kazaa
edioi mahiyette değildir. Binaenaleyh nın bir nahiyesinde yakaladım. er mey • 
her §•yden evvel Tekirdağlı Hüseyin He danına davet ettim. Fakat araya girdUerı 
Manisalı Halilm kendi kendilerile değil. bu güreş te yapılamadı. Halbukı bır peh
kendilerine rakib olan bizlerle güre:mesi livanın evine çekilmiı olarak yaşam851-
lazıındır. BiE her ikisi lle çarpışnak için nı ben hiç te doğru bulmuyorum. Danı • 
birçok zamanlarda birçok fırsatlar hazır- flklı dövü§ yapacaklanna işte er mey • 
~dık. Fakat her defuında da kendileri- danı ... Her ikisini de çarpışmıya davet • 
nı kaçırdık.> diyorum .• 

peka!A anlryabHırJerdL. mu. tabii anladınız!. dedi. Siz zampara- Sırtnnda beni ~k çirkin gösteren ka-
Ben de bunu bildiğim için derhal, lığa çıkmış bir Alman askeri, ben de ba asker gömleği olduğu halde yatağın Bakırköy 1 Mektebliler spor 

sırtımdaki papaz paltosunu, baıımdald bir fahi~eyirn ... Sizin oynıyacağınız rol kenarında oturuyordum. Suzan bana Halkevlnin Miisabakalarına garın 
kaskPti, gözümdeki gözlükleri çıka-rarak budor. Devriyelerin sorgusuna cevclb döndüğü zaman sarılıp öpt:Qm. İçimden 
apdeshaneye attım. Bı:ylklanmı çekip vermeği bana bırakınız!. İsterseniz işi gelen bir samimiyetle: Biıiklel yarıf ları Devam ediliyor 
çıkarmak işten bile değildi. Çünkü za· sarhoşluğa vurunuz!. Geçen hafta başlıyan mektebliler a -- Sen emsalsiz bir k.usın, dedim. 
ten iğreti duruyorlarmu.ş! Saçlarımı ol- Baş rolü Suzan'ın oynamasından pek ruındaki futbol maçlarına Taksım' _._ (ArkBM var) •wr-
duğu gibi bıraktım. Çünkü saçlarımın memnU?ıdum; çünkü onun icad kabili- ··--·•·················-···--·····-···-·-········-·- dında yarın devam edilecektir. Mek • 
tabii renklerini alma~an için icab eden yetine cidden büyük bir itimadım var· t.ebler &rasındaki voleybol maçlarına 
esaslı bir yıkanışa vakit yoktu. dı. da yarın Kabataş lise!! salonunda' ~ 

Bi.itün bunlar bir kaç dakika içinde Alman devriyesi olur olma't şeylerle lanacaktır. Mektebler spor böl~~dniD 
olup bitmisti. Esasen böyle olınası la- vakit g irmek niyetinde değildi. As- maçlar hakkındaki tebliğini aynen ya -
zımdı. Çünkü vakit çok azdı. Nitekim kerler, kap1yı çalmağa lüzum bile gör- 1 2 3 4 f> 6 7 8 9 10 nyoruz: 
hemen o anda, sokağın başından gelen mediler; omuzlıyarak içeri girdiler .. biz 

1 
İstanbul okulla\·ı spor bölg.esi genel 

bir takım gürültüler işittik. BO.yük kor- onların eve girib girmcdiklerinde mü- , r sekreterliğinden: 
ku ile, gürültünün askert devriyelerden tereddid iken, birdenbire' kendilerini " 8-IV-1939 Cwnartesi günü yapılncnk 
geldiğini anladık. Suzan kapıyı arala- karşımızda buluverdik. f ;ıı--ı-ı futbol maçlan: 
fü ve Alm&."!1 askerlerinin sokak boyun- Ben derhal rolüme başladım. Tatlı 4u--ı--ı--ı---ı-;;;;;;.ı--+-ı~=+-ı=t Taksim stadında 
ca, sırarlatn bütün evlerde arama yap- bir zevk gecesinden sonra, derin uy- l Saha komiseri: Ziya Koplu. Kabatq 
tıklanm bildirdi. HattA askerlerden bl- kusundan uyandırılan bir insan edasilt (. lisesi - Tica'ret lisesi saat 14, hakem: 
rinin: a:Bu istikamette gittiğini gözle- yatağımın içinde doğruldum; gözlerimi ~ Tank Özerengin 
timle gördüm!~ diye bağırchğım bile uğuşturarak sersem ser~em etrafıma l Işık lisesi - Şişli Terakki sa t ıs,ıo 
işitmiş... bnkmağa başladım. ha.kem: Şazi Tezcan, 

k d ..:' • tl E MüsabakıctRU& birinciri ve 2 nciri Bu yeni vaziyet arşısın a 1:1ur a e Suzan kudurmuş gibi askerlerin üze- Yüce Ülkü - Darüşşafaka Lisesi saat 
karar vermek, ve sür'atle harekete rine saldırdı: Geçen Pazar günö Bakırköy Halken 16, 1 O. Hakem: İzzet Muhiddin Apak. 
geçmek icab ediyordu. - Bir kadının odasına ne cesaretle Solclan sağa: tarafından tertib edilen anulı yollardaki 8-IV-1939 Cumartesi günü yapılacak 

Bu defa vaziyeti Suzan kurtardı. Ga- girebiliyorsunuz?. diye haykırmağa ı - Başı boş - Rabıt edatı ' bisiklet yan muvaffak1.yetle bltmif ve V ı b 1 1 
l 'b h · d k lbüt~ · .;ı k 2 - Tnha..'Tl et - Yürümeye nnyan \tZUT 

0 ey 0 maç an 1 a apısane en açış, un ıca-..ı. a- başladı. 8 _ Taşlık _ Ş:ırt IAhlkası yanşa 1stanbuluıı muhtellf muhitlerin - Saha komiseri: Hayri Yalım, Ferhad 
biliyetimi tüketmişti. Veyahud kendimi Sesi yumusaklığmı, inceliğini kay - 4 _ itmek masdarında.ıı lmıL ıau _ üırtbn den 4-0 bisiklet iftirak ~tr. Sabah Acarkan, Boğaziçi lisesi - Vefa 1iseJL 
tekrar serbest görmek düşünme ka - betmiş, profesyonel bir orospunun çat- , şerbeti saat 9 da motorlarla hakemler yerlerine Hakem: Ferha1 Acarkan. 
bili yetimi ifna etmişti. Kımıldamadan lak ve 'kaba sesi halini almıştı. Ben de 5 - !:_klmeylp - Daire ölçme1e yunyan :ı:a - gönderilmif " 10,30 da İstasyon önün • İstiklAl lbesi _ Yüce Ülkü lisesi .. 
tiumvor ve mütemadiyen titriyordum. söze karıştım; uykulu bir eda- ile: .... 
:tiçıkça söylemek IAzım gelirse Suzan _ o ha! dedim, amma da arkadaş - 6 - Rabıt stgası den ç•k lB ltofuya bsolanmıştır. D~ Hakem: Hayri Ragıb Yalım. ' 
olm<tsaydı, bcl)ci de kendi.mi mukadde- mışşsınız, be!. Defolup gidin buradan. 7 - Hububatın saplan yol bittikten ıonra 40 bisikletin birden Darüşşafaka lisesi - Ticaret lisesi. :Ha-
rata terkediverecektiın. Fakat Suzan Ben bu kadını geceliğine kiraladım.. 8 - Ka.ın - Firar eden arkalanna bı.tkleUerlni alarak tepeleri. kem: Necati Aygen. 

. hAk• ld Ben' llınd h 1 9 - Oelt'cek m~vslm - Altona içti hendeklerı' ·- 1Uları ı:ıırmı:ılan rok gu"zel Pertevniyal Lisesi - Galatasaray use-
vazıvete a ım o u. ı e en ya· Askerler, ne -oluyor, diye ayret e ıo - Azın azı - Iyt. ..... -r·- ~ . 
knladığı gibi yatak odasına sürllkledi. bana bnkıyorlardı. Su:ıı:;an yataktan fır- Ynkıı.ndan aşaf'ıya: olmuş ve genç bisikletçilerin burada gös- si hakem Muhsın Akyürek. 
Evde ışık falan yakmronı..ştık. Eve gi - layınca hayretleri büsbütün arttı: Çün- ı - Sükfınetıı - Gölge terdiği kabiliyet cidden §ayanı tebriktir. Taksim stadında yap.ıJacak maç.181'" 
rerken beni kimse görmernf..+i. Şayed ld1 Suzan, karc:ılannda ana\.fan dogmv a 2 - Efrnd - Tahrir eden N ti ed IU.'!..... t lo tli b' da dühuliye tribün antre ı O kuruştur· 

~· "" 3 - Yaprak - Sonunda bir •M• -=sa "" - c c e .1;u no. yı aııyan yme 1 
• Balkon 2 5 kuruştu~. Okul maçlatıncı-

Almanlnr bütün sokağı arayacaklarsa, çırçıplal{ duruyordu. Suzanın yatakta tınnn sikletçil~rden Be.kir Beret birinci, Ba • 
bu eve, dig· erlerinden fazla bir ebem· deminki kıpır kıprr Jnpırdayışının se - 4 - Hatırlıyarak davetiyP verilrniyecektfr. kırköyün ça~kan bisikletçilerinden Ba -
nıiyet vermeleri için hiç bir sebeb yok- bebini şimdi anlam tlm; meğer göm- : : !;~~~ık _Büyük çıngırü rutgücünden CelAl Demirbnt ikin- Bu hafta yapılacak 
tu. leğinıi çıkarmakla meşgU!müş. SuZ<..1n; M 

7 - Peııtnde gitmek • Kalan ci, Bakırspordan Akif üç.QncO., Ha- a"lar 
Suzan bana dönerek: Alınanların cephe gerisin.deki bütün 'k' 

Ç b k h b 1 bo k Alın 8 - Yanmış lid Oflas dördünc<ı. Barutgilciln - Beden terbiyesı· İıtanbul b~1-.ı 
- a u soyununuz ve emen e - profesyonel orospu ann zu an- 9 -.Bt .11atan d Celll A kut b ..ı · ıc · .ı.e-

nimle beraber yatağa giriniz! dedi. casile ve işvekAr bir tavırla: ıo - Yapmak .cürümler. ı~ kullanılır - en Y e'i.ncı. um - Futbol Ajanlığından: 
- Ne yapmak tasavvurundasınız?. _Haydi çocuklar, <!ed'i, siz .şimdi gi· Devlot dairelerine verilen dUet: met- kapıdan Nuri Alanı altıncı. Kemal Gürer 9-4-1939 Pazar günü yapılacak maçla! 

(!iye sormak istedim. diniz de yann sabahleyin geliniz . Gö- tubu. yedinci. Ratib SQrmeli aekizlnci, Kum • Fenerbahçe stadı: 
Suzan sözüm.i ibitimıeme fırsat ~r- rUyorsunuz ki ben bu kşa!ın komple - 1 2 8 4 6 6 7 8 9 ıo kapıdan Rıza Oktay dokuzuncu, Manok Demirspor - Kadıköyspor saat 11 ıı-· 

meden: ylın .. anladınız mı? ı Tunçel onuncu ıelıni§lerdir. 9-•-939 Pa- kem Rıfkı Aks~, Yan hakemleri Ş• · 
- Siz soyununuz ve alt tamına ka- Genç iki Alman askeri hayran hay- 2•--1-+--ı-r-ı--._.ı-=:::-ı zar günü Halkevi taraiınchn bisikletçile- hab Şişmanoğlu ve Talib Gürkan. 

r.ışmayınız!. dedi. ran ona bakıyorlardı. Bu mütenasib, re bir çay ziyafetUe hediyeleri verilecek- Vefa - Hilal ştld maçı saat 13 hakeı: 
İtizar ederek dediklerini yaptım. El- bu kıvrak genç kız vikudt1 onlan tes- tir. Refı'k Osman. Yan hakemleri Ş8b~ 

biselerimi çıkararak ye~ fırlattun. o- bir etmişti. Suzanın gfSzlerlndeki daı - Beden Terbiyesi Gene1 Direktörü Ş~anoğlu ve Rıfkı Ak.say 
zerimde, tevkif edildiğim zamanki as- vetkAr iıfade pek sarlhti.. Zavaftıhar klü b k 1 ·ı Ö U k Şeref staclı: ' 
keri elbiseler. vardı. böyle bir daveti, henilz ömürlerinde t p aş an arı 0 g r Ş8C8 Anadoluhisarı - Beylerbeyi saat ~ 

Don paça derhıü yatağa girdim. Or- görmemişlerdi. Fakat çabucak kendi • 7 Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Hakem Sami Açıköney. Yan hakerııl 
~ada ne ganb bir vaziyet vardı!. İlk de- lerlni topladılar. t. B~kanlığından: TeşkllAturuza bağlı o - F1kret Kayral ve Fahreddin Somer~ 
ta olarak bir kadının koynuna giriyor- İçlerinden bir tanesi: ~ lan ve olmıyan şehrimizdeki bUtün Topkapı, Arnavudköy - KasımP 

1
, 

dum; hem de ne şeraitte!. Fakat buna• - Peki, matmazel, ded'l, biz yahn ıo klüp başkanlarının beden terbiyesi ge- Galataspor rnuhtelltleri. Saat t 3,4S b • 
Nlğmen, kendimde bu vaziyet~rde geltrlz!. yann akşam değil mi?. nel direktörü sayın General Cenil Ta- kem Eşref Mutlu. Yan hakeml~ 
hissedilmesi mutad olan arzulardan hiç :ijirar. önee omuzladlklan kapının, ar- -~~~~!.!.~~~~~~ .... ~.~!~~!~.~~- nerle tanışmak ve gfüiŞnek Uzere 7- rl Halid Galib Ezgü ve Feridun 
birlni hissetmiyordum. kalanndan nasıl kapandığını işittik. -------------- 4-1939 Cuma günü sanı 17 de Cüm - bç. jfl' 

Sokakta devriyelerin ayak seslerini Ştmdi bir bEPŞka evi urun.ağa ~diyor - Çoeuk dünynu bir Alemcllr. Onmı ufuk- huriyet Halle ParUsi merkez binMındai. Fenerbahçe - Beşiktaş saat 16,3~· ~eıft 
rtık iytce işitiyorduk. Bir iki dakika lardı. Bu ik1 asker kadar hiç kimse gör- tannda istik'> Un :~::~d ki b51ge merk nne ~..melerl tebliğ kem Şnzi, Yan hakemleri Ahmed p.r.> 

sonra isticvab sırası bize gelecekti. Su- dn~ eyin doğruluğuna bu kadar inan- olunur. Göğdün ve Adnan Akın. 

n 
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YAVRUNUN gUrbuz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ ye~ir. Bahçe'·apı SALiH NECATi 
~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları İstanbul Emniyet Sandığı Direk-
Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiall 

Maden kömürü krom ve B~her tonu Kok kömürü Beht:r Muhtelif Beheı 

Ameliyenin nevı 

1 
- Ambar dah'l nde supalana hazırla-

ınak ve vapur d h ı· d . a ı ın e v1çle supalan 
Yapmak veya hah h . . b vc:ya ut ıstıf yapmak 
u amd yede rıhtım veya silo i..ckeles'ne 

veya vapur .. 
guverksinC' V(•rmek ve bırhk-

:._ak ta dah'ldir. Ve mütebb•'en. 

em..o;ali dökme cevher 

Ton 

Maden kömürü ve em
sal' dökme cevher 
Krom 

46407 

Ku. 

10 
15 

Briket 

Ton 

tonu malzeme 
eşya ve 
emtia 

Ku. Ton 

23 

tonu 

Ku. 

23 
2 s ~ :,... ____________________________________________________________ ___ 
- - upalandan açık v ron ı tahmil ve 

ınutekab len d d 
re vı . var.on an sup lan ve ida-

ncı •le> vagn d d . 
ınüt k . n an enıı0 vermek veya 
- e abılen den'zden cılmak. 

Ya3s:--l ~ınc iştiraki ~lma~sızın nhtım ve. 
1 o ıskeles·n .. 

vagona t h . e veya 5UV<>rt~dc>n alarak 
- a mıl etmek veya mütekabi1en. 

4 - Supalanda l kn ve . t f n a ınıp açık <'raz·ve na-
-

1 
etmek ve mütPkabilen. 

5 - s·ıo isk l ; 
vertes· d e Es ne yar. ~rrı'i vapur gü-
ve y ınl e~ veva slJo iskelesinden nakil 
- er eşt rmek. 

6 - V:nç işt k' 
tahU ra 1 olmaksızın vagondan 

ye ve açık ar . ' 

26189 
, 

44993 

12325 

4,5 4992 9 9 

17 : -5526 22 11776 

23 23 975 18 

5 9 16 

ve istif .. az,ye mağazalara nakil 

--7'::-;~v~e:m:u~t:ek~a:b~'l:en:·~--------------=25_140 ______________ 8 ________ 21_0_3 ______ 2_4 _____ 8_9_0_4 ______ 23 __ 7 - Vagondan 1d · . 
ye tahl' , . . are V'"cıle açık arazi-
- ı\e ıst f ve mu··ı k b' "' ııen. 

8 - Vınçs•z :".:-~--------·--------~------------------lerıe vey k merakıbı bahriyeden küf"-

7 14 475 

a ar alık ile 1 
vagona tahmıI 

8 
ı ve e le çıkanlc nk 

nakil ve istıf t ç k nraz v" mağazalara 
- e me>k ve mütekabilen. 

-9 - Vagondan olukla tahı;\'e 
269 20 l!J:> 24 2TI 18 

~-----------------------------------:~ 20411 5 7 9 
ıo - Saatle m- . · . 

- 268 18 
11-Yevm· · 

- ıye ıle alınacak amele. 18 : 120 : - : - : : 
25595 lira 9 ku 

fından uygu f ruş n:ıuhammen bedeli bulunan ve 20/3/939 da rnünakasası icra edileceği evvelce ilan edilip talibi tara. 
ayn Uat va~d::t verılmedıg;nden ihalesi yapılamıyan Derince limanı tahmıl ve tahliye işi bu kere krom tahmil8tına 
nü saat 11 de H ~ek kapan Zarf usulile tekrar eksiltmeye konmuştur. ;Eksiltme 17 /4/939 tarihine raslıyan Pazartesi ~J
kuruş muva.kka? a~aşa .gar binası dnhil"nde I. ci ;şıetme komisyonu tarafından yapılacaktır. Talihlerin 1919 lira 63 

.,,, aid şartnamesi H~e~ınat ıle ayni gün sa at 10 a kadar komisyon kalemine teklif mektublarını vermeleri lazımdır. Bu işe 
- ~darpaşa Lıman Başmüfettışliğınden parasız olarak slmabilir. c219h 

PAS - il KA RAN HAKKI GksOrllkleri kökünden 
keser tecrübelidir. 

[ İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Muhammen % 7,5 temmat Eksiltme 

Cinsi bedelci IJi:ra Kr. Şekli Saat 
-- Miktarı Lira Kr. kalın çivil' k - __ 
Ra . 

1 ayış 1606 metre sü 2803.27 210.22 Açık Eks. 15 
Pıt ve ekselsiyör 

ince çivi} ka 
I _ Yl§ rap t 600 > > 807.30 60.54 , > 15.30 

Şartname ve nüm , . . 
Çivl}ı k une en mucıb nce yukarıda miktan ya'Zllı ince ve kalın 

lI _ aMyış açık ekstılıne usulile mübayaa olunacaktır. . 
uhammen bedel; 

leli hiz 1 d .. • muvakkat teminat paralan. eksiltme ıekil ve saat-
a arın a goster'lmiştir. 

III - Eksiltme 26/4/939 Ç 
Şubesi M" d"" . . arşaınba günü Kabataşta Levazım w Mübayaat 

u urıyetındeki Alım K . 
IV - Şartname v .. omısyonunda yapılacaktır. 
V _ İsteklil . e ~umuneler her gün sözü geçn şubeden parasız alınabilir. 

erın eksılt.me i · t . . 
lariıe bırlikte mezkur 'k çın ayın edılen gün ve saatte ~ 7,5 güvenme paı:_a-

- .om.syon:ı gelme~eri. c2340> 

1 ~arb Okulu Komutanbğından 
- u sene aşağıda yazılı tl . 

A - Ankarada bul 1 şar an haız olanlar harb okuluna alınacaklardır d unan a- d ~ d · 
e bulunanlar bulunduk} • ogr~ an doğruya Harb okuluna, Ankara haricin-
B - Kaydi kab 1 arı yerlerın askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

edecektir. u ınuamelesi Mart/939 dan {15/Tenunuz/939) a kadar devam 
2 G. · 

- ırı.ş şartları bervcçhi aı·d· . 
A - Sivil: Liseden m ı ır. 
B T ezun olacak ve l ı k ; - am teşekkuur k . 0 gun u mtihanını ve~ bulunacaktır. 

rarlı sıhhat raporu al 
1 

as en heyetı sıhhiyelerden (Harb okuluna girer) ka • 
C _ n· mış olneaktır. 

ığer şartlar a k 1 k 
D - A k s er şubelerinde mevcuddur. 

öğre n arada olanlar (C) . 
.._ neb lirler. (2177) maddesındeki şartları Harb okuluna müracaatla 

Tapu ve kadastro u .. d .. ı- ...... d 1 -Açık eksııtme 11 T .mum mu ur ugun en: 
la~Jrtır. a T pu daırelen_içın 50 aded demir saç dolab yaptın-

- Eksiltme N' 
vazıın d ıs1nın o u C'U p z t . .. -

aıresinde te kk 1 ar esı gunu saat 14 de umum mudürlük Ie-
3 - Dolaplar k:ı u edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Marten double deca~e s:ı~tağn olur~~ be~erinin muhammen bedeli 65 lira, Simens 
4 - İstekliler· u una gore 7;:> liradır. 

ınezk(l .. ın mfcmuunun muh b . -
r gun ve saatte k . ammen edeli uzerınden % 7,5 pey akçesile 

5 - Şartn omısyona müracaatları. 
ı ame ve resim) · 

Yen er her gün Öğlede erı ve evsafı sairesi hakkında malCımat almak isti • 
caat edebilirler. 10n sonra umum mfülfırlük levazım müdürlü.4llne müra • 

c 23a (1935) 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yome~ istersenizı 

IZMl~İN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

Doktor Hafız Cemal 
(l.okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ber~n 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 .............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Tek ıiltun sanumı 

Birinci tahile 400 kuruı 
ikinci •ahilc 250 » 
Üçüncü .ahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 • 
J, •ahi/ela 60 » 
Son •ahil• 40 • 

Muayyen bir milddet zarfında 

fazlaca mlkdarda ılln yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilAtlı tal."ifemlzden 
istifade edeceklerdir. Tan:, yanın 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilınlştfr. 

Son Posta'nın ticari !llnluı:ıa 

aid ı,ıer için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

blneılık KollekW llıbM 
~ Baa 

törlüğünden: 
938/1662 

Emniyet Sandığına borçlu öM Bay İhsan Atanur varislerine ilan yolile tebU, 
Bay Sünbül oğlu Bay İhsan Atanur, Boğaziçi Beykoz çayın Ekmekçi bayın 

eski 82, 84 yeni 53, 148 numaralı ahşap iki evin tamamını birinci derecede ipo
tek göstererek 8.1.937 tarihinde 24777 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 
160 lira borcu 2U).938 tarihine kadar ödemediğinden faiz. komsiyon ve masa
rifi ile beraber borç 167 lira 19 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı ka

nun mucibince hakkında icra takibi baş }anmak üzere tanzim olunan ihbarna
me borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de 

borçlu Bay İhsan Atanurun yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ 
yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefnt halinde tebligatın illn 
suretile yapılmasını am~dir. Borçlu öiu İhsan Atanur mirascılan işbu ilan ta• 
rllıinden Wbaren bir buçuk ay içinde S andığ1mıza müracaatla muris1erin\n bOl"I 

cunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirm.elerf 
lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazla -r veyahud başlıyan takibi usul daire· 

sinde durdurmazlarsa ıpoteklı gayri :nenkul mezktir kanuna göre Sandıkça sa
tılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her 
birine ayrı ayrı ihbarname tebliöi mak amma kalın olmak üzere keyfiyet ilAn 

• I:> ' olunur. (2351) 

.:J.J 11111: 11ıı111111ıın1111111n111111111111111111 r ı ı r ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l!=. 
; Türk ava Kurumu 

; ü iY OSU -------- Altı 1cı Keşide: 11 /Nisan/ 939 dadır. 
----- Biiyüh ikramiye: 200. 00 Liradır ... 
-- Bundan başka : 40.000, 2 .>.Ol>O, 20.0l>O, 15.000, 10.000 liralık 
- · ik amtyelc ·le ( 20J.0JO ve JÜ.JJJ, liralık iki adet mükafat vardır. 

D • K K A T: Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 günü ak~amına 

~ıı:ıı~ı;ı~ı;~ıı~::~:ıii~ı;ıı1ı~fı:~;:uuı:iıı~ı~;ı~~ıiiı;;;ıtı;;iıııııııııı;ııııııııııııııııııııııııııııııı, 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-

lüğünden: 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemini için aşağıda isimleri yazılı eşyalar 

üç grupa ayrılarak açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler 22/4/939 Cumartesi günü ve hizalanndaki saatlerde Rektör
lük binasında müteşek!til komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ';o 7,5 tur. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü daire 

müdürlüğüne müracaatları. (2285) 

Crns1 Miktarı Muham- Tut•m Teminatı İhale gtlntı ve saati 
men 
fintı 

Yllz havlusu 605 udet 45 kur. 272,25 22/4/939 Cumarteil 
gOnO saat 10 da 
açık eksiltme 

Banyo hav1usu 437 adet 170 ı..ur. 742,90 92 lira 
lleyıtz gömlek 60 Rdet 350 kur. 21J,00 

Beyaz Hlstık ayakkabı 25 ı çırt 225 kur. 562,50 22/4/939 Cumartesi 
gOnll saat l 1 de 
açık eksiltme 

Futbu. ayakkabı 50 çift 626 kur. 812,60 76,15 
Atlet zm ayakkabı 2" çirt 600 kur. 130,00 

Hı deme elbisesi 
iş tulumu 

20 tuk1m 22 lira 
'25 adet 5,JO 

4u,ı,OO 40,50 
137,50 

1.2/4/939 Cumartesi 
gUnQ saat 12 de 
açık eksiltme 

1 lstanl:.ul 1 elecli-,,esi ılantarı 1 
Senelik muhammen kirası İlk teminatı 

Floryada Florya çar§Uında l No. dükkan 
üstünde iki oda. 350,00 26,25 

Floryadn Florya çarşısında No. 4 dükkan 300,00 22.50 
> • , No. 5 > 300,00 22.50 
, > , No. 6 , 250,00 18,75 
, , > No. 7 , 240,00 18,00 
> • , No. 8 > 180.00 13,50 
> , , No. 14 > 82,00 6,15 
> , • No. 15 > 82,00 6,15 

Floryada Florya çarşısındaki dükkanlar birer sene müddetle kiraya verilmek 

üzere ve ayn ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 11/4/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (1969) 

Sultanahmed : Bölge sanğat okulu 
sabnalma komisyor 1 

Nevi Miktarı Mu. B. Eksiltme T. G. S. İlk teminat Şekli 
L.K. L. K. 

Ceket ve pantalon 150 A. 16.85 10/4/939 Pazartesi 189 56 açık 
saat 14 

İstanbul Bölge Sanğat okulu parnsız yatılı talebesi için harJçte giymek üze

re pantalon ve ceketten ibaret elbise yaptırılacaktır. Miktar ve tahmin bedeli 
yukarıda gösterilıni§tir. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeci
liği binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunun istediği şartları hniz olmalan ve Ticaret Odasınm belgesini 

t8§llllalan lAzımdır. İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen muhasebecilikte 
bulurunalan ve ticarethane namına girecekler vekaletnameyi ibraz etmeleri ge
reklidir. Sartname.Yi aörmek istiyenler mektebe başvurmaları ilan olunur. 

(1980). 



SON POSTA 

-

G iP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. -
D ür.ı.yar.ıın ~n l>üyiıA ra.rf!lo fo.briiası olaA 

f'H/LCO '11un JJ:_!J_a rı hoz ulmaf/ 
ıf/eTJJ TIJOPiK mod.en ge/mi1tır 

• PMILCO • RADYOLARıNıN TÜA~ive uMuM MÜMEssrLLi~i 

·HELiOS•MUESIESATI 
İ'TAN8UL· GALATA • \l'OYVODA CAD. 12 .. •1126 ·118·~1 .. HELIOS•TELEFON: ftAl616 

karac-!ğer, böbrek. taş ve kumlann· 
dan müte"..•ellid sancılınnız, damar 
.ıertltklm ve fişmanlık ııklyetlert -
nizi U R t N A L ile aeçlriniz. 

Vücudde toplanan astd ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te· 
m zler, lezzeti hoş, alınması kolay
dff. Yemeklerden sonra yarım bar· 
dak su içerisinde alınır. 

l "Gi iZ 
CZ A 

A Z Ut< 
ESi 

BEl'OGLU - İSTANBUL 

KURU SiSTEM 

~\ ~"TQ1>'-d 
-\~ !!5D *' 

• 0

"(1 ~" · :<>kiye-~~~"~ 
KURU SiSTEMLE 

yapılan KELEBEK Mnrka 

Kontr • Plaklar 
Çarpılma, Ç ·tlama, Kabartma ve 
saire g.bi hiç bir arıza g 'lstermez 

•••••••••••• 
Kontr PjAkhr bu gilJi arızalara 

kar.; ı garanti lle saUlır. 

KIZIL, KAYIN, 
KARAAGAÇ'dan 

Mamul Kontr Plaklar Stok ola· 
rak her zamnn mevcuttur. 

Her yerde sat., yerleri vardır. 
Yazıhane adrl si: Sirkeci MOhOr· 

,darzade Han: No: 5 

Parisin en son model kadın 
· şapkaları Beyoğlunda 

BAKEB 
mağezıdHrının yeni 

llattm ,apkalan 
dıiresiııde teşhir edilmekted[r. 

Gelin iz, iııtihab ediniz. 

Doktor. 1. Zati Ogat 
lediye karşısın daki m uıweneha · 
sin 'c öğ,ede, sorıra hastal mu 

--• . kabul eder. 

, 

······························································ 
Son Posta M~tbaası 

Neir.yat Müdürü: Selim P.agıp Emeç 

r. .. ........... t S. Ragıp EM't:Ç 
DADJCLER : A . EkTcm UŞAKLlGlL 

" -KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, KAtibler, Mektebliler velhasıl bntun 
mUrekkepll kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerin• a'km•sından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dab1 tasdik olundotu gibi 
Almanyırnın bu icadı ınnrekkebll 

kalemle yazı yazmak uıec

Açık bırakıl· 
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur
ıun mllrekkt:b akmu ve 

kurumaz. TIKU en sattan 
ve en kullanışlı mtırekkebli 

kalemdir. 

buriyelinde olan halkı 

hakikaten bu eziyet· 
ten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 

maz, bol mü· 
rekkeb alır 

Siyftbtan maada yeşil, mavi n lmmııı 
renkl-'ri de ayni tıatta ıatılmaktadır. Her 
yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. kuvvetli 

bısılıraa 

3·4: kop

ya çıka

rılabilir. 

Aynca: Cep, Kol, Masıt ve Duvar ıutleri, 
Kttplama JhQcevherat, kalemler n sair ••• 
Deposu: Rıkardo Levl halefi fillppo Levl, 
Havuzlu ban No. 11 İstanbul. 

Taklitlerınden sakımmz. Kırmızı halka Dzerinde TIKU 
Markaya dikkat eaıniz. Taşraya posttt ile gönderilir. 

Siparitlerin bedeli olan 3 llr• evvelden g8nderilmetidir 

eni Çıkan Plaklar 
Vedia Rıza Giz 

270279 N • - Hicttz tarkı • Güller arasında 
O. • - HOzam şarkı · Addnın yeşil çamlan 

Küçülı Melahat 

270281 N • - Suzinak şarkı • Bir senedir bekl~yorum 
O. • - Tempolu gazel - Kim teselli etsın bent 

Nedime Birse• 
270283 No , - Huzam oarkı • Kırıldı kadeh 

• • - Koca pınar 

Ürgüplü Fadime ve Fadik 
2 70285 No • - Halk şarkısı. dağda sıra sıra bademler 

• • - Kozan daQ'ı şarkısı 

Hamiyet Duygulu 

O N - Eviç şıukı • Adımın yollarında 
27028 O. : - Hllıam şarkı • Yıllandı çektiğim 

Ürgüplii Refilı Başaran 
270287 No • - Halk şarkısı· Elinde iOt gtlyOmQ 

• • - füılk oakı81 • Kozan dağı 

, İYİ BİR HAZIM, 
Rahat Bir ligku Temin Eder. 

Her yemekten ıonra alınacak 2 • 3 tane 

PERTEV iMESI 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliiini giderir· 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
eczaneden arayınız. 

Roınatizına, Grip, Nezle, Baş, Diş 
Arrrılarını bir anda keser, sıhhatinizi iade e_der. 

h 

Bahçe kapı Salih Necati 


